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 ع األطفال يف مؤسسات الرعاية االجتماعية يف اجملتمع اليمني واق
 خليلنجاة هحوذ صائن د. 

 هقذهت:
من ُذٍ  " اهعالكًا"إرا أزذث أن ثـرف مس خلدي جممتؽ من اجملمتـاث فاهؼر إىل واكؽ أظفاهل اًيوم  :ُياك ملوةل ثلول

 َمجمتؽ، ابؾخحازمه هعف اذلارض ولك املس خلدي.امللوةل يأيت اًدضديد ؿىل الاُامتم ابألظفال هحًية أساس ية ٌ 

ون ابًعريلة اًيت ثمت فهيا ثًض ئة أظفاهل وحرتيهتم ًيىوهوا اًوخَ املرشق وامليضء هل يف  مفس خلدي أي جممتؽ مُر

مس خلدي أايمَ، فاألظفال حزء من حارض اجملمتـاث وذؿامة من ذؿامئ مس خلدَِا جية الاُامتم هبم وزؿايهتم وإؿداذمه 

ا اكفيا سلي زساةل اآلابء وجسَميِا إىل األتياء اثهية يف ذوزت حياثية مذاكمةل، ثـد حزءا من اًـالكاث الاحامتؾية إؿداذ

 واًرتتوية املىوهة ًضخعياث األحيال املخالحلة حيال تـد حيي وأمة تـد أمة. 

ظيية يف اجملمتـاث وتياؤٍ اًو  ن اإلوسان ُو حوُر اًرثواثأواًـامل يـرتف وحنن يف اًلرن اًواحد واًـرشين ت

تياء ارلاماث إرا حص اًخـحري وثكل ارلاماث ًيست إال األظفال  اًعحيح ُو اًحياء اًعحيح ٍلك هيان احامتؾي، ذلكل جية

تياءا حصيحا وسَامي ًيىون اًخلدم اذلضازي ٌَمجمتؽ مضموان وثضلك يديح هل اًوكوف ؿىل كدم املساوات  اذلين يًدلي تياؤمه

 ملخلدمة.  مؽ ادلول ا

وؾيايهتا، دلزخة  يف ؾرصان اًراُن ما ٌَعفوةل من أثر وخعر، فأٍوهتا مٌهتى  زؿايهتا لدمةاملخاألدم وكد أذزهت 

وه ت فهياأظحح ؾِوذ  ُيئاث وأوضئت مٌؼٌلث ونخخت ل نٌل كامتمبدى اُامترما ابألظفا ةحضازت اًضـوة وزكهيا مُر

األظفال يف أنرث من كازت وذوةل وإكَمي يـاهون ل  زمغ لك ُذا ماساهَ و ال أاثفاكياث وؾلدث مؤمتراث وهدواث وًلاءاث، إو 

حرمان  مفاساًت اإلحعااياث ثفاحئيا تأزكام مرؾحة ؾن. يس واًويالثآمذـدذت ويواهجون اٍىثري من امل مضالكثمن 

لرير مٌؼمة اًيوهيس يف ؾن ػِر ثأثسط ملوماث  اذليات اإلوساهية اٍىرمية. فلد أاألظفال يف اًـديد من ذول اًـامل من 

خر من األصاكل املخعرفة آأن "أنرث من مَياز ظفي يـاهون من صلك واحد أو  6006وضؽ األظفال يف اًـامل ؿام

ٌَحرمان من اًخلذية اٍاكفية ومياٍ اًرشة اآلمٌة ومرافق اًرصف اًعحي اٍىرمية وخدماث اًرؿاية اًعحية واملأوى 

 واًخـَمي واملـَوماث.

يـيضون يف ادلول األكي منواً مه األنرث احامتاًل ملواهجة اذلرمان اًضديد ويـخربون هديجة ذلكل،  ل اذليناألظفان أو 

ن ادلًيي اإلحعايئ ؾن افذلازمه يثري أمن تني أًوئم األنرث ثـرضاً خملاظر فواث اًفرظة ؿَهيم يف حتليق أُداف األًفية. و 

 ( 6006، فاًيوهيس يِم.")فِ ظفال واًًساء وزفااًَِؽ وخاظة ثكل املؤرشاث املخـَلة تدمنية األ

ثـىس ثعَـاث اًيت  "األُداف اًخمنوية ًألًفية" يه حتليق  اً ن من أمه اًخحدايث اًيت ثواخَ ادلول األكي منو إوذلا ف

م  ، فلد مت الاثفاق تني سؾٌلء اًـامل ؿىل وضؽ ُذٍ األُداف واًـمي ؿىل حتليلِا حبَول ؿااًياش األساس ية ذليات أفضي

 واألُداف يه: 6005

 .اًفلر وادلوغ اًضديدين اًلضاء ؿىلاًِدف األول: 

 .اًضامي الاتخدايئاًِدف اًثاين: حتليق اًخـَمي 

 (ذوز املرأت اًِدف اًثاًر: ثـزيز املساوات تني ادلًسني/ اًيوغ الاحامتؾي و متىني اًًساء )وثـزيز

 .اًِدف اًراتؽ: خفغ وس حة وفياث األظفال

                                                 
  صنعاءجاهعت  – دا كليت اآل –الوساعذ علن النفس االجخواعيأسخار 
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 (.س: حتسني اًعحة اإلجناتية )حصة األّمِاثًِدف ارلاما

اإليدس/اًس يدا( واملالزاي )ةاملياؿة املىدساًِدف اًساذش:ماكحفة فريوش هلط املياؿة اًخرشية/مذالسمة هلط 

 ى.واألمراط األخر 

 اًِدف اًساتؽ: ضٌلن الاس خدامة اًحيئية

 .ًِدف اًثامن: ثعوير رشبنة ؿاملية ٌَخمنيةا 

أي أهنا ثعيف تدلاً حسة مؤرش اًخمنية اًخرشية.  077من تني  050 أًؼن حتخي اًرتثية اٍميومن املـروف أن 

 مضن اًحدلان األكي منوا يف اًـامل.

وتياء ؿىل ركل فأن اًخحدايث اًيت ثواهجِا اٍمين يف سخيي حتليق أُداف األًفية حتدايث هحريت وخعوظاً أن 

 خازح مساز حتليق األُداف.  اإلحعاءاث واًخلازير جضري إىل أن اٍمين ما حزال

% من 44مثي سوء اًخلذية واًِزال واًخلزم واًيت يـاين مهنا  ضالكثوأن األظفال يف تالذان يـاهون اٍىثري من امل 

يف األًف إال أهَ يزيد يف  000األظفال اٍميييني وازثفاغ مـدل اًوفياث خاظة تني األظفال ذون سن ارلامسة واذلي يحَف 

%  من األظفال فلط  ميىهنم 50ذلرض ويـد ُذا املـدل من أؿىل املـدالث ؿىل مس خوى اًـامل، وأن اًريف ملازهة اب

  .وازثفاغ وس حة ؾٌلةل األظفال ،اذلعول ؿىل ارلدماث اًعحية

ويف ُذٍ اًوزكة  هَلي اًضوء ؿىل واكؽ األظفال يف مؤسساث اًرؿاية الاحامتؾية مبا يديح ًيا ثَمس ادلواهة املخـَلة 

اًفئة من األظفال واذلين مه حباخة ماسة إىل مد يد اًـون واملساهدت هلم حىت يمت ثلوميِم وإؿاذهتم إىل املساز  هبذٍ

 اًعحيح يف حياهتم 

 أهويت هرحلت الطفىلت:
فاًعفوةل اًسـيدت ثلوذ إىل مراُلة  ،اًعفي يف ص ىت مراحي حياثَ ال صم أّن خرباث اًعفوةل ثيـىس ؿىل خشعية

يَلاٍ اًعفي من  وركل ألن ما واًـىس نذكل، ثلوذ إىل مرحةل ص حاة سـيدت ،تدوزُا ،اًسـيدت لةسـيدت واملراُ

حفيات اإلوسان سَســةل  ،يف مراحي حياثَ األخرى يرتك تعٌلثَ وآزــازٍ ؿىل حيات اًعفي ،خرباث سازت أو مريرت وكاس ية

إحدى اذلَلاث املخعةل  ومبا أن اًعفوةل وُىذا ،س خلدي، ويؤثر اذلارض يف امل ملايضاب يذؼأثر فهيا اذلارض ،مذعةل اذلَلاث

 .األمهية اًزماهية يف اًوكت اذلارض ويف املسؼخلدي فإهنا ثأخذ ،ومبا أهنا أوىل ُذٍ اذلَلاث ،يف حيات اإلوسان

ٍ ويه اًؼؼيت حتؼؼدذ أتـؼؼاذ منؼؼو ،وزازيؼؼة واًحيئيؼؼةَ اًفؼؼاًعفوةل مؼؼرحةل األسؼؼؼاش واًخىؼؼوين زليؼؼؽ سؼؼٌلث اًفؼؼرذ وحىويياثؼؼ

ؼؼلك مؼؼرحةل مؼؼن مراحؼؼي ،اًرايسؼؼ ية  ونؼؼذكل اٌَلؼؼؼوية وازلاًيؼؼة ،خعااعؼؼِا ادلسؼؼمية واذلرهيؼؼة واًـلَيؼؼة واإلذزبهيؼؼة ،اٍمنؼؼو ٍو

إؿؼداذ وثؼدزية  لألهنؼا جمؼا ،خشعؼية اإلوسؼــان مرحةل رممة من مراحي حىؼوين ،ويه أيضاً  .والاهفـاًية واًروحية وادليًية

 ت.يامٌَ يف اذل  ٌَعفي ٌَليام ابدلوز املعَوة

وملعؼؼَحخَ  ،تيئذؼَ اييعؼؼة، ابإلضؼؼافة إىل خعااعؼؼَ اًوزازيؼؼة خعؼؼااط خشعؼؼيخَ مؼؼنإن اًعفؼي اكاؼؼؼن س تسؼؼ خلي 

ومؼن ُيؼا دؼ دج اًخعؼوز  ،اىهتى  اآلخرون ال من حير تؼدأوا وملعَحة اجملمتؽ من اًرضوزي أن يوكي اًعريق من حير

ية ،أحن اء اًـاملاملؤسساث اًرمسية واًضـحية يف خمخَف  وذلا ىرى ،واًخلدم وىرى اجملمتـؼاث  ،وايَية ونذكل امليؼٌلث ادلًو

 .واُمتؼوا ابألظفؼال حصيؼاً وهفسؼ ياً وحرتؼوايً  ،ووضـوا اًلؼواهني ،ادلساثري فس يوا ،أفراذاً وحٌلؿاث يًوون اًعفوةل ابًف ؾيايهتم

فذدضؼلك خشعؼيخَ  ،جتؼازة اآلخؼرين متؼداً ؿؼىلمـ  ،أذزهوا ابًفـي أمهيّة املرحةل اًؼيت ييعَؼق مهنؼا اإلوسؼان إىل اذليؼات ألهنم

 .ذوزٍ تفاؿَية يف املس خلدي ًيدسمل ويؤُي ،وثرتخس مـخلداثَ ،وثخحدذ مفاُميَ
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 الطفل حعريف 
 اًعفي ًلة: ثـريف( 0) 

مؽ جفــاءث مبجمَِا مذلــازتة يف املـىن صالًك ومضمواًن  ملاذت ظؼفيمل ختخَف نخة اٌَلة اًلدمية واذلديثة يف ثـريفِا 

 .األًفاع اخذؼالف ابس خخدام

 اًعؼلري من لك يشءو سان اًـرة ؾؼرف اًعفي واًعفةل ابًعلريين وأابن أن اًعفي ًُ 

 ػواًودل حىت اًحَو  .ماذام هـٌلً زخعاً  املًووذ :وكد حؼاء يف اًوســيط أن اًعفي ُو 

سؼلط اًياز، أي ، ذلواجئ واًعفــيإهَ تسـ  يف أظفال ا ،أي يف أوهل ،حئخَ واٌَيي ظفية:ويف مـجم اٌَلة اًـرتي

 ل.وازلؽ أظفا ،ثعايرث أظفال اًياز، ؾضة ظفي أي مل يعي ،اًرشازت

ُو اإلوسان كري امللكف ويـامي يف اإلسالم مـامةل خاظة وذمزيت إىل وكت  ،رشؿاً  من ُيا هخخني أن اًعفي كري اًحاًف

 ةفدرسي ؿَيَ تـد ركل مجيؽ اًخاكًيف اًرشؾي ،تَوكَ

 اظعالحاً:اًعفي يف ثـر  (6)

 ،اًعفي امللعوذ ُو اإلوسان فإن.لك إوسان ال يزيد معرٍ ؿىل أزتـة ؾرش ؿاماً  :يف أثسط ثـريفاثَ ُو اًعفي

و أمر ،وهبذا خيرح من جتاوس ُذا اًـمر ،اًراتـة ؾرشت من معرٍ نٌل أهَ مل يخجاوس ،وخيرح تذكل لك اخملَوكاث األخرى ُو

فاًعفي نٌل  .اإلوسان اًيت متخد إىل أواخر اًـلد اًثاين من معر ،ير مض تـضِا مرحةل املراُلةح  ،املراحؽ مل ثخفق ؿَيَ مجيؽ

فإّن اًعفوةل متخد من امليالذ  ،وؿىل ضوء ُذا اًخـريف ،ُو ركل اًضخط اذلي مل يحَف سن اًرصد تـد :ؾرفَ تـضِم

 .ًحدين اٍاكميمـؼم اًخرش هضجِم افهيا اًسن اًيت يحَف  ويه ،حىت ما تـد سن اًـرشين

ؼذا اًخـريف يرفؽ مرحةل ٌَيضج  ويليدُا ابًيضج اًحدين ذون اؾخحاز ،اًـمراًعفوةل إىل ما تـد اًـرشين من  ُو

يضم األؾٌلز ما تني املرحةل ادلييًية ومرحةل  ،ويرى تـغ املخخععني أن اًعفوةل مـىن خامؽ .اًـلًل واًيفيس واًوخداين

 إىل ثكل املرحةل ،ابًفرذ من حاةل اًـجز اًخام والاؾامتذ ؿىل اآلخرين ؾيد امليالذ ربواًعفوةل ثـ ،الاؾامتذ ؿىل اًيفس

واتخاكزي فـال الس خـداذاثَ وكدزاثَ  اًفازكة اًيت يخاخ ؾيدُا كسط تني اؾامتذ اًفرذ ؿىل هفسَ واضعالؿَ تًضاظ إهخايج

ا ،اًخعحيؽ الاحمت اؾي وما يخوافر هل يف جممتـَ من مذعَحاث ،اًضخعية أن  ،ويـين ُذا ،واًرتتية واًرؿاية اًعحية وكرُي

ومن جممتؽ إىل آخؼؼر، ظحلاً ملخعَحاث اذليات  ،ومن زلــافة إىل أخرى ،مرحةل اًعفوةل يخفاوث من حيي إىل حيي ظول

 .اًفرذ وما ديط تَ من ػروف خاظة يف تيئة (. اخل.تدااية ؼ زيفية ؼ ظياؾية)وهوؾيهتا 

 ألن األفراذ خيخَفون فامي ،فإهنا أصد اًخعاكاً ابدلاهة اًيفيس اًفرذي ،اًحيًوويج فوةل ابدلاهةاًرمغ من ازثحاظ اًعفد

تي ٍلك خشط ظاتـَ  ،اإلظالق ؿىل اوأهَ ال يوخد أي فرذين مدضاهبني جضاهبا اتم ،تيهنم من حير حىوين لك مهنم

ذٍ اًفروق تعحيـة .اًفريد اذلي ميزيٍ ؾن كريٍ ثأيت أواًل من  ،ومن ؾرص إىل آخر ،ة إىل أخرىاذلال ختخَف من تيئ ُو

الاؾخحاز ُيا  مؽ ،ومن مث من حميعَ اذلي يلرش يف هفسَ ؿاذاث وكاميً  ،هفسَ ومدى اس خـداذٍ اًيفيس ظحيـة اإلوسان

 ،فلد جتاوس اإلوسان ُذا اذلد نثرياً  ،وجممتؽ ضيق أن ُذا اييط مل يـد يف ؾرصان راك اييط اًخلَيدي من تيت وأدشت

مثياًل يف  ؿىل ضوء اًخعوزاث اًخلٌية اٍىدريت اًيت مل يـرف اإلوسان ًِا ،اكألدشت اًعلريت وأظحح اًـامل لكَ حميعاً ابًفرذ

 .األسمٌة اًلاجرت

وابًخايل  ،ومبا أهخجخَ من وســااي جسِي أساًية اًـمي ،هحري ٌَمـَوماث مبا حوثَ من ثدفق ،ومبا أن جممتـاثيا اذلديثة

مبا يخالءم مؽ  ،كضاء األموز اة أو اًضاتة الاؾامتذ ؿىل اًيفس يفاًضابث فهيا ذمىٌاً ؿىل  ،ؾامتذ ؿىل اًيفسالا إماكهية

 .املسأةل مرثحعة ابًوؾي اًفىري ًويست مرثحعة ابًضلك اًـضوي ألن ،ذون وضؽ سلف حمدذ ًِذٍ اًسن ،ن واملسؤوًيةاًس
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مرحةل اًوؾي  املرحةل اًيت ثـلة اًوالذت مدارشت وجس متر حىت :اهلدم ثـريفاً خمخرصاً ٌَعفوةل تأهن من ُيا ميىن أن

 حىون تـد مرحةل اًحَوػ ثس يواث كَيةل ويه كاًحاً ما ،اٍاكمي واًلدزت ؿىل اختار اًلراز واًليام ابملسؤوًياث

 :مراحي منو اًعفي (3)

 :اًحاحثني ؿىل ثلس مي مراحي منو اًعفي إىل أزتؽ مراحي أساس ية يه ذزح أنرث

 .وثـرف ابملرحةل ادلييًية،مرحةل ما كدي اًؼؼؼوالذت )ومدهتا ؿاذت جسـة أصِر:أوالً 

 ة.من اًؼؼوالذت حىت اًساذسة أو اًساتـ: مرحةل اًعفوةل األوىل :اثهياً 

 .من اًساتـة أو اًثامٌة حىت اًثاهية ؾرش :مرحةل اًعفوةل اًثاهية :اثًثاً 

 . حوايل اًثامٌة ؾرشمن اًثاًثة ؾضؼؼؼرت إىل:مرحةل املراُلة :زاتـاً 

ياك ثلس مي آخر .واًخلس مي املذنؼؼوز يـمتد ؿىل ادل اهة اًـضوي  .ادلاهة اًرتتوي يـمتد ؿىل ،ُو

 االهخوام الذولي بالطفىلت:
ميخد الاُامتم ابًعفوةل إىل معق اًخازخي اإلوساين وثؼِر املراحؽ اًخازخيية اوضلال اذلىٌلء واًفالسفة واًـٌَلء واألذاين 

 خَفة جرؿاية اًعفوةل وحٌليهتا. اخمل 
ابًعفي يف معَؽ اًـرشيياث من اًلرن املايض تؼِوز كواهني سلاية اًعفي حير ظدز أول اًرمسي  تدأ الاُامتموكد 

مث اؾمتدث ازلـية اًـامة  0964وثحَوز ؾيَ إؿالن حٌيف ذللوق اًعفي يف اًـام  0963إؿالن ذللوق اًعفي يف اًـام 
  .إؿالان ؿامليا ذللوق اًعفي 0959اًـام ًألدم املخحدت يف 

يا ٌَعفي هبدف حىرتس لك ادلِوذ من أخي وضؼؼؼؼؼؼؽ0979وُحدذ ؿام ) ملدمة  يفاًعفوةل  ( ًيىون ؿاما ذًو
 ،تلضااي اًعفي واحذياخاثَ وزؿايخَ وحلوكَ اًـامليالاُامتم  ( ًخـزس0989)مث خاءث اثفاكية حلؼؼؼؼؼوق اًعفي  ،ًووايثاأل

 ال.واًعوم أمرياكاًـامل ؿدا  عاذكة لك ذولًوخحؼ  مب
 من أمهِا: ،ماذت 54وكد احذوث الاثفاكية ؿىل 

 سن اًرصد كدي ركل مبوحة اًلاهون امليعحق ؿَيَ. اًعفي لك إوسان مل يخجاوس اًثامٌة ؾرشت. ما مل يحَف -0
يهتا ذون أي هوغ من ًوال حترتم ادلول األظراف اذللوق املوحضة يف ُذٍ الاثفاكية وثضمهنا ٍلك ظفي خيضؽ -6

 أهواغ اٍمتيزي. 
 يف اذليات. اظييٌ  ٍلك ظفي حقٌ  -3
خًسيذَ. وامسَ، وظالثَ اًـااَية، ؿىل اًيحو اذلي  احرتام حق اًعفي يف اذلفاع ؿىل ُويخَ مبا يف ركل -4

 رشؾي. يلرٍ اًلاهون، وركل ذون ثدخي كري
 ث اخملخعة. اًسَعا ؿدم فعي اًعفي ؾن وادليَ ؿىل هرٍ مهنٌل. إال ؾيدما ثلرز -5
ثكل اآلزاء حبرية يف مجيؽ املسااي اًيت متس ؾن حق اًخـحري  ٌَعفي اًلاذز ؿىل حىوين آزااَ ارلاظة -6

 الاؾخحاز اًواحة وفلاً ًسن اًعفي وهضجَ. اًعفي، وثويل آزاء اًعفي
أدشثَ أو مزنهل أو  ال جيوس أن جيري أي ثـرط ثـسفي أو كري كاهوين ٌَعفي يف حياثَ ارلاظة أو -7

 .رشفَ أو ثسمـخَث اسالثَ، وال أي مساش كري كاهوين مر 
األوظياء  اًوادلين دمالن مسؤوًياث مضرتنة ؾن حرتية اًعفي ومنوٍ وثلؽ ؿىل ؿاثق اًوادلين أو الك -8

معاحل اًعفي اًفضىل موضؽ اُامترمم  اًلاهوهيني، حسة اذلاةل، املسؤوًية األوىل ؾن حرتية اًعفي ومنوٍ. وحىون
 األسايس.
اًعفي من اكفة أصاكل اًـيف أو اًرضز أو اإلساءت اًحدهية واًـلَية أو اإلٌُلل أو املـامةل امليعوية  حٌلية -9

و يف زؿاية اًودل )اًوادلين( أو اًويص ؿىل إٌُلل أو إساءت املـامةل أو  الاس خلالل، مبا يف ركل اإلساءت ادلًس ية، ُو
 ـِد اًعفي جرؿايخَ.اًلاهوين األوظياء اًلاهوهيني ؿَيَ، أو أي خشط آخر يخ 
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حفاػاً ؿىل معاذلَ اًفضىل،  ٌَعفي ايروم تعفة مؤكذة أو ذامئة من تيئذَ اًـااَية أو اذلي ال تسمح هل -00
ٌل ادلوةل ابًحلاء يف ثكل اًحيئة، اذلق يف حٌلية ومساؿدت خاظخني  ثوفُر

هل هرامذَ وثـزس اؾامتذٍ ؿىل اكمةل وهرمية، يف ػروف حىفي  اٍمتخؽ حبياتحق اًعفي املـوق ؾلَياً أو حسداًي  -00
 اجملمتؽ. اًيفس وثيرس مضازنخَ اًفـَية يف

مرافق ؿالح األمراط وإؿاذت اًخأُيي  حق اًعفي يف اٍمتخؽ تأؿىل مس خوى حصي ميىن تَوكَ وحبلَ يف -06
أال درم أي ظفي من حلَ يف اذلعول ؿىل خدماث اًرؿاية  اًعحي، وثحذل ادلول األظراف كعازى هجدُا ًخضمن

 حية ُذٍ.ع اً 
اسلاية أو ؿالح حصخَ اًحدهية أو اًـلَية يف  حق اًعفي اذلي ثوذؿَ اًسَعاث اخملخعة ألقراط اًرؿاية أو -03

 داؿَ.توزليؽ اًؼروف األخرى راث اًعةل تإ مراحـة ذوزية ٌَـالح امللدم ٌَعفي
 .ركل اًخأمني الاحامتؾي. اذلق يف الاهخفاغ من اًضٌلن الاحامتؾي، مبا يفٍلك ظفي   -04
 واًروس واملـيوي والاحامتؾي. حق لك ظفي يف مس خوى مـييش مالمئ ٍمنوٍ اًحدين واًـلًل -05
  حق لك  ظفي يف اًخـَمي، وحـي اًخـَمي الاتخدايئ إًزامياً ومذاحاً جماانً   -06
وأوضعة الاس خجٌلم املياس حة ًس يَ واملضازنة حبرية  حق اًعفي يف اًراحة ووكت اًفراػ، ومزاوةل األًـاة -07

 اًفٌون ات اًثلافية ويفيف اذلي
معي يرحج أن يىون خعريا" أو أن  حق لك ظفي يف حٌليخَ من الاس خلالل الاكذعاذي ومن أذاء أي -08

اًعفي أو جمنوٍ اًحدين، أو اًـلًل، أو اًروس، أو املـيوي، أو  ميثي إؿاكة ًخـَمي اًعفي، أو أن يىون ضازا" تعحة
 الاحامتؾي.
 ادلًيس.  خلالل ادلًيس والاىهتاكحٌلية اًعفي من مجيؽ أصاكل الاس   -09
 األصاكل. مٌؽ اخذعاف األظفال أو تيـِم أو الاجتاز هبم ألي قرط من األقراط أو تأي صلك من -60
  .زفاٍ اًعفي حٌلية اًعفي من سائر أصاكل الاس خلالل اًضازت تأي خاهة من حواهة -60
اًال إوساهية أو املِيية.  س ية أوأال يـرط أي ظفي ٌَخـذية أو ًلريٍ من رضوة املـامةل أو اًـلوتة اًلا -66

يرحىهبا أصخاض ثلي أؾٌلزمه ؾن مثاين ؾرشت س ية ذون  وال ثفرط ؾلوتة اإلؿدام أو اًسجن مدى اذليات ثسخة حرامئ
  .وحوذ إماكهية ًإلفراح ؾهنم
ىل ؿ ادلويل متؽاثفق اجمل  األوىل" رزوت الاُامتم ابًعفوةل ٌوَمرت  (0990ٌَعفوةل )ؿام  اًـاملي وصلك " مؤمتر اًلمة

ية  أُدافاملس خوايث اًس ياس ية ؿىل  أؿىل ارلاض تحلاء اًعفي  اإلؿالنوُأكر فيَ  األظفالًخحسني حيات  إمناايةذًو
ااثفلت ذول اًـامل ؿىل  اًيت اإلسرتاثيجية األُدافوحٌليخَ ومنااَ وٍلوؿة من  حير يمت ؾلد 6000حىت ؿام  إجناُس

فاق ؿَيَ من إجناساث واًخوظي إىل اظر خديدت ٌَـمي مؽ األظفال حتت ؾيوان )ؿامل ملراحـة وثليمي ما مت الاث احامتغ
 خدير ابألظفال(. 

 االهخوام العربي بالطفىلت:
ية  وظاحة ُذٍ ادلِوذ  من  أو اًوظينمداذزاث ادلول اًـرتية ؿىل املس خوى  اًـديد من يفاُامتما ؾرتيا متثي ادلًو

 اًفٌية ٌَمجاًس اًوسازية املخخععة فهيا واألماانثَخَ خامـة ادلول اًـرتية مث  اذلياملضرتك  اًـريبخالل اًـمي 
 إلجناساملخحدت  األدمُيئة  إظاز يفمضازنة ادلول اًـرتية  زياءيف أحبلوق اًعفي ثضلك واحض  اًـريبوثحَوز الاُامتم 

خالل اًـديد من  َت اُامترما مؼنمت ثحًهيا الحلا وواظ اًيتونذا املوازيق  ،اإلوسانذللوق  اًـاملي اإلؿالنهعوض 
 (0983 ؿام)اًعفي  ذللوق ؾريبميثاق  إظدازأمثرث  واًيتاملؤمتراث ارلاظة ابًعفوةل 

ُذا  يفاملخخععني  وؾلدث اًـديد من احامتؿاث ارلرباء ،اًـريبأًوت ادلامـة اُامتما خاظا حبلوق اًعفي فلد 
 (0996ثووس ؿام  يفاملس خوى )ؾلد  امتغ زفيؽوضؽ خعة ؾرتية ٌَعفوةل ظدزث ؾن اح وأجنزثاجملال، 
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ؿؼىل  اًـؼريبوبنمتؼي اًخعؼديق  ًـرتية توضؽ خعط معي وظيية مسرتصدت هبذٍ ارلعؼة اًـرتيؼةا وكامت مـؼم ادلول
ؼ ا األؾضؼاءوكامت اكَة ادلول  ،اًعومال ًؼروفِا الاس خثٌااية( املخحدت ذللوق اًعفي )ؿدا األدماثفاكية   تخلديؼ م ثلازيُر

ية إىل (يخـني ثلدميِا تـد س يدني من اتزخي اًخعديق اًيت) وىلاأل وكؼدم ؿؼدذ مؼن  ،حيييؼف يفذللوق اًعفؼي  اٌَجية ادلًو
يؼة  يف األؾضاءصازهت تـغ ادلول  نٌل ،اذلىويممراذف ٌَخلرير  أًُلادلول ثلرير   يفاحامتؿاث دلية ارلؼرباء ابٌَجيؼة ادلًو

ا اًثاهيؼة ثلدمي ؿدذ  إىل ابإلضافةاذلاالث  ؿدذ من تـؼد سؼس سؼ يواث مؼن اًخلريؼر  يخـؼني ثلؼدميِا اًؼيت)من ادلول ثلازيُر
 (6005األول()خامـة ادلول اًـرتية، 

 االحفاقياث الذوليت واإلقليويت الخاصت بالطفىلت والخي صادقج اليون عليها:
خَيا من خالل اس خـراضيا ًلد ظاذكت اٍمين ؿىل مجيؽ الاثفاكياث واًـِوذ واملوازيق ارلاظة ابألظفال ويؼِر ركل 

 ذلكل ؿىل اًيحو اًخايل: 
 ( ثضأن اذلد األذىن ٌَسن اذلي جيؼوس فيؼَ جضؼليي األحؼداج وكؼاذين أو مسؼاؿدي وكؼاذين05زمق)الاثفاكية  -0

يؼؼة(.اتزخي اؾؼؼامتذ الاثفاكيؼؼة  معؼؼاذكة اٍؼؼميناتزخي  .60/00/0966:اتزخي هفؼؼار الاثفاكيؼؼة :0960:)مٌؼمؼؼة اًـمؼؼي ادلًو
 04/4/0969ؿَهيا:

(ثضأن اًفحط اًعيب اإلحدازي ًألظفال واألحداج املس خخدمني ؿىل ػِر اًسفن.اتزخي 06الاثفاكية زمق ) -6
 04/4/0969 ن ؿَهيا:معاذكة اٍمي. اتزخي 60/00/0966:اتزخي هفار الاثفاكية :0960:اؾامتذ الاثفاكية

ية زمق) -3 اتزخي اؾامتذ يف اًـمي اًححري. ( ثضأن اذلد األذىن ًسن جضليي األحداج58اثفاكية مٌؼمة اًـمي ادلًو
 04/4/0969 ؿَهيا: معاذكة اٍميناتزخي  .00/4/0939:اتزخي هفار الاثفاكية :0936 الاثفاكية:
ية زمق) -4 ( ثضأن اذلد األذىن ًسن جضليي األحداج يف األؾٌلل اًعياؾية.اتزخي 59اثفاكية مٌؼمة اًـمي ادلًو

 04/4/0969 ؿَهيا: معاذكة اٍمين. اتزخي 60/4/0940:اتزخي هفار الاثفاكية :0937اؾامتذ الاثفاكية:
اتزخي  :0966:اثفاكية اًرضا ابًزواح واذلد األذىن ًسن اًزواح وجسجيي ؾلوذ اًزواح. اتزخي اؾامتذ الاثفاكية -5

 9/6/0987 ؿَهيا: معاذكة اٍمين. اتزخي 09/06/0964:هفار الاثفاكية
اتزخي هفار  :0949لري. اتزخي اؾامتذ الاثفاكية:اثفاكية حؼر الاجتاز ابألصخاض واس خلالل ذؿازت اً -6
 6/4/0989 ؿَهيا: معاذكة اٍمين. اتزخي 0950:الاثفاكية
 ؿَهيا: معاذكة اٍمين. اتزخي 0990:اتزخي هفار الاثفاكية :0989اثفاكية حلوق اًعفي. اتزخي اؾامتذ الاثفاكية: -7

األؾضاء  واًيت ثخىن ثـديَِا مؤمتر ادلول 34اذت ( من امل6م ثـديي اًفلرت)3/4/0997تخازخي  كدَت اٍمين 0/5/0990
 06/6/0995يف الاثفاكية تخازخي 

ية زمق) -8  :0973( ثضأن اذلد األذىن ًسن الاس خخدام. اتزخي اؾامتذ الاثفاكية:038اثفاكية مٌؼمة اًـمي ادلًو
ومل  05/6/6000يف  ظاذق ؿَهيا جمَس اًوسزاء ؿَهيا: معاذكة اٍمين. اتزخي 09/6/0976:اتزخي هفار الاثفاكية

 .جس خوكي تـد إحراءاث اًخعديق من كدي جمَس اًيواة
ية زمق) -9  0999:أصاكل معي األظفال. اتزخي اؾامتذ الاثفاكية أسو أ( ثضأن حؼر 086اثفاكية مٌؼمة اًـمي ادلًو

 68/06/0999ؿَهيا:  معاذكة اٍمين. اتزخي 09/00/6000:اتزخي هفار الاثفاكية
. اتزخي 68/3/6000:اتزخي هفار الاثفاكية :0999وق اًعفي. اتزخي اؾامتذ الاثفاكية:وزيلة اإلظاز اًـريب ذلل -00

 68/3/6000 ؿَهيا: معاذكة اٍمين
. اتزخي اؾامتذ املسَحة اًربوثوهول الاخذيازي الثفاكية حلوق اًعفي ثضأن اصرتاك األظفال يف املياسؿاث -00
 63/8/6004ؿَيَ: معاذكة اٍمينخي . اتز08/0/6006:. اتزخي هفار اًربوثوهول6000اًربوثوهول:
واس خلالل األظفال يف اًحلاء واملواذ اإلابحية. األظفال  تيؽاًربوثوهول الاخذيازي الثفاكية حلوق اًعفي ثضأن  -06

)وسازت 63/8/6004ؿَيَ: معاذكة اٍمين. اتزخي 08/0/6006:. اتزخي هفار اًربوثوهول6000اتزخي اؾامتذ اًربوثوهول:
 (6006حلوق اإلوسان، 
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ومن ادلدير ابذلهر ُيا أن اًحدلان اًيت ظاذكت ؿىل اثفاكية حلوق اًعفي مَزمة تخلدمي ثلازير ذوزية إىل اٌَجية 
املـيية حبلوق اًعفي يف األدم املخحدت ؾن مس خوى ثيفيذ الاثفاكية وكد كدمت اٍمين زالزة ثلازير زمسية، ويف اًوكت هفسَ 

 ث كري اذلىوميةكدمت زالزة ثلازير ملاتةل من كدي امليؼٌل
اًضوازغ  لاذلىومة تخوفري اًرؿاية اًالسمة ًألظفال ثضلك ؿام واألظفال املـرضني ٌَخعر نأظفا ثوتياء ؿىل اًزتاما

واملدسًوني وادلاحنني فلد مت إوضاء ؿدذ من املربنز وذوز اًرؿاية ارلاظة ًرؿاية وثأُيي ُؤالء األظفال. وسوف هَلي 
ذوزُا تـغ ُذٍ املربنز وذوز اًرؿاية ٌَخـرف ؿىل واكؽ األظفال فهيا مبا كد يفيد يف ثـزيز اًضوء ؿىل أوضاغ األظفال يف 

 وثأُيي األظفال، وركل ؿىل اًيحو اًخايل: ًرؿاية
 مربنز زؿاية أظفال اًضوازغ واملدسوًني. -0

اًرؿايؼؼة  خؼؼدماث ،حير ثلؼؼدم هلؼؼمسلايؼؼة وثأُيؼؼي أظفؼؼال اًضؼؼوازغ اآلمٌؼؼةمؼؼن مربنؼؼز اًعفؼؼوةل وكؼؼد مت إوضؼؼاء ؿؼؼدذ 
ابسؼ خلعاة  أالاحامتؾية واًخأُيي اًيفيس وإؿؼاذت اإلذمؼاح الاحامتؾؼي وركل مؼن خؼالل أوضؼعة مذـؼدذت ومذؼداخةل  ثحؼد

( وثًهتؼىي يؼَرمي  –وزايضؼيَ حرفهييؼة –زلافيؼة –ثـَمييؼة –حصيؼةاملرنز مث اًليام ابألوضعة اًخأُيَيؼة ) إىلاًعفي من اًضازغ 
ا أومثي حاالث األيخام  ىخر أتيئة تديهل حمتثي تداز زؿاية احامتؾية  أوعحيـية تيئذَ اً  أوأدشثَ  إىلتإؿاذت اًعفي   .كرُي
 م( وادلدول6005-6006) اًفرتت( ظفي خالل 0.066املربنز)تَف ؿدذ أظفال اًضوازغ املس خفيدين من ُذٍ وكد 
 ،ِاث املرشفة ؿَهيا وهجاث ادلمع ًِا( يوحض ُذٍ املربنز و أحٌليل ؿدذ املس خفيدين مهنا واتزخي ثأسيسِا وادل 4املرفق زمق )

 .( ثوسيؽ ؿدذ املس خفيدين من ُذٍ املربنز ٍلك مرنز ؿىل حد5ٍنٌل يوحض ادلدول املرفق زمق )
 نثريت ثـمي يف جمال حٌلية وثأُيي أظفال اًضوازغ تـغ ُذٍ ازلـياث مدؾومة من وسازت أَُيَُياك مجـياث 

ذٍ ازلـياث ًِا وضاظ مَموش يف ُذا ادلاهةوتـضِا ًِا متو  الاحامتؾية واًـمي اًضؤون  .يَِا اذلايت، ُو

 سلاية وثأُيي  أظفال اًضوازغ اًلامئة يف ازلِوزية اٍمييية اآلمٌةخدول يوحض ؿدذ مربنز اًعفوةل 

 ايافؼة امس املرنز م
س ية 

 اًخأسيس

اًعاكة 

 الاسديـاتية

ؿدذ الاظفال املس خفيدين 

 اًخأسيس مٌذمن املرنز 

ملرشفة ادلِاث ا

 اًرايس ية

ادلِاث ادلامعة 

 اًرايس ية

0 
مرنز اًعفوةل 

 اآلمٌة
 386 06 6000 اًـامصة أماهة

 اًضؤونوسازت 

 الاحامتؾية

مس يد ملؤسسة 

 اًعاحل

 اًضؤونوسازت 

الاحامتؾية 

+مؤسسة 

اًعاحل +مجـية 

 اًضازكة

6 
مرنز اًعفوةل 

 اآلمٌة
 580 80 6003 ؿدن

 اًضؤونوسازت 

 الاحامتؾية

مـية مس يد ٌَج 

اًًسوية ملاكحفة 

 اًفلر

 اًضؤونوسازت 

 الاحامتؾية

+ازلـية اًًسوية 

ملاكحفة اًفلر + 

 مجـية اًضازكة

3 
مرنز اًعفوةل 

 اآلمٌة
 64 30 6005 ثـز

 اًضؤونوسازت 

 الاحامتؾية

مجـية اًرؿاية 

واًخاكفي 

 الاحامتؾي

 اًضؤونوسازت 

 الاحامتؾية

مجـية اًرؿاية 

واًخاكفي 

 الاحامتؾي

   0.066 630  يلاإلحٌل
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 خدول يوحض ؿدذ املس خفيدين من مربنز أظفال اًضوازغ يف ايافؼاث

 اإلحٌليل 6005 6004 6003 6006 6000 ايافؼة امس املرنز م

 386 043 060 65 54 - اًـامصة أماهة اآلمٌةمرنز اًعفوةل  0

 580 460 000 60 - - ؿدن اآلمٌةمرنز اًعفوةل  6

 64 64 - - - - ثـز اآلمٌةمرنز اًعفوةل  3

 0.066 667 660 065 54  اإلحٌليل

 (6006)اجملَس األؿىل ًألمومة واًعفوةل،
وابًرمغ من ثكل ادلِوذ اًيت ثحذل يف حٌلية أظفال اًضوازغ واملدسًوني إىل أن اًخلازير جضري إىل أن ُياك أنرث 

 .وماسال ُذا اًرمق يف ثعاؿدٍ ضالكثيد من امل يف اًضوازغ ويخـرضون ٌَـد نظفي وظفةل ماساًوا يـيضو 7000من
 وثضلك يويم. 
إماكهياث هحريت ٌَحد مهنا واًًضاظ اًوحيد اًلامئ حاًياً ُو  إىلجمال ماكحفة اًدسول من اجملاالث اًيت حتخاح نٌل أن 

 .مرنز ماكحفة اًدسول تأماهة اًـامصة
خدماث وأوضعة  املرنز تدون آًية حمدذت ٌَـمي و ازغ كام املرنز ابهدضال نثري من األظفال املدسًوني من اًضو فلد 

تـد يوم وكةل اإلماكهياث  اً حزال حمدوذت خدا وكري اكفية ملازهة حبجم اًؼاُرت اٍىدري وؿدذ املدسًوني اذلين يزتايدون يوم ال
خذ أتـغ ذوز اًرؿاية و  إىلؿدذ من األظفال  تإحاةلاملخاحة وازثحاظ اًؼاُرت ابًوضؽ الاكذعاذي يف اًحالذ  ويلوم املرنز 

ياءثـِداث من  ساؿد كد أوضئ ُذا املرنز ًي حبسن زؿاية أظفاهلم  وؿدم اس خلالهلم يف اًدسول، و  خراآلاًحـغ  أموز  أًو
  .تس خلَون األظفال يف اًدسول أويف اذلد من موضوغ اختار اًدسول هكِية خاظة من كدي األصخاض اذلين يخخذوهَ هكِية 

م اجملَس األؿىل ًألمومة واًعفوةل ىزوال ميداهيا ملرنز مرشوغ ماكحفة اًدسول اًخاتؽ ألماهة هؼ فلد من انحية أخرى
 :ومن أجرس خمرخاث ركل اًخلرير اًيلاظ اًخاًية )ما يزال حتت ادلزاسة واًخجرتة(اًـامصة
    .حاةل األظفال مززية من انحية هؼافهتم اًضخعية  ومالثسِم -0
 ة ال حتخوي ؿىل املىوانث اًلذااية األساس ية. ثلدم ًألظفال زالج وحداث كذااي -6
 مٌاماث األظفال مضرتنة مؽ مٌاماث اًًساء.  -3
 ال يمت فعي اًعلاز ؾن اٍىداز.  -4
 مـؼمِم يمت اًلدغ ؿَهيم أزياء تيـِم ألص ياء ثس يعة يف ادلوالث  -5
 يف حال ؿدم جسَمي األظفال ألدشمه يمت إحاٍهتم إىل مرنز اًعفوةل اآلمٌة  -6
 ساؿة إال أهنم يلضون من أس حوغ إىل أس حوؿني 64اهوان أال حزيد مدت اإليداغ ؾن من املفرتط ك -7

  :موػف (00)ؿدذ املثحدني مهنم  (63)أجرس اًعـوابث اًيت يواهجِا اًـامَون يف املرنز واًحاًف ؿدذمه 
 ظـوتة اًخـامي مؽ اًيياابث  -0
 حشة اإلماكهياث واملوازذ  -6
 اٍاكذز كري مؤُي  -3
 وز اًرؿاية الاحامتؾية األخرى ظـوتة اًخـامي مؽ ذ -4

 مربنز حٌلية األظفال من اٍهترية:  -6
ثضؼؼلك خميؼؼف رمؼؼدذت اًسؼؼالم  خفؼؼامق يف اًـلؼؼوذ األخؼؼريتتؼؼدأث ث كؼؼد ػؼؼاُرت ؿامليؼؼة و  يه األظفؼؼالأن ػؼؼاُرت هتريؼؼة 

ٍىثؼري مؼن اًضؼـازاث ابي يف سماهيؼا اذلؼايل خعمٌذ اًلدم إال أهنا ث  ذٍ اًؼاُرتُ ، وزمغ وحوذواملحاذئ اإلوساهيةالاحامتؾي 
. األظفالهترية  وهحذ الاضعِاذ وحٌلية اًعفوةل. وثدٌوغ أس حاة وأُداف اإلوساهيةاًلمي  أفرسهتا اًثلافة املـارصت حولاًيت 

ياك من هيرة  ياك  ماكنمن األظفال ُو يف  أو ًخـمؼياألظفال ًالس خفاذت مهنم نأيد ؿامةل زخيعؼة  من هيرةإىل آخر ُو
 ألقراط كري أخالكية.ًدسول أو ؿدت رمن مبا فهيا ا
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يفوق لك تدأث ثيدرش ؿاملياً ثضلك  وكد  خعرت، ػاُرت  ورمٌل اخذَفت أس حاة ُذٍ اًخجازت فِىي أواًل وأخرياً 
حدى أمه اًلضااي اًيت ختدص وخَ اإلوساهية واًِدف  اٍهنايئ ًـعاابث هترية األظفال ُو هسة إاًخوكـاث نٌل أحضت 

 اخملدزاث. ؿااداهتا يف تـغ اًحدلان يفوق ؿااداث جتازتاملال اًرسيؽ، فلد أظححت 
ُياك اٍىثري من اًـوامي اًيت أسِمت يف حمنية جتازت األظفال، ويـخرب اًفلر اًـامي األمه األساش، فلاًحاً ما حىون و 

س يط من ذون مراؿات كَيةل أو مٌـدمة، فيمت اختار اًلراز تدسَمي ظفي إىل و  اًفلريت واملـدمة ارليازاث املخاحة ٌَـااالث
معدزاً  من كدي ادلوةل واجملمتؽ اًيخاجئ أو اًخفىري يف اٍمثن اذلي سيمت ذفـَ يف املس خلدي، وتضلك هلط ادلمع الاحامتؾي

 .يؤمٌون ادلخي ًألنرب س ياً  نًالجتاز ابألظفال اذلي اً آخر 
مـروفة ومذفامقة يف اًـاميني  ػاُرت تاًسـوذية أحض إىل املمَىة اًـرتية األظفال هتريةجتازت  فإنوابًًس حة ٌَمين 

 أو ظيدوق األدم املخحدت ًألمومة واًعفوةل فاًيوهيس يذخَت فهيا مٌؼمة  املاضيني، وكد
 وثـد حمافؼة جحة  وثَهيا حمافؼة ايويت من أنؼرث ايافؼؼاث اًؼيت ثيدرشؼ فهيؼا ػؼاُرت هتريؼة األظفؼال، وابإلضؼافة

ؾن وحوذ ؿؼدذ هحؼري مؼن  -سـوذية اذلي حتدزت ؾيَ ؿدت ثلازير، وضف ثلرير آخر هترية األظفال إىل املمَىة اًـرتية اً 
األظفال يف ايافؼة جيري اس خلالهلم يف معَياث مٌؼمة ٍهترية ماذت "ادلكيق" ؿرب اذلؼدوذ املضؼرتنة تؼني املمَىؼة اًـرتيؼة 

خعؼوزت وتـؼد اًعريؼق اذلي تسؼَىَ اًسـوذية وتالذان ثمت حتت حٌح اًؼالم وجس متر ظوال اٌَيي تواسعة اسلؼري يف ػؼي 
زايل سؼـوذي مبؼا  03أزياء معَية اٍهترية ثكل حير يلوم أفراذ اًـعاتة ثرشاء نؼيس ادلكيؼق ثسؼـر يف األظفال اًـامَني 

 000زايل ويـع  لك ظفؼي  6000( زايل ميين مث يلوموا تخيـَ يف مديية حرط )هلعة اذلدوذ( مبا يـاذل 676يـاذل )
و ما تضجؽ اًعفي ؿىل هلي  زايل ؾن لك نيس يمت نؼرب فااؼدت خاظؼة وكؼد أنرب هكيؼة مؼن ادلكيؼق ٌَحعؼول ؿؼىل أهلهل ُو

يؼدت اسؼ خلالال ذلؼاةل اًفلؼر واًؼؼروف  ذفـهتم أدشمه ٌَـمي مؽ أًوئم األصخاض اذلين يـمَون ؿىل إقراهئم هؼري أحوز ُس
 اذللوق اإلوساهية.  املـيض ية اًيت ثـاين مهنا ثكل األدش ويف ػي ػروف ثدٌاىف مؽ أثسط كواؿد

م أنرث 6005ُذا وكد تَلت كضااي هترية األظفال اًيت حللت فهيا اًيياتة اًـامة مبحافؼة جحة خالل اًـام امليرصم 
 كضية، حراوحت أؾٌلز األظفال املِرتني تني اًساتـة واًثاًثة ؾرش ؿاماً، 65من 

ًوسازت اًضؤون الاحامتؾية  ية وحبوج اًـمي اًخاتؽوأوحضت ادلزاسة اًيت أؿدُا املرنز اٍميين ٌدلزاساث الاحامتؾ 
من األظفال  % 59 3:أن ومشَت حمافؼة جحة وايويت ؾن ػاُرت هترية األظفال ابًخًس يق مؽ مٌؼمة اًيوهيس يف

ا ة مـؼم اًـحوز تني ازلِوزية اٍمييية واملمَىة اًـرتية اًسـوذي املرحَني مه من مديرية حرط مبحافؼة جحة اًيت مير ؿرُب
حاةل اكهت تيهنم فذااتن 59ؿاما ثحني أهَ من تني 05و 04تني الاذلين حراوحت أؾٌلزمه  األظفال ومن خالل اٌَلاءاث مؽ

األدشية  مضالكثٌَ  جرستوا من ادلزاسة ًلةل املوازذ املاًية وضـف اًوؾي الاحامتؾي تأمهية اًخـَمي إضافة كَهبمأفلط و 
 (6004، اٍميين ٌدلزاساث الاحامتؾية وحبوج اًـمي.)املرنز ـرتية اًسـوذيةواًفرض املخاحة ًسفرمه إىل املمَىة اً

ية ؿدذ اٍمييية وكد اختذث اًسَعاث ، من اإلحراءاث ٌَحد من ُذٍ اًؼاُرت اً ابًخـاون مؽ مٌؼمة اًيوهيس يف ادلًو
ظـدٍ وايويت واذلديدت ثلوم ابًخوؾية يف املياظق اًريفية يف حمافؼاث جحة و حير  .ن مل حىن ثكل اإلحراءاث اكفيةإو

 مـؼم األظفال املِرتني إىل خازح اٍمين.إٍهيا اًيت يرحؽ 
وكد أكامت اٍمين ابًخـاون مؽ اًيوهيس يف مرنزاً الس خلدال األظفال املِرتني يف إحدى اًيلاظ اذلدوذية مؽ املمَىة  

م الاحامتؾية ابإلضافة إىل ثيفيذ جرامج هتمضالكاًـرتية اًسـوذية واًـمي ؿىل هتيئهتم إلؿاذهتم إىل أدشمه ونذا مـادلة 
 احامتؾية أخرى جس هتدف األدش اًفلريت يف ثكل املياظق ٌَحد من ُذٍ اًؼاُرت

( ظفال مهنم 386واكن مرنز اسلاية الاحامتؾية املـد الس خلدال األظفال اذلين يمت هتريهبم يف اذلدوذ كد اس خلدي )
( ظفال إىل مرنز ذوز اًرؿاية الاحامتؾية فامي مت إذماح اًحلية مؽ 76)سس فذياث خالل اًـام املايض وإزسال مهنم 

ياء األموز حول خعوزت إزسال أظفاهلم ٌَـمي خازح اذلدوذ اٍمييية  أدشمه تـد إؿاذت ثأُيي األظفال وثوؾية أًو
ظفي واًخـامي تدزاسة حاةل لك  6005مٌخعف يوهيو من اًـام امليرصم  ئوضأويلوم مرنز اسلاية الاحامتؾية اذلي 

 مؽ لك حاةل وفق األس حاة املؤذية إىل هتريحَ.
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 كري أن املرنز يواخَ ظـوابث مجة ثـيق سري معهل هَخعِا ابآليت:
 خَوٍ من كاؿدت مـَوماث أو تياانث واحضة وذكيلة حول األظفال اذلين يفدون إًيَ. -0
ة واألمؼن اًسؼ يايس املخواخؼدت يف ثـدذ ادلِاث األمٌية املس خَمة ًألظفال من حرش اذلؼدوذ واًلؼواث املسؼَح -6

 امليفذ اذلدوذي ذما تسخة جضدت األظفال اًـاادين وظـوتة جتمـِم وإزساهلم ؿرب اًحاض اًخاتؽ ٌَمرنز.
 ال ثلدم ادلِاث اًسـوذية كوامئ ابملرحَني إىل ادلِاث اٍمييية حىت يمتىن املرنز من مجؽ املـَوماث ؾهنم. -3
اث ظويةل إىل أن يمت اًـثوز ؿىل أُاٍهيم وجسؼَميِم ثضؼلك زمسؼي مؼؽ أخؼذ تلاء ؿدذ من األظفال يف املرنز ًفرت  -4

 اًضٌلانث املعَوتة تـدم ؾوذهتم مرت أخرى وال يمت ثلدمي أي أوضعة تس خفيد مهنا األظفال.
زفغ تـغ األُايل اس خالم أتياهئم من املرنؼز مذحججؼني ابًفلؼر اذلي ال ميىؼن األة مؼن اًرصؼف ؿؼىل أحؼد  -5

 ن يف املرنز.أتيااَ املخواخدي
يؼة أو ظحيؼة يلؼوم مبـادلؼة املؼرط مؼن األظفؼال وال ثخؼوفر ؿالخؼاث جماهيؼة  -6 ال يوخد ظؼيدوق إسؼـافاث أًو

ا ملكفة ًويس دلى املرنز اؾامتذ هبا.  ابؾخحاُز
 أًف زايل وال ثفي جلك الاًزتاماث اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق اًـامَني فيَ. 400مزياهية اًدضليي ٌَمرنز يف حدوذ اًؼ -7
الاحامتؾية واًـمي يف آًية مجؽ وجسَمي األظفؼال امللدؼوط ؿَؼهيم  اًضؤونوت تني إذازت األمن ابملديرية و ُياك جف -8

 جهتمة ارلروح كري اًرشؾي من اًحدل.
 هفس ية. مضالكثيفذلر املرنز إىل أخعايئ هفيس ملـادلة اذلاالث اًيت ثعي إًيَ وثـاين من  -9

( ظفاًل مهنم 005املرنز اس خلدي خالل األس حوؿني املاضيني )( أن 66/3/6006وأصاز أحدج ثلرير ؾن املرنز )
 ( ظفي مت إحداظ حماوةل هتريهبم. 06( مت حرحيَِم من أزايض اًسـوذية و)007)

وأفاذ مدير املرنز أن ؿدذ األظفال ادلاخَني وارلازخني يف حزايد مس متر. وأن ؿدذ األظفال املوحوذين يف املرنز 
أظفال اس خلدَِم املرنز كدي زالزة أصِر ويرفضون اًـوذت إىل أُاٍهيم ذما حـي مسؤويل  ( مهنم س حـة36حاًيا حوايل )

املرنز يلومون تإتلاهئم دلهيم وإذلاكِم يف مدزسة هؼامية ابًلرة من املرنز. ابًرمغ من أن الحئة املرنز كد حدذث معهل 
دُا يمت حرحيَِم إىل ذوز زؿاية األيخام يف حمافؼاهتم. ابالس خلدال واًرتحيي، وأؾعت أنرث فرتت ًحلاء اًعفي صِراً واحداً وتـ

ذا هديجة ًرفغ ذوز زؿاية  اًيت مت اًخواظي مـِا اس خلدال ُؤالء األظفال مـَةل ركل تأن ظاكاهتا الاسديـاتية ال  األيخامُو
   (6006جس خوؾة أظفاال خدذ.)حريدت اًوحدت. 

 مربنز زؿاية األحداج ادلاحنني: -3

ة صأهنا صأن تلية اًؼواُر اًخرشية اًيت ثًذج ؾن ثفاؿي ٍلوؿة من األس حاة املدضاجىة املخحاذةل ثـخرب ػاُرت احامتؾي
ا وختخَف من جممتؽ إىل جممتؽ، ويه ؾوامي خمخَفة من احامتؾية وهفس ية و اكذعاذية  الاؾامتذ، ويه ثخفاوث يف ذزخة ثأزرُي

ا ثـمي جممتـة أو مٌفرذت ًخلوذ ٌَسَوك ادلاحن.  وكرُي
 اًـرشين  املععَحاث ادلديدت اًيت صاغ اس خـٌلًِا ؿىل هعاق واسؽ مٌذ مٌخعف اًلرناألحداج من  وحٌوخ
إحرام اًياص ئة" أو  ؿَمية أو كري ؿَمية مععَح "حٌاخ األحداج" أو"حٌوخ األظفال" أو احنراف اًعلاز" أو وألقراط

اذلي يفيد ًلة " Delinquency" َح املـروفاملعع كري ركل من املععَحاث األخرى اًيت اهخثلت يف اًواكؽ ؾن حرمجة
 .الاحنراف أو ثكل اًزنؿة اًس يىًووحية حنو ادليوخ أو اىهتاك اًلاهون مـىن اًخلعري أو اإلٌُلل أو اإلمث أو

فإن سايذت مـدالث  مل ثـرف ػاُرت حٌاخ األحداج هكضلكة احامتؾية راث خعوزت اًلدميةاجملمتـاث  وإرا اكهت
أاثزث كَق كاًحية اجملمتـاث املـارصت ثضلك أذى  اًلرن اًـرشينرحىهبا األحداج واألظفال مٌذ مٌخعف ادلرامئ اًيت تدأ ي

ا إىل اختار تـغ اإلحراءاث ٌَخعدي ًِذٍ  وس حةلد ساذث . فاًؼاُرت وهبدف ثعويق مضاؾفاهتا أو اًخخفيف من أخعاُز
 .ثضلك مل ثـِدٍ جممتـاث األمس من كدي األحداج خو حٌ

مالمح اًضخعية اإلحرامية ثدضلك يف  ؾف اُامتم اًـٌَلء تدزاسة ػاُرت حٌاخ األحداج ُو أنًوـي ما يضا
 . س يواث مذـاكدة من خالل ػروف ومواكف إحرامية الحلة مرحةل مدىرت من حيات اًضخط اجملرم مث ثخاكمي يف
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ؽ يف اًس يواث املاضية حير وابًًس حة ٌَمين تدأث حرامئ األحداج يف اًؼِوز مالسمة ٌَخلرياث اًيت تضِدُا اجملمت
جضري اإلحعاءاث إىل ثيايم ُذٍ اًؼاُرت وحزايد أؿداذ مرحىدهيا.وملا ًِذٍ اًؼاُرت من آاثز سيئة سواء اكن ركل ؿىل 
املس خوى اًضخيص )اذلدج( أو ؿىل املس خوى اًـام )اجملمتؽ( اكن التد من اًوكوف ؿىل اًـوامي املسخدة ًِا ومـرفة اآلاثز 

ا ٌَـمي ؿىل ثالفهيا ذما كد تساؿد ؿىل وضؽ اذلَول اًيت حتد مهنا واس خلالل اإلماكهياث املخاحة سواء اكن ركل املرتثحة ؿَهي
 ؿىل مس خوى األفراذ أو ازلاؿاث أو امليؼٌلث اًخعوؾية أو اإلؿالم.

 د:حعريف الحذ
حىت يمت هضوخَ الاحامتؾي  اذلدج يف املفِوم الاحامتؾي واًيفيس ُو اًعلري مٌذ والذثَ:اًخـريف الاحامتؾي -0

واًيفيس وثخاكمي دليَ ؾيارص اًرصد املمتثةل يف اإلذزاك اًخام أي مـرفذَ ًعحيـة وضـَ واًلدزت ؿىل حىييف سَونَ 
 ي.وثرصفاثَ ظحلا ملا ديط تَ من ػروف ومذعَحا ث اًواكؽ الاحامتؾ

ارلامسؼة  اًلؼاهون ٌَمتيؼزي ومل يخجؼاوس سؼناًؼيت حؼدذُا  اًساتـة ُو ظلري اًسن اذلي أمت سن:اًخـريف اًلاهوين -6
 اٍميين.اًيت حدذُا ًحَوػ اًرصد ظحلاً ًلاهون األحداج ادلاحنني  ؾرش

 :حعريف االنحراف والجنىح
ؿىل  وييعوييمتثي احنراف اذلدج يف مؼاُر اًسَوك كري املخوافق مؽ اًسَوك الاحامتؾي اًسوي ف:الاحنرا -0

ذٍ اًسَوهياث جسم  احنرافاً ...اٍىذة ،خماًعة زفلاء اًسوء ،ة من املدزسةجمرذ مؼِر اًسَوك اًس ئي مثي اًِرو  .اخل ُو
و إكدام اذلدج ؿىل ازحاكة حرمية اكًرسكة أو اإليذاء أو اًلذي:حٌوخ األحداج -6 و يـخرب احنرافاً  ،اخل… ُو ُو

 ة.يداؿَ يف مؤسسة إظالحيحاذاً وتسم  اذلدج اذلي يرحىة ُذٍ األفـال ابذلدج ادلاحن وجية ثلدميَ ٌَمحبهكة وإ

 :أسبا  االنحراف
ثحني أن ؾوامي الاحنراف دلى األحداج  يف ذوز اًرؿاية الاحامتؾيةمن خالل اًححوج وادلزاساث وواكؽ اذلاالث 

 :يه مذداخةل من أمهِا
 اًخعدغ األدشي واذلي يمتثي يف: -0

 .اًسفر أو اًسجن ،اًعالق ،راًِج ،ثعدغ فزييلي مثي فلدان أحد أزاكن األدشت أو لكهيٌل إما ابملوث -
ٌل ؾن  أوحسمي وجعزٍ  أوهفيس  أوؾلًل سواء  مثي مرط أحد اًوادلين مرط مزمن هفيسثعدغ  - جعُز

 .اًليام ابدلوز اًرتتوي
 اضعراة ادلو األدشي هديجة ًوحوذ املضاحٌاث واًخوحر تني اًوادلين -

اٌَؼؼني  أورمؼؼان اًزااؼؼد أو اإلفؼؼراظ ابًخؼؼدًيي اًخًضؼؼ ئة الاحامتؾيؼؼة ارلاظئؼؼة وأسؼؼاًية اًرتتيؼؼة كؼؼري اًسؼؼَمية اكذل -6
 .واًالمداالت واًخجاُي من خاهة اًوادلين ًسَوك األتياء، أو اًخذتذة يف املـامةل

و ؿامي ًيس وحدٍ سخد -3 تي كؼد يؼؤثر تإحؼداج تـؼغ اًخليؼرياث الاحامتؾيؼة ذاخؼي  اً مدارش  اً اًحعاةل واًفلر ُو
 األدشت ثـوذ وثيـىس سَحيا ؿىل األحداج

 ة.اًسوء واًعححة اًسيئزفلاء  -4
 ضيق واسذحام اًسىن -5
 .جرسة أؿداذ ُااةل من ظالة املدازش -6
 .وكت اًفراػ كري املمثر ًألحداج -7

حاالث ظدز يف حلِا أحاكم من كدي حموكة  الاحامتؾية يهمن ادلدير رهرٍ ُيا اذلاالث املوحوذت يف ذوز اًرؿاية 
ة فِياك اٍىثري من األحداج ادلاحنني اذلين مل ثعي كضاايمه إىل فِىي ال متثي جحم اًؼاُرت اذلليلي ، وابًخايلاألحداج

 اًرشظة أو اًلضاء. 
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اس هتدف حبر أوضاغ  -اًزنول امليداين ٌَجية من اجملَس األؿىل ًألمومة واًعفوةل-وكد أوحضت هخاجئ ثلرير 
 ما يًل: واملرنزية الاحذياظيةاألحداج ذاخي ذوز اًخوحيَ واًسجون 

 (405( فذات يف ملاتي )65مهنم )  حدج (664وذؿني يف ذوز اًرؿاية الاحامتؾية يحَف )أن ؿدذ األحداج امل
موذؿني يف اًسجن، وميىٌيا اًلول ُيا أن ُذٍ األزكام، ال متثي اذللااق ؿىل اًواكؽ مفا ىراٍ  يف اًضوازغ واًعركاث  حدج

 ت وحتديد جحمِا اًفـًل وأس حاهبا، وهيفية مـادلهتا.من احنرافاث يلوم هبا أحداج جتـَيا هؤند رضوزت الاُامتم هبذٍ اًؼاُر 
 .فلد أزحدت اًـديد من ادلزاساث اًيفس ية والاحامتؾية أن مـؼم اجملرمني اٍىداز اكهوا يف اًحداية أحداج خاحنني.

 ة. واملرنزي ةوادلدول اًخايل يوحض ثوسيؽ األحداج وفلاً ٌَمحافؼاث، وؿدذمه ذاخي ذوز اًخوحيَ واًسجون الاحذياظي
 خدول يحني ؿدذ األحداج ذاخي ذوز اًخوحيَ واًسجون الاحذياظية واملرنزية

 مالحؼاث اًسجن ذاز اًخوحيَ ايافؼة م

 األماهة 0
 60 ذاز اًخوحيَ تيني

 احذياظية و واحد مرنزي 4 030
 09 ذاز األمي

 ؿدن 6
 66 ذاز اًخوحيَ تيني

66  
 6 ذاز اًخوحيَ تياث

  39 33 ثـز 3

  60 56 اذلديدت 4

  3 9 حرضموث 5

 صلة 60مهنم  38 00 إة 6

  6 06 جحة 7

  04 ال ثوخد ذوز ثوحيَ رماز 8

  5 ===== أتني 9

  60 ===== ظـدت 00

  00 ===== ايويت 00

  6 ===== زمية 06

  06 ===== مأزة 03

  5 ===== ذلج 04

  4 ===== ص حوت 05

  06 ===== اًحيضاء 06

  00 ===== ًضاًؽا 07

  60 ===== زذاغ 08

  30 ===== معران 09

  3 ===== املِرت 60

  جسن ال يوخد ===== ادلوف 60

  حدج 405 حدج 664 اإلحٌليل 

  حدج 639 اإلحٌليل 
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 نٌل أوحض اًخلرير اًـديد من اًعـوابث اًيت يواهجِا األحداج وحمتثي فامي يًل:
 :اًسجون يف ايافؼاث املس هتدفة يف ضالكثأوال: اًعـوابث وامل 

ٌَسجون ذما يؤذي  ةن ؾؼدذ املساخني يفوق ضـف اًعاكة الاسديـاتيإالاسذحام اًضديد ذاخي اًسجون حير  -
 إىل هلط ارلدماث وثدُوز اإلماكهياث واًضلط ؿىل املرافق واهدضاز اًخَوج واألمراط املـدية.

اًرواحئ اٍىرهية من لك انحية واملرافق ارلدمية  ،اإلوساهيةأوضاغ اًسجون ثفذلر إىل أذىن املـايري اًعحية و  -
زاحئة هرهية ال تس خعيؽ اًزائر املىوج  اثأما ؾن اسلاماث اًيت ثوخد يف املياماث فِىي ر .،واسلاماث واألزوكة كري هؼيفة

ة ٌَرشة نٌل أهَ ال يوخد نٌل أن مضلكة ذوزت املياٍ كري جمِزٍ ثض حىة زايس يَ وؿدم ثوفر املياٍ اًعاذل،فهيا ذكيلة واحدت
 ماكن خمعط ًخياول اًعـام. 

نٌل أن األكسام ارلاظة ابألحداج ذاخي اًسجون إرا وخدث مـزوةل وال جسمح خبروح األحداج ٌَهتوية  -
جحة(أما  –أتني  -إة -اذلديدت –ؿدن  -واًرتوحي ألن ُذٍ األكسام كري مٌفعةل متاماً ؾن املساخني اٍىداز)أماهة اًـامصة 

 .ة اًسجون فِياك اخذالظ األحداج مؽ اٍىداز وكد يفعَوا أحيااًن وكت اًيوم فلطتلي
 جسون اًرخال من حير األوضاغ اًعحية واًحيئية.  نال ختخَف أوضاغ جسون اًًساء ؾ -
املياماث ارلاظة ابألحداج كري حصية وضيلَ وال ثوخد هبا أدّشت و ذواًية وموهيت واًحـغ مهنا ال ميخكل أي  -
يوخد تـغ املساحاث اًعلريت ًلرط اًدضميس، نٌل  اوإمن ،اًسجون ًِا يفابًًس حة ٌَحدااق واملرافق ال وحوذ هتوية. و

 أهَ ال يوخد فعول ٌَخـَمي األسايس وخدماث حصية أو ؾياذاث جمِزت ومذاكمةل وال يوخد ماكن مٌاسة ألذاء اًعَواث
كري هياتة األحداج( واٍىثري مهنم ماساًوا )ياابث اًـامة وؾيد ادلَوش مؽ األحداج مت مـرفة أهَ مت إحاٍهتم من اًي   -

ن اًخحليق أو كيد ايبهكة،  ُز
 ،إضافة إىل ؿدم وحوذ حمامني ٌدلفاغ ؾهنم ،وحوذ األحداج ملدٍ ظويةل كد ثعي ًضِوز ذون اًيؼر يف كضاايمه -

يني احامتؾيني أو هفساهيني  ذما اذلاةل اًيفس ية ًألحداج كري مس خلرت ومه يف كَق مس متر وركل ثسخة ؿدم وحوذ أخعاا 
  .يؤذي إىل حرذذ تـغ األحداج إىل اًسجن أنرث من مرت

 وان وخدث فذىون كَيةل وكري مؤُةل ومدزتة(.)وال رشظة وسااية يف اًسجون  جرشظة أحدا دال ثوخ -
 .دج وحٌليخَرشظة اًسجن كري مدزتة وكري مؤُةل يف جمال اذللوق اًلاهوهية ٌَحدج و يف هيفية اًخـامي مؽ اذل  -
 .ال ثوخد ذاخي اًسجون جرامج مٌؼمة ٌَخأُيي واًخدزية واًخـَمي و ذمازسة األوضعة واًرتفيَ واًرتوحي واًخثليف -

 يف ذوز اًخوحيَ: ضالكثاًعـوابث و امل  :اثهيا
وؿدذ ذازين  (حرضموث-إة-اذلديدت-جحة-ثـز-ؿدن-ذوز اًخوحيَ إال يف س حؽ حمافؼاث فلط )ظيـاء دال ثوخ  -

ؿدن(. يمت حرحيي األحداج من حمافؼيت رماز وأتني إىل ذاز ثوحيَ ظيـاء وؿدن وابًًس حة ًحايق -حيَ تياث )ظيـاءٌَخو 
ن اًخحليق أو ايبهكة ذاخي اًسجون مؽ اًحاًلني  .ايافؼاث يمت إيداغ األظفال سواء ُز

نز إليواء األظفال املِرتنَي وأيضاً ذاز اًخوحيَ الاحامتؾي مبحافؼة جحة واًيت ماساًت حديثة اإلوضاء جس خخدم هكر   -
 نداز ثوحيَ ًرؿاية األحداج. 

كةل املوازذ ماًية أو اًيفلاث اًدضليَية اٍاكفية ٌدلوز و اٍاكذز اًوػيفي املخخعط ذاخي ادلوز وؿدم وحوذ   -
يف ثلدمي وؿدم وحوذ وسااي هلي ًألحداج من واىل ادلوز ذما أضـف من ذوز ُذٍ  ادلوز  نذزخاث وػيفية ٌَمخـاكدي

 اسلاية و اًخأُيي و اًرؿاية اًالحلة.
 رتفهيية واًعحية املوهجة ماساًت ضـيفة يف تـغ ادلوز ومٌـدمة يف اًحـغ اآلخر.اًارلدماث اًخـَمية و   -
 .ؿدم وحوذ خدماث اًخأُيي الاحامتؾي و اًيفيس املخخعط يف مجيؽ ادلوز -
داذت، اًس حبنة املَحلة تحـغ ادلوز اًيت ثـمي ثضلك وحوذ تـغ اًوزص املِيية اًخدزيخية مثي اًيجازت، اذل  -

ؾضوايئ وتدون زؤية مذاكمةل ومفذلرت ٍىثري من املِازاث اًخًس يلية و اًدسويلية مؽ اًلعاغ اًـام و ارلاض. إىل خاهة 
 اهـدام اًوزص املِيية واملواذ ارلام واملدزتني املِييني يف ادلوز األخرى.
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واهـدام اًرؿاية اًالحلة .من ادلوز اذلنك وارلروحاألحداج تـد اهلضاء فرتت  ؿدم اس خالم تـغ األدش ألتياهئم -
 ًألحداج ًضٌلن ذمج األظفال يف أدشمه و يف جممتـاهتم

 ضـف ذوز مٌؼٌلث اجملمتؽ ايًل يف ثلدمي ادلمع ًألظفال األحداج.  -
 يف اًيياابث وايبمك: ضالكثاثًثاً: اًعـوابث وامل 

رماز، إة، حرضموث(  ،أتني،اذلديدت، جحَ ،ؿدن ثـز ، ايافؼاث)ظيـاءثوخد حمبمك أحداج فلط يف -
وابًًس حة ًحايق ايافؼاث ال ثوخد أي حمبمك ًألحداج ويمت حمبهكة األظفال يف ايبمك اًـاذية وال ثوخد أي خعوظية هلم يف 

 جمرايث ايبهكة.
 .ؿدم وحوذ حموكة وهياتة أحداج مذخععة يف حمافؼة جحة -
 ال وحي أخري.إًـامَني تلضاء األحداج ابًحدااي اجملمتـية وجتية احذجاس األظفال ؿدم وؾي ا -
هياابث األحداج ضـيفا ذما يؤذي إىل ثأخري اًيؼر واًحت يف كضااي سال اًخًس يق تني حمبمك األحداج و ما -

 األحداج. 
ؤذي يف تـغ األحيان اذلين يلومون ابًفحط اًعيب اًرشؾي ًخحديد اًسن كري مؤَُني يف اًعة اًرشؾي ذما ي -

 نثري من اٌَخس وخاظة يف اًلضااي ادلس مية. إىل
 ؿدم ثوفر ظحيداث ٌَفحط اًعيب ٌَفذياث.  -
كةل ثأُيي وثدزية اٍاكذز اًلضايئ واًوػيفي املخخعط  ذاخي ايبمك و اًيياابث يف زؿاية األحداج )حير مت  -

 أزياء اذلرنة اًلضااية(.يف هلي اٍاكذز اذلي مت ثأُيهل 
اهضحاظ تـغ ايامني يف حضوز خَسؼاث كضؼااي األحؼداج وؿؼدم ثفؼرقِم ثسؼخة كؼةل مسؼ خحلاهتم املاًيؼة  ؿدم -

 وؿدم ثواخد ايامني ذاخي ادلوز إال يف حال اًرضوزت والاس خدؿاء.
 .ذي إىل ثأخر اًيؼر يف اًلضااي يف حال نرثت ؿدذ اًلضاايؤ كةل ارلرباء الاحامتؾيني يف ايبمك ذما ي -
ذما يؤثر يف ؿدم اإلدشاغ وحي  وكةإىل ايوكة وتٌـد اًيياتة ؾن اييةل هلي ًألحداج من وؿدم وحوذ وس   -
 .اًلضااي
 .كةل اًخوؾية ٌَيياابث األخرى تدوز و رمام هياتة األحداج ذاخي ايافؼة -
اج فهيا كضاء أحد داًيت ثواخَ ايبمك يف ايافؼاث اًيت ال يوخ ضالكثوميىن ثَخيط تـغ اًعـوابث وامل  -
 املِرت( إىل اًخايل: -ايويت -زمية-ادلوف -معران -ظـدت-ذلج -اًحيضاء -اًضاًؽ -ص حوت -)مأزة
جمرم ًـدم وحوذ كضات  ونأهَثمت حمبهكة األحداج يف ايبمك اًـاذية ذما جيـي مـامةل اًعفي يف ثكل ايافؼاث  -

كياث ادلًوية سلاية وزؿاية األحداج ونذكل إملام اكمي ابًدرشيـاث والاثفا ويووالكء هياابث أحداج مذخععني رو 
 ًـدم وحوذ ذوز ثوحيَ ثـمي ؿىل إؿاذت إذماح وثأُيي اذلدج يف اجملمتؽ مرت أخرى.

 .اًححر ادليايئ(()ثأخري وظول اذلدج إيل اًيياابث من كدي اًضحط اًلضااية )  -
ديد اًسن اًلاهوين أو ؿدم ؿدم دشؿة اًحت يق كضااي األحداج ويـوذ ًـدذ من األس حاة مهنا إما ؿدم حت  -

 اذلعول ؿىل األذةل يف حال هون اًلضية حس مية و أحياان املٌلظةل و اًخأخري تدون سخة مٌعلي.
يف حمافؼة ادلوف ال ثوخد حموكة أو هياتة أو جسن مرنزي ويمت حرحيي املهتمني واألحداج إىل املؤسساث  -

 اًلضااية يف ظيـاء.
 ربنز اًرشظة:واًعـوابث يف م ضالكثزاتـاً: امل 

ومن  .حد أكسام اًرشظة تعوزت ؾضوااية يف لك حمافؼةأأزياء اًزنول مت اخذياز يف ابًًس حة ألكسام اًرشظة و
 اًخاًية:  ثخالل اًخلازير امللدمة اثضحت املـَوما

َخحليق مـَ من كدي مٌدوة اًححر ادليايئ ويف حال ٌ يمت اًخـامي مؽ اذلدج تـد اًضحط وإحضازٍ إىل اًلسم  -
دم حي اًلضية وذاًي يمت حتويَِا إىل اًيياتة اخملخعة وجسَمي اذلدج إىل ويل أمرٍ تضٌلن أو إيداؿَ يف قرفة خاظة ذلني ؿ
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وخد أي ؾيارص رشظة مت ثأُيَِا أو ثدزيهبا يف جمال ؿدم ،ساؿة 64و ال حزيد فرتت إيداؿَ أنرث من  ،جسَميَ إىل اًيياتة
دا مدير كسم رشظة حرضموث اذلي مت اًخحاكَ يف ذوزثني و يلوم ُو تخدزية زؿاية األحداج وهيفية اًخـامي مـِم ؿ

 .مـاوهيَ يف اًلسم
ؿدم وحوذ مربنز رشظة مذخععة ًألحداج و كةل اًخدزية واًخأُيي ملدزاء أكسام اًرشظة يف ايافؼاث فامي  -

 خيط اًخـامي مؽ األحداج من اًياحية اًلاهوهية واًيفس ية والاحامتؾية.
 .قرفة خاظة الحذجاس األحداج أزياء اًخحليقؿدم وحوذ  -

ومن خالل اذلرص ذلاالث األحداج يف اًسجون وذوز األحداج يف ُذٍ ايافؼاث حسة أكوال األظفال أهفسِم أثضح 
 اآليت:

( حدج مهتمني جبرامئ حس مية ممتثةل يف اًلذي وكذي ارلعأ واًرشوغ يف كذي و ويحَف ؿدذ أألظفال 009ُياك ) -
ياك س خة( زالزة وأزتـون ظفال.  05 -06أؾٌلزمه ماتني ) اذلي ثرتاوخ ( 08-06وس خون ظفال ثرتاوخ أؾٌلزمه تني ) ُو

ن ايوكة و اًخحليق من  ن ايبهكة وحمخجزون يف اًسجون مؽ اٍىداز. ثرتاوخ مدت تلاهئم يف اًسجون ُز س ية. أكَهبم ُز
عـوابث إصاكًية حتديد اًـمر اًفـًل ًِؤالء األحداج و تلاء زالزة أايم حىت س يدني من وكت اًزنول امليداين. ومن أمه اً

األحداج يف اًسجون ملدت ظويةل ذون اًيؼر يف كضاايمه و املٌلظةل يف كضااي األحداج وثأحيَِا ًفرتاث ظويةل األمر 
ت اًوضؽ يف وحمتثي خعوز .حداج وؾيدُا يعحق ؿَهيم اًلاهون اًـاذياذلي يؤذي إىل جتاوس اذلدج ٌَسن اًلاهوهية ًأل

( س ية،وما فوق 05احامتًية ثعحيق حنك اإلؿدام يف تـغ ُؤالء األحداج ألهة يمت اًخـامي مؽ سن اذلدج إىل سن)
 ثعحق ؿَهيم حاًيا األحاكم اًـاذية.

( حدج مهتمني تلضااي ثرتاوخ ما تني اًرسكة و اًليام تـمي فاحش و اًخجين ؿىل اذلق ارلاض 308يوخد ) -
من اًحياانث املخوفرت اًفرق إرا اكهت حرامئ اًفـي اًفاحش يه معَياث اقخعاة ألكران أظلر  خخنيي وكضااي أخرى. ومل 

 أو ذمازس هتا مؽ أكراهنم. وثرتاوخ فرتت اًخحليق وايبهكة من اتزخي اإلحاةل وحىت فرتت اًزنول تني أس حوغ إىل س ية.
ري أخرى ال ثـرط اًعفي اذلدج إىل خماظر ُياك تـغ اًلضااي مت فهيا الاحذجاس واكن من املمىن اختار ثدات -

 اذلجز مؽ اٍىداز و اًحـد ؾن األدشت.
اًثامٌة ؾرش وما ساًوا  حتت سنثوخد زالج كضااي مترذ ويمت حمبهكهتم مؽ أهَ كد مت اًـفو اٍاكمي ؿىل من مه   -

 .   6004حمخجزين مٌذ أجريي 
يَ ابإلؿدام واكن وكت ازحاكة ادلرمية مل يحَف من األظفال ذمن حنك ؿَ  (9)يوخد يف جسون ُذٍ ايافؼاث ؿدذ -

 ( س ية.08)
( من األظفال اذلين مت اًخحفغ ؿَهيم واحذجاسمه ذون أس حاة 53وأزياء اًزنول امليداين مت اذلعول ؿىل ؿدذ ) -

يية ،جرشذ ،هحريت جس خدؾي ركل ومن أساة احذجاسمه ُروة، مـرط ًالحنراف مرحي من اًسـوذية)من األظفال  ،ُز
ًوعق املوهيت( صلة ابًرمغ من إظداز كراز اًـفو من األد ؿًل ،ني(، مش صكل )اًعمف املس خخدم يف اًيجازتاملِرت

 .ؾحدهللا ظاحل زايس ازلِوزية
( حدج من ايىومني وحمخجزين يف اًسجون هديجة ًـدم كدزهتم ؿىل ذفؽ ادلية أو ذفؽ اذلق اًـام أو 40ُياك ) -

 .فراح ؾهنم يف حاةل ذفؽ ادليٍة  أو اذلق ارلاض أوحوذ مضنيارلاض  و ؿدم وحوذ مضني وميىن اإل
( من األظفال اذلين كد ظدز يف حلِم أحاكم من املمىن 037يوخد يف جسون وذوز ُذٍ ايافؼاث ؿدذ ) -

 .إؿاذت اًيؼر فهيا و حرحيح تـغ اًحدااي اجملمتـية
لة اذلخازص )ظيـاء(ونذكل مرنزي ومن خالل املرحةل اًثاًثة اًيت اس هتدفت مرنز مرشوغ اًدسول يف مٌع -

 (6006)اجملَس األؿىل ًألمومة واًعفوةل، .تدلية أسال واًثوزت مت اذلعول ؿىل ؿدذ من األظفال ذاخي ثكل املربنز.
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ومن خالل الاس خـراط اًساتق جند أن واكؽ األظفال يف مؤسساث اًرؿاية الاحامتؾية يواخَ اًـديد من 
ىل صلك اًرؿاية امللدمة ًألظفال ذما يؤذي إىل ؿدم اس خفاذت األظفال من تلاهئم يف اًيت ثؤثر ؿ ضالكثاًعـوابث وامل 

 ُذٍ املؤسساث ابًضلك املفرتط. 
ذا يضـيا أمام حتدٍ  من كدي  مهحري، حير أن ادلِوذ اًيت ثحذل يف اًوكت اًراُن سواء من كدي ادلِاث اًرمسية أ ُو

 األظفال يف مؤسساث وذوز اًرؿاية الاحامتؾية. أوضاغسني مٌؼٌلث اجملمتؽ املدين ما حزال كري اكفية يف حت 
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