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 األسباب وانعوامم املؤديت إىل تكوين ظاهرة أطفال انشوارع 
 ي قريؼان آيبل ػبذ انىهبةد. 

 -يقذيت انذراست وأهًيتهب:
واًيت من خالًِا ٌضلك خاهة هحري من خشعَخَ وحتخاح ُذٍ املرحةل  ،اًعفوةل يه املرحةل األوىل من حِات اإلوسان

لد اخذَف اًؼٌَل وإن وخد ثلازة تني ػٌَلء اًيفس والاحامتع اشلٍن  ،ء يف حتدًد مؼىن اًعفوةلإىل حٌلًة وزػاًة اًحاًغني ًو

كسموا مرحةل اًعفوةل إىل ػدت مراحي سمٌَة حمتزي لك مهنا ثسٌلث حمدذت من حِر اٍمنو اًؼضوي واًيفيس واًسَويك 

 .والاحامتغي مع الاػرتاف توحوذ فروق فرذًة حرحع الخذالف اًظروف اخلاظة ابألظفال

اكذ ن مرحةل اًعفوةل ثحدأ من حلظة املَالذ حىت إمتام اًؼام اًثاين غرش أو أًخفق ػٌَلء اًيفس والاحامتع ػىل  ٍو

 ػاماً.02أو  81مث ثحدأ تؼد ركل مرحةل املراُلة اًيت جس متر حىت  ،اًثاًر غرش

ة يهً   -:لد كسم تؼغ ػٌَلء اًيفس مرحةل اًعفوةل واملراُلة إىل زالج مراحي معًر

 .عفوةل املحىرت وثحدأ من حلظة املَالذ حىت سن اًساذسةمرحةل اً -

 .مرحةل اًعفوةل املخأخرت وثحدأ من سن اًساذسة حىت اًخاسؼة غرش -

  .مرحةل املراُلة وثحدأ من حوايل اًثاهَة غرشت حىت اًثامٌة غرشت واًؼرشٍن ػاماً  -

 .ة واًيفس َةوحمتزي لك مرحةل من مراحي اًعفوةل ثسٌلث خاظة ًِا مذعَحاهتا الاحامتغَ

املؼَاز الاحامتغي اشلي حيدذ ٍلوػة من اًسٌلث  :مفن اًؼٌَلء من حيدذ مرحةل اًعفوةل ظحلاً ملؼاًري خمخَفة مهنا

الاحامتغَة اًيت جضلك املس خوى الاحامتغي واًيت إرا ما ثوافرث يف اٍاكئن اإلوساين أمىن اغخحازٍ ظفاًل ومن ُذٍ 

نٌل غرفَ  .الكاث، واًدساؤل املس متر، ومؼدل اٍمنو اجلسمي واًؼلًل رو ظاتع خاصاًسٌلث الاغامتذ ػىل اٍىداز يف اًؼ

ػٌَلء الاكذعاذ من خالل املؼَاز الاكذعاذي ومٌَ ًمت حتدًد مرحةل اًعفوةل ػىل أساش اًلدزت اإلهخاحِة أو مدت كدزت 

 .(0222اًعفي ػىل اإلسِام يف اإلهخاح واًؼمي ) فِمي، 

ففهيم  ٌس خعَع أي جممتع أن ٍرى هَف ميىن أن حىون ػَََ ظوزثَ مس خلدال  شلا فإن  ،متعوالن األظفال مه زمز امل 

مفن  ،الاُامتم ابًعفوةل يف املمتؼاث اًؼرتَة ظاز رضوزت مَحة يف اًفرتت احلاًَة ػالوت ػىل ما ميثهل ركل من أمهَة ذامئة

ظفال ذون سن اًثامٌة غرش أنرث من هعف ثؼداذ حِر ٌضلك األ ،انحِة حمتزي املمتؼاث اًؼرتَة ترتهَة ساكين صاة

عة أوًوايث املؼيَني ،نٌل جضري إىل ركل اإلحعاءاث ،اًساكن يف مؼظم اًحسلان اًؼرتَة  مما ًؼعهيم وساًن ممتزياً يف خًر

من  جضري ازلزاساث وخرباث أحصاة املٌلزسة اًؼَمَة إىل ثفامق ػدذانحِة أخرى ومن  ،ابًضأن اًؼام يف ُذٍ املمتؼاث

مما ٌس خوحة اًرتنزي ػىل ُذٍ اًرشحية اًساكهَة يف حماوةل ٌَخؼاظي مع ما  ،املضبلك املخؼَلة ابألظفال يف اًفرتت األخريت

 .(0222ميثهل ركل من كضااي احامتغَة )خََي، 

ذٍ اًوزكة ثدٌاول  ان خذت يف اٍمنو ًُس فلط ػىل مس خوى اٍمين أو مس خوى اًحسلاآل حدى اًظواُر الاحامتغَةإُو

وإمنا أًضاً ػىل مس خوى ازلول اًعياغَة املخلدمة وىه ظاُرت أظفال اًضوازع واًؼوامي واألس حاة املؤذًة إىل  ،اًيامِة

  .حىوٍهنا

                                                 
 جبيؼت تؼز –كهيت انتربيت  –أستبر أصىل انتربيت انًسبػذ 
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 -يشكهت انذراست:
 ما األس حاة واًؼوامي املؤذًة إىل حىوٍن ظاُرت أظفال اًضوازع ؟ :حمتحوز مضلكة ازلزاسة يف اًسؤال اًخايل

   -هذف انذراست:
 دف ُذٍ ازلزاسة إىل اًخؼرف ػىل األس حاة واًؼوامي املؤذًة إىل حىوٍن ظاُرت أظفال اًضوازع.هت

 -حذود انذراست:
–0222ثلذرص ُذٍ ازلزاسة ػىل األظفال املوحوذٍن يف مرنز اًعفوةل اآلمٌة يف مدًية ثؼز واملرتذذٍن ػَََ ٌَؼام

 .م0222

 -يُهج انذراست:
خحًََل اشلي ًياسة ظحَؼهتا من حِر اًوظف ازلكِق ٌَمضلكة املعروحة يف جس خخدم ازلزاسة املهنج اًوظفي اً 

ا، نٌل ًخضمن اس خخدام أسَوة امللاتالث اًضخعَة مع غَية ازلزاسة.  اًوضع اًراُن، وزتط اًؼالكاث تني ظواُُر

 -انتؼريفبث اإلجرائيت:
ا أم إاناًث ( ًلضون أغَة وكهتم يف س ية ) رهوزاً اكهو  81مه األظفال اشلٍن ثلي أغٌلزمه غن  -أظفال اًضوازع:

ا من األغٌلل وحمرومون  لومون تأغٌلل مذؼدذت اكًحَع، أو اًدسول، أو مسح اًس َازاث، أو اًرسكة أو غرُي اًضوازع،  ًو

رثحعون جبٌلػة األكران س ئي اًسمؼة.   من اًرػاًة األدشًة اٍاكمةل ٍو

 -انطريقت واإلجراءاث:
زاسة وجضمي " مدٍر املرنز واألخعااَني اًيفس َني والاحامتغَني واألظفال يه لك جممتع ازل -:غَية ازلزاسة

اًؼَية ػىل اغخحاز أهنم ػىل ظةل هبؤالء األظفال  ٍوكد وكع اخذَاز اًحاحثة ػىل ُذ ،املوحوذٍن يف املرنز واملرتذذٍن ػَََ"

واملرتذذٍن ػَََ، وابًخايل  ًؼرفون  من خالل ثؼامَِم مؼِم، نٌل أن اًؼَية جض متي ػىل األظفال املوحوذٍن يف املرنز

لة كع ا ُذٍ اًؼَية تعًر  ًة.  داألس حاة اًيت ثدفع ُؤالء األظفال إىل اًضازع، وكد مت اخذَاُز

 -أداة انذراست:
ًخحلِق ُدف ازلزاسة كامت اًحاحثة ابس خخدام أذات امللاتةل  ملدٍر املرنز واألخعااَني اًيفس َني والاحامتغَني 

ٍن يف املرنز واملرتذذٍن ػَََ، ٌَخؼرف ػىل األس حاة واًؼوامي املؤذًة إىل حىوٍن ظاُرت أظفال اًضوازع واألظفال املوحوذ

يف مدًية ثؼز، وكد اس خخدمت اًحاحثة امللاتةل اًفرذًة املفذوحة وركل ألمهَهتا يف احلعول ػىل مؼَوماث أنرث ذكة 

 ووضوحاً.

اث اس خجاابث مفذوحة ٌَحعول ػىل املؼاين واًخفسرياث اًيت ويه أس ئةل ر :وكد اكهت امللاتةل من اًيوع املؼمق

كعدهتا ُذٍ ازلزاسة، ومل ثَزتم اًحاحثة تؼدذ حمدذ من األس ئةل، حِر اكهت األس ئةل ثدٌوع وثخفرع حسة مذعَحاث 

ًخلاٍزر املوكف، وحسة اًؼَية، وحىت جس خعَع أن ثعي إىل املؼاين واًخفسرياث املرغوتة، نٌل أن اًحاحثة اس خفاذث من ا

 واًواثاق اخلاظة هبؤالء األظفال واملوحوذت يف املرنز. 

 -صذق األداة:
ن آًَاث اًعدق يف اًححوج اًيوغَة ختخَف غن اًححوج اٍمكَة، نٌل أن آًَة اًعدق يف لك مهنجَة من مهنجَاث إ

خحدذ ركل من خالل موضوع ازلزاسة ومضلكهتا ا من املهنجَاث، ًو ضري حميس اًححر اًيوغي ختخَف غن غرُي ، ٌو

(  إىل أن " اًعدق يف اًححر اًيوغي ميىن اًخؼحري غيَ 0222) ن( املضاز إٍهيٌل غيد اًرصداJames & Sallyوسايل)

مبدى ثوافق املؼاين ٌَخفسرياث واملفاُمي تني اًحاحر واملضازنني، أي مدى إثلان اًحاحر واملضازنني يف وظف األُداف 

 إىل مس خوى أو ذكة كِاش وجسجَي املالحظاث ثضلك حصَح ملا ُو خمعط مىوانهتا ومؼاىهيا. وأن اًعدق ٌضري

يرت ) ( فِحدذ مخسة حواهة ٌَعدق يف مراحي اًححر اًيوغي ويه:" اًعدق اًوظفي، اًعدق Winterًلِاسَ"  أما ًو
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ت اًحاحثة ثوخي 0222،ناًخفسريي، اًعدق اًيظري، اًعدق اًخلِميي، كاتََة اًخؼممي")اًرصدا ازلكة يف  (.وكد حاًو

ة اًخؼممي ملا ثوظَت إًََ من اس خًذاخاث غن األس حاة واًؼوامي املؤذًة ًَخفسري من أخي حتلِق كاتَ امعََاث اًوظف و 

 إىل حىوٍن ظاُرت أظفال اًضوازع.

 -اإلجراءاث:
 حىت ثضمن اًحاحثة جناخ امللاتالث فلد كامت ابإلحراءاث اآلثَة:

مة و اًعفوةل اآلمٌة حِر مت من خالل ُذٍ اًزايزت اًخؼرف ػىل املرنز كامت اًحاحثة جزايزت خشعَة ملرنز األمو  -

دف اًزايزت، وحدذث موػد ٌَملاتالث.  واًؼامَني فَِ واألظفال املوحوذٍن فَِ، وكد كامت اًحاحثة تخلدمي هفسِا ُو

 – 22) ػاذث اًحاحثة إىل املرنز حسة املواغَد املس حلة، وكامت تإحراء امللاتالث اًيت اس خغرق مؼظمِا -

امللاتالث ػدذ هحري من األس ئةل وفق س َاق امللاتةل  أمثرث غهنا احلعول ػىل مؼَوماث  ءأزيايف ( ذكِلة. وكد ثوازل 02

دفَ.  أفاذث اًححر ُو

 م.0222مت أحراء امللاتالث  خالل صِر أغسعس  -

ا.   مجؼت اًحاحثة اس خجاابث املضازنني وذزس هتا ذزاسة ذكِلة تغرض اًخوظي إىل حتَََِا وثف  -  سرُي

 -انذراسبث انسببقت:   
( ذزاسة ُدفت إىل ذزاسة ظاُرت اًدسول يف ظفوف 0220أحرى اًزغيب ومحد املضاز إٍهيٌل يف ذزاسة ذومك )

األظفال يف اًؼامصة ظيؼاء وكد أظِرث ُذٍ ازلزاسة أن اًخفىم األدشي اًيامج من ثؼدذ اًزوخاث أو اًوفات أو اًعالق 

ني ًؼُضون يف 22ع األفراذ ومهنم األظفال إىل اًدسول، نٌل ثحني أن )ًَؼة ذوزاً هحرياً يف ذف %( من األظفال املدسًو

%( مهنم ًؼُضون إما مع أهمم  ) وابًخايل سوح أهمم (، أو مع أجهيم ) 22ويف أدشت جضِد حاةل ثؼدذ اًزوخاث وأن )

ًيؼىس سَحَاً  نحو أدشي مذوحر ومضحو وابًخايل سوخة أجهيم (، أي يف ويف أدشت غري ظحَؼَة، وإن وحوذ اًعفي يف

ذا ًؼين تدوزٍ ػدم الاًخحاق ابملدزسة واحلرمان من اًخؼَمي وثأمني املس خلدي. دفؼَ إىل اًدرشذ واًدسول ُو  ػىل هفسُذَ ًو

ني،  إساءت( ذزاسة تؼيوان 0222وأحرث إسٌلغَي )  مؼامةل األظفال، ذزاسة اس خعالغَة غن األظفال املدسًو

ني اشلٍن ثرتاوخ أغٌلزمه ما تني واكهت غًَهتا م س ية وكد ثوظَت ُذٍ ازلزاسة  إىل أن ُؤالء  82 – 9ن األظفال املدسًو

األظفال ًخؼرضون إىل مؼامةل كاس َة وأن اًلسوت واًرضة ٌُل األس حاة اًراُسة اًيت ثدفؼِم إىل اًدسول حِر أن 

خؼرضون 90حِان، و)%( من ُؤالء األظفال ًخؼرضون ٌَرضة ثضلك مس متر يف أغَة األ0,92) %( مهنم هممَون ًو

ة من كدي وازلهيم، نٌل أن ) %( مهنم ًخؼرضون ٌَعرذ 0,90%( مهنم ًؼخلدون أن اًوازلٍن ال حيحوهنم،  و) 12ٌَسخًر

 مع ما ًؼيََ ركل من خماظر غري حمدوذت حسدًة وهفس َة وخًس َة ًخؼرضون ًِا يف اًضازع.  

لد ُدفت إىل ذزاسة األوضاع الاكذعاذًة والاحامتغَة ألظفال اًضوازع ( ف0222أما ذزاسة اًرشحيب واًؼمراين )

يف ظيؼاء، واكهت غَية ازلزاسة أظفال اًضوازع يف حمافظة ظيؼاء، وكد ثوظَت ُذٍ ازلزاسة إىل أن اًفلر ًؼخرب سخداً 

دسخة زاُسا يف اهدضاز أظفال اًضوازع يف ظيؼاء، فاًفلر ًدفؼِم إىل حرك املدزسة والاحنراف واخلر  وح ػىل اًلواهني ًو

 يف اسذايذ ادلاػاث املِضمة. 

( ذزاسة ُدفت إىل جضخَط ظاُرت أظفال اًضوازع ومؼرفة األس حاة اٍاكمٌة وزاء ظاُرت 0220وأحرى ػىل )

أظفال اًضوازع يف اٍمين ونذكل مؼرفة مدى ما ًوفرٍ اًضازع من احذَاخاث األظفال األساس َة  اًيت ثؤمن اس متراز تلاهئم 

 ،( ظفاًل وظفةل من األظفال املخواخدٍن يف اًضازع  يف أزتع مدن زاُسة يه ) أماهة اًؼامصة842غت غَية ازلزاسة )تَ

حق ػدن، ثؼز، احلدًدت(، وكد ثوظَت ُذٍ ازلزاسة إىل أن ُؤالء األظفال ًؼاهون ظروف مؼُض َة ظؼحة وأغَهبم مل ًَخ

 ء األظفال ثوخد خالفاث تني أدشمه )األة واألم( تعوزت مس مترت.وأن أنرث من هعف ُؤالابًخؼَمي أو جرسة من اًخؼَمي،
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   -يهخص انذراسبث انسببقت:
ازلزاساث اًساتلة ُدفت إىل ذزاسة ظاُرت أظفال اًضوازع وظاُرت اًدسول غيد ُؤالء األظفال  نٌل ُدفت  إن -

 إىل  اًخؼرف ػىل األس حاة واًؼوامي اًيت ثؤذي إىل ُذٍ اًظواُر.

ني مهنم.غَية ُذٍ ا إن -  زلزاساث غحازت غن أظفال اًضوازع واملدسًو

 انث.ااألذواث املس خخدمة يف ُذٍ ازلزاساث غحازت غن اسدد إن -

األول اشلي ًؤذي إىل ظاُرت أظفال  ساًظروف الاكذعاذًة اًسُئة ألدش ُؤالء األظفال يه ازلافع اًراُ إن -

وثفسري  ،احثة من ازلزاساث اًساتلة يف األذة اًيظرياًح ثاًضوازع وظاُرت اًدسول غيد ُؤالء األظفال، وكد اس خفاذ

 اًيخاجئ.     

 -اإلطبر انُظري:
ثؼد ظاُرت أظفال اًضوازع من اًظواُر الاحامتغَة اًيت حظَت ابُامتم اًحاحثني واملخخععني واًؼامَني يف احللي 

ين مهنا املمتؼاث اًفلريت واًغيَة حِر ومتثي موضوػاً ساخٌاً من تني املوضوػاث اًضائىة واًيت ثؼا الاحامتغي واًيفيس،

أظححت ظاُرت أظفال اًضوازع من املضالكث اًؼاملَة وركل الزثحاظِا ابًس َاق اًخازخيي ٌَخعوزاث الاحامتغَة و 

الاكذعاذًة واًس َاس َة نٌل أن املضالكث واحلروة واألسماث الاكذعاذًة وػىل وخَ اخلعوص يف اًحسلان اًيامِة اًيت 

ػىل ُذٍ املمتؼاث ومن تُهنا جممتؼيا احملًل أظححت جضلك خعراً ػىل مس خلدي األمن الاحامتغي إرا مل ًمت  أًلت تظالًِا

ا.  ذزاس هتا وحتَََِا ووضع املؼاجلاث اًعحَحة ٌَحد من اهدضاُز

ًُست مسؤوًَة مؤسسة  خاهة أهنا مه وظين وػىل ُذا األساش ثؼخرب مضلكة أظفال اًضوازع كضَة احامتغَة إىل

        َهنا تي يه مسؤوًَة ادلَع واشلي ًؼين ثضافر هجوذ لك املؤسساث الاحامتغَة واًخؼَميَة واًثلافِة يف املمتعتؼ 

  .(0220، )ػًل

  -:تؼريف أطفبل انشىارع
فاث ظفي اًضازع توضع حدوذ اًظاُرت من خالل وظف أو ثعيَف أو ثؼدًد فئاث األظفال اًيت  هتمت مؼظم ثؼًر

ف تني زالج حمدذاث ويهٌضمَِا املععَح  :. واًضااع أن جيمع اًخؼًر

و اًضازع :أوالً   .ماكن اإلكامة ُو

 ً  .اغامتذ اًعفي ػىل اًضازع مكعدز ٌسلخي واًحلاء ) اًؼمي يف اًضازع ( :اثهَا

 ً  .ػدم وحوذ معدز ٌَحٌلًة أو اًرػاًة أو اًركاتة سواء من أفراذ أو مؤسساث :اثًثا

 .رنز ػىل ُذا احملدذ أو ركلوثأيت اًخؼًرفاث اخملخَفة ح 

ف مٌظمة اًَوهُس َف ػىل احملدذ اًثاين واغخرب األظفال اًؼامَني  ،حِر مل ٌضرتط اإلكامة يف اًضازع ،فلد زنز ثؼًر

ف اًَوهُس َف إىل  ،يف اًضازع وامللميني يف ويف أدشمه من أظفال اًضوازع ىذا ًيلسم أظفال اًضوازع وفق ثؼًر ُو

وأظفال اًضوازع اشلٍن  ،ٍن ًؼمَون ظوال اٍهناز يف اًضازع مث ًؼوذون إىل أدشمه ًَاًل ٌَمحُتأظفال يف اًضازع ومه اشل

 (. 0222ثيلعع ػالكهتم مع أدشمه أو ًُس هلم أدشاً ابألساش ) خََي، 

أن ظفي اًضازع تأثسط اًؼحازاث ُو ظفي حمكت ػَََ ظروفَ أن ًؼُش مؼظم  إىل( 0220وأصازث ذومك )

 َ يف اًضازع ذون حٌلًة وذون زكاتة وذون حلوق.وكذَ وزمبا لك وكذ

ف مٌظمة اًعحة اًؼاملَة فِعيف أظفال اًضوازع إىل أزتؼة أكسام  -:أما ثؼًر

 .األظفال اشلٍن ًؼُضون يف اًضازع وال ٌضغَِم سوى اًحلاء واملأوى -
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أو األمبهن املِجوزت األظفال امليفعَون غن أدشمه ترصف اًيظر غن ماكن إكامهتم سواء يف اًضازع أو املَاذٍن  -

 .أو ذوز األظدكاء أو اًفٌاذق أو ذوز اإلًواء

ىن ث - أو  اًؼيف اًيفيس –اًفلر –ضَق املاكنضعرمه تؼغ اًظروف )األظفال اشلٍن حرتعِم ػالكة تأدشمه ٍو

 .املاذي اشلي ميازش ضدمه( إىل كضاء ًَال أو مؼظم األايم يف اًضازع

 .(0220ًعححوا تال مأوى ) اًضمريي، األظفال يف املالحئ املؼرضون خلعر أن  -

ضري خََي ) فاً ألظفال اًضوازع ًعيفِم إىل0222ٌو   -:( إىل أن املَس اٍميين ًرػاًة األمومة واًعفوةل كد أغمتد ثؼًر

ىس حون يف حِاهتم اًَومِة ػىل اًدسول -  .األظفال اشلٍن ًؼُضون ٍو

 .ذلاًة وزكاتة أفراذ أدشمه من اٍىداز ناألظفال احملرمون من اًرػاًة األدشًة اٍاكمةل وال خيضؼو -

ني اشلٍن ميازسون أغٌلاًل ُامض َة يف اًعركاث -  .األظفال اًحاػة املخجًو

لضون مؼظم أوكاهتم ابًضازع  - واهجون أكىص أصاكل اًؼيف اجلسدي واًيفيس ًو األظفال اشلٍن تال مأوى ًو

رثحعون يف اًوكت راثَ جبٌلػة األكران سُيئ  .اًسمؼة ٍو

 - :بث أطفبل انشىارعخصبئص وسً
 -انسًبث انجسًيت: :أواًل

ةل. -  ميخَىون همازاث حسمَة جساػدمه ػىل امليش واًروغ ملسافاث ظًو

 وحوذ أاثز ٌَدضوُاث واًيدة ػىل أحساهمم وخعوظاً اًوخَ. -

 ثدين مس خوى اًخغذًة واًيظافة مما ًؤذي إىل ضؼف اجلسم ثضلك ػام وضؼف املياػة. -

  -يت وانًؼرفيت:ثبَيًب: انخصبئص االجتًبػ
ة والاغخداء ػىل املمخَاكث وػىل تؼضِم اًحؼغ.  -  املَي إىل اًخخًر

 غَاة اًلمي األخالكِة وغَاة احرتام اًلاهون. -

 غَاة ذوز األدشت واًرتتَة الاحامتغَة. -

ُس زلهيم زلافة. أغَهبم ال -  ًخلٌون اًلراءت واٍىذاتة ًو

 واهجِم.غري كاذٍزن ػىل اختار اًلراز وحي املضالكث اًيت ث -

 ًخؼرضون ًالس خغالل من كدي اًحاًغني. -

 اًخدخني ومش اًخرن واًحزٍنن مما ًفلدمه اإلذزاك واًلدزت ػىل اًخفىري. -

 -ثبنثًب: انخصبئص انُفسيت واالَفؼبنيت:
 حدت املزاح ودشػة اًغضة والاهفؼال اًرسًع. -

 ال ًثلون تأحد وال حيرتمون اٍىداز. -

 زلهيم صؼوز ابزلوهَة. -

 (.0220ضاؤمِة ٌَحَات واًياش ) اًضمريي، زلهيم هظرت ج  -

 -األػًبل انتي يًبرسهب أطفبل انشىارع:
 ميازش أظفال اًضوازع وفلاً ملا مت زظدٍ من ازلزاساث اًساتلة ووفلاً ًألذة اًيظري املخعي هبذٍ اًظاُرت ماًًل:

وز........... -8  ..اخل.تؼغ األغٌلل اًِامض َة مثي ثَمَع األحذًة، غسي اًس َازاث، تَع اًُز
 الاهضٌلم إىل اًؼعاابث اإلحرامِة اًيت  ثخوىل اًغش واًرسكة وثوسًع اخملدزاث. -0
 مسح سخاح اًس َازاث يف إصازاث املروز ويف مواكف اًس َازاث. -2
ني حلساة أانش آخٍرن. -4  اًؼمي هحااؼني مذجًو
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 مجع اًحالسدِم أو اًزخاح املىسوز أو اًلعع اًيحاس َة من اًلٌلمة واخلرااة. -0
 واٍىروث واملياذًي تني اًس َازاث. تَع اًعحف -2
 (. 0222اًلِام  تحؼغ األغٌلل ذاخي املعامع ) فِمي،  -2

  -:أسببة ظبهرة أطفبل انشىارع
ا نٌل ُو احلال يف اًظواُر  ممما الص فَِ أن اًظواُر الاحامتغَة الختضع ًلاهون اًؼََة )اًس حخِة( يف ثفسرُي

فظروف مؼَية كد ثدفع تعفي مؼني  ، من خال ه ظاُرت أظفال اًضوازعفال ًوخد سخداً واحداً ميىن أن ًفرس ،اًعحَؼَة
  .خر إىل احلَات يف اًضازعآٍىن ُذٍ اًظروف هفسِا الثدفع تعفي  ،إىل حِات اًضازع

شلكل سوف هؼرض فامي ًًل ػدذاً من األس حاة واًؼوامي اًيت أزحدت ازلزاساث الاحامتغَة أهنا األس حاة األنرث 
 .(0222 ،ظاُرت أظفال اًضوازع ) اًرشحيب واًؼمراين ثأزرياً ػىل ثيايم

  -:وتتًثم في :أسببة يجتًؼيت :أواًل
ف إىل املدًية -أ ًؼخرب هلط اخلدماث وفرص اًؼمي واًرتفِة غوامي مضجؼة ٌَِجرت اًيت حىون  :اًِجرت من اًًر

 املدًية تال مأوى  مس خلر أو ثؼُش يف مؤكذة أو ذامئة اًوحوذ يف املدًية وغاًحاً حىون ُذٍ اًفئة املِاحرت من اًًرف إىل
ف اٍميين ثعي إىل 0222(. وٌضري اًخلٍرر اإلسرتاثَجي )0222جممتؼاث هممضة )غرص،  ( إىل أن وس حة اًفلراء يف اًًر

ذا اًواكع ًدفع جىثري من األدش إىل ازلفع ابألتياء إىل اًِجرت إىل املدًية حبثاً غن اًؼمي وألهنم 40) %(  من اًساكن، ُو
 (.0220درستون من اًخؼَمي فال معي أماهمم إال اًدسول أو األغٌلل اًِامض َة )ذومك، ً 

أسايس جسؼى اكفة ازلول إىل ثوفريٍ،   إن جماهَة اًخؼَمي وثوفري اخلدماث اًخؼَميَة معَةٌ  اًخؼَمي واًدرسة مٌَ: -ة 
ىن اًواكع ٍىضف أن اًيظام اًخؼَميي اٍميين ال ٌس خوغة لكً  زام ابإلضافة إىل ػدم ثوفر اخلدماث مهنم يف سن اإلً ٍو

واخنفاض ػدذ املدازش ومدازش اًحياث ثضلك خاص  ،اًخؼَميَة، وػدم موبهحة املهناح ازلزايس ٌَخعوزاث اًؼرصًة
ف، وثدين مس خوى ثأَُي املدزسني، ابإلضافة إىل سوء األحوال الاكذعاذًة واًفلر واًحعاةل لك ُذٍ اًظروف  ابًًر

( إىل أن إحٌليل ػدذ األظفال 0220وكد أصازث ذزاسة رشف وػًل ) ،اًخؼَمي يف حِات األدش ثؤذي إىل حراحع أمهَة
( ثَمَذا يف سن 014،221حوايل)م 0222- 8999اشلٍن س حق هلم الاًخحاق ابًخؼَمي مث حرهوا ازلزاسة يف اًؼام ازلزايس

ضلكون وس حة ) ة وثؼوذ ظاُرت ُذا اًدرسة إىل  ( من إحٌليل ػدذ اًخالمِذ يف هفس اًفئة%0اًخؼَمي األسايس ٌو اًؼمًر
ثدين مس خوى ذخي األدشت وػدم كدزهتا ػىل حتمي هفلاث اًخؼَمي، ابإلضافة إىل ػدم نفاًة املدازش يف اسدِؼاة اًعَحة 

فِة.  وخاظة اًفذَاث وحتدًدا يف املياظق اًًر
دازش نٌل أصازث تؼغ ازلزاساث فَِ أن أظفال اًضوازع ٌضلكون اًًس حة اٍىدريت من املدرستني من امل مومما الص

وركل ثسخة سوء األحوال الاكذعاذًة واًفلر اًيت ثؼاين مهنا أدشمه مما ًؤذي إىل ػدم جضجَع أو حٌلش األُي هلم ػىل 
ف واألغحاء املدزس َة فاًدرسة ًؼين يف امللام األول اخلروح إىل  ،اًخؼَمي ثسخة اٍلكفة وػدم اًلدزت ػىل مواهجة املعاًز

 (. 0222ًسؼي إىل معي غاًحاً ما ٍىون ُامض َاً ) غرص،اًضازع وا
فاًفلر ًدفع األظفال  ،ًؼخرب اًفلر سخداً زاُساً من أس حاة اهدضاز أظفال اًضوازع اًظروف الاكذعاذًة ) اًفلر(: -ح 

اًفلر  مذؼدذت من الاس خغالل واًؼدوان، نٌل أن إىل حرك املدزسة والاًخحاق تلوت اًؼمي يف اًضازع حِر ًؼاهون أصاكالً 
دسخة يف اسذايذ ادلاػاث اًِامض َة ) اًرشحيب واًؼمراين  .(0222 ،ًدفؼِم إىل الاحنراف واخلروح ػىل اًلواهني ًو

أو املدرستني من اًخؼَمي أو اشلٍن ًؼاهون من سوء  ع( إىل أن خعااط أدش أظفال اًضواز 0222وكد أصاز خََي )
دشت راث ا مجَؼاً مدضاهبة وميىن جتمَؼِا ثسِوةل حتت الفذة " األخر املضالكث اخلاظة ابًعفوةل، جندُآاًخغذًة إىل 

" فِيي األدش اًيت ثؼُش يف املياظق اًؼضوااَة واألحِاء اًضؼحَة اًخلََدًة يف املدن أو يف املس خوى املؼُيش امليخفغ
 نثافهتا اًساكهَة وثفذلر وىه املياظق املفذلرت ٌَخدماث اًعحَة أو الاحامتغَة، واًيت ثخىون من مسبهن مرثفؼة يف ،اًًرف

ذٍ األدش مٌخفض  .ازلخي ثؼُش حتت خط اًفلر ةإىل املواظفاث اًعحَة أو املرافق اًعحَة. ُو
وال ٍاكذ ًوخد جممتع إال  ،ثؼد اًحعاةل من اًخحدايث اًيت ثواخَ املمتؼاث اإلوساهَة ػىل مر اًؼعوز:اًحعاةل -ذ 

ؼاين من ُذٍ املضلكة سواء أاكن املمتع من ا  .ملمتؼاث املخلدمة أو اًيامِةًو
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ال أن ما ًضاغف من ثعوزُا وثؼلدُا يف املمتع اٍميين ُو إواًحعاةل يف اٍمين صأهنا صأن اًؼدًد من ذول اًؼامل 
 اًعحَؼة ازلامئة واملزمٌة ٌَمضلكة ػىل هلِغ احلال يف ازلول املخلدمة اًيت ثؼاين من تعاةل مؤكذة أو ذوزًة. وجضري ذزاسة

%(  20%( أما اًحعاةل امللٌؼة فذعي إىل )20( إىل أن وس حة اًحعاةل اًفؼََة يف اٍمين ثعي إىل أنرث من )0220)اخلَحة
ياك اًؼدًد من األس حاة املِمة اًيت ثؤذي إىل مضلكة اًحعاةل يف تالذان مهنا  :ُو

 .اًزايذت اًرسًؼة يف اٍمنو اًساكين -
 .املؤرشاث اًراُس َة ًِذٍ األسمة ىحدإحِر متثي اًحعاةل  ،األسمة الاكذعاذًة اًيت ًواهجِا الاكذعاذ اٍميين -
لِا -  .غوذت ما ًلرة من مََون ميين إىل اًوظن من اًسؼوذًة وذول اخلََج اًؼريب وذول رشق أفًر
ا  -  كةل وحشة الاسدامثز األحٌيب املحارش يف اًلعاػاث اإلهخاحِة اًززاغَة واًعياغَة واًسمىِة واًس َاحِة وغرُي
 .ًف إىل احلرضاًِجرت من اًر  -
 .ثدين الاسدامثز اخلاص واحملًل -
 .ػدم اًرتط واًخًس َق تني جرامج ومٌاجه اًخؼَمي يف اكفة مراحهل وتني احذَاخاث املمتع من املِن اخملخَفة -
ة املِين واًخلين -   .غزوف اًفرذ اٍميين غن الاًخحاق مبربنز اًخؼَمي واًخدًز

  -:األسببة األسريت :ثبَيًب
 :ًًل هَ ميىن اإلصازت إىل ماأس حاة مذداخةل مع األس حاة املمتؼَة إال زمغ أن ُذٍ األ

حد األتوٍن أو لكهيٌل كد ٍىون سخداً يف ضؼف اًركاتة ػىل األظفال ومن مث احنرافِم أو أإن فلدان  -:اًَمت -8
 .خروهجم إىل اًضازع

ٍن ٌَؼمي يف اخلازح كد ًؤذي ثسخة اًَمت أو اًخعدع األدشي أو غَاة األة أو األتو  -:اإلكامة زلى األكازة -0
 .ركل أًضا إىل ضؼف اًركاتة أو اًخؼرض ٌَؼيف مث اًِروة إىل اًضازع

اًِروة مبؼىن وحوذ مضالكث ذاخي األدشت تني األة واألم واألتياء مما ًدفؼِم إىل حماوةل  -:اًخفىم األدشي -2
لمي اًعالق أو الاهفعال وحيدج األدشت وثخعدع دضدت األة ًزتوح،مٌفعي يف ماكن ظرف لك ًو  .ابًضازع اٍهناًة يف األتياء ًو

سواء من األتوٍن أو من األكازة أو احملَعني أو حىت من املدزسة الن اًلسوت واًؼيف ًوزلان  -:اًلسوت -4
  .الاهفجاز مث اٌَجوء إىل اًضازع

حد األتياء كد ٍىون نرثت ػدذ األتياء مع ظروف اكذعاذًة ظؼحة مع ما ًعاحدَ من متَزي أل -:اٍمتَزي تني األتياء -0
فَِ أن  مومماال ص ،وإٌُلل تؼغ األتياء أو متَزي اٍىدري غن اًعغري، ًوزل اًغريت ومن مث اًِروة ،اًوزل وكد حىون اًحًت

 .نرثت األتياء مع اهدضاز اجلِي ثدفع إىل اًخغايض غن غَاة األتياء أو إكامهتم خازح األدشت
هنم وواإلكامة يف أحِاء ُامض َة راث ظاتع خاص إىل خماًعة األتياء امليحرفني اشلٍن ًغكد ثؤذي  -:اًسوء كرانء-2

 .جلك ماُو فاسد
إن األة اشلي ميازش معاًل اتفِاً أو مٌحرفاً كد ٍىون سخداً يف احنراف األتياء واحرتافِم  -:معي األة أو األم -2

ومن مث ُروهبم أو  ،ؤثر ػىل األتياء وثدفؼِم إىل الاحنرافازلػازت ويه أغٌلل ث ،ٌَؼمي هفسَ ومن ُذٍ األغٌلل: اخملدزاث
  .( 0222 ،خروهجم إىل اًضازع ) غرص

  -:ثبنثًب: أسببة خبصت ببألطفبل أَفسهى
  -:من األس حاة اًيت ثدفع ابًعفي إىل اًضازع

ة أو اًِروة من اًضغط واألوامر األدشًة -  .املَي إىل احلًر
 .م اًرتفِة يف ذاخي األدشت واًححر غيَ يف اًضازعػدم الاُامتم ابٌَؼة ورضوزت واهؼدا -
ضؼف اًركاتة ثسخة اإلٌُلل من خاهة األدشت أو اًثلة اًزاادت واهؼاكش ركل يف إظاز اًؼيف وػدم الاس امتع  -

لدز مضاغرٍ تُامن جيد ركل تني كرانء اًسوء خازح األدشت  .ًألظفال وثوزل كٌاػة زلى اًعفي تؼدم وحوذ من ًفِمَ ًو
 ت يف اًسَوك حلاالث أخرى يف األدشت أو أحد األتوٍن.احملباك  -
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ىٌَ ًدز ذخال وكد ٍىون ُذا اًؼمي جسوال أو إثَان  - حة اٍمتكل فاًضازع ًدِح  ه هوػا من اًؼمي أاي اكن، ٍو
 أغٌلل مٌافِة ٌَؼرف واآلذاة.

 ػدم اًلدزت ػىل اًخىِف مع اًظروف األدشًة غري املالمئة. -
 (. 0220ا فَِ من خرباث خدًدت ومغامراث اإلص حاع اًؼاظفي )ذومك، اًضازع كد ٍىون غيرص خذة مب

من ُيا ًخخني ًيا أن ظاُرت أظفال اًضوازع ثدضلك من خالل مجةل واسؼة من اًؼوامي ثخوسع ػىل أنرث من ظَغة 
ر ًعؼة أو مس خوى احامتغي واكذعاذي وس َايس وحمنوي، نٌل ثخداخي يف أس حاهبا تني األدشت واًعفي واملمتع، وحبَ

ًَة، ومبا ًخعَة ذزاسة معَلة ًواكع ُذٍ اًظاُرت من اكفة حواىهبا، ومن مث اخلَوص ؤوحتدًد ظرف واحد وحتمَهل املس
إىل إسرتاثَجَة صامةل الحذواء ُذٍ اًظاُرت ومؼاجلهتا ػىل حنو ػَمي ومهنجي. وازلزاسة احلاًَة جسؼى إىل إجراس ُذٍ 

 هخاجئ ُذٍ ازلزاسة غواًن تأي ذزخة أو مس خوى  تخؼز. وميىن أن جضلكمتع احملًلاًظاُرت من خالل مثال واحد ًؼُضَ امل 
 يف اًخؼامي مع ُذٍ اًظاُرت ػىل حنو خمخَف ومبا حيلق حٌلًة حلِلِة ٌَعفي واًعفوةل.

   -تجربت يركز األيىيت وانطفىنت اآليُت في يحبفظت تؼز نهتصذي نظبهرة أطفبل انشىارع:
 -انتؼريف ببنًركز:

اًعفوةل اآلمٌة مرنز حيمي هظام مؤسيس ًددع مجؼَة اًخاكفي واًرػاًة الاحامتغَة واشلي مت إس ياذٍ إٍهيا من  مرنز

ة  و غحازت غن مؤسسة حرتًو و اآلن اتتع ًوسازت اًضؤون الاحامتغَة واًؼمي، ُو كدي وسازت اًضؤون الاحامتغَة واًؼمي ُو

ة هتدف إىل إػاذت ثأَُي األظفال اشل ٍن ًؼُضون ظروفا ظؼحة ونذكل األظفال تال مأوى وذجمِم احامتغَا راث غاًة حمنًو

 وثؼَميَا وهميَا تُرس وسِوةل ػرب كٌواث وهجاث أخرى راث ػالكة تؼياًة األظفال وزػاٍهتم.

 -انتأسيس:
م ومت ثدصٌَُ ثضلك زمسي يف ًوم ارلُس املوافق اًثامن من 0220 /4 /82ثأسس املرنز يف حمافظة ثؼز تخازخي 

م ابًخًس َق مع مىذة وسازت اًض ئون الاحامتغَة واًؼمي واملَس احملًل ابحملافظة واًعيدوق الاحامتغي 0220مترب ػامسخ 
( ًس ية 8)ادلؼَاث واملؤسساث األََُة زمق حِر مت ثأسُسَ مبوحة كاهون ،ٌَخمنَة ومجؼَة اًخاكفي واًرػاًة الاحامتغَة

م وثؼدًالثَ 8990( ًؼام 04م ونذكل كاهون زػاًة األحداج زمق )0228( ًؼام 809م  والحئخَ اًخيفِذًة زمق )0228
م  ثضأن اًالحئة اًخيظميَة إلس ياذ ذوز ومربنز اًرػاًة الاحامتغَة 0220( ًؼام 01والحئخَ اًخيفِذًة تلراز وسازي زمق )

 إىل ادلؼَاث واملؤسساث األََُة.

 -األهذاف انؼبيت:
 هيدف املرنز يف معهل توخَ خاص إىل:

 :حلد من اهدضاز ظاُرت أظفال اًضوازع وحٌلٍهتم من خماظر الاحنراف أو اًخؼرض  ه من خاللا -8
 ثلدمي اًرػاًة اًعحَة واًغذااَة واملَخس ًِؤالء األظفال. -أ 

ة واًيفس َة والاحامتغَة حتلق ٌَعفي الاس خلراز واألمن  -ة  إجياذ تُئة مٌاس حة وآمٌة جض متي ػىل اًرػاًة اًرتتًو
 اًيفيس والاحامتغي.

اإلسِام يف إػاذت ثأَُي األظفال مبا حيلق اهخلاهلم إىل احلَات اًعحَؼَة اًلامئة ػىل اًثلة ابًيفس والاهفذاخ ػىل  -ح 
 املمتع توغي املواظية والاهامتء. 

ة واًخأَُي اًفين واملِين -ذ  إلهساة اًعفي يف اًسن املياسة اخلرباث واملِازاث اًفٌَة واملِيَة حبَر  ،اًخدًز
 ىل الاًخحاق ثسوق اًؼمي.ػ اً ًعحح كاذز 

 ن اًعفوةل يف مؼاجلة ظاُرت أظفال اًضوازع وركل من خالل:وئو حتلِق رشبنة مع اجلِاث املؼيَة ثض   -0
 اًخًس َق ووضع اخلعط اًيت جسِم يف مؼاجلة اًظاُرت. -أ 

ة ومربنز اًرػاًة األخرى ٌَحاالث اًيت جس خدغي ركل. -ة   اإلحاةل ػىل مربنز اًخدًز
ف ابًظاُرت من خال -ح  ا اًسَحَة ػرب وسااي اإلػالن امللروءت واملسموػة واملراَة.اًخؼًر  ل اًخوغَة تثاثُز
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 أَشطت انًركز:
 حيلق املرنز أُدافَ من خالل األوضعة اًخاًَة:

ة وبندساة اخلرباث -8  .اس خلدال األظفال يف املربنز وخذهبم إًََ وحتحُهبم فَِ من خالل اًرػاًة واخلدماث واًخدًز
نيالاُامتم مبضالكث األظ -0  فال املرتذذٍن ػىل املرنز ومؼاجلهتا من خالل األخعااَني اًيفساهَني والاحامتػني واًرتتًو

 وز الاحامتغَة األخرى.ازلربنز و املووضع جرامج املخاتؼة واذلاًة ملن حيخضهنم املرنز أو ملن ًلوم تإحاٍهتم إىل 
ة واًخأَُي ًخوفري فرص ثؼَمي ملن اهلعع م -2 ن األظفال غن اًخؼَمي األسايس، وفرص اًخًس َق مع هجاث اًخدًز

ر كدزاثَ يف اًخؼَمي واًخؼمل وفرص حملو األمِة ملن مل ًَخحلوا هنااَا يف اًعفوف األوىل من  ة همين ملن ٍرغة يف ثعٍو ثدًز
 اًخؼَمي األسايس.

رػاًة اًعحَة اًخًس َق مع املؤسساث اًعحَة ًرػاًة األظفال اشلٍن ًؼاهون من أمراض أو إػاكاث ميىن ػالهجا، واً -4
هنم والاس متراز يف ووالاحامتغَة ملن ٌس خؼىص ػالهجم ػرب إحاٍهتم إىل مربنز وذوز اًرػاًة الاحامتغَة راث الاُامتم ثض ئو 

 املخاتؼة والاظمئيان ػَهيم.
 اًسؼي إىل ثوفري فرص معي ًألظفال اشلٍن ًمت ثأََُِم وظازوا يف سن اًؼمي وفق كاهون اًؼمي اًيافذ. -0

 هذفت:انفئت انًست
ؼرفِم املَس األػىل ًألمومة واًعفوةل تأهنم األظفال  ًؼخرب أظفال اًضوازع مه اًفئة املس هتدفة ملرنز اًعفوةل اآلمٌة ًو

خخذون من اًضازع يا يف ػالكهتم األدشًة وال ًخعَون تأدشمه تعفة مٌخظمة ًو جلك ما ٌض متي ػَََ  -اشلٍن ًؼاهون ُو
يلعِم اذلاًة واإلمأوى وحمال إلكام -املفِوم من مؼىن اف واًخوحَِ من رش هتم ازلامئة أو ص حَ ازلامئة ومعدزا ملؼُض هتم ًو

ؤالء األظفال يف لك األحوال معيفون إىل زالزة أمناط من اًؼالكاث  كدي أصخاص زاصدٍن أو مؤسساث حرػامه ُو
 األدشًة ويه:

ؼوذون إىل املحُت فهيا ًومِا. -8  أظفال هلم ػالكة تأدشمه ًو
 حني وآخر. تني إٍهيام تأدشمه ضؼَف ًذُحون أظفال اثعاهل -0
 .أظفال ًُس هلم ػالكة تأدشمه إما ًفلداهنم ابملوث أو اًعالق أو ًِجر أدشمه أو أهنم من األظفال اٌَلعاء -2

ؤالء األظفال ٍمتزيون تؼدت خعااط ويه:  ُو

 .ووحوذ أسمة ُوًة ،ضؼف املحاذئ واًخحًل ابًلمي وضؼف الاهامتء -8

 واًؼمي ضد املمتع. ،رغحة يف اخلروح ػىل اًيوامُساًضؼوز ابًظمل واً -0

 .اًؼياذ وحة اًضغة وػدم اًرتنزي واًالمداالت ابآلخٍرن -2

 .حة اٍمتكل واحلعول ػىل ذخي وامذالك ثروت -4

 .املَول إىل اًؼدواهَة -0

 اًغريت واًدضدت اًؼاظفي. -2

ة جلك ظوزُا) اًوكت -2 ؼة األذواز وممازسة احلًر  اجلًس تال حرح(. -اًحؼد غن اًضحط -حة اٌَؼة ًو

اخلوف وػدم اًلدزت ػىل اًخىِف ابإلضافة إىل بندساهبم مؼاًري وكمي ومفاُمي حٌلػة أظفال اًضوازع واٍىذة  -1

 وػدم اًثلة ابآلخٍرن.

 عوتة واًيفوز من الاس خلراز واملَي إىل الاس متخاؤ ع ٌَحرنة ازلواملَي إىل اًخححة واٍمترذ غن اًسَعة واًزن  -9

 ػدم الانرتاج ابملس خلدي.ابحلَات يف حلظاهتا و 

 م يف هوااي اآلخٍرن جتاُِم والاغامتذ ػىل اًيفس والاس خؼداذ ًخلدمي ملاتي ملا حيعَون ػَََ.ِاًدضى  -82

  -أقسبو انًركز:
 -:يتكىٌ انًركز يٍ األقسبو انتبنيت

 -اشلي ًلوم ابملِام اًخاًَة: و :كسم الاس خلدال
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ن -أ  َة غهنم يف جسالث خاظة اس خلدال األظفال املس خلعحني من اًضازع وثدٍو   .املؼَوماث واًحَاانث األًو

ن املؼَوماث يف اس امتزت خاظة تذكل ًخأسُس كاػدت  -ة  فذح مَف خاص ٍلك ظفي مرتذذ ػىل املرنز وثدٍو

 .تَاانث ومؼَوماث غن اًعفي

ي إحاةل احلاالث الاحامتغَة ػىل كسم اًححر الاحامتغي واًيفيس تغرض إحراء ذزاسة مذؼملة ٌَعفي وحتََ -ح 

 .زول اًعفي إىل اًضازعىحاًخَ وأوضاػَ وحتدًد األس حاة اًيت أذث إىل 

إىل املدٍرت اًخيفِذًة ٌَمرنز تغرض  َإػداذ اًخلاٍزر الاحامتغَة واًيفس َة غن األظفال اشلٍن مت حبهثم وزفؼ -ذ 

 .أو إحاًخَ ػىل مربنز وذوز زػاًة أخرى ،هتَئذَ إلػاذت إذماخَ يف أدشثَ

 -:اشلي ًلوم ابملِام اًخاًَة و كسم اإلًواء املؤكت:

ثلدمي اًرػاًة الاحامتغَة واًيفس َة من خالل اًخؼرف ػىل املضالكث اًيت ًؼاين مهنا األظفال واًؼمي ػىل  -8

 .ػالهجا

 .اإلكامة ( ،املالثس ،اخلدماث اًعحَة ،كدمي اخلدماث األخرى ) اًغذاء -0

 .حرفهيَة ًألظفال ،ذًًِة ،ثلدمي أوضعة ثثلِفِة ثؼَميَة -2

 .الاُامتم ابٍهتذًة واًخيلِح ٌَسَوهَاث اخلاظئة واًؼمي ػىل ثؼدًَِا -4

 .اًححر وثليص املؼَوماث غن أمبهن ثواخد األدشت -0

 .اًخأند من زغحة األدشت يف اس خؼاذت ظفَِا -2

 .ثيظمي جرامج اًزايزاث املخحاذةل تني األظفال وأدشمه -2

 .تداًة مجع مشي األظفال مع أدشمه -1

 .امج سايذت ازلخيذمع األدشت أو جر  -9

 .تدء جرامج اإلرشاف واملخاتؼة تني مرنز اإلًواء واملدزسة واألدشت  -82

 .تذكل ياملخاتؼة واًخلِمي ونخاتة اًخلٍرر ازلوز  -88

خوىل ُذا اًلسم املِام اًخاًَة :كسم اًححر الاحامتغي واًيفيس خأًف من األخعااَني اًيفس َني والاحامتغَني ًو  :ًو

 .ًضازع واحذذاة األظفال وحرغَهبم ابملرنز ومن مث اس خلعاهبم من اًضازع إىل املرنزاًزنول املَداين إىل ا -8

اس خلدال األظفال وجضخَط أوضاغِم وحتََي أس حاهبا وثعيَف حاٍهتم وحتدًد وضؼِم يف املرنز أما اإلحاةل  -0

 .إىل كسم اإلًواء املؤكت

ة و  -2 ة واًرايضَة واًرتفهيَةاً اًيفس َة والاحامتغَة واملساتلاث اًخخعَط ًألوضعة اًرتتًو  .ثلافِة واًفىًر

ثوفري املياد اًعحي املياسة ٌَعفي، إساةل اًخوحر زلًة وإصؼازٍ ابألمان واًعمأهٌُة، واًؼمي ػىل هسة  -4

 .زلذَ،  وإجياذ ػالكة مذَية مؼَ

ة واًرايضَة واًرتفهي  -0  .َةاملضازنة يف إػداذ اًربامج واألوضعة الاحامتغَة واملساتلاث اًثلافِة واًفىًر

 .مضازنة اًعحُة يف جضخَط حاةل األظفال وزمس خعة ٌَؼالح -2

 .اإلرشاف واملياوتة يف اًفرتاث اٌََََة -2

ة واًخغَرياث اًيت ظرأث ػَهيا -1  .إػداذ اًخلاٍزر غن حاالث األظفال اًيفس َة والاحامتغَة واًرتتًو

 .خلدال األظفال احملاًني إٍهيااًخًس َق مع املربنز وذوز اًرػاًة الاحامتغَة ابحملافظة وأخذ موافلهتا ابس   -9

إحاةل األظفال إىل مربنز وذوز اًرػاًة الاحامتغَة األخرى ابحملافظة حسة أوامر املدٍر اًؼام تؼد ثلٍرر  -82

 .اًحاحثني واألخعااَني
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ن املؼَوماث واًحَاانث اخلاظة ابألظفال احملاًني وإزسال ظوزت من املَف اخلاص جلك ظفي إىل  -88 كِد وثدٍو

م   .حال إٍهيا اًعفياجلِة امل

خوىل املِام اًخاًَة :كسم اًخؼَمي واألوضعة اًرايضَة واًرتفهيَة  -:ًو

ومبا ًدٌاسة مع حاةل وظروف اًعفي، وإكامة اًيدواث ازلًًِة واملؼخلداث  ،إػداذ اًيظام اًخؼَميي واًرتتوي -8

 .اإلسالمِة ًخؼدًي سَوهَاث األظفال

واًلدزت ػىل اًخحدج واًخؼحري  ،خالل ثؼَمية  اًلراءت واٍىذاتة من ،اًؼمي ػىل حمنَة كدزاث وهمازاث اًعفي -0

 .حنو األحسن َواًؼمي ػىل ثغَري سَوهَاث

خِة واًخأَََُة ًألظفال ونذكل اًربامج اًرايضَة واًرتفهيَة وثيظمي  -2 إػداذ اًربامج واألوضعة اًخؼَميَة واًخدًز

 .املساتلاث اًرايضَة واًثلافِة واًرتفهيَة

ا ذوزاًي وس يواًي.) إػداذ اًخلاٍز -4 ر غن األغٌلل واألوضعة اًخؼَميَة واًرتفهيَة واًرايضَة واًثلافِة اًيت مت اجناُس

 مرنز اًعفوةل اآلمٌة، ثؼز(.

 -انذراست انًيذاَيت:
كامت اًحاحثة جزايزت  ملرنز األمومة واًعفوةل اآلمٌة يف مدًية ثؼز. وأحرث اًحاحثة ملاتةل مع مدٍر املرنز 

اًيفس َني والاحامتغَني ونذكل مع ػدذ من األظفال املوحوذٍن يف املرنز، واشلٍن ًرتذذون ػَََ،  نٌل كامت واألخعااَني 

ابالظالع ػىل اًواثاق اخلاظة تدضخَط أوضاع ُؤالء األظفال وحتََي أس حاهبا، وركل ًغرض اًخؼرف ػىل األس حاة 

 .واًؼوامي املؤذًة إىل حىوٍن ُذٍ اًظاُرت

 امللاتالث ػىل ما ًًل: وكد كامت هخاجئ ُذٍ

 .ظفالً  02 – 80اًعاكة الاسدِؼاتَة ٌَمرنز  -

 أكىص حد ًحلاء اًعفي ذاخي املرنز س ية متَِداً زلجمَ مع أدشثَ. -

ق إًمت اس خلعاة ُؤالء األظفال  - ق اًحاحثني أو غن ظًر ق فاػًلما غن ظًر  اخلري. األظفال أهفسِم أو غن ظًر

ؼوذون إىل أدشمه ًَاًل. تؼغ األظفال ًمت اس خلداهلم يف اٍهناز -  ًو

 دش ُؤالء األظفال ماذاًي إرا اكهت ظروفِا ظؼحة. أيف تؼغ احلاالث ًمت مساػدت  -

 اًؼارشت. سن جتاوسث اًيت ٌَفئة اًخؼَميَة واخلدماث ،اًعحَة اًرػاًة إىل ابإلضافة ًومِاً  وحداث زالج ًألظفال املرنز ًلدم -

حراء ملاتالث مع األدش من خالل اًحاحثني واًخغَة ػىل تؼغ املضبلك إغاًحَة األظفال ًؼاذ ذجمِم مع أدشمه تؼد  -

 اًيت ثؼَق ركل ازلمج.

ٌساػد املرنز ػىل اًخغَة ػىل تؼغ األس حاة واًؼوامي اًيت ثؤذي إىل ُذٍ اًظاُرت من خالل مساػدت األدش  -

 اًفلريت ماذاَي.

ج اًخؼَميَة واًخثلِفِة واًرتفهيَة، نٌل أن مؼظم األظفال أن األظفال اشلٍن ًأثون إىل املرنز ًمت ثأََُِم من خالل اًربام -

 ٍىوهون ػالكاث محمية مع اًؼامَني وفامي تُهنم. 

خالل مالحظة سَوهَاث وثرصفاث ُؤالء األظفال  نُياك أثر ًربامج اًخثلِف واًخوغَة  اًيت ًلدهما املرنز م -

 وملازىهتا ثسَوهَاهتم كدول ذخَومه املرنز.

ن والاس خلراز ًِؤالء األظفال ألهَ يف اًضازع ثواخَ األظفال خماظر مذؼدذت حسمَة أو هفس َة ًوفر املرنز األم -

أو خًس َة ثسخة غَاة األمن واًرػاًة واذلاًة األدشًة وخاظة يف املساء، ومما الصم فَِ أن أظفال اًضوازع ًخؼرضون 
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ابث إىل خاهة املؼاانت وظؼوتة احلَات اًَومِة الاس خغالل سواء من كدي األفراذ اٍىداز أو من املرمني واًؼعا أألسو 

 وظروف اًؼمي اًسُئة.  

 -خصبئص ػيُت انذراست:
 س ية. 84 – 1سن األظفال املخواخدٍن يف املرنز أو اشلٍن ًرتذذون ػَََ ًرتاوخ تني  -
 س ية. 82 - 80  - 88اًغاًحَة اًؼظمى من األظفال يف املرنز ثرتاوخ أغٌلزمه ما تني  -
ؼوذ ركل إىل اًيظرت الاحامتغَة اًساادت يف املمتع اٍميين اًيت ثؼخرب اشلهر ُو  غاًحَة األظفال - من اشلهوز ًو

ة، نٌل أن تلاء اإلانج يف اًضازع ٌَحَع أو اًدسول ٍىون حتت مراكدة و املس ئ ول غن ثوفري احذَاخاث األدشت اًرضوًز
 رض ًخحرصاث من كدي اآلخٍرن أو اًلدغ ػَهيا.خر اٍهناز إىل اًحُت وال ثحلى يف اًضازع حىت الثخؼآأدشهتا وثؼوذ 

ن من اًخؼَمي أو مل ًدخَوا إىل املدازش، ألس حاة ثخؼَق ابحلاةل الاكذعاذًة ومن األظفال مدرست ىاًغاًحَة اًؼظم -
ما من خالل جرامج حمو األمِة ملن إمؼاجلاث هلم  يًألدشت اًيت الجس خعَع حتمي حاكًَف اًخؼَمي  ) شلا ًلوم املرنز تؼم

 .س يواث( 82س يواث أو إحلاكَ ابًخؼَمي األسايس إرا اكن معرٍ أكي من  82جتاوس سن 
أن أمبهن ثواخد ُؤالء األظفال يه اًضوازع اًراُس َة، ثلاظع اًعركاث، أمام املساخد واملعامع واًفٌاذق، أمبهن  -

 ثوكف اًس َازاث. 
ول ػىل معي يف املدًية ومع ثدين تؼغ األظفال ًًمتون إىل األزايف وسخة خروهجم من األزايف ُو احلع -

ون تؼغ املِن املخدهَة أو اًدسول ًغرض احلعول ػىل املرذوذ املايل  اًوضع املِين واًخؼَميي واهؼدامَ ًِذٍ اًفئة فِم ٍزاًو
 ملواهجة مذعَحاث احلَات.

حلة واحليان أن غاًحَة األظفال يف املرنز ًؼُضون يف أحواء أدشًة ٌضوهبا اًخوحر والاضعراة يف ظي غَاة ا -
اًؼاظفي ذاخي األدشت أما ثسخة املضبلك األدشًة اًيت ثؤذي إىل اًعالق واًخفىم األدشي، أو ثسخة غَاة اًوازلٍن 

 ٌُل أو لكٌُل.  وث أحدمل
أن أنرث األس حاة واًؼوامي اًيت ثؤذي هبؤالء األظفال إىل اًضازع حسة إخاابث اًحاحثني واألظفال أهفسِم  -

  :إىلمرثحة حسة أمهَهتا 
%( حسة اًخلاٍزر اخلاظة 12اًؼوامي الاكذعاذًة اًسُئة ) اًفلر(، حِر ميثي ُذا اًؼامي ما وسخذَ ) -8

%( من 82( مََون وسمة وميثَون )0هبؤالء األظفال واملوحوذت يف املرنز.  وحِر أن حمافظة ثؼز ًخجاوس ساكهنا )
ضلكون ماوسخذَ )% ( من ساكن ُذٍ احملافظة 09ساكن ادلِوزًة اٍمييَة، ًعيف ) %( من أحٌليل 2,81نفلراء، ٌو

 ( و اًرشحيب0222مع ذزاسة لك من خََي ) ة(، وثخفق ُذٍ اًيدِج0222اًساكن اًفلراء يف اٍمين ) ثؼَمي اًفذات، 
  .ا إىل أن اًفلر ًدفع األظفال إىل حرك املدزسة والاًخحاق تلوت اًؼمي يف اًضازع( حِر أصاز 0222واًؼمراين )

%( حسة اًخلاٍزر اخلاظة هبؤالء األظفال واملوحوذت يف املرنز، 80دشي وميثي ما وسخذَ ) اًخفىم األ -0
إىل أن ُؤالء األظفال  ا( حِر أصازو0220( وػًل )0222وثخفق ُذٍ اًيدِجة مع ذزاسة لك من اًزغيب ومحد )

دفؼِ  ًِروة واًدرشذ يف اًضازع.اإىل  مًوخدون يف حو أدشي مضحون ومذوحر مما ًيؼىس ػىل هفس َة ُؤالء األظفال ًو
%( حسة اًخلاٍزر اخلاظة هبؤالء األظفال واملوحوذت يف املرنز، 0اًَمت واًؼيف األدشي وميثي ماوسخذَ ) -2

( حِر أصازث ُذٍ ازلزاسة إىل أن اًلسوت واًرضة ٌُل األس حاة 0222وثخفق ُذٍ اًيدِجة مع ذزاسة إسٌلغَي )
 .اًراُس َة اًيت ثدفع ُؤالء األظفال ٌَدسول

 -االستُتبجبث وانتىصيبث:
 -أواَل: االستُتبجبث:

مرنز اًعفوةل اآلمٌة ًَؼة ذوزاَ ابزساَ يف مدًية ثؼز الس خلعاة أظفال اًضوازع  من خالل وضاط اًؼامَني  إن -
تَ ونذكل ٌسؼى ملؼرف األس حاة واًؼوامي اًيت ثؤذي هبؤالء األظفال إىل اًضازع، وحياول اًخغَة ػىل تؼغ ُذٍ 

 اًؼوامي من خالل مساػدت ُؤالء األظفال وأدشمه. األس حاة و 
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أنرث األس حاة واًؼوامي اًيت ثؤذي إىل ظاُرت أظفال اًضوازع يف مدًية ثؼز ثؼوذ ًألس حاة املمتؼَة اًيت  إن -
ع مهنا اًظروف الاكذعاذًة ) اًفلر( فاًفلر سخة زاُس ًؼدم اًخحاق ُؤالء األظفال ابملدازش أو جرسهبم مهنا، نٌل أهَ ًدف

ساػد أدشمه يف اًحلاء  األظفال إىل اًضازع ٌَلِام ابإلغٌلل اًِامض َة واملخدهَة من أخي احلعول ػىل ذخي ٌساػدمه ٌو
 واحلعول ػىل ًلمة اًؼُش. 

ني أو  إن - األس حاة اًؼوامي األدشًة واًيت مهنا اًخفىم األدشي واًيامج غن ثؼدذ اًزوخاث أو اًوفات ألحد األتًو
ا وػدم اًضؼوز لكٌُل أو اًعالق، لك  ُذٍ اًؼوامي ثدفع األظفال ثسخة اًخوحر يف اًؼالكاث األدشًة وػدم اس خلراُز

 ابًؼعف واحليان واحلة إىل اًِروة إىل اًضازع وممازسة املِن اًِامض َة أو اًدسول أو اًرسكة. 
اًيت ثؤذي إىل ظاُرت اًَمت واًؼيف األدشي ًأيت يف املرثحة اًثاًثة يف ُذٍ ازلزاسة من األس حاة واًؼوامي  إن -

أظفال اًضوازع، فاًؼيف األدشي كد ًخؼرض  ه اًعفي يف وحوذ األتوٍن مؼاً أو مبوث أحدٌُل أو لكٌُل ورُاة اًعفي 
ٌَؼُش مع سوخة األة أو سوح األم أو األكازة لك ُذٍ األدش إرا مل ثوفر ٌَعفي اًؼعف واحليان وخاظة أن اًعفي 

ىن اكئن حساش حيخاح أزياء منوٍ إىل  اًرػاًة يف خمخَف املاالث  فاًرػاًة ألحىون فلط من انحِة اًخغذًة واًعحة ٍو
اًرػاًة حىون من اًياحِة اًيفس َة والاحامتغَة والاهفؼاًَة  شلا إرا مل ثخوفر ٌَعفي ُذٍ اًرػاًة واسدددل هبا اًؼيف 

ياكل أظفال يف املرنز  وءجركل لكَ ًدفع اًعفي ٌَِروة من اًحُت واٌَ إنواًلسوت واًرضة واألُاهة، ف ٌَضازع، ُو
 ُرتوا من أدشمه ثسخة ُذا اًؼيف.  

   -ثبَيًب: انتىصيبث:
 الاُامتم مبرنز اًعفوةل اآلمٌة وحماوةل ثوغَة اًياش تأمهَخَ وذوزٍ يف املمتع حلي مضبلك فئة هممة من فئاث املمتع. -
ة األُايل ػىل امل  - ة  وحماوةل إجياذ فرص معي هلم حماوةل مساػدت األدش اًفلريت من خالل ثدًز ِن واحلرف اًَدًو

 ػىل أهفسِم. اوإمداذمه ابًلروض، ومذاتؼهتم حىت ًؼمتدو 
 حرص أظفال اًضوازع األًخام وإزساهلم إىل ذاز األًخام ومذاتؼة حاالهتم أوال تأول. -
 أحراء ذزاساث مؼملة ًؼوامي اًخفىم األدشي وهَفِة مواهجهتا. -
اي األػالم اخملخَفة إىل حسن مؼامةل األظفال والاُامتم هبم من مجَع اًيوايح ثوغَة األدش من خالل وسا -

 اجلسمَة واًؼلََة والاهفؼاًَة.   
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 -قبئًت انًراجغ:
ني، جمةل ػمل  إساءت(. 0222.) مـحمدإسٌلغَي، إميان  - مؼامةل األظفال ذزاسة اس خعالغَة غن األظفال املدسًو

 . 02 – 04(، 02اًؼدذ ) ،اًيفس، اًَِئة املرصًة اًؼامة ٌَىذاة

(. ثؼَمي اًفذات واحة ذًين، ورشت إػالمِة ذوزًة ثعدز غن جرانمج ثوس َع املحاذزت 0222غحد اًسالم، همدي.) -

دح( ابًخًس َق مع مىذة اًرتتَة   (.  2ثؼز، اًؼدذ )  –احملََة ًخعوٍر ثؼَمي اًفذات )جًر

املواهجة،      –احلجم  –أس حاة املضلكة  –اًؼريب  (. أظفال اًضوازع يف اًؼامل0222خََي، غزت غحد احملسن.) -

 .20 – 80اًلاُرت، :حمرز مضن أظفال اًضوازع، املَس اًؼريب ٌَعفوةل واًخمنَة

(. الاهؼاكساث اًسَحَة ٌَحعاةل يف املمتع اٍميين، حمرز مضن ) اًيوع الاحامتغي واًؼمي يف 0220اخلَحة، اجهتاح.) -

ة، ذاز ػدن ٌَعحاػة واًًرش: ػدن، اٍمين( احلاةل الاكذعاذًة ًألدش   .800 – 98ت اٍمييَة، مرنز املرأت ٌَححوج واًخدًز

ملرتحاث ٌَمؼاجلة (، مؤمتر اًعفوةل  –اآلاثز  –األس حاة  -(.  أظفال اًضوازع ) اًظاُرت 0220، أهُسة.)ذومك -

ر 0220 ماًو  81 – 82اًوظين األول، من أخي خشعَة مذواسهة ٌَعفي وحٌلًخَ وحمنَة كدزاثَ  : مرنز اًخأَُي واًخعٍو

 .821 – 90خامؼة ثؼز،  –اًرتتوي 

لمي ازلميلراظَة يف فَسفة اًرتتَة واًخؼَمي يف األزذن، 0222اًرصدان، غحد اٍىرمي.) - (. ذزاسة حتََهل ٌَمحاذئ ًو

 زساةل ذنخوزاٍ غري مًضوزت، اجلامؼة األزذهَة، غٌلن، األزذن.

(. األوضاع الاكذعاذًة و الاحامتغَة ألظفال اًضوازع يف ظيؼاء، 0222.) مـحمداًرشحيب، ػاذل و اًؼمراين،  -

 ذزاسة ملدمة مليظمة اًَوهُسف.

(. أظفال اًضوازع، مؤمتر اًعفوةل اًوظين األول، من أخي خشعَة مذواسهة ٌَعفي 0220اًضمريي، ثراي أمني.)  -

 .821 –  90خامؼة ثؼز،   –ًرتتوي : مرنز اًخأَُي واًخعوٍر ا0220ماًو   81 – 82وحٌلًخَ وحمنَة كدزاثَ 

اًظاُرت واألس حاة، حمرز مضن أظفال اًضوازع، املَس اًؼريب  :(. أظفال اًضوازع0222غرص، سايم.) -

 .821 – 802اًلاُرت، :ٌَعفوةل واًخمنَة

(. أظفال اًضوازع يف اٍمين، ذزاسة احامتغَة، اكذعاذًة، وهفس َة، 0220ػىل، غحد اًرمحن غحد اًوُاة.) -

ة: ثؼز.  مَخلى  املرأت ٌسلزاساث واًخدًز

ة يف األًفِة اًثاًثة، ػامل اٍىذة: اًلاُرت. ساتأم(. أظفال اًضوازع 0222اًس َد.) مـحمدفِمي،  -   حضاًز


