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لية االجتماعية للدولة والنسب داخل اجملتمع املصرى بني املسؤ وجمهول األطفال

 )*( يوالواقع احلال
 

 فاطمة جمدى حممد شعراوى

 قسم علم اجتماع ب مدرس مساعد

جامعة بنها ،آلدابكلية ا 

  امللخص

ية يعترب التامسك والتكافل األرسى من بني أهم العنارصالتى تظهر فيها التأثريات السلب

للتغريات والتطورات االجتامعية، فقد بدأت العديد من األرس تتطلع إىل حماكاة  عدد من عنارص 

الثقافات الوافدة، واجتهت إىل استعارة أنامط ثقافية جديدة اندجمت مع مرور الوقت ىف ثقافتها 

وظة عىل اليتجزأ منها. ففي جمتمعاتنا العربية بدأت تأثريات ذلك ملح ااملحلية، وأصبحت جزء  

طبيعة البناء األرسى ومتاسكه، وانبثقت عنه مشكالت اجتامعية وأخالقية وسلوكية مما أدى اىل 

الوالدين)النسب( ال ينعمون بطفولة طبيعية ، ثم شباب يعانون من نظرة  جمهولوإفراز أطفال 

 اجتامعية جارحة رافضة يصعب معها اندماجهم وتكيفهم ىف جمتمعاهتم التى يعيشون فيها.

ويعيش معظم أبناء هذه الرشحية حياهتم ىف مؤسسات خاصة بالرعاية االجتامعية ، وقد حتمل   

،ودور الرعاية وغريها. وقد  األطفالهذه املؤسسات أسامء عديدة مثل مالجئ األيتام، أو دور 

تقوم بإدارة مثل هذه املؤسسات جهات حكومية أو مجعيات أهلية أو جهات خاصة يودع فيها 

 بسبب غياب أو فقدان الوالدين.  لاألطفا

النسب بشكل خاص من املفرتض  جمهولو األطفاللذلك كانت رعاية الطفولة بشكل عام و

ليس لدهيم عائل وال كفيل سوى الدولة ألهنم  األطفالأهنا أوىل اهتاممات الدولة،وأن هؤالء 

البحث احلاىل بعرض هيدف ىف املجتمع، لذلك  ةمن أكثر الفئات املحرومة واملهملة واملهمش

معرفة دور الدولة جتاههم، والعدد جمهولو النسب داخل املجتمع املرصى، و األطفالمشكلة 

 ىف مجهورية مرص العربية. األطفالالفعىل هلؤالء 

 تفتاييةالكلمات امل

 لية االجتامعية.واملسؤ -النسب جمهولو األطفال 

                                                 

لية االجتماعية للدولة والواقع و النسب داخل المجتمع المصرى بين المسؤ  ال مجهولواألطف )*(
 .83-61، ص ص2019 برأكتو  الرابع،العدد الثامن، المجلد  ، يالحال
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Abstract 

Family consistency and solidarity are considered the most important 

elements in which the negative effects of changes and social 

developments emerge, many families have begun to imitate a number of 

elements of foreign cultures, and have resorted to adopt new cultural 

patterns that have become integrated with the local culture and have 

become an integral part of them. In our Arab societies, the effects of this 

phenomenon on the nature and cohesion of the family structure have 

emerged, resulting in social, moral and behavioural problems which 

resulted in the release of children of unknown parentage who cannot 

enjoy a normal childhood, and then young people suffering from a 

rejecting and painful social view and it is difficult to integrate and adapt 

them in their communities in which they live. Most of this segment of 

children lives in social care institutions. These institutions may have 

many names such as orphanages, children's homes, nurseries and others. 

Such institutions may be directed by government agencies, private 

associations or private parties where children are placed in custody 

because of the absence or loss of their parents. Therefore, the care of 

children in general and children of unknown parentage in particular was 

supposed to be the first concern of the state, and those children have no 

family or sponsor but the state because they are the most disadvantaged, 

neglected and marginalized in society. Therefore, this research seeks to 

present the problem of children of unknown parentage within the 

Egyptian society and to know the role of the state towards them and the 

actual number of these children in the Arab Republic of Egypt. 
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 Children of unknown parentage, the social responsibility of the state 
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 مقدمة 
ال شك أن هناك ظاهرة اجتامعية ارتبطت بوجود اإلنسان عىل وجه األرض       

 امرأة ال تربطهام عالقة زواج رشعية أو عقدىف إنجاب أطفال من قبل رجل و مثلتت

 جمهولو) اللقطاء( أو  اإلسالميةاجتامعي متعارف عليه يطلق عليهم ىف جمتمعاتنا العربية 

مؤسسات خاصة بالرعاية ويعيش معظم أبناء هذه الرشحية حياهتم ىف  النسب،

، األطفالمالجئ األيتام، أو دور  ء عديدة مثل، وقد حتمل هذه املؤسسات أساماالجتامعية

ودور الرعاية وغريها. وقد تقوم بإدارة مثل هذه املؤسسات جهات حكومية أو مجعيات 

 بسبب غياب أو فقدان الرعاية الوالدية. األطفالأهلية أو جهات خاصة يودع فيها 

تتعلق  كالتمشالنسب يعانون من  جمهولو األطفالإن االفرتاض القائم هو أن     

ىف املجتمع التى من بينها نظرة بعض األفراد هلذه الرشحية بنوع  مواندماجه مبطبيعة عيشه

من االحتقار املبنى عىل افرتاض مسبق عندهم وهو )أن النسب واألصل هو عنوان 

الرشف(، فهذه النظرة اإلقصائية أنتجت هوة واسعة بني هذه الفئة وبقية فئات وطوائف 

هلذه الرشحية ومن ثم  اح املجتمع بأعرافه وثقافاته ىف نقطة موازية متام  املجتمع، وأصب

تولدت املشكلة ) مشكلة عدم القبول وعدم القدرة عىل االندماج والتكيف(، وهذا 

العجز عن التكيف واالندماج أنتج بدوره نتائج سلبية ،عىل هذه الرشحية االجتامعية 

 .من الناحية االجتامعية والنفسية اخصوص  

فمشكلة املحرومني من الرعاية األرسية مشكلة معقدة واجلهود املبذولة من قبل     

األرسة البديلة )احلاضنة( ىف دمج هذه الرشحية ىف املجتمع تواجهها الكثري من الصعوبات 

والعقبات منها ما يتعلق باألرسة البديلة نفسها ،ومنها ما يرتبط بمجهول النسب، ومنها 

لذلك حتاول هذه الدراسة إلقاء الضوء عىل هذه الذى يعيش فيه. ما يعود للمجتمع

الظاهره داخل املجتمع املرصى وأن تساعد الباحثني واملتخصصني ومتخذى القرار قدر 

املستطاع ىف إجياد حلول وطرق ملعاجلة ما تعانيه هذه الفئة من مشكالت حتول دون تكيفها 

 ىل للبيانات اخلاصة هبذه الظاهرة.العرض الفع لمن خال واندماجها ىف املجتمع،

ايتضح  هتامم بمستقبل ا أوىل خطوات االواجتامعيًّ  مما سبق أن تنمية األيتام اقتصاديًّ

التى تفتقر إىل الرعاية واالهتامم. واأليتام  ألهنم من أضعف فئات املجتمع،؛املجتمع

 واألب بل واألقارب،نتيجه حرماهنم من األم  :ةالنسب( أكثر فئات األيتام معانا جمهولو)
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ن لفظهم أقرب الناس إليهم)أمل أبعد  ةحتاول الدولة أن توجد هلم هوي ةوهم بال هوي

 (.262: 2017شمس،

ة ىف همة ورئيسمن املجتمع ككل له مصلحة إوعىل ذلك فإنه يمكننا القول     

يضمن عىل الرعاية الكاملة بأسلوب يشبع مجيع احتياجاهتم األساسية بام  األطفالحصول 

 (.15: 2016براهيم آدم،إ)حممد  عدم معاناهتم من أى وجه من أوجه النقص مستقبال  

 :إشكالية الدراسة
يعترب التامسك والتكافل األرسى من بني أهم العنارصالتى تظهر فيها التأثريات    

د من السلبية للتغريات والتطورات االجتامعية، فقد بدأ العديد من األرس تتطلع إىل حماكاة  عد

عنارص الثقافات الوافدة، واجتهت إىل استعارة أنامط ثقافية جديدة اندجمت مع مرور الوقت 

اليتجزأ منها. ففي جمتمعاتنا العربية بدأت تأثريات ذلك  اىف ثقافتها املحلية، وأصبحت جزء  

ملحوظة عىل طبيعة البناء األرسى ومتاسكه، وانبثقت عنه مشكالت اجتامعية وأخالقية 

)النسب( ال ينعمون بطفولة طبيعية ، ثم  الوالدين جمهولومما أدى اىل إفراز أطفال  ؛يةوسلوك

شباب يعانون من نظرة اجتامعية جارحة رافضة يصعب معها اندماجهم وتكيفهم ىف 

 جمتمعاهتم التى يعيشون فيها.

 الطفل غري الرشعى  الذى يعانى من أثر طبيعة اجتامعية صعبة ،هو ىف الغالب وىف إن 

حيتاجون إىل تقبل من أفراد  األطفالفرد غري مرغوب فيه . وهؤالء  اجمتمعنا العربى خصوص  

بد من االعرتاف بأن هؤالء  ، وهنا الا طبيعيني كغريهماملجتمع بحيث يعيشون أفراد  

 ال ذنب هلم ، ومن واجب املجتمع تقبلهم ورعايتهم والعناية هبم. األطفال

ىف صغرهم ،  األطفال املعاناة التى عايشها هؤالء وترجع خطورة هذا املوضوع إىل

تنتهى عندما يكربون وإنام تتواصل، وقد تكون أسوأ، فهم يعانون عند العمل،  والتى ال

وعند التعامل مع اآلخرين ، بل إهنم يعانون ىف كل مرحلة من مراحل حياهتم. فإن كثريين 

هنم أبناء عالقات غري رشعية مما عىل أ األطفاليتعاملون مع من يتم العثور عليهم من 

 إىل احلياة. ايصمهم قبل أن ينطلقو

 غري مأ رسمية أكانت سواء الدولة، ىف املعنية اجلهات واجب من فإن لذلك

 هؤالء معاقبة جيوز فال الطفولة مرحلة ىف األطفال هلؤالء مناسبة ظروف رسمية،توفري

 أنفسهم التمييز،وجيدون من يعانون شبابال هؤالء من فالكثري. يقرتفوه مل ذنب عىل الضحايا
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 من املجتمع ىف التمييز من ويعانون ،واملعاناة احلكومية، املؤسسات من العديد مع مواجهة ىف

 .املشكلة هلذه حلول عن البحث تستوجب احلقيقة األفراد،وهذه بعض قبل

 
 
 :أهداف الدراسةاثالث
 ى.النسب داخل املجتمع املرص جمهولو األطفالعرض مشكلة  .1

 النسب. جمهولو األطفاللية الدولة جتاه ومعرفة مسؤ .2

 ىف مجهورية مرص العربية. األطفالالتعرف عىل العدد الفعىل هلؤالء  .3

 
 
 : مفاهيم الدراسةارابع

 social Responsibilityلية االجتامعية  ومفهوم املسئو (1

 فكار لية االجتامعية: يستند هذا املفهوم عىل أوللمسئو املفهوم الكالسيكى

االقتصادى )آدم سميث(، والتى تبلورت حول كون كافة املؤسسات تسعى لتقديم 

)تامر يارس أفضل اخلدمات للمجتمع ككل مع حتقيق أعىل مستوى ممكن من األرباح

 .(22: 2001البكرى،

  االجتامعية بأهنا مفهوم يقوم عىل مدى حتقيق مصلحة  املسئووليةويمكن تعريف

اح عىل املدى الطويل. بمراعاة حاجات األفراد وتلبيتها املجتمع مع حتقيق األرب

 .(2010:18)ضياىف نوال،واملحافظة عىل البيئة واعتبارها مسئولية اجلميع

 االجتامعية ىف علم االجتامع:هى حتمل الفرد تبعات أفعاله،وقيامه  املسئووليةتعريف ا

قبله أداء واجبات بالدور االجتامعى املنوط باملكانة االجتامعية التى يشغلها،وت

من دور  اداخل املؤسسات االجتامعية التى ينتمى إليها ،بدء   وأعباء هذا الدور،

 .(50 -49: 2014)نجالء فرغىل ،األرسة،وانتهاء بدوره جتاه املجتمع العام

  االجتامعية:هى املهام التى تكلف هبا هيئة معينة أو  لمسئووليةلالتعريف اإلجرائى

 هبا من أجل خدمة املجتمع مع حتمل عواقبها بشكل كامل.مجاعة للقيام  شخص أو

   Unknown parentageالنسب جمهولو األطفالمفهوم  (2

  هم من مل يستدل عىل ذوهيم، ويعيشون ىف بيوت التبنى أو املؤسسات االجتامعية

 .(113: 1980)مها الكردى،ويطلق عليهم اللقطاء

  :عىل الطرق اليعرف أبوه وال أمه امرميًّ هو الطفل الذى يوجد فأما اللقيط ىف اللغة 

 .(11: 2000)عبد اجلواد خلف،
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  األب واألم، كام أن هذه  جمهولوالنسب بأهنم هم  جمهولو األطفالويمكن تعريف

ا بالدونية والعار واالكتئاب والقلق، وهم الذين الفئة هى من أكثر الفئات إحساس  

: 2012)عزازى اسامعيل،يق اخلطأيعتربون أنفسهم قد جاءوا إىل هذه الدنيا بطر

39). 

 :هو كل طفل مل يستدل عىل والديه ويعيش  التعريف اإلجرائى للطفل جمهول النسب

 بدوهنام داخل مؤسسة رعاية اجتامعية أو ىف الشارع.

 منهج الدراسة
 الظاهرةبيانات حول التى تضم مجع  ينتمى البحث إىل البحوث الوصفية،

وتسهم ىف حتليل  ومات دقيقة تصور الواقع االجتامعى،واحلصول عىل معل ،وحتليلها

 ظواهره.

 اإلطار النظرى 
غريقيه األصل تشري إىل العالمات اجلسدية التى إ( كلمة (stigmaكلمة وصمة    

وضعت إلظهار شئ شاذ أو سئ يتعلق بالوضع األخالقى حلاملها.هذه العالمات عبارة 

 اأو خائن   اأو جمرم   احاملها سواء كان عبد   ةعن جروح أو حروق ىف اجلسم تعلن عن هوي

ىف األماكن العامة . حيمل مصطلح الوصمة ومفرداته بني طياته  اينبغى جتنبه،خصوص  

ختالفه أم ا: هل يفرتض الشخص املوصوم أن اآلخرين عىل علم مسبق بامزدوج   احتامال  

ه وعدم إدراكهم اآلخرين باختالف ةأن اختالفه واضح للعيان؟ أو هل يفرتض عدم معرف

 (Erving Goffman,1963) اللحظى له؟

سبق فيام يتعلق بالوصم نالحظ وجود عالمة ازدراء تلصق بفرد معني عن  اومم

تعبري  طريق أفراد آخرين أو مجاعة اجتامعية، ويشري هذا املصطلح إىل أى إجراء سلبى أو

رد معني حيرمه من عن استهجان لعدم االمتثال أو أى اختالف غري مرغوب يتميز به ف

التأييد االجتامعى أو التقبل االجتامعى، الختالفه عن بقية األشخاص ىف خصائصه 

يامرس من ردود  والوصم النفسى هو كل ما اجلسمية أو العقلية أو االجتامعية أو النفسية،

أو أفعال أو مسميات متنح بقصد أو بغري قصد، تعرب عن االستهجان والتحقري وأحيانا 

املبالغ فيها، وتشعر اإلنسان بالدونية، وتؤثر عىل ذاته وحتد من تفاعله االجتامعى  الشفقة
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النسب داخل املجتمع من رفض  جمهولو األطفالوتشعره بالنبذ والعزلة.وهذا ما يعانيه 

ردود فعل تناسب هذا  األطفالوحتقري وعدم التقبل االجتامعى مما يولد لدى هؤالء 

 الرفض املجتمعى.

ستبعاد ة واالالنسب حينام يتعرض لرفض املجتمع له يشعر بالدوني هولجمفالطفل 

ىف النفس وعدم تقدير الذات مما ينعكس عليه فيام  ةاالجتامعى مما يؤدى به إىل عدم الثق

 بعد باالنجراف ىف طريق االنحراف أو الضياع داخل جمتمع ال يعرتف به كإنسان.

 لواقعالنسب بني قوانني محاية الطفل وا جمهولو

 ةللمعايري اإلسالمية والعاملية حلقوق الطفل،من حق كل طفل أن ينشأ ىف بيئ اوفق    

والنفسية والعقلية واالجتامعية. كل طفل له  ةداعمة وحمبة تلبى احتياجاته الفسيولوجي

نسبه واالعتزاز هبويته القومية والثقافية واللغوية والروحية املتفردة.فكل  ةاحلق ىف معرف

وداعمة حترتم حقه ىف الكرامة اإلنسانية والتعليم  ةآمن ةاحلق ىف العيش ىف بيئطفل له 

ومنها التبنى هو مراعاة ما هو أفضل  األطفالوتطوير املهارات،فعند اختاذ أى قرار يتعلق ب

 .(Muslim women`s Shura council,2011)للطفل

ا ئه، قد وجه نداء عامليًّ ، لبقاء الطفل ومحايته ونام1990عالن العاملى لعام إن اإل  

 األطفالبرياء ضعفاء خاصة وأن ماليني أإذ إهنم ؛ لتوفري مستقبل أفضل لكل أطفال العامل

يعانون من ويالت الفقر واألزمات االقتصادية ومن اجلوع والترشد ومن األوبئة واألمية 

ن ، ومن ثم وجب االهتامم بصحة الطفل وتعليمه وتأهيله.وقد تضمةوتدهور البيئ

هى )أمحد  ؛األحكام العامة التفاقية هيئة األمم املتحدة حلقوق الطفل أربعة عرش حكام  

 (:185-184: 2009جمدى حجازى،

 سن الطفل ىف نظر االتفاقية الدولية هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة. (1

رضورة احرتام الدول األطراف حلقوق الطفل دون متييز بينهم، بسبب لوهنم،  (2

جتامعى أو ثروهتم أو عجزهم أو تهم،دينهم،أصلهم القومى أو االجنسهم،لغ

 مولدهم.

 .األطفالتفضيل مصالح الطفل ىف مجيع اإلجراءات التى تتعلق ب (3

حق الطفل ىف احلياة واالسم واجلنسية واحلفاظ عىل اهلوية وجنسيته واسمه  (4
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 وصالته العائلية عىل النحو الذى يقره القانون.

أى والتعبري والفكر والعقيدة)حقه ىف التعبري عن حق الطفل ىف حريه الر (5

 رأيه،وحقه ىف الفكر والوجدان والدين(.

 حق الطفل ىف احلفاظ عىل حياته اخلاصة وتشجيع وسائل اإلعالم لصاحله. (6

 ووقايتهم من املواد املخدرة. األطفالمنع إساءة معاملة  (7

غري جائز ىف الرشيعة  التبنى ىف الدول التى جتيز أو تقر نظام التبنى، وهو ةإجاز (8

 اإلسالمية وقانون الطفل.

 محاية الطفل الالجئ والطفل املعاق. (9

 حق الطفل ىف التمتع بأعىل مستوى صحى. (11

عىل أساس تكافؤ الفرص ورضورة جعل التعليم االبتدائى  حق الطفل ىف التعليم (11

 اخلاص. للجميع،والعمل عىل تطوير التعليم الثانوى سواء العام أو اا وجمان  إلزاميًّ 

 حق الطفل ىف الراحة ووقت الفراغ واللعب وحقه ىف التمتع بثقافته. (12

 أو السجن مدى احلياة أو اعتقاهلم. األطفالحظر توقيع عقوبة اإلعدام عىل  (13

 من النزاعات املسلحة واحلروب. األطفالمحاية  (14

تفاقية حقوق الطفل مع ما حيدث ىف بعض الدول مثل)باكستان( ىف اوتتناىف   

لقواعد البيانات والتسجيل بطاقات هوية ألمثال  ةففيها ال تصدر اهليئة الوطنيآباد  سالمإ

)حممد( من أبناء مؤسسات الرعاية ىف كافة أنحاء البالد،رغم بلوغهم السن 

القانونى،ورغم إدراجهم ىف قوائم تعداد السكان،ورغم إصدار بطاقات هوية لذوى 

لتصويت واملرياث بموجب قرار املحكمة ضطرابات اهلوية اجلنسية ومنحهم حق االا

 ةألن اهليئ ؛ من هذه احلقوقن ال أوصياء هلم حمرومنيالعليا العام املاىض،يظل األيتام مم

بنسب الطفل ومهام  ةالوطنية لقواعد البيانات والتسجيل تشرتط وجود البيانات املتعلق

 children of) ةواهلوي ةمن حقوق املواطن األطفاليكن ال ينبغى أن حيرم هؤالء 

unknown parentage face identity crisis-newspaper,2017) 

وىف ضوء قوانني محاية الطفل يأتى قانون الطفل املرصى وينص عىل جمموعة مواد 

واملعدل  1996لسنة 12قانون الطفل املرصى رقم بضامن حياة كريمة للطفل منها) ةخاص

 (:2008لسنه  26بالقانون 
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،وتعمل عىل هتيئة األطفالل الدولة محاية الطفولة واألمومة،وترعى تكف (:1مادة )

الظروف املناسبة لتنشئتهم بشكل صحيح من كافه النواحى ىف إطار من احلرية 

 والكرامة اإلنسانية.

يقصد بالطفل ىف جمال الرعاية املنصوص عليها ىف هذا القانون كل من مل  (:2) مادة

 يالدية كاملة.م ةسن ةيتجاوز سنه الثامنة عرش

 ةيكفل حق الطفل ىف احلياة والبقاء والنمو ىف كنف أرسة متامسكة ومتضامن (:3) مادة

، بسبب حمل امليالد أو الوالدين،أو األطفالواحلامية من أى نوع من أنواع التمييز بني 

 اجلنس أو العنرص أو اإلعاقه،أو أى وضع أخر.

لرشعيني والتمتع برعايتهام،وله احلق ىف إثبات للطفل احلق ىف نسبه إىل والديه ا (:4) مادة

وعىل  ةنسبه الرشعى إليهام بكافه وسائل اإلثبات بام فيها الوسائل العلمية املرشوع

الرعاية واحلامية الرضورية للطفل وعىل الدولة أن توفر رعاية  االوالدين أن يوفر

 بديلة لكل طفل حرم من رعاية أرسته وحيظر التبنى.

والتحدث عن حقوق الطفل سواء داخل القانون  ةالسابق ةانني املعلنوبني القو  

 جمهولواملرصى أو ىف القوانني األخرى ىف بعض دول العامل نجد أن الواقع احلاىل لألطفال 

 ى أمام هؤالء عند بلوغ سن الثامنة، ويصاحبه مستقبل غامض بكل املعاناالنسب مؤمل جدًّ 

 نفهم حينها يكونو ،األطفالهلؤالء  ةخلطر بالنسبعرشة، فعند ذلك السن يدق ناقوس ا

بدون هوية،حينها خيشى  وبدون عمل وبدون سكن ودائام   ةغري مرسوم ةعىل مشارف حيا

 املجتمع بكل فئاته. ةهؤالء الوصول إىل هذا العمر، ألهنم ال يستطيعون مواجه

جتمع ويتعايش بد وأن يواجه امل ال افالطفل جمهول النسب ىف املستقبل يصبح شابًّ   

يعنى العطف أو النظر هلم  والتقبل ال ،ةمعه وال يتحقق ذلك بدون تقبل املجتمع هلذه الفئ

التى أدت  ةحتقارهم واحرتامهم وتقدير الظروف املختلفاولكن يعنى عدم  ةنظرة شفق

 عني وانتباهها ولكن حيدث مع مرور الزمن، ةوذلك ال يتحقق بني غمض إىل وجودهم،

مكانيات املادية نفاق عىل هذه الفئة واحرتامها وتوفري كل اإلالدولة باإل ومع اهتامم

بد من أن  واملعنوية هلم سواء داخل املؤسسات االجتامعية أو حينام يتخرجون منها، فال
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إىل بر  األطفالونتعاون جمتمع مع الدولة حتى نصل هبؤالء  امجيع   املسئووليةنتحمل 

 األمان.

فمن  ال مؤسسات الرعاية االجتامعية )دور األيتام( مرير جدًّ فالواقع احلاىل داخ  

(ألف جنيه فقط 40000االنفاق السنوى عىل كل دار تقدر بحواىل) ةنجد أن ميزاني ةجه

 ةرعاي -تعليم -ملبس -رشب -واملطلوب أن يتم توفري متطلبات كافة األبناء من )أكل

ن توفر كل هذه أة تستطيع تأهيل( فأى عىص سحري -تدريب -ةنفسي ةصح -اجتامعية

)مؤسسة الرعاية االجتامعية بنني ة الضئيلة، فاملؤسسة االجتامعي ةاملتطلبات هبذه النفق

من الذكور، ويوجد لكل طفل  ( طفال  39ببنها( موضوع الدراسة حتتوى عىل حواىل )

بشكل أساسى عىل  األطفالن ويعيش هؤالء ودفرت توفري به مبلغ معني يضعه له املتربع

تربعات أفراد املجتمع ولوال ذلك لكان الواقع أشد مرارة، بجانب أنه حيتاج إىل هيكل 

وظيفى متكامل مؤهل من جمموعة من األخصائيني االجتامعييني املؤهلني للتعامل مع 

 وزارة التضامن االجتامعى، ةبمعرف اويتم ذلك طبع   ةهؤالء األبناء ويشرتط فيهم الكفاء

يتعاون مع اهليكل الوظيفى ويعاونه  ةعىل الدرجات العلميوتوفري أخصائى نفسى بأ

 صحية ىف الدار. ةستمرار داخل عياداطبيب برشى متواجد ب

 ةكبري ةبمساح ةعىل مستوى اجلمهوري ةبد وأن تزود دور الرعاية االجتامعي وال  

 جازة الصيف لتفريغ طاقاهتم هباإحرف ىف  ةلتعليم أبناء املؤسس ةيوجد هبا ورش صغري

أخرى لتعليمهم مهارات تفيدهم ىف املستقبل عند التخرج من الدار وتفيد من  ةومن ناحي

 بدخل مادى ينفق عليها ويغطى بعض احتياجات األبناء. ةناحيه أخرى ىف تزويد املؤسس

 املرصى النسب داخل املجتمع جمهولو األطفالحجم ظاهرة 

املجتمع املرصى وال النسب حقيقة موجودة داخل  جمهولو األطفالإن ظاهرة 

يمكن إغفاهلا أو االستخفاف هبا، فبناء عىل تقرير عىل لسان د/ غادة واىل وزيرة التضامن 

 12,336النسب ولدى األرس البديلة بلغ  جمهولو األطفالاالجتامعى رصحت أن عدد 

باألعامر  مؤسسة إيواء 468ب  طفال   9729ألف طفل حتى اآلن،عالوة عىل وجود 

 ،ل املدنيةانه يتم التنسيق مع مصلحة الطب الرشعى واألحوإقالت الوزيرة و املختلفه،

أنه بمجرد العثور عىل  ة، خاصةمطالبة برضورة عمل محلة توعية داخل أقسام الرشط

أفراد  إعالم طفل جمهول النسب يتم تسليمه ألقرب قسم رشطة، مما يتطلب رضورة
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مشرية إىل التنسيق مع  وزارة التضامن،التابعة ل األطفالأماكن تسليم هؤالء بالرشطة 

رس البديلة النسب ىف حالة اصطحاب األ جمهولو األطفالوزارة اخلارجية لتسجيل بيانات 

بشكل مستمر  األطفاللألطفال خارج مرص حتى يتم املتابعة ومعرفة أحوال هؤالء 

 (. (/www.elyom new.com/ newsداء دورهمأوكذلك حماسبة املوظفني عن 

 النسب ىف مجهورية مرص العربية جمهولو األطفالعدد  (1) رقمجدول 

 (14:2117)عزة حممد الطنبوىل، 

 األطفالعدد  السنة

2111 11653 

2112 12334 

2114 14526 

2116 17635 

2118 19758 

2111 21881 

2112 23981 

ام النسب من ع جمهولو األطفال( تدرج ىف تزايد عدد 1ويتضح من اجلدول رقم ) 

عام  ( طفال  23981)  (وتزايد بالتدريج حتى أصبح 10653) األطفالكان عدد  2000

يدل عىل اخلطورة التى هتدد كيان جمتمع بل هتدد كيان دولة  ىءوهذا إن دل عىل ش2012

النسب ومن ثم إنشاء العديد  جمهولو األطفالعداد إ ومازال التزايد مستمر ىف بالكامل،

 هله وىف نفس لسالمة املجتمع وتدعيام   الرعاية هذه الفئة تأمين  من املؤسسات اإليوائية 

 الوقت إمداد املجتمع بطاقات إنتاجية ذات قيمة.

النسب ىف مجهورية مرص العربية  جمهولو األطفالحصائية عن عدد وتتناىف هذه اإل  

حيث نجد إن العدد  4/2018من وزارة التضامن االجتامعى ىف مع آخر إحصائية 

فيدل عىل  وذلك إن دل عىل شىء 2018 حتى عام 2012تضاءل بشكل كبري من عام 

 عدم مصداقية البيانات ودقتها. ويدل عىل عدم مصداقية هذه البيانات اجلدول التاىل :

امعي بخصوص حصائيات التى صدرت من وزارة التضامن االجتخر اإلوطبقا آل
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من  1/4/2118النسب ىف حمافظات مجهورية مرص العربية بتاريخ  جمهولو األطفالعدد 

 يتضح اآلتى: "مركز املعلومات ودعم القرار"وزارة التضامن االجتامعى

 (2جدول رقم)

 النسب جمهولو األطفالعدد  املحافظة

 9 سوانأ

 50 سيوطأ

 639 اإلسكندرية

 128 اإلسامعيلية

 80 قرصألا

 104 البحرية

 1155 اجليزة

 450 ةالدقهلي

 21 السويس

 286 ةالرشقي

 431 الغربية

 38 الفيوم

 1907 القاهرة

 290 القليوبية

 201 املنوفية

 21 املنيا

 57 بنى سويف

 48 بورسعيد

 10 جنوب سيناء

 47 دمياط

 67 سوهاج

 27 شامل سيناء

 17 قنا

 144 كفر الشيخ

 19 مرسى مطروح

 6246 االمجاىل
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النسب يزداد بشكل كبري ىف  جمهولو األطفال( أن عدد 2يتضح من اجلدول رقم )

( وذلك لزيادة عدد سكاهنا وتعدد طبقاهتم 1907حمافظة القاهرة حيث بلغ عددهم)

( 1155النسب حواىل) جمهولو األطفالاالجتامعية، ويليها حمافظة اجليزه حيث بلغ عدد 

( ثم تأتى حمافظة الدقهلية ويبلغ عدد 639حيث بلغ عددهم ) ندريةاإلسكتليها حمافظة 

جمهول  ( طفال  431وتأتى حمافظة الغربية ليقل فيها العدد إىل ) طفال  ( 450) األطفال

 جمهولو األطفالالنسب ثم تأتى حمافظة الدراسة وهى حمافظة القليوبية حيث يبلغ عدد 

( طفل 286) األطفالالرشقية ليبلغ فيها عدد ثم تأتى حمافظة طفال  ( 290النسب حواىل )

ثم تليها حمافظة كفر الشيخ ليبلغ  طفال  ( 201) األطفالتليها حمافظة املنوفية يبلغ فيها عدد 

ثم تليها  طفال  ( 128) األطفاليبلغ عدد  اإلسامعيليةثم حمافظة  طفال  ( 144العدد فيها)

ثم حمافظة  طفال  ( 80قرص بعدد)( ثم حمافظة اال104حمافظة البحرية ليبلغ عددهم )

جمهول نسب ثم تأتى  طفال   (50ثم حمافظة اسيوط بعدد ) طفال  ( 67سوهاج بعدد )

ثم  طفال  ( 48( ثم حمافظة بورسعيد بعدد )57) األطفالحمافظة بنى سويف ليبلغ عدد 

 الاألطفثم يقل عدد  طفال   (38ثم حمافظة الفيوم بعدد )طفال   (47حمافظة دمياط بعدد )

( ثم حمافظة املنيا والسويس يكون فيها العدد 27ىف حمافظة شامل سيناء ليصبح عددهم )

ثم تاتى  طفال   (19ثم يتضاءل العدد ىف حمافظة مرسى مطروح ليصبح ) طفال  ( 21)

واخريا تأتى حمافظة جنوب سيناء ليصبح العدد  ،طفال  ( 17حمافظة قنا وصبح عددهم )

النسب  جمهولو األطفالحمافظة اسوان الرتتيب االخري ىف عدد ثم تتصدر  طفال  ( 10فيها )

 فقط.طفال  ( 9ليصبح العدد فيها )

النسب يزاد عددهم ىف  جمهولو األطفال( أن 2يتضح من بيانات اجلدول رقم )

( وذلك لتعدد اإلسكندرية -ةاجليز -)القاهرة املحافظات احلرضية املتكدسه بالسكان

الطابع الريفى  يقل العدد ىف املحافظات التى يغلب عليها بينام ،وتنوع السكان فيها

 -قرصاأل -البحرية -اإلسامعيلية -كفر الشيخ -املنوفية -الرشقية -القليوبية -الغربية)

 -املنيا -شامل سيناء -الفيوم -دمياط -بورسعيد –بنى سويف  -أسيوط -سوهاج

نترش فيها العادات أسوان ( التى ت -جنوب سيناء -قنا -مرسى مطروح –السويس 

ويساعد عىل ذلك قلة عدد السكان هبذه  والتقاليد حيث التمسك بالدين وتعاليمه،

 باملحافظات التى يزيد فيها عدد السكان. ةاملحافظات مقارن
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 األطفال( يتضح أن عدد 2( واجلدول رقم )1ول رقم )دإذن باملقارنه بني اجل

،بينام  طفال  (  23981وصل إىل)  2012إىل  2000النسب ىف السنوات من عام  جمهولو

ىف مجيع  1/4/2018النسب بتاريخ  جمهولو األطفال( وصل عدد 2ىف اجلدول رقم )

مما يؤكد أن هناك تناقض بني البيانات  طفال  (  6246حمافظات مجهورية مرص العربية )

وذلك إن  خرىىف املصادر األ ةاملوجوده ىف وزارة التضامن االجتامعى، والبيانات املوجود

فإنه يعرب عن عدم دقة البيانات اخلاصة هبذه الظاهرة ىف املجتمع املرصى ىء عرب عن ش

 للتنامى الرسيع للظاهرة داخل املجتمع. انظر  

-2116بيان بعدد املؤسسات اإليوائية عىل مستوى اجلمهورية  (3جدول رقم )

جتامعية،اإلدارة العامة )وزارة التضامن االجتامعى،اإلدارة املركزية للرعاية اال م2117

 لألرسة والطفولة،إدارة املؤسسات(:

 م

 

عدد  عدد املؤسسات املديرية

 املستفيدين

العدد  السعة

الفعىل 

للجهاز 

 الوظيفى

اجلهاز 

الوظيفى 

 اوفق  

 ئحةلال

 - 1661 5151 4278 222 القاهرة 1

 - 552 1706 1248 59 اجليزة 2

 192 135 488 327 13 القليوبية 3

 - 295 604 294 24 إلسكندريةا 4

 358 237 1045 490 24 الغربية 5

 301 183 540 319 12 الدقهلية 6

 34 22 76 26 2 السويس 7

 166 166 425 197 5 اإلسامعيلية 8

 - - 375 197 7 املنوفية 9

 56 38 150 67 2 دمياط 10

 31 31 100 50 2 كفر الشيخ 11

 222 198 570 400 13 الرشقية 12
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 م

 

عدد  عدد املؤسسات املديرية

 املستفيدين

العدد  السعة

الفعىل 

للجهاز 

 الوظيفى

اجلهاز 

الوظيفى 

 اوفق  

 ئحةلال

 111 72 210 136 6 بورسعيد 13

 146 221 395 291 18 البحرية 14

 - - 338 207 11 بنى سويف 15

 - 121 410 151 12 املنيا 16

 116 99 270 126 4 الفيوم 17

 - - 160 67 12 قنا 18

 65 58 266 98 4 سوهاج 19

 152 88 658 355 6 سيوطأ 20

 54 110 305 163 8 قرصاأل 21

 - - 90 182 3 أسوان 22

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد اليوجد الوادى اجلديد 23

 18 11 24 18 1 مرسى مطروح 24

 15 10 200 30 1 شامل سيناء 25

 10 3 15 10 1 جنوب سيناء 26

 8 5 10 2 1 البحر األمحر 27

 2055 4316 14581 9729 473 اإلمجاىل

سسات اإليوائية عىل مستوى مجهورية ( أن عدد املؤ3يتضح من جدول رقم ) 

ستيعاب العدد ال( مؤسسة 222مرص العربية يتصدر القمة ىف حمافظة القاهرة بعدد )

(مؤسسة إيوائية تليها حمافظة 59الضخم من املستفيدين، تليها حمافظة اجليزة بعدد )

ة ثم (مؤسس18( مؤسسة ،ثم تأتى حمافظة البحرية بعدد)24والغربية بعدد ) اإلسكندرية

( مؤسسة إيوائية ويتساوى 13تأتى حمافظة الدراسة وهى حمافظة القليوبية وحتتوى عىل )

( 12( مؤسسة ،ثم تأتى الدقهلية وقنا واملنيا بواقع )13معها حمافظة الرشقية ىف عدد )
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( مؤسسات ثم 8( مؤسسة ثم األقرص بعدد )11مؤسسة ثم حمافظة بنى سويف بعدد )

( مؤسسات وتتضاءل املؤسسات ىف 6سيوط بعدد )أتى بورسعيد و( ،وتأ7املنوفية بعدد )

( 3سوان بعدد )أ( ثم 4( مؤسسات والفيوم وسوهاج بعدد )5بعدد ) اإلسامعيليةكل من 

( مؤسسة وباقى املحافظات مثل 2وتتالشى ىف السويس ودمياط وكفر الشيخ بعدد )

فقط،ويقل عدد مطروح وشامل وجنوب سيناء والبحر األمحر بعدد مؤسسة واحدة 

النسب فيها وقلة عدد  جمهولو األطفاللقلة عدد  ااملؤسسات ىف هذه املحافظات نظر  

 السكان. 

النسب أو ىف عدد املؤسسات  جمهولورقام السابقة سواء ىف عدد الطفال ألوتدل ا  

اإليوائية عىل مستوى مجهورية مرص العربية عىل جتسيد حجم املشكلة داخل املجتمع 

راس لرسعة االنتباه ملا سوف حيدث ىف املستقبل من هتديد ملستقبل دولة جوتدق األ

؛ ا حتى نستطيع السيطرة عليهابعادها جيد  أبد من التعامل مع املشكلة ودراسة  فال ،كاملة

خالقى أخرية يدل عىل خلل النسب خالل الفرتة األ جمهولو األطفالعداد أألن التزايد ىف 

تقصري من جانب املجتمع والدولة ىف حق لعدم توفري  هوجمتمعى ىف آن واحد ويصاحب

ىف بيئة صحية متدهم  األطفالمكانيات املادية واملعنوية هلؤالء حتى ينشأ هؤالء اإل

هو قائم  بد الربط بني القوانني املعلنة وما للخروج ملجتمع ربام يرفض واقعهم املرير فال

 ا إىل بر األمان.بالفعل حتى نعرب مجيع  

 :النسب جمهولوهرة أسباب ظا

النسب من الفئات التى تعانى من احلرمان منذ حلظة امليالد  جمهولو األطفاليعترب    

بل قد تعانى تلك الفئة من احلرمان ىف مرحلة ما قبل امليالد وهى مرحلة اجلنينية والتى 

غري تكون فيها األم ىف حالة نفسية سيئة تؤثر عىل اجلنني حيث أكدت الدراسات أن احلمل 

الرشعى يؤدى إىل اضطرابات نفسية خطرية حيث تشعر األم باإلثم املرتبط باحلمل 

وقد يؤدى ذلك إىل عدم التوافق مع احلمل مما يؤثر  ،والضغوط االجتامعية وهتديد املستقبل

 (.14)عزه حممد حممود،مرجع سابق:  بدوره عىل نمو اجلنني

 ة التى حتقق تنميتها وازدهارها،والركيز هم ثروات البالد احلقيقية، األطفال  

يمرون بمراحل عدة ىف  سن العطاء والنضج، األطفالولكن قبل أن يبلغ هؤالء 

أمهها مرحلة الطفولة ذاهتا.وتلعب العالقات األولية مع األم واألب أو من  حياهتم،
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 ىف تكوين البنية النفسية لدى الطفل الذى سيصبح رجل مهامًّ  ادور   ينوب عنهام،

 ملا يدركه من أمن نفسى واهتامم واحرتام وضوابط من الوالدين، اوذلك وفق   قبل،املست

وأى خلل ىف هذه العالقات يمكن أن ترتتب عليه آثار سلبية من بينها تعرضه 

 (.57: 2012د واالنحراف)رضوى فرغىل،الترش لالضطراب النفسى أو

: 2111حممد، تى )أمل صالح الدينويمكن تلخيص أهم أدوار الوالدين ىف اآل

11-11:) 

 األم مصدر لألمن:

طمئنان وقيامها بتلبيه مطالبه فوجودها ىف حميط الطفل يشعره باألمان واآل

ا يشعره بالراحة تامًّ  اعليها اعتامد   اوحاجاته ىف سنواته األوىل والتى يكون فيها معتمد  

عن طبيعة حيث أوضح أن توتر وإحباط الفرد ينجم  ؛)فرويد( والسعادة وهو ما أكده

 عالقته باألم ىف سنوات عمره األوىل.

 األم مصدر للحب والعطف:

فمداعبة امل خالل الرضاعة ومحله وهدهدته لينام تغذى شعوره بالدفء،وروحه 

بالعطف واحلنو فينعكس ذلك عليه ىف صورة رضا ورسور وعند حدوث العكس يظهر 

 لديه القلق والغضب واخلوف.

 كه االجتامعى:األم مصدر إكساب الطفل سلو

فمن خالل مواقف التفاعل اليومى بني الطفل وأمه يتعلم الطفل أن يتمثل ملا 

يلقن له من قيم وعادات ويلتزم بقبول واجبات ومسئوليات من قبل األم وذلك ليحوز 

 رضاها عنه.

 )الضمري(: دور األب ىف تكوين الذات العليا

 ةأسلوب املعاملة الوالديمن خالل ما يقدمه من قدوة ومثل صالح. وعن طريق 

واخلري  تتحدد فكرة الطفل عن الذنب واملغفرة االعتدال( -التساهل -)التسلط املتبع

 وبالتاىل تتشكل معايريه وقيمه التى تكون ضمريه فيام بعد. والرش،

 واالجتامعية: ةاخللقي املسئووليةدور األب ىف تنميه ا

تباعها خالل عملية التفاعل افاألب كمصدر للسلطة يفرض القواعد ويشجع عىل 
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وهى قواعد تتفق ومعايري اجلامعة ويتبعها الطفل ىف وجود وعدم وجود مصدر  العائىل،

 السلطة وهو األب سعيا منه للحصول عىل الثناء وجتنب األذى.

 دور األب ىف عملية التنميط اجلنسى:

والدور املنوط يسعى كل جمتمع إىل غرس معتقداته واجتاهاته ىف أطفاله والتى تتفق 

ويسعى الوالدين وباقى أفراد اجلامعة، وكذلك خوفا من النبذ والعقاب إذا  جلنسه، ابه وفق  

ما أساء الترصف ىف هذا الدور.وتتم عملية التنميط اجلنسى عندما يتوحد الطفل مع 

 الوالد من نفس النوع.

 دور األب ىف نمو املهارات االجتامعية واملعرفية:

املحرومني من الرعاية األرسية مع أقراهنم اتضح  األطفالالت نه بدراسة تفاعإ

ويرجع ذلك إىل أن غياب األب عن املشاركة  وأكثر متركز حول الذات أهنم أقل اجتامعية،

ىف رعاية الطفل والتفاعل معه جعله أقل قدرة عىل مواجهة التوتر ىف املواقف اجلديدة 

 وغري قادر عىل خوض التحديات.

عليها  تنشأ منذ الصغر وبناء   اجدًّ  ةبني الطفل والوالدين عالقه حساسإذن العالقة 

ملك كل جيدة وي نفسيةسوى يتمتع بصحة  ان يكون إنسان  أالطفل إما  شخصيةتتحدد 

تتمتع بكل معانى احلرمان  شخصيةأو يكون  ،غري مهزوز ةمقومات الشخصية الثابت

 األطفالفظاهرة  ندماج داخل املجتمع.النفسى واالجتامعى مما يؤدى به إىل الفشل ىف اال

 ةإىل ميالد هذه الكارثة املجتمعي ةأدت ىف النهاينفسية النسب هلا جذور اجتامعية و جمهولو

 لتنبأ بخطر قادم هيدد أستقرار وسالمة املجتمع، افكلها عوامل وأسباب تكاتفت مع  

افع للمجتمع أم يكون ن اوطفل اليوم هو ىف املستقبل شاب ونحن من نحدد إذا كان شابًّ 

 .اثم جمتمعه ثاني   مرشوع جمرم خطري هيدد نفسه أوال  

النسب)سعد الدين بوطبال،عبد احلميد  جمهولو األطفالأسباب انتشار ظاهرة 

 (:223-221: 2116عشوى،

)خارج إطار  إن الطفولة جمهولة النسب هى نتاج عالقات جنسية غري رشعية

 وهى: ؛بفعل مجلة من العوامل خاصه لدى الشباب وهى تتزايد من سنة ألخرى الزواج(
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 :نفسيةعوامل  (1

وهو ما ينطبق  : يتميز الشباب عامة باالندفاعية ىف سلوكياهتم بصفة عامة،االندفاعية -أ

فنجد بعضهم  عىل سلوكياهتم اجلنسية والتى تتسم باملخاطرة وعدم أخذ احلذر،

الذى ينتج عنه محل غري  ءقات جنسية غري رشعية ومتعددة، الشىيقيمون عال

 رشعى.

: يتسم الشباب واملراهقون بمحدودية اخلربة االجتامعية ىف حمدودية اخلربة االجتامعية-ب

التعامل مع املشكالت والقضايا التى تعرتض سبيلهم ىف حياهتم الشخصية 

حيث يتورطون ىف عالقات جنسية متعددة  ؛واالجتامعية، ومنها املشكالت اجلنسية

 ؤدى هبم إىل التسبب ىف احلمل غري الرشعى.وخطرة ت

ومن بني املغامرات التى يقوم هبا الشباب العالقات اجلنسية غري حب املغامرة: -ج

 هنفس الرشعية، هبدف التنفيس عن الكبت اجلنسى الذى يعانونه، لكنهم ىف الوقت

 ري رشعى.بوالدة طفل غ االتى تنتهى غالب   يغفلون اآلثار النامجة عن هذه املغامرة 

 :عوامل اجتامعية (2

تقدم برامج فيها كثري  ةأصبحت بعض القنوات الفضائيالدور السلبى لوسائل اإلعالم: -أ

من اإلثارة اجلنسية التى بدورها أصبحت تستهوى جيل الشباب لتفريغ املكبوتات 

 اجلنسية، زيادة عىل اكتساهبم لنامذج ىف كيفيات القيام بالعالقات اجلنسية عن طريق

 مما يؤدى إىل التهيج لدى األفراد نتيجه مشاهدهتم هلذه الربامج، ؛املالحظة واالقتداء

مما قد  وهو ما قد يدفعهم إىل املامرسة الفعلية للعالقات اجلنسية خارج إطار الزواج،

 ينجم عنه محل غري رشعى.

كات مصالح األمن لشب تتكرر األخبار بصفة شبه يومية عن تفكيك ممارسة الدعارة:-ب

 أى ممارسة العالقات اجلنسية بأجر مادى وىف إطار غري رشعى، ممارسة الدعارة،

 وهى مصدر لكثري من الطفولة جمهولة النسب.

ا هنتدى به ىف حياتنا االجتامعية، متثل تعاليم ديننا احلنيف نرباس  ضعف الوازع الدينى:-ج

من الكبائر  وقد حرمت ىف جمملها العالقات اجلنسية غري املرشوعة،وجعلتها

 واملوبقات.
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يعود التفكك األرسى باآلثار الوخيمة عدم متابعة األرسة لألبناء والتفكك األرسى:-د

عىل املراهقني والشباب، مما جيعلهم يغادرون منازهلم بالشارع كمتنفس عن الضغط 

النفسى االجتامعى الذى يعيشونه ىف منازهلم،إال أن الشارع يفاجئهم بمشاكل 

 ظاهرة االعتداءات اجلنسية خاصة بالنسبة للفتيات.أكرب،أوهلا 

 سلبية العوملة والغزو الثقاىف: -ـه

أفرزت العوملة عدة سلبيات باعتبارها تسعى إىل نرش ثقافة اجتامعية عاملية نابعة من 

واملتحكم ىف السياسة الدولية،وقد برزت حدة هذه  اوعلميًّ  اخصائص البلد الرائد ثقافيًّ 

عىل الدول اإلسالمية،حيث تدعو العوملة إىل )حرية املعتقد، حرية السلبيات خاصة 

 ةالترصف، حرية الترصف ىف اجلسد( دون األخذ بعني االعتبار خصوصيات الثقاف

 االجتامعية السائدة ىف كل بلد.

حيث ال يمكن للمراهق أو الشباب أن يتحصل عىل ضعف التواصل األرسى:  -و

نسية والسلوكيات اجلنسية السوية ىف الوسط العائىل، معلومات ومعارف حول احلياة اجل

من  اهذا ما جيعل كثري   ألهنا تعتربه من املواضيع التى ال يمكن التحدث فيها ومناقشتها،

 الشباب يأخذون معلومات مغلوطة عن العالقات اجلنسية.

 .اخليانه الزوجية-ز

 خامتة
خل املجتمع املرصى النسب ظاهرة خطرية دا جمهولو األطفالتعترب ظاهرة   

ن تقوم به الدولة أن أوما جيب  ا ألسباب كثرية،خرية نظر  خذت تزداد ىف الفرتة األأو

من كل النواحى سواء كانت مادية من خالل إمداد دور الرعاية  األطفالتتكفل هؤالء 

 :األطفالمكانيات املادية التى تضمن هلؤالء إلاالجتامعية عىل مستوى اجلمهورية با

مكانيات إلبا ءالتعليم املناسب(. وإمداد املالجى –توفري امللبس املالئم  -بكرامة  )العيش

تقبلهم كام هم  – األطفالاملعنوية :)توفري اجلو النفسى واالجتامعى املناسب لنمو هؤالء 

 (.اال كام جيب أن يكونو

ؤمل لكن الواقع املوجود ىف الوقت احلاىل داخل دور الرعاية االجتامعية واقع م  

 ا من حيث دعم الدولة هلذه الفئة فهو قليل جدا ال يوىف مجيع  االحتياجات هلم ،جدًّ 
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 األطفالولكن تقوم التربعات اليومية من اجلمهور بكل فئاته بالوفاء باحتياجات هؤالء 

ري ذلك من األمور التى كان يستوجب املأكل ( وغ -الرتفيه –التعليم  –من حيث )امللبس 

 قيام هبذه االعامل دون احلاجه لتربعات من أفراد املجتمع.عىل الدولة ال

ىف املستقبل بعد  األطفالتوفري فرص عمل هلؤالء  ايض  أوجيب عىل الدولة   

ساسية وتكوين أرسة ،وجيب أللتوفري احتياجاهتم ا امنفذ   اخترجهم من الدار حتى جيدو

النحرافهم بعد  اعى منع  توفري سكن خاص هبؤالء الشباب تدعمة وزارة التضامن االجتام

ولكن الواقع احلاىل داخل مؤسسات الرعاية  االجتامعية، ةاخلروج من دور الرعاي

االجتامعية هو خترج الشاب عند استكامل تعليمه وبعدها يواجه املجتمع دون عمل ودون 

مامه ابواب االنحراف والتخريب واالنتقام من املجتمع بكل أرسة مما يفتح أسكن ودون 

 ن.آلل عن ما هو فيه اوته ألنه يعتربه املسؤفئا

لذلك البد أن نتكاتف مجيعا )املجتمع والدولة( لدراسة هذه الظاهرة وحماولة   

 ،بفئة معينة فقط اسد الثغور التى تؤدى هبذه الفئة إىل االنحراف وليس االنحراف خاصًّ 

قبل و هتديد ملستنحرافهم يعنى انحراف جمتمع بأكمله واعوجاجهم عن املسار هاولكن 

  جياد حل هلذا اخلطر الكبري الذى هيدد أمن املجتمعإبد من العمل عىل  فال ،دولة بالكامل

 .سالمتهو
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