
ايعٛاٌَ املطبب١ يعاٖس٠ اطفاٍ ايػٛازع يف َد١ٜٓ ازبٌٝ اذتد ٚايتؿدٟ هلا ,ٚٚقع 
 اضرتاتٝح١ٝ

       
 .زْٚاى محٝد عثُإبداهلل َال طاٖس               ّد.غ٘ ٚبٛع                  
 عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ             اضتاذ االزغاد ايٓفطٞ ٚايرتبٟٛ                     
 أقًِٝ نٛزدضتإ \جاَع١ ؾالح ايدٜٔ أزبٌٝ  \ن١ًٝ ايرتب١ٝ يالْطاْٝات                     

                        

 

 َػه١ً ايبرث ٚأُٖٝت٘   

 تػهٌ ظاٖس٠ اطفاٍ ايػٛازع َػه١ً خطري٠ يف ايعامل ,ٚقد دقت َٓعُات           

 عاملٞ . ايطفٛي١ ْاقٛع ارتطس ذٛي١ تفاقِ املػه١ً ع٢ً َطت٣ٛ اي   

 االجتُاع١ٝ  تستبط ظاٖس٠ اطفاٍ ايػٛازع..َثٌ اٟ ظاٖس٠ اجتُاع١ٝ.بايعسٚف     

ٚاالقتؿاد١ٜ ٚايثكاف١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ايطا٥د٠ يف اجملتُعات يف ذتع١ تأزغت١ٝ َع١ٓٝ,ٚتعد  
ٖرٙ ايعاٖس٠ عسقاًاجتُاعٝاٚاقتؿادٜا اعُل َٔ ٖراايعسض,يريو فإٔ ايتؿدٟ هلا الميهٔ 

٘ اال اذانإ ع٢ً اضاع ْعس٠ مشٛي١ٝ حتًٌ ٚتعاجل ايعاٖس٠ ٚاضبابٗا إ عتكل اٖداف
ادترز١ٜ يف ايٛقت ْفط٘ ,نُا ظتب اٜكا ايٓعساىل ايعٛاٖساالجتُاع١ٝ ع٢ً اضاع تسابط يف 
غبه١ ايعالقات ايطبب١ٝ املتداخ١ً َٚٔ قبٌٝ ذيو تداخٌ ظاٖس٠اطفاٍ ايػٛازع َع عُاي١ 

ػسٚبات ايهرٛي١ٝ ٚاالاجاز فٝٗا ٚايتطس  ايدزاضٞ اطفاٍ ٚتعاطٞ ٚادَإ  املددزات ٚامل
,ٚازتباط نٌ ذيو بايفكسٚاطتفاض املطت٣ٛ االقتؿادٟ ٚازتفاع َعدالت ايبطاي١ ٚاْتػاز 

يتعًُٝٞ ٚاالَٔ ّ ايعػٛا٥ٝات,نأْعهاع الش١َ ايطهٔ ,فكال عٔ ايتفهو االضسٟ ٚتدٖٛز ايٓعا
 .االجتُاعٞ

 إ االٖتُاّ بايطفٛي١ يف ايٛقت اذتاقس َٔ املعاٜري امل١ُٗ اييت ٜكاع بٗا تكدّ أٟ       
زتتُع ٚتطٛزٙ َٚكازْت٘ بغريٙ َٔ اجملتُعات االخس٣ ,اذ إ زعا١ٜ االطفاٍ ٚاعدادِٖ 

 يًُطتكبٌ ق١ُٝ ذكاز١ٜ ٜفسقٗاايتطٛزايعًُٞ ٚايتهًٓٛجٞ املعاؾس, 



لغًب اجملتُعات يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ َٚٔ مِ فنٕ تػهٌ ايطفٛي١ أنرب ايكطاعات ايطها١ْٝ أل 
َطتكبٌ ٖرٙ اجملتُعات ٜعتُد ع٢ً تػهٌٝ ٖرٙ ايػسعت١ اهلا١َ. ٚيكد َست ٖرٙ اجملتُعات 
بتغريات نثري٠ أؾابت ب٢ُٓ األضس٠ , ٚعطًت ايهثري َٔ ٚظا٥فٗا, ْٚعساً يًكغٛط ,اذتٝات١ٝ 

 ٚظا٥فٗا االجتُاع١ٝ فدسد األطفاٍ املًكا٠ ع٢ً عاتل األضس٠ اذتدٜث١, فكد أدت اىل خًٌ يف
إىل ايػٛازع ٜبرثٕٛ عٔ ايعٌُ, ٚتطس  نثري َِٓٗ َٔ املدازع ٚجٓح ايبعض اآلخس ٚأضتغٌ 
األطفاٍ يف األْػط١ لغري َكبٛي١ اجتُاعٝاً ٚأخالقٝاً ناضتغالهلِ يًعٌُ, ٚاالضتغالٍ لغري, 

 ٚض٤ٛ املعا١ًَ ظُٝع أْٛاعٗا 

  

١ ضٝاضات تسب١ٜٛ با٥د٠ ٚذهِ دٜهتاتٛزٟ ظامل اذ بدأ بآْتٗاد يكدٚاجٗت ايعا١ً٥ايعساقٝ    
ضٝاض١ ايكُع ٚايكتٌ ٚايتٗحريايكطسٟ ٚاملكابسادتُاع١ٝ ٚدَازايكس٣ ٚاالزٜاف يف انثس١ٜ 
َٓاطل ٚشجِٗ يف املعطهسات ٚاالعتكاالت ,فكالعٔ اضتدداّ ايغاشات ايهُٝٝا١ٜٚ ٚاالضًر١ 

دٟ,مماضبب ذيو يف تسى االالف َٔ االطفاٍ ايفتان١ ,ٚجًب٘ اذتؿازايثكايف ٚاالقتؿا
َدازضِٗ يًعٌُ يٝكدَٛا ٜد ايعٕٛ اىل عٛا٥ًِٗ يٝطدٚجص٤أ بطٝطأ َٔ ْفكات االضسِٖ اذ ناْت 
تعٝؼ ذاي١ايطٛازئ َٔ اجٌ َٛاج١ٗ ظسٚف املعٝػ١.....ٖٚهراعاؽ اطفاٍ ايعسام يف 

 .عٗدايعامل

 

اَا االٕ فكداشدادعدد املتػسدٜٔ ٚاالٜتاّ يف ايعسام)عدااقًِٝ نٛزدضتإ(,فبرطب تكدٜسات    
( َالٜني طفٌ فكدٚاٚايدِٜٗ ,ٚتػريَٓع١ُ ايْٝٛطٝف اىل إ اطفاٍ ايعسام 5ٚشاز٠ ايعٌُ فإ)

( 063ٜعدٕٚ انثساطفاٍ ايعامل َعاْا٠ َٔ ارتٛف ٚادتٛع ٚايفكسجسا٤ ايعٓف ٚاالزٖا  , ٚ)
 فٌ ٜعاْٞ َٔ اَساض ْفط١ٝ .ايف ط

ٚميهٔ ايكٍٛ إ اطفاٍ ايعسام مل ٜتُتع مبسذ١ً ايطفٛي١ ......اٟ ِٖ اطفاٍ بال      
 طفٛي١....اذ طٛت يف ذانستِٗ اَانٔ ايًعب ٚايرتفٝ٘ .....اخل .

. 



اَااالٕ فإ َعاْا٠ اطفاٍ ايعسام ال تكٌ عٔ ضابكتٗا بٌ اشدادعدداملتػسدٜٔ ٚاالٜتاّ  ِٖٚ     
الزعا١ٜ  فاقدٜٔ نٌ اْٛاع ايعطف ٚاذتٓإ االبٟٛ ,  ًَُٕٗٛ َٚتػسدٕٚ يف ايػٛازع ب

يٝهْٛٛاازقاخؿبا يالقطسابات ٚاالَساض ايٓفط١ٝ اَٚٝداْا  َٓاضبا يًحٓح ٚادتسمي١  ضٛا 
عٔ طسٜل زفام ايط٤ٛ ْٚتٝح١ يريو فكد تسى انثس١ٜ االطفاٍ َكاعد 

% َٔ 12طفاٍ ًَتركني فكط بايتعًِٝ,ٚإ % َٔ اال66ايدزاض١,تػرياذؿا٥ٝات ْٜٛطٝف إ
 .ايفتٝات التًركٔ بايدزاض١

ٜٚعترب اطفاٍ ايػٛازع قراٜا يًعسٚف االجتُاع١ٝ ايكاض١ٝ,ٚٚجٛدِٖ يف ايػازع ٜعسقِٗ    
 يًعدٜد َٔ املػهالت ٚاملداطس 

 

 اٖداف ايبرث

 ٜٗدف ايبرث اىل :

  .ٌايعٛاٌَ املطبب١ يعاٖس٠ أطفاٍ ايػٛازع يف َد١ٜٓ أزبٝ-2

  .ايتعسف ع٢ً اجملاالت اييت دفعت باالطفاٍ اىل ايٓصٍٚ اىل ايػٛازع-1

 .ٚقع اضرتاتٝح١ٝ عا١َ يًرد ٚايتؿدٟ يعاٖس٠ أطفاٍ ايػٛازع-0

 

 ذدٚد ايبرث

 ٜكتؿس ايبرث اذتايٞ ع٢ً أطفاٍ ايػٛازع َٔ ايرنٛز يف َد١ٜٓ أزبٌٝ يف اقًِٝ

 1322\1323نٛزدضتإ يًعاّ ايدزاضٞ  

  

طفٌ ايػازع "ٖٛطفٌ َٔ أضس٠َتفهه١ اَٚتؿدع١ ٚا يرٟ مل ٜتحاٚش َسذ١ً ٚميهٔ إ ْعسف   
 ٜٚعاْٞ َٔ (ايسغد عحصت اضست٘ عٔ اغباع ذاجات٘ االضاض١ٝ )ادتط١ُٝ ٚايٓفط١ٝ ٚايثكاف١ٝ



ْفط١ٝٚاالجتُاع١ٝ مل  َٔ ايعطف ٚاذتُا١ٜ ٚيدٜ٘ َعاْا٠ قغٛط أجتُاع١ْٝٚفط١ٝٚستسَٚا
 ٚاخر ٜعتُدع٢ً ايػازع َا بعٝدا عٔ أًٖ٘ ,ا ٜطتطٝع ايتهٝف َعٗ

 

 

 -ايبرث: االجسا٤ات

 

 اٚال : زتتُع ايبرث:

ٚجٛد   ٚيعدّ ٌٝايػٛازع َد١ٜٓ أزب زتتُع ايبرث اذتايٞ ِٖ األطفاٍ ايرٜٔ ٜعًُٕٛ يفإٔ 
 اذؿا١ٝ٥ دقٝك١ بريو ,يرا مل ْتُهٔ َٔ نػف اعداد زتتُع ايبرث .

 

 ْٝا:ع١ٓٝ ايبرث :ما    
 ع١ٓٝ ايبرث ايتطبك١ٝ :-أ      

 (طفال ممٔ ٜعًُٕٛ اعُاٍ شتتًف١ يف ايػازع ٚقد   53تهْٛت ع١ٓٝ ايبرث َٔ)        

 اختريٚا بؿٛز٠ عػٛا١ٝ٥ يف َٓاطل شتتًف١ يف َد١ٜٓ ازبٌٝ.        

 ع١ٓٝ ايدزاض١ االضتطالع١ٝ :-      

   ( طفال َٔ اطفاٍ غٛازع ازبٌٝ ٜعًُٕٛ يف عد٠ 13اختريت ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )         

 اعُاٍ شتتًف١ ,اختريٚا بؿٛز٠ عػٛا١ٝ٥ .        

  

 مايثا: االدا٠ :    
 ٜتطًب ايبرث بٓا٤َكٝاع ملعسف١ اضبا  اييت دفعت بايالطفاٍ املُازض١بعض    -2    

 ايباذثتإ   اايكسا٠٤ ٚايهتاب١,فكداقطست اعُاٍ,ٚمبا إ لغايب١ٝ االطفاٍ الٜعسفٕٛ     



 اىل اضتدداّ اضًٛ  املكاب١ً, ,ملعسف١ االضبا  ييت دفعت بِٗ اىل ايػازع ,      

 ٚقد َسَبٓا٤ املكٝاع بارتطٛات ايتاي١ٝ :     

 َٔ خالٍ اجابات االطفاٍ ٚاالدبٝات ٚايدزاضات ايطابك١ اييت تٓاٚيت َٛاقٝع   -2    

 (  فكس٠  ٚٚقعت يف ضت١ زتاالت ٖٚٞ      56اطفاٍ ايػٛازع ,مت ؾٝالغ١ )       

 )َدزض١ٝ,ٚاضس١ٜ ,َٚعاغ١ٝ,ْٚفط١ٝ,ٚعدا١ٝ٥,َغسٜات ايػازع( .            

 ٚقع مالث بدا٥ٌ يالجاب١ ع٢ً فكسات املكٝاع ٖٚٞ )تٓطبل عًَٞ نثرياٚتعط٢-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ,ٚ)التٓطبل عًٞ تعط٢ دزج١                                                                                                     دزجات(ٚ)تٓطبل عًَٞ قًٝال تعط٢ دزجتإ( 0      

 ٚاعتُد    ٚاذد٠      

فانثسٚبريو بًغ عدد  %83ْطب١ االتفامعسض املكٝاع ع٢ً زتُٛع١ َٔ ارتربا٤ ٚناْت  -0 
( فكس٠  َٛشع١ ع٢ً ضت١ زتاالت,ٚبريو ذكل املكٝاع ؾدق٘ ايعاٖسٟ 50فكسات املكٝاع) 

                ( 2جدٍٚ)

 

 عدد فكسات املكٝاع ذطب زتاهلا(2)جدٍٚ 

 عددايفكسات اجملاالت                  ت               

 8       ٥١ٝايعدا                 2   

 8       املدزض١ٝ                 1    

 25      االضس١ٜ                 0    

    6      املعاغ١ٝ                 4    

         22      ايٓفط١ٝ                 5   



         5     َغسٜات ايػازع           6   

 

   الختباز ا االختبازٚإعاد٠ طسٜك١  َعاٌَ فكدأضتددّ, املكٝاع مبات ٚملعسف١ -5

,ٚ متّ ذطا  َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ بني ايتطبٝكني األٍٚ ٚايثاْٞ, ٚقد بًغتِ ق١ُٝ َعاٌَ 
 االزتباط 

     -ايبرث: ْتا٥خ
 ٜتكُٔ ٖراايفؿٌ عسقاَيًٓتا٥خ اييت ٜتِ تٛؾٌ ايٝٗايف ق٤ٛ اٖداف ايبرث ,مِ تفطريٖا.

 

 أزبٌٝاهلدف االٍٚ :  َعسف١االضبا  املطبب١ يعاٖس٠ اطفاٍ ايػٛازع يف َد١ٜٓ 

(طفال,ٚبعدتفسٜغ  55يتركٝل ٖرا اهلدف مت تطبٝل املكٝاع ع٢ً ع١ٓٝ ايبرث ايبايغ١ )   
ايبٝاْات ٚجدٚيتٗا ,اذ اعتُد املعٝاز فٛم دزج١ ٚاذد٠ َٔ ايك٠ٛ يتردٜد االضبا  امل١ُٗ ,ٚإ 
َتٛضط دزج١ايك٠ٛ يًبدا٥ٌ ٖٛ ٚاذد, ٚمت اضتدداّ َعادي١ )فٝػس( ٚايٛشٕ امل٦ٟٛ  ذتطا  

 (٠2.)جدٍٚ دزج١ اذتد

   ايعٛاٌَ ملطبب١ يعاٖس٠اطفاٍ ايػٛازع ذطب دزج١ اذتد٠ ٚايٛشٕ امل٦ٟٛ َستب١  ( 2جدٍٚ)  
 تستٝباً تٓاشيٝا   

 ايٛشٕ امل٦ٟٛ  دزج١اذتد٠     االضبا    ت  

 90       2887         االضس١ٜ           2    

 81       2882        اذتاي١ املعٝػ١ٝ  1    

 83       2771       ايٓفط١ٝ  0    

  66       2852       ايعدا١ٝ٥   4    



 

 

 

 

     

 

 

 

 (إ املطببات اييت دفعت يف دت٤ٛ االطفاٍ اىل ايػازع زتبت ذطب1ٜعٗس َٔ جدٍٚ)
اذسشت االضبا  االضس١ٜ ع٢ً املستب١ االٚىل ٚذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠ دزج١ذدتٗا تٓاشيٝاً ,اذ 

( 2882(,بُٝٓا اذسشت اذتاي١ املعاغ١ٝع٢ً املستب١ ايثا١ْٝٚذؿًت ع٢ً ايدزج١)2887)
,أَااالضبا  ايٓفط١ٝ, ٚايعدا١ٝ٥,َٚغسٜات ايػازع ٚاملدزض١ٝ فكد أذسشت ع٣ًاملساتب 

  -:املتتاي١ٝ

 االت اييت دفعت االطفاٍ بايٓصٍٚ اىل ايػٛازعاهلدف ايثاْٞ : ايتعسف ع٢ً اجمل

 : اٚال:االضبا  االضس١ٜ   

( ,   2887اذسشت االضبا  االضس١ٜ ع٢ً املستب١ االٚىل,اذ ذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠)    
(اضبابا فسعٝا, اذ ذسشايطبب )أادتأ اىل ايػازع ٖسبا َٔ أبٞ ( ع٢ً اع٢ً 25ٚتتكُٔ)

ش ايطبب  )ظتربْٞ اخٞ يًعٌُ (ع٢ً املستب١ االخري٠ يف ( بُٝٓا أذس2890دزج١اذتد٠ ٖٚٞ )
       (. 0جدٍٚ)(  2838ٖرا اجملا ٍ ٚذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠)

 االضبا  االضس١ٜ ذطب زتاالتٗا ٚدزجات ذدتٗا َستب١ تستٝبا تٓاشيٝا( 3جدٍٚ)        

دزج١  االضبا   االضس١ٜ ت

 54       2811       َغسٜات ايػازع   5    

  52      2828       املدزض١ٝ  6   



 اذتد٠

    3991 ادتأ اىل ايػازع ٖسباَ َٔ أبٞ 2

     3976 اْٞ َتهفٌ بأعاي١ اضستٞ 2

 3972 أبٞ ٜكسبين ٜٚعاًَين بكط٠ٛ 1  

  3967 ٚايداَٟ َػغٛالٕ عين مبػهالتِٗ 4  

   3961 أعٌُ الٕ يٝظ يٞ َهإ يف املٓصٍ 5  

 3957 عتتكسْٞ ٚايداَٟ أَاّ االخسٜٔ 6  

  3954  ٜٓبرْٞ ٚايداٟ دٕٚ اخٛتٞ 7  

 3946  قبٝر١ ٜطُٝين ٚايداَٟ بأمسا٤ 8  

 3912  أعٌُ الضاعد أبٞ ايعاجص  9  

 3911  ٜدفعين ٚايداٟ اىل ايتطٍٛ 31 

 3927  اعٌُ نٞ اتكٔ ١َٓٗ أبٞ 33 

 3926  دتأت اىل ايػازع ٖسبا َٔ شٚد أَٞ ,شٚج١ أبٞ  32  

 3,37   الٜٛجد َٔ ٜٗتِ بَٞ 31  

 3934   يٝظ يٞ َأ٣ٚ آلْاّ فٝ٘  34  

    3918   ظتربْٞ أخٞ نٞ اعٌُ             35  

 

 اذتاي١ املعاغ١ٝ ماْٝا:

 



( ,   2882اذسشت اضبا  اذتاي١ املعاغ١ٝ ع٢ً املستب١ ايثا١ْٝ,اذ ذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠)
ٚتتكُٔ ضت١ اضبابا فسعٝا, اذ ذسشايطبب )اعٌُ يهٞ اؾسف ع٢ً اضستٞ( ع٢ً اع٢ً 

اظتاز املٓصٍ(ع٢ً املستب١ االخري٠ يف بُٝٓا أذسش ايطبب  )اعٌُ يطد  2885دزج١اذتد٠ ٖٚٞ
 (.4جدٍٚ )(  2838ٖرا اجملا ٍ ٚذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠)

 

 

 

 

  

اذتاي١ املعاغ١ٝ ذطب زتاالتٗا ٚدزج١ اذتد٠ َستب١ تستٝبا (     4جدٍٚ )                    
 تٓاشيٝا

 

 

 

 

 

 

 

 

 مايثا:االضبا  ايٓفط١ٝ

 

 دزج١ اذتد٠     االضبا     ت                

 2885      اعٌُ يهٞ اؾسف ع٢ً أضستٞ   2   

 2, 54      اذب إ اَتًو االغٝا٤ اييت ميتًهٗا االلغٓٝا٤  1    

 2841       اذؿٌ ع٢ً املا ٍ ٚاؾسفٗاع٢ً ذاجاتٞ ًَٚراتٞ   0    

 2804       اعٌُ ملطاعد٠ اخٛتٞ ايطًب١  4    

 2821      اْٞ َتهفٌ بأعاي١ اضستٞ   5   

  2838      اعٌُ  يطد اظتاز املٓصٍ   6   



( ,ٚتتكُٔ 2871اذسشت االضبا  ايٓفط١ٝ ع٢ً املستب١ ايثايث١,اذ ذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠)
( ضبابا فسعٝا, اذ اذسشايطبب )اذظ بأْٞ أقٌ َٔ االخسٜٔ( ع٢ً اع٢ً دزج١اذتد٠ 22)

افهازٟ جملسد مساع ؾٛت اخس( ع٢ً املستب١ االخري٠ بُٝٓا أذسش ايطبب)ٜتػتت  (2,93)ٖٚٞ
 ( 5جدٍٚ)(   2831يف ٖرا اجملا ٍ, ٚذؿٌ ع٢ً دزج١ اذتد ٠  )

                             

             

 

 

 

 االضبا  ايٓفط١ٝ ذطب زتاالتٗا ٚدزج١ ذدتٗا َستب١ تستٝبا تٓاشيٝا(  5جدٍٚ)  

 2893    أ غعسباْٞ أقٌ َٔ االخسٜٔ             2    

 2882     الغكب بطسع١ 1   

 2866     اذظ بأْٞ غدـ لغري َسلغٛ  فٝ٘  0   

 2851     اجد ايؿعٛب١ يًتعاٌَ َع االخسٜٔ 4   

 2841     ٜعحبين إ ٜهٕٛ يٞ نٝاْٞ ارتاف َثٌ بك١ٝ االطفاٍ  5    

  2800     الٜٛجد َٔ عتُٝين يف ٖرا اذتٝا٠  6   

 2820     اغعسبإ اذتصٕ َطٝطسعًّٞ 7    

 2822    أذظ بأْٞ َٓبٛذ 8    

 2838    أز٣ بإٔ اذتٝا٠ ال ق١ُٝ هلا 9    

 2837     بٛدٟ إ اْتكِ َٔ اطفا ٍ االلغٓٝا٤ 23    



 2831    ٜتػتت افهازٟ جملسدمساع اٟ ؾٛت 22    

 

 زابعا :اضبا  ايعدا١ٝ٥

(,   2852اذسشت اضبا  ايعدا١ٝ٥ ع٢ً املستب١ ايسابع١,اذ ذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠)     
ٚتتكُٔ مثا١ْٝ ضببا فسعٝا, اذ أذسشايطبب )اْتصع االغٝا٤ َٔ االخسٜٔ بك٠ٛ( ع٢ً اع٢ً 

بُٝٓا أذسش ايطبب  )اضتددّ ادٚات جازذ١ َٔ ٜؤملين(ع٢ً املستب١  (2885)دزج١اذتد٠ ٖٚٞ
 (6جدٍٚ)2831ا ٍ ٚذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠االخري٠ يف ٖرا اجمل

                               

 زتاالت اضبا  ايعدا١ٝ٥ ٚدزجات اذتد٠ َستب١ تستٝبا تٓاشيٝا(   6جدٍٚ)     

دزج١  االضبا              ت  
 اذتد٠

 288 5  اْتصع االغٝا٤ َٔ االخسٜٔ بك٠ٛ 2   

 2876  اٖددشَال٥ٞ عٓدَا ٜكَٕٛٛ باشعاجٞ 1   

 2864  بٛدٟ إ اْتكِ َٔ اطفاٍ االلغٓٝا٤ 0     

 2855  ابعث مبُتًهات ايًرٜٔ الاذبِٗ 4    

 2845   اقس  اذتٝٛاْات اييت اؾادفِٗ 5    

 2801   اظٗس قٛتٞ اجاٙ َٔ غتايفين  6    

 2822   اغتِ االخسٜٔ بدٕٚ ضبب 7    

 2831   اضتددّ ادٚات جازذ١ َٔ ٜؤملين 8    

 



 

 خاَطا :اضبا  َغسٜات ايػازع        

اذسشت اضبا  َغسٜات ايػازع ع٢ً املستب١ ارتاَط١ ,اذ ذؿًت ع٢ً دزج١      
ايػازع َٔ ٜساقبين(  يف(,ٚتتكُٔ مخط١ ضببا فسعٝا, اذ أذسشايطبب )الاجد 2811اذتد٠)

ب١ االخري٠ بُٝٓا أذسش ايطبب  )ئ ٜكسبين ابٞ(ع٢ً املست (2865)ع٢ً اع٢ً دزج١اذتد٠ ٖٚٞ
 (7جدٍٚ) (2832) يف ٖرا اجملا ٍ ٚذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠ 

 

 

                                          

 ( 7جدٍٚ )                                                  

 اضبا  َغسٜات ايػازع ٚزتاالتٗا ٚدزج١ ذدتٗا                            

 دزج١ اذتد٠ االضبا                 ت  

 2865    ال أجد يف ايػازع َٔ ٜساقبين  2   

 2863   يف ايػازع اجد ذسٜيت 1    

 2825   ايعب عس١ٜ َع اؾدقا٥ٞ 0    

 2836   مل امسع َػاذٓات ٚايدّٟ 4    

 2832   ئ ٜكسبين أبٞ 5    

 

  ضادضا :اضبا  املدزض١ٝ

         



اذسشت اضبا  املدزض١ٝ ع٢ً املستب١ ايطادض١ ,اذ ذؿًت ع٢ً أد٢ْ دزج١ اذتد٠  ٖٚٞ      
ٚتتكُٔ مثا١ْٝ ا ضبابا فسعٝا, اذ أذسشايطبب )دتأت اىل ايػازع ٖسبا َٔ املدزض١(  2828

بُٝٓا أذسش ايطبب  )تسنت ايدزاض١ تًب١ٝ يسلغبات اضست  (2,56) ع٢ً اع٢ً دزج١اذتد٠ ٖٚٞ
 (.8جدٍٚ)(2832خري٠ يف ٖرا اجملا ٍ ٚذؿًت ع٢ً دزج١ اذتد٠) (ع٢ً املستب١ اال

        

 

 

 

 

 دزج١ اذتد٠ االضبا                  ت

 2856 دتات اىل ايػازع ٖسبا َٔ املدزض١  2   

 2850 شَال٥ٞ يف املدزض١ ٜكسبْٛين 1   

 2811 ال أمتهٔ َٔ َتطًبات املدزض١ٝ 0   

 2820 َع شَال٥ٞ ايتالَٝر اجد ايؿعٛب١ يف ايتعإٚ 4   

 2836 تسنت املدزض١ نسٖا ملعًُٞ     5   

 2834 اغعس بعدّ قدزتٞ ع٢ً َتابع١ دزٚضٞ 6   



 

 (              

  شيٝاََستب١ تستٝبا تٓااضبا  املدزض١ٝ ٚزتاالتٗا ٚدزج١ ذدتٗا (   8جدٍٚ

   

 

 

 

 

 اهلدف ايثايث:ٚقع اضرتاتٝح١ٝ)بسْاَخ( عا١َ يًرد ٚايتؿدٟ يعاٖس٠ اطفاٍ ايػٛازع

إ أ١ُٖٝ ٚذظ ٜع١ ٚعاج١ً َٔ اجٌ قكا٤ ع٢ً ظاٖس٠ اطفاٍ ايػازع ,ٖٚرا  عتتاد  -2     

اىل جٗٛد َهثف١ َٔ قبٌ ادتٗات املطؤٚي١ َٚٓعُات ذكٛم االطفاٍ َٚٓعُات اجملتُع 

 املدْٞ..ٚاخل  يًرد َٔ ايعاٖس٠ ٚايتؿدٟ هلا ٚايككا٤ عًٝٗا. 

 

ُٛع١ َٔ االطفاٍ يف األقًِٝ َٚعسف١ اجسا٤ دزاض١ اذؿا١ٝ٥ غا١ًَ عٔ عدد ٖرٙ اجمل-1

ْطبتِٗ بايٓطب١ اىل ايطهإ , تتكُٔ مجٝع املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ االطفاٍ ٚاضسِٖ 

 ٚذٝاتِٗ املعاغ١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ,

 2830 الٜٛجد َٔ ٜتابع َعٞ دزٚضٞ 7   

 2832 تسنت ايدزاض١ تًب١ يسلغبات اضستٞ 8   

   



بد٤ ع١ًُ ايتٛع١ٝ ايػا١ًَ بٛاضط١ االجٗص٠ األعال١ََٝٔ ايؿرف ٚاجملالت  ٚاالذاع١  -0

ٛاَع  ٚطًب١ املدازع , ملعسف١  األقساز ايٓااج١ َٔ  شتاطس ٚعٛاقب ٚايتًفصٜٕٛ  ٚخطبا٤ ادت

اييت تؿا  اطفاٍ ايػٛازع ,اذ تؿٌ يف ألغًب األذٝإ اىل دزجات  نبري٠ َٔ ارتطٛز٠ ,خاؾ١ 

عٓدَا ٜػرتنٕٛ يف اعُاٍ  اجسا١َٝأٚ اضتسافات ايطًٛن١ٝ نايطسق١ ٚاالْتكاّ ٚايعٓف املفسط 

 ٠ ٚ يف ذاالت َتأخس٠ .    اٚ اؾابتِٗ باألَساض  ارتطري

َطاعد٠ايعٛا٥ٌ ايفكري٠ بتكدِٜ بعض ايكسٚض ايك١ًًٝ , الضتفاد٠ َٓٗا يعٌُ بعض االعُاٍ  -4

 ايبطٝط١ اييت حتؿٌ َٓٗا َٛزدا يطد ْفكاتٗا املعٝػ١ٝ .

تطبٝل ْعاّ ايتهافٌ االجتُاعٞ بػهٌ جٝد.ٜٚتٓاضب َع اضعازايطًع ٚايغال٤عٝث ٜهفٌ -5

 ١ُ٥ يالضس٠ املتد١ْٝ َعاغٝا .َطت٣ٛ َعٝػ١ َال

اْػا٤ايٛزغات يبعض ايؿٓاعات ايبطٝط١ نايٓحاز٠ ٚاذتداد٠ َٚعاٌَ ايبهٜٛت َٚٓتٛجات -6

ايبإ ٚلغريٙ َٔ ايؿٓاعات ايبطٝط١,يالطفاٍ ايًرٜٔ ٜسلغبٕٛ ايعٌُ َكابٌ أجس جٝد ٚتٛفري 

 ٚجبات لغٝرا١ٝ٥ هلِ  ٚمشٛهلِ  بٓعاّ ايؿرٞ .

(  ض١ٓ ,ٜٚتِ 25-١ً7 حتت ارتٝاّ تطتٛعب االطفاٍ َٔ عُس)اقا١َ بعض َدازع املتٓك -7

ازتٝاد ع٢ً ٖرٙ املدازع اختٝازٜاً يٝتابعٛا دزٚضا خاؾ١ ٚتهٜٛٓاٚ َٗٓٝا َٓاضبا ,ٚتٓعِٝ 

اْػط١ تسف١ٝٗٝ ,ٚتتٛىل ٚشاز٠ ايؿر١ ناف١ ايفرٛؾات ٚايعالجات,اذ عًُت دٚي١ )فًٝبني( 

 (   1334اضتدداّ ٖرا ايٓٛع َٔ املدازع )ايٛزداْٞ

تطبٝل ْعاّ زتا١ْٝ ايتعًِٝ بػهٌ جدٟ َٚعاقب١ اٚيٝا٤ اَٛز ايطًب١ ,َٚهافر١  تطس  -8

 ايتالَٝر َٔ املدزض١ ذت٢ اْتٗا٤ املسذ١ً االيصا١َٝ َٔ ايتعًِٝ .



يتٛجٝ٘ ٚايسقاب١ ٚزؾد ايطًٛنٝات ٚاالْػط١ ايغري َال١ُ٥  اييت ٜكّٛ بٗا االطفاٍ يف -9

 تٛفريخدَات ايالش١َهلِ . ايػٛازع ٚاالَانٔ ايعا١َ ,َع

 

 ايتٛؾٝات  

تٛفريفسف ايعٌُ هلؤال٤ االطفاٍ ايرٟ قد ٜطاعِٗ ايتدًـ َٔ ممازض١ بعض ايطًٛنٝات    -2 

ٚاالعُاٍ لغري َكبٛي١ يف اجملتُع نايتطٍٛ ٚايطسق١ ٚايتدسٜب ٚاالذتٝاٍ ٚلغريٙ َٔ ايطًٛنٝات 

 اييت التٓاضب اعُازِٖ  .

 اَٞ ,َٚعاقب١ اٚيٝا٤ االَٛز يف ذاي١ اجاٚش ذيو .ايعٌُ بكإْٛ ايتعًِٝ االيص-1

تغٝري ْعس٠ اجملتُع ايطًب١ٝ الطفاٍ ايػٛازع ,الٕ ٖؤال٤ ِٖ قراٜا يعسٚف يٝطٛا -0 

 َط٦ٛيني عٓٗا,ٚالِٖ زتسَني اٚ جاصتني بطبٝعتِٗ.

تٛفري خدَات االزغاد ٚايتٛجٝ٘ يتكدِٜ ارتدَات االزغاد١ٜ هلِ ,نٞ ختًؿِٗ َٔ ٖرٙ -4

  احمل١ٓ .

تٛفريدٚز َٚؤضطات ذه١َٝٛ الٜٛا٤ ايًرٜٔ يٝظ يدِٜٗ ايطهٔ ٚالَأ٣ٚ يٝهْٛٛا حتت اغساف -5

 املتدؿؿني ٚزعاٜتِٗ  . 
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