
 الملخص

سلطان اآلباء يف االقًتان صاحبة يرى من منظور الشريعة اإلسالمية من املادة   القانون رقم ثالث  , 07210045,ترياين , ليليس

, احلوال الشحشيو: الرئيسية, أطروحة, (دراسة حالة يف القرية اورك ـ اورك رجينسي   مقاطعة ماالنغ )وعشون  لسنة   بشأن محاية الطفل 

.االسالمية جامعات الدولة اإلسالمية موالنا مالك ابراىم ماالنخ: ىيئة التدريس  

: احملاضرين  

                                                                                                                                            

الطفل ىو القضية اليت كانت دائما مصدر قلق ملختلف عناصر اجملتمع ، وكيف أن املوقف واحلقوق داخل األسرة، وكيف ينبغي التعامل 

يف اجملتمعات التقليدية . معها من قبل كال الوالدين، حىت يف حياة األطفال يف اجملتمع والدولة من خالل سياسات خمتلفة حلماية األطفال

وينظر الطفل بوصفو حقوق امللكية واألصول حبيث ينظر إىل الزواج على أنو صفقة واقامة عالقات طيبة مع األسر األخرى على أن حتذو 

ذات الصلة لقانون محاية األطفال ، وال سيما . اورك ـ اورك لقرية اجلماعة ىو مثال واحد من الناس الذين ال تزال الزجيات ألوالده. التوفيق

من القانون    حول التزامات ومسؤوليات الوالدين، يف مقالة اآلباء ملزمة ومسؤولة للعناية ورعاية وتعليم ومحاية األطفال2002يف املادة  

كان الغرض من ىذه الدراسة . مع ىذا الواقع كما ىو احلال مع التزامات ومسؤوليات الوالدين واجب أيضا إلجياد مرافق البنها . رقم 

 بشأن محاية األطفال واملباراة صنع آثار 2002لسنة  23 .من القانون رقم 26لتحديد فهم اآلباء أطفاهلم يف املباراة يف أحكام املادة 

.السكينة تكوين األسرة  

 

الذي يستخدم هنج نوعي اليت تنتج البيانات الوصفية اليت هتدف إىل  (التجريبية)يف ىذه الدراسة ىو نوع من األحباث السوسيولوجية 

يف حني أن مجع البيانات باستخدام نوع من البيانات األولية والثانوية ، وطرق مجع البيانات . اكتساب فهم أعمق ملوضوعات البحوث 

.  واملقابالت والوثائق  

 

نتائج أحباثو ىو أن اآلباء فهم ملباراة أطفاهلم، وفقا هلم، لتتناسب مع الطفل ىو التزام وليس الزواج ولكن عنيفة رتبت على الزواج ىو 

يف حني أن اآلثار املًتتبة على تكوين األسرة السكينة التوفيق يؤثر على تفكري الطفل حىت أصبحت املباراة . الطريق الوحيد حلماية األطفال 

.وراثية ، وخالفات بني الزوج والزوجة  .  



 


