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 دساعخ اٌضٚعبد رعذد ظذ ٚاحذ ٚلف رأصٍش  .0200 ,20002270فطشٌخ, ط د. أٍٔظ ٔٛس, 

فى  ،اٌجحش اٌعًٍّ .وٍذٌشي ِٕطمخ غشٚغٛي عٛٔٛسعٛ لشٌخ فً إٌفغٍخ اٌطفً بٌخح

 اٌحىٍِٛخ اإلعالٍِخ ِٛالٔب ِبٌه ئثشاٍُ٘ بٌغبِعخث ,  وٍٍخ اٌششٌعخخٍصلغُ األحٛي اٌشح

   .ِبالٔغ

 اٌذٚوزٛس اٌحغخ ِفٍذح, اٌّبعٍغزٍش :خاٌّششف
 

 رعذد اٌضٚعبد, فً عمف ٚاحذ, ٌطفًا إٌفظ عٍُ: اٌشئٍغٍخ اٌىٍّخ

 

اٌضٚاط األحبدي ٘ٛ األًِ ٌغٍّع إٌبط، وضٍش ِٓ إٌبط إٌظش فً اٌضٚاط األحبدي ٘ٛ 

اٌضٚاط اٌّضبًٌ. ِٚع رٌه، فاْ اٌٛالع ٘ٛ ٌٍظ ألً ِٓ أٌٚئه اٌزٌٓ ٌإدْٚ رعذد اٌضٚعبد. حٍش، 

ٌألغفبي، ٚأُٔٙ ال أعزمذ أْ  ٚرعذد اٌضٚعبد ٌٍظ فمػ رأصٍشٖ إٌفغً اٌخبصخ ٌٍضٚعخ، ثً أٌعب

أي أصش ئظبفً عٛف ٌحذس فً اٌّغزمجً ٌٍطفً لجً اسرىبة رعذد اٌضٚعبد، ٕٚ٘ب، وّب ٌٛ أْ 

ٌصجح األغفبي ظحبٌب األٔبٍٔخ ٚاٌذٌُٙ، ٔبٍ٘ه ئرا ٌُ ٌزُ اعزٍفبء حمٛلُٙ. لشسد ععً رعذد 

ٍّب فً رعذد اٌضٚعبد اٌضٚعبد ٚحذٖ ٘ٛ اٌزأصٍش اٌغٍجً إٌفغً ٌألغفبي ٚصٚعخ ٚوزٌه، ال ع

رعذد اٌضٚعبد صٚط ٘زٖ ٌٍمٍبَ اٌغطح، حٍش وبْ اٌضٚط ٌغّع صٚعبرُٙ ٚأغفبٌُٙ فً ثٍذ ٚاحذ. 

 .ِٕطمخ وٍذٌشي غشٚغٛي عٛٔٛسعٛ  وّب حذس فً لشٌخ

 عمف ٚاحذ ِّبسعخ ٚساء ِب ٌىّٓ ِعشفخ اٌجبحضْٛ، أساد ِٓ اٌّشبوً اٌّزوٛسح أعالٖ

 ٌألغفبي عٍىاألصش إٌفغً ٚ وٍذٌشي ِٕطمخ  غشٚغٛي عٛٔٛسعٛ  فً لشٌخ رعذد اٌضٚعبد

فً  ٚلفخ ٚاحذح ِٓ اٌغٙٛدرعذد اٌضٚعبد رعذد اٌضٚعبد ٚ ِٓ اٌعبئالد ٚلفخ ٚاحذح ِّبسعخ

 .ثحمٛق اٌطفً اٌٛفبء

فً ٘زٖ اٌذساعخ، اعزخذَ اٌجبحضْٛ ٔٙظ ٔٛعً ٚصفً الحمب فً ٘زا اٌّمبي عٛف 

ِٓ اٌٍّذاْ فً شىً اٌّالحظخ، ٚئعشاء ِمبثالد  رٛظح ثعط اٌجٍبٔبد اٌزً رُ اٌحصٛي عٍٍٙب

أٚ اٌٛصبئك. ثعذ رٌه ، اٌّعً لذِب فً رحشٌش رصٍٕف ِٚعبٌغخ ٚرحًٍٍ. فً عٍٍّخ اٌزحًٍٍ ٘ٛ 

ِعزّذ ِٓ لجً اعزعشاض األدثٍبد، وّشعع ٌزعضٌض اٌجٍبٔبد اٌزً رُ اٌحصٛي عٍٍٙب ِٓ اٌٍّذاْ 

 ٌٍمبسب.ٚاٌزً عزمذَ ثعذ رٌه فً شىً ٚصفً ٌغعٍٗ أعًٙ 

ِٓ خالي ٘زا اٌجحش، رشٍش ئٌى أْ اٌىبِٕخ ٚساء ِّبسعخ عمف ٚاحذ رعذد اٌضٚعبد 

٘ٛ رمًٍٍ إٌفمبد، ٚفمب ٌُٙ ِٓ خالي عّع اٌضٚعبد ٚاألغفبي فً إٌّضي اٌزي ٘ٛ رعضٌض صٍخ 

اٌشحُ ثٍٓ أفشاد األعشح، ٕٚ٘بن شعٛس ِٓ اٌٙذٚء فً ٔفٛط األصٚاط ِع سؤٌخ أفشاد األعشح 

ٓ اٌحصٛي عٍى اٌحصٛي عٍى غٛي، ئٌى عبٔت عذَ اعزعذاد اٌضٚط فً رٛفٍش اٌغىٓ ِعب، ٌّٚى

ٌضٚعزٗ. اَصبس إٌفغٍخ إٌبعّخ عٓ ٘زٖ اٌّّبسعخ ٘ٛ اٌطفً اٌشعٛس ثبٌغٍشح عٍى اإلخٛح 

اَخشٌٓ ٚصٚعبرُٙ عٕجب ئٌى عٕت ِع ٚاٌذٖ عٕذِب وبْ ٚاٌذٖ، صُ اٌطفً األٚي أْ ٌشعش أي 

اٌزعجٍش عٕٙب ثبٌىٍّبد ٚرإدي فً إٌٙبٌخ ئٌى اٌغٍٛوٍبد اٌزً رًٍّ اٌى اْ  اٌّعبٔبح اٌزً ال ٌّىٓ

رىْٛ عٍجٍخ. ٌّٚىٓ ثبٌفعً اٌحمٛق فً عمف ٚاحذ رعذد اٌضٚعبد ٌّىٓ رٍجٍزٙب ِٓ لجً اَثبء، 

 .ٚخبصخ اَثبء، ألٔٗ ٘ٛ سة األعشح ٌٚغت رٛفٍش وً احزٍبعبد األغفبي ٚاٌضٚعبد


