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 المقدمة

تتجدد امال بنً البشر و مع والدة اي طفل فً اي مكان فً العالم الحمد هلل رب العالمٌن    

احالمهم فمما الشك فٌه ان الطفولة هً نواة المستقبل فهم صانعوه و هم ثروات االمم و 

االمل المنشود الذي تتطلع الٌه فً تحقٌق اهداؾ المستقبل و بما ان تطور حقوق االنسان 

على الصعٌد الدولً قد اثار اهتماما و وعٌا بضرورة تعزٌز هذه الحقوق و تشجٌعها و 

احترامها للناس جمٌعا التً تجسد فٌها االعتراؾ بالكرامة المتأصلة لجمٌع اعضاء االسرة 

البشرٌة و بحقوقهم على قدم المساواة و بصورة ؼٌر قابلة للتصرؾ بها اساسا للحرٌة و 

العالم فقد باتت حقوق الطفل و ضرورة حماٌتها جزءا ال ٌتجزأ من  العدالة و السلم فً

 حقوق االنسان العالمٌة.

تمثل مرحلة الطفولة اهم واخطر المراحل فً حٌاة االنسان الذي خلقه هللا سبحانه وتعالى 

كً ٌستخلفه فً األرض إنسانٌة العمارها ذلك ان الطفل هو امل المستقبل واداة صنعه وانه 

هم ٌتواص العالء اإلنسانً وتتقدم مسٌرة الحضارة اإلنسانٌة وتتاكد رسالة االنسان على عاتق

على األرض ولقد تناولت الوثائق التارٌخٌة التً خلفها التنقٌب على اثار الحضارات القدٌمة 

الطفل كموضوع سلبً كملكٌة اسرٌة تفرض علٌه احترام أهله وطاعتهم بصورة مطلقة 

فدٌن قد بٌنت االهتمام بحقوق الطفل وجاء التشرٌع اإلسالمً وكانت حضارة وادي الرا

بنظام وتكامل ومعالجة شاملة لإلنسان تجلت فٌها الحقوق وتحددت فٌها الواجبات 

والمسؤولٌات التً حافظت على حقوق الطفل التً كانت عماد المجتمع ولقد تناولت فً هذه 

مطلب الثانً تارٌخ نشأتها وفً الدراسة فً المطلب األول تعرٌؾ حقوق الطفل وفً ال

المبحث الثانً خصصته لدراسة حقوق الطفل فً الشرٌعة والقانون وفً المبحث الثالث 

والمطلب الثانً حقوق الطفل  1191عرضت فً المطلب األول اتفاقٌة حقوق الطفل لعام 

 .  1149فً اإلعالن العالمً لحقوق االنسان لعام 

 هدف البحث

البحث هو تقدٌر الجهود الوطنٌة فً مٌدان الضمان القانونً لحقوق الهدؾ الرئٌسً من 

 الطفل .
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 اهمية البحث

انه حقوق الطفل من الحقوق االساسٌة البالؽة فً اهمٌتها لتأثٌرها البالػ فً  -1

 اعمال حقوق االنسان االخرى

 ان االهتمام بحقوق الطفل هو اهتمام بالقاعدة و الركٌزة التً ٌبنً علٌها المجتمع -2

 اماله و ؼاٌاته فً مجال التقدم.

و ٌكتسب هذا البحث اهمٌة خاصة كونها تعالج حقوق الطفل من خالل تأصٌلها  -3

 فً الشرٌعة االسالمٌة مقارنة مع القانون.

 منهج البحث

 ٌعتمد منهج البحث على االسلوب التحلٌلً و المقارنة. 

 خطة البحث

 ث مباحث رئٌسٌة و على النحو التالً:لقد اقتضت منا طبٌعة هذا البحث تقسٌمه الى ثال

المبحث االول : عرضت فٌه موضوع حقوق الطفل بصورة عامة. و تقسٌمه الى  -

 مطلبٌن، نتطرق فً االول لتعرٌؾ حقوق الطفل، و فً الثانً الى تارٌخ نشأتها.

المبحث الثانً خصصته لدراسة حقوق الطفل بٌن الشرٌعة االسالمٌة و القانون. و  -

ه الى مطلبٌن، نتطرق فً االول حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة، و نقسمه بدور

 فً الثانً الى حقوق الطفل فً القانون.

و حقوق الطفل فً  1191المبحث الثالث : اوضحت فٌه اتفاقٌة حقوق الطفل  -

، و نقسمه الى مطلبٌن، نعالج فً االول 1149االعالن العالمً لحقوق االنسان 

. و الثانً حقوق الطفل فً االعالن العالمً لحقوق 1191 اتفاقٌة حقوق الطفل

 .1149االنسان 

 و اخٌرا ننهً بحثنا بخاتمة عن مجمل الدراسة.
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 المبحث االول

 مفهوم حقوق الطفل و تاريخ نشأتها

و عام  19 ال اتفقت اؼلب التشرٌعات على انه الطفل هو االنسان الذي لم ٌتجاوز عمره   

عند االنسان من ساعة والدته و حتى بلوؼه سن الرشد و ٌجب ان  تستمر مرحلة الطفولة

ٌتم فً هذه المرحلة اعطاء الطفل كامل حقوقه من حٌث حقه فً الرضاعة الى ان ٌنتهً و 

ٌتم فطامه بعد ذلك ولقد عرفنا مفهوم حقوق الطفل و بدأ تارٌخ نشأتها االهتمام المتزاٌد 

بدأ االهتمام بحماٌة الطفولة و رعاٌتها مع بدأ وجود بالطفل ٌعود الى بداٌة االنسانٌة حٌث 

االنسان و ذلك بحكم الؽرٌزة الطبٌعٌة و جاءت االدٌان السماوٌة ترعى خصوصٌة الطفولة 

و تحٌط هذا الكائن البشري الضعٌؾ بالحماٌة الالزمة و الرعاٌة حتى ٌشب و ٌصٌر قادرا 

عصر الحدٌث ذلك لالهتمام الشامل و على االعتماد على نفسه لعل هذا من اهم منجزات ال

المتزاٌد لحقوق الطفل على المستوى الدولً بشأن حقوق االنسان و حرٌاته
(1)

. 

 و علٌه سٌتم تقسٌم هذا المبحث الى مطلبٌن و على النحو التالً :

 المطلب االول : تعرٌؾ حقوق الطفل

 المطلب الثانً : تارٌخ نشأته

 

 

 

 

 

                                                           

د. هاللً عبد االله احمد، حقوق الطفولة فً الشرٌعة االسالمٌة ، دراسة مقارنة بالقانون الوضعً، (1) 
 .13، ص2006الطبعة االولى، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 
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 المطلب االول

 الطفل تعريف حقوق 

و جاء تعرٌؾ الحق عند فقهاء القانون الوضعً الحق بانه ما كان مصلحة لها اختصاصا 

ٌصاحبها شرعا او بانه مصلحة مستحقة شرعا او اختصاص ٌقربه الشرع سلطة او تكلٌؾ 

 لإلنسانو كذلك جاء تعرٌؾ الحق ٌعرؾ البعض الحق بانه ما ٌثبت بالشرع هللا تعالى او 

على الؽٌر على وجه اللزوم
(1)

. و ٌعرؾ الطفل فً اللؽة بانه الشخص الناعم او اللٌن 

لً انه فً اطفال الحوائج اي لصؽر سنه كما انه هو الشًء الصؽٌر و قد قٌل و هو ٌسعى 

فً صؽٌرها و ٌقال و اتٌته و اللٌل طفل اي فً اوله او هو المولود حتى البلوغ و هو كما 

فً طور  النمو عرفه البعض انسان
(2)

. 

و جاء تعرٌؾ الطفل من منظور القانون وفقا لمعظم المعاٌٌر القانونٌة الدولٌة و هو كل 

انسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة و قد حددت معظم بلدان العالم السن القانونً للرشد او البلوغ 

عظم المنظمات بثمانٌة عشر عاما و تستخدم منظمة العفو الدولٌة هذا التعرٌؾ شأنها شأن م

ؼٌر الحكومٌة و جماعات حقوق االطفال فالمٌثاق االفرٌقً لحقوق الطفل ٌعرؾ الطفل بانه 

كل انسان دون لم ٌتجاوز الثامنة عشر من عمره بٌنما اتفاقٌة حقوق تعتبر اقل تحدٌد للسن 

ب عاما اال اذا بلػ سن الرشد قبل ذلك بموج 19اذ ترى ان الطفل هو كل انسان لم ٌتجاوز 

القانون الوطنً المنطبق علٌه اي فً الحاالت التً تحدد فٌها دولة ما سن البلوغ بانه دون 

الثمانٌة عشر اال ان لجنة حقوق الطفل كانت منشقة فً تطبٌق هذه الفقرة بحٌث ٌعنً تحدٌد 

عاما فقط بشرط ان ال ٌعرض ذلك للخطر 19سن باقل من 
(3)

. 

                                                           

 .49د. هاللً عبد االله احمد، مصدر سابق، ص (1) 
، د. ابراهٌم حسن محمد عمر الؽزاوي، المركز القانونً للطفل فً مجاالت القانون الدولً الخاص(2) 

 .16، ص2002الطبعة االولى، بدون دار نشر، القاهرة، 
الجزائً، دراسة مقارنة، ، حقوق الطفل بٌن المواشٌق الدولٌة و قانون العقوبات د. بولحٌة شهٌرة(3) 

 .14-13، ص2001الطبعة االولى، دار الجامعة الجدٌدة، القاهرة، 
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مٌة رؼم اختالؾ فقهاء الشرٌعة االسالمٌة فً و جاء تعرٌؾ الطفل فً الشرٌعة االسال

تعرٌفهم للطفل او تحدٌدهم له بالعمر او بالوصؾ فإنها تتحدد فً ان المراد به هو االدمً 

االنسان الصؽٌر بدءا بتكوٌن الجنٌن فً بطن امه فً قوله تعالى : )ُهَو أَْعلَُم ِبُكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم 

َهاِتُكْم ( فاذا ولد و خرج حٌا من الرحم فهو ولٌد ثم  ِمَن اأْلَْرِض َوإِْذ أَْنُتمْ  ٌة ِفً ُبُطوِن أُمَّ أَِجنَّ

ِن ( فً ذلك  ٌْ ِن َكاِملَ ٌْ ٌُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْولَ رضٌع ما دام ٌرضع قال تعالى : )َواْلَوالَِداُت 

الطفلة فً اشارة الى تحدٌد مدة الرضاع و قد مٌزت الشرٌعة بٌن كل من الذكر و االنثى ف

الشرٌعة االسالمٌة هً كل انسانة لم تبلػ التاسعة من العمر و اما الطفل فهو كل انسان لم 

ٌبلػ الخامسة عشر من العمر او هو من لم تظهر عنده عالمات البلوغ من االحتالم و 

االنبات
(1)

. 

و جاء تعرٌؾ من منظور اجتماعً نفسً الطفل من حٌث كٌنونته ٌعتبر انسان كامل الخلق 

و التكوٌن ٌولد مزودا بكل المالكات و القدرات و الحواس و الصفات البشرٌة و االنسانٌة 

فهو قادر على التفكٌر و له ملكة ذهنٌة تقوم بوظٌفتها تلقائٌا و ؼرٌزٌا اذا ما صادفت 

نشاطها و لكنه ال ٌستطٌع ان ٌتحكم فٌها و ٌنظمها قبل ان ٌتعلم او  موضوعا بعملها و

قبل ان ٌتقدم الى دائرة ٌتدرب على تنظٌمها كما انه ال ٌستطٌع ان ٌدٌر هذه االلة الذهنٌة 

الضوء من احداث الحٌاة و ٌصطدم بمرئٌاتها و قدرات الطفل الفعلٌة و الروحٌة و العاطفٌة 

قدرات مكتملة الخلق ال ٌنقصها اال االصطدام بأحداث الحٌاة و و البدنٌة و الحسٌة كلها 

السلوك البشري لٌنشطها و ٌدفعها الى العمل فً ضوء هذه الظواهر و من خالل التبادل 

فً  السلوكً تتحدد لدى الطفل مقاٌٌس الحٌاة و تشكل اتجاهه السلوكً و االداري و التربوي

ذه التنشئة السلوكٌة التً تحٌط به فالطفل منذ والدته اطار الظواهر البٌئٌة و االجتماعٌة و ه

صؽٌرا ٌحتاج الى طرٌق طوٌل خالل عملٌة شاقة بمقتضاها ٌتعلم كٌؾ ٌعٌش فً المجتمع 

و ٌتعامل مع اعضاء ذلك المجتمع و هذه العملٌة بعبارة موجزة وبسٌطة ٌطلق علٌها العلماء 

هذه التنشئة تكسب الطفل المواقؾ و المثل و اسم التنشئة االجتماعٌة او التطبع االجتماعً و 

القٌم و االتجاهات و االسالٌب المتنوعة للسلوك و خلق المهارات عن طرٌق التدرج فً 

النمو العقلً و االنفعالً و االجتماعً لتحقٌق االسالٌب المذكورة ٌتعلمها الطفل و ٌكسبها 

                                                           

د. حسنٌن المحمدي البوادي، حقوق الطفل بٌن الشرٌعة االسالمٌة و القانون الدولً، الطبعة االولى، (1) 
 .19، ص 2005دار الفكر الجامعً، االسكندرٌة، 
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حقٌقة  فاألطفالسرة و المدرسة عن طرٌق عالقات اجتماعٌة و نظم و روابط كثٌرة منها اال

هم تلك القٌمة االجتماعٌة االولى التً ٌجب على المجتمع و العلم ان ٌجد السبٌل الحقٌقً و 

علمٌة حقٌقٌة تهدؾ الى الوصول باألطفال الى المرحلة التً ٌمكن العلمً لدراستهم دراسة 

المفاهٌم تساعد على استقاللهم خاللها بصفتهم حركة تمضً الى االمام دائما و كل هذه 

تحدٌد الطفولة مثل النضج و سن المسؤولٌة الجنائٌة
(1)

. 

 المطلب الثاني

 أة حقوق الطفلتاريخ نش

اذا كانت حركة حقوق االنسان قد بدأت تؤتى ثمارها فً صورة اتفاقٌات و اعالنات حقوق 

حقوق الفرد بدءا من النصؾ الثانً من القرن العشرٌن فان جل االهتمام كان منصبا على 

البالػ و قد انتبه العاملون ؾ مجال حقوق االنسان الى ان الطفل باعتباره نواة المستقبل فً 

اي مجتمع ٌحتاج لحماٌة تتطلب منحه حقوقا خاصة تختلؾ فً مضمونها عن الكبار هذه 

الحماٌة تهدؾ بالدرجة االولى الى اشباع الحاجات الخاصة للطفل عن طرٌق توفٌر بٌئة 

نفسٌة و اجتماعٌة سلٌمة فً تنشئة الطفل صحٌة و
(2)

. 

و جاء حقوق الطفل فً التارٌخ القدٌم رؼم ان المجتمعات القدٌمة كانت تقوم على اساس 

ان المجتمع العربً شهد انظمة حكم قبلٌة تقسٌم المجتمع الى طبقتٌن احرار و عبٌد اال 

تقوم على القٌم و االخالق و  خففت من شدة هذا التنظٌم و منحت طبقة العبٌد حماٌة معٌنة

الفضٌلة ما لطفل عندما ٌعٌش فً كنؾ عشٌرة معٌنة فان افرادها متساوون و ال ٌوجد فٌهم 

ي فرد من داخل العائلة او داخل العشٌرة كأ من هو فاضل على ؼٌره و تصان حقوق الطفل

على ذلكافرادها و عملت الدول القدٌمة التً حكمت فً وادي الرافدٌن و وادي النٌل 
(3)

.   

و جاء حقوق الطفل فً شرائع وادي الرافدٌن من خالل تارٌخها تتعزز حقوق االنسان 

بصورة عامة و حقوق الطفل بصورة خاصة عندما ٌكون هناك قانون ٌحدد بوضوح لحقوق 
                                                           

 .13-12بولحٌة شهٌرة، المصدر السابق، ص (1) 
د. محمود شرٌؾ بسٌونً، الوثائق الدولٌة المعنٌة بحقوق االنسان، الطبعة االولى، دار الشروق، (2) 

 .963، ص2003القاهرة، 
د. عروبة جبار الخزرجً، حقوق الطفل بٌن النظرٌة و التطبٌق، الطبعة االولى، دار الثقافة، عمان، (3) 

 .15، ص2001
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ٌتمتع بها االنسان بصورة عامة او الطفل بصورة خاصة و قضاء ٌحقق العدالة و رد التً 

ال ٌفهم هذه الحقوق و  ألنهالمظالم عن االطفال فالطفل ال ٌستطٌع ان ٌدافع عن حقوقه 

لٌست لدٌه وسٌلة او قدرا تمكنه من المحافظة على الحقوق بشكل سلٌم فال بد من ان ٌتدخل 

و ان ٌعٌن الوسائل الالزمة التً ٌتدخل فٌها لى حقوق الطفل المشرع و ٌنص صراحة ع

القانون لحماٌة حقوق الطفل ال سٌما اذا كان الطفل ٌتٌما او رفٌقا او عبدا مملوكا للؽٌر و اذا 

استعرضنا التارٌخ االنسانً و بحثنا عن الشرائع القدٌمة التً اولت الطفل حماٌة و رعاٌة 

ٌن حافل بحماٌة انسانٌة متطورة للطفل فقد وضعت قواعد فان تارٌخ حضارة وادي الرافد

قانونٌة لحماٌة حقوق الطفل لم ٌشهد التارٌخ االنسانً مثٌال لها و ال نؽالً اذا قلنا ان 

الطفل لم تتمكن القوانٌن الؽربٌة تفصٌلٌة لحماٌة  بأحكامحضارة وادي الرافدٌن جاءت 

ن احكام ممن ٌقرأ الشرائع العراقٌة القدٌمة المعاصرة من مساٌرتها و االخذ بما جاءت به م

ٌشعر ما وضعت اال ألجل الطفل
(1)

. 

و كان لحضارة وادي النٌل اٌضا الدور البارز فً حماٌة الطفل و ضمان حقوقه و على 

الرؼم من خضوع مصر للحكم الرومانً و الٌونانً اال ان التشرٌع المصري القدٌم كان 

المؤثر فً هذه الدول
(2)

. 

جاءت حقوق الطفل فً التشرٌعات القدٌمة بعد اول ظهور للشرائع المدونة فً تارٌخ و 

العالم تشرٌعات وادي الرافدٌن فقد ظهرت الشرائع المعروفة مثل شرٌعة اورنمو و لبت 

عشتار و اشنونا و شرٌعة حمورابً و بعض القوانٌن التً اشتملت على العدٌد من 

و فرض عقوبتها علٌهاالنصوص الخاصة بتجرٌم افعال عدة 
(3)

. 

( المادة الوحٌدة التً تجرم كل شخص ٌحتجز ابن 24و عن قانون اشنونا تعد المادة ) 

شخص اخر دون وجه حق و بحجة وجود دٌن على ذلك الشخص و حددت العقوبة بموجب 

                                                           

 .16المصدر السابق، صد. عروبة جبار الخزرجً، (1) 
 .15د. عروبة جبار الخزرجً، المصدر السابق نفسه، ص(2) 
د. طه باقر، مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة، القسم االول تارٌخ العراق القدٌم، الطبعة االولى، (3) 

 .290، ص1115بدون دار نشر، بؽداد، 
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( و هً دفع مبلػ تعوٌض مقابل هذا االحتجاز ؼٌر الشرعً بعد اعادة الرهٌنة 22المادة )

موت المحتجز جزة اما اذل تسبب المحتجز بموت االبن المحتجز فالعقوبة هًالمحت
(1)

. 

ق.م.، فقد قرر حقوق عدٌدة للطفل و عقوبات  2000ام قانون حمورابً الذي شرع سنة 

( التً حددت عقوبة موت 14متنوعة لمنتهكً هذه الحقوق منها ما ورد فً المادة )

( تعالج حاالت احتجاز 111-24المواد )المختطؾ الطفل او سارق طفل رجل اخر و 

الرهٌنة مقابل دٌون مستحقة و قرر فٌها قتل ابن الدائن الذي تموت عنده الرهٌنة نتٌجة سوء 

المعاملة اما اذا باع المدٌن ابنه فان القانون قد حدد مدة الخدمة بثالث سنوات و تعاد لهم 

ً ذلك العصر على شكل بٌع عقد حرٌتهم فً السنة الرابعة و جاء احكام خاصة بالتبنً ف

ٌبرم بٌنهما
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

االولى، دار الشؤون الثقافٌة العامة، بؽداد، د. عامر سلٌمان ، القانون فً اعراق القدٌم، الطبعة (1) 
 .92، ص1192

 .262-249د. عامر سلٌمان، المصدر السابق نفسه، ص (2) 
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 المبحث الثاني

 حقوق الطفل في الشريعة االسالمية و القانون

ان الحدٌث عن حقوق الطفل من المنظور االسالمً لٌس باألمر الطارئ او حقٌقة االمر 

التً تنظم الحٌاة الؽرٌب على الفكر االسالمً بل هو امر تملٌه طبٌعة االسالم و تشرٌعاته 

االنسانٌة برمتها بٌد ان المهم فً المقام مقارنة المسألة على ضوء فقه تربوي اسالمً ٌبتعد 

عن لؽة التعمٌمات و المصادرات الوعظٌة و ال ٌستؽرق فً المعالجة االخالقٌة و انما 

ثٌن و ٌحاول اكتشاؾ النظرٌة التربوٌة االسالمٌة االمر الذي ٌفرض على الفقهاء و الباح

المفكرٌن العمل الجاد فً سبٌل اكتشاؾ معالم و قواعد الفقه التربوي االسالمً
(1)

. 

و اٌضا منع الطفل بموجب احكام الشرٌعة االسالمٌة حقوقا كثٌرة جدا و منحت لهم حماٌة 

و واسعة فلهذه الشرٌحة قٌمة عالٌة جدا عند مجتمع المسلمٌن تتجلى فً قوله تعالى ) المال 

نة الحٌاة الدنٌا و الباقٌات الصالحات خٌر عند ربك ثوابا و خٌر امال(البنون زٌ
(2 )

. 

 و على ضوء ذلك سوؾ نقسم هذا المبحث الى مطلبٌن و على النحو التالً :

 المطلب االول : حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة

 المطلب الثانً : حقوق الطفل فً القانون

 المطلب االول

 الشريعة االسالميةحقوق الطفل في 

                                                           

د. الشٌخ حسٌن احمد الخشن، حقوق الطفل فً االسالم، الطبعة االولى، دار المالك، بدون مكان (1) 
 .2، ص2001نشر، 
 (.46سورة الكهؾ ، االٌة )(2) 
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و جاءت حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة و منها االسم كحق من حقوق الطفل فً 

الفقه االسالمً من الكتاب و السنة و المعقول و سوؾ نستدل على وجوب التسمٌة من 

السنة النبوٌة و المعقول و مما ٌدل على وجوب التسمٌة من السنة احادٌث كثٌرة نذكر 

 رة و الذي  رواه اصحاب السنن عن سمرة قال رسول هللا )ص(منها حدٌث سم

) كل ؼالم مرتهن بعقٌقته تذبح عنه ٌوم سابعه و ٌحلق رأسه و ٌسمى( و مما ٌدل  

على وجوب التسمٌة من المعقول ان ترك التسمٌة فٌه اضرار بالمولود و تضٌٌع 

 مذكرا من ه اصالللحقوق و اصدار للنسب و قد سمى هللا نسبة االنسان بما لٌس فٌ

القول و زورا كما سمى صدق التسمٌة بانه اقسط عند هللا اي هو الذي ٌتفق مع العدل 

و ٌحفظ الحقوق و كل ذلك ٌدل على حرمة ترك التسمٌة و وجوب اثباتها حفاظا لما 

(1)ٌترتب على ثبوتها من حفظ حقوقه و منعا لضٌاع المصالح المرتبطة بها
. 

و جاء االسم كحق من حقوق الطفل فً القانون ٌتمٌز الشخص الطبٌعً عن ؼٌره باسم 

معٌن ٌطلق حتى ٌمكن قٌده فً دفتر الموالٌد فاالسم هو مظهر الحٌاة االدبٌة و المادٌة 

للشخص فً كل عالقاته العائلٌة و االجتماعٌة انه عالمة االنسان الذي ٌتمٌز بها فً حٌاته 

عنصر من عناصر الشخصٌة التً ال ٌجوز تشبهه بل االشٌاء او ل انه العامة و الخاصة ب

جعله محال للتعامل
(2)

. 

حق الطفل فً الؽذاء الرضاعة لقد ادركت الشرٌعة االسالمٌة الؽذاء ما لعملٌة الرضاعة من 

اهمٌة للطفل حٌث ٌكون بمأمن من االمراض الجسمٌة و الكبد النفسً الذي ٌتعرض له 

ؽذى بجرعات من الحلٌب الصناعًالطفل و الذي ٌت
(3)

. 

و جعله حق من فقد فرض المولى سبحانه و تعالى على االم ان ترضع طفلها حولٌن كاملٌن 

حقوق الطفل قال تعالى : ) و على الوالدات ان ٌرضعن اوالدهن حولٌن كاملٌن لمن اراد ان 

ٌتم الرضاعة و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروؾ(
(1)

. 
                                                           

السٌد عبد السمٌع، االسم كحق من حقوق الطفل، دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة االسالمٌة و د. اسامة (1) 
 .21القانون الوضعً، الطبعة االولى، دار الكتب القانونٌة، مصر، بدون تارٌخ نشر، ص

 .30د. اسامة السٌد عبد السمٌع، المصدر السابق، ص (2) 
والد فً االسالم، الطبعة االولى، دار االسالم، بدون د. عبد هللا ابن ناجح علوان، نظرٌة تربٌة اال(3) 

 .60-51، ص1، ج2002مكان نشر، 
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الرضاعة كحق على الرؼم من ان التشرٌع االسالمً لم ٌلزم االم بإرضاع ولٌدها بل 

اعطاءها الحق فً ات تمتنع عن االرضاع و ان تطلب عوضا مالٌا على ذلك مع بقاء 

االولوٌة لها فً االرضاع فال ال ٌجوز للولً منعها من ارضاع ولٌدها لكن التشرٌع 

فل على ولٌه باعتباره المسؤول عن االنفاق على االسالمً اعتبر ان الرضاعة حق للط

االسرة و الرضاعة بطبٌعة الحال هً من مصادٌق النفقة و شؤونها و علٌه فال بد تأمٌن هذا 

الحق للطفل سواء بتوفٌر المرضعة المناسبة او توفٌر اللبن المناسب طبٌعٌا كان او مجففا 

كما هو الشائع فً عصرنا
(2)

. 

اهتم االسالم بالقواعد االساسٌة فً تكوٌن االسرة الذي ٌنبؽً ان ٌتخذه حق الطفل فً تربٌته 

و الزوجة عند تكون االسرة ثم بٌن الحقوق التً ٌجب ان ٌؤدها كل منهما  كل من الزوج

للطفل حتى ٌتمكن من تنشئة صالحة
(3)

. 

لق و جاءت الحضانة كحق من حقوق الطفل هً الوالٌة على الطفل لفائدة تربٌته و ما ٌتع

بها من مصلحته و مرحلة الحضانة هً من اهم المراحل فً نمو الطفل البدنً و اللؽوي و 

العقلً و االخالقً و هً مرحلة تشكٌل البناء النفسً الذي تقوم علٌه اعمدة الصحة النفسٌة 

و الخلقٌة و تتطلب هذه المرحلة من الوالدٌن ابداء عناٌة خاصة فً رعاٌة الطفل و حماٌته 

ما ٌحتاجه من مقومات النمو البدنٌة و الروحٌة و توفٌر
(4)

. 

ة العدل بٌن االبناء ٌجب العدل بٌن االبناء ذكورا قوق التً اقرتها الشرٌعة االسالمٌو من الح

كانوا ام اناثا و هذا من اهم الواجبات التً اقرتها الشرٌعة االسالمٌة فال ٌجوز تفضٌل بعض 

: ) اتقوا هللا و اعدلوا بٌن ابناءكم( االبناء على بعض قال رسول هللا )ص(
(5)

. 

و من حقوق الطفل اٌضا االذان و االقامة فً اذن الطفل من المعلوم ان النعم التً ٌحبها 

الباري لعبده نعمة االنجاب قال تعالى : ) المال و البنون زٌنة الحٌاة الدنٌا( لذا ٌوحً 

اذنه الٌسرى بكلمات االقامةالرسول )ص( بان ٌؤذن فً اذنه الٌمنى كما ٌهمس فً 
(1)

 
                                                                                                                                                                                     

 (.233سورة البقرة، االٌة )(1) 
 .115د. الشٌخ حسٌن احمد الخشن، المصدر السابق، ص (2) 
 .22د. عبد هللا ابن ناصح علوان، المصدر السابق، ص (3) 
النظام القانونً لحقوق الطفل، الطبعة االولى، دار الكتب د. حسن محمد هند، د. مصطفى الحبش، (4) 

 .16، ص2002القانونٌة، مصر، 
 .16د. حسن محمد هند، د. مصطفى الحبش، مصدر سابق، ص (5) 
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 المطلب الثاني 

 حقوق الطفل في القانون 

 الفرع االول الحضانة 

الحضانة  لؽه : ضم الشً الى الحضن وهو الجنب او الصدر وفً االصطالح هً القٌام 

 بتربٌته الطفل والتزام شؤونه ممن له الحق فً ذلك شرعاً . 

 اوالً : صاحب الحق فً الحضانة 

 1151لسنة  199من قانون االحوال الشخصٌة رقم ( 1( فقرة )52نصت المادة )

وتعدٌالته االم احق بحضانة الولد وتربٌته حال قٌام الزوجٌة وبعد الفرقة مالم ٌتضرر 

المحضون من ذلك فً الفقه االسالمً نظرٌتان فً صاحب الحق فً الحضانة وٌترتب على 

هاء ان الحضانة حق للصؽٌر على امه ونست حق كل نظرٌة حكم مختلؾ فقال بعض الفق

لالم فٌه وٌترتب على هذه النظرٌة ان االم تجبر على حضانة والخٌار لها فً التنازل او 

حق لالم وٌترتب على هذا انها ال االمتناع عن ذلك بٌنما ذهب فرٌق اخر الى ان الحضانة 

ن حقها وهذا من علٌه الفتوى تجبر على حضانة الصؽٌر ولها ان تمتنع عن ذلك بالتنازل ع

( )حٌث 52عند الحنفٌة والجعفرٌة وبهذا اخذ القانون كما هو نص هذه الفقرة من المادة )

قالت االم احق بحضانة الولد ( اال ان الراي الراجح الذي ذهب الٌه كثٌر من المحققٌن هو 

حق الطفل وقد  ان الحضانة حق لالم وللطفل معا فاذا اسقطت االم حقها فً الحضانة بقً

اٌد القضاء فً العراق حقٌقة ان الحضانة حق لالم والطفل معا ولدى التدقٌق والمداولة وجد 

ان الصلح على الحضانة ال تملكه االم انما هو حق من حقوق الصؽٌر الٌصح الصلح عنه 

ة كانت االم ذاهلة عنه بنوع مهنواحقٌة االم بحضانة طفلها مقٌدة بعدم تضرره من ذلك بان 

 ( 1او وظٌفة . )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( . 52وتعدٌالته المادة ) 1151لسنة  199قانون االحوال الشخصٌة رقم  -1
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 ثانيا : مدة الحضانة وتمديدها 

( رد لالب النظر فً شؤون المحضون وتربٌته حتى ٌتم 4( فقرة )52نصت المادة )

العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمدٌد حضانة الصؽٌر حتى اكماله الخامسة عشرة اذا 

ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة منها والشعبٌة ان مصلحة الصؽٌر تقضً بذلك 

 ضنته (( على ان ال ٌبٌن اال عند حا

 الفرع الثانً حق الطفل فً الرضاع 

وتعدٌالته على االم  1151لسنة  199( من قانون االحوال الشخصٌة رقم 55نصت المادة )

ارضاع ولٌدها اال فً حاالت التً تمنعها من ذلك الرضاع وهو معً الطفل ثدي امراة فً 

م اال عن عذر مشروع مدة معٌنة وقد جعلت هذه المادة الرضاع واجبا قضائٌا على اال

ٌمنعها من ذلك ومصدر هذه المادة هو الفقه المالكً وفٌه ان ارضاع الطفل واجب على االم 

قضاء ودٌانة لقوله تعالى فً سورة البقرة )) الوالدات ٌرضعن اوالدهن حولٌن كاملٌن لمن 

شرط ان  اراد ان ٌتم الرضاعة (( النه واجب علٌها وٌجبرها القاضً علٌه اذا امتنعت على

تكون ام الطفل فً حالة زوجٌتها البٌه او معتدة من طالق رجعً قان كانت اما الفقهاء فقد 

ذهبوا الى ان ارضاع االم لطفلٌها واجب علٌها دٌانة للقضاء بمعنى انها ال تجبر علٌه فً 

 حالة امتناعها عنه وقالوا ان ارضاع الطفل من جملة تفقته ونفقته على ابٌه وجده دون امه

لذا فان ارضاع الطفل واجب على االب بمعنى انه مكلؾ شرعا بتهٌئة اسبابه فقد ذهب 

الحنفٌة الى ان االم تجبر على ارضاع طفلها فً الحاالت التالٌة اذا امتنع الطفل عن تقبل 

 ( 1ٌكن لالب وال الطفل مال سٌتاجر به . )الرضاع اال من ثدي امه اذا لم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( . 55وتعدٌالته المادة ) 1151لسنة  199قانون االحوال الشخصٌة رقم  -1
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االدٌان  حق الطفل فً الحٌاة من الثابت فً كافة القوانٌن الوضعٌة الدولٌة و الوطنٌة و سائر

السماوٌة ان الحق فً الحٌاة هو الحق االصٌل الذي تتفرع عنه باقً حقوق االنسان االخرى 

ال فرق فً ذلك بٌن الكبار و  فاذا اهدر هذا الحق ال قٌمة لباقً حقوق االنسان االخرى و

ؽار اي بٌن االطفال و الرجال و النساء البالؽٌن و البالؽات و لما كان ما تقدم من الص

تراؾ ان الحق فً الحٌاة هو اصل الحقوق وسٌدها و انه تعترؾ الدول االطراؾ بان اع

بحق الحٌاة ٌعنً فً نظرنا  لألطفاللكل طفل حقا اصلٌا فً الحٌاة و االعتراؾ من الدول 

تقدٌم الؽذاء اللزام للنمو بدنٌا و رعاٌته صحٌا رعاٌة متكاملة و رعاٌته اسرٌا و ثقافٌا و 

ر و افعال التعدي المباشر و ؼٌر المباشر على هذا الحق فً تشرٌعات تجرٌم كافة مظاه

الدول االطراؾ الوطنٌة الن حماٌة حق الحٌاة للطفل ٌشتمل على القٌام بكل االفعال 

االٌجابٌة التً تحافظ على حٌاة الطفل و االمتناع عن االفعال السلبٌة التً تهدر حق الحٌاة 

جرٌمة كبرى الم السلبً باالمتناع عن ارضاع ولٌدها لهذا الطفل و لذلك اعتبر سلوك ا

جناٌة اذا كان الدافع وراء ذلك بقصد القتل و ٌشمل حق الطفل فً الحٌاة كذلك حقه فً النمو 

العقلً و العاطفً و االجتماعً و الثقافً
(1)

. 

حق الطفل فً حرٌة تكوٌن جمعٌات و االنتساب الٌها ضرورة االعتراؾ بحقوق االطفال 

فً تكوٌن الجمعٌات و االنتساب الٌها و فً حرٌة االجتماع السلمً مع االخرٌن و ال ٌجوز 

حرمان االطفال من ممارسة هذه الحقوق او تقٌدها اال اذا نص القانون على ذلك حماٌة 

اب العامة او فً حالة تعلٌق االمر بحقوق االفراد و حرٌاتهم بالرجوع للنظام العام او اآلد

( 20نجد انه ضمن هذا الحق فً المادة ) 1149الى االعالن العالمً لحقوق االنسان لعام 

منه بقولها لكل شخص الحق فً حرٌة االشتراك فً الجمعٌات و الجماعات السلمٌة
(2)

. 

قتصادي عناٌة خاصة و اوجبت حماٌته من انواع حق الطفل فً حماٌته من االستؽالل اال

االستؽالل االقتصادي كافة و ضرورة عدم اقحامهم فً عمل ٌكون خطرا على صحتهم او 

                                                           

د. منتصر سعٌد حمودة، حماٌة حقوق الطفل فً القانون الدولً العام و االسالمً، الطبعة االولى، (1) 
 .22، ص 2002االسكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة، 

، حقوق االنسان و الطفل و الدٌمقراطٌة، و اخرونناجً الجدة، د. رٌاض عزٌز هادي  د. رعد(2) 
 .164، ص 2001الطبعة االولى، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، 
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ٌشكل عائقا امام تعلٌمهم او ضارا بصحتهم او ال ٌتناسب مع امكانٌاتهم الجسدٌة او العقلٌة 

تفاقٌة التدابٌر التشرٌعٌة و او المعنوي او االجتماعً و تتخذ الدول االطراؾ فً هذه اال

االدارٌة و االجتماعٌة كافة التً من شأنها كفالة تنفٌذ هذه المادة على اتم وجه مع مراعاة 

احكام االتفاقٌات الدولٌة االخرى ذات الصلة
(1)

. 

حق الطفل فً التعلٌم للطفل حق فً تلقً التعلٌم الذي ٌجب ان ٌكون مجانٌا و الزامٌا فً 

ئٌة على االقل و ان ٌستهدؾ رفع ثقافة الطفل العامة و تمكٌنه على اساس مرحلة االبتدا

تكافؤ الفرص فً تنمٌة ملكاته و حصافته و شعوره بالمسؤولٌة االدبٌة و االجتماعٌة و من 

ان ٌصبح عضو مفٌدا فً المجتمع و ٌجب ان تكون مصلحة الطفل العلٌا فً المبدأ الذي 

و توجٌهه و تقع هذه المسؤولٌة بالدرجة االولى على ٌسترشد به المسؤولون عن تعلٌمه 

ابوٌه و ٌجب ان تتاح للطفل فرصة كاملة للعب و اللهو للذٌن ٌجب ان ٌوجهها نحو اهداؾ 

 التعلٌم ذاتها.

التأكد على اهمٌة التربٌة الدٌنٌة و السلوكٌة و الرٌاضٌة و ؼرس الشعور بالوالء  -1

لك من خالل مناهج تتالءم و المراحل و االنتماء للوطن و احترام القانون و ذ

 السنٌة لألطفال.

التأكٌد على العالقة الوثٌقة بٌن التعلٌم و تطور المجتمع فً كل مناحً الحٌاة  -2

 االجتماعٌة و الصحٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة. 

توثٌق االرتباط بالبٌئة على اساس تنوٌع المجاالت العملٌة و المهنٌة بما ٌتفق و  -3

 لمقتضٌات التنمٌة.ط البٌئً ظروؾ المحٌ

تحقٌق قدر اكبر من التكامل بٌن النواحً النظرٌة و العلمٌة فً مقررات الدراسة  -4

و خططها و مناهجها مع تشجٌع و تحفٌز االبداع و االبتكار لدى االطفال
(2)

. 

 

 المبحث الثالث

                                                           

 .165د. رعد ناجً الجدة، د. رٌاض عزٌز هادي، المصدر السابق، ص (1) 
 .159-6صطفى الحبش، المصدر السابق، ص د. حسن محمد هند، د. م(2) 
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  9191اتفاقية حقوق الطفل 

 9149 و حقوق الطفل في االعالن العالمي لحقوق االنسان

على اساس االعتراؾ بوجوب منح الطفل رعاٌة خاصة و توفٌر  1191تقدم اتفاقٌة عام 

فرصة االنماء لهم فً ظروؾ ودٌة و انسانٌة و قت االتفاقٌة بان االشخاص الذٌن لم تتجاوز 

اعمارهم الثمانٌة عشر عاما ٌتمتعون بالحقوق و الحماٌة الواردة فً االتفاقٌة
(1)

. 

 ٌم هذا المبحث الى مطلبٌن على النحو التالً:و علٌه سٌتم تقس

 1191المطلب االول : اتفاقٌة حقوق الطفل 

 .1149المطلب الثانً : حقوق الطفل فً االعالن العالمً لحقوق االنسان 

 المطلب االول 

 9191اتفاقية حقوق الطفل 

ولٌة خاصة بالنظر الى تفاقم خالة االطفال فً العالم فقد ظهرت الرؼبة بعقد اتفاقٌة د

لألطفال لهذا بدأ فرٌق العمل الذي شكلته مفوضٌة حقوق االنسان العمل على وضع اتفاقٌة 

استؽرقها اعداد االتفاقٌة تمٌز فرٌق دولٌة حول حقوق الطفل  و خالل السنوات العشرة التً 

العمل بمشاركة المنظمات ؼٌر الحكومٌة التً لعبت دورا ممٌزا من خالل خبراتها العملٌة 

  لتاتً اتفاقٌة حقوق الطفل قرٌبة من الواقع و قابلة للتنفٌذ.

وكان لألطفال و لو بشكل ؼٌر مباشر دور فً النقاشات التً تمت اثناء اعداد االتفاقٌة من 

خالل اجتماعات دورٌة لهم اعدتها المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً مختلؾ انحاء العالم 

 1191تشرٌن الثانً / نوفمبر من العام  20 الستخراج آرائهم فً المواد المقترحة و فً

اقرت الجمعٌة العامة لمنظمة االمم المتحدة باإلجماع اتفاقٌة حقوق الطفل التً اصبح عدد 

دولة و بهذا االجماع حول حقوق الطفل التً طالما انتهكها  111الدول التً صادقت علٌها 

فً وقت واحد منتهكا و مطالبا و الراشدون اصبحت االشكالٌة اكثر تعقٌدا اذ اصبح الراشد 
                                                           

د. محمد ٌوسؾ علوان، د. محمد خلٌل الموسى، القانون الدولً لحقوق االنسان المصادر و وسائل (1) 
 .145، ص2001الرقابة، الجزء االول، الطبعة االولى، دار الثقافة، عمان، 



12 
 

مدافعا عن حقوق الطفل استهلت االتفاقٌة موادها بتحدٌد االشخاص المعنٌٌن بمضمونها 

فنصت المادة االولى على ان الطفل هو كل انسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة من العمر ما لم 

ٌبلػ سن الرشد قبال بموجب القانون المطبق علٌه
(1)

. 

ان االدراك الواعً بان ثمة اطفاال فً  1191و جاءت االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل عام 

جمٌع بلدان العالم ٌعٌشون ظروؾ صعبة للؽاٌة و ٌحتاجون الى ظروؾ خاصة و مع االخذ 

بعٌن االعتبار تقالٌد الشعوب و قٌمها الثقافٌة لحماٌة الطفل و مع ادراك اهمٌة التعاون 

ظروؾ حٌاة االطفال و ال سٌما فً البلدان النامٌة فان هذه االتفاقٌة المعتمدة الدولً لتحسٌن 

قد تضمنت جمٌع المواد و  20/11/1191المتحدة بتارٌخ  لألمممن الجمعٌة العامة 

االعالنات و العهود الدولٌة السابقة لها لصالح الطفل فً جمٌع ما احتوته  الواردةالنصوص 

على  1191لعمل الوطنً للطفولة و قد احتوت دٌباجة اتفاقٌة فجاءت لترسم للدول مناهج ا

اربع و خمسٌن مادة مفصلة لكل منها عنوان خاص بها و تنقسم هذه االتفاقٌة الى ثالث 

مادة تحدثت عن اهم الحقوق و المبادئ المعلنة  41اجزاء اشتمل الجزء االول منها على 

ت العالمٌة االخرى اما الجزء الثانً للطفل على والدٌه و المجتمع و الدول و المنظما

االتفاقٌة و و التً تبٌن االولى منها كٌفٌة نشر المبادئ  45الى  42مواد من  4فٌشتمل على 

احكامها و تبٌن الثانٌة كٌفٌة انشاء اللجنة الخاصة بحقوق الطفل و وظائفه و تبٌن الثالثة 

ر لتطبٌق حقوق الطفلكٌفٌة وضع الدول االطراؾ تقارٌر عما تقوم به من تدابٌ
(2)

. 

حق الطفل فً االنتماء و  1191و من الحقوق الواجبة بموجب اتفاقٌة حقوق الطفل 

حٌث تسهر الدولة على تمكٌن الوالدٌن و االوصٌاء لالطالع بالمسؤولٌات  بأسرتهاالرتباط 

الملقاة على عاتقهم لصالح الطفل و حق التحاق الطفل بوالدٌه بانتظام مراعاة لمصالحه و 

رعاٌته فً اطار مؤسسات الطفولة و فً هذا االطار تعمل الدول على عدم نقل الطفل 

اقٌات الدولٌةخارج الوطن اال بموجب احكام االتف
(3)

. 

 المطلب الثاني

                                                           

 .91د. عروبة جبار الخزرجً، المصدر السابق، ص (1) 
 .59شهٌرة، المصدر السابق، صد. بولحٌة (2) 
 .1، ص 2011، دار بلقٌس للنشر، الجزائر، 1د. مولود دٌدان، حقوق الطفل، ط(3) 
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 9149حقوق الطفل في االعالن العالمي لحقوق االنسان 

ان الطفل هو قبل كل شًء انسان و لذلك ٌستفٌد من العناٌة فً اطار االعالن العالمً 

و قد  10/12/1149المتحدة فً  لألممالذي اقرته الجمعٌة العامة  1149لحقوق االنسان 

صادقت علٌه بعد اعتراؾ االمم بعالمٌة حقوق االنسان و وجوب التعاون الدولً من اجل 

ترقٌتها و تعزٌزها حتى ال نشكل االنتهاكات لهذه الحقوق مصدرا للتوترات الداخلٌة و 

بالتالً قد تصبح ذرٌعة للتدخل الدولً
(1)

. 

 الفرع االول

 9149مي لحقوق االنسان لسنة مضمون االعالن العال

ثم نوجز  1149و سنتطرق فٌما ٌلً الى مضمون االعالن العالمً لحقوق االنسان لسنة 

 اهم الحقوق الممكن اقرارها لصالح الطفل:

 الحق في الحياة السالمة الشخصية -9

لقد اقر االعالن العالمً لحقوق االنسان فً المادة الثالثة منه الحق فً الحٌاة و السالمة 

الشخصٌة لكل انسان بما فً ذلك الطفل و لذلك من حق الطفل التمتع بالبقاء و الحٌاة و 

على ان لكل فرد الحق فً الحٌاة و  التأكٌدالحماٌة من كل اشكال المساس بحٌاته بحٌث ٌرد 

فً االمان على شخصٌة  الحرٌة و
(2 )

. 

 

 حق الحرية و المساواة بين الطفل في الكرامة و الحقوق -2

حق الحرٌة و المساواة فً الكرامة و  1149كرس االعالن العالمً لحقوق االنسان عام 

الحقوق لصالح كل انسان فً مادته االولى بالنص على االتً : ) ٌولد جمٌع الناس احرارا 

                                                           

د. محمد شرٌؾ بٌونً، حقوق االنسان دراسات حول الوثائق العالمٌة، و االقلٌمٌة، الطبعة االولى، (1) 
 .13، ص 1191دار العالم للمالٌٌن، لبنان، 

حماٌة حقوق الطفل فً ضل االتفاقٌات الدولٌة، الطبعة االولى، بدون دار نشر، د. وفاء مرزوق، (2) 
 .16، ص2010لبنان، 
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ة و الحقوق و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و علٌهم ان ٌعاملوا و متساوٌن فً الكرام

 بعضهم بروح االخاء(.

 حق الطفل في الحماية من خطر االسترقاق و التجارة بالرقيق -3

( من االعالن العالمً لحقوق االنسان حٌث اقرت عدم جواز 4هو ما ذهبت الٌه المادة )

التجارة بالرقٌق مهما تكن صورتها و  استعباد اي شخص و منع االسترقاق واسترقاق او 

تنص المادة على التالً : ) ال ٌجوز استرقاق احد او استعباده و ٌحظر الرق و االتجار 

 بالرقٌق بجمٌع صورهما(.

 حق الطفل في التمتع بالمركز القانوني  -4

و هو المركز الذي ٌمٌزه عن بقٌة افراد اسرته و مجتمعه و لذلك منذ الوالدة و بواسطته 

( 6ٌمكن لهذا الطفل ان ٌتمتع بالحقوق و الحرٌات المختلفة و نجد هذا الحق فً نص المادة )

التً تؤكد انه ) لكل انسان فً كل مكان الحق  1149من االعالن العالمً لحقوق االنسان 

بان ٌعترؾ له بالشخصٌة القانونٌة(
(1)

. 

 حق الطفل في الرعاية الصحية و الحماية االجتماعية -5

و  لألمومة( من االعالن السابق الذكر على االتً ) 2( الفقرة )25المادة ) حٌث نصت

الطفولة حق فً رعاٌة و مساعدة خاصتٌن و لجمٌع االطفال التمتع بذات الحماٌة 

االجتماعٌة سواء ولدوا فً اطار الزواج او خارج هذا االطار(
(2)

. 

 

 

 الفرع الثاني

 9149تقييم حقوق الطفل في االعالن العالمي 

                                                           

 .12د. وفاء مرزوق، المصدر السابق، ص (1) 
 .19د. وفاء مرزوق، المصدر السابق، ص (2) 
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ان االعالن العالمً لحقوق االنسان قد تضمن عددا من الحقوق و الحرٌات لصالح االسرة و 

الطفل ؼٌر ان االلتزام بتكٌؾ التشرٌعات للتكفل على مستوى الدول بتطبٌق هذه الحقوق و 

التالٌة  لألسبابالحرٌات ٌبقى صعبا و مستحٌال بالنسبة للدول النامٌة و الدول الفقٌرة و ذلك 

: 

 االعالن لم ٌوضع الٌات الرقابة الالزمة الحترام المبادئ الواردة فٌه. -1

عدم توفر الدول التطبٌق الفعلً لبعض الحقوق التً تتطلب الوسائل البشرٌة و المالٌة -2
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

تناولت فً هذه الدراسة الموضوعات التً ٌثٌرها البحث فً حقوق الطفل بٌن الشرٌعة و 

القانون و قد حرصت ان تعرض لفكرة حقوق الطفل وفق منهج نعتمد فٌه على اسلوب 

                                                           

 .11د. وفاء مرزوق، المصدر السابق، ص (1) 
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الدراسة القانونٌة المقارنة و قد تبٌن من خالل هذه الدراسة مدى االهمٌة القانونٌة لحقوق 

لتً فقد تطرقت الى امرٌن االول دراسة مفهوم او تعرٌؾ حقوق الطفل و حجم المشاكل ا

الطفل و الثانً تارٌخ نشأتها و قمت كذلك بدراسة مختلؾ االتجاهات فً تعرٌؾ حقوق 

 الطفل.

فعرفنا بان الطفل هو كل انسان دون الثامنة عشر من العمر وذلك وفقا لقواعد القانون 

كزت على العلوم االخرى على جوانب تتعلق الدولً العام والتشرٌع العراقً فً حٌن ر

بالطفل لو المراحل العمرٌة  وقد تاكدنا بان االسالم قد اعطى المكانة  الالزمة لترقٌة 

 وتاهٌلة .

 :النتائج 

من خالل ما سبق تبٌن المنزلة الرفٌعة التً حظٌت بها مرحلة الطفولة فً الشرٌعة  -1

ونٌطت رعاٌتها  بكل من الوالدٌن  ودوي االسالمٌة بحٌث تعلقت بها احكام كثٌرة 

القربى  وكل المجتمع  وقد تاكد ذلك من خالل اٌات القران الكرٌم  واحادٌث الهادي  

البشٌر صلوات  هللا علٌه وقد تبٌن ذلك من خالل التفصٌل السابق ان ما جاءت بٌه 

ه االسالم للطفل االتفاقٌة الدولٌة حقوق الطفل ال ٌخرج فً كلٌاته وال جزئٌاته عما قرر

من حقوق مع امتٌاز ما قرره االسالم من حٌث مراعاته المحافظة على منظومة القٌم 

 الدٌنٌة واالخالقٌة كلها .

نجد ان االتفاقٌة تركت تعرٌؾ  1191من خالل تعرٌؾ الطفل فً اتفاقٌة حقوق لعام  -2

فً ظل اتفاقٌة لسن البلوغ تشرٌعات العالم المختلفة وما ٌتركنا بدون سن واضح ومحدد 

 حقوق الطفل .

 

 

 :التوصيات 
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نظر للخصوصٌة التً تمٌز المجتمعات ٌنبؽً اعادة صٌاؼة المواثٌق الدولٌة الخاصة  -1

واالعالن العالمً لحقوق االنسان  1191بحقوق الطفل السٌما اتفاقٌة حقوق الطفل لسنة 

1149 . 

الداء مهامها على الوجه  تفعٌل االجهزة الداخلٌة لحقوق الطفل لوضع الوسائل الالزمة -2

 االكمل .

بالقطعات الحٌوٌة لرعاٌة حقوق الطفل ، فالتعلٌم مساعدة الدول النامٌة والفقٌرة للنهوض  -3

والحق فً الحٌاة والمساوات كلها قطاعات حٌوٌة ٌنبؽً تأصٌلها للقٌام بالمسؤولٌة 

  المنتظرة منها فً هذا االطار .
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