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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 مشكلة الدراسة:

برؼم جمٌع الجهود المبذولة علً المستوي العالمً، وبرؼم اهتمام الباحثٌن والحكومات 

والمنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة والمحلٌة للحد من ظاهرة الفقر والحرمان البشري، واالدعاءات 

ٌا الفقر، وظاهرة المعلنة بنشر ثقافة العدل والمساواة، وحقوق االنسان فان الواقع ٌشٌر الً ان قضا

اإلفقار للشرابح االجتماعٌة الضعٌفة مثل: النساء واالطفال ستظل تمثل معضلة كبري امام العالم، 

لٌس فقط بسبب تزاٌد أعداد الفقراء والمحرومٌن من أبسط حقوقهم اإلنسانٌة علً الصعٌد العالمً، 

 .بل نظرا التساع حدة التفاوت المعٌشً بٌن اؼنٌاء العالم وفقرابه

إن ظاهرة التزاٌد المستمر لـ "جٌوش االطفال الفقراء" خاصة فً الدول التً تحبو نحو التنمٌة فً 

ظل تحدٌات النظام الدولً الجدٌد، والعولمة الكاسحة، سوؾ تإدي ببل شك الً أفعال وسلوكٌات 

رٌة تنتشر فً تهدد البشرٌة كلها دون استثناء فهذه االجٌال الجدٌدة ٌمكن استقطابها فً حركات تدمٌ

بقاع االرض، حٌث ٌنتشر االرهاب والتطرؾ والجرابم بجمٌع حركات انماطها، لذا فاؼنٌاء العالم 

 خ.االؼنٌاء المسار الطبٌعً للتارٌ وفقراءه فً سلة واحدة  فهل ٌعً

ان معظم التنبإات البحثٌة تتفق علً أن قضاٌا الفقر والحرمان البشري، ستظل تمثل احد أهم 

التً تواجه مشروعات التنمٌة علً الصعٌد الدولً، فً زمن تتعاظم فٌه الهوة بٌن التحدٌات 

االؼنٌاء والفقراء، وتتصاعد فٌه آلٌات الهٌمنة بفعل العولمة الكاسحة التً تجوب العالم، لذا ٌتعٌن 

علً حكومات الدول مواجهتها بسٌاسات اجتماعٌة فاعلة، من اجل التقلٌل من مخاطرها، وبخاصة 

من اوضاع متدنٌة سواء فً درجة ونوعٌة  لك الجزء الجنوبً من القرٌة الكونٌة الذي ٌعانًفً ذ

التطور اإلنتاجً الذي ٌنهار أو ٌتحرك الً الخلؾ او تعاظم التفاوت المعٌشً بٌن الشرابح 

االجتماعٌة المختلفة، حٌث تتحول فً معظمها الً فبات هامشٌة ٌتدنً مستواها االجتماعً بصورة 

 .ة وسرٌعة لتستقر فً قاع المجتمعمكثف

الواقع ان استراتٌجٌات وسٌاسات التنمٌة، المتفق علٌها ـ دولٌا ـ لمعالجة قضاٌا الحرمان البشري لم 

تإد الً نتابج ملموسة فً الحد من دوامة الفقر، أو تخفٌض أعداد الفقراء أو تحسٌن أحوالهم 

، ففً حٌن حدث بعض االنخفاض فً نسبة فبات المعٌشٌة إال فً عدد محدود للؽاٌة من هذه الدول

السكان الفقراء فً العالم الثالث مقارنة بالعقود السابقة، فانه ٌعتقد ان العدد المطلق للفقراء فً تلك 

 .المناطق قد زاد
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طفل  0ٓٓمبلٌٌن و ٓٔوقد ذكر تقرٌر صدر أخٌر عن البرنامج االنمابً لبلمم المتحدة ان 

قر، كما ٌعٌش اكثر من ملٌار انسان بؤقل من دوالر واحد للفرد ٌومٌا ٌموتون بسبب الجوع والف

 .ٕ٘ٔٓملٌون طفل بمدارس بحلول عام  0ٗولن ٌلتحق 

ونظرا لبلهتمام العالمً بظاهرة الفقر والحرمان البشري، سعت كل من الهٌبات والمنظمات 

تراتٌجٌات مخططة بهدؾ الدولٌة، كالبنك الدولً لئلنشاء والتعمٌر، الً وضع برامج تنموٌة واس

مكافحة الفقر العالمً أو التخفٌؾ من حدة الفقر العام، وفقر الفبات المهمشة مثل النساء واالطفال، 

ففً مجال مكافحة الفقر حددت األمم المتحدة مجموعة من االهداؾ للمجتمع الدولً حتً عام 

البتدابً الشامل، وإزالة تمثلت فً تخفٌض اعداد الفقراء الً النصؾ، وضمان التعلٌم ا ٕ٘ٔٓ

التفاوت بٌن الجنسٌن، العمل علً تخفٌض معدالت الوفٌات بٌن االطفال الرضع بنسبة الثلثٌن، 

 .والعمل علً تخفٌض معدالت وفٌات االمهات وؼٌرها من االهداؾ

كانت توجهات التنمٌة فً الخسمٌنٌات والستٌنٌات ترتكز علً االستثمارات التجارٌة، ومرافق 

االساسٌة وفً السبعٌنٌات اتجهت التنمٌة الً التعلٌم والرعاٌة الصحٌة، وتطور األمر فً  البنٌة

الثمانٌنٌات حٌث تركز االهتمام فً تطوٌر نظم االدارة فً المجال االقتصادي علً الصعٌد 

تشجٌع االستخدام المكثؾ لبلٌدي العاملة ودعم سٌاسات التحرر  99ٓٔالدولً، واقترح تقرٌر عام 

تصادي وتوجٌه االستثمار فً خدمة المرافق، وتقدٌم الخدمات االساسٌة للفقراء فً مجالً االق

 .الرعاٌة الصحٌة والتعلٌم، وبرز خبلل التسعٌنٌات مفهوم ترشٌد ادارة المإسسات

ٌقدر فً كشؾ حساب للتقدم والحرمان فً مجال التنمٌة البشرٌة ان ما ٌقرب من ثلث السكان فً 

ٌعٌشون فً فقر مدقع، خاصة االطفال الفقراء والنساء، عبلوة علً ذلك فان البلدان النامٌة 

احتماالت التوقعات بالنسبة للمستقبل ال تسمح لنا بان نؤمل فً نمو اقتصادي اكبر تشهده االعوام 

 .المقبلة، وال ٌسمح كذلك بمكافحة الفقر أو الحد منه بصورة مرضٌة

لقروض والتجارة وحركة رأس المال فً الثمانٌنٌات الً فعلً الصعٌد العالمً افضً تشابك نظم ا

زٌادة االؼنٌاء ثراء والفقراء فقرا، فعلً مدي األعوام االربعٌن الماضٌة ضاعفت الدول الؽنٌة بما 

فٌها اوروبا وأمرٌكا الشمالٌة دخل الفرد بها ثبلثة أضعاؾ فً حٌن ضاعفت الدول المتوسطة 

 .كٌا دخل الفرد بها أكثر من مرة واحدةالدخل مثل البرازٌل والمكسٌك وتر

وعلً الرؼم من أن هناك دوال نامٌة، أو تنحو نحو التطور ـ بما فٌها الصٌن ومصر والفلبٌن ـ 
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حققت بعض االرتفاع، ؼٌر ان دخل الفرد فً افقر الدول بما فٌها اؼلب دول شبه القارة الهندٌة 

ؾ القرن الحالً، واالكثر من ذلك ان وافرٌقٌا حافظ بالكاد علً بقاء االنسان منذ منتص

المجموعات االقتصادٌة العالمٌة، ؼٌر متساوٌة فً الحجم مما ٌإثر علً سكان الببلد ؼٌر القادرة 

 .علً االستفادة من امكاناتها الذاتٌة

فً ضوء االهتمام العالمً بقضاٌا الفقر والحرمان البشري من منظور اشمل ٌعنً بالتنمٌة البشرٌة 

ا المتطورة والمتزاٌدة ـ فقد اهتمت المإسسات الدولٌة بدراسة قضاٌا الفقر والحرمان ومإشراته

البشري، خاصة بعد انتشار ماٌسمً ظاهرة عولمة الفقر، وصدرت التقارٌر مركزة علً قضاٌا 

البطالة واالحتٌاجات الضرورٌة التً ال ٌستطٌع الفقراء توفٌرها من اجل البقاء والعٌش بكرامة 

والكساء والمؤوي والعبلج، كما صٌؽت تقارٌر ترصد دٌون الدول الفقٌرة والنمو السكانً كالؽذاء 

وأوضاع المرأة والطفل والفبات المهمشة واألمٌة بٌن النساء، وظواهر اخري مثل البٌبة، والمٌاه 

الصالحة للشرب ونوعٌة الؽذاء والسعرات الحرارٌة البلزمة لبقاء اإلنسان والمحافظة علٌه من 

المراض، باالضافة الً معاجلة قضاٌا سلبٌة ناتجة عن تزاٌد معدالت الفقر والحرمان البشري ا

بٌن الشرابح المجتمعٌة مثل: العنؾ والتطرؾ واإلرهاب والسلوكٌات اإلجرامٌة التً تعانً منها 

دا العالمً للبحث فً قضاٌا اكثر تحدٌ معظم المجتمعات فً عالمنا الٌوم، ومن ثم اتجه االهتمام

مثل فقر االطفال، والنساء المعٌبلت، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، كما ظهرت التشرٌعات التً 

 .تعالج مسابل التمٌٌز ضد النساء، وقوانٌن الطفل والتفاوت المعٌشً

تشٌر خبلصة التجارب الدولٌة فً هذا الشؤن الً انه ال أمان لمجتمع ٌزداد فٌه الجوع والفقر 

ال مستقبل لوطن ٌتعاظم فٌه الشعور بالعجز لدي مواطنٌه وال استقرار لبلد والحرمان البشري، و

ٌفتقد العدالة فً اقتسام الثروة الوطنٌة، وال تنمٌة مجتمعٌة فً دولة تتعاظم فٌها اعداد االطفال 

المحرومٌن من تلبٌة احتٌاجاتهم االنسانٌة، فهل نعً جمٌعا ان تهمٌش اجٌال المستقبل هو الخطر 

 .الذي ٌهدم اسس االستقرار االجتماعًالقادم 
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 وهناك العدٌد من الدراسات التى تناولت هذه القضٌة منها :

دراسة مقارنة بعنوان )أطفال فقراء فً دول  : 3004قدم كل من "راٌنواتر"و "سمٌدجن " عام 

خبلل فترة  حٌث قام الباحثان بمقارنة وضع أطفال الفقراء فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة غنٌة  (

التسعٌنات ،مع وضع األطفال الفقراء فً أربع عشرة دولة أخرى ، اثنتا عشرة دولة فً ؼرب 

أوروبا ، واثنتان تتبعان لدول الكومنولث وهما كندا وأسترالٌا ولقد اعتمد الباحثان فً تحلٌبلتهما 

اختٌار هذه الدول ومقارنتهما على البٌانات المتوافرة فى مركز لوكسمبورج لدراسات الدخل وتم 

 بناء على مدى اكتمال بٌاناتها االقتصادٌة ومتؽٌراتها الدٌموؼرافٌة.

ولقد أظهرت نتابج هذه الدراسة أنه رؼم أن مستوى او معدل فقر األطفال استمر فً ثباته        

ٌة فً معظم الدول المدروسة خبلل الثبلثٌن سنة الماضٌة ، إال أنه فً الوالٌات المتحدة األمرٌك

 وبرٌطانٌا قد ارتفع معدله رؼم ان هاتٌن الدولتٌن من اؼنى دول العالم.

حٌث اشارت الدراسة الى ان معدل فقر االطفال فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ٌزٌد أربعة         

أضعاؾ عن معدله فً دول شمال أوروبا ، وكذلك الحال فً برٌطانٌا حٌث ٌتضاعؾ معدل فقر 

 ات ضعؾ معدله فً دول شمال أوروبا .األطفال ثبلث مر

كما قام الباحثان بمقارنة فقر األطفال بٌن خمس وعشرٌن دولة كان من ضمنها دول ذات          

مستوى دخل اقتصادى متوسط او ضعٌؾ، كدول الشرق األوروبً كروسٌا وسلوفاكٌا وبولندا. 

ك الدول ٌوازى معدله فً الدول وقد أظهرت نتابج تحلٌل البٌانات ان معدل فقر األطفال فً تل

الؽنٌة . وبذلك توصل الباحثان إلى ان هناك عبلقة ضعٌفة بٌن معدل الرخاء االقتصادي الذي 

تعٌشه الدولة ومعدل فقر أطفالها ، كما ان من نتابج هذه الدراسة أنه لٌست هناك عبلقة بٌن مستوى 

هناك عبلقة مإثرة بٌن ثراء الدولة وعدم الدخل القومً للدولة وبٌن مستوى الفقر فٌها وكذلك لٌس 

 المساواة فً توزٌع الدخل.

بٌنما ٌمثل العامل األساسً المإثر على مستوى الفقر بشكل عام وفقر األطفال بشكل خاص       

 عامل السٌاسات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تتبناها الدولة .
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الدراسة الراهنة فً كونها ركزت  على وبناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تختلؾ عن       

 البحث فً الدول الؽربٌة ذات سٌاسات اجتماعٌة واقتصادٌة مختلفة ،

إال ان هذا ال ٌمنع االستفادة من نتابجها خاصة وأنها تتفق مع الدراسة الراهنة فً كونها ركزت 

بما ان هذه الدراسة على موضوع فقر األطفال فً الدول الؽنٌة )ذات االقتصاد القومً المرتفع(، و

طبقت على الدول الؽنٌة وأنه برؼم ارتفاع معدل الدخل القومً فهذا ٌإكد على وجود فقر أطفال 

فً جمهورٌة مصر العربٌة حٌث انه من ضمن أسباب وجود فقر األطفال االنخفاض فً المستوى 

 .االقتصادى للدولة

عٌة المحتملة ال تنعكس فقط على إلى ان اآلثار االجتما دراسة "نادر فرجانً "كما توصلت 

الفقراء ،بل انها سوؾ تنعكس أٌضا فً حد ذاتها حٌث ان إعادة الهٌكلة الرأسمالٌة ٌترتب علٌها 

تدهور فً أحوال التعلٌم نتٌجة لخفض األنفاق الحكومً بوجه عام ، فضبل عن أي سٌاسة استعادة 

 ً سوؾ تضر بالطبقات الفقٌرة .التكلفة التً بمقتضاها تحصل على رسوم مقابل الخدمة الت

ان سٌاسة اإلصبلح  الى دراسة كل من "هبة اللٌثً " و "هناء خٌرالدٌن "كما افا اشارت 

 .االقتصادى سوؾ تحسن من مستوى ونوعٌة الحٌاة نسبٌا، إال على المستوى المحلً واإلقلٌمً 

 دراسات تناولت مشكلة التسرب من حٌث عالقتها بالفاقد :

 :ب فً التعلٌم االبتدائً وعالقتها بالفاقد فً نفقات التعلم ظاهرة التسر

وقد كشفت هذه الدراسة عن العجز والقصور التً تعانى من المإسسات التعلٌمٌة واألجهزة التً 

تتعاون معها لحث الجماهٌر على إلحاق أبنابهم بالمدارس واستمرارهم فٌها حتى نهاٌة المرحلة . 

دٌد إعداد الذٌن ٌتسربوا أثناء انتقال الدفعة من الصؾ األول إلى وقد اقتصرت الدراسة على تح

الصؾ الخامس دون التعرض إلعداد المتسربٌن عند االنتقال من الصؾ الخامس إلى الصؾ 

 .السادس وذلك بسبب إعادة القٌد فً الصؾ األخٌر
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قر استهدفت عن دور الجمعٌات األهلٌة فً التخفٌؾ من حدة الف ( 3002دراسة )سٌد رشاد   

الدراسة الكشؾ عن دور الجمعٌات األهلٌة فً التخفٌؾ من حدة الفقر ، وتبلور هذا الهدؾ فً عدة 

تساإالت تركزت حول طبٌعة األنشطة التً تقدمها الجمعٌات األهلٌة للفقراء سواء أكانت أنشطة 

اتهم األساسٌة ومصادر تقلٌدٌة إم ؼٌر تقلٌدٌة ، ومدى أثرها فً مساعدة الفقراء على مقابلة احتٌاج

تموٌل هذه األنشطة مع التركٌز على خصابص للفقراء المستفٌدٌن من هذه األنشطة وأٌضا فً 

تؤهٌل وإعادة تؤهٌل القدرات البشرٌة ومدى مساهمتها فً زٌادة دخل األفراد ، وتحسٌن نوعٌة 

بعنوان آلٌات  ( 3022دراسة )أمٌرة محمود موسى ، كما هدفت الحٌاة ورفع مستوى المعٌشة 

 الى :الجمعٌات األهلٌة فً تمكٌن األسر الفقٌرة 

تحدٌد انسب اآللٌات االجتماعٌة التً تساهم بها الجمعٌات األهلٌة فً التمكٌن االجتماعً  -ٔ

 واالقتصادي لؤلسر الفقٌرة .

تحدٌد انسب اآللٌات االقتصادٌة التً تساهم بها الجمعٌات األهلٌة فً التمكٌن االجتماعً  -ٕ

 قتصادي لؤلسر الفقٌرة.واال

تحدٌد المعوقات التً تواجه األسر الفقٌرة المستفٌدة عند حصولهم على الخدمات االجتماعٌة  -ٖ

 واالقتصادٌة التً تقدمها الجمعٌات األهلٌة .

تحدٌد آلٌات لؤلسر الفقٌرة المستفٌدة للتؽلب على المعوقات التً تحول دون حصولهم على  -ٗ

ادٌة التً تقدمها الجمعٌات األهلٌة وقد اعتمدت الدراسة على الخدمات االجتماعٌة واالقتص

 المسح االجتماعً بنوعٌة الشامل والعٌنة.

فً برامج الحلقة األولى من  ( بعنوان حقوق الطفل المصري 3007دراسة )ابتسام          

ت تحقٌق التعلٌم األساسً فً مصر ، وتحدٌد مدى تحقٌق اإلدارة المدرسٌة لهذه الحقوق ، ومعوقا

هذه الحقوق وتوصلت نتابج الدراسة إلى ان هناك ؼٌابا واضحا بمقررات التعلٌم األساسً فً 

مصر لحقوق الطفل سواء بشكل ضمنً او صرٌح كما أشارت نتابج الدراسة أٌضا إلى ان إدارة 

 قافٌة . المدرسة ٌظهر بها اهمال لكثٌر من حقوق الطفل المتعلقة بحق تنمٌة المواهب اإلبداعٌة والث

وكذلك تظهر المعوقات فً ؼٌاب وعى بعض اإلدارة المدرسٌة بحقوق الطفل. هذا بجانب          

عدم وجود الوقت الكافً لدى بعض المدارس التً تعمل من خبلل فترتٌن كً ٌتمتع فٌها الطالب 
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 الجتماعٌة(ا ،الثقافٌة  ،فنٌة ال ،ألنشطة البلصفٌة سواء )الرٌاضٌة ببعض الحقوق مثل ممارسة ا

وهناك أٌضا بعض المعوقات التً تتفق مع ما تم عرضه وتإدى إلى عدم تمتع الطفل بحقوقه فً 

 ة .ٌالمدرس

 أسباب تسرب تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة فً رٌف وحضر الجمهورٌة :

وتهدؾ الدراسة إلى التعرض ألسباب التسرب فً المرحلة االبتدابٌة وتحلٌل االختبلفات           

لتً قد توجد فٌما بٌن الرٌؾ والخضر من ناحٌة والذكور واإلناث من ناحٌة أخرى،  وقد توصلت ا

  الدراسة إلى النتابج التالٌة :

مساعدة الوالد فً عمله ، وضرب المدرسٌن وكراهٌة المواد ، ومساعدة البنت لبلم فً            

 المنزل ، والفقر ، والمرض .

سباب التسرب الربٌسٌة الرسوب وبلػ متوسط النسبة المبوٌة له فً عٌنة كما ان من اهم أ          

% من إجمالً أسباب التسرب وأن نسبة مشاركة أسباب التسرب التً ترجع  إلى ٖٓحوالى 

المنزل وهذا ٌعطى صورة واضحة ألهمٌة التعاون الوثٌق بٌن المدرسة والمنزل فً عبلج مشكلة 

 .التسرب 

 :م عن أوضاع واحتٌاجات الطفل المصري 2212دراسة عدلً سلٌمان 

هدفت الدراسة التعرٌؾ بالطفل والمتؽٌرات المجتمعٌة التً تنعكس على حٌاته ثم ألهم           

األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تإثر بشكل مباشر على خطط وخدمات وضعتها الدولة 

هداؾ واالستراتٌجٌات المناسبة والتً تضمنت مجموعة من األ 99ٕٔ -90ٙٔلمدة خمس سنوات 

لمواجهة احتٌاجات الطفل المصري وقد استعرض أٌضا األسس التً تبنى علٌها إستراتٌجٌة العمل 

 لتوفٌر هذه االحتٌاجات . 

وثم تناول طفل ما قبل المدرسة حتى سن السادسة من حٌث أوضاعه واحتٌاجاته وأوضح            

الصحٌة والؽذابٌة وأبرز المتؽٌرات التً تنجم عنها مشكبلت  ان أهم احتٌاجاته هً االحتٌاجات

 ؼذابٌة وصحٌة وكٌفٌة مساعدة األسرة على حلها ومواجهتها. 
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 :م( عن قضاٌا الطفولة 2296دراسة )دمحم عاطف غٌث واخرون 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على الخصابص االجتماعٌة والبٌولوجٌة لؤلطفال ،             

اٌة الصحٌة التً حصلت علٌها السٌدات أثناء الحمل ، ومدى وصول هذه الخدمات والرع

لمستحقٌها ونوعٌة هذه الخدمات والفرق بٌن مستخدمات الخدمات الصحٌة أثناء الحمل ومن لم 

 تستعملها.

 :م( بعنوان العوامل المسببة لسوء التغذٌة عند األطفال 2220دراسة )لبنى سٌد شرٌف 

فت الدراسة التعرؾ على العوامل األساسٌة التً تإدى إلى إصابة األطفال الرضع وهد           

طفل من مختلؾ الطبقات ٖٓٓدون سن المدرسة فً مصر بنقص التؽذٌة . وشملت الدراسة 

االجتماعٌة من الحضر والرٌؾ من المترددٌن على مراكز رعاٌة األمومة والطفولة ، وتم جمع 

فً استمارة خاصة عنده الحالة االجتماعٌة والمرضٌة والتارٌخ الؽذابً  البٌانات من أمهات األطفال

 وتم أخذ األوزان واالطوال لؤلطفال كما أخذت عٌنات دم.

وبنٌت النتابج ان نقص وسوء التؽذٌة تحدث نتٌجة عوامل كثٌرة متداخلة ٌصعب فصلها           

م العوامل التً تإدي إلى تدهور الحالة عن بعضها ، وكانت الحالة االجتماعٌة واالقتصادٌة من اه

الؽذابٌة عند األطفال حٌث كانت نسبة حدوث سوء التؽذٌة وشدته بٌن أطفال الحضر أكثر منها من 

أطفال الرٌؾ وقد ٌكون ذلك نتٌجة لآلثار السلبٌة . وٌتبٌن انه كلما ارتفع المستوى المعٌشً لؤلسرة 

المٌل نحو التدرٌب المبكر للطفل على تعلم عملٌة  ظهر المٌل نحو عزلة الطفل عند النوم وظهر

 االخراج . 

 :م  بعنوان الطفولة بالمشرق العربً 2299دراسة ) هدى دمحم بدران واخرون 

وقد اهتمت بمناقشة الجوانب االجتماعٌة والصحٌة والتعلٌمٌة والتشرٌعٌة للطفل فً            

خدمات فً سبع دول عربٌة وهً مصر وسورٌا المشرق العربً ، وذلك من خبلل مقارنة تلك ال

والعراق واألردن ولبنان والسودان ولٌبٌا وقد توصلت الدراسة إلى ان أهم المشكبلت التً تواجه 

الطفولة هً المشكبلت  الصحٌة ، وأن األسباب الربٌسٌة لوفٌات األطفال ترتبط بالناحٌة الجؽرافٌة 
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والخدمات كما ترتبط بالناحٌة الدٌمجرافٌة كحجم األسرة والبٌبٌة مثل الجو وتوفر المرافق العامة 

 .وترتٌب الطفل وسن االم ومستوى تعلٌمها ومدى االستفادة من الخدمات 

م ( بعنوان االتجاهات الواجبة للتخطٌط القومً لرعاٌة  2214دراسة ) ملك عبد الستار حلمً 

 :الطفولة 

والعاملٌن بمجال رعاٌة األمومة والطفولة  هدفت هذه الدراسة إلى تزوٌد المخططٌن          

ببٌانات أساسٌة ومإشرات تخطٌطٌة ومعطٌات ومقترحات تحدد بعض االتجاهات الواجب 

مراعاتها فً التخطٌط القومً لرعاٌة الطفولة من خبلل تقٌٌم كفاٌة المنظمات الحالٌة التً تتولى 

ب اتخاذها لتطوٌر االتجاهات واألسالٌب مهمة احتٌاجات الطفولة لتقرٌر اإلجراءات العملٌة الواج

 والخدمات ورفع مستوى تدرٌب العاملٌن فً هذا المجال . 

وتنتمى هذه الدراسة إلى نمط الدراسة االستطبلعٌة واتبعت منهج المسح االجتماعً           

 . والمستندات ( كؤدوات لجمع البٌانات –الوثابق  –صحٌفة االستبٌان  –واستخدمت )المقابلة 

وأوضحت الدراسة أنه ٌوجد نوع من التخطٌط لرعاٌة األمومة والطفولة إال أنه لم ٌصل          

إلى مستوى الشمول والتكامل ، وما زال هناك نقص فً التخصصات النوعٌة التً فً وضع 

الخطط باألجهزة الوظٌفٌة  المعنٌة برعاٌة األمومة والطفولة ،وأن احتٌاجات تنمٌة الطفل تختلؾ 

 .باختبلؾ أبعادها االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌكولوجٌة  

 :دراسة عن عمالة األطفال فً مصر 

تهدؾ الدراسة إلى التعرؾ على أثر التسرب من مرحلة التعلٌم األساسً وعمالة األطفال        

بٌانات  ،وكذلك التعرؾ على اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة لعمل الطفل وقد اعتمدت الدراسة على تحلٌل

وبٌانات  90ٙٔباإلضافة إلى بٌانات تعداد عام  99ٗٔ:  90ٗٔبحث العمالة بالعٌنة للدورات من 

 م.99٘ٔوزارة التربٌة والتعلٌم عام 

ومن أهم النتابج التً توصلت إلٌها ان الذكور ٌمثلون النسبة األكبر من المشتؽلٌن عن اإلناث        

بصفة خاصة بالرٌؾ عن الحضر  –ذكور واناث  -لعاملٌن بصفة عامة ، وارتفاع نسبة األطفال ا
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وذلك ٌرجع إلى ان األسرة الرٌفٌة تدفع بؤطفالها للعمل فً المزارع فً سن مبكرة بعكس المجتمع 

 الحضري.

سنة قد انخفضت فً  ٙ:ٕٔكما توصلت أٌضا إلى ان عدد األطفال المشتؽلٌن بالفبة العمرٌة       

( وقد حدث ارتفاع تدرٌجً فً بداٌة  99ٕٔ – 99ٔٔ – 909ٔ -90ٗٔالسنوات األربعة اآلتٌة )

الؾ طفل (  00٘.9م إلى ) 99ٕٔالؾ طفل  (ٌعمل عام  ٕ.ٕٗٗالسنوات ، وقد ارتفع العدد من )

سنة والذٌن  ٘ٔم ، كما توصلت أٌضا إلى ان قوة العمل من األطفال أقل من 99ٌٖٔعمل عام 

 . ( وهى تزٌد عن ضعؾ مثٌلتها بالحضرالؾ طفل  ٖ.0ٌٓٔقطنون بالرٌؾ بلؽت )

 :دراسة عن عمالة األطفال فً البلدان العربٌة 

تهدؾ هذه الدراسة إلى المساهمة فً تطوٌر برنامج لمواجهة ظاهرة عمالة األطفال فً          

البلدان العربٌة وقد اعتقدت الدراسة على التحلٌبلت اإلحصابٌة لما هو متاح من بٌانات ومعلومات 

نها وكٌفٌة مواجهتها من خبلل الدراسات التً اهتمت بموضوع عمالة األطفال فً هذه البلدان . ع

وقد توصلت الدراسة إلى ان عمل الطفل واسع االنتشار بٌن الفقراء وٌزداد وٌستمر حرمان 

األطفال العاملٌن خاصة الذٌن ٌعملون بعٌدا عن أسرهم ، مما ٌإدى بدوره إلى حرمان المجتمع من 

 مكانات وطاقات مبدعة وخبلقة تهدر . إ

وقد أوصى الباحث بعدة توصٌات تستهدؾ القضاء على هذه الظاهرة وقد ذكر أٌضا انه         

لحٌن تحقٌق ذلك ٌجب حماٌة األطفال العاملٌن وأسرهم والمجتمع ، وقد تمثلت التوصٌات فً زٌادة 

 جراءات وتعلٌم الفقراء وأمنهم االجتماعً .المعرفة والتوعٌة والحماٌة والرعاٌة والتشرٌعات واإل

 :دراسة عن عمالة األطفال وعالقتها بالتوافق النفسً 

تتحدد مشكلة هذه الدراسة فً التعرؾ على المحددات االقتصادٌة واالجتماعٌة باألسرة            

على مدى التً بها أطفال ٌعملون وكذلك انقطاعهم عن مواصلة دراستهم كما تهدؾ هذه الدراسة 

 التوافق نفسٌا لؤلطفال الذٌن ٌعملون .

وقد توصلت الدراسة إلى ان األطفال الذٌن ٌعملون وٌنتمون ألسر تتسم بتدنى المستوى            

 االقتصادى وأن أولٌاء أمور األطفال امٌون ، كما تتسم هذه األسر بكبر حجمها وتدنى المسكن .
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اك عبلقة إٌجابٌة بٌن التسرب الدراسً واتجاه الطفل نحو كما توصلت أٌضا إلى ان هن           

العمٌل وأن هإالء األطفال كانوا من التبلمٌذ العادٌٌن فً مستواهم الدراسً خبلل السنوات األولى 

 منهم ثم بدأ المستوى ٌتدهور حتى انتهى بهم المطاؾ إلى التسرب من المدرسة  .

ٌعملون فً ظروؾ تنتهك حقوقهم من حٌث ساعات وأوضحت الدراسة ان هإالء األطفال        

العمل والتؤمٌن االجتماعً كما أنهم ٌلحقون بؤعمال ال تتناسب مع أعمارهم ، كما ٌتعرضون 

للتعامل مع الموارد المساهمة التً تإثر سلبا على حاالتهم الصحٌة ، كما ٌتعرضون للعقاب البدنً  

 العامل ٌعانى من سوء التوافق النفسً .والنفسً ، كما توصلت الدراسة إلى ان الطفل 

 :دراسة عن مشكلة عمالة األطفال ومسؤولٌة الحكومة 

وتهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على مشكلة عمالة األطفال ومسإولٌة الحكومة واألمر حٌث 

توصلت إلى ان عمالة األطفال تإدي إلى التضحٌة بالشباب . وقد قام المعهد باإلشراؾ على إجراء 

 ه الدراسة بوضع تحلٌل مفصل لعمالة األطفال فى العشر سنٌن األخٌرة . هذ

 :دراسة عن عمالة الطفل 

قامت هذه الدراسة بمركز الحاسبات العام بأمرٌكا وقد قدم من لجان مجالس الشٌوخ لدراسة ما 

 ٌلى :

 تحدٌد الخصابص االقتصادٌة والدٌموجرافٌة .  -2

تعرض لها هإالء األطفال لدٌهم بصورة ؼٌر التعرؾ على اإلصابات الخطٌرة التً ٌ -3

 قانونٌة .

تحدٌد سٌاسة قسم العمل الخاصة بعقاب أصحاب العمل الذٌن ٌعمل االطفال بصورة ؼٌر  -4

 قانونٌة .
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وقد تم مراجعة اللوائح الفٌدرالٌة المنظمة لعمل الطفل ومجاالت العمل وأهدافها وقد توصلت 

 الدراسة إلى :

ألقلٌات ذات الدخل المنخفض أقل من األطفال الذٌن ٌنتمون ألسر ان فرصة عمل أطفال ا  -2

 ذات دخل مرتفع.

ٌلحق األطفال الذٌن ٌنتمون ألسر ذات دخل منخفض بالصناعات الضارة أكثر من األطفال  -3

 الذٌن ٌنتمون ألسر ذات دخل مرتفع .

حظور سنة وٌتم الحاقهم بؤعمال م ٘ٔ% من األطفال العاملٌن فً  سن 9ٔما ٌقرب من  -4

 العمل بها .

لوحظ ان اإلصابات الخطٌرة فً المجاالت التً ٌعمل بها األطفال والتً منع القانون  -5

 م. 99ٓٔوحتى عام  99ٖٔالحاقهم بها انخفضت فً الفترة ما بٌن عام 

تم تحدٌد االنتهاكات التً ٌتعرض لها األطفال العاملٌن باإلصابات الخطٌرة والتً ٌصاحبها  -6

 اضرار جسمٌة .

حدد قسم العمل الحد األقصى الؽرامة التً  توقع على أصحاب العمل لبلنتهاكات  قد -7

 المتعمدة ولم ٌحدد هذه االنتهاكات 

 :م  3000دراسة أحمد مجدى حجازي  

لقد جاءت نتابج هذه الدراسة  مإكده على ان دخل فقراء الرٌؾ والحضر ال ٌكفى               

ء المدن وفقراء الرٌؾ من حٌث مستوى المعٌشة ونوعٌة لسد حاجاتهم وان الفروق بٌن فقرا

الحٌاة كما ان مساكنهم تخلو من المرافق والخدمات األساسٌة ، كما ٌعانون من سوء التؽذٌة 

 وانتشار األمراض بٌنهم وعدم رضا الفقراء عن أوضاعهم .

لمها الحكومة وقد أشارت الدراسة إلى عدم اقتناع الفقراء بالسٌاسات التً تع             

لمواجهة الفقر وأنهم ٌشعرون بؤن الدولة إل تساندهم وأن المسإولٌن لٌسوا منهم وبالتالً لن 

 ٌدافعوا عنهم ، وتركزت مقترحات الفقراء للخروج من الفقر فً بعدٌن اساسٌٌن:

 



 

ٖٔ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 .ذاتً: ٌتعلق بالفقراء أنفسهم  -2

إلى مطالبتهم بزٌادة التعاون موضوعً : ٌتعلق بالحكومة وتدعٌم أوضاع الفقراء باإلضافة  -3

 بٌن األفراد كاقتراح للحد من دوامة الفقر .

 أهمٌة الدراسة:

 تنطلق أهمٌة هذه الدراسة من االعتبارات التالٌة:    

 . األطفال هم البداٌة الصحٌحة لتكوٌن شعب -2

إن حماٌةةة األطفةةال مةةن الوقةةوع ضةةحاٌا للفقةةر و لئلسةةاءة واإلهمةةال فةةً صةةؽرهم هةةً حفةةظ  -3

المجتمع من الوقوع فً الجرابم واالنحرافات لبن ضحاٌا اإلسةاءة واإلهمةال هةم أكثةر  إلفراد

 الناس احتمالٌة لبلنحراؾ وارتكاب الجرابم.

األطفةةال الفقةةراء مةةن المتوقةةع أن ٌعةةانوا مةةن الفشةةل وقلةةة التحصةةٌل الدراسةةً واالفتقةةار إلةةى   -4

الفشل الكامل فةً الحٌةاة لهةإالء  التربٌة السلٌمة التً تكون أحد مسببات النجاح مما ٌقود إلى

 األشخاص.

حماٌةةة األطفةةال مةةن الفقةةر و اإلسةةاءة واإلهمةةال هةةً حٌلولةةة دون وقةةوع مضةةاعفات لهةةذا   -5

 اإلهمال على شكل إعاقات بدنٌة أو ذهنٌة أو انحرافات جنسٌة.

حماٌةةة األطفةةال مةةن الفقةةر  اإلسةةاءة واإلهمةةال هةةً إنقةةاذ مبكةةر لحٌةةاة الطفةةل . حٌةةث تشةةٌر   -6

بةةٌن إسةةاءة المعاملةةة واإلهمةةال فةةً الصةةؽر واألمةةراض    سةةات الحدٌثةةة إلةةى الةةربطالدرا

واإلعاقات المزمنة التً ٌعانً منها األشخاص البالؽٌن اآلن والتً قد تقةود إلةى الوفةاة وذلةك 

 بسبب تعرض الطفل ألي شكل من اإلهمال أو إساءة المعاملة عندما كان صؽٌراً 

رع ذلةةك المجتمةةع و هةةم المسةةتقبل اآلتةةً فمةةن العقةةل أن إن أطفةةال أي مجتمةةع هةةم نبةةت و ز  -7

ٌستثمر المجتمع بكل طاقاتة فً نبته و زرعه كً ٌحصل علً حصاد مسةتقبلً نةاجح ٌتةولى 

 هو فٌما بعد العملٌة التنموٌه و إال سوؾ ٌحصد أشخاص ٌقومون بهدم ما تم بناءه .

 اهداف الدراسة : 

 التالٌة : تهدف الدراسة الحالٌة الى تحقٌق االهداف

 التعرؾ على اسباب الفقر من وجهة نظر االطفال . -2

 التعرؾ على االثار المترتبة على الفقر من وجهة نظر االطفال . -3

 التعرؾ على سبل مواجهة الفقر من وجهة نظر االطفال .  -4



 

ٔٗ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 تساؤالت الدراسة : 

 تسعى الدراسة الحالٌة الى االجابة عن التساؤالت التالٌة : 

 ر من وجهة نظر االطفال ؟ما  اسباب الفق -2

 ما  االثار المترتبة على الفقر من وجهة نظر االطفال ؟ -3

 كٌؾ ٌمكن  مواجهة الفقر من وجهة نظر االطفال ؟ -4

 مفاهٌم الدراسة : 

 : Childhood Definitionأوالً: تعرٌف الطفولة 

أوال : مفهوم الطفولة : 
2

 

اذ ٌنتهً منها القرد انسانا اخر له  تعد مرحلة الطفولة ذات اهمٌة كبرى فً حٌاة الفرد ، -ٔ

و شخصٌته المتمٌزة المتفردة و هً مرحلة ٌتحدد فٌها مبلمح شخصٌة الفرد  كٌانه المستقل 

و خصابصه الجسمٌة و العقلٌة و االنفعالٌة و االجتماعٌة و ذلك فً اطار و حدود قدراته 

المادٌة و مدى ما ٌتوفر له و  الموروثة و امكانات البٌبة المكتسبة الثقافٌة و االجتماعٌة و

 ٌحظى به من رعاٌة تربوٌة و نفسٌة فً االسرٌة . 

 تعرٌفً دمحم محمود الزٌنً : -3

ٌعرؾ الطفولة على انها الفترة التً ٌعتمد فٌها الفرد على والدٌه فً المؤكل و الملبس و 

 فسً .المؤوى و التعلٌم و الصحة سواء كانت مرحلة الطفولة من البلوغ او النضج الن

 الطفولة :مفهوم 

تعتبر مرحلة الطفولة من اهم المراحل فً حٌاة االنسان اذ ٌكون فٌها الطفل ضعٌفاً فً النواحً 

 الجسمٌة و العقلٌة و النفسٌة و شدٌد القابلٌة للتؤثر بالعوامل المختلفة المحٌطة .

لسنوات الخمس فالطفولة هً مرحلة اساس العمر ؼٌر ان اهم سنوات من مرحلة الطفولة هً ا

 االولى .

و هذا ما ٌجعل من تربٌة الطفل فً هذه السنوات امراً ٌستحق الؽاٌة البالؽة . 
ٕ

 

                                                           
 . 222, صــ  229, صــ  221م , صـ 3009الخدمة االجتماعٌة فً المجال االسري و الطفولة رؤٌة نظرٌة و عملٌة ,  2

 . 22, صـ  2299ار الكتاب الوطنٌة , عبد السالم بشٌر الروبً : المدخل لرعاٌة الطفولة , بنً غازي , د 3



 

ٔ٘ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 و تعرف الطفولة أٌضاً بأنها :

الفترة بٌن المرحلة الجنٌنٌة و البلوغ و ٌرى علماء االجتماع انها الفترة التً ٌعتمد فٌها الفرد على 

و التعلٌم و الصحة و كل شبون حٌاته فهً من اخطر مراحل  والدٌه فً المؤكل و الملبس و المؤوى

 الفرد .
ٔ

 

 اما الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع عرفت بأنها :

الفترة المبكرة من حٌاة االنسان التً ٌعتمد فٌها الفرد على والدٌه اعتماداً كلٌاً فٌما ٌحفظ حٌاته 

ها الطفل حتى النضج االقتصادي و الفسٌولوجً و ففٌها ٌتعلم للفترة التً تلٌها فهً فترة ٌعد علٌ

العقلً . 
ٕ

 

تعرٌف الفقر :ثانٌاً : 
4

 

الفقر هو واحد من اكبر التحدٌات التً تواجهها التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة ، و مفهوم الفقر 

ٌاة متعدد الوجوه و هو ٌعنً الى حد بعٌد نقص الدخل الكافً لشراء ما ٌلزم من ؼذاء للتمتع بالح

 العادٌة .

و الفقر ظاهرة متعددة االبعاد تظهر فً اي مجتمع على مستوٌاته المختلفة و فً صور و اشكال 

متباٌنة تكشؾ عن مجمل اوضاع البناء االجتماعً فإنه ٌمكن التمٌٌز بٌن ثبلث معانً للفقر فٌما 

 ٌلً : 

 المعنى األول : الفقر اإلجتماعً :

ناتجة عن عدم العدالة فً توزٌع الدخل باالضافة الى عدم المساواة هو عدم المساواة االجتماعٌة ال

 االقتصادٌة و المتمثلة فً نقص الدخل و انخفاض مستوى المعٌشة .

 المعنى الثانً : العوز و الحاجة : 

و ٌقصد به عدم قدرة فبة معٌنة من الناس ؼٌر القادرٌن على اشباع احتٌاجاتهم االساسٌة من تؤكٌد 

المستوى التقلٌدي الذي ٌعتبر ادنى مستوى دون اي مساعدات خارجٌة فً اي وقت  وجودهم على

 من االوقات ، فهو ٌحدد المستوى االدنى الذي ٌإدي باالنسان الى الفقر .

 

                                                           
 . 22, صـ 2220عزٌزة سمارة , عصام النمر , هشام الحسن : سٌكولوجٌة الطفولة , دار الفكر للطباعة و النشر ,  2

 . 3, صـ  3000حسٌن عبد الحمٌد رشوان : الطفل دراسة فً علم االجتماع النفسً , اإلسكندرٌة , المكتب الجامعً الحدٌث ,  3

 . 352, صـ  342, المكتب الجامعً الحدٌث , اإلسكندرٌة , صـ  3020طٌة خزام خلٌل : مشكلة االدمان االجتماعً و تحسٌن نوعٌة الحٌاة , ع 4

 



 

ٔٙ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 المعنى الثالث : الفقر االخالقً : 

ما اذا و ٌتحدد من خبلل نسؾ القٌم فً المجتمع او فً جماعاته الفرعٌة و ٌشٌر هذا المعنى الى 

 كان الفقر مقبوالً أخبلقٌاً و الى المكانة التً ٌشؽلها الفقٌر كالحول دون تحقٌقه الهدافه .

 و ٌعرفه البعض بأنه :

ضعؾ فً الموارد المتاحة و الفرص المتاحة  و عدم القدرة على اشباع االحتٌاجات الربٌسٌة من 

 و انخفاض و ضعؾ فً الصحة البدنٌة . بماكل و مشر

فقر و الفقٌر : تعرٌف ال
2

 

 الفقر إصطالحاً  ) الحاجة و العوز ( 

 حٌث عرفه الجرجانً بؤنه : 

 عبارة عن فقد ما ٌحتاج إلٌه .

و اختلؾ عبارات الفقهاء فً المراد بالفقٌر و ذلك راجع الى اختبلفهم فً اٌهما اشد حاجة الفقٌر او 

 المسكٌن .

 ربعة فقد اختلفو على ذلك فً قولٌن :و لعل من المهم ان نوضح آراء علماء المذاهب اال

 القول األول : 

ان الفقٌر من لٌس له مال وال كسب حبلل البق به ٌقع من كفاٌته من مطعم و ملبس و مسكن و من 

سابر ما ال بد منه لنفسه و لما تلزمه من نفقات كما ٌحتاج الى عدة دراهم كل ٌوم وال ٌجد اال 

 درهمٌن مثبلً .

 القول الثانً : 

ن الفقٌر من له ادنى شٌا و حدوده بمؤوى النصاب و هذا رأي الحنفٌة فالفقر عندهم ٌدور على ا

 ملك النصاب او عدمه .

 ( 2220تعرٌف كرٌمة كرٌم للفقر )

ظاهرة اجتماعٌة متعددة الجوانب فلٌس الفقر نقصاً فً الدخل فحسب او حتى ندرة فً العمل و 

حرمانها من المشاركة فً صنع القرار و ابعادها عن  لكنه عزل و تهمٌش لطبقة من المجتمع و

                                                           
 , القاهرة . 3005نادٌة جبر عبد هللا : الفقر و قٌاسه ,  2

 



 

ٔ0 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

الوصول الى مختلؾ الخدمات حٌث ٌتعارض الفقر مع حقوق االنسان ، فالفقر ٌعزى الى عدم 

 قدرة الفرد على تحقٌق مستوى كرٌم من المعٌشة .

 مفهوم الفقر :

، فقد الحظنا ان تقود مناقشة النمو االقتصادي و توزٌع الدخل الى موضوع هام ٌرتبط ضمنٌاً 

النمو االقتصادي ٌإدي الى التفاوت فً توزٌع الدخل نتٌجة سوء توزٌع ملكٌة االصول المنتجة من 

 الخلل فً نظام االسعار .

و ٌختلؾ مدى الفقر و عدد الفقراء من بلد آلخر طبقاً للمقٌاس المستخدم لمستوى الفقر و عدد 

 او دونه .اشخاص المجتمع اللذٌن ٌقعون فً هذا المستوى 

و لٌس االهتمام بالقضاء على الفقر بتحسٌن توزٌع الدخل لمصلحة الفقراء باالمر الجدٌد ، و لكن 

الجدٌد هو ان المهتمٌن بقضاٌا التنمٌة من السٌاسٌٌن و االقتصادٌٌن قد ادركو من خبلل تجارب 

و تطبٌق التكنولوجٌا الدول النامٌة فً الستٌنات ان التركٌز على زٌادة معدالت النمو االقتصادي 

فً عملٌات االنتاج و اصدار قوانٌن االصبلح الزراعً لم تحل مشكلة الفقر و لم تخدم شعار )القاء 

على الفقر( و قد ساهمت المإتمرات الدولٌة التً تقدمها الوكاالت المتخصصة لهٌبة االمم المتحدة 

فً ابراز الحقٌقة. 
ٔ 

 

مفهوم الفقر :
3

 

المادي و االجتماعً و العاطفً و االنفاق االقل فً التؽذٌة و  ٌعبر الفقر عن القصور -

 التدفبة و الملبس عما هو معتاد عن متوسط الدخل و عدم التؤمٌن للمرض .

                                                           
 . 62, صــ  60, صــ  2290دمحم رٌاض العتٌمً : التنمٌة االقتصادٌة , القاهرة ,  2

 , جامعة القاهرة , فرع الفٌوم .3000علً الدجوي : فهم الفقر , مكتبة كلٌة الخدمة اإلجتماعٌة , المكتبة االكادٌمٌة ,  3



 

ٔ9 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

هبوط المستوى التعلٌمً و عدم تؤمٌن المسكن و عدم توفر معاش طوٌل األمد و قد تعالت 

ة الفقر اقل من الحدود صٌحات تنادي بان ثلث سكان العالم ٌعٌشون فً مستوى حٌا

 المعٌشٌة الدنٌا .

لٌس هناك تعرٌؾ عمً متفق علٌه ؼٌر هذا التعرٌؾ الن الفقر هو فً المقام االول مفهوم  -

سٌاسً و بالتالً فهو محل نزاع فكل من ٌتكلم عنه ٌحاول الدفاع عن وجهة نظره و ٌسوق 

متداخلة تجاه هذا الموضوع البراهٌن و االسانٌد العلمٌة مما ٌجعل عناصر الفكر معقدة و 

 الحساس .

و ٌعتقد البعض بؤن الفقر ٌعتمد بعض الشٌا على ما نمٌل الٌه او ما نتوقعه عما نفعل  -

 تجاهه فهو من االمور الوصفٌة .

فالفقر لٌس مجرد حالة او شؤن من الشبون و لكنه حالة من االمور ؼٌر المتقبلة فهو ال 

 ذ فٌما نحن فاعلون تجاه الفقر .رٌب ٌتضمن السإال الذي ٌطرح نفسه ا

وفر مفهوم الفقر وجود االشكال المختلفة له و التجاوزات و التقلبات المتنوعة و كٌفٌة 

 تواصلها و تناؼمها و مدى انسجامها لتشكٌل منظومات مختلفة و تحدٌد تعارٌؾ محددة لها.

  povertyالفقر  

 childhoodالطفوله 

 child poverty االطفال وفقر

 حسب الفقٌره الؽٌر االسر بعض اذ ان  فقط خلالد انخفاض سٌاق فً ٌتمال االطفال فقر اسقٌ

 .واالمكانٌات الخدمات بعض من الحرمان من تعانً ان ٌمكن المادي المقٌاس



 

ٔ9 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 االساسٌه الخدمات من مجموعه تحدٌد ٌمكن وبه الحرمان قٌاس على االطفال فقر قٌاسٌنص  

 واالمكانٌات الخدمات لهذه الوصول ٌستطٌعون ال الذٌن االطفال عدد بقٌاس ٌقوم ثم واالمكانٌات

 صرؾ توافر ومدى الشرب مٌاه ومن التؽذٌه من الشدٌد الحرمان االطفال وٌتضمن تعرٌؾ فقر

 . والثقافه والتعلٌم الصحٌه الخدمات و المبلبم المسكن و صحً

للفقر:  االجرائً المفهوم
2

 

 االحٌاء فً للسكان المنخفض واالجتماعً االقتصادي وضعوال للحً البٌبً المظهر ٌتضمن 

 :ماٌلً والثقافٌه المادٌه همإشرات ومن الداخلٌه الشعبٌه

 واالجتماعً. البٌبً االنعزال   -2

 السكانً. للحً البٌبً الفقر   -3

 .  االمٌه انتشار   -4

 .  السكانٌه الكثافه االقتصادي الوضع   -5

 : ثالثا مفهوم  الطفل الفقٌر 

إن لفظة فقٌر تدور فً اللؽة العربٌة على معانً كثٌرة ومتنوعة حٌث ٌصعب على  ":"لغوٌا

الدارس أن ٌعرؾ الكٌفٌة التً تطور بها هذا اللفظ، لٌصٌر وصفا لحالة اقتصادٌة معٌنة لئلنسان
(ٕ.)

 

فقٌل الفَِقٌُر فم القناة التً تجري تحت األرض، وقٌل هو مخرج الماء منها، وقٌل هو جذع 

 لٌه إلى ؼرفة.ٌرقً إ

والفَِقٌُر الرجل الكبٌر الفقار أو المفقور او المكسُوُر الفَقاِر الذي نزعت فقره من ظهره 

فانقطع صلبه من شدة الفقر وجمعه فُقَراء
 (ٖ.)

 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء فً المراد بالفقر وذلك راجع إلى اختبلفهم فً أٌهما أشد حاجة 

د نقل عنهم آراء عده فً ذلك، ولعل المهم أن أوضح أراء المذاهب الفقٌر أو المسكٌن، ولذلك فق

 األربعة فقد اختلفوا فً ذلك على قولٌن:

                                                           
 .276, صـ  3002الحقوقٌه, سنه   , المنشورات بٌروت دار اجتماعٌه , دراسه االجتماعً الفكر زهره :  دمحم الرحمن عبد 2

 .27, ص 2225, معهد البحوث والدراسات االجتماعٌة, دار هاٌل, الخرطوم, كلة الفقر مقدمات فً أصول االقتصاد السٌاسً فً اإلسبلممش( التجانً عبد القادر: 2)

 .600, ص  2, ط2502, مطابع الشرق األوسط, الرٌاض, المعجم الصافً قً اللؽة العربٌة( صالح العلمً الصالح وزوجته أمٌنة األحمد: 3)



 

ٕٓ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

: أن الفقٌر من لٌس له مال وال كسب حبلل البق به ٌقع موقعا من كفاٌته من القول األول* 

رة دراهم مطعم وملبس ومسكن وسابر ما البد منه لنفسه ولمن تلزمه نفقته، كمن ٌحتاج إلى عش

كل ٌوم وال ٌجد إال درهمٌن مثبلً. وهذا رأي المالكٌة والشافعٌة والحنابلة والظاهرٌة فالفقر عندهم 

 ٌدور على عدم ملك الكفاٌة أو بعضها.

: أن الفقٌر من له أدنى شًء وحددوه بما دون النصاب وهذا رأي الحنفٌة. القول الثانً* 

دمهفالفقر عندهم ٌدور على ملك النصاب أو ع
(ٔ)

. 

وإذا ما أجرٌنا مفارقة بٌن لفظً الفقٌر والمسكٌن ففً هذا السٌاق ٌقول الفقهاء بؤن الفقٌر" 

 هو من له بلؽة من العٌش، بعكس المسكٌن" الذي ال ٌوجد لدٌه شًء على اإلطبلق.

إذ روى ٌونس.. سؤلت إعرابٌا: فقٌراً أنت ؟ فقال ال وهللا بل مسكٌن. ومع ذلك فهناك من  

اء من ٌقول بالعكس إذ ٌرى أن المسكٌن أفضل حاالً من الفقٌر، أي أنها مسؤلة خبلفٌة وٌعتبر الفقه

بعض الفقهاء أن معٌار التفرقة بٌن الفقٌر والمسكٌن هو السإال، فالذي ٌسؤل الناس ٌكون مسكٌنا، 

موارده  والذي ٌتعفؾ عن السإال هو الفقٌر الذي ال ٌستطٌع أن ٌشبع احتٌاجاته األساسٌة بواسطة

القلٌلة
(ٕ.)

  

هم من ٌحصلون من المجتمع على  طبقاً للتعرٌف االجتماعً الفقراءالمفهوم اصطالحاً: 

مساعدة اجتماعٌة. وهناك تعرٌؾ آخر ٌقع داخل هذه الفبة وهو اعتبار الحد الفاصل للفقر هو الحد 

عاشه على المعونة األدنى الرسمً للدخل، وهو الدخل الذي ٌحصل علٌه الفرد عندما ٌعتمد فً م

االجتماعٌة، ووفقا لهذا التعرٌؾ ٌكون الشخص فقٌرا عند االعتراؾ به رسمٌا من قبل الدولة على 

اعتبار انه فقٌر
(ٖ)

 . 

وبصفة عامة، ٌتركز الفقر فً تصنٌفات معٌنة من السكان هً الفبات السكانٌة الضعٌفة 

Vulnerable سٌاسٌة وهً ما ٌطلق علٌها تخطٌطا من النواحً االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو ال

الفبات األولى بالرعاٌة والمحتاجه أكثر من ؼٌرها إلى جهود وأنشطة مواجهة مشكلة الفقر
(ٗ)

. 

                                                           
 .365, ص3, دار الحضارة العربٌة, بٌروت, جالصحاح فً اللؽة والعلوموأسامة مرعشلً:  ( ندٌم مرعشل2ً)

 . 200, ص2226, القاهرة, الناشر المؤلف, فقر الشعوب بٌن االقتصاد الوضعً واالقتصاد اإلسبلمً( حمدي عبد العظٌم: 3)

 .3-2, ص 2225الشرق األوسط, القاهرة, ٌونٌو  , مكتب: الفقر وتوزٌع الدخل فً مصر، منتهى العالم الثالث( كرٌمة كرٌم2)

 .1, ص 3001ماٌو  4-3, ورقة عمل مقدمة المؤتمر السنوي الثامن عشر, كلٌة الخدمة االجتماعٌة, جامعة الفٌوم التخطٌط لمواجهة مشكلة الفقر على المستوى المحلً( عبد العزٌز مختار: 3)



 

ٕٔ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

  وٌمكن وضع مفهوم اجرائى للطفل الفقٌر كالتالى :    

 .طفل ٌنتمى الى األسر المطحونة اقتصادٌا وٌعٌش أفرادها تحت مستوى خط الفقر 

 ألسر التً تعٌش عند مستوى خط الفقر.طفل ٌنتمى الى ا 

 .طفل ٌنتمى الى األسر التً تعٌش فً مستوى اقتصادي ٌقترب قلٌبلً أو كثٌراً من خط الفقر 

 .طفل ٌنتمى الى األسر التً تعانً من أحوال اقتصادٌة متدنٌة وتعولها امرأة 

  أو مشكبلت صحٌة طفل ٌنتمى الى األسر التً ٌعانً بعض أو كل أفرادها من مشكبلت البطالة

 أو مشكبلت تعلٌمٌة، أو مشكبلت اجتماعٌة أو تعانً أكثر من نوع من هذه المشكبلت.

  طفل ٌنتمى الى أرباب األسر أصحاب المعاشات الذٌن ال تكفً معاشاتهم الضبٌلة تؽطٌه نفقات

 معٌشة أفراد أسرهم ولٌس لدٌهم مورد مالً آخر سوى المعاش.

 عٌش على مساعدات مالٌة ؼٌر كافٌة لتؽطٌة نفقات معٌشة أفراد طفل ٌنتمى الى األسر التً ت

 هذه األسر.

   طفل ٌنتمى الى األسر التً تواجه مشكبلت صحٌة مزمنة تستنزؾ كل أو معظم مواردهم

 المالٌة.

  طفل ٌنتمى الى األسر التً ٌعانى عابلها من البطالة ولٌس لؤلسرة مورد مالً لتؽطٌة نفقات

 معٌشة أفرادها.

  ٌنتمى الى األسر التً ٌوجد بٌن أفرادها ذو احتٌاجات خاصة وتتطلب إعاقاتهم الجسمٌة طفل

 أو العقلٌة نفقات تعجز األسرة وحدها عن تدبٌرها.

  



 

ٕٕ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

  مقدمة :

ْفل وٌقصد به الناعم الرخص من كل شًء. من ثم فالطفل فً اإلنسان هو  من هو الطفل: ٌقال الطِّ

ة هً مرحلة من عمر اإلنسان ما بٌن والدته إلى أن ٌصٌر صؽٌره الذي لم ٌشتد عوده. والطفول

 .بالؽا مكتمبل قادرا

وفً العلوم القانونٌة عادة ما ٌستعمل لفظ الَحدَث كبدٌل عن الطفل. ومع أن الحدث ٌرادؾ لؽوٌا 

الشاب، فإنه فً لؽة القانون أخذ معنى اصطبلحٌا آخر له عبلقة وطٌدة بالجنوح. لذلك بمجرد أن 

 المهمل اجتماعٌاً، أي المهمش.  بارة الحدث، ٌتبادر للذهن الطفل أو الٌافعنتلفظ بع

متى تنتهً الطفولة: تلزم اإلشارة إلى أن هذه النقطة بالذات ظلت على مدى األزمان ؼٌر محددة 

بدقة. بحٌث أعطً لتعرٌؾ الطفولة معنى واسٌع وؼٌر محدد، بشكل لم تُعَرؾ معه نهاٌتها الدقٌقة، 

م، حٌث 999ٔنوفمبر  ٕٓدرت هٌبة األمم المتحدة اتفاقٌة حقوق الطفل المإرخة فً إلى أن أص

كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة، ما لم ٌبلػ الرشد بموجب القانون المطبق  عرفت الطفل بؤنه 

 .علٌه

من ثم ٌبدو أن لفظ الطفولة ٌستوعب كل المراحل التً ٌقطعها اإلنسان منذ والدته إلى أن ٌصل 

 .الرشد. أي وهو صبً، ٌافع، شاب سن

ونحن فً هذا البحث، عندما سنستعمل عبارة الطفل والطفولة سنحملهما المعنى ذاته، لكن بنوع 

من التحفظ. على اعتبار أن بعض األطفال ٌخرجون من مرحلة الطفولة قبل األوان، بمقتضى 

 النمو الفكري والجسدي.الترشٌد، كما أنهم قد ال ٌخرجون منها ألسباب مختلفة منها تؤخر 

الطفل رجل المستقبل: عندما نقول <طفل> نقول تلقابٌا <رجل الؽد>. من هنا ٌؤتً المثل السابد: 

داخل كل طفل ٌوجد رجل مستقبل>. ومعنى هذا أن الطفولة تقتضً عناٌة خاصة وحماٌة قانونٌة 

ن نساًء ورجاال صالحٌن. فحسن تكوٌن  وتربٌة الطفل لٌست قضٌة زابدة، إن أردنا فعبل أن نكّوِ

 الطفل المعنً فحسب وإنما قضٌة المجتمع الذي سٌنصهر فٌه و قضٌة األمة بكاملها. 



 

ٕٖ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

لذلك فكل الطاقات الفاعلة ملزمة بؤن تسهم فً توفٌر الجو المبلبم لحسن تربٌة وتكوٌن النشء 

قانونً ال ٌلتزم الكبار وتهٌٌبه لمواجهة الحٌاة. وٌؤتً التشرٌع فً المقام األول، ألنه بدون إجبار 

 باحترام الواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه الصؽار.

على رأس الحقوق التً ٌجب االعتراؾ بها للطفل وحماٌتها الحق فً أن ٌعٌش طفولة طبٌعٌة، فً 

حضن أسرة توفر له الرعاٌة و الدؾء. فالبالػ ٌمكنه االستؽناء عن باقً أفراد األسرة، أما الصؽٌر 

 دَ عنها تعرض لكل المخاطر المتصورة، المادٌة والمعنوٌة والنفسٌة. إن أُْبعِ 

قا، وال الناس كانوا ٌهتمون بحقوقه وواجبات  وحتى عهد قرٌب لم ٌكن الطفل ٌشكل موضوعا مإّرِ

المجتمع تجاهه. لكن مع تعقد الحٌاة االجتماعٌة، تبعا لتحوالت نمط الحٌاة، تفاقمت قضاٌا الطفل 

على نفسه وعلى المجتمع، كما أضحى محل اعتداءات حتى من أقربابه. ومع وبات ٌشكل خطرا 

األٌام تعقدت األبعاد االجتماعٌة ـ االقتصادٌة التً ٌإدي إلٌها تهمٌش األطفال. وزاد األمر خطورة 

 بالمجتمعات التً لم تمنِح الموضوع ما ٌستحقه من عناٌة.

دارس علم اإلجرام مرتكزة على قواعد فكان أن ظهرت فً المجتمعات المتقدمة بالخصوص، م

علم حدٌث ٌعتمد التجربة واإلحصاء ورصد الظواهر. فتؤكد أن عدم االعتناء بالطفل فً ظل 

المتؽٌرات الحدٌثة، ٌحوله إلى مصدر للخطر على نفسه وعلى ؼٌره. وتؤكد أٌضا أن الطفل ؼٌر 

 .السوي ٌحتاج للعبلج، للرعاٌة، إلعادة التؤهٌل

 جتهادات فً الموضوع، واتسعت ـ موازاة مع ذلك ـ، لوابح حقوق الطفل.ثم توالت اال

م، الذي ما 9٘9ٔنوفمبر   ٕٓفصدر عن هٌبة األمم المتحدة، التصرٌح العالمً لحقوق الطفل فً

م. ثم 999ٔنوفمبر ٕٓفتا أن أبان عن عدم كفاٌته، مما استعجل صٌاؼة اتفاقٌة حقوق الطفل فً 

ت جزبٌة تهم جوانب خاصة من حقوقه منها إعبلن حقوق الطفل المعاق تخللتهما وتلتهما اتفاقا

ج كل ذلك بجعل 90ٔٔدٌسمبر ٕٓم، تصرٌح نٌوٌرك 9ٙ9ٔ م بشؤن حقوق المعاق ذهنٌا، ثم تُّوِ

م بشؤن حقوق الطفل 99ٖٔماي  9ٕم سنة للمعاق... كما صدرت اتفاقٌة الهاي فً 99ٔٔسنة 

 .الُمتَبنَّى



 

ٕٗ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

من ؼٌره للعناٌة بالطفل و تسخٌر كل الطاقات لتوفٌر حٌاة متوازنة، قادرة أما اإلسبلم فكان أسبق 

 على إعداد رجل مستقبل سوي صالح. كما سنعرؾ ببعضها الحقا.

فكٌؾ إذن فً ظل شرٌعة تدعو للعناٌة بالطفل وتهٌِّا له كل الظروؾ العاطفٌة والمادٌة لٌعٌش 

هتمام بالطفل طاقة المستقبل، تتحول جٌوش حٌاة كرٌمة، و فً ظل قانون وضعً ٌدعو بإلحاح لبل

من صؽار السن فً العالم اإلسبلمً بؤسره إلى فبات مهمشة ال تستفٌد من الحقوق التً أقرها 

 .الشرع، وال تلك التً استلهمها ُمعدُّو القوانٌن الوضعٌة من عدالة السماء

م؟ وما هً الحقوق التً ما هً أسباب انتشار ظاهرة األطفال المهمشٌن وعوامل ارتفاع أعداده

تضمنها المجتمعات اإلسبلمٌة عملٌا، لفتٌانها وفتٌاتها؟ وما مدى فعالٌة هذه الحقوق؟ هل ٌحتاج 

الوضع لحلول إضافٌة ؼٌر تلك التً اقتُرحت وطبقت حتى اآلن، أم أن الطفولة المحرومة قَدٌَر ال 

 ٌمكن التهرب منه؟

 خبلل العناصر  التالٌة: سنحاول اإلجابة عن مجمل هذه التساإالت من

 من هم األطفال الفقراء  و ما احتٌاجاتهم ومشكبلتهم  وحقوقهم . -

 سٌاسات مكافحة فقر األطفال.ما هً   -

  



 

ٕ٘ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 :من هم االطفال الفقراء 

الفقرآفة بؽٌضة ومنتشرة بجل األقطار اإلسبلمٌة. وهً ظاهرة تستوي فٌها الدول التً انتهجت 

تارت االشتراكٌة. مما ٌدل على أن العٌب ال ٌكمن فً نظام أو آخر بقدر الرأسمالٌة وتلك التً اخ

ما ٌكمن فً سٌاسات التنمٌة المنتهجة حتى اآلن بجل األقطار. وأن التفاوت المهول بٌن الفبات 

االجتماعٌة قد أفرز شرابح، ما تزال فً تزاٌد مستمر، من الفقراء والذٌن ٌعٌشون تحت عتبة 

 الفقر.

ٌان أن أكثر المتضررٌن من الفقر هم األطفال، الذٌن ٌحرمون بسببه من أبسط وؼنً عن الب 

الحقوق والحماٌة. فٌضطرون عادة إما لمؽادرة المدارس مبكرا أو لعدم ولوجها من األساس. كما 

ٌضطرون لبدء العمل وهم فً سن اللعب وعودهم ما ٌزال ؼضًّا طرٌاً، أو ٌضطرون للتسول 

 عل هذا ٌكفً لبٌان األبعاد االجتماعٌة ـ االقتصادٌة للفقر.والتشرد والجنوح... ول

ومن الثابت أن معظم األطفال المحالٌن على العدالة ٌنتمون للفبات االجتماعٌة األقل حظا، وأن  

األفعال المرتكبة من قبلهم هً فً الؽالب أعمال سطو أو سرقات، الؽاٌة منها الحصول على 

 مصدر للعٌش، بدافع الفاقة.

:مح فقر االطفال فى العالم والعالم العربى مال
2

 

مبلٌٌن طفل متشرد  ٗتشٌر البٌانات اإلحصابٌة الصادرة عن األمم المتحدة إلً وجود أكثر من 

علً مستوي العالم، إال أن التقدٌرات الحدٌثة الصادرة عن منظمات الصحة العالمٌة والٌونسٌؾ 

أوضاع الفقراء فً بلدان العالم إلً تزاٌد أعداد  تإكد بالبٌانات الموثقة للمسوح البحثٌة حول

ملٌون طفل موزعٌن ٓٓٔالمتشردٌن من فقراء األطفال بصورة كبٌرة، بل " مخٌفة"، حٌث بلؽت 

علً قارات العالم. أما فً الببلد العربٌة فقد أشارت التقدٌرات إلً أن عدد األطفال الذٌن ٌجوبون 

" تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة للعام . المرجع  مبلٌٌن طفل ٓٔالشوارع ٌصل إلً حوالً 

 .9ٕٓٓـ 0ٕٓٓ/ برنامج األمم المتحدة اإلنمابً باالستناد إلً قاعدة البنك الدولً 9ٕٓٓ

ورؼم أن النظم التقلٌدٌة السابدة فً المجتمعات األفرٌقٌة والعربٌة تتمسك بمفهوم األسرة الممتدة 

                                                           
ٔ - Atkins, M. S., McKay, M., Talbott, E., & Arvantis, P. (1996). "DSM-IV diagnosis of conduct disorder and oppositional defiant disorder: Implications and guidelines for school mental 

health teams," School Psychology Revie,. 
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امل والحرص علً إٌواء ورعاٌة األطفال، فإن السنوات والذي من أهم سماته االحترام والتك

من بٌنها الجفاؾ  السابقة وبسبب التؽٌرات الدولٌة خاصة الثقافٌة شهدت عدداً من المشكبلتٕ٘الـ

والتصحر والكوارث الطبٌعٌة األخري والحروب واالنهٌار االقتصادي، وهً عوامل أدت إلً 

بٌرة من األطفال الفقراء للعٌش كمشردٌن، وتشكلت ظاهرة تفكك الروابط األسرٌة مما دفع أعداداً ك

 أطفال الشوارع، حٌث ال مؤوي لهم وال رعاٌة أسرٌة ٌتمتعون بها.

أن معظم هإالء الفقراء من األطفال ٌنتمون إلً القري، ونظرا للعوز  وتشٌر الدراسات إلً

ٌر بعض احتٌاجات أسرهم إما البحث "العشوابً" عن عمل ٌساعد فً توف األسري فقد كان أمامهم

أو الهروب إلً الشارع بسبب عدم قدرة األسرة علً توفٌر الرعاٌة لهم. ولهذا السبب تظهر مشكلة 

 ." التسرب من المدرسة" والتخلً عن حٌاة الطفولة 

حٌث ترصد عجز األسر عن سد لقمة  "The Children Save" وفً مسح أجرته منظمة

لشارع، باإلضافة إلً االنحراؾ وإدمان المخدرات واستخدامهم العٌش مما ٌدفع باألبناء إلً ا

لتروٌج المواد المخدرة وٌتعرضون لبلعتداء الجنسً وبٌع األعضاء والتدهور الصحً، باإلضافة 

إلً ما ٌتعرضون له من الشرطة حٌث تنتشر الجرابم والسرقة والتسول واالستجداء .
ٔ

 

ٌد الفقر، تعاظم األسر التً تعتمد علً عمالة األطفال، وترصد التقارٌر والمشكبلت الناتجة عن تزا

وترجع أسباب ذلك إلً إعادة هٌكلة اقتصادٌات الدول، ففً ظل متؽٌرات العالم واالتجاه نحو 

الخصخصة واالنفتاح االقتصادي، حدث تخفٌض اإلنفاق وتقلٌص الدعم الحكومً وانخفاض 

. ستقرار األنظمة السٌاسٌةاالستثمارات بسبب أعمال العنؾ والحروب وعدم اال
ٕ

 

إن تخلً الحكومات عن السٌاسات االجتماعٌة التً تقدمها للمواطنٌن زاد من تفاقم أزمة الفقر، 

خاصة لدي الفبات المهمشه مثل النساء واألطفال. لذا، فقد كانت األزمة علً األطفال كبٌرة، حٌث 

م، وانخفاض ما ٌملكونه من ؼذاء لم ٌكن أمامهم سوي االلتحاق بالعمل، والتسرب من التعلٌ

ورعاٌة صحٌة كافٌة، بسبب خسارة أسرهم لوظابفهم وانتهاء مدخرات األسر نتٌجة زٌادة األسعار 

وضعؾ العملة المحلٌة. وهكذا أدي تفاقم الفقر المدقع إلً تعاظم أعداد أطفال الشوارع، وإعالة 

. نظٌمٌاً وقانونٌاً الطفل أو المرأة لؤلسرة، وااللتحاق بؤعمال ؼٌر محمٌة ت
ٖ

 

                                                           
ٔ Citing: Osofsky, J. D., Wewers, S., Harm, D. M., & Fick, A. C. (1993). "Chronic community violence: What is happening to our children," Psychiatry,pp63-45. 

ٕ Richters, J. E., & Martinez, P (1993). "The NIMH community violence project: Vol. 1. Children as victims of and witnesses to violence," Psychiatry, pp 7-21. 

ٖ - Berger LM, Paxson C, Waldfogel J, (2009) Children and Youth Services Review. 
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 لقد دفع الفقر هروب األطفال إلً الشوارع والبحث عن كسب المال للمساهمة فً اإلنفاق علً

األسر أو من أجل لقمة العٌش. وٌإكد الخبراء أن عمالة األطفال تسهم فً تخفٌض "رأس المال 

 .والوطنً البشري"، وٌدعم فقر األسر عبر األجٌال، وٌقضً علً فرص النمو االقتصادي

ألؾ طفل دون الخامسة ٌموتون  ٕٙتشٌر اإلحصابٌات حول وفٌات األطفال بسبب الفقر إلً أن 

% من أطفال 9ٌومٌا. ففً تقرٌر صدر بعنوان "أرقام مخٌفة عن وفٌات األطفال بسبب الفقر"

% من أطفال العالم  ٘ٔالعالم العربً ٌموتون تحت سن الخامسة نتٌجة الفقر وسوء التؽذٌة. 

عاماً نتٌجة نقص ٓٗالعربً ناقصً الوزن. ثلث سكان الدول النامٌة ال ٌتوقعون العٌش أكثر من 

% من أطفال الدول ٓٙ% من أطفال روسٌا الذٌن هم دون الخامسة عشرة فقراء. ٙٗالؽذاء. 

% من أطفال أفرٌقٌا ٌموتون بسبب سوء التؽذٌة. ٘ٙالمستقلة عن اإلتحاد السوفٌٌتً من الفقراء. 

من أطفال الهند ودول جنوب شرق آسٌا ٌشتؽلون بالدعارة نتٌجة سوء الحالة المعٌشٌة.  %ٓٗ

ملٌون طفل ٌموتون سنوٌاً فً العالم 0ٔملٌون طفل ٌموتون فً العالم كل عام من سوء التؽذٌة. ٕٔ

. لعدم حصولهم علً لقمة ؼذاء
ٔ

 

ر األطفال والتفاوت فً كما كشفت دراسة جدٌدة ـ تعد األولً من نوعها بمصر ـ بعنوان "فق

مبلٌٌن طفل  ٘مستوي معٌشتهم، بناء البنٌة األساسٌة االجتماعٌة لمستقبل مصر عن" أن نحو 

مصري محرومون من حقوقهم األساسٌة، وٌواجهون خطر نقل مشاعر الحرمان ألبنابهم فً 

ر مٌاه الشرب، المستقبل، حٌث إنهم ال ٌتمتعون بظروؾ المعٌشة المناسبة بما فٌها المؤوي، وتوفٌ

ملٌون طفل دون الخامسة الحرمان من الؽذاء،  ٙ.ٔوالصرؾ الصحً، بٌنما ٌعانً نحو 

أطفال(  ٗمبلٌٌن طفل )واحد من كل 0والخدمات، الصحٌة. كما أن الدراسة أكدت أن أكثر من 

ملٌون ٕ.ٌٔعٌشون محرومون من حق واحد أو أكثر بما ٌمنعهم من التمتع بطفولتهم، وأن نحو 

ٌعٌشون فً فقر مدقع. وذكرت الدراسة أٌضا أنه سواء كان الفقر فً الدخل ٌتم قٌاسه وفقا  طفل

لخط الفقر الرسمً فً مصر أو باستخدام التعرٌؾ العالمً الذي ٌبلػ دوالرا واحد ٌومٌا، فإن عدد 

ملٌون  ٗ.ٔاألطفال الذٌن ٌعٌشون فً فقر وفقر شدٌد فً ارتفاع مستمر. وٌعٌش ما ٌقرب من 

ملٌون طفل علً أقل من دوالرٌن ٌومٌا.  ٙ.٘ٔل علً أقل من دوالر واحد ٌومٌا، بٌنما ٌعٌش طف

وعرفت الدراسة الفقر علً أنه متعدد األبعاد وال ٌقتصر فقط علً الحرمان من الدخل أو 

                                                           
ٔ -Notten, Geranda and Neubourg, Chris de (2007) ["Relative or absolute poverty in the US and EU The battle of the rates" http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4671/] Maastricht 
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االستهبلك المنخفض إنما ٌمتد إلً الفقر العاطفً. وشملت أبعاد الفقر الثمانٌة المعتمدة بالدراسة 

الدخل، المؤوي، الؽذاء، التعلٌم، المعلومات، الصحة، الصرؾ الصحً، والمٌاه). وبٌنت الدراسة )

لم ٌإد إلً انخفاض متناسب  %ٕ.0أن النمو االقتصادي المرتفع فً السنوات األخٌرة الذي بلػ 

فً معدل الفقر، كما أشارت إلً أن مخصصات الموازنة للجهات المعنٌة بالطفل ارتفعت بمعدل 

. مرات عن مخصصات الموازنة للجهات األخري ٖطًء بمقدار ب
ٔ

 

 مفهوم الطفولة : 

تعد مرحلة الطفولة ذات اهمٌة كبرى فً حٌاة الفرد ، اذ ٌنتهً منها القرد انسانا اخر له  -2

كٌانه المستقل و شخصٌته المتمٌزة المتفردة و هً مرحلة ٌتحدد فٌها مبلمح شخصٌة الفرد 

عقلٌة و االنفعالٌة و االجتماعٌة و ذلك فً اطار و حدود قدراته و خصابصه الجسمٌة و ال

الموروثة و امكانات البٌبة المكتسبة الثقافٌة و االجتماعٌة و المادٌة و مدى ما ٌتوفر له و 

 ٌحظى به من رعاٌة تربوٌة و نفسٌة فً االسرٌة . 

 تعرٌفً دمحم محمود الزٌنً : -3

تمد فٌها الفرد على والدٌه فً المؤكل و الملبس و ٌعرؾ الطفولة على انها الفترة التً ٌع

 المؤوى و التعلٌم و الصحة سواء كانت مرحلة الطفولة من البلوغ او النضج النفسً .

 الطفولة :مفهوم 

تعتبر مرحلة الطفولة من اهم المراحل فً حٌاة االنسان اذ ٌكون فٌها الطفل ضعٌفاً فً النواحً 

 و شدٌد القابلٌة للتؤثر بالعوامل المختلفة المحٌطة .الجسمٌة و العقلٌة و النفسٌة 

فالطفولة هً مرحلة اساس العمر ؼٌر ان اهم سنوات من مرحلة الطفولة هً السنوات الخمس 

 االولى .

و هذا ما ٌجعل من تربٌة الطفل فً هذه السنوات امراً ٌستحق الؽاٌة البالؽة . 
ٕ

 

 

 

 

                                                           
ٔ Graduate School of Governance, Maastricht University - ttp://www.isesco.org.ma/arabe/publications/. 

 . ٔٔ، صـ  999ٔعبد السبلم بشٌر الروبً : المدخل لرعاٌة الطفولة ، بنً ؼازي ، دار الكتاب الوطنٌة ،  ٕ
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 و تعرف الطفولة أٌضاً بأنها :

ن المرحلة الجنٌنٌة و البلوغ و ٌرى علماء االجتماع انها الفترة التً ٌعتمد فٌها الفرد على الفترة بٌ

والدٌه فً المؤكل و الملبس و المؤوى و التعلٌم و الصحة و كل شبون حٌاته فهً من اخطر مراحل 

الفرد.
ٔ 

 

 اما الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع عرفت بأنها :

ة االنسان التً ٌعتمد فٌها الفرد على والدٌه اعتماداً كلٌاً فٌما ٌحفظ حٌاته الفترة المبكرة من حٌا

ففٌها ٌتعلم للفترة التً تلٌها فهً فترة ٌعد علٌها الطفل حتى النضج االقتصادي و الفسٌولوجً و 

العقلً. 
ٕ

 

 -وأٌضا من حاجات الطفولة:

 ٌعابها وهً تتمثل فً :وهناك بعض الحاجات االساسٌة للطفل التً ٌتوقؾ النمو على است

: وهً الحاجات األحشابٌة وهً تتمثل فً مقومات الحٌاة والراحة  الحاجات البٌولوجٌة -ٔ

 كالطعام والهواء والنوم واإلخراج والدفا والنشاط والحركة فً جو من السبلمة وتجنب األذى.

 الحاجات االجتماعٌة والنفسٌة وتتمثل فٌما ٌلً: -3

  والطمأنٌنة:الحاجة الً األمن  -أ

فهً األمن إنتظام واستقرار فً حٌاة الطفل وٌؤتً األمن والطمؤنٌنة عن طرٌق التؤكد من موقفه 

 بٌن أفراد أسرته مما ٌزوده بالثقة فً نفسه.

 وتتمثل بإحترام الوالدٌن والمعلمٌن واألفراد للطفل. الحاجة إلى مكانة: -ب

ٌن العبلقات بالبٌبة واالرتباط باألخرٌن أي أن الطفل وهو الدافع الً تكو  الحاجة إلى االنتماء: -ج

 البد من ان ٌدرك من خبلل التنشبة االجتماعٌة انتمابه إلى اشخاص ؼٌره.

 الحاجة إلى العطف والحنان:  -د

فالطفل دابما ٌحرص على أن ٌكون محبوبا بٌن أفراد أسرته ومعلمٌه وأقرانه ألن ذلك ٌإمن له 

 لق والحٌرة واإلرتباك.االستقرار وٌخلصه من الق

إذا ٌرؼب الطفل فً إظهار قدرته وإمكاناته من خبلل تؤدٌة بعض  -الحاجة إلى االستقبللٌة: -ه

 المسبولٌات البسٌطة وإنه قادر على اتخاذ بعض القرارات البسٌطة والخاصة به.

                                                           
 . ٔٔ، صـ 99ٓٔلطباعة و النشر ، عزٌزة سمارة ، عصام النمر ، هشام الحسن : سٌكولوجٌة الطفولة ، دار الفكر ل ٔ

 . ٕ، صـ  ٕٓٓٓحسٌن عبد الحمٌد رشوان : الطفل دراسة فً علم االجتماع النفسً ، اإلسكندرٌة ، المكتب الجامعً الحدٌث ،  ٕ
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 الحاجة إلى الشعور بالرضا عن النفس واالحساس بقٌمتة. -و

 طبلع فهو مٌال الستكشاؾ مكونات بٌبته بما فٌها من مإثرات.الحاجة الى حب االست -ز

 مبادئ عامة فً خصائص واحتٌاجات الطفولة المبكرة:

إن عملٌة النمو االنسانً تحكمها عدة مبادئ أساسٌة وحقابق ثابتة وقوانٌن عامة فهً ال تسٌر  -ٔ

فً فهم االتجاه الطبٌعً بشكل عشوابً بل وفق عملٌة منظمة تسهل على المربٌن وتساعد الوالدٌن 

للنمو بدل من الضٌاع فً متاهات واتجاهات مضادة لطبٌعة هذا النمو وبالتالً عدم التؤثٌر فً هذا 

النمو بصورة فاعلة للوصول بعملٌة النمو إلى المكانة المرجوة وحتى ٌتم الفهم لطبٌعة النمو بشكل 

 -مبادئ وتتمثل فٌما ٌلً:افضل وصورة أوضح البد من عرض الخصابص الجوهرٌة لهذه ال

 مبدأ االستمرار والتفاعل: -ٔ

إن النمو العادي عبارة عن عملٌة مستمرة ودٌنامٌكٌة فهو ٌسٌر عبر مراحل معٌنة وبشكل مطرد 

بدءاً من الحمل وحتى نهاٌة مرحلة الحٌاة وهذه المراحل تتصؾ بانها متتابعة ومتداخلة مع بعضها 

ما قبلها وتإثر فٌما بعدها لدرجة ٌصعب معها التمٌٌز بٌن  البعض فكل مرحلة منها تعتمد على

 نهاٌة اٌة مرحلة وبداٌة المرحلة البلحقة لها ،فبل وجود لحدود فاصلة بٌن مرحلة واخرى .

  مبدأ التداخل: -3

اي أن النمو عملٌة متداخلة ومترابطة بشكل متكامل لذلك من الخطؤ المؽاالة فً اٌبلء مظاهر النمو 

 .المختلفه مراحله الىأهمٌة اكثر مما ٌجب اثناء تقٌٌم النمو ومجاالتة 

 كل علٌه تكون ان ٌجب ما تجاهل ؤخط فً القارئ ٌوقع قد النمو مكونات تحلٌل على التركٌز ان

 التً النمو مظاهر من الخاصه بٌةالجز المظاهر فهناك اتساقو تكامل من الحٌاه مراحل من مرحله

 .االخرى احلللمر االنمابٌه المظاهر مع هاعبلقتا اال من فهمه ٌمكن ال

 :  الفردٌه الفروق مبدا  -4

 ومعدله طرٌقتهب ٌنمو كل فرد بحٌث بانه فردي  االنسانً النمو اذ ٌتصؾ فردٌه عملٌه النمو

و رؼم التشابه الكبٌر  ، كٌفا النمو معدالت حٌث من بٌنهم فٌما ٌختلفون االطفال فان لذا الخاص

سلسل مراحل النمو و تشابه خصابصها العامة فهناك الطوال و القصار و هناك بٌن االطفال فً ت

 فً االطفال و مع اختبلؾ االعمار فً رؼم تساوٌهم واالؼبٌاء االذكٌاء و هناك والضعفاء االقوٌاء

ً  العقلٌه وقدراتهم الجسمً تكوٌنهم  فً وٌتمٌزون سلوكٌاتهم فً انماط فً ٌتفاوتون فانهم اٌضا

 .المختلفه النمو جوانب من ذلك وؼٌر خصٌهالش سماتهم

 بعض فً النمو سرعه فً توجد اٌضا فانها المختلفه النمو مظاهر فً الفردٌه الفروق توجد وكما 

و  االطفال بعض ٌتاخر بلوغ فقد بسرعه فٌها ٌمر وبعضهم النمو ببطء مراحل فً ٌمرون االطفال

 .اكبر بسرعه المرحله هذه الى بعضهم ٌصل حٌن فً نضجهم



 

ٖٔ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 النمو:  فً مبدأ االتجاه -5

 ان للمنو اتجاهات خاصة تتحكم فً سٌر هذه النماءات :

 هناك مبدأ النمو من العام الى الخاص . -أ

 مبدأ االتجاه الطولً للنمو . -ب

 النمو ٌتجه عرضٌا اي من المركز الى االطراؾ . -جـ 

 النمو:  معدل مبدأ اختالف -6

و معدل و سرعة خاصة به فالمظاهر السلوكٌة المختلفة ال تنمو ان لكل مظهر من مظاهر النم

بنفس السرعة او بنفس المعدل و معنى ذلك ان لكل مظهر منحناه الخاص به فمعدل الزٌادة فً 

النمو الجسدي مثبلً تكون كبٌرة فً المراحل االولى من حٌاة الطفل فً حٌن ٌكون معدل الزٌادة فً 

نفس الفترة كما نجد ان سرعة النمو الجسمً تزداد فً مرحلة المراهقة النمو اللؽوي اقل بكثٌر فً 

 فً حٌن تبطا سرعة النمو العقلً فً نفس المرحلة .

 النمو عملٌة تغٌر كمً و كٌفً :  -7

ان التؽٌر فً النمو ٌتضمن الجانب التكوٌنً و ٌقصد به التؽٌر الكمً و هو الزٌادة فً وزن الجسم 

ان و درجة الذكاء و هذا الى جانب ذلك فالنمو ٌتضمن التؽٌر الكٌفً و و طوله و فً عدد االسن

 الجهاز فً التعقٌد زٌادهٌقصد به التؽٌر النوعً وظٌفٌاً و عضوٌاً حٌث نجد فً هذا الجانب 

 والعقلٌه الجسمٌه المظاهر فً تؽٌر كل ان بمعنى تنمو وظٌفٌاً  الجسم اجهزه جمٌع ان كما العصبً

 الدموٌه الجهزه تتناول التً التؽٌرات من وفٌها والحسٌه الحركٌهو تماعٌهواالج واالنفعالٌه

 هذه تإدٌها التً الوظابؾ فً تؽٌرات تقدم ما كل بلزماذ ال بد ان ٌ والجنسٌه والهضمٌه والتنفسٌه

 . العمر تقدم مع االجهزه

 

 



 

ٖٕ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 منتظمه: عملٌة النمو -1

 على و قد دلت العادٌه البٌبٌه الظروؾ فً قلاال على منتظمه بطرٌقه تحدث النمو فً التؽٌرات ان

 . المحدد الموعد قبل ٌولدون الذٌن المبتسرٌن  االطفال مصنع ومنها مختلفه تجارب ذلك

 لكل مرحلة نمو سماتها الخاصة :  -9

 امنه رتبطا امسواء  بهاء خاصه ممٌزه ومظاهر الخاصه سماتها النمو مراحل من مرحله لكلان 

 .البٌولوجً او والعقلً لنفسًوا الجسمً النموب

 والخارجٌه:   الداخلٌه بالظروف ٌتاثر النمو -2

 النمو تإثر فً وراثٌه صفات من بما ٌرثه  ٌتاثر الطفلوو هً هنا عوامل الوراثة و البٌبة ف

 طرٌق عن وذلك واالجتماعً واالنفعالً والعقلً الجسمً النمو مظاهر كافه فًو  االساسً

 .الوراثٌه الجٌنات

 :  داخلٌه عملٌه النمو  -20

 عن االنسان فالفرد ٌنمو نمواً كلٌاً داخلٌاً و لٌس خارجٌاً كما ان الفرد ٌستجٌب ككابن كلً ، إن نمو

سلوكٌاته و تتطور  وطوال كما تنمو ووزنا احجم هو وٌزداد عددافتزداد    الجسمٌه الخلٌه انقسام

كلٌاً كتلٌاً ٌصدر عن ذات مرتبطة متداخلة و متزامنة مع هذه النماءات مما ٌجعل هذا السلوك 

 متكاملة .

 بمساره :  التنبؤ ٌمكن النمو -22

 على والقابمٌن بالتربٌه للمهتمٌن معروفه اصبحت التً والمبادئ القوانٌن مجموعه مع ثبات

 للنمو العام االتجاهامكن اللتنبإ ب التام والتشخٌص الدقٌقه المبلحظه مع لذلك نتٌجه النفسً االرشاد

 .السلوكو 

 

 



 

ٖٖ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 :  حرجه فتره نمو فتره لكل  -23

و  فٌها المإثره العوامل تجاه الزابده الحساسٌه من درجه فٌها ٌكونمسارات النمو  فً فترات هناك

 من الطفل ٌتمكن حتى كبٌر بشكل بها االهتمام و هً فترات ٌجب الحرجه الفتراتب هً ما ٌعرؾ 

 .سبلمب اجتٌازها 

 التالٌه: للمراحل االساس حجر هً الطفوله  -24

ً  الفرد شخصٌه الن وذلك   الطفوله مرحله فً الطفل ان ، المرحله هذه فً تبنى دٌنامٌاً و وٌفٌا

نرٌده ، اي انه ٌمكن تعلٌمه و تشكٌل  الذي بالشكل قولبتها ٌمكن لٌنه عجٌنه عن عباره ٌكون

 .فٌه ٌعٌش الذي المجتمع وثقافه قٌم سلوكه وفق

 مرحله الى االحوال معظم فً الشاذ والسلوك السوي السلوك ٌرجعون النفسٌه الصحه علماء إن 

 بناء فً المجتمع ثقافهاستدخال  و للفرد االجتماعً السلوك تشكٌل عملٌات النها تتضمن الطفوله

 ته .شخصٌ

 المرحله: هذه فً االطفال تواجه التً والمشكالت االطفال واحتٌاجات خصائص الطفوله مرحله

االطفال : تواجه التً مشكالتال
ٔ

 

 ذاتٌة . تومشكبل بٌبٌه مشكبلت اي ٌنالقسم نفس الى الطفوله رعاٌه مجال فً المشكبلت وتقسم 

 للطفوله : البٌئٌه تأوالً المشكال

 ٌنشبون التً البٌبه الى ترجع والتً االطفال منها ٌعانً التً المشكبلت هً تلك البٌبٌه تالمشكبل 

 مثل باالسره ٌحٌط ما كل فً متمثله خارجٌه او بٌبة  االسره فً متمثله داخلٌه بةسواء كانت بٌ بها

 ٌتؤثر بها و ٌإثر فٌها . االسرهب ٌحٌط مكان اي او والنادي ٌرهوالج والعمل المدرسه

 

 

 
                                                           

 ٓٓٔ – 9ٖ، صـ  ٕٔٔٓ االولى،  هالطبع الحدٌث،  الجامعً ، المكتب ، االسكندرٌه العبلج وطرق ومشكبلتها احتٌاجاتهم : اطفالنا قباري دمحم سبلمه دمحم ٔ



 

ٖٗ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 للطفل: الداخلٌه البٌئه مشكالت

 المحطمه : البٌئه مشكالت  -2 

 او السجن احدهما ودخولا كبلهما او االبوٌن احد تمو حاالت فً نتابجها لمسن ما كثٌرا التً 

 انهٌار االسرة و تحطمها . نتٌجته منكان  مزمنا مرضا همرض

 : احدهم الوالدٌن من القبول وعدم الرفض مشكالت  -3

 . فٌه امرؼبته وعدم الوالدٌن من بالكراهٌه القبول عدم و الرفض ٌمثل الطفلحٌث ان  

 ً  : للطفل لداخلٌها البٌئه مشكالت من و اٌضا

 المعامله : فً ثابته سٌاسه وجود وعدم المعامله فً الوالدٌن تذبذب مشكله -4

 و تعوق ربطوتض تهتز التً وشخصٌته الطفل فً سلبٌا تاثٌرا تإثر التً المشكبلت منفهً  

 .والمجتمع االسره فً تفاعله و تكٌفه مع ذلك بعد الطفل

 :المفرطه  والحماٌه التدلٌل مشكله  -5

 هتفقد و لذاته تقدٌره و هفهمق ٌعو فهو الطفل نمو على كبٌر تاثٌر لها التً الهامه المشكبلت من 

 . المسبولٌه تحمل ٌستطٌع فبل نفسه فً الثقه

 المعامله : فً االخوه بٌن التفرقه مشكله -6

و تنمً  واخواته الطفل بٌن العاطفٌه العبلقة تفسد التً  الطفوله مشكبلت اهم من تعتبر حٌث 

 . بٌنهم الؽٌره مشاعر

 االجتماعً :  التكٌف سوء مشكله - 7

و تعوق نموه و  عبلقاته شبكه و تمزق وحٌاته همستقبل وتدمر الطفل امن تهدد خطٌره مشكله وهً

 السلٌمه والعبلقات السلوك من معٌنه معاٌٌر اتخاذ على القدره  هوتفقد حاجاته تحقٌق تقؾ حٌال 

 . ومجتمعه بٌبته مع والتوافق وازنالت عن  عاجز وتجعله



 

ٖ٘ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 االمن الى الحاجه اشباع فً وفشلها النفسٌه الطفل بصحه االسره اهتمام عدم مشكله -1

 النفسً:

و هذه المشكلة تفقد الطفل القدرة على التوازن و االنسجام بٌن النمو االجتماعً . و النمو النفسً 

مً و حٌث ان االسرة هً اهم وسٌط فً التنشبة للطفل ال ٌقل اهمٌة عن النمو االجتماعً و الجس

االجتماعٌة للطفل فان لها الدور االكبر فً تكوٌن شخصٌة الطفل و تنمٌتها و تكوٌن سلوكه 

 بالصورة السلٌمة لتحافظ مظاهر نموه االجتماعً و النفسً .

 الخالفات و المشكالت االجتماعٌة و النفسٌة بٌن الوالدٌن :  – 9

ضطرباً ٌإدي الى ظهور انماط سلوكٌة ؼٌر سوٌة لدى الطفل كالؽٌرة و االنانٌة فهً تخلق جواً م

 و العدوانٌة .

 مشكلة عدم االنتماء و التً تتحقق من اسالٌب التنشئة الخاطئة : – 2

تعتبر من اهم المشكبلت التً ٌعانً منها الطفل او كثٌر من االطفال الن الشعور باالنتماء ٌعد من 

فسٌة و االجتماعٌة للطفل الن شعوره باالنتماء السرته ٌحقق له الدؾء العاطفً و اهم الحاجات الن

 االمن االجتماعً .

 فً : تتمثل االطفال منها ٌعانً التً الخارجٌه البٌئه مشكالت

 : العمل مشكالت -2

و تتمثل فً اعمال ؼٌر مناسبة لسن الطفل و مٌوله و ال تتفق مع امكانٌاته و قدراته و ٌعجز عن 

 ابها و ٌتعرض لسوء المعاملة من اصحاب العمل اد

 الفقٌره : االحٌاء اطفال استغالل سوء مشكله -3

ذات البٌوت الخربة المزدحمة و التً ٌسكن فٌها اكثر من اسرة فً مسكن واحد و هذه البٌبات 

 المنحرفة ٌكثر فٌها العوامل الجاذبة لبلنحراؾ .

 



 

ٖٙ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 :  المدرسٌه المشكالت -4

لكثٌر من االطفال نتٌجة لفشل المدرسة فً تحقٌق وظابفها و قد ٌرجع فشل و التً ٌعانً منها ا

 المدرسة الى الطفل او قد ٌرجع الى المدرسة او قد ٌرجع الى االثنٌن معاً .

 مثل سوء معاملة المدرسنً و قسوتهم قد ٌجعل مثٌراً شرطٌاً لبللم و العقاب .

 ت المدرسٌة (و تنقسم المشكبلت المدرسٌة الى : ) انواع المشكبل

 مشكلة التاخر الدراسً . -2

 مشكلة انخفاض المستوى االقتصادي . -3

 مشكلة التاخٌر و الؽٌاب و الهروب . -4

 مشكبلت السلوك العدوانً . -5

 المشكبلت الجنسٌة . -6

 الؽش ( –السركة  –مشكبلت االنحرافات الخلقٌة ) الكذب  -7

 المشكبلت العاطفٌة . -1

 مشكبلت سوء التوافق. -9

 ت الذاتٌة : ثانٌاً : المشكال

 مشكلة التبول الال ارادي : -2

و ٌقصد بها تبول االطفال اثناء نومهم باللٌل فً سن كان ٌنتظر منهم فٌها ان ٌكونو قد تعودو على 

ضبط جهازهم البولً و االستٌقاظ و تفرٌػ ما تجمع فً مثانتهم من بول حتى الثامنة او التاسعة و 

 .قد تستمر عند البعض الى ما بعد ذلك 

 و هناك اسباب كثٌرة و عوامل عدٌدة لمشكلة التبول البل ارادي فقد ترجع السباب عضوٌة مثل:

فقر الدم ، نقص الفٌتامٌنات ، التهاب حوض الكلى و التهاب المثانة او التهاب المستقٌم او التهاب 

وسوء الهضم مجرى البول فً الحالب او عدم التحام العمود الفقري فً اجزابه السفلى او االمساك 

 ... الخ .



 

ٖ0 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 كما ٌرجع السباب نفسٌة مثل :

الخوؾ من الظبلم او العقاب او من المرض او الؽٌرة من مولود جدٌد فً االسرة و خوؾ الطفل 

 من فقدان حب او اهتمام والدٌه .

 االظافر:  قضم مشكله - 3

 للطفل عالًاالنف التنفٌس طرق من طرٌقه و القلق اعراض من عرض و قضم الطفل الظافره 

 وهذه اشخاص عده او واحد شخص تجاه مضاده انفعاالت من ٌعانٌه لما السلوك بهذا ٌقومحٌث 

 االظافر و قضم االطفال اظافر على او وضع اشٌاء كرٌهة  بالتانٌب او بالضرب تزول ال المشكله

 هذه لعبلجو و ٌدمنها  علٌها ٌتعود والتكرار باالستمرارو سعٌد ؼٌر وهو الطفل هاٌمارس عادة

 والدٌهمثل عبلقته ب الطفل دراسة سبب اضطراب اوال الطفل جسم سبلمه من التاكد ٌجب المشكله

 مجال تعدٌلمع  توترالو قلقال اسباب ومعرفه حاجاته اشباع ىومد وزمبلبه ومدرسٌه واخوته

 . وهواٌاته و مراعاة مٌوله حٌاته

 : الكذب مشكله - 4

 من ب، والكذ واخفابها الحقٌقه ٌرٌوتؽ الؽٌر عاخد بهدؾ الواقع ٌخالؾ بكبلمالنطق  وهو

 االطفال عند الحقٌقً الكذب ان الباحثون بعض اتصاال وثٌقاً و ٌرى بالخوؾ تتصل التى المشكبلت

 فً امانه عدم الكذب الن سرقهبال متصل والكذب النفس حماٌه بهدؾ خوؾ عن ال ٌنشؤ اال 

 .والفعل القول فً امانهعدم و الؽٌر تلكاتمم نحو امانه عدم والسرقه الحقابق وصؾ

 اواشٌاء انحرافات او مخالفات فقد ٌكذب الطفل لتؽطٌة ذنوب او  للكذب اخرى اسباب وهناك

 .  علٌها العقاب من ٌخاؾ اخري

 :  الخوف مشكله - 5

 نع مكتسبه مشكله انها المعروؾ ومن الكذب مشكله عن االطفال بٌن انتشارا تقل ال المشكله وهذه

 فانه ٌقلدها فً ذلك  الكبلباو  والفبران الصراصٌر من تخاؾ امه ٌرى عندما الطفلف التقلٌد طرٌق



 

ٖ9 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 الن الطفل بذ ٌخاؾعندف الحٌوانات بعض من او الظبلم من ٌخاؾ انه و عندما ٌسمع من اخ له

 . بالعدوى هالى انتقلت الخوؾ مشاعر

 : نوعان االطفال عند والخوؾ 

 طفل بحواسه المختلفة مثل : خوؾ حسً : ٌدركه ال 

الخوؾ من العسكري او من طبٌب االسنان مثبلً او الخوؾ من الصراصٌر او الفؤر او ما شابه 

 ذلك .

 و النوع الثانً هو خوؾ ؼٌر حسً ال ٌدركه الطفل بحواسه مثل : 

الخوؾ من العفارٌت او الخوؾ من الموت او من عذاب جهنم و كبل النوعٌن من الخوؾ فان 

 طفل ٌخاؾ من كل شٌا ؼرٌب او االشٌاء المرتبطة فً ذهنه بالخوؾ .ال

 كل للطفل توضح ان ٌجب وعبلجه الخوؾ من للوقاٌه القوصً العزٌز عبد ٌقول الخوؾ و لعبلج

 الخوؾ فٌزول هببمح سارة بامور الخوؾ مصدر بطور ادراكهم من وتقرٌبه عنه ؼرٌب شًء

 .واالطمبنان الحب همحلوٌحل 

 العدوان : همشكل  - 6

 لبعض استجابهك المختلفه حٌاته مراحل فى االنسانٌمارسه  مكروه و العدوان هو سلوك 

 بعض فً شعورٌه تكون قد التً النفسٌه الذاتٌه الدوافع بعض بسبب او الضاؼطه البٌبٌه المإثرات

 . اخرى احٌان فً شعورٌهال و االحٌان

الركل و  او بالعض او ضرببال االخرٌن طفالاال على العدوان الى الطفل تدفع النقص مشاعرف 

 قد تصل الى الخنق .

 ال الحضانه اطفال الطفل فنجد ان  ٌجتازها التً العمرٌه المراحل حسب ٌتؽٌر العدوان اسلوب و

 االطفال اما للتشاجر او التصارع على اللعب و الممتلكات مٌبل اكثر ولكن عدوانٌه اكثر ٌبدون
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 االسالٌب من مزٌدا ٌستخدمون سنوات وسبع ست  مابٌن اعمارهم حتتراو الذٌن سنا االكبر

 . العدوانٌه

 لتعوٌض وسٌله ٌكون وقد احباط دوافعه و نزعاته  الى الطفل عند العدوانً السلوك رجعٌ وقد 

 اذا ارتبطت بالعشور باالضطهاد . الذات احترام فقدل ٌة تعوٌض عملٌهان كاالم وعدم النقص

 السابق العدوانٌه االسالٌب تعلم من تحمٌهم ان لبلطفال تنشبتها  اثناء هاالسر على ٌجب لذلك

 تعلم من بدال االخبلقً السلوك ٌتعلم حتى االخبلقٌه الجوانب على معهم تركزو  الٌها االشاره

 . العدوانً السلوك

 مشكلة السرقة : - 7

 الذات الثبات وسٌله ٌكون كما الذات حماٌهل وسٌله تكون فقد نفسٌه حاجه عن عبرٌ سلوك والسرقه

 حٌث السارق ٌستحوذ مباشراً  سٌبا تاثٌرا االخرٌن الن ضررها ٌإثر على للؽاٌه سٌبه صفه وهً

 .بالقوه واالستمتاع باناه مٌل للتملك احٌانا توصؾ وهً حق وجه بدون الؽٌر ممتلكات على

مٌل او  الشباع الطفل ٌسرق فقد متعددهو  كثٌرهفسنجدها  واسبابها السلوك دوافع الى نظرنا واذا 

 الطفل ٌسرق وقد الٌها الحاجه لشده والمبلبس االطعمه و قد ٌسرق الطفل عاطفة او هواٌة 

 الطفل ٌسرق وقد االخرٌن عطؾ و حب فقد ان بعد و عطفهم زمبلبه لٌشتري بما ٌسرق حب

ً تعوٌض  ٌقع ما كل لطفلا ٌسرق وقد االنتماء او مشاعر االضطهاد او مشاعر عدم النقص مشاعرل ا

 . ه سواء كانت سلطه مدرسٌة او سلطة اسرٌة طممتلكات اصحاب السل من ٌدٌه تحت

 فسوؾ االسباب وعرف لو النهم السرقه اسباب عن االسره تبحث ان فبلبد السرقه مشكله ولعبلج

 ٌبٌهالب اسبابها مع النفسٌه اسبابها معقدة و تشابكت المشكله كانت اذاو  ٌعالجونها كٌؾ ٌعرفون

 واالخصابً االجتماعً االخصابً ساعدهمٌ حتى الطفوله رعاٌة بمإسسه االستعانه من فبلبد

 . ابنابهم مشكبلت عبلج فً النفسً

 االنطواء : مشكله - 1

 الطفوله مشاكل بعض ٌواجهون عندما االطفال الٌه ٌلجؤ هروبً سلبً موقؾ هو واالنطواء 

ون ٌستطٌع وال مثبلً  الجسمٌه المشكبلت نتٌجه بالنقص االطفالالسابق ذكرها فمثبلً عندما ٌشعر
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 الواقع هذا من ٌنسحبون فانهم زمبلبهم بٌن مكان لهم ٌجدون وال التكٌؾ فً المواقؾ الٌومٌة 

 الىو ٌلجؤون  انفسهم علىو ٌنطوون   عنهم بعٌد مكان فً و ٌنزوون الناس فٌبتعدون عن المإلم

 . احتٌاجاتهم اشباع فٌها ٌتخٌلون الٌقظه واحبلم الخٌال

ثقته بنفسه من خبلل اسرة مستقرة  واعاده باالمن شعوره قٌتحق من فبلبد المنطوي الطفل و لعبلج

 آمنة و جو اسري صافً مطمبن .

 بالنفس : الثقه ضعف مشكله  -9

 هامظاهر من الخوؾ وجودو  االمن فقدانب مرتبطه وهً للطفوله الذاتٌه المشاكل من مشكله هً 

 التفكٌر على القدره وعدم واالنكماش و اللجلجة و التهتهة و انعقاد اللسان والخجل الترددو الضعؾ

 . الحرص شدهو توقع الشر و   والخوؾ وعدم المستقل

 علٌه تظهر الذي والطفل السلوك وسوء واالستهتارالتهاون  و من مظاهر ضعؾ الثقة بالنفس :

 . الثقة بالنفساو ضعٌؾ   او بعضها ٌسمٌه الناس المظاهر هذه

 منها : العوامل من مجموعه و ضعف ثقة الطفل بنفسه ترجع الى 

 على وتقسو هالعمٌاء عةالط طلبت ةظالم رةجاب ةسلط من والخوؾ الضعؾب الطفل احساس 

 تحقٌق فً و ٌبالؽون هٌطلبو ما كل  له ٌحققون الذٌن و الطفل تدلٌل بسبب تكون وقد.الطفل

  ه .احتٌاجات

 معامله اعلٌه ٌترتب تعدٌبلت والمربٌن الوالدٌن موقؾ تعدٌل من فبلبد بالنفس الثقهلة و لعبلج مشك

ماٌقوي ثقة الطفل بنفسه هو نجاحة  احسن ان العلم مع بالنفس الثقه تكوٌن المعدٌه المعمل الطفل

 فً اي عمل ٌسند الٌه و شعوره بهذا النجاح.

 :   الغٌره مشكله - 2

 فقدها ممٌزاتاو  ٌحبه شًء على الحصول فً الطفل خٌبهعادة من و الؽٌرة شعور مإلم ٌنتج 

 الذي الوقت فً ورعاٌتهما الوالدٌن حب على الحصول فً ٌفشل عندما والطفل ا ، بفقده مهدداو

 الى ٌتحول االمل وخٌبه بالفشل الشعور فان والرعاٌه الحب هذا على الجدٌد المولود فٌه ٌحصل

 شعور من وماٌصاحبها بنفسه ثقته انعدام الى ٌإدي وهذا وااللم الخٌبه مشاعر عم النقص مشاعر

 . والؽضب والخوؾ والقلق بالخوؾ
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و كثرة المدٌح و  شانه من طوالح االطفال من بؽٌره الطفل مقارنه نحو االباء تجاه الؽٌره تنشؤ وقد 

دم اهتمامهم به االطراء على االخرٌن و قد تنشؤ اٌضاً من تلطؾ الوالدٌن و لعبهم مع اخوته مع ع

 او مبلعبته .

و للوقاٌة من الؽٌرة فٌجب على االسرة تمهٌد عقل الطفل الستقبال اخ او اخت جدٌدة و تعدٌل 

 موقؾ االباء نحو معاملة الطفل و االشتراك فً تنشبته و تربٌته تربٌة سلٌمة .

 المشكالت الصحٌة لالطفال : 

 أمراض سوء التغذٌة 

البروتٌن والطاقة فً مصر إحدى مشكبلت سوء التؽذٌة تمثل مشكلة سوء التؽذٌة ب -2

المرضٌة وٌنعكس ذلك على طول الطفل بالنسبة لسنه ووزنه وٌإدي إلى التقزم والهزال. 

كما تشكل حاالت نقص العناصر الؽذابٌة الدقٌقة تهدٌداً للصحة الجٌدة لؤلطفال فً مصر 

وهً نقص الٌود والحدٌد وهناك ثبلثة حاالت نقص تعتبر مدعاة للقلق بصفة خاصة 

وفٌتامٌن أ واآلثار السلبٌة الخطٌرة لهذا النقص. وحسب التقدٌرات فإن كثٌراً من صؽار 

ً فً فٌتامٌن أ، ؼٌر أن البرنامج التكمٌلً الذي تبنته وزارة الصحة  األطفال ٌعانون نقصا

ً لتقرٌرها عام  شهر % من األطفال فً سن ستة أ9ٙقد أفاد أن  ٕٓٓٓوالسكان وطبقا

 شهر قد أعطٌت لهم جرعة تكمٌلٌة من فٌتامٌن أ. 9ٔ% من األطفال فً سن 9ٗو

م 999ٔم، وبحلةةول عةةام 99ٙٔوقةةد بةةدأت مصةةر برنامجةةاً لمعالجةةة الملةةح بةةالٌود فةةً عةةام  -3

% مةةن ملةةح الطعةةام الةةذي ٌبةةاع فةةً األسةةواق معةةالج 9ٗأفةةادت وزارة الصةةحة والسةةكان أن 

عةام المعةالج بةالٌود فةً المنةازل مةازال منخفضةا جةداً بالٌود إال أن مستوي استخدام ملةح الط

مما ٌشٌر إلً الحاجة إلً توعٌة عامة بمزاٌا هذا الملح. وال ٌستخدم الملح المعالج بالٌود إال 

% مةةن األسةةر المعٌشةةة علةةى الصةةعٌد الةةوطنً وتقةةل هةةذه النسةةبة فةةً الرٌةةؾ )المسةةح 09

م (. ٕ٘ٓٓالسكانً الصحً لمصر
ٔ

 

 

 

                                                           
 ٕ٘ٓٓ-99ٕٔة المسح السكانً الصحً لمصر للفتر ٔ
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 نقص البروتٌن المولد للطاقة لألطفال دون الخامسة -ء التغذٌة( مؤشرات سو3شكل)

(2223-3006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أهم المشاكل الصحٌة للطفل المصري  الدم الناجم عن نقص الحدٌد )األنٌمٌا( فقر -4

م أن طفل من بٌن كل ٕ٘ٓٓخاصة الفتٌات، حٌث أظهر المسح السكانً الصحً لعام 

% من األطفال ٌعانً من أنٌمٌا حادة وأن ٔنٌمٌا. وأن طفلٌن ٌعانً من درجة ما من األ

حوالً طفل من بٌن كل خمسة أطفال لدٌه أنٌمٌا متوسطة وأن إصابة األطفال باألنٌمٌا فً 

% على الترتٌب(. وقد ارتفعت نسبة اإلصابة ٗٗ% ؤ٘الرٌؾ أكثر منها عن الحضر )

عام  ٘.9ٗم إلى ٕٓٓٓ% عام ٖ.ٖٓباألنٌمٌا بٌن األطفال أقل من خمس سنوات من 

% عام ٖٙم إلى ٕٓٓٓ% عام 9ٕم، وكذلك األمر بٌن اإلناث والٌافعٌن من ٕ٘ٓٓ

م ٕٓٓٓ% عام9ٕارتفعت نسبة األنٌمٌا بٌن السٌدات فً سن اإلنجاب من  م. كمإ٘ٓٓ

 م.ٕ٘ٓٓ% عام 9ٖإلى 

عدم توافر خدمات صحٌة مجانٌة، وارتفاع تكالٌؾ العبلج وعدم ٌضاف الى ذلك :  -

تؤمٌن ضد الحوادث التً ٌتعرض لها األطفال العاملٌن أثناء عملهم وعدم  وجود

 صرؾ تعوٌضات مالٌة لهم.
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 (الهزال)الـوزن بالنسبـة لمطول 

 (نقص الوزن) الوزن بالنسبة لمسن 

 (التقزم)الطـول بالنسبـة لمسـن 
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المجتمع والشرطة )خاصة األطفال ببل مؤوي  –التعرض للعنؾ من داخل األسرة  -

الذٌن قد ٌتعرضون للعنؾ نتٌجة تواجدهم فقط فً الشارع بدون ارتكابهم ألي فعل 

ل فً حالة القبض علٌهم لتحوٌلهم إلً الحجز ووضعهم ضد القانون(، تعرض األطفا

مع أشخاص بالؽٌن لحٌن تحوٌلهم للجهات المعنٌة باألطفال وهذا ٌعرضهم للعنؾ 

 واإلٌذاء البدنً واللفظً 

البطاقة الشخصٌة( وعدم  –صعوبة استخراج األوراق الرسمٌة )شهادة المٌبلد  -

لهم مما ٌعرضهم لمضاٌقات من وجود مستند مع األطفال العاملٌن ٌثبت مكان عم

 قبل الشرطة.

صعوبة العودة للتعلٌم مرة أخري فً حالة ترك التعلٌم ألي سبب وصعوبة  -

 إجراءات االلتحاق بفصول محو األمٌة )ضرورة وجود شهادة مٌبلد(

مخاطر صحٌة: العنؾ )اإلصابات، العاهات( وذلك لؤلطفال العاملٌن واألطفال ببل  -

لها نتٌجة عملهم أو نتٌجة تواجدهم فً الشارع... مؤوي والذٌن ٌتعرضون 

وتعرضهم لؤلمراض الجسمٌة كمخاطر المهنة أو التعرض للتلوث بصفة ٌومٌة 

 واالعتداءات الجنسٌة وعدم التوعٌة بالمخاطر واألمراض التً قد ٌتعرضون لها 

 مخاطر نفسٌة: وذلك نتٌجة لتعرض األطفال للمشاكل األسرٌة أو العنؾ الموجة فً -

 المجتمع 

تعرض األطفال خاصة العاملٌن واألطفال ببل مؤوي لنظرة سلبٌة من المجتمع نتٌجة  -

 الظروؾ التً ٌعٌشونها 

 عدم وجود اهتمام بمشاكل هإالء األطفال فً وسابل األعبلم  -

 التعرض لخطر االتجار فً األعضاء والتجنٌد فً عصابات الجرٌمة المنظمة  -

رٌة إال انه ظهرت مإخرا فتٌات الشوارع،والبلتً كانت ظاهرة أطفال الشوارع ذكو -

 الشوارع وعجز أمهاتهن عن تسجٌل الموالٌد. موالٌد ٌتعرضن لبلؼتصاب وظهر
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:حقوق االطفال الفقراء 
2

 

، أقّر زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقٌة خاصة بهم، ألنه ؼالبا ما ٌحتاج 999ٔفً عام 

 لى رعاٌة خاصة وحماٌة ال ٌحتاجها الكبار.األشخاص دون الثامنة عشر إ

فً حماٌة حقوق األطفال ومناصرتها لمساعدتهم فً تلبٌة احتٌاجاتهم  الٌونٌسؾتتمثل مهمة 

تاحة لهم لبلوغ الحد األقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتتضمن االتفاقٌة األساسٌة وتوسٌع الفرص الم

مادة، وبروتوكوالن اختٌارٌان. وهً توّضح بطرٌقة ال َلْبَس فٌها حقوق اإلنسان األساسٌة التً  ٗ٘

ودون تمٌٌز، وهذه الحقوق هً: حق الطفل فً البقاء،  -ٌجب أن ٌتمتع بها األطفال فً أي مكان 

إلى أقصى حد، والحماٌة من التؤثٌرات المضرة، وسوء المعاملة واالستؽبلل،  والتطور والنمو

 والمشاركة الكاملة فً األسرة، وفً الحٌاة الثقافٌة واالجتماعٌة.

وتتلخص مبادئ االتفاقٌة األساسٌة األربعة فً: عدم التمٌٌز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة 

 البقاء، والحق فً النماء؛ وحق احترام رأي الطفل. الفضلى للطفل؛ والحق فً الحٌاة، والحق فً

وكل حق من الحقوق التً تنص علٌه االتفاقٌة بوضوح، ٌتبلزم بطبٌعته مع الكرامة اإلنسانٌة 

 للطفل وتطوٌره وتنمٌته المنسجمة معها.

وتحمً االتفاقٌة حقوق األطفال عن طرٌق وضع المعاٌٌر الخاصة بالرعاٌة الصحٌة والتعلٌم 

 مات االجتماعٌة والمدنٌة والقانونٌة المتعلقة بالطفل.والخد

وبموافقتها على االلتزام )بتصدٌقها على هذا الصك أو االنضمام إلٌه(، تكون الحكومات الوطنٌة قد 

ألزمت نفسها بحماٌة وضمان حقوق األطفال، ووافقت على تحمل مسإولٌة هذا االلتزام أمام 

 المجتمع الدولً.

الدول األطراؾ بتطوٌر وتنفٌذ جمٌع إجراءاتها وسٌاساتها على ضوء المصالح  وتُلزم االتفاقٌة

 الفُضلى للطفل.

                                                           
ٔ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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تنطبق حقوق اإلنسان على جمٌع الفبات العمرٌة، ولؤلطفال حق التمتع بنفس حقوق البالؽٌن. ؼٌر 

 أنهم ضعفاء ولذلك ٌنبؽً وضع حقوق ممٌزة تعترؾ باحتٌاجهم للحماٌة الخاصة.

 : وحقوق األطفالاألمم المتحدة 

م وأصةدر توصةٌات كثٌةرة تتكةون 999ٔعقدت األمم المتحةدة مةإتمراً لحقةوق األطفةال عةام  

 مادة تتعلق جمٌعها بحقوق األطفال وحماٌتهم  وٌمكن تقسٌمها إلى أربعة أقسام ربٌسٌه : ٗ٘من 

ذاء والرعاٌةة الحقوق المعٌشٌة وتركز على حق الطفل فً الحٌاة وإشباع حاجاته األساسٌة كالؽة - ٔ

 الصحٌة والسكن 

الحقوق التنموٌة وتتعلةق بةالحقوق التةً ٌحتاجهةا األطفةال مةن أجةل اكتمةال تنشةبتهم اإلجتماعٌةة   - ٕ

ت الدٌنٌة حرٌةة التفكٌةر وإعدادهم لممارسة الحٌاة بشكل فعال مثل التعلٌم ، التربٌة ، ممارسة العبادا

 واللعب .

ن ٌتمتع األطفةال بحماٌةة لحقةوقهم ضةد أي اعتةداء أو إسةاءة حقوق الطفل فً الحماٌة وتتطلب أ - ٖ

 لهم بؤي شكل .معامله أو إٌذاء أو إهمال أو استؽبل

حقوق الطفل المجتمعٌة والتً تتطلب أن ٌتمتع األطفال بدور بةارز فةً المشةاركة المجتمعٌةة والتمتةع  - ٗ

 ومناقشة كل ما ٌإثر فً حٌاتهم . بحرٌة التعبٌر فً إبداء آرابهم

و من هنا فان للطفل حقوق ٌجب توافرها من خبلل االسرة و المجتمع و ان تكفلها له الدولة و هً 

كما ٌلً : 
ٔ

 

تكفل الدولة الرعاٌة لكل طفل تحت والٌتها دون اي نوع من انواع التمٌٌز بؽض النظر عن  -ٔ

 .. الخ . عنصر الطفل او والدٌه او الوصً القانونً علٌه او لونه او جنسه او لؽته او دٌنه

و تتخذ جمٌع التدابٌر البلزمة لتكفل للطفل الحماٌة من جمٌع اشكال التمٌٌز او العقاب القابمة 

 على اساس مركز االوصٌاء القانونٌٌن او اعضاء االسرة .

ٌسجل الطفل بعد والدته فوراً و ٌكون له الحق منذ والدته فً اسم و الحق فً اكتساب  -ٕ

ان الحق فً معرفة والدٌه و تعترؾ الدولة بان لكل طفل حقاً الجنسٌة و ٌكون له قدر االمك

 اصٌبلً فً الحٌاة .

اذا حرم الطفل بطرٌقة ؼٌر شرعٌة من بعض او كل عناصر هوٌته تقدم الدولة المساعدة و  -ٖ

 الحماٌة المناسبتٌن من اجل االسراع باعادة اثبات الهوٌة .

                                                           
ٔ
  9ٓ:  09، صـ  9ٕٓٓ،  ٔعبد الحمٌد دمحم علً و منى ابراهٌم قرشً : العنؾ ضد االطفال ، القاهرة ، مسسة طٌبة للطباعة و النشر ، ط  
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ما اال فً حاالت معٌنة مثل حالة تضمن الدولة عدم فصل الطفل عن والدٌه عن كره منه -ٗ

اساءة الوالدٌن معاملة الطفل وا اهمالهما له او عندما ٌعٌش الوالدٌن منفصلٌن و ٌتعٌن اتخاذ 

 قرار بشان مكان اقامة الطفل .

تكؾ الدول االطراؾ فً هذه االتفاقٌة للطفل القادر على تكوٌن اراإه الخاصة حق التعبٌر  -٘

ع المسابل التً تمس الطفل و تولً اراء الطفل االعتبار عن تلك اآلراء بحرٌة فً مجٌ

 .الواجب وفقاً لسن الطفل و نضجه 

 احترام حق الطفل فً حرٌة الفكر و الوجدان و الدٌن . -ٙ

احترام حقوق و واجبات الوالدٌن و كذلك تبعاً للحالة االوصٌاء القانونٌٌن علٌه فً توجٌه  -0

 رات الطفل المتطورة .الطفل فً ممارسة حقه بطرٌقة تنسجم مع قد

االعتراؾ بالوظٌفة الهامة التً تإدٌها وسابل االعبلم و تضمن الوطنٌة الدولٌة و بخاصة  -9

تلك التً تستهدؾ تعزٌز الرفاهٌة االجتماعٌة و المعنوٌة و الروحٌة للطفل و صحته 

 الجسدٌة و العقلٌة .

 و تحقٌقاً لهذه الؽاٌة تقوم الدولة بما ٌلً .

العبلم على نشر المعلومات و المواد ذات المنفعة االجتماعٌة و الٌثقافٌة تشجٌع وسابل ا -

 للطفل .

تشجٌع التعاون الدولً فً انتاج و تبادل و نشر المعلومات و المواد من شتى المصادر  -

 الوطنٌة و الدولٌة .

 تشجٌع انتاج كتب االطفال ونشرها . -

والدٌن ٌتحمبلن مسبولٌات مشتركة تبذل الدولة قصاري جهدها لضمان االعتراؾ ان كبل ال -9

عن  تربٌة الطفل و نموه و تقع على عاتق الوالدٌن او االوصٌاء القانونٌٌن حسب الحالة و 

 تكون مصالح الطفل موضع اهتمامهم االساسً .

االهتمام بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلٌاً او جسدٌاً بحٌاة كاملة و كرٌمة فً  -ٓٔ

 عتماده على الناس و تسٌر مشاركته .ظروؾ تكفل له كرامته و تعزز ا

ادراكاً لبلحتٌاجات الخاصة للطفل المعوق توفر المساعدة المقدمة مجاناً كلما امكن  -ٔٔ

ذلك مع مراعاة الموارد المالٌة للوالدٌن او ؼٌرهما ممن ٌقومون برعاٌة الطفل و ٌنبؽً ان 

ب و الفرص الترفٌهٌة تهدؾ الى ضمان امكانٌة حصول الطفل المعوق على التعلٌم و التدرٌ

و تلقٌه ذلك بصورة تإدي الى تحقٌق االندماج االجتماعً للطؾ و نموه الفردي بما ٌحقق 

 فً ذلك نموه الثقافً و الروحً على اكمل وجه ممكن .

االهتمام بحق الطفل فً التمتع باعلى مستوى صحً ٌمكن بلوؼه و بحقه فً مرافق  -ٕٔ

و ضمان اال ٌحرم اي طفل من حقه فً الحصول عبلج االمراض و اعادة التاهٌل الصحً 

 على خدمات الرعاٌة الصحٌة .

 اتخاذ التدابٌر البلزمة من اجل : -ٖٔ
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 خفض وفٌات الرضع . -

كفالة توفٌر المساعدة الطبٌة و الرعاٌة الحصٌة البلزمتٌن لجمٌع االطفال مع التشدٌد على  -

 تطوٌر الرعاٌة االولٌة .

 ى فً اطار الرعاٌة الصحٌة االولٌة .مكافحة االمراض و سوء التؽذٌة حت -

 كفالة الرعاٌة الصحٌة المناسبة لبلمهات قبل الوالدة . -

لكل طفل الحق فً االنتفاع بالضمان االجتماعً بما فً ذلك التامٌن االجتماعً و  -ٗٔ

 تتخذ التدابٌر البلزمة لتحقٌق االعمال الكاملة لهذا الحق و فقاً لقانونها الوطنً .

 علٌم و تحقٌق هذا الحق على اساس تكافإ الفرص .حق الطفل فً الت -٘ٔ

تعزٌز حق الطفل فً المشاركة الكاملة فً الحٌاة الثقافٌة و الفنٌة و تشجٌعه على  -ٙٔ

 توفٌر فرص مبلبمة و متساوٌة للنشاط الثقافً و الفنً و االستجمام و انشطة اوقات الفراغ.

اي عمل ٌرجح ان ٌكون حق الطؾ فً حماٌته من االستؽبلل االقتصادي و من اداء  -0ٔ

خطٌراً او ان ٌمثل اعاقة لتعلٌم الطفل او ٌكون ضاراً بصحة الطفل او نموه البدنً او 

 العقلً او الروحً او المعنوي او االجتماعً .

ضروب المعاملة او لقعوبة القاسٌة او البل  اال ٌعرض اي طفل للتعذٌب او لؽٌره من -9ٔ

انسانٌة او المهٌنة و ال تفرض عقوبة االعدام او السجن مدى الحٌاة بسبب جرابم ارتكبها 

 اشخاص تقل اعمارهم عن ثمانً عشرة سنة دون وجود امكانٌة لبلفراج عنهم .

ة الكاملة لجمٌع مما سبق ٌتضح اهتمام الدولة بصورة كبٌرة بحقوق الطفل و تولٌه الرعاٌ

 مإسساتها .

 : الشرٌعة اإلسالمٌة وحقوق الطفل

تعتبر مرحلة الطفولة أهم المراحل فً تكوٌن الشخصٌة البشةرٌة حٌةث أن شخصةٌة اإلنسةان تتكةون 

فً السنوات األولى من عمره  ونظراً ألهمٌةة هةذه المرحلةة ، اهتمةت الشةرٌعة اإلسةبلمٌة باألطفةال 

تعةةةرؾ اإلنسةةةانٌة حقةةةوق اإلنسةةةان وحقةةةوق األطفةةةال نجةةةد أن " الشةةةرٌعة إهتمامةةةا بالؽةةةاً . فقبةةةل أن 

اإلسةةبلمٌة ومنةةذ مةةا ٌقةةرب مةةن ألةةؾ  وأربعمابةةة عةةام اعترفةةت  بوجةةه عةةام لئلنسةةان والطفةةل بشةةكل 

خةةاص بحقةةوق وضةةمانات ال ٌجةةوز حرمانةةه منهةةا أو االنتقةةاص مةةن جوهرهةةا و ألزمةةت المخةةاطبٌن 

بها بعقاب فً الدنٌا واآلخرة "  بؤحكامها بضرورة كفالتها وتوعدت من ٌخل
ٔ

 

ولقد ورد فً القرآن الكرٌم والسةنة النبوٌةة العدٌةد مةن اآلٌةات واألحادٌةث التةً تةدور جمٌعهةا حةول 

حقةةوق  األطفةةال وهةةً كثٌةةرة ومتعةةددة الجوانةةب فمنهةةا مةةا هةةو متعلةةق بةةاألم واألب واألسةةرة وهنةةاك 

د شمولٌة هذه الحقةوق . وبةالنظر فةً هةذه حقوقاً أخرى للطفل على مجتمعة الذي ٌعٌش فٌه مما ٌإك
                                                           

ٔ
 ٘م(،990ٔعبد العزٌز مخٌمر عبد الهادي،حقوق الطفل بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الدولً ) الكوٌت: الطبعة األولى، 
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الحقوق نستطٌع أن نقول أنها حقاً فرضه هللا سبحانه وتعالى ولٌس ألحةد فٌهةا كرمةاً أو منةه فهةً لةم 

تفرض عبر المإتمرات والندوات كما هو الحال فً الكثٌر من التشةرٌعات الجدٌةدة القابمةة اآلن فةً 

اوي إلةى هةذا بقولةة " وربمةا كةان العنصةر األكثةر الكثٌر من الةدول وٌشةٌر الةدكتور ٌوسةؾ القرضة

أهمٌة فً المعالجة اإلسبلمٌة لحقوق اإلنسةان أنهةا حقةوق مفروضةة لؤلبةد بةإرادة هللا فهةً لةم تنتةزع 

تارٌخٌا بنضال أو صراع قوي ، ولم ٌتم اإلقرار  بها من خبلل ثورة تطٌح بهذا النظام السٌاسةً أو 

بها على من ٌشاء وٌسةلبها عنةدما ٌشةاء وهةً لٌسةت منحةة  ذاك ، وهً لٌست منحة من مخلوق ٌمنّ 

إمبراطور أو ملك أو أمٌةر أو حةزب أو لجنةة إنمةا حقةوق قررهةا هللا بمقتضةى المشةٌبة اإللهٌةة فهةً 

ثابتة دابمة بحكم الشرٌعة والطبٌعة معاً " 
ٔ

 

المٌةة فهةً لةم والحدٌث عن حقوق الطفل فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ٌثبةت لنةا أن هةذه الحقةوق تتسةم بالع

تخاطب مجتمع بعٌنة أو جماعة من النةاس أو عةرق محةدد وإنمةا جةاءت لكافةة البشةر علةى اخةتبلؾ 

 أجناسهم .

وتبدأ حقوق الطفل قبل والدته حٌث تحث الشرٌعة اإلسبلمٌة علةى حسةن اختٌةار الةزوج أو الزوجةة 

 "  تخٌةروا لةنطفكم فةإن العةرق وعدم التهاون فً أهمٌة الوراثة فً التناسةل حٌةث ٌقةول الرسةول م

دساس" 
ٕ

كما أن هناك تحرٌضاً على اختٌار الزوجة الصالحة ذات األصل الطٌب نظةراً لمةا ٌترتةب 

 على ذلك من نتابج وراثٌة وتربوٌة مستقبلٌة.  

ولقةةد اهتمةةت الشةةرٌعة اإلسةةبلمٌة بةةالجنٌن وحرمةةت االعتةةداء علٌةةه باإلسةةقاط . وهةةاهً الكثٌةةر مةةن 

حقوق اإلنسةان تنةادي بتحةرٌم اإلجهةاض وجعلةه عمةبلً ؼٌةر قانونٌةاً فةً الوالٌةات المتحةدة  جماعات

األمرٌكٌة وبعض دول العالم . لٌس هذا فحسب فلقد أوجبت الشرٌعة اإلسبلمٌة ضرورة النفقة علةى 

المةةرأة الحامةةل حتةةى فةةً حةةاالت الطةةبلق فةةإن المةةرأة الحامةةل لهةةا حقوقةةاً خاصةةة تكفةةل لهةةا الراحةةة 

تقرار مةةن أجةةل ضةةمان حمةةل سةةلٌم وطفةةبلً سةةلٌم خالٌةةاً مةةن العٌةةوب . ولقةةد أجةةازت الشةةرٌعة واالسةة

اإلسبلمٌة عدم الصٌام للحامل وإسقاط بعض التكالٌؾ الشرعٌة عنهةا والقصةد مةن ذلةك هةو لتحقٌةق 

مصلحة الجنٌن والشرٌعة اإلسبلمٌة تحرم إسقاط الجنٌن حتةى  فةً حالةة رؼبةة أبٌةة وأمةه لةبن حقةه 

ة هبه من الخالق سبحانه وتعالى وٌستثنى من ذلك الضرورات الصحٌة عندما ٌشكل وجةود فً الحٌا

                                                           
ٔ
 0ٙ(،99ٙٔضاوي،الخصابص العامة لئلسبلم ) القاهرة:مكتبة وهبه،الطبعة الثالثة،ٌوسؾ القر 
ٕ
 ٖٖٔ/0/والبٌهقً ٖٙٔ/ٕوالحاكم  9ٙ9ٔسنن بن ماجه/ 
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الجنٌن خطراً على حٌاة األم. وتحتفظ الشةرٌعة اإلسةبلمٌة بحةق الجنةٌن فةً المٌةراث فةً حالةة وفةاة 

 مورثه حٌث ٌتم االنتظار حتى وضع الحمل قبل قسمة التركة .

ر وأولهةا اختٌةار االسةم الحسةن وتجنةب األسةماء القبٌحةة. وبعد مةٌبلد الطفةل فةإن هةذه الحقةوق تسةتم

واالسم ٌستمر مع الشخص مدى الحٌاة وٌكون رمزاً مبلزماً له فً هةذه الحٌةاة وأول مةا ٌتبةادر إلةى 

الذهن والبدٌهة عندما ٌذكر اسم الشخص هو االرتباطات اللؽوٌة بهذا االسم فقلةد أوصةى رسةول هللا 

ختٌار االسم الحسن " أفضل األسماء عبد هللا وعبد الرحمن وأصدقها الحةارث وهمةام م بضرورة ا

" وفً رواٌةة  " أفضةل األسةماء دمحم وعبةد هللا وأصةدقها الحةارث وهمةام ".
ٔ
ومةن حةق االبةن علةى  

األب أن ٌختار له االسم الحسن الذي ال ٌكون باعثةاً للخجةل أو ٌكةون نشةازاً ، فإنةه ٌكةون سةبب فةً 

آلخرٌن واستخفافهم بصاحبه ، فاألسماء الحسنه تإثر فً تكوٌن شخصٌة الولةد وترفةع مةن سخرٌة ا

معنوٌاته وترسم صورة ذاتٌة عن الطفل محببة إلةى نفسةه وأهلةه ووسةطه االجتمةاعً 
ٕ

ونبلحةظ فةً 

مجتمعنا الٌوم جنوحاً عن هذه السنة الحسنه وذلك فً اختٌار أسماء قبٌحة تإثر على حٌةاة الشةخص 

لةةى النفةةور وعةةدم االرتٌةةاح لحامةةل هةةذا االسةةم وربمةةا ٌحتةةاج لوقةةت طوٌةةل مةةن أجةةل جعةةل وتةةدعو إ

اآلخرٌن ٌتعاملون معه بثقة واطمبنان فٌمةا ٌكةون لةه أثةراً بالؽةاً فةً شخصةٌة اإلنسةان كةذلك الرجةل 

الذي ؼٌر أسمه إلى  عبد هللا بعد أن كان ٌحمل اسماً قبٌحةاً ألحةد الحٌوانةات وهةاجر مةن قرٌتةه إلةى 

ن قصةً هربةاً مةن ذلةك االسةم ومةا ٌحملةه مةن انطباعةات سةٌبة . وفةً هةذا داللةة  علةى سةماحة مكا

الشةةةرٌعة اإلسةةةبلمٌة وشةةةمولٌتها ولقةةةد روي عةةةن الرسةةةول م أنةةةه ؼٌةةةر أسةةةماء بعةةةض الصةةةحابة 

ها والصحابٌات إلى أسماء حسنة . فعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ، أن ابنةة لعمةر كةان اسةم

عاصٌه فؽٌر رسول هللا أسمها إلى جمٌلة .
ٖ

 

ولقد حّرمت الشرٌعة اإلسةبلمٌة قتةل األطفةال أو إٌةذابهم تحةت أي ظةرؾ مهمةا كةان. وكانةت تعةالٌم 

الشرٌعة اإلسبلمٌة واضحة فً تحرٌم قتل األطفال وخصوصاً البنات حٌث كانةت هةذه العةادة سةابدة 

والدكم خشٌة إمبلق نحن نرزقهم وإٌاكم إن قتلهم كان خطبةاً فً الجاهلٌة قال هللا تعالى " وال تقتلوا أ

كبٌرا " 
ٗ
. وٌقول هللا تعالى " وأذا الموإدة سؤلت بؤي ذنب قتلت "  

٘
 

                                                           
ٔ
 90/ٔصحٌح مسلم  
ٕ
 ٕٙم(،ٓٔٗٔدمحم عقلة،تربٌة الوالد فً اإلسبلم )عّمان:مكتبة الرسالة الحدٌثة، 
ٖ
 9ٔ/ٕمسند األمام أحمد  
ٗ
   ٖٔة سورة اإلسراء ، أٌ 
٘
 9-9سورة التكوٌر،اآلٌات  



 

٘ٓ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

ولقد ركةزت الشةرٌعة اإلسةبلمٌة علةى قتةل األطفةال ووأد البنةات وذلةك لفظاعةة هةذا العمةل وقسةوته 

نوا ٌةةؤنفون مةةن البنةةات وتصةةل بهةةم قسةةوة وتنافٌةةه مةةع عاطفةةة األبةةوة ، ومجافؤتةةه للرحمةةة . حٌةةث كةةا

القلوب إلى حد دفنهن أحٌاء مخافة الحاجة والعار ،  قةال هللا تعةالى " وإذا بشةر أحةدهم بةاألنثى ظةل 

وجهه مسوداً وهو كظٌم   ٌتوارى مةن القةوم مةن سةوء مةا بشةر بةه أٌمسةكه علةى هةون أم ٌدسةه فةً 

التراب أال ساء ما ٌحكمون " 
ٔ

 

اإلسبلمٌة فً القضاء على هذه العادة بل وصةل األمةر بةالبعض إلةى أن نةدموا ولقد نجحت الشرٌعة 

لفترة طوٌلة على ما فعلوه فً الجاهلٌة وروي أن رجبلً من أصحاب الرسول م كان نادمةاً ومؽتمةاً 

نً أذنبةت ذنبةاً فةً الجاهلٌةة لفترة طوٌلة فقال له الرسول م مالك تكون محزوناً فقال ٌا رسول هللا أ

فؤخاؾ أال ٌؽفر هللا لً ، أنً كنت من الذٌن ٌقتلون بناتهم ، فولدت لً بنتاً فتشَّةفعت إلةً آمراتةً أن 

أتركها فلما كبرت وصارت من أجمل النساء دخلتنً الحمٌة ومخافة العار فقلت ألمهةا أنةً أرٌةد أن 

علةً المواثٌةق أن ال أخونهةا فةذهبت بهةا إلةى   أذهب إلى كةذا لزٌةارة أقربةابً وأرٌةدها معةً فؤخةذت

الببر ففطنت الجارٌة أنً أرٌد أن ألقٌها فً الببر فإلتزمتنً وجعلت تبكً وتقول ٌا أبت ماذا سةتفعل 

 بً فرحمتها وجعلت  مرة  أنظر إلى الببر  

 وأصةحابه بكةاًء ومرة أنظر إلٌها حتى ؼلبنً الشٌطان فؤلقٌتها وهً تقول  قتلتنةً فبكةى الرسةول م

شدٌداً وقال ) لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل فً الجاهلٌة لعاقبتك 
ٕ

 

وفةةً هةةذه القصةةة داللةةة واضةةحة علةةى األثةةر الةةذي أحدثتةةه الشةةرٌعة اإلسةةبلمٌة فةةً مسةةخ عةةادات  

 الجاهلٌة القبٌحة ضد األطفال.

نسةبة إلةى أبٌةة وضةرورة أن  ولقد ركزت الشرٌعة اإلسبلمٌة على حق الطفل فً النسةب وضةرورة

ٌكون معروؾ األبوٌن حتى ال تضٌع األنساب ونظراً لما ٌترتةب علٌةه مةن حقةوق أخةرى فةً المةال 

والمٌراث وانطبلقا من هذا فلقد حرمت الشرٌعة اإلسبلمٌة التبنً بكل أشكاله وأكبر داللة على ذلةك 

اهكم وهللا ٌقول الحق وهةو ٌهةدي السةبٌل قول هللا تعالى " وما جعل أدعٌاإكم أبنابكم ذلكم قولكم بؤفو

، أدعوهم إلبابهم هو أقسط عند هللا فإن لم تعملوا أبةابهم فةإخوانكم فةً الةدٌن ومةوالٌكم ولةٌس علةٌكم 

جناح فٌما أخطؤتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا ؼفوراً رحٌما".
ٖ

 

                                                           
ٔ
 9٘ -9٘سورة النحل ، اآلٌات  
ٕ
 9ٕ-0ٕم(،99٘ٔإٌناس إبراهٌم،رعاٌة الطفولة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ) الكوٌت:دار البحوث العلمٌة للنشر والتوزٌع ، 
ٖ
 ٘-ٗسورة األحزاب ، اآلٌات  



 

٘ٔ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 هذا التبنً بهذه اآلٌة الصرٌحة.وكان الرسول م قد تبنى زٌد بن حارثة وبطل 

ولقةةد حةةث اإلسةةبلم األم علةةى الرضةةاع وأمرهةةا بةةذلك وأن تضةةم طفلهةةا أو طفلتهةةا إلةةى حجرهةةا لكةةً 

ٌشعر بالدؾء والحنان واالستقرار وناقش اإلسبلم تهٌبة الظروؾ لؤلم المرضع وعدم حرمانهةا مةن 

لٌن كةةةاملٌن لمةةةن أراد أن ٌةةةتم رضةةةاعة أبنهةةةا  قةةةال هللا تعةةةالى " والوالةةةدات ٌرضةةةعن أوالدّهةةةن حةةةو

الرضاعة و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروؾ ال تكلّؾ نفس إال وسعها  ال تضةار والةدة 

بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصةاالً عةن تةراض منهمةا وتشةاور فةبل 

إذا سلمتم ما أتٌتم بالمعروؾ واتقةوا  جناح علٌهما وأن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فبل جناح علٌكم

هللا واعلموا أن هللا بما تعملون بصٌر " 
ٔ

 

وقد عهدت الشرٌعة اإلسبلمٌة بالحضانة إلى الوالدٌن وحثتهما على ضةرورة التعةاون وتهٌبةه البٌبةة 

المناسبة لحضانة الصؽٌر وحفظة وتربٌته وحماٌته عن كل ما ٌضره أو ٌهلكه وجعلت األولوٌةة فةً 

 انة للنساء نظراً لكونهن أقدر على تقدٌم متطلباتها .الحض

وفً حالة االختبلؾ بٌن األب واألم فإن حق الطفل فً الحضانة محفوظ لؤلم وال ٌحق لةؤلب نزعةة 

منها إال بؤمر شرعً كزواجها مثبلً. عن عبد هلل بن عمةرو بةن العةاص أن أمةراءه قالةت: ٌةا رسةول 

ء وحجري له حةواء وثةدًٌ لةه سةقاء وزعةم أبةوه أن ٌنزعةه منةً هللا  إن أبنً هذا كان بطنً له وعا

فقال : ) أنت أحق به ما لم تنكحً (
ٕ
. 

ولقد حثت الشرٌعة اإلسبلمٌة األم على البقاء فً المنةزل مةن أجةل أداء مهمتهةا علةى الوجةه األكمةل 

ة وهةً لٌسةت إال وهً تربٌة األطفال ومراقبتهم واالهتمام بهم وأن هذا هو عملها ومهمتهةا األساسةٌ

مطالبه بكسب العٌش الذي هو من مهام األب قال هللا تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل 

هللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " 
ٖ

 

وبهذا فإن الشرٌعة اإلسبلمٌة  تحةث علةى عةدم إهمةال األطفةال وتةركهم لوحةدهم فةً المنةازل وهةً 

 مجتمعات المتحضرة التً تعٌش الفردٌة فً أقصى درجاتها.المشكلة التً تعانً منها ال

                                                           
ٔ
 ٖٖٕسورة البقرة ، آٌة  
ٕ
 سند اإلمام أحمد،سنن أبو دواد 
ٖ
 ٖٗورة النساء ،آٌة س 



 

ٕ٘ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

أما فً حالة فقدان األم فإن الحضانة تكون إلمرأة أخرى من أقارب المحضون علةى أن تتةوفر فٌهةا 

الشةةروط التةةً طالبةةت بهةةا الشةةرٌعة اإلسةةبلمٌة مثةةل البلةةوغ ، العقةةل ، اإلسةةبلم ، القةةدرة علةةى رعاٌةةة 

 الصؽٌر واألمانة.

لعلم وضرورة تعلٌم األوالد من أساسٌات التربٌة الصحٌحة أكدت الشةرٌعة اإلسةبلمٌة وٌعتبر طلب ا

على هذا فً دعوة صرٌحة وواضحة قال هللا تعالى " إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق اإلنسةان مةن 

علق . إقراء وربك األكرم . الذي علم بالقلم . علم اإلنسان ما لم ٌعلم " 
ٔ

 

م " من سلك طرٌقا ٌلتمس فٌه علما سلك هللا به طرٌقا إلى الجنة " وٌقول علٌه الصبلة والسبل
ٕ

ولقةد 

بعث هللا سبحانه وتعالى األنبٌاء جمٌعاً للناس لتةربٌتهم وتعلةٌمهم ولٌنقةذوهم مةن الظلمةات إلةى النةور 

فكةةةانوا دعةةةاه خٌةةةر وصةةةبلح ،  ولقةةةد أوضةةةح هللا سةةةبحانه وتعةةةالى محاسةةةن المخلوقةةةات وعجاببهةةةا 

فً الكون و التؤمل فةً مةا حولنا،لٌتضةح لنةا أن الشةرٌعة اإلسةبلمٌة جةاءت أكثةر وضرورة التبصر 

تناسباً وموابمة للتقدم العلمةً وضةرورة اسةتخدام العقةل حتةى ٌكةون اإلنسةان متمٌةزاً عةن ؼٌةرة مةن 

المخلوقات فٌقول هللا تعةالى " ولقةد ذرأنةا لجهةنم كثٌةراً مةن الجةن واألنةس لهةم قلةوب ال ٌفقهةون بهةا 

ٌن ال ٌبصةةرون بهةةا ولهةةم أذان ال ٌسةةمعون بهةةا أولبةةك كاألنعةةام بةةل هةةم أضةةل أولبةةك هةةم ولهةةم أعةة

الؽافلون " 
ٖ

 

ولقد عظمت الشرٌعة اإلسبلمٌة قدر العلماء ورفعتهم درجات بالتقوى واإلٌمان قةال هللا تعةالى " قةل 

هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون إنما ٌتذكر أوال األلباب " 
ٗ

ٌةات واألحادٌةث وكةل هةذه اآل

أكبر دلٌل على ضرورة تعلٌم األطفال وحثهم على طلب العلم ومساعدتهم فً ذلك وتهٌبه الظةروؾ 

لهم من أجل مواصلة العلم وطلبة كما هو الحال فةً الكثٌةر مةن القةوانٌن الدولٌةة السةابدة هةذا الٌةوم. 

دما ٌتةةوفى أحةةد واهتمةةت الشةةرٌعة اإلسةةبلمٌة بالوالٌةةة علةةى القاصةةرٌن والصةةؽار وخصوصةةاً عنةة

الوالةةدٌن أو كلٌهمةةا فةةبل بةةد مةةن إقامةةة ولةةً علةةى القاصةةر ٌنفةةق علٌةةة وٌعلمةةه وٌربٌةةه وٌتصةةرؾ فةةً 

ممتلكاته بما ٌرى أنه األصةلح وؼالبةاً مةا تكةون للرجةال ألنهةم األقةدر علةى القٌةام بهةا وٌشةترط فٌهةا 

ه ، األمانةة ، اإلسةبلم ، شروطاً كثٌرة منها العقل والبلوغ و القدرة علةى حفةظ المةولى علٌةه وصةٌانت

الحرص والحفاظ على ممتلكات الصةؽٌر. وؼالبةاً مةا ٌطلةب القضةاة االحتفةاظ بةؤموال الصةؽار لةدى 

                                                           
ٔ
 ٘ – ٔسورة العلق ،آٌات  
ٕ
 مسند اإلمام أحمد ، ورواه الترمذي 
ٖ
   09ٔسورة األعراؾ ،آٌة  
ٗ
 9سورة الزمر،آٌة  



 

ٖ٘ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

وزارة العدل أو المحكمة أو الجهة المسإولة عن القضاء حتى ٌبلؽوا سن الرشد ثةم ٌةتم تسةلٌمها لهةم 

ممتلكةات الصةؽار وأمةوالهم وفً هذا مظهر جدٌد من حرص الشرٌعة اإلسبلمٌة على الحفةاظ علةى 

.ولقد نهى اإلسبلم عن أكل مال الٌتٌم والعبث به قال هللا تعالى " وال تقربوا مال الٌتٌم إال بالتً هةً 

أحسن حتى ٌبلػ أشده " 
ٔ

 

ولقد توعدت الشةرٌعة اإلسةبلمٌة مةن ٌعتةدي علةى أمةوال الٌتةامى قةال هللا تعةالى " إن الةذٌن ٌةؤكلون 

ما ٌؤكلون فً بطونهم ناراً وسٌصلون سعٌرا "  أموال الٌتامى ظلماً إن
ٕ

 

ولقةةةد أوصةةةى رسةةةول هللا م بوجةةةوب اإلحسةةةان إلةةةى األٌتةةةام والمحافظةةةة علةةةٌهم واألنفةةةاق علةةةٌهم 

ومسةةاعدتهم وتٌسةةٌر أمةةورهم فقةةال " أنةةا وكافةةل الٌتةةٌم فةةً الجنةةة كهةةاتٌن وأشةةار بإصةةبعٌة السةةبابة 

والوسطى" 
ٖ

م إلى أن الشرٌعة اإلسبلمٌة تهدؾ إلى تربٌة األٌتةام كسةابر 990ٔوٌشٌر  عبد الهادي 

األطفال فً المجتمع وتدعوا إلى البر بهم واإلحسان إلٌهم ثم ٌقارن بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون 

الوضعً " هذا هو موقؾ الشرٌعة من الٌتٌم ، فةؤٌن موقةؾ التشةرٌع الوضةعً دولٌةاً كةان أو وطنٌةاً 

اإلنسانٌة الراقٌةة التةً حثةت الشةرٌعة علٌهةا فةً التعامةل مةع الٌتةٌم . ولقةد عالجةت من تلك المعاملة 

بعض التشرٌعات الؽرٌبةة وضةع الٌتةٌم مةن خةبلل وسةٌلتٌن األولةى هةً ابتةداع نظةام التبنةً ، حٌةث 

تعول الٌتٌم إحدى األسر التً تفتقد الولد وهو نظام ٌلؽً نسب وهوٌة ودٌن الطفل . هذا فضةبلً عةن 

البعض بهذا النظام حٌث أصبح التبنً وسةٌلة لبلتجةار ؼٌةر المشةروع باألطفةال بةل وحتةى انحراؾ 

إٌذاإهم ، أما الوسٌلة الثانٌة فهً إٌداع الطفل الملجؤ حٌث ٌفتقد الحب والحنةان و العاطفةة والتوجٌةه 

ٌةره والتربٌة . ولقد أثبتت الدراسات الحدٌثة عظم الفارق بٌن الطفةل الةذي ٌنشةؤ فةً وسةط أسةرة وؼ

الذي ٌتربى فً المحاضن والمبلجا "
 ٗ

 

والشرٌعة اإلسبلمٌة تحفظ لئلنسان حقه فً الحٌاة وتحرم االعتداء على هذا حق ، وجعلت من ٌقتةل 

نفساً كمن قتل النةاس جمٌعةاً ، ونةددت بمةن ٌعتةدي علةى هةذا الحةق  كمةا أمةرت الشةرٌعة اإلسةبلمٌة 

فً الكثٌر من األمور فةً إشةارة واضةحة إلةى عةدم بضرورة المساواة بٌن األطفال الذكور واإلناث 

المساواة الذي كان سابداً فً الجاهلٌة ، حٌث كةان هنةاك تفضةٌل لةؤلوالد الةذكور علةى اإلنةاث وهةو 

األمر الذي رفضته الشرٌعة اإلسبلمٌة رفضاً واضحاً قال هللا تعالى " وإذا بشر أحدهم بةاألنثى ظةل 

                                                           
ٔ
 ٕ٘ٔسورة األنعام، آٌة  
ٕ
 ٓٔسورة النساء ،آٌة  
ٖ
 صحٌح البخاري،صحٌح مسلم 
ٗ
 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔعبد الهادي،حقوق الطفل ، 
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

وم مةن سةوء مةا بشةر بةه ، أٌمسةكه علةى هةون أم ٌدسةه فةً وجهه مسوداً وهو كظٌم ٌتوارى مةن القة

التراب ،إال ساء ما ٌحكمون "  
ٔ

 

والشةةرٌعة اإلسةةبلمٌة تحةةث علةةى معاملةةة األطفةةال برفةةق وحنةةان وتةةوفٌر األمةةن العةةاطفً لهةةم وعةةدم 

فقةال لةه  القسوة علٌهم فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  قبّةل الرسةول م الحسةن رضةً هللا عنةه

األقرع بن حابس ٌا رسول هللا أن لً عشرة من الولد لةم أقبّةل واحةداً مةنهم قةط فقةال لةه الرسةول م 

من ال ٌرحم ال ٌرحم . 
ٕ

وروى عن الرسول أنه أطال فً السجود لبن أحةد أبنةاء فاطمةة ركةب علةى 

سرعة حتى ال ٌعرض الطفل للسقوط.ظهره أثناء السجود فكرة الرسول م القٌام ب
ٖ

 

وٌجب معاملة األطفال على مبةدأ المسةاواة الكاملةة علةى اعتبةار أنهةم أخةوة فةً هللا وكلهةم ألدم وأدم 

من تةراب وبالتةالً فبلبةد مةن نبةذ العنصةرٌة والتفرقةة والتعصةب الةدٌنً والمةذهبً و العرقةً الةذي 

مساواة بٌن األطفال واعتبارهم جمٌعةاً أسةرة واحةدة ٌفرق بٌن األطفال ولقد كان اإلسبلم سباقاً إلى ال

 ٌرجع نسبهم إلى أب واحد 

فٌقةول هللا تعةةالى " ٌةةا أٌهةا النةةاس أنةةا خلقنةةاكم مةن ذكةةر وأنثةةى وجعلنةاكم شةةعوباً وقبابةةل لتعةةارفوا أن 

أكرمكم عند هللا أتقاكم " 
ٗ
  

ودة فً القرن العشرٌن ولقد ومن هنا ٌتضح أن الشرٌعة اإلسبلمٌة ال تجٌز التفرقة العنصرٌة الموج

 اهتمت الشرٌعة باألخبلقٌات العامة وأكدت على احترام اآلخرٌن وعدم إٌذابهم والسخرٌة منهم

قال هللا تعالى " ٌا أٌها الذٌن أمنوا ال ٌسخر قوماً من قةوم عسةى أن ٌكونةوا خٌةراً مةنهم ، وال نسةاء  

وال تنابزوا باأللقةاب . بةبس االسةم الفسةوق  من نساء عسى أن ٌكونوا خٌراً منهن وال تلمزوا أنفسكم

بعد اإلٌمان ومن لم ٌتب فؤولبك هم الظالمون" .
٘

 

 وال بد من تعلٌم األطفال المفاهٌم والقواعد الحسنة وؼرسها فً نفوسهم وتعوٌدهم على ممارستها 

وتإكةةد الشةةرٌعة علةةى احتةةرام الحقةةوق الشخصةةٌة لآلخةةرٌن فهةةذا عمةةر بةةن الخطةةاب ٌةةوبخ عمةةر بةةن 

لعةةاص علةةى  فعةةل أبنةةه عنةةدما لطةةم رجةةبلً ورفةةض القصةةاص وٌطلبةةه إلةةى المدٌنةةة ثةةم ٌةةؤمر الرجةةل ا

فٌلطمةةه بةةنفس الطرٌقةةة وٌقةةول أضةةرب أبةةن األكةةرمٌن  متةةى اسةةتعبدتم النةةاس وقةةد ولةةدتهم أمهةةاتهم 

أحراراً ٌا بن العاص ؟ . وفً هذا تؤكٌد على مبدأ المساواة بةٌن شةباب المسةلمٌن . اهتمةت الشةرٌعة 
                                                           

ٔ
 9٘-9٘سورة النحل ، اآلٌات  
ٕ

 0/9صحٌح البخاري   
ٖ
 9ٕٔ/ٕسنن النسابً  
ٗ
 ٖٔسورة الحجرات،آٌة  
٘

 ٔٔسورة الحجرات آٌة   
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

سبلمٌة بالبناء األخبلقً للطفل المسةلم نظةرا لؤلهمٌةة البالؽةة لؤلخبلقٌةات العامةة فةً التفاعةل بةٌن اإل

أفةةراد المجتمةةع المسةةلم وإقتةةداء برسةةولنا م الةةذي خاطبةةه المةةولى بقولةةه " وإنةةك لعلةةى خلةةق عظةةٌم " 

ٔ
د حقةوقهم علٌنةا . وٌقةول م " فٌجب أن نلتزم هذه القاعدة الواضحة فً تربٌةة أطفالنةا ونجعلهةا أحة

ما نحل والد ولده افضةل مةن خلةق حسةن " ومةن األخبلقٌةات العامةة التةً حضةت علٌهةا الشةرٌعة ، 

االحترام المتبادل وتوقٌر كبار السن فٌقول تعةالى  " فةبل تقةل لهمةا أؾ وال تنهرهمةا وقةل لهمةا قةوال 

كرٌما " 
ٕ

س منا من لم  ٌحترم صؽٌرنا ولم ٌوقر كبٌرنا " رواه الترمذيوٌقول م " لٌ
ٖ

 

،اهتمت الشرٌعة اإلسبلمٌة باآلداب األجتماعٌة التً تساعد فً تعةاون أفةراد المجتمةع وتكةاملهم مةن 

أجل تكوٌن مجتمع صالح ٌوفر ألفراده العةٌش الكةرٌم . فٌجةب تعلةٌم الصةؽار علةى الةوعً والحةس 

اصةر هةذا المجتمةع  مثةل احتةرام الجةار وكةؾ األذى عنةه واحتةرام المجتمعً وضةرورة احتةرام عن

كافة أفراد المجتمةع وعةدم تتبةع أخطةابهم وكشةؾ عةوراتهم وضةرورة مسةاعدتهم فةً الشةدابد . قةال 

م  " المسلم أخةو المسةلم ال ٌظلمةه وال ٌحقةره وال ٌحسةده  ، مةن كةان فةً حاجةة أخٌةه كةان هللا فةً 

عن مسةلم كربةة فةرج هللا عنةه بهةا كربةة مةن كةرب ٌةوم القٌامةة ومةن سةتر مسةلما  حاجته ومن فرج

سةةتره هللا ٌةةوم القٌامةةة " 
ٗ

رواه البخةةاري . والصةةدق مةةن الصةةفات التةةً ٌجةةب ؼرسةةها فةةً نفةةوس 

األطفال قال تعالى  " ومن اصدق من هللا حدٌثا " 
٘
وقال  " ٌؤٌهةا الةذٌن أمنةوا أتقةوا هللا وكونةوا مةع  

الصةةادقٌن " 
ٙ

والصةةدق مصةةدر لكةةل فضةةٌلة وتطمةةبن إلٌةةه الةةنفس والكةةذب ٌقلةةق القلةةوب وٌةةدعها 

 مضطربة حابرة .  

 :الممارسة الفعلٌة والتطبٌقٌة لحقوق الطفل فً اإلسالم  

بعد كل ما تقدم من حدٌث حول حقوق الطفل فً اإلسبلم من ناحٌة نظرٌة ال بد مةن الحةدٌث 

لحقٌقةً واالختبةار الفعلةً للجوانةب النظرٌةة التةً سةبق عن الجوانةب التطبٌقٌةة التةً تعتبةر المحةك ا

الحدٌث عنها . فكثٌةراً مةن النظرٌةات والفرضةٌات واجهتهةا الكثٌةر مةن الصةعوبات أثنةاء التطبٌةق . 

وبةةالنظر إلةةى حقةةوق األطفةةال فةةً الشةةرٌعه اإلسةةبلمٌه نجةةد أن الكثسةةر منهةةا ٌةةتم ممارسةةته  وتطبٌقةةه 

                                                           
ٔ
 ٗسورة القلم ،آٌة  
ٕ

 ٖٕسورة اإلسراء، آٌة   
ٖ
 صحٌح البخاري. 
ٗ
 صحٌح البخاري 
٘
 9ٕسورة النساء،آٌة  
ٙ
 9ٔٔسورة التوبة،آٌة  
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

ال ٌةةتم تطبٌقهةةا وممارسةةتها بالشةةكل الصةةحٌح وال بةةد مةةن بشةةكل جٌةةد  إال أن هنةةاك جوانةةب أخةةرى  

 اإلشارة إلى هذه الجوانب.

 

بعةةض التشةةرٌعات لةةم تؤخةةذ صةةفة اإللزامٌةةة ولةةٌس هنةةاك وسةةٌلة إللةةزام الوالةةدٌن بهةةا وبقٌةةت  -

متروكة لضمابرهم وذلك قد ال ٌكون كافٌاً للمحافظة علةى حقةوق هةإالء األطفةال ورعةاٌتهم 

م تعرٌضةةهم لئلهمةةال واألذى . وأصةةبحت الحاجةةة ماسةةة إلةةى وحمةةاٌتهم مةةن المخةةاطر وعةةد

رقابة مجتمعٌة تتمثل فً بعض الجهات التنفٌذٌة داخل المجتمع فً مراقبةة مةن ٌتجاهةل هةذه 

 التشرٌعات وذلك انطبلقا من القاعدة الفقهٌة )) إن هللا لٌزغ بالسلطان ما ال ٌزغ بالقرآن((

 

ردٌةةة والتعامةةل مةةع األطفةةال والصةةؽار بشةةكل الكثٌةةر مةةن هةةذه التشةةرٌعات تؤخةةذ صةةفة الف  -

انفرادي وٌصاحب ذلك ضعؾ فً التركٌز على الجوانب المجتمعٌةة والتنظٌمٌةة التةً تشةمل 

المجتمع بؤكمله وتعطٌه األحقٌةة الشةرعٌة فةً التةدخل عنةد اإلخةبلل بهةذه التشةرٌعات ومثةال 

نةافى مةع كةل مةا ٌمكةن ذلك عدم وجود آلٌة لمنع األباء مةن ضةرب أوالدهةم ضةرباً مبرحةاً ٌت

اعتباره تؤدٌباً وتربٌة وكثٌراً ما ٌشتكً األطبةاء العةاملون فةً اإلسةعاؾ والطةوارئ مةن مثةل 

هةةذه الحةةاالت التةةً ٌتوقفةةون عنةةد مجةةرد عةةبلج الطفةةل مةةن جةةراء اإلصةةابات والجةةروح التةةً 

سةبلمٌة لحقت به بسبب اعتداء والدة أو أحد أقاربه بشكل ٌتنةافى مةع التشةرٌعات والتعةالٌم اإل

 فً هذا الخصوص.

 حقوق األطفال فً مصر: نظرة عامة

كانت مصر من الدول التً تبنت فكرة عقد اتفاقٌة دولٌة لحقوق الطفل. وقد استضافت  -

فاقٌة، وأسفر عن تطرحت فٌه المسودة األولى لبل 999ٔاجتماعا للقمة باإلسكندرٌة عام 

مرادؾ إسبلمً للتبنً. فقد كانت مصر من االتفاقٌة المتعلقة بالكفالة ك ٕٔإضافة المادة 

حرٌصة على انضمام الدول العربٌة واإلسبلمٌة كافة إلى االتفاقٌة، وهو ما سعت بالفعل 

إلٌه، ونجحت فً تحقٌقه. ثم كانت مصر ضمن العشرٌن دولة األوابل فً االنضمام إلى 

برتوكولٌن االتفاقٌة، األمر الذي ٌإكد مدى ارتباط مصر بها. كما صدقت مصر على ال

  االختٌارٌٌن لبلتفاقٌة.
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

، وتم 99ٕٔقدمت مصر تقرٌرها األول التمهٌدي إلى لجنة حقوق الطفل فً أكتوبر  -

، 990ٔسبتمبر  ٘ٔوقدمت تقرٌرها الثانً فً  99ٖٔمناقشته فً الدورة الثالثة فً ٌناٌر 

تقرٌر الحالً . وبناًء على توصٌة اللجنة فإن الٕٔٓٓفً ٌناٌر  0ٕوتم مناقشته فً الدورة 

. ٌتبع التقرٌر فً 9ٕٓٓ-ٌٕٔٓٓضم التقرٌرٌن الثالث والرابع معا، وٌشمل الفترة من 

شكله ومضمونه المبادئ التوجٌهٌة العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارٌر الدورٌة التً 

من االتفاقٌة. وٌركز  ٗٗ)ب( من المادة ٌٔتعٌن على الدول األطراؾ تقدٌمها وفقا للفقرة 

على التنفٌذ الفعلً والتؽٌرات التً طرأت واإلجراءات  -حسب توجٌهات اللجنة -قرٌر الت

 التً تم اتخاذها لتنفٌذ المبلحظات الختامٌة للّجنة على التقرٌر السابق. 

فً مصر منذ مطلع األلفٌة قررت اللجنة الفنٌة االستشارٌة للمجلس القومً للطفولة  -

نحو حقوق األطفال من الفبات المهمشة ونحو قضاٌاها واألمومة أن توجه االهتمام الوطنً 

األساسٌة، مثل قضاٌا الحد من الفقر، وتمكٌن األسر، والقضاء على ظاهرة أطفال 

الشوارع، واألطفال العاملٌن، وتؤهٌل ودمج األطفال المعاقٌن، والمتسربٌن من التعلٌم، 

لتمٌٌز، وهو ما سٌتناوله والمحرومٌن منه، والمعرضٌن لممارسات العنؾ واالستؽبلل وا

 التقرٌر تفصٌبل فً حٌنه.

إن إلقاء الضوء على التعدٌبلت التشرٌعٌة ٌرجع الةى مةا تمثلةه هةذه الخطةوة الهامةة مةن نقلةة  -

وفةةً نظةةرة المجتمةةع الةةى قضةةاٌا  فةةى اإلطةةار القةةانونً الةةذي ٌحمةةى حقةةوق األطفةةالنوعٌةةة 

منظةةور آخر.وهةةو فةةى ذلةةك  الطفولةةة وأسةةلوب معالجتهةةا مةةن منطلةةق حقةةوقً، ولةةٌس مةةن أي

ٌضع أساسا مستقبلٌا ٌفتح الطرٌق أمام تطوٌر حقٌقً مبنى على التزام الدولة التزامةاً قانونٌةا 

 تجاه حقوق الطفل، وخاصة الطفل من الفبات المهمشة واألكثر ضعفا فً المجتمع.

وٌةةرتبط بهةةذا الخةةط الفكةةري خطةةوات أخةةري قطعهةةا المجلةةس، لعةةل أبرزهةةا وضةةع موازنةةة  -

ق الطفل، التةى سةٌعرض لهةا التقرٌةر بشةًء مةن التفصةٌل، وإن كانةت الجهةود المبذولةة حقو

على الجانب العملً ال تقل أهمٌة فى هةذا الصةدد، ومنهةا علةى سةبٌل المثةال: جهةود القضةاء 

على ممارسة تشوٌة األعضاء التناسلٌة للفتٌةات، والقضةاء علةى الفجةوة النوعٌةة فةى التحةاق 

 البنات بالتعلٌم 
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

ر باإلشارة أن تردد اسم المجلس خةبلل التقرٌةر، مةرده الةدور المحةوري الةذي ٌقةوم بةه وجدٌ -

باعتباره األداة الربٌسٌة للدولة فى قٌادة وتوجٌه العمل مةن أجةل الطفولةة، تخطٌطةاً  وتنسةٌقاً 

ومتابعة وتقٌٌماً، بالشراكــة مةع كافةة مإسسةات الدولةة الحكومٌةة واألهلٌةة والقطةاع الخةاص 

لدولٌةة والمانحةة. وعلةى ذلةك فةإن التقرٌةر ٌعبةر عةن حصةٌلة جهةود تلةك الجهةات والجهات ا

جمٌعةةا دون اسةةتثناء، مةةع التقةةدٌر بؤنةةه لةةم ٌشةةملها حصةةرا، لمبةةررات تتعلةةق بقصةةور قواعةةد 

البٌانات، مثلما سٌوضح التقرٌر، وإلى الحٌز المحدود لهةذا التقرٌةر بطبٌعتةه ومةا تحتمةه مةن 

 إٌجاز.

بةةد مةةن تقةةدٌر أنهةةا أقةةل مةةن الطموحةةات، لمحةةددات قةةد تتجةةاوز أحٌانةةا ومةةن حٌةةث النتةةابج، فبل -

القدرات المتاحــة، وقد ترتبط بظروؾ عامةة محلٌةة أو دولٌةة، مةن حٌةث تراجةع اقتصةادي، 

أو كسةةاد مرحلةةً، وانعكاسةةات ذلةةك علةةى خطةةط التنمٌةةة االجتماعٌةةة بوجةةه عةةام. فعلةةى سةةبٌل 

لم ٌتحقق بعد القضاء على الظاهرتٌن. إالّ  المثال فى مجالً أطفال الشوارع وعمل األطفال،

أن مةةا ٌجةةري مةةن جهةةود ٌسةةتهدؾ محاصةةرة المشةةكلتٌن مةةن كافةةة جوانبهمةةا. فقةةد تةةم وضةةع 

اإلطةةار القةةانونً، ورسةةم االسةةتراتٌجٌات والسٌاسةةات، وتوزٌةةع األدوار، وإجةةراء المسةةوح، 

وقةةد ال تبةةدو . وإطةةبلق حمةةبلت التوعٌةةةوعمةةل الدراسةةات، وتنفٌةةذ المشةةروعات التجرٌبٌةةة، 

نتةةةابج مباشةةةرة وحاسةةةمة واضةةةحة علةةةى الفةةةور. إالّ أن هةةةذه المحاصةةةرة المكتملةةةة بالتوعٌةةةة 

بةةالحقوق وبمحاربةةة الفقةةر، وبتمكةةٌن األسةةرة، وبنشةةر التعلةةٌم الجٌةةد، كةةل ذلةةك ٌمهةةد الطرٌةةق 

للوصول الى القضةاء التةدرٌجً علةى جٌةوب/ جوانةب الظةواهر السةلبٌة التةى مازالةت قابمةة 

لشوارع وعمل األطفال. وعلى ذلك، فمن المهةم قٌةاس "التوجةه العةام اإلٌجةابً" مثل أطفال ا

 نحو المعالجة، وهو ما تإكده الدراسة المدققة للتقرٌر.

إالّ أنةةه ال ٌجةةب إؼفةةال أن مصةةر تمةةر بمرحلةةة هامةةة فةةى تارٌخهةةا المعاصةةر، تؤخةةذ فٌهةةا  -

البسةٌط قةةدرا متزاٌةدا مةةن الدٌمقراطٌةة وحقةوق اإلنسةةان موقعةا متقةةدما، وٌنةال فٌهةا المةةواطن 

االهتمام بؤحواله وبما ٌقةدم لةه مةن متطلبةات الحٌةاة. ونعتقةد أن هةذا التوجةه العةام سةٌكون لةه 

أثراً اٌجابٌاً على قضاٌا الطفولة فى مصر، وعلى النتابج المترتبة على الجهةود المبذولةة فةى 

 هذا الصدد.
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 3007المؤشرات التنموٌة فً مصر لعام 

 اىْسبت اىَؤشس

 ٍؤشس اىخَْٞت اىبشسٝت ٍٗنّ٘بحٔ

 327.0 اىخَْٞت اىبشسٝت

 .3277 ح٘قغ اىحٞبة

 327.0 اىخؼيٌٞ

 .3260 اىْبحج اىَحيٜ اإلجَبىٜ ببىق٘ة اىشسائٞت ىيدٗالز

 0033 ٍخ٘سظ ّصٞب اىفسد ٍِ اىْبحج اىَحيٜ اإلجَبىٜ ٍقٍ٘ب ببىق٘ة اىشسائٞت ىيدٗالز

 ٍؤشساث اىصحت

  ػيٚ:ّسبت األسس اىخٜ ححصو 

 ٍٞبٓ ٍأٍّ٘ت                                                                     حضس

 زٝف                                                                               

0020% 

0.20% 

 حضس     صسف صحٜ                                                              

 زٝف                                                (trencher)صسف صحٜ زٝفٜ 

0.20% 

..20% 

 620 آالف ّسَت )ٗشازة اىصحت( 3.ػدد األطببء ىنو 

 020. آالف ّسَت )ٗشازة اىصحت( 3.ػدد اىََسضبث ىنو 

 20.. آالف ّسَت: إجَبىٜ 3.ػدد األسسة ىنو 

 020 ىنو ٍبئت أىف ّسَتػدد اى٘حداث اىصحٞت 

 اإلّفبق اىؼبً ػيٚ اىصحت % ٍِ االجَبىٜ اىؼبً

 % ٍِ اىْبحج اىَحيٜ االجَبىٜ                          

020% 

.20% 

 ٍؤشساث اىخؼيٌٞ

 %.762 ّسبت اىقٞد اإلجَبىٞت فٜ اىخؼيٌٞ األسبسٜ ٗاىثبّ٘ٛ ٗاىجبٍؼٜ

 %20.. ّفبق اىؼبًّسبت اإلّفبق اىؼبً ػيٚ اىخؼيٌٞ ٍِ اجَبىٜ اال

 %23. ّسبت اإلّفبق اىؼبً ٍِ اىْبحج اىَحيٜ اإلجَبىٜ 

 327.0 دىٞو اىخؼيٌٞ

 ٍؤشساث اىدخو ٗاىفقس

 ٍؼده اىبطبىت                                                                    اجَبىٜ

 إّبد                                                                                  

020% 

.02.% 

 3.326. +()ببألىف( إجَبى0ٜ.ػدد اىَخؼطيِٞ )

 0020.. +()ببألىف( إّبد0.ػدد اىَخؼطيِٞ )

 %.032 +( مْسبت ٍِ إجَبىٜ اىسنب0ُ.ق٘ة اىؼَو )

 % 0. اإلّبد فٜ ق٘ة اىؼَو )% ٍِ اإلجَبىٜ(

 %026. اىفقساء مْسبت ٍئ٘ٝت ٍِ إجَبىٜ األسس

 %.2. ٍؼده اىَْ٘ اىسنبّٜ

 6.727 إجَبىٜ اىْبحج اىَحيٜ اإلجَبىٜ بأسؼبز اىس٘ق )ببالِٝٞ اىجْٖٞبث(

 000027 ٍخ٘سظ ّصٞب اىفسد ٍِ اىْبحج اىَحيٜ اإلجَبىٜ ٍقٍ٘ب ببىق٘ة اىشسائٞت ىيدٗالز   

 .3260 دىٞو اىدخو )دىٞو اىْبحج اىَحيٜ االجَبىٜ(
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 : تفاقٌةالصعوبات التى تعترض تنفٌذ اال

باإلشةارة الةى مبلحظةةة اللجنةة بشةةؤن الصةعوبات التةةى تعتةرض تنفٌةةذ االتفاقٌةة والةةواردة  فةً الفقةةرة 

من وثٌقة المبلحظات الختامٌة للجنة على تقرٌر مصةر الةدورى الثةانً، بةؤن تفسةٌر السةلطات  ٕٔٓ

دي إلةى عرقلةة للنصوص اإلسبلمٌة تفسٌراً ضةٌقاً، ال سةٌما فةً مجةاالت تتعلةق بقةانون األسةرة، ٌةإ

التمتع ببعض حقوق اإلنسان المحمٌة بموجب االتفاقٌة، فقد اتخةذت مصةر خطةوات هامةة وواضةحة 

م والةةذى ٕٔٓٓلبلسةتجابة لمبلحظةةات اللجنةةة بعةةدة خطةوات نةةذكر منهةةا، صةةدور قةانون الخلةةع لعةةام 

لسةنة  ٗ٘ٔالقةانون رقةم  قضى علً التمٌٌز ضد المةرأة وأعةاد لهةا حقهةا فةى تطلٌةق نفسةها. كمةا أن

قضةةى علةةً التمٌٌةةز   م بشةةؤن الجنسةةٌة المصةةرٌة0٘لسةةنة  ٕٙم، بتعةةدٌل أحكةةام القةةانون رقةةم ٕٗٓٓ

القابم ضد أطفال المصرٌة المتزوجة من أجنبً، إذ أعطى األم المصرٌة المتزوجة مةن أجنبةً حةق 

مٌةز نقل جنسٌتها الى أطفالها،  قانون محاكم األسةرة ركةز علةً القضةاء علةً العقبةات التةى كانةت ت

ضد المرأة ونص صراحة علً حق الطفل فً أن ٌسةتمع إلٌةه فةً اإلجةراءات القضةابٌة واإلدارٌةة. 

 ٕٔم بتعةدٌبلت قةانون الطفةل رقةم  9ٕٓٓلعةام  ٕٙٔوقد توجت هذه الجهود بصةدور القةانون رقةم 

م والتى نجحت فً تقدٌم نقلةة نوعٌةة وتفسةٌراً مسةتنٌراً لهةذه النصةوص، إذ توسةعت فةً 99ٙٔلعام 

هوم الحماٌة الممنوحة للطفل، وسوؾ نتناول هذه التعةدٌبلت تفصةٌبل فةً التقرٌةر، نشةٌر هنةا فقةط مف

إلى لمحات حٌث نصت علةً أن تكفةل الدولةة كحةد أدنةً الحقةوق الةواردة فةً اتفاقٌةة حقةوق الطفةل 

ىء وؼٌرها من اإلتفاقٌات الدولٌة النافذة فً مصر. كما نصت صراحة فً المادة الثالثة علً المبةاد

األربعة لبلتفاقٌةة ومنهةا مبةدأ عةدم التمٌٌةز ألي سةبب كةان. كمةا كفةل القةانون حقةوق الطفةل المولةود 

خارج إطار الةزواج، ومنهةا حقةه فةً أن ٌنسةب إلةى والدٌةه الشةرعٌٌن وأن ٌلجةؤ إلةى كافةة الوسةابل 

تقٌةده المتاحة فةً سةبٌل ذلةك ، ومنحةت األم فةً سةابقة هةً األولةً الحةق فةً أن تبلةػ عةن ولٌةدها و

بسجبلت الموالٌد وتستخرج له شهادة مٌبلد منسوبا إلٌها كؤم، وهو حق كان مقصةورا علةً الرجةل، 

وأعطةةت التعةةدٌبلت األم الحاضةةنة حةةق الوالٌةةة التعلٌمٌةةة علةةً الطفةةل. وأعطةةت األم العاملةةة واألم 

لمسةجونة الحامل مٌزات أكثر، كما قضت بؤن تُْنَشؤ فً كةل سةجن للنسةاء حضةانةٌ لؤلطفةال، وبحةق ا

فً مبلزمةة صةؽٌرها حتةً ٌبلةػ عامةا، وأال تحةرم  مةن رإٌةة صةؽٌرها ألي مخالفةة ارتكبتهةا. كمةا 

كفلت التعدٌبلت رفع السن الدنٌا لزواج الفتاة لٌتساوى مع الفتً وقضت بذلك على شكل من التمٌٌز 

، سةةنة 9ٔكةةان قابمةةا، وجرمةةت حرمانهةةا مةةن التعلةةٌم أسةةوة بالصةةبً وجرمةةت تزوٌجهةةا قبةةل سةةن 
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سةةنة. وقةةدمت  ٕٔإلةةى  0وجرمةةت ختةةان الفتٌةةات، كمةةا رفعةةت السةةن الةةدنٌا للمسةةبولٌة الجنابٌةةة مةةن 

للجنة حقوق الطفةل حةول عدالةة  ٓٔالتعدٌبلت نظاما جدٌدا لعدالة األطفال ٌستلهم التعلٌق العام رقم 

وإعادة األطفال فً قضاء األحداث، ووضعت نظاما ٌنؤى عن العقاب وٌركز علً الحماٌة والتؤهٌل 

 الدمج وذلك على النحو الذى سنتناوله تفصٌبل.

 لحقوق الطفل : التصدٌق على المعاهدات والمواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة

 م.ٕٔٓٓماٌو  ٘صدقت مصر على المٌثاق اإلفرٌقً لحقوق ورفاهٌة الطفل فً   -2

طفال بشؤن أسوأ أشكال عمل األ 9ٕٔصدقت مصر على اتفاقٌة منظمة العمل الدولٌة رقم  -3

 م ٕٕٓٓماٌو  ٙفً 

 م. 9ٕٓٓإبرٌل  ٗٔصدقت مصر على اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فً  -4

 فً طرٌق التصدٌق على المعاهدات و المواثٌق الخاصة بحقوق الطفل: خطوات إٌجابٌة مستجدة

االنضمام للبروتوكول االختٌاري التفاقٌة حقوق الطفل بشؤن بٌع األطفال واستؽبلل  -

م، واالنضمام للبروتوكول ٌٕٕٓٓولٌو  ٗٔالبؽاء والمواد اإلباحٌة فً  األطفال فً

 م.0ٕٓٓفبراٌر  ٙاالختٌاري التفاقٌة حقوق الطفل بشؤن النزاعات المسلحة فً 

 م(.ٖٕٓٓمن االتفاقٌة فً ) ٕٔو ٕٓسحب مصر لتحفظاتها على المادتٌن  -

 م.99ٙٔ لسنة ٕٔم بتعدٌل قانون الطفل رقم 9ٕٓٓلسنة  ٕٙٔالقانون رقم  -

م بشؤن  0٘لسنة  ٕٙم بتعدٌل أحكام القانون رقم ٕٗٓٓلسنة  ٗ٘ٔالقانون رقم  -

 الجنسٌة المصرٌة ورفع التمٌٌز ضد الطفل المولود ألم مصرٌة وأب ؼٌر مصري.

إنشاء المجلس القومً لحقوق اإلنسان كآلٌة مستقلة لرصد حقوق اإلنسان وفق مبادئ  -

 (.ٖٕٓٓبارٌس )

 (.ٕٔٓٓعمل األطفال فً مصر ) المسح القومً لظاهرة -

 بإنشاء محاكم األسرة. ٕٗٓٓلسنة  ٓٔالقانون رقم  -

الخطة القومٌة لتعلٌم البنات وخطط تفصٌلٌة للسبع محافظات التً ترتفع بها الفجوة  -

 (.ٕٕٓٓالنوعٌة عن المعدل القومً )
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 (.ٖٕٓٓإنشاء خط مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة سبتمبر ) -

 (.ٌٕ٘ٓٓونٌو إنشاء خط نجدة الطفل ) -

 (.ٖٕٓٓاإلستراتٌجٌة القومٌة لحماٌة وتؤهٌل ودمج أطفال الشوارع ) -

 (.ٕٙٓٓاإلستراتٌجٌة القومٌة للقضاء على عمل األطفال وخطة العمل ) -

 (.ٕ٘ٓٓاإلستراتٌجٌة القومٌة لحماٌة النشء من المخدرات ) -

 (.ٕ٘ٓٓخطة العمل الخمسٌة بالتوافق مع وثٌقة عالم جدٌر باألطفال ) -

 (.ٕٙٓٓطة العمل الخمسٌة الوطنٌة لمناهضة العنؾ ضد األطفال )خ -

 (.ٕٙٓٓمعاٌٌر الجودة الشاملة داخل مإسسات الطفولة المبكرة ) -

 (.ٕٙٓٓموازنة حقوق الطفل المصري، أول موازنة حقوق فً المجتمع المصري ) -

 (.0ٕٓٓدلٌل التدرٌب للمتعاملٌن مع أطفال الشوارع ) -

 (.0ٕٓٓ) مسح ظاهرة أطفال الشوارع -

 مسودة اإلستراتٌجٌة القومٌة لتمكٌن األسرة. -

 (.0ٕٓٓإنشاء اللجنة الوطنٌة التنسٌقٌة لمكافحة ومنع االتجار فً األفراد ) -

 (.0ٕٓٓإنشاء وحدة مناهضة االتجار فً األطفال بالمجلس ) -

توقٌع بروتوكول بٌن المجلس ووزارة التربٌة والتعلٌم لتعمٌم منهج التعلم النشط فً  -

 ( .9ٕٓٓدارس الحكومٌة. )الم

قرار وزاري باستثناء خرٌجات مدارس تعلٌم البنات من شرط السن عند االلتحاق  -

 بالمدارس الحكومٌة.

م بشؤن تجرٌم ختان 9ٕٓٓلسنة  ٕٙٔتعدٌل قانون العقوبات بموجب القانون رقم  -

 اإلناث وتجرٌم االتجار فً األفراد.

 سنة للفتٌات.  9ٔزواج إلى تعدٌل قانون األحوال المدنٌة ورفع سن ال -

 إنشاء صندوق رعاٌة الطفولة واألمومة  -

 مسودة خطة وطنٌة لمناهضة االتجار فً األطفال .  -
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 قوقً :طبٌعة العمل المهنً للخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الطفولة من المنظور الح

لقد أسفر التؽٌر االجتماعً السرٌع الذي أصبح السمة الممٌزة لعالمنا المعاصر عن العدٌد من 

المشكبلت التً ٌتعرض لها أطفال العالم وٌعانون منها وبخاصة فً مجتمعاتنا النامٌة ، وهً 

، التسول ، مشكبلت متعددة ومتنوعة منها : العنؾ الموجه ضد األطفال، إساءة المعاملة ، اإلهمال 

أطفال ببل مؤوى)أطفال الشوارع( ، مشكبلت األٌتام ، اللقطاء ) مجهولً النسب ( ، المتاجرة 

باألطفال ، تشؽٌل األطفال )عمالة األطفال( ، استؽبلل األطفال فً الحروب )تجنٌد األطفال( ، 

ض واإلعاقات ، االنعكاسات السلبٌة للحروب والنزاعات األهلٌة والدولٌة على األطفال ، األمرا

الفقر ونقص إشباع االحتٌاجات ، التسرب من التعلٌم ، إنحراؾ األحداث .......وؼٌرها من 

 .المشكبلت 

وللتعامل المهنً مع تلك المشكبلت والصعوبات بؽرض مواجهتها أو الحد منها ، أو التخفٌؾ من 

" سٌجال " ٌمكن االستعانة كما حددهما  –آثارها ، فإن هناك نموذجان لوظابؾ الخدمة االجتماعٌة 

 بهما فً هذا الصدد هما : 

)خدمة الفرد وخدمة الجماعة  Social Control Modelنموذج الضبط االجتماعً  * األول:

 خدمات مباشرة(. 

) تؽٌٌر النظم  Social And Economic Modelالنموذج اإلقتصادي واالجتماعً  * الثانً:

 االجتماعٌة وتعدٌلها ( ،

نتناول طبٌعة العمل المهنً للخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الطفولة من المنظور  وفٌما ٌلً

الحقوقً فً ضوء أبعاد االطار التحلٌلً الذي اعتمدناه لتناول قضاٌا العمل المهنً فٌما ٌتعلق 

 بمٌدان حقوق االنسان وذلك على النحو التالً : 

 : جوانب وأبعاد العمل المهنً مع األطفال - ( أ)

تتعدد الجوانب التً ٌنبؽً ٌنصب علٌها العمل المهنً مع مرحلة الطفولة فً محٌط الخدمة 

االجتماعٌة ، وبخاصة من المنظور الحقوقً ، تلك الجوانب التً ٌمكن أن ٌتمثل أهمها 

 فٌما ٌلً :

، وٌقصد به عدد حاالت وفاة الرضع  Infant Death Rateمعدل وفٌات الرضع  ٓ

 .والدة فً سنة محددة  ٓٓٓٔلكل تحت جٌل السنة 
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 . Healthالصحة  ٓ

 . Educationالتعلٌم  ٓ

 .األطفال واألسرة بما فً ذلك لم شمل األسر  ٓ

 .وضع األطفال فً المإسسات / الحضانة  ٓ

 . International adoptions، بما فً ذلك التبنً الدولً  Adoptionالتبنً  ٓ

 .المسابل المتعلقة بالجنسٌن  ٓ

 .فال مجتمعات األقلٌات ، والسكان األصلٌٌن أط ٓ

 . Handicapped childrenاألطفال المعاقٌن سمعٌا وبصرٌا  ٓ

 . Displaced childrenاألطفال المهجرون  ٓ

بما فً ذلك االٌذاء واالستؽبلل  Abuse and exploitationاإلٌذاء واالستؽبلل  ٓ

، والدعارة  Pornography، وإنتاج المواد اإلباحٌة  Sexual abuseالجنسً 

Prostitution ، 

 - Sale and Trafficking of Childrenبٌع األطفال واالتجار بهم وخطفهم  ٓ

Child abduction. 

 . Adolescence Pregnancyحمل المراهقات  ٓ

 . Juvenile Delinquencyجنوح األحداث  ٓ

 . Children in Armed Conflictاألطفال فً النزاعات المسلحة  ٓ

 . Refugee Childrenاألطفال البلجبون  ٓ

 . Children Workingاألطفال العاملون  ٓ

 . Street Childrenأطفال الشوارع / األطفال ببل مؤوى ،  ٓ

 . Autistic Childrenأطفال التوحد  ٓ

 . Child Traffickingتهرٌب األطفال  ٓ

 .جوانب وأبعاد أخرى  ٓ

 التحلٌل : -)ب( 

اسة وتحلٌل وتقدٌر واقع المشكلة ، وحجمها ، ودرجة انتشارها ، واآلثار ونعنً به در
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 المترتبة علٌها وهنا :

قد ٌكون مدى االنتشار ) انتشار المشكلة ( ، وأماكن ومناطق انتشارها ، ونوعٌة الفبات  -

المتضررة منها ، والبٌانات اإلحصابٌة المتعلقة بها ، والتدابٌر التشرٌعٌة والحمابٌة ، 

ثؽرات القانون ، والسٌاسات والبرامج والخدمات الحكومٌة ، واستجابات قطاع العمل و

التطوعً والمهنة وؼٌرها ، مإشرات مفٌدة لدراسة مختلؾ أوجه وجوانب الموضوع 

 المذكورة أعبله ، 

وٌمكن أٌضا أخذ أوجه القصور فً توفٌر الخدمات والمإسسات ، ومستوى الخدمات  -

 ؤلطفال فً االعتبار ،والبرامج المقدمة ل

وبالرؼم من أن العدٌد من األطفال لم ٌبلؽوا سنا تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم ، ٌمكن  -

لؤلكبر سنا من بٌنهم أن ٌفعلوا ذلك ) الطفولة المتؤخرة ( إذا ما أتٌحت لهم الفرصة ، 

إلشراكهم فً  وتلقوا المساعدة المهنٌة البلزمة ، وهناك الكثٌر من اإلمكانات ؼٌر المستؽلة

 .تصمٌم وتسلٌم الخدمات 

 التدخل المهنً للخدمة االجتماعٌة مع األطفال من منظور حقوقً : -)ج( 

تمكٌن االخصابٌٌن االجتماعٌٌن من العمل فً شراكة مع الشباب ، والمساعدة على  -

 .تنظٌم صفوفهم 

األجٌال المستقبلٌة ان تتجه برامج االعداد المهنً لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن نحو اعداد  -

من المهنٌٌن القادرٌن على تجاوز نموذج " الطفل فً األسرة " ونماذج االنحراؾ التقلٌدٌة 

. 

 .اعتبار الطفل كشخص له حقوق اصٌلة ٌنبؽً حماٌتها والدفاع عنها -

العناٌة من قبل المشتؽلٌن بالخدمة االجتماعٌة ببلورة أبعاد التصور اإلسبلمً لرعاٌة  -

، بما ٌتسق مع طبٌعة االنسان بوجه عام والطفل ومرحلة الطفولة بوجه خاص فً الطفولة 

هذا التصور ، وكٌؾ أن اإلسبلم أوجب على األسرة والمجتمع وولً األمر القٌام بكل ما 

من شؤنه أن ٌحفظ الطفل من كّل ما ٌضّره ، والقٌام بلوازمه وشإونه على أكمل وجه 

عة ونمو شخصٌته بشكل سلٌم ومتوازن وفق منهج ممكن ، بما ٌحقّق حاجاته المتنوّ 

اإلسبلم وتعالٌمه ، وكٌؾ أن رعاٌة األطفال واجبةٌ شرعا ، وحبُّهم قرب إلى هللا ، وأن 
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الطفل فً اإلسبلم أمانة فً ٌد المسإول عنه ، وودٌعة أودعها هللا األبوٌن ، ولذَا فعلى 

ته ودٌنه ، إنطبلقا من القاعدة التً األبوٌن أن ٌقوَما بما ٌحفظ علٌه سبلمته وأمنه وصح

أرساها النبً الكرٌم م فً الحدٌث الشرٌؾ : " كلُّكم راع ، وكلّكم مسإول عن رعٌته ، 

الّرجل راع فً بٌته وهو مسإول عن رعٌته ، والمرأة راعٌة فً بٌت زوجها وهً 

 مسإولة عن رعٌتها ...." 

  ( ب)

 طفال :الصكوك الدولٌة وحقوق األ -)د( 

وتتؤلؾ الصكوك الدولٌة الربٌسٌة التً تتناول موضوع الفقر من : اإلعبلن العالمً لحقوق 

( ، والعهدٌن الدولٌٌن الخاصٌن بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة 9ٗ9ٔاالنسان ) 

م ( ، 9٘9ٔم( ، وإعبلن حقوق الطفل )9ٙٙٔوالثقافٌة ، وبالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة )

، اإلعبلن العالمً وخطة العمل المعتمدٌن فً مإتمر م ( 999ٔ)الطفل  واتفاقٌة حقوق

م( ، وقواعد األمم المتحدة النموذجٌة الدنٌا إلدارة 99ٓٔالقمة العالمً من أجل الطفل )

م( ، واتفاقٌة الهاي عن الجوانب المدنٌة 99٘ٔشإون قضاء االحداث ) قواعد بكٌن ( )

م( ، 99ٓٔ) مإتمر الهاي للقانون الدولً الخاص  الختطاؾ األطفال على الصعٌد الدولً

م( 99ٖٔواالتفاقٌة بشؤن حماٌة األطفال والتعاون فً مجال التبنً على المستوى الدولً )

، واالعبلن بشؤن حماٌة النساء واألطفال فً حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة 

 .م( ، واتفاقٌات /توصٌات منظمة العمل الدولٌة 90ٗٔ)

 الصكوك اإلقلٌمٌة وحقوق األطفال : -)هـ( 

وتتؤلؾ الصكوك اإلقلٌمٌة الربٌسٌة فً هذا الصدد من : المٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان 

م( ، واالتفاقٌة األوروبٌة 9ٙ9ٔم( ، االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق االنسان )99ٔٔوالشعوب )

والمٌثاق االجتماعً م( ، 90٘ٔم( ، ووثٌقة هلسنكً الختامٌة )9٘ٓٔلحقوق االنسان )

 .م( 99ٙٔاألوروبً " المعدل " )

 الصكوك الوطنٌة فً مصر : -)و( 

 9ٕٓٓلسنة  ٕٙٔوالمعدل بالقانون رقم  99ٙٔلسنة  ٕٔقانون الطفل رقم 
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أسئلة هامة تؤخذ فً االعتبار لتطوٌر وتفعٌل الممارسة المهنٌة مع األطفال من منظور  -)ز( 

 حقوقً :

 النسان التً تثار فٌما ٌتعلق باألطفال  : ما مسابل حقوق ا -

كالحق فً الحٌاة والبقاء والنمو السلٌم ، وهو حق أساسً أقرته المواثٌق الدولٌة وأكدت علٌه  

وألزمت الدول بضمان بقاء الطفل ونموه ، وٌشمل حق الطفل فً الحٌاة واالحتٌاجات األساسٌة 

ر معٌشٌة مبلبمة كالسكن والؽذاء والخدمات للبقاء التً تكون أهم أسس الوجود ، وفق معاٌٌ

 .الصحٌة 
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 مقدمة: 

ال أمان لمجتمع ٌزداد فٌه الجوع والفقر والحرمان البشري، وال مستقبل لوطن ٌتعاظم فٌه الشعور 

بالعجز لدي مواطنٌه، وال استقرارلبلد ٌفتقد العدالة فً اقتسام الثروة الوطنٌة، وال تنمٌة مجتمعٌة 

فهل تعً الحكومات  .فٌها أعداد األطفال المحرومٌن من تلبٌة احتٌاجاتهم اإلنسانٌة فً دولة تتعاظم

 !المحلٌة أن تهمٌش أجٌال المستقبل هو الخطر القادم الذي ٌهدم أسس االستقرار االجتماعً ؟

 ومن هذا المنطلق سٌخصص هذا الفصل لتناول قضٌة الفقر فً ضوء المحاور التالٌة:

 مفهوم الفقر. .2

 الفقر عالمٌاً وإقلٌمٌاً ومحلٌاً.مشكلة  .3

 عولمة الفقر ومإشرات التمٌة البشرٌة. .4

 قٌاس الفقر . .5

 النظرٌات االجتماعٌة المفسرة لظاهرة الفقر . .6

 الخصابص االجتماعٌة للفقراء . .7

 المشكبلت االجتماعٌة لفقراء . .1
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 الفقر لغوٌاً:

الفقةر بمعنةى الخصةاص، العةدم، الفَْقُر فً اللؽة هو االحتٌاج، وافتقر ضةد اسةتؽنى. وقةد ورد 

والعوز. وقٌل إن الفقٌر هو المكسُوُر فَقاِر الظهر
(ٔ)

. 

وأول مصةدر للفقةةر باعتبةاره قٌمةةة هةو القةةرآن الكةةرٌم. فقةد ورد اللفةةظ ومشةتقاته بصةةٌؽة اسةةم 

ةدَقَاُت ِلْلفُقَةَراِء َواْلَمَسةاِكٌِن " )التوبةة:  المفةرد )الفقٌةر( "  (، ثةمٓٙالفاعل الجمع )الفقةراء( " ِإنََّمةا الصَّ

ٌَْطاُن ٌَِعةدُكُُم اْلفَْقةَر " 9ٕفَكُلُواْ ِمْنَها َوأَْطِعُمةواْ اْلبَةآِبَس اْلفَِقٌةَر " )الحةج:  ( ثةم اسةم الفعةل )الفقةر( " الشَّة

 (.9ٕٙ)البقرة: 

ومةةن حٌةةث الشةةكل اللؽةةوي ٌشةةٌر إلةةى مجموعةةة مةةن النةةاس، طبقةةة اجتماعٌةةة هةةم الفقةةراء. 

ٌةةرة ومتحركةةة ال تبقةةى علةةى حةةال ثابةةت، وهةةم محرومةةون بةةؤلؾ والم والطبقةةات االجتماعٌةةة متؽ

التعرٌؾ ولٌس مجهولٌن، فاعل ومفعةول ومجةرور أي أنهةم فةاعلون ومفعولةون ومسةتقبلون ألفعةال 

أخرى
(ٕ)

. 

 الفقر اصطالحاً:

مثله مثل باقً المفةاهٌم فةً العلةوم االجتماعٌةة التةً تتمٌةز بحملهةا مضةامٌن ودالالت فلسةفٌة 

رتبط باإلنسةان فةً المجتمةع، والتةً لةم تلةق إجماعةاً تامةاً حولهةا. وقةد اختلةؾ فةً تحدٌةده ومعرفٌة ت

المفكةةةرون والخبةةةراء، وٌبةةةدو االخةةةتبلؾ بٌنةةةاً بةةةٌن االقتصةةةادٌٌن الةةةذٌن ٌعتمةةةدون معةةةاٌٌر كمٌةةةة، 

واالجتماعٌٌن الذٌن ٌركزون أكثر على األبعاد االجتماعٌة
(ٖ)

. 

الدارسةةٌن والمهتمةةٌن أن مفهةةوم الفقةةر وتحدٌةةده  وتؤسٌسةةاً علةةى هةةذا، ٌسةةود جةةدل كبٌةةر بةةٌن

واستخداماته ٌتم بناء على خلفٌات فكرٌة وأٌدٌولوجٌة؛ ولةذلك لةم ٌشةهد اإلجمةاع حولةه السةتخداماته 

المختلفة فً سٌاقات متباٌنة وتحدٌد نطاقه بكٌفٌات مختلفة. وعلٌه ٌبقةى مفهومةاً نسةبٌاً ٌجةب التعامةل 

                                                           
 .ٓٙم، ص99ٓٔهـ، ٓٔٗٔ، ٘، جٔ، دار الفكر، بٌروت، ط: لسان العربدمحم بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري (ٔ)
الفقر فً مصر: الجذور  –، ورقة عمل مقدمة فً أعمال الندوة السنوٌة السادسة هل الفقر قٌمة؟ دراسة فً علم اجتماع الثقافةحسن حنفً:  (ٕ)

 .ٔ، ص999ٔماٌو  9-9واألسباب التداعٌات وآفاق المستقبل، جامعة القاهرة، 
 .0ٔ، صٖٕٓٓ، دار الفجر، القاهرة، قراء والمحرومٌنالمجتمع األخر مجتمع الف –عولمة الفقر إسماعٌل قٌره وآخرون:  (ٖ)
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معةةه مةةن هةةذا المنظةةور
(ٔ)

نبلحةةظ تنوعةةاً كبٌةةراً فةةً تحدٌةةد ظةةاهرة الفقةةر بحصةةرها فةةً عةةدة . ولهةةذا 

مإشرات، تارة ٌؽلب علٌها الطابع الكمً وتارات أخرى ٌؽلب علٌها الطابع الكٌفً
(ٕ)

. 

ومهما ٌكن من أمةر، فةإن المحةاوالت التعرٌفٌةة بةالرؼم مةن تنوعهةا وتعةددها، ٌمكةن تقسةٌمها 

 وفقاً للمداخل اآلتٌة:

 مدخل الدخل:  - أ

قةةةر ٌتمثةةةل بكمٌةةةة المبةةةالػ النقدٌةةةة المقبولةةةة اجتماعٌةةةاً للحصةةةول علةةةى الحةةةد األدنةةةى حٌةةةث الف

الضةةروري للحٌةةاة مةةن أجةةل البقةةاء واسةةتمرار الكفةةاءة البدنٌةةة
(ٖ)

. وٌةةتم علةةى أساسةةه تصةةنٌؾ لحالةةة 

الفقراء باختٌار معٌار لقٌاس مستوى المعٌشة وتحدٌد خط الفقر الذي ٌقسم المجتمع إلى فقراء وؼٌر 

مع مراعاة أال ٌعتمد التصنٌؾ على الفبة التً ٌنتمً إلٌها الفردفقراء. 
(ٗ)

 Ravallion. فكمةا ٌةذكر 

أن تشخٌص الفقر وخصابص الفقراء ٌجب أن تكون متسقة، وٌقصةد باالتسةاق أن ٌكةون لخةط الفقةر 

قة بةٌن قٌمة ثابتة عبر الزمن أو بٌن المناطق أو فبات المجتمع المختلفة. وبالتالً فإن المقارنة المتسة

األفراد تعنً أن أي فردٌن لهم نفةس مسةتوى االسةتهبلك الحقٌقةً ٌةتم تصةنٌفهما إلةى فقةراء أو ؼٌةر 

فقراء بصرؾ النظر عن الزمان أو المكان
(٘)

. 

وٌتطلب قٌاس هذا النوع من الفقر، بٌانات مفصلة عن دخل واستهبلك كةل أسةرة علةى جمٌةع 

ل واإلنفةةاق واالسةةتهبلك أو مسةةوح مسةةتوٌات السةةلع خةةبلل فتةةرة مرجعٌةةة معٌنةةة، مثةةل مسةةوح الةةدخ

المعٌشة التً تجرٌها بعض الدول العربٌة
(ٙ)

. 

 مدخل الحاجات األساسٌة:  - ب

حٌةةث الفقةةر هةةو الحرمةةان مةةن المتطلبةةات البلزمةةة لتلبٌةةة الحةةد األدنةةى المقبةةول مةةن الحاجةةات 

ً ٌتعةةٌن علةةى األساسةةٌة بمةةا فةةً ذلةةك الؽةةذاء، المسةةكن، الصةةحة، التعلةةٌم والخةةدمات األساسةةٌة التةة

                                                           
 .ٓٔ، صٕٗٓٓ، دار فرحه، القاهرة، اتجاهات نظرٌة ومنهجٌة حدٌثة –الفقر وقٌاسه حسن:  نادٌة جبرهللا (ٔ)
 .ٕٓ، مرجع سبق ذكره، صعولمة الفقرإسماعٌل قٌره وآخرون:  (ٕ)

)3( Ravi Kanbur,Lyn Squire,:The Evolution of Thinking about Poverty Exploring the Interactions, Report 
World Bank, September 1999, P. 3. 

من أجل استراتٌجٌة متكاملة لمحاربة  –الفقر الذاتً ورأس المال االجتماعً فً مصر وزارة التخطٌط بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة:  (ٗ)
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المجتمع توفٌرها
(ٔ)

. فضبلً عن االفتقار إلى األصةول المادٌةة المولةدة للةدخل، وفقةدان االحتٌةاطً أو 

الضمان لمواجهة الحاالت الصعبة، كالمرض واإلعاقة والبطالة والكوارث واألزمات
(ٕ)

. 

ل النامٌةة، وٌعد مدخل االحتٌاجات األساسٌة مدخبلً مناسباً بصفة خاصة لقٌاس الفقر فةً الةدو

علةةى اعتبةةار أنةةه ٌقةةوم بةةإجراء مقارنةةات الفقةةر مةةن سةةلع ومةةوارد محةةددة "سةةواء بالنسةةبة للؽةةذاء أو 

لؽٌرها" والتً تعتبر ضرورٌة للحفاظ على الحد األدنى للمعٌشة داخل مجتمع معٌن. وعنةد ترجمتةه 

فً مةن الحاجةات بدقة، فإن هذا قد ٌعنً عدم قدرة األفراد علةى الحصةول علةى الحةد األدنةى أو الكةا

المادٌة كالتؽذٌة والمبلبةس والمةؤوى والمٌةاه الصةالحة للشةرب ووسةابل التعلةٌم والصةحة والحاجةات 

ؼٌةةر المادٌةةة مثةةل حةةق المشةةاركة والحرٌةةة اإلنسةةانٌة والعدالةةة االجتماعٌةةة
(ٖ)

. والفقةةر بهةةذا المعنةةى 

األخٌر ٌمكن أن ٌشكل حرمان القدرات وهو ما سنوضحه فً المدخل التالً
 

. 

 مدخل القدرة:  - ت

وٌشةةٌر إلةةى أن الفقةةر هةةو تةةدنً مسةةتوى قةةدرات اإلنسةةان إلةةى حةةد ٌمنعةةه مةةن المشةةاركة فةةً 

عملٌات التنمٌة وفً جنً ثمارها
(ٗ)

. وٌستند هذا المدخل إلى امةتبلك البشةر القةدرات التةً تسةاعدهم 

ختلفةةعلى مواصلة الحٌاة بصورة مبلبمة بما فً ذلك القدرات البلزمة إلشةباع حاجةاتهم الم
(٘)

ذات  

الطابع المادي مثل الحصول على الؽذاء الجٌد، والكساء والمؤوى المبلبمٌن وتجنب االعتبلل، وتلك 

المتعلقة بالمنجزات االجتماعٌة مثل المشاركة فً حٌاة المجتمع المحلً
(ٙ)

. 

وتحلٌةةل الفقةةر تؤسٌسةةاً علةةى منظةةور القةةدرة مةةن شةةؤنه أن ٌعةةزز فهةةم طبٌعةةة وأسةةباب الفقةةر 

ووسةٌلة محةددة تحظةى بكةل االهتمةام وهةً  -ان إذ ٌنؤى باالهتمام األول بعٌةداً عةن الوسةابل والحرم

إلى الؽاٌات التً لدى الناس مبرراً للسعً إلٌها، ومن ثم بالمقابةل إلةى الحرٌةات فةً إشةباع   -الدخل

هذه الؽاٌات
(0)

ة المةرء ، وعلى سبٌل المثال، تحسٌن النتابج الصحٌة ال ٌإدي فقط إلى تحسٌن رفاهٌة

                                                           
 .ٖٕٔ، صٕٔٔٓ، ٔ، القاهرة، طاستراتٌجٌات بدٌلة, مكتبة االنجلو المصرٌة –تمكٌن الفقراء طلعت السروجً:  (ٖ)
، مركةز دراسةات الوحةدة السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة والفقر مع إشارة خاصة للوطن العربً: دسالم توفٌق النجفً ، احمد فتحً عبد المجٌ (ٗ)

 .ٓٗ، ص9ٕٓٓ، أؼسطس ٔالعربٌة، بٌروت، لبنان، ط
 .9، مرجع سبق ذكره، صتحدٌات قٌاس الفقر فً منطقة االسكواهبه أللٌثً:  (ٔ)
 .0ٓٔ، صٕٓٓٓ، دار األمٌن، القاهرة، العولمة وتحدٌات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصريارة: بثٌنة حسٌن عم (ٕ)
فصةةل فةً كتةةاب الفقةر فةةً الةوطن العربةةً، تحرٌةر احمةةد السةٌد النجةةار، مركةز الدراسةةات السٌاسةةٌة  الرؤٌةة النظرٌةةة للفقةرمحمةود شةةعبان:  (ٖ)

 .9ٗ، صٕ٘ٓٓواإلستراتٌجٌة، القاهرة، 
 .ٖٕٔمرجع سبق ذكره، ص استراتٌجٌات بدٌلة, –تمكٌن الفقراء السروجً:  طلعت (ٗ)
، ص ص ٕٓٔٓ، ٔ، ترجمة شوقً جبلل، سلسلة العلوم االجتماعٌة، الهٌبة المصةرٌة العامةة للكتةاب، القةاهرة، طالتنمٌة حرٌةأمارتٌاصن:  (٘)

ٔٗٓ-ٔٗٔ. 
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المرء بل ٌزٌد أٌضةاً إمكانةات كسةب الةدخل. وزٌةادة التعلةٌم ال تةإدي فقةط إلةى تحسةٌن رفاهٌتةه بةل 

تإدي أٌضاً إلى تحسةٌن النتةابج الصةحٌة وزٌةادة الةدخل. وتةوفٌر الحماٌةة للفقةراء ال ٌقةؾ أثةره عنةد 

التةةً شةةعورهم بةةؤنهم أقةةل تعرضةةاً للمعانةةاة فحسةةب بةةل ٌسةةمح لهةةم أٌضةةاً بةةؤن ٌسةةتفٌدوا مةةن الفةةرص 

تتضمن مخاطر أقل وتحقق عابداً أكبةر. وزٌةادة االسةتماع إلةى صةوت الفقةراء وإشةراكهم ال تقضةً 

فقةط علةةى شةةعورهم باالسةةتبعاد بةةل تةةإدي أٌضةةاً إلةى تحسةةٌن توجٌةةه خةةدمات الصةةحة والتعلةةٌم لتلبٌةةة 

.احتٌاجاتهم. ومن ثم مساعدتهم على الخروج من براثن الفقر والتؽلب على مةا ٌعانونةه مةن عةوز
(ٔ)

 

وبذلك فإن هذا المدخل ٌوفق بٌن الفقر المطلةق والفقةر النسةبً حٌةث أن الحرمةان النسةبً مةن حٌةث 

الةةدخول والسةةلع البلزمةةة لتحقٌةةق ظةةروؾ المعٌشةةة المقبولةةة اجتماعٌةةاً ٌمكةةن أن ٌةةإدي إلةةى حرمةةان 

مطلق فً القدرات الدنٌا.
(ٕ)

 

 مدخل التنمٌة البشرٌة :  - ث

الفرص والخٌةارات التةً تعةد أكثةر مةن أساسةٌة بالنسةبة إلةى  وٌشٌر إلى أن الفقر ٌعنً انعدام

تنمٌة رأس المال البشري. وأهم هذه الخٌةارات هةً العةٌش حٌةاة طوٌلةة فةً صةحة جٌةدة، والتعلةٌم، 

والتمتةع بمسةةتوى معٌشةة البةةق. وهنةاك خٌةةارات إضةافٌة تشةةمل الحرٌةة السٌاسةةٌة، وحقةوق اإلنسةةان 

 م النفس وكذلك احترام اآلخرٌن.األخرى المكفولة ومختلؾ مكونات احترا

تلك هً بعض الخٌارات األساسٌة التً ٌمكةن أن ٌةإدي عةدم توافرهةا إلةى حجةب الكثٌةر مةن 

الفرص األخرى. وهذا ٌعنً أن الفقر ال ٌعنً مجرد النقص فً الدخل أو الفشل فً الحصةول علةى 

قةدرة اإلنسةانٌة التةً تتسةع الحاجات األساسٌة أو قلة المنفعة بشكل عةام ولكنةه ٌعنةً أٌضةاً قصةور ال

 ً لتشمل حقوق المواطنة أٌضا
(ٖ)

. 

 وهناك تعرٌفات للفقر اعتمدت علً الجمع بٌن هذه المداخل منها علً سبٌل المثال :

تعرٌؾ كرٌمة كرٌم
(ٗ)

وتنظر للفقر علً أنه "ظاهرة اجتماعٌة متعددة الجوانب، فلةٌس الفقةر  

ولكنةه عةزل وتهمةٌش لطبقةة مةن المجتمةع الفقر نقصاً فةً الةدخل فحسةب أو حتةى نةدرة فةً العمةل، 

وحرمانها من المشاركة فً صنع القرار وإبعادها عن الوصول إلةى مختلةؾ الخةدمات االجتماعٌةة، 

                                                           
 .ٙٔ، صٕٔٓٓ-ٕٓٓٓالدولً، مركز األهرام للنشر والترجمة، القاهرة، البنك  شن هجوم على الفقر,تقرٌر عن التنمٌة فً العالم:  (ٔ)
 .ٖٕٔ، مرجع سبق ذكره، صاستراتٌجٌات بدٌلة –تمكٌن الفقراء طلعت السروجً:  (ٕ)
 .ٖٔ، ص99ٓٔ، البحرٌن، 2220 تقرٌر التنمٌة البشرٌة البرنامج اإلنمابً لؤلمم المتحدة: (ٖ)
 .9ٔ، ص99ٓٔ، القاهرة، دراسة عن نطاق الفقر فً مصر – الفقر وحقوق اإلنسانكرٌمة كرٌم:  (ٔ)
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حٌث ٌتعارض الفقر مع حقوق اإلنسان، وال ٌستقٌم قط مةع الحقةوق االقتصةادٌة الضةرورٌة للحٌةاة، 

ان، فةالفقر ٌعنةً عةدم قةدرة الفةرد علةى وإنما ٌتعارض أٌضةاً مةع الحقةوق السٌاسةٌة األساسةٌة لئلنسة

تحقٌق مستوى كرٌم من المعٌشة، كما ٌعنً أٌضاً عةدم قةدرة الفةرد علةى المطالبةة بحقوقةه السٌاسةٌة 

 من حرٌة التعبٌر وحرٌة الكلمة".

كما حدد البنك الدولً مفهوم الفقر على أنه
(2)

: 

صةةول إلةةى "ؼٌةةاب فةةرص الوصةةول إلةةى أسةةواق العمةةل والحصةةول علةةى عمةةل وفةةرص الو

ؼٌاب القدرة على الحصول على بعض الخةدمات العامةة مثةل التعلةٌم والرعاٌةة  –الموارد اإلنتاجٌة 

عدم الشعور باألمان وقابلٌة التعرض لبعض المخاطر االقتصةادٌة واالجتماعٌةة وبعةض  –الصحٌة 

والنةةوع أنةةواع العنةةؾ المةةدنً والجسةةدي المةةرتبط بانخفةةاض المسةةتوى االجتمةةاعً والقةةدرة البدنٌةةة 

عدم القدرة على المشاركة فً إبداء الرأي على مستوى المجتمع وعلى المسةتوى  –والدٌن والعرق 

القومً نتٌجة االعتزال واالؼتةراب النةاجمٌن عةن التهمةٌش والتمٌٌةز االجتمةاعً والسٌاسةً وفقةدان 

 القدرة على االتصال".

اخل السابقة ٌشٌر إلً العجةز فةً وفً تقدٌر الباحثٌن فإن مفهوم الفقر الذي تشترك حوله المد

تحقٌق الحاجات المادٌة والمعنوٌة للفرد. فالفقر ال ٌعنً مجرد االفتقار إلً الدخل، والً ما تسةتطٌع 

النقود شراإه وإنما ٌعنى االفتقار إلً أن ٌكون الفرد جزء من المجتمع ٌنعم بما ٌوفره من فةرص. " 

ه، ولكةةن فةةً الفةةرص التةةً ٌوفرهةةا لهةةم المجتمةةع فاألؼنٌةةاء أكثةةر ثةةراء لةةٌس فةةً مجةةرد الةةدخل وحةةد

كالخةةدمات والملكٌةةة واالحتةةرام والحرٌةةة "
(ٕ)

. وٌةةري البةةاحثٌن أهمٌةةة الجمةةع بةةٌن المةةداخل األربعةةة 

 سواء فً تحدٌد مفهوم الفقر أو تحلٌله. 

 

 

 

 

                                                           
 .ٔ٘ٔ، صٕٗٓٓ، ترجمة دمحم محمود شهاب، واشنطن، دمج المجتمع والبٌئة واالقتصاد –النمو المسئول لأللفٌة الجدٌدة البنك الدولً:  (ٕ)
  . ٔ٘ٔ، ص ٕٗٓٓجمة دمحم محمود شهاب، واشنطن ، ، ترالنمو المسئول لأللفٌة الجدٌدة دمج المجتمع والبٌئة واالقتصادالبنك الدولً:  (ٔ)
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 اسباب الفقر :

 )) االسباب االقتصادٌة ((  -2

خم فتوزٌع الدخل ٌتؤثر بسوق العمل بالنسق وتشمل توزٌع الدخل وثبات االجور والبطالة والتض

السٌاسى المجتمعً وعلٌه فان الطرٌقة التى ٌوزع بها الدخل هى التى تسبب الفقر ومثال ذلك ان 

االقلٌات العرفٌة واالثٌنٌة فى الوالٌات المتحدة لٌست فقٌرة بسبب ندرة الموارد ولكن بسبب عدم 

 بطالة بكل انواعهاالعدالة فى توزٌع الدخل والثروة اماكن ال

 موسمٌة( او حتى العمل فى اعمال متدنٌة فهى تسبب الفقر  –)مستمرة  

 )) االسباب االجتماعٌة (( -3

حٌث تؤثر البٌبة االجتماعٌة على االسرة فاالسرة هى الشرٌحة االسٌاسٌة فى التنشبة االجماعٌة ، 

 ولكن االسرة الفقٌرة تعمل على تدعٌم دورة لحٌاة الفقر

 سباب السٌاسٌة (( )) اال  -4

وتعد من اهم العوامل السٌاسٌة المإدٌة للفقر عدم وجود سٌاسة اجتماعٌة واضحة لمعالجة الفقر 

 وعدم   اشراك الفقراء فى وضع هذه السٌاسات

 -اسباب الفقر من حسب النوع : -اوال :

 -( اسباب الفقر من وجهة نظر الرجال :ٔ)

 -حدودٌة الدخل وٌحصدون هذا االسباب فماٌلى :ٌرجع الرجال اسباب الفقر مباشرة الى م

 انخفاض العابد من الزراعة بسبب ارتفاع نسبة االرباح لللوسطاء على حساب المزرعٌن -

 الظروؾ الطاربة الطبٌعٌة  -

 عدم توافر فرص العمل -

 انتشار ثقافٌة العٌب داخل المجتمع -

 عدم وجود جهة ممولة او مانحة للقروض بشرط مٌسرة  -
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 -لفقر من جهة نظر النساء:( اسباس ا3)
2

 

 تعدد الواجبات وماٌترتب علٌة من كثرة النفقات -   

 كبرحجم االسرة وعدم القدرة على تحمل النفقات الكبٌرة -  

 الظروؾ الطبٌعٌة الطاربة -  

 المحسوبٌة فى الحصول على فرص العمل  -  

  قلة فرص العمل امام النساء -  

 -ل النامٌة:اسباب الفقرفى الدو -ثانٌا :
3

 

 االسباب االقتصادٌة ارتفاع نسبة االمٌة بٌن عدد السكان الكلى -

 تدنى مستوى البنٌة التحتٌة وعدم تطورها -

 تدنى المستوى الصحى للسكان فى هذة الدول -

انخفاض مستوى الزراعً حٌث ٌمثل انتاج المحاصٌل الزراعٌة فً إفرٌقٌا اقل من نصؾ  -

 لعالماإلنتاج فً اإلقلٌم األخرى فى ا

 -وبناء على ماسبق من األسباب المتعددة للفقر فؤنة ٌمكن إجمال هذه األسباب فاٌلى:

 (ارتفاع نسبة البطالة ٔ)

 ( اإلعاقة البدنٌةٕ)

 ( إدمان الكحولٌات والعقاقٌرٖ)

 ( كبر حجم األسرةٗ)

 ( التمٌز العنصري٘)

 ( الطبلق او الهجرة او الموتٙ)
                                                           

 م99ٓٔ، مطبعة وهبة ، القاهرة ،  ٕرشدي فكار : تؤ مؤلت اسبلمٌة وقضاٌا الؽنسان والمجتمع ، ط ٔ

 هـٕٗٗٔماهر ابوالمعاطى : الخدمة االجتماعٌة فى مجال الدفاع االجتماعً، مكتبة الصفوة ،  ٕ
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 ( فقر او ضعؾ الصحة البدنٌة0)

 ( ؼالبٌة األسر تقوم باء عالتها النساء9)

 ( ضعؾ وتدنى المستوى التعلٌم9ً)

 ( المشكبلت العاطفٌة والنفسٌةٓٔ)

 -أنواع الفقر :

 فى ثبلث مداخل ربٌسٌة تتمثل فىو ٌتمثل 

 -(الفقر من حٌث الدخل:2)

كون هذا وٌعتبر عند هذا الفقر من خبلل حساب نسبة الفقراء إلى نسبة اجمالى السكان وبذلك ٌ

المنهج او المدخل عدى فاألشخاص الذٌن ٌقل دخلهم او استهبلكهم عند خط الفقر الحد ٌطلقه علٌهم 

فقراء وفى الدول الفقٌرة ٌعرؾ خط الفقر بؤنة الدخل المساوي لسلة من البضابع والخدمات التً 

المنتجات تمثل الحد األدنى الضروري للحٌاة ومستوى خط الفقر ٌتؽٌر استنادا الى نوعٌة 

الموضوعٌة فى السلة فى تحدٌد نوع الفقر على االستهبلك والدخل فقط واالفتراضً الجوهري 

لهذا الدخل هو الضروري إلشباع الحاجات فى المقام على أساس شخصً والتؤكد على المسبولٌة 

الشخصٌة ٌرد عملٌة تصنٌؾ الفقراء لكى ٌكون لؽٌر القادرٌن فقط الحق فى صرؾ االعانات 

جتماعٌة الن االعتماد االساسى فى هذا المدخل ٌقوم على اساس ان الوسٌلة الربٌسٌة للوصول اال

الى الموارد تتمثل فى العمل الذى ٌمثل العابد او ٌعطى الحق فى الوصول الى التامٌن الصحى 

 والمعاش

 (الفقر البشرى واالجتماع3ً)

عام والمسكٌن فقط ولكن أٌضا التعلٌم وٌضم هذا المدخل جمٌع مناهج الفقر حٌث القتصر على الط

والصحة وٌعتبر هذا المدخل ان الوصول الى الخدمات وإشباع الحاجات عملٌة ضرورٌة وٌقاس 

مدى تؤثٌر ذلك على حٌاة الناس باستخدام مإشر مثل قٌاس نسبة الوفٌات قبل سن األربعٌن ونسبة 
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

فى الخدمات الصحٌة وسوء التؽذٌة بٌن األمٌة بٌن الكبار والعجز فى الظروؾ المعٌشٌة المتمثلة 

 . األطفال اقل من خمس سنوات

 -(الفقر كتفكك اجتماعً او تهمٌشً :4) 

وٌرى هذا المدخل ان العناصر االقتصادٌة واالجتماعٌة تعد من حقوق اإلنسان وبخاصة الفقٌر 

 حٌث ضرورة حصوله على كافة مقومات الحٌاة هذا وٌندرج تحت المدخل األول حٌث

 لدخل ( عده انواع من الفقر وهىفقرا ) 

 -الفقر المدقع: - أ

 (( ووصؾ   90ٖٔوهو نوع من الفقر أشار إلٌة روبرت عندما كان ربٌسا للبنك الدولً عام ))

)) الفقر المدقع (( بان حالة معٌشٌة ٌحط من قدرها المرضى واألمٌة وسوء التؽذٌة والقدرة بحٌث  

 ٌةٌحرم صؽاٌاها من الضرورٌات اإلنسان
2
  

وبذلك ٌكون الفقر المدقع هو درجة اقل من الفقر العادي حٌث تتدنى فٌه األحوال المعٌشٌة الى 

 درجة لها إنسانٌة لما ٌتدنى فٌة توافر الؽذاء

 الى حد الجوع او تحت حد الجوع 
3

 

 (علً انه 999ٔعام ))sachsهذا وقد وصؾ

 pluralityاالقتصاد فً موارد الرزق  أالقتصادٌه -أ

والذي ٌمكن ان ٌتزاٌد عند ما تضعؾ موارد الرزق من   destitutionالعوز او الفقر المدفع  -ب

 خبلل التضارب او التدخل بٌن استراتٌجٌات النمو او ندرة وقلة الموارد والمإن

 -:الفقر المطلق   - ب

عنى وهو ٌشٌر إلى نقص فى الدخل الضروري لها شباع االحتٌاجات األساسٌة من الطعام اى انة ٌ  

 . اقل دخل ثابت ممكن والذي بدونه الٌمكن ألمحافظه على الكفاءة الفسٌولوجٌة

 

 
                                                           

  ٔٔٔ، ص  999ٔلرٌفٌة )ترجمة : جورج خوري ( ،تحرٌر وتدقٌق ،عزمً طٌبة ،األردن، مركز الكتب االردى ، افٌرٌث هاجن : اقتصادٌات التنمٌة ا ٔ

  9ٕاحمد عبدا لوهاب عبدا لجواد :موسوعة بٌبة الوطن العربى التكامل االجتماعى البٌبى ، ص  ٕ
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 :الفقر النسبً  -جـ 

وهو ٌشٌر الى ان السكان ٌكونوا فقراء عندما تنقصهم المصادر التى تمكنهم من الى الوصول على 

رٌمة وتكون أنواع الطعام وكذلك المشاركة فى النشاطات وال ٌملكون األحوال المعٌشٌة الك

 مواردهم اقل بدرجة كبٌرة من موارد اآلخرٌنوهذا وبعد التمٌز بٌن الفقر المطلق والفقر النسبً هو

صلب الجدل حول أنواع الفقر فارتفاع مستوٌات الحٌاة فى البلد إن الؽنٌة وبروز التخلؾ فى 

ناس األساسٌة البلدان المتخلفة وهم تنفٌذ سٌاسات طموحه عامة لها ٌقتصر على سد حاجات ال

دفعت بعض المفكرٌن الى إٌثار القصور عند الفقر النسبً على القصور لى الفقر المطلقة او 

 باالقتصاد على استعمال الفقر النسبً البلدان الؽنٌة واستخدام الفقر المطلقة لبلدان العالم الثالث

اى أنة ٌكون للشخصً فالفقر النسبً ٌعنى بوضوح احتبلل اقل من الحد األدنى المحدد موضوعٌا 

 فرنك فى الٌوم ٓ٘اقل من 

% من ٓ٘اما الفقر النسبً ٌعنى أخر إن ٌكون للمرء مالكا اقل من اآلخرٌن اى إن ٌكون من 

 الدخل الوطنً المتوسط

 -اما المدخل الثانً :

 فٌندرج تحته نوع من أهم أنواع الفقر اال وهو )) فقر القدرة (( والذي ٌشٌر إلى نقص فً القدرات

اإلنسانٌة األساسٌة مثل األمٌة وسوء لتؽذٌة وقصر العمر لئلنسان بالنسبة اآلخرٌن واإلصابة باال 

مرض المختلفة واذا كان الفقر عموما ٌشٌر الى نقص الدخل للوفاء باالحتٌاجات األساسٌة وإشباع 

 الحاجات كما فى ) فقر الدخل (   فان فقر القدرة اوالمدخل االنسانى لتحدٌد 

 -: ع من القدراتأنوا

 القدرة على الحصول على التؽذٌة الجٌدة والحصول على الصحة الجٌدة - أ

 القدرة على الصحة اإلنجابٌة - ب

 القدرة على الحصول على التعلٌم والمعرفة الجٌدة - ت

 -اما المدخل الثالث :

 من أنواع الفقر والذى ٌحدث عن الفقر على انة عزل او تهمٌش او استعاد اجتماعى فقد اشار  

الفقر بدلها لة  عدم االنتماء االجتماعى والناتج من حرمان الفرد من الحصول على مصادر كافٌة 

 . للثروات والمساعدة االجتماعٌة للعٌش
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 االثار الناتجة عن الفقر

 تتلخص النتائج المرتبطة بالفقر فٌماٌلى

 اآلثار االقتصادٌة للفقر

ٌذهب إلى الطعام االفواة الجابعة بدل ان ٌذهب الى  ( ان المجتمع اذا كان فقٌرا فان الدخل القومًٔ

 التنمٌة واالستثمار بالتالً فلن تتحقق التنمٌة المنشإدة فً ظل الفقر

( زٌادة الدٌون والقروض الفردٌة لسد الضرورٌات والحاجات االستهبلكٌة بدل من العمل على ٕ

 خطط النهضة والبناء والتعمٌر

دول والشعوب المانحة للقروض والدٌون وما ٌترتب علٌها من اثر ( تبعٌة الشعوب االقتصادٌة للٖ

 سلبٌة من جمٌع الجوانب والجهات

( زٌادة االستؽبلل واالحتكار وبالتالً ٌزداد الفقراء فقرا واألؼنٌاء ؼنى الن الفقراء لسبب ٗ

 حاجاتهم الشدٌد ٌكونوا ؼٌر قادرٌن على المنافسة فٌخضعون لشروط األؼنٌاء والشركات

 انخفاض مستوى اإلنتاج وبالتالً انخفاض الدخل واالستثمار واالدخار (٘

 -االثار الناتجة للفقر على العلم والثقافة:       

 ان الفقراء على الؽالب ٌنشؽل بسد جوعه عن العلم والثقافة فبل ٌبقى  (ٔ

 لدٌة الوقت الكافً للتعلٌم والثقافة   

ا أمورهم فً الؽالب للتعلم والثقافة بل ٌشؽلونهم ان اوالد الفقراء المعدمٌن لن ٌتركهم أولٌ (ٕ

 ٌة والدعٌون وبالتالى ٌصبحو امٌٌن .باإلعمال الٌدوٌة والزراع

ان الفقٌر لن ٌتمكن فى الؽالب من التعلم بسبب عدم وجود مال لدٌة لبلستفادة من  (ٖ

 تكنولوجٌا العصر والتقنٌات الحدٌثة

 ر المدفع كانت األمٌة والعكسالتبلزم بٌن الفقر والجهل فاٌنما كان الفق  (ٗ
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  -اآلثار االجتماعٌة للفقر :      

 ( األمٌة والجهل والتخلؾ ٔ

( كثرة اإلمراض حٌث ان معظم اإلمراض تعود أسبابها إلى سوء التؽذٌة وٌعود تؤثٌرها على ٕ

بب االول اإلنسان بالموت أو اإلنهاك والى عدم وجود الدواء المناسب الصالح ومن المعلوم ان الس

 لسوء التؽذٌة هو الفقر 

( نقص الخدمات الصحٌة والسكنٌة نحوها فمما الشك فٌه إن اإلمراض ٌرتبط جمٌعها ارتباطا ٖ

مباشرا بالفقر وانعدام اإلمكانٌات المادٌة وانخفاض الخدمات الصحٌة كما ان الشعوب الفقٌرة تعانى 

 سكن المناسب  من نقص الخدمات األساسٌة من مٌاه الشرب الصالحة وال

 ( التفكك األسرى وزٌادة الطبلق واعدم الزواج أصبلٗ

( فزٌادة الجراتم بٌن الشباب والنساء واالحداث فبلشك ان الفقر اثره كبٌر فى زٌادة الجرابم التى ٘

 تقع فى هذة القبات

% من ٖٓ( هجرة العقول والعمالة الى الخارج فقد اشارت التقارٌر الحدٌثة فى الهند مثبل حوالى ٙ

خرٌجى معاهد الفضاء وعلوم الكمبٌوتر والكٌمٌاء والهندسة فى الهند ٌهاجرون سنوٌا الى أمرٌكا 

 وكندا وؼٌرها

 :  اآلثار السٌاسٌة للفقر

االستبدادالسٌاسى والتبعٌة السٌاسٌة فى الدخل من خبلل ان القوة تكون ألصحاب االموال  -

اى الدول االستعمارٌة المانحة للقروض والنفوذ فى الدخل والتبعٌة السٌاسٌة للخارج 

 والمساعدات .

والواقع الفعلى للشعوب الفقٌرة هى اذها تعانى من االستبداد السٌاسً والدكتاتورٌة المطلقة  -

وان للفقراء دورا فى صنع المستبد والدكتاتور الذى ٌعتمد على الشعارات البراقة وعلى 

 مة والسٌاسٌة عن مراكز القرار دعم الطبقات الجاهلة وابعاد الطبقات المتعل

االضطراب السٌاسً وعدم االستقرار حٌث تدل التجارب الواقعٌه على ان الفقر احد اسباب  -

الفوضى واالضطراب وان معظم المشاكل السٌاسٌه تعود الى الفقر والعوز والحرمان وان 

 ؼنى الشعب احد اهم اسباب ااالمن  .
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 لتالى :وهناك من اوضح هذه االثار بالشكل ا

 اوال االوضاع الصحٌه :

حٌث تبدأ االوضاع الصحٌه الموافقه للفرد واالصول الطبقٌه الفقٌره قبل المٌبلد . فمنذ بداٌه  -

حمل االم ال تجد الرعاٌه المناسبه حٌث تتؽشى بٌن الحوامل من الفقراء االصابه باالنٌمٌا 

ها وفى السنوات ما قبل المدرسه وبعد الوالده تعتمد االم الفقٌره على الرضاعه لتؽذٌه طفل

 الكافٌه .حتى ست سنوات ٌعانى الطفل من سوء التؽذٌه وال ٌجد الرعاٌه الطبٌه 

 ثانٌا التعلٌم : -

 ٌعانى النظام التعلٌمى من تعددٌه بالؽه الخطوره من ابرز مظاهرها : -

 التعلٌم القومى المصرى فى مقابل التعلٌم االجنبى -

 لتعلٌم ؼٌر الحكومىالتعلٌم الحكومى فى مقابل ا -

 التعلٌم العلمانى فى مقابل التعلٌم الدٌنى -

وتشٌر دراسات عدٌده الى ان ابناء الطبقه العلٌا والوسطى ٌقٌدون من تلك التعدد اكبر مما 

% من السكان هم  0ٌٓفٌد منها ابناء الفقراء وتشٌر بٌانات دراسه للبنك الدولى الى ان 

فقط او لم ٌتجاوز مرحله التعلٌم وهذا ٌعنى ان تكالٌؾ  الذٌن لم ٌلتحق ابنابهم بالدراسه

 التعلٌم فى مراحله المختلفه امر لها تطبقه االسر الفقٌره وال تستطٌع تحمله . 

 كاحد النتائج المترتبة على الفقر عمالة االطفال 

مفهوم عمالة االطفال : 
ٔ

 

 العمل ، ورفاهٌته وصحته سبلمته ٌهدد الذي العمل ، الطفل على ثقٌلة أعباء ٌضع الذي العمل هو

 عمالة ٌستؽل الذي العمل ، حقوقه عن الدفاع عن قدرته وعدم الطفل ضعؾ من ٌستفٌد الذي

 فً ٌساهم وأال األطفال وجود ٌستخدم الذي العمل ، الكبار عمل عن بدٌلة رخٌصة كعمالة األطفال

 ومستقبله . حٌاته وٌؽٌر وتدرٌبه الطفل متعلٌ ٌعٌق الذي العمل ، تنمٌتهم

 والعقلٌة والنفسٌة الجسدٌة صحته على وٌإثر الطفل به ٌقوم جسدي جهد كل بؤنها تعرٌفها ٌمكن

 ٌستؽل إذ حقوقه عن الدفاع على قدرته وعد ضعفه من وٌستفٌد األساسً تعلٌمه مع وٌتعارض

                                                           
ٔ
 . 57,صـ 2222القاهرة, العربٌة, النهضة دار اإلسالمٌة, والشرٌعة الدولً القانون فً طفولةال حماٌة , الهادي عبد العزٌز عبد .د 
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 وال ومستقبله حٌاته وٌؽٌر وتدرٌبه طفلال تعلٌم ٌعٌق مما الكبار عمل عن بدٌلة رخٌصة كعمالة

 .تنمٌتهم فً ٌساهم

 استؽبللٌا " األطفال عمل" اعتبار" الٌونٌسؾ" قررت الزمن من عقد وقبل

على : اشتمل إذا
ٔ

 

 .جدا مبكرة سن فً للطفل كاملة عمل أٌام -

 نفسٌة أو اجتماعٌة أو جسدٌة توترات التسبب فً شؤنها من مجهدة وأعمال طوٌلة، عمل ساعات -

 .لها مبرر ال

 .قاسٌة ظروؾ وفً الشوارع فً والمعٌشة العمل -

 .المبذول للجهد مساو وؼٌر كاؾ، ؼٌر أجر -

 .الطبٌعً الحد عن زابدة مسإولٌات -

 .التعلٌم على الحصول دون ٌحول عمل -

 واحترامهم األطفال كرامة من تحط أن ٌمكن أعمال -

 .ًالجنس واالستؽبلل كاالسترقاق ألنفسهم،

 والعقلً االجتماعً تطورهم دون تحول أن ٌمكن أعمال -

 .الكامل والنفسً

 الفقر كأحد اسباب عمالة االطفال :

 األطفال عمل ٌكون الفقر ٌستشهد عندما أنه إذ منه فكاك ال ارتباط األطفال بعمالة ٌرتبط: الفقر

 مكان بؤن اقتناعها وٌزداد الحٌاة قٌد على للبقاء الفقٌرة األسرة استراتٌجٌة عوامل من عامل

 طفل ألؾ ٖٓ ٌموت إذ بالعالم الفقر جوانب من جانب وٌعتبر المدرسة بدل العمل فً هو األطفال

 كلما إذ والفقر األطفال عمالة بٌن ما الطردي االرتباط ذلك من وٌتضح المدقع الفقر نتٌجة تقرٌبا

 والفقر األطفال فقر بٌن التمٌٌز مٌت ما ونادرا. صحٌح والعكس األطفال عمالة زادت الفقر زاد

 القابل الرأي طوٌل أمد منذ الٌونٌسٌؾ تبنت وقد الخاصة الفقر أبعاد على والتعرؾ عامة بصورة

                                                           
 . 23, صـ  2221الغربٌة, الضفة فً األطفال تشغٌل فلسطٌن, فرع / األطفال عن للدفاع العالمٌة الحركة ٔ
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 سنوات فً الفقر ٌكون أن وٌمكن األحٌان أؼلب فً بالفقر إصابة الفبات اشد هم األطفال بؤن

 .الحٌاة مدى تدوم إعاقة حدوث فً سببا األولى الطفولة

 عمل ٌزداد حٌث فٌها البالؽٌن وبطالة األسرة دخل مستوى مع عادة األطفال عمالة تتزامنما ك

 التً والحرؾ والصناعات األعمال فً وخاصة البالؽٌن بٌن البطالة معدالت تزداد عندما األطفال

 ملالع فرص انعدمت كلما لؤلطفال العمل فرص تزداد كما العامل قبل من جهدا أو تؤمٌنا تتطلب ال

 تعلٌم فً األسرة تستثمر وبالتالً األطفال عمل تضابل كلما األسرة دخل ارتفع وكلما للبالؽٌن

 األطفال ٌعمل إضافً دخل إلى بحاجة األسرة تكون عندما أما المدارس إلى وإرسالهم األطفال

 .المعٌشة وتؤمٌن الحٌاة قٌد على للبقاء العمل ضرورة ٌعنى مما الدخل ذلك لتؤمٌن

األطفال :  تشغٌل موضوع من جوانب مختلفة عالجت تفاقٌات الدولٌة التًبعض اال
2

 

: عشرة الرابعة سن الصناعٌة قبل المنشآت فً األطفال تشؽٌل تحرٌم حول( ٘)  رقم االتفاقٌة -

 دولٌة اتفاقٌة أول وتعتبر.  9ٕٔٔ عام وأصبحت نافذة مادة،(  ٗٔ)  من االتفاقٌة هذه وتتكون

 أصبح حٌث ،( 9٘)  رقم باالتفاقٌة 9ٖ0ٔ عام وعدلت. ل األطفالتشؽٌ موضوع بخصوص

  سن قبل الصناعٌة المنشآت فً األطفال ممنوعا تشؽٌل

 ( .ٗٔ)  سن بدل( ٘ٔ) 

 عام وعدلت ، 9ٕٔٔ نافذة عام االتفاقٌة هذه وأصبحت: الصناعة فً لٌبل األحداث عمل اتفاقٌة -

 .لٌبل الصناعة قطاع فً العاملٌناألطفال  تشؽٌل االتفاقٌة هذه ومنعت.  9ٗ9ٔ

 نافذة أصبحت والتً العمل البحري، فً األطفال تشؽٌل فٌها ٌجوز التً للسن األدنى الحد اتفاقٌة -

 .9ٖٙٔ ( لعام9٘)  رقم باالتفاقٌة وعدلت ، 9ٕٔٔ سنة

 صادرةوال الزراعة فً استخدام األحداث فٌها ٌجوز التً للسن األدنى للحد(  ٓٔ)  رقم االتفاقٌة -

 .9ٕٖٔ عام

 عام الصادرة السفن، على ظهر المستخدمٌن واألحداث لؤلطفال اإلجباري الطبً الفحص اتفاقٌة -

ٔ9ٕٕ. 
                                                           

ٔ
 . الطفولة دراسات لمركز الرابع المؤتمر , القاهرة.  العمل سوق فً األطفال من لعٌنة التربوٌة واالحتٌاجات الواقع( : 2222) دمحم سهٌر , أحمد 
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 .9ٖٙٔ سنة الصادرة البحري العمل فً األحداث تشؽٌل لسن األدنى الحد اتفاقٌة -

 الصناعة، فً للعمل والشباب األحداث لٌاقة لتقرٌر الطبً الفحص بشؤن(  00)  رقم االتفاقٌة -

 .9٘ٓٔ سنة االتفاقٌة هذه نفاذ بدأ وقد

 الطبً الفحص وألزمت بإجراء.  9٘ٓٔ سنة نافذة أصبحت والتً ،( 09)  رقم االتفاقٌة -

 . الصناعٌة المهن ؼٌر فً المستخدمٌن واألحداث لؤلطفال

 الخطٌرة، ٌرؼ األعمال تحدٌد صبلحٌة واألنظمة الوطنٌة، القوانٌن أعطت االتفاقٌة هذه أن ؼٌر

 .الفحص هذا لدى الوالدٌن من العمل استثنت كما. الطبً الفحص إجراء من ضرورة واستثنابها

 االتفاقٌة هذه منعت. فً الصناعة لٌبل األحداث عمل بشؤن ، 9ٗ9ٔ لسنة 9ٓ رقم االتفاقٌة -

.سنة عشرة الثامنة دون األطفال مدة تشؽٌل وحددت لٌل، األحداث تشؽٌل  

 تبة على عمالة االطفال : اآلثار المتر

: الجسمٌة اآلثار -2
2

 

 ٌتعرض قد كما ، مباشر بشكل علٌهم تإثر صحٌة ؼٌر بٌبٌة ظروؾ فً األطفال ٌعمل ما كثٌراً 

 السٌارات ورش أو كٌماوٌة مصانع فً العاملٌن األطفال فهناك ، عمله أثناء عدٌدة لمخاطر الطفل

 وهناك ، والكهربابٌة المٌكانٌكٌة اآلالت مع التعامل وخطر الكٌمٌابٌة للمواد ٌتعرضون والذٌن ،

 ، والضوضاء واألتربة والؽبار السٌارات لحوادث باستمرار المعرضون المتجولون الباعة األطفال

 طوٌلة لساعات العمل نتٌجة الشدٌد واإلرهاق التؽذٌة وسوء والبرد الحر ظروؾ إلى باإلضافة

 واضحة .  بصورة الصؽٌر لالطف صحة فً ٌإثر ذلك كل ، راحة دون

 تلك وتوضح ، األطفال عمالة فً الصحٌة الجوانب إلى له دراسة فً بدران أحمد تعرض وقد

ً  ساعة ٖٔ من أكثر ٌعملون األطفال من٪ ٔ.ٕٗ أن الدراسة  من سٌبة صحٌة ظروؾ فً ٌومٌا

 فً ٌستمرون األطفال أؼلب أن بل ، المرض فً الكافٌة الرعاٌة وعدم ، تهوٌة وسوء ملوث ؼذاء

 الجلود دباؼة فً األطفال عمالة عن دراسته فً هللا عبد احمد توصل كما.  مرضهم أثناء العمل

                                                           
ٔ
 , 6ع , والتنمٌة للطفولة العربً المجلس.  والتنمٌة الطفولة مجلة.  العربٌة البلدان فً العمل سوق فً الفتٌات صغار حماٌة( : 3003) ناهد , رمزي 

 ( .43-24) ص ص , 3م
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 والجلدٌة الصحٌة واألمراض العٌون كؤمراض المهنة أمراض ببعض األطفال من عدد إصابة إلى

 العمل . أثناء للحوادث تعرضهم إلى باإلضافة ،

: النفسٌة اآلثار - 3
2

 

ً  وتختلؾ الطفل على للعمل النفسٌة ثاراآل تتباٌن  والظروؾ ، وظروفه العمل نوعٌة الختبلؾ تبعا

 ، ألسرهم دعم من ٌقدمونه لما بالرضا اإلحساس علٌهم ٌبدو األطفال بعض.  للطفل األسرٌة

 القلق من ٌعانون العاملٌن األطفال من الؽالبٌة ولكن الذات على واالعتماد الثقة لدٌهم وتزداد

 نشاط أي بممارسة لهم السماح وعدم ، واالستؽبلل بالقسوة اإلحساس نتٌجة والخوؾ ابواالكتب

 االجتماعً بالقهر إحساسهم تعمٌق فً كبٌراً  دوراً  ٌلعب التعلٌم من الحرمان أن كما ترفٌهً

والجنوح  االنحراؾ إلى ٌدفعهم مما ، العمر فً ٌماثلونهم من وبٌن بٌنهم االجتماعٌة العدالة وانعدام

. 

 أكثر كانوا العاملٌن األطفال أن إلى العاملٌن وؼٌر العاملٌن األطفال بٌن مقارنة دراسة وتوصلت

 من عدوانٌة أكثر ذاته الوقت فً كانوا ولكنهم ، الكفاح على وقدرة بالكفاءة وشعوراً  استقبللٌة

 لدى الذات قدٌروت النفسً التوافق عن الجارحً دراسة نتابج أظهرت فٌما.   العاملٌن ؼٌر األطفال

 النفسً التوافق مقٌاس على إحصابٌة دالل ذات فروق وجود المدرسة وطفل العامل الطفل

 . الطبلب لصالح المدارس وطبلب العاملٌن األطفال بٌن االجتماعً

: االجتماعٌة اآلثار -4
3

 

 قد ، بشرال من مختلفة أصناؾ مع التعامل لهم ٌتٌح طوٌلة لفترة منازلهم خارج األطفال بقاء إن

 ٌسهل كما ، البذٌبة األلفاظ وتداول كالتدخٌن المشٌنة السلوكٌات بعض تعلمهم إلى ذلك ٌإدي

ً  واستؽبللهم بهم والتحرش استدراجهم  أو الشذوذ خبلل من االنحراؾ إلى األمر ٌتطور وقد ، جنسٌا

 . المتجولٌن والبابعٌن العاملٌن األطفال هإالء ٌشكلها الجماعات عصابات من فكثٌر ، السرقة

 ٌمنع ال األطفال عمل أن الواقع ولكن ، تسوله من أفضل للطفل بالنسبة العمل أن ٌرى من وهناك

ً  ٌكون قد العكس على بل ، علٌه ٌقضً وال التسول  المردود ٌتقلص عندما خاصة للتسول طرٌقا

                                                           
ٔ
 ص , 3م , 7ع , والتنمٌة للطفولة العربً المجلس.  والتنمٌة الطفولة مجلة.  الصناعة فً العاملٌن األطفال أوضاع وصف( : 3003) دمحم , العظٌم عبد 

 ( .91-62) ص
 . الطفولة دراسات لمركز الرابع المؤتمر , القاهرة.  العمل سوق فً األطفال من لعٌنة التربوٌة واالحتٌاجات الواقع( : 2222) دمحم سهٌر , أحمد ٕ



 

9ٙ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 واضح بشكل ذاه وٌبرز ، علٌه للعطؾ الناس ٌستجدي الطفل تجعل التً الدرجة إلى للعمل المادي

 أنه الطفل وضح ، أقفاص فً طٌوراً  ٌبٌع طفل مع مقابلة وفً.  األطفال من المتجولٌن الباعة بٌن

 ً ً  الطٌور فٌلقً ، الٌدٌن صفر البٌت إلى ٌعود ما ؼالبا ً  لٌخرج جانبا  . رٌاالً  ولو ٌعطٌه عمن باحثا

 األطفال بها ٌقوم التً األعمال أن إذ ، الشباب بٌن البطالة نسبة زٌادة فً دور األطفال ولعمالة

 ً  لتلبٌة استعداداً  أكثر ألنهم األطفال تشؽٌل العمل أصحاب وٌفضل ، البالؽون بها ٌقوم ما ؼالبا

 حقٌقٌة منافسة ٌشكل األطفال عمل ٌجعل مما ، الكبار من أجراً  وأقل للمتاعب إثارة وأقل األوامر

 .عمل عن ٌبحثون الذي للبالؽٌن

: ٌمٌةالتعل اآلثار - 5
2

 

ً  انقطعوا أنهم إما ٌعملون الذٌن األطفال  من خروجهم بعد ٌعملون أنهم أو ، الدراسة عن نهابٌا

 ٌبرز الحاالت جمٌع وفً ، التعلٌم من قدر أي ٌتلقوا ولم أصبلً  مدرسة ٌدخلوا لم وربما ، المدرسة

 على األطفال لةعما تساعد وبهذا( . 9ٔ،صٕٔٓٓفرجانً،) الطفل تعلٌم على للعمل السٌا األثر

 أن فٌه شك ال ومما.  األمٌة على القضاء إلى الدول فٌه تسعى الذي الوقت فً األمٌة نسبة زٌادة

 هو العلم فٌه أصبح زمن فً ، المجتمع فً المنبوذٌن عداد فً ٌجعله التعلٌم من الطفل حرمان

 وما أفراده وعً مدىب العالم فً ومكانته المجتمع قٌمة تقاس إذ ، للمجتمعات الرسمً المتحدث

 . وثقافة تعلٌم من أبناإه أحرزه

 العظٌم عبد دراسة ففً ، الدراسً والتسرب األطفال عمل بٌن القوٌة العبلقة إلى الدراسات وتشٌر

 قد العٌنة أفراد من٪ ٗ.0ٕ أن النتابج وضحت العاملٌن األطفال أوضاع وصؾ عن( ٕٕٓٓ)

 التجاههم وبالنسبة.  حٌاتهم فً مدارس ٌدخلوا لم٪ ٙ.0ٕ الباقً وأن ، وتركها المدرسة إلى ذهب

 على ندمهم٪ ٘.٘ٙ أبدى كما ، التعلٌم فً رؼبتهم العٌنة أفراد من٪ ٗ.0ٕ أكد التعلٌم نحو

 وأبدى ، التعلٌم فً رؼبتهم عدم العٌنة أفراد من٪ 9ٔ وضح المقابل وفً ، المدرسة من خروجهم

 ، العاملٌن لؤلطفال التربوٌة االحتٌاجات عن راسةد وفً. المدرسة ترك على أسفهم عدم٪ 9.ٕ٘

                                                           
ٔ
 2م , 4ع , والتنمٌة للطفولة العربً المجلس.  والتنمٌة الطفولة مجلة.  المعاصرة الحضارة جبٌن فً وصمة األطفال تشغٌل( : 3002) نادر , فرجانً 

 ( .36-22) ص ص
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 ومواصلة والكتابة القراءة تعلم إلى الحاجة فً تمثلت االحتٌاجات تلك أهم أن إلى الدراسة توصلت

 .والتقدٌر والحب االجتماعٌة الرعاٌة إلى والحاجة ، التعلٌم

:مصر فً األطفال عمالة
2

 

 الظروؾ نفس لها التً البلدان معظم شان شانها رمص فً بوضوح األطفال عمالة ظاهرة تتواجد 

 من األطفال العمال أن القاهرة فً 999ٔ فً أجرى مسح من تبٌن فقد واالجتماعٌة، االقتصادٌة

 ما وهو أسبوعٌا أٌام ستة من وأكثر المتوسط فً ٌوما ساعات 9 من أكثر ٌعملون كانوا الجنسٌن

 ، العاملٌن األطفال جمٌع أن تبٌن وقد ذاتها العٌنة خلدا الكبار ٌقضٌها التً العمل أوقات ٌتجاوز

 ال أنهم ٌعنى مما صحٌة شهادات أو عمل بطاقات وبدون رسمٌة ؼٌر بصورة ٌعملون تقرٌبا

"  الثلث حوالً"  األطفال هإالء من نسبة أن الدراسة أوضحت كما قانونٌة حماٌة بؤي ٌتمتعون

 والمشرفٌن العمل أرباب من ٌلقونه التً العنؾ الأشك من والعدٌد السٌبة المعاملة من ٌعانون

 .علٌهم

 بنوده وتحتوي األطفال عمل ٌحظر الذي( ٕٔ)  رقم الطفل قانون صدور من بالرؼم مصر وفً 

 انتهاك إلً ٌإدي العملً التطبٌق أن إال األطفال حقوق حماٌة تكفل التً النصوص من الكثٌر على

 معظمهم عامل طفل ملٌون ثبلثة من أكثر إلً لعاملٌنا األطفال عدد ٌصل حٌث األطفال حقوق

 التقارٌر بعض وتشٌر. الزراعة مجال فً منهم فً العاملٌن خاصة خطرة عمل ظروؾ فً ٌعمل

 إهمال إلً باإلضافة أجازات وجود وعدم األجر تدنً حٌث من األطفال تشؽٌل ظروؾ تدهور إلى

 من وؼٌرها واالجتماعٌة الصحٌة والرعاٌة تعلٌمال فً األطفال هإالء حقوق لكفالة الدولة مإسسات

 لحــماٌة الحكومٌة ؼٌر المنظمات عمل من الرؼم على أن التقارٌر هذه تشٌر و الرعاٌة صور

  وأسرهم األطفال لمشكبلت حلول إلً تصل ال الجهود هذه أن إال مصر فً األطفال حقــوق

 وتزاٌدها سواء حد على الرٌؾ أو لمدنا فً سواء األطفال عمل الستمرار ٌإدى مما المتراكمة

 أو والحضر الرٌؾ بٌن للثروة العادل التوزٌع وعدم واالجتماعً االقتصادي التخلؾ بسبب

 .الكبٌرة والمزارع األعمال وأصحاب باجر العاملٌن

                                                           
ٔ
 77-76- ص( ت ب) ,الحدٌث الجامعً المكتب: االسكندرٌة االسرةوالطفولة, ورعاٌة االجتماعٌة أحمدالرشٌدي,الخدمات مالك مرعً, بٌومً إبراهٌم 

.33. 
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 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 مواجهة ظاهرة عمالة االطفال : فً االجتماعٌة الخدمة دور 

 وتقدمها الشعوب حٌاة فً الحاسم الدور وله التؽٌر عملٌات فً الزاوٌة حجر هو التعلٌم ٌعتبر

 فً فعال أثر والتربوٌة التعلٌمٌة وللعملٌة المجتمع، ؼاٌات تحقٌق ووسٌلة التحول أداة بؤعتباره

 خبراته وإثراء اإلبداعٌة طاقاته وتنمٌة والمعرفٌة والذهنٌة الفكرٌة الناحٌة من الطفل تشكٌل

ً  كونه فً الٌنحصر التعلٌمً النظام فإن ولذلك ٌةوالسلوك القٌمٌة اتجاهاته وتكوٌن  ٌنطوي منهجا

 توجٌها وتوجٌهه الطفل تنشبة إلى ذلك وظٌفة تجاوزت وإنما والتلقً، للتلقٌن علمٌة مواد على

 ً ً  تربوٌا  ".المستقبل فً مسإولٌاته تحمل على قادر لٌصبح وآفاقه مداركه ٌفتح سلٌما

 بالخبرات الفرد لتزوٌد المجتمع أعدها التً جتماعٌةاال المإسسات أهم من المدرسة وتعتبر

 .فٌها ٌعٌش التً البٌبة مع االجتماعً بالتفاعل له تسمح والتً المبلبمة، االجتماعٌة والمهارات

 هذه فً وأقدمها فٌها االجتماعٌة الخدمة تمارس التً المجاالت أهم من التعلٌمً المجال وٌعتبر

 ٌتعامل ألنه خاصة؛ أهمٌة الحٌوي المجال هذا فً االجتماعٌة مةالخد ممارسة وتكتسً ، الممارسة

 متباٌنة، وإقتصادٌة إجتماعٌة مستوٌات وفً ، الشباب وحتى الطفولة من مختلفة عمرٌة فبات مع

 مختلؾ فٌها تنعكس المجتمع شرابح من كبٌرة شرٌحة ومشكبلت إلحتٌاجات تتعرض أنها كما

 أو المدرسة داخل سواء  وبٌابته المجتمع فبات مختلؾ من والمنبعتة ، والرؼبات االهتمامات

". خارجها
ٔ

 

 لدى واالجتماعً العلمً التوافق إحداث إلى ٌهدؾ المجال هذا فً االجتماعٌة الخدمة دور أن وبما

 للنمو المبلبمة الظروؾ أنسب وتهٌبة االستٌعاب، من درجة أقصى تحقٌق على ومساعدتهم الطلبة

 العمل صفوؾ فً ولٌس الدراسة صفوؾ فً ٌكون أن بالطفل فاألجدر لذاو االجتماعً، والنضج

 الورقٌة المنادٌل وبٌع السٌارات زجاج مسح على الهثٌن والركض السٌارات إصبلح ورش فً

 المدرسً المجال فً االجتماعً األخصابً دور ازداد لذلك، الضوبٌة اإلشارات عند وؼٌرها

 واعٍ  جٌل لخلق السلٌمة؛ االجتماعٌة التنشبة عملٌة إتمام فً ورالد هذا لثؤثٌر المدارس داخل أهمٌة

 تقدمه تعٌق التً مشكبلته علً التؽلب فً ومساعدته مجتمعه بناء فً للمساهمة وحقوقه بمسإولٌاته

 واإلنتاج التنمٌة بعجلة والدفع اإلبداع على قادر واعٍ  جٌل بخلق إال الٌكتمل وهذا علٌه والحفاظ

                                                           
 .47ص ف,3007, الجامعٌة المعرفة دار:  االسكندرٌة , المهنٌة الممارسة ومجاالت االجتماعٌة الخدمة , صالح حسن محمود المحً عبد ٔ
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 والبحث العلم حب فٌهم وبث المدارس، داخل التعلٌم خبلل من وذلك ضلاألف التحقٌق نحو

 المشاركة طرٌق عن التبلمٌذ وبالتالً المنتج العمل مراتب أعلى إلى به لٌصلوا واالستقصاء

 هذا على التربٌة وإن الحٌاة، على للمحافظة المتبعة األسالٌب أفضل الكبار من الحٌاة فً الفعلٌة

 قبل من واإلٌجابٌة الفعلٌة والمشاركة المساواة مباديء على تقوم أن البد اعٌةواجتم حٌاتٌة الشكل

. الكاملة الحرٌة مجتمع لقٌام المختلفة مجاالتها فً بالتنمٌة التربٌة وربط التبلمٌذ
ٔ

 

 

  

                                                           
ٔ
 77-76- ص( ت ب) ث,الحدٌ الجامعً المكتب: االسكندرٌة االسرةوالطفولة, ورعاٌة االجتماعٌة أحمدالرشٌدي,الخدمات مالك مرعً, بٌومً إبراهٌم 
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الدراسة : نوع  

, وذلك ألنيا تمكننا من الحصول عمى معمومات دقيقو ةيعالطتساىذه الدراسة من الدراسة تعتبر 
تصور الواقع وتسيم في تحميل ظواىره, الى جانب وضع مجموعة من التوصيات أو القضايا 

العممية التي يمكن أن ترشدنا في تطوير موضوع الدراسة وذلك اعتبار أنو تم اجراء بعض الدراسات 
ال .في ىذا المج  

 المنهج المستخدم : 

يرتبط المنيج المالئم لمبحث ارتباطًا وثيقًا بكل من موضوع البحث وأىدافو وتعتمد ىذه الدراسة عمى 
منيج المسح اإلجتماعي بطريقة العينة حيث أن المسح اإلجتماعي ينصب عمى الحاضر ويتناول 

التخطيط لممستقبل .أشياء موجودة لمكشف عن األوضاع القائمة لالستعانة بيا في   

 األدوات المستخدمة في الدراسة :

اسباب تراجع القيم االخالقية االيجابية استمارة استبيان قام الطالب بتصميميا لمتعرف عمى  -1
 لدى الشباب .

تاثير المتغيرات الخارجية و الداخمية عمى القيم دراسة الوثائق والمستندات لمتعرف عمى  -2
 االجتماعية .

اختيار العينة :اسباب   

 بظاىرة تراجع القيم االيجابية لدى الشباب .تأثير طالب حمقة البحث  -1

 محاولة التعرف عمى اسباب ظاىرى تراجع القيم االيجابية لدى الشباب . -2

 محاولة وضع تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية لغرس القيم االيجابية داخل الشباب . -3
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 مجاالت الدراسة :

مجال المكاني :* ال  

 جامعة الفيوم .

 * المجال البشري : 

لعينة من طالب جامعة الفيوم .مسح   

 * المجال الزمني :

 يوما ( و ىي مدة الدراسة و جمع البيانات . 33شير ) 
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 البٌانات األولٌة

 الخاص بالنوع( ٔجدول رقم )

 اىخنساز اىْ٘ع ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٖ٘ ٖ٘ ذكر  .

 %0ٗ 0ٗ  انثى .

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع

% و ان اقل نسبة هً ٖ٘( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة الذكور و تبلػ ٔو ٌوضح الجدول رقم )

 % .0ٗنسبة االناث و تبلػ 

 ( ٌوضح السن ٕجدول رقم )

 اىخنساز اىسِ ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٕٙ ٕٙ سنة  9:  0من  .

 %ٙ٘ ٙ٘ سنة ٕٔ:ٓٔمن  .

 %٘ٔ ٘ٔ سنة٘ٔ:ٖٔمن  0

 %ٖ ٖ سنة9ٔ:ٙٔمن .

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة ٙ٘و تبلػ  ٕٔ:  ٓٔو ٌوضح الجدول ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة السن من  

 %ٖسنة و تبلػ  9ٔ: ٙٔالسن من 
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 ( ٌوضح الصؾ ٖجدول رقم )

 اىخنساز اىسِ ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %9ٕ 9ٕ االبتدابً  .

 %٘ٔ ٘ٔ اإلعدادي  .

 %ٖ ٖ الثانوي  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة هً 9ٕ( ان اعلى نسبة هً نسبة الصؾ االبتدابً و تبلػ ٌٖوضح الجدول رقم )

 % ٖنسبة الصؾ الثانوي و تبلػ 

 بٌانات خاصة بعائل االسرة 

 ( ٌوضح عابل االسرة ٗجدول رقم )

 اىخنساز اىسِ ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٓ٘ ٓ٘ االب  .

 %ٕٕ ٕٕ االم  .

 %ٓٔ ٓٔ خ االكبراال 0

 %ٖ ٖ العم  .

 %٘ٔ ٘ٔ االب و االم معاً  0

 ــــ ــــ الخال  6

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل ٓ٘( ان اعلى نسبة فً عابل االسرة هً نسبة "االب" و تبلػ ٌٗوضح الجدول رقم )

 %ٖنسبة هً نسبة "العم" هً نسبة 
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 ( ٌوضح وظٌفة العابل٘الجدول رقم )

 اىخنساز ٗظٞفت اىؼبئو ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %٘ٔ ٘ٔ موظؾ حكومً او خاص .

 %ٕٙ ٕٙ مزارع  .

 %ٕٕ ٕٕ حرفً  0

 %ٖٕ ٖٕ تاجر  .

 %9 9 ال ٌعمل  0

 %٘ ٘ أخرى تذكر  6

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان ٕٙ( ان اعلى نسبة فً وظٌفة العابل هً نسبة "المزارع" و تبلػ ٌ٘وضح الجدول رقم )

 % ٘ال تذكر و تبلػ  اقل نسبة هً نسبة اخرى

 " ٌوضح المستوى التعلٌمً لعابل االسرة ٙالجدول رقم "

 اىخنساز اىَسخ٘ٙ اىخؼيَٜٞ ىؼبئو االسسة ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٙٗ ٙٗ امً  .

 %ٖٕ ٖٕ ٌقرأ و ٌكتب  .

 %ٕ٘ ٕ٘ حاصل على دبلوم  0

 %ٙ ٙ تعلٌم عالً  .

 ـــ ـــ أخرى تذكر  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

( ان اعلى نسبة للمستوى التعلٌمً لعابل االسرة هً نسبة "أمً" و تبلػ ٙول رقم )ٌوضح الجد

 % ٙ% و ان اقل نسبة هً نسبة التعلٌم العالً و تبلػ ٙٗ
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 ( ٌوضح عدد األخوة 0الجدول رقم )

 اىخنساز ػدد االخ٘ة  ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %٘ ٘ ٕ: ٔمن  .

 %ٕٔ ٕٔ ٗ: ٖمن  .

 %ٕ٘ ٕ٘ ٙ: ٘من  0

 %9٘ 9٘ فاكثر 0من  .

 ـــ ـــ ال ٌوجد  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

و ان اقل  9ٖ" و تبلػ ٗ: ٖ( ان اعلى نسبة فً عدد االخوة هً النسبة من "0ٌوضح الجدول رقم )

 % ٖنسبة هً هً نسبة "ال ٌوجد" و تبلػ 

 ( و ٌوضح اعمار االخوة الذٌن ٌعملو ان وجدو 9الجدول رقم )

 اىخنساز اُ ٗجدٗ اػَبز االخ٘ة اىرِٝ ٝؼَي٘  ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %٘ ٘ ٓٔ: 9من  .

 %ٕٔ ٕٔ ٘ٔ: ٔٔمن  .

 %ٕ٘ ٕ٘ فؤكثر ٘ٔمن  0

 %9٘ 9٘ ال ٌوجد  .

 ـــ ـــ أخرى تذكر  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

( ان اعلى نسبة فً اعمار األخوة الذٌن ٌعملو ان وجدو هً نسبة "ال 9و ٌوضح الجدول رقم )

 % ٘" و تبلػ ٓٔ: 9نسبة هً نسبة هً نسبة من "% و ان اقل 9ٌ٘وجد" و تبلػ 
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 ( ٌوضح عدد االخوة الملتحقٌن بالمدرسة 9جدول رقم )

 اىخنساز ػدد االخ٘ة اىَيخحقِٞ ببىَدزست  ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٕٙ ٕٙ جمٌعهم  .

 %ٙ٘ ٙ٘ بعضهم  .

 %9ٔ 9ٔ ال ٌوجد احد ملتحق 0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

ى نسبة فً عدد األخوة الملتحقٌن بالمدرسة هً نسبة "بعضهم" ( ان اعل9و ٌوضح الجدول رقم )

 % 9ٔ% و ان اقل نسبة هً نسبة ال ٌوجد احد ملتحق و تبلػ ٙ٘و تبلػ 

 ( ٌوضح عدد االخوة الملتحقٌن بالمدرسة و ٌعملون فً نفس الوقت ٓٔالجدول رقم )

ً 
ػدد االخ٘ة اىَيخحقِٞ ببىَدزست ٗ 

 ٝؼَيُ٘ فٜ ّفس اى٘قج 
 اىخنساز

اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 ـــ ـــ جمٌعهم  .

 %ٖٗ ٖٗ بعضهم  .

 %ٙٙ ٙٙ ال ٌوجد  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة ٙٙ( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "الٌوجد" و تبلػ ٓٔو ٌوضح الجدول رقم )

 % ٖٗهً نسبة "بعضهم" و تبلػ 
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 ( ٌوضح " هل انت تعمل بعد الٌوم الدراسً "ٔٔجدول رقم )

 اىخنساز اّج حؼَو بؼد اىًٞ٘ اىدزاسٜ  ٕو ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %9ٔ 9ٔ نعم  .

 %0ٕ 0ٕ ال  .

 %ٓٔ ٓٔ احٌاناً  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة هً 0ٕ( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "ال" و تبلػ ٌٔٔوضح الجدول رقم )

 % ٓٔنسبة " احٌاناً " و تبلػ 

 حضورك فً المدرسة"   ( ٌوضح " هل تنتظم فًٕٔجدول رقم )

 اىخنساز ٕو حْخظٌ فٜ حض٘زك فٜ اىَدزست  ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 ٔٙ ٔٙ نعم  .

 ٕٔ ٕٔ ال  .

 9ٔ 9ٔ احٌاناً  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة هً ٔٙ( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "نعم" و تبلػ ٌٕٔوضح جدول رقم )

 %9ٔنسبة احٌاناً و تبلػ 
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 وضح " ما هً عبلقتك بالمدرسة "( ٌٖٔجدول رقم )

 اىخنساز ٍب ٕٜ ػالقخل ببىَدزست  ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %0ٙ 0ٙ جٌدة  .

 %ٖٖ ٖٖ ؼٌر جٌدة  .

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

%  و ان اقل نسبة 0ٙ( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة  "جٌدة" و تبلػ ٖٔو ٌوضح الجدول رقم )

 %ٖٖهً نسبة "ؼٌر جٌدة" و تبلػ 

 ٌوضح ما هً المشاكل التً تواجهك بالمدرسة  (ٗٔجدول رقم )

 اىخنساز ٍب ٕٜ ػالقخل ببىَدزست  ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٖٕ ٖٕ معاملة المعلمٌن لك سٌبة .

 %ٖٗ ٖٗ معاملة اصدقابك لك سٌبة  .

 %ٖٗ ٖٗ ال ٌوجد  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% ٖٗسٌبة" و تبلػ  ( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "معاملة اصدقابك لكٌٗٔوضح جدول رقم )

 % ٖٕو ان نسبة هً نسبة " معاملة المعلمون لك سٌبة و تبلػ 
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 ( ٌوضح " ٌعنً اٌه ؼنً و فقٌر؟ "٘ٔجدول رقم )

 اىخنساز ٝؼْٜ اٝٔ غْٜ ٗ فقٞس ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

. 
 الؽنً : لدٌه مال كثٌر 

 الفقٌر : لٌس مال 
0ٖ 0ٖ% 

. 
 و ٌكفً احتٌاجات اسرته الؽنً :  ٌقوم بتقدٌم المساعدة للفقراء

 الفقٌر : ال ٌستطٌع اشباع احتٌاجات اسرته 
ٔ٘ ٔ٘% 

0 
 الؽنً : هو من لدٌه المال و ٌقدم المساعدة للمحتاجٌن
 الفقٌر : هو من ٌحتاج للمساعدة و تقدٌم ٌد العون له 

٘ ٘% 

. 
 الؽنً : من ٌستطٌع ان ٌوفر الوالده كل شٌا ٌحتاجونه 

 كً ٌستطٌع اشباع احتٌاجات اسرته الفقٌر : ٌحتاج للعمل 
0 0 

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

ان اعلى نسبة تمثل فً نسبة " الؽنً هو من لدٌه مال كثٌر و الفقٌر لٌس  ٌ٘ٔوضح الجدول رقم 

% و ان اقل نسبة هً نسبة " الؽنً هو من لدٌه المال و ٌقدم المساعدة 0ٖلدٌه مال " و تبلػ 

 %٘ساعدة و تقدٌم ٌد العون له " و تبلػ للمحتاجٌن و الفقٌر هو من ٌحتاج الم

 ( ٌوضح " هل ترى نفسك ؼنً ام فقٌر ؟ "ٙٔجدول رقم )

 اىخنساز ٕو حسٙ ّفسل غْٜ اً فقٞس ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٗٔ ٗٔ ؼنً  .

 %9ٓ 9ٓ فقٌر .

 %ٙ ٙ متوسط  0

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة هً 9ٓػ ( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة الفقٌر و تبلٌٙٔوضح الجدول رقم )

 % ٙنسبة المتوسط و تبلػ 

  



 

ٔٓٓ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 ( ٌوضح "اذا كنت ترى نفسك ؼنٌاً فلماذا؟ "0ٔجدول رقم )

 اىخنساز اذا مْج حسٙ ّفسل غْٞب  فيَبذا ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %9 9 النه ٌوجد لدٌنا مال و كل ما اطلبه اجده  .

 %٘ ٘ الن لدي مصروؾ كافً انا و اخوتً  .

 ٗٔ اىَجَ٘ع 

( ان اعلى نسبة تتمثل فً " النه ٌوجد لدٌنا مال و كل ما اطلبه اجده " و 0ٌٔوضج الجدول رقم )

 % ٘% و ان اقل نسبة هً نسبة " الن لدي مصروؾ كافً انا و اخوتً"  و تبلػ  9تبلػ 

  



 

ٔٓٔ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 ( " اذا كنت ترى نفسك فقٌراً فلماذا؟ "9ٔالجدول رقم )

 خنسازاى اذا مْج حسٙ ّفسل فقٞسا فيَبذا ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٕ٘ ٕ٘ بسبب قلة الدخل  .

 %9 9 الن ابً متوفً و لٌس لدٌنا مال كافً  .

 %0 0 الن ابً مزارع و اخً ٌساعده فً جمع المال  0

 %ٖ ٖ الن امً هً التً تعمل و ابً مرٌض  .

 %ٕ ٕ لنا انا و اخوتً ال نستطٌع شراء كل ما نحتاجه 0

 %ٗ ٗ ل و ٌجلب لنا المالالن اخً هو اللذي ٌعم 6

 %0ٔ 0ٔ النه ال ٌوجد لدٌنا كل ما نحتاج  7

 %ٖ ٖ الن لٌس لدي مال كباقً زمبلبً  0

0 
الن الجٌران و الجمعٌات الخٌرٌة و اهل الخٌر 

 ٌقدمون لنا المساعدة
ٔٓ ٔٓ% 

 9ٓ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل ٕ٘بلػ ( ان اعلى نسبة تتمثل فً " بسبب قلة الدخل " و ت9ٌٔوضح الجدول رقم )

 %ٕنسبة تتمثل فً " الن انا و اخوتً ال نستطٌع شراء كل ما نحتاجه " و تبلػ 

  



 

ٕٔٓ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 ( ٌوضح " فً حالة انك فقٌر هل هناك احد ٌساعدك "9ٔجدول رقم )

 اىخنساز فٜ حبه اّل فقٞس ٕو ْٕبك احد ٝسبػدك ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %9٘ 9٘ نعم  .

 %ٕٔ ٕٔ ال .

 9ٓ اىَجَ٘ع 

% و ان اقل نسبة تتمثل  9٘( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "نعم" و تبلػ 9ٔالجدول رقم ) ٌوضح

 % ٕٔفً "ال" و تبلػ 

 ( ٌوضح " فً حالة انك ؼنً هل ساعدت فقٌر من قبل؟ " ٕٓجدول رقم )

 اىخنساز فٜ حبىيت اّل غْٜ ٕو سبػدث فقٞس ٍِ قبو ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %9 9 نعم  .

 %ٙ ٙ ال .

 ٗٔ َ٘ع اىَج

% و ان اقل نسبة هً 9( ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة )نعم( و تبلػ ٌٕٓوضح الجدول رقم )

 %ٙ نسبة "ال" و تبلػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ٖٔٓ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 ( ٌوضح " ما الذي ٌمكن فعله كً ال ٌصبح احد فقٌر ؟ " ٕٔجدول رقم )

 اىخنساز فٜ حبىيت اّل غْٜ ٕو سبػدث فقٞس ٍِ قبو ً
اىْسبت 

 اىَئ٘ٝت

 %ٖٙ ٖٙ اعد الناس بعضهم البعض ان ٌس .

 %ٔٔ ٔٔ عمل مشروعات لمساعدة الفقراء  .

 %ٓٔ ٓٔ تقدٌم فرص عمل للفقراء  0

 %ٙٔ ٙٔ اتعلم و اكافح و اعمل كً احصل على المال  .

 %9 9 المساواة بٌن االؼنٌاء و الفقراء  0

6 
عن طرٌق الزكاة و الجمعٌات الخٌرٌة و 

 مساعدة الفقراء 
ٔ9 ٔ9% 

 ٓٓٔ اىَجَ٘ع 

ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة ان ٌساعد الناس بعضهم البعض و تبلػ  ٕٔو ٌوضح الجدول رقم 

 % 9% و ان اقل نسبة هً نسبة المساواة بٌن االؼنٌاء و الفقراء و تبلػ ٖٙ

 

  



 

ٔٓٗ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

 النتائج العامة للدراسة :

اقل نسبة هً % و ان ٖ٘اكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة الذكور و تبلػ  -ٔ

 % .0ٗنسبة االناث و تبلػ 

% و ان ٙ٘سنة و تبلػ  ٕٔ: ٓٔاكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة السن من  -ٕ

 % .ٖسنة و تبلػ  9ٔ:  ٙٔاقل نسبة هً  سن 

%( و ان اقل 9ٕاكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة الصؾ االبتدابً و تبلػ ) -ٖ

 % .ٖتبلػ  نسبة هً نسبة الصؾ الثانوي و

% و ان اقل نسبة هً ٓ٘اكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة االب و تبلػ  -ٗ

 % .ٖٓنسبة العم و تبلػ 

% و ان اقل نسبة هً ٕٙاكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة المزارع و تبلػ  -٘

 % .٘نسبة اخرى تذكر و تبلػ 

% و ان اقل نسبة ًٙٗ ( و تبلػ اكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة ) األم -ٙ

 % .ٙهً نسبة التعلٌم العالً و تبلػ 

% و 9ٖ( و تبلػ ٗ: ٖاكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً عدد االخوة هً نسبة ) -0

 % .ٖان اقل نسبة هً نسبة ال ٌوجد و تبلػ 

اكدت النتابج على ان اعلى نسبة فً اعمار االخوة اللذٌن ٌعملو ان وجدو تتمثل فً  -9

 % .٘( و تبلػ  ٓٔ: 9% و ان اقل نسبة هً نسبة )9٘بة ال ٌوجد و تبلػ نس

% و ان اقل ٙ٘اكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة  "بعضهم" و تبلػ  -9

 % . 9ٔنسبة هً نسبة " ال ٌوجد " و تبلػ 

% و ان ٙٙاكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة " ال ٌوجد " و تبلػ  -ٓٔ

 % .ٖٗة هً نسبة "بعضهم" و تبلػ اقل نسب

% و ان اقل نسبة 0ٕاكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "ال" و تبلػ  -ٔٔ

 % .ٓٔهً نسبة "احٌاناً" و تبلػ 



 

ٔٓ٘ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

% و ان اقل نسبة ٔٙاكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "نعم" و تبلػ  -ٕٔ

 % .9ٔهً نسبة "احٌاناً" و تبلػ 

% و ان اقل 0ٙلى ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "جٌدة" و تبلػ اكدت النتابج ع -ٖٔ

 % .ٖٖنسبة هً نسبة "ؼٌر جٌدة" و تبلػ 

اكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة "معاملة اصدقابك لك سٌبة " و تبلػ  -ٗٔ

 % .ٖٕ% و ان اقل نسبة هً نسبة " معاملة المعلمون لك سٌبة " و تبلػ ٖٗ

على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة " الؽنً لدٌه مال كثٌر و اكدت اكدت النتابج  -٘ٔ

% و ان اقل نسبة هً نسبة " الؽنً من لدٌه مال و 0ٖالفقٌر لٌس لدٌه مال " و تبلػ 

ٌقدم المساعدة للمحتاج و الفقٌر هو من ٌحاج المساعدة و تقدٌم ٌد العون " و تبلػ 

٘.% 

% و ان اقل 9ٓ"الفقٌر" و تبلػ  اكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة -ٙٔ

 % .ٙنسبة هً المتوسط و تبلػ 

اكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة " الن ٌوجد لدٌنا مال و كل ما  -0ٔ

% و ان اقل نسبة هً نسبة " الن لدي مصروؾ كافً انا و 9اطلبه اجده " و تبلػ 

 % .٘اخوتً " و تبلػ 

% و ان ًٕ٘ نسبة " بسبب قلة الدخل " و تبلػ اكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل ف -9ٔ

 %.ٕاقل نسبة هً نسبة "انا و اخوتً ال نستطٌع شراء كل ما نحتاجه " و تبلػ 

% و ان اقل نسبة هً "ال" 9٘اكدت النتابج ان اعلى نسبة تتمثل فً "نعم" و تبلػ  -9ٔ

 % .ٕٔو تبلػ 

ان اقل نسبة هً  % و9اكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً "نعم" و تبلػ  -ٕٓ

 % .ٙنسبة "ال" و تبلػ 

اكدت النتابج على ان اعلى نسبة تتمثل فً نسبة ان ٌساعد الناس بعضهم البعض و  -ٕٔ

 %. 9% و ان اقل نسبة هً المساواة بٌن االؼنٌاء و الفقراء و تبلػ ٖٙتبلػ 



 

ٔٓٙ 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

  ةساردلا تاٌصوت

 : مكافحة فقر األطفال  ًفالخدمة االجتماعٌة  رود

لقد كان الفقر هو القضٌة األولى التً فجرت اهتمامات الرعاٌة االجتماعٌة فً مختلؾ أنحاء 

الهتمامات راجعة إلى قٌم ومعتقدات ونوازع دٌنٌة، أو اتجاهات وأفكار العالم، سواء كانت هذه ا

فلسفٌة. وكانت مهنة الخدمة االجتماعٌة هً الشكل الذي أجمعت علٌه كافة التوجهات اإلنسانٌة 

 لتقدٌم خدمات الرعاٌة االجتماعٌة من أجل تخفٌؾ آالم األفراد واألسر األكثر فقراً وحرماناً.

رفت الخدمة االجتماعٌة فً المإتمر الدولً للخدمة االجتماعٌة والذي ومن هذا المنطلق ع

بؤنها " تلك الجهود المقصودة التً تهدؾ إلى تحقٌق األؼراض  9ٕ9ٔعقد فً بارٌس عام 

التالٌة
(ٔ)

: 

تخفٌؾ اآلالم التً تصدر عن وتصاحب الكوارث والنكبات وحاالت البإس التً  .2

 المساعدة المإقتة.ٌتعرض لها الناس، وتلك هً اإلؼاثة و

نقل األفراد واألسر من حالة البإس التً وقعوا فٌها إلى حالة معٌشٌة مبلبمة أو  .3

 عادٌة، وتلك هً المساعدة العبلجٌة.

اتخاذ االحتٌاطات البلزمة لمنع وقوع األمراض االجتماعٌة فً المستقبل أو التخفٌؾ  .4

 منها بقدر اإلمكان، وتلك هً المساعدة الوقابٌة.

على رفع مستوى المعٌشة وتحسٌن األحوال االجتماعٌة عامة فً سبٌل تحقٌق العمل  .5

 الرفاهٌة االجتماعٌة، وتلك هً المساعدة الخبلقة أو البناءة.

ثم تطورت الخدمة االجتماعٌة وكانت فً تطورها متمشٌة مع تطور ونمو المجتمعات. 

فً المجتمع. لذلك عرفها  وأخذت تواجه المشكبلت المصاحبة للتطور االقتصادي واالجتماعً

بؤنها "النشاط المهنً لمساعدة  NASWاالتحاد القومً لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن األمرٌكً 

                                                           
 .0ٓ، ص90ٓٔ، عالم الكتب، القاهرة، ماعً: الخدمة االجتماعٌة والتغٌر االجتالفاروق زكً ٌونس (ٔ)



 

ٔٓ0 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

األفراد والجماعات والمجتمعات لتعزٌز وتدعٌم قدراتهم على أداء وظٌفتهم االجتماعٌة، وإٌجاد 

ظروؾ اجتماعٌة مواتٌة ومإٌدة لهذا الهدؾ"
(ٔ)

. 

االجتماعٌةة مهنةة ال تقتصةر علةى مسةاعدة األفةراد والجماعةات فحسةب وبذلك فمهنةة الخدمةة 

وإنمةةةا تهةةةدؾ فةةةً نفةةةس الوقةةةت إلةةةى تحقٌةةةق النهةةةوض بةةةالمجتمع اإلنسةةةانً عامةةةة. وتقةةةوم الخدمةةةة 

االجتماعٌة بوظٌفتها المهنٌة فةً المجتمةع مةن خةبلل األجهةزة االجتماعٌةة المتخصصةة التةً أعةدت 

لمثل هذا العمل
(ٕ)

. 

عٌةة دوراً رئٌسةٌاً فةً مواجهةة الفقةر فةً المجتمعةات الحضةرٌة وذلةك مةن وللخدمة االجتما

خالل
(4)

: 

مسةاعدة أفةةراد المجتمةع الحضةةري علةةى مواجهةة مشةةاكلهم الفردٌةةة المختلفةة وذلةةك بةةالتعرؾ  .2

علةةى هةةذه المشةةكبلت ومعةةاونتهم علةةى التؽلةةب علٌهةةا باسةةتؽبلل إمكانٌةةاتهم الذاتٌةةة واألسةةرٌة 

 حضري.وإمكانات وموارد المجتمع ال

القٌةةةةام بدراسةةةةة المجتمةةةةع الحضةةةةري للتعةةةةرؾ علةةةةى االحتٌاجةةةةات والمشةةةةكبلت والمةةةةوارد  .3

واإلمكانٌات، وذلك لتحدٌد مستوى مناسةب ٌتفةق وتلةك المةوارد واإلمكانٌةات علةى أن ٌةرتبط 

 ذلك بالتخطٌط العام الذي تضنعه الدولة فً تخطٌطها للتنمٌة الشاملة.

المجتمةع الحضةةري وإنشةاء خةةدمات جدٌةدة ٌحتةةاج العمةل علةى تحسةةٌن الخةدمات القابمةةة فةً  .4

 إلٌها المجتمع على أن ٌكون ذلك فً إطار التخطٌط العام للدولة.

ال تستطٌع الدولة وحةدها أن تةوفر الخةدمات ألفرادهةا، وهنةا ٌظهةر دور الخدمةة االجتماعٌةة  .5

ة فً العمل على إتاحة الفرصة أمام سكان الحضر وتشجٌعهم على المساهمة فً تخفٌةؾ حةد

المشةةكبلت وعبلجهةةا وتقةةدٌم مجهةةوداتهم لصةةالح مجةةتمعهم علةةى أن تقةةوم الدولةةة بالمسةةاهمة 

 بجزء كبٌر من التموٌل.

                                                           
 .ٕٓ٘، مرجع سبق ذكره، صقاموس الخدمة االجتماعٌة والخدمات االجتماعٌةاحمد شفٌق السكري:  (ٔ)
 .ٖٖٗ، صٕٕٓٓ، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، الرعاٌة االجتماعٌة واألمن االجتماعًدمحم سٌد فهمً:  (ٕ)
، 99ٔٔ، المكتةةب الجةةامعً الحةةدٌث، اإلسةةكندرٌة، دور الخدمةةة االجتماعٌةةة –ٌةةة المجتمةةع الرٌفةةً والحضةةري تنممسةةعد الفةةاروق حمةةودة:  (ٖ)

 .9ٖٔص



 

ٔٓ9 
 

 فقر االطفال " األسباب و طرق المواجهة من وجهة نظر األطفال انفسهم "

والتخطٌط االجتماعً كنموذج علمً لمهنة الخدمة االجتماعٌةة ٌسةاعد فةً مواجهةة مشةكبلت فقةراء 

لتً ؼالباً مةا تكةون الحضر وذلك باستخدام الموارد المجتمعٌة لمواجهة مشكبلتهم وتوفٌر الخدمات ا

أساسةةةٌة فةةةً تةةةدعٌم قةةةوتهم.
(ٔ)

والعمةةةل علةةةى رفةةةع المسةةةتوى االقتصةةةادي والصةةةحً والتعلٌمةةةً  

واالجتمةةاعً وتحسةةٌن ظةةروؾ الحٌةةاة مةةع السةةعً وراء إصةةدار التشةةرٌعات االجتماعٌةةة العادلةةة
(ٕ)

 ،

لحضةر وٌستلزم ذلك من المخطط االجتماعً جمع الحقابق عن تلةك المشةكبلت التةً تواجةه فقةراء ا

واتخةةاذ القةةرارات العقبلنٌةةة لمواجهتهةةا، جمةةع وتحلٌةةل البٌانةةات التةةً تفٌةةد فةةً تحدٌةةد مةةن هةةم فقةةراء 

الحضةةر، وأمةةاكن تواجةةدهم، وخصابصةةهم المختلفةةة، وظةةروفهم السةةكنٌة واالقتصةةادٌة واالجتماعٌةةة 

ٌاسةات والصحٌة والتعلٌمٌة، العمل على تحقٌق  استثمار أفضل للموارد المحلٌة والسعً لصةٌاؼة س

رعاٌة تتوافق مع الحاجةات والخةدمات وأولوٌاتهةا للفقةراء فةً المجتمةع المحلةً الحضةري
(ٖ)

وٌبةدو  

هنا دور المخطط االجتماعً  كمؽٌر حٌث ٌحتاج الفقر فةً الحضةر إلةى تحلٌةل وتطةوٌر السٌاسةات 

وتقوٌمها وتؽٌٌرها
(ٗ)

. 

ت التةً ٌعةانً منهةا ولكً تقوم مهنةة الخدمةة االجتماعٌةة بةدور فعةال فةً مواجهةة المشةكال

المجتمع فً الوقت الحالً ٌلزم اآلتً
(6)

: 

االهتمام بالبحث العلمً وإجراء التجارب لتقٌةٌم مشةروعات وبةرامج الرعاٌةة االجتماعٌةة علةى  -2

أساس سلٌم، وللتعرؾ على المشاكل التً تواجه تلك المشروعات حتى ترسم سٌاسةة اجتماعٌةة 

 ٌة.سلٌمة لتوفٌر برامج الرعاٌة االجتماع

استخدام طرق الخدمة االجتماعٌة واألسالٌب الفنٌة والتً تساعد على إٌجاد تكٌٌةؾ متبةادل بةٌن  -3

 الناس وبٌباتهم على أساس المبادئ اإلنسانٌة والنظم االجتماعٌة التً ٌقبلها المجتمع.

الةةةربط بةةةٌن التنمٌةةةة االقتصةةةادٌة والتنمٌةةةة االجتماعٌةةةة كةةةً ال ٌسةةةبق الجانةةةب المةةةادي الجانةةةب  -4

 تماعً فتظهر المشكبلت االجتماعٌة الحادة.االج

                                                           
 .ٖٖٗمرجع سبق ذكره، ص تمكٌن الفقراء,طلعت السروجً:  (ٔ)
 .ٖٖٗ، مرجع سبق ذكره، صالرعاٌة االجتماعٌة واألمن االجتماعًدمحم سٌد فهمً:  (ٕ)
 .ٖٖٗ، مرجع سبق ذكره، صقراء: تمكٌن الفطلعت السروجً (ٖ)
 .ٕٕالمرجع السابق: ص (ٗ)
 .09ٕ، صٖٕٓٓمكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة،  مقدمة فً الخدمة االجتماعٌة,عثمان وآخرون:  حعبد الفتا (٘)
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مراعاة األولوٌة فً الخدمات على أساس دراسة المجتمع كوحدة، وعةدم االعتمةاد علةى دراسةة  -5

 فبات معٌنة بالذات . 

التركٌةةز أوالً علةةى الخةةدمات التةةً تهةةم المجتمةةع ككةةل، ثةةم الخةةدمات التةةً تهةةم الجماعةةات، ثةةم  -6

 الخدمات الفردٌة.

ري القٌام بإجراء الدراسات التقوٌمٌة لكافة الجهود المبذولة لمواجهة مشكلة كما أنه من الضرو

الفقر لمعرفة النواحً اإلٌجابٌة التً تساهم فً حل هذه المشكلة؛ واألخرى السلبٌة التً تعوقها عن 

تحقٌق أهدافها وذلك حتى تإتً تلك الجهود ثمارها، باإلضافة إلى دراسة كافة المشروعات والتً 

إٌمانا من ، لرفع مستوى معٌشة المواطنٌن وذلك لمعرفة مدى إسهامها فً تحقٌق أهدافهاصممت 

الخدمة االجتماعٌة بؤهمٌة مرحلة الطفولة وخطورتها فً حٌاة اإلنسان والمجتمع ، باعتبارها 

المرحلة التً تتؤسس فٌها شخصٌة االنسان التً تصاحبه طوال حٌاته ، فلقد أولتها اهتماما خاصا 

البداٌات األولى من نشؤتها كمهنة ، فاهتمت بكافة أوجه الرعاٌه والحماٌة والتوجٌه النفسً منذ 

واالجتماعً والثقافً للطفولة ، والعمل على توفٌر المإسسات المتخصصة فً الرعاٌة ، والسبل 

ة التً ٌجد الطفل فً إطارها إشباعاً لحاجاته االجتماعٌة والثقافٌة المختلفة ، وتوفٌر الرعاٌ

االجتماعٌة العبلجٌة والوقابٌة واإلنمابٌة لؤلطفال المشكلٌن من كل مظاهر وأشكال االنحراؾ 

االجتماعً أو االؼتراب الثقافً أو أشكال الصراع والقلق وعدم االمان واالطمبنان ، والمساهمة 

مٌم بدور فاعل بالتعاون مع ؼٌرها من التخصصات والمهن فً رعاٌة الطفولة التً تتمثل فً تص

وتخطٌط وتنفٌذ مجموعة من الخدمات المهنٌة المتضمنة لمجموعة من العملٌات والمجهودات 

منظمة ذات الصبؽة وقابٌة واالنشابٌة والعبلجٌة ، والتً توجه لمرحلة الطفولة وتهدؾ الى 

 ولذلك ٌنظر إلى الخدمة االجتماعٌةوتنشبتهم تنشبة اجتماعٌة صالحة ،مساعدتهم على النمو السلٌم 

فً مجال رعاٌة الطفولة على أنها تلك الممارسة المهنٌة التً تهتم بتزوٌد االطفال بؤلوان الرعاٌة 

المتكاملة ، والخدمات االجتماعٌة ، وامدادهم بالمساعدات التً تعمل على حماٌتهم ، وعبلج 

صابٌٌن مشكبلتهم االجتماعٌة والنفسٌة ) ذات األسباب االجتماعٌة ( ، وذلك من خبلل عمل االخ

 لؤلطفال ، حٌث ٌستفاد من تخصصهم االجتماعٌٌن فً عدد كبٌر من مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة

 .المهنً ومعرفتهم العلمٌة فً هذا المجال 
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  إعتبارات الممارسة المهنٌة فً مجال الطفولة :

وتستند ممارسة الخدمات االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الطفولة إلى مجموعة من العوامل 

 هامة لتلك الممارسة وتتمثل فً : واالعتبارات التً تشكل مبررات

أن الطفل هو أضعؾ حلقات مراحل النمو اإلنسانً ، ومن ثم فهو ال ٌستطٌع أن ٌعبر  -

عن احتٌاجاته ومطالبه بالشكل الصحٌح ، وخصوصا فً مراحل نموه الباكرة ، كما أنه 

، وخصوصا من أولبك  ال ٌستطٌع حماٌة نفسه ضد أي انتهاكات تمارس ضده

المسإولٌن عن رعاٌته وحماٌته كالوالدٌن واإلخوة الكبار فً محٌط األسرة ، 

والمشرفٌن والممارسٌن فً مإسسات الرعاٌة وخصوصا المإسسات اإلٌوابٌة ، ومن 

هنا فهو فً حاجة ماسة إلى حماٌته من كل ما ٌتهدد حٌاته ومستقبله من ممارسات ، أو 

 صور فً أوجه الرعاٌة المطلوبة ، أو قانتهاكات لحقوقه ، 

لتخصصات لمقابلة هذه تنوع وتعدد الحاجات الخصة بالطفل مما ٌتطلب تعاون مختلؾ ا -

 االحتٌاجات.

 أن اطفال الٌوم هم رجال الؽد الذي ٌعتمد علٌهم المجتمع فً صناعة مستقبله  -

فسٌة اصبح التؽٌر سمة العصر وٌنجم عن هذا التؽٌر مإثرات اجتماعٌة ون ٓ

 جٌة ومعرفٌة والخدمات االجتماعٌةوفسٌولو

خطورة مرحلة الطفولة تتطلب تعاون مختلؾ المهن والتخصصات العلمٌة ال عداد  -

 ٌر الرعاٌة االجتماعٌة السلٌمة. الطفل أعدادا سلٌما لضمان توف

 مراحل النمو األخرى بطرٌقة امنة أهمٌة االنتقال بالطفل من مرحلة الطفولة إلى  -

نساق لعمل على تحقٌق فرص النمو السوي لؤلطفال مما ٌقتضً التعامل مع االأهمٌة ا -

 المختلفة المحٌطة بالطفل ،

ما أثبتته العدٌد من الدراسات المٌدانٌة ، والتقارٌر الجادة حول أوضاع الطفولة فً  -

العصر الحدٌث ) محلٌا وإقلٌمٌا ودولٌا ( ، من أن الوضعٌة الراهنة ألطفال العالم بوجه 

ام وأطفال العالم النامً والمجتمعات الفقٌرة ) وخصوصا فً أفرٌقٌا وآسٌا ( تشٌر ع

إلى العدٌد من جوانب النقص والقصور فً سٌاسات وبرامج رعاٌة األطفال ، فضبل 

عن ظهور العدٌد من المشكبلت الجدٌدة التً أصبحت تقض مضاجع المعنٌٌن بالطفولة 

لى الخدمة االجتماعٌة كمهنة مساعدة إنسانٌة على مستوى العالم األمر الذي ٌفرض ع

أن تولً عناٌة خاصة بتلك القضاٌا والمشكبلت وأن تبتكر من السٌاسات 

 .واالستراتٌجٌات واألدوار ما ٌمكنها من تفعٌل ممارساتها المهنٌة فً هذا المجال 
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  عجارملا

 االسكندرٌة االسرةوالطفولة، ورعاٌة االجتماعٌة أحمدالرشٌدي،الخدمات مبلك مرعً، بٌومً إبراهٌم 
 .الحدٌث الجامعً المكتب:
 االسكندرٌة االسرةوالطفولة، ورعاٌة االجتماعٌة أحمدالرشٌدي،الخدمات مبلك مرعً، بٌومً إبراهٌم 
 .ثالحدٌ الجامعً المكتب:
 ، القاهرة.  العمل سوق فً األطفال من لعٌنة التربوٌة واالحتٌاجات الواقع( : 99ٔٔ) دمحم سهٌر ، أحمد 

 . الطفولة دراسات لمركز الرابع المإتمر
 ، القاهرة.  العمل سوق فً األطفال من لعٌنة التربوٌة واالحتٌاجات الواقع( : 99ٔٔ) دمحم سهٌر ، أحمد 

 . الطفولة دراسات لمركز الرابع المإتمر

  9ٕاحمد عبدا لوهاب عبدا لجواد :موسوعة بٌبة الوطن العربى التكامل االجتماعى البٌبى ، ص  
، دار الفجةةر، قةةراء والمحةةرومٌنالمجتمةةع األخةةر مجتمةةع الف –عولمةةة الفقةةر إسةةماعٌل قٌةةره وآخةةرون:  

 .ٖٕٓٓالقاهرة، 
لرٌفٌة )ترجمة : جورج خوري ( ،تحرٌر وتدقٌق ،عزمً طٌبة افٌرٌث هاجن : اقتصادٌات التنمٌة ا 

 . 999ٔ،األردن، مركز الكتب االردى ، 
إٌناس إبراهٌم،رعاٌة الطفولة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة ) الكوٌت:دار البحوث العلمٌة للنشر والتوزٌع  

 م(99٘ٔ،
، دار األمٌن، القةاهرة، العولمة وتحدٌات العصر وانعكاساتها على المجتمع المصريارة: بثٌنة حسٌن عم 

 .0ٓٔ، صٕٓٓٓ
 .ٖٔ، ص99ٓٔ، البحرٌن، 99ٓٔ تقرٌر التنمٌة البشرٌة البرنامج اإلنمابً لؤلمم المتحدة: 
، ترجمةةة دمحم محمةةود دمةةج المجتمةةع والبٌبةةة واالقتصةةاد –النمةةو المسةةبول لؤللفٌةةة الجدٌةةدة البنةةك الةةدولً:  

 .ٕٗٓٓشهاب، واشنطن، 
جمة دمحم محمود شهاب، ، ترالنمو المسبول لؤللفٌة الجدٌدة دمج المجتمع والبٌبة واالقتصادالبنك الدولً:  

  .ٕٗٓٓواشنطن ، 
، معهد البحوث كلة الفقر مقدمات فً أصول االقتصاد السٌاسً فً اإلسبلممشالتجانً عبد القادر:  

 .99ٗٔوالدراسات االجتماعٌة، دار هاٌل، الخرطوم، 
شةةر والترجمةةة، الةةدولً، مركةةز األهةةرام للنالبنةةك  شةةن هجةةوم علةةى الفقةةر،تقرٌةةر عةةن التنمٌةةة فةةً العةةالم:  

 .ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓالقاهرة، 
 . 990ٔالؽربٌة، الضفة فً األطفال تشؽٌل فلسطٌن، فرع / األطفال عن للدفاع العالمٌة الحركة 

، ورقة عمل مقدمة فةً أعمةال النةدوة السةنوٌة هل الفقر قٌمة؟ دراسة فً علم اجتماع الثقافةحسن حنفً:  
مةاٌو  9-9ل، جامعةة القةاهرة، الفقةر فةً مصةر: الجةذور واألسةباب التةداعٌات وآفةاق المسةتقب –السادسة 

ٔ999. 
حسٌن عبد الحمٌد رشوان : الطفل دراسة فً علم االجتماع النفسً ، اإلسكندرٌة ، المكتب الجامعً  

 . ٕٓٓٓالحدٌث ، 
حسٌن عبد الحمٌد رشوان : الطفل دراسة فً علم االجتماع النفسً ، اإلسكندرٌة ، المكتب الجامعً  

 . ٕٓٓٓالحدٌث ، 
، القاهرة، الناشر المإلؾ، فقر الشعوب بٌن االقتصاد الوضعً واالقتصاد اإلسبلمًحمدي عبد العظٌم:  

ٔ99٘. 
 .م 9ٕٓٓالخدمة االجتماعٌة فً المجال االسري و الطفولة رإٌة نظرٌة و عملٌة ،  
 م99ٓٔ، مطبعة وهبة ، القاهرة ،  ٕرشدي فكار : تؤ مؤلت اسبلمٌة وقضاٌا الؽنسان والمجتمع ، ط 
 الطفولة مجلة.  العربٌة البلدان فً العمل سوق فً الفتٌات صؽار حماٌة( : ٕٕٓٓ) ناهد ، رمزي 

 . ٕم ، ٘ع ، والتنمٌة للطفولة العربً المجلس.  والتنمٌة
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السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة والفقر مع إشارة خاصة للوطن : دسالم توفٌق النجفً ، احمد فتحً عبد المجٌ 
 .9ٕٓٓ، أؼسطس ٔ، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، لبنان، طالعربً

 سند اإلمام أحمد،سنن أبو دواد 
 9ٕٔ/ٕسنن النسابً  
 ٖٖٔ/0/والبٌهقً ٖٙٔ/ٕوالحاكم  9ٙ9ٔسنن بن ماجه/ 
 ٘-ٗسورة األحزاب ، اآلٌات  
   ٖٔة سورة اإلسراء ، أٌ 
 ٖٕسورة اإلسراء، آٌة  
   09ٔسورة األعراؾ ،آٌة  
 ٕ٘ٔسورة األنعام، آٌة  
 ٖٖٕسورة البقرة ، آٌة  
 9-9سورة التكوٌر،اآلٌات  
 9ٔٔسورة التوبة،آٌة  
 ٔٔسورة الحجرات آٌة  
 ٖٔسورة الحجرات،آٌة  
 9سورة الزمر،آٌة  
 ٘ – ٔسورة العلق ،آٌات  
 ٗسورة القلم ،آٌة  
 9٘ -9٘سورة النحل ، اآلٌات  
 9٘-9٘سورة النحل ، اآلٌات  
 ٓٔسورة النساء ،آٌة  
 ٖٗورة النساء ،آٌة س 
 9ٕسورة النساء،آٌة  
 صحٌح البخاري 
 0/9صحٌح البخاري  
 صحٌح البخاري. 
 صحٌح البخاري،صحٌح مسلم 
 90/ٔصحٌح مسلم  
، مطابع الشرق األوسط، المعجم الصافً قً اللؽة العربٌةصبلح العلمً الصالح وزوجته أمٌنة األحمد:  

 . ٔ، ط9ٓٗٔالرٌاض، 
 .ٕٔٔٓ، ٔ، القاهرة، طاستراتٌجٌات بدٌلة، مكتبة االنجلو المصرٌة –تمكٌن الفقراء طلعت السروجً:  
عبد الحمٌد دمحم علً و منى ابراهٌم قرشً : العنؾ ضد االطفال ، القاهرة ، مسسة طٌبة للطباعة و  

 . 9ٕٓٓ،  ٔالنشر ، ط 
الحقوقٌه، سنه   ، المنشورات بٌروت دار اجتماعٌه ، دراسه االجتماعً الفكر زهره :  دمحم الرحمن عبد 

ٕٓٓ9 . 
 . 999ٔار الكتاب الوطنٌة ، عبد السبلم بشٌر الروبً : المدخل لرعاٌة الطفولة ، بنً ؼازي ، د 
 . 999ٔعبد السبلم بشٌر الروبً : المدخل لرعاٌة الطفولة ، بنً ؼازي ، دار الكتاب الوطنٌة ،  
 العربٌة، النهضة دار اإلسبلمٌة، والشرٌعة الدولً القانون فً طفولةال حماٌة ، الهادي عبد العزٌز عبد 

 .99ٔٔالقاهرة،
، ورقة عمل مقدمة المإتمر التخطٌط لمواجهة مشكلة الفقر على المستوى المحلًعبد العزٌز مختار:  

 . 0ٕٓٓماٌو  ٖ-ٕالسنوي الثامن عشر، كلٌة الخدمة االجتماعٌة، جامعة الفٌوم 
عبد العزٌز مخٌمر عبد الهادي،حقوق الطفل بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الدولً ) الكوٌت: الطبعة  

 م(990ٔاألولى،
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.  والتنمٌة الطفولة مجلة.  الصناعة فً العاملٌن األطفال أوضاع وصؾ( : ٕٕٓٓ) دمحم ، العظٌم عبد 
 .ٕم ، ٙع ، والتنمٌة للطفولة العربً المجلس

 .ٖٕٓٓمكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة،  مقدمة فً الخدمة االجتماعٌة،عثمان وآخرون:  حعبد الفتا 
 دار:  االسكندرٌة ، المهنٌة الممارسة ومجاالت االجتماعٌة الخدمة ، صالح حسن محمود المحً عبد 

 .ٖٙص ؾ،ٕٙٓٓ، الجامعٌة المعرفة
 ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔعبد الهادي،حقوق الطفل ، 
عزٌزة سمارة ، عصام النمر ، هشام الحسن : سٌكولوجٌة الطفولة ، دار الفكر للطباعة و النشر ،  

ٔ99ٓ. 
لطباعة و النشر ، عزٌزة سمارة ، عصام النمر ، هشام الحسن : سٌكولوجٌة الطفولة ، دار الفكر ل 

ٔ99ٓ. 
، المكتب الجامعً  ٕٓٔٓطٌة خزام خلٌل : مشكلة االدمان االجتماعً و تحسٌن نوعٌة الحٌاة ، ع 

 .، اإلسكندرٌة الحدٌث 
، جامعة القاهرة ، ٕٓٓٓعلً الدجوي : فهم الفقر ، مكتبة كلٌة الخدمة اإلجتماعٌة ، المكتبة االكادٌمٌة ،  

 فرع الفٌوم .
 .90ٓٔ، عالم الكتب، القاهرة، ماعً: الخدمة االجتماعٌة والتؽٌر االجتالفاروق زكً ٌونس 
 والتنمٌة الطفولة مجلة.  المعاصرة الحضارة جبٌن فً وصمة األطفال تشؽٌل( : ٕٔٓٓ) نادر ، فرجانً 

 . ٔم ، ٖع ، والتنمٌة للطفولة العربً المجلس. 
الشرق األوسط، القاهرة، ٌونٌو  ، مكتب: الفقر وتوزٌع الدخل فً مصر، منتهى العالم الثالثكرٌمة كرٌم 

ٔ99ٗ. 
 .9ٔ، ص99ٓٔ، القاهرة، دراسة عن نطاق الفقر فً مصر – الفقر وحقوق اإلنسانكرٌمة كرٌم:  
 هـٕٗٗٔماهر ابوالمعاطى : الخدمة االجتماعٌة فى مجال الدفاع االجتماعً، مكتبة الصفوة ،  
هةـ، ٓٔٗٔ، ٘، جٔ، دار الفكةر، بٌةروت، ط: لسةان العةربدمحم بن مكرم بةن منظةور األفرٌقةً المصةري 

 .م99ٓٔ
 .دمحم رٌاض العتٌمً : التنمٌة االقتصادٌة ، القاهرة  
 الجامعً ، المكتب ، االسكندرٌه العبلج وطرق ومشكبلتها احتٌاجاتهم : اطفالنا قباري دمحم سبلمه دمحم 

 . ٕٔٔٓ االولى،  هالطبع الحدٌث، 
 .ٕٕٓٓ، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، الرعاٌة االجتماعٌة واألمن االجتماعًدمحم سٌد فهمً:  
 م(ٓٔٗٔان:مكتبة الرسالة الحدٌثة،دمحم عقلة،تربٌة الوالد فً اإلسبلم )عمّ  
فصل فً كتاب الفقر فً الوطن العربً، تحرٌر احمد السٌد النجار،  الرإٌة النظرٌة للفقرمحمود شعبان:  

 .ٕ٘ٓٓمركز الدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة، القاهرة، 
 ٕ٘ٓٓ-99ٕٔة المسح السكانً الصحً لمصر للفتر 

، المكتةب الجةامعً دور الخدمةة االجتماعٌةة –ٌة المجتمةع الرٌفةً والحضةري تنممسعد الفاروق حمودة:  
 .99ٔٔالحدٌث، اإلسكندرٌة، 

 مسند اإلمام أحمد ، ورواه الترمذي 
 9ٔ/ٕمسند األمام أحمد  
 ، القاهرة . ٕٗٓٓنادٌة جبر عبد هللا : الفقر و قٌاسه ،   
 .ٕٗٓٓ، دار فرحه، القاهرة، اتجاهات نظرٌة ومنهجٌة حدٌثة –الفقر وقٌاسه حسن:  نادٌة جبرهللا 
 .ٕ، دار الحضارة العربٌة، بٌروت، جالصحاح فً اللؽة والعلوموأسامة مرعشلً:  ندٌم مرعشلً 
من  –الفقر الذاتً ورأس المال االجتماعً فً مصر وزارة التخطٌط بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة:  

 . ٖٕٓٓ، مطابع األهرام، القاهرة،أجل استراتٌجٌة متكاملة لمحاربة الفقر
 (99ٙٔضاوي،الخصابص العامة لئلسبلم ) القاهرة:مكتبة وهبه،الطبعة الثالثة،ٌوسؾ القر 
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