
1 

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ميثاق األسرة
 

 توطئة
ملا كانت األسرة هي احملضن األول لبناء اإلنسان وبقاء النوع البشرى واستمراره، وحيث إن اجملتمع 

 اإلنساين اليوم يف أشد احلاجة لغرس القيم وحلفظ رباط األسرة ومحايته من التفكك والضياع...

ر تتعرض إىل خماطر جسيمة وتواجه حتديات كبرية على مجيع وملا كانت األسرة يف عصرنا احلاض 
 املستويات قد تؤدى إىل اهنيارها ...

وبناء على تشابك العالقات بني الناس ثقافيا وحضاريا، والرتابط القانوين بينهم عرب االتفاقيات 
ا اجملتمع اإلسالمي ثارها السلبية على اجملتمعات اإلنسانية ومن بينهاليت انعكست آواملعاهدات الدولية 

الذي تعّظم ثقافته الدينية مؤسسة األسرة، وحتيطها مبنظومة من القيم األخالقية والقواعد الشرعية اليت 
 حتافظ على قوهتا وفعاليتها ...

يأيت هذا امليثاق مبنيًا على املبادئ العامة املتفقة مع الفطرة اإلنسانية والشرائع السماوية اليت أكدهتا 
 إلسالمية ومتوافقاً مع التعددية الثقافية اليت أكد على احرتامها ميثاق األمم املتحدة. الشريعة ا

 

 ومقاصدها مفهوم األسرةالفصل األول: 
  مفهوم األسرة : األوىلاملادة 

العدل  ميثاق زواج شرعي قائم على بالرتاضيتقوم على ذكر وأنثى يربط بينهما اجتماعية األسرة وحدة 
 . اون والتشاور واملودة والرمحةواإلحسان والتع

 إن وجدوا. األوالدتتكون األسرة من الزوجني ومن : الثانيةاملادة 
 ة الثالثة: مقاصد األسرة، وهي:املاد

 .عفاف للزوجني وصيانة األعراضاإلحصان واإل - 3/1
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 .صحيا واجتماعيا ونفسيا حفظ النسل ورعايته - 3/2

 بقاء النوع اإلنساين. - 3/3   
 .السكينة واالستقرار النفسي واملودة والرمحة - 3/4     

  .بناء اجملتمع اإلنساين اآلمن املستقر - 3/5    
 تلبية احلاجة إىل االنتماء األسري. - 3/6   

 ووظائفها األسرة مقوماتالفصل الثاني: 
 على: األسرة تقوم: الرابعة املادة

 احملقق للعدل واإلنصاف واإلحسان. التوازن يف احلقوق والواجبات بني الزوجني -4/1
 واألهلية االجتماعية والقانونية والذمة املالية. اخللق والكرامة اإلنسانية أصلاملساواة يف  -4/2
  الرتاضي والتشاور -4/3

 املادة اخلامسة: وظائف األسرة
 والسياسية. االجتماعية واالقتصاديةو  الشاملة: الفكرية يف التنمية اإلسهام -5/1
 الرعاية املادية واملعنوية ألفرادها من األصول والفروع. -5/2
 توفري شروط االستقرار النفسي والرعاية الصحية ألفرادها.السعي ل  -5/3
  والرتفيه املشروع. التعليمبالرتبية و واجلسمية والنفسية والعاطفية  العقليةتطوير ملكات أفرادها  -5/4

 
  سرةالطفل وحقوقه في األ: لفصل الثالثا

 تعريف الطفل :السادسةاملادة 
 تشمل الطفولة مرحلة االجتنان إىل البلوغ.

 تتكون حقوق الطفل يف األسرة من:املادة السابعة:  
 بدًءا من كونه جنيًنا. عدم اإلضرار به أو االعتداء عليهاحلياة والبقاء و  يف احلق –7/1
 جتماعية.االثقافية و وال إىل هويته الدينيةواالنتماء  الشرعيني يف االنتساب إىل أبويه احلق -7/2
 .ة األمأو بصح بصحته ما مل تضرّ ق يف الرضاعة احل -7/3
وميتد هذا احلق يف حالة  ،لكل شؤونه املادية واملعنوية شاملةً  ته رعايةً رعايب وذلكاحلضانة  احلق يف -7/4

 الفراق.
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واملسكن ومصاريف التعليم والعالج والرتفيه  تشمل الطعام والشراب والكسوةاليت يف النفقة  احلق -7/5

 ، ومن حيتاجه من األوالد.وميتد هذا احلق يف حالة الفراق يقتضيه العرف والعادةوكل ما 
 .رشدهماله حىت يستكمل على و  يهعل والية ولّيهق يف احل -7/6
خارج التشغيل و  اجلسديواالستغالل  ات املادية واملعنويةق يف احلماية من مجيع أنواع االعتداءاحل -7/7

 واالعتداء اجلنسي واالجتار البدين والرتحيل اجلربي. نطاق القانون
 والقيم األخالقية. السليمةتنشئة على العقيدة ال احلق يف  -7/8
 التعاوناإلنساين القائم على املشرتك و الوطين، االنتماء و  التوازن الروحي على الرتبيةاحلق يف  -7/9

 والسالم العادل.
 .بالروح والنفسصيانة الذات واالرتقاء احلق يف التنشئة على  -7/11
القات اجلنسية خارج مؤسسة العو  السلوكيات املنحرفة، اجتنابو  العفة التنشئة علىاحلق يف  -7/11

 ، والتوعية مبخاطر ذلك.الزواج
 األسرة الممتدة: الفصل الرابع

 املادة الثامنة:

 ل بقية األقارب وذوي األرحام.األسرة املمتدة هي اليت تشم -8/1

 تقوم األسرة املمتدة على: -8/2

 قيم صلة الرحم واإلحسان واحملبة والرتاحم. -8/2/1

وخباصة للمحتاجني واملسنني وذوي  والتكافل االجتماعي، توفري الرعاية املادية واملعنوية -8/2/2
 وعدم إمهاهلم. داخل أسرهم االحتياجات اخلاصة

 ضمان احلياة الكرمية لذوي االحتياجات اخلاصة. -8/2/3

 إصالح ذات البني. -8/2/4

اإلحسان إىل األقرباء عامة بصلتهم وإصالح ذات بينهم إذا حصل النزاع ومؤازرهتم يف  -8/2/5
 أفراحهم وأتراحهم.

 : نظام األسرةالخامسالفصل 
 .يق الوحيد لقيام األسرةهو الطر عقد شرعي بني الذكر واألنثى و : الزواج التاسعةاملادة 
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، وعلى املعاشرة باملعروف بني الرجل واملرأة والرتاضي: يقوم عقد الزواج على االختيار احلر املادة العاشرة
 واإلحسان املتبادل.
 على حتمل املسؤولية.رة الزوجني والقد أهليةيف عقد الزواج  يشرتط: املادة احلادية عشرة
  حقوق وواجبات متبادلة جيب الوفاء هبا. الزواجعلى عقد ترتتب : املادة الثانية عشرة
تسهم من اإلحسان أن اإلنفاق على األسرة حسب وسعه وقدرته، و يتحمل الزوج : املادة الثالثة عشرة

 .الزوجة امليسورة يف اإلنفاق على األسرة 
بني الزوجني وللزوج  يكون التسيري فيها مسؤولية مشرتكة األسرة مؤسسة جمتمعية: املادة الرابعة عشرة

نطاق التشاور والرتاضي والعدل واحلكمة واحملبة واملعاشرة يف  والقيام بشؤون األسرة املسؤولية األوىل
 باملعروف.

 يف األدوار. التوازن والتكاملقوم على ياألسرة املادة اخلامسة عشرة: تسيري أمور 
رة يراعى فيه التخصص املبين على الفوارق داخل األس احلقوق والواجباتتوزيع  املادة السادسة عشرة:

بالدونية أو  مع رفض ما يشعر  يف القيمة ويف نطاق االحرتام املتبادل ؤالفطرية لألفراد على أساس التكاف
 االحتقار.

 الرعاية واإلحسان. الرب و  حق الوالدين على أوالدهم متام املادة السابعة عشرة:

 . لم والتعسف واملضارّة ممنوع بني عناصر األسرةالظ: كّل أشكال عشرة الثامنةاملادة 
 املادة التاسعة عشرة: يراعى توثيق عقود الزواج ضمانا للحقوق.

 : إنهاء العالقة الزوجيةالسادسالفصل 
: األصل يف العالقة الزوجية أن تكون بنية االستمرار، ويلجأ إىل الطالق عند تعذر العشروناملادة 
 للمعاجلة. واملراحل الطرقها واستنفاد مجيع استمرار 
 .بإحسانو  : يف حالة وقوع الطالق جيب أن يكون طالقا مشروعاالعشرونالواحدة املادة 
 زوجة، وللباإلحسان إيقاع الطالق حيق للزوج : عند تعذر استمرار العالقة الزوجيةوالعشرون الثانيةاملادة 

 .أو اخللع يف طلب الطالقاحلق 

يتدخل احلكمان من أسرة الزوجني  وقبل إيقاع الطالق عند وقوع خالف وشقاقوالعشرون:  الثالثةاملادة 
  لإلصالح والتوفيق بينهما.

 باملعروف، وحتفظ حقوق  : عند حصول الطالق حيدد نوعه وتراعى مقتضياته والعشرون الرابعة ملادةا
 األسرة املرتتبة عليه. أفراد
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 في حماية األسرة هليةاأل : مسؤولية الدولة والمؤسساتالسابعالفصل 
 من مسؤولية الدولة حتقيق ما يأيت:: والعشرون اخلامسة املادة
 .األسرة لنظامتوفري احلماية الدستورية والقانونية  -24/1
 يف حل مشاكل األسرة.االجتماعية إشراك املنظمات  -24/2
 .الوفاةيف حاليت الطالق و  من التشرد والدحلفظ املرأة واأل توفري مأوى سكين -24/3
 املصلحة الفضلى لألطفال يف متابعة دراستهم وتلبية احتياجاهتم املادية واملعنوية.رعاية  -24/4
 العمل على إشاعة ثقافة أسرية سليمة حتقق سعادة األسرة وتضمن هلا االستقرار واالستمرار. -24/5
الزواج لتحمل مسؤولية  تفعيل مؤسسات اجملتمع املدين لتقوم بدورها يف تأهيل املقبلني على -24/6

 األسرة وفتح مراكز لإلرشاد األسري ومؤسسات الصلح.
 تيسري سبل الزواج واحلّث عليه. -24/7

 والعدة والوصية : الميراثالثامنالفصل 
 على أساس العدل والتكامل واملسؤولية.املرياث والعشرون: يقوم  السادسة املادة

حرمان أي وارث من حق  ، وال جيوزاملتوىف على مستحقيه توزيع مالوالعشرون: يتم  السابعةاملادة  
 املرياث والتصرف فيه.

 والعشرون: تعترب الوصية من باب املعروف، وجيب الوفاء هبا حسب القواعد احلاكمة. الثامنةاملادة 
 سية.والعشرون: تعتد املطلقة أو املتوىف عنها زوجها حفظا لألنساب ورعاية  للجوانب النف التاسعةاملادة 

 .واهلل ويل التوفيق

 
 


