
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حىلنىذوج انقىميح ا
 

 "   يواجة وطىي واوساو : مكافحح عمم االطفال" 
 

 2013اتزيم / ويسان   4 -2عمان ، 
 

 
 

 ورقح انمعهىماخ االساسيح 
 
 

 
 
 

 

 حىلانقىميح  انىذوج

 عمم االطفال : واجة وطىي واوساوي  "   "  مكافحح

 مىظمح انعمم انعزتيح
 

 



2 

 

 2013 اتزيم / ويسان  4 -2عمان ، 

 

  انمثزراخ أوال : 

االطفبل انؼبيهٌٕ ظبْشح يٕجٕدح في كم دٔل انؼبنى ٔال يٕجذ ثهذ يغزثُٗ يٍ ْزِ 

االطفبل نى رؼذ رشفب اػالييب ٔنكُٓب  ػًمٔ لضيخ  انظبْشح , يًٓب كبٌ ْزا انجهذ يزمذيب ,

يٍ انحمٕق االعبعيخ انزي يجت انزشكيض ػهيٓب ٔيحبٔنخ ايجبد انحهٕل نٓب  يٍ لضبيب

، لبئًخ ػهٗ انحٕاس االجزًبػٗ نًكبفحخ ْزِ انظبْشح ثُبء اعزشاريجيبد ٔطُيخ خالل 

ٔيشبسكخ انمطبع انخبص ٔيُظًبد انًجزًغ انًذَٗ انٗ جبَت انحكٕيخ ثبنزؼبٌٔ يغ 

َشش انٕػٗ انمبََٕٗ كزنك ضشٔسح .انًُظًبد انمٕييخ ٔانذٔنيخ راد االخزصبص

ٔركُٕنٕجيب  اإلػالورنك فٗ انًُبْج انذساعيخ ٔٔعبئم  ٔإدخبلثحمٕق انطفم فٗ انزؼهيى 

 في انًجزًغ ككم . ُشش ثمبفخ حمٕق انطفم د نانًؼهٕيبد ٔاالرصبال

ٔيٍ ْزا انًُطهك اصذسد يُظًخ انؼًم انؼشثيخ ثبنزؼبٌٔ يغ االيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ 

االستزاتيجيح انعزتيح نهحذ مه عمم ؼشثيخ ٔانًجهظ انؼشثي نهطفٕنخ ٔانزًُيخ انذٔل ان

يذٖ يٕائًخ َصٕص انزششيؼبد ٔرٓذف انًُظًخ يٍ ػمذ ْزِ انُذٔح نًشاجؼخ  االطفال

ركبيم  كبفخ انجٕٓد ٔنهزٕصم إنٗ ارفبق يضًٍ  انٕطُيخ انؼشثيخ يغ ثُٕد االعزشاريجيخ 

يزى يب نزحميك رمذو يهًٕط ػهٗ أسض انٕالغ ػشثانشاييخ نًكبفحخ ػًم االطفبل 

 االطفبل  يكفم رحغيٍ انششٔط ٔانظشٔف انزي يؼًم ثٓب ثًب يشاجؼزّ ٔيزبثؼزّ دٔسيب 

  ثشكم َٓبئي . ػهٗ ػًهٓى نهمضبء  َصم ثذايخ إنٗ أٌ  انًُخشطيٍ في عٕق انؼًم
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  انىذوجثاويا : أهذاف 

نهحذ يٍ ػًبنخ االطفبل انزي ألشْب يؤرًش انؼًم انؼشثي انؼًم ػهٗ انزشٔيج نالعزشاريجيخ انؼشثيخ  -

انٕطُيخ انزي رُزٓجٓب انذٔل انؼشثيخ يٍ اجم  انحذ يٍ ٔانزششيؼبد ، ٔيشاجؼخ االعزشاريجيبد 

 ػًبنخ االطفبل ٔيذٖ يٕاءيزٓب يغ االعزشاريجيخ . 

يبعبد انًغزحذثخ نذيٓب يطبنجخ انذٔل انؼشثيخ نًٕافبح انًُظًخ ثزمبسيش دٔسيخ حٕل االجشاءاد ٔانغ -

 ثًب يٕاكت أْذاف االعزشاريجيخ . 

يُبلشخ كيفيخ رطٕيش انجٓبص انشلبثي انخبص ثزفزيش انؼًم ٔدػًّ ثششيًب ٔيبديًب، ٔرٕفيش كبفخ   -

 انٕعبئم انالصيخ نزًكيُّ يٍ يشالجخ رطجيك انزششيؼبد انٕطُيخ انٓبدفخ إنٗ يكبفحخ ػًم األطفبل.

دػًٓب يبديًب ٔيؼُٕيًب ايكبَيخ ؼيبد األْهيخ راد االْزًبو ثشػبيخ انطفٕنخ ٔانجً انزؼشف ػهٗ دٔس  –

نهحذ يٍ ػًبنخ نهًغبًْخ في َشش انٕػي نذٖ أعش األطفبل انؼبيهيٍ ٔرُفيز ثشايج انزذخم انالصيخ 

 االطفبل . 

  

  انىذوجمحاور ثانثا : 

بل في اإلعزشاريجيبد انٕطُيخ ٔانغيبعبد انًغزحذثخ نهحذ يٍ ػًم األطف .1

 انذٔل انؼشثيخ .

 لٕاَيٍ انطفم في انذٔل انؼشثيخ يب نٓب ٔيب ػهيٓب . .2

 حذ يٍ ػًم األطفبل .ئٕنيخ انًجزًؼيخ نمطبع األػًبل في انانًغ .3

دٔس يُظًخ انؼًم انؼشثيخ في انحذ يٍ ػًم االطفبل ٔػشض االعزشاريجيخ  .4

 انؼشثيخ نهحذ يٍ ػًم االطفبل . 

 االعمال انخطزج عهى صحح وسالمح االطفال .  .5

ػًةةم االطفةةبل : انزمةةذو انًحةةشص   نًكبفحةةخ  ٔسشةةخ ػًةةم حةةٕل انزمشيةةش انؼشثةةي   .6

 . انًغئٕنيبد ( –خطخ انؼًم  –)انًحبٔس 
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 راتعا : انجهاخ انمىفذج 

 

، انًؼٓةذ انؼشثةي نهصةحخ ٔانغةاليخ      ثيخ )إداسح انحًبيخ االجزًبػيةخ يُظًخ انؼًم انؼش

 .   ٔصاسح انؼًم في انًًهكخ االسدَيخ انٓبشًيخ ثبنزؼبٌٔ يغ  ( انًُٓيخ 

 

 امسا : انجهاخ انمذعىج نهمشاركح خ

 ٔصاساد انؼًم في انذٔل انؼشثيخ .  -

 يُظًبد أصحبة األػًبل في انذٔل انؼشثيخ . -

 يُظًبد انؼًبل في انذٔل انؼشثيخ  .  -

 .انًجبنظ انٕطُيخ نهطفٕنخ في انذٔل انؼشثيخ  -

 ؼبو نغشف انزجبسح ٔانصُبػخ ٔانضساػخ نهجالد انؼشثيخ .االرحبد ان -

 االرحبد انذٔنٗ نُمبثبد انؼًبل انؼشة . -

 . انطفٕنخ /إداسح األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثيخ   -

 انًجهظ انؼشثي نهطفٕنخ ٔانزًُيخ .  -

 انيَٕيغيف .  -

 انذٔنيخ.يُظًخ انؼًم  -

 انذٔل انؼشثيخ .ٗ ف انطفٕنخيًثهٕ يؤعغبد انًجزًغ انًذَٗ انًؼُيخ ثمضبيب  -

 

 سادسا:أسهىب انتىفيذ 

 

 ػذاد ٔرمذيى أٔساق ػًم يٍ لجم انغبدح انخجشاء.إ -

 اعزؼشاض ثُٕد االعزشاريجيخ انؼشثيخ نهحذ يٍ ػًم االطفبل .   -

 ػشض رجبسة لطشيخ نهذٔل انؼشثيخ في يجبل يكبفحخ ػًم االطفبل .  -
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  انىذوجساتعا : مكان وسمان عقذ 

 

 جىيفدا / عمدان   فىدذ  فةي   ػًةبٌ ثبنًًهكةخ االسدَيةخ انٓبشةًيخ     خ يذيُة ذٔح فةي  رؼمةذ انُة  

 .  2013أثشيم / َيغبٌ  4 – 2  خالل انفزشح يٍ

 

  ثامىا : انجىاوة اإلداريح وانمانيح

ٔفمةةب نهخصةةى انًًُةةٕد نهغةةبدح انًشةةبسكيٍ     ركةةٌٕ اإللبيةةخ ٔاالجزًبػةةبد فةةٗ فُةةذق    -

 هي :ٔ ْٕ كًب ي انُذٔحٔانًشبسكبد فٗ أػًبل 

 شبيهخ انضشائت ٔانخذيخ . إفطبسدٔالس يغ ٔججخ    : غشفخ يفــــشدح  - 

 شبيهخ انضشائت ٔانخذيخ . إفطبسدٔالس يغ ٔججخ      غشفخ يضدٔجخ : - 

 انمشاركيه.تذاكز انسفز تتحمهها انجهاخ انتى يمثهها انسادج  

  تاسعا : تأشيزج انذخىل تاسعا : تأشيزج انذخىل 

ٗ   يشجٗ انحصٕل ػهٗ رأشيشح انذخٕل نهًشبسك - يحزةب  يٕاطُيٓةب    يٍ يةٍ انةذٔل انزة

ٔفٗ حبنخ ٔجٕد أيخ صةؼٕثخ يشجةٗ    انًًهكخ االسدَيخ انٓبشًيخ نٗ نزأشيشح دخٕل إ

ثٕلةذ كةبف نهحصةٕل ػهةٗ      انُةذٔح يخبطجخ يُظًخ انؼًم انؼشثيخ لجم يٕػذ اَؼمبد 

 . االسدَيخ ألساضٗ ن رأشيشح انذخٕل
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  عاشزا : انمزاسالخ وتأكيذ انمشاركح :عاشزا : انمزاسالخ وتأكيذ انمشاركح :

د ثشأٌ رأكيذ انًشبسكخ إنٗ يُظًخ انؼًةم انؼشثيةخ فةٗ يٕػةذ ال يزجةبٔص                     رشعم انشدٔ

 ػهٗ انؼُٕاٌ انزبنٗ : 25/3/2013

 ** مىظمح انعمم انعزتيح :

 جًٕٓسيخ يصش انؼشثيخ –انمبْشح  814ص . ة  –انذلٗ  –ييذاٌ انًغبحخ  7

 00202 - 33362719/  721/  731 هاتف :

 00202 – 37484902 فاكس :

E-mail: alo@alolabor.org 

rania@alolabor.org  

 

■■■ 

 ساَيب
 طـ / ػجذ انًُؼى
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