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 البشرم التاريخ عرب كتطورىا  مفهومها  الطفل حقوؽ

 العراق ـ بغداد  -العربيّـة الّلغـة قسم/  الجامعة األعظم اإلمام كلّية /  إبراهيم خليل الّدين ضياء محّمد.  د.  م

 

 

: بحث ملخص

 احلديث، العصر يف عليو ىو ما إُف كصل أف إُف هبا مرَّر  اليت ادلراحل كمعرفة الطفل، حقوؽ مصطلح على للتعرؼ ىذا حبثنا يهدؼ

.     الطفل حبقوؽ ادلتعلقة كاإلقليمية الدكلية االتفاقيات أبرز على كالتعرؼ

: ىي رئيسة مباحث ثبلثة على البحث قسم اذلدؼ ىذا إُف الوصوؿ كألجل

 بياف مث الطفولة، لفظة كمعٌت كاالصطبلح، اللغة يف احلق معٌت فيو تناكلنا ،كقد((الطفل حقوؽ مفهـو)):بعنواف جاء كقد: األكؿ دلبحثا   

.   الطفولة حقوؽ مصطلح من ادلراد

 من صورا تناكلنا كقد الطفولة، كؽحلق التارخيي التطور فيو تناكلنا ،كقد((الطفل حلقوؽ التارخيي التطور:))بعنواف جاء كقد: الثاين كادلبحث   

 اإلسبلـ، يف الطفل حبقوؽ شلثلة الوسطى العصور يف الطفل كحقوؽ ،(اليوناينة الركمانية، الصينية،)القددية احلضارات لدل احلقوؽ ىذه

.   احلديث العصر يف الطفل حقوؽ مث أكربا، كيف

 الصادرة االتفاقيات أىم فيو تناكلنا كقد،((الطفل حبقوؽ ادلتعلقة كاإلقليمية ةالدكِف االتفاقيات أىم:))بعنواف جاء كقد: الثالث كادلبحث   

 . خاصة الطفل كحقوؽ عامة، اإلنساف حقوؽ محاية شأف يف

A summary of research  

Our research aims to identify this term Rights of the Child, and to know the stages that went through that arrived to what 
it is in the modern era, and to identify the most prominent international and regional conventions on the rights of the child . 

In order to reach this goal the search section on the head of three sections are : 

    The first topic: The titled: ((concept of child rights)), we have dealt with the meaning of the right to language and 
terminology, and the meaning of the word childhood, then the statement is meant by the term rights of childhood . 

    The second section was titled: ((historical evolution of the Rights of the Child)), we have dealt with the historical 
evolution of human childhood, we have dealt images of these rights among ancient civilizations (Chinese, Romanian, 
Aleonaana), and children's rights in the Middle Ages represented the rights of the child in Islam, in Europe, then the rights 
of the child in the modern era . 
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    The third section was titled: ((the most important international and regional conventions on the rights of the child)), we 
have dealt with the most important agreements issued for the protection of human rights in general, and especially the 
rights of the child 

 

 الرحيػػػػػم الرمحن اهلل بسػػػػػػم
 

 المقدمة

 آلو كعلى األمُت ادلصطفى زلمد كموالنا سيدنا كاآلخرين، األكلُت سيد على التسليم كأمت الصبلة كأشرؼ العادلُت، ربِّب  هلل احلمد 

 .أمجعُت كصحبو

: بعد أمَّرا

 فهم ادلستقبل، نواة ىي الطفولة أفَّر  فيو الششَّر  كشلمَّرا كأحبلمهم، البشر بٍت آماؿ تتجد بالعاَف، مكاف أم يف طفل كل كالدة فمع   

. ادلستقبل أىداؼ ربقيق يف إليو تتطلع الذم ادلنشود ملكاأل األمم، ثركات كىم صانعوه

 اجملتمع الستمرارية ضماف ىو الشرحية هبذه االىتماـ كإفَّر  اإلنساف، حياة على أثران  كأكثرىا النمو مراحل أىم من الطفولة مرحلة كتعد  

. اجملتمع كتقدـ تنمية يف الفعالة للمسامهة الغد ألجياؿ الطريق سيعبد سليمان  ان إعداد للمستقبل الطفل فإعداد كتطوره،

 اليت كادلذابح كاجلرائم لؤلىواؿ نتيجة العشرين القرف مطلع مع كبَتة أمهية خاصة كالطفل عامة اإلنساف حقوؽ موضوع اكتسب كقد  

 األساسية شركط أحد ىي اإلنساف حلقوؽ الفعالة الدكلية احلماية بأفَّر  أعتقاد ساد أذ العادليتُت، احلربُت يف األكربية الدكؿ بُت حدثت

 اإلنساف حلقوؽ الدكلية االتقاقيات من الكثَت عقد إُف الثانية العادلية احلرب بعد الدكؿ اذبهت ىنا كمن الدكليُت، كاألمن السلم لتحقيق

. الدكلية ادلنظومات خبلؿ من

 إعبلف بإصدار قامت قد ادلتحدة األمم عصبة ككانت اإلنساف حقوؽ احًتاـ على اميثاقو يف نصت ادلتحدة األمم نشأت كعندما  

 ادلنظمة إطار يف الطفل حلقوؽ الدكلية كاالتفاقيات اإلعبلنات من العديد لصدكر فاربة كاف كالذم الطفل خبصوص(ـ1924)لعاـ جلنيفا

. ادلتخصصة كككاالهتا العادلية

 ادلختلفة اتَتكالدس الدكلية، فادلؤسبرات نقاش، أك جداؿ أم الحيتمل خاصة، ؿكالطف عامة اإلنساف حبقوؽ اإلعًتاؼ أضحى قد كاليـو  

. عليها أكدليل بينة إلقامة الحاجة اليت كالبدىيات ادلسلمات من باعتبارىا بوجودىا، تقر أخذت كأجنبية، عربية من

 يف االىتماـ ىذا كأخذ االىتماـ، ىذا درجات اختبلؼ على األرض أمم بو عنيت قدمي شأف كحبقوقهم باألطفاؿ االىتماـ ىذا إفَّر   
 على كالتاكيد باألطفاؿ، العناية رلاؿ يف عديدة دكلية جهود برزت إذ مقنن، شكل إُف احلديث العصر يف كصل أف إُف التدرجيي التطور

. كاإلقليمية الدكلية كاالتفاقيات ادلواثيق خبلؿ حقوقهم،من
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 الطفل حقوؽ فإلعبل نواة ليصبح بعد فيما تطويره ،كمتَّر (ـ1924) عاـ ادلتحدة األمم عصبة تبنتو الذم جنيف إعبلف كيعد  

. كحقوقها بالطفولة الدكِف االىتماـ رلاؿ يف األكُف اخلطوة ،ىو(ـ1959)عاـ

 من كغَته اإلعبلف ىذه سبق فاإلسبلـ بعضهم، يزعم البشريةكما تاريخ يف نوعها من األكُف ىي اخلطوة ىذه أفَّر  اليعٍت ىذا كلكن  

 يعقب كَف يسبق، َف متكامل بشكل الطفل حقوؽ مبادئ قرر من أكؿ ىي اإلسبلمية الشريعة أفَّر  يعٍت شلمَّرا عديدة، بقركف الدكلية ادلواثيق

.  مثيل لو

 احلديث، العصر يف عليو ىو ما إُف كصل أف إُف هبا مرَّر  اليت ادلراحل كمعرفة الطفل، حقوؽ مصطلح على للتعرؼ ىذا حبثنا ؼكيهد  

.     الطفل حبقوؽ ادلتعلقة كاإلقليمية الدكلية االتفاقيات أبرز على كالتعرؼ

: ىي رئيسة مباحث ثبلثة على البحث قسم اذلدؼ ىذا إُف الوصوؿ كألجل

 بياف مث الطفولة، لفظة كمعٌت كاالصطبلح، اللغة يف احلق معٌت فيو تناكلنا ،كقد((الطفل حقوؽ مفهـو)):بعنواف جاء كقد: األكؿ ادلبحث   

.   الطفولة حقوؽ مصطلح من ادلراد

 ىذه من صوران ك الطفولة، حلقوؽ مالتاريخ التطور فيو تناكلنا ،كقد((الطفل حلقوؽ التارخيي التطور:))بعنواف جاء كقد: الثاين كادلبحث   

 كيف اإلسبلـ، يف الطفل حبقوؽ شلثلة الوسطى العصور يف الطفل كحقوؽ ،(اليوناينة الركمانية، الصينية،)القددية احلضارات لدل احلقوؽ

.   احلديث العصر يف الطفل حقوؽ مث أكربا،

 الصادرة االتفاقيات أىم فيو تناكلنا كقد،((الطفل حبقوؽ ادلتعلقة كاإلقليمية الدكلية االتفاقيات أىم:))بعنواف جاء كقد: الثالث كادلبحث   

 . خاصة الطفل حقوؽ حقوؽ محاية شأف يف

. غَته من البحث أفاد مثلما الباحثوف منو يفيد كأف ق،حقّق  ادلوضوع أعطت قد الدراسة ىذه تكوف أف نرجو: كختامان   

 

 األول المبحث

 الطفل حقوق مفهوم

: واالصطالح اللغة في الحق: أوال

 ،(2)احلقوؽ كاحد كاحلق الباطل، خبلؼ احلق: اجلوىرم ،كقاؿ(1)كجوبان  كجب: أم حقوقان، حيقق الشيء حقَّر  الباطل، نقيض: اللغة يف احلق
. (3)كحقاؽ حقوؽ كاجلمع نقيضو احلق: منظور ابن كقاؿ

 كادللش، كادلاؿ، ،كاإلسبلـ، كالعدؿ ادلقضي، كاألمر الباطل، كضد كالقرآف، صفاتو، من أك تعاُف اهلل أمساء من كاحلق: الفَتكزآبادم كقاؿ

، كادلوت، كالصدؽ، الثابت، كادلوجود : أم كيكسر، لقاحها حق عند كقوذلم األمر، ةكحقيق منو، أخص كاحلقة احلقوؽ، ككاحد كاحلـز

. (1)فيها ذلش ثبت حُت

                                                           
 (.حقق)، مادة3/6: العُت( ) 
 (.حقق)،مادة46 /4:الصحاح( )
 (.حقق)،مادة5 /0 : لساف العرب(3)
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 ثبت فيما دائمان  يستعملونو فهم اللغوم، استعمالو عن الفقهاء عند احلق استعماؿ الخيتلف: الشريعة يف احلق: االصطبلح يف احلق

. (2)صاحلو أجل من الشرع دبقتضى لئلنساف

 ؼُت عرَّر تُت  ،كما(3) عليو كسلطتو منو اإلنساف لشريعةا ملَّركت شيء كل ىو أك ،قغَت على تعاُف كهلل لئلنساف، الشرع يف ماثبت ىو: كاحلق
ا  أك عباده، مع هلل تكليفان  أك سلطة يقتضي الشرع، يف ثابت اختصاص بأنَّرو احلق ؼُت عرَّر مُت  ككذلش ،(4)الوفاء الواجبة الثابتة األمور تلكم بأَّنَّر

. (5)اختصاص ىو حق كل جوىر أفَّر  أساس على غَته، على الشخص

 من منزؿ ألنَّرو كآخرتو؛ حياتو يف اإلنساف سعادة يشملك ،حد الحيده األكجو متكامل ادلعٌت شامل اإلسبلمي ادلفهـو يف فاحلق

. (6)التنفيذ مؤكد إذلي يعالسماء،كبتشر

 قانوين اصطبلح فهو ،(7)القانوف بطريق مصلحة أك فائدة من لئلنساف ثبت فيما احلقَّر  القانوف علماء استعمل فقد: القانوف يف احلق كأمَّرا

. (8)معُت بعمل القياـ ميزة دبقتضاىا لو كيكوف لشخص، القانوف يقررىا اليت القدرة أك السلطة يعٍت

 :طفلال:  ااياًا   

: للِطْفل اللغوي المعنى -أ

 كالصغَت طمْفل، ىو كالدكاب الناس أكالد من فالصغَت حدثا، أك كاف عينا شيء كل من الصغَت ىو الفاء، كسكوف الطاء بكسر: الِطْفل

.  (9)كىكذا طمْفل ىو السحاب من

: للِطْفل األصطالحي المعنى -ب

 بعضهم، عرَّرفها فقد تتضمنها، اليت العمرية كادلراحل تعريفها يف الباحثوف اختلف كقد ،"الطفولة" الطفل يعيشها اليت ادلرحلة على تطلق  

ا  .(10) عشرة احلادية َّناية كحىت ادليبلد منذ: بأَّنَّر

 الطفولة دلرحلة بداية ىي اجلنينة ادلرحلة فإفَّر  الرام اذلذ ككفقان  اجلنُت، لتكوين األكُف اللحظة منذ تبدأ الطفولة مرحلة أفَّر  بعضهم ألكر  

. (11)عمره من عشرة الثامنة سن الطفل غبلو حىت تستمر اليت

. (12)"العمر من عشرة السادسة أك عشرة اخلامسة كالسنة الثالثة، السنة بُت الواقعة" بادلدة الربيطانية ادلعارؼ دائرة كحددهتا    

                                                                                                                                                                                     
 (.حقق)، مادة874: القاموس احمليط( )
 . 47: الفقو السياسي للمرأة ادلسلمة يف ضوء الكتاب كالسنة النبوية( )
.   4 : حقوؽ اإلنساف يف القراف كالسنة(3)
 .784: أىم احلقوؽ الًتيوية للطفل يف اإلسبلـ(4)
 .7 : ساف بُت اخلصوصية كالعادليةحقوؽ اإلف(5)
 .3 :حقوؽ الطفل(6)
 .47: الفقو السياسي للمرأة ادلسلمة يف ضوء الكتاب كالسنة النبوية(7)
 .3 : حقوؽ الطفل(8)
 .944": طَّرْفل" ادةـ: القاموس احمليط: ينظر (9)
.   3:كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ كتشكيل كعي االطفاؿ كالشباب: ينظر( 0 )
. ادلصدر نفسو كالصفحة نفسها: ينظر (  )
. 55: الًتبوية للطفلالربامج  (  )
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 تدبَت يف أنفسهم على كيعتمدكا الناضجُت مبلغ يبلغوا حىت كالًتقي، النمو يف الصغار يقضيها اليت ادلعينة دلدةا على تطلق إذا فالطفولة   

. (1)البقاء ىذا بقائهم تأمُت يف كيهمكذ آبائهم على االعتماد كل الصغار يعتمد كفيها كالنفسية، البيولوجية حاجياهتم كتأمُت شؤكَّنم

: الطفولة أهمية -جـ

 ىذا، يومنا إُف القدـ منذ كالعناية الرعاية ىذه كسبتد كالعناية، االىتماـ من عاليةن  مكانةن  كتربيتو الطفل حوؿ تدكر اليت القضايا تتصدر   

: (2)اآليت النحو على نقاط ثبلث يف ادلرحلة ىذه أمهية حددت كقد

ا ػػػ1  إليهما، فيها حيتاج بل أبويو عن الطفل فيها يستغٍت ال اليت ادلدة تعٍت األنَّرو خاصة؛ رعايا إُف حاجة كذات الزمن، طويلة مرحلة أَّنَّر

. ادلختلفة التأثَت عوامل من حولو من بعناية حياتو تتعلق تاـ عجز حالة يف كىو الدنيا إُف يصل البشرم فالطفل

ا ػػػ2  ادلختلفة كالقدرات كادليوؿ كاالستعدادات الطاقاتب مزكد كىو الدنيا إُف يأيت فالطفل كالبناء، كالتوجيو للتكوين قابلة مرحلة أَّنَّر

 .أخرل ناحية من فيها ينشأ اليت البيئة يف احلياة مواقف تتطلبو ما كبُت ناحية من نفسو بُت ادلبلءمة على كقادر الطبيعية، كادلواىب

ا ػػ3  تؤدم عناية بالطفولة فالعناية تقدمو، كضماف حضارتو كتشييد اإلنساف لبناء الزاكية حجر تعد فهي للمستقبل، االستعداد مرحلة أَّنَّر

 . نواحيها كل من شخصيتو كبناء تكوينو حسن إُف

 يف للطفولة الناظر ألفَّر  كاألحباث؛ الدراسات من بالقليل ليس حظان  اخذت قد ادلعاصر الوقت يف الطفولة قضايا أف أفَّر  صلد ىذا كعلى   
 العادلية ادلتغَتات"  من ادلستقبل حيملو ما كخاصة ادلستقبل، كأمل احلاضر نصف سبثل جيدىا كاجملتمعات لؤلُتمم الًتبوم البناء خريطة

 بكل كالعشرين احلادم القرف مشارؼ على كضلن كالسيما ادلتغَتات، كمواجهة دلواكبة الطفولة إلعداد اجلهود بذؿ تتطلب كاليت ادلتسارعة

 .(3)"كمتغَتات ربدياتو

 كمنظمة ـ،1964 سنة تأسست اليت ادلتحدة األُتمم ىيئة يف بالطفولة للعناية كمنظمات ىيئات عدة قامت األمهية ىذه من كانطبلقان   

 كجامعة ادلتحدة، األُتمم منظمات لدعم العريب اخلليج كبرنامج ،(اليونسكو) كالثقافة كالعلـو للًتبية ادلتحدة األُتمم كمنظمة اليونسيف،

. (4)العربية الطفولة لتقدـ الكويتية كاجلمعية ية،العرب الدكؿ

: الطفل حقوق مصطلح تعريف:  اللاًا 

 حقوؽ كتعرؼ عمره، مراحل من مرحلة يف اإلنساف حقوؽ فهي عامة، بصفة اإلنساف حقوؽ عن منفصلة ليست الطفل حقوؽ إفَّر   

ا اإلنساف . (5)اإلنسانية الكرامة كفق األشخاص بُت القائمة لعبلقاتا دراسة كموضوعو االجتماعية، العلـو فركع من خاص فرع: بأَّنَّر

ا فتعرؼ خاصة بصورة الطفل حقوؽ إمَّرا  طفبلن  بوصفو حاملها صفة على تركز للطفل، كالشخصية الفردية احلقوؽ رلموعة عن عبارة: بأَّنَّر

. (6)كعناية رعاية إُف حاجة يف كإنسانان 

                                                           
. ادلصدر نفسو كالصفحة نفسها: ينظر(  )
. 3: ػ الـ كثقافة اطفاؿ ادلسلمُتاإلع: ينظر(  )
. 6: الدكلية حقوؽ الطفل بُت ادلنظور اإلسبلمي كادلواثيق( 3)
.  65: تربية الطفل ادلسلم يف عصر العودلة: ينظر( 4)
 .4  : الدديقراطية كحقوؽ اإلنساف يف الدستور األردين(5)
 . 7 : حقوؽ الطفل دراسة مقارنة يف ضوء أحكاـ القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات األردنية(6)
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 لو كاف احلقوؽ هبذه سبسش فمن اآلخرة، يف منزلتو ككرامة الدنيا يف كرقيو اإلنساف لسعادة متؤد اليت ادلتكاملة احلقوؽ من رلموعة: ىي أك

.  (1)اآلخرة يف عظيم كثواب الدنيا، يف كمكانة أجر

ا سويلم فريد رأفت األستاذ كعرفها  لو تضمن ضركرية حاجات من اإلسبلمية الشريعة لو كفلتو كما لو، فرض الذم كنصيبو حظو: بأَّنَّر

. (2)اجملتمعات من كغَته اإلسبلمي اجملتمع أفراد بُت ىادئة مستقرة سعيدة، كحياة متكاملة، سوية يةشخص

ا شوؽ أمحد زلمود األستاذ كعرفها  بو يلتـز أف ينبغي الذم السلوؾ يف احلنيف الدين إليها كجو اليت الوفاء، الواجبة الثابتة األمور: بأَّنَّر

.   (3)اإلسبلمي التصور فقكك احلياة ألىداؼ ربقيقان  ادلسلم،

 

 الطفل لحقوق التاريخي التطور: اللااي المبحث

  القديمة الحضارات بعض في الطفل حقوق: أوالًا 

: الصينية احلضارة ػػػػػ1

 على العتمادىا نظران  استقراؤىا؛ يصعب الصينية احلضارة يف الطفولة كصورة ،(4)تقريبان  ـ.ؽ(4241) عاـ إُف الصينية احلضارة تاريخ عيرج

 العائلة تعد كما كالكوف، اجملتمع بُت الربط على تقـو اليت الفلسفة ىذه كالكونفوشية، كيةالتا احتضنت اليت القددية الصينية الفلسفة

 العدالة إلقرار احلكاـ كدعا كونفوشيوس ظهر ،إذ(5)الطفل تربية قاعدة مها ادلتبادؿ كاحلب االحًتاـ كإفَّر  الفرد، كليس ادلرتكز مها كالعشَتة

. (6)حقو حق ذم كل يناؿ كأف احملكومُت، بُت

تار عادلية حكومة تكوين إُف دعى كما  للمسنُت العيش سبل كهتيئة العدؿ، نشر على كتعمل كالكفاءات، ادلواىب ذكك حلكمها خيُت

 لكل كيكوف ادلرضى، من كادلقعدين كاأليتاـ كالنساء الرجاؿ من كالعاجزين لؤلرامل العيش ككفالة للصغار، النماء ككسائل كالكهوؿ،

. (7)حقو إنساف

 األخ كبُت كالزكجة، الزكج كبُت كالولد، األقارب كبُت كالرعية، ادللش بُت: كىي ادلتبادلة، للعبلقات أنظمة مخسة كونفوشيوس سنَّر  كما

. (8)كصديقو الصديق كبُت كأخيو،

 منزذلا من اختفت إذا حجرهتا، يف اختبأت كربت كإذا أحد، دبولدىا اليسر حيث قاسية، نظرة البنت إُف الصينيُت نظرة كانت كلقد

. (9)أحد اليبكيها

                                                           
 .3 : حقوؽ الطفل( )
 . 3: حقوؽ الطفل يف الشريعة اإلسبلمية( )
 .785: أىم احلقوؽ الًتبوية للطفل يف اإلسبلـ(3)
 ، 4: مدخل إُف الًتبية اإلسبلمية: ينظر(4)
.   : حقوؽ الطفل: ينظر (5)
. 35 : حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية يف القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية(6)
 .8 : الفقو السياسي للمرأة ادلسلمة  يف ضوء الكتاب كالسنة النبوية (7)
 .67: تاريخ الًتبية(8)
 .35 :كحرياتو األساسية يف القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلميةحقوؽ اإلنساف (9)
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: اليونانية احلضارة ػػػػػ2

 اجملتمع بو سبيز ما أىم ،كمن(1)نوفكالقا كالسياسة الفلسفي بالفكر سبتاز حضارة كىي ـ،.ؽ(1200)عاـ إُف اليونانية احلضارة تاريخ يرجع  

. (2)منتهكة اإلنساف كحقوؽ شائعان  الرؽ كاف كما كالعنف، السلطة على مبنيان  كاف أنَّرو تقدمو من الرغم على اليوناين

 ،(3)كلدهـ منذ للدكلة فهو اإلنتاج، يف دكره كلغياب لضعفو نظرأ االستغبلؿ كل استغبللو أساس على للطفل إسربطة نظرة انطلقت قدك  
 قوتو مدل لتحديد فحصو يتوُف الذم احلكماء رللس على يعرض مباشرة كالدتو عقب الطفل أفَّر  إسربطة يف الطفولة صورة كتتلخص

 الذم فهو السعيد الطفل أمَّرا ليموت، فيها كيًتؾ الربية إُف يؤخذ معوقان  أك ضعيفان  الطفل كاف فإذا ادلدينة، يف للبقاء كصبلحيتو كصحتو

 أشبو ىي تدريبية مؤسسات إُف الطفل يؤخذ مث سنوات سبع دلدة األـ رعاية ربت بالبقاء لو يسمح فكاف صحيح، أنَّرو جمللسا يعلن

 ىذا كيف العسكرية، الدكلة خدمة كىي الشاقة للمهنة كتدريبو لتقويتو القاسي التدريب من لربنامج يتعرض كعندئذ العسكرية، بالثكنات

. (4)اخللق ضعف على عبلمة ألنَّرو صراخ؛باؿ للطفل اليسمح التدريب

م اإلسربطيوف هبا عرؼ اليت كادلستهجنة الغريبة العادات من فَّر إ مث    كادلشاؽ ادلتاعب ربمل على صغارىم يعودكا أف يريدكف كانوا أَّنَّر

. (5)ادلوت إُف تؤدم قد كفظاعة بشدة مربحان  ضربان  األكالد بضرب الغاية ىذه إُف يتوصلوف فكانوا باألَف، ادلباالة كعدـ

 كضلو بو اجلماعة تعريف فيو يتم الذم العاشر اليـو باحتفاؿ الطفل حياة تبدأ حيث إنسانية، أكثر بالطفل عبلقتها كانت فقد أثينا أمَّرا  

 تبلـز الفتاة ككانت ثبلث، أك لعامُت ترضعو اَف ككانت العائلة، بشجرة يشبو فيما تسجيلو يتم بعدىا بشرعيتو، األب كاعًتاؼ االسم

. (6)كاملة ادلواطنة حقوؽ ٍف سبنح عشر الثامنة السن كيف للمدرسة، ادليسورة البيوت يف الصيب خيرج بينما البيت

 كاالبن كلها، األسرة أفراد على ادلوت أك احلياة سلطة لو ألمواذلا، ادلالش كىو كمصدرىا، األسرة يف السلطة شلثل ىو أثينا يف كاألب  

. (7)ادلَتاث قسمة الذبيز أثينا ألفَّر  الوحيد؛ الوارث ىو األثينية سرةاأل يف األكرب

 القوانُت ىذه أىم كمن عامة، بصفة اإلنساف حقوؽ بلورة يف أثينا، يف خاصة اليونايُت عند انتشرت اليت القوانُت بعض سامهت قدك  

 كانت ما ليحقق القانوف ىذا فجاء بينهم، دلساكاةكا األشراؼ طبقة نفوذ من باحلد كمطالبة ضغوط ربت صدر الذم((صولوف))قانوف

 على األب سلطة كجعل بيعو، أك االبن قتل األب على حرَّـر أنَّرو(( صولوف))قانوف تضمنها اليت اإلصلازات أىم كمن العامة، إليو تصبوا

 بُت ادلساكاة هبدؼ األكرب االبن يف زلصوران  كاف أف بعد االبناء بُت الًتكة توزيع دلبدأ ربديده عن فضبلن  ،(8)معينة سن عند مؤقتة االبن

. (9)كرثة لو يكن َف إذا الوصية القانوف أجاز كما االبناء،

                                                           
 .7  :تاريخ الًتبية:ينظر( )
 .6 :تاريخ حقوؽ اإلنساف يف النصور اإلسبلمي( )
 .3 :حقوؽ الطفل: ينظر(3)
 . 5: تطور الفكر الًتبوم: ينظر(4)
 . 3 :تاريخ الًتبية (5)
 .4 ػػػ3 :حقوؽ الطفل (6)
 .3: كحرياتو األساسية يف القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية حقوؽ اإلنساف: ينظر(7)
 .97: حقوؽ اإلنساف بُت النظم القانونية الوضعية كالشريعة اإلسبلمية(8)
 .38: تاريخ القانوف (9)
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 التدابَت ىذه أدت كلقد الذكور، األخوة كجود مع اليرثن البنات كاف حيث اإلرث، يف حقها دبوجبو ادلرأة منحت للًتكات نظامان  ككضع

. (1)الكربل ادللكية زكاؿ إُف صولوف نظمها اليت

 طبقات أربع إُف الشعب القانوف ىذا قسم فقد اليوناين، اجملتمع يف سائدان  كاف الذم الطبقات، لنظاـ ابقاؤه القانوف على يعاب أنَّرو غَت

. (2)الثركة يف لدخلهم تبعان 

: الركمانية احلضارة ػػػػػ3

 فيها ساد كقد ،(3)بعده السادس القرف إُف ادليبلد قبل الثامن القرف يف ركما مدينة تأسيس منذ قرنان، عشر أربعة الركمانية احلضارة ترعم   

 إالَّر  ما، حد إُف كالتعامل العقود نظم قد كاف كإف القانوف ىذا كلكن منظم، قانوف لركما ككاف القوم، أماـ حقان  للضعيف الجيعل نظاـ

 ذلم ليست بالسبللة ركمانان  ليسوا شلمَّرن الرعايا لبعض قرر ادلثاؿ سبيل فعلى للضعفاء، ليست حقوقان  ذلم كفرض األشراؼ، طبقة محى أنَّرو

. (4)السيادة عليهم تفرض من طبقة كلآلخرين السادة، طبقة ألكلئش بل الركماف، حقوؽ

 خاص لقانوف منهم كل خيضع كاف إذ الشعب، أفراد من غَته كبُت الركماين ادلواطن بُت عنصرم سبيز كجود القانوف ىذا على فادلبلحظ 

. ادلساكاة كمبدأ يتناىف الذم األمر بو،

 ،كالذم(عشر االثٍت األركاح بقانوف)مايسمى اإلنسانية احلقوؽ مسَتة يف كاضح أثر ذلا ككاف ركما يف صدرت اليت القوانُت أشهر كمن  

 ركما تاريخ يف تشريعي حدث أىم القانوف ىذا يعد ،إذ(5)األشراؼ طبقة على الناس كعامة الفقراء ثورة أثر ـ،على.ؽ(451)عاـ صدر

 سران  يعد فلم الركماين القانوف األلواح ىذه أذاعت قدك فيو، تشريع لكل النواة كىو لو األساس فهو الركماين، للقانوف مصدر كأعظم

. (6)أحد على كالحكران 

 القانوف ىذا أفَّر  غَت الركماين، الشعب طيقات بُت احلقوقو يف ادلساكاة ربقيق ىو(عشر االثٍت األلواح قانوف)صدكر كراء من اذلدؼ ككاف  

 أك ادلوت أك احلياة حق حد إُف تصل لو، اخلاضعُت ابنائو على كمطلقة كاسعة سلطة األسرة لرب جعل فقد أحكامو، بعض يف قاسيان  كاف

. (7)البيع

 رب سلطة هتذيب على تدرجييان  عملوا ذإ كتطورىا؛ اإلنسانية احلقوؽ فكرة بلورة يف البارز دكرىم للركماف كاف فقد ؾذؿ من الرغم كعلى

 القضاء أماـ التظلم لؤلبناء أجيز كما جردية، إرتكاهبم حاالت يف إالَّر  بيعهم أك عنهم التخلي أك أكالده ترؾ لؤلب الجيوز فأصبح األسرة،

 كما اخلاصة، كقوحق الكتساب صبلحية لو كأصبح مستقلة مالية بذمة لبلبن أعًتؼ كما لسلطتو، استعمالو يف األب تعسف من

. (8)اإلرث يف حبقو لو أعًتؼ

                                                           
 . 4: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية: ينظر( )
 . 5 :تاريخ القانوف: ينظر( )

 .43: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية(3)
 . 5:تنظيم اإلسبلـ للمجتمع: ينظر (4)
 .44:حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية:نظر(5)
 .58: الوسيط  يف تاريخ القانوف كالنظم القانونية:ينظر(6)
 .44: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية: ينظر(7)
 .05 :ادلصدر نفسو:ينظر(8)
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 الركماين القانوف عد إُف ببعضهم حدا ما كىذا لتشريعاهتا، أساسان  كازبذتو الركماين، بالتشريع احلديثة األكربية القوانُت معظم تأثرت كقد

. (1)احلديثة ادلدينة عناصر من عنصر كأنَّرو القدمي، العاَف من احلديث العاَف ماكرثو أعظم ىو

: الوسطى العصور في الطفل حقوق:  ااياًا 

 حقوؽ عن ،كاحلديث(2)ادليبلدم عشر الثامن القرف من األخَت الربع حىت اإلسبلـ ظهور من اإلنساف حقوؽ مراحل من ادلرحلة ىذه تبدأ

. كالغربية اإلسبلمية احلضارتُت من كل يف احلقوؽ ىذه كضع بياف يف يتمثل ادلرحلة ىذه يف الطفل

: اإلسبلـ يف الطفل حقوؽ ػػػػػ1

 موقف على نعرج مث لديهم، الطفولة كمكانة اإلسبلـ، قبل العرب حالة عن موجزان  سنقدـ اإلسبلـ، يف الطفل حقوؽ عن احلديث قبل

. اإلسبلـ بو كجاء قدمو الذم التغيَت مبلمح أبرز على نقف حىت اإلسبلـ

  الذم ىو القوم فكاف حيميو، الذم كىو احلق ينشىء الذم فهو القوة مبدأ إلسبلـا ظهور قبل العربية البيئة بو ماسبيزت أىم فمن

. (3)محايتو على قادران  ماداـ لو حقان  يكوف بالقوة كمايأخذه ظادلان، اليكوف انتصر كإذا الرقاب، يف السيف ضرب حيكم

 كالشجاعة الضيافة، ككـر احلمى عن الذكد زلاؿ يف صةخا اإلجيابية اجلوانب ببعض تزخر العربية البيئة كانت فقد ذلش من الرغم كعلى

. الناشئة تربية كحسن

 أسرتو كمحاية طريقو سق على قادران  جيعلو الذم اإلعداد إعداده على كعملت الذكر، للطفل متميزة أمهية العربية األسرة أعطت كقد

. (4)أبنائو يف احلميدة اخلصاؿ ينمي أف على حيرص العريب فكاف كعشَتتو،

 البنت يف يرل كاف اإلسبلـ قبل العريب أفَّر  منها كثَتة لدكافع ،(البنات كأد)عادة اإلسبلـ ظهور قبل العرب لدل شاعت ادلقابل كيف

 ذنبٍب  بأمِّب  سُتئمَلْت، ادلؤكدة كإذا:))بقولو ادلشُت الفعل ىذا الكرمي القراف استنكر كقد الًتاب، يف حية بدفنها قتلها إُف فيسعى العار،

 أحدُتىُتم بُتشِّبرَ  كإذا:))تعاُف بقولو باألنثى، أحدىم بشر إذا اجلاىلية يف سائدان  ماكاف الكرمي القراف لنا صور ،كما(9ػػػػػػ8:التكوير)((تْ قُتتملَ 

 ساءَ  أآل الًتابم  يف يَدُتسُّو أـ ىوفٍب  على أديسكو بو بُتشِّبرَ  ما سوءم  ممن القوـم  من يتوارل كظيم، كىو مُتْسَودَّران  كجهوُت  ظلَّر  باألنثى

(. 59ػػػػػػ58:النحل(()ماحيكموفَ 

 البنت؛ عن يتميز فالذكر األبناء، بُت التمييز لديهم كشاع كالفقر، اإلمبلؽ خشية األكالد؛ قتل اإلسبلـ ظهور قبل العرب لدل شاع كما

 .اإلسبلـ ظهور قبل العرب لدل كحقوقو الطفل دلكانة موجزة صورة ىذه.(5)كأجداده آبائو نسب كحيمل أىلو عن سيذكد ألنَّرو

 احلقوؽ كسلب كالظلم القوة منطق ككاف كيسرة، دينة فيو يتخبط العاَف كاف كقت يف اإلسبلـ ظهر: فنقوؿ اإلسبلـ، يف الطفل حقوؽ أمَّرا

 اإلنسانية تبخس كشرائع أنظمة كمن ادلبُت، احلق نور إُف كالعبودية اجلهل ظلمات من البشرية ليخلص اإلسبلـ فجاء ادلسيطر، ىو

. حقوقهم شلارسة من األفراد مكنت كشريعة نظاـ إُف قوقها،ح

                                                           
 .98: ادلصدر نفسو: ينظر( )
 . 5: ادلصدر نفسو: ينظر( )

 .457: الوسيط يف تاريخ القانوف كالنظم القانونية(3)
 .  : ؿاإلسبلـ كالطف: ينظر(4)
 .98 :تاريخ القانوف: ينظر(5)
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 اإلنسانية، باحلقوؽ اخلاصة ادلبادئ قرر كما جنسو، بٍت من باآلخرين كعبلقتو كنفسو، بربو عبلقتو يف اإلنساف أمور كنظم اإلسبلـ فجاء

. (1)أخرل شريعة أك قانوف أم يف يبلغها َف كمنافع كمصاٌف حقوقان  لئلنساف كأثبت

 تعرؼ َف إذ البشرية، تاريخ يف جديد فتح دبثابة كاف اإلنسانية احلقوؽ قضية من اإلسبلمية الشريعة موقف بأفَّر  القوؿ ديكن ىنا فـك

 تكرمي من فيها كرد كما ادلطهرة، النبوية كالسنة الكرمي، القراف نصوص كدبوجب اإلسبلـ، بظهور إالَّر  كعملي صادؽ بشكل احلقوؽ

 كاحملافظة كالقبائل، الشعوب بُت ادلساكاة إُف كالدعوة لو، كالسماء األرض يف ما كتسخَت ادلخلوقات، سائر على لو كتفضيل لئلنساف،

. (2)كإلتزامان  إديانان  اإلنساف، حقوؽ على

 منذ كقدسها اإلسبلـ أقرىا قد كاحًتامها، محايتها إُف ندعو كاليت اليـو ادلهددة اإلنساف فحقوؽ:))بقولو مدكور إبراىيم أكده ما كىذا

 دينان  منها كجعل أثبتها، حيث اإلنساف، حقوؽ قرت يعد الذم عشر، الثامن القرف بو قاؿ عمَّرا بعيدان  سبقان  هبا فسبق قرنان، عشر أربعة

. (3) ((كركحية أخبلقية دعائم على كأقامها كدنيا،

 الربِّب  يف كمحلناىم آدـ بٍت كرمنا كلقد:))تعاُف قاؿ ،شأنو من كرفعو لئلنساف بتكرديو احلقوؽ هبذه نادل من أكؿ ىو اإلسبلمي فالدين

(. 70:اإلسراء)((تفضيبلن  خلقنا شلن كثَتٍب  على كفضلناىم الطيبات من كرزقناىم كالبحرم 

 حلماية الثابتة القواعد كضعت قد اإلسبلمية الشريعة صلد فإنَّرنا اإلنساف، حقوؽ من اليتجزأ كجزء الطفل حقوؽ عن ربدثنا ما كإذا

 اجملتمع فئات أكُف من الطفل كعدىا ادلرحلة، ىذه خبطورة منها إديانان  الطفولة، سنوات سلتلف كيف جوانبها، بكامل كرعايتها الطفل حقوؽ

 كإمناء كصحتو بدنو حفظ كتستهدؼ نشأتو، كتواكب مولده، تسبق حقوقان  فيو قررت للطفل شامبلن  دستوران  فقدمت كاالىتماـ، بالرعاية

. ذىنو

: (4)يأيت ما يف صلملها أف ديكن اليت اإلسبلـ، يف الطفل رعاية مبلمح بعض على الوقوؼ ديكن السياؽ ىذا كيف

 الربِّب  يف كمحلناىم آدـ بٍت كرمنا كلقد:)) تعاُف قاؿ سللوقاتو، بقية على لو كتفضيلو لئلنساف، تكرديو على مبادئو يف اإلسبلـ أكدَّر  ػػػػػػ1

(. 70:اإلسراء(()تفضيبلن  خلقنا شلن كثَتٍب  على ضلناىمكؼ الطيباتم  من كرزقناىم كالبحرم 

 على الطفل تدريب: مثل كسلم، عليو اهلل صلى النيب بعثة قبل سائدة كانت اليت الطفل لرعاية اإلجيابية ادلظاىر على اإلسبلـ أبقى ػػػػػ2

. نفسو يف كالكـر الشجاعة مبادئ كغرس الفركسية،

 كعدـ الفقر، خشية األكالد كقتل البنات كوأد اإلسبلـ، ظهور قبل سائدة كانت اليت الطفل معاملة يف ةالسليب ادلظاىر اإلسبلـ ألغى ػػػػػ3

 قتلهم إفَّر  كإياكم نرزقهم ضلن إمبلؽٍب  خشيةَ  أكالدكم كالتقتلوا:))تعاُف قولو ذلش أمثلة كمن كغَتىا، النسب نكراف كحرية اإلناث، توريث

(. 31:اإلسراء(( )كبَتان  خطىءن  كاف

. كحقوقو الطفل، رعاية أسس فيها كحدد اإلنساف، حياة تنظم اليت السامية كادلبادئ األسس من متكامبلن  نسقان  اإلسبلـ تضمن ػػػػ4

                                                           
 . 5 :حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية يف القانوف الدكِف كالشريعة اإلسبلمية( )
 .03 : حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ( )

 . 3: حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ(3)
 .58: ادلصدر نفسو: ينظر(4)
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 مئات بعد جاءت اليت الدكلية، كاالتفاقيات الوضعية التشريعات الطفولة كرعاية اإلنساف حقوؽ رلاؿ يف دببادئو اإلسبلـ سبق ػػػػػ5

. بعيد رمن منذ اإلسبلـ أكده ما كمبادئها أسسها عضب يف لتؤكد السنُت،

 رلموعها يف تتصل اليت كالشرعية، كاألخبلقية، كالًتبوية، القانونية، الطر اإلسبلـ هبا نادل اليت كمبادئها الطفولة رعاية أسس حددت ػػػػػ6

. كرعايتو الطفل حقوؽ مظاىر دبختلف

 احًتاـ يف األسبق ىي السمحاء اإلسبلمية الشريعة أفَّر  على يؤكد شلمَّرا اإلسبلـ، يف الطفل هبا حظي اليت الرعاية مبلمح بعض لنا يصور ىذا

 كيستمر ميبلده، ماقبل إُف ديتد بل فقط، حياتو يف اإلنساف على اليقتصر التكرمي فهذا احلياة، ىذه يف كجوده قبل حىت الطفل، كرامة

. كفاتو إُف معو

: الوسطى كرالعص يف أكربا يف الطفل حقوؽ ػػػػػ2

 الربابرة يد على الغربية الركمانية اإلمرباطورية فيها سقطت اليت السنة: أم ،(ـ476)سنة من سبتد الوسطى العصور أفَّر  إُف ادلؤرخوف ذىب

. (1)العثمانيُت األتراؾ يد على القسطنطينة فيها سقطت اليت السنة كىي ،(ـ1453)كسنة اجلرماف،

 الطبقات كاستعباد الظادلة، كاألنظمة التشريعات خبلؿ من حقوقو كانتهاؾ اإلنساف، كرامة امتهاف ،ادلدة تلش يف أركبا على طغى كقد

. كإذاللو اإلنساف احتقار مظاىر من كغَتىا األخرل،

 على فيها طفلاؿ يعامل كاف إذ كاحلرماف، القسوة غاية يف مراحل مركر بعد إالَّر  كالرعاية بالعناية ربظ فلم ادلدة تلش يف للطفولة كبالنسبة

 حىت أكربا يف كذلش األمر كظل يشاء، الذم ضلو على االبن يف التصرؼ يف احلق لؤلب فكاف مواردىا، من أك األسرة شلتلكات من أنَّرو

 بلغ إذا الطفل ككاف العقاب، تستوجب جردية األطفاؿ قتل جعل دكذلا بعض يف مدين تشريع صدر حينما ادليبلدم، عشر الثاين القرف

 كالراشدين األطفاؿ بُت سبيز آنذلش قوانيُت ىناؾ تكن َف إذ احلقل، أك ادلتجر أك ادلنزؿ يف معهم العمل كيبدأ الكبار مبلبس يلبس ةالسابع

 على الواجبة العقوبة عليو كتطبق كلص، يعامل يسرؽ العاشرة طفل كاف حُت فمثبلن  السوية، كغَت السوية االجتماعية ادلمارسات يف

. (2)الكبار

 ادلدة تلش يف أخذ بل اآلف، عليو ىو الذم بادلعٌت الطفولة مصطلح الوسطى العصور يف أكربا يف تكن َف أنَّرو إُف آريس فيليب كذىب

 األطفاؿ يعد السن ىذه كبعد السابعة، السن بلوغهم حىت كذلش اعتبارىم كيستمر قاصركف، ،فاألطفاؿ(القدرة كعدـ القصور)معٌت

. (3)كقدراهتم إمكاناهتم تفوؽ قاسية ككاجبات مضن، عمل من ذلش يعنيو ما بكل الكبار عاَف يف يندرلوا فأ كعليهم كباران، أك راشدين

 صغَتان، رجبلن  الطفل يعد الذم اإلغريقي، االعتقاد كفق للطفل نظرهتا تبٍت كانت الوسطى عصورىا يف أكربا أفَّر  ذكره تقدـ شلمَّرا لنا يظهر

. (4)مااليطيق فيها الطفل كلف لذلش

                                                           
 . 6 : تاريخ الًتبية: ينظر( )
 .3 : منو اإلنساف من مرحلة اجلنُت إُف مرحلة ادلسنُت( )
 .7 : ادلدخل لرعاية الطفولة: ينظر (3)
 .7 : اإلسبلـ كالطفل: ينظر(4)
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 دكف الشوارع، يف األطفاؿ من عالية نسبة تعيش كانت إذ ادلدة، تلش يف أكربا يف األطفاؿ كفيات نسبة زيادة يف مباشران  سببان  ذلش فكاف

 يبق َف ادلبلجىء أطفاؿ من طفبلن (10272) بُت من فكاف الكافية، العناية الجيد ادلبلجىء يف إيواؤه يتم من كحىت العوف، يد ذلم ديد من

. (1)الباقوف ىلش حُت يف طفبلن (45) إالَّر  احلياة قيد على

 يف بذلت اليت اجلهود بعض كجود اليلغي ىذا أفَّر  غَت ادلظلمة، عصورىا يف أكربا يف الطفل يعيشو كاف الذم ادلأساكم البعد يصور ىذا
 يف اخلاطئة األساليب من الكثَت بنبذ نادمت أصواتان  ادلدة تلش يف برزت فقد هبم، كالعناية خبصوصيتهم كاالعًتاؼ األطفاؿ رعاية رلاؿ
 جبهود كقاـ األطفاؿ، لتعليم مؤسسة إنشاء يف ساىم الذم ،(ـ1771ػػػػػػػػ1592)كومنيوس جوف ادلثاؿ سبيل كعلى األطفاؿ، رعاية رلاؿ

. (2)أطفاذلن تربية ك رعاية بأمهية األمهات توعية سبيل يف مكثفة

 عن كتابان  عشرين على يزيد ما ككتب اإلنساف، اهلل كىبها ىبة أعظم األطفاؿ عدَّر  إذ الطفولة، عن ادلدافعُت أكائل من كومنيوس كيعد

 أكدَّر  كما ذاتو، يف الطفل لدراسة كرسومات كأشكاالن  صوران  فيو مجع الذم ،(صور يف العاَف)الشهَت كتابو كأصدر كشؤكَّنم، األطفاؿ

. (3)ادلتميزة شخصيتو للطفل، أفَّر  على

: الحديث العصر في الطفل حقوق: للاللةا المرحلة

 ربولت عندما عشر، الثامن القرف أكاخر يف إالَّر  محايتها كنظم ادلختلفة، جوانبها يرسم مستقبلن  مكانان  احلديث العصر يف الطفولة ربتل َف

 باحلقوؽ يتمتع مستقل إنساين كائن أنَّرو أساس على النظر إُف كاألبوة، ادللكية كعبلقات قانونية عبلقات خبلؿ من الطفل إُف النظرة

. (4)كاحلريات

 لو تقررت اليت احلقوؽ جبانب للطفل، احلقوؽ من رلموعة بتقرير منظماتو جبميع الدكِف القانوف من كاضح اىتماـ ظهر األخَتة اآلكنة كيف

. إنسانان  بصفتو

: (5)يأيت ما كحبقوقو، ؿبالطف لبلىتماـ الدكِف التحرؾ ىذا كراء الدافع كانت اليت العوامل أبرز كمن

 فإذا األساسية، كحرياتو اإلنساف حقوؽ حلماية الدكِف اجملتمع يف ادلتنامي لبلذباه طبيعيان  امتدادان  رعايتو كضركة الطفل حقوؽ محاية تعد ػػػػ1

 العاـ الضمَت يف أركانو كتوطيد اإلنساف، حقوؽ محاية مفهـو ترسيخ يف بو البأس شوطان  قطعت قد الدكلية كمنظماتو الدكِف القانوف كاف

 كحاجة ضعفان  األكثر الطوائف إُف الدكلية احلماية ىذه سبتد أف ادلنطقي من فإنَّرو عقيدة، أك لوف أك جلنس  سبييز كدكف كالشعوب، للدكؿ

. كاحلماية الرعاية إُف

 البالغ تأثَته لو الدكلية ادلنظمات قرارات كيف الدكلية قياتكاالتفا اإلعبلنات يف هبا يتمتع اليت احلقوؽ كتقرير الطفل محاية على النص ػػػػػػ2

 حىت الطفولة حلماية ادلناسبة التدابَت ازباذ على كاحلكم التشريع كأجهزة القرارات صانعوا حيفز إذ للدكؿ، الداخلية كالقوانيُت النظم على

.  السائدة العادلية االذباىات مع القانونية كأكضاعهم نظمهم تتفق

                                                           
 .7 : ادلدخل لرعاية الطفولة ( )

 .0 : اإلسبلـ كالطفل( )
 .30: الطفولو كادلراىقةمنو اإلنساف يف : ينظر(3)
 . 85: مفهـو حقوؽ الطفل كمحايتو يف الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكِف: ينظر (4)
 . 4ػػػ 39: حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكِف: ينظر(5)
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 مث كمن العاَف، أجزاء يف كالطفولة باألطفاؿ نعصف اليت كادلتاعب ادلشاكل كزيادة خلق يف الدكلية كاخلبلفات الصراعات ىماتس ػػػػػػ3
. حدهتا من التخفيف أك ادلشاكل، ىذه حلل التحرؾ مسؤكلية الدكلية اجلماعة تتحمل

 أزمات خلق عن تسف كالزالزؿ، ادلياه موارد كنقص كالتصحر فاؼكاًف الدكؿ، من الكثَت تصيب اليت الطبيعية احلوادث تسفر كما ػػػػػ4

. ضحاياىا أكؿ ىم عادة األطفاؿ يكوف حادة، كاجتماعية إقتصادية

 حطمت اليت الغرب يف الصناعية الثورة عن النامجة الئلنسانية األكضاع نتيجة الغربية احلضارة يف الطفل حقوؽ بصمات أكُف كانت قدك

 سبيل فعلى األطفاؿ، محاية تستهدؼ اليت القوانُت بعض ظهور من ذلش عن نتج كما ،(1)األطفاؿ بتشغيل ركابطها كمزقت األسرة كياف

 لؤلطفاؿ  مؤسفة حوادث بعد ذلش كاف ادلناجم، إُف العاشرة سن ربت األطفاؿ نزكؿ دينع(ـ1813)عاـ فرنسا يف قانوف صدر ادلثاؿ

 القانوف أدخل(ـ1896)عاـ ،كيف(ـ1833)عاـ ادلصانع يف العمل من بريطانيا يف التاسعة ربت األطفاؿ منع كما الفحم، مناجم يف العاملُت

 األطفاؿ، على الواقع العنف حيظر قانوف فرنسا يف صدر عامُت كبعد أطفاذلم، معاملة يسيئوف الذين األىل بشأف عقوبات األدلاين ادلدين

. (2)الطفولة محاية جلنة األمم عصبة من انبثق(ـ1919)عاـ كيف الطفولة، حلماية الدكلية اجلمعية كلدت(ـ1913)عاـ كيف

م صغار، راشدين األطفاؿ عد يف تتمثل اليت األطفاؿ، إُف اخلاطئة النظرة لتحوؿ نتيجة القوانُت ىذه كانت كقد  ادلقومات من كأَّنَّر

 إذ األمومة، ضلو التوجهات يف آخر ربوؿ اؿاألطف إُف النظرة يف التحوؿ ىذا صاحب كما األسرة، إعالة يف تساىم اليت االقتصادية

. (3)األطفاؿ يرعى من كجود الضركرم من أصبح

 إذ احلديث، العصر يف الطفل حقوؽ مسَتة يف اذلاـ دكرىم ،(كورزاؾ جانيس)ك(جب إغبلنتُت) مثل ألشخاص كاف كقد

 بسيط إعبلف نص(ـ1923)عاـ يف صاغت ،كما(الطفل صلدة)باسم تعرؼ اليت احلكومية غَت الربيطانية ادلنظمة(جب إغبلتُت)أسست

 إعبلف)بػػػ عرؼ عادلي كإعبلف ادلتحدة األمم عصبة تبنتو الذم النص ىذا الطفل، حوؿ عادلي إعبلف ألكؿ األساس ليكوف للتبٍت، كقابل

 ىذا يف جاء إذ للطفل، كرعايتو محايتو عن الدكِف اجملتمع فيها عرب اليت األكُف اخلطوة دبثابة اإلعبلف ىذا عُتدَّر  ،إذ(4) (ـ1924)عاـ(جنيف

. (5) ((كضمانات حقوؽ من لو منحو ديكن ما بأفضل للطفل مدينة البشرية إفَّر :))اإلعبلف

 يف تأسست الدكِف ادلستول فعلى احلكومية، كغَت احلكومية الدكلية ادلنظمات خبلؿ من كحبقوقو بالطفل االىتماـ تزايد مث
 إذ ،(6)اإلنسانية احلقوؽ كمحاية للطفولة خاص كصندكؽ(اليونسيف)باسم ادلعركفة الطفولة لرعاية دلتحدةا األمم منظمة(ـ1946)ديسمرب

 كمكافحة الصحية، اخلدمات: ىي رلاالت، ستة يف للطفل اإلنسانية ادلساعدات تقدمي ليشمل بعد فيما ادلنظمة ىذه نشاط أمتد

. (7)االجتماعية كالرعاية احلريف، التوجيوك كالتعليم، كالًتبية، الصحي، الغذاء كنشر األمراض،

                                                           
 .67: ادلصدر نفسو: ينظر( )

 .69ػػػ 68: حقوؽ الطفل:ينظر( )
 . 8 : رلتمع متغَتدعو دكر األسرة يف : ينظر(3)
 . 7: حقوؽ الطفل: ينظر(4)
 .ادلصدر نفسو كالصفحة نفسها(5)
 . 7: حقوؽ الطفل (6)
 .33 : الطفولة يف التنظيمات الدكلية كاإلقليمية كاحمللية الواقع كادلستقبل: ينظر(7)
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 ،على(ـ1945)عاـ يف ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية كافقت إذ ككاسعة، جديدة مساحات يأخذ اإلنساف حبقوؽ الدكِف االىتماـ أخذ مث

 مادتُت اإلعبلف ىذا يف خصصت فقد األكُف، بالدرجة باإلنساف يهتم اإلعبلف ىذا كاف كإذا اإلنساف، حلقوؽ العادلي اإلعبلف

. (1)كالطفولة كاألمومة كتكوينها األسرة عن للحديث

 لؤلمم العامة اجلمعية أصدرت اإلنساف، حلقوؽ العادلي اإلعبلف صدكر من عامان  عشر أحد من مايقرب بعد: ،أم(ـ1959)عاـ كيف

. (2)الطفل حقوؽ ايةحم رلاؿ يف تبنتها اليت الدكلية الوثائق أىم من يعد ،الذم(الطفل حقوؽ إعبلف)ادلتحدة

 كتعد ،(3) (ـ1989)الثاين تشرين يف الطفل حلقوؽ اتفاقية إقرار يف سبخض الذم األمر الطفل، حلقوؽ معايَت إلجياد اخلطوات تسارعت مث

. (4)مفصبلن  توضيحا كتوضها الطفل، حبقوؽ تعٌت البشرية تاريخ يف دكلية اتفاقية أكؿ االتفاقية ىذه

 ادلواثيق من الكثَت أبرمت إذ إقليمية، مستويات إُف تعداه بل الدكِف، ادلستول على تقتصر َف حقوقهم يةكمحا بالطفل كاالىتماـ

. كإفريقيا كأمريكا أكربا يف الطفل حلقوؽ اإلقليمية كاإلتفاقيات

 العريب اإلطار ككذلش العربية، الدكؿ جامعة إطار يف(ـ1983)عاـ العريب الطفل حقوؽ ميثاؽ صدر كاإلسبلمي العريب الصعيد كعلى

. (5) (ـ2001)عاـ الطفل حلقوؽ

 كعي زيادة يف األثر أكرب لو كاف شلمَّرا كمحايتها، الطفل حقوؽ بتعزيز الدكِف اجملتمع من ادلتزايد كاالىتماـ ادلبذكلة اجلهود نبلحظ ىنا كمن

. حقوقو كرعاية بالطفل االىتماـ ركرةبض كاجملتمعات الشعوب

 حقوؽ على كأصوذلم انتماءاهتم عن النظر بصرؼ البشر اتفق ففيو الطفولة، قرف فعبلن  ىو العشرين القرف أفَّر  ذكره تقدـ شلمَّرا لنا يظهر

.  (6)مكاف كل يف طفل لكل أساسية

 

 طفلال بحقوق المتعلقة واإلقليمية الدولية االتفاقيات أهم : اللالث المبحث

. التمييز أنواع من نوع أم دكف حقوقهم على كالتأكيد كرعايتهم، باألطفاؿ العناية زلاؿ يف عديدة دكلية جهود برزت لقد

: مها رئيسُت، قسمُت إُف الدكلية كالوثائق االتفاقيات ىذه كتنقسم

: الطفل محاية شأف يف الصادرة الدكلية الوثائق: األكؿ القسم

 العصر يف الطفل يشغلها اليت ادلكانة تعكس اليت الدكلية كادلواثيق االتفاقيات من العديد الراىن الوقت يف الدكلية الساحة على ظهر

: الزمٍت ترتيبها حسب الوثائق ىذه ألىم عرض يأيت كفيما احلديث،

: ـ1959 عاـ الصادر الطفل حلقوؽ العادلي اإلعبلف ػػػػػ1
                                                           

 .5 : مركز الطفل يف القانوف الدكِف العاـ( )

 .75: اإلسبلمية كالقانوف الدكِفحقوؽ الطفل بُت الشريعة : ينظر( )
 .73: حقوؽ الطفل: ينظر(3)
 .6 : مركز الطفل يف القانوف الدكِف العاـ(4)
 . 7 : ادلصدر نفسو: ينظر(5)
 .70: حقوؽ الطفل (6)
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 الذم اإلنساف حلقوؽ العادلي اإلعبلف تبع كلقد ،(1)الطفل حقوؽ محاية رلاؿ يف تبنيها مت اليت الدكلية الوثائق أىم من اإلعبلف ىذا كيعد

 إذ للطفل، لديو ما أفضل يقدـ أف البشرم اجلنس دعا كما اجليد، كاجملتمع اجليد الطفل كجود بُت اإلعبلف ىذا زاكج كقد ،(ـ1948)صدر

 نصت اليت العشرة البنود بتطبيق كذلش كحرياتو، الطفل حبقوؽ باالعًتاؼ كوماتكاٌف الوالدين أكصى بأف مبادئو اإلعبلف ىذا استهل

. (2)الوثيقة ىذه عليها

 األطفاؿ حلماية قانوف دبثابة فكانت احلقوؽ، محاية موضوع إُف مباشرة تطرقت أساسية مبادئ كعشرة ديباجة من اإلعبلف ىذا كيتكوف

. كحقوقهم

 االسم يف كحقو للطفل، القانونية احلماية توفَت كجوب سبييز، دكف باحلقوؽ التمتع يف مجيعان  الطفاؿ حق: يأيت ما يف تتلخص ادلبادئ كىذه

 يف الطفل كحق الكافية، كادلعنوية العائلية الرعاية يف الطفل كحق كالرعاية، العبلج يف ادلعاؽ كحق االجتماعي، األمن يف كحقو كاجلنسية،
.   (3)اجملاين اإلجبارم التعليم

 يومان  كخصصت العادلية، الطفل سنة(ـ1979)سنة ادلتحدة األمم اعتربت فقد هبا، كالعناية الطفل، حقوؽ كبأمهية اإلعبلف هبذا كَتان كتذ

. (4)للطفل عادليان 

(: م1989) عام الصادرة الطفل حقوق اتفاقية ـــــ2

 من أشهر تسعة كىي قياسية مدة يف النفاذ حيز دخلت اليت ؿالطف حقوؽ اتفاقية(ـ1989) العاـ يف ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية تبنت إذا

. (5)ادلتحدة األمم يف األعضاء الدكؿ غالبية عليها صادقت إذ الدكؿ، من كاسعان  قبوالن  االتفاقية القت مثلما اعتمادىا، تاريخ

 كالواليات الصوماؿ: مها دكلتُت ماعدا كؿالد أكثر إليها انضمت إذ انضمامان  اإلنساف حقوؽ اتفاقيات أكثر االتفاقية ىذه سبثل كبذلش

. (6)قبل من دكلية اتفاقية ألم حيدث َف الذم األمر األمريكية، ادلتحدة

 ككيفية الطفل، حبياة ادلتصلة اجلوانب كل باحلماية تشمل فهب الطفل، حقوؽ محاية ضلو ىامة خطوة االتفاقية ىذه إبرامهم يعد إذ

. (7)الطفل حقوؽ كتطبيق احًتاـ

 النماء فرص كتوفَت خاصة رعاية األطفاؿ منح بوجوب االعًتاؼ أساس على كتقـو أجزاء، كثبلثة ديباجة إُف االتفاقية ىذه قسمت كقد

 باحلقوؽ يتمتعوف عامان  عشر الثماين أعمارىم تتجاكز َف الذين األشخاص بأفَّر  االتفاقية قضت كقد كإنسانية، كدية ظركؼ يف ذلم

ا لبلتفاقية ادلميزة السمات أىم كمن تفاقية،اال يف الواردة كباحلماية  كاالقتصادية كالسياسية ادلدنية احلقوؽ طائفيت دفتيها بُت ذبمع أَّنَّر

. (8)كتطوره الطفل مناء يف القانونيُت كاألكصياء الوالدين بدكر أيضان  تقرر ىي كالثقافية، كاالجتماعية

                                                           
 . 75: حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكِف: ينظر( )
 .340: الصحة لنفسية كحقوؽ الطفل: ينظر( )
 . 4: مركز الطفل يف القانوف الدكِف العاـ (3)
 .   : القانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف ادلصادر ككسائل الرقابة(4)
 .45 : القانوف الدكِف حلقوؽ اإلنساف ادلصادر ككسائل الرقابة(5)
 .3 : حقوؽ الطفل: ينظر(6)

 .69: حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكِف: ينظر(7) 
 .45 : اإلسبلـ شريعة الزماف كادلكاف(8)
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(: ـ1990)اـع كمنائو كمحايتو الطفل لبقاء العادلي اإلعبلف ػػػػ3

 لبقاء عادلي إعبلف إُف األطفاؿ أجل من االجتماع ذلش انتهى كقد ،(ـ1990)عاـ من سبتمرب شهر يف الدكؿ كزعماء العاَف قادة اجتمع

 يف الطفولة يضع كالذم يعقبو كما التسعينيات، لعقد ادلدل طويل برنارلان  سبثل عمل خطة من اإلعبلف هبذا ارتبط كما كمنائو كمحايتو الطفل
 تساير خبطوات ادلقابل يف التقدـ بعجلة يدفع تنمويان  إصلازان  حققت كقد كالعشرين احلادم القرف بلوغ تنشد اليت الدكؿ أكلويات مقدمة

. (1)الغد جيل كآماؿ طموحات مع كتتمشى العصر

 توصيات، عدة خبلؿ من لذلش احملددة التنفيذية اإلجراءات على ترتكز عمل خطة كمنائو الطفل لبقاء العادلي اإلعبلف هبذا ارتبط كقد

 البلزمة اخلدمات كدعم للطفل، األكلية الصحية الرعاية كتعزيز شلكن، كقت بأسرع الطفل حقوؽ اتفاقية على التصديق تشجيع: أمهها

 الطفولة مرحلة يف كمحايتو ؿالطف لرعاية األسرة دكر كتعزيز األسرة، كتنظيم األـ كصحة ادلرأة دكر كتدعيم كتوزيعو، الغذائي االنتاج لزيادة

. (2)ادلسلحة النزاعات خبلؿ الطفاؿ كمحاية للغاية، صعبة ظركؼ يف يعيشوف الذين باألطفاؿ كالعناية ادلراىقة، مرحلة إُف ادلبكرة

(: ـ2002)عاـ باألطفاؿ جدير عاَف إعبلف ػػػػ4

 جدير عاَف إعبلف)عنها صدر بالطفولة، خاصة استثنائية دكرة ،2001 مايو 10 ػػػػػػ 8 من ادلدة يف ادلتحدة لؤلمم العامة اجلمعية عقدت

. (3)لتنفيذه عمل خبطة مصحوبان  ،(باألطفاؿ

 االلتزاـ خبلؿ من باألطفاؿ جدير عاَف بناء على تساعد عادلية محلة يف إليهم اإلنضماـ اجملتمع أعضاء مجيع كالرؤساء القادة ناشد إذ

 كالرعاية طفل، ألم اإلمهاؿ كعدـ الفقر، على القضاء شيءف كل يف أكالن  الطفل جعل: يأيت ما يف ىاصلمل اليت ادلؤسبر كأىداؼ دببادئ

 البشرية ادلناعة نقص فَتكس كمكافحة احلركب، من كمحايتهم كاالستغبلؿ، األذل من األطفاؿ كمحاية طفل، كل كتعليم طفل، لكل

. (4)األطفاؿ أجل من األرض ةكمحام مشاركتهم، ككفالة األطفاؿ إُف كاإلنصات اإليدز،

: (5)مايأيت أبرزىا كمن خاصة، بصفة الطفل حقوؽ محاية شأف يف إقليمية منظمات عن الصادرة الوثاثق: الثاين القسم

 مقدمة من يتكوف ،كالذم( ـ1983)عاـ يف العرب االجتماعية الشؤكف كزراء رللس قبل من إقراره متَّر  الذم العريب الطفل حقوؽ ميثاؽ ػػػػ1

. كمصر كاألردف، كليبيا، كالعراؽ، كسوريا، كفلسطُت، اليمن، كىي عربية دكؿ سبع ادليثاؽ ىذا على كافقت كقد بندان، كمخسُت ككاحد

 يف التنفيذ حيز ادليثاؽ كدخل ،(1990)يوليو يف أبابا أديس يف إقراره متَّر  إذ ،(1990)لعاـ كرفاىيتو الطفل حلقوؽ اإلفريقي ادليثاؽ ػػػػ2
. عليو اإلفريقية الوحدة منظمة يف عضوان  دكلة عشرة مخس تصديق بعد ،(ـ1999)نوفمرب

ما الوثيقتُت ىاتُت على كيبلحظ  الوثائق قبيل من فهما كلذلش ادللزمة، القانونية بالقيمة تتمتع اليت الدكلية االتفاقيات قبيل من ليستا أَّنَّر

. عامة بصفة األطفاؿ حقوؽ حلماية البلزمة اءاتاإلجر ازباذ يف األعضاء الدكؿ هبا تسًتشد اليت الدكلية

                                                           
 .344: الصحة النفسية كحقوؽ الطفل: ينظر( )
 .344:ادلصدر نفسو( )
 .45: حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكِف(3)
 .46: ادلصدر نفسو(4)

. 58: حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكِف: ينظر(5)
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 الطفل حقوؽ شأف يف ،(ـ1954)عاـ بادلغرب البيضاء الدار مدينة يف ادلنعقد اإلسبلمي ادلؤسبر منظمة مؤسبر عن الصادر اإلعبلف ػػػػػػ3

.  كرعايتو

 والتوصيات النتائج

: اآليت النحو على ذكرىا فيمكن البحث إليها توصل اليت النتائج أمّقا  

. البلوغ حىت كسبتد أمو بطن يف جنينان  يكوف عندما تبدأ اإلنساف طفولة مرحلة إفَّر -1

 اجملتمع الستمرارية ضماف ىو الشرحية هبذه االىتماـ كإفَّر  اإلنساف، حياة على أثران  كأكثرىا النمو مراحل أىم من الطفولة مرحلة تعد-2

. اجملتمع كتقدـ تنمية يف الفعالة للمسامهة الغد ألجياؿ الطريق سيعبد سليمان  إعدادان  للمستقبل الطفل فإعداد كتطوره،

 ديكن فقط األسرة نطاؽ داخل احلياة طريق عن ألنَّرو لو، بالنسبة احلقوؽ األساس يعد األسرة إطار ضمن العيش يف الطفل حق إفَّر -3

 اإلسبلـ يف األسرة نظاـ احتل ىنا كمن الناشئة، تربية عن ادلسؤكؿ ىي فاألسرة كاالجتماعية، كالنفسية الطبيعية الطفل اجاتح إشباع

. سليمة كقواعد أسس على بنائو على كاحلث تنظيمو خبلؿ مرموقةمن مكانة

 أك الضياع أك اذلبلؾ من محايتو حوؿ رلملها يف رتدك كالدتو، بعد كأخرل كالدتو، قبل حقوقان  الطفل منحت اإلسبلمية الشريعة إفَّر -4

. أمكن ما اآلمن كادلستقبل بل الكرمي العيش لو كتوفر إنسانيتو لو ربفظ اليت مصاحلو ربقيق عن فضبلن  التشرد،

 على كأصوذلم انتماءاهتم عن النظر بصرؼ البشر اتفق ففيو الطفولة، قرف فعبلن  ىو العشرين القرف أفَّر  البحث خبلؿ شلن لنا ظهر -5

 كاف شلمَّرا كمحايتها، الطفل حقوؽ بتعزيز الدكِف اجملتمع من ادلتزايد كاالىتماـ اجلهود بذلت كفيو مكاف، كل يف طفل لكل أساسية حقوؽ

. حقوقو كرعاية بالطفل االىتماـ بضركرة كاجملتمعات الشعوب كعي زيادة يف األثر أكرب لو

 جزءان  كتشكل كرامة، لو إنسانان  بوصفو كرفاىيتو، الطفل مناء يف حامسان  دكران  تلعب األكُف عمره سنوات يف الطفل يتلقاىا اليت الرعاية إفَّر -6

. الطفل حقوؽ لدعم الرامية اجلهود من مهمان 

 ضاعوبإر مث أمو بطن يف جنينان  بكونو بدءان  حياتو مراحل سلتلف مشلت العناية كىذه ادلخلوقات، سيد ىو الذم باإلنساف اإلسبلـ عٍت -7

.   مايضره كذبنيبو مصاحلو، على كاقياـ كحفظو، الطفل لًتبية هتدؼ احلقوؽ من رلموعة بتشريع كذلش راشدان، بلوغو إُف كحضانتو

: التوصيات

 يف ذلش كنشر عامة، كزلاضرات ندكات عقد طريق عن يتم كىذا اإلسبلمية، الشريعة عليها نصت كما الناس بُت الطفل حقوؽ نشر-1
. كالفضائيات كالتلفاز كاجملبلت كالصحف اإلعبلـ كسائل طريق عن ادلسلمُت،كنشرىا بيوت على توزع راتكنش كتيبات

 تفرض بأف كذلش ماديان، األطفاؿ إعانة يف بإسهامها الطفولة مستول رفع على تعمل أف  كاإلسبلمية العربية الدكؿ حكومات على-2

 .       العادلية البلدف من كثَت يف اآلف مطبق ىو ككما عنو، اهلل رضي اخلطاب بن عمر يفعل كاف كما شهريان  ادلاؿ من مبلغان  مولود لكل

 والمراجع المصادر

. ـ2003ػػػػػ ق1424 مصر، ػػػػػ القاىرة السبلـ، دار ،7ط علواف، ناصح عبداهلل: كادلكاف الزماف شريعة اإلسبلـ-1

.  ـ1994 ػػػػػ ق1414 ليبيا، ر،للنش ادللتقى دار الدكييب، عبدالسبلـ: كالطفل اإلسبلـ-2
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 سبلمي،إ نظورـ من الطفل قضايا حوؿ الدكلية الندكة ُفإ مقدمة دراسة احلليب، العزيز عبد محدأ ادلسلمُت، اطفاؿ كثقافة اإلعبلـ-3

. ىػ1423 الرباط،

 الوصفي، كالقانوف اإلسبلمية الشريعة بُت اإلنساف حقوؽ لندكة مقدـ حبث شوؽ، أمحد زلمود:اإلسبلـ يف للطفل الًتبوية احلقوؽ أىم-4

.  ـ2001 ػػػػػ ق1422 الرياض، األمنية، للعلـو العربية نايف أكادديية ،1ط

. ـ1989 مصر،-القاىرة ادلعارؼ، دار جادك، منَت أميمة للطفل، الًتبوية الربامج-5

. ـ2002 األردف، ػػػػػ عماف كالنشر، للطباعة كائل دار ،1ط الرشداف، زاىي عبداهلل: الًتبية تاريخ-6

. ـ1994 الدكحة، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الثقافة دار ،1ط ليلى، أبو زلمود فرج: اإلسبلمي النصور يف اإلنساف حقوؽ تاريخ-7

. ـ1998 ػػػػػ ق1419 األردف، ػػػػػ عماف كالتوزيع، للنشر الثقافة دار  مكتبة ،2ط الفضل، منذر: القانوف تاريخ-8

 القرل، أـ جامعة الًتبية، كلية ماجستَت، رسالة السليماين، ياسُت مجيل بنت خَتية العودلة، عصر يف ادلسلم الطفل تربية-9

. ـ2005/ىػ1426

. ـ2002 ػػػػػ ق1423 السعودية، العربية ادلملكة ػػػ الرياض كالتوزيع، نشرلل الرشيد دار ،4ط خضر، رشيد فخرم: الًتبوم الفكر تطور-10

. ـ1999 ػػػػػ ق1420 ػػػػػمصر، القاىرة العريب، الفكر دار ،1ط أبوزىرة، زلمد: للمجتمع اإلسبلـ تنظيم-11

 حبوث ادلسلمُت، بُت بُت احلوار ندكات سلسة اإلسبلمية، احلضارة لبحوث ادللكي اجملمع: كالعادلية اخلصوصية بُت اإلنساف حقوؽ-12

. ـ1992 ػػػػػ ق1413 األردف، ػػػػػ عماف يف عقدتا اللتُت الندكتُت كمناقشات

 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،1ط فودة، عبداحلميد السيد: اإلسبلمية كالشريعة الوضعية القانونية النظم بُت اإلنساف حقوؽ-13

. ـ2003 ػػػػ ق1422

 إُف مقدـ مشركع مدكور، إبراىيم: اإلنساف حبقوؽ يتعلق فيما اإلسبلمية الشريعة دلبادئ تقنُت أكؿ اإلسبلـ يف إلنسافا حقوؽ-14

. ـ1992 نشر، دكف من ،1ط اخلطيب، عدناف: كتعليق شرح اإلسبلمي، ادلؤسبر منظمة

 دار ،4ط الزحيلي، زلمد الدكتور(: اإلنساف حلقوؽ مياإلسبل كاإلعبلف العادلي اإلعبلف مع مقارنة دراسة)اإلسبلـ يف اإلنساف حقوؽ-15

.   ـ2005 ػػػػػ ق1426 سوريا، ػػػػػػ دمشق كثَت، ابن

.   ـ2002 ػػػػػ ق1423 مطبعة، دكف ،1ط السعودية، العربية ادلملكة يف كتطبيقاهتا كالسنة القراف يف اإلنساف حقوؽ-16 

 عماف كالنشر، للطباعة كائل دار ،1ط الراكم، إبراىيم جابر: اإلسبلمية كالشريعة كِفالد القانوف يف األساسية كحرياتو اإلنساف حقوؽ-17

. ـ1999 األردف، ػػػػػ

. ـ2003 ػػػػػ ق1424 األردف، ػػػػ عماف الشركؽ، دار ،1ط الطعيمات، سليماف ىاين: األساسية كحرياتو اإلنساف حقوؽ-18

. ـ2005 ػػػػػ ق1426 اإلسكندرية، للكتاب، اإلسكندرية زمرؾ عبدالكايف، عبدالفتاح إمساعيل: الطفل حقوؽ-19

  ػػػػ ق1426 اإلسكندرية، اجلامعي، الفكر دار ،1ط احملمدم، بوادم حسنُت: الدكِف كالقانوف اإلسبلمية الشريعة بُت الطفل حقوؽ-20
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 القاىرة، ادلصرية، األصللو مكتبة ش،قرم علي كزلمد قناكم، زلمد ىدل الدكلية، كادلواثيق اإلسبلمي ادلنظور بُت الطفل حقوؽ-21

. ـ2005 ػ.ـ1998

 منشور حبث الطراكنة، سللد: األردنية كالتشريعات اإلسبلمية كالشريعة الدكِف القانوف أحكاـ ضوء يف مقارنة دراسة الطفل حقوؽ-22

.  ـ2003 ،(2)العدد الكويت، الكويت، جامعة العلمي، النشر رللس ، دبجلة

. ـ2004 ػػػػػ ق1425 القاىرة، اجلوزم، ابن دار ،1ط سويلم، فريد رأفت:اإلسبلمية شريعةاؿ يف الطفل حقوؽ-23

. ـ2006 ػػػػػػ1427 سوريا، ػػػػػ دمشق الفكرية، للتنمية الراية مركز ،1ط مناع، ىيثم: الطفل حقوؽ-24

. ـ1994 ػػػػػ ق1415 البحرين، كالعمالية، يةاالجتماع الدراسات سلسلة كآخركف، عصفور أمحد خلف: متغَت رلتمع يف األسرة دكر دعم-25

 إعداد ،1،ط(اإلنساف حقوؽ يف داسات) سلسلة ضمن مقدـ حبث عباىرة، عماد: األردين الدستور يف اإلنساف كحقوؽ الدديقراطية-26

. ـ2003 ػػػػػ ق1424 عماف، اإلنساف، حقوؽ لدراسات عماف مركز عساؽ، نظاـ: كإشراؼ

 للمبليُت، العلم دار العطار، عبدالغفور أمحد: حققو ،(ق400ت)اجلوىرم محاد بن إمساعيل(: العربية احكصح اللغة تاج)الصحاح-27

. ػلبناف ػػػػ بَتكت

 لئلنساف كالًتبوم النفسي اإلمناء)الثالث العلمي للمؤسبر مقدـ حبث احلياة، جودة معايَت ضوء يف الطفل كحقوؽ لنفسية الصحة-28

. ـ2005 الزقاقيق، جامعة ،(مارس 16 ػػػػػ15) من للمدة ،(احلياة جودة ضوء يف العريب

 ادلملكة ػػػػػ الرياض اخلرجيي، دار ،1ط اخلطيب، شحات زلمد: كادلستقبل الواقع كاحمللية كاإلقليمية الدكلية التنظيمات يف الطفولة-29

. ـ1995 ػػػػػ ق1415 السعودية، العربية

 للطباعة الرشيد دار السامرائي، إبراىيم كالدكتور ادلخزكمي، مهدم الدكتور: ربقيق ،(ق175ت)الفراىيدم أمحد بن خليل: العُت-30

. العراؽ ػػػػػ بغداد كالنشر،

 للدراسات الكويت معهد ،2ط ادلطوع، عبداهلل عبدالعزيز إقباؿ: النبوية كالسنة الكتاب ضوء يف  ادلسلمة للمرأة السياسي الفقو-31

. ـ2006 ػػػػػ ق1427 الكويت، القضائية،

 إحياء دار ،2ط ادلرعشلي، الرمحن عبد زلمد: كتقدمي إعداد ،(ىػ817ت) الفَتكزآبادم يعقوب بن زلمد الدين حملمد احمليط، القاموس-32

. ـ2003/ىػ1424 لبناف، -بَتكت العريب، الًتاث

 كالتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ط ادلوسى، خليل كزلمد علواف، يوسف زلمد: الرقابة ككسائل ادلصادر اإلنساف حلقوؽ الدكِف القانوف-33

. ـ2005 األردف، ػػػػػػ عماف

 ،1ط إبراىيم، خليل ادلنعم عبد: راجعو حيدر، أمحد عامر: حواشيو ككضع عليو كعلّقق حققو ،(ىػ711ت) منظور البن: العرب لساف-34
. ـ2003/ىػ1424 لبناف، -بَتكت العلمية، الكتب دار

. ق1418 السعودية، العربية ادلملكة الرياض، اخلرجيي، دار الغامدم، عبداخلالق عبدالرمحن: الميةاإلس الًتبية إُف مدخل-35

. ـ1988 ػػػػ ق1397 ليبيا، ػػػػػ مصراتة للنشر، اجلماىَتية الدار ،2ط الدركيب، بشَت عبدالسبلـ: الطفولة لرعاية ادلدخل-36
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. ـ2004 ػػػػ ق1425 اجلامعية، اخلدمات دار زيداف، امحد شحاتو فاطمة: العاـ الدكِف القانوف يف الطفل مركز-37

 بُت اإلنساف حقوؽ لندكة مقدـ حبث جويلي، ساَف سعيد: الدكِف كالقانوف اإلسبلمية الشريعة يف كمحايتو الطفل حقوؽ مفهـو-38

. ـ2001 ػػػػ ق1422 الرياض، األمنية، للعلـو نايف أكادديية ،1ط الوضعي، كالقانوف اإلسبلمية الشريعة

. ـ1997 ػػػػ ق1418 القاىرة، الشرؽ، زىراء مكتبة سليماف، سيد عبدالرمحن: كادلراىقة الطفولة يف اإلنساف منو-39

. ـ1999 ادلصرية، األصللو مكتبة ،4ط أبوحطب، كفؤاد صادؽ، آماؿ: ادلسنُت مرحلة إُف اجلنُت مرحلة من اإلنساف منو-40

. ـ2010 مصر، -القاىرة غريب، دار سلتار، صفوت كفيق كالشباب، طفاؿاأل مكع كتشكيل كاإلعبلـ االتصاؿ كسائل-41

 .ـ1982 ػػػػػ ق1423 مصورة، نسخة ،3ط الًتمايٍت، عبدالسبلـ: القانونية كالنظم القانوف تاريخ يف  الوسيط-42


