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 لرعاية الطفولة يف اجملتمع اليمني   حنو مؤشرات للسياسة االجتماعية
 دراسة تكاملية من منظور اخلدمة االجتماعية

 *أ.د. أحمذ يىسف بشير

 

 

 كال ثـاىل: 

 }َْيَا ٌَُِْمخَِّلَُي ِإَماًما ـَ َت أَؿُُْيٍ َواْح ثِيَا ُكصَّ َّيَّ ْة ًَيَا ِمْن أَْسَواِحٌَا َوُرزِّ َُ َّيَا   (47آًة) اًفصكاث زتسو  َزت

 وكال ثـاىل: 

  ََِّم زََواًًب َوَذْْيٌ أ اًَِحاُث َذْْيٌ ِؾْيَس َزت هََْا ۖ َواًْحَاِكَِاُث اًعَّ ًً اًَْماُل َواًَْحُيوَن سًِيَُة اًَْحََاِت ادلُّ     َم

  (74آًة) اٍىِف سوزت 

 

 وخاء يف احلسًر اًرشًف: )) لكمك زاعٍ ولكمك مس ئول ع زؾَخَ ......((

 (ظسق زسول شل  ) 

 )مذفق ؿَََ ؾن أجن معص(

 وكال اًضاؾص: 

 *    *    *   أهحاذان متيش ؿىل األزض إمنػػػػػػػػػػا أوالذهػػػػػػػػػػػػا تِػػػػػػػػػػييا 

                                                 
 .جامعة صنعاء-كلية اآلداب -رئيس قسم الخذمة االجتماعية -أستار التخطيط االجتماعي *
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 : تمهيذ

ة، سواء اكن رزل ؿىل اًعـَس الاكذعاذي - أو  ميوح ؿامليا املـارص ًبًـسًس من اًخلْياث اًرسًـة واًخحوالث اجلشًز

ا اًـمَلة واًحـَست املسى  ويج أو الاحامتؾي أو اًثلايف، أو اًس َايس، ثسل اًخلَْياث اًيت حصهت وثرتك آاثُز اًخىًٌو

وحصثة ؿَهيا جصوس اًـسًس من املضالكث واًلضاَّي واًؼواُص الاحامتؾَة ؿىل اإلوسان واألرست واجملمتؽ ؿىل اًسواء، 

ا اً  ةاملدضـحة واملـلست اًيت ثيـىس آاثُز ًإلوسان، وخباظة ثسل  سَحَة ؿىل فئاث اجملمتؽ اكفة، وص ىت املصاحي اًـمًص

ا من اًفئاث(.  اًفئاث اًضـَفة أو املـصضة ٌَرعص، )اكًعفوةل، واملصأت، واملس يُي، واملـاكُي، وكُْي

ًً رميَاً ًدسم ًبًخاكمي واًضمول واًـمق ،سواء ؿىل ا  - ملس خوى وال صم أن ُشٍ املضالكث واًلضاَّي ثخعَة ثسذ

اًـَمي األاكذميي)من أخي ذزاسة وفِم ومتحَط واكؽ ثسل املضالكث واًؼواُص من حِر ػصوف وضأهتا، جحمِا، 

ا، منوُا، هوؾَة وجحم املخأثٍصن هبا، وجضرَط أس حاهبا وؾوامَِا واًخـصف ؿىل اآلاثز املرتثحة ؿَهيا واجلِوذ  ذزخة اهدضاُز

ًـمًل واإلحصايئ)تخعممي وظَاكة اًس َاساث واخلعط واًربامج واملرشوؿاث املحشوةل ٌَخـامي مـِا( أو ؿىل املس خوى ا

ا وثساؾَاهتا اًسَحَة، وثيفِشُا وثلوميِا تعفة مس متصت(.    اًيت جس هتسف مـاجلة ثسل املضالكث واحلس من آاثُز

ث اإلوساهَة اًَوم، ونشا ومن اجلسٍص ًبذلهص اإلصازت إىل اهـاكساث )ػاُصت اًـوملة( ؿىل اكفة حواهة احلَات يف اجملمتـا -

ؿىل اًيؼم الاحامتؾَة، األمص اذلي أذى يف نثْي من األحِان إىل جعز ثسل اًيؼم ؾن أذاء وػائفِا امليوظة هبا، 

وحتلِق األُساف اجملمتـَة اًيت وضأث من أخي حتلِلِا، نٌل أذى أًضاً إىل ثياكط كسزت اًفئاث اخملخَفة يف الاس خفاذت 

احذَاخاهتا ومواهجة مضالكهتا، األمص اذلي ًًضأ ؾيَ ما ًـصف يف ؿمل الاحامتع ة"ػاُصت من ثسل اًيؼم إلص حاع 

 اًخفىم الاحامتؾي". 

ومن تُي ثسل اًيؼم اًيت ثأثصث وثخأثص ًبًخلْياث الاحامتؾَة اًرسًـة واملخًحلة اًيت ًخـصض ًِا ؿامل اًَوم "هؼام  -

ة يف تياء اجملمتؽ ا ًخرشي، وؿَََ ثخوكف كسزت اجملمتؽ ؿىل الاس متصاز والاس خلصاز األرست" اذلي ٌضلك جحص اًزاًو

 واًخلسم واٍهنوض. 

ًِة املِمة يف حِات اإلوسان :إر أهنا ثـس  - وثـس مصحةل اًعفوةل توخَ ؿام )واًعفوةل املحىصت توخَ ذاص( املصحةل اًخىًو

مًحمِا وكسٌلهتا يف مس خلدي حِات  وحبق اًفرتت اًيت ًمت فهيا وضؽ اًحشوز األوىل ٌَضرعَة اإلوساهَة اًيت ثؼِص

اًعفي، نٌل إهنا أنرث مصاحي اٍمنو اإلوساين أثصاً فامي ًَهيا من املصاحي، األمص اذلي ًلذيض أن حتؼى ثسل املصحةل ًبُامتم 

 ذاص من اًخرععاث اًـَمَة واملِيَة واألوساق اجملمتـَة اكفة. 

ََ أي جممتؽ ملصحةل ا - ًعفوةل وزؿاٍهتا وحٌلٍهتا وحمنَهتا ًـس من أمه املًمح اًيت ثًئب مبسى تَس أن ُشا الاُامتم اذلي ًًو

 ثلسم اجملمتؽ وثعوزٍ، فأظفال اًَوم مه "زخال اًلس" حبق، ومه أًضاً "كاذت املس خلدي". 

من لك ما من صأهَ أن ٍهتسذ وحوذُا، أو منوُا اًعحَـي  -وتخـحْي مذاكئف أحضى الاُامتم مبصحةل اًعفوةل وحٌلٍهتا  -

مؤرشاً حضازًَّي رمٌلً ثدساتق يف مضٌلزٍ األدم واًضـوة، وجسن فَِ اًدرشًـاث اخلاظة حبٌلًة األظفال وضٌلن  -اًسَمي 

حلوكِم، وادلفاع ؾن كضاَّيمه، حىت أظحح ُشا اجملال ملِاساً ًخلسم اجملمتـاث وزكهيا وحترضُا يف اًـلوذ األذْيت، 

اًساكن يف اًـامل ثضلك ؿام، وادلول اًيامِة ثضلك ذاص، ففي ذاظة مؽ حزاًس جحم األظفال كِاساً إىل ؿسذ 

%( من إحٌليل ؿسذ اًساكن، ومتَي ُشٍ 05اجملمتـاث اإلسًمِة جنس أن فئاث اًض حاة واألظفال جضلك حوايل )
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اًًس حة إىل اًزَّيذت يف تـغ ادلول اإلسًمِة
(1)

عة . األمص اذلي ٌضلك رضوزت مَحة دلزاسة املضبلك واًلضاَّي املصثح

ًً ، واختار اكفة اًخساتْي واإلحصاءاث اًيت حىفي وضؽ س َاساث مذاكمةل ًصؿاًة  هبشٍ اًفئة وثؤثص ؿَهيا حارضاً ومس خلد

ا ومنوُا ؿىل اًوخَ املعَوة.   اًعفوةل وضٌلن اس خلصاُز

ُشا وثؼِص اًـسًس من ادلزاساث واًححوج -
(2)

ت يف جمال اًعفوةل ؿىل املس خوى اًـاملي واحمل  ًل ثيايم ثسل اًيت أحًص

املضالكث وثيوؾِا ،فِياك "مضلكة اًـيف املوخَ ضس األظفال، سواء من كدي األرست أو اًضازع أو اجلْيت أو 

وهتًصة  -وؾٌلةل األظفال -وأظفال اًضوازع  -واحنصاف األحساج -وإساءت املـامةل واإلٌُلل -املسزسة أو اجملمتؽ

ا من  -وهلط اخلسماث -واًفلص -َميواًدرسة من اًخـ -واًَمت -واإلؿاكة -األظفال وأمصاض اًعفوةل... وكُْي

املضالكث"،ومجَـِا ٍصثحط ازثحاظاً وزَلاً تيؼصت اجملمتؽ إىل مصحةل اًعفوةل، واًرتثُداث اًيت ًخزشُا حنو زؿاٍهتا وثأمُي 

 وحوذُا ومس خلدَِا. 

املـامةل واإلٌُلل يف اًعلص من انحِة، ومن انحِة أدصى جضْي اًـسًس من ادلزاساث احلسًثة إىل اًصتط تُي إساءت  -

وتُي األمصاض واإلؿاكاث املزمٌة والاحنصافاث اًيت ًـاين مهنا األصزاص اًحاًلون يف املصاحي اًخاًَة
(3)

من انحِة  

 أدصى. 

ة واملعًْية اًيت ًٍوهي - ا اجملمتؽ اٍنمي ؿىل اًصمغ من أن زؿاًة اًعفوةل وحٌلٍهتا ثـس اًَوم من األًووَّيث املِمة واًلضاَّي احلًَو

جَاث اًيت ثـمي ؿىل زتط زؿاًة  اُامتماً مزًتساً، وخباظة يف اًـلوذ األذْيت إر اختش اجملمتؽ اٍنمي اًـسًس من اًخساتْي والاسرتاَث

 اًعفوةل تلضاَّي ومسائي اًخمنَة اًخرشًة، وأوخس اًـسًس من املؤسساث واًلعاؿاث اًصمسَة وكْي اًصمسَة اًيت ثـمي ؿىل ثيفِش

ًً رمٌلً يف  اًربامج واملضاًزؽ املخـَلة ًبًعفوةل وحمنَهتا، اسدٌاذاً إىل مربزاث رممة، ًـي من أجصسُا أن األظفال ٌضلكون زل

عَون إىل حوايل  ة ًو حة اًساكَه % من إحٌليل اًساكن74اًرتَه
(4)

ة   .ؿىل اًصمغ من رزل لكَ ادلزاساث واًححوج املَساَه

ؤنس ،أن  ة ، الاحامتؾَة، اًخـَنمَة جضْي،واًواكؽ ٌضِس ًو اًعفي يف اجملمتؽ اٍنمي ما سال ًواخَ اًـسًس من املضالكث)اًرتتًو

ة حـهل فصذاً سوًَّي وهوات جلَي ميي سوى ًعيؽ املس خلدي احلضازي  واًعحَة( اًيت ثـَق منوٍ اًعحَـي، وحتس من إماكَه

 .              ٌَمجمتؽ اٍنمي وحيلق اآلمال واًعموحاث اًيت ًعحو إىل حتلِلِا

و األمص اذلي ًسؾو إىل إؿاذت اًيؼص يف اًس َاساث واًربامج املـمتست ًصؿاًة اًعفوةل، وإًلاء اًضوء ؿىل حواهة  - ُو

اًلعوز فهيا ،واًـمي ؿىل اًخوظي إىل س َاسة مذاكمةل ًخحلِق األُساف املًضوذت، وثًيف أوخَ اًلعوز يف 

                                                 
  77م، ص7554اًـرصًة، سِام رمسي حداز، اًعفي يف اًرشًـة اإلسًمِة ومهنج اًرتتَة اإلسًمِة، تْيوث، املىذحة ( 1)

 . 50م.، ص1111ًويس ًـلوة ، اًعفي واجملمتؽ، اًلاُصت، مىذحة احملحة،  -اهؼص: (7)

تـغ املضالكث يف س يواث اًعفوةل املحىصت ومـاجلهتا، ؾٌلن، ذاز املسى ًٌَرش، مؤسسػة  -زواندل اًيلوزج، حصمجة فذحَة اًسـوذي، اًعفي اًعحَـي -

 .  47م، ص1110ؾحس اذلَس صومان، 

حنو تساًة ؿاذةل ًألظفال وضؽ جصانمج اًصؿاًة واًخعوز املحىصت يف اًحدلان اًيامِػة، هَلوظػَا، وزصػة املػوازذ  -زوجصث فاٍصس، حصمجة وزصة املوازذ اًـصتَة -

  55م، ص1110اًـصتَة، 

ا يف حِات األظفال، اًلاُصت، مىذحة احملحة،  -  . 17، ص م1141ظَـت رهصي مِيا، اًخًض ئة األرسًة وأثُص

ة ًعفي ما كدي املسزسة يف اجملمتؽ، اًلاُصت،  -   14م، 1111ًوًَو  -5-7اجملَس اًـصيب ٌَعفوةل واًخمنَة وآدصون، احلَلة اًححثَة ؾن اًصؿاًة اٍهناًز

(5)  Charles Welson, child abuse(san eeagou, S.A. 1999).  

 . 74م، ص  7554اًخلٍصص الاحامتؾي اًس يوي، اإلظساز اًس يوي األول،  املصنز اٍنمي ٌدلزاساث الاحامتؾَة وحبوج اًـمي ،( 7)
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ز أساًَة خسًست وكْي ثلََسًة ًخحلِق األُساف املصحوت يف جمال اًـمي مؽ اًس َاساث واًربامج اًلامئة حاًَاً، واتخاك

 األظفال وحٌلٍهتم ونفاةل حلوكِم.   

وإسِاماً مٌا يف حتلِق ُشا اًِسف خاءث ُشٍ اًوزكة اًيت جس هتسف يف امللام األول املصاحـة اًيلسًة ٌَس َاساث  -

ومن مث ثلسمي واكرتاخ تـغ املؤرشاث اًيت ىصى أمهَة األذش هبا يف واجلِوذ اًلامئة ًصؿاًة اًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي، 

 ثعحَح اًوضؽ، وثفـَي س َاساث وجصامج اًصؿاًة املوهجة ٌَعفي اٍنمي.

 وفامي ًأيت تـغ اًـيارص اًيت جض متي ؿَهيا ُشٍ اًوزكة ًخحلِق ُشا اًِسف:  -

 أواًل:  حتسًس املفاُمي اًصئُسة. 

 كضاَّي اًعفوةل. اثهَاً: اخلسمة الاحامتؾَة و 

 اثًثاُ: هؼصت هلسًة ًواكؽ اًس َاسة الاحامتؾَة ًصؿاًة اًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي. 

 زاتـاً: مؤرشاث ملرتحة ًس َاسة احامتؾَة مذاكمةل ًصؿاًة اًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي. 

 أ. احلاخة إىل س َاسة احامتؾَة.  

ا ومٌعَلاهتا.    ة. أسس اًس َاسة امللرتحة وزاكئُز

 ح. أتـاذ اًس َاسة الاحامتؾَة.  

 وفامي ًأين هدٌاول ثسل اًـيارص ثيشء من اإلجياس مبا خيسم أُساف ُشٍ اًوزكة: 

 أواًل: تحذيذ المفاهيم الرئيسة: 
 :    Childhood مفِوم اًعفوةل -1

( من املفاُمي ًـس مفِوم اًعفوةل )نلْيٍ من اًـسًس من املفاُمي اًيت جضلك ًحياث اًـمل الاحامتؾي واإلوساين -

فِا، ذما ًـَق اًوظول  ِا اًصؤى، وختخَف ثضأهنا وهجاث اًيؼص يف حتسًسُا وثـًص اًلامضة واًضائىة اًيت ثخـسذ حًو

ف ؿام ًخفق ؿَََ وحيؼى ًبًلدول ًِشا املفِوم.   إىل ثـًص

ِاهتم مٌش املًَذ وتوخَ ؿام ًعَق "مععَح اًعفوةل" ؿاذت ؿىل اًفرتت اًيت ًلضهيا اًعلاز من أتياء اًخرش من ح  -

عي إىل مصحةل اًيضج إىل أن ٍىمتي منومه، ًو
(1)

. رزل ؿىل اًصمغ من الادذًفاث يف حتسًس املسى اًزمي ًِشٍ  

املصحةل تُي اًـٌَلء واًحاحثُي ؿىل ادذًف ختععاهتم، فدَامن ٍصى اًحـغ أهنا متخس من اًوالذت وحىت سن اخلامسة 

ل صِوز اذلي وثًهتيي تحَوغ سن اًساذسة ؾرشتؾرشت ، ٍصى آدصون أهنا ثحسأ من أو 
(2  . )

ق اثًر تُامن ٍصى فًص
(3)

 

أهنا ثحسأ مٌش املًَذ وحىت سن اًصصس، ويه ختخَف من زلافة إىل أدصى ومن جممتؽ إىل آدص، إر كس ثًهتيي اًعفوةل 

 ؾيس اًحَوغ أو ؾيس اًزواح أو ًععَح ؿىل سن حمسذت. 

                                                 
 . 44م، ص 1145حَلة اًـياًة ًبًثلافة اًلومِة ٌَعفي اًـصيب، اإلذازت اًثلافِة  جلامـة ادلول اًـصتَة ، تْيون،  –َلس أتو اًـزم (1)

  .54م، ص 1144ذاز اًخـاون ٌَعحؽ واًًرش، اًلاُصت، اًس َس ؾحس اًـاظي اًس َس،، احذَاخاث اًعفوةل  يف اجملمتـاث، مؤسسة (7)

                                       .00، ص1140َلس ؿاظف قَة، كاموش ؿمل الاحامتع، اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة، اًلاُصت،  (5)
3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .       77، ص 9157لقبهرة، محمد عبطف غيث، قبموس علم االجتمبع، الهيئة المصرية العبمة للكتبة، ا - 
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وذ اًحاحر أن ًلصز أن امللعوذ ًب - ظعًخ "اًعفوةل" يف ادلزاسة اًصاُية ثسل املصحةل اًيت ٍىون فهيا اًعفي ُو ًو

اًعصف املس خجَة ذوماً أو كاًحاً ًـمََاث اًخفاؿي الاحامتؾي من حوهل، وحىون فهيا اًـًكة تُي اًعفي واجملمتؽ يف 

اًلاًة أحاذًة الاجتاٍ من ذًل معََة اًخًض ئة الاحامتؾَة
(1)

و ما ًربس أمهَة  مصحةل اًعفوةل ٌَفصذ واجملمتؽ ؿىل ، ُو

اًسواء، إر ًخحسذ من ذًًِا مس خوى حاكمي اًفصذ مؽ اجملمتؽ ؿىل املس خوى اًثلايف والاحامتؾي واًوػَفي واملـَازي 

 .ًً  واًضريص، فاألظفال مه يف احللِلة، مصآت اجملمتؽ، وفهيم ٌس خعَؽ اجملمتؽ أن ٍصى هَف ميىن أن حىون ظوزثَ مس خلد

ؤنس )ؾ - ٌلذ ادلٍن إسٌلؾَي( ؿىل ُشٍ احللِلة حُي ًلصز أهَ إرا اكهت اًسٌلث اًضرعَة ٌَفصذ يه هخاح خلرباثَ ًو

اًعفََة، فإهَ ًحسو من امليعلي أًضاً أن حىون أصاكل اًسَوك املمزيت ٌَمجمتؽ تأمكهل يه هخاح األس حاة واًـوامي 

ا تيفس اًعًصلة هفسِا  هفسِا، وميىن ثفسُْي
(2)

ًً ؾن أن أظفال اًَوم ميثَون كاؿست أساس َة ٌَلوى اًـامةل  ، ُشا فض

املس خلدََة، واخملزون الاحذَاظي اًصئُس والاسرتاثَجي ٌَمِازاث اًفٌَة واًلوى اذلُيَة اًيت ًـمتس ؿَهيا يف حي 

َر مضبلك اًلس وثأسُساً ؿىل رزل فإن س َاسة حمنَة املوازذ اًخرشًة ًًدلي أن حصحىز ؿىل مفِوم ذًيايم ٌَعفوةل حب 

 ًًدلي أن ثلوم ؿىل حلِلة مؤذاُا أن ظفي اًَوم وصاة اًلس ًـس ؾيرصاً فـااًل يف حتلِق اًخلْي الاحامتؾي املًضوذ. 

هتا اُامتماً ذاظاً، ونشا املوازَق  - ة تخسل املصحةل، وأٍو وألمهَة مصحةل اًعفوةل فلس ؾيُت لك اًرشائؽ اًسٌلًو

َة، وجلان حلوق اإلوسان و   ادلساثْي واًلواهُي اًيت ثخزش مهنا ادلول مهناخاً حلَاهتا وحِات صـوهبا. والاثفاكِاث ادلًو

نٌل أن اإلسًم ؿىل وخَ اخلعوص أؾعى ؾياًة ذاظًة تخلٍصص حلوق اًعفي، وواحداث األرست واجملمتؽ حنوٍ،  -

ة وزلافِة وزوحِة مذاكمةل، وهعوص اٍىذاة واًس ية حافةل ًب ًخوحهياث وأوحض ما جية هل من زؿاًة حصَة وحصتًو

 واألحاكم اًضامةل واًخفعَََة يف ُشا اًضأن.

وظفوت اًلول، أنسث أذتَاث اًعفوةل ؿىل األمهَة اًحاًلة ملصحةل اًعفوةل،وحموزٍهتا يف حِات اإلوسان واجملمتؽ،  -

إىل  ورضوزت الاُامتم هبا ووضؽ اًس َاساث واخلعط اًيت حىفي زؿاٍهتا ختعَعاً وثيفِشاً ومذاتـة، األمص اذلي ٍصحؽ

ؿست اؾخحازاث رممة وضفت ؾهنا ثسل ادلزاساث
(3)

ؤنسُا اًواكؽ امليؼوز، هَرعِا فامي ًأيت:   ، ًو

أن ظفوةل اإلوسان ثـس أظول مصحةل ظفوةل)سمٌَاً( يف اٍاكئياث احلَة ؿىل اإلظًق، ومن مث فِو يف أمس احلاخة  .1

ةل من اًزمن ختخَف ًبدذًف ـياًة واًصؿاًة والاُامتم ًفرتت ظًو حغ اجملمتـاث من احلضازت أو اًحساوت، إر ٍصى  ٌَ

اًحـغ أن ظفوةل اإلوسان حزذاذ ظواًل لكٌل اسذاذ اجملمتؽ زكِاً يف سمل اًخعوز الاكذعاذي والاحامتؾي، فاجملمتؽ لكٌل 

حَات اًعاحلة وذمازس سمة إلؿساذ أظفاهل ٌَ ة أذوازمه ازثلى واسذاذ حترضاً ثـلسث احلَات فَِ، ومن مث اسذاذث اًفرتت اًً

 .ًً  يف ذسمذَ مس خلد

                                                 
متؽ  اًيت ثـمتس وهلعس ُيا ًبًخًض ئة الاحامتؾَة يه ثخسل اًـمََة اًيت ًمت مبلذضاُا هلي اًرتاج الاحامتؾي ٍلك موًوذ خسًس إىل أن ميازش ذوزٍ يف اجمل (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           يف امللام األول ؿىل اًخَلُي واحملباكت.                                                      

ت، مازش11ت اجملمتؽ، سَسةل ؿامل املـصفة، اًـسذ َلس ؾٌلذ ادلٍن إسٌلؾَي، األظفال مصآ(7)  . 4ن، ص 1144، اجملَس اًوظي ٌَثلافة واآلذاة، اٍىًو

 . 45-41أهؼص َلس ؾٌلذ ادلٍن اسٌلؾَي، مصحؽ ساتق. ص (5)

ت، 7زاحب حصيك ، حلوق اًعفي تُي اًرتتَة اإلسًمِة واًرتتَة اًلصتَة احلسًثة، جمةل اًـَوم الاحامتؾَة، اًـسذ ) - م، 1145( اًس ية اًثامٌة، خامـة اٍىًو

 . 155 - 157ص  
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أن اًعفي كاتي ٌَخىِف واًخلْي حبسة اًحُئاث اًيت ًـُش فهيا، وحبسة املؤثصاث اًيت ًخـصض ًِا يف ظلصٍ  .7

 سَحاً أو إجياًًب. 

أن ظفي اًَوم ُو زخي اًلس، وؿَََ ًخوكف تياء اجملمتؽ املصقوة، وتياء احلضازت املًضوذت، فإن أي جممتؽ ًخعَؽ  .5

َاثَ واًخلسم والازثلاء تيوؾَة ثسل احلَات ًًدلي أن ًضؽ كضَة اًـياًة ًبًعفي يف امللام األول من ٌَهنوض حب 

 اُامتماثَ. 

ا ًأيت يف ثعوزان الاُامتم ًبًخـصف ؿىل اًوضـَة اًلامئة ٌَس َاساث اًلومِة ًصؿاًة اًعفوةل،  ًِشٍ األس حاة وادلوافؽ وكُْي

ث وهجوذ، وثلوميِا وثًيف ما فهيا من أوخَ كعوز اسدٌاذاً إىل األسَوة وما ٍمترغ ؾهنا من دعط وجصامج ومرشوؿا

 اًـَمي اًسَمي.  

 :   Social workمفِوم اخلسمة الاحامتؾَة  -7

س، فإن مـؼم  - فاث اًيت ظسزث ٌَزسمة الاحامتؾَة ؿىل مسى كصن من اًزمان أو ًٍز زمغ أن دلًيا اًـسًس من اًخـًص

فاث ما سال ؿاحزاً  ؾن ثلسمي مفِوم )خامؽ ماهؽ( حيؼى ًبًلدول من اكفة املض خلَُي ًبخلسمة الاحامتؾَة هسل اًخـًص

فاث واسؽ خساً حبَر  فاث املخـسذت ًخخُي ًيا أن تـغ ثسل اًخـًص ثـَاميً وذمازسة، ومن ذًل اس خلصاء ثسل اًخـًص

دص أضَق من أن ٌضمي ًضم حواهة ال ثسذي تعحَـهتا يف هعاق اخلسمة الاحامتؾَة، تُامن جنس أن اًحـغ اآل

حواهة ثـس حزًء ال ًخجزأ مهنا
(1.)

  

ـي ُشا ُو ما حسا ًبدلـَة اًلومِة ًألدذعاظحُي الاحامتؾَُي ًبًوالَّيث املخحست األمٍصىِة ًًجتاٍ حنو حماوةل  - ًو

ف ؿامي" ملٌلزسة اخلسمة الاحامتؾَة ؿام  ٍلوؿة  م، ؿىل أساش حتََي املٌلزسة املِيَة إىل1104اًخوظي إىل "ثـًص

من املىوانث يه)اًلمي املِيَة، املـازف، األقصاض، اًعصق اًفٌَة، املعاذكة اجملمتـَة(
(2)

. 

وؿىل اًصمغ من أن مـؼم اًخـًصفاث ثؤنس ؿىل أن اخلسمة الاحامتؾَة مكِية ثـمتس ؿىل املـصفة اًـَمَة املرتبمكة، وجس هتسف  -

سْي اًـ ًكاث املصضَة، أو ؾن ظًصق اًـمي ؿىل إص حاع الاحذَاخاث حتسُي هوؾَة احلَات ًإلوسان سواء ؾن ظًصق ُث

الاحامتؾَة ومواهجة املضالكث اًفصذًة والاحامتؾَة، ٍىن مس خوَّيث اًخسذي املِي ختخَف تُي ثسل اًخـًصفاث، وتوخَ 

 ؿام ىصى أهنا ثـىس موكفُي أو مصحَخُي من مصاحي منو املِية ؿىل اًيحو اآليت: 

 :   Traditional Social workخلََسًةاخلسمة الاحامتؾَة اً  -أ

وحصحىز أساساً ؿىل اًخسذي ؿىل مس خوى اًفصذ أو ادلاؿة، وال ثـعي اُامتماً هحْياً ٌَخسذي ؿىل مس خوى اجملمتؽ احملًل 

 أو اجملمتؽ اًـام واًيؼم الاحامتؾَة األساس َة. 

لوم ُشا الاجتاٍ ؿىل افرتاض مؤذاٍ: أن أس حاة املضالكث اًيت ًواهجِ ا اإلوسان إمنا حمكن يف األفصاذ أهفسِم، ًو

لة  ذون أن جضىم يف ذوز اًحياء الاحامتؾي راثَ هسخة حممتي ٌَمضالكث الاحامتؾَة، ويف ُشا اإلظاز اسذُصث ظًص

" وػي ُشا املوكف سائساً حىت تساًة اًس خٌُاث من اًلصن املايض )وما حزال ُشا املوكف Case work"ذسمة اًفصذ 

                                                 
(1) see: Noel Timms, Social work, London: Routtege & Kegan Paul, 1970) P2.  

(7)  Harriedt Partilett, Towards the clarification and Improve mental Social Work" in social work , Vol. 3, No. 

2, April, 1958, PP 3-9.  
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ة( إر تسأث املعاًحة ًبًخلَْي  سائساً حىت اآلن يف واكؽ املٌلزسة يف اًوالَّيث املخحست، وإن احنرس ؿىل مس خوى اًيؼًص

 الاحامتؾي اًواسؽ اًيعاق. 

 : Modern Social workاخلسمة الاحامتؾَة احلسًثة  -ة

و اجتاٍ ًلوم ؿىل اًدضىم يف اًيؼم الاحامتؾَة والاكذعاذًة اًلامئة ؿىل إص حاع حاخاث اًيا ش ثَلائَاً، ومن ُيا ُو

تسأث املعاًحة ًبًخلَْي الاحامتؾي اًواسؽ اًيعاق اذلي ًمت ؿىل مس خوى اًيؼم الاحامتؾَة هفسِا تساًل من الاكذعاز ؿىل 

مس خوى األفصاذ وادلاؿاث، ُشا ُو الاجتاٍ احلسًر يف اخلسمة الاحامتؾَة وكس تسأث أؿساذ أنرب وأنرب من األدذعاظُي 

ًبملسائي املخـَلة ًبًس َاساث الاحامتؾَة واًخرعَط الاحامتؾي ًبإلضافة إىل الاُامتماث اًفصذًة  الاحامتؾَُي حصثحط

 اًخلََسًة. 

ُشا وثـمتس اًوزكة اًصاُية ؿىل الاجتاٍ احلسًر يف اخلسمة الاحامتؾَة اًلامئ ؿىل إذزاك الازثحاط اًوزَق تُي خمخَف  -

حِات اإلوسان نفصذ أو وـضو يف حٌلؿة أو مٌؼمة زمسَة أو جممتؽ مس خوَّيث املٌلزسة املِيَة، واًخفاؿي تُي أوخَ 

حمًل أو جممتؽ كويم، ورضوزت اًخسذي ؿىل لك مس خوى من ُشٍ املس خوَّيث إرا أزذان حتلِق أُساف املِية ثضلك 

 فـال. 

خسًست ثًمئ ويف ُشا اًعسذ ثؤنس أذتَاث اخلسمة الاحامتؾَة ؿىل أن املِية تسأث ثحَوز ًيفسِا أساًَة وأذوازاً  -

اًـمي ؿىل خمخَف ثسل املس خوَّيث
(1)

 . 

 :  Social policyمفِوم اًس َاسة الاحامتؾَة  -5

اسة  سَ  لويم، وال ٌس خزسم مععَح ًا ًياجت ًا ة يف ا ة املعًا اسة الاحامتؾَة ؿىل أهنا حمتثي يف هؼام أس حِل سَ  ًيؼص إىل رممة ًا

اسا ًحاً، تي ٍىذفى توظف سَ  ٌَة كا َلة الاحامتؾَة تعًصلة ف ًًس حة جملال اخلسماث الاحامتؾَة، أي وظف املسائي املخـ ث احلىومة ًب

ـَمي  ًخ خأمُي الاحامتؾي -واإلساكن –ًبًعحة وا ََُة  -وًا واملساؿساث األ
(2)

. 

ٍمتثي يف "اًس َاسة  األول:ُشا وًبًيؼص إىل اًس َاساث الاحامتؾَة اًلامئة يف اجملمتـاث اًـصتَة جنس أن ًِا صعٍصن:  -

َة اًصمسَة" اًيت ثخخٌاُا األهؼمة احلبمكة يف ظوزت مداذئ وكواؿس ذس خوزًة وكاهوهَة،وأًضاً يف صلك جصامج الاحامتؾ 

 وأوضعة ومرشوؿاث ومؤسساث وأزظست خمععة ٌَصؿاًة الاحامتؾَة يف ص ىت اجملاالث واملَاذٍن.

ة امللصوسة يف وخسان  ٍمتثي يف "اًس َاسة الاحامتؾَة اًضـحَة" اًيت متخس خشوزُا إىل األظول واًثاين: احلضاًز

ًحغ أن ُشٍ األساًَة يف أكَة أحواًِا حمتزي ًبًخَلائَة  اجملمتؽ، وثوخَ ظصائق وأساًَة املـامةل يف اًصؿاًة، ًو

الاحامتؾَة، اكًصؿاًة املس متصت واملمخست ًإلوسان يف أحضان احلَات األرسًة واًـائََة يف ص ىت مصاحي حِاثَ اخملخَفة من 

  اًض َروذة.اًعفوةل إىل

                                                 
(1)  Walter A. Fried Lander, concept and methods of social work,(New Jersey: prentice- Haalline, 1958 )            

P. 8 – 9.  

اث الاحامتؾَػة وحبػوج املصنػز اٍنمػي ٌدلزاسػ –ؿًل َلس أمحس ، اًخمنَة الاحامتؾَة واألمن يف اٍنمن واًرشبنة اٍنميَة اًسػـوذًة يف اجملػال الاحامتؾػي (2)

 . 0م، ص 7557ذٌسمرب  -اًـمي
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فصض اجملمتؽ املـارص مبىوانثَ وؿًكاثَ املـلست واملدضاجىة أن ثخاكمي اًس َاس خان اًصمسَة واًضـحَة أو ؿىل  - ُشا ًو

شا ُو ما هفذلسٍ يف  األكي أن ثـرب اًس َاسة اًصمسَة تعسق ؾن اًواكؽ احلضازي ٌَس َاسة الاحامتؾَة اًضـحَة، ُو

 َوم.  جممتـاثيا اًـصتَة واإلسًمِة إىل اً 

 : Social planningمفِوم اًخرعَط الاحامتؾي  -7

ازي س حىت( اًخرعَط تأهَ" ثسل احملاوةل اًواؾَة حلي املضالكث واًخحمك يف  - ًـصف لك من )هَي خَربث ُو

ق اًخفىْي امليؼم وادلزاسة وذمازسة اًخفضَي يف الادذَاز ًـست مذلْياث حتسذ  رسَّين األحساج املس خلدََة ؾن ظًص

 (.1مي املس خلدًل)مساز اًـ

س اكن(: تأهَ معََة اختار كصازاث مٌعلِة يف أُساف املس خلدي، ووسائي حتلِق ُشٍ األُساف اًيت  - ـصفَ )اًفًص ًو

وثحـاً ثخضمن ثوضَح اًخلسم والادذَاز تُي  –ثـمتس ؿىل زمس اإلحصاءاث واًلمي املخضمية ٌَعصق اًحسًةل ٌَـمي 

 (.2أهؼمة اًـمي)

َوسائي فإن اًخرعَط الاحامتؾي يف ثعوزان ُو ؾحازت ؾن ووفلاً ًِشا اًخحسًس  - ثعوز ملس خلدي مصقوة فَِ، ٌو

و هبشا املـىن ٌضلك آًَة اًس َاسة ، مبـىن أهَ حيول اًخعوز اًـام اذلي ثضـَ اًس َاسة اًصامِة إىل حتلِلَ ، ُو

 يف اًوكت هفسَ.  ًألُساف إىل املس خوى اًخيفِشي تخحسًس ذكِق ٍلك ُسف من ُشٍ األُساف وآلًَة حتلِلَ

إمنا ًخعَة وال صم أن اًخـامي مؽ أي ػاُصت أو مضلكة احامتؾَة ) ومن تُهنا مضالكث اًعفوةل وكضاَّيُا(  -

ة مذاكمةل األتـاذ،  اس خزسام أسَوة اًخرعَط اًضامي واملخاكمي يف إظاز س َاسة احامتؾَة وكائَة وؿًحِة وحمنًو

ًخرعَط املحي ؿىل مـعَاث ؿَمَة وفصهتا اًـَوم الاحامتؾَة ثخوافص ًِا لك ؾوامي وملوماث اًيجاخ، رزل ا

لِة اًيت ثمت يف إظاز حلائق وهؼصَّيث ثسل اًـَوم، وما أحصسثَ من  واإلوساهَة وحسسهتا ادلزاساث واًححوج اإلمدًْي

 هلسم هحْي مؽ تساًة اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن. 

 ثانيًا: الخذمة االجتماعية وقضايا الطفولة: 

)سواء اكن  اجملاالث مذـسذت اًخرععاثـي من انفةل اًلول اًخأهَس ؿىل أن جمال زؿاًة اًعفوةل وحٌلٍهتا ًـس من ً -

ُشا ؿىل مس خوى اًخرععاث اًـَمَة أو املِيَة أو اًخعحَلِة( فـىل املس خوى اًـَمي هتمت اًـسًس من اًخرععاث 

ا من اًـَوم(، وؿىل اًـَمَة تلضاَّي ومضالكث اًعفوةل )وـمل الاحامتع، ؿمل اً  يفس، اًرتتَة، اًـَوم اًعحَة، وكُْي

مس خوى اًخرععاث املِيَة جنس اًـسًس من رمن املساؿست اإلوساهَة اًيت ثـمي يف جمال اًعفوةل )اكًعة، اإلزصاذ 

ا(.   اًيفيس، اًرتتَة، واخلسمة الاحامتؾَة واحملامات وكُْي

حةل اًعفوةل ثأيت رمية اخلسمة الاحامتؾَة اًيت ًـس جمال ومن تُي ثسل اًخرععاث اًيت ثويل ؾياًة ذاظة ملص  -

اًعفوةل فهيا من اجملاالث املِمة ملٌلزساهتا املِيَة مٌش تساًة وضأهتا ،سواء ؿىل مس خوى اًـمي مؽ اًعفي واألرست 

اًة أو اًـمي ؿىل مس خوى اًس َاساث الاحامتؾَة اًيت جس هتسف ثفـَي ذوز اًيؼم الاحامتؾَة يف زؿثضلك مدارش، 

 . Macro levelاًعفي واألرست واًخـامي مؽ كضاَّي ومضالكث اًعفوةل ؿىل املس خوى األنرب 

                                                 
(1)  Neil Gilbert and Harry specht editors, Planning for social welfare, (N.J.: prentice- Hall- 1977) P. 1.  

(7)  Alfred j. Khan: " studies in social policy and Planning N.Y. Russell sage. Foundation, 1969. P. 16.  
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صى )زوماهُضاٍن( - ٍو
(1)

أن اخلسمة الاحامتؾَة مكِية ثلؽ يف مٌعلة اًامتش تُي اًفصذ واألهؼمة الاحامتؾَة، إر ثـمي  

ملساؿست األفصاذ ؿىل اًخوافق مؽ اًيؼم  اخلسمة الاحامتؾَة مس خزسمة كاؿسهتا اًـَمَة، ورمازاهتا جباهة كنمِا

ويف هفس اًوكت حتاول أن ثـسل من ثسل اًيؼم الاحامتؾَة إلص حاع الاحذَاخاث اإلوساهَة املخلْيت الاحامتؾَة، 

 . واملخيوؿة

لرتخ )س َجال()  ( منورخُي ًوػائف اخلسمة الاحامتؾَة ٌُل: 2ًو

ة اًفصذ واخلسماث ادلاؾَة ، إر ًمت اًرتنزي ؿىل اًفصذ أنرث من اذلي ٌض متي ؿىل ذسم األول: منورح اًضحط الاحامتؾي:

 اًرتنزي ؿىل اًيؼم الاحامتؾَة)ذسماث مدارشت(. 

مت فَِ اًرتنزي ؿىل ثلَْي اًحُئة ،ومن مث فإهَ ًدٌاول كضاَّي ؿامة ثخـَق  اًثاين: اٍمنورح الاحامتؾي والاكذعاذي: ًو

ـمي ًبًس َاسة الاحامتؾَة واًخرعَط الاحامتؾي ،و  ًخـسى رزل اٍمنورح اجلِوذ اًـًحِة اًيت متزي اٍمنورح اًساتق، ًو

ؿىل ثوفْي فصص مزتاًست من خاهة اجملمتؽ ٌَمواظيُي يك ًخاكمَوا أنرث مؽ اًيؼام الاكذعاذي اًسائس)ذسماث كْي 

 مدارشت(. 

لرتخ )ؾحس اًـال() - اخلسمة الاحامتؾَة يف ( ٍلوؿة من األُساف واًوػائف اًيت ًًدلي أن ثضعَؽ هبا رمية 3ًو

 اجملمتـاث اًـصتَة ورزل ؿىل اًيحو اآليت: 

 أُساف ؿًحِة: ًبس خزسام حىٌَم فصذي أو حٌلؾي ٌَمساؿست يف حي املضالكث راث األس حاة الاحامتؾَة.  -1

واظن يف اإلسِام يف اًخًض ئة الاحامتؾَة ًبس خزسام ثوحَِ اًخفاؿي ادلاؾي، تلصض جضىِي أمناط سَوهَة ميازسِا امل -7

 ثـامهل اًَويم اًـاذي حمتىش مؽ اًلمي اًسائست يف اجملمتؽ. 

سوهنا ًبالؾامتذ ؿىل هجوذمه  -5 مساؿست ساكن اجملمتـاث احملََة ؿىل وخَ اخلعوص تلصض ثوفْي كسز من اخلسماث اًيت ًٍص

 اذلاثَة، وما ميىن ثوفْيٍ من موازذ انتـة من معاذز ذازحِة. 

ة الاحامتؾَة ؿىل اًلِام توػائفِا وثعوٍص أُسافِا وسَّيذت فاؿََهتا يف أذاهئا ًوػائفِا اًيت ًخعَهبا مساؿست مٌؼٌلث اًصؿاً -7

 مهنا اجملمتؽ. 

املسامهة يف وضؽ اًس َاسة الاحامتؾَة ًزَّيذت وثفـَي اخلسماث اًيت ًؤذهيا اجملمتؽ ٌَمواظيُي ويف وضؽ اخلعط اًخيفِشًة  -0

 . ًِشٍ اًس َاسة

اتَة ٌَزسمة الاحامتؾَة دلى املواظيُي ومذزشي اًلصازاث يك ٍزذاذ ثأًَس اجملمتؽ ٌَزسمة الاحامتؾَة يف حىوٍن ظوزت إجي -4

 سـهيا ًخحلِق أُسافِا. 

 ثالثًا: نظرة نقذية لواقع السياسة االجتماعية لرعاية الطفولة في المجتمعات العربية: 

                                                 
(1)  John M. Romanyshyn, Social Welfare: Charity to Justice (N.Y. Random House, 1971), P. 55. 

(7)  Brian Segal, "The Politicalization of Deviance" Social Work, VOL. 17, No. 4, (N.Y. : vasw, July 1972 , PP. 

45-46.  

 . 170م، ص 7551َة املـارصت، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، ؾحس احلَمي ؾحس اًـال، اخلسمة الاحامتؾ (5)
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ا ثوظَت إًََ اًـَوم اإلوساهَة الاحامتؾَة من حلائق س َاساث اًصؿاًة الاحامتؾَة إمنا ثوضؽ يف ضوء مملا اكهت  -

، وهؼصَّيث ثفرس ص ىت مصاحي احلَات اإلوساهَة ونشا املضالكث واًؼواُص اًيت ًواهجِا اإلوسان يف ثسل املصاحي

فَُس من اًعـة ؿىل اإلوسان أن ًسزك أن مـؼم ، لك ثسل اًيؼصَّيث اًيفس َة والاحامتؾَة اًيت ثـح هبا خمخَف 

الاحامتؾَة واًسَوهَة إمنا يه ػِصث يف اجملمتـاث اًلصتَة، ومن مث ًًدلي اًخـامي مـِا يف إظاز اًوسط اًـَوم 

 اًثلايف والاحامتؾي اذلي وضأث ومنت فَِ. 

نٌل أن مـؼم ثسل اًيؼصَّيث مل ثوفق يف اًوظول إىل هحس احللِلة وثلسمي ثفسْياث مذلسمة ملصاحي اٍمنو أو املضالكث  -

و األمص اذلي اؿرتف تَ تـغ اًحاحثُي اًلصتَُي أهفسِم،إر ٌضْي أحسمه إىل اًيت حصثحط هبا أن تـغ اًيؼصَّيث ، ُو

، ومن ثلسم إخاًبث خمخَفة ؾن اًدساؤالث هفسِا، نٌل هًحغ أهَ يف أحِان نثْيت ثخـازض ثسل اًيؼصَّيث فامي تُهنا

صحؽ اًسخة يف رزل إىل ازثحامث أظححت ثفذلص إىل معومِة اًخعحَق،  ظِا سماهَاً وزلافِاُ ًبجملمتؽ اذلي وضأث فَِ، ٍو

 وازثحعت ًبألحوال املخلْيت ًإلوسان يف رزل اجملمتؽ واملضالكث اًيت أفصسهتا ثسل املخلْياث. 

 ًـي أجصسُا:  امليؼوز اإلسًيمنٌل أن ُياك ؿست اهخلاذاث وهجت ًخسل اًيؼصَّيث من  -

 فوع تسوافؽ ماذًة حبخَ. اًيؼص إىل اإلوسان ؿىل أهَ جمصذ اكئن ؾضوي مس -1

أهنا ثلذرص ؿىل الاُامتم ًبًـًكاث الاحامتؾَة تُي اًياش، وأقفَت ؿًكاث ُؤالء اًياش أفصاذاً أو حٌلؿاث  -7

 ًبملأل األؿىل واًحـس اًصويح. 

 أهنا اكذرصث ؿىل احلَات ادلهَا فلط مؽ إقفال اتم ٌَحَات اآلدصت.  -5

وحز )زحة( - ًو
(1 )

ؼصَّيث اًسَوهَة والاحامتؾَة احلسًثة اًيت ثـس أساساً ًعَاكة اًس َاساث ُشٍ املآذش ؿىل اًي

واخلعط الاحامتؾَة املوهجة حنو حتلِق اًصؿاًة الاحامتؾَة يف ص ىت جماالهتا تلوهل أن ثسل اًيؼصَّيث إمنا ثحسأ وثًهتيي 

ًهتيي إىل ؿسم، وأهَ تُي ُاثُي اًيلعخُي جمصذ اكئن ؾ ضوي ثسفـَ حاخاثَ إىل ثيؼمي ًبإلوسان ونأهَ خاء من فصاغ، ًو

ا، وؾن رشائؽ زتَ اًيت ازثضاُا  ؿًكاثَ مؽ كْيٍ، أما ؾن حِاثَ اًصوحِة ومذعَحاهتا، وؾن ظَخَ خباًلَ وآاثُز

خلَلَ، وأما ؾن اًحـر واجلزاء يف ًوم جضرط فَِ األتعاز، وأما ؾن احلَات األدصى اًيت يه احلَات احللِلة يف هؼص 

 هة كائحة قَاًًب اتماً ؾن ثسل اًيؼصَّيث مجَـاً. اإلسًم فلك ُشٍ اجلوا

ومن ُيا ميىن اًلول تأن س َاساث زؿاًة اًعفوةل اًلامئة حاًَاً يف جممتـاثيا اًـصتَة إمنا تيُت يف األساش ؿىل حلائق  -

ان وهؼصَّيث اًـَوم الاحامتؾَة واًسَوهَة جلك ما ثـاين مٌَ ثسل احللائق واًيؼصَّيث من حواهة اًلعوز اًيت أرش

 إٍهيا. 

ومن ُيا ثأيت أمهَة هجوذ اًخأظَي اإلسًيم ٌَـَوم الاحامتؾَة واًسَوهَة يف مـاجلة ثسل اًثلصت وثًيف حواهة  -

اًلعوز يف ثسل اًيؼصَّيث، مبا ثؤنس ؿَََ من هوهنا اًويح معسزاً أساس َاً من معاذز املـصفة اًـَمَة إىل خاهة 

 احلواش واًـلي. 

                                                 
اُصت، ص إجصاُمي ؾحس اًصمحن زحة، اًخوحَِ اإلسًيم ٌَزسمة الاحامتؾَة، حبوج مؤمتص اًخوحَِ اإلسًيم ٌَـَوم، زاتعة اجلامـاث اإلسًمِة، اًل(1)

50 . 
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ا من ازت إىل راث اًس َاق ميىن اإلص ويف - أن س َاساث زؿاًة اًعفوةل يف اجملمتـاث اًـصتَة واإلسًمِة ثأثصث نلُْي

وحِة حمسذت، وهؼم  س َاساث اًصؿاًة الاحامتؾَة ٌَفئاث اخملخَفة ًبٍمنورح اًلصيب ٌَصؿاًة اذلي وضأ مذأثصاً ًبًسًًو

ُشا يف اًوكت اذلي ثـصضت فَِ ثسل  س َاس َة ثرتمج اًرتهَة الاحامتؾي واًثلايف والاكذعاذي ٌَمجمتـاث اًلصتَة،

اًس َاساث اًلصتَة ٌَِجوم من كدي اًلصتَُي أهفسِم، وثـاًت أظواهتم ترضوزت ثخي س َاساث خسًست أنرث واكـَة 

 وإوساهَة ًصؿاًة اًعفوةل من اًس َاساث اًلامئة.

ا ؿىل اًيؼصت املاذًة اًس َاساث اًوضـَة املوهجة حنو زؿاًة اإلوسان توخَ ؿام، واًعفوةل توخَ ذاص ًبكذ إن - عاُز

ا ؿىل إص حاع احلاخاث املاذًة مؽ إقفاًِا ٌَحاخاث اًصوحِة فإهنا ثفذلص إىل أحس ؾيارص اًيجاخ املًضوذ  فلط، وحصنزُي

ٍىوهنا خماًفة يف أسِِا ومصحىزاهتا وأُسافِا ًعحَـة اإلوسان، األمص اذلي حيمت رضوزت اًخوحَِ إىل الاُامتم تإؿاذت 

و ما ًؤنس ؿَََ اًخعوز اًخواسن تُي اجل واهة املاذًة واًصوحِة ؾيس وضؽ ُشٍ اًس َاساث واًربامج وثيفِشُا، ُو

اإلسًيم يف ُشا اًعسذ، ؿىل أن ٍىون مـَوماً أن إؿاذت اًخواسن ال ًـي ًبًرضوزت إهلاص اٍىفة اًصاحجة تلسز ما 

ًس اًضواُس ؿىل أمهَة اًـامي اًصويح نأحس ًـي إثصاء اٍىفة املصحوحة واملمتثةل يف اًحـس اًصويح، ذاظة مؽ حزا

 مىوانث اًسَوك اإلوساين يف خمخَف مصاحي احلَات. 

ضْي - ( إىل ماكهة اًحـس اًصويح يف حِات اإلوسان فِلول:" يف منط اًسَوك اإلوساين جنس أن أنرث 1)فؤاذ اًس َس() ٌو

حامتؾي مه أنرث األفصاذ متساكً تـلِسهتم ادلًًِة، ومتساكً األفصاذ ثوافلاً مؽ تَئهتم، وحىِفاً مؽ جممتـِم األرسي واًحُيئ والا

صحؽ رزل إىل أن اًـلِست ثؤثص ثضلك هحْي ؿىل اًخوافق اًيفيس اًلامئ تُي اًفصذ  تأزاكن وصـائص ادلٍن وؾحاذاثَ، ٍو

ة يف اًحُئة احملَعة.   واًؼواُص املاذًة واًصوحِة واملـيًو

أن اًس َاساث الاحامتؾَة املـمتست ًصؿاًة اٍىذاًبث وادلزاساث إىل  إىل ما س حق فَلس أصازث اًـسًس من وإضافة -

 اًعفوةل يف اجملمتـاث اًـصتَة ثواخَ اًـسًس من حواهة اًلعوز األدصى هوحز أمهِا فامي ًأيت: 

فوةل ال اًيؼص إىل األظفال ؿىل إهنم ميثَون حٌلؿة أو فئة واحست مذجاوسة ثضلك ؿام، تُامن احللِلة ثلول أن مصحةل اًع -1

ة وتياء ثسل اًفئة اًـمًصة، تي ؿىل اًـىس من رزل ثخضمن ثحاًياً  متثي فئة معًصة واحست وال متثي جتاوساً يف حصَه

وادذًفاً يف مذلْي اًسن راثَ ) فِياك اًعفوةل املحىصت، اًعفوةل املخوسعة، اًعفوةل املخأدصت(، ومذلْي اًعحة ) فِياك 

ياك األظفال اذلٍن ًـاهون من األظفال األحصاء، واألظفال اٌرل ٍن ًـاهون من أمصاض وكذََ ؿىل ادذًف أهواؾِا، ُو

ة أو احامتؾَة مزمٌة(.   إؿاكاث حسسًة أو هفسَ 

األمص اذلي ٌضلك ظـوتة ًبًلة يف وضؽ س َاساث وجصامج راث ظَلة ؿامة ؾيس اًخرعَط ًصؿاًة اًعفوةل توخَ 

 ؿام. 

زئَة اًيت ثفذلص إىل اًضمول واًخواسن وضحط اًًسة ؾيس اًخـامي مؽ اؾمتسث ثسل اًس َاساث ؿىل اًيؼصت اجل -7

 اإلوسان يف مصحةل اًعفوةل ورزل من حِر: 

ا من  أ. اًيؼص إىل لك مضلكة من مضالكث اًعفوةل وكضاَّيُا ؿىل أهنا مضلكة كامئة تشاهتا، ومٌحخة اًعةل تلُْي

ة. إر ث  خـامي مؽ لك مضلكة مبـزل ؾن املضالكث واًلضاَّي األدصى املضالكث واًلضاَّي اًيت ثواخَ ثسل املصحةل اًـمًص

                                                 
 . 777، ص 1140ًض َروذة، ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت، فؤاذ اٍهبيي اًس َس: األسس اًيفس َة ٌَمنو من اًعفوةل إىل ا( 1)
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)فـىل سخِي املثال جنس أن ثسل اًس َاساث ثخـامي مؽ "مضلكة ؾٌلةل األظفال" مبـزل ؾن اًلضاَّي واملضالكث األدصى 

ا من املضالكث.   وزَلة اًعةل هبا اكًـيف ضس األظفال، وإساءت املـامةل واإلٌُلل ، والاحنصاف( وكُْي

ثسل اًس َاساث ثلفي يف نثْي من األحِان اًـمي ؿىل ثوزَق اًعةل تُي اجلِوذ اًـَمَة اًيت ثدٌاول كضاَّي اًعفوةل ة. أن 

 ومضالكهتا وتُي اجلِوذ اًـمََة اًيت جس هتسف اًخعسي ًخسل املضالكث. 

اًصؿاًة الاحامتؾَة ح. نٌل ثـاين ثسل اًس َاساث من ضـف اجلِوذ املوهجة حنو حتلِق اًصتط واًخاكمي تُي خمخَف دعط 

اساث اًصؿاًة الاحامتؾَة توخَ ؿام، سواء يف جمال اًض حاة أو اًخـَمي  اساث زؿاًة اًعفوةل وسَ  واًخمنَة، وقَاة اًخاكمي تُي سَ 

 أو اًعحة أو اإلؿًم أو اإلساكن أو حمنَة اجملمتؽ احملًل. 

من ؾزهلم ؾن احلَات اًـاذًة ألرسمه وؾن اًفئاث اًـمًصة ذ. اًرتنزي ؿىل املؤسساث اإلًوائَة ًصؿاًة اًعفوةل، وما هخج ؾهنا 

 األدصى يف اجملمتؽ. 

 ُػ. اًرتنزي ؿىل اًحـس اًـًيج ًلضاَّي ومضالكث اًعفوةل أنرث من اًحـس اًوكايئ واًخمنوي.

 و. افذلاذ اًخاكمي تُي اكفة اًخرععاث اًـَمَة واملِيَة املـيَة مبصحةل اًعفوةل. 

 اًصمسَة واألََُة يف جمال اًصؿاًة الاحامتؾَة ٌَعفوةل. س. اًفعي تُي اجلِوذ 

 رابعًا: نحو سياسة اجتماعية لرعاية الطفولة في المجتمع اليمني: 

يه رزل اجلاهة من اًس َاسة اًـامة ٌدلوةل اذلي ٍصنز ؿىل ” ميىن اًلول توخَ ؿام أن "اًس َاسة الاحامتؾَة -

ة الاحامتؾَة،حيسذ الاجتاُاث واًفئاث املس هتسفة، واملياجه اًيت جية اجملاالث اًعحَة واًخـَنمَة واإلساكن واًصؿاً

ة، مبا ٍىفي حتلِق  فِة واًحسًو أن ٌسْي يف هعاكِا اًـمي الاحامتؾي يف اجملمتؽ يف خمخَف اًحُئاث احملََة احلرضًة واًًص

 األُساف اجملمتـَة املحخلات. 

فاث اًس َاسة الاحامتؾَة، ومن تُهنا رزل ا - ف اذلي ًلول إن اًس َاسة الاحامتؾَة يه ؾحازت وثـسذث ثـًص ًخـًص

ؾن: ٍلوؿة اًلصازاث اًعاذزت من اًسَعاث اخملخعة يف اجملمتؽ ًخحلِق أُسافَ الاحامتؾَة والاجتاُاث اًـامة، 

وثوحض ُشٍ اًلصازاث جماالث اًصؿاًة الاحامتؾَة، والاجتاُاث املَزمة، وأسَوة اًـمي وأُسافَ يف حسوذ 

وحِة  َ ؿسذ من أًسًًو مت ثيفِش ُشٍ اًس َاسة جصمس دعة أو أنرث حتوي ؿسذاً من اًربامج وحيًو اجملمتؽ، ًو

املرشوؿاث الاحامتؾَة املرتاتعة واملخاكمةل
(1)

 . 

"Barkerنٌل ًـصفِا ًبزهص"
(2)

: " تأهنا ثسل األوضعة أو املحاذئ اًيت ثـس مبثاتة ادلًَي أو املصصس اذلي ًلوم تخحسًس ظصق 

 شزل حتسًس اًـًكاث تُي األفصاذ وادلاؿاث واجملمتـاث احملََة وامليؼٌلث الاحامتؾَة يف اجملمتؽ". اًخسذي، ون

ؤنس )ًبزهص( ؿىل أن اًس َاسة الاحامتؾَة ما يه إال هخاح ًلمي اجملمتؽ وؿاذاثَ ويه حتسذ مبـىن أمشي ختعَط املوازذ  ًو

 ومس خوى اًصفاَُة ألفصاذ اجملمتؽ. 

                                                 
 . 15م، اًلاُصت، ص 7555خامـة حَوان،  -ظَـت مععفى اًرسويج وآدصون: اًس َاسة الاحامتؾَة، مصنز ورش وثوسًؽ اٍىذاة اجلامـي( 1)

(1)  R.L.Barker: The Social work Dictionary, National Association of S.Workers, silver spring, Maryland, U.S.A. 

1987, p:153.  
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َ من جصامج يف جماالث اًخـَمي واًعحة واجلصمية وذلا فإن اًس َاسة الا حامتؾَة ٌَمجمتؽ يه ٍلوؿة اخلعط احلىومِة مبا حتخًو

 واًـلاة واًخأمُي الاحامتؾي واًصفاَُة الاحامتؾَة. 

فاث اًس َاسة الاحامتؾَة إىل أن ُياك كسزاً من الاثفاق يف ٍلوؿة من اًـيارص اًصئُسة يف اًس َاسة  وجضْي مـؼم ثـًص

 حامتؾَة يه: الا

وحِة اًسائست واملـمتست يف اجملمتؽ.  -  اإلًسًًو

 أُساف اجملمتؽ تـَست املسى.  -

 جماالث اًـمي الاحامتؾي اًصئُس َة.  -

 الاجتاُاث املَزمة وامليؼمة ٌَـمي الاحامتؾي يف ص ىت اجملاالث واملَاذٍن.  -

ضة واملًمح اًـامة ملا ًًدلي أن ح - ىون ؿَََ اًس َاسة امللرتحة ًصؿاًة اًعفوةل وهـصض فِا ًأيت ًحـغ اخلعوط اًـًص

 : يف اجملمتؽ اٍنمي، ورزل من ذًل اًـيارص اآلثَة

 احلاخة إىل س َاسة احامتؾَة خسًست ومذاكمةل ًصؿاًة اًعفوةل -1

 أسس وزاكئز اًس َاسة امللرتحة.  -7

 أتـاذ ومىوانث اًس َاسة امللرتحة.  -5

 احلاخة إىل س َاسة احامتؾَة خسًست ومذاكمةل ًصؿاًة اًعفوةل:  -1

إن أًة هجوذ جس هتسف ثلَْي اًواكؽ الاحامتؾي املثلي ًبملضالكث الاحامتؾَة اًيت ًـاين مهنا أي جممتؽ إمنا ثحسأ تإؿاذت  -

كـَة من أخي اًخوظي إىل اًيؼص يف اًس َاساث الاحامتؾَة اًلامئة واؾامتذ األسَوة اًـَمي املحي ؿىل احللائق اًوا

س َاساث احامتؾَة خسًست ومذاكمةل ًخحسًس جماالث اًـمي والاجتاُاث املَزمة واملحاذئ اًـامة اًيت ًًدلي أن جسْي 

ا اكفة اجلِوذ ودعط وجصامج اًـمي الاحامتؾي املوهجة حنو فئاث اجملمتؽ اخملخَفة.   يف إظاُز

 ألول: فأي س َاسة احامتؾَة إمنا جس هتسف يف امللام ا -

  .زفؽ املس خوى املـُيش ألفصاذ اجملمتؽ، وحتسُي هوؾَة احلَات اًعحَة واًخـَنمَة والاحامتؾَة واًثلافِة 

  اًـمي ؿىل وكاًة اًفئاث املس خضـفة وكْي اًلاذزت من اًضلوط واملضالكث الاحامتؾَة، وثوفْي احلَات

 اٍىصمية ألفصاذُا. 

  ًق إص حاع أنرب كسز ذمىن من اًـمي ؿىل مواهجة املضالكث الاحامتؾَة وا عحَة والكذعاذًة ؾن ظًص

 احلاخاث. 

  .اًـمي ؿىل اًخرفِف من اًعـوًبث اًيت ثواخَ أفصاذ اجملمتؽ يف ص ىت حواهة حِاهتم اخملخَفة 

 –ونٌل س حق اإلصازت -وثأسُساً ؿىل حواة اًلعوز يف اًس َاساث اًلامئة ًصؿاًة اًعفوةل يف جممتـاثيا اًـصتَة -

اسة إىل اًخفىْي يف ظَاكاث خسًست ًخسل اًس َاساث ثيعَق أساساً من واكـيا اًثلايف ثعحح احلاخة م

واحلضازي واًخازخيي، مؽ الاهفذاخ ؿىل جتازة اجملمتـاث األدصى ًًس خفاذت مهنا يف ضوء حمسذاث 

 ودعائط ُشا اًواكؽ. 
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 ؿىل أن ٍصاؾى يف رزل ٍلوؿة من الاؾخحازاث أمهِا:  -

  حة ؿىل حىثَف اكفة اجلِوذ وثيؼنمِا من أخي حتسًس األُساف تـَست املسى اًيت أن ثـمي اًس َاسة امللرت

ًً يف جمال اًعفوةل.   ًخوىخ اجملمتؽ جاكفة فئاثَ وثَازاثَ اًوظول إٍهيا مس خلد

  َأن حىون ثسل اًس َاسة مبثاتة املصصس وادلًَي يف ثوضَح جماالث اًـمي وأسَوتَ واجتاُاثَ ومداذئ

 ًة اًعفوةل، حبَر ثيعَق مهنا اكفة دعط وجصامج ومرشوؿاث اًصؿاًة املعَوتة. وأُسافَ يف جمال زؿا

  .اًخاكمي واًخًس َق واًخـاون تُي خمخَف األهجزت واًلعاؿاث املـيَة مبجال زؿاًة اًعفوةل 

 َمي اًـمي ؿىل إجياذ ًلة مضرتنة تُي اًلامئُي ؿىل اًخرعَط املاذي واًخرعَط اإلوساين وتُهنٌل وتُي املهنج اًـ

خ املـاين  واًًسق اًلنمي اًسائس يف اجملمتؽ، وتُي األهجزت اًخيفِشًة واحملََة واحلىومِة واألََُة تلَة الاًزتام ترتسَ 

ة يف املرشوؿاث الاكذعاذًة وجصامج ومرشوؿاث اًصؿاًة واًخمنَة الاحامتؾَة.   اإلوساَه

 حامتؾي تسءاً من املضازنة يف وضؽ وثعممي اًخأهَس ؿىل أمهَة املضازنة اجملمتـَة يف اكفة مصاحي اًـمي الا

اًس َاساث واىهتاًء تدٌفِش اخلعط واملرشوؿاث ومذاتـهتا وثلوميِا ًضٌلن جناخ ثسل اخلعط يف حتلِق 

 األُساف املًضوذت. 

 أسس وركائز السياسة المقترحة:  -7
 أ. احملوز ادلًي واألذًيق ُو األساش: 

اساث امللرتحة ًصؿاًة اإلوسان توخَ ؿام واًعفوةل توخَ ذاص، حبَر ثلوم اذلي ًًدلي أن ثخأسس ؿَََ وثيعَق مٌ َ اًسَ 

اساث ؿىل اؾامتذ امليؼوز اإلسًيم نأساش ًخفسْي املضالكث واًؼواُص مجمتؽ  -ثسل اًسَ  اسدٌاذا إىل اخلعوظَة احلضاًزة ٌَ

هل اكفة أصاكل وظوز املواهجة واًخعسي ًخسل ومن مث اؾامتذ امليؼوز اإلسًيم أًضاً مكحوز ثسوز حو -اٍنمي مكجمتؽ إسًيم

 املضالكث ملا هل من ثأزْي ًبًف يف ُشا اًعسذ. 

إن جممتـيا اًـصيب واإلسًيم هل دعائعَ اذلاثَة ومىوانثَ اًيفس َة وكنمَ اًصوحِة، وهل كضاَّيٍ ومهومَ وملسساثَ، 

اًعحَح وادلكِق ًعحَـة اًضرعَة اًـصتَة  وال ميىن اًخيىص ًِشٍ اخلعائط واًسٌلث ألهنا حزء ال ًخجزأ من اًفِم

عحَـة اًـوامي املؤثصت يف سَووِا اًـام.   اإلسًمِة ًو

 

خـامي مؽ كضاَّي  اساث أو دعط أو جصامج ال ثيعَق من زؤًة إسًمِة أظَةل ٌَ وثأسساً ؿىل لك ما س حق فإن أي سَ 

ول، ويف ُشا اًعسذ فٌحن هخخىن اًصأي اًلائي: تأن املواهجة اإلوسان املسمل ومضالكثَ ومهومَ فَن ٍىذة ًِا اًيجاخ املصحو واملأم

احلضاًزة ًعممي مضالكث اإلوسان املسمل يف ص ىت مصاحي حِاثَ اخملخَفة حتخاح وحبق أن هـس اًحـس ادلًي واألذًيق املسذي 

اساث اًوكاًة املاكحفة واًـًح ًخسل املضالكث.   األسايس ًسَ 

 ة. اًخاكمي واًضمول: 

ضالكث اًعفوةل مذـسذت ومذيوؿة ومرتاتعة ومـلست، وما ذامت اًـوامي اًيت جس حخت يف ُشٍ ما ذامت م  -

املضالكث مذـسذت ومذفاؿةل ومرتاتعة، فاألمص ًخعَة أساًَة حسًثة كوارما اًخاكمي واًضمول ٌَخـامي مؽ ثسل 
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س ؾن الاكرتاة  -أًيايف ز  –املضالكث ومواهجهتا، ذاظة تـس أن زخت فضي اكفة األساًَة اًيت اكهت ذوماً  ال حًز

 املرتايخ واملخسرت من املضلكة، والاُامتم ًبألؾصاض ذون اجلوُص واملضمون. 

نٌل أن األذش مبحسأ اًخاكمي ًلذيض اًخأهَس ؿىل رضوزت اًصتط تُي إسرتاثَجَة اًخعسي ملضالكث اًعفوةل، ومـاجلة  -

والاحامتؾَة واًس َاس َة واًثلافِة جاكفة أتـاذُا  كضاَّيُا املخيوؿة واملخـسذت، وتُي دعط اًخمنَة الاكذعاذًة

ومِاذٍهنا، واًصامِة إىل ثعوز هوؾي يف اجملمتؽ اٍنمي، حبَر ثأيت ُشٍ اًخمنَة تعوزت مذواسهة حتسج ثلَْياً هوؾَاَ يف 

ام، اًحًِة الاحامتؾَة واًؼصوف احلَاثَة مذفاذًة الاهـاكساث اًسَحَة املودلت ٌَمضالكث والاحنصافاث توخَ ؿ

 ومضالكث اًعفوةل واحنصافِا توخَ ذاص. 

صأهنا صأن اًـسًس من اًؼواُص واملضالكث  –إن كضاَّي اًعفوةل واًؼواُص واملضالكث املصثحعة تخسل املصحةل  -

ثـس مِسااًن مضرتاكً تُي اًـسًس من اًـَوم واًخرععاث اًـَمَة واملِن اإلوساهَة ، يه ًُست حىصاً ؿىل  -الاحامتؾَة

و ؿمل ما ذون آدص، وال ؿىل رمية ذون أدصى وإمنا ًخعَة األمص أن جسدٌس س َاساث ودعط وجصامج ختعط ما أ

زؿاًة ُشٍ ًفئة ؿىل ثضافص هجوذ اًـٌَلء واملفىٍصن واًحاحثُي يف اكفة اًـَوم واًخرععاث واملِن راث اًـًكة، 

وحِا، ووػائف األؾضاء، فاًـَوم اًرشؾَة، وؿَوم اًثلافة اإلسًمِة، وؿمل الاحامتع، وؿمل اًيفس ، واإلحصام واًحًَو

ا من اًـَوم واًخرععاث ميىهنا  واٍىنمَاء، وؿَوم اًعة واًعحة اًـامة، والاكذعاذ واًس َاسة واًلاهون.... وكُْي

أن جسِم تسوز فـال يف إًلاء اًضوء ؿىل اًؼواُص الاحامتؾَة واملضالكث اًيت ًخـصض ًِا األظفال جبواىهبا 

ذُا اخملخَفة ًبدلزاسة واًخحََي واًححر اًـَمي األظَي... نٌل أن املِن املساؿست اإلوساهَة اكًعة، املخـسذت، وأتـا

واإلؿًم، واحملامات، ؿمل اًيفس، واًرتتَة، واخلسمة الاحامتؾَة وقهيا من املِن ذوزُا اًِام واحلَوي يف اًخعسي 

 ًِشٍ املضالكث ومواهجهتا. 

 خعَة وتإحلاخ: وما ذام األمص نشزل فإن األمص ً  -

  .اًخًس َق واًخاكمي واًخـاون ؿىل مس خوى اكفة اًخرععاث اًـَمَة يف ُشا املضٌلز 

  .اًخاكمي ؿي مس خوى اكفة املِن اإلوساهَة املصثحعة ًبملصحةل 

  .اًخاكمي تُي األاكذميَُي واملٌلزسُي يف املَسان 

 الاحامتؾَة ٌَعفوةل.  اًخاكمي تُي أهجزت اًححر اًـَمي واجلامـاث وتُي مٌؼٌلث اًصؿاًة 

  

إن مواهجة مضالكث اًعفوةل واًخـامي مؽ كضاَّيُا املخـسذت واملدضـحة ال ميىن أن حىون من هؼصت جمزتأت أو  -

َة املخاكمةل ملصحةل  مددرست، وال من مسذي واحس أو مٌؼوز واحس، وإمنا التس من الازحاكس ؿىل اًيؼصت اًضمًو

ة، رزل اًضمول واًخاكمي اذلي ًًدلي أن ٍىون حارضاً تلوت يف ذزاسة اًعفوةل وكضاَّيُا ومضالكهتا املرتاتع

ا )ًبًخـصف ؿىل اًـوامي املدضاجىة املسخدة ٍلك مضلكة، وثفاؿًث ُشٍ اًـوامي، ونشزل  املضالكث وثفسُْي

َة  ًدلي ٌَيؼصت اًضمًو اٍىضف ؾن اًـًكاث اًس حخِة واًوػَفِة تُي ثسل املضالكث تـضِا واًحـغ اآلدص(، ًو

اًخاكمََة أن حىون حارضت أًضاً ؾيس حتََي ثسل املضالكث، واًخـصف ؿىل أتـاذُا ومذلْياهتا وحواىهبا املدضـحة 

واملـلست، وؾيس ثعممي اًس َاساث واخلعط واًربامج واملرشوؿاث اٍىفِةل ًبًخـامي مؽ ثسل اًؼواُص واملضالكث 
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ق اًخرعَط اًضامي واملخاكمي اذلي ًلعي اك لعي أًضاً اكفة ومواهجهتا)ؾن ظًص فة املضالكث من انحِة، ًو

خـامي مؽ اكفة اًـوامي واألس حاة يف آن واحس( مؽ رضوزت األذش يف  حواهة لك مضلكة وؾيارصُا وإتـاذُا، ًو

الاؾخحاز رضوزت اًححر واًخليص واًخفىْي يف اًـوامي واألس حاة كدي اًيخاجئ واألؾصاض، ويف اًوكاًة كدي اًـًح، 

و األمص اذلي ما ساًت ثفذلص إًََ اٍىثْي من أذتَاث اًعفوةل يف ويف اًصؿاًة واذل اًة كدي امللاومة واًخعسي، ُو

و ما  جممتـاثيا اًـصتَة من انحِة، واًس َاساث واخلعط املـمتست ٌَخـامي مؽ ثسل املضالكث من انحِة أدصى. ُو

 حصحىز ؿَََ ُشٍ اًوزكة ثضلك حوُصي.

ذ أسَوة اًخرعَط اًضامي واملخاكمي يف اًخعسي ملضالكث اًعفوةل من إن املعَوة اآلن وتإحلاخ ُو اؾامت -

ذًل زؤًة جممتـَة صامةل، ويف إظاز س َاسة احامتؾَة وكائَة وؿًحِة وإمنائَة مذاكمةل األتـاذ ثخوافص ًِا لك ؾوامي 

 س حق أن ونٌل –وملوماث اًيجاخ،. ورزل اًخرعَط اذلي ًًدلي أن ٍىون مديَاً ؿىل مـعَاث ؿَمَة وفصهتا 

اًـَوم الاحامتؾَة واإلوساهَة وما أحصسثَ ثسل اًـَوم من ثلسم ُائي مٌش اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن  -أرشان

 وحىت ًومٌا ُشا. 

 أتـاذ ومىوانث اًس َاسة امللرتحة:  -5

 َاسة ملرتحةمصت أدصى هوذ اًخأهَس ؿىل أن اًحـس ادلًي واألذًيق ُو احملوز األسايس اذلي ثخىن ؿَََ أًة س  

يي ٌس هتسف يف  ًَـة ادلٍن اإلسًيم ذوزاً رمٌلً يف ثلومي اًيفوش وهتشٍهبا ؿىل اًعًصق اًسوي، مبا ًخضميَ من مهنج إًِ

امللام األول حتلِق اًـحوذًة اٍاكمةل صل ؾز وخي وضحط حصنة احلَات ًخىون حِات زاضَة نٌل أزاذُا شل ؾز وخي، ومن مث 

ة يف ص ىت جماالث احلَات ويف فاًحـس ادلًي واًصويح و  اث اإلوساَه صًَّي ٍاكفة اًًضاظاث واًفـاًَ األذًيق ًـس حموزاً حُو

إظاز مصاحـاثيا اًيلسًة ملا ُو كامئ ًبًفـي من هجوذ يف جمال زؿاًة اًعفوةل يف واكـيا اًـصيب تـامة واًواكؽ اٍنمي ؿىل وخَ 

اساث واخلعط اًيت جس هتسف زؿاًة  اًعفوةل وحٌلٍهتا كاًحاً ما ثلفي اًوسن احملوزي ًِشا اًحـس اخلعوص ًوحغ أن اًسَ 

اساث من أي رهص ًِشا اًحـس، وإرا رهص فإهَ ًشهص  ادلًي واألذًيق يف اًوكاًة واًـًح، فىثْياً ما ختَو ُشٍ اخلعط واًسَ 

اق اًـمومِاث ًُس إال، نٌل أن وسهَ كاًحاً ما ال ٍصىق إىل هفس األوسان اًيت  ؼاُصت كاًحاً يف سَ  متيح ٌَمىوانث األدصى ٌَ

اساث اًوكاًة واملواهجة واًصؿاًة يف  أو املضلكة، يف حُي أن ُشا اًحـس يف هؼصان ًًدلي أن ًـس املسذي األسايس يف سَ 

 جممتـاثيا اإلسًمِة  أس حاة مذـسذت ًـي أمهِا: 

 

 اًضمْي واملصاكدة(.  أهَ ًوفص آًَة ٌَضحط اذلايت دلى اًفصذ املسمل يف ثـامهل مؽ األظفال )حصتَة -

أهَ هيسف إىل ثوفْي ذمع مـيوي احامتؾي ًـخرب مبثاتة حاحز كوي مييؽ اهدضاز اًؼواُص املصضَة واملضالكث  -

 املس خـعَة اًيت ثخـصض ًِا اًعفوةل.

أن ًإلسًم مهنجَ املمتزي واًواكـي يف مواهجة اكفة اًؼواُص الاحامتؾَة اًسَحَة واملصضَة، واملضالكث  -

 َة تـامة ومضالكث اًعفوةل توخَ ذاص. الاحامتؾ 

 ُشا ومن احملوز ادلًي ثيخثق األتـاذ واحملاوز األدصى ٌَس َاسة املًضوذت يف جمال زؿاًة اًعفوةل ورزل ؿىل اًيحو اآليت: 

 اًحـس اًرتتوي األرسي:  -1
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اساث أو - ة يف أًة سَ  دعط جس هتسف مواهجة  و ميثي ُشا اًحـس إرا اكن مٌعَلاً من اًخعوز اإلسًيم جحص اًزاًو

مضالكث اًعفوةل، ؿىل أن ٍىون واحضاً أن اًرتتَة املعَوتة ُيا يه اًيت ثيعَق من اًخعوز اإلسًيم ًإلوسان واحلَات 

ا وحاكمَِا.   واجملمتؽ واٍىون، أي يه اًرتتَة اإلسًمِة تأظاٍهتا ومشوًِ

ان توخَ ؿام، وحِات اًعفي توخَ ذاص، وحىوٍن أمهَة ادلوز األسايس واحملوزي اذلي ثَـحَ األرست يف حِات اإلوس -

املًمح األساس َة ٌَضرعَة اإلوساهَة اًسَنمة ،فاألرست يه اٍىِان الاحامتؾي األول اذلي ًـُش فَِ اًفصذ، ومن 

 ذًهل ٍىدسة خشعَخَ الاحامتؾَة. 

  أن األرست يه دط ادلفاع األول ضس الاحنصاف واًؼواُص املصضَة اًيت ًخـصض ًِا اًعفي. -

ٌضلك أفصاذ األرست )األة، األم، األدوان، اًًسق اًلصايب( منارح حِة ٌَسَوك الاحامتؾي اذلي ًخـَمَ اًفصذ ؾن  -

ق اًلسوت واحملباكت.   ظًص

َة زؿاًة اًعفي وثًضئذَ، نٌل أن األمصاض الاحامتؾَة واملضالكث  - أن األرست يه املؤسسة األوىل اًيت حتخي مس ئًو

ًً. واًعـوًبث اًيت ثواخَ األ  رست إمنا ثيـىس تعوزت مدارشت وثَلائَة ؿىل أظفاًِا وؿىل أوضاؾِم حارضاً ومس خلد

ومن ُيا اكن من اًرضوزي الاُامتم ًبًخرعَط واًخيؼمي اًـسوى ألفصاذ األرست، وثوفْي امللوماث األساس َة ًألرست، 

 وهتَئة مٌاد ؿائًل سَمي وحصى ٌَوكاًة من مضالكث األرست. 

 ي: اًحـس اًخـَنم -7

 فاًس َاسة اًخـَنمَة ًًدلي أن ثلوم ؿىل الاسدِـاة اٍاكمي ًألظفال يف سن اًخـَمي.  -

 احلس من ػاُصت اًدرسة من اًخـَمي إىل أكىص حس ذمىن.  -

ثفـَي ذوز اخلسمة الاحامتؾَة املسزس َة يف اًخـامي مؽ اًخًمِش وحمنَة خشعَاهتم ومواهجة مضالكهتم وإص حاع  -

 احذَاخاهتم. 

 زَق تُي املسزسة واملزنل ًخحلِق األُساف اًيت ًخوذاُا الكٌُل. اًصتط اًو  -

 اًححر اًـَمي:  -5

وهـي تَ الاُامتم ًبًححوج وادلزاساث اًـَمَة املخـَلة مبصحةل اًعفوةل، واملصحىزت ؿىل كضاَّي اًعفوةل ومضالكهتا 

ؼم فهيا مجَؽ اًـَوم واًخرععاث راث واحذَاخاهتا ودعائط مصاحَِا اخملخَفة، ؿىل أن ثخاكمي ثسل اًححوج حبَر ثًذ

اًـًكة، وحبَر جسمح ُشٍ ادلزاساث جصمس س َاساث ؿامة ودعط وجصامج ٌَهنوض ًبًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي واحلس من 

 اًؼواُص املصضَة اًيت ثـرتضِا. 

 اًحـس اًدرشًـي:  -7

واملوازَق، ومذاتـة ثعحَلِا وثيفِشُا من اًخوؾَة اجملمتـَة تدرشًـاث اًعفوةل وموازَلِا وأُساف ثسل اًدرشًـاث  -

 كدي اكفة اجلِاث واألهجزت اخملخعة)اًخعحَق اًعازم(.

إذذال اًخـسًًث اًًسمة ؿىل اًدرشًـاث اًلامئة وفلاً ملا ٌس خجس من ػصوف ومذلْياث ثؤثص ؿىل األرست  -



 

 رابع                                                                 ورقة عملمؤمتر الطفولة الوطني ال
 

 18 

 واًعفوةل.

 اًًسق اًدرشًـي اًلامئ.  اًـمي ؿىل إجياذ جرشًـاث خسًست لكٌل اس خَزم األمص ًسس اًثلصاث يف -

 اًحـس اًصؿايئ اخلسيم:  -0

الاُامتم تخعممي اخلعط واًربامج اًًسمة إلص حاع احذَاخاث اًعفوةل اًعحَة، واًخـَنمَة واًثلافِة، واًيفس َة،  -

ة ومواهجة مضالكهتم املصثحعة تخسل الاحذَاخاث.   واًفىًص

َهتا يف زؿاًة اًعفوةل مبرخَف أن ثخحمي مؤسساث اجملمتؽ اًخـَنمَة واإلؿًمِة واًع  - حَة واًرتوحيَة مس ئًو

 جماالهتا. 

 اختار اًخساتْي اٍىفِةل ٌَحس من ػاُصت اًفلص واآلاثز اًسَحَة هل ؿىل األرست واًعفوةل.  -

وميىن ٌَزسمة الاحامتؾَة مكِية إوساهَة أن ثَـة ذوزاً رمٌلً يف ُشا اًعسذ، سواء يف اجلواهة اًوكائَة أو  -

نٌل أسَفٌا يف  –اإلمنائَة، فامي ًخـَق جصؿاًة اًعفوةل ذاظة وأن اخلسمة الاحامتؾَة أظححت اآلن  اًـًحِة، أو

ثـىن تخلَْي وثـسًي اًيؼم الاحامتؾَة وإظًهحا ًخلسو أنرث كسزت ؿىل الاس خجاتة  -تساًة ُشٍ اًوزكة

من "املساهس" أو "املصصس" الحذَاخاث املواظيُي واًخعسي ملضالكهتم، نٌل حتول ذوز األدعايئ الاحامتؾي 

إىل أذواز أنرث اجساؿاً وإجياتَة وفـاًَة مثي أذواز"ادلاؾَة" أو "امليارص" أو "ادلافؽ" أو "اًلْي" ذاظة فامي 

 ًخـَق حبلوق ومعاحل اًفئاث املس خضـفة واملـصضة ٌَرعص وال صم أن اًعفوةل ثأيت يف ملسمة ُشٍ اًفئاث.

 اًحـس الاكذعاذي:  -4

لة تُي اًـسًس من مضالكث اًعفوةل يف اجملمتؽ أوحضت اًـ  سًس من ادلزاساث واًححوج اًـَمَة اًـًكة اًوػَفِة اًوَز

ا( وتُي ثسين  اٍنمي )اًدسول، ؾٌلةل األظفال، اًـيف، إساءت املـامةل، اإلٌُلل، هتًصة األظفال، أظفال اًضوازع، ... وكُْي

ة اًيت ثـُش يف ويفِا ثسل األرس، ومن ُيا هؤنس رضوزت اًصتط مس خوى املـُضة ًألرست وثفامق اًؼصوف الاكذعاذً ة اًلاسَ 

اساث اًخمنَة الاكذعاذًة اًيت ًًدلي أن جس هتسف حتلِق ذزخة من  اساث زؿاًة اًعفوةل وسَ  اًوزَق واًخاكمي احلمتي تُي سَ 

رست، واؾامتذ وثوس َؽ هعاق جصامج اًخمنَة الاكذعاذًة ًألرس اًفلْيت، ورزل ؾن ظًصق اًخرعَط ًخوفْي الاس خلصاز املاذي ًأل

ي األرس اًفلْيت واملـسمة إىل ذًَّي إهخاحِة ذما ًؤذي إىل سَّيذت ذذَِا وازثفاع مس خوى  اًضٌلن الاحامتؾي، واألرس امليخجة ًخحًو

ن املِي ًـًح اآلاثز اًيامجة ؾن اًدرسة ادلزايس من املصحةل األ ة مـُض هتا ،ونشزل اًخوسؽ يف إوضاء مصبنز اًخىٍو ساسَ 

سوي واحلصيف توخَ ذاص.   والاُامتم ترتس َخ كنمة اًـمي توخَ ؿام واًـمي اًَ

 

 اًحـس اإلؿًيم:  -4

اثَ يف ثوفْي ثلعَة صامةل ًلاًحَة املواظيُي، ٍواكفة أحزاء اجملمتؽ حلصافِاً  وهـي تَ رضوزت أن ًضعَؽ اإلؿًم مبس ئوًَ

ة ن زأي ؿام كوي حيمي اجتاُاث مس خًْيت وكًو إساء مصحةل اًعفوةل ومضالكهتا، وأس حاة ثسل املضالكث ودعوزت اآلاثز  ًخىٍو

 املرتثحة ؿَهيا. 

اسة اإلؿًمِة واخلعط اًخيفِشًة امليخثلة مهنا يف ُشا اًضأن: مـَوماث اكفِة وحصَحة ومعَلة حول  إر ًًدلي أن ثوفص اًسَ 

ا تُي اًًصف واحلرض، وأمه اًـوامي املخساذةل يف اًؼواُص واملضالكث املصثحعة مبصحةل اًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي، و  ظحَـهتا، واهدضاُز
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ة واحملََة املخـَلة ًبًعفي،  ق ادلوًَ أحساهثا واآلاثز املرتثحة ؿَهيا ًبًًس حة ٌَعفي واألرست واجملمتؽ، وثوضَح اًدرشًـاث واملواَز

ة مـامَخَ، ونشزل اًـمي ؿىل ذَق مٌاد إجيايب ٍمتىن فَِ اآلًبء واأل رماث اًـامَون يف جماالث اًعفوةل)حمرتفون وأساًَ

واًـمي ؿىل وضؽ حس الس خلًل األظفال  -من ذًل ثحاذل اآلزاء واخلرباث -ومذعوؾون( من ثوس َؽ آفاكِم وحمنَة كسزاهتم

 وإٌُلهلم، واًلضاء ؿىل اكفة أصاكل اًـيف اذلي ميازش ضسمه سواء ذاذي األرست أو يف اًضازع أو يف املسازش أو حىت يف

ًدلي أن جضازك يف ُشٍ اذلةل اًلومِة املس متصت اكفة وسائي اإلؿًم والاثعال ادلاُْيي من إراؿة وثَفًزون  وسائي اإلؿًم، ًو

 وحصافة مبضازنة إجياتَة فاؿةل من زخال ادلٍن )ؿٌَلء ادلٍن( واًفىص واملخرععُي ولك املِمتُي هبشٍ اًفئة. 

 اًخـاون اإلكَنمي وادلويل : -4

اًخلْياث اًـاملَة املدسازؿَ اًيت ًخـصض ًِا اإلوسان يف ؿامل اًَوم، ويف ػي موخاث اًـوملة اٍاكحسة اًيت أظححت  يف ػي

وم حلِلة واكـة، ثًصت فهيا احلسوذ وأحضى اًـامل كًصة ظلْيت، ًعحح اًخـاون اإلكَنمي وادلويل يف اًخـامي مؽ اًؼواُص  اًَ

ة واملضالكث الاحامتؾَة أمصاً   رضوزًَّي ال فاكك مٌَ وأحضى واحداً إوساهَاً وكومِاً يف راث اًوكت.  اإلوساَه

 فىٌل رهصان ُياك تـغ املضالكث اًيت ًِا تـس إكَنمي )مكضلكة هتًصة األظفال ؿىل سخِي املثال(. 

ة نٌل أن األمص ًخعَة ثـاون امليؼٌلث احملََة واإلكَنمَة )مكيؼٌلث خامـة ادلول اًـصتَة، وجمَس اًخـاون اخل  ََجي( ، وادلوًَ

وهُس َف، واًَووسىو(.  )مكيؼٌلث األدم املخحست مثي اًَ

اً من ذًل ثحاذل املـَوماث واخلرباث األاكذميَة واًفٌَة واملِيَة، والاس خفاذت من  خحلق ُشا اًخـاون املمثص إكَنمَاً وذوًَ ًو

 جممتـاث مضاهبة. اًخجازة واًامنرح اًياحجة ًصؿاًة اًعفوةل يف تـغ اجملمتـاث وثعحَلِا يف 

 اًحـس اًـًيج واًخأًَُل:  -1

سمة ًـًح اًؼواُص املصضَة املصثحعة مبصحةل اًعفوةل، وإؿاذت ثأَُي األظفال اذلٍن مصوا خبرباث  وهـي تَ اختار اًخساتْي اًً

س  ؿَََ. وجتازة سُئة وإذماهجم يف اجملمتؽ من خسًس، لك رزل يف ضوء مدسأ اًضمول واًخاكمي اذلي س حق اًخأَه

اساث  س ؿىل حلِلة حنسة أهَ من األمهَة مباكهة وحنن تعسذ احلسًر ؾن سَ  ودذاماً ويف ضوء اًـصض اًساتق هوذ اًخأَه

ا من كدي  ة مدىصت ًصؿاًة اًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي، ثسل احللِلة اًيت ىصى أهَ من اًرضوزي اًخًدَ إٍهيا وإؾٌلًِ خسًست وأساًَ

ضاَّيُا، سواء اكهوا من األاكذميَُي املض خلَُي ًبًححر اًـَمي أو من املٌلزسُي يف املَسان، ثسل احللِلة املِمتُي ثض ئون اًعفوةل وك

اًيت ثؤنس ؿىل أن مـؼم مضالكث اًعفوةل يه يف واكؽ األمص مضالكث كومِة يف امللام األول أنرث من هوهنا مضالكث حمََة، 

شٍ  نٌل أهنا يف نثْي من األحِان حىون راث تـس إكَنمي )مضلكة هتًصة األظفال ؿىل سخِي املثال( ، ومن ُيا فإن اًخعسي ًِ

املضالكث ال ًًدلي أن ٍىون ؿىل مس خوى اًخـامي املحارش مؽ األفصاذ وادلاؿاث حفسة أو اًخـامي املحدرس مؽ لك مضلكة ؿىل 

الاحامتؾَة اًلامئة ؾن ظًصق ثـسًَِا حست، وإمنا ًًدلي اًخعسي ًخسل املضالكث ومواهجهتا من ذًل اًـمي ؿىل مس خوى اًيؼم 

ا مبا جيـَِا أنرث كسزت ؿىل اًوفاء ًبحذَاخاث اًعفوةل املخيوؿة واملخـسذت واملخلْيت ومواهجة مضالكهتا ُشا من انحِة أدصى  أو ثلَُْي

 أن ًمت اًخـامي مؽ لك مضلكة من ثسل املضالكث يف ضوء ؿًكاهتا وازثحاظِا ًبملضالكث األدصى.

 : الخاتمة

و اجلاهة املخـَق  ت اًوزكة اًصاُية خاهحاً رمٌلً من اجلواهة املصثحعة تلضاَّي اًعفوةل وأوضاؾِا يف اجملمتؽ اٍنمي ُو ثياًو

خَ اًوزكة  جىِفِة ثـامي اجملمتؽ مؽ ثسل اًلضاَّي ؿىل صـوة اًس َاسة الاحامتؾَة واًخرعَط الاحامتؾَة، واكن أجصس ما ثياًو
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 ما ًػأيت:   

 ة الاحامتؾَة وكضاَّي اًعفوةل: س َاساث اًصؿاً

 اًصؿاًة الاحامتؾَة وكضاَّي اًعفوةل:  -1

ة اًيت متثي مصحةل اًعفوةل يف اًرتهَة اًساكين يف اجملمتـاث اًـصتَة واإلسًمِة )هعف  - ثيايم جحم اًحُئة اًـمًص

حاً(.   ؿسذ اًساكن ثلًص

 س َاساث وجصامج زؿاًة اًعفوةل جس هتسف اًـمي ؿىل:  -

 ا(. إص حاع احذَاخا  ث األظفال )ؿىل ثيوؾِا وثـسذُا وثلُْي

  .اًخـامي مؽ املضالكث واًعـوًبث 

  .حمنَة اًلسزاث واملَاكث اخملخَفة 

 أن ثسل اًس َاساث واًربامج ًًدلي أن ثلعي زًزة مس خوَّيث:  -

 .املس خوى اًوكايئ 

 .املس خوى اًـًيج 

 .املس خوى اًخمنوي 

 أن زؿاًة اًعفوةل ثخضمن:  -

  ٌَـمي مؽ األظفال واألرس واملخـامَُي مـِم ؿىل مس خوى األفصاذ وادلاؿاث. األساًَة املحارشت 

  األساًَة كْي املحارشت ٌَـمي مؽ امليؼٌلث واجملمتـاث احملََة واجملمتؽ اًلويم)اًيؼم الاحامتؾَة واًخلْي

 وإذازت املؤسساث الاحامتؾَة.  -اخلعط -الاحامتؾي( اًس َاساث

 ي)أو ًلاش مهنا( ذًل مصاحي منوٍ اخملخَفة يه مضالكث  مذـسذت ومذيوؿة. املضالكث اًيت ًخـصض ًِا اًعف -

  .اًـيف املوخَ ضس األظفال 

 .إساءت املـامةل 

  .اإلٌُلل 

 .اًدسول 

 .)أظفال تً مأوى)أظفال اًضوازع 

  .مضالكث األًخام 

 .اٌَلعاء 

 .املخاحصت ًبألظفال 

 .)جضلَي األظفال )ؾٌلةل األظفال 

 حلصوة )جتيَس األظفال(.اس خلًل األظفال يف ا 

  .َة ؿىل األظفال  الاهـاكساث اًسَحَة ٌَحصوة واًزناؿاث األََُة وادلًو

 .األمصاض واإلؿاكاث 
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 .اًفلص وهلط إص حاع الاحذَاخاث 

 .اًدرسة من اًخـَمي 

  .احنصاف األحساج 

 املفاُمي اًصئُسة:  -7

 فاؿي(.مفِوم اًعفوةل يف ادلزاسة اًصاُية )اًعصف املس خجَة ًـمََاث اًخ -

 نإحسى املِن اًصئُسة اًـامةل يف جمال زؿاًة اًعفوةل ًبًخـاون مؽ املِن األدصى. –مفِوم اخلسمة الاحامتؾَة  -

 مفِوم اًس َاسة الاحامتؾَة. -

 مفِوم اًخرعَط الاحامتؾي.  -

 اخلسمة الاحامتؾَة وكضاَّي اًعفوةل:  -5

 مِسان اًعفوةل مذـسذ اًخرععاث واملِن. -

 َاذٍن األساس َة ٌَمٌلزسة املِيَة ٌَزسمة الاحامتؾَة.مِسان اًعفوةل من امل  -

 ُياك منورخان ًوػائف اخلسمة الاحامتؾَة يف جمال زؿاًة اًعفوةل:  -

  .)األول: منورح اًضحط الاحامتؾي )ذسمة اًفصذ وذسمة ادلاؿة ذسماث مدارشت 

 .)اًثاين: اٍمنورح الاكذعاذي والاحامتؾي )ثلْي اًيؼم الاحامتؾَة وثـسًَِا 

 ـاجلة ػاُصت اًخفىم الاحامتؾي اًيامجة ؾن: م -

  ؿسم كسزت األفصاذ وادلاؿاث ؿىل الاس خفاذت من ذسماث اًيؼم الاحامتؾَة اًلامئة ؿىل إص حاع

 احذَاخاهتا ومواهجة مضالكهتا. 

  .جعز اًيؼم الاحامتؾَة ؾن ثأذًة وػائفِا وحتلِق أُسافِا ؿىل اًوخَ األمكي 

 َة ٌَحس من اًخفىم الاحامتؾي حمتثي يف: ومن مث هجوذ اخلسمة الاحامتؾ  -

  .اًـمي املحارش مؽ األفصاذ واألرس وادلاؿاث تلصض حتلِق اًخىِف واًخوافق مؽ اًيؼم الاحامتؾَة 

 .)ا  ُشا اًخوافق مؽ اًيؼم اًلامئة ًُس نٌل يه،وإمنا نٌل ًًدلي أن حىون)ثـسًَِا وثلَُْي

 ذمهنجاً ؿىل مس خوى ًً  اًس َاساث واخلعط واًربامج واملرشوؿاث.  الك األمصجن ًخعَحان مع
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 اًس َاسة اًـامة ٌَمجمتؽ

 الاجتاُاث اًـامة واملحاذئ واًِساف تـَست املسى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا من املِن اًـامةل يف جمال زؿاًة اًعفوةل تأهنا رمية ظاهـة س َاسة.   اخلسمة الاحامتؾَة حمتزي ؾن كُْي

ق واسؽ يف جماالث ؿسًست األمص اذلي جيـَِا أنرث كسزت ؿىل اإلسِام اًفاؿي اخلسمة الاحامتؾَة ثـمي ؿىل هعا -

 يف جمال زؿاًة اًعفوةل.

فاملٌلزسة املِيَة ٌَزسمة الاحامتؾَة ًُست كارصت ؿىل جمال زؿاًة اًعفوةل ،وإمنا ُياك جماالث أدصى وزَلة اًعةل مبصحةل 

 اًعفوةل ،ومن أمهِا: 

 .جمال زؿاًة األرست واألمومة 

 جملال املسزيس واًخـَنميا 

 اًعحة اإلساكن اًصؿاًة الاحامتؾَة ـَمياًخ

اسة الاكذعاذًة يف املَاذٍن  اًسَ 

 ًة والاكذعاذًةاملاذ
 

اسة الاحامتؾَة يف جمال  اًسَ 

 اخلسماث الاحامتؾَة

 اخلعط

 اًربامج

 املرشوؿاث
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  .اجملال اًعحي واًخأًَُل 

 .جمال اًفئاث اخلاظة واملـاكُي 

  .جمال احنصاف األحساج 

  .)فِة واحلرضًة  جماالث اًخمنَة اجملََة)اًًص

 هؼصت هلسًة ًواكؽ اًس َاسة الاحامتؾَة ًصؿاًة اًعفوةل يف اجملمتؽ اٍنمي:  -7

 ًة ٌَجِوذ اًلامئة يه هلعة الاهعًق حنو اًخلَْي املًضوذ. إن ثلسٍص املوكف اًصاُن واملصاحـة اًيلس -

 اًعحَـة اإلوساهَة واإلملام مبىوانث اإلوسان يه األساش ألًة س َاساث أو جصامج ٌَصؿاًة الاحامتؾَة.  -

 إر إن فاؿََة ثسل اًس َاساث ثخوكف ؿىل اًخعوز احللِلي ٌَعحَـة اإلوساهَة.

 ؿىل ثعوز ماذي ٌَعحَـة اإلوساهَة.  اًـَوم الاحامتؾَة واإلوساهَة كامئة -

 اًعحَـة اإلوساهَة ميىن ثعوزُا ؿىل اًيحو اآلين:  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًخوحَِ اإلسًيم ٌَـَوم الاحامتؾَة واإلوساهَة ًعحح أمصاً رمٌلً ًخعحَح مسْيت ثسل اًـَوم وثعوٍهبا اًحـس اًصويح  -

 إىل خاهة األتـاذ األدصى. 

 فة إىل خاهة احلواش واًـلي. اًويح مكعسز مـمتس ٌَمـص  -

 املصاحـة اًيلسًة ٌَس َاساث املـمتست ًصؿاًة اًعفوةل وضفت ؾن:  -

  .إقفال اًحـس اًصويح يف جصامج وهجوذ اًصؿاًة اإلوساهَة واكئن ؾضوي 

  .)وحِة حمسذت )اًيؼصت املاذًة فلط  اًخأثص ًبٍمنورح اًلصيب اذلي وضأ مذأثصاً تإًسًًو

 إهنم فئة واحست مذجاوسة.  اًيؼصت إىل األظفال ؿىل 

 المكون الروحي

 المكون النفسي والروحي 
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  .ظـوتة وضؽ س َاساث وجصامج راث ظحلة ؿامة 

 الاؾامتذ ؿىل اًيؼصت اجلزئَة والافذلاز إىل اًضمول واًخواسن واًخاكمي. حِر 

  .ا من املضالكث األدصى  اًيؼص إىل لك مضلكة مٌفعةل ؾن كُْي

 حامتؾَة ٌَفئاث اًخـامي مؽ لك مضلكة تُي س َاسة زؿاًة اًعفوةل وس َاساث اًصؿاًة الا

 األدصى. 

 ؾزل األظفال.  -اًرتنزي ؿىل املؤسساث اإلًوائَة 

 .اًرتنزي ؿىل اًحـس اًـًيج وإقفال اًحـاذ اًوكائَة واإلمنائَة 

  .افذلاذ اًخاكمي تُي اًخرععاث اًـَمَة واملِيَة 

 اًس َاسة امللرتحة:  -0

 اًعفوةل. احلاخة املاسة إىل س َاسة احامتؾَة خسًست ومذاكمةل ًصؿاًة  -

 أسس وزاكئز اًس َاسة امللرتحة:  -

  .احملوز ادلًي واألذًيق ُو األساش 

  .اًخاكمي واًضمول 

 أتـاذ ومىوانث اًس َاسة امللرتحة.  -

 اًحـس ادلًي واألذًيق ُو احملوز األسايس 

 وثيخثق مٌَ ٍلوؿة من األتـاذ األدصى ويه:    

  .اًحـس اًرتتوي واألرسي 

 .اًحـس اًخـَنمي 

 حر اًـَمياًح 

  .اًحـس اًدرشًـي 

  .اًحـس اًصؿايئ اخلسيم 

  .اًحـس الاكذعاذي 

  .اًحـس اإلؿًيم 

 

 


