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 :٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ
 

 .٠ؼغ أػجبء حم١ٍخ ػٍٝ اٌـفً⁻

 .٠ٙذد عالِتٗ ٚطضتٗ ٚسفب١٘تٗ⁻

 .٠غتف١ذ ِٓ طغش اٌـفً ٚػذَ لذستٗ ػٍٝ اٌذفبع ػٓ ٔفغٗ⁻

 .٠غتغً ػًّ األؿفبي وؼّبٌخ سخ١ظخ ثذ٠ٍخ ػٓ ػًّ اٌىجبس⁻

 .٠غتخذَ األؿفبي ٚال ٠غبُ٘ فٟ ت١ّٕتُٙ⁻

 .٠ؼ١ك تؼ١ٍُ اٌـفً ٚتذس٠جٗ ٠ٚغ١ش ص١بتٗ ِٚغتمجٍٗ⁻

 

 ِفَٙٛ ػًّ األؿفبي



 اٌتؼش٠فبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ

 

 

 

 

 

 

   :انذٔنً انبُك
اٌتضاَ أطضبة إٌشبؿبد اٌتزبس٠خ ثبٌّغبّ٘خ فٟ اٌت١ّٕخ اٌّغتذاِخ ِٓ خالي اٌؼًّ ِغ ِٛظف١ُٙ ٚػبئالتُٙ 

 .ٚاٌّزتّغ اٌّضٍٟ ٌتضغ١ٓ ِغتٜٛ ِؼ١شخ إٌبط ثأعٍٛة ٠خذَ اٌتزبسح ٠ٚخذَ اٌج١ئخ
 

 :  األٔسٔبًاالححاد 
اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ػٍٝ أٔٙب ِفَٙٛ تمَٛ اٌششوبد ثّمتؼبٖ ثتؼ١ّٓ اػتجبساد ارتّبػ١خ ٚث١ئ١خ فٟ  ٠ؼشف 

 .  اػّبٌٙب ٚفٟ لـبػبتٙب ػٍٝ أطضبة اٌّظبٌش ػٍٝ ٔضٛ تـٛػٟ
 

 :فٟ سفبٖ اٌّزتّغ ػٍٝ اٌّذٜ اٌـ٠ًٛ ٠ٚتؼّٓ حالحخ ِضبٚسِغبّ٘خ  اٌششوبد : ٔاالجخًاػًانًجهس االلخصادي 

ٞاٌجؼذ االلتظبد. 

ٟاٌجؼذ االرتّبػ. 

ٟاٌجؼذ اٌج١ئ. 

oَٚرٛد ػاللخ ِغ أطضبة اٌّظبٌش ثٙب ٚاٌّزتّغ ثشىً ػب. 
 

 



 :اٌزّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّتضذح

 

 ً1989اتفبل١خ صمٛق اٌـف 

 دٌٚخ   22ِٕٙب 191ػذد اٌذٚي اٌّظبدلخ االتفبل١خ

 ػشث١خ 

 

 ً1989اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌضمٛق اٌـف. 

 

 اٌّٛاح١ك اٌخبطخ ثؼًّ األؿفبي



ػذد انذٔل 

انؼشبٍت 

 انًصادلت 

ػذد انذٔل 

 انًصادلت
االحفالٍت ػُٕاٌ  يصذس االحفالٍت سلى االحفالٍت ٔانسُت 

18 165 
ٌغٓ  اٌضذ األدٔٝ

 االعتخذاَ
ٌغٕخ  138سلُ  

1973 
 ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ

20 177 
اٌمؼبء ػٍٝ أعٛأ أشىبي 

 ػًّ األؿفبي
ٌغٕخ  182سلُ 

1999 
 ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ

1996ٌغٕخ  18سلُ  ػًّ األصذاث 7 7  ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ 

االتفبل١بد اٌخبطخ ثؼًّ األؿفبي   



اٌّخذساد ٚاإلثبص١خ  : 

 .١ٍِْٛ ؿفً ٠ؼٍّْٛ فٟ ِزبي اٌذػبسح ٚاٌّخذساد 179تش١ش اٌتمذ٠شاد أْ 

 

 أٔٛاع ػًّ األؿفبي



١ٍِْٛ ؿفً ٠غتغٍْٛ 8.4: اٌضشٚة  

اٌضشٚةفٟ               



١ٍِْٛ ؿفً ٠مِٛٛا ثأػّبي  55: األػّبي اٌخـشح 

.خـشح ٚػبسح  



 14 -5فوً انفةوت انؼًشٌوت    يهٍوٌٕ ففوم    250ِٕظّخ اٌؼّلً اٌذ١ٌٚلخ ثلأْ ٕ٘لبن صلٛاٌٟ      تمذس ↫
 :سُّ 

 ٌفتشاد ؿ٠ٍٛٗ ٠ؼٍّْٛ  ٠ؼًّ ُِٕٙ % 50                     
 .خـشحتمش٠جب ِٓ األؿفبي فٟ أػّبي %  70                           

 

↫

 

 

 .أؿفبي فٟ اٌؼبٌُ ٠مَٛ ثأػّبي خـشح ٚػبسح  8ؿفال ِٓ أطً  ٕ٘بن↫

 

تغتضك اإلدأخ لـؼًب؛ ِخً اٌؼجٛد٠خ ٚاٌذػبسح ثأػّبي ؿفً ٠ؼٍّْٛ ١ٍِْٛ 179↫
 .ٚاٌتز١ٕذ ٚاإلثبص١خ

 

 ِؤششاد ٚأسلبَ



 

فٍ َعمهىن مالَُه طفم  10وصُب انذول انعربُة مه عمانة األطفال َبهػ ↫
قطاعات مختهفة قبم بهىغ سه انعمم انقاوىوُة، إر تصم انىسبة فٍ انعراق  

 .%23.30انُمه إنً وفٍ % 5.12، وفٍ سىرَا تصم إنً %10.33إنً 

 

 فٟ اٌشئ١غٟ اٌغجت أْ إٌٝ ٌٍؼبَ األؿفبي ٌؼّبٌخ اٌؼبٌّٟ اٌتمش٠ش ٠ش١ش↫

 اػتشافٙب ٌؼذَ اٌؼشث١خ؛ إٌّـمخ فٟ األؿفبي ٌؼّبٌخ اٌضم١مخ األسلبَ اختفبء

 اٌخبطخ ٚاإلصظبئ١بد اٌج١بٔبد ػٓ تؼٍٓ ٚال ٌذ٠ٙب، أؿفبي ػّبٌخ ثٛرٛد

 .اٌمؼ١خ ثٙزٖ

 

 

 ِؤششاد ٚأسلبَ



 

 

 أٞ ػذَ ِالئّخ اٌتشش٠ؼبد اٌٛؿ١ٕخ ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ أٚ ػذَ ٚرٛد  : اٌتشش٠ؼبد اٌٛاػضخغ١بة

 .تشش٠ؼبد فؼبٌخ أٚ ٚرٛد حغشاد فٟ اٌمٛا١ٔٓ وٍٙب اعجبة تؼٛق ِىبفضخ ػّبٌخ األؿفبي
 

 ٚػغ ثشاِذ ػًّ ٚؿ١ٕخ ِتىبٍِخ ٌّىبفضخ ػّبٌخ االؿفبي ٌٕبص١خ : اٌغ١بع١خغ١بة اإلسادح

 .ٚتخظ١ض ا١ٌّضا١ٔبد اٌالصِخ ٌزٌه
 

ًّػؼف أٚ ػذَ فبػ١ٍخ ِؤعغبد تفت١ش اٌؼ. 
 

 إٌّظُتؼزس اٌٛطٛي إٌٝ أِبوٓ تشغ١ً األؿفبي فٟ االلتظبد غ١ش. 
 

 األؿفبياٌّؼٍِٛبد صٛي ػًّ غ١بة. 

 

 

 

 اٌتضذ٠بد أِبَ ِىبفضخ ػًّ األؿفبي 



 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي

 انًسةٕنٍت 

 االجخًاػٍت 

 نًؤسساث انمطاع 

.انخاص   



 

 إْ ِىبفضخ ػًّ األؿفبي ِغأٌخ ِؼمذح ٚؿ٠ٍٛخ األرً ٚتضتبد إٌٝ تؼبْٚ وبفخ األؿشاف
ػًّ، أطضبة  ،اٌّؼ١ٕخ ثبٌّٛػٛع ٟٚ٘ ِغؤ١ٌٚخ ٍِمبح ػٍٝ ػبتك اٌز١ّغ ِٓ صىِٛبد

 .ِؼ١ٍّٓ، ِٕظّبد غ١ش صى١ِٛخ ٚاألعشحٔمبثبد  ػّبي، ٔمبثبد

 

 إْ اٌمؼبء ػٍٝ ظب٘شح ػّبٌخ ) 2004فٟ دساعخ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ شجبؽ ربء
 100.5األؿفبي فٟ دٚي اٌؼبٌُ إٌبِٟ عٛف ٠تشتت ػ١ٍٙب فٛائذ التظبد٠خ تظً إٌٝ 

 .١ٍِبس دٚالس، أٞ ٔضٛ عجؼخ أػؼبف اٌتىب١ٌف اٌتٟ تٕتذ ػٓ إٔٙبء ٘زٖ اٌّّبسعبد

 

 2020تىب١ٌف اٌمؼبء ػٍٝ ػّبٌخ األؿفبي ٚإصالي اٌتؼ١ٍُ اٌؼبَ ِضٍٙب ثضٍٛي ػبَ تجٍغ 
 .١ٍِبس دٚالس 760ٔضٛ 

 

 

 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 :اٌذ١ٌٚخ اٌّتؼٍمخ ثؼًّ األؿفبي خظٛطب ٚصمٛق اٌـفً ػِّٛباالتفبل١بد . 1

 

 ػٍٝ اٌضىِٛبد ِٓ أرً اٌتظذ٠ك ػٍٝ االتفبل١بد راد اٌظٍخاٌؼغؾ. 

 تٕف١ز ٘زٖ االتفبل١بد ِٓ لجً اٌذٚي اٌّظبدلخِشالجخ . 

 اٌٛؿ١ٕخ ٌٍّجبدا ٚاٌّؼب١٠ش إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ االتفبل١بد اٌذ١ٌٚخاٌمٛا١ٔٓ  ٔغزبَأ. 

 اٌٛؿ١ٕخ ِٓ ص١ج تـج١مٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ تـ٠ٛش٘ب ثّب ٠ٕغزُ ِغ اتٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ ِشالجخ 

 اٌذ١ٌٚخٌّؼب١٠ش. 

 اٌّتؼٍمخ ثبتفبل١بد صمٛق اٌـفً اٌتمبس٠ش اٌٛؿ١ٕخ فٟ اٌٍزبْ اٌٛؿ١ٕخ اٌتٟ تمَٛ ثئػذاد اٌّشبسوخ

 . ٚصمٛق اإلٔغبْ ٚتمذ٠ّٙب إٌٝ ا١ٌٙئبد اٌذ١ٌٚخ اٌّختظخ

 ُاٌشىبٜٚ إٌٝ اٌٍزبْ اٌذ١ٌٚخ اٌّختظخ فٟ صبي ٚرٛد خشٚلبد ٌٍضمٛق إٌّظٛص ػ١ٍٙب تمذ٠

 .ثبالتفبل١بد

 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 :خالليٍ ظاْشة ػًانت االففال  الػخشاف بٕجٕدنحاجض انصًج ٔصٕال كسش : 2
 

 َثئرشاء دساعبد ١ِذا١ٔخ شبٍِخ ٌشطذ ظب٘شح ػًّ األؿفبي ٚخبطخ فٟ  اٌم١ب
فشق ػًّ ثضخ١خ ِٓ خجشاء ِتخظظ١ٓ ٌٍم١بَ ف١ٙب تى١ٍف ٚاٌمـبع غ١ش اٌشعّٟ 

ٌؼّبٌخ األؿفبي ٚسطذ اٌؼًّ اٌضساػٟ ٚاألعشٞ تؼتجش ثؤس فٟ األِبوٓ اٌتٟ 
  .ٚاٌضشفٟ

 

 َثٕشش وبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌتٟ تُ تز١ّؼٙب ٚٔتبئذ اٌذساعبد اٌتٟ تُ تٕف١ز٘ب فٟ  اٌم١ب
وبفخ اٌٛعبئً اٌّتبصخ ٌٍٕشش صتٝ تىْٛ ثّتٕبٚي اٌز١ّغ ٚخبطخ اٌزّٙٛس 

 .ٚطبٔؼٟ اٌمشاس
 

 َثضّالد تمظٟ صمبئك صٛي أٚػبع األؿفبي اٌؼب١ٍِٓ ٚأِبوٓ تٛارذُ٘اٌم١ب. 

 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 ًّاألؿفبيط١بغخ ع١بعبد ٚخـؾ صٛي ػ. 
 

 ُخالي تٕظ١ُ اٌّغ١شادِٓ  األؿفبيصّالد شبٍِخ ٌّىبفضخ ػًّ تٕظ١،  
، اٌّـ٠ٛبد،  إٌّشٛساد ،اعتخذاَ اٌالفتبد –اٌؼبِخ ٚاٌىجشٜ االرتّبػبد 

اٌٍّظمبد، اإلػالٔبد، أششؿخ اٌف١ذ٠ٛ، ٚوزٌه اعتخذاَ وبفخ ٚعبئً االػالَ 

 .اٌّشئٟ ٚاٌّمشٚء ٚاٌّغّٛع

 

 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 :حٕاس ٔحؼأٌ يغ كافت انجٓاث راث انصهتإلايت : ثانثا 

 

إٌمبثبد ِٕٚظّبد أطضبة اٌؼًّ فٟ عج١ً ث١ٓ  اٌزّبػ١خاعتخذاَ اٌّفبٚػبد 

تضغ١ٓ ظشٚف ٚششٚؽ ػًّ األؿفبي ٚصتٝ اٌضىِٛبد تىْٛ ثشىً غ١ش ِجبشش 
 .ؿشفب فٟ اٌّفبٚػبد اٌزّبػ١خ وٛٔٙب ٟ٘ طبصجخ اٌؼًّ فٟ ثؼغ اٌجٍذاْ 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 :األطفالفي تعليم االستثمار : رابعا 

 

 بمزَذ انبحج عهً انمحهُة وانمجتمعات انمذارس تشجع ابتكارَة برامج وضع1)
 انمذارس عه انمبعذَه أو انذراسة عه انمىقطعُه األطفال عه وشاط مه

 االحتُاجات روو واألطفال انعامهىن واألطفال انفتُات وبخاصة وانتعهُم،
 .انمذارس فٍ انتسجُم عهً ومساعذتهم انمعىقىن األطفال أو انخاصة

 

 تحسُىات إدخال وتشجُع االقتصادَة، انتىمُة خالل مه انفقراء أعذاد تخفُض2)
  جىهرَُه عىصرَه َمثالن األساسٍ، انتعهُم فٍ تغُُرات إحذاث مثم أخري

 .األطفال عمانة نمشكهة نهتصذٌ انفعانة االستراتُجُات فٍ

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 

َػبداًل أرًشا ثئػـبئُٙ اٌمبْٔٛ ٚفك اٌؼب١ٍِٓ ثبألؿفبي  خبص ا٘تّب 

 ِٕٚغ ٚاألعجٛػٟ ا١ٌِٟٛ اٌؼًّ ٌغبػبد اٌذل١ك ٚاٌتضذ٠ذ ثزٌه، ٚػّبًٔب

 ٌٍشاصخ األلً ػٍٝ عبػخ 12 ِٓ ِتظٍخ فتشح ٚتٛف١ش اإلػبفٟ، اٌؼًّ

 3 ِذتٙب ِذفٛػخ ع٠ٕٛخ إربصح ِٕٚش اػت١بد٠خ، أعجٛػ١خ ساصخ ٚأ٠بَ ا١ٍ١ٌٍخ

 غـبء ٚتٛف١ش اٌجبٌغ١ٓ، ٌؼًّ ِّٕٛس ٘ٛ ػّب صبي ثأٞ تمً ٚال أعبث١غ

 ٚاٌّشع اٌؼًّ إطبثبد ػٓ اٌجذالد رٌه فٟ ثّب االرتّبػٟ اٌؼّبْ

 اٌظٕبػٟ األِٓ ِٓ ِالئُ ِغتٜٛ ػٍٝ ٚاٌضفبف اٌظض١خ، ٚاٌشػب٠خ
 .اٌظض١خ ٚاٌششٚؽ

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 

 ١ٓ ثبٌٙذفإدساد ػًّ األؿفبي ػّٓ أ٘ذاف األٌف١خ اإلّٔبئ١خ فٙٛ ِشتجؾ ٠زت 

   -١ٓ اإلّٔبئ١

 اٌضذ ِٓ اٌفمش  –آ 

 .تٛف١ش اٌتؼ١ٍُ ٌٍز١ّغ -ة -

 

 

 

اٌّغؤ١ٌٚخ االرتّبػ١خ ألطضبة األػّبي فٟ 

 ِىبفضخ ػًّ األؿفبي



 انؼًم ُظًتي ٔاحفالٍاث ، باػخًادْا 1989 نؼاو انطفم احفالٍت ػهى حصذق نى انخً انؼشبٍت انذٔل دػٕة•
 انؼًم بئنغاء 1957 نؼاو /105/ ٔسلى 1930 نؼاو /29/ لىسٔ نهسٍ األدَى نحذ بشاٌ 138 سلى انذٔنٍت
 االحذاد ػًم بشاٌ 18 سلى   انؼشبٍت انؼًم يُظًت ٔاحفالٍت انجبشي

 

  يغ ٌخًاشى نهخًٍُت صيٍُت ٔيُظٕساث خطط إفاس فً اجخًاػً صيًُ ػًم بشَايج انؼشبٍت انذٔل اػخًاد•
  .االلخصادٌت انخطط حممخٓا انخً انسشٌؼت انًُٕ يؼذالث

 

  نهمضاء األٔل انًماو فً األٔنٌٕت حؼطً ػاجهت فّؼانت إجشاءاث حخضًٍ ػشبً لطش نكم ٔفٍُت سٍاست ٔضغ•
  ْزِ نكم انفٕسي ٔانًُغ خطشة ٔصُاػاث يٍٓ فً األففال ػًم فٍٓا بًا اإلجباسي انؼًم أشكال أسٕأ ػهى

  . األشكال

 

 نالسخغالل ٌٔخؼشضٌٕ ػًشْى يٍ انسادست انسٍ يٍ ػًهٓى ٌبذؤٌٔ انزٌٍ سانصغا ٔانفخٍاث األففال إػاسة•
 فً ٔأٔنٌٕت أكبش اْخًايًا انشٌفٍت انًُافك فً ٔخاصت ضؼفٓى بسبب األكبش ٔاإلساءة ٔنهًخافش االلخصادي

 .انًخابؼت

   

 ٔفك انؼشبً انٕفٍ فً األففال ػًم ظاْشة يٍ نهحذ انٕػً نُشش انًخخهفت بٕسائهّ انؼشبً اإلػالو دػٕة•
   يذسٔست خطت

 

 بًكافحت انًخخصت انؼشبٍت نهٍٓةاث ٔانًانٍت انفٍُت ٔاإليكاٍَاث انًساػذاث بخمذٌى انذٔنٍت انًُظًاث دػٕة•
  . دػًٓا بٓذف األففال ػًم

 

 اٌتٛط١بد 



 

• . 

 

 

اٌذػٛح إلٔشبء ٌزٕخ ػشث١خ تٙذف ٌٍمؼبء ػٍٝ ظب٘شح ػًّ األؿفبي فٟ األلـبس اٌؼشث١خ ػٍٝ •
أْ تؼُ ثبإلػبفخ إٌٝ ِغؤٌٟٚ األرٙضح اٌّختظخ ف١ٙب األِبٔخ اٌؼبِخ ٌالتضبد اٌذٌٟٚ ٌٕمبثبد 

ا١ٌٛٔغىٛ ٚاٌّزٍظ ٚا١ٔٛ١ٌغف اٌؼّبي اٌؼشة ٚاإلداسح اإلل١ّ١ٍخ ٌىً ِٓ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ 
  .اٌؼشثٟ ٌٍـفٌٛخ ٚاٌت١ّٕخ ِٚشاوض صمٛق اإلٔغبْ ٚاٌخجشاء اٌؼشة 

 

اال٘تّبَ ثئرشاء اٌجضٛث ٚإػذاد اٌذساعبد اٌتٟ تٙتُ ثشطذ ظب٘شح ػًّ األؿفبي ِٚتبثؼتٙب •
  .ثٙذف اٌتظذٞ ٌٙب ٚتـ٠ٛك أؼىبعبتٙب اٌغٍج١خ 

 

 اٌتٛط١بد 
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