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 محخص:

لالاجامتع لل لاةرعويل لقون ن ليف لابلأطفول لاخلوصل لالويةل لدير لأأحاكم لاةوثث لهذا يتنويل

لم اضعل ليتعني ليعرتهيو، لاذلي لاةغم ض زاةل ليا  لالأحاكم لهذه لب ون له  لمنه لياةغرض اةعرايق.

لالويةللمؤةاوتل لأأنلدير لياختمتلاةوثثلبنتوجئلييه: لالأحاكم. اةتعورضلياةتنوقضلبنيلهذه

ىللرعويهتمليكفولهتمليتربيهتم،لييهلعىللأأربعللأأن اع:لديرلالويةلل حك ميللخوصللةلأطفوللهتدفلا 

(لةوعللمنّاملعىللثالال24)ةلأطفول،لبحصغور،لةلأحداا،لبحووةغني(،لينظوملالوياملفهيولملدةل)

لاخل لمج ع ليأأخريًا لاجون ليجبوت، لبحما تفيد لتندم لاة ي لاةتعورضلدموت لحلوالت لابةنا ول لأأمو .

ياةتنوقض،لفمب جبلاةنون نلالأطفوللالأيتومليلكلمنليعوينلمشولكلأأرسيللميكنلقب هلليفلالوار،ل

أأمولنظوملديرلالويةللحفرصهلابلأيتوملفنط.لييفلاة قتلاذليلعوقبلاةنظوملاملا تفيدلاذليلحيملل

لعوقبتهل لحمديدة، لملدة لاة  يم لجيوه لمرصيف لبتخفيض لالوار لداخل لياةراضل لاجلورحل الآالت

لحاميتلابةفصللمنلالوار.للللللاةتع

ي ائ ل،لرعويل،لياةعراق.ديرلالويةل،لديرلالأيتوماةلكامتلاملفتوحيل:ل ل،لمؤةاوتلا 
Abstract: 

This research deals with the provisions of state houses for children 

in Iraqi social care law. Its purpose is to clarify these provisions and 

remove ambiguity in them, and to identify the places of conflict and 

contradiction between these provisions. The research was concluded with 

results, which are: The state houses are governmental institutions private 

for children aim to take care of them, ensure them and raise them. They 

are of four types: state houses for (children, young children, juveniles, 
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adults). The working system is (24) hours, divided into three shifts. 

Finally, all the services provided to the beneficiary are free. As for the 

cases of inconsistencies and contradictions, under the law, orphaned 

children and anyone who suffers from family problems can be accepted 

into the house, while the state house system restricts it to orphans only. 
While the system punished the beneficiary who carries traumatic and 

concussive instruments inside the house by reducing his/ her daily pocket 

money for a limited period, the instructions punished his/her with 

dismissal from the house. 
key words: The state houses, Orphanages, Shelters Institutions, Care, and 

Iraq. 

 

لمنّدمل:ل

لعح نولالاعتنوءلهبمل نلأأردانلالاهامتملمبا تنبحنو أأطفوللاة  ملمهلقودةلاملا تنبل،ليعح هلفو 

الليمهلمثرةلبحرعويللياةرتب للاة يل يرعويهتمليتربيهتملأأحانلرعويلليترب ل،ليمولقوّدةليعظامءلاة  ملا 

آابهئملياةنومئنيلبشؤيهنم،ل يةهذالعىللالأرسةلمنلجونب،ليالويةللمنلتحن هوليفلطف لهتملمنلقبللأ

لجيللخح قلمثنفلحموفظلبحنميلاال ناون لل لمنلأأجللبنوء لاملمكنل لبذلللكلاجله د آخر جونبلأ

لعح هل لجيللميكنلالاعامتد لنن للبنوء ليابختصور لعنلجّد، لأأاّبً يالأعرافلياةتنوة دلاة يليرثنوهو

لدينلخ فليتردد.

ذالاكنلاةطفللاذليليعيشلمضنلأأرسةليفل لكوريلعنلفو  ىللحّدٍّ كنفليالويهلأأيلذييهلبع دلا 

نلاةطفللاذليل اخملوطرلاملهّددةلحل وتهلياحنرافهلةك نهليتحنىلاةرعويللياةعنويللياةرتب للمنلأأرستهلفو 

فندليالويهلأأيلأأحدهامليأأصوحليتاميًلأأيلاذليلتعرضلارستهلةالنفاككلأأيلمشولكلأأرسيللأأخرىلمكنل

،لأأيلاذليليعيشلمعلزيجللأأب هلبعدلأأنلطحّنتلأأابهلحبسليالوهلبصددلقض لليأأصوحلباللمع ل

نلأأمثوللهؤالءلالأطفوللهمّددينلابةض وعل أأّمهلييعومهللزيجللالأبلمعوما ةللقوة  للأأيلابحنيط،لفو 

يمعرضنيلخلطرلاةترشدليالاحنرافلياة ق عليفلماتننعلاجلرميلليمولأأكرثمهليفلعرصانلاحلورض،ل

لالأمرلفو نلاملرشعلاةعرايقلقو ملحباميللهؤالءلالأطفولليذكللمنلخالللت فريلبيئلليخلط رةلهذا

نشوءلديرلخوصلل لموليذكللمنلخالللا  ىللحّدٍّ مالمئللهلملتعّ ضلب ئهتملالأرسيللاة يلحّرم المهنولا 

ل.لللللللللل1980(لةا نلل126هبملمب جبلقون نلاةرعويللالاجامتع للرمقل)

قون نلاةرعويللالاجامتع للعىلليالتلعّدةلتعدأأجرىلاملرشعلاةعرايقللا شاكة للاةوثث:للللللللللل

لاجملمتع،ل ليف لتطرأأ لاة ي لاةتط رات ليمل اكول لفيه لاةترشيع ل لاةثغرات لةاد ليذكل لصديره منذ

ل) لرمق لالويةل لدير لنظوم لعىل لعّدة لتعديالت لأأجرى ل5يابةنتيجل لةا نل لديرلل1986( يتعحاميت
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فقلأأحدالاةتعديالتلاجلوريللةيكليمتلاةت افقلياةتنومغلمعلاةنون نليلل1994(لةا نلل5الويةللرمقل)

لمنلاةغم ضليعدمل لشيئًو نلأأحاكملديرلالويةلليعرتهيو لفو  لاةتعديالتلاةكثرية عح ه،لينتيجللةهذه

لهذهل ليض ح لعدم لمن لزاد لياذلي لياةتنوقض. لاةتعورض لمن لن عًو لبعضهو ليش ب لكام اة ض ح،

ل ليمن لاةنون نليمهل)اةووحثنيلالاجامتع ني( لهبذا لاملعن نّي لأأن له  ل)اخملتصنيليفلعمللالأحاكم مث

جراءلدراةوتلخوصللهبذهلالأحاكمل اةنفس(ليمنلمثل)لاخملتصنيليفلعمللاةرتب ل(لقدلتنوعا اليفلا 

جراءلالوراةوتلامل دان للح للالأطفوللاملا تفيدينلمنلديرلالويةلل بللركّزيالجللاهامتهمملعىللا 

لمد لعىل لاةرتكزي لدين لياةرتب ي لياةنفيس لالاجامتعي لاجلونب لخيّص لهذالفامي لأأحاكم لتطو ق ى

لهيولفبشلكلعريض،لكاملأأنلاةنون ن نّيلأأيضًولتنوعا ال نلمتلاال شورةلا  اةنون نلمنلاةنوحيللاةعمح لليا 

ىللعدملحوجهتململعرفللهذهل جراءلدراةوتلمشوهبلللوراةتنولهذهلياةاببليفلذكلليع دلا  يفلا 

اّللالأحاكمللأنهلاللت جدلقضوايليفلأأريقللاحملومكلتتعحقلهبو.ليعح ه،لفو ل حمويةللنلدراةتنولهذهلةيسلا 

لالوراةل.ل لهذه ليراء لمن ة ه لا  لهندف لمو ليهذا لامل ج د، لاةتعورض ليب ون لاةغم ض لهذا ال زاةل

ليتمتّخضلمنلهذهلاال شاكة للاةتاوؤالتلالآت ل:للللللل

 موليهلأأحاكملديرلالويةل؟. .1

 موليهلأأحاكملديرلالويةللاة يليعرتهيولاةتنوقضلأأيلاةتعورض؟. .2

تهليفلأأنهلأأيللحبثلحابلعمللاةووحثلين ملبدراةللأأحاكملتمكنلأأمه ل:لأأمه ّللاةوثث

لاة يل لابلوراةوتلامل دان ل لالأحاكم لهذه لمبنورنل لأأيللحبثلين م آخر، ليمنلجونبلأ لالويةل. دير

للأأجريتليفلديرلالويةل.للللللل

لاةوثث لمهنج ل لالاة تنرايئ: لاملهنج لعىل ليعمتد لأأن لاةووحث ةنص صللاةتحح يللارتأأى

ليا لالاجامتع ني،لاةنون ن لاةووحثني لكتوه ليمو لالويةل، لدير لبأأحاكم لاخلوصل لياةتعحاميت ةنظوم

لياخملتصنيلاةنفا  نّيلياةرتب ينّي،لح للهذهلالأحاكمليفلبط نلكتهبمليدراةوهتم.

ننولنطوقلاةوثث لأأحاكملديرلالويةل،لفو  لاةوثثلمجل ع لةعدملاةتيعوبلنطوقلهذا لنظرًا :

ىللأأحاكملتشكيالتلد ليرلالويةل،لية نخّصصلةهولدراةللما تنا ةل.لللة فلةنلنتطرقلا 

لاةوثث: لخالللخطل لمن لاةوثث لم ض ع ليمنوقشل لعرض ليفللةيمت لمبوحث. ثالثل

ىللاةثوينل،لييفمفه ملديرلالويةلليأأن اعهول:املوثثلالأيللة نتنويل اةهدفلمنلديرل:لةنتطرقلا 

ىلل،لالويةللينظوملالوياملفهيو اةعن ابتلاملفريضللضدلية نخمتلابملوثثلاةثوةثليفيهلةنشريلا 

لاملا تفيدليأأحاكملموة للخوصللبه.
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لاملوثثلالأيل

لمفه ملديرلالويةلليأأن اعهو.ل

يفلاملطحبلالأيللمنلهذالاملوثثلة نحويللب ونلمفه ملأأيلابلأحرىلتعريفلديرلالويةلل

ةلأطفوللبعدلتنويللمندمللبا  طللح ةهو،ليمنلمثلة ننتنللا ىللاملطحبلاةثوينليفيهلةنتطرقل

لاةصودرةلللأن اع لياةتعحاميت ليالأنظمل لالاجامتع ل لاةرعويل لقون ن ليف لعحهيو لاملنص ص لالويةل دير

لةتاه للتنفيذلاةنون نلاملذك ر.

لاملطحبلالأيل:لمندمللح للديرلالويةلليمفه همو.

للاحلريبليالحظلبأأن لهتزموتلاة يلشهديالألالوم يل منذلمثونينوتلاةنرنللاةعراقديةللو

ىلللاحلريبهذهللأأدتلحب ثلبظالةهولعىللاةطف ةللبشلكلمحفتلبحنظرةنتلأأللاملويضليحلدلالآن ا 

لاملصوبنيلمضوعفل لالأطفول لاةنفا  للمعدالت لاةنفا  ل،)ملكــلابلأمراض لاةصدمل لرض

ل لياةت حدياةضغطلل،ياةها ترياييالاكتئوبلاةنفيس، لتنعكسلعىلل(اةنفيس، لأأن لياة يلميكن ،

للمخشص وهت لط يا ةل، لةفرتات ليتديم لهذه لمن لنتج ليمضطربني،ليقد لمنثرفني لأأطفول الأمراض

ذالاكنلهذاله لحوللاةطفللاةعرايقلبشلكلعوم،لمفوذالنت قعلحبولل(1)يش اذلةح ك ًو،ليممتردين .لفو 

لاةطفللاة تمي،لأأيلابحنيط،لأأيلاذليليعوينلأأرستهلأأصاًللمنلاةتفكك.ل

عوملاذليل(لأأيلاة1994اعتوورًالمنلعومل)يفلاتفوقيللحن قلاةطفلللوًلطرفابعتوورهلاةعراقل

نهلمحزملبت فريلامحلويللصودقلفيهلعحهيو،ل منلل(أأيلدامئللمؤقتل)بصفلللنيللاحملريموطفةلأللياةرعويلفو 

ل،يذكللمنلخالللت فريلرعويللبديا ةلل،ابةونوءليفلتكللاةويئللمالليامحلهللنأأيلاذليلالأرسيللمب ئهت

ي ائ للمنوة وليفلمؤةاوتلاال يداعلأأيلل(نظوملاةكفوةل)خاللللمولمنا ل ل.لل(2)هتمةرعويلا 

ذل لا  لاةطف ةل لمؤةاوتلالويةللحباميل ةزام لاالتفوقيلليفلا  ةكنلاملرشعلاةعرايقلة وقلهذه

لنّصليفل اةطفللأأنل"ل1980(لاةصودرلة نلل126(لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع للرمقل)6)املودة

فلما تنبللالأمل،ليحاميتهليرعويتهلياجبليطينليحقلأأةويس،لذلالترعىلالويةللاةطف ةللمبختح

لديرلالويةل،ليكفوةلليتأأمنيلاةرعويللالاجامتع للياةصث للياةرتب يللياملوديلل نشوء لا  اة ةوئللمهنو:

اللأأنلاملرشعلةلأطفول لةلأخريلا  "،ليفهملمنلاةنصلبأأنهليفلاة قتلاذليلتعتربلرعويللاةطفللحنًو

ئللاة يلمتكّنلييفلاة قتلنفاهلاعتربهتولياجبًولعىللالويةل،لكاملنّصلاملرشعلعىللاثننيلمنلاة ةو

لأأيةهول لمنلاجملمتع،لييه: لاةضع فل لاةفئل لخبص صلهذه لمنلياجبوهتو لجزء لبأأداء الويةللمنلاةنيوم

لفو ن ليبذكل لهلم. لأأن اعهو لباكفل لاةرعويل ليتأأمني لكفوةل لياثن ًو لةلأطفول، لالويةل لدير نشوء قون نللا 
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لياةرعويللامحلويلللليفحبقلاةطفلةك نهليعرتفيامتىشلياتفوقيللحن قلاةطفلللالاجامتع لاةرعويلل

آمنلل ل.(3)هليذكللمنلخالللديرلالويةللاة يلت فرلبيئللأ

ل لم قف لة وق لمو لاكن ذا لاة ضع نيا  ليفلاال ةالميللاةرشيعلفو نلاملرشعني لة ونهم لقد ل

لعىل ليأأكّد لبل لخوصل ليالأيتوم لعومل لةلأطفول ليامحلويل لاةرعويل لهبليفلارة مترلالالت فري لماةعنويل

آن،لل(23)يردللكمللاة تميليمش تنوهتوليفللحيث،لميحفظه آايتلاةنرأ آيللمنلأ يعندلقراءةلهذهلأ

نهلميكنلتصن فالآايتلبمتّعن دفعلللكهولتديرلح ل:لا ىللمخاللأأقاوملرئيال،لهذهلاةرعويلل،لفو 

املضورلعنه،ليجحبلاملصوحللهلليفلموهل،لييفلنفاه،لييفلاحلوةللاةزياجيل،لياحلثلعىللاال حاونل

ة ه، لل.(4)ونبلاةنفيسللويهيمراعوةلاجللا 

لقدليتا لامل جزة لاملندمل ليهللةهولوءبعدلهذه لالويةل، لينصدلبدير ذنلموذا لا  للةوئل:

لرعويلل لدير لمهنو: لمتعددة، لتام وت لةهو لحنينل لاةعراق؟ ليف ليجدت ليمىت لأأخرى، تام وت

ليغريهو،ل يتوم لةلأ لالويةل لدير لةلأطفول، لالويةل لدير يتوم، لةلأ ي ائ ل لاال  لاملؤةاوت الأيتوم،

يتوملةكهنولةياتلكذكل،ل ييالحظلبأأنلهذهلاةتام وتلت يحلبأأهنولديرلأأيلمؤةاوتلخوصللةلأ

لأهنولتا تنبللغريلالأيتوملأأيضًولاكملرشدينلياجه يللاةنابليغريمه،لةكنلاتصفتلابلأيتوملةك نل

لأأمشلل ل)ديرلالويةللةلأطفول(لةك هنو لبـــ لمهنم،ليبديرانلنفّضللتام هتو أأغحو للاملا تفيدينلمهنو

ىللاة اقعلياةنون ن.يل لأأقربلا 

أأمولتعريفلديرلالويةل،لفندلعّرفهولاةفنهوءلياةووحث نلبتعريفوتلعّدةلتتفقلمعلبعضهولمنل

لحيثلاملعىنليختتحفلاختالفًولبا  طًوليفلابحفظ.

لبأأهنو: املؤةاللاة يلهتمتلبرعويللالأيتوملياةنيوملعىللش ئ هنملاملتن عللمنل"لفأأحدمهلعّرفهو

لاملا ت لاال رشاف لاةاكما ةلخالل لياال عوشل قومل لاال  لظريف ليت فري لبأأهنو:(5)"دمي لعّرفهو آخر ليأ ل،

لحوالتل" ليعون ن لاذلين ليالأحداا لياةصغور لالأطفول لبرعويل لتن م ي ائ ل لا  لاجامتع ل مؤةاوت

لبحتع يضلعنل لهلم لةحميل ليت فريلأأج اء للكهيام لاة الوينلأأي لأأحد لمنلفندان اةتفككلالأرسيلأأي

،ليهنوكلمنلعّرفهول(6)يجتنبللكلموليشعرمهلبأأهنملدينلالآخرين"لاحلنونلاةعوئيللاذليلافتنديه

ل.ل(7)بشلكلم جز،لابةن ل:لأأهنول"عوورةلعنلمؤةاوتلحك ميللمتّ لليتدارليتنميلمنلقبللالويةل"

اةتعريفلالأيللالليتفقلمعلتعريفلديرلالويةللةلأطفوللاة يلحننلبصددهولةك نلهذهل

لاملا تفيدينلمهنو،لكاملمتلحرصل لاةتعريفلالأخريلفملليونّي لأأمو الويرلغريلخمتصللابلأيتوملفنط،

لةياتلاجلهلل لاحلك مل لبأأن لفتونّي لبدليةل لعىللدير لدراةل جراء لا  ليفلحنيلمت لابحلك مل مت يحهو

امولهنوكلمنظامتلغريلحك ميللتن ملبمت يحهولأأيضًوليمهنولمنظمللالأايديلاملاحمللاة حيدةللمت  يحهوليا 
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،ليعح ه،لنفّضلل(8)يمنظمللأأطفوللاةعوملليعددلمنلامجلع وتلاخلرييلليأأحصوبلاةربليفوعيللاخلري

لينرّجحلاةتعريفلاةثوينلةلأة ووبلاملذك رة.

لاملطحبلاةثوين:لأأن اعلديرلالويةل.

ورخيلاذليلأأنشأألفيهلديرلالويةلليفلاةعراق،لفهذالحبدلذاتهلحيتوجلا ىللحبثلفاميلخيصلاةت

نل نشوءلهذهلالويرلاحلك ميللقدلتزامنتلمعلتأأةيسليزارةلما تنللةكنليبشلكلم جرلنن ل:لا  ا 

اةعمللياةشؤينلالاجامتع لليفلثالثينوتلاةنرنلاملنرصم،ليأأنليزارةلالواخح للاكنتلاجلهللاةنومئلل

لمن لعحهيو ل)لابال رشاف لرمق لاملذك رة لاة زارة لقون ن لصدير لحلني لياةفن ل لاال داريل (ل195اةنوحيل

ل لالاجامتع للل1978ةا نل لياةشؤين لاةعمل لاة زارة لبني لقومئل لتزال لال لياةتنا  ق لاةتعوين ةكن

ىللاةرعويل ىللاةفئوتلاحملتوجللا  ل.(9)ييزاريتلاةصحللياةرتب لليفلتندميلاخلدموتلا 

نشوءلهذهل دارهتولفهييلدائرةلاةرعويللالاجامتع لليفلأأمولاجلهللامللكفللاب  املؤةاللالويرليا 

لبحرعويللالاجامتع ل لاةعمللياةشؤينلالاجامتع لليذكللحابلنصلاةعومل لة زارة املودةللاةتوبعل

ذلجوءتليفلالأيىل:ل"1(لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع للياملودةل)30) عىلل(لمنلنظوملديرلالويةللا 

ل ليف لالاجامتع ل لاةرعويل لاكفللدائرة ليف لالاجامتع ل لبحرعويل لالويةل لدير دارة ليا  نشوء لا  اة زارة

لاةاكيفلمنلامل ظفنيلالا لياةعدد لما تحزموهتو لكامليردتليفلختصوصاحملوفظوتليت فريلمج ع ،"

ةيسليادارةلأألتت ىللدائرةلاخلدموتلالاجامتع لليفلاملؤةاللاةعومللبحرعويللالاجامتع للتاةثون ل:ل"

ل".ديرلالويةل

(لقاملديرلالويةلائرةلاةرعويللالاجامتع للةهولعرشةلأأقاومليفلمركزهو،ليمهنول)عحامً،لأأنلد

ي اءليرعويللالأيتوملمنلفوقديلاةرعويللالأرسيللمنلمعرلي ملياحدللاذلي ل(18)معرلليةغويليت ىللا 

ي اءليرعويللالأطفوللاملرشدينليفلالويرلاة يلمتلافتتوهحولةهذهلاةرشحيل ضوفللل،ة نل،لكامليت ىللا  ا 

ىل ل،امحلالتلاة يليت الهولاةناملمجلعلاملرشدينلياملتا ةنيلابةتنا  قلمعلاجلهوتلالأمن للاخملتصللا 

بحطف ةلللديرلبحمرشدينلياملرشداتليداراًلل(3)ديرليفلبغدادلمهنولل(7)ل،داراًلل(23)ييضملاةنامل

ل.(10)يفلاحملوفظوتلبحوننيلياةونوتليفلخمتحفلالأعامرلداراًلل(16)ي

يفللدتتجاّلللخيصلم ض عنوفاميلهموملدائرةلاةرعويللالاجامتع ليتّضحلةنولممولة وق،لبأأنل

ضوفللا ىللرعويللالأيتومليفوقديلاةرعويللالأرسيللياملرشدينلياةتيعوهبملمنلخالللديرلالويةل ،لا 

لاةظ اهرل ليحموربل لالويةل ليدير لاحلضونل لدير لكفتح لاة ةوئل لمبختحف لياةطف ةل لاةطفل رعويل

ع للاة يلتا تغللاةطف ةللةغوايتلخوصللاكةتا للياةترشدليتشغ للالأطفوللدينلاةانلالاجامت

ل.(11)اةنون ن للبحعمللأأيلأأيلن علمنلأأن اعلالاة تغالللاةنفيسلياجلادي
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ل لمب جب لأأربعل لفهيي لاةنون ن لعحهيو لنّصت لاة ي لالوير لأأن اع لأأمو لقون نل32)املودة لمن )

ذلجوءتلفهيو:ل" لربعل:أألن اعلأأللويةللعىللديرلااةرعويللالاجامتع للا 

لديرلالويةللةلأليالًلأأل لالأل: لةرعويل لاةرابعللمنلاةعمرليتطوقلعحهيولا لطفوللحلنيلطفول: لاةا نل كامهلم

 لحاكملاةنون ن للاملتعحنللبديرلاحلضونل.الأل

كامهلملاةا نللاةثون للعرشةلمنلاثن وًل :لديرلالويةللبحصغور:لةرعويللاةصغورلمنلاةا نللاخلوماللحلنيلا 

لاةعمر.

كامهلملاةثومنللعرشةلاثةثوًل
ِ
:لديرلالويةللةلأحداا:لةرعويللالأحداالمنلاةا نللاةثوةثللعرشةلحلنيلا

لمنلاةعمر.

لاةثومنللعرشةلمنلاةعمرلياملا مترينلعىللرابعوًل :لديرلالويةللبحووةغني:لةرعويللاةووةغنيلاذلينلأأمكح ا

لما تفيدةلمنلديرلالويةللمنلكامهلملالوراةللاجلومع ل،ليجي زلمتديدلرعويلللكا لالوراةلليحلنيل

ل."اةناوءلحلنيلحص ةهولعىللمأأيىلمنوةبلأأيلزياهجولأأيلحص ةهولعىللفرصللمعل

ل) لاملودة ىل لا  لانتنحنو ذا لفنطل4يا  لدير لثالا لعىل لنّصت لبأأهنو لة نالحظ لاةنظوم لمن )

ذلجوءتلفهيو:ل ياةتبعدتلاةن علاةرابعلاذليله ل)ديرلالويةللبحووةغني(لمنلمضنلديرلالويةللا 

لن اع:لأألرلالويةللعىللثالثللديل"

متوهمملاةا نللاةرابعللمنلاةعمرليتطوقلعحهيولا لطفول:لةرعويللالأطفوللا ىللحنيلديرلالويةللةلألل:أأيالًل

لحاكملاةنون ن للاملتعحنللبديرلاحلضونل.الأل

لمتوهمملاةثون للعرشة.ا لديرلالويةللبحصغور:لةرع للاةصغورلمنلاةا نللاخلوماللا ىللحنيلل:اثن وًل

لاثةثوًل لاةثومنللحدااديرلالويةللةلأل: لا ىللحنيلامتوهمم لةرعويللالأحداالمنلاةا نللاةثوةثللعرشة :

لعرشة.

يلاةشوبلليفلاةصفلاملنهتييلمنلالوراةللأألذالاكنلاةشوبلا لخرىلأأليجي زلمتديدهولة نلل

ل."يلموليعودةهوأأليلاملهن للأألعداديللاال ل

ىللأأنل لا  ليع د لاةتعورضلبنيلاةنون نلياةنظوم لأأجريلعح هلياةاببليفلهذا اةنون نلقد

ل) لرمق لاةنون ن لمب جب ل)28تعديل لةا نل لديرل2013( ىل لا  لاةووةغني( ل)دير لأأض فت ليمب جبه )

الويةل،ليفلحنيلملليمتلتعديللاةنظوملحب ثلي افقلييتنومغلمعلاةنون نلاذليليمتزّيلابةام لياةعح ل

يجي زلمتديدهولة نلل(لمنلاةنظوملاذليلينّصلعىلل"4عح ه.ليرمغلأأنلاةاطرلالأخريلمنلاملودةل)

لاةشوبلا لخرىلأأل لاكن لاال لأألذا ليفلاةصفلاملنهتييلمنلالوراةل لاةشوبل لي لأألعداديل لاملهن ل لمولأألي ي

لمنلمشلكللاةووةغنيلييهلاةونوءليفلديرلالأحداالملدةلة نللأأخرىلبعدليعودةهو "،ليعوجللجزءًا
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ل) لاةطفل كامل نشو18ا  لا  لة مت لاةنظوم لتعديل ليجيب لابةغرض ليفي لال لذكل لةكن لة نل، لديرل( ء

لمنل لعىللاةعديد لاطحع لالوراةل لةهذه عداده لا  لاةووحثليأأثنوء للأن لاةعمح ل، لاةنوحيل اةووةغنيلمن

الوراةوتلامل دان للح للديرلالويةلليفلاةعراقليمللجيدليفلأأّيلياحدةلمهننلموليشريلا ىلليج دل

امولاقترصتلعىللديرل)الأطفول،لاةصغور،ليالأحداا(. لمثللهذهلالوير،ليا 

داراتلالويرلبانلالأطفوللاحملددةلقون اًنلةلكلن علمنلهذهلالوير،لأأمولعنلمدىلا ةزتاملا 

داراتلهذهل لاخلص صلحيثلهنوكلمنليحزتملبهلمنلا  فحيسلهنوكلاةزتاملاتملابةنون نليفلهذا

الويرليأأخرىلاللتحزتملبه.لمفثاًلليفلبغدادلت جدلدارلأأيتوملخمتحطلليةنلاملا تفيدينلفهيولةغويلل

ل.للللل(12)(لة ن ات4جي زلقون اًنلأأنليتجويزلة هنمل)ل(لة ن اتليفلحنيلال6)

جرائهلعىلل) لمتلا  لبحونوتييفلدراةل لاةعط فيل لبغدادل(دار لأأنلالوارليفلاةعومصل لتونّي ،

عداديلتتأأةفلمنلثالثللأأقاوملييهل) يمتلتنا ميلاملا تفيدينلعىللأأةوسللأأيل(ريضل،لابتدائ لليا 

لالوراة ل ل املرحا ةل لكام لاةعمريل لاةفئل لحاب ليةيس لاةنون نل لأأخرىلل،ل(13)حددهو لدراةل ييف

ل(دارلاةعح يللبحصغورليفلمنطنللاةعح يل)يل(دارلاةطف ةلليفلاةصوحل ل)لعىلل(2004)لأأجريتلعوم

اةعمرلاحملددلةلكلدار،لكاململلأأنهلالليمتلمراعوةلل(،لفتونّيلدارلاة زيريللبحصغورليفلمنطنللاة زيريل)ي

(لة نل،ليةهذالت صحتل17ا تفيدينلةغويللمعرل)يكنلهنوكليج دللوارلالأحداالرمغلقب ةهولملل

ىلل أأنلهنوكلعدمليض حليفلت زيعلالأطفوللبنيلالويرلاخملتحفلليحابلختصصللكلالوراةللا 

عودةلت زيعلالأطفوللبنيلالويرلأألرضيرةلتياقرتحتلبدارليفلاةنب ل،ل ة فلجلنللمتخصصللتت ىللا 

ل.(14)عمريلاخملتحفلليالًكلحابلحوةتهلالاجامتع للياةصث لليفئوتهلاة

نلاملودةل) داراتلهذهلالويرل7يبديرانلنعتندلا  (لمنلنظوملديرلالويةلليهلاة يلدفعتلا 

لابةغني(ل لأأحداا، لصغور، ل)أأطفول، لاةنون نلةلكلدار لاة يلحّددهو لاةعمريل لابةفئل بعدملالاةزتام

ةك نلاملودةلاملذك رةلتامحلبت زيعلاملا تفيدينلحابلاملا ت ىلالورايسليحابلاال ماكن وتل

ذلجوءتلفهيو:ل"يلاملل عامرمهللأللفلالأطفوللياةصغورليالأحداالداخللالوارليفنوًلصنّلتوحللةلكلدارلا 

ل."فاميلبيهنملةحاميًللماكانتلاملتوحلليفللكلدارلمبوليؤمنلتفوعالًليما ت ايهتملالوراة  لليفلض ءلاال ل

يعح هلنرىلأأنلهذهلاملودةلختوةفلاةنون نليهذالغريلممكن،للأنلاملرشعللحّددلاةفئللاةعمريللةلكل

آخرلميكنلالاعامتدلعح هليفلهذالاةصدد،ليأأنل دارلعىللةبيللاحلرصليمللينصلعىللأأّيلمع ورلأ

نلاملودةلاة يلحننلبصددهولتفاحلاجملوللبحجهوتلاملعن للبتغط للتنصريهوليذكللبعدملت فريلاملاك

ياةويئللاملنوة وللبحما تفيدينليةهذاليمتلدمجلبعضلالأعامرلمعلبعضلغريلجوئزلقون اًنلداجهو،لذلال

ننرتحلعىللاملرشعلختص صلهذهلاملودةلبححوالتلالاة تثنوئ ل،لمثلليج دلشنيننيلأأحدهاملبعمرل
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ام،ل(لة ن اتليلكهياملمرتبطنيلبوعضهاملحب ثلاللميكنلاةتفريقلبيهن5(لة ن اتليالآخرلبعمرل)4)

لاةصغورلحابل لالويةللةلأطفوللأأي يداعهامليفلدار ليمتلا  لياملصححل ليمنلاببلاال ناون ل عندهو

يداعللكلياحدلمهنامليفلدارلما تنل.ل  مصحثهتاملبداًللمنلا 

(لمهننليفلبغداد،لياةونيلل7،ل)بدليةلليفلاةعراقل(لداراًل23)ة وقليأأنلقحنولبأأنلت جدلللل

لاحملوفظوت لأأشورتلا لم زعلليفلبنيل ليقد ل. لالويرللالاةتيعوب لحدىلالوراةوتلبأأنلاةندرة ةهذه

.ليعح ه،لنتاوءل:لهللأأنلعددلالويرلاحلوة للاكفيللالةتيعوبل(15)(لما تفيد1350)لبأأمكحهوليه

أأطفوللاةعراقلاملشم ةنيلبرشيطلاةنب للفهين؟ليهللهذهلالويرلمح ئللابملا تفيدينلمنلالأطفولل

أأخرىلأأملهنوكلعزيفلمنلقبللالأطفولليذيهيم؟لمنلاةنوحيللاةعمح لليهنوكلحوجللةونوءلديرل

جيوز.لل للكلهذهلاةتاوؤالتلة نحويللاال جوبللعحهيولياب 

لفهينل لبحنب ل لاملشم ةني لالأطفول لالةتيعوب لالوير لهذه لقدرة لمدى لعىل لنتعّرف حىت

جيبلأأنلنعرفلأأياًللعددلهؤالءلالأطفول.لة وقليأأنلذكرانلبأأنلاملا تفيدينلمنلهذهلالويرلمهل

ذالمللتكنلهنوكلا حصوءاتلدقينللفاميلخيصلغريلالأيتوملمنلاملرشدينلمنلفئللالأيل تومليغريهو،لفو 

نهلت جدلا حصوءاتلخبص صلعددلأأيتوملاةعراق. ليأأطفوللاةش ارعلمثاًللفو 

لةوبنللابحفللل ليحك ميل لبرملون ل للتنورير لأأفودته لمو لاال ناونليكذكل لحن ق مف ض ل

يتومليوحغلةعددلاال جاميللاةلفو ن ةلل)اة  نياف(،لمنظمللالأمملاملتحدةلبحطفيللاملا تنا ةلليفلاةعراق لأ

أأّنلاةعددلاةلكيلبلالأخريةتشريللحيثتنفيهليزارةلاةتخط طلاةعراقيللليهذالمو،ليتميلمخاللماليني

ل لالليتجويز يتوم لل(650)ةلأ لاحلنينيللاجه ةلاةلين للليفلحنيأأةفًو، لالأرقوم ّن ل(16)نوشط نلا  يقدل.

نل آخر،لا  ىللأأنلعددلالأيتوملقدلأأشورلمرجعلأ ا حصوئ وتليزارةلاةتخط طلياةتعوينلاال امويئلتشريلا 

ل.ل(17)مح  نلينصفأأربعلل(54.)بحغلح ايلل

لبأأنل آنفًو لأ لذكران ليقد لماليني، ليحدمهلينوربلمخال لالأيتوم لأأنلعدد لتندم، يا تنتجلممو

قوملفو نلهذهل(لما تفيدلفنط،ليعح هلفمب جبلةغللالأرل1350اةندرةلالاةتيعوب للةهذهلالويرليهل)

هذالاةعددلاةهوئللمنلالأطفول،ليةهذالانتندلاملتخصصنيلم قفللبالويرلغريلقودرةلعىللاةتيعو

لاةصددلفأأحدمهلقول:ل" ديرل...يلمالينيليتميلبعم ملمدنلاةوالدلمخالأأكرثلمنلاحلك ملليفلهذا

ىلل لا  ليع دلاترخيلبنوئه لمو لعىللرؤيسلالأصوبع،ليمهنو مخا  نيوتلاةنرنلالأيتوملاللتزاللمعديدة

ل"املويض آخرلقول: ليأ لأأيتوملةاثبللكل"، ي اء لا  لاللينللعنلأأةفلدار ىللمو لا  أأنلاةوالدلحبوجل

ىللأأنلمنحًول لا  آمنليحمرتملهلم،لالفتًو الأطفوللمنلاةش ارع،ليضامنلعدملاحنرافهمليبنوءلما تنبللأ
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لعن لرؤيل لمتتكل لال لياحلك مل لاملوض ل، لاةا ن ات ليف لتوخرت لدية ل ليماوعدات ك فيلللموة ل

 .(18)د"معوجلللاملشلكللالاجامتع للالأيىلليفلاةوال

ىللبعضلالوراةوتلامل دان للةيتّضحلةنولبأأنلعددلالأطفوللاملا تفيدينل ةكنلة لرجعنولا 

فعح ًولمنلهذهلالويرلأأيلاملت اجدينلفهينلييمتتع نلخبدموهتنلقح للجدًالة لقورانهلمعلعددلالأيتومل

ة ه.لمفثاًل،ليفلمع دلاةودللاذليلة وقليأأنلأأرش ل(دارلبرامعلاةصح خـــــ)اةطوقللالاةتيعوب للةانلا 

،ليدراةللأأخرىلأأشورتلل(19)فنطل(60)ه للفعح وًلما تفيد،لةكنلعددلاملا تفيدينلل(100)يهل

ليتميلفنطليفلديرلالويةل459)بأأنل يتومل( لاال جاميللةلأ مكتبله ئلل،ليقدلأأكّدلل(20)منلاةعدد

لاةطف ةل للرعويل لمجعهولاةو وانتأأن للاة ي لأأن لأألأأثوتت لالويةلغحب ىللدير لا  لتصل اةطوقلللمل

ذلي جدلفنطل)ةهولالاةتيعوب ل (ليتميليفلهذهلالوير،لييرىلأأنلاةعا ةّللمنليراءلذكلليهل376،لا 

حتضونهلعرافلياةتنوة دلاة يلحتمكلاجملمتعلاةعرايقلحيثلتن ملاةعوئا ةللاملمتدةلبحطفللاة تميلاباةنميليالأل

يفللأأيلموليامىلابة مصللالاجامتع للنلهذهلاةع ائللة  حثنهولاةعورلألهلالويرلرةوهللةهذا لمنللبدالًل

ةنملللت فرييعمتدينلعحهيمليفلل،لكاملأأنلبعضلهذهلاةع ائلاةرعويللحوةللاةتثقلطفحهولاة تميلبدير

مدينللالوي ان لل،ليهذالمولأأكدتهلدراةللميدان للأأجريتليفلل(21)صغرلة هنماةعيشلبغضلاةنظرل

عوةلللةعوئا ةللغريلقودرل(ل50عىلل)ل2011لاةتوةعلمنلعومشهرلبتورخيلاةل ليأأضوفتلعىللا  أأيتوهمن،

رةوللأأيتوهمنللويرلالويةلليمنل الوراةللالأخريةلأأة ووبلأأخرىلعنلعزيفلهذهلاةعوئالتلمنلا 

اة مصلالاجامتعيلاذليلةيتعرضلهللاة تميلنفاه،لهجللبعضلالأيص وءلابةفوئدةلياخلدموتلأأمههو:ل

أأخريًالاة تميلمنلديرلالويةل،لاملعوما ةللاة يليتحنوهولاملا تفيدلمنلديرلالويةل،ليللاة يلحيصللعحهيو

نل ،ليقدلت صحتلاة ازعلالويينلأأيضًولاكنلهللديرلكوريليفلهذلاةصدد،ليغريلذكللمنلالأة ووبفو 

عولهتمللالأيتوملع ائللالوراةللا ىللرضيرةلتشج ع يداعلأأيتوهمنليفيذيهيملاةغريلغودرينلعىللا  لاب 

يةللاة يلت فرلهلملاملحبسلياملأألكلياملرصيفلياةتعحميليالاحت وجوتلاكفللاة يلاللميكنلديرلالو

لل.(22)تندميهولهلمأأنللةهن

لاةثوينلاملوثث

لاةهدفلمنلديرلالويةللينظوملالوياملفهيو

نلاال ناونلالليندملعىللمعللدينلأأنليك نلهللأأهدافلحمددةلما ونًو،ليعح هل اللشّكلا 

ىللنفنوتلياكدرلبرشيلال دامتهللويهل نشوئهلةهذهلاملؤةاوتلاحلك ميللاة يلحتتوجلا  فو نلاملرشعلاب 

لأأمول لاملوثث. لمولة نتنويهلليفلاملطحبلالأيللمنلهذا ليأأملليفلحتنينهو،ليهذا أأهدافلمنش دة
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لةنتعّرفلعىللمدىلاةت افقلياةتنومغلاملطحبلاةثوين لالوير لةو ونلنظوملالويامليفلهذه لصخّصصنوه

نشوءلهذهلالوير.ل لبينهليبنيلالأهدافلاملرج ةلمنلا 

نشوءلديرلالويةللةلأطفول. لاملطحبلالأيل:لاةهدفلمنلا 

نشوءلهذهل لة وقليأأنلتنويةنوهليفلاملوثثلالأيللقدلأأعطتنولفكرةلعنلاةغرضلمنلا  مو

لةلأطفو لهنوكلالوير لهل لينن ل: لامل ض ع لصحب لة ندخل لاملطحب لهذا لخالل لمن لةكن ل،

ذلنّصلاملرشعليفل أأهدافلحمددةلنّصلعحهيولاملرشّعليفلهذالاةصدد؟لجنويبلعىللاةاؤاللبنعم،لا 

ل ل"29)املودة لعىل: لاةرعويللالاجامتع ل لقون ن لمن لالأطفولل( لاىللرعويل لالويةل لهتدفلدير أأيال:

اذلينليعون نلمنلمشولكلأأرسيللأأيلمنلفنداهنملأأحدلاة الوينلأأيلياةصغورليالأحداالياةووةغنيل

لبحتع يضلعنلاةرعويللياحلنونلاةعوئيللاذليل لأأيلاةعنفلالأرسيليت فريلأأج اءلةحميللهلم لكهيام،

لالآخرين. لدين لبأأهنم ليشعرمه لمو للك ليجتنب لةلأللافتنديه، لالويةل لتؤمن لياةصغورلاثن ًو: طفول

لاحت  لمج ع لياةووةغني لاجوانًليالأحداا ليتعحميللوجوهتم لحص ل ليرعويل ليمأألك ليمحبس لةكن من

لبحتعحاميتلاة يليصدرهولاة زير لاةنصلبأأنلاملرشعلأأرادلمنلخالللل."منوةبليفنًو يفهملمنلهذا

لأأيل لالأطفوللاملا تفيدينل)منلاة توىملياذلينلي اهج نلمشولكلأأرسيل لرعويل لالوير لهذه نشوء ا 

للةحميلليمنوة وللهلملحب ثلتك نلمشوهبللا ىللحدليتعرض نلبحعنفلالأرسي(ليذكللبت فريلبيئ

مولبحويئللالأرسيللاة يلحرم المهنو،لكامليفّرلهلمللكلمولحيتوج نهلةنيوملحيوهتمليمنلمضهنولاةرعويلل

لاةصث ل.ل

لهيول2)لاملودةيجوءلاملرشعليفل (لمنلنظوملالويرلة  ّّضلةنولتفوص للاةرعويللاة يلأأشورتلا 

ل) لا ل29املودة لذكرهو لاةاوبق لفهيو:( ليردت لياةصغورل"لذ لالأطفول لرعويل ىل لا  لالويةل لدير هتدف

ج اءلةحميللهلملبحتع يضلعنلاحلنونلاةعوئيللأألبلهلملعىللقيدلاحل وةليت فريلأأليالأحداالممنلالل

ليتعحمي وًلليحص وًللينفا  وًللخرينليتربيهتملاجامتع وًلهنملدينلالآلأألاذليلافتنديهليجتنبللكلموليشعرمهلب

يقوتلفراغهملمنلأألاموطهملاةاح ك للياةتامثرلأألجيوب لليفلخشص وهتمليلةنميلاال ليتعم قلالاجتوهوتليا

لمنلديارلاملطح بللمهنملفيهداءلالألدللألمللتؤكدلصحهتملابجملمتعليمتهّخالللمنوجهلمنظّل ليتّضحلةنو ."

لاةرعويلل لابلأحرى لأأي لاةرتب ل ليه لالوير لهذه لمن لبحما تفيدين لاملندمل لاةرعويل لبأأن لاةنص هذا

لمنلخالللبرامجلمنّظملل الاجامتع للياةنفا  للياةصث للياةتعحمي للياةفكريللياةشخص لليغريهو

للغريلعش ائ للمنلأأجللخترجيلأأجيوللة يّل،لبنّوءة،لكفؤة،لطم حل،لمنلهذهلالوير.

ل) لبنيلاملودة لاملنورنل جراء لا  ل)29يعند لمنلاةنون نلياملودة ليالحظلبأأنهل2( لمنلاةنظوم )

لف لالويةللت جدلتعورضلبيهنام مهلمنليعون نلمنل)مشولكللاةنون نلمب جبوملا تفيدينلمنلدير
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هملفئللفلاةنظومللمب جبأأرسيللأأيلمنلفنداهنملأأحدلاة الوينلأأيللكهيام،لأأيلاةعنفلالأرسي(،لأأمول

ينوفليلييهلالأيتومل)ممنلاللأأبلهلملعىللقيدلاحل وة(،ليةك نلاةام لياةعح لبحنون نلياحدةل جيبلا 

لاةعمللابةنظوملهبذالاةصدد.لل

لحوللنن لليابختصورل تعمللهذهلاملؤةاوتلجوهدةلعىللت فريلاملنوخلاحملوبلعىللأأيّل

شوعللج  منلاحلنونلياةتفوعلللاةنومئلعىللاةصداقلليالأةفللياةرعويللاجلام للياةنفا  للياةتغذيلليا 

ل.(23)امجلوعيلب اةطللأأخصوئ نيلاجامتع نيلمدربنيليمؤهحنيلنفا  ًولياجامتع ًولبحنيوملهبذهلاملهوم

ىلل (لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع للة نجدلبأأنلاملرشعلقدلأأةزمتل40)املودةلية لانتنحنولا 

لهذه لمن لبحما تفيدين لمتن عل لبنشوطوت لاةنيوم لالاجامتع ل لاخلدموت لمعللدائرة لابةتعوين الوير

ل" لفهيو: لجوءت ذ لا  لأأعاله لاملذك رة لالأهداف لةتثنيق لاملعن ل لياجلهوت لدائرةلتنظّلاة زارات م

لياةرتفهي لل لاةثنوفيل لاةنشوطوت لاخملتصل، لياجلهوت لاة زارات لمع لابةتعوين لالاجامتع ل، اخلدموت

لياةل لاةودن ل لاةرتب ل لفليفعوة وت لتنظمي لبنصد لالويةل، لدير ليف لأألن ل لمهنو،ليقوت لاملا تفيدين فراغ

ليم اههبم لقوبح وهتم ليتط ير لماورح،لل،يتمن ل لزايرة لرقص، لغنوء، لم ة  نيل، لمرسحيل، )فرق

 ."اةنيوملبافراتلم مس ل...لاخل(

لاملذك رةل لاملودة ليف لعحهيو لاملنص ص لاة ةوئل لعىل لأأخرى لمرة ليأأكّد لاملرشع لجوء يقد

ل) لاملودة ليذكللمنلخالل لالوير لعىل:ل3ةتثنيقلاةغرضلمنلهذه لنّصتلفهيو ذ لا  لاةنظوم لمن )

ل" لالويةل لدير للا ىلتاعى لييل:أألحتنيق لمبو لاةنظوم لهذا ليف لعحهيو لاملنص ص تنظميللأأياًل:لهدافهو

لاجلهوتل لمع لياةتنا  ق لابةتعوين لياةفن ل لاةودن ل لاةرتب ل ليفعوة وت لياةرتفهي ل لاةثنوفيل اةنشوطوت

ل لشغل لبنصد لأألاخملتصل ليتمن ل ليالأحداا لاةصغور لفراغ ليقوت ليقوبح وهتم لم اههبم فرقل)يتط ير

لحنت،ل لرمس، لم مس ل، لبافرات لاةنيوم لاملاورح، لزايرة لرقص، لم ة  نى، لغنوء، مرسحيل،

نشوءلانديليمكتوللحتت يلعىللكتبلمنوة وللا لل:اثن وًلل.(ةرياميك،لجنورةلخيوطل،ليتطريزليغريهو

ل ليالأحداا لالويريل.ا لبحصغور لياجملالت لاةصثف ىل لا  لالأللاثةثًو:لضوفل لياة تخداملفعرض الم

ل."رشطللاةص ت للاملرئ للاةفيدي لاكةيتلبص رةلعنالن لالأل

يزارةلاةعمللياةشؤينلالاجامتع لللتندهمولتنريرلاجلهوزلاملركزيلةال حصوءلعامنكاملجوءليفل

ل:ياة يلتمتثلليفليرلالويةللواخلدموتلمنل

لالأل .1 لاةطو ع لللالوائفرسيلت فريلاجل  لاملا تفيدلبفندانلارسته ياةشع رلابحلنونلاذليلافتنده

 .ىللدخ هللاىللدارا لدىلبهلأأليللخريللآلأألةاببل
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لاةزائرل .2 لاةطويب لخالل لمن لاةصحل ليزارة لمع ليابةتعوين لبحما تفيدين لاةصث ل لاةرعويل تندمي

 ياملمرضللاملنميلليمراجعللاملاتشفيوتلعندلاةرضيرة.

ّللت فرلديرلالويةلللكلمو .3 جلاةتدريبيللمقوبح وتليقدراتلاملا تفيدليذكللب ضعليتنفيذلاةربايليمن

 .(24)ياةثنوفيللياةفن للياةرتيحي للمبختحفلاة ةوئللاكةندياتلياملاوبنوتلاةفن للياةرايض ل

حدىل ظفيين للم يتوم،للديرلالويةل:لا  "نندملاةرعويللالأرسيللياةصث لليالاجامتع للةلأ

منلدراةلليترفيهلياكفللاملا تحزموتلاحل وت ل،ليهنمتلب ضعهملالورايسلأأياًل،لةنضمنلهلملما ت ًىل

ل،ليهذالتأأك دلملولجوءليفلاةتنرير.(25)"ثنوفيًوليفكراًيليماوعدهتمليفلتأأمنيلما تنبحهم

يىللعنويلليرعويللفوئنللهبؤالءلالأطفوللاملا تفيدينلتونّيلةنولفاميلتندملبأأنلاملرشعلقدلأأل

لياةشؤينل لاةعمل ليزارة لأأن لاةتنرير ليف لجوءت ليقد لحان، لم قف ليهذا لالويةل لدير من

لاةنون نل ليف لعحهيو لاملنص ص لياخلدموت لاةرعويل لتنّدم لأأهنو لالوير لهذه لةهو لاةتوبع الاجامتع ل

ارةلهذهلاخلدموتلياةرعويللعىللأأرضلبحما تفيدين،لةكنلاةتاوؤللاملطريحلهنو:لهللتنّدملاة ز

نشوءلهذهلالويرلأأمليعرتيلمعحهولثغراتلمعح ل؟.لللل  اة اقعلبشلكلةحميلمنلأأجللحتنيقلاةهدفلمنلا 

لاخلدموتل لأأي ل)اةرعويل لنعّرف لأأن لاملفيد لمن لأأنه لنرى لاةتاوؤل لهذا لعىل لاجل اب قبل

لأأنلدائرةلاخلدموت آنفًو الاجامتع لليهلامللكّفللبتنظميلهذهللالاجامتع ل(لأأياًل،للأنهليكاملتونّيلةنولأ

لاةنشوطوتلياةربامجلاملندمللبحما تفيدينلمنلهذهلالوير.

لاحلك ميلل لاملنظمل لياةربامج لياخلدموت لاجله د لمن لاةمك ل"ذكل لبأأهنو: لعّرفهو لمن فهنوك

ش ووعلحوجوهتملاةرضيريللبحمن لياةتفوعلل يالأهح لليالوية للاة يلتاوعدلهؤالءلاذلينلجعزيالعنلا 

لاةويئللاال جي لمع لممكن لتكيف لأأق ى لةتثنيق لاةنومئل لالاجامتع ل لاةنظم لنطوق ليف لمعًو و ي

ل.ل(26)الاجامتع ل"

آخرلعّرفهولبأأهنو:ل" ىللأأشخوصلأأيلفئوتلاجامتع للمع نللةيسلةهوليأ اخلدموتلاة يلتندملا 

منليفلاةندرةلعىللتحو للحوجوهتولالأةوة  للبنفاهولكغريهولمنلالأفراد،ليمنلتكللاةفئوتلالأيتومليل

حمكهملمنلاملرشدينليذييلالأرسلاملفككلليكذكللذييلالوخ للاملنخفضلليغريهو،ليعودةلتندمل

لاةويئلليضامنلحلل لاةتكيّفلمع لاخلدموتلمنلقبللاحلك مللياملؤةاوتلةيكلتضمنلبحفرد هذه

جيودلأأفضللاةا وللال ش ووعلحوجوتهلاةرضيريللاة يلجعزتلعنلحتنينهول املشالكتلاة يلت اهجهليا 

ل.(27)قلاةنظملالاجامتع ل"يفلنطو
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يتّضحلةنولمنلتعريفلاةرعويللأأيلاخلدموتلالاجامتع للبأأنلاملرشعلاكنلحمنًولحيامنلأأةزمتل

دائرةلاخلدموتلالاجامتع للاةنيوملهبذهلاملهمللةك هنولصوحبللخربةليجتربللاللميكنلالاة تغنوءلعهنول

لاخلص ص.يفلهذالاةصدد،لكاملأأهنولاملعن للأأكرثلمنلغريهوليفلهذال

عح هليةيكلتمتكنلهذهلالويرلمنلحتنيقلأأهدفهولاللبّدليأأنليمتلبنوءهوليتصمميهولمبولي افقل

لبحرعويلل لكدير لبنوءهو ليمت لمل لأأبنيل ليف لاملا تفيدين يداع لفو  لمهنو، لاملرج ة لالأهداف لمع ييتنومغ

لبشلكلةحمي لمبهوهمم لمنلاةنيوم لالوير لم ظفيلهذه لة  عرقللييصّعبلهممل لأأصاًل ،لالاجامتع ل

يابةتويللةنليمتكن المنلت فريلاةويئللاملالمئللبحما تفيدين،ليهذاله لحوللاةكثريلمنلديرلالويةلل

ليفلاةعراق.

ىللأأنهلاللت جدل حدىلاةتنّص وتلاةصثفيللت صحتلا  اللخط اتلحنينيللحن لبرامجلففيلا 

نيوتلاةنرنليع دلاترخيلبنوئهلا ىللمخا  للالويةلديرلبعضلليأأنحك ميللةرعويللالأيتومليفلاةعراق،ل

لأأيل(دارلرعويللالأيتومليفلبغدادفــ)ل،املويض ،لياحدةلمنلبنيلهذهل(دارلرعويللبرامعلالأطفول)،

ل ليقدلُأةاتليفلعوم لاملكللغوزي،لل1957املؤةاوت، لبنلاحلانيلزيجل لعوة ل لاملحكل برعويل

ابنلاحلمكلاملحيكليفلاةعراق عويللبرامعلدارلرل)ليم ظفلذكرلأأحدكاملل،ييالوةلاملكللفيصللاةثوينلا 

حيتوجلاملا تفيدلمنلالوارلا ىللماكنليحه لفيه،ليخص صًولأأنلأأعامرمهلحتمتلعحهيملابحعبلل(:اةصح خ

يةنولةوحللكوريةلهمما ةلليفلالوارلانشدانلاملاؤيةنيلال صالهحوليجتهزيهولةهذالاةغرض،ليمللنحقلغريل

لاةعمللياةشؤينلالاجامتع ل،لبأأنلاةفاودلقدليلل،اة ع د آلكلأأقرلماؤيللب زارة أأحدلأأة ووبلتأ

ل.(28)ابلأيتوملبديرلاةرعويللاخلوصل

ل لأأجريتلدراةلليفلاةنصفلالأيللمنلعوم عىلل)دارلاةطف ةلليفلاةصوحل للل2004كام

لأأنل لفتونّي لاة زيريل(، لبحصغورليفلمنطنل لاة زيريل ليدار لاةعح يل لبحصغورليفلمنطنل لاةعح يل يدار

يتومدارينلمنلمضنلثالالديرلمللتكنلقدلمّصملأأصاًللةتك  ل.ل(29)نلدارًالةلأ

لتعوينل لالويةل لاةطف ةلليفلاةعراقلأأنلدير لرعويل لأأكّدلمكتبله ئل منلضعفليفليقد

لفهيو لاةعوما ةل لاةك ادر لخالل لمن لاملندمل لابخلدموت ليضعف لاةتثت ل لبأأناةونيل لييرى منلل،

للاةك ادرلتط يرلهذهلالويرليتأأه ليهلالأيتومليمهنمليفلاةعراقلالأطفوللية ايتلاملنرتحللمحلويلالأل

لمنلالأطفوللعىللالاةتحوقلهبو آة وتلحلثلاة تميليغريه لأ ليتط ير لت صحتل(30)اةعوما ةللفهيو لكام .

ل ىل لا  لالوراةوت حدى لا  لاة يلالاهامتمرضيرة لاةعومل لاملؤةاوت لالأيتولبدير لالأطفول م،لترعى

ل.(31)تاملؤةاولهذهليتنبحهولالأيتومليفلتندميلرعويللممتزيةلداخللهذهلاملؤةاوتلاة ييل
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لاملطحبلعىلل لاةرتكزيليفلهذا لالويةللن د لالويامليفلدير ىللب ونلنظوم يقبللالانتنوللا 

لبعضل لخالل لمن لالويةل لدير لمن لاملا تفيدين لةلأطفول لاةودن ل لاةرتب ل لخدمل لأأمه ل مدى

لهذهل لأأبنيل لتكن نلمل لا  لهلم لياة يلاللميكنلتندميهو لاةصدد لاة يلأأجريتلهبذا الوراةوتلامل دان ل

لمتنوة وللمعلالأهدافلاملرة مللةهولما ونًو.لالويرلعرصيلليل

ىللاةرتب للاملت ازنليفلاةودايللنن للينصدلابةرتب للاةودن للبأأهنو:ل" منللمعح للترب يللهتدفلا 

كاوبلابح وقللاةودن للياةصث ل ياةعنح للليتمن للاةفردلمنلاكفللاجل انبلاةودن لللياحلرك لخالللا 

مراعوةلمي لليرغووتلالأفرادل،لةودينلاملنننلياةهودفالياةنفا  للياة جدان للعنلطريقلاةنشوط

لاةن ايحلمنلاةفردلبنوءليفلولرتب للاةرايض للالويرلاةفع.ليعح هلفو نلبح(32)"اةنشوطليفلاخت ورلن ع

لبحما تفيدينلمنلديرلالويةليقتلاةفراغلللاة تغاللناملمكلنملذلال ل،حلاةرتب يللياةعنليللاةصث ل

للالأةعوبليصوحبلموللأنليممتعللممزيةليرايضللبأأةعوب لياةرسيرللنماةرايض ل لابملتعل شع ر

ليهتلا ليؤديل لنشوطلاةفرد لياجبوتله ئتىللجتديد لملنللجديدلنملهملتوبعل لابحعبلحينق حيثلأأن

ل.ل(33)ميورةهلاةرضولاةشخيصلياةهديءلاةنفيسلياةتخفيفلمنلاةت ترلياةت ةعليفلاةندراتلاةعنح ل

ةعوبلاةرايض للعىللاملا تفيدين،لفندل يقدلأأكّدتلالوراةوتلامل دان للاةتأأثريلاال جيو يلةلأ

ل) لعوم لأأجريت لدراةل لذيلقورل2016ت صحت لحموفظل ليف لالويةل لدير لمن لاملا تفيدين لعىل )

ىللأأنل16-14(لبحفئللاةعمريللمولبنيل)24عددمهل) ةعوبلاةصغريل(لة نل:لا  جيو يليفلتط يرللةةلأ أأثرلا 

لالويةلحلعنلاةندراتلاةل لملا تفيديلدير لهذهل ل جراء لا  لبعد لهلم لأأنلاةندراتلاةعنح ل ،لحيثلتونّي

(ل16،ل15،ل14الأةعوبليملدةلحمددةلقدلتط رتليبشلكلمحث ظ،ليةندلاكنلةلكلفئللمعريلل)

ة نللكفللاةرحجونليفلأأةعوبلمعّ نللدينلة اهو،ليةهذالمنلاملفريضلأأنلميورسللكلفئللمعريلل

ل.لل(34)تط يرلقدراتهلأأكرثلالأةعوبلاة يلتدفعهلا ىل

عىللاملا تفيدينلمنلديرلالويةلليفلمدينللل2017كاملأأكدتلدراةللأأخرىلأأجريتلعومل

ىللأأنلاةربانمجلاال رشوديل12-10(لبحفئللاةعمريلل)50اةنورصيللمبحوفظللذيلقورلعدمهل) (لة نل:لا 

ن،لحيثلاكنلهللابة تخداملابحعبلامجلوعيلهللاةندرةلعىللحتانيلاةت افقلاةنفيسللوىلاملا تفيدي

ذلجعللاملا تفيدينليشورك نلبص رةلفوعا ةلليخحقلج لمعل جيو يليفلهذالاةصدد،لا  فوعح لليتأأثريلا 

ل.(35)اجملمتعلمنلاملرحلياملتعللياةتعوينلفاميلبيهنم

اللن أأسلمنليضعلديران،لخنمتلالكمنولبن للأأحدلاملتخصصنّيلحيثلقول:لرمغلأأنلليةيك

اةرعويللالاجامتع للاةوديا ةللاة يلتندملةهؤالءلالأطفولليفلديرلالويةللاللترىقلا ىللما ت ىلاةرعويلل

لأأيلعىللأأقلل لمحلويهتملمنلالاحنرافلياجلرميل لدفوع ًو لمتثللخطًو اللأأهنو لا  اة يلتتحنومهليفلأأرسمه،
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لياة تغالهلملتن لهبم لةال جتور ليتعرض ن لمرشدين لأأي لش ارع لأأطفول ليك ن ا لأأن لمن لمحلويهتم دير

جبورمهلعىللأأعاملل مولحتتلضغطلأأيلاةرتغ بليا  لا  لأغراضلمش و هللمنلقبللجامعوتلمع نل

جبورمهلعىللاةعمللمنلدينلمنوبللكخدمليمولشوبه ل.لل(36)الوعورةلأأيلبرتلأأعضوهئملأأيلا 

ليامليفلديرلالويةل.املطحبلاةثوين:لنظوملالو

لالأطفولل لفهيو لت اجد لحيث ي ائ ل لا  لمؤةاوت ليه لالويةل لدير لبأأن لتنّدم لفامي لةنو تونّي

(لةوعللأأيلة للهنورليهذالينتيضلأأنلالليك نلالوياملفهيولمثللبنيلل24املا تفيدينلعىللمدارل)

ذل(لمنلقون نلاةرعوي38)املودةلالويائرلاةرمس للبدليةل،ليقدلتداركلذكللاملرشعليفل للالاجامتع للا 

ل"أأل لفهيو: ليالًليردت ل: لالويةل لدير لختضع لياةعطللا لال لالويةل لديائر ليف لاةرمسي لالويام لنظوم ىل

ملم اع دلالوياملياةعطللياخملصصوتلبتعحاميتليصدرهولرئيسلاملؤةاللاةعوملليتنظّلل،املدرة  ل

لياال ل لاخلدموتلياةرعويل لتندمي ليضمنلاة متراريل لمبو لابحرعويللالاجامتع ل ليج دلرشاف، لمع تاوقًو

يعح ه،لفمب جبلهذهلاملودةليةيكليمتكّنلاملا تفيدينلمنلل."املا تفيدينليفلهذهلالويرلة للهنور

لة اًلل لابة مترار لفهيو ليت اجدين لت قفلفو نلم ظفيلالوير لدين لاةالزمل تحنيلاخلدموتلياةرعويل

ليهنورًا.ل

وملالويامليفلديرلفو نلنظل1994(لةا نلل5/أأياًل(لمنلاةتعحاميتلرمقل)8يمب جبلاملودةل)

:ل" آتٍّ (لةوعللي ميًولابتداءًالمنلبدايلل24يك نلالويامليفلديرلالويةللملدةل)الويةلليك نلكامله لأ

يح لليينهتييليفلشهرلحزيرانلمنللكلعوملييعطللالويامليفلبعضلالويرلبحمتتعلابةعطا ةللأألشهرل

(ل24يفهملمنلاةنصلأأنلالويامليفلهذهلالويرلعىللمدارل)ل."بأألاةص فيللخالللشهريلمت زليل

ضوفللا ىللذكللفو نلالوياملفهيوليك نلعىللمدارلاةا نللأأيضًول لبحما تفيدين،لا  ةك هنولتعتربلمب تًو

ة ىلشهريلاةاوبعلياةثومن،لحيثلاعتربتلهذينلاةشهرينلعطا ةللص فيلليهذالفيهلتشوبهلكوريل

لم ظ لمتتّع ذا لةكنلا  لاملدارس، لديام لة  ك نلحوللأأيلمصريلةنظوم لمفوذا لبعطحهتملهذه فيلالوير

لاملا تفيدينلاذلينلاللأأهللهلملياللأأقورب؟لهذالمولة نجويبلعح هلبعدلقح ل.ل

لأأيل لمبندير لةيس لأأنه لشّك ليال لهنور، لة ل لالوير لهذه ليف لالويام ن لا  لقحنو ليأأن ة وق

لمن لاثن ًو ليمب جبلاةفنرة لاملت اصا ةل،ليةهذا لاملدة ل)لم ظفلالوياملعىللط للهذه (لمنل8املودة

ىللثالاليجبوتليكاملييل: لاةتعحاميتلمتلتنا ميلالوياملا 

ىللثالاليجبوت:ل" لاثن ًو:ليناملالويامليفلديرلالويةللا 

ىللاةاوعللاة احدةلياةنصفلظهرًا.اة جبللالألل.1 ليىللتودأألمنلاةاوعللاةثومنللصووحًولا 

ىللاةاوعللل.2 لاةاودةللياةنصفلماوًء.اة جبللاةثون للتودأألمنلاةاوعللاة احدةلظهرًالا 
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ل."اة جبللاةثوةثللتودأألمنلاةاوعللاةاودةللماوًءليحىتلبدايللالوياملاةرمسيلبح  ملاةتويلل.3

رهوقًول لاةتنا ميلمعن لليمنطنيلييفلحمهّل،للأنلالوياململدةلط يا ةللياببلا  حنينل،لهذا

ابةنتيجللتؤثرلعىللبحم ظفليابةتويللالليا تطعلاةنيوملمبهومهلامللكفللبهلابةشلكلاةصث حليهذهل

ن ع للاخلدموتلياةرعويللاة يلتندملبحما تفيدين،ليعح هلفو نلعدملالاةزتاملهبذالالوياملاملنّظملعىلل

شلكليجبوتلة  ك نلعىللحاوبلاملا تفيدينليابةتويللة  ك نلمهلاملترضرينلالأكربلمنل

لجراءلذكل.ل

لمولةنظوملاملدارس،لجن ىللحّدٍّ دلبأأنلم ظفلهذهليةك نلنظوملدياملهذهلالويرلمشوبهلا 

الويرلمثللاملدرسلياملعمللهللحقلالمتتّعلابال جوزةلملدةلة وعللأأايملفنطلعىللمدارلاةا نل،ليهذال

ذلجوءتليفلاةفنرةل)اثةثًو(لمنلاملودةل) (لمنل8دة للعىللمدىلرضيرةلت اجدلامل ظفليفلمعهل،لا 

ل" ايملخالللأألملدةلة وعللجوزةلخوصللا لمينحلاةعومح نلابذلينليمتتع نلابةعطا ةللاةص فيللاةتعحاميت:

ل."اةا نل

يهنولنع دلينتاوءل:لمولمصريلاملا تفيدلأأثنوءلاةعطا ةللاةرمس للبدلارلخالللشهريل)مت زل

لاللأأهللهللياللأأقوربلأأيلأأنلذييهليرفض نهليالليرغو نل ذالاكنليحيدًا يأآب(لمنللكلة نل،لا 

(لمنل9،ل8املودتنيل)ابة تنبوهللأأصاًللأأيله لنفاهليفضللبنوئهليفلالوار؟لمتلحللهذهلاحلوةللمنل

ل(لمنلاةتعحاميت.9نظوملديرلالويةل،لياملودةل)

ذليردتليفلل يلأأليلاحلدالابةعطللاملدرة  للأألعلاةصغريلجي زلمتتّل"ل(لمنلاةنظوم:8)املودةلا 

ل لتنررهو لاة ي لاحلوالت ليف لالوار ليف لبنوئه لاةوثثلا لاة مترار لمكتب لت ص ل لعىل لبنوء لالوار دارة

رادتهلياخت ورهلل."الاجامتعي ىللا  يفهملمنلاةنصلأأنلبنوءلاملا تفيدليفلالوارلمنلعدمهلالليرجعلا 

دارةلالوارلبعدلأأنلت صحهولت ص للمنلمكتبلاةوثثلالاجامتعيل اموليصدرلقرارلبذكللمنلقبللا  يا 

صدارلقرارهوليفلهذالاخلص صلمنل هبذالاةصدد،ليهذاليعينلأأنلاال دارةلنفاهولغريلقودرةلعىللا 

اموليهلمحزمللابالة امتعلةت ص للاملكتبلأأياًلليمنلمثليبعدلمراعوةلمصححللاملا تفيدلتحنوءلنفاهوليل ا 

 تنّرر،ليهذالم قفلحان.ل

لاةعطا ةلل لأأثنوء لاملا تفيدين لمن لقح ل لعدد لة ى لالوار ليف ليونى لال لقد لحول، لأأيّل عىل

لة  ك نلمصريلالويام؟لاملرشعاةص فيل،ل ذهل(لمنلنظوملديرلالويةللعوجلله9)املودةلييفللمفوذا

 لاحلوةلليكاملييل:
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لل:أأيالًل" لاةص فيل لابةعطا ةل لابلمتتع ليرغو ن لال لاذلين ليالأحداا لاةصغور لحت للأأليحتثق لاذلين ي

حدىرسيللدينلظريفهملالأل حنوءلأألابةتنويبليفلمج عللديرلالويةللاة يليمتلحتديدهولة ن ايًللذكللاب 

ليح ل.أألللمنليلمت زليةغويللالألليللمنمنلالأللاةنطرليملدةلشهرينلمت اصحنيلاعتووراًل

ىللالوارلاة يليتنررلل:اثن وًل نلأألتؤمنلدائرةلاخلدموتلالاجامتع للمتطحووتلننللاةصغورليالأحداالا 

لقومهتم.ا لينض العطحهتملاةص فيللفهيولمعلت فريللكلمتطحووتل

:لتعدليفلالوارلاة يليتنررلاة مترارلالوياملفهيولخالللاةعطا ةللمنوجهلثنوفيللياجامتع لليتريجي للاثةثوًل

لل."فضلليجهلممكنأأليقوتلاةفراغلعىللأألمالمئللتؤمنلاةتامثرل

لاةعطا ةلل لفرتة لخالل لغحنهن لةيمت لاةنطر لما ت ى لعىل لالويةل لدير لمج ع لبأأن يالحظ

لمهننلمنلأأجللاةرعويل لابملا تفيدينلاذلينلينتيضلحولهتمللاةص فيل،لة ىلعددلحمديد ياةعنويل

اةونوءلفهين،ليهذالفيهلفوئدةلكوريةلبدليةلليبحما تفيدينلمعًو،لفولويةللةتشغّللعددًالحمديدًالمنل

لةياوعدل لنفاه لاة قت لييف لنفنوهتو، لمن لة تنحّل ليابةتويل لمج عهن، لتشغ ل لمن لبداًل الوير

آخري لأأطفوللأ لحبدلاملا تفيدينلمنلالاحتاككلياةتعومللمع نلمنلمدنليحموفظوتلأأخرىليهذا

ىللمول ضوفللا  ذاتهلفيهلف ائدلمّجللمنلاةنوحيللالاجامتع للياةنفا  للياةشخص لليحىتلاةرتفهي ل.لا 

تندم،لة  ك نلاملا تفيدينلمضنلبرامجلاجامتع لليثنوفيلليتريجي للخالللهذهلاةعطا ةلليابةتويلل

نلذكللعوماًللماوعدًاليفلتنش  طهملةيمتلمحئلفراغهمليةنليشعريالابالكتئوبلياملحللبللة  ك 

 يارت وهحملاةنفيس.للل

ىلل (لمنلاةتعحاميتلة نجدلبأأهنولقدلأأكّدتلعىللموليردليفلاملودتنيل9)املودةلية لانتنحنولا 

لبحتكرار،لحيثلجوءتلفهيو:ل9،ل8) لجتنوًو ليحتح حهو لةرشهحو لةيسلهنوكلداعٍّ (لمنلاةنظومليةهذا

لبحمل" لاخلدموت لتندمي ليف لالاة مترار لمتكّلبغ ل لال لاذلين لابةعطا ةللا تفيدين لالمتتع لمن لظريفهم هنم

لدارل ليف لجتم عهم لا ىل ليصور لالاجامتعي لاةوثث لمكتب لت ص وت لحاب لالوار لخورج اةص فيل

ل لأألياحدة لذكللأألي ليف لمبو لما تحزموهتو ليهت ئل لماكهنو لحتديد لالاجامتع ل لاةرعويل لدائرة ليتت ىل كرث

لل."ليةوئطلاةننللياةربامجلياةفعوة وتلامل هجللاكف

اتّضحلةنولفاميلتندملبأأنلهممللم ظفيلديرلالويةللهممللشوقللينبيا ةللةك هنولخوصللبرعويلل

لة لليهنور،ل لما مترة لةك هنو لبحغويل لاملا تنبللييفلنفسلاة قتلصعول لاذلينلمهلرجول الأطفول

ذ ليةهذالرأأىلاملرشعلمنثهملامت وزاتلخوصللتشّجعهمليحتفّزمهلبحنيوملمبهوهمملبأأمكلليجهلممكن،لا 

ل) ل"38نّصليفلاملودة لبعدلل:اثنً و(لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع ل: مينحلاةعومح نليفلديرلالويةل،

يراعىليفلحتديدلمندارهولطو علل...ةوعوتلاةعمللاملنررة،لخمصصوتلمنط عللمب جبلاةتعحاميت
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يقون نلرضيولللقون نلخمصصوتلم ظفيلالويةلاةعملليظريفه،ليتا تثىنلهذهلاخملصصوتلمنل

لدينلننصلل."الوخل لالويرلة  ثصح نلعىللخمصصوهتملهذه نلم ظفيلهذه يفهملمنلاةنصلا 

لقون نلرضيوللالوخللأأيضًو،ل لغريلمشم ةللبنص صلقون نلخمصصوتلكاملاللتطوقلعحهيو ةك هنو

ضوفللا ىللذكل،لفو نلاملرشعلمللينَسلحصللامل ظفنيلاخلفراءل يهذالم قفلحانلمنلاملرشع.لا 

ذلنّصليفلاملودةل)منلاةغذاءل)يهذاليشمللم ظفيلاة ل (لمنل24جبللاةثون للياةثوةثللكامليفهم(،لا 

لحدااغذيللاملنررةلةلأليا تثقلاخلفراءلالألنظوملديرلالويةللعىل:ل" نلدّللعىلليشءٍّ لا  "،ليهذا

نهليدّللعىللمدىلاهامتملاملرشعلمب ظفيلديرلالويةل. لفو 

ل) لاملودة لياخملصصو10أأمو لاحل افز لتفوص ل لتنويةت هنو لفو  لاةتعحاميت لمن لاملمن حلل( ت

لت ل:ترصفلبحعومحنيليفلديرلالويةللاحل افزلياخملصصوتلالآل"مل ظفيلديرلالويةلليهذالنّصهو:ل

لل:أأيالًل لاكمل لي م لا لراتب لاش تغوهلم لحوةل ليف لهلم لاملمن حل لاخملصصوت ىل لا  لالألأألضوفل لايم يلأألع ود

ليلتع يضهملب  ملراحللمنلذكل.أألاةعطللاةرمس لل

لمنلاةاوعللاة احدةلظهراًلل:اثن وًل لبحعومحنيلمضنلاة جبللاملاوئ للاة يلتودأأ لشهراًي مخا نلدينورًا

لحىتلاةاوعللاةاودةللياةنصفلماوًءليبدينلمنويبل.

:لموئللدينورًالشهراًيلبحعومحنيلمضنلاة جبللابح ح للاة يلتودأألمنلاةاوعللاةاودةللماوًءلحىتلاثةثوًل

ليمخا نلدينورًاليفلحوةللاةتنويب.ل،بدايللالوياملاةرمسيلبح  ملاةتويل

لموئلليمخانيلدينورًالشهراًيلخالللفرتةلاةتجمعلاةص فيليبدينلمنويبل.ل:رابعوًل

ل."طفولمخا نلدينورًالشهراًيلبحعومحنيليفلاة جبللاةصووحيللبديرلالويةللةلألل:خوماوًل

ذلأأعطتلةلكلفئللمنل ة لقرأأانلهذهلاملودةلبمتّعنلة نجدلبأأهنولحتنّقلاةعداةللبنيلامل ظفنيلا 

امل ظفنيلخمصصوتلتنوبللهج ده،لمفثاًللمنحلامل ظفلاذليليعملليفلهذهلالويرلرمغلاةع دلأأيل

لأأهنول لكام لاةرمس ل، لالاةرتاحل لمنلهذه لنفاه لمنوبللحرمون لخمصصوتلمنوة ول لاةرمس ل اةعطا ةل

صوتلبحم ظفنيليفلاة جبللاةثوةثللتنّدرلبضعفلاخملصصوتلاملمن حللبحم ظفنيليفلمنثتلخمص

اة جبللاةثون للةك نلمدةلاة جبللاةثوةثللأأط للمنلاةثون للياملشنللفهيولأأكرث،ليةك نلاةعمللخاللل

اةعطا ةللاةص فيللصعوللعىللامل ظفنيلحيثلأأنلأأغحويهتمليفضح نلعدملاةعملليالمتتعلابالةرتاحلل

لمن لاخلدموتلفهيو، لتندمي لياة مترار لاةعمل لعىل للوفعهم لبحم ظفني لمغريل لخمصصوت لاملرشع ح

ةلأطفوللاملا تفيدين.ليةك نلهممللامل ظفنيلاذلينليتعومح نلمعلالأطفوللاةرّضعلاذلينلمهلمنلي مل

لحيتوج نلمنلرعويلليعنوبللخوصللباببلصغرل لأأربعللة ن ات،لشوقلليصعوللملو ياحدليةغويل

لاملرشعلح افزلحمددةليفلاةفنرةلالأخريةلمنلاملودةلاة يلحننلبصددهو.للة هنم،لفندلخّصصلهلم

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=130220061961947
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أأمولامل ظفنيلمنلفئللاحلراسلابح ح  نلفندلاة تثنهتملاملرشعلمنلهذهلاخملصصوتلمب جبل

ل) لالل11املودة لمو لأأهنملمثللأأيلحراسلة ح  نللويائرلالويةلليهذا لمنلاةتعحاميتلعىللاعتوور )

لاكنلبنيللم ظ ذا فيلديرلالويةللقدلمنثتلهلملاخملصصوتلةك هنمليتعومح نلمنلنتفقلمعه،لفو 

نلمللننللأأكرثلصع بل،لفهملأأمنوءل الأطفوللمبورشة،لفو نلهممللاحلراسلابح ح  نلاللتنللعنلهممهتملا 

ىللاةن ملبلكلهديءليراحلليأأمونل لأأنلالأطفوللخيدلينلا  ذ لا  عىللأأرياحلالأطفوللاملا تفيدين،

نظنيلعىللط للابح للمنلأأجللحاميهتمليعدملاملاوسلهبملبأأّيلةك هنملعىلليننيلبأأنلاحلراسلمت 

أأذىلفهذالاةشع رلابلأمونليالاطمئنونلاللتندرلبمثن،لذلالنرىلرضيرةلحذفلهذهلاملودةليمنثهمل

ل) لاملودة لنص ليهذا لالويةل، لدير ليف لامل ظفني لزمالهئم لبونيل لأأة ة لهلم لموة ل (:ل11خمصصوت

ل."(لمنلهذهلاةتعحاميت10اة اردةليفلاملودةل)ليا تثىنلاحلراسلابح ح  نلمنلاخملصصوت"

لاملوثثلاةثوةث

ليأأحاكملموة للخوصللبهاةعن ابتلاملفريضللضدلاملا تفيدل

نلكرثةلعددلالأطفوللاملا تفيدينليفلديرلالويةلليت اجدمهلهنوكلابة مترارلة لليهنورل ا 

ليتابّب  لاذلين لحبق لتفرض لعن ابت لترشيع لا ىل لحيتوج لخمتحفل، لبيئوت لمن لخحقلياج هئم ليف ن

املشولكلبداخحهولأأيلاختالللالأمنلياةنظوملفهيولأأيلعدملالاةزتاملابلأيامرلياةت جهيوتلاة يلتصدرل

لهذال لمن لالأيل لاملطحب ليف لابةتفص ل لة نتنويةهو لمو ليهذا ليم ظفهيو، لالوير لهذه دارات لا  من

ىللأأحاكملاملوة للاخلوصللابملا تفيدينلمن ديرلالويةلللاملوثث.لأأموليفلاملطحبلاةثوينلفانتطرقلا 

لاةنون نل لتنفيذ لةتاه ل لاةصودرة لياةتعحاميت لياةنظوم لالاجامتع ل لاةرعويل لقون ن ليف ليردت اة ي

لاملذك ر.

 املفريضللضدلاملا تفيد.لاةعن ابتاملطحبلالأيل:ل

ل ليمت لأأن له  لالأصل لأأم ر لمتوبعل لالويةل لدير لمن لا ىللاملا تفيدين لياةزنيل ابة مترار

نزاللما ت امهلاةطف يلليعدملمعومحهتمل ذالاقتىضلالأمرلذكللبدينلا  اللا  بنا ةلأأيـوًلاكنلاةاببلا 

نزاللاةعن ابتلحبنهملمكالذلأأخريل،ل(37)الأذىلهبم ىللا  مبعىنلقدلتنتيضلتن ميلةح كهمليترصفوهتملا 

لحديثلل لأأةوة ب لمثون ل لالأاكدمي ل لاةرةوئل حدى لا  لأأدرجت ليقد لاةيك. لالوياء آخر لأ لقدميًو يقيل

لالأل لمشولك لمع لبحتعومل لاالتصول،ليعرصيل لاملتوبعل، ل)اة قويئ، لأأةح ب لييه: ليتربيهتم طفول

ل ل)اةتعزيز(، ل)اةعنوب(اةرتغ ب لاةرته ب لابةعن بل، لياةعاليج(اةرتب ل لياال رشود، لاةت جيه .ل(38)،

نل لفو  لاةث ابلياةعنوبليفليعح ه، لمبدأأ لتبيّن لمتّفن نلعىللرضيرة املتخصص نليفلاجوللاةرتب ل

لل.اجوللترب للالأطفوللةف ائدهلامجلّل
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يقدلةكللاملرشعلاةعرايقلماكللاملتخصصنيلاةرتب ينيليفلهذالاةصدد،لفه ليفلاة قتل

آتلاملوة للبحما تفيدينلاملحزتمنيلبن اننيل اذليلأأعطىلاةصالحيللجملحسلالوارلبتندميلاحل افزلياملاكفأ

لابةتفص للعندل ليكذكللاملتف قنيليفلدراة هتمليغريمهلياة يلة نتنويةهو ليتعحاميتلالوار، يأأنظمل

آتلةيكلدرل اةللتشكيالتلديرلالويةلليفلحبثلما تنبل،لنّصلعىللعن ابتلجبونبلهذهلاملاكفأ

ليك نلهنوكلت ازنليفلمعح للاةرتب ل،ليأأدانهلاةعن ابتلاة يلمنلاملمكنلفرضهولضده.للل

ذلأأجوزتل فرضلعن بللختفيضلمرصفل(لمنلنظوملديرلالويةللملديرلالوارل20)املودةلا 

لقومللمنهلملدةلاللتتجويزلالاة و عنيل(./.25)جيبلاحلدالبنا وللاللتزيدلعىلل ذا ةلكلمرة،لا 

لبأأيلمنلاحملظ راتلأأدانه:

 يلاجلورحل.أألالتلاةراضللمحللالآل .1

 .يلجامع لأألمنلياةنظوملبص رةلفرديللخالللابلألاال ل .2

 يامرلياة اجبوتلياةت جهيوت.خموةفللالأل .3

ماكنللةكن امولفرضلهذهلاةعن بللعىللاملا تفيدلاحلدالمنلتلمديرلالوارةيسلاب  حنوءليا 

ل لعىل لحصل لقد ليك ن لأأن لالاجامتعيالبّد لاةوثث لمكتب لمن لعحامً،للت ص ل لاخلص ص. هبذا

ل(لهذهلاةعن بللخوصللابملا تفيدلاحلدالدينلبنيللاةفئوتلاةعمريل.20حابلاملودةل)

ل)ل لاملودة لأأيل21أأمو نذار( ل)ا  لأأي ل)تنبيه( لفرضلعن بل لالوار لفأأجوزتلملدير لمنلاةنظوم )

لاةت قفلعىللت ص لل لدين لعىللما تفيديلالوار لمرصيفلاجل بلاة  يم( ل)قطع لمع )ت ب خ(

ل ليا تتبع لأأن ليعىل لالاجامتعي، لاةوثث لاال لمكتب ل)عن بل لخصم لمن5نذار لدرجوت لةح كهل(

ل) لاةت ب خ لدرجوت10يعن بل لياي( لمديرلل، لالاجامتعي لاةوثث لمكتب لاملرشع لشورك لة  حبذا

الوارلعندلفرضهلةهذهلاةعن ابتلأأيضًوللأنلنفا  للالأطفوللرقينلليحّاوةللجدًا،ليحيتوجلاملديرل

لاملنش دلاذليله لاةرتب لل ىللتفكريليمتّعنلقبللفرضلاةعن بللحىتلاللخترجلاةعن بللمنلهدفهو ا 

لياال صالحليةيسلالانتنوم.

لحول،ل لاةعن ابتل3)املودةلعىللأأيّل /أأياًل(لمنلاةتعحاميتلبّ نتلاحلوالتلاة يلتصدرلفهيو

لمنلاةتفص ل،لييهلكاملييل:لل21املنص صلعحهيوليفلاملودةل) ل(لبيشءٍّ

حدىليفلتصدرلحبقلاملا تفيدلةتنبيه:عن بللا .1  تلأأدانه:والاحللا 

ىللالوارلبعدلاةاوعوتلاملنررةلبحت اجدأألت .أأل  ل.خرهلعنلاحلض رلا 

 .حدلاملا تفيدينأألعتدائهلعىللاثو تل .ب

 لاملا تفيدين.حمويةللاةا  طرةلعىل .ت
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 ه ائه.أأليلأألحابلرغوتهللاملا تفيدينلتا  ريحمويةلل .ا

يلخشصلمعهلأألي اءليفلحوةللقيومهلاب لل:نذارليجحبلمرصيفلاجل بلاة  يملعنهلملدةلشهراال ل .2

 ل.هماملاكنتلدرجللقرابته

 يفلاحلوالتلأأدانه:ل،شهرأألنذارليجحبلاملرصيفلاة  يململدةلثالثللاال ل .3

ذالثبتلحتنينيوًل .أأل  دارةلخموةفتهلةال للا 

ذالثبتلحتنينيوًل .ب  .حعومحنيليفلالواربلخموةفتهلا 

يلتا  ريمهلحابلأأليلحمويةللاةا  طرةلعحهيملأألحدلاملا تفيدينلأألثو تلاعتدائهلعىلل .ت

 ه ائهلبحمرةلاةثون ل.أألرغوتهليل

 ،ليفلاحلوالتلأأدانه:اةت ب خليجحبلمرصيفلاجل بلاة  يململدةلشهر .4

 .لمنليجدليفلحوةللةكرلك .أأل

 حدىلاملاكراتا لتعوطيليلليه لكلمنليجدل .ب

 .دييللاخملدرةلكلمنليجدليه ليتعوطيلالألل .ت

ذالكررلخموةفتهلةال ل .ا  .يلخشصلمعهأألي اءلا ليلكررلأأليلاةعومحنيليفلالوارلأألدارةلا 

ل) لمنلاملودة ل)اثن ًو( لاةفنرة لنّصتلعىللفرضلعن ابتلأأشدل3أأمو لفند لمنلاةتعحاميت، )

 ابتلاملذك رةلأأعالهلأأاللييهلعن ب يل)اةننل(لي)اةفصل(لمنلالوار،ليخلط رةلرصامللعنلاةعن

لعنيل لالأمرليهذا هنوء لاةنب لليا  لجلنل لأأيلكلهبام امو ليا  لالوار لملدير ليرتكهو لمل هنو هوتنيلاةعن بتنيلفو 

لاةص ابليم قفلحان.لل

آخرلننللاملا تفيدلمنلالوارلتصدرلعن بل ىللدارلأ لت ل:الآلحدىلاحلوالتلا ليفللامل دعلفيهلا 

ذالكررلخموةفتهلةال ل .1 لكرثلمنلمرة.لأليلاةعومحنيليفلالوارلأألارةلدا 

ذال .2  معهلهماملاكنتلدرجللقرابتهلمنهلبحمرةلاةثون ل.لىلخشصوًلأأيلا 

ذالكررلتعوط هلاملاكراتل .3 ذاليجدليفلحوةللةكرلبحمرةلاةثون ل.أألدييللاخملدرةليلالألأألا  ليلا 

حدىلاحلوالتلأأدانه:أأمولعن بللاةفصللمنلالوارلفتصدرلمنلابحجنللحبقل لاملا تفيدليفلا 

ذالثبتلممورة تهلفعالًل .1 ىللاجلهوتلاةنضوئ لليلق اعدلالألأألدابلاةعومللابلآللخمالًللا  خالقليحيوللا 

 لللجرميللمب جبلقون نلاةعن ابت.يفلك نلفعهلليشلّكل

ىللاجلهوتلاةنضوئ للاخملتصللا ليلليلةالحلغريلمرخصلبهلقون انًلأألقيومهلحبملل .2 ييشمللحوةتهلا 

لالآل لياةراضلذكل لاجلورحل لاملودةلل.الت لمع لتتعورض لاحلوةل لهذه لمن لالأخري لاةشق حنينل،

(لمنلاةنظوملحيثلأأنلاملودةلاملذك رةليكاملذكرانهوليفلبدايللهذالاملطحبليفرضلعىلل20)
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ل) لحيمل لاذلي لاحلدا لياةراضلالآلاملا تفيد لاجلورحل لالت لعن بل لاجل بل( لمرصف ختفيض

ةلكلمرة،لبيامنلهذهلاملودةلمنللدةلاللتتجويزلالاة و عنيمنهلملل(./.25)بنا وللاللتزيدلعىلل

اةتعحاميتلتنيضلبفصللاملا تفيدلمنلالوارليدينلأأنلمتزيلبنيلاحلداليغريه،ليةك نلاةنظومل

هللاةعح لياةام لعىللاةتعحاميتلفاللجي زلتطو قلاةشقلالأخريلمنلهذهلاحلوةللعىللاملا تفيدل

 منلاةنظوم.لللل(20ييكتفيلمبوله لمنص صلعح هليفلاملودةل)

ذاليجدلبحمرةلاةثوةثلليفلحوةللةكرل .3  .لدييللاخملدرةيلالألأألحدىلاملاكراتلا ليلتعوط هلأألا 

ذالاعتدىلعىلل .4 ىللاةنضوءليفقلقون نلاةعن ابت.يلحدلم ظفيلالوارلأألا   لحيوللا 

يالحظلبأأنلاحلوالتلاة يليمتلفهيولفصللاملا تفيدلمنلالوارليهلحوالتلخوصللابرتاكبل

قبلعحهيولقون اًن،ليبذكللفو نلصدرلتدبريلةوةبلبحثريللحبنهلمنلقبللاحملمكللاملا تفيدلجرامئلمعو

صالحهليبذكللفهذهلالويرلة تحللحملل يداعهليفلديرلاةتأأه للمنلأأجللتأأه هلليا  فعندهوليمتلا 

نلصدرلحبنهلتدبريلاةغرامللأأيلمراقبللاةاح كل صالحه،لةكنلا  ديرلالويةللبحعنويللبهليرعويتهليا 

ة هليةيسلهنوكلأأيلانهتيىلاةتدبريلاةل اوةبلبحثريللحبنهليه لالليزاللطفاًلليةيسلهللمأأيىليحجأألا 

منليتكفهل،لفأأينليذهب؟لأأالليصوحلفرياللبحمجرمنيلياةعصوابت.ليعح ه،لأأرىلرضيرةلع دةل

ىللالوارليفلاحلوالتلاة يلذكرهتو،ليأأرىلأأنليق علاملا تفيدليفلماتننعلاجلرامئللوة لل املا تفيدلا 

لاملعن نيليفلالوارلعىللتنصريمهليمتلفصللعىللتنصريلم ظفيلالوا لمنلأأنليمتلحموة ول رلفبداًل

املا تفيد،ليهذالمولاللأأتفقلمعه.لذلالأأرىلرضيرةلجعللحوالتلفصللاملا تفيدلاملنص صلعحهيول

ل) لاةطف ةلل3يفلاملودة لبرعويل لاحلوالتلمحزمل لمؤقتًو،للأنلالويةللييفلمج ع لمنلاةتعحاميتلفصاًل )

ليللحن قلاةطفللاة يلصودقتلعحهيولاةعراق.مب جبلالوة ت رلياتفوقل

ل ىل لا  لاال شورة لن د لكام ل"6)املودة لبأأنه: لتنيض لاة ي لاةتعحاميت لمن لحتم لل( لالوار ملدير

لالأل لقميل لاملا تفيد لاة ي لالوارأألرضار لم ج دات ليف لمنلل،حدهثو ليتا تنطع لاةاوئد يابةاعر

ل لبنا ول لاجل ب ليعتربلشهرايًلل(%50)مرصيف لأأيضًو لاال جراء لهذا لبأأن لاةوعض ليتص ر لقد ،"

لاملا تفيدل لاة يلأأحلنهتو لتع يضلةلأرضار لنعتندلذكللينرىلأأهنو لال لةكننو لحبقلاملا تفيد، عن بل

مبمتحاكتلالويةل،لكاملأأنهليمنلص وغللاةنصليفهملأأنلاختوذلهذالاال جراءلحبقلاملا تفيدلغريلمحزمل

ذلقدليرىلالأخريلأأنلاةرضل رلبا  طلأأيلميكنلا صالحهلمنلدينلرصفلاةنن دلعح هلملديرلالوار،لا 

أأيلأأنلاةرضرلاذليلأأحلقلابملمتحاكتلمنلقبللاملا تفيدلقدليقعلمنهلدينلمعدلأأيلقصدليةهذالقدل

ليتغوىضلعنلذكل،ليهذالم قفلحان.لل
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ذالملل(لمنلاةنظوملاة يلتنصلعىل:ل"ا ل22يقبللختوملهذالاملطحبلمنلاملفيدلتنويللاملودةل)

ل لاحلدا ّلأأليرتكب لي لة تل لمدة لخالل لخموةفل لأألل لفرض لاترخي لمن ّلأألشهر لقبللي لمن لعح ه لعن بل ل

آلزاةللا لدارةلجوزلملديرلالوارلبنوءلعىللت ص للمكتبلاةوثثلالاجامتعيلحم لاةعن بلليلاال ل اثرهولعدالأ

"،لهذهلاملودةلتشّجعلاملا تفيدلعىللعودهتوا لمبوةغلخمصصوتلاجل بلاملا تنطعللمنهلحيثلاللجي زل

ليل لأأاللهتذيبلةح ك وته لمباكفئته ليامل ظفنيليذكللبحف ز لالوار دارة لا  لأأجللن للرضو لمن ترصفوته

لةرتب لل ليحص ل لجيدة لطرينل ليهذه لحبنه آاثرهو لأ زاةل ليا  لاقرتفهو لاة يلة وقليأأن لاةعن بل ييهلحم 

آتلاللميكنلبحما تفيدلاحلص للعحهيولمنلقبللمديرلالوارلمولمللي افقل الأطفول،لةكنلهذهلاملاكفأ

ضوفللا ىللذكللهنوكلرشطنيلةتثنيقلذكلليهام:لأأياًل،لميضللعحهيولمكتبلاةوثث الاجامتعي،لا 

ة تللأأشهرلمنلاترخيلفرضلاةعن بللاة يلصدرتلحبنه،لياثن ًو:لعدملارتاكبهلأأيّللخموةفللخالللتكلل

اةفرتة،ليهذهلاخملوةفللمللحيددلاةنصلن عهوليبذكللفهييلتشمللمج علأأن اعلاخملوةفوتليمعديللاكنتل

يبديرانلنرىلرضيرةلحرصهولابخملوةفوتلاةعمديللفنط.لكاملن دلاال شورة،لبأأنلاملودةلأأيلغريلمعديل،ل

ت يحلبأأنلمج علاةعن ابتلاة يلة وقليأأنلذكرانهولمشم ةللبهلة ىلعن ب يل)اةننل(لي)اةفصل(ل

لحيثلاللميكنلتطو نهولعحهيام.ل

لنن ل:لهلليمتلفرضلاةعن ابتلحبقلاملا تفيدينلمنلديرلالويةللمعح وًل ؟لجوءتليأأخريًا

(لمنل%50يفلالوراةللاة يلأأجريتلعىللداريل)اةزه ر(لي)اةربامع(ليفلمدينللامل صل،لأأنل)

أأفرادلاةع نللمنلما تفيديل)دارلاةزه ر(لقدلفرضلعحهيملاةعن ابت،لأأمولخبص صل)دارلاةربامع(ل

ل) لحبق لاةعن ابت لفرض ل%35.8فند ل( لمن لاةع نل لأأفراد لمن لاةعن ابتلما تفودهيو، لن ع ل أأمو

تن عللبنيلقطعلاملرصيفلاة  يملةفرتةلحمددة،لاةت ب خ،لاةتأأنيب،لياملنعلمنلاةنيوملبوعضلفاكنتلمل

ل.ل(39)الأنشطل

لاملطحبلاةثوين:لأأحاكملموة للخوصللابملا تفيدينلمنلديرلالويةل.

لالأطفولل لشؤين ليكفوةل ليعنويل لبرعويل لاهمت لقد لاةعرايق لاملرشع لأأن لتنّدم لفامي لةنو تونّي

ىللاةنن دل املا تفيدينلمنلالويةلليمنلاكفللاةن ايح،ليةك نلاال ناونلصغريًالاكنلأأملكوريًالحيتوجلا 

ام ليا  لحريااًن ليرتكه لمل ليةهذا لاملا تنبح ل، ليمشوريعه لالآن ل ليحوجوته لاة  ميل لام ره لهللال دارة ليفّر و

لحيصللعح هلعندلبح غهل لمنلاملوللمكرصيفلجيبلي يملال ش ووعلحوجوتهلتكلليرص دًا مندارًا

ةنلاةرشد،ليهذالم قفلجيدلمنلاملرشعللأنلشه ةلاملوللمغريةلليفلذاتلاال ناونلهماملاكنل

ىللاةطرقلاملع جللياملحت يل،ليبذكللفو نل ة نّه،لفو نلمللحيصللعح هلابةطرقلاملرشيعللفا  حجأألا 

لفريلاملوللبحما تفيدينلمنلديرلالويةللة  جنهبملمنلالاحنرافلياجلن ح.لت ل
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ل) لاةفنرةل29فوملرشعليفلاملودة ليةغويل ل)اثةثًو( (لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع ل،لمنلاةفنرة

لأأةزمليزيرلاةعمللياةشؤينل ل)اثةثًو( لفمب جبلاةفنرة لاةصدد. لتنويللأأحاكملخوصللهبذا )خوماًو(

عوانتلاةرعويللياةضامنلاب لاملا تفيدينلمنلديرلالويةللبحرعويللالاجامتع لللالاجامتع للبشم للمج ع

مكرصيفلجيبلي يملحيددلمبحغهللهللعونلاال للهذهلصلجزءلمن صلختلليمتلالاجامتعي،لعىللأأن

لاة زير لاةوويقبتعحاميتليصدرهو لاجلزء لأأمو ليدّلفلل، ليفللهمسابلهلخر لاملصورفلاحلك ميل لوىلأأحد

لهلحيامنليوحغلةنلاةرشد.حاوابتلت فريلمغحنللال عونت

يداعلاجلزءلاةوويقلمنلنن دلاملا تفيدليفلاملرصفلرابعوًلييفلاةفنرةل) (لبنّيلةنولاملرشعلك فيللا 

ذلجوءتلفهيو: عوانتلاةرعويلل"لا  ت دعلديرلالويةللبحرعويللالاجامتع للختص صوتلاملا تفيدينلمنلا 

لمنلدخ هللالوارليةغويللياةضامنلالاجامتعيلبأأقاوطلة ن يللاثبتلليفلحاوبلاملا تفيدلابتد اًء

متومهلةنلاةرشدلعىللأأنليرصفلمجم علاملووةغلامل دعللابمسهلياةف ائدلاملرتتوللعحهيولخالللتكلل ا 

".ليالحظلبأأنلديرلاملدةلباعرلرصفلالوينورلمنورنللباعرلاذلهبلعندلتاحمهلرص دلحاوبه

اال يداعلتودأألمنلدخ هللالوار،للالويةلليهلاجلهللاملحزمللبحنيوملهبذالاال جراءلةصوحللاملا تفيد،ليأأن

يهذاليعينلأأنلاملا تفيدليا تفيدلمنلهذهلاملزيةلاملوة للمنذلحلظللدخ هللالوارلة اءلاكنلقب هلل

داريللخمتصلل هنوءلالأمرلأأيلبنرارلمنلاحملمكللأأيلهجللا  يفلالوارلاكنلبنرارلمنلقبللجلنللاةنب لليا 

لت دعليفلامل لهذه لنن ده ليأأن لذكل، لحيدد لاخلوصلباعرلةك نلاةنصلمل ليحاوبه رصفلابمسه

لباعرلرصفلالوينورل لنن ده ليا تمل لفأأنه لاةرشد لةان متومه لا  لعند ليا تمللرص ده اذلهبليحيامن

لنن دل ليتجنب لاحلوةل لهذه ليف ذ لا  لبحمرشع، لحان لم قف ليهذا لاذلهب لباعر لمنورنل اةعرايق

مونليبع دللكلاملا تفيدلمنلاةتنحووتلالاقتصوديلليعدملاة تنرارلأأةعورلاةا قلةك نهليفلحوةللأأل

لاةوعدلمنلأأنليحثقلبنن دهلاةرضرلاةنوجتلعنلاةتضخملأأيلأأيّللحوةللاقتصوديللةيئللأأخرى.

لاةفنرةل) ل(لفندلنّصتلعىل29(لمنلاملودةل)خوماوًلأأمو ترصفلبحما تفيدلاذليلتننطعل":

لهلليفلحاوبلاةت فريلاخلوصلبهل لاملتجمعل لاملووةغ لمج ع لبحرعويللالاجامتع ل لالويةل لبدير عالقته

اللتنللعنلمبحغلاحلدلالأدىنلةنرضلاملشوريعلحهيولعندلبح غهلةنلاةرشد،لعىللأألياةف ائدلاملرتتوللع

يفهملمنلهذالاةنصلأأنلاملا تفيدلل."ةلبدلخللال عونتهلعىللشؤينهليضامنلما تنبهلاةصغريةلاملدرّل

ماكنهلأأخذلرص ده املاجللابمسهللمنلحاوبهلاذليلاننطعلعالقتهلابلوارللأيلةببلاكنلةيسلاب 

كاملل) نلملليمكللةنلاةرشدلاذليله لا  جيوب للمنلجونبل18يفلاملرصفلا  لفيهلا  (لة نل،ليهذا

جراءلاةترصفوتلاةنون ن للكاملأأنهلقدل ماكنهلا  ةك نلاملا تفيدلقبللهذالاةانليعتربلقورصًاليةيسلاب 

نهلقدليحثقلبهلحمكلهذالاةنصلاةرضل آخرلفو  رللأنهلهيدرلنن دهلبأأش  وءلغريلمفيدة،ليمنلجونبلأ
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لبحرصفل ليةيسلهنوكلمنليك نلما تعدًا لاةصث للمثاًل ىللاةنن دلمنلأأجللرعويته قدلحيتوجلا 

ىللدائرةلاةرعويللالاجامتع لل عح ه،لذلالمنلالأيىللأأنليامحلاملرشعلة ةّ هلأأيليصّ هلبتندميلطحبلا 

يد،ليفلهذالاخلص صليبعدلأأنلتتأأكدلالوائرةلمنلمصداقيللطحبلاة يللأأيلاة يصليحوةللاملا تفل

(لأأنل29برصفلمبحغلمنوةبلهللبحرصفلعح ه.لكامليفهملمنلاةفنرتنيل)رابعًوليخوماًو(لمنلاملودةل)

امول نن دلاملا تفيدلامل دعلليفلاملرصفلترتتبلعحهيولف ائد،لمبعىنلأأنهلالليا تمللرأأسلموهللفنطليا 

لاةف ائدلمنلعدهمو،لفحك نلهذهل أأكرثلمنلذكل،ليهذاليابّبلمشلكللييهلمدىلرشع للهذه

نلاةكثريلمنلاملا تفيدينلة فلةنليا تحم هنول اةف ائدلرب يللحيرهمولاةرشعلاال ةاليملاحلن فلفو 

لاملزّيةل لاةرشع للةيكليا تفيدلاملا تفيدينلمنلهذه لمنلالأفضللاةتامثرلنن دمهليفلاملشوريع ذلا

آخرلةيكلالليأأمثلاةنومئنيلبتمن للنن دمهلأأموملهللالجللجالهللي ملاةنيوم لل.لاملوة لليمنلجونبلأ

لجوءتليفلاملودةل لفتأأك دلملو لابملوة ل لخوصل لالويةللمنلأأحاكم لدير ليردليفلنظوم لمو أأمو

ذلجوءتليفلاملودةل)29) لا  آنفًو، لأ (لمنلاةنظوم:ل17(لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع للاة يلتنويةنوهو

صلةلكلصغريليحدالمرصفلجيبلحيددلمندارهلمب جبلتعحاميتليصدرهوليزيرلخيّصلل:أأيالًل"

لياةل لالاجامتع ل.اةعمل ىللل:اثن وًللشؤين ليا  لمن ليالأحداا لاةصغور لتننالت لاج ر لالوار تتثمل

ّلأألمدارةهمليمعوهدمهليلك وهتمليل "،ليفهملمنلعوورةل)ةلكلصغريليحدا(لخرىأألللنفنوتلرضيريللي

لالأطفوللأأيلمنلمعرل)ي ملياحدل لخموةفلل4ل–بأأنلفئل ة ن ات(لغريلمشم ةنيلابةنصليهذا

نللأهنولنّصتلعىللمش للمج علاملا تفيدينلهبذهلاملزّيةلاملوة ل،ليقدلمتل(لمنلاةنون 29ةنصلاملودةل)

ل/اثةثًو/أأ(لمنلاةتعحاميتلياة يلة نتنويةهولبعدلقح ل.12تداركلذكللابملودةل)

ل لأأمو لالويةلل18)املودة لأأيل)دير لاةثالثل لالويةلليبأأن اعهو لأأةزمتلدير لفند لمنلاةنظوم )

يةللةلأحداا(لبتأأمنيلمج علاحت وجوتلاملا تفيدينلةلأطفول(لي)ديرلالويةللبحصغور(لي)ديرلالو

منلاملاكنلياملحبسلياملأألكليكذكللمرصيفلاجل بلاة  يم،ليغريلذكللمنلاملا تحزموتلاة يل

لاخلدموتلياللجزءلمنهلمنلرص دلاملا تفيدل ليابجملون،لأأيلةيسلبدلارلأأخذلمثنلهذه حيتوج هنو

ل ليال لاة  يم، لمرصيفه لمن لقطعه ليال لاملرصف ليف لبذمتهلامل دع لدينًو ليصوح ليال لذييه، من

لاملودةل) لأأمو لبعدلتنويلل19يا ت يفلمنهلما تنباًل. (لاة يلتنصلأأحاكملموة للأأخرىلفن دلتنويةهو

آنذاك.ل12املودةل) لهيولأ ل(لمنلاةتعحاميتللأنهلمنلالأنابلاةتطرقلا 

ىلل رابعًو(لتأأك دل(لمنلاةتعحاميتلفو نلفنراهتولاةثالثلل)أأياًل،لياثن ًو،ليل12)املودةلفح لانتنحنولا 

(لمنلاةنظوملحيثليردتلفهين:ل18،ل17(لمنلاةنون نلياملودتنيل)29عىللمولجوءتليفلاملودةل)

ليأأيت:" لمو لاجواًن لبحما تفيدين لالويةل لدير لاملرفنلللتؤمن لاجلدايل ليفق لياملحبس لاملأألك أأياًل:
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ىللمدرة تهلل.1988(لةا نلل3ابةتعحاميتلعددل) رابعًو:لليللك ته.أأليلمعهدهلأألاثن ًو:لاج رلتننهللمنليا 

ّلأأل "،ليةتجنبلاةتكرارلمنلجونبليةاه ةللفهملاةنصلمنلدارةخرىلترتأأهيولاال لأألللنفنوتلرضيريللي

آخرلاللنرغبليفلحتح للاةنص.ل لجونبلأ

ل) ل)اثةثًو(لمنلاملودة لاةفنرة لمنلالأحاكملاملوة للفاميلخيّصل12أأمو لهمامً (لفندلتنويةتلجونوًو

ذلأأهنولتنويةتلمندارلمرصي فلاجل بلاة  يملاذليلة  رصفلهلليقدلتنويهللبيشءلمنلاملا تفيدلا 

لاةتفص للييهلكاملييل:لللل

ةفلدينورلأأل(لمخا نل50000قدرهل)لصلةلكلما تفيدلمرصفلجيبلمبحغوًلاثةثًو:لخيّصل"

لي زعليفنًولملوليأأيت:لشهرايًل

 ربعلة ن اتلي دعليفلدفرتلاةت فريلاخلوصلابملا تفيد.أأل(ل4بحما تفيدلمنلمعرلي ملا ىللمعرل)ل .أأل

ىللةتلة ن اتليرصفلب اقعل)أأل(ل6-4بحما تفيدلمنلمعرل) .ب ل(لمخاامئللدينورلي ميوًل500ربعلا 

 يي دعلاةوويقليفلدفرتلاةت فريلاخلوصلابملا تفيد.

ل) .ج لمعر لمن ل)12-6بحما تفيد لب اقع ليرصف لة نل لعرشة لاثن ي ىل لا  لة تل لة وعامئلل750( )

 فيد.يي دعلاةوويقليفلدفرتلاةت فريلاخلوصلابملا تلليمخانيلدينورلي ميوًل

ىللمثونلعرشةلة نلليرصفلب اقعل)18-12بحما تفيدلمنلمعرل) .د (ل1000(لاثن يلعرشةلة نللا 

 يي دعلاةوويقليفلدفرتلاةت فريلاخلوصلابملا تفيد.لةفلدينورلي ميوًلأأل

لل .ه لاذلي لبحما تفيد لاملوحغ ل)أألاكمل لالوراةلل18مكل لعىل لياملا متر لمعره لمن لعرشة لاةثومنل )

ا تفيدةلمنلديرلالويةللمنلاةناوءليفلحوةللمتديدلرعويهتولكامهللالوراةللاجلومع لليبحملا ليحلنيل

لحلنيلحص ةهولعىللمأأيىلمنوةبلأأيلزياهجولأأيلحص ةهولعىللفرصللمعل.

ل."ي دعلاكمللاملوحغليفلدفرتلاةت فريلأأيلذهن وًللبحما تفيدلاة تميلاملعوقلعنح وًل .ي

لالأحاكملاة يلميكنلاة تخراهجولمنلنصلهذهلاةفنرةليهلمولييل:

مج علاملا تفيدينلمنلديرلالويةلليرصفلهلملمرصفلجيبلشهري،ليمندارهلياحدلأأالليه ل .1

 .لةفلدينورأأل(لمخا نل50000)

للكل .2 لاةشهري لجيوه لمرصف لمن لجزءًا لياحلدا لاةصغري لاملا تفيد لمن لةلك لي ميًو يرصف

يداعهليفلحاوبلت فريه،لةيكليكّ نلهللرص داًل حابلمعره،لياجلزءلاملتونيلمنلمرصفهليمتلا 

 املا تنبل.للليفل
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لبينهل .3 لاةفرق لةكن لاجل ب لمرصف لمن ليا تفيد لياحلدا لاةصغري لمثل لاملا تفيد لاةطفل أأن

يداعلمج علمرصيفهليفل ىللاملرصيفليمتلا  لا  ليةيسلحبوجل لالليزاللرض عًو لةك نه له  يبيهنام

 أأيضًو.لاة تميلاملعوقلعنح ًولأأيلذهن وًلحاوبلت فريهللوىلاملرصف،ليهذاله لحمكلاملا تفيدل

ذال .4 نهليا تثقلأأنليا تمللاكمللمرصفلجيوهلاةشهريلةيكلأأمولا  أأمكللاملا تفيدلةنلاةرشدلفو 

لباكملل نه لفو  لاةان ليصللةهذا ذا لا  لاال ناون لذكللأأن لمنليراء لياةعا ةّل لعىللحوجوته يرصفه

دارةلشؤينهلاكفلليمهنولاةشؤينلاملوة ل،لةكنلهذهلاةفنرةلاشرتطتل ماكنهلا  نضجهلاةعنيللياب 

لاحلوةللأأنليك نلاملا تفل كامهللدراة تهلاجلومع ل،لكامليفلهذه ليفلدراة تهليةغويللا  يدلما مترًا

يفلحوةللأأعطتلهذهلاةفنرةلمزيةلبحما تفيدةلالأنىثلحيثلتا مترليفلاة تثنوقهولةهذالاملرصفل

حص ةهولعىللمأأيىلمنوةبلأأيلزياهجولأأيلحص ةهولعىللفرصلللةغويلليفلالوارلمتديدلرعويهتو

ىللرعويلليعنويللأأكرثلفهييل،ليهذالم قفلحانلبحمرشعلاةعرايقلحيثلأألمعل نلاةفتوةلحتتوجلا 

لةياتلاكذلكر.للللل

آنفًولخوصللابملا تفيدينلامل دعنيليفلديرلالويةل،لةكنلاملرشعل اخملصصوتلاة يلتنويةنوهولأ

الحظلبأأنلاملا تفيدلقدليننطعلعالقتهلابلوارللأيلةببلاكنلةكنهلالليزاللما مترًاليفلدراة تهلأأيل

آهل (لمنلاةنظوملعوجلتلهذهلاحلوةللمنلخالللمنحهل19املرشع؟لاملودةل)تدريوه،لمفولاحلللاذليلرأ

نلهذهلصصوتلشهريللعىللأألخم الليتنوىضلخمصصوتلمنلاجلهوتلاة يلتدرسلأأيليتدربلفهيو،ليا 

ة كلنصلاملودةلاملذك رة:للل ذالفصللمنلدراة تهلأأيلمنلتدرب ه،ليا  لاخملصصوتلتنطعلمنهلا 

لمخالليعلل:أأيالًل" ىللاحلدالاذليللرشينلدينوراًلمتنحلخمصصوتلشهريللقدرهو هن تلأألا 

يلالويرةلأأليلاملركزلأأليلاملعهدلأأليلاةتدريبليفلاةلك للأألعىللالوراةلللقتهلابلوارلياللزاللما متراًلالع

تنطعلل:اثن وًلليلاةتدريبلخمصصوتلمنلهذهلاجلهوت.أألاةتدريبيلليالليتنوىضلخالللمدةلالوراةلل

يلاملعهدلأألاخملصصوتلاملنص صلعحهيوليفلاةوندلأأياًللمنلهذهلاملودةلعندلفصللاحلدالمنلاةلك لل

نعتندلأأنلهذالاملوحغلضئ للجدًاليجيبلرفعلةنفه،ليمنلالأحانلل."يلالويرةلاةتدريبيلأأليلاملركزلأأل

لمنحلاملا تفيدلاخل ورليفلأأنلخيتورلأأّيلياحدلمنلاخملصصوت.ل

نلاةفن لا  لنن ل: ل)يأأخريًا (لمنلاةنون نلقدلمّضنتللويرلالويةلل29رةل)ةودةًو(لمنلاملودة

ليزارةل لأأةزمت لحيث لحتتوهجو لاة ي لاةنفنوت لأأن اع لمج ع لةتغط ل لياكفيًو لييافيًو لاثبتًو لموة ًو مصدرًا

لمضنل لالويةل لدير لمن لاملا تفيدين لالأطفول لةرعويل لاةالزمل لاملوة ل لاملووةغ لبتخص ص املوة ل

نهلةيسلهنوكلجّحللأأيلذريعللة زارةلاةعمللياةشؤينلختص صوتلامل ازنللاةعوم للبدليةل،ليبذكللفو 
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لت فرل لعدم لبابب ليبشؤيهنم لهبم لالاهامتم ليعدم لالأطفول لهؤالء لحبق لقرّصت ن لا  الاجامتع ل

ذلعحهيولتندميلمزيانيهتولة ن اًيلة ازرةلاملوة للهبذالاخلص صلة متلتثبيهتوليفلامل ازنللاةعومل.لللللل لاملول،لا 

لخومتل

بعدلرحا ةللط يا ةللمعلنص صلقون نلاةرعويللالاجامتع للينظوملديرلالويةللياةتعحاميتلاةصودرةللللللل

ىللمولييل:  ةتاه للتنفيذلاةنون نلياةنظوم،ليمولكتوهلاةووحث نلح للم ض علدراةتنولت صحنولا 

ي ائ للتن ملبرعويللالأطفوللياةصغورليالأحداالاذلينل .1 ديرلالويةلليهلمؤةاوتلاجامتع للا 

عون نلحوالتلاةتفككلالأرسيلأأيلمنلفندانلأأحدلاة الوينلأأيللكهيامليت فريلأأج اءلةحميللي

 هلملبحتع يضلعنلاحلنونلاةعوئيللاذليلافتنديهليجتنبللكلموليشعرمهلبأأهنملدينلالآخرين

لالأطفولل .2 لالويةللاىللرعويل لبحتع يضلعنللاملا تفيدينهتدفلدير لهلم لةحميل يت فريلأأج اء

يتربيهتمللاةرعويللياحلنونلاةعوئيللاذليلافتنديه،ليجتنبللكلموليشعرمهلبأأهنملدينلالآخرين

اموطهملأألجيوب لليفلخشص وهتمليليتعم قلالاجتوهوتلياةنميلاال لليتعحمي وًلليحص وًللينفا  وًللاجامتع وًل

ل لياةتامثر ليمتهّظّليقوتلفراغهملمنلخالللمنوجهلمنأألاةاح ك ل لتؤكدلصحهتملابجملمتع داءلدللألمل

لفيهالأل لمهنم لاملطح بل لابةنشوطوتلديار لاةنيوم لالاجامتع ل لاةرعويل لدائرة لاملرشع لأأةزم ليقد .

لياةتعورضلاذليلحصلليفل لاجلهوتلاخملتصل. لالأهدافلابةتنا  قلمع اةكفيا ةللةتثنيقلهذه

ل لحاب لالويةل لدير لمن لاملا تفيدين لأأن له  لاةصدد ل)هذا ل29املودة لاةرعويلل( لقون ن من

لأأيل)يعون نلمنللمهلمنالاجامتع لل مشولكلأأرسيللأأيلمنلفنداهنملأأحدلاة الوينلأأيللكهيام،

(لمنلاةنظوملفوملا تفيدينلمهلفئللياحدةلييهلالأيتومل2(،لأأمولحابلاملودةل)اةعنفلالأرسي

ينوفلاةعمللاببلهلملعىللقيدلاحل وةأألممنلالل) ةنظومل(،ليةك نلاةام لياةعح لبحنون نلفيجبلا 

 هبذالاخلص ص.لل

(لمنلقون نلاةرعويللالاجامتع لل32)املودةلأأن اعلالويرلاة يلنّصتلعحهيولاةنون نلأأربعللمب جبل .3

ل ل)ديرلالويةللييه: لبحووةغني(،ليقدلتنوقضلاملودة لةلأحداا، لبحصغور، (لمنل4)ةلأطفول،

لفنطلياةتبعدتل)دير لاةنون نلحيامنلنّصتلعىللثالالدير لالويةللمع لدير الويةلللنظوم

 بحووةغني(،ليهذالمولعح هلمنلاةنوحيللاةعمح للأأيضًو.

عطا ةللص فيللليعىللط للاةا نلليتخحهّل(لةوعللي ميًول24)لملدةليك نالويامليفلديرلالويةلل .4

ليجبللبأألمت زليل)شهريللييه ىللثالاليجبوتلييه: لا  لامل ظفنيلفهيو ليقدلقّاملديام ،)

لا لةغويل لاةظهر لمن لتودأأ ليأأخرىلماوئ ل لاملغربلصووحيل، لمن لتودأأ لة ح ل ليالأخرية ملغرب،
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آتل لماكفأ لاملرشع لمنثهتم لالويةل لدير لم ظفي ليمشنل ليةصع بل لاةتويل، لي م لصووح ةغويل

جوزات،ليأأغذيل.  يح افزلموة لليا 

لمتنعل .5 لاذلين لأأي لاةص فيل لابةعطا ةل لالمتتع ليرغو ن لال لاذلين لاملا تفيدين لمشلكل لاملرشع عوجل

صلديرلخوصللهلملعىللما ت ىلاةنطر،ليبذكللفو نلظريفهملمنلالمتتعلهبو،ليذكللبتخص 

 حيوهتمليفلأأمونليبع دينلعنلأأّيلخطرلهيددمه.

لاةث ابلياةعنوبليفلترب للاملا تفيدينلمنلديرلالويةل،لففيلاة قتلاذليل .6 تبىنلاملرشعلمبدأأ

نهلقدليفرضلعحهيملعن ابتلهبدفلضوطلالأمنليالاة تنرارليفل يندملهلملاحل افزلاملوة ل،لفو 

نذار،لت ب خ،لننل،لفصل(لالويرلياة عن ابتلاة يلنّصلعحهيولاملرشعلاكنتلمولييل:ل)تنبيه،لا 

(لمنلاةنظومل20معل)قطعلمرصيفلاجل بلاة  يم(.ليقدلحصللتعورضليتنوقضلبنيلاملودةل)

ل) لاملودة لمنلاةتعحاميتلخبص صلمحللاملا تفيدل3مع لياةراضل/اثن ًو( لففيلالآالتلاجلورحل ،

./.(لمنهلملدةلالل25بنا وللاللتزيدلعىلل)لهفلجيويتخفيضلمرصلاة قتلاذليلعوقبهلاةنظوملبل

لبحتعحاميتلاةتعورضلمعلتتجويزلالاة و عنيلةلكلمرة لياللجي ز لاةتعحاميتلابةفصل، لعوقبه ،

 اةنظوملةام لالأخريلعحهيو.

ضوفللا ىللذكلل .7 مج علاخلدموتلاة يلتندملبحما تفيدلمنلديرلالويةللاجون لليدينلمنوبل،ليا 

يداعهليفلحاوبلاةت فريلابمسهللوىلمينحلهللمرصيفلجل يبلي يملمعنيلياةزائدلمنهليمتلا 

نلأأمكللةنلاةرشد.لكاملأأنل أأحدلاملصورفلييرتتبلعح هلف ائد،لييدفعلهللرأأسلموهللياةف ائدلا 

نهليا تثقلخمصصوتل نلاكنلما مترًاليفلدراة تهلفو  املا تفيدلحىتلة لاننطعلمنلالوارلةكنهلا 

 خوصل.ل

زاةلليرفعلاةتنوقضلياةتعورضلاملذك رلأأعالهليذكللمنل يأأخريًا،لن يصلاملرشعلاةعرايقلاب 

لاةنون نلاذليلهللاةام لياةعح لعح ه،ل خالللتعديللنظوملديرلالويةللحب ثليت افقلييتنومغلمع

لن يصل لكام لاةام لياةعح لعحهيو. لابذّلينلهلام لاةنون نلياةنظوم يكذكللتعديللاةتعحاميتلةتتنومغلمع

يزارةلاةعمللياةشؤينلالاجامتع للبرضيرةلالاهامتملبأأبنيللديرلالويةل،ليبن ع لليمك للاخلدموتل

اة يلتنّدملبحما تفيدين،ليندع ليزارةلاملوة للبتخص صلمزيان للاكفيلللويرلالويةللمضنلاملزيان لل

اةننديل.للاةعومللبدليةل،لةيكلالليمتلاةتنصريلحبقلالأطفوللاملا تفيدينلحبجللعدملت فرلاةا   ةل

 يمنلهللالاةت فيق.ل

 

ل
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ل.76،لص2019،لمت زل34الركلبحفحافلليابحاون وتلياةعح ملالاجامتع ل،لعددل

ل.55،لص2011اةطفلليفلاةعراق،لبغداد،لمكتبله ئللرعويللاةطف ةل،لتنريرلعنلياقعلحاميلل .2

ل.56،لصنفاهرجعلامل .3
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لاملرجعلنفاه. .11
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 https://2u.pw/h863b:  2022ينويرل

https://2u.pw/30Bk2
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ل.368،لصمرجعلةوبقأأنيسلشه دلمحمد،ل .20

ل.58-57مكتبله ئللرعويللاةطف ةل،لمرجعلةوبق،لص .21

ل.399-395،ل369ل-368أأنيسلشه دلمحمد،لمرجعلةوبق،لص .22

ل .23 لالاجامتع ل لاةرعويل لمكاح، لموجا تريلة يزة لرةوةل لاال ةالميل، لياةرشيعل لاة  نيا  ف لبني بحطف ةل

لابتنل،ل لخلرض لاحلوج لجبومعل لالاجامتع لعمل لقام لاال ةالميل لياةعح م لالاجامتع ل لاةعح م لةلك ل مندمل

ل.100صل،2010

 ل27/8/2022،لاترخيلاةزايرة:لاجلهوزلاملركزيلةال حصوء،لم قعليزارةلاةتخط طتنريرل .24
25. https://2u.pw/xJirG 

لمرجعلةوبق.محمدلاملحثم،ل .26

عودللمحم دلرفوعي،لاخلدمللالاجامتع لليفلاجوللتأأه لليرعويللأأطفوللاةش راع،لدارلاةفكرلاةعر ي،ل .27

ل.137،لص2013،ل1اةنوهرة،لط

ل.473صلمرجعلةوبق،لمرحلمؤيدلحان،ل .28

 (.مرجعلةوبقل)أأةكرتيينمحمدلاملحثم،ل .29

ل.449صل،مرجعلةوبقعوريلهمديلحمان،ل .30

ل.58مرجعلةوبق،لصمكتبله ئللرعويللاةطف ةل،ل .31

ندىلعودهللالاةعو دي،لرب علعودلاةرؤيفلمحمدلعومر،لمنرتحلتط يرلديرلاملؤةاوتلاةرتب يللةرعويلل .32

ل لاةنفا  ل لبحعح م لالوية ل لالأاكدمي ل لاجا ةل لاةعرب ل، لالويل لبعض لاجتوهوت لض ء ليف ياةرتب يللالأيتوم

ل.59صل،2021،ل1،لعددل1يالأرطف ن و،لاجدلل

ل.324،لصلمرجعلة ووقأأمحدلمجعللع ادلمجعل،ل .33

رب علةفتهلداخل،لابمسلةويملشه د،لعومرلم ىسلعووس،لتأأثريلاة تخداملالأةعوبلاةصغريةليفلتمن لل .34

اةرايض ل،للبعضلاةندراتلاةعنح للملا تفيديلديرلرعويللالويةلليفلحموفظللذيلقور،لاجا ةللعح ملاةرتب ل

ل.42،لص2017،ل6،لعددل10اجدلل

رشوديلابة تخداملابحعبلامجلوعيل .35 عدادلبرانمجلا  أأنيسلحمانلعيللاةاعدايي،لأأةامءلة تورلخضري،لا 

يتوملبأأعامرل) ،ل16ل(لة نل،لاجا ةللمياونلةعح ملاةرتب للاةودن ل،لعدد12-10ةتثانيلاةت افقلاةنفيسلةلأ

ل.57،لص2017

ل.49املرجعلنفاه،لص .36

ل.484صلمرجعلةوبق،للمرحلمؤيدلحان، .37

https://2u.pw/xJirG
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ل.141مرجعلةوبق،لصاةرمحنلعنيالنلأأب لشامةل،للأأنيسلعود .38

فوطمللمحم دلمنب للقينب،لياقعلتعومللاال دارةلاملدرة  للياملعحمنيلمعلمشالكتلاةتالميذلالأيتومليفل .39

لجبومعلل لاةرتب يل لاةعح م لقام لاةرتب ل لةلك ل لمندمل لموجا تري لرةوةل لاحلديدة، لمبدينل لالأةويس اةتعحمي

ل.53-47صل،2017حلديدة،لا

 .497-496صلمرجعلةوبق،لمرحلمؤيدلحان،ل .40

ل


