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 مستخهص : ان

الفراسىىإ ىلىم  فةرتىىإ  هفطىإ الممولىىإ وفوفىىنصت وفىناا واىىت ايفطىنُ والفسىىن طر تىىم هىفتت 

حقىىىىوً الممولىىىىإ وفوفىىىىنصت ووىىىىالٌ وأىىىىم الةوافىىىىٍ ال ىىىىىم  تىىىىر ت نىىىىنهرة  ممىىىىنٍ ال ىىىىواره تىىىىم فاىىىىىر 

والفخىنمر ال ىىم  ر عىىت وأىىم ىهفىىنٍ  أىىٌ الملىإ فىىُ ايممىىنٍت وفةرتىىإ فقوفىىنت الفواموىىإ الاىىنلحإ 

جىنت الرىرورطإ الم فىإ ل لهطىٍ  ممىنٍ ال ىوارهت  وال ةىري وأىم الوفىناج يممىنٍ ال ىوارهت واتح طن

ال رعوطىإ لأففرسىىإ الاىىفطقإ يممىنٍ ال ىىواره ال ىىم  حقىً ف مأعىىنت ىوسىىنوطإ لمممىنٍ وحفىىنط  َ فىىُ 

اتوحراي السأوومت وال واٍ ىلم الورع الفمأوب ل لهطٍ  ممنٍ ال ىواره لأفواموىإ الاىنلحإ فىُ 

واسىىىى خففت الفراسىىىإ الفىىىىو ر الواىىىىمم عمرالقىىىع و فوا ىىىىعت والىىىا  او فىىىىف وأىىىىم ت وج ىىىإ ونىىىىر الةطوىىىإ

اتسىىى عنوإ وىىىلفاة فىىىُ  فوات  معطقىىىع وأىىىم وطوىىىإ الفراسىىىإ فىىىُ فسىىىلولم فور الرونطىىىإ وايخاىىىنلططُ 

إ ىلىىىىىم اتج فىىىىنوططُ والخعىىىىراا فىىىىُ  ورىىىىىنا هطلىىىىإ ال ىىىىفرطل عوأطىىىىنت ال رعطىىىىىإ  و ىىىىف  واىىىىأت الفراسىىىى

ف وم ىىىإ عىىىطُ وىىىفَ  وىىىنتل المىىىرك ال ةأطفطىىىإ وف ىىىومت  ممىىىنٍ وجو فجفووىىىإ فىىىُ الو ىىىنلرت  هف ىىىن 

ال ىواره  الممىٍ تىم اح طىنج فالىَ لأحىب والةمىي والحوىنُ واتح ىواا فىُ ايسىرة والفج فىع  رىرورة 

فسىىىنوفة ايممىىىنٍ وأىىىىم ت ىىىَ اا  ىىىَ وال ةعطىىىىر وو ىىىن عاىىىىراحإ   وفطىىىإ  ىىىةور الممىىىىٍ عنل قىىىإ عىىىىنلومل 

رعوطإ وال رتط طإ يممنٍ ال ىواره حسىب اح طنجىن  َ    قىفطَ واإلحسنل عنلورافإ   قفطَ ايو مإ ال 

واو  ت الفراسإ عنل واٍ ىلم ورع  وٍ  وواه الرونطإ الاحطإ والومسطإ الفونسعإ يممنٍ ال واره 

 اىىىىور وأفىىىىم فونسىىىىىب لففرسىىىىإ اىىىىفطقإ يممىىىىىنٍ ال ىىىىواره طفوىىىىُ  ُ  حقىىىىىً ف مأعىىىىنت الممولىىىىىإ ت 

 وطُ انلحطُ ونتةطُ يومس َ ويومنو َ والواوٍ ع َ ىلم الفس و  الفمأوب وفوام

  الحأوٍ –الف ومت  – ممنٍ ال واره انكهماخ انمفتاحيح : 
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Abstract :  
      This study  aims to knowing the importance  of children in 

general and what religions and constitutions said  about the rights of 

children generally, and the main reasons which resulted in the 

phenomenon of street children in Egypt, and the dangers which 

come from neglecting  children. It also aims to understanding the 

main components of the good citizenship of street children , and the 

necessary needs for qualifying the street children, and identifying 

the educational models of friendly schools for street children which 

can achieve the requirements of street children, and getting the 

required condition which help street children to become qualified 

for good citizenship.The study used the descriptive method and its 

tools which depended on a questionnaire applying it on a sample of  

care centers representatives, social workers ,  some experts of 

educationists . The study resulted in some conclusions including 

that  : there is a relation between educational insufficiency and the 

problem of street children. Child is in need for love 

,compassionateness, and fondling from family and society. It also 

concluded the necessity of helping children to understand their 

identity . Developing the children’s feeling of confidence , and 

dignity. Offering the educational and entertainment  activities for 

street children . The study recommended a proposed model of 

friendly schools for street children which can achieve their needs 

and making them good citizens in the society.    

Key words : Street children – problems – solutions 
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 مقذمح:

ىُ  قىفَ الفج فىع طة فىىف  سنسىنص وأىم فىىن طقففىع الفج فىىع فىُ وونطىإ ورونطىىإ واه فىنَ لوىىٍ  
تلنت  ترافهت وطة عر ايممنٍ تم ونتإ الفج فةنت القنوفة ايسنسطإ لوٍ العوناات المو طإ لموفىنر 

اا ونوىت الرونطىىإ والةونطىإ  لمسىنل ايولىىم لاوسىنوطإن تفىُ  ىىَ طوىوُ اته فىنَ عفرحأىىإ اإلوسىنوطإت واذ
 الممولإ والةونطإ الونفأإ ع ن هم فقطنل اتس  راً لفس قعٍ ايفإ 

ت وفىىن  عة ىىن فىىُ  حىىفاث بطىىر فربىىوب تط ىىن   ىىىرت  3122طوىىنطر  36و ىىف  ن ىىرت  ىىورة  
ولطىىفة لفىىن  وأىم الفن ىىر الحرىىنر  لفاىىر  ُ هوىىنٌ تلىىنت و طىىرة فىىُ الفراحىىٍ الةفرطىىإ ونوىىت هىىم

ايسنسىطإ ال ىىم هىم حىىً  طسىفم تىم الةىىري اتج فىنوم علممىىنٍ ال ىواره الىىاطُ حرفىوا فىُ الرونطىىإ
 واجب وأم الومُ ع َت ولطل  مرمص وت فوحإ وت فوإ فُ الومُ 

ولالٌ طفوُ او عىنر  ممىنٍ ال ىواره نىنهرة اج فنوطىإ خمطىرةن حطىث   ىطر  قىنرطر ال طلىإ  
إ بطىىر حووفطىىىإ أ  ُ  وىىفاف  ممىىىنٍ ال ىىواره تىىم فاىىىر    ىىرب فىىىُ الةنفىىإ لحفنطىىإ الممىىىٍ   فونفىى

  و ارة ال رىىىىىىىىىىىىنفُ الفأطىىىىىىىىىىىووم ممىىىىىىىىىىىٍ وفىىىىىىىىىىىىن اٍ اتمىىىىىىىىىىىراف فسىىىىىىىىىىىى فر تىىىىىىىىىىىم هىىىىىىىىىىىاا الفوحوىىىىىىىىىىىىم الخمطىىىىىىىىىىىر
  أ3125تاتج فنوم

وحطث  ُ ايعحنث الةأفطإ  وفت خمورة ف وأإ ايممنٍ الاطُ لَ ط أقوُ الرونطإ ال نفإ فُ ايسرة 
 أ 3122 سأطفنُ تيممنٍ طف أوُ  وعأإ فو و إ رف  ومس َ و ومنو َ والفج فعن حطث  ُ هلتا ا

وعىنلربَ فىُ  ُ هوىنٌ ا جنهىنت ونلفطىإ ووموطىإ واسىةإ الومىنً وحىو  ىوتطر اتح طنجىىنت  
ايسنسىطإ لمممىنٍ ع ىل الونىر وىُ الىفطُ  و الورىع اتج فىنومن ىت  ُ وىٍ  أىٌ ات جنهىنت لىىَ 

ففىىىن ط ىىىىطر ىلىىىم القاىىىور الوارىىىىا تىىىم  أعطىىىإ اح طنجىىىىنت  حىىىٍ ف ىىىوأإ  ممىىىنٍ ال ىىىىواره ح ىىىم ا ُن 
ايممنٍ واتو قنٍ فُ حنلإ  ممنٍ عىم فىلو  ىلىم  ممىنٍ ل ىَ فىلو  وطح رىو َ ومىُت وفىُ  ىَ هىَ 

 ط حولوُ ىلم اور الفوامُ الانلا والفواموإ اإلطجنعطإ 
    أخك  سلتت الفراسإ تم السلاٍ الرلطسم 

؟ت وط مىره إ  حقىً ف مأعىنت الفواموىإ الاىنلحإ يممىنٍ ال ىوارهاىفطقفىن ال اىور الفق ىرح لففرسىإ      
 فُ هاا السلاٍ الرلطل ايسلأإ  المروطإ ال نلطإ 

 فن الةوافٍ ال م  تر ت ننهرة  ممنٍ ال واره  تم فار؟  -2

 ؟ فن السفنت ايسنسطإ يممنٍ ال واره  -3

 فن الو نلر الف ر عإ وأم  ممنٍ ال واره ؟ -4

 ؟ممنٍ ال وارهيف مأعنت الفواموإ  حقً  افطقإلففرسإ  فن ال اور الفق رح  -5
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 أهذاف انذراسح:

 هفتت الفراسإ ىلم فجفووإ فُ ايهفاي ال نلطإ 
 ال ةري وأم الةوافٍ ال م  تر ت ننهرة  ممنٍ ال واره  تم فارت  -2
 فن السفنت ايسنسطإ يممنٍ ال واره ؟ -3
  ال ةري وأم الو نلر الف ر عإ وأم  ممنٍ ال واره  -4
  يممنٍ ال وارهالانلحإ لففرسإ افطقإ  حقً ف مأعنت الفواموإ   قفطَ  اور فق رح  -5

  أهميح انذراسح
   را  هفطإ الفراسإ تطفن طأم 

 وجطىىع ونىىر الفسىىىلولطُ ىلىىم ف طىىف فىىىُ اته فىىنَ ع ىىىلتا الملىىإ عنو عىىنرهَ فىىىواموطُ ل ىىَ فىىىن  -2
 ل طرهَ فُ ايممنٍ تم وٍ الفراحٍ الةفرطإ 

ولطإ اتج فنوطىىىإ لفلسسىىنت ال ةأىىطَ المونىىىنفم والونىىنفم وحىىو هىىىلتا  ورىىطا فور الفسىىل -3
 الملإ 

 وجطىىع ج ىىوف وىىٍ الفسىىلولطُ وحىىو  حفىىٍ ايفوار ال ىىم  حقىىً لملىىإ  ممىىنٍ ال ىىواره السىىىواا  -4
 والفواموإ الانلحإ 

 حفطىف المىًر ال رعوطىإ والوسىنلٍ ال ةأطفطىإ ال ىم طجىب  ُ  سى خفَ لحفنطىإ هىلتا الملىإ فىىُ  -5
 سواا الجووح والم

ورىىىع ال اىىىور الفق ىىىىرح لأففرسىىىإ الفمأوعىىىىإ فورىىىع ال ومطىىىىا المةأىىىم  فىىىىنَ الفسىىىلولطُ وىىىىُ  -6
 ال ةأطَ الموننفم 

 حذود انذراسح:

 ا  ارت  حفوف الفراسإ ىلم 
 انحذود انمىضىػيح: -أولا 

 ف أىىىىت الحىىىىىفوف الفورىىىىووطإ تىىىىىم فراسىىىىىإ نىىىىنهرة  ممىىىىىنٍ ال ىىىىواره والةوافىىىىىٍ اتج فنوطىىىىىإ  
 وال رعوطإ ال م سنهفت تم واوٍ  أٌ الملإ ىلم هاه الننهرة وات  انفطإ 

 انحذود انثشزيح : -ثانياا 
 ف أت وطوإ الفراسإ وأىم فجفووىإ فىُ الةىنفأطُ   ايخاىنلططُ اتج فىنوططُ والومسىططُ  

ُ اتج فنوطإ ت والجفةطنت بطر  والفةأفطُ أ تم فلسسنت  رعطإ العوطُ والعونت ال نعةإ لو ارة ال لو
 فطإ الةنفأإ تم  لهطٍ  ممنٍ ال واره  الحوو 
 انحذود انمكانيح: -ثانثاا 

ا  اىرت الفراسىإ وأىىم وطوىإ فىُ فلسسىىنت رونطىإ  ممىنٍ ال ىىواره عفحنتنىنت جف ورطىىإ  
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 فار الةرعطإن خناإ القنهرة ال م  و  ر تط ن  أٌ الننهرة عاورة وارحإ 
 انحذود انزمانيح: -راتؼاا 

       36/3/3129ىلم      26/2/3129ة فُ    فت الفراسإ الفطفاوطإ تم الم ر 
 منهح انذراسح وأداتها:

َ واىىىىىي النىىىىىنهرة واىىىىىمنص وأفطىىىىىىنص   ُ خملىىىىىع  ىىىىى او فىىىىىفت الفراسىىىىىإ وأىىىىىم الفىىىىىو ر الواىىىىىممت والىىىىىا  فىىىىىى
ُ الاا طىىىىإ  ُ هىىىىاا الفىىىو ر ط ىىىطا لأعنح ىىىإ القىىىفرة وأىىىم العةىىىف وىىى ً الفراسىىىإ الةأفطىىىإت وفىىىن   ً تطىىىع وفىىى فورىىىووطنص   حقىىى

 عإجرااات فن هو فمأوب ل حقطً  ترٍ الو نلر الفرجوة فُ الفراسإ  واتل  َا الةأفم
واسىى خففت ل ىىاه الفراسىىىإ اتسىى عنوإ الفقووىىىإ لأ ةىىري وأىىم ىراا القىىىنلفطُ وأىىم فلسسىىىنت  

رونطىىىىإ ايممىىىىنٍ واإلطىىىىواات ووىىىىالٌ لأ ةىىىىري وأىىىىم ف مأعىىىىنت الففرسىىىىإ الاىىىىفطقإ ال ىىىىم  حقىىىىً رلطىىىىىإ 
حفىىنط  َ فىُ الفةنوىنة ال ىم  حفأوهىىن ت ولوىم  سى فر هىىاه الفراسىإت و سى َ تىم  ىىومطُ هىلتا الملىإ ل

 الففارل تم جاب هلتا ايممنٍ 
 مصطهحاخ انذراسح:

 Street childrenأطفال انشىارع  -1

" هىىَ تلىىىإ ايممىىنٍ الىىىاطُ  حىىرروا عىىىإراف  َ  و  سىىراص فىىىُ الىىرواعم ايسىىىرطإت وتقىىفوا الةنلىىىٍ  
ت اتج فنوطىىىىإ وفىىىىلو  ل ىىىىَ فوُ  سىىىىرة  و راعىىىىم والف ىىىى َ ع ىىىىَت و حولىىىىوا ىلىىىىم ال ىىىىواره  و الفلسسىىىىن

اج فنوم و طً الاأإ ع َت وهلتا ايممنٍ لَ طوىنلوا حق ىَ  و حن ىَ فىُ الحطىنة اتج فنوطىإ ال ىم 
  رهىن الىاطُ  و القىنووُت وفىن حرفىىوا فىُ وةفىإ ال ةأىطَ اإلل افىم تىىم ممىول  َت و اىعحوا خمىراص وأىىم 

  أ3122 فوسمت   ومس َ ووأم فج فةن  َ"
 نذراساخ انساتقح :ا

هىىىىفتت ىلىىىىم  حفطىىىىف الةوافىىىىٍ ال ىىىىىم  سىىىى َ تىىىىم ففىىىىر  ممىىىىىنٍ  (6112د ػثذ انتىاب ) دراسح  -
ال واره عنلفلسسنت ال ةأطفطإت وال ةري  طرنص وأىم الةوافىٍ ال ىم  حىوٍ فوُ ففىر  ممىنٍ ال ىواره 

الفولطىىإ  عنلفلسسىنت ال ةأطفطىىإت والىىٌ فىىُ خىمٍ ال ةىىري وأىىم  ممىىنٍ ال ىواره تىىم فطىى اُ الفوا طىىً
والقىرارات ايففطىإ ت وفىن  ةررىت الفراسىىإ ل مىور الف ىوأإ فولطىنص وفحأطىىنصن وفىن  حىف ت وىُ  سىىعنب 
الف ىوأإ والسىىفنت والفخىىنمر ال ىىم ط ةىرل ل ىىن  ممىىنٍ ال ىىوارهن وفىن  ةررىىت لأفةنفأىىإ القرىىنلطإ 

 ل َت  َ  ونولت ايسنلطب الو نلطإ و هفطإ الففر ال ةأطفم ل َ 
فراسىىإ فىىو ر الفسىىا اتج فىىنوم ال ىىنفٍ لفونسىىع ع لأفراسىىإت واو فىىفت الفراسىىإ واسى خففت ال      

 وأم فقطنل ُفمعً وأم ايخانلططُ اتج فنوططُت وفلطٍ فقنعأإ فع الخعراا 
و واأت الفراسإ ىلم الةوافٍ الفر عمإ عففر  ممنٍ ال واره الخناإ عنإلفارة الففرسطإت 
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أت الفراسىإ ىلىىم  ُ الفةو ىىنت ال ىم  ىىر عم عىىففر % ت وفىىن  واىى 99وجىنات عفرجىىإ  وطىىإت عوسىعإ 
  ممنٍ ال واره  رجع ىلم ايخانلططُ اتج فنوططُ 

هفتت ىلم الو وي وأم ايعةىنف ال رعوطىإ والفج فةطىإ يممىنٍ ال ىواره  ( 6112فزغهً )دراسح  -
 تم فار وال ةري وأم فف   حقطً فعف   ونتل المرك ال ةأطفطإ تىم رىوا او  ىنر نىنهرة  ممىنٍ
ال ىىوارهت والو ىىىوي وأىىم الةوافىىىٍ ال رعوطىىإ والفج فةطىىىإ ال ىىىم  ةىىوً فعىىىف   وىىنتل المىىىرك ال ةأطفطىىىإت 
وال م  سنوف وأم او  نر ننهرة  ممنٍ ال واره تىم فاىرت و قىفطَ  اىور فق ىرح لأو ىول ع ىلتا 

 ايممنٍ والحف فُ ننهرة  ممنٍ ال وارهت وونراص لمعطةإ الفراسإ 
لواىىىممن حطىىىث  نفىىىىت العنح ىىىإ عواىىىي حجىىىَ النىىىنهرة تىىىىم اسىىى خففت الفراسىىىإ الفىىىو ر ا

ٍ  سعنب ن ور الننهرة والةوافٍ ال رعوطإ والفج فةطإ ال م  ةوً فعف   ونتل المرك  فارت و حأط
 ال ةأطفطإت وال م سنوفت وأم او  نر الننهرة خناإ تم فحنتنإ  سطوم 

وف ىومت  ممىىنٍ  و واىأت الفراسىإ ىلىم وجىوف وم ىإ عىىطُ فعىف   وىنتل المىرك ال ةأطفطىإ 
ال ىىوارهت و واىىأت  طرىىىنص ىلىىم  ُ اإلهفىىىنٍ والقسىىوة والةوىىي الفسىىى فر لأممىىٍ تىىىم وىىمج سىىىأووطن ع 
سواا ونُ تم ايسرة  و الففرسإ فُ الةوافٍ ايسنسطإ تم  سرب الممىٍ فىُ الففرسىإ  و ايسىرةت 

عىىىىطُ ووىىىالٌ النىىىىروي الفحطمىىىىإ عنلممىىىٍ فىىىىُ  موىىىىٌ  سىىىر   و خمتىىىىنت  و ف ىىىىنحونت تىىىم ايسىىىىرة 
الوالفطُ  و عطوع وعطُ ىخو ع  و عىطُ   راوىع  ىل م تىم الفر عىإ ال نوطىإ فىُ حطىث  ولوط  ىن لىف  الممىٍ 
و ل طرهىن وأىم  خاىط ع و موطىره تىىم الى خأك فىُ  وعنلىعن عطوفىن طىىل م المقىر وال  فىط  تىم الفر عىىإ 

أعىىىىنت الممىىىىىٍ ال نل ىىىىإت والىىىىٌ طلوىىىىف  ُ ج ىىىىوف ال ىىىىراعم عىىىىىطُ  تىىىىراف ايسىىىىرة والىىىى م َ تح طنجىىىىنت وف م
واسى خفاَ الحىوار واإل وىنه  ىلف  ىلىم  فسىٌ الممىٍ علسىر عت وهىاا طلوىف  ُ الممىٍ تىم اح طىنج فالىَ 

 لأحب والحونُ واتح واا فُ ايسرة 
هفتت ىلم ىلقنا الروا وأم ننهرة  ممنٍ ال ىواره والنىروي الفلفطىإ  ( 6112شحاتح )دراسح  -

ره و حفطف  هَ فجنت  نت وال لاطٍ لفم وَ الحرفنُ ل نت وال ةري وأم  سنلطب رونطإ  ممنٍ ال وا
ال رعىىىو ت وال ةىىىىري وأىىىم الج ىىىىوف الفعاولىىىإ لرونطىىىىإ  ممىىىىنٍ ال ىىىواره عفىىىىن طحقىىىً الىىىىففر اتج فىىىىنوم 
واإل عنه ال رعو ت واس خففت الفراسىإ الفىو ر الواىممت  و واىأت الفراسىإ ىلىم  ُ نىنهرة  ممىنٍ 

ل ىىىم ط ةىىرل ل ىىىن هىىلتا ايممىىىنٍ ورىىةي الج ىىىوف ال ىىواره  ةىىوف ىلىىىم نىىروي ايعةىىىنف والحرفىىنُ ا
الفعاولىىإ فىىُ  عىىىٍ الجفةطىىنت ايهأطىىىإ والفلسسىىنت ال رعوطىىإ لىىىففر هىىلتا ايممىىىنٍ فاخىىٍ الفج فىىىع  
و ىففت العنح ىىإ  اىىوراص فق رحىىنص ل مةطىىٍ ج ىىوف رونطىىإ  ممىىنٍ ال ىىوارهت فىىُ خىىمٍ ورىىع السطنسىىنت 

 اخٍ الفج فع الفونسعإ لرونطإ هلتا ايممنٍ والةفٍ وأم ففج َ ف
هفتت ىلم فةرتإ فنىنهر ىطىااا  ممىنٍ ال ىواره وفور فونفىنت الفج فىع ( 6112دراسح انؼاتذ ) -
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وفىن  ونولىت الفراسىإ فسىفطنت  ممىىنٍ الفىفوم تىم فواج   ىنت واسى خففت الفراسىإ الفىىو ر الواىممت 
َ ع ورة  َ ووم    َ ف وأ  َت  وفنم وفجنتت وفأ   لقت الروا وأم طونطرت و طرنص  36ال وارهت حج

ٍ ال واره الومسطإ واتج فنوطإت و واأت ىلم العرافر والخففنت ال م  ىلطنت فواج إ فننهر ىطااا  ممن
 قفف ن فونفنت الفج فع الففوم ل لتا ايممنٍت وفن  ونولت الفراسإ فف  فسنهفإ فونفنت الفج فع 

ٍ ايعةنف ال نر  ُ خم ٍ ال واره ف طخطإ ل اه الفونفنتت  وفنم ن وفورهن الففوم تم فواج إ ننهرة  ممن
 تم فواج إ هاه الننهرة 

هفتت ىلىم فةرتىإ  ىل طر النىروي الفحطمىإ عنيممىنٍ ال ىم  ىفتع هىلتا   6116مختاريح دراسح  -
ايممنٍ تر ونب سأووطنت وففنرسنت وموطإن ت َ ت طفأووُ الةقٍ الا  ط حوَ  و طسىطمر وأىم 

حطحإ ل حفطف فس قعأ َ  وحو ايترٍت وفن روى ت الفراسىإ وأىم  رارا  َت  و طحففوُ المرطقإ الا
عةىل الجواوىب اتج فنوطىإ الف ةفقىإ ال ىم  مطىف تىم ىطجىنف حأىوٍ فمطىفة فىُ خىمٍ فراسى  ن ونىنهرة 
ً سوسطولوجطإ اات مرطقإ وأفطإ  ةول الوا ع ع وٍ وارات وووقمإ  اج فنوطإ وفةنلج  ن وعر مر

ً   في ىلم فةرتإ وطي  حولت  هاه النروي ىلم ننهرة اج فنوطإت و ووطإ الفج فع عفن طجر  اومم
ٍ وا  نر الونجفإ وو ن  حولعت خناإ ايسرةت وفحنولإ واي هاه الننهرة وال ةري وأم عةل الةواف

 لم َ الفطونوط فنت الف حوفإ تط ن 
واسى خففت الفىو ر الواىمم حطىث او فىفت وأىم فجفووىإ فىُ ايفوات فو ىن الفمحنىىإ  

 والفقنعأإ ال خاطإت واتس فنرة العسطمإت 
و واىىأت الفراسىىىإ ىلىىم  ُ وسىىىعإ وعطىىرة فىىىُ ايممىىنٍ هىىىَ وررىىإ ىلىىىم فخىىنمر ال ىىىنره وعىىىر       

 واجىفهَ الفسىى فر تطىىعت وطحىىفث هىىاا و طجىىإ لأحرفىنُ تىىم الفوىىٍ  والففرسىىإ فىىُ الةمىىي والرونطىىإت 
الةنفىىٍ ايسنسىىم تىىم  ووىفَ ى ىىعنه ربعن ىىع فىىُ خىىمٍ ال خأىم الفعوىىر ووىىع فىىُ ايسىىرة ال ىم ونوىىت

 الٌت وطوجَ ووع اتوحمٍ الخأقم وال سرب الففرسم 
هىفتت ىلىم وىمج اتوحىراي السىأووم لىف  وطوىإ فىُ  ممىنٍ ال ىواره (:6116دراسح انسمزي )  -

عفاونت   وطأطإ تم وطوإ فُ رسوَ ايممنٍت واس خفَ  ً المُت واو  ني فواهب واذ ُ مرط عنل رعطإ و
ُ ور إ وفٍ فع فجفووإ فُ  ممنٍ الفراسإ الفو ر ال جرطع من حطث  عإجراا  جرعإ  معطقطإ وعنرة و

ال واره عةف فةرتإ فجفووإ فُ الجفةطنت ال وفوطإ والخطرطإ ال م  حىنوٍ  ُ  روىم  أىٌ الملىإ فىُ 
ايممنٍت واو ففت ال جرعإ وأم فومأقنت تورطإ فُ المُ و هفط عت وفومأقنت عارطإن حطث الةفٍ 

ُ الفج فىىىع اات  جرعىىىىإ فخ أمىىىىإت وفومأقىىىىنت تعحرطىىىإت  َ ال روطىىى  وأىىىىم  تىىىىراف الةطوىىىإ و ىىىىرطحإ فىىىى أسىىىمطإن حطىىىىث  ىىىى
 ٌ ُ اسىىىى  فنر من ىىىإ  أىىىى ً ففنرسىىىىإ اإلعىىىفاه ال ىىىىوأم ت وفىىىن طفوىىى ُ مرطىىى و واىىىأت الفراسىىىإ عةىىىىف ىجىىىراا ال جرعىىىىإ وىىى
ٍ توطىىىىإ اات معطةىىىىإ خناىىىىإت  ً  وفىىىىن ً ل سىىىوط ٍ تمرطىىىىإ ايفاا والاىىىىف ُ خىىىىم ُ الفج فىىىىع ىعىىىىفاوطنص فىىى ال ىىىرطحإ فىىىى
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 وفن طفوُ اج ااب  ممٍن ال واره وففج َ تم الفج فع وُ مرطً ففنرسإ اإلعفاه 
 خطىاخ انسيز فً انذراسح:

 لاجنعإ وُ السلاٍ ايوٍت وهو  -2
 فن الةوافٍ ال م  تر ت ننهرة  ممنٍ ال واره  تم فارت 

 لاجنعإ وأم السلاٍ ال نومت وهو  -3
 فن السفنت ايسنسطإ يممنٍ ال واره ؟ 
 لاجنعإ وُ السلاٍ ال نلث وهو   -4
 ؟الفخنمر الف ر عإ  وأم ننهرة  ممنٍ ال وارهفن 
 لاجنعإ وُ السلاٍ الراعع   -5
 ؟فن ال اور الفق رح لأ  أب وأم ف وأإ  ممنٍ ال واره  

ً : ظاهزج أطفال انشىارع  انفصم انثان

 :تمهيذ

الخمىىىىورة وأىىىىم المىىىىرف   ة عىىىر نىىىىنهرة  ممىىىىنٍ ال ىىىىواره فىىىىُ النىىىواهر اتج فنوطىىىىإ ال ىىىىفطفة
والفج فعت حطث طمقف ايعونا ايسوطنا الوالفطُ  و  حفاهفن لنروي اج فنوطإ  و ا  انفطإت وحطُ 
 ىل ر النىىروي وأىىم ايعوىىنا ت طجىىفوُ ل ىىَ فأجىىل سىىو  اتل جىىنا لأ ىىنره ح ىىم طاىىعا ال ىىنره هىىو 

تا ايممىىنٍ ال حىوٍ ىلىىم الفسىوُ والفىلو  والفىىما فىُ الق ىىر الةىنلأمت و وىىوُ الو طجىإ الفعن ىىرة ل ىل 
و ىىىً الفوىىىنُ الىىىىا  جفة ىىىَ فىىىىُ مىىىرفهَ ايهىىىٍ والوالىىىىفطُت وجفةىىى  َ ايراىىىىمإ و سىىىمٍ الوعىىىىنر ت 
و حولىىت  أىىٌ ايفىىنوُ الفج ولىىإ الف جىىىورة ىلىىم  وىى  ايفىىنوُ و ترىىىأ ن تىىم  أىىوب هىىلتا ايممىىىنٍ 

  عأ َ الاطُ لَ طجفوا فن طحقً ف مأعن  َت وطحفم رةم َ وط عع حنجن  َت وطلفُ فس ق

 تونىىىىىىىىىنهرة  ممىىىىىىىىىىنٍ ال ىىىىىىىىىىواره  ايممىىىىىىىىىىنٍ ال ىىىىىىىىىواره والف سىىىىىىىىىىولطُأ هىىىىىىىىىى  نىىىىىىىىىىنهرة ونلفطىىىىىىىىىىإ
وسىب ف  طىرة فىُ فج فىعى ىلىم ىخىرت ح ىم الىٌ عوىوُ طت طونف طخأو فج فع فو ىن  طاىن وىنُ فسى واه و 

ُى  خر تقف   طف ت  فوىنُ و قىٍ تى  ىخىرت وهىاه  نىو ن فاخٍ الفج فع الواحف ومسع  خ أي فُ فون
ن  سىعنب وىفة فو ىن المقىر والعمنلىإ وال موىٌ ايسىر  وبطىنب الىوو  وج ىٍ ايسىرة عةفأطىإ الننهرة ل 

ال و لإ السأطفإ لمممنٍ عنإلرنتإ ىلم الحروب وبطنب ايفُ فاخٍ العأف ووفَ اتس قرار واو  نر 
  .أ34ك  3116 جنب اهللت  ايفرال

 أطفال انشىارع: مفهىو ظاهزج -أولا 
تىم  سىرهَ وعىنلرجوه ىلىم نىنهرة  ات قىفوهنره فُ الجواوب ال ىم طفوُ  ةرطي  ممنٍ ال وا

ففىىن ط ىىطر ىلىىىم وفىىً هىىاه النىىىنهرة ت  ممىىنٍ ال ىىواره ت وىىنٌ  ةرطمىىىنت  ونول  ىىن فىىُ جواوىىىب ف ةىىففة
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و عةنفهىن و ىىف وىىري   الطأىم أ  ممىىنٍ ال ىىواره هىَ  " ايممىىنٍ الىىاطُ طةفأىوُ وطقطفىىوُ تىىم ال ىىواره 
 سىرهَ"     و ىَ ايممىنٍ الىاطُ سىأعت حقىو  َ ربفىنص وىُ سىو َ وهىَ وٍ  و الو ت فوُ رونطىإ فىُ 

 ع اا فنأوفوُ وفاطرهَ ال نره 
وطةىري عوطىىفوُ  ممىىنٍ ال ىىواره عىىلو َ  " ايممىىنٍ الف رىىوَ حقىىو  َ والفنأىىوفطُ الىىاطُ 

 أ 36ك  3116  جنب ااهلل ت طقطفوُ تم ال واره وطةفأوُ
ت ونٌ الممٍ الا   روره تىم  سىرة فمووىإ   فن فُ فونور فةنون  َ الومسطإ واتج فنوطإ

 و و طرة الف نوٍ  و ح م  أطأإ اإلفونوطنت الررورطإ لأحطنة وع اا طةنوم ر وم ومسىطإ وجسىفطإ 
ت طسى مطع ال وطىي فة ىن تطأجىن ىلىم ال ىنرهن حطىث ت طجىف  ىوتر  و سىعطٍ فىُ سىعٍ العقىنا  و الوفىو 

  ونت حقوً الممٍ الفة ري ع ن فولطنص  و ح م الحفنطإ المعطةطإ وطةنوم وٍ اووي او  ن
و ىف ط واجىف الممىٍ ت ىرات موطأىإ فىُ الطىوَ تىم ال ىنره سىواا طةفىٍ  وفىنٍ هنف ىطإ وطقىوَ 
عنل سىوٍ  و طجىىنلل  اىف نا السىىوا وح ىم الىىفخوٍ تىم  وفىىنٍ بطىر  نوووطىىإت ونلفخىفراتت السىىر إت 

ايممىىنٍ لفىىُ طقىىوَ ع ىىرعط  َ  و خرطىب الفو ىىنتت والفراتىىً الةنفىىإ ووىٍ هىىاا راجىىع ىلىىم ات قىىنف هىلتا
ُ  اوطي هلتا ايممنٍ ىلم  م إ  وفنم فُ  َ ىلم  وفنم سأووطإ سأطفإت وطفو وفراتق  َ و وجط  

 حطث الةم نت ايسرطإ 
  ممنٍ ل َ وم إ علسرهَ وطةوفوُ ىلط َ لأفعطت طوفطنص  -
  ممنٍ ا انل َ رةطي علسرهَ طاهعوُ ىلط َ وٍ حطُ وحطُ  -
 جنب اهلل ت ل ىىىَ وم ىىىإ علسىىىرهَ ىفىىىن لمقىىىفاو َ عىىىنلفوت  و المىىىمً  و ل جىىىر  سىىىىرهَ  ممىىىنٍ لىىىطل -

ووىىىىٍ  أىىىىىٌ ال ةرطمىىىىنت   ىىىىىطر ىلىىىىم فتتت وأفطىىىىىإ  ح ىىىىنج ىلىىىىىم وفىىىىً فراسىىىىىإ هىىىىىاه  ك35 3116
 الننهرة 

ونىىنهرة  ممىىنٍ ال ىىىواره هىىم ف ىىىوأإ  ةىىوف  سنسىىىنص سىىوا فةنفأىىإ الوالىىىفطُ وات قىىنر الممىىىٍ ىلىىم الجىىىو 
ع الحنجىنت الومسىىطإ والعطولوجطىإ الفخ أمىإت وفىن طرجىع  طرىىنص ىلىم فىن طسىوف عةىىل الةىنلأم الىا  ط ىع

 ايسر فُ  سنلطب  رعوطإ خنملإ وع اا ت   جع ايعونا وأم العقنا فع ايسرة وال فسٌ ع ن 
وحىىىنتت ال موىىىٌ ايسىىىىر  عل ىىىونلع  اىىىعا ل ىىىىن  عةىىىنف  و فنىىىنهر سىىىىأعطإ فو ىىىن اتوحىىىىراي   

لىا  لىع و ىنلر سىأعطإ وطسىعب  ل فىنت اج فنوطىإ ووىف وىفف وعطىر فىُ و ىلف  ىلىم ال اىفه ايسىر  ا
 ايتراف والجفنونت ال م طو  ر تط ن اتوحراي 

و اعا لأممٍ اتس جنعإ ىلم رفوف ايتةنٍ تم ىمىنر ال منوىٍ ايسىر  وفواج ىإ  سىأوب   
لع المرف  وا خنا ال ةنفٍ فع السأمإ ايعوطإ والو وإ المرفطإ ايسرطإ ووطمطإ  حقطً ربعن ع واس قم

الممىىٍ ىلىىم ال ىىنره فىىُ  جىىٍ  ل رارا ىع واخ طىىنر سىىأووطن ع الطوفطىىإت وتىىم بطىىنب الر نعىىإ ايسىرطإ طأجىى
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 مرطغ الفوعو نت والربعإ تم ال فرف وهون طقع تم ف نوٍ  و ر خمورة وط ةرل وعرهن ىلم فخ أي 
نروي الاةعإ والف واجفطُ  وواه اتس  مٍ وايتراف الفجرفطُ الف رعاطُ ع لتا ايممنٍ او  ال

خنرج فون ل َ عةطفاص وُ الر نعإ فُ  جٍ  وفنل َ الفوطلىإ وال طىر  ىروطإ و ىف طاىٍ ع ىَ ايفىر ىلىم 
 اتو فاا الجوسم والسطمرة وأط َ لأقطنَ عف نَ طوأموو َ ع ن ونراص لةفَ ووط َ عخمور  ن 

 ىن  طىنص وىنُ فسى واه و وىوُ هىاه وننهرة  ممنٍ ال واره هم ننهرة ونلفطإ ت طونف طخأىو فج فىع فو 
الوسعإ ف  طرة فُ فج فع ىلم ىخرت ح م ىو ن فاخٍ الفج فع الواحف ومسع  خ أي فُ فونُ  خر 
تقىىف   طىىىف تىىىم فوىىىنُ و قىىىٍ تىىم ىخىىىرت هىىىاه النىىىنهرة ل ىىىن  سىىعنب وىىىفة فو ىىىن المقىىىر والعمنلىىىإ وال موىىىٌ 

مىىىنٍ عنإلرىىىنتإ ىلىىىم الحىىىىروب ايسىىىر  وبطىىىنب الىىىووم وج ىىىٍ ايسىىىرة عةفأطىىىإ ال و ىىىلإ السىىىأطفإ لمم
  وبطنب ايفُ فاخٍ العأف ووفَ اتس قرار واو  نر ايفرال

و ممىنٍ ال ىواره بنلعىنص فىىن طةط ىوُ حطىن  َ وىُ مرطىىً ال سىوٍ  و السىر إ  و ال جىوٍ تىىم   
ال ىىواره والمر ىىنت وووىىف ى ىىنرات الفىىرور لعطىىع فىىىن فة ىىَ فىىُ سىىأع ف ىىٍ الفحىىنَر الور طىىإ  و عةىىىل 

 و فن  نعع الٌت  و طةط وُ وأىم عةىل ايوفىنٍ العسىطمإ ال ىم طقوفىوُ ع ىن ف ىٍ لواَ  السطنرات 
 ونطي  جنج السطنرات  و  أفطع ايحاطإ لأفىواموطُ تىم الحىفالً وبطىر الىٌ فىُ ايوفىنٍ ايخىر  
العسطمإت وطسنوفهَ تم الٌ تم و طر فُ ايحواٍ  ُ فن رهَ الخنرجم طفوو ىلم ال مقإ ومأب 

  أ 34ك  3116 جنب اهلل الفسنوفة
سىعإ  ممىنٍ ال ىواره تىم  طىنفة فسى فرة تىىم و و ىف  جفةىت الفراسىنت وايعحىنث الحفط ىإ  ُ  

فاخٍ الفج فع الفار  وطرجع الٌ ىلىم وىفة  سىعنب سىوي طى َ الحىفطث وو ىن تط ىن عةىفت لوىُ وىٍ 
تا فىىن طوع ىىم اإل ىىنرة ىلطىىع هىىن هوىىن هىىو لمىىت اتو عىىنه ىلىىم خمىىورة هىىاه النىىنهرة وأىىم الفج فىىعت ت ىىىل 

ايممىنٍ ط ىع وُ القوعأىإ الفو و ىإت ال ىم   مأىب الحىرك والف ىإ تىم ال ةنفىٍ فة ىن ح ىم طفوىُ وى ه 
 ت طأ ن  عٍ  ُ  ومجر تم وجع الفج فع ووٍ و  فف  فوإ القوفم اا ع 

 : انسماخ األساسيح ألطفال انشىارع انفصم انثانث  : 

وحىىوٍ سىىفنت وخاىىنلك فج فىىع العحىىث   ممىىىنٍ ال ىىواره أن تإوىىع ط سىىَ عفجفووىىإ فىىىُ 
 أ  225- 224ك ك  3114  ت فم السفنت الخناإ فُ  عر هن

 انشغة وانميىل نهؼذوانيح:  -1

فةنَ  ممنٍ ال واره لفط َ ووه فُ الةفواوطإ وو وه وحىو الةوىي و طجىإ اإلحعىنم الومسىم 
ع الحىىىب والفةنفأىىإ الورطفىىىإ فاخىىىٍ  سىىر عت وطىىى فاف الفطىىىٍ ىلىىىم الىىا  طاىىىطب الممىىىٍ فىىُ جىىىراا تقفاوىىى

الةفواوطإ فع ا فطنف الففة ال م طقرط ن الممٍ تىم حطىنة ال ىنرهت حطىث طى ةأَ فىُ الحطىنة تىم ال ىنره 
 ُ الةوي هو ل إ الحطنة تم ال نرهت و ف طوجع هاا الةوي ىلم فج فع ايسرة واي ىراُ تقىف  و ىلىم 



 أطفال انشوارع  انمشكالت وانحهول

 أحمد كامم انرشيدى هبةأ/ أ.د/ عماد محمد محمد عطية                                                   
 

 

 -333-   8102ديسمبر                                                                        وانثالثون  انسابعانعدد 

 الفحطم عع الفج فع الوعطر الواسع 

 النفؼانيح انشذيذج وغيز انمزشذج:  -6

تنلحطىىىىنة تىىىىىم ونىىىىىر ممىىىىىٍ ال ىىىىىنره هىىىىىم لةىىىىىب و خىىىىىا تقىىىىىم فوُ اته فىىىىىنَ عنلفسىىىىى قعٍت فىىىىىع 
اتس جنعإ بطر الفر فة ي مع الف طرات و ا رهن  لونصت والسةم  طرنص لأحاوٍ وأم اي طنا ال م 

 ره ربفنص ووع ت ٍ تم الحاوٍ وأط ن فُ  سر ع ال م فتةت عع ىلم ال ن
 انكذب وانمخادػح انقذرج ػهً "انتمثيم":   -2

فوىنا  و "ال ف طىٍ" ط سَ  ممنٍ ال واره عخناطإ الواب والفخنفوإ ووالٌ القفرة وأىم اإل
ت َ ط قووُ اتفونا والفخنفوإ وال ننهرن يو ن وأ ن سأووطنت  ف ٍ ىحف  وسنلأ َ الفتنوطإ رف 

  أ 48 -41ك  ك :311 فوسم    خمر طواج  َ
 ػذو انتزكيز وضؼف انقذراخ انذهنيح:  -2

حطىىىث  ُ اوخمىىىنل فسىىى و  ال قنتىىىإ وال ةأىىىطَت تفسىىى و   ممىىىنٍ ال ىىىواره الفراسىىىم رىىىىةطي 
%و 29وسىعإ ال سىىرب تىم فاىر واىىأت ىلىم فىن عىىطُ  -جىفاصت تفىو َ فىىُ لىَ طأ حىً عىىنل ةأطَ  اىمص 

 و ىَ ت طسى مطةوُ ال روطى  وأىم    حىفطث  ىىف  %ت وفىو َ فىُ ط سىرب فىُ الفراسىإ فعوىراص وفىىن31
طوىوُ مىىوطمص وهىو فىىن طةىوف وتىىً الفراسىنت الومسىىطإ والسىأووطإ ال ىىم  جرعىت وأىىط َ ىلىم وىىوُ حطىىنة 
ال نره بطر فس قرة وحنتأإ عنلفمنجآت والفخنمر ال م  س وجب رفوف  تةنٍ بطر  قأطفطإ  لف  فع 

اا  ىٌر هىلتا  ورارهن لم    ت اهوطإ الممٍ وعنل نلم   وطٍ  توره وسىأووع ع ىوٍ بطىر معطةىم  واذ
َ تم نٍ وفَ وجوف الرونطإ ايسرطإ  َ تإُ الةفطف فُ الفخنمر سوي  ة رر  ُ اه فن ايممنٍ فو
الفونسعإ ل َت ووفَ وجوف القفوة  و الوفواج السأووم الفملَت عنإلرنتإ ىلم  ةأىَ فنىنهر فخ أمىإ 

لىىىفط َ الو طىىىر فىىىُ الاىىىمنت والخاىىىنلك بطىىىر  فىىىُ السىىىأووطنت الخنملىىىإت وعنل ىىىنلم سىىىوي طاىىىعا
  أ56ك ت3122 السطنسم الفقعولإ اج فنوطنص 

 أطفال انشىارع: جػىامم وأسثاب ظاهز
 :نظاهزج أطفال انشىارع  انظزوف األسزيح -1

ط را لون  ُ النروي ايسرطإ وات  انفطإ واتج فنوطإ طجب  ُ  ووُ ف وا وإ رفُ   
اا وىىنُ  تف مأعىنت الممىىٍ وطىوةول وأطىىع فعن ىرة وطىىل ر تىىم وفىم وط ىىع وسىأووع ىلىىم حىف وعطىىرت واذ

 هونٌ خأٍ تس ووُ و طج ع وخطفإ وسطلإ وأطع وطلف  عع ىلم   ططر جار  
 :نألسزج  انؼامم القتصادي -أ

اا فن  نرون عطُ الفس وطنت ايسرطإ توجف  ُ ايسرة ال م لفط ن ف وٍ ا  انف     ن حطىثواذ
هىو الفل ىىر الحقطقىىم ل حفطىىف الفسىى و  ات  اىىنف  و  ت ىىروم الةىىط  لمعوىىنا والىىفخٍت  ىوتر  فوىىم 

والفةط ىم لأمىرفت و ىف   ىنرت الفراسىنت  ُ الةفطىف فىىُ ايممىنٍ الف واجىفوُ تىم ال ىنره ع طىإ مأىىب 
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وهىىىَ طةط ىىوُ  حىىىت خىىم المقىىىر وعفةنوىىىن  َ  تالىىرً   و ال  ىىىرف طو فىىوُ ىلىىىم  سىىر فوخمرىىىإ الىىفخٍ
 الراحإ الومسطإ والفةط طإ فُ مري  سرهَ طجةأ َ ط رعوُ ىلم ال نره  ووفَ  وتطر تال  فط 

ىُ او فنا ايممنٍ ىلم  سر اات الفخٍ ات  انف  الفحفوف ونفة فن طىلف  ع ىَ ىلىم المقىر ومأىب 
الوسب فُ ج إ  خر  وهم اف  نُ ففنرسإ ف ُ فوطلإ ط اولوو ن فىُ  جىٍ الوسىب الة ىوالم لسىف 

وٍ وعالٌ طاعا فجىنل َ تىم ال ر ىم ات  اىنف  واتج فىنوم رىةطيت اتح طنجنت الررورطإ لم
 و  تال أىىوث ال ىىىوالم  ف ىىىٍ تفحىىىطم وفأىىعو حسىىىب فجىىنٍ اخ ممىىع  وىىٍ ىلىىم  فىىىرال  وُط ةررىىو 

  و ح م ال االم   تالونلم
 :انمحيط تأسزج انطفم انؼامم انمدتمؼً -ب

ر ت الففرسىىإت الحىىم الوسىىم ايسىى  ف ىىٍ تقاىىف ع ىىن الوسىىم اتج فىىنوم الفحىىطم عنلممىىٍط  
  أ63ك:311  مطقإ تالا  طةط  تطعت جفنوإ الرتنًت وطمطإ و فنوُ  رنا و ت المراو

 ي:انتفكك األسز

 واي عع ايسرة ال م ط ون ل  مرات ىن الى مث عةىف ال ونفىٍ وال فنسىٌ عاىورة ىرافطىإ  و   
ت ىرافطىإت الاىىورة اإلرافطىإ  ىىف  وىوُ ع جىىر الى وج  و  روىىع ل وج ىع و وتفه وعىىالٌ طم قىفوُ الرونطىىإ 
والحفنطىىىىإ وال وجطىىىىىع  و طوىىىىوُ عخىىىىىروج ال وجىىىىىإ فىىىىُ العطىىىىىت وىىىىنل روب  و اتخ مىىىىىنا     ت  و طوىىىىىوُ 

ت ىم ال ىم ت سىطمرة يحىف وأط ىن  بطىر المىرافطىإمً الا  طو م الةم إ ال وجطإت  فن الاورة عنلم
  أ52ك 3115 السنون متوال م طو ر وو ن ال موٌ ووتنة  حف ال وجطُ  و ومهفن  و السجُ 

ط طر  طرنص ىلىم    وهىُ  و سىوا  وطىي  و  راتىً  و اوحىمٍ طاىطب الىرواعم ال ىم  ىرعم   
سىرطإ وىٍ فىع ايخىر وط ىفٍ  طرىنص وم ىإ الوالىفطُ فىع  عونل فىن والخمتىنت ال ىم  وىىوُ الجفنوىإ اي

 عطُ ال وجطُ  ووُ  و ر خمراص وأم اوحمٍ ايسرة 
 
 وىع او طىنر الوحىفة ايسىرطإ واوحىمٍ عوىنا ايفوار اتج فنوطىإ الفر عمىإ ع ىن ووىففن طم ىٍ   

 أ 36ك 3112 وسنٍ ترطإورو  و  و ر وأم القطنَ عنتل  افنت فوره عاورة فر 

 انمستىي انتؼهيمً نألسزج: -ج

 فىن عنلوسىىعإ لأفسىى و  ال ةأطفىم لمسىىرة تنوىىع طىل ر وأىىم ا جنهىىع وحىو الفراسىىإ واه فنفن ىىع   
عنلفةرتإ وعنتممه وال حاىطٍ وطىوةول عاىورة بطىر فقاىوفة وأطىعت وفةنرت ىن وخعرا  ىن تىم هىاا 

 تنيسرة هم ال م   ري وأم ف نعةإ الممٍ الفجنٍ  حفف مًر  منوأ ن فع  عونل نت 
 إخزاءاخ انذراسح انميذانيح ونتائدها

 تمهيذ:

تىى  هىىاا الماىىٍ  ةىىىرل الفراسىىإ ىجىىرااات الفراسىىإ الفطفاوطىىىإ وو نلج ىىن ال ىى  ن ىىرت فىىىُ 
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وا ىىع  لهطىىٍ  ممىىنٍ ال ىىواره لأفواموىىىإ وىىُ خىىمٍ  معطىىً  فاة الفراسىىإ   اتسىى عنوإأ ع ىىفي الو ىىي 
 الانلحإ  

طأ  واىي  ماىطأ  إلجىرااات الفراسىإ الفطفاوطىإ فىُ حطىث ال ىفي فو ىن وعوىنا  فاة الفراسىإت وتطفن 
جرااات ال معطًت والفةنلجإ اإلحانلطإ و حأطٍ الو نلر و مسطرهن   و حفطف الةطوإت واذ

 أهذاف انذراسح انميذانيح: -أولا 

ل ىواره عفىىن هىفتت الفراسىإ الفطفاوطىإ ال واىٍ ل اىور فىىلفوٍ لأففرسىإ الاىفطقإ يممىنٍ ا
 طلهأ ن لأفواموإ الانلحإ  

 تناء أداج انذراسح انميذانيح ) الستثانح (: -ثانياا 

الورىع الفىلفوٍ لففرسىإ اىفطقإ  لهىٍ  ممىنٍ وىُ اسى خففت الفراسىإ اتسى عنوإ لأو ىي 
إ  لفسلولم فور الرونطإ وايخانلططُ اتج فنوططُت س عنواتال واره لأفواموإ الانلحإت ووج ت 

ُ  ورنا هطلإ ال فرطل عوأطنت ال رعطإ والخففإ اتج فنوطإ عفحنتننت والخعراا  تم الٌ الفجنٍ ف
  سواُ و ون وففطنم   

و ةىىىىىىىىىىىىىف اتسىىىىىىىىىىىىى عنوإ فىىىىىىىىىىىىىىُ  و ىىىىىىىىىىىىىر الوسىىىىىىىىىىىىىىنلٍ اسىىىىىىىىىىىىى خفافنص لأحاىىىىىىىىىىىىىىوٍ وأىىىىىىىىىىىىىم فةأوفىىىىىىىىىىىىىىنت 
 َ اتس عنوإ ولفاة رلطسإ لفونسع  ن لأفراسإ ت و ف  َ اس خفاأ 528ك 3112 ومَتوعطنونت

 واو ففت العنح إ ت   افطَ  فاة الفراسإ   اتس عنوإ أ  وأم الفانفر ال نلطإ 
   اإلمنر الونر  لأفراسإ الحنلطإ 

  اتممه وأم ايفعطنت اات الاأإت وات جنهنت الحفط إ لفوروه الفراسإ 

 ال رعطإ عاورة ونفإت وعنل خمطم اتس منفة فُ الفراسنت والعحوث ال رعوطإ ا ٍ لف ةأقإ علاو
 ال رعو  عاورة خناإ 

   اس  نرة عةل او  الخعرة واتخ انك فُ الةنفأطُ تم فور الرونطإ 

 وفُ  َ  نفت العنح إ ععونا اتس عنوإ وتً الخموات ال نلطإ 

  حفطف الفحنور الرلطسإ وأم الوحو ال نل   -2
 لافطقإ يممنٍ ال واره  هفاي الففرسإ ا  انمحىر األول:

  هفاي الففرسإ الافطقإ يممنٍ ال واره :ايوٍ عنلفحور الف ةأقإ الو نلر
 انتزتية و.د  و انؼثاراخ و

فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم ت َ اا  َ وال ةعطر وو ن  2
 2 112 1 35 8 1 82 عاراحإ 

فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم  خمطي حفة الاراه  3
 3 112 1 35 8 1 82 الفاخأم لفط َ 

 4 112 1 35 8 1 82فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم او سنب الخعرات الحطن طإ  4
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 الفمطفة ال م  ففج َ تم الفج فع 
 7 112 1 36 7 3 76 فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم ىوفنٍ  ةأطف َ الفراسم  5

اإلس نَ تم اس  فنر اإلفونونت والمن نت اتطجنعطإ  6
 24 112 1 96 4 1 66  ممنٍ ال واره  الفخ أمإ لف   

الفسنوفة تم  ووطُ وعونا ال خاطإ السوطإ لف   ممنٍ  7
 8 112 1 36 7 3 76 ال واره 

فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم   ططر سأووطن  َ بطر  8
 9 112 1 36 7 3 76 السوطإ 

 5 112 1 51 7 1 77 ال قفطر اتطجنعم بطر الف روم يممنٍ ال واره  9

 : 112 1 36 7 1 76 ىففنج َ فاخٍ الفج فع الاطُ طةط ُو تطع  :

فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم ى نفإ وم نت اج فنوطإ  21
 22 112 1 92 6 3 73 ونجحإ فع ا خرطُ 

  قفطَ رونطإ احطإ فونسعإ  22
72 1 6 69 1 112 23 

  قفطَ رونطإ اج فنوطإ اوسنوطإ تممنٍ ال واره  23
77 1 7 51 1 112 6 

 وتطر العرافر الةمجطإ والرونطإ اتج فنوطإ والومسطإ  24
 21 112 1 36 7 1 76 يممنٍ ال واره 

 فن طأم   السنعً فُ الجفوٍ ط را
أ و ُ 82 1ت  66 1 ُ وعىىىنرات الجىىىىفوٍ حاىىىىأت وأىىىىم وُ  وسىىىىعم ط ىىىىراوح فىىىىن عىىىىطُ   

أن ففىىىن طىىىىفٍ وأىىىم  ُ جفطىىىىع 112 1ايو اُ الوسىىىعطإ لجفطىىىع الةعىىىىنرات فالىىىإ ووىىىف فسىىىى و  فتلىىىإ   
ايهىفاي الىوارفة عنلجىىفوٍ ت ىت  عىىوتص و لططىفاص فىىُ الةطوىإن ففىن طلوىىف  و ىن  هىىفاي فمأوعىإ لأففرسىىإ 

 ال واره الافطقإ يممنٍ 
 و ُ هاه ايهفاي جنات حسب و نلر الفراسإ الفطفاوطإ فر عإ وأم الوحو ال نلم 

  قفطَ رونطإ اج فنوطإ اوسنوطإ تممنٍ ال واره  -1
 فسنوفة  ممنٍ ال واره وأم ىوفنٍ  ةأطف َ الفراسم  -2
 الفسنوفة تم  ووطُ وعونا ال خاطإ السوطإ لف   ممنٍ ال واره  -3
  ممنٍ ال واره وأم   ططر سأووطن  َ ال طر سوطإ فسنوفة  -4
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 ثيح : انمزاخغ انؼزتيح واألخن

 أول ( انمزاخغ انؼزتيح 
 رجفىىإ  سىىفطر وىى ت واىىنرت فةجىىَ  ىىنووُ حقىىوً اإلوسىىنُ   أ 2::2  وىخىىروُ ُجىوُ  ل فواسىى

  الةنلفمت وفنُت فار الوسر لأو ر
ت لوىفُ   نفول الفامأحنت السطنسطإ وات  انفطإ واتج فنوطىإ أ 1::2 اعطنُت سنف  وىخروُ

  رطنل الرطل لأو ب والو ر
 القنهرةت فار الفةرتإ الجنفةطإ  فةجَ وأَ الومل وال حأطٍ الومس  ت أ 9::2  نور  وفطٍ 
  اتج فنه ت القنهرة ت فار المور  نفول وأَ  أ 3112 ونمي بطث 

  ٍ ال واره ت القنهرة ت و رإ فار ننهرة  ممن أ 3112  عو عور فوسم 
   القنهرةت و رإ فار ت 4م ننهرة  ممنٍ ال وارهت أ :311  عو عور فوسم

  الخناإ عحقوً الممٍ 78ت الفنفة الفس ور الفار   أ 3125 جف ورطإ فار الةرعطإ 
ُ السنون م    الةرعمفار المور ت عحوث ىسمفطإ تم ايسرة وحرطإ الفج فعت القنهرة  أ 3111 حس

ت القىىىنهرةت فار الو ىىىر 4فوىىىنهر العحىىىث تىى  الةأىىىوَ الومسىىىطإ وال رعوطىىإت م أ 3112 رجىىنا  عىىىو وىىمَ
 لأجنفةنت 

فار الفةرتىىإ  نىنهرة ايممىىنٍ الفةررىىطُ لموحىرايت القىىنهرةت أ3125 و ارة ال رىنفُ اتج فىىنوم 
  الجنفةطإ

فننهر ىطااا  ممنٍ ال واره وفور فونفنت   أ 3124 وعف الم نح وعف الة ط  وعف الم نحت الةنعف 
  الفج فع الففوم تم فواج   نت رسنلإ فو وراهت وأطإ ا فابت جنفةإ اإلسووفرطإت

فور فق رح لأخففإ اتج فنوطإ تم ففر  ممنٍ ال واره  أ 3127 سفطإ فحفف ت وعف ال واب
  فةإ المطوَالخففإ اتج فنوطإت جنعنلفلسسنت ال ةأطفطإت رسنلإ فنجس طر ت وأطإ 

رونطإ  ممنٍ ال واره عطُ اتس عةنف اتج فنوم والحرفنُ   أ 3125 و م اعحم  حن ع ت وأم
 ال رعو ت رسنلإ فنجس طرت  وأطإ ال رعطإت جنفةإ ال  ن طًت  

عرونفر ىر نف  لفواج إ عةل اور اإلسناة يممنٍ   أ 3122  فحفوف فحفف ت سأطفنُ 
 76ال وارهت رسنلإ فو وراه ت جنفةإ وطُ  فلت فة ف الفراسنت لمممنٍت ت ك

ايعةنف ال رعطإ والفج فةطإ لننهرة  ممنٍ ال واره تم أ  3126 امنا سنفم فحففت تربأم   
 ت جنفةإ رعطإت وأطإ ال رعطإروا فعف   ونتل المرك ال ةأطفطإت رسنلإ فنجس طرت  سَ  اوٍ ال

    سطوم
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ننهرة  ممنٍ ال واره واوةونس ن وأم الفج فعت رسنلإ   أ 3122  عول أو    تفخ نرطإ 
 .فنجس طر ت وأطإ الةأوَ اإلوسنوطإ واتج فنوطإت جنفةإ الج الرت
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