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M 

بزدلثاٌ األطفثال احثد    دراسة تقييى بزدلاٌ األطفال انيت بني يديكى مت إعدادها دلا ذلذا ادلشزوع يٍ أمهية حيث  ثلثم   
وترتث  انشثزا ة يثع ي  ًثة رعايثة       ,أهى ادلشاريع اخلاصة بادلدرسة اندثقزاطيثة الث ل انرشثز اناث ااا ادلا ثية      

 ًثا أٌ   ,الزى ندعى أَشطة بزدلاٌ األطفال بانيًٍ حافزا عهث  اسسثتًزار  انياَيايف وي  ًاا دونية أُ األطفال و
نشزا ت ا يع اجلاَب احلكايي وي  ًاا اجملتًع ادلدَي احملهية ودورها انكبري يف اسثتًزارية واثاب بزدلثاٌ األطفثال     

بيات  يثٍ وهاثة   ا ث  فياثا فثامل ادلشثزوع واجيابياتث  وسثه      َ م هذا جيره ا َقدو هذه اندراسة بشفافية ويصثدايية  
 َ زَا ويٍ وهات َ ز انشز اء.

َتً   أٌ تكاٌ هذه اندراسة يد يديت وهااا َ ز األعضاء يثٍ ان دلثاَيني انصث ار وانشثز اء وَقهثت أيثاذلى            
 وطًاحاهتى وتقييًاى نهتجزبة وتطايزها يف ادلاتقبم بكم يصدايية وو اب وشفافية.
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 مجاه عبد اهلل الػاو٘

 اُ ا٧طفاهو٤ضظ بسمل

 زٟٗظ املدزضٛ الدميقساطٗٛ
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J: 

ػسبٛ بسملاُ ا٧طفاه  يف اؾىّٕزٖٛ الٗىٍٗٛ ٔاسدٚ وَ التذازب اليت قىٍت ل٨طفاه وػازكٛ أكربدل يف التبرببرل   

عَ قكاٖاِي ٔوطاٞلٛ اؾّات ذات الب٦قربٛ سوٕوٗربٛ ٔ ربرل سوٕوٗربٛ سربٕه سقربٕقّي ٔةرب٦ه ةربذلٚ ػسبربٛ بسملرباُ           

أةربربس اٌتمابربربات يف عربرباً    ٜ ٔستربرب0222ٌفربربرت ة٦ ربربا نربربظ اٌتمابربربات وٍربربر انضربربٗظ الدلملربرباُ عربرباً     ا٧طفربرباه  الربربيت 

ً متوَ أعكاٞ الدلملاُ وَ ا٥لتقاٞ مبمتمف اؾّربات اؿوٕوٗربٛ ٔ ربرل اؿوٕوٗربٛ ٔ لفتربٕا ا٥ٌتبربآ لبربد         0202

ؾربشتّي ٔسٗربااّي   وَ القكاٖا املتبمقربٛ با٧طفرباه  ٔسقربٕقّي  ٔا٥عربذلاا بّربا كىػربو٦ت متربظ ا٧طفرباه ٔاّربد           

سقربربٕ    عىالربربٛ ا٧طفربرباه ا أاضربربتقسازِي وجربربن قكربرباٖا ا٧طفربرباه  يف ةربرب٦ا وربربا القربربإٌُا طربرباِسٚ اّسٖربرب  ا٧طفربرباه  

ف يف املربربدازع ٔيف امل٤ضطربربات الربربيت  ربربا ع٦قربربٛ   ٍربربوٍاِكربربٛ الباإلصاوٗربربٛ التبمربربٗي   الطفربربن يف التػربربسٖبات الٕطٍٗربربٛا  

وػربازكْ  ني اأٔقاع ا٧طفاه الٍرباشس  االفطا  ٔ أثسٓ عمٜ ا٧طفاه اّسٖ  ا٧طفاه ا الصٔاز املبوس ابا٧طفاه ا

ا قربربربسٔزٚ شٖربربربا ٚ  ذٔٝ اإلعاقربربربٛؾربربربشٛ ا٧طفربربرباه ٔ ا ربربربرٖتّي ا سقربربربٕ  ا٧طفربربرباه   اا٧طفربربرباه يف الٍصاعربربربات املطربربربمشٛ 

لربرٙ  أقربدً بسملرباُ ا٧طفرباه اقسٖربس الألربن ا٧ٔه سربٕه أٔقرباع ا٧طفرباه         كؿؿات ا٧طفرباه يف وٕاشٌربات الدٔلربٛ  ا    

       ٥ت وٗداٌٗربٛ ٔقربدوٕا اقربازٖس وٍفؿربمٛ سربٕه قكرباٖا متربظ ا٧طفرباه وٍّربا         ٔطفرباه بنٌفطربّي  كىربا ٌفربرٔا ٌربص     أعدٓ ا٧

ا٧طفرباه  –أٔقاع ا٧طفاه يف املساكص الؿشٗٛ ٔ املطتػربفٗات  –أٔقاع ا٧طفاه يف الطذُٕ  -) اطذٗن املٕالٗد

 ا٧طفاه  ال٦د٠ني ( –يف  ٔز السعاٖٛ 

ه  مبٍاقػٛ التقازٖس الؿا زٚ عَ اؿوٕوربٛ سربٕه وربدٝ اطبٗقّربا لبٍربٕ  ا٥افاقٗربٛ       كىا قاً أعكاٞ  بسملاُ ا٧طفا 

 الدلإكٕلني املسةقني بّا ٔ رلِا.  ٔ الدٔلٗٛ ؿقٕ  الطفن

اضربربتىسازِا زأت املدزضربربٛ الدميقساطٗربربٛ ِٔربرب٘ وٍألىربربٛ  ربربرل   ٔ هٔببربربد عػربربس ضربربٍٕات وربربَ بداٖربربٛ ػسبربربٛ بسملربرباُ ا٧طفربربا 

اؾّربٛ املٍفربرٚ ٔ املػربسةٛ عمربٜ اٌتمابااربْ ٔأٌػربطتْ أُ اقربًٕ بّربرا         ٔ اُ ا٧طفرباه سوٕوٗٛ ٔ متجن ا٧واٌٛ الباوٛ لدلملرب 

التقٗٗي بالػساكٛ وا أِي غسكاّٟا ٔالداعىني ٧ٌػطٛ الدلملاُ " وٍألىٛ زعاٖٛ ا٧طفاه " لمتبسا عمٜ أثس ػسبٛ 

يف اقربٕٖي عىربن    التطربٕز ٔدٕاٌرب  القربٕٚ ٔالكرببف الربيت ضتطربّي       عمربٜ دٕاٌرب   ٔبسملاُ ا٧طفرباه عمربٜ أعكرباٞ الدلملرباُ     

الدلملاُ يف املساسن القا وٛ ٔاِربتي التقٗربٗي مببسةربٛ وربدٝ ؼقٗربا بسملرباُ ا٧طفرباه ٧ِداةربْ الربيت ذكربست يف أ بٗااربْ            

ةاؾربربٛ ٔ التذسبربربٛ الٗىٍٗربربٛ متٗربربصت عربربَ  رلِربربا وربربَ التذربربازب البسبٗربربٛ با٥ٌتألربرباً ٔ ا٥ضربربتىسازٖٛ ٔ التطربربٕز وٍربربر البربرباً   

سا عمربربٜ كاةربربٛ وساسمربربّا وٍألىربربٛ فتىربربا وربربدٌ٘ " املدزضربربٛ      ا كىربربا أُ وربربَ ٖقربربًٕ بتٍفٗربربرِا ٖٔػربرب   0222ً 0222

 الدميقساطٗٛ" بالتػازك وا عد  وَ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔاؾّات اؿوٕوٗٛ ٔ رل اؿوٕوٗٛ. 
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اعتىد اٍفٗر ِربرا التقٗربٗي عمربٜ عربدٚ ٔضرباٟن لمتشقربا وربَ املبمٕوربات وٍّربا املقابمربٛ الػمؿربٗٛ وربا عربد  وربَ أعكرباٞ                 

ٜ ٔالػربربسكاٞ ٔاملىربربٕلني ٔا  ُالدلملربربا ُ  لقربرباٟىني عمربرب ٔاجملىٕعربربات الب٤زٖربربٛ وربربا عربربد  وربربَ     اٍفٗربربر الدلٌربرباورا ٔ ا٥ضربربتبٗا

ا٥طرب٦ع عمربٜ ٔثرباٟا     إىلا٧عكاٞ وَ بسملاٌات كتمفٛ ٔأطفاه آةسَٖ غازكٕا يف اٍفٗربر أٌػربطٛ الدلملرباُا إقرباةٛ     

ا٧طفاه  " عمٜ اةذلاض ٔومفات الدلملاُ ٔاملٕقا ا٥لوذلٌٔ٘ اـاف باملدزضٛ الدميقساطٗٛ " ا٧واٌٛ الباوٛ لدلملاُ 

 ا٥ط٦ع عمٜ ؾفشٛ الفٗظ بٕك الباوٛ لمدلملاُ.  إىل إقاةٛأٌْ ٖقدً ا طٗٛ وتٕاؾمٛ ٔٔاةٗٛ ٧ٌػطٛ الدلملاُ ٔةبالٗااْ ا 

 ٔاٍأه التقٗٗي التربال٘ : يٗربصات ٔعٗربٕب الدلملرباُ وربَ ٔدّربٛ ٌألربس ا٧طفرباه ا ٔوطربتٕٝ املػربازكٛ يف اؽرباذ القربساز            

ٛ     ٔوساعاٚٔوطتٕٖات اؿىاٖٛ  ٔوربدٝ اقربدٖس ا٧طفرباه  ٥غربذلاكّي يف ِربرٓ       وؿاحل ا٧طفرباه ٔضرببن اطربٕٖس التذسبرب

 . ٔ ٔز ا٧واٌٛ الباوٛ لمدلملاُ يف اٍفٗر التذسبٛ ٔانِٗن ا٧عكاٞ ٔ ز٣ٖٛ الػسكاٞ لمتذسبٛ ٔضبن اطٕٖسِا التذسبٛ

 يُهجيت تُفيذ انتقييى : 
وا كت  عٍّا ٔ ٔوساسن اطٕزِا ٔالتبربسا عمربٜ آلٗربات اٍفٗربرِا     اعتىد اٍفٗر التقٗٗي عمٜ قألٛ لتتبا التذسبٛ ٔ 

ٔضربرببٜ التقٗربربٗي إىل التبربربسا عمربربٜ الابٗربربات التذسبربربٛ ٔ ضربربمبٗااّا ٔاملػربربو٦ت الربربيت إادربربْ اطٕزِربربا ٔ ِٕربربا ٔ قربربدً  

التقسٖربربس عربربد  وربربَ التٕؾربربٗات الربربيت ِربربدةت إىل ابصٖربربص  ٔز ا٧واٌربربٛ الباوربربٛ لمدلملربرباُ ٔالػربربسكاٞ يف إلربربا  التذسبربربٛ         

ا.. ٌٔألربسا لكربربٗا الٕقربت الربرٙ ٌفربربر ةٗربْ التقٗربٗي ةقربربد مب ا٥ضربتباٌٛ مبٍطربقٛ بسملربرباُ ا٧طفرباه لمتٕاؾربن وربربا          ٔاطٕٖسِرب 

 ا٧عكاٞ ٔإزضاه ا٥ضتبٗاٌات إىل عد  وَ ا٧عكاٞا كىا ٔقبت ا٧ض٠مٛ عمٜ ؾفشٛ الدلملاُ عمٜ

 Face Book   عدل ا٥ٌذلٌت .. ا كىا أزضمت اضتىازات التقٗٗي إىل مجٗا الػسكاٞ اؿوٕوٗني ٔالداعىني 

كىا أدسٖت وقرباب٦ت وربا عربد  وربَ الػربسكاٞ ٔ القرباٟىني عمربٜ اٍفٗربر املػربسٔع يف املدزضربٛ الدميقساطٗربٛ" ا٧واٌربٛ             

 الباوٛ لمدلملاُ" ِٔي يَ أووَ التٕاؾن وبْ ٔؼدٖد وٕاعٗد إلدساٞ  وقاب٦ت  وبّي يف الٕقت املتا  لتٍفٗر التقٗٗي. 
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 ٔلمتٕقٗح ةقد ٌفر ِرا التقٗٗي بٍاٞ عمٜ وطتٕٖات وتبد  وَ التقٗٗي ميوَ أمجا ا يف التال٘: 

  ) يستىيبث انتقييى ( : 

 يُفذ انتقييى ادلستهذف اذلذف انىسيهت و

 شٖازات  وٗداٌٗٛ 1

 التعسف عمٜ تكٗٗي أعضاٞ بسملاُ األطفاه  لتحسبتّي -

 التعسف عمٜ تكٗٗي  عدد وَ ودزاٞ املدازع ٔاملدزضني ذٕه التحسبٛ -

 االطالع عمٜ تكٗٗي وٍطك٘ املدزضٛ الدميكساطٗٛ يف احملافظات -

 التعسف عمٜ وطتٕٖات املػازنٛ ٔاإلغساك -

أعضاٞ الدلملاُ ٔوٍطك٘ 

املدزضٛ الدميكساطٗٛ ٔودزاٞ 

 املدازع ٔالطالب

 

 وطتػازا *  التكٗٗي

2 
اضتبٗاُ اضتىازٚ 

 لألعضاٞ

 التعسف عمٜ زأّٖي ٔوٕاقفّي حنٕ الدلملاُ -

 التعسف عمٜ تكٗٗىّي لمتحسبٛ -

 التعسف عمٜ ودٝ االضتفادٚ وَ الدلٌاوخ التدزٖيب املسافل لمحمطات -

 التعسف عمٜ تٕقعاتّي لمتطٕز -

 وطتٕٝ املػازنٛ يف اختاذ الكسازات -

 

أعضاٞ بسملاُ األطفاه  وَ 

 الدلملاٌات الطابكٛ 

 وٍطك٘

 املدزضٛ الدميكساطٗٛ

3 
 املكابالت الػخؿٗٛ 

 ٔ المكاٞات

 التعسف عمٜ أزاٞ األطساف املختمفٛ ذٕه الدلملاُ  -

 التعسف عمٜ زأّٖي ٔوٕاقفّي حنٕ الدلملاُ -

 التعسف عمٜ تكٗٗىّي لمتحسبٛ -

 التعسف عمٜ وكذلذاتّي  لمتطٕز -

 ودٝ االضتفادٚ وَ الدلٌاوخ التدزٖيب  املسافل لفذلات االٌعكاد -

 تعأُ املدازع ٔأٔلٗاٞ األوٕز وعّي -

 وطتٕٝ املػازنٛ يف اختاذ الكسازات ٔالػفافٗٛ  -

 أعضاٞ الدلملاُ

الػسناٞ يف ادتاٌب 

 اذتهٕو٘ ٔغرل اذتهٕو٘

 املىٕلني

 فسٖل املدزضٛ الدميكساطٗٛ

 وطتػاز التكٗٗي

 بؤزٖٛلكاٞات  4

 االضتىاع إىل املػازنني يف المكاٞ ٔتعمٗكاتّي ذٕه اجيابٗات ٔضمبٗات التحسبٛ

 التعسف عمٜ أزاّٟي يف اضتىساز التحسبٛ ٔضبن تطٕٖسِا 

 التأند خاله املػازنني وَ حتكٗل أِداف الدلملاُ يف املػازنٛ  

عدد وَ أعضاٞ الدلملاٌات 

ٌٔاغطني أطفاه ممَ غازك 

 األٌػطٛالدلملاُ يف عدد وَ 

 وطتػاز  التكٗٗي

5 
لكاٞات وع األواٌٛ 

 العاوٛ لدلملاُ األطفاه

 تكٗٗىّي  لمىػسٔع -

 ضبن تطٕزٓ -

 أفهازِي املطتكبمٗٛ لمتطٕٖس -

 املعٕقات اليت تكف أواً تمبٗٛ تطمعات األواٌٛ العاوٛ لتطٕٖس املػسٔع -

 وطتٕٝ اإلغساك لألطفاه ٔ الػفافٗٛ -

 زٟٗظ املدزضٛ الدميكساطٗٛ 

 وٍطل املػسٔعٔ

 ضهستازٖٛ املػسٔع

املال٘" أوني املط٠ٕه 

 الؿٍدٔم" خاله فذلٚ

 وطتػاز التكٗٗي

6 
ومفات ٔتكازٖس الدلملاُ 

 يف األواٌٛ العاوٛ

 االطالع عمٜ ومفات املػسٔع ٔوطتٕٝ التٕثٗل -

 التعسف عمٜ وطتٕٝ التٕثٗل لألٌػطٛ ٔالفعالٗات -

 التعسف عمٜ ٌٕعٗٛ التٕثٗل -

اليت تٕثل فّٗا املمفات 

 فعالٗات الدلملاُ ) أزغٗف(
 وطتػاز التكٗٗي
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مناذد  وَ التػطٗٛ 

اإلعالوٗٛ ٔ تعمٗكات 

األعضاٞ يف ؾفرتّي 

 عمٜ الفٗظ بٕك

التعسف عمٜ ضبن التعاط٘ وع جتسبٛ بسملاُ األطفاه  يف ٔضاٟن 

 اإلعالً احملمٗٛ ٔالعسبٗٛ

 التعسف عمٜ اٌطباعات األعضاٞ ٔنٗف ٖتردثُٕ عَ جتسبتّي  

وٕاقع االٌذلٌت ٔ الؿرف 

ٔؾفرٛ بسملاُ األطفاه 

 عمٜ الفٗظ بٕك 

 وطتػاز التكٗٗي

 لكاٞات وع الػسناٞ 8

 التعسف عمٜ زأّٖي ٔتكٗٗىّي لمتحسبٛ -

 التعسف عمٜ وطتٕٝ الػسانٛ وع املدزضٛ الدميكساطٗٛ -

 التعسف عمٜ تؿٕزاتّي لتطٕٖس التحسبٛ ٔ إوهاٌٗات تٕضٗعّا  -

 داعىني

 الذلبٗٛ ٔ التعمٗي ٚٔشاز

 زتمظ الٍٕاب 

اجملمظ األعمٜ لألوٕوٛ ٔ 

 الطفٕلٛ 

 وطتػاز التكٗٗي

9 
أض٠مٛ لمػسناٞ ٔ 

 الداعىني

 تكٗىّي لمتحسبٛ ) اجيابٗات ٔضمبٗات (

 التعسف عمٜ زأّٖي ٔوٕاقفّي حنٕ الدلملاُ -

 التعسف عمٜ تكٗٗىّي لمتحسبٛ -

 التعسف عمٜ وكذلذاتّي  لمتطٕز -

 ودٝ االضتفادٚ وَ الدلٌاوخ التدزٖيب  املسافل لفذلات االٌعكاد -

 تعأُ املدازع ٔأٔلٗاٞ األوٕز وعّي -

 وطتٕٝ املػازنٛ يف اختاذ الكسازات ٔالػفافٗٛ  -

أِي ادتّات اليت وٕلت 

جتسبٛ بسملاُ األطفاه  

 فعالٗاتْٔذضست وعظي 

 وطتػاز التكٗٗي

 
 

 وعهيه ميكٍ إمجبل يب قبو به يستشبر انتقييى  نتُفيذ انتقييى ببنتبيل: 

 وقاب٦ت وا الػسكاٞ ٔوٍفرٙ املػسٔع ٔالداعىني. 4عقد  -

 أزضن عدل ا٥ميٗن  اضتىازٚ اضتبٗاُ لمداعىني لوٍٛ مل ٖتما أٙ ز  وٍّي   -

 أزضن اضتىازٚ اضتبٗاُ عدل ا٥ميٗن ٧عكاٞ الدلملاُ عدل وٍطقٛ املػسٔع  -

 ا ةن ٌفظ اضتىازٚ ا٥ضتبٗاُ إىل ؾفشٛ الدلملاُ عمٜ الفٗظ بٕك  -

 عقد دمطٛ لقاٞ ب٤زٖٛ قىت أعكاٞ وَ الدلملاٌات املمتمفٛ ٔوَ ا٧طفاه الٍاغطني الرَٖ غازكِٕي عد  وَ ا٧ٌػطٛ  -

 إةرلِا وَ ا٧واٌٛ الباوٛ لمدلملاُ " املدزضٛ الدميقساطٗٛ "عىن وطح لمىمفات اليت مب  -

 ا٥ط٦ع عمٜ وٕقا املدزضٛ الدميقساطٗٛ ا عمٜ اةذلاض أٌْ الٍاةرٚ  اليت وَ ة٦ ا اٍػس كاةٛ ةبالٗات ٔأٌػطٛ الدلملاُ.  -

  خهفيت عٍ ادلشزوع :
 و٤ضطٛ ٌػطاٞ ٔقي يف عكٕٖتْ  ً عدل بسٌاور ٌفراْ 0222بدأت ػسبٛ بسملاُ ا٧طفاه  يف الٗىَ عاً 

ودزضربربٛ (  مب اٌتمربربابّي مبػربربازكٛ سربربٕال٘ )عػربربسُٔ ألربربف طفربربن ٔطفمربربٛ (ا ٌفربربرت    10عكربربٕ ٔعكربربٕٓ ( وربربَ )  10)

التذسبٛ يف  أواٌٛ الباؾربىٛ ٔمل ػربد  ربا التىٕٖربن ٔ الربدعي املٍاضرببنيا كىربا قٕبمربت بتوربتي إع٦ورب٘ وربَ اإلعرب٦ً             

ُ ودزضربربٛ يف أواٌربربٛ الباؾربربىٛ ٔز ربربي أ   10ي أُ التذسبربربٛ  طربربت  سٕ ربربا ز ربرب  إع٦وٗربربٛالسزلربرب٘ ٔمل اٍػربربس أٙ ا طٗربربْ   

 ا٥ٌتمابات ٌفرت يف ًٖٕ ٔاسد.



  

 

  7 

ةتشربربت ا٧بربربٕاب ل٨عكربرباٞا لوربربَ بسملربرباُ  ٔ ببربربد وقابمربربٛ زٟربربٗظ اؾىّٕزٖربربٛ ٔزعاٖربربٛ زٟربربٗظ فمربربظ الٍربربٕاب  لمفوربربسٚ

ٔمل ٖطتىس ضٕٝ عاً ٔاسد ٧ضباب وٍّا اربدةن اؾاٌرب  اؿوربٕو٘ ةّٗربا ٔافوربم وٍألىربٛ ٌػربطا..  ٔببربد          0222

ً عمربربٜ وطربربتٕٝ  0222انضربربٗظ املدزضربربٛ الدميقساطٗربربٛ كربرباُ بسملربرباُ ا٧طفربرباه  الدلٌربرباور ا٧ٔه الربربرٙ اٍفربربرٓ عربرباً          

ات وٍتألىربربٛ لمدلملربرباُ كربربن ضربربٍتني ٔااطربربىت التذسبربربٛ با٥ضربربتىساز   ذلربربم إدربربساٞ اٌتمابربرب  امربرب٘قاةألربربات اؾىّٕزٖربربٛ ا 

املّىػني ٔا٧ٖتاً الرَٖ  ٔاملمتمفٛ  أةسٝ ٔ اضتٗبابّا ل٨طفاه ذٔٙ اإلعاقات إىلٔا٥ٌتألاً ٔ التطٕز وَ اٌتمابات 

اً ٍٖتمبٕا عا ٚ وَ أواٌٛ الباؾىٛ الربيت ؼألربٜ بالٍؿربٗ  ا٧كربدل وربَ عربد  أعكرباٞ الدلملرباُ  يربا  أكطرببّا اسربذل           

 الباومني يف فاه سقٕ  الطفن ٔثقٛ اؾّات  الػسٖوٛ سوٕوٗٛ ٔ رل سوٕوٗٛ .

طفربن   32ميجن التذسبٛ اـاوطٛ ٥ٌتمابات بسملاُ ا٧طفاه  ٔةّٗربا أؾرببح عربد  ا٧عكرباٞ      0200  -0202بسملاُ 

ألربربات يف كتمربربف قاة 0202ألربربف طفربربن ٔ طفمربربٛ دربربست ا٥ٌتمابربربات يف ابسٖربربن   12ٔطفمربربٛ مب اٌتمربربابّي وربربَ سربربٕال٘ 

 زب اـىظ ااؾىّٕزٖٛ ٔدصٖسٚ ضقطسٝ يف ٌفظ الًٕٗ. ٔبرلم بمغ عد  أعكاٞ بسملاٌات ا٧طفاه  يف التذ

الربف  022بٍني ٔبمغ عد  ا٧طفاه  املػربازكني يف ا٥ٌتمابربات سربٕل٘    005بٍات ٔ  51وٍّي  ٔعكٕٓ( عكٕ 022) 

 . ض03ٍٛ - 00طفن ٔطفمٛ يف الف٠ٛ البىسٖٛ 

ابقد يف الباؾىٛ ؾربٍباٞ ٔاطربتىس ث٦ثربٛ أٖرباً ٖربتىوَ ا٧عكرباٞ وربَ  التبرببرل          اليتفاه ٔة٦ه دمطات بسملاُ ا٧ط  

عَ استٗادااّي ٖٔقٕوُٕ بمفت ا٥ٌتبربآ  لمقكرباٖا الربيت متطربّي ٔمتربظ سٗربااّي  ٔوربَ ةرب٦ه بسٌرباور التربدزٖ  الربرٙ            

ٔ ا٥ضربربتىاع ٖطربتىس ٖربربٕوني بداٖربٛ كربربن دمطربربٛ  ٖٔبربد ةؿٗؿربربا بّربربدا اٍىٗربٛ وّربربازات ا٧عكربرباٞ يف السؾربد ٔاملتاببربربٛ      

ٖتىوَ ا٧عكاٞ وَ القٗاً بن ٔازِي عمٜ وطتٕٝ قاةألربااّي ٔيف دمطربات الدلملرباُ الربيت     ٓ ٔوّازات  اؿٕاز ٔ رل

 ٔيف املػازكات الداةمٗٛ ٔاـازدٗٛ .  ابقد كن ث٦ثٛ أغّس

اوربربا ( ؾربربٛٔاـا ٛوٕوٗربرباؿاملربربدازع )  اٌتمابربربات بسملربرباُ ا٧طفربرباه اربربتي يفأٔقربربشت  ال٦ٟشربربٛ الداةمٗربربٛ لمدلملربرباُ أُ 

ٔمجٗربربا (  وبربرباقني – أطفربرباه عربرباومني – أٖتربرباً – ووفربربٕةني – ؾربربي ٔبوربربي – ا٧غربربد ةقربربسا) قربربسٔزٚ متجٗربربن لمف٠ربربات

 ا قاةألات اؾىّٕزٖٛ مبا يف ذلم دصٖسٚ ضقطسٝ

  كىا سد ت  ال٦ٟشٛ  غسٔط البكٕٖٛ يف الدلملاُ  اليت متجمت يف التال٘:

 ( . إزةا  غّا ٚ امل٦ٗ )  ض03ٍٛ - 00البىربس 

 ٛٗالتاضا – الجاوَ: الطٍٛ الدزاض. 

 ٛأُ ٖوُٕ وَ أبٍاٞ احملاةأل  . 

 أُ ٖوُٕ وطذن يف املدزضٛ أٔ اؾىبٗٛ اليت ػسٝ ةّٗا اإلٌتمابات . 

 أُ ٖسةا غّا ٚ سطَ الطرلٚ ٔالطمٕك . 

 ٛ(. أةس غّا ٚ ساؾن عمّٗا)  أُ ٖوُٕ وتفٕ  يف الدزاض 

 ٓيف أواٌٛ الباؾىٛ أُ ٖمتصً عكٕز ادتىاعات الدلملاُ يف سالٛ ةٕش. 

 (. ٌاة  ٔوسغح)   أُ ميس بالبىمٗٛ ا٥ٌتمابٗٛ بواةٛ وساسمّا 



  

 

  8 

 أُ ٖوُٕ وطتبد لمبىن الطٕع٘ أثٍاٞ عكٕٖتْ يف بسملاُ ا٧طفاه . 

 ٥ إدد إوتٗاشات وا ٖٛ يف ساه الفٕش. 

 ٖٕٛأُ ٥ ٖتٍأه القات ٔالتدةني ٖٔمتصً عطَ الطرلٚ ٔالطمٕك أثٍاٞ ةذلٚ البك. 

 ٖ ٧وس أٔ إ ازات املدازع يف البىمٗٛ ا٥ٌتمابٗٛا ٔل٘تدةن أُ ٥. 

كىا أٔقشت املدزضٛ الدميقساطٗٛ يف اضتىازات البكربٕٖٛ الربيت اربٕشع أثٍرباٞ ا٥ٌتمابربات ا ٔيف ٥ٟشربٛ الدلملرباُ        

 : ٔادبااّا مٕ ا٧عكاٞ ٔ كاٌت كالتال٘

   ٛ ٛ  )  ا٤وَ املدزضربٛ الدميقساطٗرب َ ٧عكرباٞ الدلملرباُ   (  ا٧واٌربٛ الباورب ال ربراٞ   – املٕاؾرب٦ت  – الطربو

 .أثٍاٞ ةذلٚ اإلٌبقا  يف أواٌٛ الباؾىٛ ا كىا ا٤وَ اوالٗف الٍصٔه املٗداٌ٘ ل٨طفاه يف احملاةألات

 ؾاُ ِ٘ :  أزبا إىلأُ الدلملاُ ٍٖقطي  إىلٔأغازت ال٦ٟشٛ 

 ٛؾٍٛ الؿشٛ ٔالب٠ٗ . 

 .ؾٍٛ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي 

 . ُؾٍٛ سقٕ  اإلٌطا 

     .ًؾٍٛ الجقاةٛ ٔاإلع٦ 

 كىا أُ لمدلملاُ ٠ِٗٛ زٟاضٛ اتىجن يف زٟٗظ الدلملاُ ٌٔاٟبْٗ. 

 ت ال٦ٟشٛ التٍألٗىٗٛ لدلملاُ ا٧طفاه  وّاً املدزضٛ الدميقساطٗٛ " ا٧واٌٛ الباوٛ لمدلملاُ" اليت زٔيف ذات الٕقت أٔ

 ٛ ٔاملالٗٛ  وَ ة٦ه  : ٔزِا ِٕ اطٗرل أعىاه الدلملاُ الفٍٗٛ ٔاإل ازٖ أُأكدت عمٜ 

 الدعٕٚ ٥دتىاعات الدلملاُ ٔؼدٖد ددٔه أعىالًْ . .0

 .اقذلا  أٌػطٛ ٔأعىاه الدلملاُ ٔعسقّا عمٜ ا٧عكاٞ ملٍاقػتّا .0

 .إةرل الدعي المٕدطيت ال٦شً إللا  ادتىاعات الدلملاُ يف املواُ ٔالصواُ احملد  .1

 .ؾّات املمتؿٛوتاببٛ التٕؾٗات الؿا زٚ عَ دمطات الدلملاُ لدٝ ا .2

 .   اٍألٗي لقاٞات أعكاٞ الدلملاُ وا اؾاٌ  اؿوٕو٘ ٔاؾّات املبٍٗٛ بقكاٖا ا٧طفاه .3

 . اساٗ  مح٦ت ا٧عكاٞ ٔالٍصٔه املٗداٌ٘ قىَ أٌػطٛ الدلملاُ .4

 ةااّي وَ  زٔع التٕاؾن وا أٔلٗاٞ ا٧وٕز ٔودزاٞ املدازع غؿٕف ادتىاعات أعكاٞ الدلملاُ ٔابٕٖكّي وا .5

 إؾٗات بسملاُ ا٧طفاه. وتاببٛ .6

ٚ ا٧واٌربٛ الباوربٛ لمدلملرباُ أؾرببح لمدلملرباُ ٌألرباً قربد  ٥ٟٔشربٛ ٖطربرل عمّٗربا           اساكي ةدل ٔوا اضتىساز ػسبٛ الدلملاُ 

كىا أؾبح الدلملاُ ٖقًٕ مبّاً قد ٚ لتفبٗن سقٕ  الطفن أبسشِا وٍاؾسٚ قكاٖا سقٕ  ا٧طفرباه ٔلفربت ا٥ٌتبربآ    

ّا ا٧طفاه ا كىا ٖتمقربٜ الربدعي وربَ عربد  وربَ املٍألىربات الباومربٛ وربا ا٧طفرباه وجربن           إىل اؿقٕ  اليت ٥ حيؿن عمٗ

ُ زعاٖٛ ا٧طفاه  ِٔ٘ الداعي السٟٗط٘ ملبألي أٌػربط وٍألىٛ  ا ةسٖربدزٖؼ اٖربدلتا ا٥ؼربا      الٌٕٗٗطربٗف ثربي    ٛ الدلملربا
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ل٨وٕوٛ ٔالطفٕلٛا ا الدلٌاور الوٍدٙا ٖٔبد اجملمظ ا٧عمٜ الطفازٚ ا٧وسٖوٗٛا  الطفازٚ ا ٕلٍدٖٛا ا٧ٔزٔب٘

فمظ الٍربٕابا الػربسٖم السٟٗطرب٘     الذلبٗٛ ٔالتبمٗي االداةمٗٛ ا المذٍٛ البمٗا ل٦ٌتمابات اسقٕ  اإلٌطاُا  ٚٔشاز

 ةْٗ ٔ الداعي ٥ ٌػطتْ ٔاضتىسازٓ.

ٔاربربنا٘ ٔإغربربساكّي  مبربربا ٖقربربًٕ بربربْ وربربَ أٌػربربطٛ ٔبربربساور  أؾربرببح ٌاةربربرٚ سقٗقربربٛ ملػربربازكٛ ا٧طفربرباه  الدلملربرباُ  كىربربا أُ 

ْ يف إ ازٚ البىمٗٛ ا٥ٌتمابٗٛ لمدلملاٌات اليت امربّٗي ٔإغربساكّي يف الٍربص٥ٔت املٗداٌٗربٛ ٔ التػربأز وبّربي يف       وػازكت

اةتٗاز عٍأَٖ اؾمطات وجربا٥ دٗربدا لتفبٗربن وبربدأ املػربازكٛ الربرٙ اساوربص عمٗربٛ اافاقٗربٛ سقربٕ  الطفربن كىربا أُ             

ٔ ٔدٕ  يجمني ل٨طفاه وَ كتمربف  0200  -0202% لمفتٗات كىا يف بسملاُ  12ٔدٕ  متجٗن بٍطبٛ اؿن إىل 

 الف٠ات ٔوَ ذٔٙ اإلعاقات ٖبدل عَ وبدأ عدً التىٗٗص الرٙ ميجن أةد أِي وبا ٢ ا٥افاقٗٛ. 

 عربت   0221ِ٘ البداٖٛ اؿقٗقٛ لمتذسبٛ بػومّا اؿال٘ا ةف٘ أ ططظ 0222بتدل اٌتمابات  وَ داٌ  أةس ا

ٛ   املدزضٛ الدميقساطٗٛ " ؾٍربٛ ؼكربرلٖٛ ٥ٌتمابربات بسملرباُ ا٧طفرباه  ووٌٕربٛ وربَ         ٗنتػربو " لوٍألىربٛ  ربرل سوٕوٗرب

اجملمربربظ ا٧عمربربٜ ل٨وٕوربربٛ ٔالطفٕلربربٛ ا المذٍربربٛ البمٗربربا    ايربربجمني وربربَ ٔشازٚ سقربربٕ  اإلٌطربرباُ ا ٔشازٚ الذلبٗربربٛ ٔالتبمربربٗي   

ٔقربربد افاعمربربت اؾّربربات املربربركٕزٚ  ؾربرباسبٛ املػربربسٔع ٔ ا٧واٌربربٛ الباوربربٛ لمدلملربرباُ   املدزضربربٛ الدميقساطٗربربٛ ٔ ل٦ٌتمابربربات 

زضاه وٍدٔب ميجمّا يف المذٍٛ التشكرلٖٛ ٔمب عقد أٔه ادتىرباع يف املدزضربٛ الدميقساطٗربٛ ٔمب ةٗربْ اقربدٖي اؿربٕز       بإ

سٕه  املػسٔع ٔآلٗٛ عىمْ ٔوّاً  المذٍٛ التشكرلٖٛ  يف اطّٗن أعىاه الدلملاُ ك٦ً سط  اةتؿاؾْ ٔمب ا٥افربا   

لمدلملاُ أمب التٕقٗا عمٜ وربركسٚ افرباِي بربني اجملمربظ ا٧عمربٜ       الباوٛعمٜ اُ اوُٕ املدزضٛ الدميقساطٗٛ ا٧واٌٛ 

ل٨وٕوربربٛ ٔالطفٕلربربٛ ٔاملدزضربربٛ الدميقساطٗربربٛ بسعاٖربربٛ وٍألىربربٛ زعاٖربربٛ ا٧طفربرباه  اربربٍـ عمربربٜ أُ املدزضربربٛ الدميقساطٗربربٛ      

 إضٗبْ يف املساسن القا وٛ . إىلضتقًٕ باإلغساا ٔعمٜ الدلملاُ ٔاطبٜ 

 اَتخبببث بزدلبٌ األطفبل : 
 إلربا   إىلاليت اقًٕ بّا املدزضٛ الدميقساطٗٛ  ٔاّدا  اإلدساٞاتاٌتمابات بسملاُ ا٧طفاه ببد  وَ املساسن ٔمتس 

املمتازٚ ٔةا وباٖرل أِىّا أُ اوُٕ وَ املربدازع الورببرلٚ ا أُ   يف وٕعد قد  يف املدازع  ّاٟإدساا٥ٌتمابات ٔ

يف ٌفظ يف مجٗا قاةألات اؾىّٕزٖٛ  اتي ا٥ٌتمابات٥ اوُٕ قد دست ةّٗا اٌتمابات يف ا٥ٌتمابات الطابقٛ ٔ

 اابمَ ةْٗ أٖكا أزلاٞ الفاٟصَٖ يف عكٕٖٛ بسملاُ ا٧طفاه  إىل أُالًٕٗ ٔاطتىس المذاُ يف عىمّا 

 : ا٥ٌتمابات يف  اتىجن إدساٞات ٔ 

 التٍطٗا ٔالتٕاؾن وا الػسكاٞ ٔاؾّات املبٍٗٛ: .0

لربيت اربتي ةّٗربا    ازاٞ وواارب  الذلبٗربٛ ٔالتبمربٗي ٥ةتٗرباز املربدازع      دؤشازٓ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ٔعدلٓ ٖتي التٕاؾن وا   •

 ا٥ٌتمابات  يف احملاةألات ٔكرا اؿؿٕه عمٜ ابىٗي وَ الٕشازٚ لتطّٗن وّاً ؾاُ ا٥ٌتمابات.

 ٔاحملاةألات. ؾٍا ٖا ا٥قذلاع يف أواٌٛ الباؾىٛ إةرلالمذٍٛ البمٗا ل٦ٌتمابات    •

 .باعتبازِا اؾّٛ اؿوٕوٗٛ املط٠ٕلٛ عَ قكاٖا ا٧طفاه ٔإةرل سقٕقّي اجملمظ ا٧عمٜ ل٨وٕوٛ ٔالطفٕلٛ •
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 : ا٧واٌٛ الباوٛ لدلملاُ ا٧طفاه الدلملاُ اليت اقًٕ بّا   اساٗبات اٌتمابات .0

ن قاةألربٛ ٖٔتوربُٕ وربَ وٍطربا     ملتاببربٛ اٍفٗربر ا٥ٌتمابربات يف كرب     وَ املدزضٛ الدميقساطٗٛ  إعدا  ةسٖا البىن •

 ثي املتطٕعني الػباب يف احملاةألٛ. وَ بسملاُ ا٧طفاه  املدزضٛ الدميقساطٗٛ ٔا٧عكاٞ الطابقني

 إعدا  اؾدٔه الصوين إلدساٞ ا٥ٌتمابات بسملاُ ا٧طفاه  ٔإب٦غ كاةٛ الػسكاٞ ٔٔضاٟن اإلع٦ً بْ.  •

ٔ دربدأه   بطاٟا القٗد ٔالتطذٗنا ػّٗص املطبٕعات) • ٔ    الٍرباةبني  غربسٔط   إع٦ٌربات بٕضربذلا بطرباٟا ا٥قربذلاع ا 

 (  ٔإزضا ا  لمىشاةألات وا ابمٗ ّي باؾدٔه الصوين. ا٧وسٔٔل٘  املسغحالبكٕٖٛا ٔإقساز 

 إب٦غ املدازع املمتازٚ باؾدٔه الصوين ٔوٕعد ا٥ٌتمابات. •

 توسسمٛ ا٥ٌتمابا .3

 ٔاقربربدٖي طمبربربات الذلغربربٗحا الدعاٖربربٛ ا٥ٌتمابربربات )القٗربربد ٔالتطربربذٗنمتربربس اٌتمابربربات بسملربرباُ ا٧طفربرباه  بواةربربٛ وساسربربن 

ا٥ٌتماباتا الفسشا إع٦ُ الٍتاٟرا اقدٖي الطبُٕ ثي إقساز الٍتاٟر( ٔاإلع٦ُ عَ وٕعد عقد أٔه دمطٛ لمدلملاُ ا 

الػربرب٠ُٕ  ٔشٖربربسٚ ٔ ا٥ٌتمابربربات الربربيت اٍفربربر عربربا ٚ يف غربربّس ابسٖربربن ٖدغربربٍّا ٔشٖربربس الذلبٗربربٛ ٔ التبمربربٗي ٔعربربد  وربربَ الربربٕك٦ٞ  

ا٥دتىاعٗربربٛ ٔالبىربربن ٔاجملمربربظ ا٧عمربربٜ ل٨وٕوربربٛ ٔ الطفٕلربربٛ ٔاحملربرباةألُٕ أٔ ٔك٦ّٟربربي يف احملاةألربربات كىربربا حيكربربس يجمربربٕ          

 البسبٗٛ ٔالدٔلٗٛ. ٔاملٍألىات الدٔلٗٛ كىساقبني  كىا حيألٜ ًٖٕ ا٥ٌتمابات بت طٗٛ إع٦وٗٛ وَ ٔضاٟن اإلع٦ً احملمٗٛ 

 عقد اؾمطات: .4

يف دمطربٛ اةتتربا  الدلملرباُ الربيت اوربُٕ يف القاعربٛ الوربدلٝ جملمربظ الٍربٕاب           أغربّس   ابقد دمطات بسملرباُ ا٧طفرباه  كربن ث٦ثربٛ     

ٔيف اؾمطربٛ   ْ ٔيجم٘  اؾاٌ  اؿوربٕو٘ ٔوٍألىربات اجملتىربا املربدٌ٘ ٔالربداعىني      ٔعكٕز زٟٗظ فمظ الٍٕاب أٔ أسد ٌٕاب

 اةربن القاعربٛ   ٖٔػسا عمٜ ا٥ٌتمابربات   ؾّات اؿوٕوٗٛ ٔ رل اؿوٕوٖٗٛتي اٌتماب ٠ِٗٛ زٟاضٛ الدلملاُ عكٕز يجم٘ ا

 كىا ٖتي اٌتماب ز٣ضاٞ المذاُ يف دمطٛ ا٥ٌبقا  الجاٌٗٛ . أعكاٞ بسملاُ ا٧طفاه الطابا

 بٌ: ـآنيت عًم انربدل
ٖبقربربد بسملربرباُ ا٧طفربرباه دمطربربااْ كربربن ث٦ثربربٛ أغربربّس ملٍاقػربربٛ قكربرباٖا اّربربي ا٧طفربرباه ٔاربربساب  مبربربدٝ سؿربربٕ ي عمربربٜ     •

 سقٕقّي املقسٚ يف القإٌُ الٕطين ٔاافاقٗٛ سقٕ  الطفن 

اٍألي ا٧واٌربٛ الباوربٛ ٔزؽ اربدزٖ  ٧عكرباٞ الدلملرباُ كربن ةربذلٚ اٌبقربا  ٖتمقربٜ ة٦ ربا ا٧عكرباٞ اربدزٖبات اربساب                •

 مبٕقٕع اؾمطات ٔيف املّازات اؿٗااٗٛ ٔاافاقٗٛ سقٕ  الطفن ٔاؿىاٖٛ ٔالسؾد ٔكتابٛ التقازٖس.

 الدلملاُ لمىػازكٛ يف الفبالٗات املسابطٛ با٧طفاه  يف الداةن ٔاـازز .ٖدعٜ أعكاٞ  •

 ٍٖفر أعكاٞ الدلملاُ ٌص٥ٔت  وٗداٌٗٛ لتقؿ٘  أٔقاع الطفٕلٛ ٔكتابٛ اقازٖس سٕ ا ٔسٕه  أٌػطتّي.  •
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   بٌ األطفبلـاألهذاف انعبيت نربدل

اٍىٗربٛ  ٔ  ه"إعٗربٛ ا٧طفربا   إىلداٞ يف ال٦ٟشٛ التٍألٗىٗٛ لمدلملاُ ٔيف الدلٔغٕز اـاف بْ أُ بسملاُ ا٧طفاه  ّٖربدا  

 ." وُٕ بنٌفطّي بالتٕعٗٛ عقٕقّيودازكّي بالٍّر الدميقساط٘ ٔاسضٗمْ ٔدبمّي ٖقٕ

 األهذاف اخلبصت نربدلبٌ األطفبل :
لٕثاٟا الربيت مب البشربح ةّٗربا أثٍرباٞ التقٗربٗيا لوربَ ميوربَ اعتبرباز         مل اركس أٙ أِداا ةاؾٛ لمدلملاُ يف كاةٛ ا

 أِداا املدزضٛ الدميقساطٗٛ املبمٍٛ اليت داٞت يف ٥ٟشتّا ِ٘ أِداا الدلملاُ ٔاتىجن يف : 

 ٌػس ثقاةٛ سقٕ  اإلٌطاُ ٔالتٕعٗٛ مببا ٢ اافاقٗٛ سقٕ  الطفن .  -

 ط٘ .ةما ٔع٘ لدٝ ا٧دٗاه بنِىٗٛ البىن املدٌ٘ الدميقسا -

 ابصٖص زٔ  الٕطٍٗٛ ٔالػفاةٗٛ ٔالبىن الطٕع٘ ٔاملػذلك . -

 ةما ػىبات ٌٕعٗٛ ملىازضٛ البىن الطٗاض٘ القاٟي عمٜ الدميقساطٗٛ ٔقبٕه ا٩ةس . -

 بٌ ـتطهعبث نتطىيز انربدل
اطٕٖس بسملرباُ   إىلاطرل عمّٗا ا٧واٌٛ الباوٛ لمدلملاُ اّدا  ٔوصوٍٛ  أٔ ةطٛ ٔاقشٛ ٔووتٕبٛ إضذلااٗذ٥ٛٗ إدد 

التقٗربٗي سربٕه اطمبربات     إدساٞا٧طفاه  ٔبٍاٞ قدزات أعكاْٟا لوَ إدابات ةسٖا عىن ا٧واٌٛ الباوٛ لمدلملاُ عٍد 

 لتطٕٖس الدلملاُ كاٌت كالتال٘:   ٔإضذلااٗذٗتّاا٧واٌٛ 

 عكٕ .  42 إىلأُ ٖؿن عد  أعكاٞ بسملاُ ا٧طفاه يف ا٥ٌتمابات القا وٛ  -

 ميجمُٕ كن احملاةألات ٔالف٠ات ٖٔطأٙ ِرا البد  أعكاٞ فمظ الٍٕاب .   120 إىلكاٞ بسملاُ ا٧طفاه أُ ٖؿن عد  أع  -

 ادزٖ  ٔانِٗن ا٧عكاٞ لٗؿبشٕا أعكاٞ فمظ غٕزٝ الػباب .  -

 فمظ الٍٕاب.ٖتي  عي أعكاٞ الدلملاُ وطتقب٦ لٗؿبشٕا أعكاٞ يف  أُ -
 

 0202 -0222الل ــبٌ خـانعضىيت يف انربدل تطىر
 

 اإلمجال٘
 بسملاُ عاً الركٕز اإلٌاخ

 البد  الٍطبٛ البد  الٍطبٛ

30 40% 12 60% 18 2000 

35 29% 10 71% 25 2004-2006 

40 32% 13 68% 27 2006-2008 

45 40% 18 60% 27 2008-2010 

50 40% 20 60% 30 2010-2012 

 اإلمجال٘ 127 -- 73 -- 200
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  أُ ٌط  وػازكٛ الفتٗات يف الدلملاُ اتصاٖد وَ ضٍٛ إىل أةسٝا كىا أُ الدلملاُ ٍٖىٕٖتكح وَ اؾدٔه الطابا 

يف كن ػسبٛ وَ سٗح البد  ٔاؾّات اليت ٖطتّدةّا ٔأُ قاةألات وجن " اؾٕا ٔؾبدٓ ٔونزب" اضتّدةت 

ٙ ٖبين أُ بسملاُ ودازع لمبٍات ٔوٍطقٛ ٌاٟٗٛ وجن دصٖسٚ ضقطسٝ اضتّدةت يف ا٥ٌتمابات ا٧ةرلٚ لمدلملاُ الر

ا٧طفاه ميك٘ مٕ التٕضا الوى٘ ٔالوٗف٘ .ةف٘ كن اٌتمابات ٖصٖد عد  ا٧عكاٞ ستٜ ٔؾن عد ِي إىل 

ً  ِرا ٖبين شٖا ٚ طس ٖٛ 0222عكٕ يف اٌتمابات  12يف سني كاُ البد  ةق     0202عكٕ يف اٌتمابات  32

طفن ملدٚ أضبٕع  32اٌتماباتا كىا أُ اضتكاةٛ يف أعدا  ا٧طفاه املػازكني يف البىمٗٛ ا٥ٌتمابٗٛ يف كن 

كن ث٦ثٛ أغّس مبا يف ذلم اساٗبات اإلقاوٛ ٔا٧كن ٔالتدزٖ  ٔالذلاٗ  لبقد دمطات الدلملاُ ٤ٖكد بٍاٞ قدزات 

ةسٖا املدزضٛ الدميقساطٗٛ يف فاه التٍطٗا ٔ اٍألٗي الفبالٗات ٔٔزؽ البىن اـاؾٛ با٧طفاها ةاؾٛ ٔأُ 

 اؾن وبّي ة٦ه التقٗٗي مل ٖركسٔا أٙ إغوالٗات يف اٍألٗي الفبالٗات ٔاساٗبّا .مجٗا وَ مب التٕ

 بٌ ــأَشطت انربدل
ٍٖفر بسملاُ ا٧طفاه عد  وَ ا٧ٌػطٛ الساوٗٛ إىل وٍاؾسٚ قكاٖا ا٧طفرباه ٔلفربت ا٥ٌتبربآ إىل املىازضربات الربيت وربَ       

بطربَ قربٕاٌني ٔابربدٖن أةربسٝ اسورب٘ إىل  وساعرباٚ       ة٦ ا اٍتّم ِرٓ اؿقٕ  ٖٔطال  أعكاٞ الدلملاُ ةرب٦ه أٌػربطتْ   

  ٛ إىل ابٍّٗربربا ٔ "   ا٧واٌربربٛ الباوربربٛ لدلملربرباُ ا٧طفربرباه " وؿربرباحل ا٧طفربرباه ِربربرٓ ِربرب٘ ا٧ٌػربربطٛ ابربربا ز املدزضربربٛ الدميقساطٗربرب

التٕاؾن وربا الػربسكاٞ وربَ وٍألىربات  ٔلٗربٛ ٔقمٗربٛ ابىربن يف فرباه سقربٕ  الطفربن لتبٍّٗربا ٔوٍاؾربساّا ٔيف أسٗرباُ              

الدميقساطٗربٛ ٔعربدل الدلملرباُ أٖكربا إىل وٍاؾربسٚ قكرباٖا ابٍتّربا دّربات أةربسٝ ابىربن يف فرباه            أةسٝ اػازك املدزضٛ 

 :  ٔوَ ِرٓ ا٧ٌػطٛ سقٕ  الطفن ٔوٍاؾسٚ قكاٖآ 

 اآلثبر و انُتبئج األهذاف و

 االٌتخابات 

 ممازضٛ العىمٗٛ الدميكساطٗٛ  -

 األطفاه يف نافٛ تفاؾٗن العىمٗٛ االٌتخابٗٛ إغساك -

 املىازضات الطمبٗٛ اليت تسافل اٌتخابات الهبازالتخم٘ عَ  -

 اٌتخاب ممجمني لألطفاه يف بسملاُ ميجمّي. -

 -ميس األعضاٞ ٔشوالّٟي  يف ٌفظ املدزضٛ مبساذن االٌتخابات تطحٗن 

 اٌتخابات ، فسش ٔطعُٕ  -تسغٗح -دعاٖٛ

 ٖؿبح لدٝ األطفاه ممجن هلي يف بسملاُ األطفاه  -

جمطات 

 الدلملاُ 

 ؾٕت األطفاه   إٖؿاه -

 قضاٖا األطفاه   إىللفت االٌتبآ  -

 تعسٖف األطفاه  يف املدازع بكضاٖاِي عدل أعضاٞ الدلملاُ -

 الضػط عمٜ ادتّات ذات العالقٛ لتبين قضاٖا األطفاه    -

 املط٠ٕلني ذهٕوٗني ٔغرل ذهٕوٗني ذٕه قضاٖا األطفاه  ٔوطاٞلٛ وٍاقػٛ  -

إؾداز تٕؾٗات تسضن لمحّات ذات العالقٛ ذٕه وٕضٕع ادتمطٛ  -

 نىا تٍػس يف ٔضاٟن اإلعالً ٔيف املٕقع اإللهذلٌٔ٘ لمىدزضٛ الدميكساطٗٛ 

 تدزٖب 

تعسٖف أعضاٞ الدلملاُ مبّاوّي ٔوّاً المحاُ اليت  -

 ٍٖظىُٕ إلّٗا 

إنطاب األعضاٞ  املعمٕوات السٟٗطٗٛ اليت حيتاجِٕا  -

وٕضٕع  ٖتعسف األعضاٞ عمٜ ذكٕقّي ، ٖهتطبُٕ وعمٕوات ذٕه 

ٖطتضاف يف التدزٖب خدلاٞ ٔودزبني هلي عالقٛ مبٕضٕع ادتمطٛ ، 

، ٖطّي التدزٖب يف نطس اذتهٕوٗٛ ٔغرل اذتهٕوٗٛالتدزٖب وَ ادتّات 



  

 

  13 

 طٛ ذٕه وٕضٕع ادتم

 إنطاب األعضاٞ وّازات التٕاؾن  -

 نطس ادتمٗد بني األعضاٞ  -

تصٖٔد األعضاٞ مبعمٕوات ذٕه ذكٕم الطفن ٔٔضع  -

 األطفاه الٗىٍٗني.

 .ادتمٗد بني األعضاٞ ٖٔعدلُٔ  وَ خاللْ عَ أٌفطّي ٔقدزاتّي 

ٌصٔه 

 وٗداٌ٘ 

 مجع املعمٕوات ذٕه  أٔضاع األطفاه    -

 تكازٖس ذٕه أٔضاع األطفاه  يف ظسٔف وعٍْٗ   إعداد -

 ٔإؾدازيف مجع املعمٕوات ٔتدٍّٖٔا  األطفاهإغساك  -

 زٖستكا

ٌفر  بسملاُ األطفاه ٌصٔالت وٗداٌٗٛ نىا أؾدز تكازٖس وٍفؿمٛ ذٕهلا 

 :  ٔناٌت نالتال٘

  األٖتاًأٔضاع  -

 أٔضاع األذداث يف الطحُٕ ٔوسانص االذتحاش  -

 أٔضاع أطفاه الػٕازع  -

 األطفاه  يف املسانص الؿرٗٛ ٔاملطتػفٗات -

 األطفاه  يف املؤضطات التعمٗىٗٛ  -

ذٕه أٔضاع األطفاه ٔقدً إىل  نىا أؾدزٔا أٔه تكسٖس ظن -

 المحٍٛ الدٔلٗٛ ارتاؾٛ حبكٕم الطفن

 إعداد

 تكازٖس 

 ٔوٍاقػتّا وع ادتّات ذات العالقٛ سالتكازٖ إؾداز -

 ٌػسِا يف ٔضاٟن اإلعالً  -

جتىٗع التكازٖس املختمفٛ ٔاضتهىاهلا ٔحتدٖجّا  -

 األطفاه . أٔضاعٔإؾداز تكسٖس عاً ذٕه 

 

 لٍػس تكازٖس ذٕه املٕضٕعات التالٗٛ : أعد بسملاُ األطفاه نىا ضعٜ

 أٔضاع األٖتاً  -

 األذداث يف الطحُٕ ٔوسانص االذتحاش -

 أطفاه الػٕازع-

 األطفاه   يف املسانص الؿرٗٛ ٔاملطتػفٗات، ٔاملؤضطات التعمٗىٗٛ ،  -

 األطفاه  يف ظن الٍصاعات  -

  عَ بسملاُ األطفاه تكسٖس الظن األٔه ذٕه أٔضاع األطفاه ؾدز -

 دتٍٛ ذكٕم الطفن يف جٍٗف أواًالرٙ عسضْ عدد وَ األعضاٞ 

محالت 

 تٕعٗٛ 

 حبكٕقّي  تستبطكضاٖا باألطفاه  يف التٕعٗٛ  إغساك -

 ٔإدازٚاألعضاٞ وّازات تكدٖي احملاضسات  إنطاب -

 ذمكات الٍكاؽ 

 طفن" إىلن ف التجكٗف " وَ طيفاألعضاٞ  إغساك -

ٌفر أعضاٞ الدلملاُ محمٛ لمتٕعٗٛ مبخاطس الصٔاد املبهس بني  -

األطفاه  ٔأٔلٗاٞ األوٕز   ٌفرت اذتىمٛ عمٜ وسذمتني ٔتضىٍت 

 إىلمجع تٕقٗعات ٔستاضسات ٔلكاٞات وع األطفاه ٔوطرلٚ 

 زتمظ الٍٕاب ٔلكاٞ وع المحٍٛ املختؿٛ باجملمظ

 غازك األطفاه يف التٕعٗٛ مبخاطس ختاُ اإلٌاث  -

 ك أعضاٞ الدلملاُ يف التٕعٗٛ مبخاطس تّسٖب األطفاه ... اخلغاز -

 وطرلات 

 

ٔٔقفات 

 وٍاؾسٚ

 لفت االٌتبآ إىل قضاٖا ستددٚ تستبط مبؿاحل األطفاه   -

 تػسٖعات ٔتعدٖن قٕاٌني  بإؾدازاملطالبٛ  -

  األطفاهوٍاؾسٚ قضاٖا  -

ٌفر بسملاُ األطفاه عدد وَ املطرلات الساوٗٛ لترطني أٔضاع 

 األطفاه ٔ اذتد وَ االٌتّانات ضدِي وٍّا : 

 قإٌُ حتدٖد ضَ الصٔاد  بإؾدازملطالبٛ ا -

 لصٖادٚ شتؿؿات األطفاه  يف املٕاشٌٛ العاوٛ  -

 0224ملٍاؾسٚ أطفاه فمططني ٔلبٍاُ يف ذسب  -
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 ٛ التعمٗي لمىطالبٛ بتطبٗل قإٌُ إلصاوٗٛ ٔزتاٌٗ -

وػازنات 

داخن 

ٔخازد 

 الٗىَ 

ٔزؽ 

 عىن 

 وؤمتسات 

 إغساك األطفاه  يف التعبرل عَ قضاٖاِي  -

ادتّات ذات  إىلإٖؿاه  أؾٕات أطفاه  الٗىَ   -

 العالقٛ  

  األطفاهوٍاؾسٚ قضاٖا  -

 اضتفادٚ األعضاٞ وَ جتازب اآلخسَٖ  -

 

 وٍّا: األطفاهاملػازنٛ يف ٔزؽ عىن ٔ لكاٞات ٔوؤمتسات تٍاقؼ قضاٖا 

 وؤمتس عامل جدٖس باألطفاه  يف ٌٕٖٕٗزك  -

ذضٕز وٍاقػٛ تكسٖس دتٍٛ ذكٕم الطفن لتكسٖس الٗىَ ذٕه األطفاه  -

 0200يف جٍٗف 

املػازنٛ يف االجتىاع التػأزٙ ملٍاقػٛ دزاضٛ األوي املتردٚ ذٕه  -

 0223العٍف ضد األطفاه 

ملٍاِضٛ العٍف ذضٕز ذفن تدغني التكسٖس األٔه لألوي املتردٚ  -

 0224ضد األطفاه 

 املؤمتس الترضرلٙ األٔل٘ لدلملاُ أطفاه العسب  -

 لكاٞات 

 ٌكن ٔجّٛ ٌظس األطفاه ذٕه قضاٖا تتعمل بّي  -

 التعسف عمٜ دٔز ادتّات يف  محاٖٛ األطفاه  -

 وٍاؾسٚ قضاٖا وعٍٗٛ -

التكٜ أعضاٞ بسملاُ األطفاه مبىجم٘ ادتّات اذتهٕوٗٛ ٔغرل  -

 األطفاه.  أؾٕاتاذتهٕوٗٛ لٍكن 

إؾداز 

بٗاٌات 

 ٔبالغات

ٔوٍاغدات  

باضي 

الدلملاُ " 

تؿدزِا 

يف العادٚ 

األواٌٛ 

العاوٛ 

 لمدلملاُ" 

 وٍاؾسٚ قضاٖا وعٍٗٛ  -

التأنٗد عمٜ زأٙ الدلملاُ ذٕه قضاٖا متظ األطفاه  -

 ٔذكٕقّي 

 أؾدز الدلملاُ عدد وَ البالغات وٍّا : 

 تسذٗب بعدً تعاط٘ الكات يف قسٖٛ وكٕلٛ  -

 املطالبٛ بإٖكاف العدٔاُ عمٜ أطفاه لبٍاُ ٔفمططني  -

 اٖكاف ذهي اإلعداً عمٜ عدد وَ لألطفاه  -

 وٍاغدٚ زتمظ الٍٕاب إلؾداز قٕاٌني  -

الذلذٗب بإؾداز قإٌُ حتدٖد ضَ أوَ لمصٔاد قبن أُ ٖذلاجع يف  -

 زتمظ الٍٕاب 

ٌػسٚ بسملاُ 

 األطفاه 

 ِٔدفت إىل : 

 ٌػس أٌػطٛ الدلملاُ ٔالتٕؾٗات الؿادزٚ عَ جمطاتْ  -

تٍأه ومفات خاؾٛ بكضاٖا األطفاه اليت غالبا وا  -

 ازتبطت مبٕضٕع ادتمطات 

 إغساك أعضاٞ الدلملاُ يف الهتابٛ ٔحتسٖس الٍػسٚ  -

أعداد، ٔبطبب تٕقف  7أؾدزت األواٌٛ العاوٛ لدلملاُ  األطفاه 

 عَ الؿدٔز التىٕٖن تٕقفت الٍػسٚ 
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 َتبئج انتقييى : 

ُ خيتمف اثٍرباُ عمربٜ أُ    ٥ ميربس بتذسبربٛ وبٍٗربٛ أٖربا كرباُ سذىّربا أٔ املربدٚ         واعٍربد  ٖٔتربنثس كرباَٟ ٖرب٤ثس    ٛبطببرب  اإلٌطربا

 قربد ٥بربد أُ ارب٤ثس ةربّٗي    تذسبربٛ وربا   ل ُٕسربني ٖتبسقرب   ٔا٧طفرباه  سض ةّٗربا ملٕقربف وبربني أٔ ػسبربٛ وربا     برب الصوٍٗٛ الربيت ا 

٘ ٖوربُٕ ِربرا التربربنثرل    ٘ أٔ ضربم  ٖتٕقربربف عمربٜ عربدٚ عٕاوربربن وٍّربا اضربتبدا  الػربربمـ ال      الرباب  البقمٗربربٛٔقدزااربْ   ٍفطرب

ددٖدٚ  ذازبٖتبسقُٕ ةّٗا لت كاومني دلملاُ اليت اطتىس عاونيا٧طفاه يف ال عكٕٖٛٔاؾطدٖٛ أٖكا..  ٔ ػسبٛ 

ؼربدخ   وبألىّربا   عربدٓ  البكربٕٖٛ أٌػربطٛ  ةربذلٚ   ها كىربا ٍٖفربرُٔ ةرب٦   ٖبسةربٌّٕي ٔ ٖمتقُٕ بنٌاع زاغدَٖ ٔأطفاه ٥ 

يف  طٛاالدةٕهٔ وػربربازكٛ ةتٗربربات أٔ أ٥ٔ  يف أٌػربرب ةربربازز املٍربربصه املبٗربربتٔ الطربربفسك يف سٗربربااّي وربربٍّيلمىربربسٚ ا٧ٔىل 

 مٌاِٗ اسٕه أ ٔزِي مٕ ا٧طفاه نياملمتؿ وطاٟمٛ إىلإقاةٛ  ِيزأعىا ظوا زاغدَٖ ٔأطفاه وَ ٌفز دا  سٕا

يف  أثربسا البكٕٖٛ.. كربن وربا ضرببا ٥بربد أُ ٖوربُٕ قربد أسربدخ         ٔ التٍاةظ عمٜ ٥ٌتماباتعَ وسٔز ا٧طفاه بتذسبٛ ا

 .٧طفاهاٌاِٗم عَ أُ ػسبٛ الدلملاُ اليت اتي عقدِا ا٧ٔه ٥بد أُ ٖوُٕ  ا انثرل عمٜ  ا٧عكاٞ ٌفٕع

ٔلمتبسا عمٜ انثرل ػسبٛ بسملاُ ا٧طفاه بدأ التقٗٗي بالتبسا عمٜ ِرا ا٧ثس عمٜ ا٧طفاه املػازكني يف التذسبٛ 

 : كالتالٌ٘ت ز ٔ  ا٧عكاٞ كأ

 :تــيـببـاإلجي برــاآلث -0

 شٖا ٚ ثقٛ ا٧طفاه بنٌفطّي. 

 ٘يازضٛ البىن الدميقساط. 

 ٛٗابصٖص وواٌتّي ا٥دتىاع. 

 ٚاكتطاب وبمٕوات ٔوّازات ددٖد. 

  ٚ بّي ا٧وٕزثقٛ أٔلٗاٞ  شٖا. 

  .اضتىاع الوباز  ي ٔعدً ا٥ضتمفاا بّي 

  ٔ عمٜ ٔاقبّي ابسةّي شا ت وبسةتّي عقٕ  ا٧طفاه. 

 اباون املدزضني وبّي ظدٖٛ أكدل. 

  وَ التقدٖس. بػ٘ٞاباون شو٦ّٟي وبّي 

  ق  أٌألاز شو٦ّٟي.أؾبشٕا 

 

٦ٖسظ وَ ز ٔ  ا٧عكاٞ أُ التذسبٛ أثست ةّٗي بػون الاب٘  ٔأٌّي اضتفا ٔا وٍّا ٔميوَ القٕه أُ املدزضربٛ  

ققربت دربربصٞ وربَ أِربربداةّا يف ةمربا ػىربربا ٌربٕع٘ ملىازضربٛ البىربربن الطٗاضرب٘ القربرباٟي عمربٜ الدميقساطٗربربٛ        الدميقساطٗربٛ س 

 ٔقبٕه ا٩ةس ٔسققت إغساك سقٗق٘ ل٨طفاه عدل الدلملاُ.
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 بر انسهبيت:ــاآلث

زاةقربت ةربذلٚ عكربٕٖتّي يف الدلملرباُ ٔوربا ببربدِاا ٦ٖٔسربظ         الربيت ببض البٗربٕب   إىلعد  وَ ا٧عكاٞ  أغازٔباملقابن 

 الربيت أمجا ربربا  ِربرٓ الطربمبٗات  ملباؾربربٛ ػربربأب ا٧واٌربٛ الباوربٛ لمدلملرباُ     اربدٌ٘  اوسازِربا وربَ بسملرباُ ٧ةربربس يربا ٖبربين      

 يف التال٘: ا٧عكاٞ 

   ٕاةمٗربٛ  يف ا٧ٌػربطٛ ٔاملػربازكات الد  ٔزٟربٗظ الدلملرباُ   عكرباٞ ا٧واٌربٛ   ٧ متٗٗصغبٕز ببض ا٧عكاٞ بٕد

 .ٔاـازدٗٛ أكجس وَ احملاةألات

  .عدً اضتٗباب ببض ا٧عكاٞ ٧ ٔازِي 

 ٕ٥ٔ ٖتشؿمُٕ عمْٗ. اعتقا  ببض ا٧عكاٞ بٕدٕ  وس ٔ  وال٘ لمبك 

 عدً كفاٖٛ بده الطفس ٔاملٕاؾ٦ت. 

  .ٍِاك غبٕز لدٝ ا٧عكاٞ ببدً غفاةٗٛ املدزضٛ الدميقساطٗٛ وبّي 

  ُّي ٟٗظ الدلملاُ  يٗص أكجس وٍزغبٕز وَ قبن ا٧عكاٞ الدلملاُ ا 

 ُالػبٕز لدٝ الببض بنٌّي مل ٍٖذصٔا الوجرل أثٍاٞ عكٕٖتّي يف الدلملا. 

  ا٧واٌٛ الباوٛ ملقذلسااّي الببض ٖػبس بإِىاه 

 ٛلدٝ ا٧عكاٞ ٥ٔ إدد آلٗٛ لمتػأز وبّي. وباٖرل اةتٗاز ا٧عكاٞ لمىػازكات اـازدٗٛ   رل ٔاقش 

  ٖبد وَ البٕٗب السٟٗطٗٛ لمدلملاُ" الركٕز ٔ اإلٌاخ" أُ ا٥ةت٦ط  إىل أغازالببض. 

ٔاقربربشٛ يف إدابربربات ا٧طفربرباه  ٔمل ٖوربربَ ٍِربرباك آثربرباز  ٔ بػربربون عربرباً ٦ٖسربربظ  أُ ا٩ثربرباز ا٥لابٗربربٛ لمتذسبربربٛ كاٌربربت

 ْ  إ٥ا  ضمبٗٛ عمّٗي بقدز وا ِ٘ أةطاٞ سدثت أثٍاٞ ػسبتّي ٔميوَ اعتباز ؼططّي  ا أثسًا الابًٗا يف سد ذاارب

ملٕقٕع ا٥ةت٦ط كنسد اؾٕاٌ  الطمبٗٛ يف التذسبٛ ٖطس  اطا٣ه سٕه كفاٞٚ التدزٖ  الرٙ امقٕٓ  إغازاّي أُ

ٔأِىٗٛ املػازكٛا ٔبالٍطبٛ ملقذلسااّي ٔعدً ػأب ا٧واٌٛ الباوربٛ وبّربي    ٔ الٍٕع ا٥دتىاع٘ سا  املطأاٚ سٕه 

واٌربربربٛ الباوربربربٛ لمدلملربربرباُا ٔ عربربربدً ٔدربربربٕ  ةطربربربٛ ٔاقربربربشٛ     ةىسدبربربربْ إىل قربربرببف اإلوواٌٗربربربات املالٗربربربٛ  سطربربرب  ز   ا٧   

 ٔإضذلااٗذٗٛ اطتٕع  املطتذدات 

 ثبَيب : مميشاث جتزبت  بزدلبٌ األطفبل 
 كالتال٘: كاٌت وَ ٔدّٛ ٌألس ا٧عكاٞ   -أ

  .يازضٛ اؿا يف التببرل عدل ا٥ٌتمابات 

  ٞقكاٖا ا٧طفاه .  إىللفت اٌتبآ ا٧عكا 

  َاملّازٖٛ  اؾٕاٌ  املبسةٗٛ ٔانِٗن ا٧عكاٞ يف عد  و. 

 . التقاٞ ا٧طفاه  وا  رلِي وَ كتمف احملاةألات ٔ التبسا عمٜ أِي وػاكمّي 

 .املػازكات الداةمٗٛ ٔاـازدٗٛ اليت أكطبت الدلملاُ ؾٗتا دٗدا 

 املٗداٌ٘. يف الٍصٔهٔاؾمطات  إ ازٚا٧طفاه  يف  إغساك 

  كتمفٛ.غازك ا٧عكاٞ يف ٔزؽ ادزٖ  سٕه وٕقٕعات 
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 .متوَ ا٧عكاٞ وَ انضٗظ وبا زات ٔفىٕعات ٌاغطٛ يف املدازع 

  ٞوّتىني عقٕ  الطفن. إىلالتذسبٛ سٕلت ا٧عكا 

 :  املىٗصات كىا ٖساِا الػسكاٞ ٔالداعىني   -ب

  ٔاٌتألاً إدساِٞا كن ضٍتني. 0222اضتىساز ا٥ٌتمابات وٍر 

  ػسبٛ سقٗقٗٛ إلغساك ا٧طفاه  يف وٍاقػٛ قكاٖاِي. 

  ُيف البد  ٔيف وٍاطا ا٥ضتّداا.  ٧ةسالتطٕز وَ بسملا 

  .متجٗن الف٠ات اـاؾٛ كىا إدد كٕاا لمبٍات 

  .ؼألٜ التذسبٛ باسذلاً املٍألىات الباومٛ يف فاه سقٕ  الطفن 

  .ٍِٛٗاك إدْ وَ اؾاوبٛ البسبٗٛ لتبٍّٗا كتذسبٛ ميوَ ابىٗىّا يف املٍطقٛ البسب 

 اه  البىمٗٛ ا٥ٌتمابٗٛ ٔالدميقساطٗٛ  بون افاؾٗمّا.ميازع وَ ة٦ ا ا٧طف 

 .ٖبقد بسملاُ ا٧طفاه  دمطااْ يف فمظ الٍٕاب 

 .ؼألٜ القكاٖا اليت ٖتٍأ ا الدلملاُ وٍاؾسٚ الباومني وا ا٧طفاه  ٔ ٔعد  وَ أعكاٞ  فمظ الٍٕاب 

  ٛٗدٗدٚ.  إع٦وٗٛحيألٜ وٕقٕع اؾمطٛ  بت ط 

   ٖػربربسا عمربربٜ بسملربرباُ ا٧طفربرباه  و    ٔ املىاسوربربات  ٍألىربربٛ فتىربربا وربربدٌ٘ الربربرٙ أببربربدِا عربربَ البىربربن اؿصبربرب٘ 

 الطٗاضٗٛ ٔبرلم ؽتمف عَ وج٦ٗاّا يف الدٔه البسبٗٛ.

  .ذكست يف املٍاِر الدزاضٗٛ كإقاةٛ لب٦ ٌا يف فاه سقٕ  الطفن 

  سربٕه أٔقرباع  طربن   أٔه اقسٖسأؾدز بسملاُ ا٧طفاه  ٔ ْ وربا  تيف وٍاقػرب  ا٧طفرباه وػربازكْ بسملرباُ   ا٧طفرباه 

 المذٍٛ الدٔلٗٛ ؿقٕ  الطفن

 ٝا٧طفاه أٔقاعزؾد ٔالطذُٕ   لصٖازٚالداةمٗٛ  ٔشازٓ اؿسٖح وَ  ا٧طفاهبسملاُ  لد   

  يف بسٌاور زٟٗظ اؾىّٕزٖٛ كتذسبٛ اطتشا الدعي. ػسبٛ بسملاُ ا٧طفاه ذكست 

   .ٌ٘ا٥عذلاا بدلملاُ ا٧طفاه  وَ اؿوٕوٛ ٔ اجملتىا املد 

 0222كسٔزٚ سكٕز يجم٘ اؿوٕوٛ ؾمطات الدلملاُ ببد لقاْٟ بالدلملاُ يف ٌٖٕٕٗ زٟٗظ اؾىّٕزٖٛ ٔدْ ب .ً 

   َازاب  اضي املدزضٛ الدميقساطٗٛ بدلملاُ ا٧طفاه  كنٔه ػسبٛ لْا كىا  أؾبشت املدزضٛ ٔاسدٚ ورب

 . اإلقمٗى٘املٍألىات اليت ابىن يف فاه سقٕ  الطفن ٔمب التػبٗم وبّا عمٜ املطتٕٝ احملم٘ ٔ 

 ٖ .دعٜ أعكاٞ الدلملاُ لمىػازكٛ يف ٔزؽ البىن ٔ امل٤متسات اليت اتٍأه قكاٖا ا٧طفاه 

  .َاؾّات اطتدعٜ أعكاٞ الدلملاُ لمىػازكات الداةمٗٛ ٔ اـازدٗٛ لتىجٗن أطفاه الٗى 

  بساور قا ٚ املطتقبن.   إىلأعكاٞ بسملاُ ا٧طفاه  يف وساسمْ املمتمفٛ اٌكىٕا 

 اطٗٛ  ضٗاضٛ محاٖٛ أؾبح لمىدزضٛ الدميقس 

 .ٛالتذسبٛ اطّي يف بٍاٞ دٗن قٕٙ ٖبسا سقٕقْ ٤ٖٔوَ باملػازك 

 .ٛعدً التىٗٗص بني اؾٍطني عٍد اٍألٗي ا٧ٌػط 
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قكرباٖاِي   إىلاملىٗصات الطابقٛ  إقح أُ بسملاُ ا٧طفرباه لربح بالفبربن يف إزلرباع أؾربٕات ا٧طفرباه ٔلفربت ا٥ٌتبربآ         

ٔلح يف ٌػس ثقاةٛ سقٕ  اإلٌطاُ ٔالتٕعٗربٛ مببربا ٢ اافاقٗربٛ سقربٕ  الطفربن بربني ا٧عكرباٞا ٔ يف  ةمربا ٔعرب٘ لربدٝ           

ا٧دٗاه بنِىٗٛ البىن املدٌ٘ الربدميقساط٘  ٔيف ابصٖربص زٔ  الٕطٍٗربٛ ٔالػربفاةٗٛ ٔالبىربن الطربٕع٘ ٔاملػربذلك  كىربا         

 إ ازٚدلٌرباور يف اٍألربٗي الفبالٗربات ٔاٍفٗربر ٔزؽ التربدزٖ  ٔ      ضاِي بسملاُ ا٧طفرباه يف بٍرباٞ قربدزات  القرباٟىني عمربٜ ال     

وّربربازات التٕاؾربربن ٔ التٍطربربٗا لتٍفٗربربر ا٧ٌػربربطٛ ٔ الربربدلاور املمتمفربربٛ ا كىربربا عربربصشت       إىلإقربرباةٛ  فىٕعربربات البىربربن 

يف  إلربربّٗيقربربسٔزٚ وػربربازكٛ ا٧طفربرباه ٔا٥ضربربتىاع   ٔقربربٕقّي عالتذسبربربٛ وربربَ اعربربذلاا اؾّربربات الباومربربٛ وربربا ا٧طفربرباه     

اٍبربا وربَ املٗربداُ ٔ الٕاقربا       تبما بّي كىا أضّىت يف  ةٕه ا٧طفاه  يف ػازب سقٕقٗٛ سقٗقٗٛاملٕقٕعات اليت ا

ٔشا ت وربربَ ةربربدلات البربرباومني يف املدزضربربٛ الدميقساطٗربربٛ يف التباوربربن وربربا ا٧طفربرباه عٍربربد ا٥ضتكربرباةٛ لبقربربد اؾمطربربات      

اضتىسازِا سألٗت ببد التذسبٛ ٔالٍصٔه املٗداٌ٘ ٔيف افبٗن ضٗاضات اؿىاٖٛ اـاؾٛ باملدزضٛ الدميقساطٗٛ ٔ أُ 

ذكساّا يف وٍاِر التبمٗي ٔبقبٕه ٔانٖٗد اؾّات اؿوٕوٗٛ بن ٔاعذلةت بّا ٔ اعتدلاّا إقاةٛ يف فاه الطفٕلٛ 

ا كىا أُ داوبٛ الدٔه البسبٗٛ ٔببض الربدٔه البسبٗربٛ اطرببٜ    ٔيف اقازّٖا سٕه وطتٕٝ اٍفٗر اافاقٗٛ سقٕ  الطفن

 . ِا  ٕذز سقٗق٘ ملىازضٛ ا٧طفاه ؿقّي يف املػازكٛإىل ابىٗىّا يف  ٔ ا ٔاعتباز
 

 انعيىة يٍ وجهت َظز األعضبء: 
 .بسملاُ ا٧طفاه  حيألٜ بدعاٖٛ أكجس وَ البىن 

  .عدً افبٗن  ٔز ؾاُ الدلملاُ ا٧زبا 

  ٌ٘أقطاً الػسطٛ ٔببض املطتػفٗات كاُ ا٧عكاٞ ٖقابمُٕ باضتّصاٞ اؾّات. إىلعٍد الٍصٔه املٗدا 

 غربربساك ا٧عكربرباٞ يف اةتٗربرباز عٍربربأَٖ اؾمطربربات ٔوٕاقربربٗا الٍربربصٔه املٗربربداٌ٘) ٌفربربرت ٔزغربربٛ عىربربن           عربربدً إ

 لوَ ا٧واٌٛ الباوٛ مل امتصً مبا داٞ ةّٗا. 0222لمتمطٗ  بالتبأُ وا وٍألىٛ زعاٖٛ ا٧طفاه يف بسملاُ 

  ٓا٧عكاٞ مل ٍٖفر ا٧عكاٞ أٌػطٛ بني ا٧طفاه  أٔ اضتّدةتّي بالػون الرٙ اؿٕز. 

 ٖ ٞأٌّي مل ٍٖذصٔا غ٘ٞ.بطب  غبٕزِي ذن غػبس ببض ا٧عكا 

 .٥ إدد وباٖرل ٔاقشٛ ل٨عكاٞ الرٙ ٖتي  اةتٗازِي لمىػازكات اـازدٗٛ ٔبالتال٘ ال رلٚ ةٗىا بٍّٗي 

 .عٍأَٖ دمطات الدلملاُ اتوسز وَ بسملاُ ٧ةس 

  .ْ٥ أسد ٖبسا الدلملاُ عٍدوا ٖبسا عكٕ الدلملاُ بٍفط 

  َأعكاٞ بسملاُ ا٧طفاه عذٛ واذا ةبن فمظ الٍٕاب أٔ بسملاُ الوباز؟!الطمسٖٛ و 

 .ٛا٧واٌٛ الباوٛ ٥ اّتي مبتاببٛ  إؾٗات الدلملاُ وا اؾّات ذات الب٦ق 

 عٍد الٍصٔه املٗداٌ٘ ةاؾٛ لمطذُٕ ٔالػٕازع.  ٥ إدد آلٗات  قٗقٛ ؿىاٖٛ ا٧طفاه 

 اً املط٠ٕلني بتٕؾٗااّي.الػبٕز الباً لدٝ أعكاٞ الدلملاُ ببدً اِتى 

 .ُٖػبس ا٧عكاٞ أُ التدزٖ   رل وفٗد يف ببض ا٧سٗا 

  ٥ إدد آلٗٛ لمتٕاؾن لمتبسا عمٜ أٌػطٛ ا٧عكاٞ ٔؼفصِي بني ةذلات ا٥ٌبقا 

 َاحملاةألات  رل و٦ٟي يف كجرل وَ ا٧سٗاُ. الطوَ ل٨عكاٞ القا وني و 
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 .)ٚ ٔٔدبات الطباً إدبازٖٛ ) ةٗازات قد 

 ةاٟدٚ التذسبٛ عمٜ ا٧عكاٞ ةق  . اقتؿس 

 . الت ٗ  عَ الدزاضٛ ٥ٔ ٖٕدد بدٖن لتبٕٖض ا٧طفاه 

 .ًإِىاه وتاببٛ التقازٖس الؿا زٚ عَ الدلملاُ وجن اقسٖس أٔقاع ا٧ٖتا 

  إغساك ل٨طفاه يف وسسمٛ التمطٗ . غبٕز عاً بكبف 

  الطٗاضٗٛ اليت وست بّا الٗىَ بطب  ا٧شوٛ  (0202دلملاُ  ) ب اـاؾٛ عدً اٌتألاً عقد اؾمطات. 

 .ٛٗالػفاةٗٛ يف املٕاز  اليت اؿن لمدلملاُ  رل كاة 

  ٝ اوساز الػوٕٝ وَ ا٧عكاٞ ٔةٗىا بٍّٗي. إىلقبف اإلغساا  اةن الطوَ أ 

  الدلملاُ.تّي يف ٌّاٖٛ عكٕٖ وبّي ببدالببض قاه أٌْ ٥ ٖٕدد إاؾن 

 ٛبالدلملاُ ةاؾٛ بني اؾمطات.  غبٕز عاً لدٝ وبألي ا٧عكاٞ ببدً اِتىاً املدزض 

ٔقرببف التٕاؾربن وربا    ٔ املالٗربٛ   اإلدساٞات اإل ازٖٛ  إىل٦ٖسظ وَ البٕٗب اليت ذكسِا ا٧عكاٞ أُ ٖبٕ  وبألىّا 

وربا انكٗربدِي أُ وٍطربقٛ الدلملرباُ اتٕاؾربن وبّربي عٍربدوا ٖوربُٕ          ٔةٗىربا بٗربٍّي   وَ ا٧واٌربٛ الباوربٛ لمدلملرباُ    ا٧عكاٞ 

ال رلٚ الربيت ؼؿربن بطربب  عربدً ٔقربٕ  أضربباب اةتٗرباز         كىربا أُ غرببٕز ا٧عكرباٞ برب     ٍِاك أٌػطٛ أٔ ٌصٔه وٗداٌ٘ا

وا أُ ا٧واٌٛ الباوٛ ٔوٍطق٘ الدلٌاور أٔقشٕا أٌّربي ٖبم ربُٕ    يجم٘ ا٧عكاٞ يف املػازكات الداةمٗٛ ٔ اـازدٗٛ

ات ا  كىا أُ ا٧عكاٞ أُ افاعمّي ٔػأبّي وا ا٧ٌػطٛ ٔيف اؾمطات ِٕ الطب  ا٧ٔه ٥ةتٗازِي يف املػازك

ٔ عدً اضتىساز  بسٌاور قا ٚ املطتقبن الرٙ وجربن ل٨عكرباٞ    ٔالتنِٗربن  قربىاُ سقٗقرب٘ يف التٕاؾربن ٔا٥لتقرباٞ     ةسؾربٛ 

أ ٝ إىل أُ ا٧واٌربٛ الباوربٛ  افقربد غربباب مب انِٗمربّي ٔاربدزٖبّي ٔأؾرببشٕا         ببد ٌّاٖٛ عكٕٖتّي يف الدلملأُالتدزٖ  

 ؿقٕ  ا٧طفاه ةاؾٛ ٔ سقٕ  اإلٌطاُ بػون عاً. قا زَٖ عمٜ أُ ٖوٌٕٕا قا ٚ لمػباب ٔوٍاؾسَٖ

ْ  0226-0224بسملربرباُ كىربربا أُ  دل  ٖتكربربح وربربَ غربرببٕز ا٧عكربرباٞ با٥ٌتىربرباٞ إىل    باِتىربرباً أكربرب سألٗربربا  ٔ الربربرٙ ٖمٗربرب

التذسبٛ ٔأٌّي قاوٕا بنغٗاٞ ٖفتمسُٔ بّا ةىس ٓ إىل أُ ا٧واٌٛ الباوٛ ة٦ه امم الفذلٚ متوٍت وَ اٍفٗر الوربجرل  

             دربرباٞ يف طربربن ا٧شوربربٛ الربربيت وربربست بّربربا الربربٗىَ    0202املٕاشٌربربات الواةٗربربٛ لربربرلم يف سربربني أُ بسملربرباُ  وربربَ الربربدلاور ٔاربربٕةس

 . ٔ ز ي ذلم ٌفر أعكاٞ بسملاُ ا٧طفاه عد  وَ ا٧ٌػطٛ

ةىربس ٚ إىل   بالتقؿرل مٕ  رلِي وَ ا٧طفرباه ِي رٙ ٖألّس وَ ة٦ه غبٕزِي الدٔزببض ا٧عكاٞ لةّي  ٕٞضأوا 

أُ اطمبربربااّي ٔأس٦وّربربي عٍربربد الذلغربربح اوربربُٕ عالٗربربٛ دربربداا إقربرباةٛ إىل الكربرب ٕط الربربيت ٖمفاِربربا ا٧عكربرباٞ وربربَ الب٠ٗربربٛ   

ز يف ٌفربربظ الٕقربربت ٖألّربربس وربربدٝ إسطربرباع ا٧عكربرباٞ  ٕلوربربَ ِربربرا الػربربب احملٗطربربٛ بّربربي وربربَ شو٦ّٟربربي ٔ زمبربربا عربربا٦ٟاّي  

 . ي ٔمٕ قكاٖا ا٧طفاهمٕ شو٦ّٟ باملط٤ٔلٗٛ بنِىٗٛ  ٔزِي ٔ 
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 :ادلًبرسبث اجليذة
 اضتىساز التذسبٛ ٔاٌتألاً ا٥ٌتمابات كن ضٍتني. -

 اطٕز التذسبٛ عدل شٖا ٚ عد  ا٧عكاٞ ٔاؾّات املطتّدةٛ. -

 ا٧طفاه  يف البىمٗٛ ا٥ٌتمابٗٛ. إغساك -

 عقد دمطات بسملاُ ا٧طفاه  يف فمظ الٍٕاب. -

 ادزٖ  ا٧عكاٞ عمٜ وّازات وتبد ٚ. -

 كن دمطٛ.إؾداز إؾٗات ٌّاٖٛ  -

 ؾاُ وتمؿؿٛ.    إىلإشٖا أعكاٞ اجملمظ  -

 ةسٖا املدزضٛ ٖتٕادد وا ا٧عكاٞ عٍد التٍقن ٔيف الباؾات.  -

 متجٗن ذٔٙ ا٥ستٗادات اـاؾٛ ٔعىن كٕاا لمبٍات. -

 عدً التىٗٗص بني ا٧عكاٞ عٍد اٍفٗر ا٧ٌػطٛ ٔالتدزٖ  ٔالٍصٔه املٗداٌ٘. -

 تعذيم:  إىلممبرسبث حببجت 
 .اؾمطات ٔالٍصٔه املٗداٌ٘ اتا٧طفاه  يف اةتٗاز وٕقٕع إغساكآلٗات  -

 .البشح عَ ٔضاٟن لتٍفٗرِأأةر وقذلسات ا٧طفاه  ببني ا٥عتباز  -

 ٧عكاٞ الدلملاُ. ؼدٖد ٔإقٗح وباٖرل اةتٗاز ا٧طفاه لمىػازكات اـازدٗٛ -

 .ٔقا إضذلااٗذٗٛ ٔةطٛ عىن ٔاقشٛ لمدلملاُ -

 .عمٜ الدعي اـازد٘ببٗدا عَ ا٥عتىا  البشح عَ  عي  اٟي لمدلملاُ  -

 شٖا ٚ عد  الفتٗات عٗح اتطأٝ وا الفتٗاُ. -

 إؾٗات ا٧عكاٞ.ٔقا  آلٗٛ ملتاببٛ  -

 الدلملاُ .  أٌػطٌٛألاً أزغفٛ  -

 الطازٟٛ. لمتباون وا اؿا٥تٔادزٖبّي وػسيف الفٍد  شٖا ٚ عد   -

 .شٖا ٚ عد  املػسةني امل٤ِمني أثٍاٞ اؾمطات ٔ الطوَ -

 الطب٘ ٥ضتىساز التٕاؾن وا أعكاٞ الدلملاٌات الطابقٛ ٔافبٗن بسٌاور قا ٚ املطتقبن. -

 تىاجه انربدلبٌ:  إشكبنيبث
 شٖا ٚ املألاِس املطمشٛ دٕاز فمظ الٍٕاب.وجن  ٥ ٖطتطٗا فمظ الٍٕاب اضتكاةٛ بسملاُ ا٧طفاه  يف ببض اؿا٥ت -

 لبقد دمطات الدلملاُ.   اٟىٛ عدً إةس وٕاز  كاةٗٛ ٔ -

 قألٛ ببض اؾّات ا٥ضت٦ٗٞ عمٜ بسملاُ ا٧طفاه ٌٔطبْ  ا. -

 ٥ ٖٕدد انوني كاا ملٕادّٛ الطٕاز٢ عٍد الٍصٔه املٗداٌ٘ أٔ عقد اؾمطات. -

٥ ٖٕدد وقس  اٟي  ٔقاعٛ وموّي متوٍّي وَ اٍفٗر أٌػطتّي ) عقد دمطت ٔادزٖ  (اليت ؽكربا عربا ٚ اىل    -

 ملطتكٗفٛ.طسٔا اؾّات ا
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 بث : ــيـــــىصــانت
 :  تــــبركـــشـادل -أوال :
 آلٗات ٔاقشٛ اكىَ  إغساك ا٧طفاه  يف ؼدٖد  وٕاقٗا اؾمطات ٔالٍصٔه املٗداٌ٘ .  إلا البىن عمٜ  -

 قسٔزٚ افبٗن  ٔز المذاُ اـاؾٛ بالدلملاُ ك٘ ٖػبس اؾىٗا بنِىٗٛ  ٔزِي. -

 احملاةألات .  إطازا٧عكاٞ الطابقني يف اٍفٗر أٌػطٛ الدلملاُ الرٙ ٖمْٗ يف  إغساك -

 التٕاؾن وا وٍطق٘ املدزضٛ الدميقساطٗٛ عٍد اٍفٗر ا٧ٌػطٛ يف احملاةألات.  -

شٖا ٚ عد  ا٧عكاٞ مبا ٖكىَ وػازكٛ أطفاه وَ السٖف ٔإغساك عد  اكدل وَ الٍرباةبني مبػربازكٛ عربد      -

 ٌتماب عكٕ ميجمّي.وَ املدازع يف احملاةألٛ ٥

 لقاٞات إقح ا٧ ٔاز إقا يف قاقس ٖٔتي ا٥لتصاً بّا. عقدٔالبشح عَ آلٗات لمبىن وا الػسكاٞ  -

 عىن كٗي ٖكي مجٗا ا٧عكاٞ عٍد عقد اؾمطات ةاؾٛ يف اؾمطٛ ا٧ٔه اليت ٖتي ةّٗا اٌتماب زٟٗظ اؾمطٛ . -

 .ات ا٥ٌبقا  ٖػسك ةّٗا أطفاه آةسَٖ " الٍاةبني"ٔبني ةذل عىن بسٌاور لتٍػٗ  الدلملاُ ة٦ه اإلداشات -

 عٍّا. اقازٖس ٔإؾدازالمذاُ املتمؿؿٛ يف الدلملاُ   ٔز افبٗن -

التٍطٗا وا اؾّات ذات الب٦قٛ لتٍفٗر بسٌاور اسةْٗ أثٍاٞ عقد اؾمطات ٖتىوَ ا٧عكرباٞ ة٦لربْ وربَ شٖربازٚ      -

 وبامل ودٍٖٛ ؾٍباٞ ٔقٕاسّٗا.

 بني كتمف ا٧عكاٞ ٔا٧واٌٛ الباوٛ لمدلملاُ. البشح عَ آلٗات إاؾن ةبالٛ -

 ٔقا ةط  لتفبٗن أٌػطٛ أعكاٞ الدلملاُ يف احملاةألات يف الفذلٚ بني اؾمطات.  -

 .عىن آلٗٛ ٔاقشٛ إلغساك ا٧طفاه  يف الفبالٗات ٥ُ ِرا ٖطب   رلٚ ةٗىا بٍّٗي -

 %.05شٖا ٚ عد  البكٕات يف الدلملاُ ك٘ اؿن الٍطبٛ إىل  الطب٘ إىل -

 :تـــبيـــًـاحل -ثبَيب:
 ؼدٖد غمـ و٤ِن  لتمق٘ الػوأٝ ٔالتباون وبّا.  -

 لقاٞ. أٔهيف ٔبدٔزِي  ابسٖف ا٧طفاه  باؿقٕ  ٔالٕادبات  -

 انِٗن ٔادزٖ  املػسةني يف الفٍد  لمتباون وا اؿا٥ت الطازٟٛ -

 ادزٖ  ةسٖا املدزضٛ ٔا٧عكاٞ عمٜ ضٗاضات اؿىاٖٛ. -

 .إذا مل ٖوَ الٕالد  بكٕات يف ٌفظ ال سةٛعدً اطوني أٔلٗاٞ أوٕز ال -

 التصاوّي بّا.ٔعىن ودٌٔٛ ضمٕك ٖػازك ةّٗا ا٧عكاٞ لكىاُ  وبسةتّي  -

 وبمغ كؿـ لمطٕاز٢ يف وٕاشٌٛ اؾمطات. ؽؿٗـ -

 ا٧عكاٞ مبدٌٔٛ الطمٕك ٔضٗاضٛ اؿىاٖٛ يف كن دمطٛ.  اركرل -

 التدةني ٔالتنكد وَ الػوأٝ اليت اؿن ل٨واٌٛ لباوٛ بّرا اـؿٕف. ٔالتنكد وَ عدً اباط٘ البكٕ لمقات  -

 الدزاض٘ ل٨عكاٞ عدل التٕاؾن وا ودزضّٗي.  طتٕٝاملوتاببٛ  -
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ٔٔادبااّربربا مربربٕ اـاؾربربٛ بّربربا لػربربس  ضٗاضربربٛ اؿىاٖربربٛ  ل٨واٌربربٛ الباوربربٛ لمدلملربرباُ قربربسٔزٚ ؽؿربربٗـ ٔقربربت كربرباا  -

 .لمىذمظ يف أٔه ةذلٚ اٌبقا  ا٧وٕزا٧عكاٞ ٔ ٔ ٔز أٔلٗاٞ 

 ادلىارد ادلتبحت دلصبحل األطفبل :  ختصيص ثبنثب 
 ٞ.إعدا  بسٌاور ادزٖ  ودزٔع لتطٕٖس وّازات ا٧عكا -

 عمٜ  املدزضٛ الدميقساطٗٛ أُ اقدً اقسٖس  قٗا سٕه وٕاز  الدلملاُ ٔكٗف اؿسا. -

-    ٔ ٛ   البشح عَ وؿدز متٕٖن  اٟي ٧ٌػطٛ الدلملاُ "ؾربٍدٔ   عربي الػربباب  فمربظ التربٕاب أٔ    الٍػرب١ عربدل وٗصاٌٗرب

 " وا اؿفاط عمٜ اضتق٦لٗٛ الدلملاُاجملمظ ا٧عمٜ ل٨وٕوٛ ٔ الطفٕلٛ 

 لٍنِن ا٧عكاٞ. شٖا ٚ عد  أٖاً التدزٖ   -

 بٍاٞ قدزات املدزضٛ الدميقساطٗٛ يف فاه التمطٗ  ا٥ضذلااٗذ٘ ٔاطبٗا ضٗاضات اؿىاٖٛ. -

 ؽؿٗـ انوني ملٕادّٛ الطٕاز٢  أثٍاٞ عقد اؾمطات.  -

 ذو انتًييش :ـــع  -: رابعب
ٖبد عدً التىٗٗص ٔاسد وَ املبا ٢ السٟٗطٗٛ ٥افاقٗٛ سقٕ  الطفن ٔاملدزضٛ الدميقساطٗٛ باعتبازِربا وٍألىربٛ ابىربن    

سسؾربت عمربربٜ إغربساك مجٗربا ا٧طفرباه مبربا يف ذلربربم       أٌّربا يف فرباه سقربٕ  الطفربن ٖتكربح وربَ ةربرب٦ه بسملرباُ ا٧طفرباه        

البربرباومني ٔاملّىػربربني  ا٧طفربرباهفربرباه الربربرَٖ لربربدّٖي طربربسٔا ةاؾربربٛ كا٧ٖتربرباً ٔذٔٙ اإلعاقربربات املمتمفربربٛ ٔا٧ط ا٧طفربرباه

% وَ عد   22 إىلاٌتمابات يف ودازع لمبٍات قىَ ٔدٕ  متجٗن دٗد ٖؿن  إلدساٞكىا أُ ٔدٕ  كٕاا وتبىدٚ 

ا٥ٌتمابات  ٠ٗٛ السٟاضٛ اكىَ متجٗن اؾىٗا ٔيف بسملاٌني وتتاببني ٔؾربمت طفمربتني    إلٗٛأُ  إىل إقاةٛا٧عكاٞ .. 

 زٟاضٛ بسملاُ ا٧طفاه إىل

 ٔميوَ يف ِرا اؾاٌ  إقاةٛ التال٘ : 

 .% وَ ا٧عكاٞ 32الطب٘ ؾبن متجٗن الفتٗات ٖؿن إىل  -

 . وَ احملاةألات املمتمفٛ  إدساٞ اٌتمابات لمف٠ات ا٧ةسٝ كا٧ٖتاً  ٔ املّىػني ٔببض ذٔٙ اإلعاقات -

 عبيت : تىصيبثيف اخلتبو  

 .ٔالتمطٗ  لمدلاور ا٥ضذلااٗذٗاتقسٔزٚ بٍاٞ قدزات الباومني يف املدزضٛ الدميقساطٗٛ يف فاه ٔقا  -

عدل إ ةرباه وٕقربٕعات    قسٔزٚ افبٗن ؾفشٛ بسملاُ ا٧طفاه عمٜ الفٗظ بٕك ٔاػذٗا ا٧عكاٞ عمٜ التٕاؾن -

 .ددٖدٚ سٕه الدلملاُ ٔوٕقٕعات لمٍقاؽ

 آلٗات ٔاقشٛ اكىَ  إغساك ا٧طفاه  يف ؼدٖد  وٕاقٗا اؾمطات ٔالٍصٔه املٗداٌ٘ .  إلا البىن عمٜ  -

فمظ غٕزٝ الػباب ٔقربا ٚ املطربتقبن لكربىاُ اضربتىساز التٕاؾربن      ا٥ضتفا ٚ وَ ا٧عكاٞ الطابقني عدل افبٗن  -

 .يف ضبٗن اٍفٗر أِداا املدزضٛ الدميقساطِٗٛٔ٘ ةطٛ  وبّي

 . اضتىسازٖتْقسٔزٚ البشح عَ متٕٖن  اٟي لمدلملاُ ٖكىَ  -
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الدلملرباُ ٔ التقربازٖس ٔ التٕؾربٗات الؿربا زٚ      أٌػربطٛ ؽؿـ ومفات لتٕثٗربا كاةربٛ    أُعمٜ املدزضٛ الدميقساطٗٛ  -

 عٍْ بطسٖقٛ اطّن اؿؿٕه عمٜ املبمٕوات. 

 وَ ا٧طفاه. ىٕعٛ ودازع يف املدٖسٖٛ  لتػىن التذسبٛ عد  أكدلوطتٕٝ ف عمٜ اٍفر ا٥ٌتمابات  -

 سٖف.ٔال شكسلمأِىٗٛ أُ ٖوُٕ عد  ا٧عكاٞ يف اجملمظ أكجس متج٦ًٗ   -

 إغساك وٍألىات اجملتىا املدٌ٘ يف السقابٛ عمٜ ا٥ٌتمابات ٔاملػازكٛ يف املتاببٛ. -

 قٗد ٔالتطذٗن ٔالفسش.. ٔ رلٓ.لممذاُ اجملالظ الط٦بٗٛ يف املدازع يف عىمٗٛ ا٥ٌتمابات ك إغساك -

 يف اجملمظ. وطتٕٝ أ اٞ ا٧عكاٞ ات لتشطني /ا٥ِتىاً بٕقا بساور ادزٖ  ٔانِٗن ل٨عكاٞ -

 شٖا ٚ عد  أٖاً ادزٖ  ا٧عكاٞ ةاؾٛ عمٜ اافاقٗٛ سقٕ  الطفن. -

 اٌتماب أطفاه يجمني لمف٠ات ٔذٔٙ اإلعاقٛ وَ احملاةألات. -

ات الدلملاُ إىل اؾّات ذات الب٦قٛ ٔةاؾٛ اجملمظ ا٧عمربٜ ل٨وٕوربٛ ٔالطفٕلربٛ    قسٔزٚ إزضاه التقازٖس ٔإؾٗ -

 كذصٞ وَ عىمٗٛ وتاببٛ التٕؾٗات. 

 البىن عمٜ إةرل وقس  اٟي لدلملاُ ا٧طفاه. -

 ؽؿٗـ ةتي باضي بسملاُ ا٧طفاه ٖٕقا ؼت البٗاٌات ٔالب٦ ات الؿا زٚ عَ الدلملاُ. -

لدلملربرباُ ا٧طفربرباه املوٌٕربربٛ وربربَ اؾّربربات الباومربربٛ وربربا الطفربربن ٔأطربربساا البىمٗربربٛ         افبٗربربن  ٔز المذٍربربٛ التشكربربرلٖٛ    -

 ا٥ٌتمابٗٛ.

 

 ،،انتهى ،
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 قصص جنبح ألعضبء بزدلبٌ األطفبل
 

 كبرية لببآيأعضبء بزدلبٌ األطفبل انسببقىٌ يزووٌ قصصهى وخيططىٌ دلشبريعهى ادلستقبهيت 
يف بسملاُ أطفاه الٗىَ. ضاِي ٥٤ِٞ ا٧طفاه يف عكًٕا  32ا غازك 0200 - 0202ة٦ه الباوني املاقٗني 

البدٖد وَ الٍػاطات ٔاؿى٦تا ةؿٕؾًا وا ٖتؿن وٍّا عا٥ت الطٕاز٢. ِرٓ التذازب أسدثت ا ٗرلات 

كبرلٚ يف سٗااّيا ٔأثبتت أٌّا ٌقطٛ اٌط٦   ي لمتمطٗ  ملػازٖا ةاؾٛ بّي يف املطتقبن. ِورا غازك 

 ا٧طفاه بنةوازِي...

  عبيًب، ميثم أطفبل انعبصًت صُعبء: 03ثىر، أمحذ ان   
كٍت وجن أٙ طفن آةس ستٜ  رل الدلملاُ سٗاا٘ ٔدبن املطتشٗن ٖؿبح سقٗقٛ. يف البداٖٛ 

اعتقدت أٌْ وَ املطتشٗن أُ أكُٕ عكٕا يف بسملاُ ا٧طفاه. أاركس ؾبا  الًٕٗ الرٙ 

اٌت املٍاةطٛ قٕٖٛ .  ك0202ؾٕاًا وَ ودزضيت يف عاً  126ةصت ةْٗ يف ا٥ٌتمابات ب

ددًا ٔكاُ ذلم الًٕٗ أةكن ًٖٕ يف سٗاا٘. لَ أٌطٜ أبدًا ِرٓ التذسبٛ البألٗىٛ اليت دبمتين غمؿًا ددٖدًا لدْٖ 

ز٣ٖٛ أةكن لمىطتقبن. ا٩ُ أٌا أعسا كٗف أةط  ملطتقبن بمدٙ ٔأ اةا عَ القكاٖا اليت أ٣وَ بّا. مَ ٌبىن 

 ٗقدوْ بسملاُ ا٧طفاه إىل المذٍٛ الدٔلٗٛ ؿقٕ  اإلٌطاُ يف دٍٗف.ا٩ُ عمٜ التقسٖس البدٖن الجاٌ٘ الرٙ ض

 عبيًب، متثم أطفبل يؤرة: 03ى، بهيعشة عبذاهلل    
كاٌت القكٗٛ ا٧ٔىل اليت عىمت عمّٗا ِ٘ البٍف قد ا٧طفاه يف املدازع. بدأت ذلم وا 

فمظ الط٦ب يف ودزضيتا ٔقسزٌا القٗاً بادتىاعات وٍتألىٛ ملٍاقػٛ القكاٖا السٟٗطٗٛ 

اليت ٖٕادّّا الط٦ب ٔ ضبن سمّا وَ ة٦ه التبمٗغ. ٔادٍّا الوجرل وَ التشدٖات يف سني 

لتشدخ عَ وػاكمّيا ٥ ضٗىا ةٗىا ٖتبما باملبمىني ٧ٌّي كإٌا ةاٟفني وَ أُ ٖباقبٕا إذا أُ الط٦ب زةكٕا ا

عسا املبمىُٕ عَ ِرٓ املٍاقػات. بدٝ أٌْ وَ املطتشٗن سن ِرٓ املػاكنا لوَ ا٩ُ املطتشٗن أؾبح سقٗقٛ 

ه إىل ِديفا ٔلوٍين ٔاقبٛ. ٔكاٌت امم ِ٘ البداٖٛا ٔأٌا أعسا أٌين ضٕا أؼدٝ الوجرل وَ ا٧وٕز لمٕؾٕ

ٌّر وتبد   بإاباعفتىب٘ يف قاةألٛ ونزب ٔضنعىن عمٜ ذلم عمٜ اضتبدا  لرلم. لدٙ ةط  لتٍفٗر وػسٔع يف 

 اؾٕاٌ  ٧ٌين أثا أٌْ ضٗشدخ ا ٗرل يف ٌّاٖٛ املطاا.
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 عبيب، متثم أطفبل تعش: 03إبتهبل فضم انشًريي،    

اليت أٌا وّتىٛ لمبىن عمّٗا. بدأت الصٔاز يف ضَ وبوسٚ ِ٘ ٔاسدٚ وَ القكاٖا 

بسٌاف٘ يف ودزضيت ٔكٍت يف  اٖٛ الطبا ٚ. اعتقدت يف البداٖٛ أٌَ  ٔزات التٕعٗٛ 

لمط٦ب وَ غنٌّا أُ ؼن املػومٛ ٔلوَ ذلم مل ٖوُٕ كاةٗا. أ زكت أُ املػومٛ 

 إٖقاا الصٔاز املبوس يف ؼتاز إىل ٌّر طٕٖن ٔأٌْ ل  عمٜ اؾىٗا أُ ٖمب   ٔز يف ؼقٗا ا دا املتىجن يف

 الٗىَ.

 عبيًب، متثم األطفبل يٍ انفئبث ادلهًشت: 03حيم ادلزسوقي، ار   
أ املّىػني ٔ الرٙ ٖبتدلٔا يف اؾصٞ  أٌا وَ فىٕعٛ ا٧قن سألا يف الٗىَ ادعٜ ا٧ةداً

الطفم٘ ددا وَ الطمي ا٥دتىاع٘ يف الٗىَا ٖٔتبسقُٕ لمتىٗٗص يف وبألي دٕاٌ  

سٗااّي. أٌا أوجن ِرٓ الف٠ٛ ِٔديف ِٕ الدةاع عَ اؿقٕ  املتطأٖٛ  ي يف الٗىَ ٔأُ 

لقكاًٖا ةاؾٛ بالٍطبٛ ل٨طفاه أسأه أُ أعوظ مجاه اؿٗاٚ يف عُٕٗ ا٧طفاه املّىػني. ٍِاك البدٖد وَ ا

املّىػني ٧ٌّي ٖٕادّٕا البدٖد وَ التشدٖات وجن البٍفا التشسؽ اؾٍط٘ا الصٔاز املبوسا ا٥ةتقاز إىل 

التبمٗيا ٔاٌتػاز ا٧وساض. ضنبق٘ ا اةا عَ سقٕقّي ٔأةط  ملػازٖا أقًٕ بّا وَ أدمّي. ببد اٌتّاٞ ةذلٓ الدلملاُ 

ّىػني ٔ ٌطب٘ لتٍفٗر ببض الٍػاطات يف فتىبٍا بّدا زةا الٕع٘. كىا ضٕا قسزت عىن ؼالف ل٨طفاه امل

عح ٌبىن وبا يف التمطٗ  ٔ  0202-0200ا عي وسغشٛ بسملاُ ا٧طفاه جملىٕعٛ الف٠ات ا٧قن سألا لمفذلٚ 

 التٍفٗر ملػازٖبٍا.
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   4504-4552تْصٔات بزملاٌ األطفال    
 حْل  احلد مً عنال األطفال  4552تْصٔات اجللض٘ الجاىٔ٘ 

الباومني سط  ٌؿٕف القإٌُ لمفشـ الط  ٔٔقا التنوني  ا٧طفاهٔإةكاع  ا٧طفاهالقكاٞ عمٜ عىالٛ  .0

يف ب٠ٗٛ  ا٧طفاهالؿش٘ املٍاض   ي ٔإةرل ٔسدات ؾشٗٛ  ي يف وساةا عىمّي ٔوساقبٛ اؾّات اليت اػ ن 

 . رل وٍاضبٛ

ٔاؿد وَ الدلاور  ا٧طفاهإلا  بساور اسبٕٖٛ يف كتمف ٔضاٟن اإلع٦ً اطاعد عمٜ اؿد وَ عىالٛ  .4

ٔاٍىٗتّا وَ ة٦ه ٔضاٟن اإلع٦ً  ا٧طفاهإطّاز وٕاِ  ٔعمٜ البىالٛ  ا٧طفاهٔاملطمط٦ت اليت اػذا 

 .ٔشٖا ٚ الؿشف ٔالوت  الجقاةٗٛ اليت اطاِي يف اجقٗف الطفن

 .يف املؿاٌا الوٗىٗاٟٗٛ ٔيف مجٗا ا٧عىاه  ا٧طفاهىن ٔقإٌُ سقٕ  الطفن ٔوٍا عىالٛ قإٌُ الب افبٗن  .3
 

 4552دٓضنرب / 7-0حتت ععار إلشامٔ٘ ّ دلاىٔ٘ التعلٔه   4552تْصٔات اجللض٘ الجالج٘ 
 افبٗن القٕاٌني ٔ التػسٖبات اـاؾٛ بإلصاوٗٛ ٔ فاٌٗٛ التبمٗي . 
  َٖحيسوُٕ أطفا ي وَ التبمٗي ا٧ضاض٘ مبا ٖتٕاةا وا الدضتٕز ٔ القإٌُةسض عقٕبات عمٜ ا٩باٞ الر . 
 ٞبٍاٞ املدازع يف القسٝ ٔ إةرل املدزضني ذٔٙ الوفاٞات البالٗٛ ٔ ؾٗاٌٛ الوت  وَ ا٧ةطا . 
  املدازع.يف  ا٧طفاهعدً اضتمداً البقٕبات المفألٗٛ ٔ البدٌٗٛ قد 
 اطٗٛ قىَ املٍّر الدزاض٘إ ةاه وا ٚ سقٕ  الطفن ٔ الذلبٗٛ الدميقس. 
  َا٧طفاهؼدٖح الفؿٕه الدزاضٗٛ ٔ ؼدٖح املدازع ٥ضتٗباب أكدل عد  يوَ و . 
  ً0202التصاً اؿوٕوٛ بتٍفٗر اـطٛ ا٧لفٗٛ الجاٌٗٛ لبا ً . 

قألٛ  وَ املدازع ا٧طفاهٔ أطفاه الػٕازع الرٙ ٖبد ضب  زٟٗطًٗا لتطسب  ا٧طفاهعىالٛ وَ اؿد 

 .بالطس  الؿشٗشٛ وباؾتّا
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 4550/ابزٓل / 03-9  )تَزٓب األطفال  ) أّضاع الطفْل٘ بني التغزٓع ّ الْاقع تْصٔات اجللض٘ الزابع٘

 افبٗن القٕاٌني ٔ التػسٖبات الدٔلٗٛ ٔ احملمٗٛ املتبمقٛ عقٕ  الطفن ٔ اٍفٗرِا . 

  ٚالداةمٗٛ ٔ الدةاع اعذلاا اؿوٕوٛ بّرٓ الألاِسٚ كىػومٛ وٕدٕ ٚ ل  وباؾتّا ٔ ةاؾًٛ ٔشاز . 

  لتّسٖبّي ةازز الب٦  ب سض  ا٧طفاهةسض عقٕبات عمٜ وَ ٖقًٕ باملطاعدٚ ٔ ا٥غذلاك وا أٔلٗاٞ أوٕز

 . التطٕه ٔ ا٥ضت ٦ه

 إىل اـازز ا٧طفاهعمٜ عدً اّسٖ   افبٗن ا٧عساا القبٗمٛ يف املٍاطا اؿدٔ ٖٛ اليت ؼجّي . 

  ُلمٍصٔه املٗداٌ٘ إىل املٍاطا اؿدٔ ٖٛ  ا٧طفاهاػوٗن ؾٍٛ وَ بسملا. 

  َا٧طفاهيف امم املٍاطا وَ أدن التبمٗغ عَ سدٔخ طاِسٚ اّسٖ   ا٧طفاهاػوٗن فىٕعٛ و . 

 ٖ ٕعمٜ ٔقا ٌقاط وساقبٛ يف وطالبٛ اؿوٕوٛ بالتٍطٗا وا اؾّات املمتؿٛ يف املىموٛ البسبٗٛ الطب ٛ

 . الكب  القإٌٌ٘ ملَ ٖقًٕ بألاِسٚ التّسٖ ٔ اِرٓ املٍاط

  ٜاملسسمني وَ املىموٛ البسبٗٛ الطبٕ ٖٛ ٌفطٗني ٔ دطدٖني ٔ  زاضٛ سالتّي ٔ  ا٧طفاهالوػف الط  عم

 . ا٥ِتىاً بّي

   ٖسٖات ٔ ؾٍٛ الػ٠ُٕ قىَ ددٔه فمظ الٍٕاب ملطالبٛ ؾٍٛ اؿقٕ  ٔاؿ ا٧طفاهٔقا قكٗٛ اّس

 . الدضتٕزٖٛ ٔ القإٌٌٗٛ لبىن اقسٖس عَ ِرٓ الألاِسٚ ٔ اؿد وٍّا

  ٛٗغسطٛ اإلسداخ ٔ إٌػاٞوا ًٖا لمقٗاً باؿد وَ اٌتّاكات سقٕ  الطفن ٔ ٔ الدةاع   عي ٔشازٚ الداةم

 . ا٧طفاهادزٖ  قباط ا٧وَ عم٘ التباون وا 

  فمظ الٍٕاب ٔ اؾّات املبٍٗٛ ٔ ةسض عقٕبات عمٜ اإلباٞ الرَٖ أعا ٚ وٍاقػٛ قإٌُ سقٕ  الطفن وَ قبن

 . ٥ ٖقٕوُٕ بتبمٗي أ٥ٔ ِي ٔالصٔاز املبوس ٔعىالٛ ل٨طفاه ٔ اّسٖبّي لمبىن ةازز الب٦  ل سض ا٥ضت ٦ه

  إةرل اـ  الطاةَ لإلب٦غ عَ ا٥ٌتّاكات  ا٧طفاهاػوٗن ؾاُ  اةن املدازع ملٍاِكٛ البٍف قد ٔ

 بنٔهأ٥ًٔ 

 ٘عي ا٧ضس الفقرل وا ًٖا يف املٍاطا اؿدٔ ٖٛ ٔ إةرل املػازٖا ٔ ةسف البىن ل٨ِال  . 

  ُأ٥ًٔ بنٔه ستٜ ٥ اذلاكي عمّٗا ٔ اؿبح كالطال  املّىن ا٧طفاهعمٜ اؿوٕوٛ اٍفٗر إؾٗات بسملا . 
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 و4552ىــْفـنـرب // 49 - 47تـْصٔات بـزملاٌ األطفال لفرتٗ االىعقاد  الجالج٘ مــً 
 .{تْصٔات اللحي٘ الدّلٔ٘ حلقْق الطفل)جئف( حْل أّضاع األطفال يف الٔنً}حتت عـعـار: 

 ٔ وسةا ؾش٘ ؾ رل بّي.إٌػاٞ الٍصٔه املٗداٌ٘ ل٨سٗاٞ الفقرلٚ ٔافقد أسٕاه ضواٌّا 

  ٞيف احملاةألات الٍاٟٗٛ ٔاوُٕ املباٍٖٛ فاٌٗٛ. ا٧طفاهوطتػفٗات ةاؾٛ بإٌػا 

  مح٦ت إعٗٛ ب٠ٗٗٛ يف املدازع ٔا٧سٗاٞ .إةرل 

  .إةرل املوتبات ٔاملدازع ٔا٧ةؿاٟٗني الؿشٗني يف املدازع 

 .  ا٥ِتىاً با٧ٌػطٛ املدزضٗٛ ٔإةرل وطتمصوااّا 

 . ) ٛٗإةرل ؾٍدٔ  إضباةات أٔلٗٛ يف املدازع  ) الؿشٛ املدزض 

  ٞسدُٕ وَ  از ا٧ٖتاً. وبّد وّين ٔةتشْ بنضسع ٔقت يوَ لمط٦ب الرَٖ خيإٌػا 

 .إعطاٞ سا التببرل لمطفن عَ زأْٖ ٔإةرل التبمٗي ٔاطٕٖس ٔضاٟمْ ٧ٌّا وَ ا٧ضاضٗات لمطفن يف ِرا اجملتىا 

 . ٛٗا٥ِتىاً بتوٍٕلٕدٗا التبمٗي ٔاقٍٗٛ ا٥اؿا٥ت ٔدبمّا إسدٝ ٔضاٟن التبمٗي ا٧ضاض 

 لدزاضٛ ؾىٗا املدازع اؿوٕوٗٛ ٔا٧ِمٗٛ ٔابطٗ  املٍاِر.  ٌطال  ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي بإل اٞ ًٖٕ اـىٗظ وَ ا 

   . اٍألٗي الب٦قٛ بني املبمي ٔ الطال  يف املدازع ٔعىن ٥ٟشٛ برلم 

 .التٕعٗٛ عدل ٔضاٟن اإلع٦ً املقسٔٞٚ ٔاملطىٕعٛ ٔاملسٟٗٛ بػنُ التّسٖ  ٔالتطٕه ٔأطفاه الػٕازع ٔكاطسِا 

 َة٦ه إلا  إعٗٛ فتىبٗٛ سٕه ابمٗي الفتاٚ . افبٗن  ٔز فمظ ا٩باٞ ٔ ا٧وّات و 

  ٛاملطالبٛ باِتىاً اكدل وَ الؿشاةٛ السزلٗٛ ذلم بٕقا أةباز الدلملاُ  يف الؿفشٛ ا٧ٔىل وسٚ يف كن ث٦ث

 أغّس أثٍاٞ ةذلٚ اإلٌبقا  ٔالبىن عمٜ ٌػس سقٕ  الطفن يف ٔضاٟن اإلع٦ً املمتمفٛ

  ٛٗالتىجٗمٗٛ بد٥ً وَ الوسإُ .عقٕقّي يف املطمط٦ت  ا٧طفاهإع 

  ُملٍاقػٛ القكاٖا اليت ٖتي وٍاقػتّا يف الدلملاُ ٔوا  ا٧طفاهاضتكاةٛ القٍاٚ الفكاٟٗٛ الٗىٍٗٛ ٧عكاٞ بسملا

 ألص وٍّا ٔوا مل ٍٖذص ٔالؿبٕبات اليت ٖٕادّّا ا٧عكاٞ.

 . ْؽؿٗـ بسٌاور  إع٦و٘ بٍػس التٕعٗٛ ٧ضباب وسض اإلٖدش ٔكٗفٗٛ اٌتقال 

  عمٜ محاٖٛ الطفن.اٍـ اطبٗا مجٗا القٕاٌني اليت 

 .إةرل وساكص ؿىاٖٛ أطفاه الػٕازع 

 . ٘شٖا ٚ الكىاُ اإلدتىاع٘ لون الفقساٞ ٔشٖازٚ ا٧واكَ السٖفٗٛ اليت مل ٖصٔزِا ببد ٔإعطاّٟي الكىاُ اإلدتىاع 

  ٞوساكص أسداخ و٤ِمٛ بد٥ عَ الطذُٕ املسكصٖٛ .إٌػا 

  ٖٞباق  عمٜ البٍف يف املٍاشه ٔ البٍف يف املدازع ٔ الػٕازع.قإٌُ حيى٘ ٔحيسإٌػا ٔ ً 

 .٘الٍصٔه املٗداٌ٘ إىل  ٔز ا٧سداخ ٔ ا٧ٖتاً ٖٔوُٕ ِرا الٍصٔه وفاد٠ًا ملبسةٛ الٕاقا اؿقٗق 

 .ٔقا ؾاُ وساقبٛ يف احملاةألات وتؿمٛ ااؿاه وباغس مبوت  الطٕاز٢ ٔالبىمٗات املتؿمٛ باحملاةألات 

 املباقني ٔ املّىػني . ا٧طفاهنِٗن إقاوٛ وساكص لت 
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  ٌطال  ٔشازٚ الداةمٗٛ بإؽاذ مجٗا اإلدساٞات ال٦شوٛ يف قكاٖا ا٧سداخ ٔأُ اٍػ١  سةٛ ةاؾٛ بّي يف

 مجٗا املدُ ٔاحملاةألات يف كن امل٤ضطات  اـاؾٛ بّي ٔالدةاع عٍّي .

  وا  ي وَ سقٕ . ا٧طفاهعمٜ ٔضاٟن اإلع٦ً بنُ اقًٕ بٍػس إؾٗات دٍٗف لو٘ ٖبمي 

 .الطب٘ عمٜ ٔقا اافاقٗٛ سقٕ  الطفن قىَ املٕا  املدزضٗٛ ٔالتٕعٗٛ بّا 

 . وطالبٛ اؿوٕوٛ الٗىٍٗٛ ٔ اؾّات املتمؿؿٛ بتفبٗن املٕا  ٔ ا٥افاقٗات اـاؾٛ عقٕ  الطفن 

 

 مً األطفال (تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ االىعقاد الزابع٘ حتت ععار) خلْ الضحٌْ ّأماكً االحتحاس 
 و ( 4557/ مارظ /  02  – 04خالل الفرتٗ ) 

 

 ٌٗابات ل٨سداخ يف كن احملاةألات .  ٔز ٔقاكي ٔإٌػاٞ  -0

 إ ازات وتمؿؿٛ با٧سداخ يف أقطاً الػسطٛ .إٌػاٞ  -4

 إةرل السعاٖٛ ال٦سقٛ ل٨سداخ . -3

 أُ اقًٕ اؾّات املمتؿٛ بالتفتٗؼ املفاد١ عمٜ  ٔز ا٧سداخ ٔاحملاكىٛ . -2

 اإلضساع يف إلاش قكاٖا ا٧سداخ ٔعدً انةرلِا يف احملاكي . -0

 . ا٧طفاهيف اـ٦ا وا القإٌُ ا ٔغبوٛ وٍاِكٛ البٍف قد  ا٧طفاهافبٗن  ٔز غبوٛ  -2

  اةن الطذُٕ ٔ ٔز ا٧سداخ . ا٧طفاهاؽاذ اإلدساٞات ال٦شوٛ قد وَ ٖقٕوُٕ بالبٍف قد  -7

ٛ ٔا٧سداخ ٔإعٗٛ الباومني يف الطمم القكاٟ٘ يف التباون وا اطٕٖس الٍألاً القكاٟ٘ يف احملاكي اؾٍاٟٗ -8

 .  ا٧طفاهقكاٖا 

 عدً اؿسواُ وَ التبمٗي اوَ ٖقكُٕ عقٕبٛ الطذَ كشدخ. -9

 املتٕاددَٖ يف الطذُٕ ٔضسعٛ إةسادّي وٍّا . ا٧طفاهوباؾٛ قكاٖا  -05

 ل٨طفاه .ضٍٛ ةاؾٛ البىس اؾٍاٟ٘  08ٔقا قإٌُ حيد  الطَ القإٌٌٗٛ لمطفٕلٛ برب  -00

 . ا٧طفاهالتٕعٗٛ املطتىسٚ وَ ة٦ه ٔضاٟن اإلع٦ً بكسٔزٚ  ةمٕ الطذُٕ ٔأواكَ ا٥ستذاش وَ  -04

 سٕه وٕقٕع الطذُٕ ٔا٧سداخ . ا٧طفاهإقاوٛ ببض احملاقسات يف املدازع ٖقدوّا أعكاٞ بسملاُ  -03

 لتفبٗن ٔاطٕٖس ا٧ٌػطٛ املتبمقٛ بالطفٕلٛ ٌٔصٔه وٗداٌ٘ . ا٧طفاهإلا  غبوٛ وَ  -02

 إضٗا أٌػطٛ و٤ضطٛ الؿاحل ظىٗا احملاةألات ا ٔ عىّا بإعتبازِا زاعٗٛ لدٔز التٕدْٗ يف احملاةألات . -00

 املساةقني ٧وّااّي يف الطذُٕ ٔقطا غّا ات و٦ٗ   ي . ا٧طفاهؼدٖد دّٛ كتؿٛ اسعٜ  -02

 ضاعٛ لمتبمٗغ عَ قكاٖا البٍف . 42ة  ضاةَ عمٜ وداز إٌػاٞ  -07

 عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ إةرل أطباٞ كتؿني يف أوساض الطفٕلٛ عمٜ وطتٕٝ كن وسكص ؾش٘ يف  -08

 احملاةألات ٔاملدٖسٖات .

 املتٕاددَٖ يف الطذُٕ وَ قبن فمظ الٍٕاب ٔٔقا سن  ا . ا٧طفاهوٍاقػٛ قكاٖا  -09

 . ا٧طفاهوٕوٗٛ الباومٛ وا افبٗن  ٔز السقابٛ عمٜ امل٤ضطات اؿوٕوٗٛ ٔال رل س -45
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وَ اؾساٟي اؾطٗىٛ اليت ٖتي إسالتّا إىل قاكي كتؿٛ ٔقسٔزٚ ضَ  ا٧طفاهدبن قكاٖا اٌتّاكات  -40

 قٕاٌني برلم .

 ٌطال  اؿوٕوٛ ببىن أواكَ ٔوساكص ل٨طفاه احملتذصَٖ ببٗدًا عَ أكدل وٍّي ضًٍا . -44

 ا٧ٖتاً التاببٛ  ا ضٕاٞ كاُ ؾشًٗا أٔ ب٠ًٗٗا .ٌطال  اؿوٕوٛ با٥ِتىاً بطذُٕ ا٧سداخ ٔ ٔز زعاٖٛ  -43

املتٕاددَٖ يف  ا٧طفاهأُ اقًٕ ٔشازٚ سقٕ  اإلٌطاُ ٔاجملمظ ا٧عمٜ ل٨وٕوٛ ٔالطفٕلٛ بدٔزِىا يف محاٖٛ  -42

  ٔز السعاٖٛ ٔالتٕدْٗ .

 دبن قكاٖا ا٧سداخ وَ القكاٖا املطتبذمٛ الطسٖبٛ البت ةّٗا ٔةقًا لمقإٌُ. -40

 اربٕؾٗات ةاؾربٛ : -42

 إلا  سن  لقكٗٛ الطفمٛ / ؾاٟىٛ يف قاةألٛ البٗكاٞ احملتذصٚ يف ضذَ ز اع. -47

 سن قكٗٛ الطفن عمٗاُ امل٤ٖد يف قاةألٛ سذٛ . -48

 القبض عمٜ قتمٛ الطفن / طْ البٕاق٘ ) بنواٌٛ الباؾىٛ ( . -49

 إعا ٚ الٍألس يف سوي إعداً الطفن / ٔلٗد ِٗون كٌْٕ سدخ بتقسٖس الطبٗ  الػسع٘. -35

 ت الدٔلٛ بسًا ٔعسًا ٔدًٕا لمبجٕز عمٜ الطفمني / أورل الدَٖ ٌٕٔز الدَٖ ال سباٌ٘اطمرل إوواٌٗا -30

 
 تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ االىعقاد  اخلامض٘ حتت ععار) عنال٘ األطفال ظاٍزٗ تتطلب احلل (

 و .4557/  8/   8  - 2خـالل الفرتٗ  
 الفقرلٚ ٔإعاٌتّي عمٜ وتطمبات اؿٗاٚ .ؾٍدٔ  زعاٖٛ يف مجٗا احملا ةألات ملطاعدٚ ا٧ضس إٌػاٞ  -0

 ضربَ قٕاٌني اباق  ا٧ضسٚ اليت ادةا أبٍاّٟا لمبىن يف أعىاه ةطرلٚ. -4

 الفقساٞ لو٘ ٖقٕوٕا بتٕةرل اإلستٗادات ا٧ضاضٗٛ يف التبمٗي . ا٧طفاهوطاعدٚ  -3

فربرب٘ بتربربٕةرل  شٖربربا ٚ الربربدعي الربربرٙ ؼؿربربن عمٗربربْ ا٧ضربربس الفقربربرلٚ وربربَ ٔشازٚ الػربرب٤ُٔ اإلدتىاعٗربربٛ ٔالبىربربن لوربرب٘ ٖ         -2

 اإلستٗادات ا٧ضاضٗٛ لمشٗاٚ .

  ٔز ل٨ٖتاً يف احملاةألات اليت ٥ ٖٕدد ةّٗا  ٔز أٖتاً ك٘ ٥ ٖتشٕه ا٧ٖتاً إىل وتطٕلني.إٌػاٞ  -0

ٔإ واز اإلافاقٗات البىمٗٛ اـاؾٛ بالبىالربٛ   ا٧طفاهعمٜ مجٗا اؾّات املبٍٗٛ افبٗن القٕاٌني اـاؾٛ ببىالٛ  -2

 قىَ القإٌُ الٗىين .

مربربٜ أواٌربربٛ الباؾربربىٛ إ ربرب٦  وسكربربص وواةشربربٛ التطربربٕه املٕدربربٕ  يف اؿتربربازؽ ا كٌٕربربْ ميجربربن إٌتّربرباك سسٖربربات    ع -7

 . ا٧طفاه

عمٜ اؾّات املبٍٗٛ البىن عمٜ وساقبٛ مجٗا اؾّات اليت ٖٕدد ةّٗا أطفاه ٖبىمُٕ لمتنكربد وربَ ضرب٦وٛ ب٠ٗربٛ      -8

 البىن ل٨طفاه.

 ساكص إٖٕاٞ و٤ِمٛ ا  ولعمٜ اؾّات املبٍٗٛ وطاعدٚ أطفاه الػٕازع بإ -9

 . ا٧طفاهعمٜ أواٌٛ الباؾىٛ ادزٖ  ٔانِٗن الباومني يف البمدٖٛ عمٜ أضالٗ  التباون وا  -05



  

 

  31 

 قىَ  املٍاِر الدزاضٗٛ . ا٧طفاهعمٜ اؾّات املبٍٗٛ إ واز اإلافاقٗات ٔالقٕاٌني الدٔلٗٛ اـاؾٛ ب -00

إٌػرباٞ  الٍص٥ٔت املٗداٌٗٛ  ٔ بالتٕعٗٛ ٔ ا٧طفاهوطالبٛ اؿوٕوٛ بإعا ٚ الٍألس يف أضالٗ  التباون وا عىالٛ  -04

 املمٗىات الجقاةٗٛ ٔالتٕعٗٛ .

وربربَ ةربرب٦ه مجٗربربا الٕضربرباٟن   ا٧طفربرباهاملطالبربربٛ مبطربرباعدٚ املٍألىربربات ٔالربربدٔه املامربربٛ لمشربربد وربربَ طربرباِسٚ عىالربربٛ     -03

 قاةٗربربًا ا ٔالتبمٗىٗربربٛ ٔالجقاةٗربربٛ املسٟٗربربٛ ٔاملطربربىٕعٛ إقاوربربٛ اؿىربرب٦ت التٕعٕٖربربٛ ٔالجقاةٗربربٛ لسةربربا وطربربتٕٝ ا٧ضربربسٚ ث   

 إدتىاعًٗا ا ٔ سقٕقًٗا . 

وساكربربص ؾربربشٗٛ يف  ٔز اإلٖربربٕاٞ ٔالطربربذُٕ اإلستٗاطٗربربٛ ٔالفشربربـ الطربرب  عمربربٜ أطفربرباه الػربربٕازع عٍربربد       إٌػربرباٞ  -02

 املّسبني عٍد عٕ اّي . ا٧طفاه ةٕ ي وساكص اإلٖٕاٞ ٔعمٜ 

بربٕه أٙ سالربٛ ل٨طفرباه    يف املدازع عمٜ اإلضباةات ا٧ٔلٗٛ ٔفاٌٗٛ الب٦ز ل٨ضس الفقرلٚ ٔق ا٧طفاهادزٖ   -00

 اؿن إىل املطتػفٜ اؿوٕو٘ فاًٌا وا اإلدتىاع ٌألاةٛ املطتػفٗات.

 إقاوٛ مح٦ت إعٕٖٛ ووجفٛ بنِىٗٛ الٍألاةٛ ٔقسٔزٚ اؿفاط عمّٗا ٔا٧ةطاز اليت ٌتذت عَ إِىا ا. -02

 . ا٧طفاهالتٕعٗٛ بنقساز التدةني ٔاباط٘ القات عمٜ  -07

 ٔةطٕزاّا. ا٧طفاه عي اطٕٖس  لٗن ادزٖ  ٔودزبني وَ كٕا ز ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي لمشد وَ عىالٛ  -08

 الباومني  . ا٧طفاهأُ اسؾد وٕاشٌٛ ملساكص انِٗن  -09

 ضربربٍٛ. 08ابدٖن قإٌُ ا٧سداخ ٔؼدٖد الطَ القإٌٌ٘  -45

 .ا٧طفاهوبرباقبٛ وربَ ٖربقربًٕ بتّربربسٖ   -40
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 تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ االىعقاد الضادص٘

 حتت ععار " تَزٓب األطفال جزمي٘ حياصب علَٔا القاىٌْ "
 و4557/ ىْفنرب  48  -42خالل الفرتٗ 

 افبٗن القٕاٌني ٔ التػسٖبات  الدٔلٗٛ ٔ احملمٗٛ املتبمقٛ عقٕ  الطفن ٔ اٍفٗرِا . -0

لتّربسٖبّي ةربازز الربب٦  ب ربسض      ا٧طفرباه وا أٔلٗرباٞ أوربٕز    ةسض عقٕبات عمٜ وَ ٖقًٕ باملطاعدٚ ٔ ا٥غذلاك  -4

 التطٕه ٔ ا٥ضت ٦ه .

 إىل اـازز . ا٧طفاهافبٗن ا٧عساا القبمٗٛ يف املٍاطا اؿدٔ ٖٛ اليت ؼجّي عمٜ عدً اّسٖ    -3

بربالٍصٔه املٗربداٌ٘ مبشاةألربٛ  اؿدٖربدٚ ٔ سذربٛ         ا٧طفرباه اعتىا  اقسٖس  ةسٖا املدزضٛ الدميقساطٗربٛ ٔ بسملرباُ     -2

 ف.ٗيف الػّس املاق٘ بالتبأُ وا الٌٕٗٗط

 .ا٧طفاهيف امم املٍاطا وَ أدن التبمٗغ عٍد سدٔخ طاِسٚ اّسٖ   ا٧طفاهاػوٗن فىٕعٛ وَ   -0

وطالبٛ اؿوٕوٛ بالتٍطٗا وا اؾّات املمتؿٛ يف املىموٛ البسبٗٛ الطبٕ ٖٛ عمٜ ٔقا ٌقرباط وساقبربٛ يف     -2

 ِرٓ املٍاطا اؿدٔ ٖٛ ٔ الكب  القإٌٌ٘ ملَ ٖقًٕ بألاِسٚ التّسٖ .

املسسمني وَ املىموٛ البسبٗٛ الطبٕ ٖٛ ٌفطربًٗا ٔ دطربدًٖا ٔ    زاضربٛ سربالتّي ٔ      ا٧طفاهالوػف الط  عمٜ  -7

 ِتىاً بّي عدل اؿدٔ  اؾٕٖٛ ٔ الدلٖٛ ٔ البشسٖٛ.ا٥

 إةرل املدازع يف امم املٍاطا ٔ ةسض عقٕبات عمٜ وَ ٖطتمدً البٍف قد ا٧طفاه  اةن املدزع ٔ ةازدّا .  -8

قربربىَ دربربدٔه فمربربظ الٍربربٕاب ٔ وطالبربربٛ ؾٍربربٛ اؿقربربٕ  ٔاؿسٖربربات ٔ المذٍربربٛ       ا٧طفربرباهٔقربربا قكربربٗٛ اّسٖربرب     -9

اقسٖس عَ ِرٓ الألاِسٚ ٔ اؿربد وٍّربا ٔ الكرب   ٔ اؾربداز قربٕاٌني ػربسً طرباِسٚ        الدضتٕزٖٛ ٔ القإٌٌٗٛ لبىن 

 ٔ وساوبّٗا   . ا٧طفاهاّسٖ  

 عي ٔشازٚ الداةمٗٛ وا ًٖا لمقٗاً باؿد وربَ اٌتّاكربات سقربٕ  الطفربن  ٔ افبٗربن  ٔز  غربسطٛ اإلسربداخ  يف          -05

 . ا٧طفاهمجٗا احملاةألات ٔ ادزٖ  قباط ا٧وَ عم٘ التباون وا 

وٍاقػٛ قإٌُ سقٕ  الطفن ٔ ا٧سداخ وَ قبن فمربظ الٍربٕاب ٔ اؾّربات املبٍٗربٛ ٔ ةربسض عقٕبربات       أعا ٚ   -00

عمٜ ا٩برباٞ الربرَٖ ٖربدةبُٕ أ٥ٔ ِربي لمبىالربٛ ٔ ٖربدةبُٕ بٍربااّي لمربصٔاز املبوربس ٔ ٥ ٖقٕوربُٕ بتبمربٗي أ٥ٔ ِربي             

 ٖٔقٕوُٕ بتّسٖبّي لمبىن ةازز الب٦  ل سض ا٥ضت ٦ه.

ٔ اربربربٕةرل اـربربرب  الطربربرباةَ لإلبربربرب٦غ عربربربَ  ا٧طفربربرباهملٍاِكربربربٛ البٍربربربف قربربربد اػربربربوٗن ؾربربرباُ  اةربربربن املربربربدازع   -04

 . ا٥ٌتّاكات أ٥ًٔ بنٔه ٔابىٗي ِرا اـ  عمٜ مجٗا احملاةألات

ٌػس التٕعٗٛ بني املٕاطٍني عدل الؿشف ٔ اإلع٦ً املسٟ٘ ٔ عقاه اؿربازات ٔ املػرباٖو ٔ ا٧عٗرباُ ٔ  ةطبرباٞ      -03

املمتؿني يف اؾاٌ  اؿوٕو٘ ٔ املٍألىات الدٔلٗربٛ سربٕه    الٍدٔات التٕعٕٖٛ بالتبأُ وا إقاوٛاؾٕاوا ٔ 

 ا٧طفاه .كاطس اّسٖ  

 ط٦ب ٔ قكاٖاِي ٔ استٗادااّيعمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي ا٥ِتىاً بداز ا٧ٖتاً اليت  يف ا٧واٌٛ وَ سٗح أٔقاع ال -02

 . سف البىن ل٨ِال٘ زاضٛ سا٥ت ا٧ضس الفقسٖٛ وا ًٖا يف املٍاطا اؿدٔ ٖٛ ٔ إةرل املػازٖا ٔ ة -00
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 و   لربملاٌ األطفال حتت ععار47/4/4558-43تْصٔات اجللض٘ اخلتامٔ٘
 تقزٓز جئف ( –) أّضاع األطفال يف الٔنً 

 

عمٜ ٔشزآ اإلع٦ً إعدا  بساور لمتٕعٗٛ عقٕ  الطفن بواةْ الٕضاٟن )املقسٔٞٚ ٔاملطىٕعٛ ٔاملسٟٗٛ(  -0

 ٘مبماطس اباط ا٧طفاهٔوٍاقػٛ قكٗاِي  ا ٔالتبأُ وا ٔشازٚ الؿشٛ إعدا  ٔاٍفٗر بساور لتٕعٗٛ 

 القات ٔالتدةني.

 ٕضاٟن اإلع٦وٗٛ املسٟٗٛ.عمٜ ٔشازٚ اإلع٦ً اسمجٛ الدلاور احملمٗٛ لمؿي ٔالبوي يف ال -4

عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ٌػس وبا ٢ سقٕ  الطفن قىَ املٍاِر اـاؾٛ بالتبمٗي ا٧ضاض٘ .ٔاٍفٗر قساز  -3

وٍا اضتمداً البٍف يف املدازع وتاببٛ  ا ٔ اإلِتىاً بدٔز ا٧ٖتاً يف مجٗا احملاةألات  وَ الٍاسٗٛ ) 

 ت ٌاٟ  زٟٗظ الٕشزاٞ الؿشٗٛا التبمٗىٗٛ أ رلِا(ٔاٍفٗر إدّٗا

وساكص ةاؾٛ با٧سداخ يف عىًٕ إٌػاٞ عمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ ٔالبده ٔالػ٤ُٔ اإلدتىاعٗٛ ٔالبىن  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             قاةألات  اؾىّٕزٖٛ ٔإضٗا احملاكي ةاؾٛ با٧سداخ ٔابٗني قاو٘ لون سدخ لمدةاع عٍّي                                             

 فاٌٗٛ غّا ٚ امل٦ٗ  يف أقطاً  الػسطٛ . دعمٜ ٔشازٓ الداةمٗٛ إؼا  اإلدساٞات اليت ابتى -0

ةرل ٔ الػباب ٔإ ا٧طفاهالٍٕا ٙ السٖاقٗٛ لػ ن أٔقات ةساغ إٌػاٞ عمٜ ٔشازٚ الػباب ٔالسٖاقٛ  -2

 اإلِتىاً بالسٖاقٛ الٍطٕٖٛ ٔالفتٗات    املطتمصوات السٖاقٗٛ ٔةاؾٛ بدٔز التٕدْٗ  ٔ

 .عمٜ ٔشازٓ الػ٤ُٔ ا٥دتىاعٗٛ ٔالبىن وساقبٛ اٍفٗر القٕاٌني اـاؾٛ با٧طفاه الباومني ٔةتح  ٔز لتنِٗن أطفاه الػٕازع   -7

ا ز الطبٗٛ امل٤ِمٛ ٔاٍفٗر قساز فمظ عمٜ ٔشازٓ الؿشٛ شٖا ٚ عد  املطتػفٗات اؿوٕوٗٛ ٔإةرل الوٕ -8

الٕشزاٞ  اـاف بؿسا ا٧ ٖٔٛ فاٌا ملسقٜ الطسطاُ ٔالطوس...ٔوكاعفْ عد  املساكص اـاؾٛ با٧ٔزاً الطسطاٌٗٛ 

 ٔا٥ِتىاً بؿشٛ أطفاه املدازع ٔةاؾٛ يف  ٔز ا٧ٖتاً  ٔ زؾد سا٥ت البٍف قد ا٧طفاه ٔاإلب٦غ عٍّا . 

 بتشؿني أطفا ي وَ كن ا٧وساض. إلصاً  أٔلٗاٞ ا٧وٕز -9

 إؾداز ابىٗي ؾىٗا الؿٗدلٗات مبٍا ؾسا ا٧ ٖٔٛ امل٤ثسٚ إ٥ بٕؾفٛ طبٗٛ ٔعدً بٗبّا  ُٔ الطَ  الطاببٛ عػس. -05

وَ ا٧وساض ٔٔقا  ا٧طفاهعمٜ ٔشازٓ املٗآ ٔالب٠ٗٛ ا٥ِتىاً بتٕةرل املٗآ الؿاؿٛ لمػسب لكىاُ محاٖٛ  -00

 ٕةٗٛ .سمٕه بدٖمٛ لػشٛ املٗآ اؾ

 .إؾداز قإٌُ ٖمصً ٔشازٚ الػباب ٔالسٖاقٛ بدعي ا٧ٌدٖٛ السٖاقٗٛ ٔاملٍتدٖات    يف السٖف -04

عمٜ ٔشازٓ ا٧ٔقاا ٔاإلزغا  ؼدٖد ًٖٕ مجبٛ ٥ٟىْ املطادد ٖدعٕ ةّٗا اـطباٞ إىل اؿفاط عمٜ سقٕ   -03

 ٔأِىْٗ الذلبٗٛ ا٧ضسٖٛ الؿشٗشٛ . ا٧طفاه

اِسٚ اّسٖ  ا٧طفاه ٔإةرل مجٗا إلوواٌٗات لمذّات املٍفرٚ عدل عمٜ اؾّات اؿوٕوٗٛ إٌّاٞ  ط -02

 املٍاةر اؿدٔ ٖٛ.
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 -: التٕؾٗات اـاؾٛ 

لٍؿسٚ السضٕه ) ف ( إىل ا٧وي املتشدٚ ا ٔوطالبتّا بطَ اػسٖبات  ٔلْٗ   ا٧طفاهعىن وطرلٚ لدلملاُ  .0

 متٍا اإلضاٞٚ ل٨ ٖاُ ٔاملقدضات  . 

عمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ اإلِتىاً بقكٗٛ وقتن ٔإسسا   الطفن إبساِٗي اؿىٗدٙ ٔالقبض عمٜ اؾٍاٚ  .4

 ٔاقدميّي لمبدالٛ.  

اإلةساز الفٕزٙ عمٜ الطفمني / عمٜ ؾاحل الوىٗي ا ٔ حيٜٗ ٌاؾس الوىٗي  احملتذصَٖ وَ إسدٝ  .3

 القباٟن عمٜ ةمفٗٛ قكاٖا قبمٗٛ . 

عَ الطفمني أورل الدَٖ ٌٕٔز الدَٖ ال سباٌ٘ ا املمتفٗني وٍر عاً عمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ البشح اؾا   .2

 ٌٔؿف .

وٗصاٌٗٛ ٔشازا٘ الؿشٛ ٔ  ٛعمٜ اؿوٕوٛ شٖا ٚ كؿؿات الطفٕلٛ يف املٕاشٌٛ الباوٛ لمدٔلٛ ٔةاؾ .0

 التبمٗي . 

ٔؼدٖد ضَ اؿدخ  اعمٜ فمظ الٍٕاب ابدٖن القٕاٌني مبا ٖكىَ محاٖٛ الطفن وَ البٍف ا٧ضسٙ .2

 ضٍٛ (. 08 ) إىل

 قسٔزٚ ادزٖ  كٕا ز  طبٗٛ يف فاه الط  الػسع٘ ٔأُ ٖتٕاددٔا يف كن احملاةألات .  .7

 عمٜ ٔشازا٘ اإلع٦ً ٔالداةمٗٛ إعٗٛ املٕاطٍني مبذاٌٗٛ قطا غّا ٚ امل٦ٗ .  .8

 ٔاٍفٗر بسٌاور زٟٗظ اؾىّٕزٖٛ اإلٌتماب٘ ا٧طفاهعمٜ اؾّات اؿوٕوٛ املبٍٗٛ اٍفٗر إؾٗات بسملاُ  .9

 ٔإضٗبْ .  ا٧طفاهٔ اإلِتىاً بدلملاُ  ا٧طفاهلمشد وَ البٍف قد 

 

 4558-فربآز -47رئٔض٘ ّأعضاء بزملاٌ األطفال
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 و4558/ أغضطط /  45 – 08األطفال خالل فرتِ االىعقاد الجاىٔ٘ ) تْصٔات بزملاٌ 

 حتت ععار))املصادق٘ علٙ التقزٓز األّل لربملاٌ األطفال ((
 

 ٔأقسازِا ِىٗٛ اؿفاط عمٜ الب٠ٗٛ ٔبٗاُ كاطسِاناملسٟٗٛ ٔاملطىٕعٛ ب اإلع٦ًٔضاٟن  فعدل كتمالتٕعٗٛ  -0

 .عمٜ اجملتىا بػون عاً ٔعمٜ الطفن بػون ةاف

ً يف مجٗربربربا امل٤ضطربربربات اؿوٕوٗربربربٛ وجربربربن )   ل٨طفربربرباهاربربربٕةرل السعاٖربربربٛ الؿربربربشٗٛ الواومربربربٛ    -4   از زعاٖربربربٛ ا٧ٖتربربربا

 .اااااخل(ٔالطذُٕ ا٥ستٗاطٗٛ  اا٧سداخا

 .الطوٍٗٛ ا٧سٗاٞ ببٗدٚ عَ أواكَ إىلالؿسا الؿش٘  كمفاتٌقن 8 -3

الربربرَٖ ٖقٕوربربُٕ ٔةربربسض عقٕبربربات عمربربٜ ا٧طبربرباٞ يف مجٗربربا املطتػربربفٗات اؿوٕوٗربربٛ  أةؿربرباٟ٘ ل٨طفربرباه اربربٕةرل -2

 وا مل ٖوَ اةتؿاؾّي. ا٧طفاه مبباؾٛ 

 .عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ إؾ٦  ٔؾٗاٌٛ املساةا الؿشٗٛ وَ ادن اؿفاط عمٜ الب٠ٗٛ  -0

  .إةرل ٔدبات ةاؾٛ ل٨طفاه  يف مجٗا املطتػفٗات اؿوٕوٗٛ  -2

 .ٔ املمتؿٛ  املطالبٛ بتشدٖد ضَ الطفٕلٛ ٔ املؿا قٛ عمّٗا وَ قبن اؾّات املبٍٗٛ -7

 .يف مجٗا اجملا٥ت  إعطاٞ الطفن كن سقٕقْ وَ ة٦ه  السعاٖٛ ٔا٥ِتىاً بْ -8

 .إضٗا غبوٛ الكىاُ ا٥دتىاع٘ ٔزةا وباغات املطذمني يف الكىاُ ا٥دتىاع٘  -9

 .ابىٗي وا ٚ القإٌُ الدٔل٘ ؿقٕ  اإلٌطاُ  يف مجٗا املدازع عمٜ غون وا ٚ وتطم  وبدًٟٗا   -05

 . ا٧طفاهببىالٛ عمٜ ٔشازٚ ا٧ٔقاا التٍطٗا وا ةطباٞ املطادد بإقاوٛ ٌدٔات ٔقاقسات إع٘ اجملتىا  -00

 ٗٛ ٔ اـاؾٛ لقطا غّا ات امل٦ٗ .عمٜ ٔشازٚ ا٧سٕاه املدٌٗٛ اػوٗن ؾاُ يف املطتػفٗات اؿوٕو -04

 .عمٜ الٕشازات املمتؿٛ ٔقا إضذلااٗذٗٛ ل٨طفاه اكي إؾٗات الدلملاُ الطابا ٔ اٍفٗرِا -03

 سض  ا يف مجٗا ٔضاٟن اإلع٦ً .وطالبٛ ٔشازٚ اإلع٦ً بتوجٗف  التٕعٗٛ عَ قكاٖا الطفن ٔكاطس اليت ٖتب -02

 .وطالبٛ ٔشازٚ اإلع٦ً ببىن أة٦ً كسإٌٗٛ ؽتـ بتٕعٗٛ الطفن عقٕقْ  -00

 .التٕعٗٛ  اإلع٦وٗٛ بػاُ أِىٗٛ ٔفاٌٗٛ غّا ٚ امل٦ٗ   -02

 وٍا عسض املطمط٦ت  ٔ ا٧ة٦ً الوسإٌٗٛ اليت ٖتبمي ا٧طفاه وَ ة٦ ا البٍف ٔ البا ات ال رل اؿىٗدٚ . -07

 . ا٧طفاهوطالبٛ ٔشازٚ اإلع٦ً بٕقا ف٦ت اتٍأه قكاٖا  -08

 رئٔض٘ ّأعضاء بزملاٌ األطفال
 و4558/ أغضطط /  45
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 و (4558/ ىْفنرب /  09 – 07خالل الفرتٗ )  تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ االىعقاد الجالج٘
 حتت ععار ) تَزٓب األطفال ّأثزِ االجتناعٕ ّاالقتصادٖ (

 

 وقس لدلملاُ ا٧طفاه كىا أٔؾٜ الػٗو املسسًٕ ) عبداهلل بَ سطني ا٧محس (.إةرل  -0

 ٔاٍفٗر بسٌاور زٟٗظ اؾىّٕزٖٛ . ا٧طفاهعمٜ اؿوٕوٛ إةرل الدعي ال٦شً لدلملاُ  -4

عطرب  إدّٗربات    ا٧طفرباه ؽؿٗـ ةقسٚ يف ٔضاٟن اإلع٦ً املسٟٗٛ ٔاملطىٕعٛ ٔاملقسٔٞٚ اتشدخ عربَ بسملرباُ    -3

 ٔشٖس اإلع٦ً.

 افبٗن القٕاٌني ٔالتػسٖبات املتبمقٛ عقٕ  الطفن . -2

اػوٗن ؾاُ وٗداٌٗٛ ملتاببٛ الألاِسٚ ٔ زاضتّا إقذلا   وباؾات غاومٛ وَ اؾّربات اؿوٕوٗربٛ يف الربٗىَ     -0

 لمشد وَ  الألاِسٚ .

عمٜ ؾٍٛ اؿقٕ  ٔاؿسٖات ٔالمذٍٛ الدضربتٕزٖٛ ٔالقإٌٌٗربٛ مبذمربظ الٍربٕاب عىربن اقسٖربس عربَ طرباِسٚ اّسٖرب            -2

 ٔا٥ػاز بّي ٔإٌصاه أقؿٜ البقٕبات باملّسبني . ا٧طفاهٔاؿد وٍّا ٔإؾداز قٕاٌني ػسً اّسٖ   طفاها٧

قسٔزٚ ٌػس الٕع٘  بني املٕاطٍني عدل الؿشف ٔاإلع٦ً املسٟ٘ ٔاملطىٕع ٔعقاه اؿازات ٔاملػاٖو ٔا٧عٗاُ  -7

 . ا٧طفاهٔةطباٞ اؾٕاوا ٔإقاوٛ ٌدٔات التٕعٗٛ سٕه كاطس اّسٖ  

 .ا٧طفاهافبٗن  ٔز المذٍٛ الٕطٍٗٛ ملواةشٛ اّسٖ   -8

 . ا٧طفاهعمٜ اؾّات ذات الب٦قٛ اوجٗف  ا٧ٌػطٛ ا ا ةٛ إىل التٕعٗٛ مبماطس اّسٖ   -9

 ٔالس  عمٜ إضتفطازااّي . ا٧طفاهعمٜ اؾّات اؿوٕوٗٛ اإللتصاً عكٕز دمطات بسملاُ  -05

 الطابا . ا٧طفاهوتاببٛ إؾٗات بسملاُ  ا٧طفاهعمٜ ا٧واٌٛ الباوٛ لدلملاُ  -00

 املّسبني ببد زدٕعّي لمتنكد وَ سالتّي  الؿشٗٛ. ا٧طفاهقسٔزٚ ةشـ  -04

 أوساض ا إضت ٦ه ا زع  ا ؾدوات ٌفٗطٛ ٔقتن أثٍاٞ التّسٖ . -03

 البىن عمٜ اطبٗا القٕاٌني املتبمقٛ عقٕ  الطفن ٔابدٖمّا. -02

 يف اؿدٔ  . عٍد القبض عمّٗي ا٧طفاهؽؿٗـ أواكَ ةاؾٛ ب -00

 افبٗن السقي الطاةَ يف ٔشازٚ سقٕ  اإلٌطاُ. -02

 . ا٧طفاهالدعٕٚ إىل اػوٗن ؾاُ  اةن املدازع  ملٍاِكٛ البٍف قد  -07

 اٌتّاك ؿقٕ  الطفن ٔعاز عمٜ اجملتىا . ا٧طفاهالتنكد عمٜ أُ  اّسٖ   -08

 ودازع يف ا٧زٖاا اليت ٥ إدد ةّٗا ودازع .إٌػاٞ  -09

 ٔوٍاقػٛ قكاٖاِي . ا٧طفاهوؿمشٛ  اطٕٖس املٍاِر مبا خيدً -45

 عَ  زاضتّي اليت ا٤ ٙ إىل طاِسٚ التّسٖ  . ا٧طفاهوٍا البٍف يف املدازع الرٙ ٖبتدل ضب  يف اطسب  -40

 اٍفٗر فاٌٗٛ التبمٗي يف كن احملاةألات . -44

 . ا٧طفاهٌػس التٕعٗٛ يف املدازع مبماطس اّسٖ   -43

 4558/ ىْفنرب/ 09رئٔض٘ ّأعضاء بزملاٌ األطفال    
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 تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ اإلىعقاد الزابع٘
 و (4559/ مـــارظ /  08 – 02خـالل الفرتٗ ) 

 حتت ععار / مصلخ٘ الطفل الفضلٙ يف التغزٓعات الٔنئ٘ ) القضآا اخلالفٔ٘ (
 

 . ْضَ القٕاٌني املٍألىٛ لطَ الصٔاز ٔا٥لتصاً بالٍؿٕف القإٌٌٗٛ الٍاطىٛ ل 

  البقٕبات عمٜ أٔلٗاٞ ا٧وٕز الرَٖ ٖقٕوُٕ بتصٖٔر بٍااّي يف ضَ وبوس.وكاعفٛ ٔاػدٖد 

 . املطالبٛ بتفبٗن ٔابدٖن القٕاٌني اليت مب املؿا قٛ عمّٗا وَ فمظ الٍٕاب 

  ٜٔضَ قإٌُ ٍٖـ عمٜ ذلم.  ا٧طفاهإل اٞ سوي اإلعداً عم 

 ٔ سقٕ  الطفن. إافاقٗٛ إل اٞ التٍاقض بني وٕا  القٕاٌني احملمٗٛ  اـاؾٛ بالطفن 

  ٥ قساز ٔوباقبٛ كن وَ ٖقًٕ برلم.ٔ قس عمٜ إقٗف ةتاُ اإلٌاخ بٍاٞ عمٜ وبدأ ٥ اٍـضَ قٕاٌني 

 ْاإلغذلاك يف الٍصاعات املطمشٛ . عمٜ وباقبٛ كن ٔل٘ أوس ٖقًٕ بتشسٖض أطفال 

   ٖٔاػدٖد التػسٖبات اليت اباق  عمّٗا . ا٧طفاهاضتىساز التٕعٗٛ مبماطس اّس 

 ٦ً ٔثاٟقٗٛ إعٕٖٛ مبماطس الصٔاز املبوس ٔةتاُ اإلٌاخ ٔ إشٖبّا. إٌتاز أة 

    . ٛٗافسٖغ وػسةني ؾشٗني يف املدازع لتٕعٗٛ  الت٦وٗر مبمتمف القكاٖا الؿش 

  . إةرل ا٥ستٗادات ا٧ضاضٗٛ وَ أثاخ يف ال سا الؿشٗٛ يف املدازع 

 . ٛإةرل ووتبٛ وؿ سٚ يف فاه الؿشٛ يف املدزض 

 بني الٍاع عدل  ا٧طفاها٧ٔقاا ٔاإلزغا   التبأُ لٍػس الٕع٘ مبماطس قكاٖا  ا٘ اإلع٦ً ٔعمٜ ٔشاز

 اـطباٞ ٔ  ٔضاٟن  اإلع٦ً املمتمفٛ .

  ٘مىساكص اـاؾٛ باملباقني .لؽؿٗـ وط٠ٕه ؾشف 

  ًإةرل أطباٞ وتمؿؿني يف ضذُٕ ا٧سداخ ٔ  ٔز ا٧ٖتا 

  ٞاحملاةألات . ٔز ٔقاكي ل٨سداخ يف مجٗا إٌػا 

 . إلا  آلٗات اٍفٗر قإٌُ إلصاوٗٛ التبمٗي 

  ٔإةرل اـ  الطاةَ لإلب٦غ عَ  ا٧طفاهاػوٗن ؾاُ  اةن املدازع ملٍاِكٛ البٍف قد

 ا٥ٌتّاكات أ٥ٔ بنٔه .

  ُالطابا ٔاؿال٘ . ا٧طفاهلمتٕؾٗات الؿا زٚ عَ بسملاُ  ا٧طفاهاػوٗن ؾٍٛ وتاببْ وَ بسملا 

  ْٔاكتػاا املٕاِ  ٔاٍىٗتّا  ا٧طفاهثقاةٗٛ يف  ٔز ا٧ٖتاً ٔا٧سداخ ٔاملساكص اـاؾٛ ب اٍفٗر أٌػط 

  إقاوٛ  ٔزات إعٕٖٛ ٔؽؿٗـ وا ٚ إع٦وٗٛ اتٍأه القكاٖا اـ٦ةٗٛ يف القٕاٌني. 
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 و (4559/ ْٓلْٔ /  8 – 2تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ االىعقاد اخلامض٘ خالل الفرتٗ ) 
 الشّاج ّ مضئْلُٔ امُلغزع ( حتت ععار ) صً

 

 إؾداز كتاب وٍّذ٘ ٖتكىَ كاةٛ سقٕ  الطفن ا ٖٔتشدخ عَ أقساز الصٔاز املبوس . -0

 اػوٗن ؾاُ يف املداع لمتٕعٗٛ مبماطس الصٔاز املبوس . -4

 إؾداز قإٌُ لتشدٖد ضَ الصٔاز لمركس ٔا٧ٌجٜ ا ٖٔتكىَ عقاب زا ع ٧ٔلٗاٞ ا٧وٕز . -3

 أ٥ًٔ بنٔه .  ا٧طفاهعمٜ اؿوٕوٛ ا٧ةر بتٕؾٗات بسملاُ  -2

 عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ٔٔشازٚ اإلع٦ً التبأُ لمتٕعٗٛ بنقساز الصٔاز املبوس بني ة٠ات اجملتىا املمتمفٛ. -0

 مٜ ؾٍٛ الؿشٛ مبذمظ الٍٕاب إقٗح كاطس الصٔاز  املبوس لبقٗٛ ا٧عكاٞ .ع -2

 الصٔدني بإدساٞ الفشـ الط  قبن الصٔاز.  عمٜ اؾّات املبٍٗٛ إؾداز اػسٖا ٖمصً -7

 عمٜ ٔشازٚ ا٧ٔقاا إؾداز ابىٗي لممطباٞ لتمؿٗـ ةطبٛ سٕه الصٔاز املبوس. -8

 ضٍٛ  يف فمظ الٍٕاب. 07لصٔاز برب عمٜ ؼدٖد ضَ ا اٍـ عمٜ اؾّات املّتىٛ وتاببٛ متسٖس املا ٚ اليت -9

ٔإٖؿا ا إىل مجٗا اؾّات املمؿؿٛ  اها٧طفاػوٗن ؾٍٛ ملتاببٛ التٕؾٗات الؿا زٚ عَ بسملاُ  -05

 وَ قبن ا٧واٌٛ الباوٛ .

كاطسٓ قىَ  التبأُ بني ٔشازات الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ٔ الجقاةٛ ٔاإلع٦ً إل زاز وٕقٕع الصٔاز املبوس ٔ -00

 املٍاِر الدزاضٗٛ.

 التٍطٗا وا اؾّات املمتؿٛ لطم  عقد  لقاٞ ٧عكاٞ بسملاُ ا٧طفاه وا  زٟٗظ اؾىّٕزٖٛ يف -04

 اؾمطٛ القا وٛ .

 عمٜ أزض الٕاقا .  ا٧طفاهوطالبٛ فمظ الٍٕاب بتفبٗن القٕاٌني اـاؾٛ ب -03

ل  عمٜ فمظ الٍٕاب ٔاؾّات املمتؿٛ اليت اقا عااقّا وط٠ٕلٗٛ الصٔاز املبوس إقٍاع أسصاب  -02

َ ٔاليت مل إاةا عمٜ ؼدٖد ضَ الصٔاز ا٩وَ وَ اؾاٌ  الؿش٘ ٔالطٗاض٘ بد٥ً و املبازقٛ

 التػسٖبات .

 . ا٧طفاهاليت ؽـ  عٍد ضَ أٔ  ابدٖن القٕاٌني ا٧طفاهٌطال  مجٗا اؾّات بإغساك  -00

ةسض عقٕبات بالطذَ ٔال ساوات املالٗٛ عمٜ وَ ٖقًٕ بإٌتشاه غمؿٗٛ ا٧وٍاٞ الرَٖ ٖقا عمّٗي  -16

 . وط٠ٕلٗٛ عقٕ  الصٔاز ٔ رلِا

 

 رئٔض٘ ّأعضاء بزملاٌ األطفال
 و4559/ ْٓلْٔ/ 8
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 تْصٔات بزملاٌ األطفال لفرتٗ اىعقادِ الضادص٘
 و (4559/ ىْفنرب /   02 – 02حتت ععار ) خلْ الضحٌْ مً األطفال ( خالل الفرتٗ ) 

 

 . قسٔزٚ ادزٖ  ا٧طباٞ الػسعٗني ٔزةا  وّازااّي ٔاطٕٖسِا 

 . ُٕؼطني الب٠ٗٛ الؿشٗٛ يف الطذ 

 ضٛ الدميقساطٗٛ ٔوتاببتّا وَ  اؾّات املمتؿٛ وتاببٛ قكاٖا ا٧سداخ املقدوٛ وَ أعكاٞ إىل املدز 

  إةرل قاوني كتؿني بقكاٖا ا٧سداخ أثٍاٞ احملاكىٛ ٔإةرل قاكي ةاؾٛ با٧سداخ 

  عٍد احملاكىٛ . ا٧طفاهوساعاٚ وؿاحل 

 . ٛالطب٘ لبٍاٞ  ٔز ا٧سداخ ٔإةرل سادااّي املمتمف 

 ا٧سداخ ببد اٌتّاٞ البقٕبٛ . التٍطٗا وا ال سا  التذازٖٛ لتٕةرل أعىاه ل٨طفاه 

 . ًوتاببٛ قكاٖا ا٧سداخ احملوًٕ عمّٗي باإلعدا 

 . ٛقسٔزٚ قاكىٛ ا٧سداخ يف قاكي ةاؾ 

 .  قىاُ إدساٞات  ٔقاكىٛ عا لٛ ل٨سداخ 

 .  ٌُٕضسعٛ البت يف قكاٖا ا٧سداخ ٔةقا لمقا 

 تفتٗؼ القكاٟ٘ ٔالٍٗابٛ الباوٛ ٔٔشازٚ اػوٗن ؾٍٛ  اٟىٛ وَ أعكاٞ بسملاُ ا٧طفاه ٔ ٔشازٚ الداةمٗٛ ٔال

 البده ٔوؿمشٛ الطذُٕ لتٍفٗر  ٌص٥ٔت وٗداٌٗٛ وفاد٠ٛ لتفقد أٔقاع الطذُٕ ) ضذُٕ ا٧سداخ (.

 . وباقبٛ القكاٚ الرَٖ خيالفٕا القإٌُ اـاف با٧سداخ 

  ضٍٛ ٔةا اافاقٗٛ سقٕ  الطفن  08عمٜ فمظ الٍٕاب إؾداز قإٌُ لتشدٖد ضَ اؿدخ ب 

 ٔز قإٌُ ٍٖـ عمٜ وباقبٛ كن ٔل٘ أوس ٖدةا بطفمْ إلغساكْ يف الٍصاع املطمح .ؾد 

 .ُٕإةرل اـدوات الؿشٗٛ ل٨سداخ يف الطذُٕ ٔعىن اإلضباةات ا٧ٔلٗٛ .يف الطذ 

  .  ُٕإلا  بساور انِٗن  ٔادزٖ  ل٨سداخ يف  ٔز التٕدْٗ ٔالطذ 

  ُوؿمشٛ الطذُٕ إىل داٌ  اؿسٖح لدةٕه الطذُٕ و ا٧طفاهإؾداز اؿسٖح ٧عكاٞ بسملا َ

 ٔشازٚ الداةمٗٛ .

 . ُٕعمٜ ٔشازٚ املالٗٛ شٖا ٚ املٗصاٌٗٛ ) كؿؿات (  ٔز ا٧سداخ ٔالطذ 

  ُا٧طفاهيف المذٍٛ البمٗا لمطذُٕ ملتاببٛ إؾٗات أعكاٞ بسملاُ  ا٧طفاهإ زاز يجن عَ بسملا 

 ٔأٖكًا وتاببٛ قكاٖا ا٧سداخ .

 ٗني ٔ ا٥دتىاعٗني  يف  ٔز ا٧سداخ  إةرل ا٧ةؿاٟٗني الٍفط 

 . َةؿن ا٧سداخ عَ الطذٍاٞ كباز الط 

  َا٧طفاهؽؿٗـ  زٔع ابمٗىٗٛ يف الوت  املدزضٗٛ سٕه البٍف و . 
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 و (4505/ فربآز / 07 – 00تْصٔات جلض٘ بزملاٌ األطفال اخلتامٔ٘ خالل الفرتٗ ) 
 حتت ععار ) التعلٔه الغامل األطفال (

 

 

  ُا٧طفاهقسٔزٚ الك    عمٜ اؿوٕوٛ بكسٔزٚ وتاببٛ ٔاطبٗا التٕؾٗات الؿا زٚ وَ بسملا . 

 .التٕعٗٛ بنِىٗٛ ابمٗي الفتاٚ ٔأِىٗٛ التشاقّا  بالتبمٗي يف السٖف 

 . افبٗن قإٌُ وٍا الكسب ٔالبٍف يف املدازع 

  ا٧طفاهٌػسٚ الٕع٘ بني ة٠ات اجملتىا املمتمفٛ بنقساز التىٗٗص بني  . 

 . ٔقا إضذلااٗذٗات ٔةط  اسبٕٖٛ وَ أدن ؼطني أٔقاع التبمٗي 

 . ٛإةرل الطس  ٔا٧ضالٗ  املٍاضبٛ لمذلبٗٛ الػاوم 

 . ٛانِٗن املدزضني ةاؾٛ يف املدازع لمتباون وا ذٔٙ اإلعاق 

 ٔ إضذلااٗذٗات لٍػس وفًّٕ التبمٗي الػاون . ٔقا ضٗاضات 

 . ٛإةرل  زدات ٔطٗفٗٛ لرٔٙ اإلعاق 

 بني اجملالظ احملمٗٛ ٔٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ا ٔ إ ازات الػاون لٍػس وبا ٢ التبمٗي . التٍطٗا 

 . ٌٛػس آلٗات محاٖٛ الطفن وَ البٍف ٔالتىٗٗص  اةن املدزض 

  ٛٗعىن ٌص٥ٔت وٗداٌٗٛ إىل ا٧زٖاا ٔالقسٝ لمتٕعٗٛ بنِىٗٛ ابمٗي الفتاٚ السٖف 

  وَ ٔشازٚ اإلع٦ً . طفاها٧اٍفٗر بساور إعٗٛ سٕه البٍف ٔالتىٗٗص قد 

 ٗاجملتىا بنِىٗٛ التبمٗي الػاون.عمٜ ٔشازٚ اإلع٦ً ا٠ّٗٛ الألسٔا ٔالفسف إلااسٛ بح بساور لتٕع ٛ 

 . إعٗٛ اجملتىا بنِىٗٛ  ور ذٔٙ اإلعاقٛ يف التبمٗي 

 . عمٜ اؾّات املبٍٗٛ ٌػس كتٗبات ٔوٍػٕزات ابسٖفٗٛ بنِىٗٛ سقٕ  الطفن ٔالتبمٗي الػاون 

  ٜٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي انِٗن ا٧ةؿاٟٗني ا٥دتىاعٗني ٔإعٗتّي بنِىٗٛ التبمٗي الػاون.عم 

  ذٔٙ اإلعاقٛ ٔإةرل  ا٧طفاهعمٜ ٔشازٚ الؿشٛ التبأُ وا اؾىبٗات املمتؿٛ بسعاٖٛ ٔانِٗن

 املطتمصوات الؿشٗٛ ٔالفشٕؾات الطبٗٛ اجملاٌٗٛ  .

 ٗد بني الؿٍدٔ  ا٥دتىاع٘ ٔإ ازٚ التبمٗي الػاون .اوَٕٖ آلٗٛ غساكٛ وا الدٔلٛ ٔةما اٍطٗا د 

 .عمٜ اؾّات ذات الب٦قٛ قسٔزٚ إةرل البٍٗٛ  التشتٗٛ امل٦ٟىٛ يف املدازع لدور مجٗا الف٠ات يف التبمٗي 

 اؾ سايف املٍاض  لبٍاٞ املدازع عمٜ ٔشازٚ ا٧ٔقاا ٔاإلزغا  التبأُ وا ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي اإلةتٗاز املٕقا 

  ٛٗعمٜ  ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي إةرل املٍّر اـاف باملوفٕةني ٔ بالؿي ٔالبوي بالتبأُ وا مجب

 ا٧واُ لموفٗفات .

 . ٝعمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي إةرل املبمىني امل٤ِمني ٔةاؾٛ يف ضقطس 

 سسمٛ التبمٗي  ا٧ضاض٘ .عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ التبمٗي أُ ابىن عمٜ إ زاز سؿـ أٌػطٛ ٔاسةْٗ  يف املدازع ةاؾٛ و 

  َةازز   ا٧طفاهعمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ٔالؿٍدٔ  ا٥دتىاع٘ لمتٍىٗٛ اٍفٗر  زاضٛ وٗداٌٗٛ ع

 ٌطا  التبمٗي بالتٍطٗا وا اؾّات املبٍٗٛ.
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  .عمٜ قطاع الفتاٚ بٕشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ا٥ِتىاً بالفتاٚ السٖفٗٛ إلعطاّٟا سقّا يف التبمٗي 

 ٍٛالذلبٗٛ ٔالتبمٗي مبذمظ الٍٕاب وتاببٛ وطتٕٙ اٍفٗر وبدأ التبمٗي الػاون . عمٜ ؾ 

 . عمٜ ؾٍدٔ  زعاٖٛ ٔانِٗن املباقني أُ ٖوجف دّٕ ٓ يف مجٗا احملاةألات بّدا  ور ذٔٙ اإلعاقٛ يف التبمٗي 

 التبمٗي عمٜ اجملالظ احملمٗٛ التبأُ وا ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ٔكاةٛ إٌٔاع اؾىبٗات اليت اّتي ب

 ٔإااسٛ الفسف  ي .

 .عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي الطب٘ اؿجٗح لتٍفٗر إلتصاوات الٗىَ يف أِداا ا٧لفٗٛ اـاؾٛ بالتبمٗي 

 

 تْصٔات بزملاٌ األطفال خالل فرتٗ إىعقادِ الجاىٔ٘ حتت ععار: العيف ضد األطفال
 و (4505/ أغضطط /  3 – 4) 

 

  عمٜ وطتٕٝ  ا٧طفاهوتاببٛ ٔشٖس البده بإع٦ُ أزلاٞ وَ ؾدزت عقّي أسواً قكاٟٗٛ قد

 ٔضاٟن اإلع٦ً بالتٍطٗا وا ٔشازٚ اإلع٦ً.

 ا٧طفاهٔقا قٍاٚ ةاؾٛ ب . 

  ٛٗا٧طفاهالتٍطٗا وا ٔشازٚ اإلع٦ً ٔقطاع اإلذاعٛ ٔالتمفصُٖٕ بػنُ بسٌاور أضبٕع٘ بّدا إع 

 ٔاطبٗقّا . ٌٔػس إافاقٗٛ سقٕ  الطفن

  ُادعٕ قطاع اإلذاعٛ ٔالتمفصُٖٕ لمٍقاؽ سٕه ٔقا ةٗمي  ا٧طفاهؾٍٛ الجقاةٛ ٔاإلع٦ً يف بسملا

 يف الٗىَ. ا٧طفاهٔثاٟق٘ حيو٘ ةْٗ ٔاقا 

 . عقد ٌدٔات إذاعٗٛ ٔإع٦وٗٛ ٖتي ةّٗا ٌػس إافاقٗٛ سقٕ  الطفن 

  يف املدازع ٔاملٍاشه . ا٧طفاهإؾداز وٍػٕزات ٔإشٖبّا لمتٕعٗٛ ببدً البٍف قد 

 . عىن ٌدٔات ثقاةٗٛ  اةن ضذُٕ ا٧سداخ لتٕعٗتّي 

 التٕعٗٛ املطتىسٚ وَ ة٦ه اجمل٦ت ٔاملمؿقات اليت اباجل أِىٗٛ ةمٕ الطذُٕ ٔأواكَ اإلستذاش وَ ا٧طفاه. 

   ٕالتبمٗىٗٛ ٔالؿشٗٛ يف ضذُٕ ا٧سداخ. ا٧طفاهاملطالبٛ عق 

 مط٦ب يف املدازع .ل  إةرل اإلستٗادات ال٦شوٛ ل 

 . ٖٛل  عمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ إةرل ٔضاٟن ابمٗىٗٛ يف  ٔز السعا 

 . إةرل وباون ػازب يف املدازع 

 . إةرل ببض ا٧لباب يف املدازع 

 .عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي إةرل الؿٗدلٗٛ يف املدازع وا املطتمصوات يف مجٗا احملاةألات 

 .ٛٗإةرل مجٗا الوت  املدزض 

 . إةرل املقاعد املدزضٗٛ لط٦ب املدازع 

  ا٧طفاهإةرل اؿىاٖٛ يف املدازع ملٍا البٍف قد. 

 .َإةرل مجٗا وٍاِر الؿي يف الٗى 
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 .إةرل ودزضني وتمؿؿني لمؿي ٔالبوي 

  الباومني عمٜ التبمٗي ٔاقدٖي الدعي ال٦شً لو٘ ٍٖىٕ بػون ؾشٗح. ا٧طفاهؼفٗص 

  ي املدازع لمتبمٗي .وطاعدٚ أطفاه الػٕازع ٔإ ةا 

 . ٖٛٔالقٗاً بتنِٗن ا٧سداخ عٍد  ةٕ ي الطذُٕ ٔإكطابّي ةدلات ٔوّازات ٖد 

 . ٘افبٗن قإٌُ ٥ حياكي الطفن إ٥ مبشاو 

  َضاعٛ . 42افبٗن قإٌُ عدً انةرل أٙ قكٗٛ ل٨سداخ ٧كجس و 

  ها٧طفااإللتصاً بالػسع ٔالقإٌُ يف ؼقٗا القكاٖا ٔاملػو٦ت لمبٍف قد . 

  ٔضسعٛ بت إؾداز البقٕبات. ا٧طفاهل  إؾداز أقؿٜ البقٕبات ملٍتّو٘ البٍف قد 

  اةن الطذُٕ. ا٧طفاهل  عمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ ؼطني أٔقاع  

 . عمٜ ٔشازٚ الػ٠ُٕ اإلدتىاعٗٛ ٔالبىن إةرل  ٔز زعاٖٛ ل٨طفاه املبٍفني يف كن احملاةألات 

  ا٧طفاهانِٗن الػسطٛ يف وساكص البشح اؾٍاٟ٘ يف كٗفٗٛ التباون وا . 

   ٕٔوٍا البٍف قدِي. ا٧طفاهعمٜ الدٔلٛ أُ اٍػس الٕع٘ الواون لمىشاةألٛ عمٜ سق 

 .ٛانِٗن أطباٞ غسعٗني لدٝ الٍٗابٛ الباو 

  ( 08( إىل )  00( يف ؼدٖد الطَ القإٌٌ٘ وَ البىس وَ )  4ابدٖن املا ٚ زقي  ) عط  وا ٌؿت

 عمٗٛ إافاقٗٛ سقٕ  اإلٌطاُ .

 .ل  عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ةشـ الب٦دات يف مجٗا املطتػفٗات 

  ا٧طفاهادزٖ  ا٧طباٞ عمٜ اإلب٦غ عَ قكاٖا البٍف قد . 

 . ل  عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ إؾداز قإٌُ التنوني الؿش٘ لمطفن عمٜ ا٧قن 

 ةألات .عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ بٍاٞ املطتٕؾفات يف مجٗا احملا 

 . إةرل عىاه الٍألاةٛ يف مجٗا املطتػفٗات 

  ا٧طفاهادزٖ  ا٧طباٞ عمٜ كٗفٗٛ التباون وا . 

  ًيف املطتػفٗات ٔاصٖٔدِا ظىٗا اإلستٗادات. ا٧طفاهاطٕٖس أقطا 

  .إةرل أطباٞ يف  ٔز زعاٖٛ ا٧ٖتاً ٔاملوفٕةني ٔزعاٖٛ ا٧سداخ ٔاملباقني ٔوساكص الؿي ٔالبوي 
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 جلض٘ بزملاٌ األطفال الجالج٘ تْصٔات
 و (4505/ دٓضنرب /  8 – 2حتت ععار ) أّضاع األطفال يف اليشاعات املضلخ٘ ( خالل الفرتٗ ) 

  .اٍفٗر قساز زٟٗظ اؾىّٕزٖٛ باإلةساز عَ املػازكني يف الٍصاعات املطمشٛ سسب ؾبدٓ ٔ ةاؾٛ ا٧طفاه 

 طٗاض٘ ٔالبده ٔ ووت  الٍاٟ  الباً اقدٖي عمٜ ٔشازٓ الدةاع ٔ الداةمٗٛ ٔ ا٧وَ القٕو٘ ٔ ال

اإلسؿاٟٗات ٔ املبمٕوات ببد  ا٧طفاه املػازكني يف اؿسب ٔ قشاٖا اؿسب لمىذمظ ا٧عمٜ 

ل٨وٕوٛ ٔ الطفٕلٛ إلكىاه اقسٖس اؿوٕوٛ الرٙ ضٗقدً لمذٍٛ الدٔلٗٛ ؿقٕ  الطفن ظٍٗف سٕه 

 عدً إغساك ا٧طفاه يف الٍصاعات املطمشٛ .

 الدةاع ٔ الداةمٗٛ انوني ة  الطرل لمىٍألىات الدٔلٗٛ اإلٌطاٌٗٛ لتقدٖي اـدوات ٔ عمٜ ٔشاز ٚ

 املطاعدٚ لمٍاشسني قشاٖا اؿسب.

  ٔ ٘عمٜ ا٧وَ القٕو٘ ٔ الطٗاض٘ التبأُ وا املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ اجملتىا املدٌ٘ لتقدٖي الدعي الٍفط

 ُ عدً عٕ اّي إىل ضاسٛ القتاه. ا٥دتىاع٘ ل٨طفاه املػازكني يف الٍصاعات املطمشٛ لكىا

  عمٜ اؿوٕوٛ عدً وباقبْ ا٧طفاه املػازكني يف اؿسب كىذسوني سسب إ ا اعتبازِي  ككشاٖا سسب 

  ٛعمٜ مجٗا أطساا الٍصاع اسذلاً املٕاثٗا الدٔلٗٛ اـاؾٛ ببدً إغساك ا٧طفاه يف الٍصاعات املطمش

 ٔ اسذلاً ضٗا ٚ الدٔلٛ .

 طمطات احملمٗٛ ٌقن كٗي سسا ضفٗاُ إىل وواُ اوَ ٔ محاٖتّي وَ ا٥عتداٞ .عمٜ قاةظ عىساُ ٔ ال 

 .ٛعمٜ الطمطات احملمٗٛ يف قاةألْ عىساُ ٔ ؾبدٓ التبأُ لسعاٖٛ الٍاشسني وا اؾّات الداعى 

 .ًعمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ الطمطات احملمٗٛ إعْٗ ا٧طفاه ٔ الٍاشسني بنغواه ا٧ل ا 

 ا٧ل اً ٔ ذلم لط٦وْ ا٧طفاه ٔ املٕاطٍني ٔ ةاؾٛ وٍطقْ ؾبدٓ. عمٜ أطساا الٍصاع ٌصع 

  عمٜ مجٗا القباٟن ٔ ا٧عٗاُ ٔ املػاٖو يف وٍاطا الٍصاعات ٔ الؿساعات القبمٗٛ عدً إغساك ا٧طفاه

 يف الٍصاعات أٔ محن الط٦  . 

 ضٍْ ٔ عدً  08ن ِٕ  ُٔ عمٜ ا٧وَ القٕو٘ ٔ الطٗاض٘ اسذلاً اافاقْٗ سقٕ  الطفن ٔ اليت اٍـ أُ ضَ الطف

 التشقٗا وبّي إ٥ قىَ إدساٞات وبٍٗٛ ٔ أُ خيكا لإلغساا وَ قبن ووت  الٍاٟ  الباً أٔ بٕدٕ  قاً .

 . ُل  عمٜ اؿوٕوٛ أُ اٍػس قٕات ا٧وَ باملٍاطا اليت ٖتٕادد ةّٗا الٍاشسني ٔ ةاؾٛ مبٍطقْ عىسا 

 ٦ّه ا٧محس اإلوازاا٘ باإلغساا عمٜ كاةْ عمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ الطمطات احملمٗٛ الطىا  لم

 . 4ات بطب  لاسّي يف إ ازٚ املصز  زقي ٗىاملم

  .عم٘ ٔشازٓ البده عدً قاكىْ ا٧طفاه يف احملوىٛ اؾصاٟٗٛ املتمؿؿٛ إ ا مبشوىْ ا٧سداخ 

  عمٜ اؿوٕوٛ قي كٗي الوفن مبدٖسْٖ سسض إىل باق٘ املمٗىات ٔ التنكٗد ببٕ ٓ الٍاشسني إىل

  ٖازِي ببد ٔقف اؿسب. 

  عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ التنكد وَ ؾشٛ ؾ٦سٗٛ ا٧ ٖٔٛ املقدوٛ لمٍاشسني ٔ اقدٖي اـدوات

الؿشٗٛ اجملاٌٗٛ لمٍاشسني ٔ ةاؾٛ ا٧طفاه ٔالقٗاً بالتٕعٗٛ الؿشٗٛ  يف مجٗا املمٗىات ٔ اقدٖي اـدوات 

 اُ ببىساُ ٔ كٗي الوفن مبٍطقْ سسض . لمٍاشسني ٔالبٍاٖٛ اـاؾٛ ملمٗي سسا ضفٗ
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  عمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ ٔشازٚ الؿشٛ ٔاإلغساا ٔ التنكٗد وَ عىن البٗا ات  اةن املمٗىات ٔ اقدٖي

المقاسات ٔ ا٧ ٖٔٛ ال٦شوٛ لمٍاشسني ٔ التبأُ يف إلا  وٗآ ٌألٗفٛ ؾاؿْ لمػسب ٔ كرا إةرل اؿىاوات ٔ 

 ال٦شوٛ ل٨وساض املبدٖٛ  الوّسباٞ ٔ اؿد وَ ا٧ٔب٠ٛ املٍتػسٚ يف املمٗىات ٔ قىاُ المقاسات

  عم٘ ٔشازٚ الجقاةٛ ٔ اإلع٦ً إؾداز أة٦ً ٔثاٟقْ عَ أقساز اؿسب ٔ إغساك ا٧طفاه يف الٍصاعات

املطمشٛ ٔاإلكجاز وَ التٕعٗٛ ٔ الٍدٔات اـاؾٛ مبماطس الٍصاعات املطمشٛ ٔالتٕضا يف أقاوْ 

ْ القٕات املطمشٛ ٔ ا٧وَ غطٕزٚ إغساك الدلاور اليت اٍقن وػاكن  ٔ ٌتاٟر اؿسٔب ٔ الدواز ٔإعٗ

 ضٍٛ يف الٍصاعات املطمشٛ . 08وَ ِي  ُٔ 

  .عىن بساور إعْٗ عَ إٌٔاع أل اً ٔ املتفذسات ل٨طفاه الٍاشسني وَ ادن محاٖٛ أٌفطّي 

 ٌٛٗعمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي إةرل املدازع ٔ املدزضني يف املمٗىات ٔاقدٖي اـدوات التبمٗىٛ اجملا 

 لمٍاشسني يف املمٗىات ٔ اقدٖي البُٕ ٔ املطاعدٚ يف وٕاؾمْ التبمٗي 

  ٌػس وبدٞا أُ الٍاشسني ِي ٌاشسني ٔ لٗطٕا  سٕثْ ةق  ٔإ ا يف كتمف الػساٟح ٔ إعا ٚ ابىرل

 املدازع اليت مب ؽسبّٗا أثٍاٞ اؿسب .

  .إعٗٛ ا٧طفاه الٍاشسني غؿٕف التبمٗي ٔ أِىْٗ وٕاؾمتّا 
 

 

 جلضُ بزملاٌ األطفال الزابع٘ "صخ٘ األطفال ّ تػذٓتَهتْصٔات 
 4500/ فربآز/ 02 _02خالل الفرتٗ 

  -تْصٔات جليُ الجقاف٘ ّ اإلعالو :
ل  عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ٔالطواُ اُ اتبأُ وا ٔشازا٘ الجقاةٛ ٔاإلع٦ً ٔ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي  يف  -0

 . ا٧طفاهٌػس التٕعٗٛ الؿشٗٛ بني 

اإلع٦ً افبٗن  ٔزِا يف عىمٗٛ  ٌػس التٕعٗٛ ظىٗا ٔضاٟن ا٧ع٦ً  ٔ إعٗٛ الٍاشسني عمٜ ٔشازٚ  -4

 ةاؾٛ .

عمٜ ٔشازٓ اإلع٦ً ٔ الؿشٛ البىن عم٘ ٌػس الٕع٘ يف مجٗا وساةا اؿوٕوٗٛ ٔ ةاؾٛ عَ  -3

 ا٧وساض القاامٛ ٔ كٗفْٗ الٕقاٖٛ وَ وسض ضٕٞ الت رٖٛ .

اطّٗن وّاً  ٔز ٔشازٚ الؿشٛ ٔ الجقاةٛ ٔ اإلع٦ً  يف إعْٗ  عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي البىن عم٘ -2

 ٔ ا رٖتّي  . ا٧طفاهيف املدازع بؿشٛ  ا٧طفاه

عم٘ ٔشازٓ الصزاعٛ البىن وا ٔشازٓ الؿشٛ ٔ الذلبٗٛ ٔالتبمٗي ٔ الجقاةٛ ٔ اإلع٦ً عمٜ إعْٗ  -0

 سٕه ا٧وَ ال راٟ٘ ا٧طفاهٔ ةاؾٛ  املٕاطٍني

 ن عمٜ اؿد القات  وَ اػذٗا املصازعني بتبدٖن القات بنغذاز ُأةسٝ ٔ برٔز.عمٜ ٔشازٓ الصزاعٛ البى -2

عمٜ مجٗا ٔضاٟن اإلع٦ً املسٟٗٛ ٔ املطىٕعٛ ٌػس التٕعٗٛ يف أٔضاط اجملتىا مبماطس ا٧وساض  -7

 القاامٛ ٔ كٗفٗٛ اؿد وٍّا . 



  

 

  45 

عمٜ أِىٗٛ قما غذسٓ القات ٔ ابسٖف املٕاطٍني  ٛعمٜ ٔضاٟن اإلع٦ً اإلكجاز وَ ٌػس التٕعٗ -8

 مبماطس وكغ القات . 

 عمٜ ٔشازا٘  اإلع٦ً ٔ الؿشٛ عىن ؾاُ إعٗٛ اقًٕ بتٕعٗٛ ا٧طفاه مبماطس ا٧ل اً ٔ التبسا عمّٗا .  -9

 لمقاسات ٔ ذلم عدل املٍػٕزات ا٧طفاهاباط٘  ٛضس عمٜ أِىٌٗػس التٕعٗٛ بني ا٧ُ -05

 . اإلع٦ً ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ البىن عمٜ ٌػس أة٦ً عمٜ أِىْٗ الؿشٛ ٔ الت رٖٛعمٜ ٔشازا٘ الجقاةٛ ٔ  -00

 عمٜ ٔشازٓ اإلع٦ً قطا اإلذاعٛ ٔ التمفصُٖٕ التٍطٗا وا بسملاُ ا٧طفاه لٍػس إعْٗ ٖػذلك ةّٗا الدلملاُ .  -04

 -جليُ الرتبٔ٘ ّ التعلٔه :

املدٌ٘ ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ يف ٌػس التٕعٗٛ  عم٘ ٔشازٓ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي  البىن وا وٍألىات اجملتىا  -0

 مبماطس ا٧وساض القاامٛ ٔ كٗفْٗ الٕقاٖٛ وٍّا .

زع ملا  ا وَ  ٔز ِاً يف  اعمٜ ٔشازٓ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي البىن عم٘ افبٗن  ٔز الؿشٛ املدزضٗٛ يف املد -4

 .اـطرلٚ  ٔ إلا  البٗا ات ٔ اإلضباةات ا٧ٔلٗٛ  با٧وساض ا٧طفاهإعْٗ 

عمٜ  ٔشازٓ اإلع٦ً ٔ التٍطٗا وا ٔشازٓ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي بتٕعٗٛ باملػاكن ٔ ا٧وساض اليت ٖباٌ٘  -3

 ٔ ا رٖتّي .  ا٧طفاهيف فاه ؾشٛ  ا٧طفاهوٍّا 

 ٛ باجملاه الؿش٘املّتى ا٧طفاهل  التبأُ بني وٍألىات الدٔلٗٛ ٔ اؾّات اؿوٕوٗٛ الباومٛ وا  -2

بمٗي السقابٛ عمٜ أواكَ بٗا املنك٥ٕت بداةن املدزضٛ ٔ التشقا  وَ ل  عمٜ ٔشازٓ الذلبٗٛ ٔ الت -0

 ؾ٦سٗتّا . 

عمٜ ٔشازٓ الداةمٗٛ البىن عمٜ اطّٗن وّاً وٍألىات الدٔلٗٛ لتقدٖي اـدوات الؿشٗٛ ٔ التبمٗىٛ  -2

 يف وٍاطا الٍصاع . 

 . عمٜ أعكاٞ ؾٍْ الذلبٗٛ  ٔ التبمٗي مبذمط٘ الٍٕاب ٔ الػٕزٝ بتفبٗن  ٔزِي -7

 -تْصٔات جليُ حقْق اإلىضاٌ :
ىل إعمٜ اؿوٕوٛ ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ اجملتىا املدٌ٘ البىن عمٜ إسٗد اؾّٕ  إضٗا ةدوااّي  -0

 الٍاشسني . ا٧طفاهاملٍاطا الٍاٟٗٛ  ٔ ةاؾٛ أواكَ إادد 

ٔ عمٜ أطساا الٍصاع  البىن عمٜ اطّٗن وّاً املٍألىات الدٔلٗٛ اإلٌطاٌٗٛ  ٔ وٍألىات اجملتىا املدٌ٘  -4

 . الطىا    ي   بتقدٖي اـدوات الؿشٗٛ وَ التطبٗي ٔ المقاسات لمشد وَ اٌتػاز ا٧وساض القاامٛ

 عمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ . عمٜ الدٔلٛ البشح عَ وؿا ز والْٗ ٔ لتقدٖي املطاعدٚ ل٨طفاه ٔ لٗظ ا٥عتىا  -3

 ا٧طفاهعمٜ ٔشازٚ الصزاعٛ ؼطني وطتٕٝ ا٧وَ ال راٟ٘ ٔ اإلٌتاز لو٘ ٖوف٘ استٗادات  -2

 . ا٧طفاهبدلملاُ  ٛضتباٌعمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ اوجٗف اؾّٕ  ٔالتٍطٗا لٍػس الٕع٘ ٔ اإل -0

يف  ا٧طفاهساك عمٜ وٍألىات الدٔلٗٛ ٔ اؾاٌ  اؿوٕو٘ ٔ وٍألىات اجملتىا املدٌ٘ البىن إغ -2

 زضي ةط  التٕعٗٛ ٔ ا٥ضتباٌٛ بّي يف اٍفٗر اـط  .

 ٔ مجبٗٛ محاٖٛ املطتّمم ٔ ٔشازٚ الؿشٛ   ٔ الؿٍاعٛ ٔ التذازٚ ٚٛ املقاٖٗظ ٔ قب  اؾٕ ٠ٗعم٘ ِ -7

 البىن عمٜ وساقبْ دٕ ٓ املٕا  املطتٕز ٚ ٔ التنكد وَ ةذلٓ املٍتذات ال راٟٗٛ ٔ ةاؾٛ لدٝ التذاز
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عمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ  ٔ اؾّات املػسةٛ عمٜ املمٗىات إةرل كا ز ط  وتمؿـ ٔ إةرل  -8

 مبمٗي سسا ضفٗاُ ببىساُ . ةاؾٛاـدوات الؿشٗٛ ٔ التبمٗىٛ  ٔ 

 اـطرلٚ ٔ اليت اكطس إىل ضفس ةازز البمد اقدٖي الدعي املال٘ ل٨وساض الؿشٛعمٜ ٔشازٚ  -9

 الٍٕاب افبٗن  ٔزِي يف السقابٛ ٔ اقدٖي اـدوات .  مبذمط٘  الػٕزٝ ٔ    الؿشٛعمٜ ؾٍْ  -05

 عمٜ ؾاُ اـاؾٛ مبذمظ الٍٕاب إؾداز قٕاٌني اباق  ا٧ضس اليت متٍا أبٍاّٟا وَ ؼؿني أبٍاّٟي . -00

إىل  ا٧طفاهعمٜ أطساا الٍصاع البىن عمٜ ٌصاع ا٧ل اً املتٕاددٚ بؿبدٓ وَ ادن قىاُ عٕ ٓ  -04

 زِي وٍاش ي ٔ قىاُ ض٦وتّي ٔاضتقسا

 عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ابىٗي ػسبْ السعاٖٛ الواومٛ .  -03

 ؾٍدٔ  ةرلٙ ؾىا ادلعات ل٨ ٖٔٛ ٔ ا٧ رٖٛ . إٌػاٞ عمٜ اؾّات املمتؿٛ  -02

 ضس الفقرلٚ . عمٜ اؾّات اؿوٕوٗٛ ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ إضٗا  ٔزِا يف  عي ا٧ُ -00

  ٔقا  از ا٧ٖتاً ا ؿوٕو٘عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي ٔ الؿشٛ ٔ الطواُ البىن عمٜ ؼطني -02

 عمٜ اؿوٕوٛ ٔ املٍألىات ٔقا ةطْ ٔطٍْٗ ملواةشْ ضٕٞ الت رٖٛ -07

 عمٜ اؾّات املمتؿٛ البىن عمٜ وطح ٔطين غاون لمىؿابني مبسض ضٕٞ الت رٖٛ يف احملاةألات -08

 عمٜ القطاع اـاف املطاِىٛ يف اقدٖي  املطاعدٚ ل٨طفاه    -09

يف املدازع  ا٧طفاهٗي الجقاةٛ ٔ اإلع٦ً البىن عمٜ إعٗٛ ٔ الذلبٗٛ ٔ التبم الؿشٛعمٜ  ٔشازٓ  -45

 . مبماطس الػرٔذ اؾٍط٘

 عمٜ ٔشازٓ الصزاعٛ البىن عمٜ ةطْ لمتقمٗن وَ شزع غذسٓ القات ٔ إلا  البداٟن -40

 عمٜ ٔشازٓ املالٗٛ البىن عمٜ إلا   وٕاشٌٛ وطتقمٛ ل٨طفاه -44

وؿمشْ  ٚاسذلاً املٕاثٗا الدٔلٗٛ ٔ وساعا ا٧طفاهالباومٛ وا  عمٜ الدٔلٛ  ٔ اؾّات املمتؿٛ -43

 . الطفن الفكمٜ

 جليُ الصخ٘ ّ البٔئ٘

عمٜ اؾّات اؿوٕوٗٛ ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ وٍألىات اجملتىا املدٌ٘ البىن عمٜ قىاُ ؾشٛ  -0

 .ٔ ا رٖتّي ا٧طفاه

الؿشٗٛ  ُٔ  إةرل ا٧ ٖٔٛ يف املطتػفٗات اؿوٕوٗٛ ٔ املساةا اؿوٕوٗٛ الؿشٛعمٜ ٔشازٓ  -4

 .اضتجٍاٞ ٔ فاٌا

 التنكٗد وَ المقاسات ٔ التطبٗي اليت ػسٝ ل٨طفاهالؿشٛ عمٜ ٔشازٓ  -3

 التشقا وَ اٌتّاٞ ؾ٦سٗٛ ا٧ ٖٔٛ . الؿشٛعمٜ ٔشازٓ  -2

 التشؿني  بنِىٗٛ البىن عمٜ  ٌػس التٕعٗٛ عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ٔ املٍألىات الدٔلٗٛ املمتؿٛ -0

 التٕعٗٛ بنِىٗٛ كاطس ضٕٞ الت رٖٛ ٔ اإلضّا٥ت البىن عمٜ القٗاً الؿشٛعمٜ ٔشازٚ  -2

 وا الذلبٗٛ ٔ التبمٗي  إةرل  عٗا ات  ٔ ؾٍدٔ  اإلضباةات ا٧ٔلٗٛ .  االتٍطٗ الؿشٛعمٜ ٔشازٓ  -7

 الؿشٛ وساقبْ  وساةا التشؿني  ٔشازٚعمٜ  -8
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 . ا٧طفاه ا٧غد ةقسا ٔ ا٧طفاه ذٔٝ ا٥ستٗادات ـاؾٛ ا رٖٛعمٜ ٔشزآ الؿشٛ ا٥ِتىاً بؿشٛ ٔ  -9

–عمٜ ٔشازٓ الؿشٛ البىن عمٜ وواةشْ ا٧وساض القاامٛ يف كٗىات الٍاشسني  وجن ) الوٕلرلا -05

 ضٕٞ الت رٖٛ (  –اإلضّا٥ت –امل٦زٖا  –اؿؿبٛ

 ا٥ِتىاً عؿٛ ا٧ً ٔ إةرل الدٔاٞ ٔ ال راٞ  ي .  الؿشٛ ٔشزآ عمٜ -00

 ٓ الؿشٛ التٕعٗٛ  ٔ اإلع٦ً التٕعٗٛ مبماطس الصٔاز املبوس عمٜ ٔشاز -04

 عمٜ ٔشازٓ الؿشٛ ٔالتبأُ ٔ التٍطٗا وا ٔشازٓ الصزاعٛ لمشد وَ اضتمداً املبٗدات ٔ التٕعٗٛ بنقسازِا  .  -03

عمٜ اؾاٌ  اؿوٕو٘ قاضبْ وَ ٖقًٕ ببٗا ا٧ ٖٔٛ ٔ املٍتذات ال راٟٗٛ املٍتّٗٛ ٔ عدً التطذل  -02

 لتّي .عٍّا ٔ وطن

 التٕعٗٛ بنِىٗٛ السقاعٛ  الطبٗبٛ .  عمٜ ٔشزآ الؿشٛ  -00

 املٍتػسٚ يف اؿدٖدٚ.  ل٨وساض عمٜ ٔشزآ الؿشٛ البىن عمٜ إلا  لمقاسات وكا ٚ -02

 

 (    4500/ دٓضنرب / 45-07فرتِ االىعقاد اخلامض٘ حتت ععار ) األحداث يف ظل األحداث الزاٍي٘ خالل الفرتٗ 
 

عمٜ كن ا٧طساا اليت  ا الب٦قٛ با٧سداخ  اؿالٗٛ اسذلاً القٕاٌني ٔ التػسٖبات ٔ املٕاثٗا  -

 اـاؾٛ عقٕ  الطفن 

  عمٜ اؾّات املمتؿٛ  إلا  اؿمٕه لٍقن الٍاشسني وَ  "أبني " وَ املدازع  يف ك٦ وَ قاةأليت -

 ابمٗىّي  .  ٛوٕاؾم  ا٧طفاهؿر (   لو٘ ٖطتطٗا  –) عدُ 

 ا٧طفاهٔ كٗفٗٛ  محاٖٛ  اإلعتؿاواتيف  ا٧طفاهٜ ٔشزآ اإلع٦ً ٌػس التٕعٗٛ بنقساز أغساك عم -

 الباؾىٛ ٔ ابص .  بنواٌٛسدثت   اليتإثٍاٞ الٍصاعات  املطمشٛ 

عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ التنكد وَ اقدٖي اـدوات الؿشٗٛ   ٔ وباقبْ وَ ٖقًٕ بإة٦ه اقدٖي اـدوات  -

 ؽاذ اإلدساٞات  القإٌٌٗٛ السا عٛ  ملباقبتّي . وجن اإلقساب املطتىس  ٔ ا

التدزٖظ ٔ اإلدساٞات   ٛعمٜ  ٔشازٚ  الذلبٗٛ ٔ التبمٗي  إةرل الدعي ملٍألٕوٛ  التبمٗىٗٛ ٔ التنكد وَ وٕاؾم -

 التدابرل ال٦شوٛ ملباقبْ وَ ٖقًٕ بإة٦ه املٍألٕوٛ  التبمٗىٗٛ   ٔ وباقبْ وَ ٖقًٕ برلم ٔةا لمقإٌُ . 

اٌتّاكات ٔٔقا سد  أٙآ الداةمٗٛ  ٔ القٕات املطمشٛ بره كاةْ اؾّٕ  ؿىاٖٛ الطفن وَ عمٜ ٔشز -

 .ملٍتّو٘ سقٕ  الطفن 

 ٔ وٍا محمّا يف املدُ  .  ٛعمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ ٔ القٕات املطمشٛ قب  ا٧ضمش -

عمٜ ٔشازٚ  الذلبٗٛ ٔ التبمٗي  ٔ القٕات املطمشٛ التبأُ ٧ة٦ٞ املدازع وَ املطمشني  ٔ التىذلع  -

 املطمح ةّٗا ٔ ازدا املٍألٕوٛ التبمٗىٛ كىا كاٌت . 
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 عمٜ اؾّات اؿوٕوٗٛ  اليت ابىن وا ا٧طفاه البىن عمٜ  ةمٕ ا ٠ٗات وَ التشصب ٔ الؿساع الطٗاض٘ .  -

بطسٖقْ  ا٧طفاهاملػاٖو ٔ القٕات املطمشٛ عدً أغساك  ٛٛ ٔ التذىبات الػبابٗعمٜ ا٧سصاب الطٗاضٗ -

 وباغسٓ أٔ  رل وباغسٓ بؿساعّي الطٗاض٘ ٔ املطمح  . 

 عٍد ٔدٕ  ٌصاع وطمح .  ٜعمٜ مجٗا ا٧طساا وساعاٚ وؿمشٛ الطفن الفكم -

ثٗني ٔ اؿساك  ٔ ودزع ٔ املػاٖو ٔ اؿٕ عمٜ قٕات اؾٗؼ ٔ ا٧وَ املسكصٙ  ٔ الفسقٛ ا٧ٔىل -

 ٔ عدً ػٍٗدِي محن الط٦  يف أثٍاٞ الٍصاعات املطمشٛ .   ا٧طفاها٧سصاب الطٗاضٗٛ  اطسٖح 

 ٔ اسذلاً ا٥افاقٗٛ الدٔلٗٛ ؿقٕ  الطفن .    -

عمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ ٔ املٍألىات اجملتىا املدٌ٘ البىن وَ ادن اقدٖي الدعي الٍفط٘ ٔ ا٥دتىاع٘  -

 –بني أ –ابص  –. ٔ ةاؾٛ ببد أسداخ الٍصاع ) اؿؿبٛ  ا٧طفاهؾّٕ  وَ ادن ل٨طفاه ٔ اوجٗف ا

 ٌّي (  –أزس   –ؾبدٓ 

عمٜ زؾد  ا٧طفاهعمٜ وٍألىات اجملتىا املدٌ٘ البىن ظدٖٛ ٔ وؿداقٗٛ بالتبأُ وا أعكاٞ بسملاُ   -

 ا كتمف قاةألات اؾىّٕزٖٛ . ا٧طفاهٖتبسض  ا  اليتا٥ٌتّاكات 
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 ) اخلتامٔ٘ (الضادص٘ تْصٔات جلضُ  بزملاٌ األطفال 
 حتت ععار : متابع٘ تيفٔذ إتفاقٔ٘ حقْق الطفل

 و (4504/ مارظ   /   48-42خالل الفرتٗ  )
  ٛعمٜ ٔشازٚ الداةمٗٛ ٔ الدةاع إة٦ٞ املدازع وَ املألاِس املطمشٛ ٔ إعا ٚ املٍألٕو

 التبمٗىٗٛ كىا كاٌت.

  ٍٛٗعمٜ اؾّات ا٧وٍٗٛ ضسعٛ اطسٖح ا٧طفاه وَ الدٔاٟس ا٧و 

   عمٜ فمظ الٍٕاب ا٥ِتىاً بالقٕاٌني البالقٛ عقٕ  الطفن وٍّا ) ؼدٖد ضَ آوَ لمصٔاز

ؼدٖد ضَ الطفٕلٛ  ؼدٖد   –وٍا ةتاُ اإلٌاخ   –ٔ ةسض  ساوات عمٜ وَ ٖقًٕ برلم 

 اؾٍاٟٗٛ .  ٛضَ املط٤ٔلٗ

 قسٔزٚ ةؿن ا٧طفاه يف ة٦ا وا القإٌُ " ا٧سداخ "عَ عمٜ وؿمشٛ الطذ ُٕ

 الوباز  يف الطذُٕ املسكصٖٛ  ٔ املٕقٍٛ.

  عمٜ ٔشازٚ البده القٗاً مبّاوّا القكاٟٗٛ ٔ الكبطٗٛ يف إةرل قاكىٛ عا لٛ ل٨سداخ

 ٔ عدً إؾداز أسواً ابطفٗٛ باإلعداً ٔ اسذلاً ا٥افاقٗٛ الدٔلٗٛ ؿقٕ  الطفن.

  اؾّات اؿوٕوٗٛ ٔ البطوسٖٛ ٔ اؾىاعات املطمشٛ ٔ وٍألىات اجملتىا عمٜ مجٗا

 ٔ املٕاثٗا الدٔلٗٛ. ٛاملدٌ٘ إسذلاً القٕاٌني التػسٖبٗ

 .ٌٛٗعمٜ وؿمشٛ ا٧سٕاه الػمؿٗٛ البىن عمٜ اطذٗن ا٧طفاه وا أِىْٗ أُ اوُٕ فا 

 ا٧طفاه يف  عمٜ اؾّات اؿوٕوٗٛ ٔ ا٧سصاب الطٗاضٗٛ ٔ اؾّات املطمشٛ عدً إغساك

 اـ٦ةات ةٗىا بٍّٗي ٔ إسذلاً سقٕ  الطفن .

  ٓعمٜ املٍألىات الدٔلٗٛ وا اؾّات املمتؿٛ ضسعٛ ٌصع ا٧ل اً يف ك٦ًًَ وَ ) ؾبد- 

 سسا ضفٗاُ (.  –سذٛ  –أبني 

  عمٜ زٟاضٛ الٕشزاٞ ؼدٖد دّٛ ابٗني لداز ا٧ٖتاً ٔ ا٥ِتىاً بنٔقاع ا٧طفاه ا٧ٖتاً يف

 ٔ يف عىًٕ احملاةألات. أواٌٛ الباؾىٛ 

  َعمٜ وٍألىات اجملتىا املدٌ٘ البىن عمٜ اقدٖي املبمٕوات سٕه أٔقاع ا٧طفاه يف الٗى

 ٧ زادّا يف التقسٖس الدٔزٙ السابا املقدً لمذٍٛ الدٔلٗٛ ؿقٕ  الطفن.

 ٛٗعمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي البىن عمٜ إعا ٚ ؾٗا ٛ املٍّر الدزاض٘ ٔ إةرل الوت  املدزض  

  عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي ابىٗي ٔ اٍفٗر قإٌُ وٍا الكسب يف املدازع 

  . عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي إ زاز إافاقٗٛ سقٕ  الطفن 

  ٛٗعمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي التبأُ وا بسملاُ ا٧طفاه يف ٌػس الٕع٘ باإلافاقٗٛ الدٔل

 ؿقٕ  الطفن .
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  املٍألىات الدٔلٗٛ إلا  بداٟن لٍاشسني أبني وَ إاددِي يف عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي ٔ

 املدازع ٔ إزداع املٍألٕوٛ التبمٗىٗٛ كىا كاٌت ٧بٍاٞ قاةألٛ عدُ.

  . عم٘ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي افبٗن  ٔز اجملالظ الط٦بٗٛ يف ودازع عىًٕ احملاةألات 

 ٛٗقىاُ ؾشٛ فاٌٗٛ ل٨طفاه  عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ابصٖص السقابٛ عمٜ املطتػفٗات اؿوٕو ٔ 

 . عمٜ اؾّات املمتؿٛ بٍاٞ وساكص ؾشٗٛ يف املدٖسٖات ٔإةرل الدعي الوايف 

  ٜؾشٛ ودزضٗٛ أةكن إٌػاٞ عمٜ ٔشازٚ الذلبٗٛ ٔ التبمٗي ٔ ٔشازٚ الؿشٛ التبأُ عم 

 عمٜ ٔشازٚ الؿشٛ ٔاملٍألىات الدٔلٗٛ  ٔ وٍألىات اجملتىا املدٌ٘ ٥ِتىاً بت رٖٛ ا٧طفاه  . 

 عدُ -سسض – ٓعمٜ املفٕقٗٛ الطاوٗٛ ل٦د٠ني ٔ إ ازٚ غ٠ُٕ الٍاشسني يف ؾبد- 

 إىل أواكٍّي . ٓالبىن عمٜ إزداع ٌاشس٘ ؾبد -ؿر

  ٔ عمٜ اؾّات املمتؿٛ اإلِتىاً بقكاٖا ا٧طفاه ذٔٙ اإلعاقٛ ٔ ا٧طفاه أغد ةقسًا

 .   الباومني ٔ ال٦د٠ني

  . عمٜ اؾّات اإلع٦وٗٛ الٕطٍٗٛ ٔ الدٔلٗٛ اإلِتىاً بت طٗٛ مجٗا دمطات بسملاُ ا٧طفاه 

 .٘عمٜ ٔشازٚ اإلع٦ً ٔقا بساور ِا ةٛ ؽدً سقٕ  الطفن ٔ اطاعد عمٜ ٌػس الٕع 

 . ٛٗعمٜ مجٗا الباومني يف اؾّات اإلع٦وٗٛ عدً إضت ٦ه ا٧طفاه يف اجملا٥ت الطٗاض 

 ٛٗالتبأُ وا اإلع٦ً يف ٌػس كاطس ػٍٗد ا٧طفاه ٔ الٍصاعات املطمشٛ . عمٜ ٔشازٚ الداةم 

  عمٜ ٔشازٚ اإلع٦ً ٔ اإلع٦وٗني إسذلاً سقٕ  الطفن ٔ عدً إطّاز ا٧طفاه املبسقني

 لمبٍف بواةْ أغوالْ.

 و4504/ مارظ /  48رئٔط ّأعضاء بزملاٌ األطفال  
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