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للُفىلت في ٖالم الُىم مياهت باعػة وؤَمُت مخمحزة لضي مسخلف بلضان الٗالم بًماها  

ا البالغ  في بىاء شخهِخه، وعغم َظا الاَخمام اإلاخىامي بإَمُت َظٍ اإلاغخلت في خُاة الفغص وؤزَغ

فاٌ حِٗل ْغوف نٗبت وجخٗغى للخغمان والاهتهاواث  بالُفىلت بال ؤن َىان فئاث مً ألَا

بقيالُت خلُلُت جخٗلم بالهضع في الضعاؾت الخالُت ٍُغح اإلاىيٕى اإلالترح والاؾخغالٌ، و 

فاٌ بفٗل ٖى  ؾغي ألا التربىي  دت مً ألَا ت، حٗلُمُت واكخهاصًت الظي جخٗغى له قٍغ امل ؤؾٍغ

م وكُمهم  مًُغبت جضف٘ بهم هدى الكإع همخىفـ وفًاء بضًل مغغي ٌؿخمضون مىه مٗاًحَر

ظا ما ًدىافى م٘ ألاويإ اإلاىاؾبت ليكإة الُفل. م وؾلىهُاتهم َو  ووؿم جفىحَر

.ؾغي الهضع التربىي ألا  ؛الكإع ؛لُفلا الكلماث اإلافخاحيت:  

            

Today childhood in the world has a prominent position and 

distinct importance to various countries of the world because of the 

importance of this stage in the life of the individual and its profound 

impact on building his personality, and despite this growing interest in 

childhood, there are groups of children living in difficult conditions that 

are subject to deprivation, violations and exploitation. The proposed topic 

is presented in the current study a real problem related to the educational 

and social waste that a group of children are exposed to due to turbulent 

family, educational and economic factors that push them towards the street 

as a breathing space and an attractive alternative place to derive their 

standards, values, and the pattern of their thinking and behavior, and this 

is inconsistent with the conditions Suitable for child's upbringing. 
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 مقدمت:

حٗخبر ْاَغة ؤَفاٌ الكىإع مً بحن ؤَم الٓىاَغ الاحخماُٖت آلازظة في الىمى        

، وجبرػ لِـ فلِ ٖلى مؿخىي البلضان الىامُت وبهما ؤًًا في الضٌو الهىاُٖت اإلاخلضمت

ٖىامل الهضع التربىي الاحخماعي في ملابل ٖىامل َظٍ الٓاَغة وجغجبِ بالٗضًض مً 

ومهما واهذ َظٍ الٗىامل فاللًُت ألاؾاؾُت َىا جخٗلم بخضاُٖاث ، بالكإعالجظب 

فاٌ.  واوٗياؾاث الكإع ٖلى َاالء ألَا

ٗبر              فاٌ ؤَفاٌ الكىإع ًٖ فئت َكتمفهىم َو ظث مً الكإع اجس مً ألَا

لِكيل مغحُٗت   "في هثحر مً الخاالث فًاء "للٗمل وألاول والخجىاٌ والىىم ؤًًا

تهم ظا الاعجباٍ ًدىاكٌ لِـ فلِ م٘ ألافياع الغئِؿُت  وعهحزة ؤؾاؾُت جدضص ٍَى َو

الخانت باألويإ اإلاىاؾبت ليكإة الُفل ولىىه ؤًًا ًدىافى م٘ الغغى الظي وحض مً 

.  ؤحله الكإع

ت صازل        بن ؤَفاٌ الكىإع َم ؤَفاٌ خغمىا مً خلهم في الخيكئت الؿٍى

ا ؤو واكُٗا( وؤنبذ الكإع بضًال لهم  م )عمٍؼ ؤؾغة مؿخلغة، واهفهلىا ًٖ ؤؾَغ

م وكُمهم ووؿم  تهم الجضًضة، ٌؿخمضون مىه مٗاًحَر ٍى واإلاؿاوٌ ًٖ جيكئتهم َو

ٌى مضة م ولغتهم وؾلىهُاتهم، وم٘ مغوع الىكذ َو اإلايىر بالكإع ًىفهل َاالء  جفىحَر

ا، له كُمه ومٗاًحٍر الخانت  جُا ًٖ اإلاجخم٘ ألانلي لِكيلىا مجخمٗا مىاٍػ فاٌ جضٍع ألَا

ىض َظٍ الىلُت جدبلىع زُىعة الٓاَغة خُث كض ًخدٌى َاالء  التي ًدخىمىن لها، ٖو

فاٌ مً ضخاًا خغمىا مً خلىكهم ألاؾاؾُت بلى حاهدحن ومجغمحن هدُجت جمثل  ألَا

تز  .لافت الكإع والاكخضاء بىماطحه غحر الؿٍى

 إشكاليت الدراست:-1

مً اإلاؿلم به ؤن الُفل ًىمى في ْل ؾُاكاث مخٗضصة جبضؤ ؤوال باألؾغة زم     

ٓل الؿُاق ألاؾغي مً بحن َظٍ  ا، ٍو اض ي...وغحَر اإلاضعؾت والغفاق واإلاسجض والىاصي الٍغ

ؾغة  ي الىخضة البُىلىحُت الىفؿُت الؿُاكاث ؾُاكا بالغ الخفغص والخهىنُت " بن ألا 

خفاٖل م٘ ؤًٖائها...و ي  الاحخماُٖت اإلاٗغفُت والاكخهاصًت ألاولى التي ًيكإ فيها الُفل ٍو
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ً شخهِخه وجىحُه ؾلىهه"  التي حؿهم باللضع ألاهبر في ؤلاقغاف ٖلى همى الُفل وجيٍى

ً شخهُت ( ومً َىا وان جإزحر ألاؾغة زُحرا وخاؾما في 111،م2005)محزاب، جيٍى

ت  الُفل. وحكمل خاحاث الُفل في َظٍ اإلاغخلت باإليافت بلى الىىاحي الفٍُغ

ا ألام  الفؿُىلىحُت الخاحت بلى الخب والخىان والٗاَفت والتي غالبا ما ًيىن مهضَع

ىظا ًخطح ؤن الخيكئت  وهظلً الخاحت بلى الؿُُغة وؤلاقغاف والخىحُه مً ألاب َو

ت جلخط ي مٗاٌكت الُفل ً جخىفغ فُه الىالضًت بلُبيها  الؿٍى لىؾِ ؤؾغي ؾلُم الخيٍى

جىفغا هفؿُا وبُىلىحُا مكبٗا ماهدا للخب والُٗف الظي ٌٗض بمثابت الؼاص للُفل ليي 

ا م٘ هفؿه ومجخمٗه مىدؿبا ألؾالُب الضوع الاحخماعي الظي ٖلُه ؤن ًاصًه  ًيكإ ؾٍى

 (.  43،م2012في مؿخلبل خُاجه )فغغلي،

الخمـ ؤو ؾذ ؾىىاث ألاولى الخاؾمت في بىاء شخهُت الُفل وبٗض مغوع      

فاٌ ٖلى الىمى الظَجي والبضوي والاهفٗالي  جبضؤ اإلاضعؾت حؿهم م٘ البِذ في مؿاٖضة ألَا

لُه جىمً ؤَمُت اإلاضعؾت في وىنها  ا امخضاصا للخيكئت الاحخماُٖت، ٖو والاحخماعي باٖخباَع

ل اإلااصة الخام بلى بهخاج كابل لالؾتهالن" فهي الىؾِ  "اإلاهى٘ الظي ًخم فُه جدٍى

ا بىاء ؾلُما ختى ًخدٌى الفغص  الاحخماعي الظي ًخم فُه نلل شخهُت الُفل وبىاَئ

مً مجغص َفل كلُل الخبرة بلى بَاع طي بمياهاث وكضعاث احخماُٖت ومٗغفُت وزللُت 

ُم بلى فاإلاضعؾت  ي اإلادُِ الاحخماعي الظي ًخم فُه هلل الُفل مً مدُِ ألاؾغة الً

لى اإلاجخم٘ الىاؾ٘، هما ؤنها جاصي بلى جضُٖم الىثحر مً  ً ٖو الاهفخاح ٖلى آلازٍغ

اإلاٗخلضاث والاججاَاث واللُم الخمُضة التي جيىهذ لضي الُفل في البِذ وجمىىه مً 

حٗلم َغق الخفاٖل ؤلاًجابي م٘ ؤكغاهه وجضعبه ٖلى مماعؾت الٗالكاث الاوؿاهُت م٘ غحٍر 

 (.112،م2003)مهباح ،

وفي يىء ما ؾبم ًخطح ؤن ؤهثر اللبىاث ؤو اإلااؾؿاث ؤَمُت وجإزحرا في      

ىظا بلى  الخيكئت الاحخماُٖت للُفل في الؿىىاث ألاولى مً خُاجه  ي ألاؾغة واإلاضعؾت َو

خم َظا في الخالت الُبُُٗت لهحروعة الخُاة غحر ؤهه في  باقي ماؾؿاث اإلاجخم٘ ألازغي... ٍو

يخج ًٖ طلً ؤويإ تهضص وجسل بالخيكئت بٌٗ ألاخُان كض جس خل َظٍ الهحروعة ٍو

ظا ما هالخٓه في آلاوهت ألازحرة خُث هثر الخضًث ًٖ بغوػ ول مً  الؿلُمت للُفل َو
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، بط ًهاصفىا  ْىاَغ الهغوب مً البِذ الٗائلي والدؿغب اإلاضعس ي والدكغص في الكىإع

فاٌ الظًً ًجىبىن الكىإع و  ظا في الىكذ ًىمُا ٖضص مٗخبر مً ألَا اإلاىاَم اإلاسخلفت َو

م، وهما َى مٗغوف فالكإع بيل  اًت ؤؾَغ اإلاىخٓغ جىاحضَم فُه باإلاضاعؽ ؤو في هىف ٖع

ما ًدمل مً مٗجى ٌٗض اإلاجاٌ ؤو الفًاء الظي ججخم٘ فُه مسخلف الدكىُالث 

وهظا  والترهُباث الاحخماُٖت بيل حكابياتها وجىاكًاتها فهى اإلاغاصف للالاؾخلغاع والالؤمً

الالاخترام ألازالقي والخىحه هدى الاهدغاف، وم٘ َظا هجض ؤَفاال نغاعا ًلًىن ؤغلب 

ظا ما ًفخذ اإلاجاٌ واؾٗا  م َو ؤوكاث ًىمهم يمىه بُٗضًً ًٖ ؤٖحن وعكابت ؤؾَغ

فاٌ مً زالله في خحن لم جىخمل  للكإع في ؤن ًيىن بضًال زهبا ليي ًيكإ َاالء ألَا

م فإي هٕى مً الخيكئت َظٍ التي ًمىً ؤن جىفغ جغبُتهم وبٖضاصَم اليافُح ن وؾِ ؤؾَغ

 (.14م،2003لهم في َظا الىؾِ )ٖتروث،

بضو ؤهه ال ًمىً بعحإ جفص ي َظٍ الٓاَغة بلى ؾبب مٗحن هٓغا لخفاٖل  ٍو

ت مً  الاَماٌ  باألؾغة واإلاضعؾت )هغصاءة اإلاؿىً، الفلغ، "الطزد" عىامل الدفعمجمٖى

ت، كاقت الٗالكاث َ ألاؾغي، الىالضي، الٗىف ضم قٗىعٍ األاؾٍغ غتراب الُفل ٖو

)الخدغع مً  والاغزاء بالشارع عىامل الجذبباالهخماء للٗملُت الخٗلُمُت...( في ملابل 

ِل  ت اإلاُللت،  الغبذ والاؾخلالٌ اإلاالي، وسج الهضاكاث ٖو الؿلُت والغكابت، الخٍغ

الُفل بالكإع حعلق ػاص البُىالث...( وولما اؾخمغث وجفاكمذ ٖىامل الضف٘ ولما 

ظا ما ؤقاع بلُه الباخثان ) اجه، َو ( ملاعهحن الدكغص محمد حمشة ود.ًاسينومغٍغ

ىلىحُت والتي  باإلصمان ٖلى اإلاسضعاث خُث ًاهضان ؤهه "ال جٓهغ آزاع بُىلىحُت وفحًز

ا اإلاضمً ٖلى اإلاىعفحن مثال، بال ؤن الخضر م٘ جىالي ألاًام والكهىع ًٓل مىجظبا  ًٓهَغ

، وبالخالي ًؼصاص اهلُاٖه ًٖ ؤؾغجه ومجخمٗه اإلادلي ومضعؾخه خحن ًجض ؤن ب لى الكإع

با  مً يغٍى ألاب واإلاٗلم  -ؤو َىظا ًًٓ–الكإع ًىفغ له خالت جدغع مُللت جلٍغ

ا مً عمىػ ؾلُت الًغِ الغؾمُت وغحر الغؾمُت")ٖؿىؽ،  (. 110،م2009وغحَر

فاٌ بالك      لت مً الُىم ولؿاٖاث ومما القً فُه ؤن جىاحض ألَا إع لفتراث ٍَى

ىبئ  مخإزغة مً اللُل ؤو ألًام مٗضوصة، ٌٗض هاكىؽ زُغ ًىكف ًٖ هثحر مً اإلاكاول ٍو

بالٗضًض مً اإلاساَغ، ولهظا حاءث الضعاؾت الخالُت لدؿلِ الًىء ٖلى ٖىامل الضف٘ 
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إ ؾُٗا مىا لإلخاَت بإؾباب الٓاَغة وبلىعة زُِ فٗالت الؾترح والجظب بالكإع

. فاٌ مً الكىإع  َاالء ألَا

  ًمىىىا ؤن هُغح الدؿائالث آلاجُت:واهُالكا مما ؾبم    

 *فُما جخمثل ٖىامل الهضع ألاؾغي واإلاضعس ي لألَفاٌ؟

؟  *ما ي ٖىامل الجظب وؤلاغغاء بالكإع

؟ؤَفاٌ الكىإع *ما اإلالهىص بفلؿفت جإَُل وبٖاصة بصماج   

   جقسيم الدراست إلى اإلاحاور آلاجيت: ولإلحابت على هذه الدساؤالث سيخم   

.أوال:  جدضًض مفهىم الكإع  

. ثاهيا: جدضًض ماَُت ؤَفاٌ الكىإع  

. اهخماءمغاخل ٖغى  ثالثا: الُفل للكإع  

ت واإلاضعؾُت" التي جضف٘ بالُفل للجىء بلى مؿلً خُاة  رابعا: ٖغى الٗىامل "ألاؾٍغ

.  الكىإع

.عنض الٗىامل التي حغغي الُفل و  خامسا:  ججظبه إلاؿلً خُاة الكىإع

 بللاء الًىء ٖلى ألاويإ اإلاِٗكُت لألَفاٌ في الكىإع واإلاساَغ اإلادضكت بهم. سادسا:

. سابعا:   ٖغى فلؿفت جإَُل وبٖاصة بصماج ؤَفاٌ الكىإع

 مفهىم الشارع:-2

فه  ٌٗخبر مفهىم الكإع مً بحن اإلافاَُم ألاكل يبُا وجدضًضا، جسخلف حٗاٍع

لي ومهها ما َى بازخالف مجاال  ث البدث لُخسظ ٖضة ؤقياٌ مهها ما َى حغغافي فحًز

 ُٗغف الكإع بإهه ميان ٖبىع مً هلُت زابخت بلى ازغي )مؼوػ،ف مٗىىي عمؼي.

م الظي ًهل بحن 97،م2013 (، هما ؤن اإلافهىم الٗهغي للكإع ٌكحر بلى ؤهه َى الٍُغ

ئ٘، ولىً باإلاجخمٗاث هلُخحن لُىفغ ؤؾاؾا زِ الخغهت لىلل ألاشخام والبًا

ائف احخماُٖت  ت وزانت بالضٌو الىامُت فةن الكإع ٖاصة ما ًيىن له ْو الخًٍغ
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مثل امخضاصا إلاجاالث ٖضًضة مخٗللت بمِٗكت ألاؾغ واكخهاصًاتها ووؾائل  ت ٍو مخىٖى

    (. 18،م2005،-ؾبان–الترفُه)مىخب مؿدكاعو ؤلاصاعة والخدلُل والخسُُِ الاحخماعي

م امخضاصا للمجٌز ففي هثحر      -بالىٓغ لًُم اإلاؿىً–مً ألاخُان حٗض الؿاخت والٍُغ

هما ٌٗض الكإع غالبا بضًال للماؾؿاث الترفيهُت، فباث الكإع فًاء ممحزا ًترصص ٖلُه 

 الهغاع والىباع حاٖلحن مىه مخىفؿا ومياها للخالقي واللٗب والترفُه.

جخم٘ الخىاحض فُه والظي مً ؤي ؤهه اإلاجاٌ اإلاياوي الظي ًدم ليل ؤفغاص اإلا

زالله جخم مسخلف الخفاٖالث والخٗامالث الاحخماُٖت، بط ًًم ألاماهً الٗمىمُت 

فه  وىهه "جلً البِئت الثلافُت  والؿاخاث الٗامت وهظا الُغق وألاػكت. وبالخالي ًمىً حٍٗغ

ً والترهُب، َظٍ البِئت التي جدىي ٖلى مسخلف الد كىُالث الاحخماُٖت اإلاخباًىت الخيٍى

الاحخماُٖت اإلاىٓمت مهها وغحر اإلاىٓمت، فهى اإلاجاٌ اإلاياوي الظي ال ًدىمه كاهىن زام 

وال هٓام زابذ ؤو عكابت مدضصة خُث ٌٗض بهظا طلً الىؾِ الظي ًمخثل ألؾالُب زانت 

وؾلىهُاث مسخلفت ًٖ جلً التي جخمحز بها ماؾؿاث جيكُئُت مثل ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت 

ُت الىٓام وعغم وىهه حؼءا مٗ ترفا به مً اإلاجخم٘ بال ؤهه ال ًدؿم بدىُٓم ؤو قٖغ

 2003الاحخماعي هٓغا إلاا ًىدؿبه مً زهىنُت ججٗل مىه وؾِ مبهم اإلاٗالم )ٖتروث،

 (.23م

فاٌ ٌٗاٌكىن َظا الىؾِ غحر واضح ؤو مدضص  دت مً ألَا وم٘ َظا هجض قٍغ

" لفتراث جفىق ما ًلًىهه صازل بُىتهم بل  ًحطز  لِكيل فًاءاإلاٗالم "الكإع

ول مً ؤصواع ألاؾغة واإلاضعؾت، والىدُجت في ول َظا وي٘ غحر َبُعي وال مٗخاص  ويىافس

دت خؿاؾت مً اإلاجخم٘.  لكٍغ

فالكإع بطن لِـ فًاء مغللا ٌؿهل فهم ؤبٗاصٍ وجضاُٖاجه وال ًىكف ؤؾغاٍع 

لت ألاولى لىلىحه واعجُاصٍ فهى فًاء احخماعي وزلافي واكخهاصي  مفخىح ومخجضص مىظ الَى

ًسً٘ للخغحر والخدٌى وجازغ فُه الٗىامل ٖلى ازخالف مىابٗها، ًدمل في حٗبخه ؤزُاعا 

ومهاٖبا وجضاُٖاث ٖلى مً اٖخاص اعجُاصٍ وؤصمً اإلايىر فُه، ولٗل جضاُٖاث الكإع 

ؾخيىن طاث ؤزغ بالغ ٖلى شخهُت الُفل الظي ؾِخسظٍ مىهج خُاة ومياها لىؿب 

مً طلً وؿلا كُمُا ًىدؿب مً زالله هُف ًجب ؤن ٌِٗل اللىث الُىمي وؤزُغ 
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 وهُف ٖلُه ؤن ًىاحه اإلاهاٖب واإلاساَغ التي ما اٖخاص ٖليها وال زبر َغق مىاحهتها

 (.82،م2013 )مؼوػ،

 حعزيف أطفال الشىارع:-3

 Henry)"هنري مايهيىاؾخسضم مهُلح ؤَفاٌ الكىإع ألٌو مغة مً كبل "

Mayhew,1851)  الٗمل والفلغاء في لىضن في هخابه خٌى(London Labour and 

London Poor)  وم٘ طلً لم ًخم جضاٌو َظا اإلاهُلح بال في بَاع "الؿىت الٗاإلاُت

-)ماؾؿت البدىر والاؾدكاعاث1979للُفل" التي ؤٖلىتها مىٓمت ألامم اإلاخدضة في ٖام 

 (.26،م2015،-لبىان

فاث اإلالضم       ش حٗضصث الخٍٗغ لب َظا الخاٍع فاٌ الكىإع وجباًيذ، ٖلى ٖو ت أَل

ؤن هثحرا مهها لم ًإث في قيل حٍٗغف باإلاٗجى الخلُلي لليلمت وبهما ؾُم في قيل ونف 

 ؤو جهيُف ؤو حٗضاص الفئاث التي ٌكملها اإلافهىم.

لُفل الكىإع ٖلى ما ًلي: ؤي َفل  (1985اليىهيسيف )وكض هو حٍٗغف 

اؾ٘ لليلمت بما ٌكمل اإلاؿاهً واإلاباوي طهغ وان ؤو ؤهثى، ؤنبذ الكإع باإلاٗجى الى 

اإلاهجىعة وما بلى طلً مؿىىه اإلاٗخاص و/ؤو مهضع عػكه وال ًدٓى بما ًىفي مً الخماًت 

لح،  (.107،م2013واإلاخابٗت والخىحُه مً كبل بالغحن مؿاولحن")بً نٍى

غفذ  ؤَفاٌ الكىإع وىنهم جلً الفئت مً  (2222) مىظمت الصخت العاإلايتٖو

فاٌ ال ظًً ًالخٓىن في الكىإع وال ًظَبىن بلى اإلاضعؾت، ؤو ًدؿىلىن في الكىإع ؤو ألَا

ً وبًٗهم ٌؿخغلهم الىباع ؤو ختى  ٌٗملىن في اللُإ غحر الغؾمي لخؿاب آلازٍغ

الكباب حيؿُا، وليي ٌؿخُُ٘ ؤَفاٌ الكىإع ؤن ٌِٗكىا عبما ًىًم بًٗهم بلى 

ت والؿغكت. واٖخبرث مىٓمت الصخت ٖهاباث الكىإع التي حٗخمض ٖلى وكاَاث بحغامُ

الٗاإلاُت ؤن ؤَفاٌ  الكىإع هثحر مههم ًمليىن بُىجا ولىههم ًسخاعون البلاء في الكإع 

وعبما ًيىن الؿبب في طلً الفلغ، ؤو قضة الاػصخام ؤو الخمغص ٖلى يغٍى البِذ ؤو 

 (.50-49،م م2011اإلاضعؾت، ؤو بؾاءة اإلاٗاملت البضهُت ؤو الجيؿُت في اإلاجٌز )غؼالوي،

َفل الكإع بإهه طلً الُفل  اإلاجلس القىمي للطفىلت وألامىمت وفي مهغ ٖغف       

الظي عجؼث ؤؾغجه ًٖ بقبإ خاحاجه ألاؾاؾُت )حؿمُت وهفؿُت وزلافُت وصخُت...( 
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هىخاج لىاك٘ احخماعي واكخهاصي حٗاٌكه ألاؾغة في ْل ْغوف احخماُٖت ؤقمل جضف٘ 

إلاٗٓم ؤو ول الىكذ  بُٗضا ًٖ ؤي هٕى مً ؤهىإ بالُفل بلى الكإع همإوي بضًل 

اًت والخماًت، ًماعؽ فُه ؤهىاٖا مً ألاوكُت إلقبإ خاحاجه مً ؤحل البلاء مما  الٖغ

 وكض ٌٗغيه ٌٗغيه للخُغ والاؾخغالٌ والخغمان مً الخهٌى ٖلى خلىكه ألاؾاؾُت

 (.32،م2010للمؿاءلت اللاهىهُت بهضف خفٔ الىٓام الٗام)فغغلي،

ظَب فاٌ الظًً ًلل "محمد سيد فهمي ٍو " بلى ؤن ؤَفاٌ الكىإع َم ألَا

م ًٖ  ، بكيل غحر عؾمي ؤو غحر  18ٖمَغ إولىن في الكىإع ىامىن ٍو ِٗكىن ٍو ؾىت َو

م بما مخلُٗت ؤو مىلُٗت في الغالب" )مؼوػ، الكتهم بإؾَغ  (.91،م2013مغزو به ٖو

فؿه صون مإوي َفل الكإع "بالُفل الظي وحض ه (2228هىر) شيماءوحٗغف 

وال ميان ًغخب به ؾىي الكإع وال آطان حؿخم٘ له ؾىي مً َم مثله" هما جىؾ٘ 

فغ بلى الكإع بحن الخحن وآلازغ لُلط ي  فها لًُم "الُفل الظي ًترن بِذ ؤؾغجه ٍو حٍٗغ

خضاءاث والفلغ"  بٌٗ اللُالي بُٗضا ًٖ كؿىة ألاَل ؤو َغبا مً الاهخٓاّ ؤو الٖا

 (.107،م2009 )ٖؿىؽ

ه بلُه في َظا الهضص ؤهه      فاٌ الكىإع الخهىع  وانوما ًجب الخىٍى  الغائج أَل

ماعؾىن  اإلاسضعة اإلاىاص ًضمىىن  طوىع  ؤنهم ؿليىن  مبىغة مغخلت في الجيس ي اليكاٍ ٍو  َو

م الاهدغاف، ٍَغم  إلاِٗكتهم فًاء الكإع مً ٖههم، اجسظوا مخسلى ؤو ؤًخام بما َو

 خُاتهم واك٘ مً ؤهثر بػاءَم الٗامت اإلاىاكف ُتالىمُ الهىع  َظٍ وحٗىـ ومإواَم

ماٌ ؤزبدذ خُث الفغصًت   الىخُض الىمِ ًىً لم الىمِ َظا ؤن الكإع في اإلاُضاهُت ألٖا

فاٌ نلت ًٖ اإلاٗبر فبًٗهم ًؼج به بلى الكإع مً  الغالب. الىمِ َى وال بالكىإع ألَا

ٌٗمل البٌٗ آلازغ م٘ ؤولُاء  كبل ؤولُاء ؤمىعَم للمؿاٖضة ٖلى بٖالت ألاؾغة، في خحن

ىان  م ٖامل َغص كىي، َو ؤمىعَم في الكإع والبٌٗ آلازغ وان الفلغ اإلاضك٘ ألؾَغ

البٌٗ آلازغ الظي اجسظ كغاع جغن اإلاجٌز ألاؾغي بؿبب اإلاٗاملت الؿِئت مً ؤولُائه ؤو 

 خُث الغالبُت الٗٓمى مً ؤَفاٌ الكىإع لِؿىا بالًغوعة بضون  اللائمحن ٖلى ؤمٍغ

مإوي ؤؾغي وؤهه بالغغم مً ؤن لضي بًٗهم بن لم ًىً إلاٗٓمهم مىاٌػ وؤؾغ ٌٗىصون 

بليها في فتراث مخلُٗت بال ؤن ألامغ ًيخهي بىثحر مههم بلى الِٗل في الكإع )بً 

لح،  (2013نٍى
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" ؤن ألامغ ًخٗلم بفئت مغهبت     وفي الىكذ الغاًَ ًفهم مً مهُلح "ؤَفاٌ الكىإع

ضة مً احخماُٖا ال حكيل  ت ؾياهُت مخجاوؿت، فليل َفل كهت فٍغ في الىاك٘ مجمٖى

لُه جدباًً  ، ٖو ٖىامل الضف٘ والجظب التي ؤصث به بلى اللجىء إلاؿلً خُاة الكىإع

فاٌ بالكإع بدؿب اإلااقغاث آلاجُت:  نالث َاالء ألَا

 *مً خُث صعحت الاهسغاٍ في ألاؾغة.

.  *مً خُث اإلاضة التي ًلًيها الُفل في الكإع

اًت والخماًت التي ًدٓى بها الُفل.*  مً خُث ملضاع الٖغ

. ماٌ التي ًلىم بها الُفل في الكإع  *مً خُث ألٖا

 *مً خُث ملضاع الؿلىن الاهدغافي.

لُه غالبا ما ًخم جمُحز ؤَفاٌ الكىإع بلى زالر فئاث:  ٖو

خىانل م٘ : وحكمل الُخامى ؤو مً جم الخسلي ٖههم ؤو الالحئحن الظًً فلضوا الاإلاىفهلىن 

م.  ؤؾَغ

م بملء بعاصتهم وفًلىا خُاة الكإع اإلاىفهلىن حؼئُا فاٌ الظًً جغوىا ؤؾَغ م ألَا : َو

لت بال ؤنهم ًؼوعون ؤَلهم بحن الخحن وآلازغ.  إلاضة ٍَى

م ولىههم ًلًىن َىاٌ الههاع ؤو ؤًاما مٗضوصة اإلاخىانلىن  : ؤي الظًً ٌِٗكىن م٘ ؤؾَغ

 (.25،م2012،في الكإع )فغغلي

" ال ًلخهغ ٖلى الظوىع قاعة بلى ما ال بض مً الا ه    ؤن مهُلح "ؤَفاٌ الكىإع

ً لىً َظا ال  فدؿب، فغغم ؤن الفخُاث ؤكل ٖضصا مً الفخُان في اللجىء للكإع همَى

ٌٗجي ؤنهً فُه غائباث  فةطا وان ٖضص الاهار ؤكل فةهما طلً ًفؿغ بالخيكئت الاحخماُٖت 

الوة ٖ لى طلً ففي خالت مغاصعة فخاة ما إلاجزلها فةنها جبدث ًٖ اإلاخباًىت بحن الجيؿحن ٖو

 (. Yaagoubi,2009 ,p.29) ميان آزغ حٗمل به مً صون الكإع

 :مزاحل اهخماء الطفل للشارع-4

ٖالكت الُفل التي جغبُه بالكإع وىهه خحزا للِٗل ٖالكت طاث َبُٗت جُىعٍت، وفي 

فاٌ ًمغون بإ عب٘ مغاخل عئِؿُت ختى ًخدىلىا بلى َظا الهضص ؤوضخذ الضعاؾاث ؤن ألَا

، وجخجؿض َظٍ اإلاغاخل في: خماص الىلي ٖلى خُاة الكإع  الٖا
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 اإلازحلت ألاولى: مزحلت الخعزف على الخياة بالشارع

في َظٍ اإلاغخلت جيىن َىان ْغوف مسخلفت جهيء الُفل ؤو الُفلت للجزوٌ بلى الكإع 

مجخم٘ الكإع باٖخباٍع هٕى  والخٗغف ٖلُه بدظع، كض ًهاخبه ش يء مً الخىف مً

ُض ٖالكاث بإفغاص مً َظا اإلاجخم٘ الجضًض  مسخلف مً الخُاة مما ٌؿخضعي جَى

 لِؿاٖضٍو ٖلى الخٗلم والخىُف م٘ واك٘ الخُاة بالكإع ومٗغفت ممحزاجه.

 اإلازحلت الثاهيت: مزحلت الخىقل بين ألاسزة والشارع

داٌو و ي حٗض مغخلت ًخإعجح فيها الُفل ما بحن ؤلاكا مت بالكإع والبلاء م٘ ألاؾغة، ٍو

مً حاهبه اإلاىاػهت بحن الازىحن مٗخمضا ٖلى ٖىانغ الجظب اإلاخاخت في ول مههما، وجخمحز 

ت بمٗجى ٖضم ؤلاخؿاؽ َظٍ اإلاغخلت بالهغوب اإلاخىغع مً ألاؾغة والخٗغى  ألػمت الهٍى

 باالهخماء الىلي مً حاهب الُفل لجماٖت مُٗىت.

 مزحلت الخحىل إلى الشارعاإلازحلت الثالثت: 

وجخمحز َظٍ اإلاغخلت باهدؿاب الُفل مٗاًحر وكُم ومهاعاث حماٖت ؤَفاٌ الكىإع باللضع 

الظي ًمىىه مً الخإكلم مٗها والخٗامل م٘ مكىالتها اإلاسخلفت، والبلاء بُٗضا ًٖ 

ألاؾغة، وحكيل َظٍ اإلاغخلت بًٗا مً ٖىامل الُغص والالمباالة مً حاهب ألاؾغة، م٘ 

 وحىص ٖىامل الجظب مً حاهب الكإع وحماٖاجه للُفل.

 اإلازحلت الزابعت: مزحلت الاسخقزار بالشارع

خٗاٌل مٗه ؾاُٖا بلى بًجاص  في َظٍ اإلاغخلت ًخإكلم الُفل ولُا م٘ واك٘ الكإع ألالُم ٍو

فغم للبلاء خُث ًيىن البلاء لألكىي )الضلُل الاعقاصي لخماًت ؤَفاٌ الكىإع مً 

 (.22،م2007اإلاسضعاث،

 العىامل التي جدفع بالطفل للجىء إلى مسلك حياة الشىارع-5

 عىامل الهدر ألاسزي: -5-1

لهض بها    ؤي ألاؾباب ؤو  الدفع أو الطزد باألسزةٗىامل في الضعاؾت الخالُت ب ٍو

. فاٌ ٖلى اللجىء بلى الكإع ت التي حصج٘ ؤو جغغم ألَا  الٓغوف ألاؾٍغ

يكإ الُفل في َظٍ جمثل ألاؾغة قبىت مً ا     لٗالكاث الاوؿاهُت الاحخماُٖت، ٍو

ٗخمض ٖليها اٖخماصا وامال في ؾىىاث خُاجه الباهغة، و ي الؿىىاث طاث  الكبىت َو

ألاَمُت البالغت في حكىُل شخهِخه؛ فُٗخمض الىلُض في بضاًت خُاجه ٖلى ألام اٖخماصا 
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اًت مما ًجٗل ألاموامال في جىفحر الُٗام والضفء والغاخت والىٓافت وؾائغ ؤل ؤو -ىان الٖغ

شخها ممحزا وطو مياهت زانت لضًه، زم ًيخلل في اٖخماصٍ وجفاٖله مً -مً ًلىم ملامها

ً مً بلُت ؤفغاص ألاؾغة )ألاب وؤلازىة...(، زم جدؿ٘ صائغة مٗاعفه ومجاٌ  ألام بلى آلازٍغ

ر بماؾؿاجه اخخياهه بلى الغفاق مً الجحرة وػمالء اإلاضعؾت، زم بلى اإلاجخم٘ الىبح

وصزٌى ماؾؿاث ؤزغي بلى مجاٌ الخإزحر ٖلى الفغص بجاهب ألاؾغة ال ًىهي جإزحر ، اإلاسخلفت

ا البِئت التي  ائفها في الخيكئت، بل ًٓل لألؾغة وي٘ زام باٖخباَع ألاؾغة ؤو ًىكف ْو

 (.73،م2015 ،جً٘ اللبىاث ألاولى في شخهُت الفغص)هفافي

ت مً الٗىامل الصخهُ  ت والضازلُت لألؾغة والخاعحُت ٖهها وجخجم٘ مجمٖى

لت حٗاملها م٘ الُفل، ولٗل َظا ما ًفؿغ اججاَاث وؾلىن الُفل فُما بٗض،  لخيخج ٍَغ

 ( ؤن َظٍ الٗىامل جخمثل في:2222فاطمت اإلاىخطز،وفي َظا جغي )

ت ألاولى: و ي الٗىامل الصخهُت وجًم هال مً الٗىامل اإلاغجبُت بخيكئت آلاباء  اإلاجمٖى

وهمِ شخهُتهم، ومضي جلبلهم لظاتهم، وصعحت هطجهم ومؿخىي ؤهفؿهم 

 حٗلُمهم...الخ.

ت الثاهُت: و ي الٗىامل الضازلُت خُث يمىتها الٗىامل اإلاخٗللت بىٓام ألاؾغة  اإلاجمٖى

وىخضة مثل الٗالكت الؼوحُت والىؾِ ألاؾغي الاحخماعي وحجم ألاؾغة ومدل 

 ؾىهها...الخ.

ت الثالثت: و ي الٗىام اع الثلافي الٗام اإلادُِ باألؾغة اإلاجمٖى ل الخاعحُت اإلاغجبُت باإَل

اث الثالر بطا ْهغ بها ايُغاب  واللُم الؿائضة والىٓغة الٗامت للُفىلت. َظٍ اإلاجمٖى

ؤو هلو ؤو زلل لؿبب مً ألاؾباب ًمىً ؤن ًيخج ٖهها ْهىع ؤَفاٌ ٌٗاٌكىن الخُغ 

 (. 7،م2012اإلاٗىىي ؤو الجىىح )محزاب،

ت ولجىء وفغيُت ؤن َ ت مً اإلاخغحراث في البِئت ألاؾٍغ ىان ٖالكت مباقغة ما بحن مجمٖى

ظا ما ؾىداٌو  الُفل للكإع هبضًل فغيُت جضٖمها هخائج الٗضًض مً الضعاؾاث َو

 ٖغيه بص يء مً الخفهُل مً زالٌ الخُغق ألَم ٖىامل الهضع ألاؾغي واإلاخمثلت في:
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  :الخفكك الاسزي 

ؾغة اإلافىىت بإنها "التي ٌٗخبر ؤخض ؤفغاصَا غائبا" (،"ألا 1986راهكان ويلس،ٌٗغف )

والغُاب َىا ًٓهغ في ؤقياٌ هثحرة فةما ؤن ًيىن باإلاىث ؤو الُالق ؤو هدُجت لهغإ 

لت ؤو لضزٌى السجً...الخ، هما  ماكذ ؤو لخغُحر الٗمل ؤو بضزٌى اإلاؿدكفى إلاضة ٍَى

ؤو وليهما، ولُا ؤو حؼئُا  ًمىً جدلُل ؤقياٌ َظٍ الغُاباث بلى: غُاب ؤخض الىالضًً

  .(116، م2005)محزاب، بعاصًا ؤو غحر بعاصي كابل للٗىصة وغحر كابل لها

ا      ٍغ وفي َظا الهضص حكحر الضعاؾاث بلى ؤن الخفىً ألاؾغي ٌٗض ؾببا حَى

إحي ) ، ٍو ( مً ؤَفاٌ الكىإع مً ؤؾغ مفىىت بما بالُالق ؤو 24%للجىء الُفل للكإع

اًت 32%ؤو ػواج ؤخض الىالضًً بأزغ و) وفاة ؤخض الىالضًً ( مههم لم ًجضوا الٖغ

م )فغغلي، ( 2006(،هما ٌكحر "ٖبض الخمُض هغبىف" )29،م2012والاَخمام مً ؤؾَغ

فاٌ الظًً اجسظوا الكإع هبضًل ًٖ  في صعاؾخه خٌى الاحغام والاهدغاف ؤن ؤغلب ألَا

خلت الُفىلت والظي غالبا ما الىؾِ ألانلي )ألاؾغة( واهىا ٖغيت للخفىً ألاؾغي في مغ 

وان ًاصي بلى غُاب الؿلُت الًابُت للُفل والخغمان مً الاؾخلغاع الىفس ي 

ظا الخغمان مً الىاخُت اإلااصًت والىفؿُت للُفل ٌؿاٖض في اهدغافه، والاحخماعي  َو

ٗخبر َغوب الُفل مً مجزله اإلاثاٌ ألاٌو لالهدغاف فهى ًضٌ ٖلى كلم ويُم الُفل  َو

 .(10،م2014)بً ِٖس ى، مً ٖائلخه

ت مفاصَا ؤن بيُت ألاؾغة لِؿذ  ي  ٍغ بال ؤهه البض مً الخىبُه بلى هلُت حَى

ُت الٗالكاث  فاٌ بلى الكإع مما ًجٗلىا نهخم ؤهثر بفىغة هٖى الؿبب اإلاباقغ في لجىء ألَا

لت مً  الفغصًت ما بحن ؤفغاص ألاؾغة الىاخضة، ؤي ؤهه بطا جهضٖذ ألاؾغة ؤو جفىىذ بٍُغ

ُغق التي طهغهاَا ؾابلا فةن آزاع طلً جىٗىـ ٖلى ول ؤفغاصَا ؤي الىالضًً وألابىاء ال

ت ٖالكاث ومً زم فةن َظٍ آلازاع ؾخيىن مسخلفت بازخالف  ؤوال هإفغاص وزاهُا همجمٖى

ت ولُا  ُفت ألاؾٍغ ألافغاص اإلايىهحن لهظٍ ألاؾغة، لظلً ًخدخم مٗغفت ما بطا حغحرث الْى

 بفٗل الخفىً.

ٖامت فلض ؤوضخذ هخائج الضعاؾاث ؤن الهغإ الخاص له جإزحر مضمغ وبهىعة 

فاٌ ًفىق هثحرا جإزحر الاهفهاٌ ؤو الُالق، وم٘ طلً فمً اإلاهم ؤن هإزظ في  ٖلى ألَا
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اٖخباعها ؤن الاهفهاٌ لِـ بالًغوعة مٗىاٍ اهتهاء الٗضاء والىغاَُت فغالبا ما ًدضر 

يخل فاٌ الهغإ والامخٗاى خٌى ؤؾباب الُالق ٍو ل الٗضاء بلى مىيٕى خًاهت ألَا

ؼو،وػابل،  (.128،م1999وجدمل هفلاث مِٗكتهم)ٍع

وبالخالي فالٗامل ألاؾاس ي َى مضي وحىص نغإ بحن الىالضًً مًاف بلُه 

ُت ٖالكاث الىالضًً ول ٖلى خضة بالُفل، خُث ؤن بكدام ألابىاء في الهغإ  هٖى

م ٖلى الىالء والخدحز ألخض الُ غفحن )ألاب ؤو ألام( ًدؿبب في خهٌى الؼوجي وبحباَع

جمؼق ٖاَفي لضيهم بؿبب الخحرة في الاهدُاػ ألي َغف، فًال ًٖ فلضَم الكٗىع 

َاالء  باألمان الىاجج ًٖ َظا الخمؼق فخترؾب في ؤٖماكهم مكاٖغ الىغاَُت هدى

ُت َظٍ الخُاة مما كض ًضفٗهم بلى الهغوب واللجىء للكإع بدثا ًٖ  ألاشخام وهٖى

 .مخىفـ

  :ؤلاهمال والافخقار لإلشزاف الىالدي 

ٌكحر "ٖلي الىملت" ؤن ؤؾباب لجىء الُفل بلى الكإع وحكغصٍ جيب٘ بالضعحت 

اًت  لها لٖغ لى مؿخىي ًَا ألاولى مً البِذ، فلِؿذ ول البُىث اللائمت ؾُٗضة ٖو

اًت صخُت كائمت ٖلى فهم لىفؿُت الُفل والىكذ الظي ًيافإ فُه والىكذ  ؤَفالها ٖع

اصب فُه وما بلى طلً مً ؤؾالُب التربُت الؿلُمتال   .ظي ٌٗاكب ٍو

فُدخاج الُفل بلى نىعة عاقضة هاضجت متزهت ٖاَفُا واحخماُٖا وي ًخما ى 

ا، بجي شخهِخه ٖلى غغاَع باإليافت بلى الخب والخما ي ًدخاج الُفل بلى ؾلُت  بها ٍو

الىالضًً في هلل اللُم  جُمئن وجً٘ خضوصا في هفـ الىكذ وجخطح ؤَمُت جدمي وجمى٘،

واإلاٗخلضاث الضًيُت واإلاٗاًحر الاحخماُٖت مً زالٌ الخب و اللضوة والخإصًب،بال ؤن َظٍ 

اإلاهام واإلاؿاولُت الىالضًت كض جًُغب هدُجت ؤلاَماٌ الظي ٌكحر بلى "جغن الُفل صون 

ن حصجُ٘ ٖلى الؿلىن اإلاغغىب فُه ؤو الاؾخجابت له وهظلً صون مداؾبخه ٖلى الؿلى 

غحر اإلاغغىب فُه باإليافت بلى جغن الُفل صون جىحُه بلى ما ًجب ؤن ًفٗله ؤو بلى ما 

ويخضح  ،وغالبا ما ًيخج َظا ألاؾلىب ًٖ ٖضم الخىافم ألاؾغي  ًيبغي ٖلُه ججىبه،

 أسلىب الاهمال في ضىرجين:
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 .بما في نىعة الالمباالة-ؤ

 .(34،م2010) مهُفى، ٖضم بزابت الُفل ٖلى الؿلىن اإلاغغىب فُه-ب

ومثل َظا ؤلاَماٌ اإلاخىغع كض ًفلض الُفل ؤلاخؿاؽ بمياهخه ٖىض ؤؾغجه 

فلضٍ ؤلاخؿاؽ بدبهم له واهخمائه بليهم، دغمه مً الخما ي بىمىطج والضي هاضج  ٍو ٍو

 وغالبا ما ًترجب ٖلى َظا الاججاٍ شخهُت كللت مترصصة جخسبِ في ؾلىهها بال كىاٖض،

جض فيها وبالخالي ًداٌو َظا الُفل الا  هًمام بلى  حماٖت ؤو قلت ًجض فيها مياهخه ٍو

زهىنا وؤن الجماٖت غالبا ما  الخب والُٗاء الظي خغم مىه هدُجت بَماٌ ؤؾغجه له،

حصجٗه ٖلى ول ما ًلىم به مً ٖمل ختى  ولى وان مسغبا زاعحا ًٖ اللاهىن وطلً ألهه 

لي والخُإ في ؾلىهه"ال ٌٗغف الخضوص الفانلت بحن خلىكه وواحباجه وبحن الهىاب   ) ٖو

 ( 231،م2015

ا الخضًث، ٖلى الغغم مً وحىص      بن َفىلت الُىم  ي َفىلت ًدُمت في ٖهَغ

بلى وىن آلاباء  بما"محمد وخزوباث" "...آلاباء وألامهاث واإلاغبحن، والؿبب ٌٗىص هما ًغي 

ؤو ألار  ملت بلى ألا واإلاغبحن مهملىن ألبىائهم، غحر مىترزحن لهم، فاألب ًللي اإلاؿاولُت وام

ألاهبر ؤو ًللُانها بلى اإلاضعؾت وجإحي التربُت في َظا الؿُاق جللائُت جخجاطبها الٓغوف 

والهضف، وبما ؤن آلاباء ميكغلىن ًٖ ؤبىائهم فهم ال ًلضعون اإلاؿاولُت ججاَهم ولىً 

ماٌ، جاعة ٌغُبىن وجاعة ًدًغون وال ًيىن خًىعَم بال  الىاك٘ اؾتهلىهم باإلاكاول وألٖا

ى الالخفاث اإلاُلم بلى جغبُت  قيلُا، وبما ؤن آلاباء ازخاعوا لتربُت ؤبىائهم جىحها مغاًغا َو

  (.102،م2013غحر جغبُت اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن فُه..")مؼوػ،

  :العىف ألاسزي 

فةهه ًمىً ؤن ًضف٘ باألبىاء بلى  بهغف الىٓغ ًٖ ؤؾباب َظا الىٕى مً الٗىف

واللؿىة في خلهم وؤلاخؿاؽ بسُبت  الًغِ اإلاؿلِ ٖليهمالىفىع مً ألاؾغة هدُجت 

ظا ما  ألامل في مهضع الؿلُت اإلاخمثل في ألاب ومهضع الُٗف اإلاجؿض في ألام، َو

ؤوضخخه البُاهاث ؤلاخهائُت التي ؤهجؼتها بٌٗ الجمُٗاث بط ؤقاعث بإن اليؿبت 

فاٌ لجإوا بلى الكىإع هدُجت ؾىء مٗاملت الىالضًً اًتهم  الٗٓمى مً ألَا ويٗف ٖع

وكض لىخٔ ؤن كؿىة ػوحت ألاب بكيل زام مً ألاؾباب  والافغاٍ في حٗىُفهم
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، فاٌ بلى الكإع َفل مً ؤَفاٌ  1000َظا ما ؤهضجه مثال ملابلت ٌ اإلاخىغعة لهغوب ألَا

فاٌ في  الكىإع في بىمباي بالهىض التي اهتهذ بلى اؾخسالم ؤن الؿبب ألاهبر لىحىص ألَا

ا ٖلى ؤن للٗىف مساَغ  ف ألاؾغي ولِـ الفلغ،الكىإع َى الٗى ظا ٌٗض ماقغا كٍى َو

ال جسفى،بط كض ًفط ي بلى اإلاىث في بٌٗ ألاخُان خؿب بخهائُاث الُىهِؿُف التي 

ا بؿبب الٗىف وبؾاءة  3500ؤقاعث بلى وفاة خىالي  َفل صون ؾً الخامؿت ٖكغ ؾىٍى

َظا الٗىف اإلاماعؽ ٖليهم. مً َاالء جيىن ألاؾغة  ي مهضع  70%وكضعث ؤن  اإلاٗاملت

 .(24،م2017)الخُغي،

 )الشواج الثاوي للىالدًً وإعادة جزليب ألاسز )ألاسزة غير اإلاخجاوست 

غ مفاَُم  حضًضة      وم٘ جؼاًض مٗضالث الُالق  ٌكحر الباخثحن بلى يغوعة جٍُى

اصة ًلابلها جؼاًض مٗضٌ الؼواج الث اوي لىنف ؤهماٍ ألاؾغ اإلاٗانغة خُث ؤن َظٍ الٍؼ

ىظا هجض ؤن الباخثحن ًخدضزىن خالُا ًٖ ألاؾغ اإلاسخلُت وبٖاصة بىاء  للىالضًً ؤًًا، َو

ألاؾغ وألاؾغ غحر اإلاخجاوؿت وولها حكحر بلى اإلاىاكف التي جًم ؤخض ألاػواج )الظي جؼوج 

مغة ازغي( وله ؤَفاٌ مً الؼواج الؿابم، ومما ال قً فُه ؤن َظٍ الىيُٗت ؾدىٗىـ 

فاٌ بك يل زام خُث َىان فلض للخًىع اإلاباقغ ألخض الىالضًً، وكض ًيىن ٖلى ألَا

م مً ألافغاص اإلاهمحن باليؿبت للُفل وعبما  َىان ؤًًا فلض للٗالكاث م٘ ألاحضاص وغحَر

وعغم خلُلت ؤن  ًدضر فلض للٗالكاث والهضاكاث باإلاضعؾت ؤو الحي الؿىجي الؿابم،

ي ؤو الخسلو مىه وهظلً ملابل ؤقياٌ الفلض َظٍ َىان زفٌ للهغإ ألاؾغ 

 الخسلو مً اإلاكىالث الىالضًت بال ؤن ؤقياٌ الفلض َظٍ  جٓل واكُٗت ومىحىصة 

وجخٗلض ألامىع ؤًًا بطا وان لىال الؼوححن ؤَفاٌ مً الؼواج الؿابم وما ًىجغ ًٖ َظٍ 

فاٌ، باإليافت بلى ما كض جفغػٍ َظٍ  الىيُٗت مً غحرة ونغإ وجىافـ بحن ألَا

ت الجضًضة مً نضام مفاجئ بحن الٗاصاث وؤؾالُب الخُاة صون وحىص الىيُٗت ألاؾ ٍغ

ش مكترن وختى عبما ٖضم الغغبت في جدمل ؤفغاص ألاؾغة لبًٗهم البٌٗ، هظلً ما  جاٍع

ًدمله ول ػوج هغواؾب لُفىلخه َى مً جىكٗاث خٌى الؿلىهُاث التي ًخٗحن ٖلى 

فاٌ مماعؾتها وهثحرا ما حٗض ألامىع اإلاخٗللت بمغاٖاة آصاب الخٗامل والىٓام مهضعا  ألَا

ؼو وػابل، فاٌ. )ٍع  (1999للهغإ بحن الؼوج )ة( الجضًض وألَا
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ذ صعاؾت مسخُت أل 1991ففي وىلىمبُا )  72%َفاٌ الكىإع ؤْهغث ؤن ( ؤحٍغ

مً ؤَفاٌ الكىإع وان الؿبب وعاء لجىئهم لخُاة الكإع غُاب ألاب ألانلي وخلٌى 

ضم عغبخه في الٗىاًت بهم وؾىء مٗاملخه لهم مما صفٗهم للهغوب  البضًل )ػوج ألام( ٖو

م)الىجاحي، (هما لىخٔ ؤن 163،م2014لألمان اليؿبي في الكإع مً وحهت هَٓغ

فاٌ بلى الكإع كؿىة ػوحت  ألاب بكيل زام مً ألاؾباب اإلاخىغعة لهغوب ألَا

 .(23،م 2017، )الخُغي 

 :الفقز والبطالت 

للض قهضث اإلاجخمٗاث في الؿىىاث ألازحرة حغحراث قملذ مسخلف حىاهب     

ت في الخغُحر َى اإلاجاٌ الاكخهاصي  الخُاة اإلاجخمُٗت، وكض وان ؤهثر َظٍ اإلاجاالث ؾٖغ

الضٌو بلى ؾُاؾت الاهفخاح الاكخهاصي وزً٘ البٌٗ آلازغ  خُث اججهذ بٌٗ

في خحن ٖاهذ صٌو ؤزغي مً جبٗاث الٗىإلات والجفاف والخصخغ  لخللباث ؤؾٗاع البتروٌ،

ول طلً ؤفط ى بلى اهدكاع ْىاَغ الفلغ والبُالت فإنبدذ الىثحر مً ألاؾغ  والخغوب،

فالهم ما ًضف٘ بهاالء ٖاحؼة ًٖ جلبُت الخاحاث ألاؾاؾُت للبلاء ومخُلباث ال ىمى أَل

فاٌ هدى الكإع فُهبذ الفًاء الخايً لهم م ألَا  لًمان بلائهم وإلاؿاٖضة ؤؾَغ

 (19،م2017)الخُغي،

ضم اإلاؿاواة      ى ما ٖبرث ٖىه مىٓمت "الُىهِؿُف" بإهه "خُىما ٌؿىص الفلغ ٖو َو

فاٌ بالٗمل هما جتزاًض مسا  "َغ اؾخغاللهمفي مجخم٘ ما جتزاًض اخخماالث اهدغاف ألَا

 .(48،م2011)غؼالوي،

وفي َظا الهضص جىنلذ الضعاؾاث بلى ؤن ألاؾغ الفلحرة  ي التي جضف٘ بإَفالها     

فاٌ في الٗمل  للٗمل لؿض اخخُاحاتهم ألاؾاؾُت وؤًًا اخخُاحاث ألاؾغة، خُهها ًغي ألَا

م والخغوج للكإع وجدلُم الىؿب اإلااصي مسغحا ًدلم لهم الاؾخلالٌ ًٖ ؤؾَغ

دكغص في الكىإع اًت والخىحُه والاخخىاء فُىجغف الُفل ٍو  )نابغ، وبالخالي افخلاص الٖغ

  .(119م ،2011

هما ؤن ألاب الظي جًٍُغ ْغوف اإلاِٗكت اللاؾُت بلى كًاء مٗٓم ًىمه في     

ىهغف ًٖ جغبُتهم، هما ؤن خالت البُالت التي كض ًخٗغى لها  الٗمل يهمل ؤَفاله ٍو
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٘ الغًب  ججٗله غحر كاصع  ٖلى مىاحهت مؿاولُاجه الاكخهاصًت فُغضو خاص اإلاؼاج، ؾَغ

ؿغف في ٖلابهم بؿبب ؤو بضوهه م ٖلى الٗمل بضٌ  ًلؿى ٖلى ؤَفاله َو وكض ًجبَر

بلخاكهم باإلاضعؾت ؤو ٖلى مماعؾت الدؿٌى الص يء الظي كض ًجضون مٗه الكإع مىفظا و 

 .(19،م2017)الخُغي، مالطا

ليها الٓغوف اإلاِٗكُت والؿىىُت وال قً ؤن الٓغوف      الاكخهاصًت الؿِئت ٍو

ظا ًترن آزاعا ؾلبُت  اإلاخضهُت كض جاصي بلى الاهفهاٌ والُالق ؤو الهجغ بحن ألاػواج، َو

فاٌ فاٌ للهغوب مً اإلاجٌز  ٖلى هفؿُت ألَا وهىدُجت إلاثل َظٍ ألاويإ ًًُغ ألَا

غُىن هفلات وألازُغ مً َظا ألامغ  همواإلاضعؾت والبدث ًٖ مهضع عػق ًىؿبىن مىه َو

وبهظا الهضص فلض  ؤن كؿما هبحرا مههم كض ًلجإ بلى الؿغكت مً ؤحل بقبإ خاحاتهم،

ذ صعاؾت في الىالًاث اإلاخدضة ٖلى ) ( خضر جغوىا اإلاضعؾت مً ؤحل جإمحن للمت 800ؤحٍغ

 ( مههم كض اهلُٗىا ًٖ الضعاؾت بؿبب الفاكت والخاحت بلى اإلاا262ٌالِٗل وجبحن ؤن )

  .(178،م2006)الٗياًلت، ( جغوىا اإلاضعؾت بؿبب جفًُلهم الٗمل ٖلى اإلاضعؾت154و)

فاٌ لجإوا      وعغم حؿلُمىا بيخائج الضعاؾاث التي جاهض ؤن وؿبت هبحرة مً ألَا

كهض بظلً  للكىإع بؿبب ؾىء ألاخىاٌ الاكخهاصًت بال ؤنها لِؿذ خلُلت مُللت، َو

غ الُىهِؿُف لؿىت ) ملُىن َفل فلحر  369ؤهض ٖلى ؤهه وان َىان ( الظي 1980جلٍغ

فاٌ لم  15جدذ ؾً  ؾىت ٌِٗكىن في مضن الضٌو الىامُت بال ؤن الغالبُت مً َاالء ألَا

فاٌ 20،م2017)الخُغي، ًيىهىا ؤَفاٌ قىإع ( طلً ؤن الفلغ بدض طاجه ال ًضف٘ باأَل

اًت وج ىحُه وبقغاف ٖلى بلى الكىإع مباقغة بل ًفٗل الفلغ مفٗىله بطا الػمه ؾىء ٖع

فاٌ.   ألَا

 :عوامل الهدر المدرسي -5-2

لهض        اإلاٗىكاث اإلاضعؾُت التي بٗىامل الهضع اإلاضعس ي في الضعاؾت الخالُت بإنها ٍو

للُا وهفؿُا واحخماُٖا  وججٗل مً جلف ٖثرة في ؾبُل جلضم الُفل وجيامله صعاؾُا ٖو

دؿغب وجفًُله لخُاة البلى  بالُفل ألامغ الظي ًاصيالخٗلُم ٖملُت غحر مدبىبت 

 ٖلى البلاء باإلاضعؾت. الكىإع 
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ً اليكإف     واهؿابهم  بِىما الخٗلُم باإلاضاعؽ ٌٗخبر مً الٗىامل ألاؾاؾُت لخيٍى

واهذ اإلاضاعؽ ٖىهغ  اإلاهاعاث الخُاجُت لخىملت صوع ألاؾغة في ٖملُت الخيكئت الاحخماُٖت،

فاٌ بضال مً ؤن جيىن ٖىه غ حظب لهم حٗىيهم ٖما ًفخلضوهه في َغص للىثحر مً ألَا

م، وفي َظا الهضص ؤوعصث هثحر مً الضعاؾاث ؤن مً ؤَم اإلاكىالث التي حؿهم في  ؤؾَغ

فاٌ بلى الكإع  ي الهغوب مً الخٗلُم بؿبب ؾىء الٗالكت بحن الُفل  هؼوٌ ألَا

ضم جالئم اإلاههاج الضعاس ي م٘ اخخُاحاجه فغالبا ما ًيىن مًمىن اإلالغ  عاث واإلاضعؾت ٖو

فاٌ  الضعاؾُت مدمال بلُم الُبلت الىؾُى في الغغب الص يء الظي ًاصي بلى اغتراب ألَا

ضم حضواَا َظا مً حهت ؤما مً حهت  وقٗىعَم بٗضم الاهخماء بلى الٗملُت الخٗلُمُت ٖو

ؤزغي فالخٗلُم ًخم مً زالٌ مىهج وؤؾلىب ؤبىي كمعي ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الخللحن 

فاٌ م بخغُِب خاحاتهم الىفؿُت وؤلاوؿاهُت الص ي واللؿىة ٖلى ألَا ء الظي ٌكَٗغ

  )الخُغي  والٗللُت مما ًجٗلهم جىاكحن للبدث ًٖ الفًاء الخغ اإلامثل في الكإع

 (25م ،2017

" ؤن َغوب الُفل مً اإلاضعؾت هجىي حزيدًنيوحكحر الازخهانُت في التربُت "

 ماقغ لىحىص مكيلت خاصة كض جخمثل:

 ا اإلاجٌز ًلابلها ؾىء الٗالكت في وحىص مكاول ٌٗاوي مهه يىن مهضَع ا الخلمُظ ٍو

 بحن الخلمُظ واإلاضعؽ.

  قٗىع الخلمُظ بثلل الىاحباث اإلاضعؾُت وهثرتها ًلابلها يغِ ألاَل واإلاضعؾت

ا.  إلهجاَػ

  نغامت اإلاٗلمحن واؾخغالٌ ألاَل لهظا ألامغ هإن يهضصٍو في ؤنهم ؾِكخيىهه

 ص.ألؾخاطٍ وبظلً ًدىلىن اإلاضعؽ بلى حال 

 .حٗغى الخلمُظ للخىمغ اإلاخىغع مً كبل ػمالئه باإلاضعؾت 

  زًٕى الخلمُظ لغغباث ػمالئه ؤو قلت ؤنضكاء اإلاضعؾت ومؿاًغتها في مُىلها

التي ال جسلى في بٌٗ ألاخُان مً ألازُاع واإلاجاػفت التي مً بُهها الهغوب مً 

 اإلاضعؾت.

 ضم البِئت اإلاضعؾُت مً خُث ٖضم جىافغ الكغوٍ اإلااصًت وا لهفىف اإلاىخٓت ٖو

ايت والاوكُت التروٍدُت بلى حاهب  جىافغ مؿاخاث او مالٖب مسههت للٍغ
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البِئت الاحخماُٖت والىفؿُت صازل اإلاضعؾت فهىان بٌٗ اإلاضاعؽ جدغم 

ؿىص فيها الٗلاب واإلاٗلمىن ال ًٓهغون جفهما  الخالمُظ مً الخفاٖل الؿلُم َو

 إلاخُلباث الخلمُظ فِكٗغ ؤهه مًُهض.

هظلً مً ألاؾباب التي جضف٘ بالُفل لترن اإلاضعؾت حؼئُا ؤو ولُا والجزوٌ      

للكىإع الصخبت صازل اإلاضعؾت، فلض ًيخمي الُفل في اإلاضعؾت بلى حماٖت عفاق جدؿم 

ا في  ؿاًَغ بمسالفتها لللىاهحن والىٓام والغُاب اإلاخىغع والهغوب فُسً٘ لغغباتها َو

اث م٘ ؾلىواتها فُبضؤ بالهغوب مً اإلاضعؾت  وكًاء مٗٓم ألاوكاث في الكإع واإلاخجَز

عفاكه زانت في ْل غُاب مغاكبت ؤولُاء ألامىع ألبىائهم ما ًجٗل الخلمُظ ًخٗىص ٖلى 

اتها. فًله ٖلى اإلاضعؾت ويغَى  الدكغص في الكىإع ٍو

ى مغجبِ  ض مً فغم الخىاحض بالكإع َو ًخطح ؤن الدؿغب مً الخٗلُم ًٍؼ

لت ؤو بإزغي بٓغوف ألا  ؾغة ووي٘ الُفل بها هما ًغجبِ بالىٓام الخٗلُمي هفؿه بٍُغ

فاٌ ؤو عغباتهم، هما ًغجبِ بغفلت بصاعة  ضم كضعة اإلاضعؾت ٖلى بقبإ اخخُاحاث ألَا ٖو

اإلاضاعؽ ًٖ مخابٗت الخالمُظ ومخابٗت غُابهم ؤو زغوحهم مً اإلاضعؾت في ؤزىاء الضعاؾت 

 (.14،م2005، )ؾبان

 وججذبه إلاسلك حياة الشىارع: العىامل التي حغزي الطفل -6

م  م زام باليؿبت لألَفاٌ بطا ما كىعن بإوياٖهم اإلاًُغبت م٘ ؤؾَغ للكإع بٍغ

ت مً ٖىامل  ا "الجذب" خُث ٌكخمل ٖلى مجمٖى التي حؿاَم  في حٗله فًاء مغٍغ

فاٌ بلى الِٗل فُه ملاعهت بٗىامل الضف٘  للُفل، عغم ؤن صوعَا ؤكل بىثحر في صف٘ ألَا

ا.الؿابم طه  َغ

  :هما وضح ؾابلا ًإجىن مً  ؤَفاٌ الكىإعالشارع لفضاء إلشباع الخاحت لالهخماء

ت ًيىن فيها جىحُه ؤولُاء ألامىع يئُال للغاًت ؤو غائبا جماما باإليافت بلى  زلفُاث ؤؾٍغ

ويٗف الغكابت والاهًباٍ  غُاب ٖالكاث اإلاكاعهت الخمُمت م٘ ؤَفالهم في ؤوكُتهم،

فال فاٌ إلاثل َظٍ  هم ٖاَفُا وبضهُا ؤو ختى حيؿُاومً اؾخغالٌ أَل ىضما ًخٗغى ألَا ٖو

ا  الٓغوف ًيىن ؤخض ؤقياٌ عصوص الفٗل  ي اللجىء بلى الكإع خُث ًجضون هٖى

( التي هثحرا ما جيىن ؤهثر اَخماما بهم  وبخؿاؾا باالهخماء بلى ؤؾغة بضًلت )ػمغة الكإع
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فهظٍ  وان مً الهٗب الخىاٌػ ٖهها وعٖاًت لهم، وولما ػاصث عوابِ الُفل مٗها ولما

الجماٖت في الههاًت حٗض مهضعا لألمً الىفس ي باليؿبت لهم بٗض ما فلضوا الثلت باألؾغة 

 واإلاجخم٘ الخاعجي.

فهم مً طلً ؤن الخضر الهاعب مً بِخه ٌكٗغ عفلت ؤكغاهه ؤهه اوؿان ملبٌى      ٍو

ظا ما ًدلم لضًه جمىً مً جدلُم ؤَضاف َامت واالهخماء واإلاكاعهت الفٗال ت َو

( ؤن الضاف٘ Kufeldt,1991" )لفلدثالاخؿاؽ باألمً والثلت في الظاث، لظلً اٖخبر "

ألاؾاس ي الظي ًدث الىثحر مً ألابىاء ٖلى الهغوب مً البِذ ًىمً في قٗىعَم بالىخضة 

ً بًجاص مٗجى  لىحىصَم  .(156،م2011)هغوىف، والبدث ًٖ فٗالُت الظاث ٖو

 الُفل ًدلم بالكإع  غامزة وإشباع غزيشة حب الاسخطالع:الشارع لفضاء للم

ت ؼة خب الاؾخُإل فالخُاة بالكإع حؿهل الخىلل بحن اإلاضن وػٍاعة ؤماهً مخىٖى  غٍغ

والخٗغف ٖلى ؤهماٍ مسخلفت مً البكغ وبظلً ًىدؿب ؤَفاٌ الكىإع زبراث هثحرة 

الُفل للىطج اإلابىغ ولىً ومخٗضصة ال جيىن في غالب ألاخُان اًجابُت، وبفًلها ًخٗغى 

لت جفىحٍر ؤنبدذ  هطج "غحر ؾىي" ًجٗل حؿمه حؿم َفل ًدلم بالبراءة ولىً ٍَغ

لح، مىدغفت مكىقت  .(16،م2013)بً نٍى

  :ال ًىحض جدىم ؤو  ٖاصة  في الكإعالشارع لفضاء للخحزر مً السلطت والزقابت

فاٌ  كُىص ٖلى اإلاماعؾاث ؾىاء  وال مؿاولُت وال َلباث والتزاماث مماعؾاث ألَا

ض  الجيؿُت ؤو حٗاَي اإلاسضعاث ؤو مماعؾاث الٗىف ؤي ًخمىً الُفل مً ٖمل ما ًٍغ

ض وبالخالي بقبإ الغغباث اإلاىبىجت صون خؿاب ؤو عكُب.  وكخما ًٍغ

 :ىفغ الكإع للُفل فغم مهاخبت ألاكغان  الشارع لفضاء ليسج الطداقاث ٍو

ن الخىاحض بالكإع بدصجُ٘ مههم خُث ًىفغون وغالبا "كغهاء الؿىء" الظًً غالبا ما ًيى 

ىؿبىهه اإلاهاعاث اإلاُلىبت للخٗاٌل بالكإع له الخماًت ويهُئىن له ؾبل الدؿلُت واإلاغح  ٍو

 والاهدغاف.

 :هما ًىفغ الكإع بمياهُاث ماصًت لهاالء  الشارع لفضاء للزبح والاسخقالل اإلاالي

م فاٌ خُث ًدهلىن فُه ٖلى كىث ًىمهم ًٖ ٍَغ مض ًض الدؿٌى بلى اإلااعة، وبُ٘  ألَا

 غؿل ػحاج الؿُاعاث وهلل ألامخٗت. الؿل٘ البؿُُت،
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اث اإلاخىاحضة بالكإع     فةن خُاة الكىإع ممخلئت ومدفىفت  وم٘ ول اإلاغٍغ

باإلاساَغ واإلاكىالث التي تهضص هُان الُفل، فالٗىف ؾمت مً ؾماث الخُاة بالكىإع 

َغ اؾخغالٌ الٗهاباث خُث ٖاصة ما جخسظ َظٍ باإليافت بلى اإلاساَغ الصخُت ومسا

فاٌ ؤصواث ؾهلت لألوكُت غحر اإلاكغوٖت واؾخغاللهم في جغوٍج  الٗهاباث مً َاالء ألَا

اث ؤو بزاعة ؤٖماٌ الكغب...الخ.  وجىػَ٘ اإلامىٖى

 ألاوضاع اإلاعيشيت لألطفال في الشىارع واإلاخاطز اإلاحدقت بهم -7

اجه ومىاعصٍ ومساٍَغ جدخاج بلى اؾتراجُجُاث  بن ْغوف الخىاحض بالكإع بمغٍغ

للبلاء والخٗاٌل م٘ َظا اللضع الىبحر مً الخىٕى والخباًً في الٗالكاث وألافغاص واللغت 

واإلاكىالث، فالكإع ٌٗض مجخمٗا مىاػي للمجخم٘ ألانلي الغؾمي جدىمه ٖالكاث وكُم 

ُب فُخُلب مً الُفل ا ت وبه وؾائل للترغُب والتَر لىاعص بلُه خضًثا ومفغصاث لغٍى

اإلاغوع بٗملُت جيكئت جمىىه مً الخىُف والاؾخمغاع به، خُث ًخٗلم اؾتراجُجُاث 

ت  ىدؿب مفغصاجه اللغٍى ، ٍو ُض الٗالكاث يمً ػمغة الكإع الاهسغاٍ والخىُف وجَى

 الخانت، ومهاعاث خماًت الىفـ ومخُلباث الٗمل به.

خلامجخمعاث أو سمزة الشارع: *  ؤَفاٌ الكىإع ٌِٗكىن بكيل ص بإنمً الخُإ الٖا

فغصي مؿخلل هإفغاص كائمحن بظاتهم ًدخفٓىن بدلىكهم الصخهُت والخم في اإلاؿاخت 

الصخهُت والخهىنُت، بل بنهم ًغجبُىن في مٗٓم الىكذ بإشخام مً هال الجيؿحن 

" ؤو "ػمغة  يىهىن حماٖاث لها جىُٓماتها وكىاٖض ٖملها ًُلم ٖليها "مجخمٗاث الكإع ٍو

" جفغى الامخثاٌ لخٗالُمها والدكب٘ بلُمها للخٗاٌل في بِئت الكإع َظا مً الكإع

م الُفل بىٕى مً الغاخت الىفؿُت والخدغع فال ًىحض  حهت، ومً حهت زاهُت فهي جَى

لجن جهغفاجه وؾلىهُاجه وبظلً ًخدغع الُفل مً  شخو مؿاوٌ ًبؿِ عكابخه ٖلُه ٍو

ىاء الجيؿُت، حٗاَي اإلاسضعاث ؤو ول ؤهماٍ اللُىص ٖلى جهغفاجه ومماعؾاجه ؾ

لحمماعؾاجه الٗ  (.15،م2013،ضواهُت والٗىف م٘ آلازغ)بً نٍى

ُت وزىائُاث جمىههم مً  فاٌ ٌكيلىن قبياث طاث ػمغ فٖغ لُه فةن َاالء ألَا ٖو

، وحٗخمض مياهت الُفل  مىاحهت الخدضًاث التي جفغيها ٖليهم الخُاة الُىمُت في الكإع

واللضعاث التي ٌكهض بها له وبالخالي فهىان حؿلؿل مياهت َغمي  في قبىخه ٖلى اإلاهاعاث
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ضون ٖالكاتهم م٘  .( Lucchini,2001,p.79صازلها) فاٌ الىاعصون للكإع خضًثا ًَى وألَا

ىؿبىنهم مهاعاث  " واؾتراجُجُت للبلاء ألنهم ًفخدىن لهم فغم التربذ ٍو "كاصة الكإع

ىفغون ل ًالخىُف ٖلى خُاة الكإع ومجخمٗه ٍو  .هم الخماًت مً آلازٍغ

فاٌ بالكإع ٖلى ؤؾماء قهغة كض جيىن مدببت لغت الخطاب: * وبحن ألاكغان ًدهل ألَا

خم  مُت، ٍو بليهم ؤو غحر مدببت، ولىهها في الغالب حكخم مً نفاث ؤو مً بُىالث َو

ه.  بَالق َظٍ ألاؾماء فُما بُههم وؤخُاها ًيىن طلً للخمٍى

( خٌى "اللُم ٖىض ؤَفاٌ الكىإع مً 2213زلى)مشوس بهما حكحر هخائج صعاؾت 

ت  فاٌ في الكإع ًيسجىن اؾخٗماالتهم اللغٍى زالٌ ٖىف لغت الخُاب" بلى ؤن ألَا

الخانت؛ خُث ًخىانلىن ٖبر لغت غامًت وغحر ملىىت وال ٌٗغفها ؾىي مً ًدخً بهم 

خٗاٌل م٘ مفغصاتهم، و ي اؾخٗماالث ملىىت ال جفصح ًٖ مٗىاَا فهي بضائل ت  ٍو لغٍى

ُت التي اٖخاصث ٖليها البِئت التي  حٗبر ًٖ طاتها مً زالٌ جىؿحر كىاٖض اللغت الكٖغ

ٖاف فيها َظا الُفل الظي ًخلظط في بهخاج لغخه الخانت التي ًهبغها بالغغابت في اليلمت 

واللٗب بالٗباعاث صون ؤماهت، فال يهم الهىاب والخُإ بلضع ما ٌؿخمخ٘ الُفل ببالغت 

ً ألاؾغة وازخىاكاجه فيها واإلاضعؾت الخُإ وكىجه ، فبهظٍ اللغت ٌٗبر ًٖ شخهه ٖو

ىفه")مؼوػ،  (.99،م2013وبزفاكاجه في اؾدُٗاب وؿلها ونىال بلى اإلاجخم٘ ٖو

الخُاة في الكإع  ي خغب للبلاء جفغى ٖلى العىف سمت مً سماث الخياة بالشارع: *

فاٌ الٗىف والٗضواهُت وحٗلمهم ؤؾالُب الغص الضفا عي اإلاًاص ألي اٖخضاء ٖليهم؛ ألَا

ان ما  تراح٘ قٗىعَم باألمً لىههم ؾٖغ فُخٗلمىن ؤن الٗىف َى لغت الخُاة في الكإع ٍو

ًخغلبىن ٖلى َظٍ اإلاساوف فُلجاون بلى جلمو ؤصواع مُٗىت واهتهاج ؤهماٍ ؾلىهُت 

ً مههم فىإنهم بؿلىههم َظا ًفغػون آلُت الضفإ الظاحي يض الغ ف آلازٍغ حر بلهض جسٍى

ومً زم ًداولىن الخسلو مً مكاٖغ الخىف التي ٌٗاهىن مهها بةزاعة الخىف لضي 

لح،  ً )بً نٍى  (.15،م 2013آلازٍغ

" بلى ؤن ؤَفاٌ الكىإع هثحرا ما ًلجإون بلى الخٗبحر بالؿلىن "مشوس بزلىوحكحر 

ى ٌٗىـ قىال زاعحُا ًىاعون زلفه َكاقتهم  الٗىُف وفي بٌٗ ألاخُان اإلاخىخل، َو

ي ال ًمىً ؤن ًىدكفها بال ألاشخام الظًً لهم زبرة وحٗاملىا مٗهم لىكذ هبحر، الت

 (.99،م2013فهم في الٗمم يُٗفحن بداحت بلى ٖاَفت )مؼوػ،
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فاٌ الِٗل والخىُف في الكإع البض مً  طبيعت العمل:* ليي ٌؿخُُ٘ َاالء ألَا

لها ًجمٗىن اإلااٌ الالػم لإل  ماٌ التي ًٖ ٍَغ هفاق ٖلى اخخُاحاتهم، مؼاولتهم بٌٗ ألٖا

ماٌ بُ٘ اإلاىاصًل ؤو بٌٗ الؿل٘ البؿُُت ؤو مسح ػحاج الؿُاعاث ؤزىاء  ومً َظٍ ألٖا

ه ؤن َفل الكىإع ًلىم  ىا ال بض مً الخىٍى بقاعة اإلاغوع ؤو الدؿٌى واصٖاء اإلاغى..َو

يىن غغيه مً  ماٌ الهامكُت التي جضع ٖلُه الغبذ بإؾلىب غحر مىخٓم ٍو ببٌٗ ألٖا

ظا الٗمل  َى الخهٌى ٖلى الىلىص فلِ لخُٓا ؤي في وكذ مدضص ووفم خاحاجه، َو

ضاوم  ٖلى الىلٌُ مً "الُفل الٗامل" الظي ًخسظ مً الٗمل مهضعا ؤؾاؾُا للغػق ٍو

داٌو حاَضا الاؾخمغاع فُه مهما واهذ مكلخه وغالبا ًيىن الؿبب الغغبت في  ٖلُه ٍو

 جدؿحن صزل ألاؾغة.

" بإٖماٌ َامكُت وال ًغجبُىن بها بكيل وبالخالي بِىما ًلىم "ؤَف اٌ الكىإع

 " فاٌ في الكإع كىائُت، فةن "ألَا ماعؾىن ؤٖمالهم في ؤماهً مىكىفت ٖو مىخٓم ٍو

)الُفل الٗامل( ًماعؾىن ؤٖماال ومهىا في ملغاث مؿخلغة وزابخت والىعقاث واإلالا ي 

غجبُىن بها بكيل مىخٓم لفتراث مٗخبرة،  ٘ ٍو ختى ولى وان هٕى ومُاٖم ألاول الؿَغ

 (.108،م2009ٖملهم ًخغحر مً خحن بلى آزغ)ٖؿىؽ،

وفي بٌٗ ألاخُان ًخم اؾخغالٌ ؤَفاٌ الكىإع مً كبل "كاصة ٖهاباث 

ىا في مجخم٘  لت في الكإع واهسَغ م ؤَفاٌ الكإع الظًً كًىا ؾىىاث ٍَى " َو الكىإع

مت مما حٗلهم مدترفي قإع ٌؿخُُٗىن الؿُُغة  فاٌ الهغاع الاهدغاف والجٍغ ٖلى ألَا

والًغِ ٖليهم للٗمل لهالخهم في ؤٖماٌ غحر مكغوٖت مثل هلل وجىػَ٘ اإلاسضعاث 

واإلاماعؾاث الجيؿُت الكاطة ملابل خماًتهم في الكإع )الضلُل ؤلاعقاصي لخماًت ؤَفاٌ 

 (.27،م2007الكىإع مً اإلاسضعاث،

فاٌ بلى ؤما باليؿبت للىىم فٗاألامالً التي ًلجأون إليها للىىم: * صة ما ًلجإ َاالء ألَا

ا  الخضائم الٗامت ؤو مىاكف الىلل الٗام والؿىً الخضًضًت، صازل اإلاؿاحض ؤو بجىاَع

 ،2001 في اإلاىاٌػ واإلاباوي اإلاهجىعة ؤو ٖلى ؤعنفت الكىإع في اإلاىاَم الؿىىُت )فهمي،

 (.147م

صائما كض هكفذ صعاؾاث ٖضًضة ؤن ؤَفاٌ الكىإع غالبا ما ٌٗاهىن قٗىعا و 

بالخىف واوٗضام ألامً والخغمان، خُث ٌٗخبر الاغخهاب مً ؤوائل الخجاعب التي جمغ بها 
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، فخلجإ البىاث بلى خلم قٗىعًَ واعجضاء مالبـ وسخت لخفاصي حلب  الفخُاث في الكإع

ألاهٓاع، َىظا وكض ًخٗغى ؤَفاٌ الكىإع بكيل ٖام لاليُهاص والخفغكت الاحخماُٖت 

ظا ما ًسلم ٖىضَم فِكٗغون بالتهمِل  ضم اَخمام اإلاجخم٘ بهم َو والاخخلاع ٖو

ؤلاخؿاؽ بالضوهُت والاَاهت فُخدىلىن م٘ مغوع الىكذ بلى ؤشخام ؾلبُحن)ٖؿىؽ   

 (.116، م2009

 فلسفت جأهيل وإعادة إدماج أطفال الشىارع:-8

ىن بمؿحرة الُفل فىما جم جىيُده ؾابلا فةن  بن الخغوج مً الكإع مَغ

فاٌ ال  ، ولىً الٗملُت جدضر ٖلى ألَا ًهبدىن بحن ٖكُت وضخاَا مً ؤَفاٌ الكىإع

، وختى ًىفهلىا ؤو ًتروىا  زُىاث ومغاخل مسخلفت جيخهي باهًمامهم بلى خُاة الكإع

لت وجضزالث مضعوؾت جدترم  َظا اإلاؿلً مً الخُاة في الكإع ال بض مً بحغاءاث ٍَى

في بًجاص خلٌى جهب في  -هصخو–خلىكهم وآعائهم، وبالخالي فةن بكدام الُفل 

التي  -الكائٗت لألؾف–مهلخخه َى ؤمغ يغوعي، بسالف جلً الخىحهاث الىالؾُىُت 

فاٌ مً الكإع بإؾٕغ وؾُلت جدذ ؤي ْغف والتي ؤزبذ اإلاُضان  جهغ ٖلى اكخإل ألَا

فكلها؛ خُث جاصي مثل َظٍ ألاؾالُب الًاغُت اإلافاحئت التي ال جدترم بقغان الُفل 

.في اجس فاٌ مغة ؤزغي بلى خُاة الكإع  اط اللغاع بلى اعجضاص وعحٕى َاالء ألَا

ال ًخُلب كُ٘ الُفل ول  فةن زغوج الُفل مً الكإعٖملُت فمً ُوحهت هٓغ 

الٗالكاث م٘ ٖالم الكإع بط لضًىا الٗضًض مً ألامثلت ًٖ ؤَفاٌ غاصعوا الكإع لُضزلىا 

لى ؾبُل اإلاثاٌ( ولىههم اؾخمغوا مجاٌ وكاٍ حضًض )مً مضعؾت ؤو حِل ؤو ٖمل ٖ

فليي ًدؿجى لىا الخدضر ًٖ  بهما وفي اإلالابل، عفاكهم اللضامى. لفترة ما ٖلى جىانل م٘

مغاصعة الكإع فال ُبض ؤن ًيىن وؿم ؾحرة الُفل الظاجُت اإلاهُمً كض حغحر، بط ًبضؤ 

ة الظاجُت الُفل في مغاصعة الكإع ٖىضما جهبذ الهىعة الظاجُت اإلاغغىبت ؤو الهىع 

لت الخُاة في الكإع وغالًبا ما جيكإ َظٍ الهىعة مً مغح٘  اإلاثالُت غحر مخىافلت م٘ ٍَغ

ى الظي ال ٌِٗل في  بًجابي، فهظا اإلاغح٘ كض ًيىن شخها ًىص الُفل هؿب اخترامه َو

 (.Lucchini,2001,p.81)الكإع وال ًغوكه ؤن ًغي الُفل ٌِٗل َىان 
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ُاة في الكإع هاصعا ما ًإحي همىكف مفاجئ، بل وبالخالي الخغوج مً مؿلً الخ

بضو ؤن  بهه ٖملُت مغهبت جدخاج بلى ؾلؿلت مً ٖملُاث الخلُُم والخىُف اإلاؿخمغة، ٍو

َىان جفاٖال بحن الٗضًض مً اإلاخغحراث التي جدضص وجازغ ٖلى كغاع الخغوج مً مؿلً 

اإلاهاراث والقدراث و الزوابط والعالقاث مع ألاسزة ألاضليتخُاة الكإع مثل َبُٗت 

باإليافت بلى درحت الخكيف مع مجمىعاث الشارع.. واإلاساعدة على البقاء بالشارع 

الٗضًض مً اإلاخغحراث الازغي، بىاء ٖلُه الخغوج والاهفهاٌ ًٖ مؿلً خُاة الكإع 

ظا نٗب خضوزه بال مً زالٌ  إعادة ضياغت للهىيت"ًخُلب جدىال و" "إعادة َو

ت ًمىً خضوزه بضٖم مً آزٍغً ومً الىاضح الخيشئت"،  ؤن مثل َظا الخدٌى في الهٍى

فاٌ الظًً ًفىغون في الاهفهاٌ ًٖ خُاة الكإع ٌؿٗىن  مهمحن في خُاة الُفل؛ فاأَل

ؿخُُ٘ الٗاملىن  بلى الخهٌى ٖلى َظا الضٖم مً الظًً ٌؿخُُٗىن مؿاهضتهم َو

رام اإلاؿخمغة جىفحر الضٖم اإلاُضاهُىن مً زالٌ جىمُت الٗالكاث اإلابيُت ٖلى الثلت والاخت

 (.61،م2005الالػم الجساط مثل َظا اللغاع)ؾبان،

( ٖلى ؤهه "ٖلى الضٌو 39وفي َظا الهضص جاهض اجفاكُت خلىق الُفل في اإلااصة )

غاف ؤن جخسظ ول الخضابحر اإلاىاؾبت لدصجُ٘ الخإَُل البضوي والىفس ي وبٖاصة الاهضماج  ألَا

ي قيل مً ؤقياٌ ؤلاَماٌ ؤو الاؾخغالٌ ؤو ؤلاؾاءة الاحخماعي للُفل الظي ًل٘ ضخُت ؤ

ؤو الخٗظًب ؤو ؤي قيل آزغ مً ؤقياٌ اإلاٗاملت ؤو الٗلىبت اللاؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو 

جغي َظا الخإَُل وبٖاصة الاهضماج في بِئت حٗؼػ صخت  اث اإلاؿلخت، ٍو اإلاهُىت ؤو اإلاىاٖػ

 (.1989،الُفل واخترامه لظاجه وهغامخه")اجفاكُت خلىق الُفل

 خاجمت:

فاٌ الظًً ًلجإون للكإع  ٌؿدىض مىيٕى الضعاؾت الخالُت بلى اٖخباع ؤن ألَا

ت  هفًاء بضًل ًٖ ألاؾغة بٌٗ ؤو ول الىكذ َم ؤَفاٌ في زُغ، ضخاًا لٓغوف ؤؾٍغ

احخماُٖت، اكخهاصًت، ؾُاؾُت مًُغبت اوٗىؿذ ؾلبا ٖلى اقباٖهم لخاحاتهم 

٘ بهم هدى فًاء قاؾ٘ ومبهم اإلاٗالم بدثا ًٖ وخغمتهم مً خلىكهم ألاؾاؾُت؛ لخضف

اث )الاؾخلاللُت، الخدغع مً الؿلُت  ٌ؛ َظا الفًاء بيل ما ًدمله مً مغٍغ حٍٗى

ل ٖىاكب  ت اإلاُللت...( ججظب الُفل بلُه ًسلف هظلً ٖلى اإلاضي الٍُى الىؿب، الخٍغ

فاٌ؛ فغغم ؤن ال كإع كض زُحرة ٖلى الىماء الهحي والصخص ي وألازالقي لهاالء ألَا
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ٌ الخاحاث اإلافخلضة باألؾغة واإلاضعؾت بال ؤهه ٌٗغيهم  فاٌ فغم لخٍٗى ًدُذ لهاالء ألَا

 ألقياٌ ؤزغي مً الاؾخغالٌ والاهتهاواث.

وما ًيبغي الخىبُه بلُه َىا َى ؤن الُفل ال ًلُ٘ نلخه بإؾغجه فجإة لُجض هفؿه في 

" بل ؤزبدذ الضعاؾاث اإلاُ ضاهُت ؤن َىان ماقغاث ؤخًان فًاء قاؾ٘ ومبهم "الكإع

فاٌ بالكإع  ومغاخل حؿبم طلً لىً كلما جم الترهحز ٖليها، هما ؤن نالث َاالء ألَا

مخباًىت فمههم مً ٌٗمل َىاٌ الههاع به لُٗىص لُال إلاجزله، ومههم مً كُ٘ نلخه نهائُا 

بإؾغجه واجسظٍ هفًاء بضًل، ومههم مً ال ًؼاٌ ًخإعجح بحن ؤلاكامت به والبلاء م٘ 

 ؾغجه.ؤ

فاٌ يغوعة بوؿاهُت ومجخمُٗت جدخمها  دت مً ألَا ٗض الخىفل بهظٍ الكٍغ َو

م هما جفغيها مهلخت اإلاجخم٘ طاجه ال ًمىً اللٌى ؤن ٖملُت و ، الىٓغة ؤلاوؿاهُت هدَى

الخىفل بإَفاٌ الكىإع والٗىصة بهم إلاؿاع الخُاة الُبُُٗت ٖملُت بؿُُت بال ؤنها 

ىاؾبت وبظلذ الجهىص اإلاخىاؾلت ول في مجاله فالٗمل ممىىت بطا ما جىافغث الٓغوف اإلا

غاف اإلاٗىُحن  ال ًلخهغ ٖلى ازخهام بُٗىه وال حهت كائمت بظاتها بل ٌكمل حمُ٘ ألَا

ت، مغاهؼ  اهُالكا مً ألاؾغة، اإلاضعؾت، ألازهائي الىفؿاوي، اإلاؿاٖض الاحخماعي، الكَغ

 اإلاجخم٘ اإلاضوي...الخ. الاؾخلباٌ والخماًت،

 :زاحع قائمت اإلا 

غذ ٖؿىؽ، ؤهِؿت ).1 . 2009بَغ -106(، 7. )مجلت إضافاث(. واك٘ ؤَفاٌ الكىإع

122 

لح، لُلُا).2 ت قمىلُت حكاعهُت 2013بً نٍى : عئٍت بًجابُت جإَُلُت بجٖز (.ؤَفاٌ الكىإع
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