
 
 

 األسرةتنمية الطفل وتربية وأثره على احملضون  رؤية قانون حق
 ٌطُفخ زغني اٌىٕذسٌ. د

 ِتخظظخ يف أطىي اٌتشثُخ
 

خ اٌيت ختذَ اٌطفً احملؼوىْ  اذلبِ لىأني األزىاي اٌشخظُخِٓ  احملؼىْ سؤَخَؼذ لبٔىْ زك 
ػٍوً اٌتىوىَٓ    تأثشاألثىَٓ وتىاصٔخ ثني اٌطفً واٌؼاللخ ادل ألْ ٘زٖ اٌمىأني تٕظُواٌذَٗ  طالقثؼذ 

وَغبَش ِمتؼُبد احلُبح وَؼّٓ ٌألثىَٓ زمىلهب وفمب  احملؼىْ ٌٍطفًواٌتشثىٌ إٌفغٍ واالختّبػٍ 
 . ألزىبَ اٌششَؼخ اإلعالُِخ 

ادلذُٔوخ  وحيتشَ اٌمىأني وال َمطغ سواثط ادلظبحل اجملتّؼُخ اجملتّغ ادلتسؼش ٘ى اٌزٌ َتسبوس 
إْ . ي إٌفغٍ واٌتشذد االختّبػٍ وَمٍ اٌظغبس شش خالفبد اٌىجوبس اإلمهبو٘ح وحيٍّ اٌطفً ِٓ 

تأِني ثُئخ طبحلخ تغؼً ٌتسمُك اٌىئبَ وتتدٕت اخلظبَ ٍ٘ اٌجُئخ اٌيت حيتبج إٌُهوب اٌطفوً ػّىِوب    
 . واحملؼىْ خظىطب ودوس اجملتّغ ػّبْ رٌه
ووٍوهب  ؼىْ َخ زك اٌطفً احملبّح ِبدح لبٔىُٔخ تمشَجب حلوػغ اٌمبٔىْ اٌىىَيت إزذي ػشش
وطىال إىل حتمُك اٌؼذاٌخ اٌيت ٍ٘ خى٘ش وتمٍُض ادلشبزٕبد تغؼً ٌتٕظُُ اٌؼاللبد وتىثُك اٌظالد 

 .اٌششَؼخ اإلعالُِخ اٌغشاء
وادلطٍغ ػًٍ احلُبح اٌؼبِخ جيذ أْ ٕ٘بن جتبسة ٔبخسخ يف ختفُف ِؼبٔبح اٌطفً احملؼىْ ثذأد 

سػُخ ِشتشوخ ٌتشثُخ اٌطفً ثشىً عوٍُُ وٕ٘وبن   أاألعشح أوخذد مث ِغ األَبَ ِغ تطجُك اٌمبٔىْ 
جتبسة عٍجُخ تطجك اٌمبٔىْ وحتبوي أْ تتسبًَ ػٍُٗ وَتُ اٌتٕبصع ػًٍ اٌطفً ممب جيؼً اٌطفً َؼُش يف 

ثوذوْ إرْ األَ  ِٓ ادلذسعوخ  ( اثٕتٗ أو اثٕٗ)طشاع دائُ واػطشاة ِغتّش فتبسح َأخز األة ادلطٍك 
وال سَت أْ ٌمبء اٌطفً ثأثُٗ أو أِٗ ِغ  .ٌخ ِٓ اٌفىػً واٌزػشوَؼُش اٌطفً واإلداسح ادلذسعخ يف زب

 .سلبثخ إُِٔخ وِشبزٕبد شخظُخ وثُئخ ٍُِئخ ثبخلىف عتىشط يف ٔفظ اٌطفً ِشىالد ال زظش ذلب
جيوت األخوز    - ولغ اٌطالقزىت ٌى  -وعٍُّخ  ثُئخ طسُخ يفوزىت َٕشأ اٌطفً احملؼىْ 

 :ثبالػتجبساد اٌتبٌُخ
 .إال ثتطجُك ِمبطذ٘ب ال تثّش اٌمىأني -

إٌظىص فبألطً ػّبْ زك ازتشاَ اٌمىأني اخلبطخ هبزا ادلىػىع وتطجُك سوذ  -
 .افتشاق اٌضوخنيووَالد احملؼىْ وزفظٗ ِٓ ػىالت 



 احلزس ِٓ اٌغٍىن االٔتمبٍِ واٌتؼبًِ ثبدلثً أو اٌشذح ثني اِثبء يف زبي اٌطوالق  -
 .واخلبعش األورب ٘ى اجملتّغ فبٌؼسُخ احلمُمُخ ٘ى اٌطفً

أعبعهب االزتوشاَ واٌوىد   ثُئخ تغهًُ ػٍُّخ اٌشؤَخ ألورب ػذد ِٓ األً٘ وإجيبد  -
 . وطٍخ األسزبَ

 .االِتٕبع ػٓ اٌغُجخ وإٌُّّخ وتؼجئخ اٌطفً وشسٕٗ ػذ أزذ أثىَٗ -

اٌطالق ادلجين ػًٍ تغشَر ثإزغبْ ٘ى اٌطالق اٌزٌ َتؼبوْ فُٗ األثىاْ دلظوٍسخ   -
ؼؼبْ اٌغُبعخ اٌيت ختذَ مجُغ األطشاف وتٍو  ٌٍّسؼوىْ زبخبتوٗ    اٌطفً فُ

 .إٌفغُخ واالختّبػُخ وااللتظبدَخ واٌتشثىَخ

اٌمبٔىْ ادلذين َىفً احلمىق وٍَضَ إٌبط ثبٌىاخجبد ودوسٔب جتب٘ٗ ٘وى تغوهًُ    -
 .تٕفُزٖ واٌتؼبوْ ِغ اجلهبد ادلختظخ ٌتسمُك ِمبطذٖ

إٌجٍُخ، وحتفُضٖ ٌٍغؼٍ حنى زُبح وشميخ،  اذلذف ِٓ اٌشؤَخ تضوَذ اٌطفً ثبدلشبػش -
واٌتغٍت ػًٍ ٔىائت اٌذ٘ش ثبٌظرب اجلًُّ ٘زٖ ٍ٘ اٌغبَخ اٌغبٌُخ ِٓ تىاطً االثٓ 

وً عٍىن َتؼبسع ِغ ِب عجك فهى ِؼش ثبحملؼىْ وثّٕىٖ ومبغوتمجٍٗ  . ِغ أثىَٗ
 .وِغئىٌُخ خغُّخاحملؼىْ أِبٔخ ػظُّخ تؼب٘ذ اٌطفً وثشخظُتٗ و

ري ثأْ اٌطفً ٌٗ زبخخ ٌألة واألَ ِؼب وادلؼبدٌخ ٕ٘وب أعبعوهب   ال ثذ ِٓ اٌتزو -
 .اٌتىبًِ ال اٌتفبػً واٌتغبفش ال اٌتٕبفش واٌتُغري ال اٌتؼغري

دوس األً٘ تأٌُف اٌمٍىة ال تشتُتهب فبٌجؼغ حيشع اثٕٗ ادلطٍك أو اثٕتٗ ادلطٍموخ   -
 . ػًٍ لطغ اٌتىاطً وتؼغري االتظبي ثأثٕبئهُ ٔىبَخ ثبٌطشف اِخش

اٌزٌ َؼشف زمُمخ اجملتّغ اٌىىَيت َؼٍُ دتبِب أْ اٌتغبِر مسخ أطٍُخ يف اجملتّغ إْ  -
وهبزٖ اٌشوذ جيت أْ ٔطجوك  . اٌىىَيت ال عُّب إْ وبْ ِٓ أخً ِظٍسخ اٌزسَخ

 .اٌمىأني ادلتؼٍمخ حبّبَخ زك احملؼىْ لبٔىُٔب واختّبػُب ٔفغُب والتظبدَب وتشثىَب
ٌُٕؼُ ثبحلُبح اٌىشميخ يف وغىتٗ احملؼىْ اٌذفء األعشٌ ٘ى احلظٓ آِِ ٌٍطفً  -

فبٌُىَ حيتبج ٘زا اٌفشد إٌوبٍِ إىل ِشوبػشٔب   وأوٍٗ وِغىٕٗ وتؼٍُّخ وتؼبٍِٗ ، 
اٌىدودح وغذا حنتبج ِٕٗ اٌتمذَش واٌتىلري واٌذػبء فٍٕمذَ ٌٗ زمىلٗ اٌُوىَ ووٍ   

 . ميبسط واخجبتٗ غذا

 


