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 ** يـقـديـح :

 

عًم األطفال يشكهح يهحح يٍ انُاحٛح االقرصادٚح ٔاالظرًاعٛح ٔيٍ َاحٛح حقوٕ   

يهٛووٌٕ طفووم لووٙ انعووانى ٚعًهووٌٕ يحووشٔيٍٛ يووٍ  285ٔٚعرقووذ  ٌ ُْوواا حووٕانٙ  اإلَغوواٌ

ٔانحشٚاخ األعاعٛح،ٔ ٌ كواٌ ْوءالا األطفوال ٚوذلعٌٕ      ٔانصحح انعٛذج انرعهٛى انًُاعة

ألٌ انرضحٛح تقٕج انشثاب ذفقذ األيوح قوذسذٓا    أغهٗتهذآَى عرذلع شًُا  شًُا تاْظا  ال أٌ

 . ٔانرقذو عهٗ انًُٕ

  ٙ ذوُظى عًوم    ٔعهٗ انشغى يٍ ظًٛع انرششٚعاخ ٔاألَظًح ٔاالذفاقٛاخ انذٔنٛوح انرو

اإلَغواَٛح   اَرشواس ْوزِ انظواْشج انًقهقوح راخ األتعواد     األطفال ذذل انًشاْذ انٕٛيٛوح عهوٗ   

 . ٔاالظرًاعٛح ٔاالقرصادٚح انٓايح

ٔ          ٗ ذُايٛٓوا   ذعرثوش عًانوح األطفوال يشوكهح حقٛقٛوح لوٙ انًُعقوح انعشتٛوح ٔاألدنوح عهو

لوٙ   ،انًوُظى ذكصش ٕٚو تعذ ٕٚو ٔخاصح عًم األطفال لٙ أعء أشكانّ )لٙ انقعوا  غٛوش   

 ( ٔٚعرثووش انفقووشًم لووٙ انشووٕاس  ،انعًووم لووٙ انًُوواصل انضساعٛووح،انعاألعًووال انًٕعووًٛح 

 ٔاذغا  انفٕاس  لٙ ذٕصٚع انذخم ٔاَظًح انرعهٛى انرٙ نى ذعذ ذُغعى يع يرعهثاخ عوٕ  

ٚعاَّٛ األطفال  األيٛح ٔانعٓم يٍ األعثاب انًءدٚح نزنك .عالٔج عهٗ يا انعًم ٔاَرشاس

ٔذوذسٚثٓى ٔموًاٌ عواليرٓى ٔصوحرٓى خوالل       انعايهٍٛ يٍ عذو االْرًاو تإعوادج ذويْٛهٓى  

 .انعًم 

ذُص عهّٛ أغهثٛح قٕاٍَٛ انعًم انعشتٛح يوٍ يُوع ذشو ٛم االطفوال قثوم عوٍ        يا ٔسغى

ٔحظوش ذشو ٛهٓى تاألعًوال انخعوشج قثوم عوٍ انصايُوح عشوشج تًوا ُٚغوعى يوع             عشش انخايغح

انًُعقح انعشتٛح انٗ صٚوادج  ذثقٗ انحاظح يهحح لٙ  ،نحقٕ  انعفمٔانعشتٛح  انًعاٚٛش انذٔنٛح

 ٔاإلحصوواااخاألطفووال ٔيخاطشْووا ٔانحصووٕل عهووٗ انًعهٕيوواخ     انرٕعٛووح حووٕل عًانووح 

ٍ عًانوح االطفوال    ٙـوـ انحقٛقٛح انرٙ ذشصذ تشكم لعه  ٔإَٔاعٓوا ْوا  ذٕاظوذْا ٔيخاطش  ٔأيواك

نٛووورى ٔموووع انغٛاعووواخ ٔانخعووو  انالصيوووح  انقوووشاس ٔأصوووحابًٓوووٕس عَٔشوووشْا عهوووٗ ان

 .نًكالحرٓا
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       ٘ تاألعواط نًشوكهح انفقوش     ٔانرصوذ٘ نظواْشج عًوم األطفوال  ًَوا ٚفروشد انرصوذ

صيوٍ   ٚحراض  نٗاألطفال  أٌ انقضاا انفعهٙ عهٗ عًم انذساعاخ خٔانرخهف، حٛس أكذ

انًُظًوح  لإٌ عهٗ رنك ٔانرخهف، انفقش ٔطٕٚم، ٔأٌ عًم األطفال يشكهح يٍ يشكالخ 

 انقضواا عهوٗ عًوم األطفوال    انغوعٗ  نوٗ   : ًٓوا أٔن، لٗ اذعاٍْٛج انظاْش ذرعايم يع ْزِ

ذحغوٍٛ روشٔ، األطفوال انعوايهٍٛ     انعًوم عهوٗ    :ًٓوا ٔشاَٛ كٓوذ،،  ينٍ انعًنم  ٔحًاٚرٓى 

 .فٗ انعًمنحًاٚرٓى 

ٌ  ذرعّ يعاٚٛش انعًم انعشتٛحٔ األطفوال ال ٚورى ذشو ٛهٓى لوٙ روم شوشٔ         نضوًاٌ أ

 ، أٔأٔ مواسج تانصوحح أٔ األخوال     ذشًم اعرخذاو يٕاد أٔ عُاصش أٔ عًهٛاخ خعٛوشج 

عووادال  ، ٔانرحذٚووذ انووذقٛ   تإععووامٓى أظووش ا ٔاالْرًوواو، نووٛالسلووع أحًووال شقٛهووح أٔ انعًووم  

عووثٕعٛح ، ٔيووُز  ظوواصج  األ شاحووحٔاناإلمووالٙ،  نغوواعاخ انعًووم انٛووٕيٙ ٔيُووع انعًووم  

 .ذٓذ،  نٗ حًاٚح األطفال لٗ انعًمٔغٛش رنك يٍ األحكاو انرٗ ، عُٕٚح

 عُٛود  انعشتٛوح حٛوس   االْرًواو تعًانوح األطفوال يُوز  َشواا يُظًوح انعًوم       توذأ  ٔقذ 

ذرضًٍ أحكايا ذرعه  تعًم األطفوال  تحقٕ  انعفم يُز ذيعٛغٓا ٔذٕاند االذفاقٛاخ انرٙ 

انعرتينح   االذفاقينح انوز٘ اعرًوذخ لٛوّ     9996ذُظٛى عًم األطفال  نوٗ عواو    ذرذخم لٙٔ

تٓا يٍ َصوٕ    ٔانرٗ عُرحذز الحقا عٍ أْى يا ٔسد األحداز( تشأٌ عًم 11رقى )

يٍ األتحاز ٔانذساعاخ ٔاألَشعح انرٗ ذقٕو تٓوا   ،  مالح  نٗ انعذٚذٔأحكاو تٓزا انشيٌ

االسننرراذيةيح انعرتيننح نهحنند يننٍ عًننم انًُظًوح، ٔقووذ ذووٕض ْووزا انعٓووذ يووءخشا تإصووذاس  

 األطفال.

 

◙ ◙ ◙ 
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  :عًم األطفالانًقصٕد ت** 

 عهووٗ صووحرٓى ٔٚكووٌٕ نووّ ذوويشٛشعًووم األطفووال ْووٕ انعًووم انووز٘ ًٚاسعووّ األطفووال  

ًَْٕٔى انثذَٙ ٔانزُْٙ ٔٚحشيٓى يٍ انرعهٛى ٔقذ ٚفصهٓى عٍ عوامالذٓى ٔٚهحو  موشسا    

لوٙ   الذعرثوش كالوح أشوكال انعًوم يغوٛطح ن،طفوال، لٓوى قوذ ٚغواعذٔا األعوشج          ، ٔتٓوى  دامًا

 يٌٕ لٙ عٍ أكثش تيعًوال ٍٕ يثكشج ٔقذ ٚقانًُضل ٔانًضسعح ٔانًءعغح انعامهٛح لٙ ع

 ٌ  تغووٛعح يصووم تعووف انحووش، انرقهٛذٚووح انقًٛووح انرووٙ ذًاسعووٓا انعامهووح ٔتانرووانٙ ٚكرغووثٕ

انًٓوواساخ ٔاالعرًووواد عهووٗ ذحًوووم انًغوووءٔنٛح ٔكٛووف ٚصوووثحٌٕ أعضوواا لووواعهٍٛ لوووٙ     

 يغرقثال. انًعرًع

عهوٗ   ٌ انعًم انثغٛ  انز٘ الٚهحو  موشس ظغوذ٘ أٔ يعُوٕ٘ أٔ َفغوٙ ٔالٚوءشش       

 ٕ انعفوم ٔالٚحشيوّ يوٍ ذعهًٛوّ ٔطفٕنروّ ٔانوز٘ ٚكوٌٕ خاموع نشقاتوح صواسيح نوٛظ             ًَو

 .انعكظ ٚغاعذ انعفم عهٗ االَذياض ٔانرعٕس انًعشلٙ ٔانًعرًعٙ يًُٕعا تم ٔعهٗ

انعًم انًًُٕ  ْٕ رنك انز٘ ٚحشو األطفوال يوٍ طفوٕنرٓى     ٔتانرانٗ ًٚكٍ انقٕل أٌ

   ٗ عهوٗ  ٔيغورقثهٓى ٔٚوُعكظ عوهثا عهوٛٓى ٔعهوٗ اعوشْى        ٔٚعشمٓى نهًخواطش ٔٚوءشش عهو

 . ٔأٔطآَى تهذآَى

 : األسثاب انًؤديح إنٗ اَرشار ظاْرج عًم األطفال** 

األطفوال ٚهرحقوٌٕ    عوذج عٕايوم اقرصوادٚح ٔاظرًاعٛوح ٔذعهًٛٛوح لوٙ ظعوم        ذرضوالش 

ٍ   تغٕ  انعًم ، تعضوٓا   تغٍ يثكشج ٔٚصعة لصم األعثاب انًءدٚح نعًم األطفوال عو

ٔاأليٛوح ٔانععضٔانثعانوح ٔانٓعوشج يوٍ انشٚوف  نوٗ        انفقوش ٔانعوٕص ٔانعٓوم   )ٚعرثش  حٛس

نهضوًاٌ االظرًواعٙ َٔظوى انرعهوٛى انروٙ نوى ذعوذ         انًذُٚح ٔغٛواب انوُظى انفعانوح ٔانشوايهح    

انقٕاٍَٛ انرٙ ذحظش عًم األطفوال لوٙ عوٍ     ذُغعى يع يرعهثاخ عٕ  انعًم ٔعذو ذُفٛز

ٔظوٕد أنٛواخ ٔاظوشاااخ نًشاقثوح عوذو       انعوادج ٔعوذو  ٔأعًال يعُٛح ن ٛواب َظوى انشقاتوح    

تاألْم  نوٗ  سعوال أٔالدْوى نهعًوم كًوا       يٍ تٍٛ األعثاب انرٙ ذءد٘ (ذُفٛز ذهك انقٕاٍَٛ

األطفوال   انرعهٛى  مالح  نٗ اعورخذاو  ٔذغاْى تذلع األطفال نغٕ  انعًم أعانٛة ٔيُاْط

  .تيظٕس تغٛعح ٔتذٌٔ عقٕد ٔذييُٛاخ

ٔ  كًوا   االقرصوادٚح ٔاالَرقوال  نوٗ اقرصواد انغوٕ  دٔسا       األصيواخ ذهعوة انُضاعواخ 

 . يُّ انغٛئ كثٛشا لٙ ذضاٚذ عًم األطفال ٔخاصح
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ٔ ٍ األعووثاب انروٗ ذوءدٖ  نووٗ   ًٚكوٍ ذحذٚوذ أْوى     ٔاإلحصوواااخانذساعواخ   خوالل  يو

 عًم األطفال لًٛا ٚهٗ :

 . أسثاب اجرًاعيح -1

 . )انرعهيى انرسرب يٍ) أسثاب ذعهيًيح -2

 ( .انفقر ٔانثطانح) أسثاب اقرصاديح  -3

 . اسثاب قإََيح  -4

  : انثقافيح األسثاب االجرًاعيح /(  1)

   ٍ انًعرقوووذاخ االظرًاعٛوووح، انًرعهقوووح تعوووذو ظوووذٖٔ      ذعرثوووش عوووٛعشج يعًٕعوووح يووو

ة انشغثح لٙ ذعهًٛٓى يُٓح ذوءيٍ  ثنذساعرٓى تغ االعرصًاس تانرعهٛى ٔعذو يراتعح االطفال

عوٍ يثكوشج   لوٗ  انوٗ اَخوشا  االطفوال تانعًوم      نٓى يغورقثم ميوٍ ، يوٍ االعوثاب انًءدٚوح     

انضساعٛوح يعرقوذاخ ذثوٛز ذشو ٛم      حٛس الذضال ذغٕد تعوف انًعرًعواخ انرقهٛذٚوح خاصوح    

انوز٘ ٚكوٌٕ لٛوّ عًوم األطفوال يقثوٕال        ٔلٙ انًعرًع ،األطفال الٌ لٙ رنك يصهحح نٓى

َووٗ نغووٍ انقووٕاٍَٛ انًرعهقووح تانحووذ األد اظرًاعٛووا ٚووُخفف انعهووة عهووٗ انرعهووٛى ٔال ذعثوو 

 انرعهٛى . ٔ نضايٛحانعًم 

عًووم انفرٛوواخ تووانًُضل ٔانًغوواعذج لووٙ    الٚعرثووش انًعرًعوواخ انعشتٛووحٔلووٗ تعووف 

يا ٚعرثش األطفال يهكا نهعامهح ٔاألْوم ٔحوذْى ٚقوشسٌٔ     انحقم عًال حقٛقٛا ، حٛس غانثا

 ٔ ٌ ْووى عوُٓى  انرحواقٓى أ عذيووّ تانًذسعووح أٔ انعًوم لووٙ ْووزِ    األٔصوٛاا عهووٛٓى ٚقووشسٔ

 .انًُٓح أٔ ذهك

انًفاْٛى يع انٓعشج يٍ انشٚوف  نوٗ انًذُٚوح حٛوس ٚعًوم االطفوال لوٙ         ذهك ٔذرضاٚذ

ٔكوووزنك انعًوووم لوووٙ  ،االلوووشأٌ اغحثانصووؤ انًٛكاَٛوووكٔ انخٛاطوووحٔ انحالقوووح يٓوووٍ يصوووم

انًشخصح ٔانرٙ ذرٕاظذ لٙ انضٕاحٙ ٔأطوشا، انًوذٌ انكثٛوشج ٔخاصوح      انًصاَع غٛش

ٙ ذعرثش تءس نًخانفح انقإٌَ ٔٚكصش لٛٓا عًوم األطفوال   انعشٕامٙ ٔانر لٙ يُاط  انغكٍ

 .ٔانرٙ ذعشد االطفال نكالح إَٔا  االعر الل تاألعًال انخعشج

يُٓح األتاا ٔاألظذاد لٙ انًعرًع انعشتوٙ األيوش    ذغٛعش لكشج ذعهٛى األتُااكزنك ٔ

      ٗ انعًوم تحشلوح األْوم نهًحالظوح عهٛٓوا ٔانقٛواو تٓوا         انوز٘ ٚوءد٘ انوٗ َوضٔل األطفوال انو

يوٍ حقٓوى تاخرٛواس    ٔٚحوشو ْوءالا األطفوال     حقوٕ  أٔ يغرقثال ٔطثعا ذكٌٕ تذٌٔ أظوٕس  

 .ىيغرقثهٓى ٔيُٓرٓ
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 : أسثاب ذعهيًيح(  2)

   ٍ  حٛوس ذعهوٛى األطفوال ٔاَخوشاطٓى تانعًوم .      ُْاا اسذثا  ٔشٛ  الًٚكوٍ لصوهّ توٛ

حرٗ انحذ االدَوٗ نغوٍ انوذخٕل نغوٕ       ٚشكم انرعهٛى، ٔخاصح انعٛذ انًعاَٙ ٔاالنضايٙ

عُصوشا   ،نهعًم ٔانعشتٛح انًعاٚٛش انذٔنٛح انعًم )انرعهٛى األعاعٙ( ٔلقا نًا َصد عهّٛ

انروٙ ذوى لٛٓوا لوشد انرعهوٛى       أعاعوٛا لوٙ يُوع عًوم األطفوال ، ٔقوذ ذثوٍٛ  َوّ لوٙ انوذٔل          

 .تشكم لعهٙ عششج اَخفضد يعذالخ عًم األطفال االنضايٙ حرٗ عٍ انشاتعح

األطفوال يوع اسذفوا  يعوذل انقٛوذ لوٙ انًوذاسط، عهوٗ          ٔ ٚٓث  يعذل اَرشاس عًانح

انثهذاٌ. ْٔوزِ انعالقوح غٛوش ٔاموحح  نوٗ حوذ يوا         انشغى يٍ ٔظٕد ذفأخ كثٛش لًٛا تٍٛ

 ص ش عُا. ذكانٛف ذعهًٛٓى أٔ ذعهٛى أخٕاذٓى األ ألٌ تعف األطفال قذ ٚعًهٌٕ نرًٕٚم

   ٙ انثهووذاٌ راخ يغووءٔنٛح يثاشووشج   انكصٛووش يووٍ   ٔذعرثووش يُوواْط ٔأعووانٛة انرعهووٛى لوو

عٍ يثكشج لٓٙ الذعرًوذ األعوانٛة    نرغشب األطفال يٍ انًذاسط ٔانهعٕا انٗ انعًم لٙ

 ٍ  َٓووا ذقووٕو عهووٗ أعووهٕب  انحذٚصووح ٔانرووٙ ذُغووعى يووع يرعهثوواخ عووٕ  انعًووم عووالٔج عوو

 .ٔانًعشلح  الٚرغُذاٌ انٗ ذعٕٚش انفكشانرهقٍٛ ٔانحفظ انًًهٍٛ ٔانزٍٚ 

تشكم يثاشش انٗ ذشا األطفال انًذسعح ٔانثحس عٍ ذعهى يُٓح  األيش انز٘ ٚءد٘

توذل يوٍ االَرظواس نغوُٕاخ طٕٚهوح نالَرٓواا يوٍ انًشاحوم          ذوءيٍ نٓوى انًغورقثم األلضوم    

 .عهٗ لشصح عًم تعذ انرخشض انذساعٛح ٔتانُرٛعح قذ الٚحصهٌٕ

 : صاديحاألسثاب االقر(  3)

االقرصووادٚح انقامًووح تووٍٛ االعووثاب ٔانعٕايووم انًءدٚووح الَخووشا       ذرصووذس انعٕايووم 

ٍ  ٔتخاصح أعٕأ أشكانّ َظشا نٕظٕد عالقح ٔشٛقح االطفال تانعًم انفقوش ٔذوذَٙ دخوم     توٛ

 .عًم األطفال األعشج ٔانثعانح ٔتٍٛ

ٚغرشوش٘ انفقوش    لكاا يُّ , ٔعُذيا عًم األطفال تانفقش اسذثاطا ال ٚشذث :  انفقر

عهوٗ قٛوذ انحٛواج     ٚكٌٕ عًم األطفال عايال يٍ عٕايم اعرشاذٛعٛح األعشج انفقٛشج نهثقاا

لانحاظوح انًاعوح ذععوم    ، األطفال ْٕ لٙ انعًم توذل انًذسعوح  ٔٚضداد اقرُاعٓا تيٌ يكاٌ 

 .أطفانٓا  يٍ انًغرحٛم ذقشٚثا عهٗ األعش االعرصًاس لٙ ذعهٛى

انوذخم    نٗ دخوم  موالٙ ٚعًوم األطفوال نروييٍٛ رنوك      ٔعُذيا ذكٌٕ األعشج تحاظح 

 .يًا ٚعُٙ مشٔسج انعًم نهثقاا عهٗ قٛذ انحٛاج ٔذييٍٛ انًعٛشح

حٛوس ذٕظوذ    : انثعانح  حذٖ أخعش انًشكالخ انرٙ ذٕاظّ انوذٔل انعشتٛوح،   انثطانح

 أعهٗ يعذالخ انثعانح لٙ انعانى. تٓا
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األعوٕأ  انعشتٛوح ت  ح لٙ انوذٔل ٔٔصفد يُظًح انعًم انعشتٛح انٕمع انحانٙ نهثعان

 .تٍٛ يُاط  انعانى تذٌٔ يُاص 

انخعوٕ  انحًوشاا". ٔٚعوة عهوٗ االقرصواداخ انعشتٛوح مو          ٔأَّ "لٙ طشٚقّ نرعوأص 

% ٔاعرحذاز يا الٚقوم عوٍ   7% انٗ 3االقرصاد٘ يٍ  يهٛاس دٔالس ٔسلع يعذل ًَْٕا 77

  .انًشكهح انخعٛشج ذرًكٍ يٍ انر هة عهٗ ْزِ خًغح يالٍٚٛ لشصح عًم عُٕٚا، حرٗ

يغرٕٖ دخم األعشج ٔتعانح انثان ٍٛ لٛٓوا حٛوس    ٔذرضايٍ عًانح األطفال عادج يع

ٔذوُعكظ عًانوح االطفووال    تعانوح انثوان ٍٛ ،   ٚوضداد عًوم االطفوال عُوذيا ذوضداد يعوذالخ      

يعوذالخ انثعانوح توٍٛ انثوان ٍٛ ٔخاصوح لوٙ األعًوال ٔانصوُاعاخ          تشكم عاو لوٙ صٚوادج  

 ذيْٛال أٔ ظٓذا يٍ قثم انعايم. الذرعهةٔانحش، انرٙ 

 قإََيح :أسثاب ( 4)

االذفاقٛاخ انخاصح تحقوٕ  انعفوم عًٕيوا     سغى ذصذٚ  يعظى انذٔل انعشتٛح عهٗ

ٗ ٔحقوٕ  ان  انخاصووح  ٔانعشتٛووح انعًووم انذٔنٛووح عفووم انعايووم خصٕصووا ٔاذفاقٛوواخ يُظًرو

اعرًواد ذشوشٚعاخ لعانوح ٔظذٚوذج نرُفٛوذ ذهوك       لٗ كصٛش يوٍ األحٛواٌ    تعًانح األطفال نى ٚرى

 عهٗ أسد انٕاقع .االذفاقٛاخ 

لٓوٙ   ح ترُفٛوز ذهوك انقوٕاٍَٛ ٔحروٗ  ٌ ٔظوذخ     هو ٛاٜنٛواخ انقإََٛوح انكف  كًا ٔ ذ ٛة 

 كالٛووح يصووم يءعغووح ذفرووٛا انعًووم انرووٙ نووى ذصووم تعووذ نُاحٛووح انكفووااج ٔااليكاَٛووح غٛووش

لحغة توم انًٕموٕ  ٚوشذث     ْٗ انًغطٕنح  ٔنٛغد قٕاٍَٛ انعًم ،انالصيح نرُفٛز يٓايٓا

  ٙ انشخصووٛح، األحوٕال انًذَٛووح ،   قوٕاٍَٛ االحووٕال خصٕصووا )انًركايوم   توانُٓط انقوإََ

حقووٕ   نرفعٛوم ٔاحوذج يرشاتعووح   انعقٕتواخ ، قوٕاٍَٛ انضايٛووح انرعهوٛى..( ٔانروٙ ذعرثووش عوهح     

 انعفم ٔيكالحح عًم األطفال .

 : طفال فٗ يعايير انعًم انعرتيححًايح األ** 

ٔذٕحٛووذ شووشٔ    لووٙ انرشووشٚعاخ انعًانٛووح  كوواٌ انغووعٙ نثهووٕي يغوورٕٚاخ يرًاشهووح    

لوٙ صوذاسج انًثواد     ٔذحقٛ  انعذانح االظرًاعٛوح  ٔرشٔ، انعًم نهعًال تانذٔل انعشتٛح 

 انرٙ ذضًُٓا انًٛصا  انعشتٙ نهعًم .

ًٛصا  ٔععم لوٙ  انٔقذ أكذ دعرٕس يُظًح انعًم انعشتٛح ْزِ انًثاد  انرٙ قشسْا 

دذووّ انصانصووح حووش  يُظًووح انعًووم انعشتٛووح عهووٗ أٌ ذععووم يووٍ تووٍٛ أْووذالٓا ، انقٛوواو      يا

تانذساعووواخ ٔانثحوووٕز لوووٙ انًٕموووٕعاخ انعًانٛوووح انًخرهفوووح ٔعهوووٗ األخوووص روووشٔ،  

 ٔششٔ  عًم انًشأج ٔاألحذاز .

ذخ ْووزِ انًثوواد  صووذاْا لووٙ انعذٚووذ يووٍ اذفاقٛوواخ انعًووم انعشتٛووح انرووٙ      ٔقووذ ٔظوو 

( نغوُح  18ذاز تشكم ظضموٙ ، ٔأخٛوشا  لوٙ االذفاقٛوح سقوى )     ذُأند يٕمٕ  ذش ٛم األح

 األحذاز . عًم  انرٙ أقشاْا يءذًش انعًم انعشتٙ تشيٌ 1996
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َٔرُأل لًٛا ٚهٙ تٛواٌ يوا ذضوًُرّ اذفاقٛواخ انعًوم انعشتٛوح تشويٌ األحوذاز ٔرنوك          

  ، شوى اعورعشاد يوا ذضوًُرّ ْوزِ االذفاقٛوح       1996( نغوُح  18قثم صذٔس االذفاقٛح سقى )

 يٍ أحكاو .

 6991أٔاًل : ذشغيم األحداز في يسرٕياخ انعًم انعرتيح قثم عاو 

 تشأٌ يسرٕياخ انعًم : 6911( نسُح 6االذفاقيح انعرتيح رقى ) -6

( نحًاٚح األحذاز ٔأحانود لوٙ يادذٓوا     64 – 57خصصد االذفاقٛح انًٕاد يٍ ) 

(  نووٗ انرشووشٚعاخ انٕطُٛووح نثٛوواٌ األعًووال انرووٙ ال ٚعووٕص ذشوو ٛم األحووذاز تٓووا يووٍ 57)

 انعُغٍٛ قثم تهٕغٓى عٍ انصاَٛح عششج .

كًووا َصوود عهووٗ عووذو ظووٕاص ذشوو ٛم األحووذاز لووٙ األعًووال انصووُاعٛح قثووم عووٍ     

 انخايغح عششج لًٛا عذا انًرذسظٌٕ يُٓى .

( ذشو ٛم األحوذاز قثوم عوٍ انغواتعح عشوشج       58حظشخ االذفاقٛح لٙ انًادج ) كزنك

لوووٙ انصوووُاعاخ انخعوووشج أٔ انضووواسج تانصوووحح انروووٙ ذحوووذدْا انرشوووشٚعاخ ٔانقوووشاساخ  

 ٔانهٕامز انخاصح تكم دٔنح .

( يوٍ االذفاقٛوح عهوٗ عوذو ظوٕاص صٚوادج عواعاخ انعًوم انٛوٕيٙ          59َٔصد انًادج )

ظ عششج عُح عٍ عد عاعاخ ذرخههٓوا لروشج أٔ أكصوش    ن،حذاز انزٍٚ ذقم عُٓى عٍ خً

نهشاحووح ال ذقووم يووذذٓا عووٍ عوواعح ، ٔتحٛووس ال ٚعًووم انحووذز أكصووش يووٍ أستووع عوواعاخ        

يرٕانٛح ، تًا لوٙ رنوك عواعاخ انعًوم انروٙ ًٚضوٛٓا انحوذز لوٙ انروذسٚة ٔانروٙ َصود            

 ( يٍ االذفاقٛح عهٗ اعرثاسْا يٍ عاعاخ انعًم انعادٚح .61انًادج )

أظش األحذاز انزٍٚ ٚعًهٌٕ تعقذ ذذسض ، لقذ أٔظثود االذفاقٛوح لوٙ     ٔلٙ خصٕ 

 ( حصٕنٓى عهٗ أظش عادل أٔ يُحح يالمًح أشُاا لرشج ذذسظٓى .66يادذٓا سقى )

( عهووٗ 62عهووٗ ذووٕلٛش انحًاٚووح انالصيووح ن،حووذاز ، لقووذ َصوود انًووادج )  ا ٔحشصوو

كًا ٚعة قاذٓى انعثٛح ٔرنك نهريكذ يٍ نٛا ظشاا انكشف انعثٙ انذٔس٘ عهٗ األحذاز ، 

انرٙ ٚحذدْا انرششٚع ٔانقشاساخ ٔانهوٕامز  نذٔسٚح  عادج ْزا انكشف عهٛٓى لٙ انفرشاخ ا

 لٙ كم دٔنح .

( يوٍ االذفاقٛوح عهوٗ يوُز األحوذاز دٌٔ انغواتعح عشوشج        64ٔأخٛشا َصد انًادج )

 ظووواصج عوووُٕٚح ذضٚوووذ عهوووٗ اإلظووواصج انغوووُٕٚح انروووٙ ذًوووُز نهعًوووال انثوووان ٍٛ ، ٔأحانووود     

هرششٚعاخ انٕطُٛح تٛاٌ يقذاس اإلظاصج انغُٕٚح اإلمالٛح ، كًا َصد عهٗ عذو ظوٕاص  ن

 ذعضمح أٔ ذيظٛم اإلظاصج انًقشسج ن،حذاز .
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 تشأٌ انساليح ٔانصحح انًُٓيح : 6977( نسُح 7االذفاقيح انعرتيح رقى ) -2

ذقضووٙ االذفاقٛووح لووٙ يادذٓووا انغادعووح تحظووش ذشوو ٛم األحووذاز يووٍ انعُغووٍٛ لووٙ      

 ال انصُاعٛح ، قثم عٍ انخايغح عششج ، لًٛا عذا انًرذسظٌٕ يُٓى .االعً

كًا َصد انفقشج انصاَٛح يٍ انًادج انًزكٕسج عهٗ عذو ظٕاص ذش ٛم األحوذاز يوٍ   

انعُغوٍٛ قثوم تهوٕغٓى عوٍ انصايُوح عشوشج لوٙ انصوُاعاخ انخعوشج أٔ انضواسج تانصووحح           

 م دٔنح .ٔانرٙ ذحذدْا انرششٚعاخ ٔانقشاساخ ٔانهٕامز انخاصح تك

 تشأٌ انعًال انسراعييٍ : 6991( نسُح 62االذفاقيح انعرتيح رقى ) -3

ذقضٙ  االذفاقٛح لٙ يادذٓا انخايغح تويٌ ٚحوذد ذشوشٚع كوم دٔنوح انقٕاعوذ انًرعهقوح        

ترش ٛم األحذاز لٙ انضساعح ٔٚحذد كزنك األحكاو انخاصوح تًعواالخ ٔعواعاخ عًهٓوى     

 ٔ ظاصذٓى .

 تشأٌ ذشغيم األحداز : 6991( نسُح 69انعرتيح رقى )ثاَيًا : االذفاقيح  

عانعد ْوزِ االذفاقٛوح ٔتشوكم ذفصوٛهٙ ٔكايوم ذُظوٛى عًوم األحوذاز لحوذدخ لوٙ           

ْٕٔ يٍ أذى انثانثح عشنرج  لٙ يعال ذعثٛ  أحكايٓا ،  انًقصٕد تانحدزيادذٓا األٔنٗ 

ْوزِ انغوٍ   عٕاا كاٌ ركشا أو أَصٙ ، ٔظوشٖ ذحذٚوذ    ٔنى يكًم انثايُح عشرج يٍ عًرِ

يٍ خالل قشااج االعورثٛاٌ انوز٘ قايود يُظًوح انعًوم انعشتٛوح تاعورعال  ٔظٓواخ َظوش          

 انذٔل األعضاا تشيَّ .

 عشوشج ٔحظشخ انًادج األٔنٗ لٙ لقشذٓا انصاَٛوح ذشو ٛم يوٍ ذقوم عوُّ عوٍ انصانصوح        

انًخرصح لٙ كم دٔنح نرحذٚذ اإلظشاااخ انالصيح نهرحق  يوٍ عوٍ   انعٓاخ   نٗٔأحاند 

 .انحذز 

االذفاقٛوح ٔلقوا نهًووادج انصاَٛوح يُٓوا عهوٗ ظًٛووع األَشوعح االقرصوادٚح ٔٔلقووا         ٔذعثو  

 نهضٕات  انرٙ ٚحذدْا ذششٚع كم دٔنح .

َٔظشا نًا ذًصهّ األعًال انصُاعٛح يٍ يشقح ن،حذاز لقذ حظشخ انًادج انغواتعح  

ح انخفٛفوح  ذش ٛهٓى لٛٓا قثم  ذًايٓى عٍ انخايغح عششج ٔرنك تاعرصُاا األعًال انصُاعٛ

انرٙ ذرٕالْا األعشج ٔتشش  أال ٚءشش عهٗ صحح انحوذز أٔ أخالقوّ أٔ ذعهًٛوّ عهوٗ يوا      

 قشسذّ انًادج انصايُح يٍ االذفاقٛح .

لقذ َصود انًوادج     ذًكيٍ انحدز يٍ اجرياز يرحهح انرعهيى اإلنساييحشصا عهٗ ٔ

انصانصووح يووٍ االذفاقٛووح عهووٗ أال ذقووم عووٍ االنرحووا  تانعًووم عووٍ انحووذ األدَووٗ نغووٍ  كًووال    

 يشحهح انرعهٛى اإلنضايٙ.
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ٔععٛا  نٗ انحذ يٍ راْشج عًم األحذاز أٔ عهٙ األقوم ذوٕلٛش روشٔ، ٔشوشٔ      

 ( يوٍ االذفاقٛوح عهوٗ موشٔسج  ظوشاا      4، 5، 6عًم يُاعثح نٓوى ، لقوذ َصود انًوٕاد )     

انثحٕز ٔانذساعاخ ألعثاب عًم األحذاز ٔرنك نهٕصوٕل  نوٗ ألضوم انغٛاعواخ نهحوذ      

 يٍ راْشج عًهٓى ٔكزنك ذحغٍٛ رشٔ، ٔششٔ  عًم األحذاز .

لقوذ أظواصخ انًوادج انراعوعح ذشو ٛم       انرعهنيى ٔانرندرية انًُٓني    ألغشادٔيشاعاج 

انًعاْوذ ٔيشاكوض   األحذاز انزٍٚ أذًٕا عٍ انصانصح عششج ٔرنك لٙ انًذاسط انصُاعٛح ٔ

انرعهٛى انًُٓٙ انخامعح إلششا، انذٔنح يع مشٔسج ذٕالش انضًاَاخ انكالٛح نحًواٚرٓى  

صحٛا ٔاخالقٛا ٔانريكذ يٍ ذٕالش نٛاقرٓى انصحٛح نهًٍٓ ٔانحش، انروٙ ًٚاسعوَٕٓا ٔأال   

 ٚءشش رنك عهٗ ذعهًٛٓى اإلنضايٙ .

ُوووح عشوووشج لوووٙ ٔحظوووشخ انًوووادج انعاشوووشج ذشووو ٛم انحوووذز قثوووم اذًايوووّ عوووٍ انصاي

انصُاعاخ انخعشج أ انضاسج تانصحح أٔ األخال  ٔانرٙ ذحذدْا انرشوشٚعاخ ٔانهوٕامز   

 انٕطُٛح .

إجنرا  انفحنا انطثني    ( يٍ االذفاقٛوح   11،  12،  13،  14ٔاعرٕظثد انًٕاد ) 

نهريكذ يوٍ نٛواقرٓى انصوحٛح ٔانقٛواو توّ تصوفح دٔسٚوح         عهٗ األحداز قثم انرحاقٓى تانعًم

 ٔ خضاعّ نهشقاتح يٍ قثم انعٓاخ انًخرصح تانرفرٛا .

َٔصووود انًوووادج انخايغوووح عشوووشج عهوووٗ حظوووش ذشووو ٛم األحوووذاز نوووٛال ٔأظووواصخ     

 شاخ يحذٔدج .رنهرششٚعاخ انٕطُٛح انُص عهٗ تعف االعرصُاااخ نف

ٍ ٚعًهٌٕ تًقرضٙ عقذ عًم لوٙ  ٔقشسخ انًادج انغادعح عششج ح  األحذاز انزٚ

 انحصٕل عهٗ أظش ال ٚقم عٍ انحذ األدَٙ انًقشس لٙ كم دٔنح .

( ذُظٛى عاعاخ عًم انحوذز يقوشسج عوذو ظوٕاص      17،  18،  19ٔعانعد انًٕاد ) 

 ٍ د عواعاخ ذرخههٓوا لروشج أٔ أكصوش نهشاحوح ال ذقوم لوٙ يعًٕعٓوا عوٍ عواعح           عو  صٚادذٓا عو

ع عاعاخ يرٕانٛح ٔال ٚثقٗ لٙ يكاٌ انعًوم لروشج ذضٚوذ    تحٛس ال ٚعًم انحذز أكصش يٍ أست

 عهٗ عثع عاعاخ يع احرغاب لرشاخ انريْٛم أٔ انرذسٚة مًٍ عاعاخ انعًم .

ا يع ذحذٚذ حذ أدَٙ خا  نغاعاخ عًوم انحوذز يوٍ أظوم عوذو  ظٓوادِ       ٔاَغعاي

و ( ذكهٛفّ تي٘ عًم  موالٙ أٔ ذشو ٛهّ أٚوا   19ٔذحًٛهّ لٕ  طاقرّ ، لقذ حظشخ انًادج )

 انشاحح األعثٕعٛح أٔ انععم انشعًٛح . 

راحنح  ( انُص عهٗ أحقٛح انحذز لٙ انحصٕل عهٗ 26،  21ٔذُأند انًادذاٌ ) 

فني انحصنٕل   عاعح يرصهح ، ٔكزنك حقّ  24، يذلٕعح األظش يذذٓا  أسثٕعيح إنساييح

ٍٛ ٍ انًذج انًغرحقح ن ٛشِ يوٍ انعوايه  ـــذضٚذ يذذٓا ععهٗ أجازج سُٕيح يدفٕعح األجر 

تصهصٙ اإلظواصج دلعوح ٔاحوذج     ٚرًرع( ٕٚيا ، ٔأٌ 21عهٗ أال ذقم لٙ ظًٛع األحٕال عٍ )

 عهٗ األقم ٔٚرًرع تثاقٙ انًذج خالل َفظ انعاو .
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( انعذٚذ يٍ االنرضاياخ عهٗ عاذ  صاحة انعًم  36 – 23ٔسذثد انًٕاد يٍ ) 

عهنٗ يٕافقنح   صوٕل  انز٘ ٚقٕو ترش ٛم انحذز ، ٔاعرٓهد ْوزِ االنرضايواخ تإنضايوّ تانح   

ٔانرأييٍ عهينّ فني صنُاديل انرأييُناخ      كراتيح يًٍ نّ انٕاليح أٔ انٕصايح عهٗ انحدز

 ٔأٚضا  ذٕلٛش انشعاٚح انصحٛح ٔانعثٛح نّ . االجرًاعيح

ٔعهٗ صعٛذ ذٕلٛش ٔعامم األيٍ ٔانغاليح ن،حذاز ، لقذ َصد انًٕاد انًزكٕسج 

انعايهيٍ نديّ عهنٗ كيفينح اسنرمداو ٔسنا م     تردرية األحداز عهٗ انرضاو صاحة انعًم 

ٔيشاقثح ذعثٛقٓا ٔذييٍٛ اعرفادذٓى يٍ ذهوك انٕعوامم ٔ حاطوح     انساليح ٔانصحح انًُٓيح

يٍ نّ انٕالٚح أٔ انٕصاٚح عهٗ انحذز تي٘ يشد أٔ غٛاب أٔ ذصش، ٚقوٕو توّ خوالل    

 أٔقاخ انعًم .

رضوًٍ انعذٚوذ يوٍ    ٔنًا كاَد انقٕاعذ انًُظًح نرشو ٛم األحوذاز قٕاعوذ خاصوح ٔذ    

االعرصُاااخ عهٗ قٕاعذ ذش ٛم انعًال انشاشوذٍٚ لقوذ أٔظثود انُصوٕ  انًرقذيوح عهوٗ       

صواحة انعًووم توويٌ ٚحوورفظ تغووعالخ ذرضووًٍ انثٛاَوواخ انالصيووح تعثٛعووح عًووم األحووذاز  

انزٍٚ ٚعًهٌٕ نذّٚ ٔأعًاسْى ٔذاسٚ  انرحاقٓى تانعًم ٔاألعًال انًٕكهح  نٛٓى ٔعواعاخ  

حوح انًخصصوح نٓوى ٔأظواصذٓى انًغورحقح ٔذواسٚ  انفحوٕ  انعثٛوح         عًهٓى ٔلروشاخ انشا 

 انرٙ ذعش٘ عهٛٓى ٔانشٓاداخ انعثٛح انًثُٛح نقذساذٓى ٔنٛاقرٓى انصحٛح .

ٔذًكُٛووا نهعٓوواخ انشقاتٛووح انًخرصووح ٔانرفرووٛا انعًووانٙ يووٍ االطًطُوواٌ  نووٗ انرووضاو 

ٌٕ انعًوم لوٙ   صاحة انعًم تانقٛواو تاالنرضايواخ انروٙ ذشذثٓوا عهوٗ عاذقوّ َصوٕ  قواَ        

يعال ذش ٛم األحذاز ، لقذ أنضيروّ انُصوٕ  انًرقذيوح أٌ ٚضوع لوٙ يكواٌ رواْش لوٙ         

يٕقووع انعًووم األحكوواو انخاصووح ترشوو ٛم األحووذاز ٔأٌ ٚثهووص انعٓوواخ انًخرصووح تيعووًاا     

 األحذاز انزٍٚ ٚعًهٌٕ نذّٚ تكالح انثٛاَاخ ٔانًعهٕياخ انًرعهقح تٓى .

قذٚشا نًا نحاظح األحذاز ْٔى لٙ ْزِ انغوٍ  َٔضٔال عهٗ االعرثاساخ اإلَغاَٛح ٔذ

انًثكشج  نٗ انشعاٚح ٔانعُاٚح ، لقذ أٔظثد انُصٕ  انًشاس  نٛٓا عهوٗ صواحة انعًوم    

 أٌ ٚهقٙ انحذز انعايم نذّٚ انشعاٚح األتٕٚح ٔاإلَغاَٛح .

( عهوٗ أٌ  31ٔذحقٛقا  نهٓذ، يٍ األحكاو انًُظًوح نعًوم األحوذاز َصود انًوادج )     

لووٙ كووم دٔنووح تكالووح اإلظووشاااخ ٔانٕعووامم       ترفرننيا انعًننم ًخرصووح ذقووٕو األظٓووضج ان 

 انًُاعثح نضًاٌ ذعثٛ  انرششٚعاخ انًرعهقح تعًم األحذاز .

يراعاذٓننا فننٗ ذشننغيم    ٌ ْنن ِ انًةًٕعننح انًركايهننح يننٍ انقٕاعنند انرننٗ يةننة       إ

 نٗ ذحقيل ْدفيٍ فٗ ٔقد ٔاحد :إاإلحداز ذٓدف 

أَّ حانح اعرصُامٛح ال ٚعٕص انرٕعع لٛٓوا،   ذ عًم األطفال ٔانريكٛذ عهٗٛذقٛ أٔنًٓا : -

ٔانحٛهٕنووح دٌٔ  ٔانحًاٚووح ٔيشاعوواج انظووشٔ، انصووعثح انرووٗ دلعوود تانعفووم نهعًووم   

 اعر النّ.
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 حاطح انعفم لٗ حانح انعًم تكم انشعاٚح انرٗ ٚحرواض  نٛٓوا ٔانروٗ ذحفوظ      ٔثاَيٓا : -

 نّ  َغاَٛرّ ٔذشعٗ صحرّ ًَِٕٔ تاعرثاسِ يءْال نٛكٌٕ سظم ان ذ.

 : حهٕل يقررحح نٕضع حد نظاْرج اسرغالل عًم األطفال* *

ٔ        -أ  لوٕس٘ نًشواكم اعور الل    يٍ قثٛم اإللوشا  لوٗ انرفواتل ذصوٕس ٔظوٕد حوم شوايم 

أٌ ذعوذ  كًوا أٌ يشواكم انرًُٛوح ٔانًُوٕ لوٗ انثهوذاٌ انُايٛوح ال ًٚكوٍ          ،عًم األطفوال 

يووٍ خووالل ذشوو ٛم األطفووال أٔ اعوور الل عًووم ْووءالا األطفووال تووم ٚعووة تووزل     الحوو

ظٕٓد نحم انًشاكم االقرصادٚح ٔاالظرًاعٛح لوٗ خو  يوٕاص نهعٓوٕد انٕاظوة توزنٓا       

 نٕمع حذ العر الل عًم األطفال.

ًغاعٗ انخشٔض يوٍ َفو  انرخهوف    ت ٚشذث أٌ ظٕٓد يكالحح اعر الل عًم األطفال  -ب 

ْووزا انعٓووذ انًووضدٔض نهًووٕاطٍُٛ، ٔٚووشذث  ٔانفقووش ٔانعووٕص ٔذووذَٗ يغوورٕٖ انًعٛشووح 

اض، تحٛوس  رو تعالقاخ اإلَراض ٔتر ٛٛش ٔذعٕٚش انثُٗ انٓٛكهٛوح انقامًوح نالقرصواد ٔاإلَ   

ٚعرثش كم ذحغٍٛ ن،ظٕس ٔذقذٚى انشعاٚح االظرًاعٛح نهعًوال تٕظوّ عواو ْوٕ ألضوم      

 قضاا عهٗ اعر الل عًم األطفال.يغاًْح نه

أٌ حم يشاكم اعر الل عًم األطفال ٚرعهة يٍ أصحاب انقشاس انرحهٗ تانرصوًٛى   -ض 

عهٗ ٔمع حم نٓزا االعور الل ، ٔلوٗ َفوظ انٕقود اإلنًواو تانٕاقعٛوح ٔانروذسض لوٗ         

ذكووٌٕ قاتهووح نهرعثٛوو  ٔاالنرووضاو ٔاألشووشا، تذقووح ٔصووشايح،    انرووٗذحقٛوو  األْووذا، 

 ا يغرقثال.اَرظاسا نرعٕٚشْ

حًاٚووح  –أٌ انغٛاعوواخ انٕطُٛووح ُٚث ووٗ أٌ ذعًووم نثهووٕي ْووذلٍٛ يرووشاتعٍٛ ، األٔل    -د 

حًاٚوح انعفوم لوٗ انعًوم، ٔرنوك أٌ ذشكٛوض االْرًواو         –ٔانصواَٗ   –انعفم يٍ انعًم 

عهٗ تهٕي انٓذ، األٔل أٖ  ن اا عًم األطفال ٔٔمع انثشايط انضيُٛح نثهوٕي ْوزا   

انصاَٗ انزٖ الٚقم أًْٛح لٗ يشحهح تهٕي انٓذ،  انٓذ، ٚءدٖ  نٗ ذعاْمانٓذ، قذ 

األٔل ٔأٌ حًاٚووح انعفووم لووٗ انعًووم ْووٕ ْووذ، يعووضص ٔيًٓووذ نٓووذ،  ن وواا عًووم       

األطفال ، ششٚعح أٌ ال ٚوءدٖ انحًواط نحًاٚوح انعفوم لوٗ انعًوم  نوٗ ذشعوٛ  ْوزا          

 انًثذأ ٔ غفال انًثذأ األعاعٙ ْٕٔ  ن اا عًم األطفال.  

أٌ انقضاا عهٗ انظٕاْش انًشذثعح تاعر الل عًم األطفال ٔصٕال انٗ ٔمع حذ  -ْـ 

نٓووزا االعوور الل ٚرعهووة اذخووار ظًهووح يووٍ انرووذاتٛش ٔاإلظووشاااخ االظرًاعٛووح ٔذووٕلٛش 

انًغاعذاخ اإلًَامٛح. كًا أٌ انرخهص يٍ ْزِ انظٕاْش ٚقرضوٗ  دخوال  صوالحاخ    

عٛوح ٔانصقالٛوح، تًوا لوٗ رنوك أًْٛوح       ْٛكهٛح عًٛقح لٗ انًعاالخ االقرصادٚح ٔاالظرًا

 أحذاز ذ ٛٛشاخ لٗ عهٕكٛاخ ٔيفاْٛى انًعٍُٛٛ تًشاكم اعر الل عًم األطفال. 
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 : يٍ تيٍ اإلجرا اخ انًقررحح فٗ ْ ا انصدد -ٔ

ذُظٛى ٔمث  يغينح " ذحذٚذ انحذ األدَٗ نغٍ انعًم" سكٛوضج أعاعوٛح    ٚعرثش (9)

انٕطُٛح انشايٛوح  نوٗ حًاٚوح    يٍ يعًٕعح شايهح يٍ انغٛاعاخ ٔانًًاسعاخ 

األطفال انعايهٍٛ يوٍ يخرهوف أشوكال االعور الل، ٔانقضواا انروذسٚعٙ عهوٗ        

 عًم األطفال.

 را كاٌ انقضاا انفعهٗ عهٗ عًم األطفال ، لٗ األظم انقصٛش، ٚعرثوش أيوال    (2)

عضٚووضا ٔنكُووّ تعٛووذ انًُووال لووٗ كصٛووش يووٍ انثهووذاٌ انُايٛووح لوواٌ انحقٛقووح انرووٗ    

الٍٚٛ يٍ األطفال عٛظهٕا ٚعًهٌٕ، ٔيٍ شوى لواٌ قٕاعوذ    ذفشد َفغٓا أٌ انً

انًُعوو  ٔاإلَصووا، ذقرضووٗ توواٌ ذكووٌٕ انظووشٔ، انرووٗ ٚعًهووٌٕ لٛٓووا ْووٗ      

 ال ٚشٕتٓا االعر الل أٔ انرعغف. رشٔ،  َغاَٛح

انحفوووال عهوووٗ يغووورٕٚاخ يقثٕنوووح ٔيعقٕنوووح يوووٍ انروووذاتٛش انٕقامٛوووح نهغووواليح    (3)

انعثٛعٛح لٗ يٕاقوع انعًوم لوٗ     ٔانصحح انًُٓٛح لٗ انعًم، ٔاالسذقاا تانثٛطح

تاعوورقعاب عًووم األطفووال ٔذووٕلش نٓووى لووش  انعًووم،   انقعاعوواخ انًعشٔلووح 

ٔكزنك ٔمع قٕاعذ ذُظًٛٛح يهضيح ذفشد  ظوشاا انفحوص انعثوٗ انًُورظى     

نهعووايهٍٛ األطفووال ٔذووٕلٛش ذغووٓٛالخ ٔخووذياخ انشعاٚووح ٔانعُاٚووح ن،طفووال       

 يُٓا.انعايهٍٛ لٗ أياكٍ انعًم، أٔ لٗ أياكٍ قشٚثح 

يٍ انذساعاخ ٔانثحٕز َٔششْا ، حٕل األعثاب انروٗ ذشوعع    ظشاا انًضٚذ  (4)

 عًم ص اس انغٍ ٔاألطفال ٔذٓٛطح لش  اعر الل ْزا انعًم.

ذُظٛى دٔساخ ذذسٚثٛح نًفرشٗ انعًم انًُا  تٓى اإلششا، عهوٗ يُوع ذشو ٛم     (5)

ٔحظش اعور الل ْوزا انعًوم، ٔذوذسٚثٓى تٕظوّ خوا  عهوٗ أعوانٛة         األطفال 

 اعر الل عًم األطفال. يكالحح

انرعٕعٛوح انرووٗ  دعوى ٔذعضٚوض انًءعغواخ انًحهٛوح ٔانٓٛطوواخ غٛوش انحكٕيٛوح        (6)

ذعُٗ تحًاٚوح ٔسعاٚوح حقوٕ  انعفوم ٔحًاٚروّ يوٍ أشوكال االعور الل ٔعوٕا          

 انًعايهح ٔانرعغف.

ذُظووٛى تووشايط يكصفووح نًحووٕ األيٛووح يقشَٔووح ترشووشٚعاخ ذععووم يووٍ انرووذسٚة     (7)

انحذٔد انذَٛا نغٍ انقثٕل لوٗ انعًوم، ٔاذخوار    األعاعٗ  نضايٛا ٔيعاَٛا حرٗ 

 ظوشاااخ ذحووذ يووٍ رواْشج انرغووشب انًذسعووٗ ٔاتركواس َظووى ٔتووشايط ذًكووٍ    

األطفال، انزٍٚ ذضعشْى رشٔلٓى انًعٛشوٛح نهعًوم لوٗ انعًوع توٍٛ يضأنوح       

 َشا  تيظش ٔانرعهٛى ٔانرذسٚة انًُاعثٍٛ.
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عًوم األطفوال ٔرنوك     االعرعاَح تاألداج انرششٚعٛح كٕعٛهح نًُاْضح اعور الل  (8)

تٕمووع قووٕاٍَٛ شووايهح ٔٔاقعٛووح ذثووٍٛ انًعوواالخ انرووٗ ُٚث ووٗ حظووش عًووم          

األطفال لٛٓوا تشوكم لوٕسٖ، ٔانًعواالخ انروٗ ذقرضوٗ اذخوار ذوذاتٛش يُاعوثح          

 نحًاٚح عًم األطفال يٍ االعر الل.

أظٓوضج ذفروٛا انعًوم انقامًوح، ٔذوذعٛى ْوزِ األظٓوضج األعاعوٛح          دعى ٔذعضٚض (9)

تشووشٚا ٔيادٚووا ٔذووذسٚثٛا، ٔذضٔٚووذْا تانٕعووامم انقإََٛووح    لووٗ حانووح ذٕامووعٓا 

ٔانًادٚووح، ٔقووذ ٚكووٌٕ يووٍ انًُاعووة ٔانًفٛووذ  َشوواا لووشٔ  خاصووح، نشووطٌٕ       

انعفم لٗ ْٛكهٛح ٔصاساخ انعًم نًراتعح يغامم  ن اا عًم األطفال ٔحًاٚح 

 ذش ٛهٓى ذحد م   انحاظح.

ظٕاَثٓووا ٔأتعادْووا  انرٕعٛووح اإلعاليٛووح انعًاْٛشٚووح تًشووكهح عًووال األطفووال يووٍ (97)

لوٗ يُاْضووح ْوزِ انظوواْشج    ىًووا أٌ نهوشأٖ انعوواو دٔس لاعوم ٔحاعوو  انًخرهفوح، ك 

غٛش اإلَغاَٛح ٔلضز انًًاسعاخ انرعغوفٛح أٔ االعور النٛح انصواسخح ٔذحعوٛى     

ظوذاس انصووًد انوزٖ ٚخووٛى عهوٗ تعووف انًًاسعواخ لووٗ يعوال اعوور الل عًووم      

م  نوٗ األطفوال انعوايهٍٛ    األطفال. كًا أٌ يٍ ٔاظة انُشا  اإلعاليٗ أٌ ٚصو 

 ٔذٕعٛرٓى تانًخاطش انرٗ ذٓذدْى. ىأَفغٓى نرعشٚفٓى تحقٕقٓ

ذعأٌ ٔذعأب أصحاب انعًم ٔانعًال ٔذُظًٛاذٓى انًُٓٛح تحكى احركواكٓى   (99)

ٔاسذثاطٓى ٔذعايهٓى انٕٛيٗ يوع يشواكم اعور الل عًوم األطفوال ٔ طالعٓوى       

ٔانقضواا عهوٗ   عٍ كصة عهٗ حقٛقوح انًًاسعواخ نٕقوف يظواْش االعور الل      

 ْزِ انظاْشج انرٗ أصثحد ذشكم يشكهح خعٛشج األتعاد ٔانُرامط.

نشصذ راْشج عًم األطفال ٔخاصح لوٙ   انقٛاو تإظشاا دساعاخ يٛذاَٛح شايهح (92)

خثشاا يرخصصوٍٛ   يٍ خالل ذكهٛف لش  عًم تحصٛح يٍ انًُظىانقعا  غٛش 

انضساعوٙ   انعًوم  نهقٛاو لٛٓا لٙ األياكٍ انرٙ ذعرثشتءس نعًانح األطفال ٔسصوذ 

 .ٔاألعش٘ ٔانحشلٙ

يحاستح رواْشج   ألٌٕمع حذ نعًم األطفال ن نُقاتاخ ٔأصحاب انعًما ذعأٌ (93)

انعًٛووع يووٍ  ظٓووٕد ذرضووالشٌ أتووذ  عًانووح األطفووال يغووينح يعقووذج ٔصووعثح ٔال

ٔ َقاتوواخ  خووالل  قايووح حووٕاس ٔذعووأٌ ٔشووشاكح يووع انحكٕيوواخ ٔانثشنًاَوواخ  

اعورخذاو   كًوا ًٔٚكوُٓى  ، انٕطُٛح ٔانذٔنٛوح  انًعهًٍٛ ٔانًُظًاخ غٛش انحكٕيٛح

توووٍٛ انُقاتووواخ ٔيُظًووواخ أصوووحاب انعًوووم لوووٙ عوووثٛم  انًفأمووواخ انعًاعٛوووح

 .ٔششٔ  عًم األطفال  ذحغٍٛ رشٔ،
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(94)   ٗ   ٌ ذٕلٛش انرعهٛى انعٛذ انُٕعٛح نعًٛع األطفال نّ أًْٛح قصٕٖ نهقضواا عهو

لالتوذ اٌ ٚكوٌٕ انرعهوٛى االنضايوٙ نهًشحهوح االعذادٚوح ) انرعهوٛى         ،عًانح األطفال

يراحووا نعًٛووع األطفووال( ٔاٌ ذرووٕلش كالووح يغوورهضياذّ ٔذُغووعى يووع      األعاعووٙ

ٕيوواخ كانح حاظوواخ عووٕ  انعًووم ) ستوو  انرعهووٛى تغووٕ  انعًووم( حٛووس ذحروواض 

 انُظش تُظى انرعهٛى تصٕسج ظزسٚح.ٔخاصح لٙ انثهذاٌ انعشتٛح  نٗ  عادج 

 

¤ ¤ ¤ 

 

 

 حًدٖ
 انًُعىعثد ط/ 


