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االثار االجتماعية الناجتة عن ظاهرة اطفال الشوارع وابرز التحديات
أ .م .د .عبير نجم عبد الله الخالدي
مركز البحوث التربوية والنفسية -جامعة بغداد
ملخص البحث:
رياشرر لحرا الالرراة اة،ترالررصا واة ت رادرصا واّرهررصا ولر لن هرودس تطرحرط
تعد ظاهرة اطفال الشوارع خطررا بيرررا ّها را اأ ترٍ ارر
ا
الضوء لحا أهم اّطياب واة ار اة،ترالرص التي تؤدي إلا ه ه الظاهرة؛ فتالدرد وتشرخر

الطريب ررؤدي إلرا إر،راد وابتشرا

الالرل والعر

طررريم رررم أهررم العوارررل الرؤ أدارررص إلررا الرردو ظرراهرة أطفررال الشرروارعا فرررم أشرربال هر ا الت َف سبررنا
أطررياب ظرراهرة أطفررال الشرروارع فرعررد الت َف سبررن اّ م ا
(ال ،را والعمه

ضدَ اّيهاء أو رم أالد الوالدرم لآلخرا والط ق)ا فتؤ أداي إلا ل،وء الطفل لحشارعا فرشرعر يرٍم ررم هرم فري الشرارع أ ررب إلرر

ررم هم في اليرأ فت مش أبال الضغوط اة ت ادرص الوا عص لحا اّطرة إلا الب رر رم الرشرابل الهفطررَص واة،ترالررص الطرحيرص لردؤ هرؤةء اّطفرال ا
ارا اهم اةهدا

التي تو حأ الر ا الدراطص م

-1التعر

لحا اةطياب الرؤدرص الا ظاهرة اطفال الشوارع

-2التعر

لحا اة ار الهات،ص لم ه ه الظاهرة

-3ايرز التدالراأ الهات،ص لم ظاهرة اطفال الشوارع
-4ايرز الرعال،اأ التي تقتضر ا الررالحص الراههص لحقضاء لحا ه ه الظاهرة
تهاولأ الدراطص العدرد رم الرالاور رم دراطص اطياب ظاهرة اطفال الشوارع ورا هي تدالرات ا واهرم اةررراا التري رربرم ام ر راب
ي ا الا اهم الالقوق التي ر،ب ام رترتع ي ا هؤةء اةطفال والرعال،اأ ا وبرا تو حأ الدراطص العدرد رم التو راأ ره ا
-1الرارص اطفال الشوارع رم خ ل تفعرل القواهرم والتشررعاأ الخا ص يالرارص اةطفال في العرراق وارر ء اطفرال اةطرر الر ،ررة لهاررص خا رص
ودلم يرارج الطفولص الخا ص ي ؤةء اّطفال
-2الرارص اطفال الشوارع الر رشرم رم خ ل وضع آلرص الررا يص رم رقوم ياطتغ ل م ودلم والداأ التفترش والرتايعص لر د ه ه الالالص
-3تفعرل اهوم التعحرم اةلزاري في بل رالافظاأ وأ ضرص العراق بافص
-4القضاء لحا اليطالص ورطاهدة اةطر ضالارا الت ،رر واةرهاب ةطررا في الرهاطق الرالررة رم يضص دالش وتروفرر الردلم الررادي والهفطري
واة،ترالي ل م
-5اةهترام يشررالص ارتام العراق وتوفرر الدلم والرطاهدة رم يل الدولص لحا ،ررع اة عدة الرادرص والهفطرص واة،ترالرص واةرهرص
Summary
The phenomenon of street children is a great danger because it has a direct impact on social life, economic and
security, and therefore we would like to highlight the most important causes and social effects that lead to this
phenomenon; the identification and diagnosis of the cause leads to finding and discovering the solution and
treatment. The causes of the phenomenon of street children are the breakdown of the family: One of the most
important factors leading to the phenomenon of street children, such forms of disintegration (abandonment,
violence against children or one of the parents to the other, divorce), leads to the child's resort to the street, feel
that those on the street Closer to those who are at home. Economic pressures on the family pose many of the
negative psychological and social problems of these children
The main objectives of the study
1.identify the causes leading to the phenomenon of street children
2.identify the effects of this phenomenon
3.the most prominent repercussions resulting from the phenomenon of street children
4.the most prominent treatments required by the current phase to eliminate this phenomenon
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The study dealt with several axes of the study of the causes of the phenomenon of street children and what their
consequences and the most important diseases that can be infected to the most important rights that should be
enjoyed by these children and treatments, and the study has reached many recommendations of them
1.Protecting street children through activating the laws and legislations for the protection of children in Iraq and
giving children of displaced families special attention and supporting children's programs for children's parents.
2.Protection of marginalized street children through the development of the monitoring mechanism of those who
exploit them and support the inspection and follow-up units to monitor this situation
3.Activation of the compulsory education law in all governorates and districts of Iraq all
4.Eliminating unemployment and supporting the families of victims of displacement and terrorism, especially in
the liberated areas of the grip and provide support for material, psychological and social
5.Pay attention to the orphans of Iraq and provide support and support by the State at all levels of physical,
psychological, social and security

املقدمة:
يعزز التفكك االسري ظاهرة أطفال الشوارع ،فالتخطيط الغير المنظم للمدن وماا يارت ط ان مان تادا يا
هو الذي يصان

ضااايا وظااهر ال اد مان ا اادة النظار عاا ،تر ا ظااهرة أطفاال الشاوارع الاح ال ي اا الم ليا

المتدنيا  ،فالمناااطع العشااوا ي ها ال ااورة االولااح واالساسااي المفاارزة الطفااال الشااوارع  ،يااف يسااود فا هااذ
المناااطع انخفااات مسااتو ضطاااع االسااكان  ،ويسااا د لااح نمااو هااذ المناااطع المتاادفنون ل اح العاصاام اللااذين
الي دون مأو لعم فين ذ ون الح الشارع وينامون لح االرصف وتر ط مشكل ال ريم واالن راف االظروف
الغير المال م للسكن ويسود ف هذ المناطع سوء ال ال الص ي  ،و دم و ود الصرف الص
المناطع م روم من الخدما

 ،كماا أن هاذ

وتفتنار هاذ المنااطع الاح ا ساط الخادما التا ي ا توفرهاا للساكن والمعيشا ،

ويسود الفنر وتنتشر ال طال ورفناء السوء الذي لن تأثير ك ير لح ال دف النامامن الح الشارع .
الفصل اال ول  :االطار الاا للبحث
هااذ المر لا تتشااكل اااكورة العااادا وتنمااو الميااول واالسااتعدادا وتتفااتل الناادرا وتكتسا المعااارا ،
وتتمثاال التناليااد واطنماااط الساالوكي ط نااا لمااا تااوفر للطفاال ال ي اا الم يطاا اان عناصاارها التر وياا والصاا ي
واال تما ي  ،وف اإلطار الذي رسم

دود ومدا وما من تن الوراث مان ضادرا واساتعدادا  ،ن ال ي ا

يار

المواتي الت تفتنر لح المنوما اطساسي للنمو الشامل المتكامل للطفل يمكن أن تشو الرساال الوراثيا الم اددة
سلفا .و ند ال ديف ن ال ي الت ينشأ فيعا الطفال فأضصاد منعاا كافا العناصار التا تساعم فا تنشا الطفال ماا
تااوفر ماان ش ا اع ال تيا اتاان اطساسااي ماان تغذي ا ور اي ا ص ا ي وضا ي ا و ال ي ا كمااا تكفاال ش ا اع ا اتاان
اال تما ي والنفسي من العطف وال نان واالنتماء والتندير واطمن والسالم وتاوفير ال او الصا

واال تماا

المال م لتشر النيم الرو ي و رس الم ادئ والسلوك الساوي فاكتساا المعاارا اطكاديميا والمعرفيا العلميا
والمواطن وال ساسي اال تما ي والم ادرة واإل داع.
اشار لاح ال يااة
تعد ظااهرة اطفاال الشاوارع خطارا ك يارا لاح الكثيار مان الادولا طنأعاا ذا
تاأثير م ى
ى
اال تما ي  ،واالضتصادي  ،واطمني  ،ولذلك نودُّ تسليط الاوء لح أهم اطس ا واالثاار اال تما يا التا تاودي
لااح هااذ الظاااهرةا فت ديااد وتشااخيد السا

يااودي لااح ي اااد واكتشاااف ال اال والعااال  .أسا ا ظاااهرة أطفااال
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ساري مان أهام العوامال المودأيا لاح ادوف ظااهرة أطفاال الشاوارع ،فمان أشاكال هاذا
الشوارع فيعد التَّف ُّكك اط ُ َ
التَّف ُّكك( ،الع ر ،والعُنف ادَّ اط ناء أو مان أ اد الوالادين ل،خار ،والطاالتؤ ،فتاودأي لاح ل اوء الطفال للشاارع،
فيشعر أن من هم ف الشارع أضر

لين ممان هام فا ال يا  .فت ُ أ
شاكل الااغوط االضتصاادي الواضعا

لاح اطسارة

لح الكثير من المشااكل النفسايَّ واال تما يا السال ي لاد اططفاال ،فعنادما ي ادون أنعام ال يساتطيعون ال صاول
شاخد خار لياوفر لعام متطل ااتعم ،وهناا ياأت دور الشاارع،
أي
ى
لح ما ي تا ونن ،فمن الممكن أن يل اووا لاح أ
امال التَّف ُّكاك اطُساري،
فإلين من الموكد سيل وون ولعل العُنف اطُساري اادَّ اط نااء ينادر هاذا العامال ت ا
ولكن طهميتن كان من الالزم التفصيل فين ضليال لح انفراد ،يف ن العُنف الذي يُمارسان أ اد الوالادين وخاصا
اط

اخاد خاارين يعت اارونعم أكثاار ضُر ااا
لااح أ نا اان يااودي لااح شااذوذ اط ناااء اان طا ا الوالاادين ،واتخاااذ أشا ى

واهتماما و ر م عم من الوالدين ،فلاذلك ي تاانعم الشاارع وتكاون النعايا عام هناك.وتشاير الدراساا
أ
(الزنااؤ مان العوامال التا سااهم
العالضا ال نسي الم َّرما
وذلك س

لاح أن

يار فا انتشاار ظااهرة أطفاال الشاوارع،
شاك ىل ك ى

ل وء عت النساء الالت ي ملن مان الزناا لاح الاتخلُّد مان ال ناين ماا إ عااان أثنااء ال مال ،أو

رمين فا االشاارع و مايت عان مان تادا يا ال ت ماد ن اهاا  ،وهنااك مشااكل اخار

تتمثال فا صاعو المنااه

التعليمي  ،فتص ل ُمعنَّدة لد الطفل ومست يل المنال ،والعُنف الزا د أ يانا ف المدارس يلن

ظاللان فأكاد عات

الت ليل النَّفس ططفال الشوارع َيعتناد ُمعظام النااس َّ
أن هاوالء اططفاال م رماون اطصال ،ولكان هاذ

نظريا
أ ُ لوط ا انتشاار ف ا الم تم ا وكااان ماان ال ُمفتاارت أن تااتم تو ي ا الم تم ا النس ا لعااذ اال تنااادا  ،فعااوالء
اططفال أص وا لح ما نراهم لين س

يمرون عاا ،ولكان ذا ماا تا َّم ياواوهم ،فإنناا سان د
ال ياة الناسي الت
ُّ

شي ا خر فا ط اا عم وأخالضعام ،وهناا سانذكر عات اطماور التا ت ايأن االتعم النفساي  ،وكياف يفكارون ،يميال
هوالء اططفال لح العُدواني ا وذلك س أن اإل اط النفس الاذي يسايطر لايعم ،و سا فنادانعم امال ال ُ ا
ياا ر أ اطُسارة الاذي
وال نان الذي ي ثون نن ف اطُسرة.و دم التمييز ين الخطأ والصوا وذلك سا
أ
كال ياوم ليومان ،فت اد ينظار
من ال ُمفترت أن يرشد لح الفعل الصا يل والفعال الخااطأل طن ياتان تكاون فا
لل ياة لح مستو المد النصير ،وكيف ي صل لاح رزت يومان فنط.لاذلك ال مشاكل أطفاال الشاوارع مال
دراس ى واسع ى لح اطس ا الت أدَّ

لح هذ الظاهرة ومعال تعا أسالي نفسي ى وا تما ي ى واضتصاادي .و نشااء

مراكاز كوميا تعمال لااح يااواء هاوالء اططفااال و تعلاايمعم وتادري عم ،تااح يسااتطيعوا االنخاراط فا الم تما
شكل ط يع ف المستن ل .ولعل زيادة الو

الدأين لاد الم تما

ان طرياع الم ااارا والنادوا ووساا ل

َّ
الظااااهرة والت َّ اااذير مااان واض عاااا الدأينيااا واال تما يااا واطمنيَّااا
اإل اااالم ،التااا تعمااال لاااح التَّنليااال مااان هاااذ
واالضتصاديَّ  ،وذلك إدرا الت ذير من هذ الظاهرة ف المناه التعليمي  ،وت يين مخاطرها وسوء نعايتعا ،تاح
ع من ال ذر لإلضدام لح مثل هذ خطوة .تكمن اهمي ال ف ال ال فا
يص ل ند الطفل نو ٌ
الت أ ن
مشكال

اال تالل اام  2003نادر ماا منا

ن ت ر ا السانوا

و ناد مشاكال كانا ضا ما  ،كأنعاا فا الوضا نفسان خلنا

ديدة ال تنل خطورة وتعنيادا ،ذ لاح انا تادهور اطمان عاد االنعياار الموسسا الشاامل الاذي شاعد

الم تم العراض  ،فرا ال طال

لح الف العراضيين ،واتساع دا ارة الفنار لتشامل الفاا ديادة مان العاراضيين،

لااح ان ا الاادمار الااذي ل ااع النظااام التعليم ا والنظااام الص ا
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وتوضاف النظاام االضتصاادي لناد فراا تلاك اطزماا تكااليف اهظا وفوريا

فندان ال ياة واإلصا ا

اطفااال الشااوارع ،أمااا النتااا

واإل اض والتع ير كلعاا النتاا

لاح التنميا ال شاري ،

الم اشارة التا اساعم فا ارتفااع موشار ظااهرة

الغياار الم اشاارة فتشاامل تفكااك الخاادما الص ا ي والتعليمي ا  ،وانعيااار منظومااا

الر اي  ،والاغوطا والصدما النفسي الت نت

نعا ومدا تاثيرها وتدا ياتعا لح الطفولا فا العارات لاذا

اضتاااح ال ااال دراس ا هااذ الظاااهرة ومعرف ا تاادا ياتعا واثارهااا لااح ني ا الم تم ا العراض ا لوضااف نزيااف تلااك
الظاهرة ووا ال لول النا ع لموا عتعا والنااء ليعا .
اهم املفاهيم واملصطلحات الواردة بالبحث
-1

الطفل Child

تعريف الطفال فا االصاطال

الطفال هاو االم مان الم اهيال المعنادة كعاالم ال اار الواسا الاذي كلماا خااانُ

ال ااا ثون ،كلمااا و اادوا فياان كنااوزا و نااا ع لمي ا

دياادة الزال ا متخفي ا

اانعم وذلااك لاااعف وااايع دراكعاام

الم دود من ع  ،واتساع نطات هذا العالم من ع أخر ( .أ مد 1990م ،د181ؤ .فالطفل هاو الصاغر فا
كل ش ء ،فالصاغر مان النااس أو الادوا الطفال ،وأصال لفاظ الطفال مان الطفالا أي النعوما  ،فالولياد ان طفالا
ونعوما وكلما طفل تطلااع لااح الااذكر واطنثااح والفاارد وال ما والمصاادرطفول ( .العي ا العاما

نااوت الطفاال،

 ،2008د5ؤ .و ع ارة أخر فان الطفل هاو المولاود وولاد كال و شاي أيااا طفال وال ما أطفاال (الارازي،
 ،1983د112ؤ .واططفااال ،وينصااد اان ف ا اللغ ا المولااود ،والولااد ينااال لاان كااذلك تااح ال لااو ( .الشاايخل ،
 ،2009د26ؤ
تعريف الطفل ف الشريع اإلسالمي
ف

طن أمن وتنتع
نيف ف ثمان

اء ف كت الفنن اإلساالم أن مر لا الطفولا التا ت ادأ تكاوين ال ناين

ال لو وال لو يكون العالم وضد يكون السن ،وضاد اختلاف الفنعااء فا تنادير  ،فنادر أ او
شر سن للفتاة وضدر الصا ان خمس شرة سن لكال مان الفتاح والفتااة فا

شرة سن وس

ين ذه ا ن زم الظاهري أن تندير تس
-تعريف الطفل من النا ي النانوني

شرة سن ( .المصدر السا ع  ،د7ؤ

رف ضانون ر اي اط داف رضم  76لسن  1983ف مادتن الثالثا الصاغير

كل من لم يتم التاسع من مر ذكر أو أنثح وفع اطصناف اآلتي
.1ال دف من أتم من العمر تس سنوا
.2الص

ولم يتم الثاني

من أتم التاسع من العمر ولم يتم الخامس

.3الفتح ذا أتم الخامس
-3تعريف الطفل ف

شرة من مر ولم يتم الثامن

شر.
شر.
شر( .اليونسيف  ،1995د7ؤ

النا ال ناوت والمواثياع الدوليا المرت طا عاا ر ام كثارة الوثاا ع الدوليا التا أضار

للطفاال م مو ا ماان ال نااوت مثاال

ااالن نيااف الااذي أضرتاان معيا

صا اطماام ساان 1934م و ااالن نااوت

الطفل الصادر  .1951ال أن هذ الوثاا ع لام تتاامن تعريفاا م اردا للطفال لاح أن ااء اتفاضيا

ناوت الطفال

و رف الطفل ف المادة اطولح منعا نولعا الطفلا كل نسان لم يت اوز  ,18ما لم ي لغ الرشد ض ل ذلاك مو ا
النانون المنط ع لين( .الخار  ،2007د14ؤ
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اهرا م أطفال الشاوارع هنالاك العدياد مان التعااريف التا تناولا اطفاال الشاوارع مان وانا متعاددة  ،ارف
صااادت الخوا ااا ااأن مصااطلل اطفااال الشااوارع ياارت ط االطفااال الااذين ااال مااأو وينيتااون فا الشااارع  ،والااذين
يتسولون أو ي يعون المواد ال سيط او ما شا ن ذلك مان المعان (ال ل ا ، 2010د 14ؤ ،و ان أمااكن اضاامتعم
ير الدكتور مال مزة أنعم االطفال المنيماون اساتمرار فا الشاوار وال دا ع العاما لظاروت ا ليا

يار

سوي (الساااكري  ، 2000د 21ؤ ،ويعااارف أ ماااد صاااديع أطفاااال الشاااوارع مااان منظاااور معانااااتعم النفساااي
واال تما ي أنعم أطنال من اسار تصاد

أو تفككا ويوا عاون ملا ااغوط نفساي و سادي وا تما يا لام

يسطيعون التكيف مععا فأص ل الشارع مصير ( صديع  ، 1995د 22

ؤ

ي طفل أو طفل يتأخذون من ال أ
شارع ُمختلف معانينا ما ف ذلاك
وهنالك تعريف خر لعذا المفعوم أنأعم أ أ
الخرا ااا  ،واطماااكن المع ااورة ،و يرهااا منا أار ضام ا ى ،أو مصاادرا لكسا الا أارزت ،دون أن يتمتأعااوا إشاارافى  ،أو
 ، 2008د51ؤ
الراشدين(.نا
تو ينى ،أو ماي ى كافي من ض ل أولياء أُمورهم أ
واورد
وركز

منظم اليونسكو تعريفا لطفال الشاارع أنان أي ضاصار لايس لديان يا دا ام أو مايا مناسا ،

لح الزمن الذي يناين الطفل فا الشاارع  ،والشاارع كمصادر للارزت وانعادام ال مايا واالهتماام مان

الك ار  .و رف الم لس العر

للطفول والتنمي أطفال ال مأو من خالل ورش العمل الت ضام عاا الم لاس
لاح مساتو االضطااار

للتصادي لعاذ الظااهرة فنااال انعام االطفاال سا الت دياد الناانون

لمصاطلل الطفاال

العر ي المختلف من الذكور واالناف المنيمين الشارع  ،ما يشمل

لين الشارع مان امااكن مع اورة صاورة

دا ما وش ا ن دا م ا  ،والااذين يعتماادون لااح ياااة الشااارع ف ا ال ناااء مااا ياادفععم للنيااام العديااد ماان اال مااال
العامشي والذين يعيشون ف الشارع دون ماي او رضا او اشراف من انا اشاخاد راشادين أو موسساا
تر اهم  (.م يد  ، 2008د22
أما تعريف ال ا ث اال را

ؤ
هو الطفل الذي يكون اأمس ال ا ا لل ا اا االساساي ( النفساي والصا ي

واال تما ي واالمني واالضتصادي والتعليمي وهو اا ي ظاروف ضااهرة خار ا

ان ارادتان والاذي يكاون مان

اكثر شرا ل االطفال المعراين لالهمال والخطر.
اهدا

اليال
-1
-2

التعرف لح االس ا المودي الح ظاهرة اطفال الشوارع
التعرف لح االثار النات

-3

ا رز التدا يا

-4

ا رز المعال ا الت تنتايعا المر ل الراهن للنااء لح هذ الظاهرة

الدود اليال م يت دد ال ف ال ال

النات

ن هذ الظاهرة
ن ظاهرة اطفال الشوارع

دراس ظاهرة اطفال الشوارع للعام الدراس  2017م .
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اةطار الهظري لحدراطصم تعدد النظريا الت تناول اطفال الشوارع ومايت ععا مان ان اراف و ريما  ،تعادد
المااذاه العلمي ا واالت اهااا واالراء وه ا لاام تنشااا دفع ا وا اادة وانمااا ه ا م اااوال
التخصد والم تم والعصر الذي ظعر فين وا رز النظريا
 -1نظرياا التغياار اال تمااا

الت تناول

لمي ا تت اااين س ا

ظاهرة اطفال الشوارع ه

لنااد اادث تغياارا فاا الم تماا وتااامن ذلااك تغياارا

المعاصارة ،فتغياار ادوارهاا ،و ااا اال
االسرة الكثير من وظا فعا أص

اادث

ضاا االساارة

ان االساارة لفتاارة طويلا ماان الوضا ونتي ا لعاذ التغياارا وفناادان

مفكك ودا م الش ار  ،وضد أثر هذا ال شك لح االطناال الاذين ينشاأون فا

أسر مفكك  ،مما يعراعم لالن راف وخرو عم الح الشارع ال مأو
 -2النظري النيمي وتعرف هذ النظري الشذوذ أنن االن راف ن المثل العليا أو الكمال  ،فالمعيار الاذي ينااس
ن مد االن راف أو الشذوذ هو مد أضترا الفرد أو أ تعاد

ان الكماال ،والشاخد ط ناا لعاذ النظريا هاو

الشخد الكامل ف كل شيأل .اال ان صف الكمال التتوفر اال ف أضلي ضليل
يكون االسوياء أضلي نادرة  ،ينما تكون الغال ي شاذة

دا من النااس  .وت عاا لعاذ النظريا

كم ارورة ان رافعا ن المستو المثاال

.وفا ااوء

هذ النظري فان طنل الشارع يعد من رفاا النان ا تعاد ان الكماال  ،وتعاد هاذ النظريا مطلنا و يار واضعيا ( .
ديا

، 2001د 112ؤ

 -3النظري المراي تعت ر هذ النظري ان الشذوذ ال مراي  ،فيعاا خطار لاح الفارد أو الم تما  ،والشااذ
هو شخد من رف ن الكمال اال ان ان رافن يستو
هنا يكون شديدا در

التادخل ل مايتان  ،أو مايا الم تما منان  ،واالن اراف

تعدد الفرد  ،وتعدد الم تم  ،وط نا لعاذ النظريا يكاون الشاواذ أضليا ضليلا  ،والعااديون

هم اال ل ي  ( .فروم ، 2006د 33ؤ
( -4نظري ا الااتعلم اال تمااا
وتوكد هذ النظري

ؤ Social Learning Theoryموسااس هااذ النظرياان العااالم ال اار

لح ان النظر لح العنف كسلوك ا تما

الكثير من م تو هذا المنظور معروف ومتداول

اناادورا

متعلم هو منظور ديد لظااهرة العناف  ،يار أن

ر التاريخ الفكري لإلنسان  ،وط نا لعذا المنظور فإن سالوك

العنف هو سلوك مكتس أثناء ال ياة فعل وامل ا تما يا و أنان يتعازز ويتواصال فعال هاذ العوامال ويت ناع
هذا االكتسا للعنف نتي ا التعارت لمثلان والاتعلم مان نماذ ان ،وتنطلاع النظريا مان أن الفارد ياتعلم مان خاالل
المال ظ والمشاهدة أكثر مما يتعلم من خالل اطسلو النديم (الم اول والخطأؤ ،ذلاك أن نتاا
الم اشرة كان

م دودة دا ف

أسالو الت ر ا

ملي التعلم نظرا لصعو ضيام اطفراد ت ر كل شا ء لكا يتسانح لعام تعلمان.

(ال صيف ،1998 ،د67-66ؤ
 -6النظرياا النفساي  Psychological theoriesوتن ا هاذ النظريا مان االفتارات

ااط -ناف ،فعا

توكد أن اإل اط ن لم يود ف معظم الظروف فعلح اطضل كل نف يس نن موضفاا ا اطياا ،وضاد ت لاور النظريا
من دراسا

ن تطور الطفل أثناءالتطور ف النمو النفس فاال ن العاطف واوا

هاذ النظريا السالوك

المتطاارف والعنااف يلياان شااعور الطفاال أناان ال يااتمكن أن ي صاال لااح مااا يريااد  ،ويظعاار شااعور اال اااط لطفاال
ندما يكون هنالك ارت

ما يوخر أو يوضف أو يعطل ف
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أال يتاارك هااذا الساالوك الطفلا العاادوان تلنا يااا ولكناان يااتعلم ويكتسا ماان أ وياان كيفيا الاات كم فا
وا ط انفعاالتن ،و لح هذا ستعتمد در

شا اع ر اتاان

ت مل الفرد لإل اط عد نااو ن وتفا لان لاح الطرينا العنيفا التا

مارسعا ف طفولتن ،والا ط والمرون الت اكتس عا من ال ي ا الم يطا ان ( .كاشا  ،1982 ،د190ؤ .وهاذ
النظري ضادمعا ادولاردا والمولفاون اآلخارون  J. Dollordetalوالتا

تاز م أنعاا ثار

لاح سا

العادوان

كلن .و لح ن و أكثر تخصيصا ،فإن دوف السلوك العدوان يفتارت منادما و اود اإل ااط و لاح الننايت مان
ذلك فإن و ود اإل اط يفا دا ما لح شاكل مان أشاكال العادوان .و عاد سانين أسانط أ اد الماولفين ،وهاو ن. .
ملاار(N.E.Millerؤ ال اازء الثااان ماان الفراااي مناارا ااأن اإل اااط يمكاان أن ي اارت لااح اادد ماان أنماااط
االست ا ا  ،وليس ال العدوان ال أ دها.
ووفنا لـ ا سا  ،Bussفإن هذ النظري ضد ض لعا لميا كل لماء النفس ما و اود اساتثناءا ضليلا
موكاادا نين ا

ادا،

لمي ا نولاان الاايس اإل اااط ال سااا ن ماان سااوا ع العاادوان وهااو لاايس أشاادها مفعااوالا( .فااروم،

2006م ،د127ؤ .ويوكد ال ف من خالل هذ النظري

لح نين معم أن ال ي التا تسا

اإل ااط للطفال

تدفعن دفعا ن و العنف ،معنح أن ال ي الم يط الت ال تسا د الطفل لح ش اع ر اتن تدفعن ن و العنف.
ن العنود الثالث المااي أثر
لد الكثير مان أطفاال العارات

الطفول العراضيا نتي ا ال صاار ،وماا تالهاا مان ارو

ودفع

اطاا نات ا

ولاد

ان ادم شا اع ال ا اا السايما الشاعور فنادان اطمان والغاذاء

والاادواء و اادم االسااتنرار لااد اططفااال أثناااء نمااوهم النفس ا والعاااطف  ،والت ا يع اار نعااا الكثياار ماان اططفااال
السلوك العدوان  ،والت طيم العدوان يعن
يريد الطفل ال ل ي تا
مكااان ينا

لين هو

ساس الطفل أنان ال يساتطي أن يناال ماا يرياد ،وأهام ماا يمكان أن

ساسن اطمن واطمان واالستنرار ،وهذا ما يفتند لين الطفال العراضا فا كال

لياان صاار ويصاال لياان ساامعن أياااا ساايما وأن ال ياااة اليوميا للطفاال ملي ا المخاااطر و المشاااهدا

اليومي  ،الت تمس كل ل ظ من ل ظا
ّ
أسباب ظاهرة أطفال الشوارع

ياتن.

هُناك الكثير من اطس ا الت دفع أطفال ال أ
سا ُم اطسا ا
شوارع طن يكوناوا لاح ماا هام ليان اآلن ،وتن َ
هذ لح
ارز الكثيا ُار ماان المشااكال اال تما يأا التا يُوا ععااا أطفااال ال أ
أوال مشااكال ا تما يأا ت ا ُ
شااوارع ،ولعاال أهمعااا
ال عل ،والتخلُّف ،االمي  ،وال طال الت يعان منعاا الوالادين (رشاوان ، 2012د 33ؤ ويعاد الطفال معرااا
لالن ااراف ماان خااالل الشااارع الطرضااا ومخالطا رفااات السااوء والم اارمين الك ااار  ،ممااا يسااتدع نايا النااانون
واهتمااام الساالطا المختصا ورضا ا متااول اماار  ،اال ومواخذتاان عنو ا

نا يا  ،ممااا يمثاال مال نا التعاارت

لالن راف ،ور اي الزم لالطفال ال مأو  .ومن هوالء االطفال من طرد زو االم ،او زو ا اال  ،او ا
لايع ذا اليد ،ولند طرد االوالد او ال نا الح الشارع ،او ا روا لح ذلك ،وهم ير وا ين لماا ي ادف لعام،
لكن لصغر سنعم فعم ال يستو ون ما دف لعم ،وضد يكون من ا ااء هذ ال ما
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تركعا لظروف مالي  ،او ا تما ي ضاسي  ،وي د االطفاال فا الشاارع الملاذا الم رما واالن رافاا ال غياا
(السنعوري ، 2001،د21ؤ
ثانيا مشكال أمنيأ تاوثر صاور االن اراف لاح الفارد  ،اماا ال ريما فتاوثر لاح االمان اال تماا

لل ما ا

والم تم ا  ،وال يظعاار االن ااراف ف ا اال صاااءا الرساامي  ،وال يمكاان صاار  ،ينمااا تظعاار ال ريم ا فاا
اال صاءا الرسمي ويمكن صرها  ،ويستلزم االن راف تاافر عود الموسسا
اما ال ريم فتستلزم موسسا

التر ويا للعاال والوضايا ،

نا ي وموسسا تعتم ر اي االسر ( وهر ، 1991د 55ؤ

ثالثا امشكال ص يأ هنالك العديد مان االمارات التا ممكان ان يتعارت لعاا هاوالء االطفاال  ،مماا ي علعام
تح يصالوا الاح مر لا الصارا مان االلام او الماو ومان هاذ االمارات

يعيشون ف اآلم مستمرة دون ال

الكااوليرا – الطااا ون –التيفااود –المالريااا –ال لعارزيااا –االنيميااا – السااعال المسااتمر وتع ا الصاادر  -تني ااا
و رو

، 2012د  33ؤ

(فعم

خطورة ظاهرة اطفال الشوارع وتداعياتها على الطفل يف املرحلة الراهنة
رف

اوال العنف

منظ م الص

العالمي العنف ف تنريرها العالم

ول العنف والص

العنف اد الطفال

اهو االستخدام المتعمد للنوة والطاض ال دني المعدد عا أو الفعلي اد أي طفل من ض ل فارد أو ما ا تاودي لاح
أو من المر ل للغاي أن تودي لح الارر الفعل أو الم تمل لص
كرامتن( .ط

الطفل أو نااو

لاح ضياد ال يااة أو نماو أو

م تم  ،1999 ،د323ؤ

ا أشكال العنف اد اططفال  ،child Abuseلن أشكال وأنواع ديدة ،يمكن تصنيفعا كالتالأوال اال تداء أو اطذ ال سدي  Bodily Abuseهو أي ا تداء أي وسيل مان شاأنن أن يسا

اطذ ل سام

الطفلعاان طريااع اسااتخدام اليااد أو يرهااا ,وي اادف لااح أثاار ذلااك راااوت أو كسااور أو خاادوش أو ااروت أو
رو
ثانيا العنف ال نس

 Sexual Abuseوهو نوع من أنواع اال تاداء ال سادي ،وينصاد ان اساتغالل الاا ي

إلش اع ر ا المعتدي ،وهذا يودي ال شك لح دة تدا يا تلنا

اااللعا لاح الطفال منعاا ن اراف أخاالت

الطفاال ،مشااكال ال ماال والااوالدة لاادلالفتيا الصااغيرا فا المسااتن ل وا يانااا يااودي الااح المااو ( .ال صاايف ،
مصدر سا ع  ،د  32ؤ
ثالثااا اال تااداء أو اطذ العاااطف
واال تما

اإلساااءة االنفعالياا  Emotional Abuseهااو ل ااات الااارر النفساا

الطفل ف نمو شخصي الطفل وخلل ف

ومن أصناف االذ

العاطف ا فندان الطفل ال

ياتن اال تما ي .
وال نان والر ايا وال مايا والشاعور ااطمن واطماان

ا ،وكذلك من أشكال اال تداء العاطف النسوة ف المعامل أو التدليل الزا د وال ماي المفرط ( .أ و نصر مصادر
سا ع ،د19ؤ

-315-

الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية /ج  /2العدد الثالثون2018 -7-1 /م
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يتعرت هوالء االطفال الح العديد من المخااطرو لح سا يل

المثال دهس ااالطفال يعود الح ت ركعم المستمر ف الشارع وذلاك سا

التساول او يا السال الرخيصا مماا

يعراااعم الااح الاادهس فاااال اان التعاارت الااح اال تااداءا والااار ومخاااطر االسااتغالل والفساااد ويتااامن
تش ي الطفل لح االن راف ض ل تعليمن سلوكا

راميا أو تش يعن لح العارو مان المدرسا أو االشاتراك فا

أ مال نسي من رف  .ان استغالل لعوالء االطفال من ض ل هوالء الم رمين تمثل ت ديا صع

لايعم و لاح

الم تم ا و اان ااام ،يااف تتخااذ هااذ العصااا ا ماان هااوالء االطفااال أدوا سااعل ورخيصاا لالنشااط
المشرو ا سواء أستخدامعم كاأدوا

ياار

مساا دة فا التاروي وتوزيا للممنو اا  ،والعناف  ،أو اساتغاللعم فا

اال مال المتصل الد ارة والفسع  (.م مد  ، 1999د 41ؤ
ثالثا التعرت الاح االمارات هنالاك العدياد مان االمارات مماا ي عال االطفاال يعيشاون فا االم مساتمرة دون
ال

تح يصلوا الاح مر لا الصارا مان االلام أو الماو  ،ولعال أهام هاذ االمارات فا االتا

الطاا ون-

الكااوليرا -التيفو يااد – ال لعارزيااا – االنيميااا – السااعال – اماارات الصاادر – تني ااا ال اارو – و مي ا انااواع
االلتعا ااا .وتتركااز أس ا ا انتشااار معظاام هااذ االماارات ف ا االت ا

اادم النظاف ا أو االساات مام  ،االكاال ماان

النمام  ،و يرها  (.يوسف ، 1998د 44ؤ
ال اا ماا ينتما هاوالء االطفاال الاح أسار ذا الف ا االضتصاادي

خامسا وراث الفنر والمكان المعين المنخفا

المعني المنخفا  ،يف ادة ما يورثون الفنر والمعان الت نشأوا ليعا ف أسرهم  ،و ذلك يص ل م العم فا
النمو االضتصادي واال تما

اعيف  ،وين صر طمو عم التال الح دود متدني .

احلقوق اخلاصة بأطفال الشارع
 1التعليم االلزام
 -2الص
 -3النظاف
 -4الغذاء
 -5االمن والع ش الكريم
-6

الوطن واالنتماء الين (فعم

، 2012د 45ؤ

 .7ال ع ف العوي
يوا ن العديد من أطفال الشاارع مشاكل العويا
التغل

لح هذ المشكل

ياف ن ادهم ال يمتلكاون فا اطصال شاعادة مايالد وي ا

ن طريع مل تو ي واسع النطات ( .م مد  ، 1998د  44ؤ

مقرتحات حلماية أطفال الشارع من التارض للانف:
• تو ي اطسر و ضنا عم العمال للمعاملا اال نااء ت تعاد ان العناف والنساوة ما اآل ااء تواايل أنان لايس مان
المنطااع أو تااح ماان العاادل أن يراااوا المعامل ا السااي ط نااا عم ذا كااانوا ال يراااونعا طنفسااعم وي ا أن يااتم
ال وار دا ما ف اوء المعتندا

الديني والثنافي .
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• تختلاف ثااار اال تااداءا ال نساي شااكل ك ياار ما اخاتالف الساان والنااوع والت ر ا والعواماال الخار يا التا
عا ولذلك فإنن لح االختصاصيين اال تما يين التعامل ما كال الا صاورة منفاردة الغايا منعاا هاو

أ اط

مسا دة الطفل لح االفصا وت ن الك

من ا اللنااء لح السل ي السل ي و ناء ثنتن ذاتن والم تم

• استراتي ي التخلد من السالوك العادوان داخال اطسارة وال ي ا الم يطا مان خاالل تاوفير او هاادئ للطفال
داخاال الموسسااا التر وي ا ما ااارورةتدري

اططفااال أسااالي الت كم والساايطرة الذاتي ا لل يلولا دون اسااتخدام

وسا ل العنف المختلف
• تشري
ي

الن وان ن الت تند لح ماي االطفال مان شاتح اشاكال العناف والتركياز

النيام

ملا رفا در ا الاو

اال تماا

مان أ ال ت

لاح دور اطسارة ياف

ايم والناااء لاح ميا اشاكال العناف (م ماد

 ، 2012د 43ؤ.
التوصيات
 -1مايا اطفااال الشااوارع ماان خااالل تفعياال النااوانين والتشااريعا الخاصا

مايا االطفااال فا العاارات وايااالء

اطفال االسر المع رة ناي خاص ود م رام الطفول الخاص عوالء االطفال
 -2ماي اطفال الشاوارع المعمشاين مان خاالل واا ليا المراض ا مان يناوم أساتغاللعم ود ام و ادا التفتايس
والمتا ع لرصد هذ ال ال
-3تفعيل ضانون التعليم االلزام

ف كل م افاا واالضاي العرات كاف

-4النااااء لااح ال طال ا ومساااندة االساار ا ا ايا التع ياار واالرهااا الساايما ف ا المناااطع الم ااررة ماان ض ا ا
دا ش وتوفير الد م المادي والنفس واال تما
-5االهتمام شري

لعم

ايتاام العارات وتاوفير الاد م والمسااندة مان ض ال الدولا

لاح ميا االصاعدة الماديا والنساي

واال تما ي واالمني
 -6وتوفير الاد م وال مايا االطفاال مان كافا اشاكال العناف النفسا وال سادي وال نسا وساوء المعاملا وتناديم
ال عا

واالفراد المسولين ن ذلك الح النااء والعدال .

 -7د م منظما الم تم المعن الخاص تأهيل وتادري

وتعلايم االطفاال المشاردين او االطفاال الاذين ينتماون

الح االسر الفنيرة ودم االطفال االيتام ف اسر تأويعم وت ميعم من التشرد
 -8د وة ال عاز المركزي لإل صاء وتكنلو يا المعلوما لتكاوين ضا ادة ياناا خاصا أ اداد اطفاال الشاوارع
مث

عا اكثر المناطع الت تتوا د فيعا هذ الظاهرة لتكون ارت خص لل ا ثين واالكااديمين دراسا وت ليال

هذ الظاهرة ووا ال لول النا ع لعا .
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املقرتحات
 -1ا ال اولياء امور االطفال واص ا المعن من خالل اصدار النوانين والتشريعا التا تمنا
من هم دون الخامس
 -2نشر ثناف

مالا االطفاال

شر ولفتل فرص اكمال الطفل تعليمن للنااء لح هذ الظاهرة

نوت الطفل ف المناه الدراسي والتعاون ين وزارة التر ي وال عا ذا العالض الرسااء هاذ

المفاهيم
 -3التعاااون ااين وزارا الدول ا (العاادل ،الص ا  ،التر ي ا  ،وزارة العماال والشااوون اال تما ي ا  ،وزارة الع اارة
والمع رين والموسساا

والمنظماا ذا العالضا مان ا ال ت

ايم هاذ الظااهرة والناااء ليعاا .النياام ارام

تو ي و رشااد لر ايا اططفاال داخال اطسار مان ض ال الوالادين شاكل توااي
وتدا يا

يوصال رساال ف واهاا خطاورة

ممارس العنف اد اطط فال وكيفي التعامل مععم لتخطا المعوضاا والمشااكل التا يوا عونعاا شاكل

لم م سط.
 -4النيام إ داد ال رام التادخل الم كار وضا اطزماا التا تساا د اططفاال المتعرااين لإلرهاا والعناف مان
التخفيااف ماان اادة هااذ اآلثااار اال تما يا والنفسااي
الوضاا

التا ياتم

اان طريااع اارام ضصاايرة ت ماال طااا

ال ا فاااال اان

ادادها مان ض ال مختصاين فا م اال لام واال تمااع والانفس واط االم .النياام ارام تو يا

و رشاد لر اي اططفال داخل اطسر من ض ل الوالدين شكل تواي

يوصال رساال ف واهاا خطاورة وتادا يا

ممارسا العنااف اااد اططفااال وكيفيا التعاماال مععاام لتخطا المعوضااا والمشاااكل التا يوا عونعااا شااكل لما
م سط.
 -5النيام إ داد ال رام التادخل الم كار وضا اطزماا التا تساا د اططفاال المتعرااين لإلرهاا والعناف مان
التخفيااف ماان اادة هااذ اآلثااار اال تما يا والنفسااي
الوضا

الت يتم

اان طريااع اارام ضصاايرة ت ماال طااا

ال ا فاااال اان

دادها من ض ل مختصين ف م ال لم واال تماع والنفس واط الم.

 -6تركيز الاوء ف ال رام اإل المي الت ت ف

ر الننوا الفاا ي

لح خطورة تعاط المخادرا مان ض ال

اط داف الصغار وما ه ا رز المعاناة الص ي والنفسي واالضتصادي وال سمي واال تما ي فاال ن التركياز
الدين الذي ي ف لح دم تعاطيعا.

لح ال ان
املصادر:
-1

الرازي ،م مد ن أ

-2

أ و النصار ،ماد

كر ن

د النادر اإلمام ،مع م مختار الص ا  ،مطا دار فات ر ي  ،غداد.1983 ،

( الادكتورؤ ،مفعاوم وأشاكال العناف ااد اططفاال ،م لا خطاوة ،العادد  28الم لاس العر ا للطفولا والتنميا ،

مايو2008 ،م.
-3

ا مد،

-4

،

االدا

ال ل

د هللا ،ناء اطسرة الفاال  ،دار ال يان العر  ،يرو  ،ل نان1990 ،م .
ير معدي  ،اطفال الشوارع دراسا ميدانيا فا مدينا غاداد  ،أطرو ا دكتاورا

يار منشاورة  ،ضسام اال تمااع  ،كليا

 ،امع غداد  2010 ،م

 --6سما يل،م مد مااد الادين ،اططفاال مار ة الم تما

النماو الانفس اال تماا

واآلدا  ،الكوي 1986،
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 -7النوري،ضيس (الدكتورؤ،و د.
 8صديع  ،ا مد ،خ را

د المنعم ال سن  ،النظريا

اال تما ي  ،مطا
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امع الموصل ،العرات1985 ،م

ف اطفال الشوارع ف مصر  ،الناهرة  ،مركز ماي وتنمي الطفول و نوضن 1995،م .

-9الم اادو  ،ا مااد واخاارون  ،مشااكل العنااف داخاال االساارة المصااري  ،التنرياار االول العنااف االسااري  ،منظااور ا تمااا

وضااانون  ،المركااز

النوم لل وف اال تما ي وال نا ي الناهرة  2003 ،م .
-10السكري  ،ا مد  ،ضاموس الخدم اال تما ي والخدما اال تما ي  ،االسكندري  ،دار المعرف ال امعي 2000،م .
 -11دوي  ،ا مد زك  ،مع م مصطل ا

العلوم اال تما ي  ،يرو ،مكت ل نان  1993 ،م .

-12رمزي  ،ناهد  ،مال االطفال ف الدول العر ي  ،الم لس العر
د ال ميد  ،أطفال الشوارع دراس ف

-13رشوان  ،سين

للطفول والتنمي  ،الناهرة  1998،م .

لم اال تماع التط ين  ،المكت ال امع ال ديف  2012 ،م .

 -14وهر  ،ادل موسح و خرون  ،الخدم اال تما ي ف م ال االسرة والطفول  ،الناهرة ،دار ال كيم للط ا
-15

كاش  ،ا مد ( الدكتورؤ ،لم النفس الفسيولو

 -16فيف ،

والنشر  1991،م .

 ،دار المعارف ،ط،6الناهرة ،معوري مصر العر ي  1982،م

دالخالع م مد  ،االسرة والطفول  ،الناهرة  ،مكت

ين شمس  1995 ،م .

-17مصطفح  ،اسما يل ،دراس وصفي ت ليلي منارن ين الر ايا ال ديلا والر ايا الموسساي  ،رساال ما ساتير يار منشاورة  ،كليا الخدما
اال تما ي – امع
-18نا
ورض

 ،ا مد

لوان  1997 ،م .
د الفتا ،تفعيل ش كا

مل مندم للموتمر العلم

-19يوسف ،

د التوا

الد م الم تمع ل مايا ور ايا االطفاال لمعرااين للخطار فا ظال المتغيارا العالميا والم ليا ،

كلي الخدم اال تما ي  -امع الفيوم  2008 ،م

 ،فصول ف

نوت الطفل  ،الناهرة  ،مط و ا العي العام لنصور الثناف  1998 ،م .

-20فعم  ،م مد سيد  ،أطفال ين الخطر واالدمان  ،دار الكت

والوثا ع النومي  2012 ،م .

 -21م يد،سوسن شاكر (الدكتورةؤ ،العنف والطفول دراسا نفسي  ،دار صفاء للنشر والتوزي  ،مان ،المملك اطردني العاشمي 2008 ،م.
-22م مد،م مد شير و خرون ،السلوك المن رف و ليا
-23مرتاح ،سلو (الدكتورةؤ ،تر ي الطفال مشاكال

الرد الم تمع  ،سلسل الما دة ال رة ،ي ال كم ،ط ،1العرات 1999،م.
و لاول ميسار ل ،ااء واطمعاا  ،سلسال الرااا للمعلوماا  ،امعا دمشاع ،ال معوريا

العر ي السوري  2002 ،م.
 -24فروم ،اريك ،تشريل التدميري ال شري  ،تر م م مود مننذ العاشم  ،منشورا
 -25نخ من أساتذة العالم العر  ،ط
 -26اليونيسيف ،الم ر

وزارة الثناف  ،1 ،معوري العر ي السوري 2006 ،م.

م تم  ،المكت اإلضليم لشرت المتوسط ،منظم الص

دير اططفال (دراس

العالمي  ،ط ،1يرو  ،ل نان 1999 ،م.

ول واض الطفول فا الادول العر يا ؤ دار الشاروت للكتا والوثاا ع النوميا  ،منظما اطمام

المت دة للطفول  ،ط2005 ،1م.
 -27العي العام  ،نوت الطفل ف اوء التشريعا المصري الدولي  2008م www.sis.gov.eg (.ؤ.
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