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 :الممخص
،  الطفولةلحقوؽ القيمية  عمى المبادئ التربوية ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ
ولبلجابة عف أسئمة الدراسة االجابة عف  تمت ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة سوؼ 

، مف  ولةلحقوؽ الطف القيمية  أسئمة الدراسة تـ دراسة تحميمية لممبادئ التربوية
، باجراء مسح المسحي وتحميؿ المحتوى خبلؿ اتباع المنيج الوصفي التحميمي

حاديث النبوية الشريعة التي بينت حقوؽ الطفؿ في الشريعة واأل القرآنيةيات لآل
التربوية منيا ،وكذلؾ  المبادئ استخراجاالسبلمية ، والوقوؼ عمييا وتحميميا ، و 

جراء مسح لممنظمات الدولية التي عنيت بحقوؽ الطفؿ ، وبياف مياميا ، إ
عتناء بالطفؿ في المضاميف التربوية لئل استخراجعتناء بيا لمطفؿ ،و اإل تومجاال

ىذه المنظمات وحيث تكوف مجتمع الدراسة مف خبلؿ حصر حقوؽ الطفؿ في 
 اىتمتحاديث النبوية ومف ثـ حصر المنظمات التي واأل القرآنيةيات اآل
ينة في الشريعة عينة الدراسة مف ىذه الحقوؽ المب اختيارعتناء بالطفولة ، و باإل

ومف أىـ , بحقوؽ الطفؿ  اىتمتاالسبلمية ، وحصر أكثر المنظمات التي 
ىناؾ حقوقا كثيرة لمطفؿ في الشريعة  النتائج  التي توصؿ الييا البحث ىي:

االسبلمية   ومنيا اختيار أالـ الصالحة : ثبوت النسب، الرضاعة : اختيار 
بناء في األعطية ،الحضانة ،النفقة االسـ المناسب :والتحنيؾ ، العدؿ بيف األ

وكذلؾ مف ،الرحمة والعطؼ ، التربية وغرس القيـ األخبلقية في نفسية الطفؿ :
تبيف لمباحث بأف ىناؾ حقوقًا لمطفؿ في القانوف مف خبلؿ ما يمي : النتائج 

محاربة الفقر ومساعد االطفاؿ  المحتاجيف حماية االطفاؿ مف االيذاء وتوفير 
  معيش بكرامة ، مكافحة  جوع األطفاؿ، بيئة صحية ل
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Abstract: 

This study aimed to identify the educational principles of 

children's rights in sharia and law, and to achieve the 

goal of the study will be answered the questions of the 

study and to answer the questions of the study was an 

analytical study of the educational principles of 

children's rights, through the follow-up of the descriptive 

analytical method through analysis of the content, by 

conducting a survey of the verses of The Qur'an and 

prophetic hadiths sharia that showed the rights of the 

child in Islamic law, stand on them and analyze them, 

extract educational principles from them, as well as 

conduct a survey of international organizations that 

concerned the rights of children, And to show their tasks, 

and the areas of care for the child, and extract the 

educational contents of taking care of the child in these 

organizations and where the study society by limiting the 

rights of the child to the verses of the Qur'an and 

prophetic hadiths and then limiting the organizations that 

took care of the care of children, and choosing the 

sample of study of these rights set out in Islamic law, 

and limiting the most organizations that took care of the 

rights of the child, and the most important results of the 

research There are some duties of fathers and mothers 

towards the children as follows: The children have rights 

prescribed by Allah, and the fathers have rights over the 

children, which is prescribed by Allah almighty, and 

Allah has not distinguished between males and females 

in terms of providing The researcher found that there are 

rights for children in law through: fighting poverty, 

helping children in need, protecting children from harm, 

providing a healthy environment to live with dignity, 

combating child hunger, health care in poor areas, and 

protecting children. Childhood from exploitation of all 

kinds, education and protection from wars and disasters, 

achieving the social well-being of the child, the reality of 

social justice among children.  
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 مقدمةال
والقيـ  نيا عممية تكيؼ بيف الفرد وبيئتوتنطمؽ مف أ المربينأف التربية السميمة لدى 

، وىذه العممية تنشأ مف أشتراؾ الفرد ، بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، في  التي يتمتع بيا 
الحياة االجتماعية الواعية لمنوع البشري ، وباستمرار ىذه المشاركة واتصاليا تتشكؿ عادات 

ثؿ الحصيمة الكمية التخاذ الخبرات االنسانية الفرد واتجاىاتو وقيمو الفكرية والخمقية فيي تم
التي تشكؿ ما يسمى لشخصية ، فتبدو مف ىنا متطورة مستمرة تسير داخؿ االنساف ، ىادفة 
الى أف يصبح انسانًا فيو خصائص الكائف االنساني مف التفكير واالدارة والوجداف ، حيث 

 تتشكؿ شخصية الفرد مف االسرة . 
لمطفؿ  المسمـ مف خبلؿ االعتناء بتربية االسرة المسممة  جاء االسبلـ بوضع منيج

زوجيف ،  ءشيحكمتو تعالى أف يخمؽ مف كؿ  اقتضت، ولذلؾ السميمة  القيميةبالتربية 
اهلل  ليستمر حبؿ الحياة موصواًل في كؿ نوع ،وشاءت رحمتو أف يميز االنساف ، وقد كرمو 

يف ذكره وأنثاه مع أدائو وظيفتو ، وىي عمى كثير مف مخموقاتو ، فجعؿ التزاوج بتعالى 
والزوجة )البراؾ  الزوجسبيبل لمطمأنينة وأساسًا لممؤدة والرحمة ، لكؿ مف  البشريالنوع  استمرار

والنبوي ، ليبيف لمرجؿ الحؽ في  القرآني( لذلؾ جاء البياف ٖٕٔٓ؛أميف ؛ محمد ٕٗٔٓ، 
ما يكوف مف شأنيا أف تستأمر في كذلؾ موجية لمرجؿ ، عند فإنياقرينة حياتو ،  اختيار

نكاحيا، فاألسرة عماد المجتمع ، وىي حضف الطفؿ الدافئ، مف خبلؿ التربية الحسنة ، 
ىؿ في تربية المسؤولية الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ األ –ويصور لنا االماـ الغزالي رحمو اهلل 

 االسبلمية  لتعاليـ الدينية التنشئة الصحيحة عمى ا(. ٕٕٔٓ)عبد العزيز. ،االطفاؿ وتنشئتيـ ، 
ف والديو ، وقمبو الطاىر جوىرة نفسية ساذجة خالية محيث يقوؿ في ىذا الصدد " الطفؿ أمانة 

مف كؿ نقش وصورة ، وىو قابؿ لكؿ ما نقش ، ومائؿ لكؿ ما يماؿ اليو ، فاف عود الخير 
 (. ٕٚٔٓابف عوؼ ، وعممو نشأ عميو ، وسعد في الدنيا واالخرة وشاركو في ثوابو أبواه ")

ىي أساس بناء المجتمع ، وأىتـ االسبلـ بما تتمتع بو مف قيـ  سرة حيث أف األ
مع مكانتيا في المجتمع ، ورسالتيا في الحياة ، فيي يتوائـ سرة أىتمامًا بالغًا وكبيراً  ، باإل

والمحبة  طفاؿ حيث تغرس في نفوسيـ الفضائؿ الدينية ، والمؤدةولى في حياة األالمدرسة األ
ف الكريـ والسنة النبوية آسرة المسممة تحيا في ضوء تعميمات القر والعطؼ والتعاوف ، فاأل

 (.  ٕ٘ٔٓ) ىميؿ وصباحيف ،  االسبلمية  وفي ضوء القيـ المطيرة 
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ىي قيـ سامية تتصؿ بالطبيعة اإلنسانية ، وتصمح لكؿ  االسبلمية  وحيث أف القيـ 
ا تشريع مف حكيـ خبير ، وتيدؼ أليجاد الفرد والطفؿ األفراد في كؿ زماف ومكاف الني

الصالح النافع لنفسو وأسرتو ومجتمعو وآمنو ، وتيدؼ الى الخير والى الحؽ في العقيدة ، وفي 
السموؾ وفي المعامبلت جميعيا ، وأف األسرة تؤثر تأثيرًا قويًا في عممية غرس القيـ لدى 

تأثيره عمى األبناء تبعًا لعبلقتيـ مع االباء .)قاسـ األبناء ، وينمو ىذا األمر ويتسع ويقوى 
 (. ٗ٘: ٕٔٔٓوالزغوؿ ،

سرتو ومجتمعو وبيف إسبلـ القواعد التي تكفؿ لمطفؿ حقوقو المشروعة في وقد حدد اإل
الرذائؿ وكؿ  والقيمية مف خبلؿ اإلبتعاد عفخبلقية أقرانو ووضع لو القواعد الشرعية واأل

في مجتمعو ، وعميو فانو مف وقيمو و  وي تؤثر عميو سمباً في سموكأشكاؿ العنؼ والتمييز الت
مر اهلل نما ىو عاص ألإمة ، طفاؿ الذيف ىـ رجاؿ الغد وأمؿ األي حقًا مف حقوؽ األأينتيؾ 

ىتماما خاصًا ومتميزًا إسبلـ بالطفؿ ىتماـ اإلإوقد بدأ  (.ٕٚٔٓ)أحمد ،مخالفًا لشريعتو الغراء 
سبلمي ية الطفولة تعد مف أىـ المقاصد الكبرى في التشريع اإلبحيث يمكف القوؿ بأف قض

تعد مرحمة الطفولة المبكرة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا االنساف، فحازت عمى ،بحيث 
، وما تتطمبو مف جيود  األعضاء في المنظمات ىتماـ الدولي وأخذت موافقة الدوؿ اإل
يصبح  شعور الطفؿ بالحب والحناف وبأنو أحداث برامج نوعية في رعاية الطفولة وأىمية و 

ىمية في تشكيؿ شخصيتو الثقافية عنصر مرغوب فيو بالمجتمع ، لما لذلؾ مف أثر بالغ األ
 ( . ٕٕٔٓ)السحيباني و الدىموي ،والقيمية  واالجتماعية

وتعد األسرة منبع القيـ سواًء كانت اإلجتماعية أو األخبلقية أو اإلقتصادية التي تقـو 
ة الطفؿ عمى نحو إيجابي ليصبح عنصر ميـ ويؤثر في المجتمع ومف ىنا كانت بتنشئ

الطفولة بجميع مراحميا ميمة .وتعتبر مرحمة الطفولة المبكرة ىي مرحمة التأسيس العممي في 
تطويف شخصية الطفؿ في جوانبيا المحتمفة الجسدية والوجدانية والذىنية ة والذىنية كذلؾ 

 الميوؿ واالتجاىات لديو ، وبما ينعكس عمى سموكو في المستقبؿ .وتكويف أنماط التفكير و 
نساف وبقدر ما يحظى اإلنشأة و وتربية عد مرحمة الطفولة مف أىـ مراحؿ تُ لذلؾ 

ىتماـ الطفؿ مف الر عاية والتربية الحسنة بقدر ما تكوف حياتو سعيدة ومثمرة ،لذا تجاوز اإل
ىتماـ الدولي بمرحمة سرة  والمجتمع ليشمؿ اإلداف واإلباالطفاؿ المسؤولية  المباشرة مف الوال
تفاقية الدولية صدار اإلإتفاقًا دوليًا ، وتـ إمـ المتحدة ؤلالطفولة ، فقد تبنت الجمعية العمومية ل
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تفاقية عمى ، وتحتوي اإل (،Sarah &Briskmanٖٕٓٓـ ) ٜٜٛٔلحقوؽ الطفؿ في عاـ 
ياجاتيـ في أي مكاف يعيشوف فيو عمى وجو حت‘ساسية لبلطفاؿ والتي تعكس الحقوؽ اإل

تفاقية الدولية لحقوؽ رض ، ومراعاة الظروؼ الثقافية والدينية لكؿ مجتمع ، ومف أىداؼ اإلاأل
 (.ٕٗٔٓبف صغير ، إالحماية ) –الرعاية  –الطفؿ ، المشاركة 

وبالرغـ مف كؿ المجيودات التي تيدؼ الى حماية حقوؽ الطفؿ مف خبلؿ اصدار 
يؽ واالتفاقيات الدولية والمحمية اال أف الواقع يشير الى أف فئة االطفاؿ كا زالت في المواث

حاجة الى رعاية واىتماـ مف جانب العامميف في مجاؿ رعاية الطفولة مف خبلؿ وعي العامميف 
( وتفعيؿ اليات االتفاقية الدولية لحقوؽ  (greene &karenLisa،2009في ىذا المجاؿ 
الحماية االجتماعية بحاجة الى التعرؼ عمى وعي العامبلت ، لذلؾ ال بد الطفؿ مثؿ لجاف 

مف االىتماـ الكبير بحقوؽ الطفؿ ، حيث نجد اىتمامًا كبيرا في بعض الدوؿ ، واىماال لحقوؽ 
الطفؿ في بعض الدوؿ ، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لبياف المبادى التربوية لحقوؽ الطفؿ في 

ؿ بيف الشريعة والقانوف باالىتماـ بحقوؽ الطفؿ ، والتناغـ باالىتماـ الشريعة والقانوف ، كتحمي
 ٕ٘ٔٓبيف المنظمات وما جاء في القراف والسنة حوؿ االىتماـ بحقوؽ الطفؿ )المعبوف ،

 ،(.ٓٔص
 البحث :مشكمة وتساؤالت 

تعد األسرة ىي الوحدة األساسية فى المجتمع، والطفؿ ىو نواة ىذه الوحدة وسبلمتيا 
ف كياف وتماسؾ األسرة مرتبط بالعناية التى تقدميا ألطفاليا مرىون ة بسبلمة ىذه النواة، وا 

 .واإلشباع السميـ لحاجاتيـ المختمفة
كبر أفاألسرة تمثؿ اإلطار األساسي لمتفاعؿ بيف الوالديف واألبناء ىذا التفاعؿ الذى لو 

ا لـ يتييأ الجو النفسي السميـ تجاىات األبناء وتوافقيـ منذ طفولتيـ المبكرة. فإذإ ياألثر ف
لتنشئة األطفاؿ فقد يتعرضوف لبلنحراؼ الذي ينعكس عمى األسرة وبالتالي يؤدي إلى العديد 

 (.ٕٙٔٓ)سمماف ،.مف المشكبلت النفسية
مستمر لمفرد مف جميع  فالطفولة مرحمة ليا قيمتيا في حد ذاتيا، ألنيا ىى مرحمة نمو

جتماعية والميارات العقمية والجسمية و الطفؿ العادات اإلالوقت الذي يكسب في ينواحيو، في
والخمؽ الطيب، خاصة وأف أطفاؿ اليوـ ىـ قادة المستقبؿ فسوؼ يكوف منيـ السياسي، والعالـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٖٚٙٔ ) 
 

والقاضي، والمدرس، وكؿ منيـ يمكف أف يؤثر فى محيطو أو في وطنو أو فيما ىو أبعد مف 
 .حدود وطنو

وىو مزود بأنماط سموكية وراثية وبيولوجية، مع وعمى الرغـ مف أف الطفؿ يولد 
 ياستعداد لتقبؿ التكيؼ مع بيئتو المحيطة، إال أنو بحاجة لمف يرشده ويوجيو ويأخذ بيده، ك

زمة ليستطيع العيش مع جماعتو، وىنا تأتى المشكمة فى كيؼ نربي يتعرؼ عمى الحاجات الآل
التكيؼ مع مقومات التربية األسرية أطفالنا، بحيث يصبحوف أعضاء فاعميف، قادريف عمى 

 .، وكيؼ يكتسبوا حقوقيـ السميمة
نتياكات يتعرض ليا الطفؿ في بعض المجتمعات مف التعنيؼ إف ىناؾ نظرا أل

 المبادئىماؿ  ، فسعت ىذه الدراسة الى الوقوؼ عمى والضرب وقسوة المعاممة والعمالة واإل
 سئمة التالية :جابة عف األ، مف خبلؿ اإلطفولةلحقوؽ الالقيمية التربوية 

 ؟ االسبلمية  في الشريعة  ولةحقوؽ الطفالمبادئ التربوية القيمية ل . ما ىي 1
)وما نصت عميو المنظمات  القانوف في  ولةحقوؽ الطفالمبادئ التربوية القيمية ل. ٕ
 ؟الحقوقية (
 ية  االسبلمفي الشريعة  ولةلحقوؽ الطفالقيمية . ما ىي المبادئ التربوية ٖ
 ؟ عاصر ( )الموالقانوف

 :البحث أهمية 
 تبرز أىمية الموضوع بما يمي :

، حيث أولت مرحمة  االسبلمية  بو الطفؿ مف أىمية كبيرة في الشريعة  يحضما 
أمو ، وأوصت بالظفر  اختيارمايتو ابتاء بحاـ والرعاية ، وجاءت بحفظ حقوؽ و الطفولة االىتم

مف االعتداء فحرمت ازىاؽ  حفظتومف اثار عظيمو ، كما  بذات الديف والخمؽ ، لما يترتب 
 روحو ، وكفمت لو النفقة والكسوة ، وامرت بتعميمو وتأديبو وأرشاده .

ىتماـ الكبير بيذا الموضوع لمعرفة حقوؽ الطفؿ في الشريعة والقانوف وكذلؾ نتيجة اإل
 لكثرة المشاكؿ التي يتعرض ليا الطفؿ في بعض المجتمعات .

لضوء عمى موضوع ميـ ىو المبادئ التربوية لحقوؽ الطفؿ في الشريعة لقاء اإ
 والقانوف .

 كثرة الدراسات في ىذا الموضوع ، مع قمة المقارنة بيف موضوع  الشريعة والقانوف .
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 البحث:أهداف 
 ىداؼ التالية :لتحقيؽ األ البحث سعى ي

 ؟ االسبلمية   في الشريعة ولةحقوؽ الطفالمبادئ التربوية القيمية ل  معرفة
)وما نصت عميو  القانوف في  ولةحقوؽ الطفالمبادئ التربوية القيمية ل الوقوؼ عمى
 ؟المنظمات الحقوقية "

 االسبلمية  في الشريعة  ولةلحقوؽ الطفالقيمية المبادئ التربوية  معرفة 
 ؟ عاصر ( )الموالقانوف

 البحث حدود 
 عمى الحدود التالية : البحثقتصر ي

 القيمية  التربوية المبادئلموضوعية : وسوؼ يتناوؿ بالدراسة الحالية  " الحدود ا
  الطفولة : دراسة تحميمية .لحقوؽ 

الدالة عمى حقوؽ الطفؿ في الشريعة  القرآنية اآلياتحيث قاـ الباحث بمسح 
 ـ بحقوؽ الطفؿ و حمايتو .جميع المنظمات الدولية التي تيت ، وكذلؾ تـ مسح االسبلمية  
 ـ.ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓدود الزمنية : طبقت الدراسة  في الفصؿ الدراسي الح

 :البحث المصطمحات المستخدمة في 
 استخدمت في الدراسة المصطمحات التالية :

 .المبدأ:
مبدأ الشيء: أولو ومادتو التي يتكوف منيا كالنواة مف النخؿ، أو يتركب منيا، و      

قد استتـ وجودة في نفسو ،أما عف ذاتو وأما عف كالحروؼ مف الكبلـ.و المبدأ اسـ لما يكوف 
إلى ما ىو مبدأ لو  باإلضافةغيره .ثـ يحصؿ منو وجود شيء أخر يقـو بو ويسمى ىذا عمة 

فالمبدأ يختزؿ جزيئات المفاىيـ لتعطي تصورا أعمى لمعموـ ما ،فيو اختزاؿ أرقى لمعرفو 
 (.ٜٔ، ص ٕ٘ٓٓمعينو في موضوع واحد. )بني خمؼ، 

إجرائيا : ىو صيغة تتكوف مف مفيوميف أو أكثر لمتعبير عف أحد مكونات المبدأ 
 النظاـ المعرفي القابؿ لمتطبيؽ .

ىي "مجموعة المفاىيـ التي تشكؿ في ذىف اإلنساف الفيـ العاـ   االسبلمية  المبادئ 
 (.    ٕٕٓٓلمنيج اإلسبلمي ".)البكر،
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تتكوف مف مفيوميف أو أكثر  إجرائيا   : ىي صيغة معرفية االسبلمية  المبادئ 
،لمتعبير عف مستوى معرفي أكثر تقدما في المنيج اإلسبلمي وىي المرتكزات والقواعد 

 األساسية التي يعتمد عمييا السموؾ اإلنساني والتي يتـ االنطبلؽ منيا في االلتزاـ بالسموؾ .
 حقوق الطفل :

لباطؿ، واألمر المقضي، الحؽ مف أسماء اهلل تعالى أو مف صفاتو، والقرآف، وضد ا
، وواحد  والعدؿ ،واإلسبلـ، والماؿ، والممؾ، والموجود الثابت، والصدؽ، والموت، والحـز
الحقوؽ، والحقة أخص منو، وحقيقة األمر، وقوليـ عند حؽ لقاحيا ويكسر، أي: حيف ثبت 

 (.ٕٗٓٓ)الذيفاني ،ذلؾ فييا
ء عف استعمالو المغوي، فيـ يختمؼ استعماؿ الحؽ عند الفقيا الحؽ في الشريعة: ال

 يستعممونو دائمًا فيما ثبت لئلنساف بمقتضى الشرع مف أجؿ صالحو.
الحؽ في القانوف : فيما ثبت لبلنساف بمقتضى الموائح والقواعد العالمية مف اجؿ 

 صالحو .
الطفؿ : تطمؽ عمى المرحمة التي يعيشيا الطفؿ "الطفولة"، وقد اختمؼ الباحثوف في  
المراحؿ العمرية التي تتضمنيا، فقد عرَّفيا بعضيـ، بأنَّيا: منذ الميبلد وحتى نياية تعريفيا و 

 الحادية عشرة
 األدب النظري والدراسات السابقة

 القيـ ،ومنيا: البحثسوؼ يتطرؽ الباحث لمموضوعات التي ليا عبلقة  بعنواف 
 ، وحقوؽ الطفؿ في القانوف :  االسبلمية  حقوؽ الطفؿ في الشريعة 

 القيـ أواًل:  ماىية 
تعد القيـ مف المفاىيـ الجوىرية في كافة مياديف الحياة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية؛ ألنيا تمس العبلقات اإلنسانية بكافة صورىا، فيي ضرورة اجتماعية ألنيا معايير 

البعض  وأىداؼ ال بد واف نجدىا في كؿ مجتمع منظـ، سواء كاف متقدما أو متخمفا، ويضيؼ
بأف الحياة االجتماعية تستحيؿ بدوف القيـ، وال يمكف أف يحققوا ما يريدوف وما يحتجوف إليو 
مف اآلخريف بغير القيـ، وتمعب ىذه األخيرة دورا كبيرا في إدراؾ الفرد لؤلمور مف حولو، 

 (ٜ٘: ٕٗٓٓوكذلؾ تصوراتو لمعالـ المحيط بو )خطاب 
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متعددة نجد تعريؼ كاريف أوينز الذي ترى القيـ ومف بيف تعريفات القيـ الكثيرة وال
بأنيا: أفكار معيارية توجو السموؾ وتروده بمعايير خارجية داخمية نحو ما يكافح الناس مف 

 (.ٕٓٓٓ، ٕٕٚأجمو، وترود السموؾ باألساس األخبلقي )عبد الفتاح: 
الفرد  ويعرفيا عبد المطيؼ خميفة بأنيا "عبارة عف مجموعة األحكاـ التي يصدرىا

بالتفضيؿ أو عدـ التفضيؿ لمموضوعات أو األشياء، وذلؾ في ضوء تقييمو أو تقديره ليذه 
الموضوعات، وتتـ ىذه العممية مف خبلؿ التفاعؿ بمعارفو وخبراتو وبيف اإلطار الحضاري 

 .(.ٕٚٓٓ:ٜ٘ٔالذي يعيش فيو ويكتسب مف خبللو الخبرات والمعارؼ " )رشواف 
ا "تطمؽ عمى ما ىو جدير باىتماـ الفرد العتبارات مادية، أو ويعرؼ سميت القيـ بأني

 (.ٕٙٔٓ)سمماف ،." معنوية أو اجتماعية أو أخبلقية أو دينية أو جمالية
ويعرؼ حامد زىراف القيـ بأنيا: "عبارة عف تنظيمات ألحكاـ عقمية انفعالية، وىي 

فضؿ الذي يرتبط باألشخاص مفيوـ ضمني غالبا ما يعبر عف الفعؿ، أو االمتياز، أو درجة ال
 (ٕٙٔٓ)القزاز ،."أو األشياء، أو أوجو النشاط

 بناء :ب تجاه األ: واجب األ ثانيًا:
االبناء ىـ ثمرة الزواج أ، لذلؾ أوجب اهلل عز وجؿ ليـ حقوقًا عمى ابائيـ ولـ يميز 

قوؽ لسموؾ االفراد داخؿ حفي ذلؾ بيف الذكر واالنثى ، مف حيث الحصوؿ عمى تمؾ ال
  .االسرة

(. بأف ىناؾ حقوقًا لؤلطفاؿ والتي تؤثر ٜٕٓٓوقد أشار )الدراوشو ،        
بشخصية الطفؿ وعمى سموكو مف اتماـ الرضاعة والحناف والعطؼ وتنميتو جسديًا وفكريًا 

 وعاطفيًا واجتماعيًا ومف حقوؽ مراقبة سموكو وتعديمو عند الحاجة .
مف حقوؽ االوالد عمى االباء ، منيا ما  (  أفٕ٘ٓٓوقد بيف   ) بوادي ،       

االـ الصالحة وكذلؾ ما بعد الوالدة مف ثبوت النسب والحضانة ،  اختياريكوف قبؿ الوالدة ك
  .عمى قياـ االب بيا تجاه أبنائو والنفقة والرضاعة ، وأشار الى تمؾ الحقوؽ االسبلـ ، وحرص

االباء مف حيث قًا واجبة عمى ( بأف لمبناء حقو ٕٙٓٓوقد أكد )عبد الكالي ،      
اء ، والعقيقة االسمة ، والتسمية في أذنيو ، وثبوت النسب وتسميتو بأحسف حاختيار االـ الصال

 والممبس وحقيـ في الميراث . المأكؿليـ ، والنفقة ، والرعاية ، وتوفير 
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في ( الى أف ىناؾ حقوقًا لمطفؿ عند قدومو بعد االذاف ٕ٘ٓٓوقد أشار )الدراوشو ، 
المناسب وجميؿ يدعى بو بيف الناس ، ويميزه عف غيره مف الناس بيذا  االسـ اختياراذنيو ، و 

حتى  االسـكمما ىتؼ أو دعا داع فتستطيع اثارة ىذا  االسـ اختيار، والحكمة مف  االسـ
يصبح لو خمؽ يتخمؽ بو ، وأف حسف التسمية حماية لمفرد مف االحتقار والسخرية والميانة 

 لممولود . االسـ اختيارع مف الحب وقد حث االسبلـ عمى حسف وفيو نو 
،  االسبلمية  ( الى أف لمطفؿ حقوقًا في الشريعة ٕ٘ٓٓوقد أكد )الدراوشو ،        

ليا االثر البالغ في وقاية حوالء االحداث مف الجريمة ، مشيرًا  الى أف حقوؽ الطفؿ قبؿ 
 لكؿ حؽ مف الحقوؽ الواجبة عمى االباء لبلبناء .الوالدة وبعدىا مف خبلؿ المعالـ الشرعية 

( بأف االب عميو تيذيب الناحية الجنسية عند االبناء  ٕٙٓٓوقد بيف  ) النبراوي،    
، واعطاء كؿ مف الذكر واالنثى ، حقوقو  لآلخر، وتعميؽ تربية االبناء عمى احتراـ كؿ جنس 

 ؿ وجو .وواجباتو حتى تقـو االسرة بواجبيا السامي عمى أكم
( الى أف مف حقوؽ االبناء التربوية ، الحاجة الى ٕٙٓٓيسري ،وفي اشارة الى )     

المحبة والعطؼ واالمف والصدؽ ، والحرية ، والمعب والنجاح ، وغرس مبادئ الطاعة ،  
 واالمانة والحياء واحتراـ الكبير .

ة منيا حقو في اختيار وقد وجدت مما سبؽ أف لؤلبناء عمى الوالديف حقوقًا تربوية كثير 
وفي  الحضانةالنسب وحقو في و المناسب  االسـ اختيارة ، وحؽ الطفؿ في حاالـ الصال

 . االسبلمية  الحرية الواعية وفي التربية االخبلقية 
 بناء  :: واجب األـ تجاه األ لثاً ثا

(  عمى األـ المسممة داخؿ حدود االسرة واجب ٕٛٓٓوفي بياف الى ) سميـ ،      
ضاعة وسبؿ االىتماـ بيا ، والحضانة ، مراحؿ النمو ثؿ بتربية األطفاؿ مف خبلؿ : الر يتم

األولى ، وادارة شؤوف المنزؿ ، وال يكوف العمؿ طاغيًا بصورة واضحة عمى حساب االىتماـ 
 باألطفاؿ وتربيتيـ .

ة ( الى أف  األـ ممزمة بتربية أبنائيا مف بدايٖٕٓٓوقد أشار )عمر يوسؼ،      
الحسف  االسـ اختيارالحمؿ حتى البموغ مف التوجيو والتعاوف ، وعدـ التفرقة بيف االبناء ، و 

ليـ ، والجزؿ في االعطيات حتى تعمؽ عبلقة االبناء باالسرة ، ويصبح الطفؿ ممتزمًا ومنتميا 
 الى مجتمع االسرة ، والمشاركة في نكو الطفؿ جسميًا وعقمياً  .



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٖٚٙٙ ) 
 

( الى أف عماد االسرة يقوـ عمى األـ وىي التي تعمؿ ٕٗٔٓوقد بيف )الشريفيف ،   
وىي االماف والحناف  باألطفاؿعمى بناء األسرة الصالحة ، بما تممؾ مف الرقة والعناية الفائقة 

ـ الناجحة التي تعمؿ عمى تكريس عمـ الناصح المرشد لمحياة ، واألالمفرط ، وىي بمثابة الم
 االبناء مف خبلؿ التعاوف والمحبة والعطؼ عمييـ .جيدىا الرساء قواعد المحبة بيف 
( بأف األعتناء بالطفؿ مف واجبات األـ منذ الوالدة   ٕٛٓٓوقد أشارت العتيبي . )

مف خبلؿ الرضاعة التامة ، وتنميتو فكريًا وابداعياً وجسميًا ، وتوجو الطفؿ باألساليب التربوية 
لتي تناسب عمره ، اضافة الى رعايتو حتى يتعرؼ عمى خالقو بالطريقة ا االسبلمية  

 والحضانة عميو ، والعطؼ والرأفة والرحمة بو . 
( بأف تدبير األـ والمحافظة عمى نفسيا وعمى ٖٕٓٓوقد أشار اشارت سمر خميؿ )

بلؿ رفع المستوى االقتصادي ، والصحي ، واالجتماعي تربية أبنائيا يعود باالسرة مف خ
 العتناء بالطفؿ ، والرعاية المثمى لو في المجاالت جميعيا .    والثقافي ، ويتكرس مف خبلؿ ا

ـ حقوقًا منيا حؽ الطفؿ في الرضاع ، ويتبيف مف خبلؿ ما سبؽ أف لؤلبناء عمى األ
المناسب لو ، والعدؿ في العطايا بيف  االسـ اختياروالرعاية والتربية الحسنة وحضانتو و 

 .األبناء
 :   حقوق الطفل في القانون رابعًا:

وقد توزعت قواعد الحماية القانونية لمطفؿ بيف أنظمة الدساتير القانونية المختمفة 
لمدوؿ، حسب الطبيعة القانونية لكؿ منيما؛ فالحقوؽ التي تتعمؽ بشخص الطفؿ ونموه 
ورضاعتو وحضانتو ومعاشو وظروؼ ارتباطو بأسرتو، نظمتيا قوانيف األحواؿ الشخصية، أما 

المدنية، فقد وردت في القانوف المدني، وما يتعمؽ باالعتداء عميو والتعرض ما يتعمؽ باألمور 
 .Raskoff & Sundeen (2012 )لو باإليذاء، فقد نصت عمييا قوانيف العقوبات

وقد نادي اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف بالمحافظة عمى اإلنساف وكرامتو، وأوجبت 
تعاوف المجتمع الدولي كاف أساسًا راسخًا لضماف لو الحؽ في الحياة والحرية وسبلمة جسده، و 

حؽ الطفؿ، يقـو عمى أساس حمايتو بسبب ضعفو، وعدـ قدرتو عمى حماية نفسو ضد متاعب 
الحياة، ولما كانت الطفولة ثروة بشرية، فإف المجتمع الدولي ومف أجؿ حمايتيا قاـ ومف خبلؿ 

لمنظمات الخاصة بالطفولة، واتخذ العديد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، بتشكيؿ العديد مف ا
ليكوف تطبيقيا بأسموب اجتماعي  (.ٕٓٓٓ،ساندرا ) مف القرارات الخاصة بحماية الطفولة،
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متطور، يراعي ظروؼ البيئة التي نشأ فييا الطفؿ، كما يراعى حداثة الطفؿ باعتباره شخصًا 
 (. ٕ٘ٔٓيف ، موضوعًا عمى نحو دائـ تحت الحماية القانونية.) ىميؿ وصباح

ومف حقوؽ الطفؿ الحقوؽ المتصمة بنماء الطفؿ، حقو في التعميـ المجاني واإلجباري، 
وحقو في ممارسة األلعاب، وحقو في المشاركة في الحياة الثقافية، وقد أقر اإلسبلـ حؽ 
دباراً  قبااًل وا   األطفاؿ في التأديب والتعميـ، فقاؿ عمي كـر اهلل وجيو: "أف لمقموب شيوات وا 

 (. ٜ، صٕٓٓٓفآتوىا مف قبؿ إقباليا فإف القمب إذا كره عمي")الخطيب ، 
كما أشار المبدأ السادس والمبدأ السابع مف إعبلف حقوؽ الطفؿ الصادر عف الجمعية 
العامة لؤلمـ المتحدة إلى حؽ الطفؿ في النماء وبناء شخصيتو وذلؾ برعاية والديو وفي ظؿ 

المعنوي والمادي فبل يجوز فصمو عف  وده الحناف واألمفمسؤوليتيما المشتركة وفي جو يس
أمو، وكذلؾ دور الدولة والمجتمع في تقديـ العناية الكاممة لؤلطفاؿ وخاصة المحروميف مف 

 .Margaret-Bell )،ٕٕٓٓحؽ رعاية والدييـ لو ) 
 ولمطفؿ الحؽ في التعميـ، الذي يجب أف يكوف إلزاميًا ومجانيًا، في مراحمو األساسية
وىي عشرة سنوات عمى األقؿ، مما يؤدي إلى رفع مستوى الطفؿ الثقافي ويمكنو مف الشعور 
بالمسؤولية األدبية واالجتماعية، حتى يكوف لو دور فاعؿ ومفيد في المجتمع.)الفتبلوي ، 

 (.ٕٙٓ، صٕٕٔٓ
ويجب أف تكوف مصمحة الطفؿ العميا ىي المبدأ الذي يسترشد بو المسئولوف عف 

 جييو، وتقع ىذه المسئولية بالدرجة األولى عمى أبويو.تعميمو وتو 
ىتـ اإلسبلـ باألطفاؿ باعتبارىـ المبنات التي تكوف األسرة، وقد ضرب الرسوؿ إفقد 

صمى اهلل عميو وسمـ المثؿ العمى في بناء األسرة السميمة فكاف يوصي بمعاممة األطفاؿ 
صمي فجاء الحسف والحسيف رضي اهلل معاممة حسنة، فقد كاف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ي

عنيما وجمسا عمى ظيره وىو ساجد، فبل يزاؿ ساجدًا صمى اهلل عميو وسمـ في صبلتو حتى 
نزال عف ظيره لوحدىما، وكاف مف اىتماـ اإلسبلـ لمطفؿ مف أجؿ نماءه وبناء شخصيتو العمؿ 

جوانب الرعاية  عمى تأميف حاجاتيـ مف المأكؿ والمشرب، وىذا االىتماـ فيو جانب مف
الصحية، فأوجب اإلسبلـ عمى الدولة تأميف ىذا الحؽ مف الرعاية والمعاممة، فكاف أمير 
المؤمنيف عمر بف الخطاب يفرض لكؿ طفؿ كانت أمو تفطمو عف الرضاعة حاجتو مف 
المأكؿ والمشرب، وكانت بعض النساء تقـو بإفطاـ ابنيا قبؿ أوانو لكي تأخذ ألبنيا مف الطعاـ 
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شراب المفروض مف الخميفة، فمما عمـ الخميفة بذلؾ صار يعطي لكؿ طفؿ مفطومًا أو غير وال
 (. ٘ٔ، ص ٕٓٓٓ)عطاء ،  مفطوـ

يقوؿ اإلماـ الغزالي: "والصبي أمانة عند والديو، وقمبو الطاىر جوىرة ساذجة، خالية 
ود الخير مف كؿ نقش وصورة، وىو قابؿ لكؿ نقش، ومائؿ إلى كؿ ما يماؿ بو إليو، فإف ع

ف عود  وعممو نشأ عميو وسعد في الدنيا واآلخرة أبواه، وسعد كذلؾ كؿ مؤدب لو ومعمـ، وا 
الشر وأىمؿ إىماؿ البيائـ شقي وىمؾ وكاف اإلثـ الوزر عمى رقبة القائـ عميو والوالي لو، يقوؿ 

نما أبواه ييودانو أو ي مجسانو أو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "كؿ مولود يولد عمى الفطرة وا 
 (.ٕ٘ٓٓينصرانو")العياصرة ،

 الدراسات السابقة  
 عرض الباحث أىـ الدراسات ذات الصمة بموضوع البحث االتي ومنيا : 

(  إلى أىمية التنشئة النفسية اإلجتماعية   ٕٕٓٓ)  Berryوأكدت دراسة بري  -
واتو األولى ، وأثرىا في والتربوية )اإليجابية أو السمبية ( والقيمية التي يتمقاىا الطفؿ في سن

تشكيؿ القيـ الثابتة لديو ، وترسيخ إتجاىاتو وميولو التي سوؼ يطبقيا في المستقبؿ ، وترى أف 
ما لدى الكبار مف قيـ ومتغيرات ما ىي اإل مخرج لما قدمتو بيئتو األسرية والتربوية في سنوات 

المنيج الوصفي مف خبلؿ تبع الباحث  طفولتو المبكرة  مف رعاية متوازنو سميمو ،  ما
ومف أىـ نتائجيا أف  األسرة والمجتمع ىو العامبلف الكبيراف  االسموب المسحي لؤلسر واألفراد

لئلىتماـ برعاية األطفاؿ وخمؽ جو مف األماف واإلستقرار وتحصيف األفراد مف عوامؿ 
 اإلنحراؼ والعنؼ والجريمة .

ة حقوؽ الطفؿ في تايواف ( تناولت ىذه الدراسٕٗٓٓ)Tang دراسة تانج   -
المعاصرة ، وأشارت إلى أف التحوؿ السريع في تايواف والتغيرات السياسية والثقافية 
واإلجتماعية أدت إلى تأثيرات سمبية عمى االنضباط لدى األطفاؿ ، واتبع الباحث االسموب 

ؿ مف المسحي مف خبلؿ المنيج الوصفي وأكدت الدراسة الى محاولة إعادة انضباط األطفا
 خبلؿ تنمية الوعي بحقوقيـ .

( عمى حقوؽ الطفؿ في االسبلـ وأىميتيا ، ٕٚٓٓوقد أكدت دراسة وفاء ابراىيـ ) -
وتناولت حؽ الطفولة في النماء والبقاء والحماية مف كافة أشكاؿ التمييز ، وكذلؾ حؽ الطفؿ 
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اصة األطفاؿ في المشاركة ، حيث أف المجتمع اإلسبلمي مجتمع تشاوري أعطى لمجميع وخ
 الحرية في التعبير عف آرائيـ ، ومشاركتيـ لمكبار في إتخاذ القرار .

الى حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي ، ( ٕٔٔٓت دراسة إيناس جابر أحمد )وأكد -
حيث أشارت إالى أنو رغـ كؿ الجيود المبذولة لمحفاظ عمى حقوؽ الطفؿ في الحياة والمسكف 

و  ما زاؿ العديد مف األطفاؿ يعانوف المرض والفقر وسوء التغذية والممبس والعبلج ، إاال أن
والعنؼ واالستغبلؿ ، وبالتالي ىناؾ ىناؾ خمؿ في األتفاقيات الدولية التي تخص الطفؿ ، 

 وبيف التطبيؽ ألحكاميا وقوانينيا .
(. ىدفت الدراسة إلى وصؼ وتحميؿ ٕٔٔٓ)والرشداف  وقد أكدت دراسة عناسوة -
في تكوف شخصية الطفؿ المسمـ في المرحمة  االسبلمية  تؤديو األسرة والمدرسة  الدور الذي

( سنة. وبينت نتائج الدراسة أىمية التعاوف بيف األسرة والمدرسة والتفاعؿ ٕٔ-ٙالعمرية مف )
، اتبع الباحثاف المنيج الوصفي مف خبلؿ الزيارات المنظمة التي يعد غيابيا مشكمة بينيما

نتائج الدراسة أىمية التعاوف بيف األسرة والمدرسة، وذلؾ مف خبلؿ مجالس  . وبينتالمسحي 
اآلباء والمعمميف؛ إذ تنعكس تربية المدرسة عمى سموؾ الطفؿ األمر الذي يدعو إلى تكثيؼ 
الجيود، ومشاركة األطراؼ اإلنسانية جميعيا في توجيو الطفؿ إلى األىداؼ التربوية 

ركزت نتائج الدراسة أيضا عمى إبراز صورة الطفولة عند بعض توجييا سميما. و  االسبلمية  و 
المربيف المسمميف األوائؿ، ودور األسرة في بناء شخصية الطفؿ المسمـ في المرحمة 

 ( سنةٕٔ-ٙالعمرية)
( الى دراسة ىدفت الى بياف حقوؽ الطفؿ وأحكامو في الشريعة ٖٕٔٓأشار الفقيو ) -

مرحمة الطفولة مف المراحؿ الميمة واألساسية في  الى أف وأشارت الدراسةوالقانوف اليمني ، 
جاء اإلسبلـ ليقرر حيث ، كبير ىتماـإيبلقيو مف  لما ، وفقاً اً بناء شخصية الفرد إيجابا أو سمب

ال يمكف إغفاليا أو التغاضي عنيا، وذلؾ قبؿ أف توضع و أف ليؤالء األطفاؿ حقوقا وواجبات، 
قرنا مف الزماف. ، وربط اإلسبلـ سف الطفولة بالبموغ أحفظ حقوؽ ومواثيؽ الطفؿ بأربعة عشر 

تميزت حقوؽ الطفؿ و  واستخدـ الباحث المنيج التاريخي في البحث  لمطفؿ والمجتمع والدولة.
في اإلسبلـ عمى حقوقو في القانوف الدولي والوضعي بالعديد مف المميزات التي يجب عمينا 

دماجيا في برامجنا ا لتربوية والتعميمية والتدريبية حتى نفعميا في حياتنا تفعيبل تعرفيا وتعمميا وا 
عقميا شرعيا، وحتى ندافع عف ديننا في ظؿ التشويو العالمي والمحمي ليذا الديف وشريعتو 
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السمحة الغراء، ووسطيتو العادلة الفريدة في عالـ غابت فيو الوسطية ومعايير العدالة المطمقة. 
 حماية ، والعيش بسبلـ .وال .حؽ الطفؿ في تربية حسنة

يث حكاـ الحضانة في الفقو االسبلمي" ( بدراسة بعنواف " أحٕٗٔٓأشار البراؾ  )  -
، وتعريؼ  االسبلمية  ىدفت ىذه الدراسة الى بياف ، حكـ الحضانة لمطفؿ في الشريعة 

كذلؾ ،وفرؽ بيف مصطمح الحضانة وغيرىا مف المصطمحات المشابية وىي :  الحضانة
ختبلفات في مسائؿ الحضانة ،وبياف شروط مف يستحؽ والكفالة ، واشار الى ابرز اإل الوالية

تبع الباحث المنيج الوثائقي التاريخي ، وخمصت الدراسة الى أف الحضانة تعني ا  الحضانة ، و 
القياـ بحفظ ما يميز وتربيتو ووقايتو عما يؤذيو فيي نوع مف الوالية ،ورعاية المحضوف واجبة 

ييمؾ بترؾ ذلؾ ،  ف ، وتتعيف في حقو اذا لـ يكف ىناؾ حاضف غيره ، ألنوعمى الحاض
فواجب حفظو مف اليبلؾ ، األـ أقدـ الحاضنات ، ويقدـ في الحضانة النساء عمى الرجاؿ 

 ،ولمحضانة شروط عامة لمرجاؿ والنساء .
في  ( بدراسة بعنواف " األليات القانونية لحماية حقوؽ الطفؿٕٗٔٓوقاـ ابف صغير) -

مظاىر الحماية  ٜٜٛٔظؿ التشريع الدولي : دراسة حالة األتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ لسنة 
واتبع الباحث المنيج التاريخي مف خبلؿ تجميع الوثائؽ الخاصة باألليات  وقصور الميثاؽ ،

حيث بينت الدراسة الى أف حقوؽ االنساف مف أىـ المواضيع  القانونية لحماية حقوؽ الطفؿ ،
لتي شغمت باؿ واىتماـ كثير مف المفكريف والفقياء سواء عمى المستوى الداخمي أو الدولي ، ا

ىذه االىمية مف مطمع القرف العشريف نتيجة لؤلىواؿ  وازدادتوالتشريعات الوطنية والدولية ، 
والجرائـ والمذابح التي حدثت في الحربيف العالميتيف ، حيث ساد بعد ذلؾ الحماية الدولية 

 والتأكيدفعالة لحقوؽ االنساف وىي أحد الشروط األساسية لتحقيؽ السمـ واألمف الدولييف ، ال
عمى المجتمع الدولي بعد الحرب أىتـ بمسالة السبلـ ،، فقد ارتبط البحث عف السبلـ بصياغة 
ميثاؽ األمـ المتحدة لحقوؽ االنساف ، واالعتناء بكرامة االنساف وقدرة واحترامو ،وشكمت 

الطفؿ جزء ال يتجزأ مف حقوؽ االنساف وقد افردت األمـ المتحدة اتفاقية خاصة لحقوؽ حقوؽ 
 .ٜٜٛٔالطفؿ لسنة 
( بدراسة بعنواف " نماذج مف حقوؽ طفؿ ما قبؿ المدرسة ٕٗٔٓوأشار الشريفيف ) -

سبلمية ، حيث ىدفت ىذه الدراسة الى بياف نماذج حقوؽ إوأثرىا في بناء شخصيتو رؤية 
،  االسبلمية  المدرسة والكشؼ عف أثرىا في بناء شخصيتو مف منظور التربية  طفؿ ما قبؿ
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ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي أساًس في معالجة موضوع 
نتيى الى أف األسبلـ أقر لطفؿ ما قبؿ المدرسة ،مجموعة مف الحقوؽ مف إالدراسة ، والذي 

األجتماعية ، وجميع ىذه  اآلدابب ، وحؽ النفقة ، وتعمـ أبرزىا حؽ الرضاع ، وحؽ المع
الحقوؽ تسيـ في البناء المتكامؿ لشخصية الطفؿ مف جوانبيا الجسمية والعقمية والنفسية 

الدراسة بضرورة عقد الندوات والمحاضرات التي  وأوصتواالخبلقية واالجتماعية والدينية 
 ء شخصيتو . تسيـ في التعريؼ بحقوؽ الطفؿ وأثرىا في بنا

(. بدراسة بعنواف " النظاـ القانوني لمطفؿ ٕ٘ٔٓوقاـ كؿ مف ىميؿ ، والصباحيف. ) -
 بيف الشريعة والقانوف "

حيث جاءت ىذه الدراسة لبياف النظاـ القانوني لحقوؽ الطفؿ في الشريعة والقانوف ، 
والرضاع ، وبياف احتراـ الطفؿ ورفع مكانتو في المجتمع ،واعطاءه حقوؽ مف الحضانة 

والتسمسة والعقيقة ، ومنع األعتداء عميو ،بأي شكؿ مف األشكاؿ ،فكاف ال بد مف سمطة 
شرعية ترعاه وتحميو ، فيكوف عمى الحاكـ المسمـ أف يوفر لو ىذه السمطة ويوفر ليا 
الضمانات الكفيمة بجديتيا واستقاليا ، وقد بيف الباحثيف أنو جاء التحذير في القراف والسنة مف 
ظمـ الطفؿ ، ويقوـ كذلؾ المجتمع الدولي بتوفير ضمانات كافية لحماية الطفؿ واالعتراؼ 
بحقو في الحياة ، وكما عممت المنظمات الدولية عمى زيادة الوعي بحقوؽ الطفؿ مف خبلؿ 
بنائيا عمى الكرامة األنسانية ، وقررت بأف الطفؿ لكي تبنى شخصيتو بناءًا كامبًل ومتناسقًا 

 ينشأ في بيئة عائمية وفي جو مف السعادة والمؤدة والمحبة . ينبغي أف
(بدراسة بعنواف "وعي المرأة السعودية العاممة بحقوؽ الطفؿ ٕ٘ٔٓوقامت المعبوف ) -

: دراسة ميدانية مطبقة عمى منسوبي لجاف الحماية االجتماعية ،واشارت الدراسة الى أف 
السكاني في المجتمع السعودي ، وبما أف لجاف األطفاؿ يشكموف شريحة كبيرة وىامة في اليـر 

الحماية األجتماعية مف االدارات الوطنية النسائية والتي مف أىـ أىدافيا العمؿ عمى حماية 
العاممة في لجاف الحماية لدييا  المرأةسنة ، لذا وجب أف تكوف  ٛٔاألطفاؿ دوف سف 

البعد والمكوف العممي والمعرفي المعمومات والمعرفة واالدراؾ لحقوؽ الطفؿ وىو ما يمثؿ 
وبتميزىا باتجاىات ايجابية  نحو حقوؽ الطفؿ ، فيذا ما يمثؿ البعد والمكوف النفسي 

السعودية بحقوؽ الطفؿ  المرأةواالجتماعي لموعي ،وحيث  ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة وعي 
مشاركة ، والحماية مف في المجاالت التالية )مجاؿ الرعاية الصحية ، والنماء والتعميـ ، وال
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لدراسة لـ % مف مجتمع ا ٓٙيو الدراسة ، أف أشكاؿ العنؼ ، وكانت مف أبرز ما توصمت ال
يطمعف عمى وال يعرفف شيئًا عف نصوص االتفاقية المتعمقة بحقوؽ الطفؿ لعدة أسباب وايضا 

 اد االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ و % مف المبحوثات يروف عدـ تفعيؿ م ٓٙ
(.بدراسة بعنواف " الحماية القانونية لحقوؽ الطفؿ ٕٚٔٓامت  ابتياؿ عمي .)وق -

شتممت إ"فقد  االسبلمية  ـ ، والمواثيؽ الدولية وفقًا ألحكاـ الشريعة ٕٓٔٓنوف الطفؿ اوفقًا لق
ىذه الدراسة عمى تعريؼ الطفؿ وأف لمطفؿ عدة تعريفات وقد بينيا الباحث في األدب النظري 

ؿ الفقة األسبلمي ،وعمـ النفس ، وعمـ االجتماع والقوانيف المختمفة ، وتأتي وتعددت مف خبل
أىمية التعريؼ مف كونو يحدد نطاؽ سرياف الحماية المقررة ، ثـ تناولت الدراسة الحماية 
الجنائية لمطفؿ المجني عميو وذلؾ بما فييا صور الجرائـ التي يتعرض ليا االنساف خبلؿ 

نشاء نظاـ قانوني إجرائية لمطفؿ مف خبلؿ لت كذلؾ مظاىر الحماية اإلمرحمة الطفولة ، وتناو 
برزىا أجنائي متكامؿ خاص بو ومختص في نظر قضاياه ، وخمصت الدراسة الى عدة نتائج 

صبلح لكؿ طفؿ : أف المعاممة العدلية الجنائية لمطفؿ تقود الى فكرة الحماية والرعاية واإل
جراءات المحاكمة إراؼ ونظـ المشرع ضوابط الحماية في نحقست عميو ظروؼ الحياة الى اإل

. 
( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى درجة ممارسة قيـ حقوؽ ٕٙٔٓوقاـ سمماف )  -

الطفؿ مف وجية نظر األطفاؿ أنفسيـ في قطاع غزة، وعبلقة درجة الممارسة بمتغير الجنس 
داد قائمة بالقيـ التي يستطيع ومنطقة السكف وبعمؿ األبويف. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إع

( فقرة وزعت عمى أربعة ٛٗالطفؿ أف يصدر حكمًا عمييا، كما تـ إعداد استبانة مكونة مف )
( ٜٖٓمجاالت، وبعد التأكد مف صدؽ األداة وثباتيا، تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة البالغة )

ـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، ىف بالطريقة الطبقية العشوائية، ثـ تاختيار تمميذًا وتمميذة تـ 
أشارت النتائج إلى أف درجة ممارسة األسر الفمسطينية لقيـ حقوؽ الطفؿ مف وجية نظر 
األطفاؿ أنفسيـ كاف ذا درجة )متوسطة( في جميع المجاالت والفقرات إذ بمغت الدرجة الكمية 

عند مستوى الداللة (، كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ٓٓٔ.ٔلؤلداء )
( تعزى لمتغيري الجنس في مجاؿ الحؽ في حياة أسرية كريمة وحؽ الحرية، ووجود ٔٓ.ٓ)

فروؽ ذات داللة إحصائية ومكاف السكف في مجاؿ حؽ الحرية والحؽ في التقدير والكرامة 
الدراسة والدرجة الكمية لؤلداة، بينما ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في باقي المتغيرات، وتوصمت 
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إلى عدد مف التوصيات أىميا: إجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ حقوؽ الطفؿ الفمسطيني، 
والعمؿ عمى زيادة الوعي بيف األىالي بأىمية حقوؽ الطفؿ وممارسة ىذه الحقوؽ دوف 

 .االقتصار عمى الممارسات النظرية فقط
رنامج مقترح في ( ىدفت الى إعداد بٕٚٔٓواجرى أحمد عبد الخالؽ  دراسة ) -

الدراسات اإلجتماعية قائـ عمى أبعاد حقوؽ الطفؿ لتنمية الوعي الحقوقي لدى تبلميذ المرحمة 
اإلبتدائية ، واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،حيث قاـ بإعداد قائمة بأبعاد حقوؽ الطفؿ 

متوسط درجات ، وتوصؿ الباحث الى نتائج ابرزىا : حيث وجد فروقًا دالة إحصائيًا بيف 
التبلميذ في التطبيؽ القبمي عنو في التطبيؽ البعدي إلختبار أبعاد حقوؽ الطفؿ ومقياس 

 الوعي بيا لصالح التطبيؽ البعدي .
الكشؼ عف مستوي الحماية  ىدفت الى(. ٕٚٔٓقاـ حسيني وأبي مولود ) -

ذ تكونت عينة جتماعية التي تقدميا المؤسسات المتخصصة في رعاية األطفاؿ في خطر، إاإل
طفؿ مقيميف بالمؤسسة، وقد بينت النتائج أف األطفاؿ يصفوف البيئة  ٕٙاألطفاؿ مف 

 المؤسساتية البديمة عف األسرة أنيا توفر ليـ الحماية مف كؿ أشكاؿ العنؼ واإلساءة وأنيـ
ستغبلؿ لئلتعرضون يتلقون معاملة إنسانية واحرتام من طرف الفاعلني الرتبويني داخل املؤسسة، كما أهنم ال ي
ندماج المدرسي و واإلىماؿ بؿ إلي تطوير كفاءاتيـ الشخصية واالجتماعية وتأىيميـ لئل

 .جتماعي، وبالتالي تحقؽ الصحة النفسية ليـ كباقي األطفاؿ األخريفاإل
( بدراسة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األسرة في تنمية القيـ ٕٚٔٓقاـ الحازمي ) -

، مف وجية نظر معممات رياض األطفاؿ االسبلمية  الطفؿ في ضوء التربية الخمقية لدى 
وأميات األطفاؿ في مدينة نجراف، ولتحقيؽ ذلؾ فقد صمـ الباحث أداة لقياس دور األسرة 
لتعزيز القيـ الخمفية لمطفؿ تتوفر فييا شروط الصدؽ والثبات المناسبة، وأظيرت النتائج: أف 

القيـ الخمقية لدى الطفؿ مف وجية نظر معممات رياض األطفاؿ  واقع دور األسرة في تعزيز
واألميات بصورة عامة كانت كبيرة، وأف تصوراتيف حوؿ تطوير واقع رياض األطفاؿ ىي 
كذلؾ بدرجة كبيرة، وأوصت الدراسة بػػػػ وضع خطة استراتيجية مف قبؿ الجامعات ومراكز 

عيات المعنية باألسرة والطفؿ تقـو عمى تثقيؼ البحوث تستفيد منيا الوزارات والمؤسسات والجم
األسرة تثقيفًا تربويًا إسبلميًا سميمًا مبني عمى منيج النبي صمى اهلل عميو وسمـ في الحياة، 
وغرس القيـ الخمقية وتعزيزىا في األسرة والطفؿ باستخداـ األساليب والوسائؿ الحديثة وتوظيفًا 
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سب انتشارىا وأىميتيا، كما أوصت بضرورة عمؿ فاعبًل، ومعالجة السموكيات الخاطئة ح
دورات تربوية لؤلسرة لتعزيز القيـ الخمقية لدى الطفؿ، وتكامؿ الجيود التربوية بيف األسرة 

 .والروضة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األسرة نحو تنمية قيـ ( ٜٕٔٓأشار البشيتي ) -

سرة لتعزيز قيـ المواطنة لدى الطفؿ العربي، المواطنة لدى الطفؿ العربي، وتحديد ممارسات األ
تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي، ، أظيرت نتائج الدراسة أف لعينة الوالديف مف الوطف 

تجاىات إيجابية نحو أدوارىـ في تنمية قيـ المواطنة وييتموف بالقياـ بالممارسات التي إالعربي 
ؼ األطفاؿ برموز الوطف ، أما تجاىات بشكؿ عممي، مف خبلؿ تعريتعكس ىذه اإل

الممارسات المتعمقة بتعزيز قيـ المواطنة فجاءت جميعيا عمى مستوى عاؿ مف األىمية، مما 
يدؿ عمى اىتماـ الوالديف بأف تنعكس قيـ المواطنة واقعا فعميا في تعامبلت األطفاؿ مع جميع 

حو تنمية قيـ المواطنة مف يحيطوف بيـ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف اتجاىات الوالديف ن
نتماء لدى الوالديف مف خبلؿ اىتماميـ بإظيار شعورىـ بالفخر نابعة مف شعور حقيقي باإل

وقدمت  ،باالنتماء لوطف عربي، وموافقتيـ عمى أف يعيش أبناءىـ في ىذا الوطف طواؿ العمر
 الدراسة مجموعة مف التوصيات .
  التعقيب عمى الدراسات السابقة :

لمػنيج: اسػػتخدمت الدراسػة الحاليػػة المػنيج الوصػػفي المسػحي وتحميػػؿ المحتػػوى ، مػف حيػػث ا -
،ودراسػػػػة  (    ٕٕٓٓ)  Berryدراسػػػػة بػػػػري ، ـ(ٕٗٔٓ)البػػػػراؾ دراسػػػػة واتفقػػػػت فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػع 

. (ٕٔٔٓ)والرشػػػداف  دراسػػػة عناسػػػوة ،( ٕٗٓٓ)Tang ،ودراسػػػة تػػػانج ( ٕٗٔٓالشػػػريفيف )
 ( ٕٗٔٓبػػف صػػغير)ودراسػة إ ،ـ(ٕٗٔٓ)البػػراؾ  ودراسػة ،( ٖٕٔٓالفقيػػو )واختمفػت مػػع دراسػة 

ختمفػػػت مػػػع دراسػػػة  أحمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ  دراسػػػة المتػػػيف اسػػػتخدمتا المػػػنيج التػػػاريخي الوثػػػائقي  .وا 
 ( والتي اتبعت المنيج شبو التجريبي .ٕٚٔٓ)

مػػػف حيػػػث مجتمػػػع وعينػػػة الدراسػػػة: تشػػػّكؿ مجتمػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة والعينػػػة  اآليػػػات القرآنيػػػة  -
ىميػػػؿ ، التػػػي اىتمػػػت بحقػػػوؽ الطفػػػؿ االىميػػػة والدوليػػػة ، وبػػػذلؾ اتفقػػػت مػػػع دراسػػػة  والمنظمػػػات

، ( ٕٙٔٓسمماف )دراسة . واختمفت مع (ٕٚٔٓابتياؿ عمي .)ودراسة (. ٕ٘ٔٓوالصباحيف. )
التػػي شػمؿ مجتمػػع ( ٕٚٔٓأحمػد عبػػد الخػالؽ  )دراسػة حيػث شػّكؿ األطفػػاؿ مجتمػع الدراسػػة، و 
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حسػػػػيني وأبػػػػي مولػػػػػود . واختمفػػػػت كػػػػذلؾ مػػػػػع دراسػػػػة إلبتدائيػػػػةتبلميػػػػذ المرحمػػػػػة االدراسػػػػة فييػػػػا 
 التي حصرت مجتمع الدراسة في األطفاؿ في مؤسسات الحماية  فقط.(. ٕٚٔٓ)

مػػف حيػػث األداة: توافقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الدراسػػات التػػي لػػـ تسػػتخدـ أداة الدراسػػة  -
بلؿ التعرؼ عمى دور االسػرة مف خ (ٕٚٔٓالحازمي )وأنما استخدمت اسموب التحميؿ كدراسة 

( التػػي بينػػػت دور االسػػرة فػػػي تعميػػؽ حػػػؽ ٜٕٔٓفػػي تنميػػػة القػػيـ الخمقيػػػة ، ودراسػػة البشػػػيتي )
( والتػػي قامػػت بدراسػػة ميدانيػػة عمػػى منسػػوبي لجػػاف ٕ٘ٔٓالمواطنػػة لمطفػػؿ ، ودراسػػة المعبػػوف )

اـ نمػاذج مػف حقػوؽ (. مف خبلؿ استخدٕٗٔٓالحماية اإلجتماعية لمطفؿ .، ودراسة الشريفيف)
 .الطفؿ وأثرىا في بناء شخصيتو . 

المػػنيج  اختيػػارفػػي  السػػابقة تمػػت اإلفػػادة مػػف الدراسػػاتأوجػػو االسػػتفادة مػػف الدراسػػات السػػابقة: 
مػػػػف خػػػػبلؿ وصػػػػؼ الظػػػػاىرة ومسػػػػح اآليػػػػات القرآنيػػػػة  ،(المسػػػػحي المناسػػػػب )المػػػػنيج الوصػػػػفي

والدوليػة التػي اىتمػت بحقػوؽ الطفولػة فػي واالحاديث النبوية الشريفة وكػذلؾ المنظمػات االىميػة 
 طريقة التحميؿ لممحتوى وبياف المعاني ليا . اختيارالشريعة ، و 

لحقوؽ  القيمية المبادئ التربوية أوجو التميز في ىذه الدراسة: تناولت الدراسة "
خذ ويعّد ىذا مف الموضوعات التي لـ تأ  الطفولة : دراسة تحميمية واقعية : دراسة تحميمية ،

 حظيا مف الدراسة في حدود عمـ الباحثيف.
ستخداـ كذلؾ تحميؿ  : يعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميميمنهجية الدراسة المسحي وا 

ستنباط تمؾ الحوؽ منيا ، والتي  المحتوى مف خبلؿ الرجوع الى الوثائؽ والمواد النظرية وا 
 أساسا في الوصوؿ نتائج الدراسة  ارتكزت 

ث بتحميؿ ما ورد مف آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة في شأف حقوؽ ، إذ قاـ الباح
 .الطفؿ

مجتمع الدراسة وعينتيا مف خبلؿ مسح اآليات القرآنية  اختيار: تـ  مجتمع وعينة البحث
مسح جميع المنظمات  واألحاديث النبوية الشريفة والتي دلت عمى حقوؽ الطفؿ ، وكذلؾ

( مبادئ تربوية ٓٔعمت حقوؽ الطفؿ .ومف خبلؿ المسح توصؿ الى )األىمية والدولية التي د
تـ مسح الكتروني لجميع المنظمات والمؤسسات الناشطة قيمية مرتبطة بحقوؽ الطفؿ ، و 
(أياـ . تـ حصر ٓٔ( ساعة ، بواقع )ٓٛستغرؽ المسح )ا  بحقوؽ الطفؿ  )عربيًا، وعالميًا( و 
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منظمة ومؤسسة  وتـ ومف خبلؿ  (ٖٓطة منيا )الجمعيات والمنظمات العربية وبمغت  الناش
 المسح واإلستقصاء الوصوؿ الى نتائج الدراسة .

 إجراءات الدراسة :
 قاـ الباحث باإلجراءات التالية : 

 . تـ مسح االدب النظري والدراسات السابقة 
 . تـ مسح جميع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تخص حقوؽ الطفؿ 
 ح جميع المنظمات االىمية والدولية والتي تنص عمى حقوؽ الطفؿ .تـ مس 
 . تـ وضع االسئمة المناسبة لمبحث 
 . تـ  اتباع المنيج المناسب المسحي وتحميؿ المحتوى 
 . تـ الوصوؿ الى النتائج ومناقشتيا بصورة عممية 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها
   وتفسيرىاعرض نتائج الدراسة  يما يموفي 

حقوؽ المبادئ التربوية القيمية ل وؿ وينص السؤاؿ عمى: ما ىياؿ األؤ نتائج المتعمقة بالسال
 ؟االسبلمية  في الشريعة  ولةالطف

ىناؾ بعض واجبات اآلباء واألميات تجاه األبناء كما يأتي : لؤلوالد عمى آبائيـ حقوؽ 
 -سبحانو وتعالى-شرعيا اهلل  كما أف لآلباء عمى األبناء حقوقا،ً  -سبحانُو وتعالى -شرعيا اهلل

ليـ، ولـ ُيميز اهلل تعالى بيف الذكور واإلناث مف حيث تقديـ ليـ الحقوؽ مف آبائيـ وأمياتيـ 
ف تربيتيـ وتعميميـ  فكبلىما مناط التكميؼ، إف تربية األوالد وتعميميـ إنما ىو بيد الوالديف، وا 

ؽ أو بسوئيا، فيي مف أىـ األسباب ىي العوامؿ المؤثرة في شؤونيـ الحيوية ُبحسف األخبل
االجتماعية في سعادة األوالد وشقائيـ في مستقبؿ حياتيـ، ُىناؾ ثمة واجبات يقـو بيا األب 

 واألـ تجاه األبناء ومنيا: 
 أالـ الصالحة : اختيار

األـ الصالحة لؤلبناء  اختيارمف الواجبات التي تؤدي إلى َخمؽ أسرٍة مترابطٍة متراحمًة 
ف تربيتيـ عمى النيج اإلسبلمي، وىذا األصؿ االجتماعي منبثؽ مف القرآف الكريـ حتى تكو 

َوال َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمفَّ َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْف ُمْشِرَكٍة   والُسنة المطيرة لقولو تعالى:
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ـْ َوال تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَف َحتَّ  ـْ ُأوَلِئَؾ َوَلْو َأْعَجَبْتُك ى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌف َخْيٌر ِمْف ُمْشِرٍؾ َوَلْو َأْعَجَبُك
ـْ َيَتَذكَّػُروَف َيْدُعوَف ِإَلى النَّاِر َوالمَُّو َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَّػِة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذنِػِو َوُيَبيُِّف آَياتػِو ِلمنَّاِس َلَعمَّ  يُػ

(ٕٕٔ)   : البقرة (ٕٕٔ) 
ـْ َطْواًل َأْف َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْف َما  ويقولو تعالى : ـْ َيْسَتِطْع ِمْنُك َوَمْف َل

ـْ ِمْف َبْعٍض َفاْنِكُحوىُ  ـْ َبْعُضُك ـُ ِبِإيَماِنُك ـُ اْلُمْؤِمَناِت َوالمَُّو َأْعَم ـْ ِمْف َفتََياِتُك فَّ ِبِإْذِف َمَمَكْت َأْيَماُنُك
ِيفَّ َوآُتوُىفَّ ُأُجوَرُىفَّ ِباْلَمْعُروِؼ ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوال ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍف َفِإَذا ُأْحِصفَّ َأْىمِ 

ـْ َفِإْف َأتَْيَف ِبَفاِحَشٍة َفَعَمْيِيفَّ ِنْصُؼ َما َعَمى اْلُمْحَصَناِت ِمَف اْلَعَذاِب َذِلَؾ ِلَمْف َخِشَي اْلَعَنَت ِمنْ  ُك
ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ )وَ   (.ٕ٘)النساء :    ( َٕ٘أْف َتْصِبُروا َخْيٌر َلُك

 اختيارلذلؾ جاء البياف القرآني ليشير إلى أف مف واجبات الوالديف تجاه األبناء، 
األميات المؤمنات المحصنات، فمف لـ يستطع فما ممكت أيمانيـ مف النساء المؤمنات وقد 

األـ الصالحة المؤمنة، لتكوف ثمارىا صالحة طيبة بإذف  اختيارعالى عمى ركز اهلل سبحانو وت
المرأة ذات الديف والنسب  اختيارعمى  -صمى اهلل عميو وسمـ -اهلل ، كما حث الرسوؿ

قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  –واألخبلؽ الطيبة ومف ذلؾ الحديث الذي يرويو الخدري رضي اهلل عنو 
عمى إحدى خصاؿ لجماليػا وخمقيا ودينيػا فعميؾ بذات الديف صمى عميو وسمـ " تُنكح المرأة 

 (.ٗٗ،ص ٖوالخمؽ ترتب يداؾ " ) بخاري ، ج
وينشا عف ىذا األصؿ االجتماعي أموٌر تربويٌة إيجابيٌة ىي الحصوؿ عمى أوالد 

ذا كانت المرأة غير ذات ديف تؤثر بأطفاليا،  ويؤدي  صالحيف ُمتخمقيف بأخبلؽ أبوييـ ، وا 
 إحداث فجوة في اإلسبلـ، مما يؤثر عمى تماسؾ المجتمع المسمـ . ذلؾ إلى

 ثبوت النسب :
مف واجبات اآلباء تجاه أبناءىـ إثبات النسب، وىو دعوة االبف باسـ أبيِو وعشيرة 
أبيو، وىو أصؿ اجتماعي يؤدي إلى الحفاظ عمى األنساب، والمصاىرة، وعدـ ضياعيا، وقاؿ 

ـْ آِلَبا تعالػى : ـْ اْدُعوُى ـْ ِفي الدِّيِف َوَمَواِليُك ـْ َفِإْخَواُنُك ـْ َتْعَمُموا آَباَءُى ـْ ُىَو َأْقَسُط ِعْنَد المَِّو َفِإْف َل ِئِي
ـْ َوَكاَف المَُّو َغُفورًا َرِحيمًا ) ـْ ِبِو َوَلِكْف َما َتَعمََّدْت ُقُموُبُك ـْ ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُت  (  َ٘وَلْيَس َعَمْيُك

( . وبإثبات النسب لمطفؿ يؤدي إلى عدـ اختبلط األنساب واستقرار حاالت ٘)األحزاب :
األطفاؿ وعدـ شعورىـ بالنقص بعدـ معرفة أبائيـ أو استنكار أبائيـ مف إلحاقيـ بيـ ، وقد 
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ثباتو لؤلبناء حيث قاؿ تعالى : َوُىَو الَِّذي َخَمَؽ ِمَف  حث اهلل سبحانو وتعالى عمى النسب وا 
 (.ٗ٘) الفرقاف :     رًا َفَجَعَمُو َنَسبًا َوِصْيرًا َوَكاَف َربَُّؾ َقِديرًا اْلَماِء َبشَ 

َوَعَمى   يمحؽ أبيو وال يمحؽ بأمو وقاؿ تعالى : االسبلمية  والولُد في الشريعة 
يأخذ اسمو، ( فينسب الولد ألبيو و ٕٖٕ) البقرة :   اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُيفَّ َوِكْسَوُتُيفَّ ِباْلَمْعُروؼِ 

ف لثبوت النسب أثرًا تربويًا مف خبلؿ حفظ األنساب واألعراض، وعدـ ضياعيا.  وا 
 الرضاعة :

مف الواجبات التي يقوـ بيا اآلباء نحو األبناء حؽ الرضاع ، ألنو فيو اإلبقاء عمى 
ـُ البلَّ  حياتو ، فكاف حؽ لمولد، وواجب مف والديو، حيث يقوؿ اهلل تعالى : ِتي َوُأمََّياُتُك

ـْ ِمَف الرََّضاَعِة   ـْ َوَأَخَواُتُك (.  وىذا يدؿ عمى التحريـ بالرضاع، وقد ٖٕ) النساء: َأْرَضْعَنُك
  بأف الرضاعة الكاممة تنتيي مدتيا في عاميف ، لقولو تعالى : -سبحانو وتعالى-بيف اهلل 

َـّ الرََّضاَعَة َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْوالَدُىفَّ َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف لِ  ( حيث ٖٖٕ) البقرة :   َمْف َأَراَد َأْف ُيِت
ورد عمى لساف النبي أف الرضاع ُيّحـر ما حرمُو النسب منيا قولو صمى اهلل عميو وسمـ فيما 

، ٜروتو عائشة رضي اهلل عنيا " إف الرضاعة تّحـر ما تحـر الوالدة " ) صحيح البخاري:جزء 
 ( .ٛٔ، ص ٓٔلنووي ، (، ) صحيح مسمـ بشرح آٗٔ

ف عمى األـ أف ُترضع طفميا الرضاعة الكافيِة، كما جاءت الشريعة   االسبلمية  وا 
توضح أف الرضاع حوليف كامميف، ألف لبف الرضاعة لو فوائد كثيرة، في أنُو العامؿ األساسي 

مما  في نمو الطفؿ نموًا متكامبًل، مف حيث الجسـ والعقؿ أخذِه الحناف والعطؼ مف أمو،ِ 
 يؤدي إلى حنو الطفؿ عمى أمو وتخمقو بخمُؽ أمو.

 المناسب : االسم اختيار
مف واجبات األباء لؤلبناء أف يجعموا ليـ اسمًا كريمًا وذلؾ حتى ُيميز الطفؿ عف غيره 

ـَ   حتى ال يختمط بغيره وقاؿ تعالى : ـْ َعَمى اْلَمبلِئكَ االسمَوَعمَّـَ آَد َـّ َعَرَضُي ِة َفَقاَؿ اَء ُكمََّيا ُث
ـْ َصاِدِقيَف ) ـَ َلَنا ِإالَّ َما َعمَّْمتََنا ِإنََّؾ َأْنَت َٖٔأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َىؤالِء ِإْف ُكْنُت ( َقاُلوا ُسْبَحاَنَؾ ال ِعْم

ـُ ) ـُ اْلَحِكي ( وقد حث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى ٕٖ-ٖٔ) البقره :    (ٕٖاْلَعِمي
لمطفؿ ألنو حؽ لمطفؿ فقاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ " خير المناسب  االسـ اختيار
( ٜٙٔ،ص ٖاء إلى اهلل الحارث وىماـ"  ) مسمـ ، جاالسماء ما حمد وعبد وأصدؽ االسم
الحسف بالنسبة لمطفؿ، ىو مرآة لصاحبِو وواجب الوالديف أف يختارا اسمًا البنيـ  االسـلذلؾ 
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فؿ وجاء الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وحارب عادات في اليوـ السابع لوالدتو  وىنا حؽ لمط
الجاىمية وكرىيـ لئلناث ،فعف عائشة رضى اهلل عنيا أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ كاف 

 اجلميل كالصورة اجلميلة يرتاح الطفل إليه . االسم(. ف17،ص3جالقبيح ) مسمـ ،  االسـُيغير 
إلقامة عند الوالدة ، وتحنيكو عند الوالدة ، و العقيقة،  البشارة والتينئة بالولد ، والتأذيف وا   

 أف يعَّولو برزؽ طيب .
جاء اإلسبلـ ووضع حقوقًا لمطفؿ وىي واجبات مف اآلباء لؤلبناء، ويكوف بالفرح 
والسرور بمجيء الولد سواء ذكرًا أـ أنثى، والتينئة والبشارة لوالديو بوِ، وأف يكوف أوؿ صوت 

حتى يسمع اإلنساف الكممات المتضمنة لكبرياء الرب وعظمتو والشيادة  يسمعُو صوت اآلذاف،
التي ىي أوؿ ما يدخُؿ بيا اإلسبلـ، والتمقيف لو شعار الدخوؿ إلى الدنيا ويؤدي إلى إسكاف 

 الطمأنينة والسكينة في قمبو ،وحتى يسمع الطيب مف الكبلـ .
 التحنيك :

طريؽ تحنيؾ المولود مف داخؿ لثتِو  وتحنيكة ىو واجب مف اآلباء لؤلبناء وذلؾ عف
بالتمر الميروس الميف وعندما ال يتوفر التمر يستعاض عنو بآية مادة حموة تطبيقًا لمُسنة، 
واليدؼ مف التحنيؾ تييئة فـ المولود لمرضاعة وتبدي قيمة التحنيؾ الغذائية والصحية والطيبة 

 قوي العضبلت وانقباضات القمب .مف خبلؿ أف التمر لو أثار طيبًة عمى العضبلت ، فيو ي
ومف حقوقو كذلؾ العقيقة يوـ أسبوعو وىو أف يتصدؽ بشاتيف عنو إذا كاف ذكرًا وشاة 
ىراؽ الدـ والتقرب إلى اهلل  إف كانت أنثى ، وىي الذبيحة عف المولود ، وأرزاؽ المساكيف ، وا 

، ويتحرى الحبلؿ في بذلؾ، وأف يعولو  برزٍؽ طيب مف َخبلؿ الرزؽ الحبلؿ والكسب الحبلؿ
 تجارتو ،وأف يؤدي عممة بإتقاف.

 العدل بين األبناء في األعطية 
ومف واجبات اآلباء تجاه األبناء أف يعدلوا بينيـ في العطاء والوصية والمعاممة وقد 
حارب الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كؿ ما يمكف أف يؤثر تأثيرًا سيئًا عمى الصحة النفسية 

،فقد دعا اإلسبلـ إلى المساواة بيف األبناء داخؿ األسرة ، بيف الذكر  والجسدية لؤلطفاؿ
واألنثى، وبيف الذكر والذكر ،وبيف األُنثى واألنثى، ألف ىذِه المساواة بيف األطفاؿ عوف ليـ 
عمى استبقاء مودتيـ واستدامة الزلفة والمحبة بينيـ لكي تبقي األسرة بمنجاة مف كيد القريب 
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اآلباء يحرصوف غاية الحرص عمى العدؿ بيف األبناء، ألنو يورث المحبة وتربص البعيد، ف
 والرحمة بينيـ في األسرة.

 الحضانة :
وىي مف واجبات الوالديف تجاه الطفؿ ويكوف ذلؾ عند الُفرقة ، وىي ثمرة العبلقة  

الزوجية حؽ الحضانة لمطفؿ ، وىو حؽ مترتب عمى الفرقة ، ألف الولد يكوف في حضانة 
يو عندما ُتكوف العبلقة الزوجية قائمو بالصورة التي أرادىا الشرع ، وحينئذ يمتـز األبواف أبو 

بالحضانة ومما يدؿ عمى الحضانة في القرآف قولو تعالى في قصة سيدنا موسى عميو السبلـ 
  ـْ َعَمى َمْف َيْكُفُمُو  (.ٓٗ) طو : ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَؾ َفتَُقوُؿ َىْؿ َأُدلُُّك

 فقة :الن
لقد أوجب اإلسبلـ عمى إنفاؽ الوالديف عمى األبناء وىو حٌؽ مترتب في القراف الكريـ 
والُسنة النبوية ويشمؿ المسكف الذي فيو السكينة والطمأنينة ، والممبس والمأكؿ والمشرب داخؿ 

)     اْبَف السَِّبيػؿِ َوآِت َذا اْلقُػْرَبى َحقَّػُو َواْلِمْسِكػيَف وَ   حدود ُعش الزوجية ، قػاؿ تعالػى :
 ( ويدخؿ في معنى ذي القربى االبف ، وىو حؽ وواجب مف اآلباء تجاه األبناء. ٕٙاإلسراء :

 الرحمة والعطف :
وىو الشيء األىـ وواجب أساسي مف واجبات الوالديف تجاه أبناءىـ لقياـ أسرة قائمة 

لية لمطفؿ فيو يحتاج بأف عمى العطؼ والرحمة والتعاوف ، وىي مف أىـ الحاجات االنفعا
خوانِو و أقرانِو حاجة الزمة لصحتو  يشعر بأنو محبوب والمُحب المعتدؿ بينُو وبيف والديِو وا 
النفسية ، وىو يحتاج إلى أف يشعر أنو مرغوب فيو داخؿ حدود األسرة مف أبويو، وأنو ينتمي 

لى بيئية اجتماعية صديقة ، والصداقة والحناف مما يح قؽ لو حياة مميئة عاطفيًا إلي جماعة وا 
ويشعره بوجودِه،  ويستحب الرفؽ والرحمة وباألوالد ، ومعاشرتيـ بالمطؼ، وتقبيميـ عف شفقة 

 ورأفة ، ومباسطتيـ بالكبلـ . 
 التربية وغرس القيم األخالقية في نفسية الطفل :

ىـ التربية ، وأف يرُبو االسبلمية  مف واجبات اآلباء تجاه أبناءىـ أف ُيعمموىـ األمور 
، واألصوؿ االجتماعية السامية كالصدؽ والحياء االسبلمية  الصالحة، وأف يغرسوا فييـ القيـ 

والصبر إلى غير ذلؾ، وىو حٌؽ ثابت لؤلبناء و دور البيت في تربية األبناء يقوـ عمى 
 االسبلمية   إعدادىـ لمدنيا واألخرة ، إعدادًا يشمؿ أرواحيـ وعقوليـ ونفوسيـ وأجسادىـ والتربيةِ 
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ىي الوسيمِة الوحيدة إلعدادىـ وبناء المجتمع المسمـ، ومرحمة الطفولة مف خبلؿ التنشئة 
االجتماعية مف مرحمة الوالدة حتى الوفاة ، وكمما كاف الطفؿ صغيرًا كاف أقرب إلى الفطرة ، 

ياة الطفؿ والبيت ىو المؤثر األوؿ في التربية، لذلؾ  البد أف تكوف التربية في كؿ مناحي ح
ـْ َحتَّى َتْستَْأِنُسوا َوُتَسمُِّموا َعَمى   قاؿ تعالى : َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ال َتْدُخُموا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُك

ـْ َتَذكَُّروَف ) ـْ َلَعمَُّك ـْ َخْيٌر َلُك ( ويجب أف يزرعوا في شخصية ٕٚ) النور :    (َٕٚأْىِمَيا َذِلُك
 التربوية المنبثقة مف القرآف الكريـ والُسنة النبوية المطيرة .الطفؿ األصوؿ 

 اختيارومنيا  االسبلمية  ىناؾ حقوقا كثيرة لمطفؿ في الشريعة وخمص ىذا السؤاؿ إلى أف 
المناسب :والتحنيؾ ، العدؿ بيف  االسـ اختيارأالـ الصالحة : ثبوت النسب، الرضاعة : 

قة ،الرحمة والعطؼ ، التربية وغرس القيـ األخبلقية في األبناء في األعطية ،الحضانة ،النف
( والتي تناولت حقوؽ الطفؿ في ٕٚٓٓ، وىذا يتفؽ ودراسة وفاء ابراىيـ )نفسية الطفؿ 

(  والتي   ٕٕٓٓ)  Berry االسبلـ ، وحقو في النماء والبقاء والحماية والمشاركة ، ودراسة
والتربوية )اإليجابية أو السمبية ( والقيمية التي ركزف عمى أىمية التنشئة النفسية اإلجتماعية 

ىدفت ة إلى والتي (. ٕٔٔٓ)والرشداف  عناسوةيتمقاىا الطفؿ في سنواتو األولى،ودراسة 
في تكوف شخصية الطفؿ  االسبلمية  وصؼ وتحميؿ الدور الذي تؤديو األسرة والمدرسة 

ؿ في مراحؿ حياتو المختمفة ،وتتفؽ ، لما لؤلسرة مف أثر بالغ في الحماية والنمو لمطفالمسمـ
( والتي ركزت عمى أحكاـ الحضانة في الفقة االسبلمي، ٕٗٔٓكذلؾ مع دراسة البراؾ )

وبينت حكـ الحضانة لمطفؿ لما لو مف أثر بالغ األىمية في تطويف قيمو وترتبيتو السميمة ، 
ؽ طفؿ ما قبؿ حيث ىدفت ىذه الدراسة الى بياف نماذج حقو  (ٕٗٔٓودراسة )الشريفيف ،

، وجميع ىذه االسبلمية  المدرسة والكشؼ عف أثرىا في بناء شخصيتو مف منظور التربية 
كويف قيـ الطفؿ عة االسبلمية   وأثرىا الكبير في تالدراسات عمى حقوؽ الطفؿ في الشري

 ع .و االيجابية ، وتأثيره في المجتمواتجاىات
)وما  القانوف في  ولةحقوؽ الطفلتربوية القيمية لالمبادئ انتائج السؤاؿ الثاني والذي نصو : 

 ؟نصت عميو المنظمات الحقوقية 
تـ مسح الكتروني لجميع المنظمات والمؤسسات الناشطة  بحقوؽ الطفؿ  )عربيًا،  .ٔ

 (أياـ . ٓٔ( ساعة ، بواقع )ٓٛوعالميًا( واستغرؽ المسح )
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كبير ىي منظمة  وكانت أوؿ منظمة دولية اعتنت بحقوؽ الطفؿ عبر تاريخيا ال .ٕ
 United Nations Children's Emergency"اختصارا ؿ (UNICEF:)اليونيسيؼ
Fund" كانوف األوؿ /  ٔٔتأسست في  .منظمة األمـ المتحدة لمطفولة أو

جمعية العامة لؤلمـ المتحدة. بفضؿ تصويت باإلجماع في الدورة األولى لم 1946 ديسمبر
الدولي لرعاية الطفولة، كما كاف يعرؼ آنذاؾ  األمـ المتحدة وتقرر وقتئذ أف يقدـ صندوؽ

 .أوروبا في نيةالحرب العالمية الثا إغاثة قصيرة األجؿ لؤلطفاؿ في فترة ما بعدبتقديـ 
 وخمص المسح لبلتي :

( ، تـ دراسة ٖٓتـ حصر الجمعيات والمنظمات العربية وبمغت  الناشطة منيا ) .ٔ
 أىدافيا فتنوعت ما بيف : 

 ( منظمة ومؤسسة .ٛإنقاذ الطفؿ مف كؿ ما يؤذي نفسيتو وجسده . ) -
 ( منظمة ومؤسسة.ٓٔحؽ الطفؿ في التعميـ .) -
 ( منظمة ومؤسسة .٘مكافحة الفقر والجوع )  -
 ( منظمة ومؤسسة  .ٜتأىيؿ الطفؿ نفسيًا واجتماعياً .)  -
 ( منظمة ومؤسسة .ٛوتقديـ برامج لمربي االطفاؿ وموظفي دار االحداث )  -
 مة ومؤسسة .( منظٚوالعناية الصحية باألطفاؿ وذوييـ .)  -
 ( منظمة ومؤسسة .ٖٓلتزاـ بمواثيؽ االمـ المتحدة حوؿ الطفولة )واإل  -
ستبعاد الجمعيات والمنظمات التي ال تتوافؽ أىدافيا مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا إ. تـ  .ٖ

 الحنيؼ سواء كانت عربية أـ عالمية )أجنبية ( .
 منا العربي.بعض المنظمات "كبرلماف الطفؿ" ىي مبادرة جديدة في عال .ٗ
(حيث ٜٔتـ حصر المنظمات والجمعيات  العالمية )االجنبية( وبمغت الناشطة منيا ) .٘

 تـ دراسة أىـ أىدافيا وركزت حوؿ : 
 ( منظمة ومؤسسة.ٙة االطفاؿ  المحتاجيف .)محاربة الفقر ومساعد -
 ( منظمة ومؤسسة.٘حماية االطفاؿ مف االيذاء وتوفير بيئة صحية لمعيش بكرامة .) -
 ( منظمة ومؤسسة.ٗفحة  جوع األطفاؿ)مكا -
 ( منظمة ومؤسسة.ٗالرعاية الصحية في المناطؽ الفقيرة.) -
 ( منظمة ومؤسسة.ٙحماية الطفولة مف االستغبلؿ بشتى أنواعو .) -

https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 ( منظمة ومؤسسة.٘التعميـ والحماية مف الحروب والكوارث ) -
 ( منظمة ومؤسسة.ٗتحقيؽ الرفاىية االجتماعية لمطفؿ .) -
 ( منظمة ومؤسسة.ٗلعدالة االجتماعية بيف االطفاؿ )ذكورَا، إناثًا( )تحقيؽ ا -
 ( منظمة ومؤسسة.ٖتقديـ االستشارات النفسية لكؿ طفؿ  .) -
( منظمة ٗمراقبة نمو األطفاؿ وتغذيتيـ مف خبلؿ نشر برامج الغذاء الصحي.) -

 ومؤسسة.
 ( منظمة ومؤسسة.ٖ).تشجيع الطفؿ وتمكينو مف تحقيؽ أىدافو -
لزامية التعميـ في مراحؿ الدراسة ومحاربة محو االمية .)االعتنا - ( ٖء بتعميـ االطفاؿ وا 

 منظمة ومؤسسة.
ويمكف االستفادة مف المراكز والمنظمات التي ًتعنى بحقوؽ الطفؿ وحمايتو مف خبلؿ  .ٙ

عقد شراكات تدريب وتأىيؿ لممسؤوليف عف رعاية االطفاؿ وحقوقيـ والميتميف في ىذا الحقؿ 
 ومنيا :

نظيـ لقاءات مستمرة بيف مسؤلي المراكز والعامميف بيا، مع  نخبة مف االطباء ت -
 النفسييف .

عقد دورات تدريبية لمتعرؼ عمى االختبارات المستجدة في مجاؿ اكتشاؼ المشاكؿ  -
 لدى االطفاؿ .

 عقد دورات وورش عمؿ حوؿ اكتشاؼ الموىبة لدى االطفاؿ  وتنميتيا . -
 شخصيات المختمفة لؤلطفاؿ وأولياء أمورىـ .التدريب عمى التعامؿ مع ال -
عقد لقاءات شيرية وسنوية لتبادؿ الخبرات بيف العامميف في مجاؿ الطفولة ،  -

 والمتخصصيف في عمـ النفس .
تدريب العامميف في مجاؿ الطفولة عمى العموـ  الممكف استخداميا ) مثؿ : اليندسة  -

 النفسية ، وعمـ الجرافولوجي (.
 تمرة والتوجيو لمخطط الموضوعة مف قبؿ العامميف في مجاؿ  الطفولة  .المتابعة المس -
 القياـ بدراسات وأبحاث حوؿ سموؾ االطفاؿ  بالتعاوف مع العامميف في المراكز .  -
 عقد المؤتمرات والندوات العممية . -

 (منظمة .ٖٔ: بمغت مجموع المنظمات العربية ) أواًل : المنظمات العربية
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 ـ  سة / الجمعية المنظمة /المؤس   نوعية الخدمة / البرامج / االىداؼ 
 ٔ
. 

  صندوؽ األمـ المتحدة لمطفولة– 
 اليونيسيؼ

  

  بمدًا  ٜٓٔتعزز المنظمة لحقوؽ الطفؿ في
قميمًا .  وا 

  . تعزيز التعميـ لمستقبؿ مستداـ 
 . تركز المنظمة عمى حماية الطفؿ 
  تعزيز ابتكار االطفاؿ الموىوبيف واالعتناء

 بيـ .
 ٕ
. 

  المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة
 لشؤوف البلجئيف

 UNHCR 
  

  تأىيؿ االطفاؿ نفسيا مف أثر الحروب
 والنزوح  .

  تعزيز فرص التعميـ ضروريًا. فيو يمكف
أف يعّزز التماسؾ االجتماعي ويقّدـ الفرصة 
لموصوؿ إلى المعمومات المنقذة لمحياة ويمّبي 
االحتياجات النفسية واالجتماعية ويوفر بيئًة مستقرًة 

ص الذيف يحتاجوف إلى ذلؾ بصورة وآمنة لؤلشخا
ممحة. وىو يساعد األفراد أيضًا عمى إعادة بناء 
مجتمعاتيـ والسعي لعيش حياة ذات معنى يكونوف 

 .فييا منتجيف
 ٖ
. 

  برنامج األمـ المتحدة(UNDP) 
 لمتنمية

  

  تحقيؽ التعميـ الجيد والشامؿ لمجميع ويؤكد
ثباتا قناعة بأف التعميـ ىو أحد أكثر الوسائؿ قوة و 

لتحقيؽ التنمية المستدامة وخاصة لؤلطفاؿ )اليدؼ 
 الرابع (.

 ٗ
. 

  منظمة األمـ المتحدة لمتربية
 اليونسكو –والثقافة والعمـو 

 UNESCO 
  

  دعـ التفاىـ الدولي والسبلـ والحوار بيف
الثقافات، والتنمية المستدامة والتعميـ الجيد في 

  .التطبيؽ العممي
 لزامية التعميـ في  االعتناء بتعميـ االطفاؿ وا 

 مراحؿ الدراسة ومحاربة محو االمية .
  تقديـ برامج توعية لتشجيع التعميـ ودورات

 ونشر الثقافة بيف االطفاؿ .
 ٘  الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد أشكاؿ العنؼ  حماية األطفاؿ مف جميع

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-9nH9c3WAhUMPRQKHUl5Ao8QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Far%2F4be7cc271c5.html&usg=AOvVaw2MwC8vXThknpu3eadTlQXA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-9nH9c3WAhUMPRQKHUl5Ao8QFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Far%2F4be7cc271c5.html&usg=AOvVaw2MwC8vXThknpu3eadTlQXA
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 األطفاؿ .
  (NSPCC) 
 National Society for the 

Prevention of Cruelty to Children 
  

  - واالستغبلؿ .
 -  . دعـ ورعاية وحماية األطفاؿ 
 -  تشجيع الطفؿ وتمكينو مف تحقيؽ

 أىدافو .
 -  تحدي مسألة البلمساواة لؤلطفاؿ

 والشباب .
 -   توفير مستشار لمطفؿ   يمجأ إلىو وقت

 الحاجة .
 ٙ
. 

  المكتب الدولي لحقوؽ األطفاؿ
ٜٜٔٗ International Bureau for 

Children's Rights 

  منظمة دولية غير حكومية مقرىا مدينة
مونتلاير  ، وليا مركز استشاري خاص لدى المجمس 
االقتصادي واالجتماعي لؤلمـ المتحدة و مف 

 اىدافيا:
  تشجيع الجيود التي تسير نحو ممارسة

 مينية أكثر احتراما لحقوؽ االطفاؿ 
  تقوية القدرات المتمركزة حوؿ االدماج

 ميارات العامميف في نظاـ حماية الطفؿ .المستداـ ل
  تقديـ ميثاؽ لمدوؿ برعاية االطفاؿ وحقوقيـ
. 

 ٚ
. 

 منظمة حماية حقوؽ الطفؿ الدولية 
  Organization for the 

Protection of the Child 

  مراقبة نمو األطفاؿ وتغذيتيـ مف خبلؿ
 نشر برامج الغذاء الصحي. 

  العناية باألطفاؿ الذيف يعانوف مف
 الظروؼ الصعبة، كالتشرد، واإلعاقة. 

  العمؿ مف أجؿ دمج االطفاؿ  في
 مجتمعاتيـ. 

  بيف األطفاؿ مف كبل تعزيز المساواة
 الجنسيف.

   القضاء عمى ظاىرة الفقر، والجوع، بيف
 األطفاؿ. 

  ،تحسيف الوضع الصحي لؤلطفاؿ 
  .العمؿ عمى تقميؿ الوفيات بينيـ 
  تحسيف صحة الحوامؿ مف خبلؿ المشاريع

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/Organization
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/the+Protection+of+the+Child
http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/the+Protection+of+the+Child
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التثقيفية، وذلؾ ضمف الرعاية الصحية لؤلطفاؿ قبؿ 
 .جيدة الوالدة لضماف إنجاب مواليد يتمتعوف بصحة

  
 ٛ
. 

 Group of NGOs for the 
Convention on the Rights of the 

Child 
  مجموعة المنظمات غير الحكومية

 المعنية باتفاقية
 حقوؽ الطفؿ 
  

  تعزيز المشاركة الفعالة لممنظمات غير
الحكومية والشركاء في االلتزاـ باتفاقية حقوؽ الطفؿ 

. 
 . تعميـ حقوؽ الطفؿ في جميع المستويات 
 عزيز أعماؿ حقوؽ الطفؿ عمى المستوى ت

 الداخمي والخارجي 
  

 ٜ
. 

 Ecpat International (End 
Child Prostitution, Child 
Pornography and the Trafficking 
of Children for Sexual Purposes) 

  كبات الدولية )إنياء بغاء األطفاؿ
واستغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية 

 فاؿ ألغراض جنسيةواالتجار باألط
  

  جمعية تسعى الى محاربة  كؿ اشكاؿ
 استغبلؿ االطفاؿ .

  
  
  
  
  
  
  

 ٔ
ٓ. 

 Ecpat Suisse - 
Association pour la protection de 

l'enfant 
  جمعية حماية  -إكبات سويس

 الطفؿ

  السعي الى الدفاع عف حقوؽ الطفؿ
 وحمايتو .

 ٔ
ٔ. 

 Anti-Slavery international 
(ASI) 

 افحة الرؽ الدولية منظمة مك
 ))آسي

  االنطبلؽ مف  أف لكؿ طفؿ الحؽ في
العيش والتعمـ والمعب. أف تكوف حياتو سعيدة وآمنة 

 ومجانية. 
   تكثيؼ الجيود لحممة محاربة  االتجار

 باألطفاؿ.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)ٖٚٛٚ ) 
 

 ٔ
ٕ 

 Defence for Children 
international (DCI) 

  منظمة الدفاع عف األطفاؿ الدولية
 )دسي(

 ؿ الفقراء لمحصوؿ عمى مساعدة االطفا
مزايا حياتية مثؿ الرعاية الطبية والدعـ التعميمي 
والميارات الحياتية والتدريب عمى العمؿ قبؿ التخرج 

. 

 ٔ
ٖ. 

 European Association for 
Children in Hospital (EACH) 

  الرابطة األوروبية لؤلطفاؿ في
 المستشفى )إيش(

 تعمؿ ىذه الرابطة عمى االعتناء بصحة 
الطفؿ  والعمؿ عمى رفع مستوى الكوادر الطبية التي 

 تتعامؿ مع االطفاؿ .

 ٔ
ٗ. 

 Human Rights Watch 
(HRW 

 منظمة حقوؽ االنساف 

  الدفاع  عف حقوؽ االطفاؿ في كؿ بقاع
 االرض .

 ٔ
٘. 

 Inter-African Committee 
on traditional Practices affecting 
the Health of Women and 

Children in Africa (IAC) 
  المجنة المشتركة بيف البمداف

األفريقية والمعنية بالممارسات التقميدية التي 
 تؤثر في صحة المرأة والطفؿ في أفريقيا

  تمكيف االطفاؿ والمجتمعات المحمية لبناء
 مستقبميـ بأنفسيـ .

  توفير فرص لؤلطفاؿ لمعيش الكريـ والتعميـ
. 

 ٔ
ٙ. 

 International Federation 
of Social Workers (IFSW) 

  االتحاد الدولي لؤلخصائييف
 االجتماعييف )إفسو(

  السعي  لتحقيؽ العدالة االجتماعية وحقوؽ
اإلنساف والتنمية االجتماعية مف خبلؿ تعزيز العمؿ 

 االجتماعي وتيسير التعاوف الدولي.

 ٔ
ٚ. 

 International Resource 
Centre for the Protection of 
Children in Adoption (IRC) 

مركز الموارد الدولية لحماية األطفاؿ في  
 التبني )إيرؾ(

  توفير الرعاية التعميمية  والصحية والمواد
 الغذائية لؤلطفاؿ وتأىيميـ اجتماعيًا .
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  ثانيا : المنظمات العالمية لحقوق الطفل)الناشطة ( وتضم ما يمي

 بأف ىناؾ حقوقًا لمطفؿ في القانوف مف خبلؿ ما يمي : مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ تبيف 
وتوفير بيئة صحية يذاء طفاؿ مف اإلحماية األ،و طفاؿ المحتاجيف األ ةمحاربة الفقر ومساعد

الطفولة حماية و الرعاية الصحية في المناطؽ الفقيرة، و  ،مكافحة جوع األطفاؿو  لمعيش بكرامة ،
الرفاىية  تحقيؽ، التعميـ والحماية مف الحروب والكوارثستغبلؿ بشتى أنواعو ،مف اإل

تانج وىذا يتفؽ ودراسة طفاؿ .جتماعية بيف األحقيؽ العدالة اإلوتجتماعية لمطفؿ ،اإل
Tang(ٕٓٓٗ والتي وأشارت إلى أف التحوؿ السريع في تايواف والتغيرات السياسية والثقافية )

( إلى حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي ٕٔٔٓواإلجتماعية لمطفؿ ، ودراسة إيناس جابر أحمد )
، حيث أشارت إلى أنو رغـ كؿ الجيود المبذولة لمحفاظ عمى حقوؽ الطفؿ في الحياة والمسكف 

( الى دراسة ىدفت الى بياف حقوؽ الطفؿ وأحكامو ٖٕٔٓالفقيو )الممبس والعبلج، ودراسة و 
مرحمة الطفولة مف المراحؿ الميمة  وأشارت الدراسة الى أففي الشريعة والقانوف اليمني ، 

( بدراسة بعنواف " ٕٗٔٓبف صغير)ًا، ودراسة إواألساسية في بناء شخصية الفرد إيجابا أو سمب
المعبوف واختمفت عف دراسة  ،القانونية لحماية حقوؽ الطفؿ في ظؿ التشريع الدولياألليات 

وعي المرأة السعودية العاممة بحقوؽ الطفؿ : دراسة ميدانية مطبقة عمى والتي تناولت (ٕ٘ٔٓ)
( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى ٕٙٔٓ، ودراسة سمماف )منسوبي لجاف الحماية االجتماعية

 .قوؽ الطفؿ مف وجية نظر األطفاؿ أنفسيـ في قطاع غزةدرجة ممارسة قيـ ح

 ٔ
ٛ. 

 International Save the 
Children Alliance 

 التحالؼ الدولي إلنقاذ الطفولة 

 ف تحالؼ ييدؼ الى حماية الطفؿ م
النزاعات والحروب واالستغبلؿ بكافة أنواعو مف 
خبلؿ ندوات ودورات ومحاضرات  توعية إلنقاذ 

 الطفؿ .
 ٔ
ٜ. 

 International School 
Psychology Association (ISPA) 
 الرابطة الدولية لعمـ النفس المدرسي )إيسبا(

  ضماف حياة صحية وتعزيز الرفاىية
 لمجميع .

 تأىيؿ أطفاؿ قياـ خبراء عمـ النفس ب
 المدارس مف خبلؿ التنمية المستدامة .
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في الشريعة  ولةلحقوؽ الطفالقيمية والذي نصو : ما ىي المبادئ التربوية  الثالثنتائج السؤاؿ 
 ؟ )المعاصر ( والقانوف االسبلمية  

 خمص السؤاؿ الى المبادئ التربوية لحقوؽ الطفؿ في الشريعة والقانوف ومنيا :
 اية القانونية .الحؽ في الحم 
  المناسب . االسـ اختيارالحؽ في 
 . تاحؽ في الحياة الكريمة 
  األـ الصالحة  اختيارالحؽ في 
  المناسب  االسـ اختيارالحؽ في 
 . الحؽ في الرضاع 
 . الحؽ في الحضانة 
 . الحؽ في النفقة 
 . الحؽ في ثبوت النسب 
 . الحؽ في الرعاية الصحية 
 . الحؽ في األمف الغذائي 
 ؽ في الحرية .الح 
  الحؽ في التربية الحسنة 
 . الحؽ في التعميـ 

ىناؾ مبادئ تربوية لحقوؽ الطفؿ في الشريعة والقانوف مف الحماية والعيش  أفتبيف        
حسيني وىذا يتفؽ ودراسة  نفاؽ وتحقيؽ السبلـ لمطفؿ ، والعيش في بيئة مطمئنةالكريـ ، واإل

جتماعية التي تقدميا ؼ عف مستوي الحماية اإلالكش ىدفت الى(. ٕٚٔٓوأبي مولود )
ىدفت ( ٜٕٔٓ، ودراسة البشيتي )المؤسسات المتخصصة في رعاية األطفاؿ في خطر

الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األسرة نحو تنمية قيـ المواطنة لدى الطفؿ العربي، وتحديد 
التي (.ٕٚٔٓبتياؿ عمي .)ا، ودراسة  ممارسات األسرة لتعزيز قيـ المواطنة لدى الطفؿ العربي

ـ ، والمواثيؽ الدولية وفقًا ٕٓٔٓنوف الطفؿ االحماية القانونية لحقوؽ الطفؿ وفقًا لق تناولت
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النظاـ تناولت (. بدراسة ٕ٘ٔٓىميؿ ، والصباحيف. )، ودراسة االسبلمية  ألحكاـ الشريعة 
النظاـ القانوني لحقوؽ  حيث جاءت ىذه الدراسة لبياف،القانوني لمطفؿ بيف الشريعة والقانوف 

الطفؿ في الشريعة والقانوف ، وبياف احتراـ الطفؿ ورفع مكانتو في المجتمع ،واعطاءه حقوؽ 
 والعقيقة والتسميةمف الحضانة والرضاع ، 

 النتائج
 الى النتائج التالية : خٌمص البحث 

 والتي  عمى حقوؽ الطفؿ في الشريعة االسبلمية   نتائج السؤاؿ االوؿ والتي ركزت
ومنيا : يكوف ليا األثر االكبر في تكويف شخصيتو التكويف االجتماعي والتربية الحسنة

المناسب :والتحنيؾ ،  االسـ اختيارأالـ الصالحة : ثبوت النسب، الرضاعة :  اختيار
العدؿ بيف األبناء في األعطية ،الحضانة ،النفقة ،الرحمة والعطؼ ، التربية وغرس القيـ 

 نفسية الطفؿ . األخبلقية في
  نتائج السؤاؿ الثاني والتي خمصت بأف ىناؾ حقوقًا لمطفؿ في القانوف مف خبلؿ ما

يمي : محاربة الفقر ومساعد االطفاؿ  المحتاجيف حماية االطفاؿ مف االيذاء وتوفير بيئة 
الرعاية الصحية في المناطؽ الفقيرة،  صحية لمعيش بكرامة ، مكافحة  جوع األطفاؿ،

طفولة مف االستغبلؿ بشتى أنواعو ،التعميـ والحماية مف الحروب والكوارث ،تحقيؽ حماية ال
 .  الرفاىية االجتماعية لمطفؿ ،حقيؽ العدالة االجتماعية بيف االطفاؿ .

  المشتركة لحقوؽ الطفؿ في الشريعة  المبادئنتائج السؤاؿ الثالث والتي ركزت عمى
لحماية القانونية لمطفؿ ، وحقة في الحياة الكريمة المناسب الى ا االسـ اختياروالقانوف مف 

ىناؾ أف تبيف وكذلؾ والتقدير واالحتراـ لشخصيتو ، وحقو في النفقة ، وحقة في الحضانة 
نفاؽ وتحقيؽ السبلـ لمطفؿ ، مبادئ تربوية لحقوؽ الطفؿ الحماية والعيش الكريـ ، واإل

 والعيش في بيئة مطمئنة.
 التوصيات 
 وء نتائج الدراسة،في ض :التوصيات

سبلـ ، وما ىو . اجراء كثير مف الدراسات التي تكشؼ عف حقوؽ الطفؿ التي نيجيا اإلٔ
 تفاقيات الدولية .منبثؽ عف اإل

 . عقد الندوات والدورات لتوعية األسرة والمجتمع بحقوؽ الطفؿ .ٕ
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 . ضرورة تضميف المناىج التربوية بحقوؽ الطفؿ في الشريعة والقانوف .ٖ
 مة المصادر المراجع:قائ
 . القراف الكريـ 
 . السنة النبوية المطيرة 

ليات القانونية لحماية حقوؽ الطفؿ في ظؿ التشريع (. اآلٕٗٔٓأبف صغير ، عبد المؤمف . ) .ٔ
مظاىر الحماية وقصور ٜٜٛٔالدولي : دراسة حالة االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ لسنة 

دس: الحماية الدولية لمطفؿ بعد بدء نفاذ البروتوكوؿ الميثاؽ ، أعماؿ المؤتمر الدولي السا
 .٘ٚ-ٕٙص. ص –الجزائر  –مركز جبؿ البحث العممي  –االختباري الثالث 

(. الحماية الجنائية لحقوؽ الطفؿ في القانوف السوداني : دراسة ٕٚٔٓإبف عوؼ ، طارؽ . ) .ٕ
 السوداف . – الخرطوـ –مقارنة ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة أـ درماف 

(. الطفؿ في ظؿ الشريعة االسبلمية   جوىرًا وحقوقًا ،العدد  ٕٗٔٓأميف ، صبحي محمد . ) .ٖ
 . ٖٓٙ -ٖٓ٘المغرب ، ص. ص  –مجمة الفقة والقانوف  ٜٔ

(. حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي ، مجمة البحوث القانونية ٕٔٔٓإيناس ، جابر . ) .ٗ
 .ٖٗ، العدد  ٕلمنوفية ، مجمد واإلقتصادية ، كمية الحقوؽ ، جامعة ا

،  ٙٔسبلمي ، مجمد إل(. أحكاـ الحضانة في الفقو ا ٕٗٔٓالبراؾ ، أحمد بف صالح . ) .٘
 .ٜٕٛ-ٕٖٗالسعودية ، ص. ص  -، مجمة العدؿ )السعودية (ٙٙالعدد 

سرة في تنمية قيـ المواطنة لدى الطفؿ العربي : دراسة (. دور اإلٜٕٔٓالبشيتي ، وداد . ) .ٙ
داب والعموـ التربوية ، جتماع ، كمية اآلنسانيات واإلدب وعموـ اإلمجمة الفنوف واآلمسحية ، 

 .ٕٓ٘-ٕٔٚ، نوفمبر ، ص ٘ٗع
، ٔ(. حقوؽ الطفؿ في المممكة العربية السعودية، الرياض، ط ٕٕٓٓالبكر ،عبد المحسف .) .ٚ

 دار إشبيميا.
جتمع في سياؽ القراف الكريـ (. المبادئ األخبلقية لتربية الفرد والمٕٕٓٓبني خمؼ ، ىشاـ .) .ٛ

 .غير منشورة ،جامعة اليرموؾ ، األردف . ، أطروحة كتوراة
، دار الفكر ٔ(. حقوؽ الطفؿ بيف الشريعة والقانوف الدولي ، طٕ٘ٓٓبوادي ، حسنيف . ) .ٜ

 الجامعي : األسكندرية .
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(. دور األسرة في تنمية القيـ الخمقية لدى الطفؿ في ٕٚٔٓالحازمي ، محمد .)  .ٓٔ
، دار السمات ٙ،ع ٙوء التربية االسبلمية   ، المجمة التربوية األردنية المتخصصة ، مج ض

 األردف . –عماف 
في القوة والسمطة والنفوذ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر  (.ٕٚٓٓ.)حسيف ،رشواف  .ٔٔ

. 
(. دور المؤسسات التربوية المتخصصة في ٕٚٔٓحسييني ، عمار وأبي مولود .)  .ٕٔ

ة :دراسة ميدانية عمى عينة مف أطفاؿ في خطر ، جامعة عمار ثمجي باألغواط حماية الطفول
 ، الجزائر .ٕ٘، كمية العمـو اإلجتماعية ، ع

صورة الطفولة في التربية االسبلمية  ، مكتبة النيضة (. ٕٓٓٓالخطيب ، ابراىيـ . ) .ٖٔ
 : عماف : االردف .

اسبلمي ، رسالة ا  مف منظو  (. األصوؿ االجتماعية لمتربيةٜٕٓٓالدراوشو ، صداـ .) .ٗٔ
 ماجستير  منشورة ، دار جميس الزماف ، عماف : االردف.

(. مبادئ السموؾ االجتماعي لممجتمع المسمـ في القراف ٜٕٓٓالدراوشو ، صداـ .) .٘ٔ
بيا ، رسالة دكتوراة منشورة ، دار جميس  األردني والسنة ومدى التزاـ شرائح مف المجتمع

 الزماف ، عماف : االردف 
(. حقوؽ الطفؿ التربوية مف منظور التشريع اإلسبلمي ٕٗٓٓذيفاني ، عبداهلل . )ال .ٙٔ

 القاىرة . –والدولي ونظرة التشريع اليمني لحقوؽ الطفؿ ، معيد الدراسات التربوية 
(. حماية االطفاؿ في حاالت النزاع المسمح، بحث منشور في ٕٓٓٓساندرا سنجر) .ٚٔ

ساني(، دار المستقبؿ العربي، القاىرة، بعثة المجنة كتاب )دراسات في القانوف الدولي االن
 ٕٓٓٓ، ٔالدولية لمصميب االحمر في القاىرة، ط

(. حماية الطفؿ ٕٕٔٓالسحيباني ، يحيى بف محمد و الدىموي ، محمد يعقوب . ) .ٛٔ
المدينة  –ـ ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة االسبلمية   اإلسبلفي عيد حقوؽ الطفؿ في 

 سعودية .ال –المنورة 
(. درجة ممارسة األسر الفمسطينية لقيـ حقوؽ الطفؿ مف ٕٙٔٓسمماف ، محمد .) .ٜٔ

وجية نظر األبناء في المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة ، المجمة التربوية ، جامعة 
 .ٕٚٛ-ٕٕٛ، ص.  ٖٓ، مج ٕٓٔالكويت ، ع
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ألسرة ، أشغاؿ (. الحماية المادية لمطفؿ في مدونة إٛٓٓسميـ ، عبد الغني . ) .ٕٓ
مجموعة  –الندوة الدولية : مدونة األسرة بعد ثمث سنوات مف التطبيؽ : الحصيمة والمعوقات 

 كمية الحقوؽ بوجدة ، المغرب . –البحث عف القانوف واألسرة 
أيترؾ لمطباعة والنشر، ، ٗالتنشئة السياسية والقيـ، ط (.ٕٗٓٓ. )سمير،خطاب  .ٕٔ

  .مصر
. نماذج حقوؽ طفؿ ما قبؿ المدرسة وأثرىا في بناء (ٕٗٔٓالشريفيف ، عماد . )  .ٕٕ

، ص.ص  ٔٗاالردف ، مجمد  –عمـو الشريعة والقانوف  –اسبلمية ، دراسات إشخصيتو : رؤية
ٖٗٓ-ٕٗٓ. 

(. برنامج مقترح في الدراسات اإلجتماعية قائـ عمى ٕٚٔٓحمد .)أعبد الخالؽ ،  .ٖٕ
رسالة ماجستير غير المرحمة اإلبتدائية ، أبعاد حقوؽ الطفؿ لتنمية الوعي الحقوقي لدى تبلميذ

 منشورة ، جامعة المنصورة ، مصر .
(. حقوؽ األطفاؿ وضمانات حمايتيا في القاوف ٕٕٔٓعبد العزيز ، مخيمر . ) .ٕٗ

 الدولي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ميد الدراسات والبحوث العربية : القاىرة .
)نظرية تحميمية وثائقية ،حقوؽ الطفؿ  (. حقوؽ الطفؿٕٙٓٓسماعيؿ. )إعبد الكالي ،  .ٕ٘

 سكندرية لمكتاب ، األسكندرية .العربي والمسمـ ، مركز اإل
تفاقيات الدولية ، دراسة االو  اإلسبلـ (. حقوؽ الطفؿ فيٖٕٓٓعبد اهلل ، سمر. )  .ٕٙ

 مقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح ، فمسطيف .
سبلـ ،وزارة (. حقوؽ الطفؿ ورعايتو في اإلٕٛٓٓالعتيبي ، فاطمة بنت فرج . ) .ٕٚ

 التعميـ العالي ، السعودية .
 سبلـ ، دار الفكر ، عماف : االردف .(. تربية الطفؿ في اإلٕٓٓٓعطاء ، أحمد . ) .ٕٛ
(. دور األسرة والمدرسة االسبلمية   في ٕٔٔٓعناسوة ، سالـ وعبداهلل الراشداف . ) .ٜٕ

 ممحؽ . ٖٛعمـو التربوية ، الجامعة األردنية ، مج تكويف الطفؿ المسمـ ، مجمة دراسات ال
التنشئة (. حقوؽ االنساف في القراف الكريـ ودورىا في ٕ٘ٓٓالعياصرة ، وليد .) .ٖٓ

 في المجتمع األردني ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة اليرموؾ ، االردف اإلجتماعية
( مستقبؿ ٔ٘ٚ-ٜٔٙزية )(. تربية الطفؿ عند إبف القيـ الجو ٕٛٓٓالفايدي ، عيد .) .ٖٔ

 .ٖٕٙ -ٜٕٛ، ص. ٔ٘، عٗٔالتربية العربية ، المركز العربي لمتعميـ والتنمية ، مج 
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 (. حقوؽ األنساف ، دار الثقافة ، عماف : االردف . ٕٕٔٓالفتبلوي ، سييؿ حسف . ) .ٕٖ
(. حقوؽ الطفؿ وأحكامو في الشريعة االسبلمية   والقانوف ٖٕٔٓالفقيو ، حمود . ) .ٖٖ

 .ٕٛ٘-ٖٕٕ، ص .ٔمجمة جامعة الناصر ، جامعة الناصر اليمف ، ع اليمني ،
(. قيـ األسرة في القراف الكريـ .رسالة ٕٔٓٓقاسـ ، نور والزغوؿ ، محمد . )  .ٖٗ

 المفرؽ : االردف . –ماجستير غير منشورة ، جامعة اؿ البيت 
قيمة  (. دور الوالديف في تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة مف خبلؿٕٙٔٓالقزاز ، محمد ) .ٖ٘

 .ٔٙٔ-ٔ٘ٔ، ص. ٕ، ج٘٘اإلحساف ، مجمة كمية التربية بالمنصورة ، جامعة المنصورة ، ع
(. وعي المراة السعودية العاممة بحقوؽ الطفؿ : ٕ٘ٔٓالمعبوف ، جميمة بنت محمد .) .ٖٙ

،مجمة  ٕ٘ٔ،العدد ٕٖدراسة ميدانية مطبقة عمى منسوبي لجاف الحماية االجتماعية ،  مجمد 
 .ٕٗ-ٜعية ، االمارات ، ص. ص الشووف االجتما

(. أسس وموجيات حقوؽ الطفؿ في الشريعة ٖٕٔٓمحمد ، محمد كـر اهلل . ) .ٖٚ
 .ٖٖٛ-ٖٖ٘السوداف ، ص. ص–، مجمة مجمع الفقو االسبلمي  ٛاالسبلمية   ، العدد 

، دار ٔسبلـ ، طنساف في اإل(. موسوعة حقوؽ اإلٕٙٓٓالنبراوي ، خديجة . )  .ٖٛ
 والتوزيع ، األسكندرية . السبلـ لمطباعة والنشر

جتماعي، مكتبة الزىراء الشرؽ، القاىرة  إلعمـ النفس ا(. ٕٓٓٓ. )نبيؿ ،عبد الفتاح  .ٜٖ
. 
(. النظاـ القانوني لمطفؿ بيف الشريعة ٕ٘ٔٓىميؿ ، منير وسيى ، صياحيف . ) .ٓٗ

-ٖٚاالردف ،ص. ص –، مجمة جرش لمبحوث والدراسات ٕ، العدد  ٙٔ، مجمد  نوفوالقا
ٙ٘. 

(. حقوؽ الطفؿ في الشريعة االسبلمية   ، رسالة دكتوراة ٕٚٓٓ، ابراىيـ . ) وفاء .ٔٗ
 غير منشورة ، كمية الحقوؽ : جامعة القاىرة ، مصر .

،  دار ٔنساف في ضوء الكتاب والسنة ،طاإل(. حقوؽ ٕٙٓٓيسري ، السيد محمد .) .42
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