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 مركز الطفولة اآلمنة يف مدينة تعز
 " دراست تمٍٍوٍت "

  جبهؼت تؼز  – هزكز اإلرشبد والبحىث الٌفسٍتد. 
 همدهت:

تُـسُّ ػاُصت أظفال اًضازغ من أمه اًؼواُص الاحامتؾَة اآلذشت يف اٍمنو ًُس فلط ؿىل مس توى اًحدلان اًيامِة، وإمنا 

جصس كضااي اًعفوةل اًيت تـاين مهنا نثري من ذول اًـامل ، وهتسذ سالمهتا، أًضاً يف ادلول اًعياؾَة املتلسمة، فِيي من أ

وأمهنا، وتعوزُا، ملا ًِا من آاثز سَحَة ؿىل اجملمتـاث، وركل ثسخة تزاًس أؿساذ األظفال ؿىل مس توى اًـامل، حِث 

 (. 3، ض0222ًودِان،  ظفي )انيً( ؿسذ أظفال اًضوازغ يف اًـامل تأنرث من جالجني مالفتلسز مٌؼمة )اًَوهُس َ

و ًتـصط املترشذون اًعلاز أنرث من كريمه، مبـسل اًضـفني، ًإلظاتة تأمصاط مزمٌة، اكٍهتاابث اجلِاس اًتيفيس، 

أو األرن، واضعصاابث اجلِاس اًِضمي واألمصاط اًيت تًتلي ابًًضاظ اجلًيس اكإلظاتة تفريوش ومصط هلط املياؿة 

ق يف مس توى مـُيش مالمئ ٌَمنو اًحسين، واًـلًل، واًصويح، واملـيوي والاحامتؾي ًـاين املىتس حة، وتساًل من اٍمتتؽ ابحل

أظفال األزظفة من اآلاثز املرتبمكة ٌَفلص، واجلوغ والاهنَاز األدشي واًـزةل الاحامتؾَة، ويف اًلاًة األمع،اًـيف، وسوء 

ُوٍهتم اًضرعَة أو اًوظول إىل املس توى املياسة  املـامةل، ومه إر هيميون ؿىل وحوُِم كدي أن تتاخ هلم فصظة تعوٍص

ني مللازؿة  ٌَيضوح وهتِجة ًلَاة الاس تلصاز اًالسم ألن ٌضـصوا ابًثلة تأهفسِم أو بنتساة املِازاث واًتـَمي اًرضوًز

وك احلَات، فإهنم ًلسون مـصضني تعوزت مًصـة ٌَتوزظ يف أؾٌلل اًحلاء وتـاظي اخملسزاث، وكري ركل من أصاكل اًسَ

 (23، 20، ض0222اإلحصايم، وأحِااًن تعحح ُشٍ اًس حي يه اخملصح اًوحِس هلم يف رصاغ اًحلاء. )اًودِان، 

ُشا وتضري اٍىثري من ادلزاساث إىل أن مـؼم اجملمتـاث ال ختَو من أظفال اًضوازغ، نٌل أن ُشٍ اجملمتـاث تـاين من 

ا ؿىل  األظفال ايذٍن ًـُضون تح  تأجري ُشٍ اًؼاُصت، نمن املـصو  اآلاثز اًسَحَة ًِشٍ اًؼاُصت وركل من حِث تأجرُي

ا ال ًلترص ؿىل مصحةل اًعفوةل تي كس ميتس إىل مصحَيت املصاُلة، واًصصس، ومن أخي ختفِف ُشٍ اآلاثز اًسَحَة  أن تأجرُي

الحتضان ُؤالء األظفال ؿىل أظفال اًضوازغ، وؿىل اجملمتـاث اًيت ًـُضون فهيا، تسـى ادلول إىل إجياذ مصبنز، أو ذوز 

ثضلك مؤك  ًمت تـسٍ إما إؿاذهتم إىل أدشمه أو تسَميِم إىل مصبنز اًصؿاًة الاحامتؾَة، أو مصبنز أو ذوز أوضئ  ًتأَُي 

ة ُشٍ اًفئة من األظفال حبَث ًمت تـَميِم، وإهساهبم رمية، وتأََُِم احامتؾَاً وهفس َاً ًَىوهوا مواظيني ظاحلني.  وتسًز

ـسُّ مصنز و ٌسـى إىل احلس، أو  ًو اًترفِف من  -إرا حص اًتـحري-اًعفوةل اآلمٌة يف مسًية تـز أحس ُشٍ املصبنز، ُو

ا، وكس … اآلاثز اًسَحَة ًؼاُصت أظفال اًضوازغ ؿىل اكفة املس توايث اًيفس َة، والاحامتؾَة، واًعحَة، واًتـَميَة  وكرُي

 ًتأجري اًسَيب ًؼاُصت أظفال اًضوازغ.م هبس  حٌلًة اًعفوةل من ا0225أوضئ ُشا املصنز ؿام 

                                                 
 اإلشزاف:  د. أًٍست دوكن                   هدٌز الوزكز 

 د. هٌذر إسحبق                   رئٍس وحدة البحىث                      
  رشبد حوىد  ،ههب الومطزي  ثوبى،ػبداهلل ػالببحثىى :    
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 هشكلت الدراست:
ميثي تلِمي أذاء املؤسساث من ذالل مسى كِارما ابألؾٌلل املولكة إٍهيا، ومسى تحلِلِا ًألُسا  اًيت أوضئ  

س ًِشٍ املؤسساث اًحلاء، واًيجاخ يف أذاء ذوزُا سواء اكن ركل ؿىل مس توى األفرمألخَِا، أمصاً  صاذ أم ؿىل ٌلً إرا ما أًز

ؿىل مس توى اجملمتؽ، فتلِمي أذاء املؤسساث سواء اكن مصحََاً أم دتامِاً، ال صم أهَ س َـمي ؿىل  ممس توى ادلاؿاث، أ

شا اًتلِمي إرا ساز ثضلك موضوؾي وؿَمي س َجـي  مـصفة مسى اًيجاخ ايذي حللتَ املؤسسة يف تيفِش أُسافِا، ُو

صفة اكفِة ابخلَي، وماكمن اًلعوز، واألس حاة اًيت أذث إىل ؿسم تحلِق  اًلامئني ؿىل أذواز ُشٍ املؤسساث ؿىل مـ

و ما س َؤذي إىل مٌاكضة، وتحََي املـوكاث، ووضؽ  األُسا  املصسومة ٌَمؤسسة، إما ثضلك اكمي أو ثضلك حزيئ، ُو

شا ؿاذت ما ٍىون ُو ُس  تلِمي أذاء املؤسساث.  احلَول املياس حة ًِا  ُو

ٍ ادلزاسة، تتدَوز يف حماوةل مـصفة مسى تحلِق مصنز اًعفوةل اآلمٌة يف مسًية تـز وابًتايل فإن مضلكة ُش

ًألُسا  اًيت أوضئ ألخَِا، واملمتثةل يف اإلسِام من أخي اًترفِف من اآلاثز اًسَحَة ًؼاُصت أظفال اًضوازغ يف مسًية 

ووضؽ املـاجلاث املياس حة ٌَمـوكاث اًيت تلف يف تـز ملا ًيتاجئ ُشا اًتلِمي من فااست متوكـة يف تحسني األذاء يف املصنز 

ق تحلِلَ ألُسافَ .  ظًص

 أهوٍت الدراست:
تمكن أمهَة ادلزاسة يف أهنا تتٌاول تلِمي أذاء مؤسسة راث ؿالكة تؼاُصت رممة ًِا آاثز سَحَة ؿىل اجملمتؽ، وؿىل 

ًس اًـون واملساؿست وركل إما تتأََُِم  أظفاهل، نمن املِم وحوذ مؤسساث هتمت تأظفال اًضوازغ وتصؿامه، وتلسم هلم

شا ادلوز حيتاح إىل  وتسٍزهبم، أو إحاٍهتم إىل مؤسساث، أو ذوز اًصؿاًة إلؿاذت تأََُِم احامتؾَاً، وتصتواًي، ورميَاً، ُو

شا تسوزٍ ًوخس احلاخة املَحة ًتلِمي أذاء مصنز اًعفوةل اآلمٌة يف مسًية ت ي وتيفِش ثضلك مٌاسة، ُو ـز هوهَ ختعَط ومتًو

و  املؤسسة اًلامئة هبشا ادلوز ايذي التس مٌَ من أخي حٌلًة اًعفوةل، ومن أمهَة ادلوز ايذي ًؤذًَ مصنز اًعفوةل، ُو

ذسمة وحٌلًة اًعفوةل، تأيت أمهَة تلِمي أذاء ُشا املصنز من أخي أن ٌس متص يف تلسمي ذسماتَ، ومن أخي احلس من املـوكاث 

ة ذوزٍ. اًيت تـوق تحلِق تكل األُسا ،  وركل من أخي ضٌلن اس متصاًز

 أهداف الدراست وتسبؤالتهب:
هتس  ُشٍ ادلزاسة إىل مـصفة واكؽ أذاء مصنز اًعفوةل اآلمٌة من اًياحِة اًـمََة هبس  تضرَط اًواكؽ اًفـًل ملصنز 

شا تسوزٍ سُساؿس إذازت  مصنز اًعفوةل، واجلِة اًعفوةل و اًتـص  ؿىل املـوكاث، وتلسمي تعوزاث ابملـاجلاث اًالسمة، ُو

 املرشفة ؿَََ ابًسري كسماً يف تحلِق األُسا  املًضوذت ٌَمصنز.

 وسُمت ركل من ذالل اإلخاتة ؿىل اًتساؤالث اآلتَة:

 ما مسى إص حاغ حاخاث األظفال امليتس حني ملصنز اًعفوةل اآلمٌة ؟ -2

 ما مسى نفاًة ؿسذ اًـامَني يف املصنز ؟ -0

 ًفين ٌدلوز املياظ تَ يف املصنز ؟ما مسى مالمئة تأَُي اٍاكذز ا -3

 ُي توخس هجاث إرشافِة ترش  ؿىل أؾٌلل املصنز ؟ وما حسوذ ُشا اإلرشا  ؟ -4

 ما مسى الاُامتم ابًترعَط ًألؾٌلل يف مصنز اًعفوةل اآلمٌة؟ -5

 ما مـوكاث اًـمي يف مصنز اًعفوةل اآلمٌة؟ -6

 ما مسى اس هتسا  املصنز ًرشحية أظفال اًضوازغ ؟ -7

 تني املصنز ومؤسساث اجملمتؽ ؟ وما حسوذ ُشٍ اًـالكة ؟ ُي توخس ؿالكة -8

خِة ًألظفال امليتس حني إًََ؟ -9  ما مسى تلسمي املصنز ًربامج تأَََُة، وتسًز
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 الاحامتؾي (؟ –املِين  –ُي كام املصنز تسمج األظفال امليتس حني ؿىل املس توى ) األدشي  -22

 ما مسى تحلِق املصنز ألُسافَ ؟ -22

 صؿاًة اجلسسًة واًعحَة ًألظفال امليتس حني إًََ؟ما مسى تلسمي املصنز ٌَ -20

ة، واًثلافِة، وادلًًِة  ًألظفال امليتس حني؟ -23  ما مسى تلسمي املصنز ٌَربامج اًرتتًو

 ما مسى تلسمي املصنز ٌَربامج اًصايضَة، واًرتفهيَة ًألظفال امليتس حني؟ -24

 ما مسى تحلِق املصنز ٌَصؿاًة اًيفس َة ؿىل املس توايث اآلتَة: -25

 ى اًحيايئ.املس تو  .أ 

 املس توى اًوكايئ. .ة 

 املس توى اًـاليج. .ح 

 ما مسى تحلِق املصنز  ٌَصؿاًة الاحامتؾَة ؿىل املس توايث اآلتَة: -26

 املس توى اًحيايئ. .أ 

 املس توى اًوكايئ. .ة 

 املس توى اًـاليج. .ح 

 هَف تمت معََة اس تلعاة األظفال ٌَمصنز ؟ -27

 ُي توخس ؿالكة تني املصنز وأدشت اًعفي ثضلك خمعط ومعًل ؟ -28

 املِام، واًعالحِاث املولكة ألكسام املصنز، واًـامَني فَِ؟ سى وضوخمما  -29

 حدود الدراست:
 تتحسذ ادلزاسة ابحلسوذ اًتاًَة:

متثي مبصنز اًعفوةل اآلمٌة يف مسًية تـز. -2  احلس املاكين ٌدلزاسة ٍو

متثي يف اًـامَني مبصنز اًعفوةل اآلمٌة، واألظفال امليتس حني إىل -0  املصنز. احلس اًخرشي ٌدلزاسة ٍو

متثي ابًفرتت من ًوهَو وحىت أقسعس  -3  م. 0227احلس اًزمين ٌدلزاسة ٍو

 هصطلحبث الدراست:
ف املس متس من اًلواهني واٌَواحئ راث اًـالكة ابًعفوةل، سواء اكن ؿىل  فِا ٌَعفوةل ؿىل اًتـًص تـمتس ادلزاسة يف تـًص

فاث املأدور هبا  ا اًتـًص  يف مصنز اًعفوةل اآلمٌة )موضوغ ادلزاسة(:املس توى ادلويل أم اٍميين، ابؾتحاُز

ف ادلويل:  اًتـًص

َة اًعفي تأهَ: "لك إوسان مل ًتجاوس اًثامٌة ؾرشت، ما مل ًحَف سن اًصصس كدي ركل مبوحة  تـّص  الاتفاكِة ادلًو

 اًلاهون امليعحق ؿَََ، أي ما مل تحسذ اًلواهني اًوظيَة س ياً أظلص ٌَصصس". 

ف اًوظين:  اًتـًص

م واملسمى تلاهون حلوق اًعفي يف اًفعي األول مٌَ اًتسمَة واًتـًصف  0220( ًس ية 45اًلاهون زمق )تياول 

حِث ؾص  اًعفي تأهَ: "لك إوسان مل ًتجاوس مثاين ؾرشت س ية من معصٍ ما مل ًحَف سن اًصصس كدي ركل. )حصمي، 

 (.242، ض 0226
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 اإلطبر الٌظزي:
َة، تـسُّ حٌلًة األظفال من اًواحداث اًوظ  يَة اًيت تسـى ادلول ًتحلِلِا مبرتَف مؤسساهتا اًيؼامِة، وادلًو

ة، ملواهجة املضالكث اًيت كس هتسذ حِاهتم ومنومه اًسَمي يف مجَؽ هواحَِ اجلسسًة واًـلََة  ومجـَاهتا األََُة، واخلرًي

 واًيفس َة والاحامتؾَة.

ة اًثاهَة مصاحـة اإلؿالن اًساتق حللوق اًعفي وتوس َؽ وهؼصاً حلاخة األظفال إىل اًصؿاًة فلس مت تـس احلصة اًـاملَ

و مىون من ؾرشت تيوذ 2959هعاكَ حِث أظسزث األدم املتحست إؿالاًن ُُسي اإلؿالن اًـاملي حللوق اًعفي ؿام  م، ُو

لك أهواغ  تتضمن حق األظفال ابٍمتتؽ ابذلاًة اخلاظة، وحلِم يف اًصؿاًة الاحامتؾَة واًعحَة واًتـَميَة، وحٌلٍهتم من

 (.238، ض 0226اإلٌُلل واًلسوت والاس تلالل واٍمتَزي اًـيرصي أو ادلًين )حصمي، 

ة،  َة، وؾصتَة يف جمال مصبنز وذوز اًصؿاًة اًيت تـمي يف جمال تسًز يف ُشا اًس َاق تربس أمهَة تَمس جتازة ذًو

ُس  إكَميَة أو حمََة سحسة، ػاُصت أظفال اًضوازغ يه ػاُصت ؿامل  حِث إنوتأَُي، وزؿاًة  أظفال اًضوازغ  َة، ًو

فأظفال اًضوازغ ًتواخسون يف تدلان ؿست، ومبسمَاث خمتَفة، فِم موحوذون يف توًوهَا تح  مسمى )ذوذ اخلضة(، ويف 

ومدَا ٌسموهنم )أوالذ اًلحاز(، ويف فِتيام ًعَلون ؿَهيم )األوالذ اًسُئو  ن، أو واٍاكمريون ٌسموهنم )اًعَعان(، ويف هًو

وذي خاهريو ٌسمون زأش امل َفِا ٌسمون تؼ)اًفاران(، ويف ًز لزل(، أما يف تريو فُسمون تؼ)ظارص اًفبوِة(، ويف تًو

تؼ)اجملصمني اًِامض َني(، ويف ُيسوزاش ًعَق ؿَهيم )املمتصذون اًعلاز(، أما يف سااري فِعَلون ؿَهيم )اًـعافري(، ويف 

سوذان ٌسمون )اًضٌلسة(، ويف مرص ًعَلون ؿىل أهفسِم امس اًحدلان اًـصتَة ًعَلون ؿَهيم أسٌلء خمتَفة ففي اً 

 ، ض (.0225)اًسوش(، أما يف اٍمين فُسمون أهفسِم )أظفال اٍىصاتني(. )ذومك، 

وألن ػاُصت أظفال اًضوازغ صااـة فإن ُياك جتازة ؿست اكن ُسفِا احلس من/ أو اًس َعصت ؿىل ُشٍ اًؼاُصت و 

ا اًسَحَة، ومن ُش  ٍ اًتجازة ما ًًل:اًتلََي من آاثُز

ي(. -  مرشوغ أمزياذ ألظفال اًضوازغ  يف )اًرباًس

ة األمي ًصؿاًة أظفال اًضوازغ يف )مرص(. -  مجـَة كًص

 جتصتة اًسوذان يف اًتـامي مؽ مضلكة أظفال اًضوازغ. -

 مجـَة ظحاخ ًصؿاًة وتمنَة اًعفوةل يف  )اًسوذان(. -

 جصانمج اًعسًق يف )األزذن(. -

 (. مجـَة تُيت يف  )امللصة -

 هزكز الطفىلت اَهٌت كوشزوع لحوبٌت أطفبل الشىارع:
اهعالكاً من اإلؿالن اًـاملي واستٌاذاً إىل كاهون حلوق اًعفي اٍميين حللوق اًعفي، أوضئ مصنز اًعفوةل اآلمٌة يف 

ال من م، وركل هبس  احلس من اآلاثز اًسَحَة ًؼاُصت أظفال اًضوازغ، ومن أخي حٌلًة األظف0225مسًية تـز ؿام 

اًسَوهَاث اًسَحَة اًيت كس ٍىتس هبا اًعفي يف اًضازغ، ابإلضافة إىل توفري املأوى، واًلشاء، وتأَُي اًعفي، وإهساتَ 

رمية، وذجمَ يف سوق اًـمي ؾيس تَوػ سن اًـمي وإهساتَ املِازاث الاحامتؾَة، ومساؿستَ ؿىل أن ًـُش حِاتَ تأمان 

ة، أم تصفهيَة، أو زايضَة، أو جلافِة.... وأن ميازش األوضعة املياس حة ًس يَ سواء  اكه  تصتًو

وكس خاء إوضاء مصنز اًعفوةل اآلمٌة يف مسًية تـز تَحَة ٌَحاخة املَحة تـس تيايم واسذايذ أؿساذ أظفال اًضوازغ 

ني يف ظيـاء فلط تؼ) م، 2994( ظفي يف اًـام 0222حِث كسزث مٌؼمة اًَوهُس َف ؿسذ أظفال اًضوازغ واملتسًو

( ظفاًل. نٌل أصازث ذزاسة أدصى إىل أن 4962%( حبَث ًعي إىل )4ؽ اًحاحثون أن ٍزذاذ ُشا اًـسذ تًس حة )وتوك

( 08789م إىل )0222م، مث وظي ُشا اًـسذ يف ؿام 2994( ظفاًل ٌَـام 03027ؿسذ أظفال اًضوازغ كس تَف )
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( من 35222واًض حاة، فإن ُياك ما ًلازة )ظفاًل، ووفلاً ٌَتلسٍصاث اًيت رهصث يف اإلسرتاتَجَة اًوظيَة ٌَعفوةل 

 (0226أظفال اًضوازغ يف اٍمين. )اًرسوزي، 

مبوحة   8/9/0227م، ومت تسصني اًـمي تَ زُسَاً تتازخي  27/4/0225تأسس مصنز اًعفوةل اآلمٌة تتازخي 

(، ونشكل 0222م )( ًـا209( والحئتَ اًتيفِشًة زمق )0222( ًس ية )2كاهون ادلـَاث واملؤسساث األََُة زمق )

( 0220( ًـام )58( وتـسًالتَ والحئتَ اًتيفِشًة ابًلصاز اًوسازي زمق )2990( ًـام )04كاهون زؿاًة األحساج زمق )

 ثضأن اًالحئة اًتيؼميَة إلس ياذ ذوز ومصبنز اًصؿاًة الاحامتؾَة إىل ادلـَاث واملؤسساث األََُة.

األََُة،  ًتَ إىل مجـَة اًتاكفي واًصؿاًة الاحامتؾَة، إحسى ادلـَاثتياًء ؿىل ركل مت إس ياذ مصنز اًعفوةل يف تسا

ون الاحامتؾَة واًـمي، وكس اس متص األمص ؿىل ركل اًيحو كصاتة اًـامني، مث ؿاذ إس ياذٍ وركل من كدي وسازت اًضؤ 

 )مؤدصاً( إىل مىتة وسازت اًضؤون الاحامتؾَة واًـمي.

ة راث كاًة ت  ة هتس  إىل إؿاذت تأَُي األظفال ايذٍن ًـُضون ػصوفاً ظـحة، ونشكل ًُـسُّ املصنز مؤسسة تصتًو منًو

األظفال تال مأوى، وذجمِم احامتؾَاً، وتـَميَاً، ورميَاً، تُرس وسِوةل ؿرب جصامج وأوضعة ًتخٌاُا املصنز، ونشكل ؿرب 

 كٌواث، وهجاث أدصى راث ؿالكة ابًـياًة ابألظفال وزؿاٍهتم.

 أهداف الوزكز:
 صنز إىل:هيس  امل

 احلس من اهتضاز ػاُصت أظفال اًضوازغ وحٌلٍهتم من خماظص الاحنصا  أو اًتـصط هل من ذالل اآليت: -2

 تلسمي اًصؿاًة اًعحَة واًلشااَة واملَخس مليتس يب املصنز من أظفال اًضوازغ. .أ 

ة، واًيفس َة، والاحامتؾَة تحلق ٌَعف .ة  ي الاسؼ تلصاز، إجياذ تُئة مٌاس حة، وآمٌة تض متي ؿىل اًصؿاًة اًرتتًو

 واألمن اًيفيس والاحامتؾي.

اإلسِام يف إؿاذت تأَُي األظفال مبا حيلق اهتلاهلم إىل احلَات اًعحَـَة اًلامئة ؿىل اًثلة ابًيفس، والاهفتؼاخ  .ح 

 ؿىل اجملمتؽ توؾي املواظية والاهامتء.

ة واًتأَُي اًفين واملِين مليتس يب املصنؼز، وركل إلهسؼاهبم اخلؼرباث، واملِؼ .ذ  ازاث اًفٌَؼة واملِيَؼة يف اًتسًز

 اًسن املياسة، حبَث ًعححوا كاذٍزن ؿىل الاًتحاق ثسوق اًـمي ؾيس تَوػ سن اًـمي.

 تحلِق رشبنة مؽ اجلِاث املـيَة ثضؤون اًعفوةل يف مـاجلة ػاُصت أظفال اًضوازغ وركل من ذالل: -0

ؼؼا اًسؼؼَحَة ؿؼؼرب وسؼؼا .أ  ؼؼف تؼؼؼاُصت أظفؼؼال اًضؼؼوازغ مؼؼن ذؼؼالل اًتوؾَؼؼة تعاثُز اي اإلؿؼؼالم امللؼؼصوءت، اًتـًص

 واملسموؿة، واملصاَة.

ة، ومصبنز اًصؿاًة األدصى ٌَحاالث اًيت تس تسؾي ركل. .ة   اإلحاةل ؿىل مصبنز اًتسًز

 اًتًس َق ووضؽ اخلعط اًيت تسِم يف مـاجلة ػاُصت أظفال اًضوازغ. .ح 

 أًشطت الوزكز:
 حيلق املصنز أُسافَ من ذالل األوضعة اآلتَة:

ة، وإهسؼاة اس تلدال األظفال يف املص  -2 نز، وخشهبم إًََ، وتححُهبم فَِ من ذالل اًصؿاًة واخلسماث، واًتؼسًز

 اخلرباث.

الاُؼؼامتم مبضؼؼالكث األظفؼؼال املؼؼرتذذٍن ؿؼؼىل املصنؼؼز، ومـاجلهتؼؼا مؼؼن ذؼؼالل الادتعاظؼؼَني اًيفسؼؼ َني،  -0

ني، ووضؽ جصامج املتاتـة واذلاًة ملن حيتضهنم املصنز، أو من ًلوم ت إحؼاٍهتم إىل مصبنؼز وذوز اًصؿاًؼة والاحامتؾَني، واًرتتًو

 الاحامتؾَة األدصى.
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ة، واًتأَُي ًتوفري فؼصض تـَؼمي ملؼن اهلعؼؽ مؼن األظفؼال ؾؼن اًتـَؼمي ، وفؼصض  -3 اًتًس َق مؽ هجاث اًتسًز

ة رمين ملن ٍصقة يف تعوٍص كسزاتَ يف ُشا اجلاهؼة ، ونؼشكل فؼصض اؼو األمِؼة ملؼن مل ًَتحلؼوا هنااَؼا يف اًعؼفو   تسًز

 اًتـَمي األسايس.األوىل من 

وإحاةل من  اًعحَة ًصؿاًة األظفال ايذٍن ًـاهون من أمصاط أو إؿاكاث ميىن ؿالهجا، مؽ املؤسساث اًتًس َق  -4

 وهنم والاس متصاز يف املتاتـة والاظمئيان ؿَهيم.ؤ مصبنز وذوز اًصؿاًة الاحامتؾَة راث الاُامتم ثض ؿالهجم إىلٌس تـيص 

 ل ايذٍن ًمت تأََُِم وظازوا يف سن اًـمي وفلاً ًلاهون اًـمي اًيافش.اًسـي إىل توفري فصض معي ًألظفا  -5

 الفئت الوستهدفت:
ؤالء األظفال يف لك األحوال معيفني إىل جالجة أمناظ  أظفال اًضوازغ مه اًفئة املس هتسفة ملصنز اًعفوةل اآلمٌة، ُو

 من اًـالكاث األدشًة ويه:

2-  ٌَ ـوذون إٍهيا   محُ  ًومِاً.أظفال هلم ؿالكة تأدشمه، ًو

 أظفال اتعاهلم تأدشمه ضـَف، ًشُحون إٍهيا لك حني وآدص. -0

 أظفال ًُس هلم ؿالكة تأدشمه إما ًفلساهنم ابملوث، أو اًعالق، أو ًِجص أدشمه أو أهنم من األظفال اٌَلعاء. -3

 ألسبم الوزكز:
 ًتىون املصنز من األكسام اًتاًَة:

 كسم الاس تلدال: وًلوم ابملِام اآلتَة: -

َة ؾهنم يف جسالث ذاظة.اس تل  -2 ن املـَوماث واًحَاانث األًو  دال األظفال املس تلعحني من اًضازغ، وتسٍو

ن مـَومؼاث يف اسؼ امتزت ذاظؼة تؼشكل، ًتأسؼُس  -0 فتح مَف ذاض ٍلك ظفي مرتذذ ؿؼىل املصنؼز، وتؼسٍو

 كاؿست تَاانث، ومـَوماث ؾن اًعفي.

ًيفيس تلؼصط إحؼصاء ذزاسؼة متـملؼة ٌَعفؼي، إحاةل احلاالث الاحامتؾَة إىل كسم اًححث الاحامتؾي، وا -3

 وتحََي حاًتَ، وأوضاؿَ  وتحسًس األس حاة اًيت أذث إىل ىزول اًعفي إىل اًضازغ.

إؿساذ اًتلاٍزص الاحامتؾَؼة، واًيفسؼ َة ؾؼن األظفؼال ايذٍؼن مت حبؼث حؼاٍهتم وزفـؼَ إىل املؼسٍص اًتيفِؼشي  -4

في اًؼيت تسؼ تحق اإلكامؼة املؤكتؼة يف املصنؼز تلؼصط هتَئتؼَ إلؿؼاذت ٌَمصنز ٌَيؼص يف احلاالث واختار اًلصاز ثضأن إحلاق اًع

 اهسماخَ يف أدشتَ  أو إحاًتَ إىل مصبنز، وذوز زؿاًة أدصى.

 كسم اإلًواء املؤك : وًلوم ابملِام اآلتَة: -

تلسمي اًصؿاًة الاحامتؾَة، واًيفس َة من ذالل اًتـص  ؿىل املضالكث اًيت ًـاين مهنا األظفؼال، واًـمؼي  -2

 ؿالهجا.ؿىل 

 تلسمي اخلسماث األدصى )اًلشاء، اخلسماث اًعحَة، املالثس، اإلكامة(. -0

 تلسمي أوضعة تثلِفِة، وتـَميَة، وذًًِة، وتصفهيَة ًألظفال. -3

 الاُامتم ابٍهتشًة، واًتيلِح ٌَسَوهَاث اخلاظئة، واًـمي ؿىل تـسًَِا. -4

 حبث وتليص املـَوماث ؾن ماكن تواخس أدشت اًعفي. -5

 ة األدشت يف اس تـاذت ظفَِا.اًتأنس من زقح -6

 تيؼمي جصامج اًزايزاث املتحاذةل تني األظفال، وأدشمه. -7

 تساًة مجؽ مشي األظفال مؽ أدشمه. -8

 ذمع األدش، أو جصامج سايذت ادلذي. -9
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 تسء جصامج اإلرشا ، واملتاتـة تني مصنز اإلًواء، واملسزسة، واألدشت. -22

 .املتاتـة، واًتلِمي، ونتاتة اًتلٍصص ادلوزي تشكل -22

توىل ُشا اًلسم  كسم اًححث الاحامتؾي، واًيفيس: - تأًف من الادتعاظَني اًيفس َني والاحامتؾَني، ًو ًو

 املِام اآلتَة:

 اًزنول املَساين إىل اًضازغ واحتشاة األظفال،وتصقَهبم ابملصنز، ومن مث اس تلعاهبم من اًضازغ إىل املصنز.  -2

 حاهبا، وتعيَف حاٍهتم .ذزاسة حاالث األظفال، وتضرَط أوضاؾِم، وتحََي أس   -0

ة واًيفس َة والاحامتؾَة، واإلرشا  ؿىل تيفِشُا. -3  اًترعَط ًألوضعة اًرتتًو

توفري املياد اًعؼحي املياسؼة ٌَعفؼي، وإساةل اًتؼوتص دلًؼَ، وإصؼـازٍ ابألمؼان واًعمأهٌُؼة، واًـمؼي ؿؼىل  -4

 هسة جلتَ، وإجياذ ؿالكة متَية مـَ. 

ة، واًصايضَة، واًرتفهيَة.املضازنة يف إؿساذ اًربامج واألوضعة الا -5  حامتؾَة، واملساتلاث اًثلافِة، واًفىًص

 مضازنة اًعحُة يف تضرَط حاةل األظفال وزمس دعة ٌَـالح. -6

 اإلرشا  واملياوتة يف اًفرتاث اٌََََة. -7

ة، واًتلرياث اًيت ظصأث ؿَهيا. -8  إؿساذ اًتلاٍزص ؾن حاالث األظفال اًيفس َة، والاحامتؾَة، واًرتتًو

 مؽ املصبنز، وذوز اًصؿاًة الاحامتؾَة اباافؼة، وأذش موافلهتا ابس تلدال األظفال اااًني إٍهيا.اًتًس َق  -9

إحاةل األظفؼال إىل مصبنؼز، وذوز اًصؿاًؼة الاحامتؾَؼة األدؼصى اباافؼؼة حسؼة كؼصاز املؼسٍص اًـؼام تـؼس  -22

 إظالؿَ تلٍصص اًحاحثني، والادتعاظَني.

ن املـَوماث، واًحَاانث ا -22 ظوزت من املَف اخلاض جؼلك ظفؼي  خلاظة ابألظفال اااًني وإزسال كِس وتسٍو

 إىل اجلِة ااال إٍهيا اًعفي.

توىل املِام اآلتَة: كسم اًتـَمي، واألوضعة اًصايضَة، واًرتفهيَة: -  ًو

 إؿساذ اًيؼام اًتـَميي، واًرتتوي مبا ًتٌاسة مؽ حاةل، وػصو  اًعفي امليتسة. -2

 ـارص اإلسالمِة ًتـسًي سَوهَاث األظفال.إكامة اًيسواث ادلًًِة، واًض -0

اًـمي ؿىل تمنَة كسزاث، ورمؼازاث اًعفؼي مؼن ذؼالل تـَميؼة اًلؼصاءت، واٍىتاتؼة واًلؼسزت ؿؼىل اًتحؼسج،  -3

 واًتـحري، واًـمي ؿىل تلَري سَوهَاتَ حنو األحسن.

خِؼؼة، واًتأَََُؼؼة ًألظفؼؼال، ونؼؼشكل اًؼؼربام -4 ج اًصايضؼؼَة، إؿؼؼساذ اًؼؼربامج، واألوضؼؼعة اًتـَميَؼؼة، واًتسًز

 واًرتفهيَة، وتيؼمي املساتلاث اًصايضَة، واًثلافِة واًرتفهيَة.

ا مت اًيت واًثلافِة واًصايضَة واًرتفهيَة، اًتـَميَة، واألوضعة األؾٌلل، ؾن اًتلاٍزص إؿساذ -5  وس يواًي. ذوزاًي، اجناُس
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 الدراسبث السببمت:
وكس ُسف   ة اًفصذ مؽ أظفال اًضوازغ ذزاسة مِساهَة(( تـيوان)تلومي فـاًَة ذمازسة ذسم0222. ذزاسة ظاذق )2

لة ذسمة اًفصذ مؽ أظفال اًضوازغ  من ذالل اآليت: ،إىل تلِمي فاؿََة ذمازسة ظًص

لة ذسمة اًفصذ يف اًتـامي مؽ أظفال اًضوازغ. -2  اًتـص  ؿىل ظحَـَة، وصلك املٌلزسة احلاًَة ًعًص

لة  -0  هبشا اجملال.تحسًس حواهة اًلعوز اًيت تواخَ ذمازسة اًعًص

لة ذسمة اًفصذ مؽ أظفال اًضوازغ وسايذت فاؿََهتا. -3  اكرتاخ تعوز رمين ًفِس يف تعوٍص ذمازسة ظًص

 اًتـص  ؿىل تـغ اًـوامي املؤثصت ؿىل فاؿََة املٌلزسة احلاًَة مؽ أظفال اًضوازغ. -4

َة ًالدت عاظَني الاحامتؾَني، وملِاش وكس اؾمتسث ادلزاسة يف مجؽ اًحَاانث ؿىل أذاتني ٌُل اس امتزت تَاانث أًو

لة ذسمة اًفصذ مؽ أظفال اًضوازغ(. وأحًص  ادلزاسة ؿىل مجَؽ مصبنز زؿاًة أظفال اًضوازغ  )تلومي فاؿََة ذمازسة ظًص

وخس يف ادلـَة ) ة األمي مبسًية اًلاُصت، ًو ( مصبنز الس تلدال حاالث أظفال اًضوازغ، نٌل مشَ  ؾَية 7اًتاتـة دلـَة كًص

َؽ الادتعاظَني، والادتعاظَاث ايذٍن ًـمَون يف مصبنز زؿاًة أظفال اًضوازغ مبسًية اًلاُصت، وكس تَف ادلزاسة مج 

 ( ادتعاظَاً وادتعاظَة.30( أدعااَاً، ومت استِفاء مجَؽ اًحَاانث من )37ؿسذمه )

لة ذسمة اًفصذ، وؿسم وكس أػِصث هتاجئ ادلزاسة أن أكَة الادتعاظَني الاحامتؾَني تيلعِم اخلربت يف ذمازسة ظًص

لة ذسمة اًفصذ، وأن س يواث اخلربت ًِا  نفاًة إؿساذمه املِين، وأن املؤُي ٌسامه تسزخة هحريت يف فاؿََة املٌلزسة املِيَة ًعًص

ذوز يف ركل، نٌل أػِصث وحوذ ازتحاظ تني اإلؿساذ املِين، وفاؿََة املٌلزسة املِيَة، نٌل أػِصث اًيتاجئ ووفلا ًألوسان 

%، وأن هلط 87.5ة أن املٌلزسة املِيَة ذون املس توى املعَوة، وحعَ  ؿىل اًرتتُة األول توسن مصحج املصحج

%، وهلط املـاز  املِيَة املصتحعة ابملٌلزسة حعَ  86.5املِازاث املِيَة ابجملال خاءث يف اًرتتُة اًثاين توسن مصحج 

ة أنرث من األؾٌلل املِيَة حعَ  ؿىل اًرتتُة %، واًرتنزي ؿىل األؾٌل84.4ؿىل اًرتتُة اًثاًث توسن مصحج  ل اإلذاًز

% ، نٌل أػِصث 79.0%، واًتضىِم يف هتاجئ املٌلزسة خاء يف اًرتتُة اخلامس توسن مصحج 82.3اًصاتؽ توسن مصحج 

لة ذسمة اًفصذ مؽ أظفال  اًيتاجئ وحوذ تـغ اًعـوابث اًيت تـوق فاؿََة ذمازسة الادتعاظَني الاحامتؾَني ًعًص

 ًضوازغ، وكس زتخ  وفلا ٌَوسن املصحج، ؿىل اًيحو اآليت :ا

خِة ًالدتعاظَني الاحامتؾَني يف جمال املٌلزسة. -2  هلط ادلوزاث اًتسًز

 اًفجوت تني اإلظاز اًيؼصي واًواكؽ املَساين، مبا ًسل ؿىل ؿسم الاُامتم ابًتعحَلاث اًـمََة. -0

 ذمازسة كري املترععني ٌَزسمة الاحامتؾَة ابجملال. -3

ط اإلرشا   املِين ؿىل الادتعاظَني الاحامتؾَني ذما ًسفؽ تـغ املٌلزسني ًالؾامتذ ؿؼىل احهتؼاذاهتم هل -4

 اًضرعَة واااوةل، واخلعأ.

صحؽ اًسخة إىل ؿسم اًزايزاث املزًنَة اٍاكفِة. -5  ؿسم املتاتـة املس متصت ٌَحاالث اًفصذًة، ٍو

 هلط املوازذ، واإلماكانث املؤسس َة اًالسمة ٌَمٌلزسة. -6

 ؿسم توظَف ادلوز املِين  ًالدتعاظَني الاحامتؾَني ابجملال ثضلك واحض. -7

ؼيـىس ركل يف كؼةل اُؼامتم اإلذازت  -8 ؿسم تفِم إذازت املؤسسة ٌدلوز املِين ًالدتعاظَني الاحامتؾَؼني، ًو

 تتعوٍص اًـمي املِين وتفـَهل.

ؼؼشا ًـىؼؼس نؼؼرث  -9 ؼؼة أنؼؼرث مؼؼن األؾؼؼٌلل املِيَؼؼة، ُو ؼؼة امللكؼؼف هبؼؼا الاُؼؼامتم ابألؾؼؼٌلل اإلذاًز ت األؾؼؼٌلل اإلذاًز

 الادتعاظَني الاحامتؾَني، وؿسم فِم اًحـغ من املٌلزسني )ذاظة كري املترععني( ًعحَـة أذوازمه ابملؤسسة.
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وكس (، تـيوان)ذزاسة مِساهَة تلِميَة دلوز اًصؿاًة الاحامتؾَة يف مسًية ظيـاء(0224. ذزاسة ؿاذل، وآدصون )0

ذزاسة لك مصنز من املصبنز اًيت كام  تسزاس هتا تـترب ذازسة  حِث إنا جالج ذزاساث، تضمي  ُشٍ ادلزاسة يف ظَاهت

ُشٍ ادلزاسة تياًو  ابًوظف واًتحََي واًتلِمي اجلواهة اخملتَفة: اإلوضااَة، )اًـمصاهَة(،  حِث إنيف حس راهتا، 

ة، واًترشًـَة واملِيَة، واًتأَََُة، واًتـَميَة، واخلسماث... اخل ، ٍلك من: مصنز اًيوز ٌَمىفوفني ومصنز اًتأَُي واإلذاًز

ون الاحامتؾَة يف ؤ اًتـَميي واملِين يذي الاحتَاخاث اخلاظة، وذاز اًتوحَِ الاحامتؾي اًتاتـة ًوسازت اًتأمِياث، واًض

 مسًية ظيـاء )أماهة اًـامصة(.

ياماث، اًوزص، اًفعول ُسف  ادلزاسة إىل وظف املحاين من حِث: املوكؽ، اًتعممي، اًعَاهة، توسًؽ امل 

ادلزاس َة، ومسى مالءمهتا الحتَاخاث تكل اًفئاث، نٌل ُسف  إىل اًتـص  ؿىل وحوذ اٌَواحئ، واًَِبلك اًتيؼميَة اًيت 

ة، واًتـَميَة، واملِيَة املؤُةل ٌَـمي يف ُشٍ املصبنز   تيؼم اًـمي ادلاذًل ٌدلوز واملصبنز وتحسًس مسى توفص اٍىواذز اإلذاًز

ة، وتأَُي مٌتس يب ُشٍ ومسى الا ة، وتأَُي اٍىواذز يف ُشٍ املصبنز، ونشكل تسًز ُامتم ايذي حيؼي تَ موضوغ تسًز

ي ٌساؿسمه ؿىل اًتىِف، والاهسماح مؽ جممتـِم، وتحسًس  املصبنز ملواهجة فرتت ما تـس ختصهجم من ادلاز، أو املصنز  ُو

عـوابث اًيت ًواهجوهنا، ونشكل مـصفة ؿسذ املسزسني، وختععاهتم، ؿسذ، وهوغ احلصاسة، واذلاًة املتوفصت يف املصبنز، واً

ة ايذي حعَوا ؿَََ، نٌل ُسف  ادلازسة إىل مـصفة ذوز األوضعة يف معََة إذماح تكل اًفئاث من  وذرباهتم، وهوغ اًتسًز

، واجلِاث اًصُسَة، أو مٌتس يب ادلاز، أو املصنز، نٌل ُسف  ادلزاسة إىل مـصفة تاكمي اجلِوذ تني تكل املصبنز، وادلوز

 امليؼٌلث كري احلىومِة املـيَة، وتني أدش املس تفِسٍن.

أما ابًًس حة ألذواث ادلزاسة، فلس مت اس تزسام أذاتني ٌُل الاس امتزت )الاستداهة(  واملياكضة اًحؤزًة، يف حني اكه  

ثي تساز اًتوحَِ الاحامتؾي، ومصنز اًيوز ؾَية ادلزاسة موسؿة ؿىل ادلوز واملصبنز اًيت مشَهتا ادلزاسة  يف )ظيـاء(، وتمت 

 ٌَمىفوفني، ومصنز اًتأَُي اًتـَميي واملِين يذوي الاحتَاخاث اخلاظة.

أػِصث هتاجئ ادلزاسة أن أكَة اٍاكذز اًـامي مه من كري املترععني يف اًـمي الاحامتؾي ابًصمغ من حاخة ظحَـة 

ىل إذازت املصنز، وقَاة اًتأَُي ٌَاكذز، وتثخِتَ وػَفِاً يف ػي اًـمي يذكل، ابإلضافة إىل ؿسم توفص هواذز كاذزت ؿ

حمسوذًة اإلماكانث، وقَاة اًربامج اإلمنااَة واًوكااَة، واًـالحِة، نٌل ال ًوخس يف املصنز أي هوغ من أهواغ اًتأَُي املِين، 

 وؿسم إذزاك أمهَة اًترعط، واًوؾي تأمهَة ذوز الادتعايص اًيفيس والاحامتؾي.

 ًتـَق ابملسبهن فِوخس فهيا اٍىثري من اًيلط والادتالالث، األمص ايذي ًـصط املس هتسفني ٌَىثري من اخملاظص، فامي

أّما ابًًس حة ٌَلشاء فلس أنسث ؾَية ادلزاسة أن اًعـام كري اكٍ ، وكري متيوغ، نٌل أن املصبنز تفتلص ألي هوغ من اًصؿاًة 

ًوخس تًس َق، وتـاون، وتاكمي تني اجلِاث راث اًـالكة )وسازت اًتأمِياث  اًعحَة يف اٍهناز، وأػِصث اًيتاجئ أهَ ال

 الاحامتؾَة، وسازت اًرتتَة واًتـَمي، وسازت اًعحة(  ًتحلِق مس توى أذىن من اإلرشا ، واًتاكمي يف اًـمي. ضؤونواً 

اكهل، وقَاة اًتـٍزز وفامي ًتـَق ابملس هتسفني )دعوظاً األحساج(، تحني تـصط احلسج ٌَـلاة اًعازم جاكفة أص

ٌَسَوهَاث احلس ية، وؿسم توفص ظحُة، وؿسم توفص مرشفني مترععني، نٌل ال توخس دزاهة ذاظة جلك حسج، وؿسم 

ة، وتأَُي احلسج.  توفص اًحعاهَاث ثضلك اك ، نٌل ال ًوخس اُامتم ابًيؼافة، واًتسًز

لسم يف املصبنز ونشا يف اإلؿساذ املِين، من يف اخلسماث اًيت ت اً أػِصث هتاجئ ادلزاساث اًساتلة أن ُياك كعوز

ة ًالدتعاظَني اًيفس َني والاحامتؾَني، نٌل أن ُياك كعوز يف اخلسماث اًيفس َة، والاحامتؾَة سواء   اً ذالل اًتسًز

يَة إىل املِ  تفتلص والاحامتؿني الادتعاظَني اًيفس َني نٌل أن أؾٌلل اًـاليج، ميف ؿىل املس توى اإلمنايئ، أم اًوكايئ، أ

 واًـَمَة.
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 إجزاءاث الدارست:
 جممتؽ ادلزاسة: -2

متثَون يف ) ( فصذاً ، وكس اكترصث ؾَية 23ًتىون جممتؽ ادلازسة من مجَؽ اًـامَني يف مصنز اًعفوةل اآلمٌة، ، ٍو

( أدعااَة 2( أدعااَة هفس َة)تم إزصاذ هفيس (، )2( من اًـامَني يف املصنز ومه ؿىل اًيحو اًتايل: )9اًححث ؿىل )

( وهَةل، مؽ اًـمل أهَ 2( مسٍص، )2وةل تـَميَة، )ؤ ( مس2( مرش  ًًَل، )2( مرشفني، )0احامتؾَة)تم ؿمل احامتغ ( ، )

مل ًمت إذزاح الًك من) احلازش( ،) اًعحاذة( ،)متعوؾتني(، نٌل ًتىون جممتؽ ادلزاسة من مجَؽ األظفال  امليتس حني ٌَمصنز 

  ( ظفاًل مجَـِم من ايذهوز.23وؿسذمه )

 أذات ادلزاسة: -0

هؼصاً ًعحَـة ادلزاسة، فلس مت اس تزسام امللاتةل نأذات دلؽ املـَوماث، حِث مت إؿساذ ذًَي مللاتةل اًـامَني يف املصنز، 

وذًَي آدص مللاتةل األظفال امليتس حني ٌَمصنز، وكس مت إؿساذ ذًَي امللاتةل تـس اإلظالغ ؿىل أُسا ، وأذتَاث املصنز، يف 

ات ًلِاش اًعسق اًؼاُصي من ذالل ؾصضَ ؿىل حممكني أاكذميَني مترععني يف ؿمل الاحامتغ وؿمل حني دضـ  األذ

 اًيفس، ومت إحصاء اًتـسًالث تياًء ؿىل مالحؼاث اامكني.

 اًتعحَق:  -3

فًصق  مت تعحَق األذات ؿىل اًـامَني يف املصنز، واألظفال املتواخسٍن يف املصنز )ذالل فرتت اًلِام ابدلزاسة(، من كدي

ف اًحَاانث اًيت حعي ؿَهيا 25/7/0227 – 9حبيث مىون من جالجة ابحثني، وركل ذالل اًفرتت من  م، مث مت تفًص

 اًحاحثون وتحَََِا مكَاً، وهَفِاً مبا جيَة ؿىل اًتساؤالث وحيلق أُسا  ادلزاسة.

 ًتبئج الدارست وهٌبلشتهب:
 أواًل: ًتبئج هجتوغ األطفبل الوتىاجدٌي فً الوزكز:

 فامي ًتـَق مبسى إص حاغ حاخاث األظفال امليتس حني إىل املصنز فِيي ؿىل اًيحو اًتايل :

 أ. جمال احلاخة إىل اًتلشًة:

ىن من  69,03ٌضري كاًحَة املس تجَحني تًس حة ) %( إىل أن اًلشاء ايذي ًمت تلسميَ إٍهيم، حيلق هلم إص حاؿاً، ٍو

حِث ال تتضمن اإلًفاء ابالحتَاخاث املتيوؿة ٌَجسم، ري متواسهة  وك ظحَـة تكل اًتلشًة ًتضح تأهنا ؿىل ـص اًتذالل 

، َ ال ًمت تلسمي اٌَحوم واًفوبنَ واخلرضواث إالّ تعوزت انذزت خساً، يف حني أن ُياك ؿسم تيوغ يف ظحَـة اًوحداثإه

َا( يف وحديت اإلفعا حِث ًمت تلسمي أظيا  مـَية ثضلك ص حَ مس متص، َاث )اًفاظًو ز واًـضاء، يف حني دعوظاً اًحلًو

ميثي هلم إص حاؿاً ونفاًة، تلغ  َ%(، اؾتربوا أن حعوهلم ؿىل اًتلشًة يف حس رات32.76أن ما تحلى من أفصاذ اًـَية )

 اًيؼص ؾن مىوانث اًوحداث اًلشااَة.

ًة، وما من ذالل ُشٍ اًًسة ًتخني أثص اًتفاوث اًـمصي يف ُشا اجلاهة من ذالل اٍمتَزي تني ما ًمت تلسميَ من تلش

ًًدلي تلسميَ، إالّ أن ُشا اًتحاٍن مل ًلَي من زضا املس تجَحني ؾٌل ًمت تلسميَ، دعوظاً يف ػي حصمان ُؤالء املس تجَحني 

 ًومِاً( كدي اًتحاكِم ابملصنز.  وحداث مٌتؼمة)جالج تعوزت ؿامة، أم تعوزت سواءً  ُشٍ اًتلشًة ؿىل من احلعول أو ؿسم متىهنم

 :ًيومة. جمال احلاخة إىل ا

)املحُ ( يف املصنز يه ذسمة حِست من حِث الاًزتام مبواؾَس اًيوم ٌضري املس تجَحون إىل أن ذسمة 

ظحاحاً(  يف أمبهن واسـة وراث اس تلالًَة فصذًة، مؽ توفص اكفة متعَحاث املحُ  )اًلعاء،  8 –مساًء  9)والاستِلاع

 ؿسم هؼافة مس تَزماث املحُ ، ومن اًواحض أن ُؤالء %( أصازوا إىل03,27اًفصاص، اًوساذت(، إالّ أن ما وسخهتم )

ٌَ ًُس احلس األمثي ى وٍ  ،اًيؼافة املعَوتة ىمن مس تو  حس مـلولميثَون اًًس حة األكي، األمص ايذي ٌضري إىل توفص 
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ًتلري ضِا ألصـة اًضمس، أو قسَِا تعوزت ذوزًة تحـاً ً تـص ) من حِث دعوظاً فامي ًتـَق تيؼافة األقعَة واًفصص

 .ملس تزسمني ًِا من األظفال(ا

 :ح. جمال احلاخة إىل اٌَـة

ـي ركل ًـوذ 84,62)وتًس حة ٌضري كاًحَة املس تجَحني،  ا يف املصنز، ًو %( إىل ؿسم نفاًة األًـاة اًيت مت توفرُي

ز اإلماكانث متاحاً يف إظا إىل الادتال  يف املَول واًصقحاث دلى األظفال، وتيوغ جماالث أًـاهبم، األمص ايذي ال ًـسُّ 

ويف ػي الادتال  اًـمصي تني األظفال، وزمبا ٍصحؽ ركل أًضاً إىل اإلكدال ؿىل تـغ األًـاة  املاذًة ٌَمصنز ومساحتَ

 ، املتوفصت ثضلك أنرب من األًـاة األدصى ذما ٌسخة اسذحاماً كس ًسفؽ األظفال إىل الاؾتلاذ تـسم نفاًة ُشٍ األًـاة

عوظاً يف ػي حمسوذًة تكل األًـاة )حمي، تًس ظاوةل، مساحة ضَلة ٍىصت اًلسم، ومالءمهتا إلص حاغ حاخاهتم، د

 تََازذو، صعصجن، مىـحاث(.

 ة:َاًعح ذ. جمال احلاخة ٌَصؿاًة 

يف اخلسماث اًعحَة امللسمة يف املصنز، حِث مل  اً واحض اً من ذالل إخاابث املس تجَحني ًتضح أن ُياك كعوز

ُس  ُياك سحوظاث ذوزًة، نٌل أهَ ال ًوخس خشط  خيضؽ األظفال إىل سحط أو وضف ظيب ؾيس ذدوهلم إىل املصنز، ًو

َة تاكذ تىون  مترعط )ظحُة، حصي( ٌَلِام تتلسمي اًصؿاًة اًعحَة ًألظفال، نٌل أن املواذ اخلاظة ابإلسـافاث األًو

ي مـِا ؿَؼؼى اًيحو املعَوة يف إضافة إىل أن احلاالث اإلسـافِة ال ًمت اًتـامحمسوذت، وملترصت ؿىل األص َاء اًخس َعة، 

إلضافة إىل ؿسم توفص س موكؽ املصنز ؾن أكصة وحست حصَة، ابـػــي ؿسم توفؼؼص وس َةل هلي اتتـة ٌَمصنؼؼز، وهؼصاً ًحُ 

خس فهيا سوى مرش  واحس كري كاذز ؿىل ملاذزت املصنز ذالل اًفرتت اٌََََة اًيت ال ًو  ني تأؿساذ مٌاس حة، دعوظاً فاملرش 

 شٍ اًؼصو ، لك ركل ٌضري إىل وحوذ اٍىثري من أوخَ اًلعوز يف اخلسماث امللسمة يف ُشا اجلاهة. يف مثي ُ

 :اخة ٌَتوحَِاحلُؼ. جمال 

جياتَة ؿالكهتم مبرشفهيم يف اجتاُاث خمتَفة مهنا إٌضري كاًحَة املس تجَحني تًس حة تاكذ تلرتة من اًًس حة اٍهنااَة إىل 

 تفق املس تجَحون ؿىل وحوذ ُشٍ اخلاظَة دلى مرشفهيم تسون اس تثٌاء وكس اؾتربوُاما ًتـَق ابًتوحَِ واًيعح حِث ا

 مسأةل حمحشت وراث فااست هحريت ابًًس حة هلم.

لة اًتوحَِ واًيعح فإن  %( كس أصازوا إىل أن املرشفني ال 69,00من املس تجَحني) وس حة ؿاًَةوفامي ًتـَق تعًص

يف احلسوذ ادلهَا ويف احلاالث اًيت تس تسؾي ركل رضوزت، وكس أوحزوا تكل أجياء اًتوحَِ إالّ يف ًَجأون إىل اًرصاد 

 احلاالث فامي ًًل:

 ؾيس حسوج اًضجاز تني األظفال. -

 ؾيس ازتاكة األدعاء املىصزت. -

ا كس مبم ال ًتأثصون سَحاً حِث إهنن املس تجَحني كس أػِصوا تلسٍصاً ؿاًَاً ٌَحاالث املزاحِة دلى مرشفهيم إتي 

اؾتربوا تأهنا و من رصاد أو توتَخ تحـاً ٌَحاةل املزاحِة ٌَمرش  ألن ركل ال ٍىون إالّ يف حاالث كََةل خساً،  ًتـصضون هل

ة املس تجَحني تًس حة َألهنم ًسزهون أهنا يف معَحهتم ويذكل ًتجَ كاًح  ظحَـيال تثري حساسُهتم وإمنا ًتلدَوهنا ثضلك 

شا ٌضري إىل أن احلاخة  من ظـوابث يف حِاهتم َا ًواهجوه%( إىل اظالغ املرشفني ؿىل مضالكهتم وم 90,32) ُو

 ٌَتوحَِ دلى أظفال املصنز، ًتوفص ًِا اإلص حاغ املالمئ من كدي اًلامئني ؿىل املصنز.
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جياتَة تني املرشفني واألظفال )املس تجَحني( كس أًل  تؼالًِا إجيااًب ؿىل ظحَـة اًـلاة من اًواحض أن اًـالكة اإلتي 

%( إىل وحوذ ؾلاة حسسي ًمت توكِـَ ؿىل مصتىة اخلعأ  62.53 املصنز، حِث أصازث اًلاًحَة)املس تزسم يف

ىن ، اًتـٍزز اًسَيب )كعؽ اًـالكة مؤكتاُ مؽ اًعفي( مثياملتىصز تـس أن ٍىون ُشا اًعفي كس مص مبصاحي ؾلاتَة ساتلة  ٍو

شا ما أصاز إًََ ركل مل مييؽ من ػِوز اًتشمص من ُشا اًـلاة اجلسسي املمتثي ابًرض  ما وسخهتم ة ابًـعا ؿىل اٍىف ُو

 من املس تجَحني. %( 38.47)

%( إىل ؿسم كدوهلم ًفىصت تـممي اًـلاة ؿىل األظفال، يف حال حسوج  38.46نٌل أصاز املس تجَحون تًس حة )

 األوضعة ادلاؾَة، حِث اؾتربوا تأهَ ًًدلي مـاكدة اخملعئني فلط. يف أجياءأدعاء أو خماًفاث 

 :جمال احلاخة ٌَصفاق و.

جياتَة اًـالكة فامي تُهنم، حىت أهنا تعي دلى اٍىثرٍين إىل حس تىوٍن ظساكاث، ويه إأنس مجَؽ املس تجَحني ؿىل 

ـي ركل ًـوذ إىل اًتلازة يف ظحَـة اًؼصو  اًيت ًـاهون مهنا، ابإلضافة إىل اإلزصاذاث  ؿالكاث تتسم ابًوذًة، ًو

تىوٍن ؿالكاث ظَحة تني األظفال ذاذي املصنز تلغ اًيؼص ؾن  ؿىلواًيت تحث مجَـِا  اخلاظة ابملصنز وظحَـة أوضعتَ

 عاهتم الاحامتؾَة.َتُئاهتم وحم 

ن األمص مل خيُي من وحوذ صىوى دلى اًحـغ من ظلاز اًسن من تـصضِم ًالؾتساء إوؿىل اًصمغ من ركل ف

ىن ركل ًمت يف حسوذ ضَلة ثسخة اٌَواحئ اًيت  تحصم ركل ذاذي املصنز، ويف ػي اجلسسي من ِكدي األنرب مهنم، ٍو

جَحني ًؤنسون ؿسم %( من املس ت  76.90ذ املرشفني إىل خاهة األظفال تعوزت ص حَ ذامئة، ذما حـي ما وسخهتم )و حو 

هؼصاً ٌَعساكاث اًيت تىوه  تُهنم، وصـوزمه تتضاتَ اًؼصو ، وؿسم وحوذ إساءاث ابًلة من تـضِم صـوزمه ابخلو  

 أو متىصزت فامي تُهنم. 

 األمن:س. جمال احلاخة إىل 

، واًيت فَِ تواخسمه يف أجياءاتفق املس تجَحون ؿىل أن املصنز حيلق هلم األمان، من ذالل اذلاًة اًيت ًلسرما هلم 

تمتثي أجصس أصاكًِا يف ظحَـة املحىن من حِث موكـَ اًحـَس ؾن مصنز املسًية، ونشا اًسوز ايذي حيَط تَ وؿسم تـسذ 

َََة، ابإلضافة إىل وحوذ املياوتني ذالل اًفرتاث ؤ املساذي، ووحوذ خشط مس ة ًو ول ؾن ُشا املسذي وحصاسة هناًز

ن أهنم مبفصذمه ذاذي املصنز، لك ركل ابإلضافة إىل اإلحساش ابألمن هتِجة إص حاغ وحاخملتَفة حبَث ال ٌضـص املس تجَ 

 وزمبا أضفى ركل هوؿاً من األمان ًألظفال ذاذي املصنز. ...(ًتوحَِاحلاخاث اًيت مت اإلصازت إٍهيا سَفاً )اًتلشًة، املأوى، ا

 َتـَمي:خ. جمال احلاخة ٌ 

تلوًة تلسم هلم من  ذزوش ( إىل أهنم ًتَلون ذؾٌلً تـَميَاً من ذالل % 69,03أصاز كاًحَة املس تجَحني تًس حة )

تـَميَة تتالءم  ذزوسا%( ًتَلون  32,76مَتحلني ابملسازش، يف حني أن ما وسخهتم ) نِكدي املرشفني ابؾتحازمه ما ٍزاًو

ةل ابجلواهة اًلميَة واألذالكِة اًرتتوًة راث اًعاملواكف يف حني أن ادلَؽ خيضـون ًيفس  مؽ حاةل الاهلعاغ ؾن املسازش

 من ذالل حفغ اًلصآن، واًتوؾَة ادلًًِة واإلزصاذًة. )ذزوش، هعاحئ...(

 :ظ. جمال احلاخة ٌَتلسٍص، واحرتام دعوظَاث اًعفي، وحلوكَ

 نحِث إ ،أصاز كاًحَة املس تجَحني إىل أن ُياك اٍىثري من احللوق اًيت ًمت احرتارما من ِكدي اًلامئني ؿىل املصنز

ما اكن ضازاً، وإن اكن تـغ املس تجَحني أصازوا  ملتيَاهتم تحرتم فال ًمت اًـحث هبا أو تفتُضِا ذون ؿَمِم أو أذشُا إالّ 

 .تاملىسوز لَلة أوامل كريحوذ تـغ ادلواًَة يف املصنز هؼصاً ًو  ألظفالإىل أن أذواهتم ًُـتسى ؿَهيا من ِكدي تـغ سمالهئم ا
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وُشٍ اآلزاء ًمت  ،زاهئمآم  اًفصظة ٌَتـحري ؾن هئإؾعاتكل اًيت تمتثي يف املس تجَحون  ومن احللوق اًيت ٍمتتؽ هبا

اإلظلاء ًِا واًتفاؿي مـِا واحرتارما، نٌل حيصض اٍاكذز اًفين يف املصنز ؿىل ؿسم كعؽ ؿالكاث األظفال تأدشمه زمغ ما 

 زايزاث.، أو من ذالل اًتفِاً تواظي األظفال مؽ أدشمه ُاتحلِق  ٌضوهبا من حفاء وكسوت تي ٌسـون إىل

م ال حِث إهننٌل أنس املس تجَحون تأهنم ٌضـصون تإوساهُهتم يف املصنز من ذالل املـامةل اإلوساهَة اًيت ًتَلوهنا 

تشًئة أو كاس َة، وال ًمت ومصِم ابًـاز هوهنم أتوا من اًضازغ، وال ًتـصضون إىل  َةفؼ إلساءاث ً  ًتـصضونهياهون وال 

ة أو امل  فلصمه أو اوسالدِم ؾن أدشمه أو هحشمه من ِكدي جممتـِم.  ً ومصِم ابًـازوال ًمت  ،ةكري احلس يـامةل اًسرًص

%( أن خَوسِم مؽ الادتعاظَني ٍىؼون مبحؼغ إزاذهتؼم وؾيؼس صؼـوزمه ابحلاخؼة إىل 76.90نٌل أصاز ما وسختَ )

مؽ الادتعاظَني  ؿىل اجلَوش ِم ًإلحداز%( إىل تـصض  03.27)ز ما وسخهتمحني أصا ركل، يف جيربون ؿىل ركل، فِم ال

 يف تـغ املواكف.

%( من املس تجَحني إىل أن أدشازمه، ومضالكهتم تحلى ثضلك دشي مؽ املرش ، أو 69.03نٌل أصاز ما وسخهتم )

ىن ما وسخهتم ) %( من املس تجَحني أصازوا إىل أن أدشازمه، 32.76من دلًَ املضلكة، وال ًتحسج هبا أمام اآلدٍصن، ٍو

مضالكهتم ال تحلى ثضلك دشي تُهنم وتني املرشفني، أو ايذٍن اظَـوا ؿىل مضالكهتم، حِث ًمت اًتحسج ؾن أدشازمه، و 

 ومضالكهتم أمام اآلدٍصن.

 ي. جمال احلاخة ٌَصؿاًة:

ملـصفة مسى إص حاغ حاخة اًعفي امليتسة ٌَمصنز ٌَصؿاًة، ومسى تَلَِ ٌَصؿاًة املياس حة، مت اًرتنزي ؿىل مسى 

%( 84.62امتم مبضالكث اًعفي ذاذي املصنز، من ذالل إص حاغ ُشٍ احلاخة، وكس أصاز أكَة األظفال وتًس حة )الاُ

%( أصازوا 25.38إىل أهَ ًوخس اُامتم مبضالكهتم من كدي املرشفني، والادتعاظَني، ٍىن تـغ األظفال، وتًس حة )

اًسن من األظفال، أو ايذٍن مه يف سن املصاُلة، ذما ٌضري  إىل أهَ ال ًمت الاُامتم مبضالكهتم، واكه  ُشٍ اًًس حة من هحاز

إىل أن األظفال ايذٍن وظَوا إىل مصحةل املصاُلة زمبا أهنم مل ٌضـصوا تأن اًصؿاًة اًيفس َة، أو الاحامتؾَة، اًيت تُلسم هلم يف 

 نثري من املواكف كري اكفِة.

 ك. جمال احلاخة ًالهامتء:

ذ دلى كاًحَة األظفال اًضـوز ابالهامتء ٌَمصنز ثضلك هحري، وأهنم جيسون إص حاؿاً ًِشٍ تحني من ذالل امللاتةل أهَ ٌسو 

 ٌلً يف حِاهتم. رماحلاخة من ذالل تواخسمه فَِ، نٌل أن املصنز ميثي ابًًس حة هلم صُئاً 

 ل. جمال احلاخة إىل احلة:

من ًـمي يف ُشا املصنز، نٌل ٌضـصون حبة أػِصث هتاجئ امللاتالث أن أظفال املصنز حيحون املصنز، نٌل أهنم حيحون 

 اًـامَني يف املصنز هلم، يف حني ال ٌسوذ دلهيم ركل اًضـوز ابحلة جتاٍ اجملمتؽ أو من كدي األذري.

 اًعفي واجملمتؽ:م. 

 ًـاهون من أسمة اًثلة ابجملمتؽ أو ااَط نٍزاًو األظفال مامن  أن كاًحَة املس تجَحني امللاتالث إىلهتاجئ تضري 

%( ٍصون أن اجملمتؽ ًلف ضسمه من ذالل اًصفغ الاحامتؾي 60.53ما وسخهتم) حِث إنالاحامتؾي ايذي ًـُضون فَِ، 

 .وخسون يف اًضوازغً، اهعالكاً من هوهنم هلم

اًحـغ من أفصاذ اجملمتؽ مه من  ولك وإمناًـتلسون أهَ ال جيوس اًتـممي ؿىل اجملمتؽ  ن األظفال ايذٍنًًل ركل وس حة م

ؤالء ميثَون ما وسختَ .ثلة املوحوذت دلى األظفــالؿسم اً خدون حباًؼة ًتس  حسو أن  %(38.25)ُو اًضـوز كــس  ُشاًو

حِث ػِص ما وسخهتم  ،اهـىس أًضاً ؿَؼؼى ظحَـة املضاؾص واألحـــاسُس اًتؼؼي حيمَِا ُؼؼؤالء املس تجَحني جملمتـِم

 اًياش ًُس دلهيم زمحة.اؾتلاذاً مهنم تأن  ال حيحون اجملمتؽ %( ذمن53.84)
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ن اس تجاتة املس تجَحني يف ُشا ااوز تأيت مًسجمة مؽ إخاابهتم يف اااوز األدصى، يف ػي إ :ذما س حق ميىٌيا اًلول

ىن  ،ما ًلسمَ املصنز من ذسماث خمتَفة، وما حيللَ من زؿاًة واُامتم حبلوق اًعفي فِحسو األمص يف ُشا الاجتاٍ إجياتَاً، ٍو

ن ُشٍ الاس تجاتة كس تحمي هلساً مضيَاً دلوز املصنز فامي ًتـَق تتـٍزز ؿالكة األظفال أذون اإلصازت إىل ركل ال حيول 

ـ  ةل كس تلرتة من اًـام، األمص ايذي ًـين و حِم، دعوظاً يف ػي وحوذ أظفال مو مبجمت ذٍن ذاذي املصنز ًفرتت سمٌَة ظًو

 حبَث ًعحح ُشا اجلاهة حارضاً مضن جصامج وأوضعة املصنز ،َرضوزت اُامتم املصنز مبسأةل اًـالكة تني اًعفي وجممتـ

ُس تـمَق حاةل اًصفغ ٌَمجمتؽ من ِكدي  ابؾتحاز أن من أجصس أُسافَ إؿاذت تأَُي اًعفي ٍيك ًعحح ؾضواً يف جممتـَ، ًو

 األظفال ذون أن ٍىون ركل ملعوذاً.

 ثبًٍب: ًتبئج همببالث الؼبهلٍي فً الوزكز:
 ًـامَني :أ. جمال نفاًة ؿسذ ا

( خشعاً مه من ميثَون اٍاكذز اًخرشي 23ًاُلحغ أن املصنز ًتىون من ؿسذ من األكسام اًيت ٌضلَِا ابجملمي )

ؿسم نفاًة ُشا اًـسذ ًتحلِق أُسا  املصنز من ذالل تيفِش ؿىل  ـامَون يف ُشا املصنزٌَمصنز، وكس اتفق املس تجَحون اً

 توفص ؿسذ أنرب من اًـامَني مبرتَف ادتعاظاهتم. اًربامج واألوضعة حِث تلتيض رمام املصنز

، )ادتعايص وادتعاظَة(، وأدعااَني احامتؾَني تواحس ةهفس َ ةحِث جنس أن املصنز ال ًتضمن سوى أدعااَ

وجالجة مرشفني ذاذََني  ،مسٍص املصنز ةواناح املصنز ، ابإلضافة إىل ظامق اًـمي اإلذازي املمتثي مبسٍصةتـَميَ وةلؤ ومس

 ابإلضافة إىل اًّعحاد وحازش املصنز. ني يف اًفرتاث اخملتَفةمٌاوت

َني( كس ظ عاتد دعوظاً املتعي تعحَـة وضاظ املصنز )الا ،جتسز اإلصازت إىل أن ُشا اًيلط اًـسذي اًواحض

ة مضاؾفة، ابإلضافة إىل  ني ًتويل رمام إذاًز َني ظ عاتد لِام ابدلوز اإلزصاذي امليوظ ابالاً أفسح اجملال أمام تـغ اإلذاًز

يف اًتـامي مؽ  ، وفلاً ملحسأ اااوةل واخلعأُؤالء ؿىل ذرباهتم ايذاتَةـمتس زمغ ؿسم توفص املؤُالث اًـَمَة يذكل، وإمنا ً 

 األظفال تحـاً ًس يواث معَِم يف املصنز، واًيت ال تتجاوس اًـامني )معص املصنز(.  

 اًتأَُي:ة. جمال 

ن ُشا اٍاكذز ال حيمي يف مـؼمَ املؤُالث فإاملصنز، يف ذي يف اٍاكذز اًـامي ًاُلحغ أهَ ابإلضافة إىل اًيلط اًـس

غ ُشا اًيلط من ً اًـَمَة املعَوتة  ضلي اًوػَفة املالمئة يف املصنز )املرشفني، اإلذازت(، وُؤالء حيصظون ؿىل تـًو

خِة يف جمال زؿاًة األظفال، ويه ادلوزاث اًيت أصاز املس تجَحو ن إىل حمسوذٍهتا تي زمبا حشهتا، ذالل ادلوزاث اًتسًز

يب، فتؼي  ا ؿىل جماالث حمسوذت، مبا ال ًُتِح اجملال أمام ادلَؽ ًالس تفاذت من ُشا اجلاهة اًتسًز ابإلضافة إىل اكتعاُز

َ اجلِوذ كامئة ؿىل الاحهتاذاث ايذاتَة وحماوالث بنتساة املـصفة راتَاً فامي ًتـَق تعحَـة اًًضاظ املولك إٍهيم ٌَلِام ت

و ما أنسٍ املس تجَحون أهفسِم، هون ذربهتم ضـَفة يف ُشا اجملال  ،دعوظاً يف ػي حمسوذًـــة اخلرباث يف ُشا اجملال ُو

 هلم اًـمي يف جمال زؿاًة األظفال كدي اًتحاكِم ابملصنز. ًتسن   حِث مل

األزتؽ، مهنا ذوزت راث ظاتؽ ؿام جتسز اإلصازت إىل أن ٍلي ادلوزاث اًيت دضؽ ًِا اٍاكذز اًـامي ابملصنز ال تتجاوس 

ف تأظفال اًضوازغ، يف حني أن ادلوزاث اًثالج األدصى راث ظاتؽ ختعيص يف جمال اًتعوٍص اإلذازي  حول اًتـًص

شٍ ادلوزاث اًترععَة اكترصث  واملايل وأدصى يف جمال اإلرشا ، ونشا ذوزت يف جمال مصبنز اًصؿاًة الاحامتؾَة، ُو

واحس من اٍاكذز حسة ادتعاظَ ابإلضافة إىل الاظالغ ؿىل جتازة ذماجةل نٌل ُو احلال يف املضازنة فهيا ؿىل خشط 

حُتني يف لك من األزذن ومرص،  فلسان  مؽ اإلصازت إىلمصنزي اًعفوةل اآلمٌة يف لك من ظيـاء وؿسن، ونشا ذوزتني تسًز

صنز اًساتلة  ، وركل مؤرش ؿىل قَاة اًصؤًة حِث مت الاس تلياء ؾهنا من كدي إذازت املؿسذ من اٍىواذز اًيت مت تسٍزهبا 

ة .  يف اًترعَط ٌَتسًز
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 اجلِاث اإلرشافِة:ح. 

ُياك فلط  حِث إناملصنز ًُس تأمكهل اكذزاً مس متصاً مٌش تأسُس املصنز، يف ن اٍاكذز اًفين اًـامي إ :ميىن اًلول

ن أوخَ اًلعوز يف اجلاهة اإلرشايف ؿىل ذمن ًـمَون مٌش تأسُسَ، وكس اتفق ُؤالء ؿىل وحوذ اٍىثري م أصزاضأزتـة 

إىل ما كدي )هجاث  ؿستحِث اكه  ترش  ؿىل املصنز املرشفة تـسذ اجلِاث  :املصنز هؼصاً ًـسذ من اًـوامي من أجصسُا

مجـَة و ، وُشٍ اجلِاث متثَ  يف مىتة اًضؤون الاحامتؾَة واًـمي )هجة حىومِة(، (كََةل من إحصاء امللاتالث ساتَؽأ

( وابًتايل فلس اكن ًِشا اًتـسذ يف اجلِاث اإلرشافِة أثصٍ اًسَيب ؿىل أذاء أََُة مجـَةواًصؿاًة الاحامتؾَة ) اًتاكفي

ي األمص املصنز، هؼصاً ًالسذواحِة يف اختار تـغ اًلصازاث من هجة، واإل تاكًَة من كدي اًحـغ ؿىل اآلدٍصن يف كضااي اٍمتًو

ة )ملاتي اًتلشًة(، هوهنم متعوؿني ايذي ًيـىس حىت ؿىل حعول اٍاكذز اًفين  واًـامَني ابملصنز ؿىل مس تحلاهتم اًضًِص

 َـمي وال حيعَون ؿىل مصتحاث )أحوز(.ٌ

من هجة أدصى مل ٍىن ُياك إرشا  مدارش ؿىل أذاء املصنز، حِث اكن ًلترص األمص ؿىل جمصذ متاتـاث ُاتفِة 

تصتة ؿىل ركل من حمسوذًة يف اٌَلاءاث اًتضاوزًة، أو اًيت ًمت  وتـغ اًزايزاث اًياذزت كري اجملسوةل أو اخملعط ًِا وما

من ذالًِا متاتـة سري األذاء، ومس توى الاجناس وتحلِق األُسا ، ابإلضافة إىل قَاة خاهة اًترعَط من ِكدي 

، وتياًء ؿىل ركل مل اًـامَني ابملصنز ملواهجة أؾحاء معَِم مبفصذمه يف نثري من األحِان ماملرشفني، وتصك اًحاة مفتوحاً أما

 ٍىن ُياك تلِمي ًتكل اخلعط وما ًًتج ؾهنا.

ا كس أسِم  ثضلك واحض يف تـاكة إذازاث خمتَفة ؿىل املصنز ذالل فرتت وخزيت، مل تتجاوس  ًـي تكل اًـوامي وكرُي

تـغ األحِان  اجلِاث مسؤوًَاهتا جتاٍ املصنز، تي أذى يفتكل تـضِا س تة أصِص، األمص ايذي اهـىس سَحاً ؿىل تحمي 

 إىل حصمان املصنز من احلعول ؿىل تـغ "امليح" املاذًة ثسخة اسذواحِة اًلصازاث من ِكدي املرشفني.

 اًترعَط:ذ. جمال 

ٌضري املس تجَحون يف ُشا اًعسذ إىل ضـف خاهة اًترعَط يف أذاء املصنز هوهَ ًـمتس يف نثري من حواهحَ ؿىل 

ؿىل  َأذاءمه ًلوم يف أكَح نص دلهيم اخلرباث اٍاكفِة يف ُشا اجملال، يذا فلس اؾتربوا أاجلِوذ ايذاتَة ٌَـامَني، ذمن ال تتوف

ذون أن تىون دلهيم زؤًة اكمةل  ،األمص ايذي جيـي أذاءمه جمصذ اس تجاتة ملا ًواهجوهَ يف واكـِم اًـمًل احهتاذاث راتَة

أم اإلذازي يف خمتَف اجلواهة اًيفس َة  سواء اكن ركل يف اجلاهة اإلرشايف ،ومس تلدََة ًعحَـة مفصذاث معَِم

ة.  والاحامتؾَة واًتـَميَة واإلذاًز

إىل إؿاذت اًيؼص فهيا هؼصاً ًلعوزُا،  ًَجأونتي ٌضري املس تجَحون إىل أن اخلعط اًيت جيهتسون يف وضـِا نثرياً ما 

 ظموحة تتجاوس واكؽ إماكانث املصنز.دعط  جىوهنا مـؼمِا اتسموزمبا  ؽ اإلحصايئتابإلضافة إىل  هوهنا مل تىن تتعف ابًعا

 اًعـوابث:ُؼ. جمال 

ـي من أجصسُا:  أصاز املس تجَحون إىل وحوذ مجةل من اًعـوابث اًيت تـرتط سري اًـمي يف املصنز، ًو

ي ااسوذ أو اًضئَي خلعط وجصامج وهواذز اًـمي - حِث ٌضىو املس تجَحون من ؿسم حعوهلم ؿىل  اٍمتًو

أجصسُا أحوز اًتيلالث من  واًيت منفي ابحتَاخاهتم األساس َة، تواؾَسُا، واًيت تعحَـهتا ال مس تحلاهتم )اًخس َعة( يف م

ـمََة اًزنول املَساين ًالس تلعاة، وتحلِق اًتواظي مؽ األدش من ذالل اًزايزاث املَساهَة، ما ًتـَق ت و  ،ًََإاملصنز و

ئم  ذما كساألظفال، األمص ايذي ًضـف كسزت ُؤالء اًـامَني ؿىل تىوٍن ؿالكاث مؽ أدش  ًتِح هلم فصظة إؿاذت أًو

حىت أن ُشا اًلعوز املاذي مل ًمت جتاوسٍ من ذالل توفري وس َةل اهتلال ذاظة ابملصنز تسمح  ،األظفال إىل روهيم

) وإن اكن ُياك وؿس توس َةل ٌَـامَني فَِ تتحلِق ما جعزوا ؾن تحلِلَ راتَاً يف ػي حمسوذًة اإلماكانث املاًَة دلهيم

ىن حىت وك  إؿساذ ُامو   .ا اًححث مل تعي(شظالث ٍو
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و عؿسم صـوز اًـامَني ابالس تلصاز أو األمن اًوػَفي يف ػي حاًيت اًت - وغ واًتـاكس اًيت ًـمَون من ذالًِا، ُو

صـوزاً صـوز اكن ابإلماكن جتاوسٍ من ذالل تحمي اجلِاث اإلرشافِة ملسؤوًَاهتا يف توفري متعَحاث املصنز، مبا ًحـث 

و ما تـزس دلى املس تجَحني  دلى اًـامَني ابًثلة جبسًة ُشا املصنز ووضوخ زؤًتَ، واًلٌاؿة تأمهَة ادلوز ايذي ًلوم تَ، ُو

من ذالل إصازهتم إىل قَاة ادلوز اإلؿاليم يف تسََط اًضوء ؿىل املصنز وظحَـة اخلسماث اًيت ًلسرما وادلوز ايذي 

 .ًؤذًَ يف سخِي احلس من مضلكة أظفال اًضوازغ

ُشٍ اًعـوابث تتاكمي مؽ تكل اًعـوابث املتـَلة ابًـمي اإلرشايف وما تصتة ؿَهيا من ضـف يف خاهة  -

 اًترعَط،  ابإلضافة إىل تسين مس توى اًوؾي تأمهَة مثي ُشٍ اًتجازة اإلوساهَة. 

 اًرشحية املس هتسفة:و. جمال 

املصنز، حِث جصسث  كدية املس هتسفة من تحني من ذالل اس تجاتة املس تجَحني أن ُياك جتاوساً خلعااط اًرشحي

ٍلوؿة من حاالث الاس تلدال ألظفال من روي الاحتَاخاث اخلاظة، يف ػي ؿسم أََُة املصنز الس تلدال مثي ُشٍ 

حِث ال ًوخس مترععون يف ُشا اجلاهة، األمص ايذي أنسٍ املرشفون من ذالل إصازهتم إىل ؿسم كسزهتم ؿىل  ،احلاالث

 َتواظي مـَ.ٌ روي الاحتَاخاث اخلاظة )ُسـَاً( وأهنم مل ميتَىوا وس َةل أو ًلة  من ظفالاًتـامي مؽ أحس األ

 ؿالكة املصنز ابملؤسساث األدصى:س. جمال 

تحني من ذالل ملاتةل املس تجَحني أن ؿالكة املصنز ابملؤسساث احلىومِة ومٌؼٌلث اجملمتؽ املسين ضـَفة وركل فامي 

وإن ُوخس أحِااًن هوغ من اًـالكة مؽ مؤسسة أو هجة، فإهنا ؿىل األكَة ؿالكة مل تىن  َمصنز،ًٌتـَق ابجملمتؽ ااًل 

 مسزوسة، أو خمعط ًِا، وإمنا وخسث ثضلك ؾصيض هتِجة ملتلري ظازئ، أو حسج ؿاجص.

ةل تتجاوس حسوذ اًفرتت املسموخ هبا  ويذكل  يف املصنز،جصسث حاالث مس متصت يف تواخسُا ابملصنز ًفرتت سمٌَة ظًو

مؽ أن املفرتط أن حاالث مثي  جتاوسث فرتت تلااَ يف املصنز اًـام ابؾتحازٍ ًُس ذازاً ًإلًواء، حِث ُوخس أحس األظفال 

 .ُشٍ اكن جية إحاٍهتا إىل املصبنز اإلًوااَة راث اًـالكة

 اًربامج اًتأَََُة ًألظفال:خ. جمال 

ال إىل مثي ُشٍ اًربامج، وابًصمغ من ركل ال توخس أنس مجَؽ املس تجَحني ؿىل أمهَة ُشا اجلاهة واحتَاح األظف

خِة وتأَََُة ًألظفال، نٌل ال توخس وزص أو مـامي أو إماكانث ماذًة تتـَق هبشا اجلاهة واًيت  دعط أو جصامج تسًز

ًفرتط وحوذُا )حسة أذتَاث املصنز(، نٌل أصاز املس تجَحون إىل أهَ ال ًوحـــس فٌَون مترععون ًلومون هبشا 

ىل اآلن مل ًمت إهساة األظفال أي رمية أو حصفة رميَة، نٌل مل ًمت بنتضا  كسزاث األظفال ومِوهلم إو ،، وتياًء ؿَََاًـمي

شا مؤرش كري اجيايب  فإهَ حسة ًواحئ  ،مت اخلامسة ؾرشت من معصٍأاًعفي يف املصنز إرا ما  حِث إنومواُهبم، ُو

ة فان معري ُشا اًعفي اًضازغ مصت  وتشكل ويف ،وأهؼمة املصنز ال حيق هل املىوج فَِ ػي قَاة جصامج اًتأَُي واًتسًز

 َ مل ًؤُي ومل ٍىتسة أي حصفة أو رمية يف املصنز.  حِث إهأدصى 

 ذمج األظفال:ظ. جمال 

ىن حاالث ادلمج ُشٍ مل  ىن تفامي ًتـَق تسمج األظفال يف أدشمه ُياك ؿست حاالث كام املصنز تسجمِا أدشاًي، ٍو

َ مل ًمت تياول مضلكة اًعفي األدشًة واًيت أذث إىل دصوخَ ٌَضازغ سواء اكن حي ُشٍ املضلكة إه حِث ة،مسزوس

ملسخداث ادلاذََة دلى اًعفي ًرتك أدشتَ، وابًتايل فإن  ذمج تكل اب مأ ،ـاانتَ اًيفس َةمب مأ ،ًتـَق ثسَوك اًعفي

وؿسم   ،ملسخداث اًيت أذث إىل دصوح اًعفي مهنااحلاالث من األظفال ذون حي مضلكة اًعفي مؽ أدشتَ أًضاً ومـصفة ا

 تلسمي احلَول املياس حة ًِشٍ املسخداث، كس ًؤذي إىل ؾوذت اًعفي مصت أدصى إىل اًضازغ.
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شٍ هتِجة ظحَـَة ًـسم وحوذ جصامج تأَََُة  ةهَ ال توخس أًإأما ابًًس حة دلمج األظفال رميَاً ف حاةل مت ذجمِا رميَاً، ُو

خِة ألظفال امل ً صنزوتسًز حاالث مت ذجمِا احامتؾَاً سواء يذا مل تربس ، ، نٌل أهَ ال توخس وزص، ومـامي إلؿساذ اًعفي رميَا

 ؿىل ظـَس مؤسساتَ ومٌؼٌلتَ الاحامتؾَة. مأ ،ؿىل ظـَس اجملمتؽ ثضلك ؿام

 أُسا  املصنز:ي. جمال 

ومن ُسا  ؿىل أزط اًواكؽ، ، مت اًتـص  ؿىل مسى تحلِق ُشٍ األتـس الاظالغ ؿىل أذتَاث املصنز وأُسافَ

َ مل تحشل حِث إهاتضح اإلدفاق يف تحلِق األُسا  اًيت ٌسـى املصنز إىل اًوظول إٍهيا  ،نيذالل اس تجاابث املس تجَح

إمنا ًلترص األمص  ،أي هجوذ ٌَحس من ػاُصت اًتسول، ومل تيفش أي جصامج تلي األظفال من خماظص الاحنصا  أو اًتـصط هل

ألظفال امليتس حني ٌَمصنز ثضلك صفِيي ذون وضؽ أي دعط أو جصامج يذكل، نٌل رهص املس تجَحون أن فلط ؿىل توؾَة ا

 جصامج املتاتـة ملن احتوامه املصنز كااحة. 

 اًعحي:ك. اجملال 

 ؿىل أهَ ًوخس كعوز هحري يف تلسمي اًصؿاًة اًعحَة املعَوتة واملياس حة ألظفال املصنز، حِث ال نيأنس مجَؽ املس تجَح

صى اًفحوظاث اًعحَة ؾيس اس تلدال األظفال يف املصنز ٌَتأنس من ذَومه من األمصاط اًلاتةل ٌَـسوى أو األمصاط جُت 

 ،مرش  حصي سواء يف املصنز ًوخس ظحُة أو ال نٌل أهَ املصنز، يف ذٍنو وحاملدعصاً ؿىل تلِة األظفال  متثي اًيت كس ،اخلعريت

و وحست حصَة ملتاتـة حاالث األظفال اًعحَة وإحصاء اًفحوظاث ادلوزًة من ذالل سايزت األظفال إىل مصنز ظيب أ مأ

ة، ابإلضافة إىل ركل ًُوحغ تسين الاُامتم مبس توى اًيؼافة رياًالسمة، نٌل ًوخس هلط يف توف َة اًرضوًز  اإلسـافاث األًو

شا ًـعي مؤرشاً سَحَاً   ألمصاط.        اب إظاجهتمصنز وسِوةل احلاةل اًعحَة ألظفال امل ؾناًضرعَة ًألظفال ومؼِصمه اًـام ُو

 اًرتتوي: اجملال ل.

تضري اًيتاجئ اًيت مت اًتوظي إٍهيا إىل أن ُياك اٍىثري من اجلِوذ اًيت تحشل من أخي تحسني مس توى األظفال 

ة  اجلِوذ اًيت تحشلاًتـَميي سواء من ذالل   تحشلاًيت  ِوذاجل  مأ ،مَتحلني ابًتـَمي اًيؼايم نزاًوٍألظفال ايذٍن ما اًتلًو

مؽ األظفال ايذٍن اهلعـوا ؾن ادلزاسة، وتتسم تكل اجلِوذ جىوهنا انتـة من اخلرباث اًضرعَة اًيت تفتلص إىل اًترعَط 

ة ،املالمئ ة يف  إؿساذ اخلعط واًربامج اًرتتًو يلعِا اًتأَُي واًتسًز اًيت تصاؾي احتَاخاث األظفال ومس توايهتا هتم  ًو

ني ٌَحس من ُشا اًلعوز. اًتـَميَة اخملتَفة،  ابإلضافة إىل أهَ ال ًمت الاس تـاهة خبرباء تصتًو

 اًثلايف: اجملال م.

تلسمي اًربامج اًثلافِة اًيت تصاؾي املصاحي املمتثي يف  ضـف اجلاهة اًثلايف نيتحني من ذالل اس تجاابث املس تجَح

ة ًألظفال ومِوهلم واُامتماهتم اخملتَفة، وما ًلسم يف ُشا  أنرث ما تىون يف ، اًيت اجلاهة ال ًتـسى تـغ املساتلاثاًـمًص

ؽ أساًَة ظصهحا وتـغ األس ئةل اًثلافِة واًيت مل ٍصاغ   ،اجلاهة ادلًين ق واإلاثزت وتيًو مبا ًتالءم مؽ و  ،فهيا خاهة اًتضًو

ة و  دعااط األظفال واحتَاخاهتم  م ثضلك ضـَف وؾضوايئ.املـصفِة واًثلافِة، ابإلضافة إىل هون تكل املساتلاث تلااًـمًص

 اجلاهة ادلًين:ن. 

ىن تحني أهَ ال توخس دعة مـست  أتسى املس تجَحون اُامتماً هحرياً ابجلاهة ادلًين وثضلك مَحوع ٌَحاحثني، ٍو

ىن اذلاش  وال مصصسمسزوسة ًِشا اجلاهة، نٌل ال توخس جصامج موضوؿة ٌَلِام تأوضعة ذًًِة ذاذي املصنز، و  ذًين، ٍو

نٌل تحني أن اًـامَني يف املصنز ميََون إىل ُشا اجلاهة ثضلك حوذ يف ُشا اجملال من ِكدي اًـامَني يف املصنز، و املفلط ُو 

شا أًضاً ًـسُّ هوؿاً من اًلعوز، ضَ وسَواكً  تَلايئ زمبا ًَلعوا جعزاً كامئٍا يف جماالث ختععِم اًفٌَة، ُو  مـني. جعز ؾن ًمن اً تـًو

 :اًصاييض واًرتفهيييش. اجملال 
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اًًضاظ اًصاييض يف املصنز حِث ال توخس جصامج زايضَة أو أوضعة زايضَة  ضـفتؤنس اس تجاابث املس تجَحني 

شا اًلعوز مشي اجلاهة  خمععة، نٌل ال ًوخس مرش  زاييض وال مساحاث مٌاس حة أو اكفِة إلكامة أي وضاظ زاييض، ُو

تَيب زقحاهتم ومِوهلم اخملتَفة ذاظة مؽ  وال ،ي مجَؽ األظفالتىف األًـاة املتوفصت يف املصنز ال حِث إنًألظفال  اًرتفهييي

 .مٌش تأسُس املصنز هبا األظفال إال مصت واحست مل حيغ ، حِث َصحالثاألمص نشكل ابًًس حة ٌادتال  أؾٌلزمه، و 

 اًيفيس : الاجملغ. 

حيتاهجا األظفال ذاظة مؽ  املس تجَحون يف ُشا اجلاهة إىل اًلعوز اًواحض يف تلسمي اخلسماث اًيفس َة  اًيت أصاز

وكس متثي ُشا اًلعوز يف مدىصت، مصاُلة متوسعة(، وحوذ ادتال  معصي )ظفوةل متوسعة، ظفوةل متأدصت، مصاُلة 

، يف ُشا اجملالَربامج اإلمنااَة واًوكااَة واًـالحِة اًترعَط ٌَصؿاًة اًيفس َة ثضلك ؿام، ونشكل قَاة اًترعَط ٌقَاة 

، أو عط ًِا حِث تلسم ثضلك آين وحسة وكوغ األحساجاخملاًيت تُلسم تتسم ابجلِوذ ايذاتَة كري  ةاًيفس َ نٌل أن اًصؿاًة

يف اس تزسام وسااي مجؽ املـَوماث  يف  اً ُشا اجملال، وتحني أن ُياك كعوز، نٌل أهَ ال ًمت الاس تـاهة خبرباء يف املضالكث

حازاث، وامللاًُس...( نٌل تحني ضـف اًتًس َق اًـمًل اًلامئ ؿىل اًـمََة اإلزصاذًة )امللاتةل اإلزصاذًة، املالحؼة، الادت 

وخس  كعوز يف  -أًضاً –أسس ؿَمَة تني من ًلوم تتلسمي اًصؿاًة اًيفس َة، ومن ًلوم تتلسمي اًصؿاًة الاحامتؾَة، ًو

ة يف ُشا اجلاهة،  شا ما حـي اًصؿاًة اًيفس َة  ًألظفال يف حسوذ متسهَة ابًصمغ من أمهَة تاًتسًز لسمي ُشٍ اخلسماث ُو

 ًِا ػصوفِا ومـاانهتا اًيفس َة والاحامتؾَة واألدشًة اًيت تتعَة اٍىثري من اجلِوذ واًربامج من األظفال هون ُشٍ اًرشحية

 اًتىِف مؽ أدشمه وجممتـِم، نٌل تساؿسمه ؿىل اًتىِف يف حِاهتم املس تلدََة. اًيت تساؿسمه ؿىل اإلزصاذًة

  . اجملال الاحامتؾي:

يف اجلاهة الاحامتؾي، وركل يف قَاة اًترعَط ٌَصؿاًة الاحامتؾَة  اً ن ذالل امللاتالث أن ُياك كعوزتحني م

ثضلك ؿام، ونشكل قَاة اًترعَط ٌَربامج اإلمنااَة، واًوكااَة، واًـالحِة يف ُشا اجلاهة  نٌل تحني قَاة ذسمة اًفصذ 

يف ُشا اجملال  نٌل ػِص قَاة اًتًس َق اًـمًل، واًـَمي  تحشل ثضلك فصذي وتَلايئ اً يف املصنز، إالّ أن  ُياك هجوذ

ة اٍاكيف يف  املسزوش تني من ًلسم اًصؿاًة الاحامتؾَة واًيفس َة، نٌل أن من ًلسم اًصؿاًة الاحامتؾَة مل حيعي ؿىل اًتسًز

ي إال أهَ تحني أن ُشا اجملال، وؿىل اًصمغ من أن اًِس  األساش إلوضاء املصنز ًيعة ثضلك أنرب ؿىل اجلاهة الاحامتؾ

 يف ُشا اجملال. اً ُياك كعوز

 اس تلعاة األظفال:ض. جمال 

 ًواخَ ُشا اجلاهة اٍىثري من املـوكاث اًيت تمتثي يف قَاة دعة واحضة ومسزوسة الس تلعاة األظفال، حِث

ة، مواكف اًحاظاثذ ُؤالء األظفال مثي )و وحمـصفة أمبهن تـمتس ُشٍ اًـمََة ؿىل  وحوذمه يف مصنز ، األسواق اًتجاًز

ة مؽ املصنز ٌَتحََف ؾن األمبهن اًيت ًيام فهيا ُؤالء  املسًية، أو من ذالل اًتواظي من ِكدي أحصاة تـغ ااالث اًتجاًز

األظفال،...( ومن مث ًمت اًزنول املَساين إٍهيم، وذما ًضاؾف ُشٍ اًعـوابث ُو ؿسم توفص مواظالث ذاظة ًـمََة 

نٌل أهَ ال توخس دعط، وال ظصق مسزوسة وجمصتة الس تلعاة األظفال من ٌَحاحثني، الاس تلعاة أو أحوز تيلالث 

اًضازغ، وإمنا ًشُة املس تلعة الس تلعاة األظفال مـمتساً ؿىل كسزاتَ اخلاظة، وهجوذٍ ايذاتَة، وأسَوتَ يف اًتـامي مؽ 

شا ًؤذي يف نثري من األحِان إىل حسوج سوء فِم أحِااًن من كدي اًفئة  املس هتسفة. اًعفي، ُو

نٌل أن املس تلعة ًشُة مٌفصذاً، ذون اس تزسام )صازت( مـَية تضري إىل اجلِة اًيت ًتدـِا، واًيت ًُفرتط أن تىون 

ركل سو  ًودل اًضـوز ابألمان دلى اًفئة  َث إنمـصوفة دلى اآلدٍصن، أو وحوذ س َازت تحمي صـاز املصنز، حب 

سِي معي الاس تلعاة، نٌل ًلي امل   ةتسًزؿسم  يف ػيًمت س تلعة اًوكوغ يف تـغ اإلصاكالث. لك ركل املس هتسفة، ٌو

، أو إهساهبم مـاز  تساؿسمه ؿىل اًلِام مبثي ُشا ادلوز، نٌل أهَ ال توخس دعة ؿامة اًلامئني ؿىل معََة الاس تلعاة
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ؿىل مس توى من  مٌَمصنز فامي ًتـَق ابالس تلعاة فاًترعَط يف ُشا اجملال كااة سواء ؿىل املس توى اًـام ٌَمصنز، أ

 ًلوم هبشٍ املِمة.

 :إًََؿالكة املصنز تأدشت اًعفي امليتسة ق. 

ُشٍ اًـالكة  َث إنال توخس دعة مـست، ومسزوسة إلكامة ؿالكة أو ٍىِفِة تياء ؿالكة رميَة مؽ أدشت اًعفي حب 

ىن ًمت  ٍىون ًِا ُس  مسزوش حسة حاةل اًعفي امليتسة، وتمتىش مؽ ظحَـة تىوٍن األدشت ودعوظَهتا، ٍو

ىن  حة، ٍو اًتواظي مؽ أدشت اًعفي ثضلك تَلايئ حسة املوكف اآلين ملضلكة اًعفي، وحيسج اًتواظي مؽ األدش اًلًص

ن واألدش اًحـَست ُياك كعوز يف اًتواظي، وزمبا كس ٍىون ركل ًـسم وحوذ وس َةل مواظالث، نٌل أهَ مل ًلم املترعع

لة املياس حة ٌَتواظي مؽ ُشٍ األدش فامي خيسم اًعفي.يف املصنز تسزاسة حلاالث األدش حبَث تـس ر  كل ًمت تحسًس اًعًص

 :اإلذازي ز.اجملال

ثضلك ؿام ًُس ُياك دعة دلى إذازت املصنز فامي ًتـَق مبِارما نإذازت فامي ًتـَق مبِارما اًتيفِشًة واًتلِميَة ٌَربامج، 

تحني من ذالل إخاابث مي مؽ املواكف وك  حسوهثا، نٌل  ونشكل األكسام واًوحساث اًفٌَة يف املصنز، وإمنا ًمت اًتـا

ة ًألكسام املوحوذت يف املصنزًتـَق ت فامي  اً أن ُياك تياكض . ابإلضافة إىلاملس تجَحني فِياك من  ،توظَف األؾٌلل اإلذاًز

ياك من رهص أن ُشا اًتوظَف صلك هؼصي  رهص أهَ ًوخس توظَف وػَفي ٌَـامَني وتوظَف ملِام لك كسم يف املصنز، ُو

ىن ال ًمت تعحَلَ ثضلك معًل  يففلط  يف األؾٌلل واملِام  ُياك تساذالً  حِث إناٌَواحئ واألهؼمة اخلاظة ابملصنز ٍو

ياك من هفى  شا ًـعي مؤرشاث  متوظَف وػَفي سواًء ؿىل املس توى اًيؼصي أ وحوذ أيواًعالحِاث، ُو اًـمًل، ُو

 .سَحاً ؿىل مس توى األذاء وتلسمي اخلسماث يف املصنز هـىساذما  ،ىل وحوذ ذَي يف اجلاهة اإلذازيؿ

ين يف املصنز، ووحوذ ضـف يف اًـالكاث فنٌل تحني من ذالل امللاتالث أن ُياك ُوت تني اإلذازت، واٍاكذز اً

ة من ًة كري اإلجياتَاآلدص، نٌل أصاز املس تجَحون إىل أهَ ًوخس حاةل من الاؾامتذ ِمالاحامتؾَة تني تـغ اًـامَني، وتـض 

 من ؿسم وضوخ املِام املولكة ِماآلدص زمغ ؿسم ختععَ يف ُشا اجملال، نٌل ٌضىو تـض  ِمتـض ِم تأؾٌلل تـض ذالل كِام 

، أو اًعالحِاث ٍلك فصذ حبَث ًسزك ما ًًدلي ؿَََ فـهل ثضلك واحض، يف حني أوحض اًحـغ ؿسم تفِم اإلذازت إًََ

  ي تصى فَِ اإلذازت أن ؿالكة اًعامق اًفين هبا ًُس  ؿىل اًيحو املعَوة. ألذوازمه، وأؾٌلهلم ذاذي املصنز، يف اًوك  ايذ
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 تؼلٍك ػلى الٌتبئج: 
ًتخني من ذالل تحََي امللاتالث أهَ ًوخس كعوز ثضلك ؿام يف اًترعَط ٌَربامج واألوضعة، ونشكل قَاة 

اكه  سااست دلى مجَؽ اًـامَني، نٌل ػِصث  اًربامج اًيوؾَة يف مجَؽ اجملاالث، نٌل أن اًتَلااَة واملحاذزاث اًضرعَة،

ة ؿىل اًترعَط، واًلِام تخٌاء جصامج ًِا أسسِا اًـَمَة، وأساًَهبا املياس حة يف مجَؽ اجملاالث.  احلاخة ٌَتسًز

و ثضلك حزيئ، نٌل أن ؿالكهتم ابًـامَني يف  يف حني أن األظفال كس أنسوا أن ُياك حاخاث مت إص حاؾِا دلهيم، ًو

ري ثضلك حِس، وأن اًـامَني يف املصنز ًحشًون هجوذاً ظَحة مؽ األظفال، إال أن ُشا ال ًـفي اًلامئني ؿىل املصنز املصنز تس

من اًترعَط ألؾٌلهلم مس تلداًل، فلس ٍىون ُشا اإلص حاغ ٌَحاخاث اًيت مت ؾصضِا ساتلاً، انجت ؾن اًلعوز اًواحض يف 

فاكه  زؤٍهتم ملا ًُلسم هلم من ذالل املصنز مديَة ؿىل امللازهة مؽ إص حاغ حاخاث األظفال كدي جمَهئم إىل  املصنز، 

 أوضاؾِم اًساتلة، ًَجسوا أن اًوضؽ احلايل أفضي.

و أن اًـامَني يف املصنز ًحشًون هجوذاً، وإن اكه  كري   -إىل حٍس ما-أهنا  مربجمة إالوكس ٍىون ُياك متلري آدص، ُو

ىن ال،األظف حاخاث اإلص حاغ ًحـغ هوؿاً من تحسج  ؿَمَاً. أمهَة اًلِام ابملِام وفق زؤى وجصامج مسزوسة الًلَي من ركل ٍو

من ُيا ميىن اًلول إن هتاجئ ُشٍ ادلزاسة تتفق إىل حٍس هحري مؽ هتاجئ ادلزاساث اًساتلة، من حِث هوهَ ًوخس 

ة ٌَاكذز اًفين، كعوز، وضـف يف اًترعَط ًألؾٌلل اًيت ًلوم هبا اٍاكذز اًفين يف املصبنز، ونشا ضـف اً  تأَُي واًتسًز

نٌل ًوخس جتاوس ًالدتعاظاث، وقَاة اًصؤًة اًواحضة ٌَمِام يف ضوء توظَف وػَفي حمسذ، ذما ًؤذي إىل أن تعحح 

األذواز كري واحضة، األمص ايذي ًيـىس سَحاً ؿىل ظحَـة  اًـالكة تني اٍاكذز اًفين واإلذازت، ابإلضافة إىل املـوكاث املاًَة 

ق سري معي املصبنز، نٌل أن اًصؿاًة اًيفس َة والاحامتؾَة تفتلص إىل اجلاهة اًفين املِين، ذما جيـي اخلسماث امللسمة اًيت تـو 

 ؿىل ادتال  أهواؾِا تلسم ثضلك ضـَف.

( اًيت أػِصث ؿسم صـوز 0224يف حني ال تتفق اًيتاجئ يف ُشٍ ادلزاسة مؽ هتاجئ ذزاسة )ؿاذل، وآدصون، 

ًيوز ٌَمىفوفني تعيـاء ابألمن، ؿىل ؾىس ما ػِص دلى أظفال مصنز اًعفوةل اآلمٌة تتـز )موضوغ األظفال يف مصنز ا

ادلزاسة(، األمص ايذي أذى إىل أن تىون هؼصت أظفال مصنز اًعفوةل اآلمٌة تتـز إىل اًلامئني ؿىل اًـمي ابملصنز هؼصت 

 جتاٍ اًلامئني ؿىل اًـمي هبشٍ ادلاز هؼصت سَحَة. إجياتَة، يف حني اكه  هؼصت أظفال ذاز اًتوحَِ الاحامتؾي تعيـاء
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 التىصٍبث:
 اهعالكاً من اًيتاجئ اًيت توظَ  إٍهيا ادلزاسة، ًويص اًحاحثون ابآليت:

ة ٌَترععاث املياس حة ًعحَـة  - حي مضلكة املتـاكسٍن، واملتعوؿني، وركل تتثدَهتم وػَفِاً، مؽ إؾعاء األوًًو

 اٍاكيف من اًـامَني حسة احتَاخاث اًـمي يف املصنز.اًـمي يف املصنز، وتوفري اًـسذ 

 تزوًس املصنز ابملتعَحاث املاًَة، ووسااي اًيلي، وتوفري امللص املالمئ ًتأذًة املِام يف املصنز. -

 ذٍن يف املصنز.و وحخِة ًألظفال املتوفري اًتلشًة املياس حة، والاُامتم ابًيؼافة، وإهساة املِازاث اًتـَميَة واًتسزً  -

َة.الاُ -  امتم ابجلاهة اًعحي، واًصؿاًة اًعحَة ًألظفال جبمَؽ مس توايهتا، وتوفري ًواسم اإلسـافاث األًو

ؿسم اس تزسام اًـلاة اًحسين، أو إحداز اًعفي ؿىل اجلَوش مؽ اخملتط )اًيفيس، الاحامتؾي املرش ،  -

 ألظفال.اإلذازي( إال مبوافلتَ، مؽ الاًزتام ابًرسًة اًتامة ؾيس اًتـامي مؽ مضالكث ا

تلسمي زؿاًة هفس َة متالمئة مؽ احتَاخاث األظفال، مبا ًتٌاسة مؽ ظحَـة املضالكث اًيفس َة اًيت ًـاهون مهنا،  -

وتلسمي ذسماث اإلزصاذ اًيفيس اًفصذي، وادلـي، والاُامتم تسزاسة حاالث األظفال وتوجَلِا ثضلك ؿَمي، ومعًل، 

 ًحَاانث.والاُامتم ابس تزسام اًوسااي اًـَمَة يف مجؽ ا

ة، وادلًًِة، واًيفس َة، والاحامتؾَة، مبا ٌُسِم يف ذَق اجتاُاث إجياتَة جتاٍ اجملمتؽ. -  اًرتنزي ؿىل اًربامج اًرتتًو

خِة هوؾَة ٌَـامَني يف املصنز لك حسة ختععَ، حبَث تضمي ُشٍ  - الاُامتم تإكامة ذوزاث، وجصامج تسًز

ة،  ة، املاًَة، اًرتتًو ادلًًِة، اًيفس َة، الاحامتؾَة، اإلرشافِة،...( ولك ما هل ظةل جىِفِة اًتـامي اًربامج اجلواهة )اإلذاًز

 مؽ أظفال اًضوازغ.

تفـَي اجلاهة اإلرشايف من كدي اجلِة املرشفة ؿىل املصنز ثضلك معًل، وتىثَف اًزايزاث املَساهَة، ومعي دعة  -

 متاتـة تشكل، واًـمي ؿىل مـاجلة اًلعوز أواًل تأول .

ني ؿىل أؾٌلل املصنز ابًترعَط ألؾٌلهلم، ؿىل أن تىون اخلعط املـست إحصااَة، ومصهة  وكاتةل ٌَتيفِش، اًزتام اًلامئ -

 واًتلِمي، واًتلومي.

خِة، وتأَََُة ًألظفال يف اجلواهة املِيَة واحلصفِة، مبا ٌُسِم يف بنتساة األظفال  - اًرتنزي ؿىل تيفِش جصامج تسًز

 مؽ اجملمتؽ.رمياً وحصفاً تساؿسمه ؿىل اًتىِف 

 تفـَي اًتًس َق تني املصنز واملؤسساث اخملتَفة راث اًعةل تـمهل ذاذي اجملمتؽ. -
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 الوزاجغ:  
 .225ؼ 223(، ض22، جمةل كضااي احامتؾَة، اًـسذ )أظفال اًضوازغ(، 0226اًرسوزي، هخِةل ) -2

، ، جمؼةل 0225مل ، مَرؼط تلٍصؼص وضؼؽ األظفؼال يف اًـؼاامللعؼَون وااجوتؼون(، 0226اًـَفي، ؾحؼس ،، ) -0

 (.22كضااي احامتؾَة، املصنز اٍميين ٌدلزاساث الاحامتؾَة وحبوج اًـمي، اًـسذ )

 . تسون ذاز ورش أظفال اًضوازغ يف األزذن(، 0222اًودِان، هناز ؿًل، ) -3

ؼيمرشوغ أمزياذ ألظفؼال اًضؼوازغ ابًربا(، 0222جصانمج اخلََج اًـصيب دلمع مٌؼٌلث األدم املتحست اإلمنااَة.) -4 ، ًس

 .292ؼ  285(،         ض 2جمةل اًعفوةل واًتمنَة ، اجملَس اًـصيب ٌَعفوةل واًتمنَة ،اًـسذ )

، جمةل كضااي احامتؾَة،املصنز اٍميين ٌَححوج وذزاسؼاث اًـمؼي، اًعفوةل كضااي وكواهني(، 0226حصمي، خربان ) -5

 (.20اًـسذ )

، ظاذز ؾن اجملَس اًـصيب ٌَعفوةل اًتـامي مـِمتضرَط ػاُصت أظفال اًضازغ و ذًَي إزصاذي )تسون اتزخي(،  -6

واًتمنَة، مٌؼمة اًَووسىو، جصانمج اخلََج اًـصيب دلمع مٌؼٌلث األدم املتحؼست اإلمنؼايئ، امليؼمؼة اإلسؼالمِة ٌَرتتَؼة 

 واًـَوم واًثلافة، إؿساذ مصنز ذسماث اًتمنَة.

حبؼث ملؼسم إىل  ز، ملرتحؼاث ٌَمـاجلؼة(،أظفال اًضوازغ، )اًؼاُصت، األس حاة، اآلاث(، 0225ذومك، أهُسة، ) -7

 .238ؼ  95(،خامـة تـز ض 0225مؤمتص اًعفوةل اًوظين األول، مصنز اًتأَُي واًتعوٍص اًرتتوي )ماًو/

جمةل مـوكاث  تلومي فـاًَة ذمازسة ذسمة اًفصذ مؽ أظفال اًضوازغ )ذزاسة مِساهَة(،(، 0222ظاذق، َلوذ ، ) -8

ص، اًـسذ  .089ؼ  029(، ض 8) اًعفوةل ، خامـة األُس

، ذزاسة مِساهَة تلِميَؼة دلوز اًصؿاًؼة الاحامتؾَؼة يف مسًيؼة ظؼيـاء(، 0224ؿاذل، هخِةل ؾحس ،، وآدصون ) -9

 الاحامتؾَة واًـمي، املصنز اٍميين ٌدلزاساث الاحامتؾَة وحبوج اًـمي. ضؤونوسازت اً 

 زغ(، اجملَس اًـصيب ٌَعفوةل واًتمنَة، اًلاُصت.حمصز مضن )أظفال اًضوا جتصتة مجـَة تُيت،(، 0222جمَس، جنات. ) -22

، جمؼةل اًعفؼوةل واًتمنَؼة، ترشذ اًحياث، اًواكؼؽ وجتصتؼة اًصؿاًؼة واًتأَُؼي(، 0220َلس، ذَف ، إسٌلؾَي، ) -22

 .258ؼ  243( ض7(، اًـسذ)0اجملَس اًـصيب ٌَعفوةل واًتمنَة، جمدل )

س  سىوة، ؾٌلن.جصانمج اًعسًق، جتصتة أزذهَة (،0220رمَاز، َُمث، اًحعايم، كامن وزذوس، نريث. ) -20  ، هٌو

 ورشت ظاذزت ؾن مصنز اًعفوةل اآلمٌة مبسًية تـز، تسون اتزخي. -23


