
حقوق الطفل بین الشریعة والقانون
  د احمد حمد هللا احمد.م.أ

  
الشك بان التشریعات على اختالف انواعھا ومصادرھا تكفل حقوق المواطنین 

سمات ھذا العصر تقنین الحقوق المالصقة الخاضعین ال حكامھا بل اصبح من اھم
لإلنسان باعتباره كائناً حیاً فلھ الحق في التمتع بكثیر من الحقوق والحریات التي 

  .یرى الفقھاء انھا من الحقوق الطبیعیة المالصقة لھ منذ والدتھ 
وفي االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر من الجمعیة العامة في االمم المتحدة 

ن ان الناس یولدون احراراً ومتساوین في الحقوق ویبقون كذلك وحظیت الیوم اعل
ھذه الحقوق باالھتمام ال نبالغ اذا قلنا انھا اصبحت سالحاً یستخدم في ید بعض 

الدول ضد دول اخرى من اجل التدخل في شؤونھا الداخلیة وان االھتمام بھا اصبح 
ن الدول ، ھذا على الرغم من ان صمام امان واحد اسباب االستقرار في كثیر م

حقوق االنسان لیست ولیدة الیوم وھي قدیمة قدم االنسان نفسھ واذا كنا نعرف ان 
االنسان لیس من جنس او نوع واحد وان صدقت على الكل اطالق ھذه الصفة ، 
فھناك الطفل والبالغ والمرأة والرجل ولكل منھم حقوق مالصقة لصفتھ فحقوق 

النسان وبدایة رحلتھ في ھذا الكون لھا ما یعطیھا صفة الطفل وھو نواة ا
الخصوصیة فالطفولة ھي المرحلة االولى من مراحل عمر االنسان التي یبدأ معھا 
مكون شخصیتھ فكان من الطبیعي االھتمام بعالمھم ومحاولة توفیر جمیع الوسائل 

  .الالزمة والقادرة على ضمان تمتعھم بحیاة امنة وھادئة 
د االسالم قد اولى الطفل رعایة خاصة واعترف لھ بجملة من الحقوق حتى ولھذا نج

قبل ان ترى عیناه النور فاإلسالم یحث الرجل على اختیار الزوجة الصالحة وتكون 
مسؤولة عن تربیة اطفالھا وبعد والدتھ یعترف لھ بمجموعة من الحقوق مثل الحق 

االھتمام یدلل على عظمة االسالم في الحیاة والحق في النسب والحق في االسم وھذا 
وتأكیده على احترام حقوق االنسان التي عدھا شیئاً یالزم احترام ادمیتھ وكرامتھ 

والتي اعترف بھا لھذا المخلوق ومن ھذا المنطلق فقد قررت التشریعات الوضعیة 
  .المختلفة جملة من الحقوق لحمایة الطفل 

الى بیان اھم الحقوق التي اقرھا االسالم اننا في ھذا البحث نھدف الى تسلیط الضوء
.ومقارنتھا بما قررتھ القوانین الوضعیة وكیفیة معاملتھ واقرار حمایتھ الجنائیة


