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 التقديم
 

 الع بييييية اإلعييييال  وسييييت   تغطييييية فيييي  ةخالقي ييييواأل ةالمه ي يييي التجييييتوزات ملحيييي    وبشيييي   األخييييي    السيييي  ات فيييي  ازدادت

ييية الضييي و   وأصييي ح   وقضيييتمت   طفيييت األ لشييي و   األثييي و األطفيييت  لشييي و  اإلعالمييي  الت يييتو  كيفي ييية تقييييي  إلعيييتد  ُملح 

 ال قمييي    سييي ا  اإلعيييال    سيييت  ل المسييي    غيييي  نتشيييت اال مييي  سيييي مت ال  الطفييي  لشييي و  الصيييحفي ة التغطييييتت تُحدثييي  الييي  

 ميييي  م افقهيييت بميييت واالتصيييت   اإلعيييال  ت   ل جييييت تشيييهد ت التيييي  الهت لييية التطييي   ات مييي  وبيييتلتنام   االجتميييتع    وأ م هيييت

 لالختييي ا  ف مسييية   "الطفييي " جعلييي  التييي  األمييي   و ييي   االنتشيييت  كثتفيييةو  للجمهييي   ال صييي   وسييي عة  ال شييي  سيييه لة

 .طفيييييييييييييييييت لأل ةاإلعالمي ييييييييييييييييي الحمتمييييييييييييييييية  شتشييييييييييييييييية م سييييييييييييييييي   ا تفيييييييييييييييييت  وبتلتيييييييييييييييييتل  اإلعالمييييييييييييييييي   

 ميييي  ت ييييدأ سيييي م ت  و فيييي  اإلعييييال  أدا  تطيييي م  عملي يييية أ    اإلعييييال   وخ يييي ا  االتصييييت   وأسييييتت   األكييييتدممي     مُجِميييي 

 األولييييي   بتلد جيييية عتتقهييييت  عليييي  تقيييي  والتيييي   الصييييحتفيي  قييييد ات وب ييييت  ت يييي م  سييييتتوم س    ةالتعليمي يييي سييييتتالم س  

 الطف لييية ل عتمييية المتحيييد  األمييي  م ظمييية م يييتد   تييي ت  الم طلييي   ييي ا ومييي   وتط م  يييت ةالتعليمي ييي الم يييت   إعيييداد مسييي ولي ة

 األ د  فييي  اإلعيييال  تتكلي ييي لطل ييية التعليمييي    الم هيييت   ييي ا عيييدادبإ  األ دنييي  اإلعيييال  ومعهيييد  عميييت  م تييي   ف"ي نيسيييال"

 قيييد اته  وتطييي م  الصيييحفي ي  تيييد م  إلييي  التط يقي ييية  وج ان ييي  ال ظييي   إطيييت   خيييال  مييي  مهيييد     الييي  الع بييي    والعيييتل 

  المختلفة. قضتمت   م  ومتعتم  األطفت  ش و  مت تو  ال   الهتد  اإلعالم  والمحت ى الجي د  التقت م  إعداد ف 

  - اإلعالمي ييية الممت سيييتت وأفضييي  األكتدممي ييية عيييتمي الم علييي  إعيييداد  م هجي ييية تسيييت د الييي   - التعليمييي    الم هيييت   ييي ا مت ييي   و

 إلييي  اإلشيييت   مييي   األ دنييي  التشييي م  فييي  طفيييت لأل القتن نيييية الحمتمييية م هيييت  األو   الفصييي  مت يييتو  ةستسيييي  أ فصييي   ثالثييية مييي 

  ييي ا مهيييد و االنسيييت   لحقييي   العيييتلم    الميثيييت   ليييإ بتالسيييت تد اإلقليميييية أو ةالدولي ييي الم اثيييي  فييي  نصييي   مييي  مقتبلهيييت ميييت

 معتلجييية مييي  الصيييحتفي ي  سيييتم    بيييدو  ت والتييي  طفيييت لأل ةالقتن ني ييي الحمتمييية مجيييت  فييي  مع فييي    طيييت إ ب يييت  إلييي  الفصييي 

 المه ي ييية المختلفيييتت مييي  ال ثيييي  ا ت يييت  تُج  ييي ه  مه ي ييية أكثييي  بطييي   انتهتكيييتت مييي  بهييي  ملحييي  قيييد وميييت طفيييت األ شييي و 

 .واألخالقي ة

ييي  التييي  ال ظ م ييية المع فييية بيييي  مييي از  الييي   - الم هيييت   ا ييي مييي  الثيييتن  الفصييي  مت يييتو  كميييت  الفلسيييفي ة  األسييي  لفهييي  ت س 

 مييي  طفيييت األ حمتمييية - والتميييت م  بتألمثلييية الم ت طييية التط يقي ييية والمع فييية األطفيييت   حمتمييية لقضيييتمت والمجتمعي ييية والحق قي ييية 

 للصييييحتف   ميييي ف   مييييت والتطيييي    ال ميييي    عليييي  فيييي الط تسييييتعد ةنمت ي يييي بيئيييية تيييي في  وكيفي يييية  واإلميييي ا   واالسييييتغال   الع ييييف

ييين حيييي  فييي  األطفيييت   لهيييت متعييي   التييي  االنتهتكيييتت ت شييي وأ األستسيييية المفيييت ي  حييي   مع في ييية قتعيييد  ت ب ييي ف صييية  مُ ك 

 ةالصيييحتفي   التقيييت م  عيييدادإ فييي  الي نسيييف م يييتد  إلييي  اسيييت تدا   طفيييت األ لشييي و  ةالصيييحتفي   التغطيييية علييي  الثتلييي  الفصييي 

  التغطية. تلك تح   الت  خالقيةواأل ةالمه ي   والم تد   طفت األ ح   المعل متت مصتد  تشم  والت    طفتاأل ح  

 الطويسي باسم أ.د                                                                                                               

 المعهد عميد                                                                                                             
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 تمهيدي مدخل

 المنهاج؟ هذا نقرأ كيف

 الصييييحتف    التييييد م  فيييي  م يييي  مسييييتفتد وقييييد وأقسييييتمهت  واإلعييييال  الصييييحتفة كلي ييييتت لطل يييية التعليميييي  الم هييييت   ا يييي طيييي  مُ 

ييي   ييي ا مييي  مسيييتفتد ذليييك ضييي   وفييي   تعليمييي  م هيييت   ييي  أستسيييهت علييي  صيييم  التييي  سييييةاألست الغتمييية ول ييي  ص المتخص 

  :بي هت م   مست ى م  كث أ عل  الصحتفة واقست  اإلعال  يتتكل ف  الم هت 

 مييي  الم تسييي ة الحنمييية ضيييم و ذاتييي  الع ييي ا  تحمييي  كتمييي  د اسييي    فصييي  ميييدا  علييي  تيييد   ةمسيييتقل   ميييتد  طييي   -

 التعليمية. الم اد

 عليييي  تشيييتم  الييي   خيييت " "م ضييي   لميييتد  م ضييي عت الطفييي  لشييي و  ةالصيييحتفي   التغطيييية م ضييي   اعتميييتد -

  .د اس  عت  ك     واحد م   ق   األ عل  وأقستم   اإلعال  تتكلي   ل عض الد اسية الخطة

 صيييتتلتخص   الد اسيييية الخطييي  فييي  الم جييي د  "اإلعيييال  تتخالقي ييي"أ لميييتد  ت  ستسيييي  أ م جعيييت   الم هيييت   ييي ا اعتميييتد -

 األقييي    علييي  مييت    بحيييي  اإلعيييال   فيي  األطفيييت  قضيييتمت بمعتلجيية اال تميييت  ت سيييي  متطليي  ميييت  واإلعيييال  ةالصييحتف

 الم ض  . له ا الد اس    الفص  م  أستبي  ثالثة تخصيص

  :إل  الم هت    ا مهد 

ييي الع بيييية بتللغييية تعليمييي    مصيييد  تييي في  .1  حسيييي وت طفيييت األ لشييي و  الصيييحتفي ة التغطيييية أسيييتلي  تعليييي ب صمتخص 

 ج دتهت.

 مهيييت اتالو ال ظ م ييية المعيييت   اكتسيييت  مييي  ةاأل دني ييي الجتمعيييتت فييي  وأقسيييتمهت الصيييحتفة تتكلي ييي طل ييية تم يييي  .2

 طفت .األ لش و  الصحتفية تغطيةال م ض   ف  ةتط يقي  ال

 تليييك عليهيييت تقييي   التييي  ةخالقي يييواأل ةالمع في ييي األسييي  وت ميييية األطفيييت  حييي   ةالصيييحتفي   التقيييت م  جييي د  تحسيييي  .3

  .التقت م 

 ةمثلييييب  وتعنمن ييييت  األ دنيييي    والثقييييتف     واالجتمييييتع     القييييتن ن    بتلسيييييت  ةالتعليمي يييي والمهييييت ات المع فيييية  بيييي  .4

 األ دني ة. ال يئة م  وممت ستت

ييين  ال  يييت  فييي  المسيييت مة بهيييد   وحميييتمته  طفيييت األ بشييي و  المييي ت   القيييتن ن    إلطيييت ا علييي  الم هيييت  مييي  األو   الفصييي  مُ ك 

 مق ميييي   التيييي  التقييييت م  فيييي  أمثيييي  بشيييي   وت  يفهييييت القتن ني يييية المفييييت ي  ميييي  اإلفييييتد  عليييي  ومسييييتعدته  للطل يييية    المع فيييي

ييييي ةال قتشيييييي   والمجم عيييييتت المحتضييييي ات  أسيييييتلي  مييييي  الدا سييييي   مسيييييتفيد كميييييت بإعيييييداد ت   ب السييييي ا ود اسييييية  ن الم ك 

 لشيييي و  ةالصييييحتفي   )التغطييييية الثتليييي و األطفييييت   متميييية)ح الثييييتن  الفصييييلي  إليييي  وبتل سيييي ة الد اسييييي ة. والحييييتالت القتن ني يييية
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 أسيييتلي  مييي  أمضيييت   الدا سييي    مسيييتفيد الحتلييية  ييي   وفييي   المهيييت ات وتطييي م  المع فييي    ال  يييت  بيييي  فيجمعيييت  األطفيييت  

 ةصيييحتفي  ال التقيييت م  وم اجعييية  الحتلييية عييي  و  األدوا  وت يييتد   العمييي  ومجم عيييتت  الييي     والعصيييف المحتضييي ات 

عة. الصحفي ة التمت م  إل  بتإلضتفة ونقد ت    المت   

 تيي    فقييد  الد اسيي    للفصيي  ستسيي   أ كم جيي  اسييتخدام  حييت  فيي   التعليميي    الم هييت   يي ا ميي  المطل بيية الفت ييد  تحقييي  وبهييد 

 التتلية: الم ض عتت تُغط   د اسي ت   أس  عت   عش  اث   إل  تقسيم 

  .الطفل يةحما في ةساسي  األ المفاهيم - :لو  األ األسبوع

  .الطفل بحماية لمتعل قةا ي ةالتشريعو القانوني ة األطر -

 

ة. نظ   الع ب : العتل  ف  وحمتمت  الطف  حق   واق  -  :الثاني األسبوع  عتم 

. الطف  قتن   -  األ دن  

 للطف . ةالجنا ي   الحمتمة -  :الثالث األسبوع

  وم اجعتهت. ةقتن ني   حتالت د اسة -

 .ة ي  ال ط التش معتت ال حة -

 :الراببببببببب  األسبببببببببوع

  

 

 .والمجتم   والمد سة  األس   داخ  األطفت  حمتمة -

 .الطف  لحمتمة الدنيت المعتمي  -

 .والم تص   اإلعال  دو  -

 .للطف  واإلست   الع ف مفه   -  الخامس: األسبوع

 .اإلست   ع  اإلفصت  -

 .األطفت  ضد التميين -  السادس: األسبوع

 وعمتلته . األطفت  عم  -

 .لألطفت  االجتمتع   و ال فس     الدع -

 .ةاألس م   ال عتمة م  المح وم   األطفت  -   الساب : األسبوع

 .األس  انفصت  -

 .والفق  األطفت  -

  الثامن: األسبوع

 

 .األطفت  ح   ةاإلعالمي   التقت م  إعداد ف  فالي نيس م تد  -

 .فعي واليت طفت األ ش و  وتغطيتت التقت م  إعداد ف  الفضل  الممت ستت -

 .التع ي  ف  الطف  ح  احت ا  -  التاس : األسبوع

 .األطفت  تع ي ات م  والتعتم  المقتبالت -

 .األطفت  ص   -

 .األطفت  ح   ةال مطي   الص   م  التعتم  -  العاشر: األسبوع

 .األطفت  ع  ال تتبة ف  اإلنستن    ال عد -
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 .األطفت  ش و  ع  المعل متت مصتد  -

 .التقت م  ف   األنث  الطف  ةختص  بو  االجتمتع    ال    م اعت  -

 الحببببببببببادي األسبببببببببببوع

 عشر:

 .األطفت  ع  التقت م  إعداد ف  ةاألخالقي   الم تد  تط ي  -

 .الطف  ةخص صي   حمتمة -

 .المعل متت س م ة -

 عشبببر: الثببباني األسببببوع

  

 .الضحتمت األطفت  م  اإلعالم  التعتم  -

 .والحستسية  وال ض    الشفتفية -

 .ةالصحفي   التغطية ف  ةاألخالقي    تد الم تط ي  م اح  -

 مقت حة ةد اسي   خطة 1  ق  جدو 

س  مُم   مالحظة:  م تس ت . م ون  ال   النم     التسلس  واقت ا  تص       ِوف  الد اسي ة الخط ة وض  الم هت  لمد  

 الطفل حماية في ةساسي  األ المفاهيم

  بتلطفييي لقيييةمتع ةأستسيييي   مفيييت ي  مع فييية إلييي  الصيييحف    محتيييت   قييي  وحق الطفييي  حمتمييية مجيييت  فييي  ال تشييي  أو العتمييي  كميييت

 دالالتالييي بيييي  لصيييحف   ا مُمي ييين أ  بم يييت  األ مي ييية ومييي   تجهيييت.مُ  التييي  ةالصيييحفي   الميييتد  فييي   الحقيييت    مييي ع   واضيييحت   فهميييت  

 عقيييت ال بيييي  لتمييييينا و  كضييي  لهيييت ةجتمتعي ييياال دالالتالييي وبيييي  والييييتف   الحيييد  تع ميييف فييي  كميييت المفيييت ي   لهييي   ةقتن ني يييال

يييت والع يييف.  ط مقيييةب المفيييت ي  تليييك مييي  والتعتمييي  دقيقيييت   اسيييتخدامت   المفييي دات هييي  ل الصيييحف    اسيييتخدا  أ مي ييية مييي  منميييد ومم 

 ي  المفيييت  لتليييك الختطئييية بتالسيييتخدامتت تضيييليل  وعيييد  صيييحيحة بط مقييية الجمهييي   مختط ييية علييي  الحييي    ييي  صيييت  ة

 استخدامهت. كث   م  اق و أم  إل  تتح    أ  مُخش  الت 

 مييي   الختطئييية متتلالسيييتخدا قتبلي ييية واألكثييي  ةالصيييحفي   المييي اد فييي  انتشيييت ا   األكثييي  لمفييي داتا مييي  عيييددا   نعييي   ملييي  فيميييت

  الم ل في : م  عدد نظ  وجهة

 الطفل

 . 1)علي " الم ط   القتن   بم ج  ذلك ق   ال شد س  م لغ ل  مت عش    الثتم ة متجتوز ل  إنست  "ك   

 الحدث

 . 2)معي ة ةعقتبي   معتملة وم اج  عم   م   عش  الثتم ة مت    ل  م 

                                                 
1
 .الطف  حق   اتفتقية م   1) المتد   
2
 .األحدا  قتن   م   2) المتد   
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 الياف 

 عم  . م   عش  الثتم ة مت  ول   عش  الختمسة أت    م 

 الشاب

 عم  . م  عش  الثتم ة أت    م  ك 

 مالتعل   ةأهلي  

 . 3)األستسية المهت ات واكتست   تعل   عل  ةالعقلي   القد  

 الطفل حماية

  4)ونميييت ه "  فيييت ه  وتشيييجي  لييي لك واالسيييتجتبة األطفيييت   ضيييد واإل ميييت  واإلسيييت   واالسيييتغال  الع يييف "م ييي 

 واالسيييتغال  الع يييف مييي  المختلفييية األنييي ا  لييي إ لإلشيييت   الطفييي " "حمتمييية مصيييطل  سيييفالي ني م ظمييية تسيييتخد 

 ال ميييي  عليييي  الطفيييي  د)تسييييتع نمت ييييية بيئيييية وتيييي في   السيييييتقتت جمييييي  فيييي  األطفييييت  لهييييت  متعيييي    التيييي  واإلميييي ا 

 سييييليمة. بصيييي    وجسييييدم ت وانفعتلي ييييت واجتمتعي ييييت مع في ييييت  الطفيييي   تطيييي    فيييي  تسييييت   ومسييييتق   آم يييية والتطيييي    

 بيييدو  معيشييي   الييي م  أولئيييك مثييي  التهدميييدات  لهييي   ع ضييية  ييي  الييي م  األطفيييت  إلييي  ال صييي   أمضيييت    ييي ا ومشيييم 

  .5الط يعية ل  ا  او ال ناعتت حتالت ف  أو الش ا   أطفت  س مة أ  عتمة

 للطفل ةالقانوني   الحماية

ا الطفييي  حقييي   عيييد  تُ   حقييي    مييي حييي  علييي  اعتيييدا    عيييد  مُ  الطفييي  حييي  علييي  اعتيييدا  ف ييي  اإلنسيييت   حقييي   مييي  جييين  

 بشييي   سيييت اإلن حقييي   بهيييت تتمتييي  التييي  ةالجنا ي ييي بتلحمتمييية مشيييم لة الطفييي  حقييي   مجعييي  الييي   األمييي  اإلنسيييت  

ييي للطفييي  ةا ي يييالجن الحمتمييية تتحقييي  عيييت .  معتملييية فييي ادإ أو حق قييي   علييي  أو عليييي  االعتيييدا  تجييي م  خيييال  مييي  تإم 

 .ب  ختصة ةعقتبي  

                                                 
3
 .351   األ د   :تف ي ال لتعلي  دم  ن  م كن  1ط الختصة  الت بية إل  مدخ   2014) ص    والحيتن   ال احد  ع د ال  يس   
4   www.unrwa.org 

5UNICEF (n.d.). Child protection. Available at: https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68567.html.[Accessed on 30 

May 2018].  

http://www.unrwa.org/
http://www.unrwa.org/
https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68567.html.%255bAccessed
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 العنف

 إعطييت   م مييدو  ال مييت عليي  مييت جمتعيية ميي  أو مييت شييخص ميي  الحصيي   لغيي   معل يية أو خفييية  قيي    "اسييتعمت 

الجسد    والع ف  الج س    والع ف  اللفظ    الع ف مث  كثي   أش ت  وللع ف و ضت  "  بإ ادته 
(6 .  

 العقاب

 الج ممييية عييي  مسييي وليت  تث ييي  مييي  علييي  قضيييت   لح ييي  ت فيييي  ا المجتمييي  لمصيييلحة القيييتن     قييي   مُ  الييي   الجييينا 

 . 7) آخ  أحد أ    م  أو نفس  المج   م  أخ ى  م    الج ممة ا ت ت  لم  

 الطفل معاملة إساءة

  واالجتمتعييييية  وال فسييييية  والعقلييييية  ال دنييييية طفيييي ال وصييييحة سييييالمة  عيييي   مُ  فعيييي  عيييي  امت ييييت  أو فعيييي  أ   

 . 8) للخط  المختلفة نم   تتوعملي    وال وحية

 األطفال استغالل

ييي الع يييف أشييي ت  أحيييد  معي ييية  حتجيييتت إلشييي ت  الطفييي  مييي  المشييي وعة غيييي  االسيييتفتد  ومع ييي  الطفييي   ضيييد  الم ج 

ا  االسييييتغال  صيييي   أكثيييي     الج سيييي االسييييتغال  عييييد  ومُ  الج سييييية  أو االقتصييييتدمة  الحتجييييتت مثيييي   ومع يييي : انتشييييت  

 نشيييتط فييي  بيييتلغ شيييخص مييي    تطييي    بشييي   الطفييي  دخييي   خيييال  مييي  بيييتلغ شيييخص ليييدى الج سييي    "اإل ضيييت 

 . 9)الطف " مد ك  ال ج س   

 الحقوق على المبني المنهج

 ودو   ةلمه ي ييييا ةعالمي يييياإل والمعييييتمي  ة الدولي يييي الطفيييي  حقيييي   تتاتفتقي يييي ليييي إ م تد هييييت فيييي  "الي نيسييييف" تسييييت د

 تتهييييتول م  أ مييييةمقد   فيييي  ف"يسيييي"الي ن وتضيييي  االجتمتعييييية. ةوالمسيييي ولي   العتميييية المصييييلحة خدميييية فيييي  ي عالمي يييياإل

 فيييي  األطفييييت  جمييييي  بحيييي  خييييت  ا تمييييت  وإمييييال   الظيييي و  جمييييي  فيييي  األطفييييت  جمييييي  ك اميييية "احتيييي ا 

مة  الشخصييية الخص صييية يييه  التيي  القيي ا ات اتخييتذ فيي  المشييت كة وفيي  آ ا هيي   إليي  االسييتمت  وفيي  والسيي  ِ  تمس 

 ليييألذى ضيييه تع    ةإم تني ييي أو ةاحتمتلي ييي مييي  حميييتمته  ذليييك فييي  بميييت والعقيييت   األذى مييي  لهييي  الحمتمييية تييي في  وفييي 

 آخييي   اعت يييت  أ  حسيييت  علييي  ةم ييي األول وم حهيييت األطفيييت  لجميييي  الفضيييل  ل المصيييت حمتمييية وضييي و   .والعقيييت 

                                                 
 العل   كلية /الطف  عل  لج س ا واالعتدا  الع ف ح   د استت :العلم  الملتق  أشغت  الطف   عل  الج س  واالعتدا  الع ف مفه   ف  ق ا    2017) حيت  جملي   ب   6

 .13   .15 -9 .الجنا   /وزو تين  معم   م ل د جتمعة /واالجتمتعية اإلنستنية
7  http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid= 35130 

 /المجتم   استتد م كن -مجتمعية د استت   مدا  ال حم   ع د :العت   المعتملة  وس   االستغال  م  األطفت  حمتمة :كتت  ع    2013) حسي  سليمت   8

 .188  .192 -185   10)  الس دا  
 جتمعة م ش     غي  جستي مت  ستلة مقت نة  د اسة /األ دن  التش م  ف  اإلنت ن  ع   الج س  االستغال  م  لألطفت  الجنا ية الحمتمة  2016) عم  الم م     9

 .35   .ج ش :ج ش

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=35130
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=35130
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=35130
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 عييي  التع يييي  فييي  الحييي  عطيييت ه وإ   حقييي قه وتعنمييين  األطفيييت  لقضيييتمت دوالت ميييي اليييدع  كسييي  اعت يييت ات فيهيييت بميييت

 .نضجه  مست ىو عمت   أ االعت ت  بعي  األخ  م  نظ     ةوجه

 التعبير في الطفل حق احترام

 تييي ت     الييي   نسيييت اإل لحقييي   العيييتلم    عيييال اإل مييي  19 الميييتد  عليييي  تييي ص   ميييت فهييي ا للجميييي   حييي  التع يييي  ةح م ييي

 ومشيييم  والتع يييي   الييي أ  ةح م ييي فييي  الحييي  شيييخص "ل ييي       إ حيييي  1948 عيييت  المتحيييد  لألمييي   مييييةالعم الجمعيييية

 كتنييي  وسييييلة ةب م ييي وإذاعتهيييت يهيييتوتلق   واألف يييت  األن يييت  واسيييتقت  تيييدخ   أ    دو  اآل ا  اعت يييت  ةح م ييي الحييي   ييي ا

 .10الجغ افية" بتلحدود دتقي   دو 

 بحييي  خيييت  ا تميييت  إميييال  م  غييي " نييي أ علييي  "الي نيسيييف" م يييتد  تييي ص   التع يييي  فييي  طفيييت األ بحييي  متعلييي  وفيميييت

مة  ةالشخصيييي   ةالخص صيييي   فييي  األطفيييت  جميييي   اتخيييتذ فييي  المشيييت كة وفييي  آ ا هييي   إلييي  االسيييتمت  وفييي  والسييي  ِ

يييه  التييي  القييي ا ات  أو ةاحتمتلي ييي مييي  حميييتمته  ذليييك فييي  بميييت والعقيييت   األذى مييي  لهييي  الحمتمييية تييي في  وفييي  تمس 

 11."العقت  وأ لألذى  ضهتع    إم تنية

  االجتماعي الوصم

 تقيييي   وأفعييييت  وتع مفييييتت وألقييييت  عالمييييتت م هييييت ع تصيييي    عييييد   عليييي  تحتيييي   ة"عملي يييي االجتمييييتع : ال صيييي 

 ذليييك مسيييتعد حيييي  أ يييدافهت  بعيييض ومحقييي  الجمتعييية أغييي ا  مخيييد  بميييت  معيييي   شيييخص علييي  بإلصيييتقهت الجمتعييية

 إح يييتط وبيييد  نفسييي   نحييي  الم صييي   الشيييخص نقمييية كييييدوت  المخيييتلف  الشيييخص ضيييد الجمهييي   نقمييية بلييي    علييي 

 . 12)أخالق " وتش مش تت مع  م  

 الخطرة البيئات

يييمُ  العمييي : قيييتن   مييي   74) الميييتد   بتلعمييي  االلتحيييت  لسييي  األدنييي  الحيييد   ةاتفتقي ييي مييي  متييي ا   الييي ص  ييي ا أ     ظالح 

ييي التييي    138 ) قييي   سييي ة 18 عييي  للسييي  األدنييي   د  الحييي مقييي    أ  مجييي ز "ال أنييي : علييي   3/1) الميييتد  فييي   نص 

 أخيييال  أو سيييالمة أو صيييحة للخطييي   عييي   مُ  أ  محتمييي  التييي  العمييي  أو االسيييتخدا  أنييي ا  مييي  نييي   أ    فييي  للق ييي  

ييي كميييت فيهيييت"  ىمييي د   التييي  الظييي و  أو ط يعتييي  بسييي   األحيييدا   لسييي ة  182)  قييي  االتفتقيييية مييي   3) الميييتد   نص 

                                                 
human-declaration-http://www.un.org/ar/universal- ال اب  عل  21/5/2018 ف  االست جت  ت    ".اإلنست  لحق   العتلم  اإلعال " .المتحد  األم  10

rights/index.html   
 ال اب  عل  19/5/2018 ف  االست جت  ت    ".األطفت  ح   اإلعالمية التقت م  إعداد ف  المت عة األخالقية الم تد "  2018) .طف لةلل المتحد  األم  م ظمة 11

brochure_arabic.pdf-ipleshttps://www.unicef.org/arabic/media/files/Princ 
 غي  متجستي   ستلة  ك ت  مدم ة ف  الج ممة إل  العت دم  م  عي ة عل  ميدانية د اسة /الج ممة إل  الع د ف  االجتمتع  ال ص  دو   2011) خلي  ال ل     12

 .6   .إ بد :الي م ك جتمعة م ش    

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.unicef.org/arabic/media/files/Principles-brochure_arabic.pdf
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 تع يييي  مشيييم  " أنييي : علييي  عليهيييت للقضيييت  ةالف  م ييي إلجييي ا اتوا طفيييت األ عمييي  أشييي ت  أسييي أ حظييي  بشيييت  1999

 :مل  مت ةاالتفتقي       مفه   ف   األطفت  عم  أش ت  )أس أ

 أو  القسيي   والعميي   والق تنيية  بهيي  واالتجييت   األطفييت  ك ييي  بييتل    الشيي يهة الممت سييتت أو اليي   أشيي ت  كتفيية .أ

 حة.مسل   ص اعتت ف  الستخدامه  لألطفت   اإلج ت  أو القس   التج يد ذلك ف  بمت  اإلج ت  

 ة.إبتحي   ع و  أدا  أو ةإبتحي   أعمت  إلنتت  أو  الدعت   ألغ ا  ع ض  أو تشغيل  أو طف  استخدا  . 

 الييي   بتلشييي   المخيييد ات إنتيييت  متسيييي   وال مشييي وعة  غيييي  أنشيييطة لمناولييية ع ضييي  أو تشيييغيل  أو طفييي   اسيييتخدا .ت

  بهت. واالتجت  الصلة ذات الدولية المعت دات ف  في  دتد  حُ 

 ةبصييييح   اإلضيييي ا  إليييي  فيهييييت  تييييناو   التيييي  الظيييي و  بفعيييي  أو ط يعتهييييت بفعيييي  تيييي د  أ    ج  مُيييي التيييي  األعمييييت  . 

 األخالق ". سل كه  أو سالمته  أو األطفت 

 األطفال ضد التمييز

  ضييم وميي    ألطفييتا حقيي   عليهييت ت  يي  التيي  ن ال كييي  شيي   تُ  أستسييية" "م ييتد   عييد   الطفيي  حقيي   اتفتقييية تضيي   

 كيي    وفيي    واألوضييت األوقييتت جمييي  فيي  سيي ا  حييد   عليي  األطفييت  لجمييي     أ وتع يي  تميييين ال عييد  :الم ييتد   يي  

 االجتمييييييتع  ال يييييي  و  االقتصييييييتد  ال ضيييييي  عيييييي  ال ظيييييي  بصيييييي   قييييييد اته   ت مييييييية فيييييي  الحيييييي  م ييييييت  

 .اإلعتقة أو  ال ش   ل   أو  ةالدمتنة/الع  /الج سي  )

 فضلىال الطفل مصلحة

 علييي  الطفييي   فيييت  بتحقيييي  تسيييم  التييي  ةالقتن ني ييي "األدا  : ييي   الفضيييل  الطفييي  مصيييلحة مييي  المقصييي د والمع ييي 

 والختصيييية ةالعم مي يييي والهيتكيييي  سييييتتالم س   عليييي  ال اجيييي  ومحميييي   واالجتمييييتع     وال فسيييي     ال ييييدن    المسييييت ى

 ت ييي   أ  مضيييم  وأنييي  الطفييي   شييي    فييي قييي ا  أخييي  ع يييد االعت يييت  بعيييي  أخييي   تييي  المعييييت   ييي ا أ    مييي   للتحق ييي

  عيييد   بيييي  ت يييتف    يييتك م ييي   ع يييدمت القييييت  وحيييد  ت ييي   أ  مجييي  كميييت ال عييييد  الميييدى علييي  الطفييي  مصيييلحة

 ال دنييييية األطفييييت  سييييالمة بتيييي مي  الفضييييل  الطفيييي  مصييييلحة فيييي  اليييي  ي  المعيييييت  متمثيييي  كمييييت . 13)مصييييتل "

  . عتمته و  ومعتلجته    فت ه  وضمت   العتطفيةو

 

                                                 
 : تنيةالل  الجتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  مثاالً  تونس /األسرية المسائل بعض خالل من لفضلىا الطفل مصلحة  2005) غتد  غ بت   :لدى إلي  مشت   13

 .11   .بي وت
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 األول لفصلا

 الطفل بحماية قةالمتعل   ةوالتشريعي   ةالقانوني   األطر
 

 الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية .أ

ً  باإلعالم الطفل حق  1990 لسنة 260 رقم الطفل حقوق ةالتفاقي   وفقا

 

 حقييي   تقييييةاتف مييي  األولييي  )الميييتد  عليييي " الم ط ييي  القيييتن   بم جييي  ال شيييد سييي  م ليييغ لييي  انسيييت  "كييي  ب نييي  الطفييي  مُعييي   

يييت   م ييدأ االتفتقيييية ميي  الثتلثييية المييتد    وتضيييم   الطفيي      تصيييةالخ أو العتمييية األجهيين  كتفييية ميي  الطفييي  ميي  التعتمييي  ع ييد مهم 

  .الفضل " الطف  لمصتل  األو  "االعت ت  و   هتأش تل بمختلف اإلعال  وست   بتلض و   مشم  و  ا

  ييي   علييي  الهتشيييمية اال دنيييية الممل ييية ح  مييية صيييتدق  وقيييد  الطفييي   حقييي  لحمتمييية ستسييييةاأل الضيييمتنة االتفتقيييية عيييد  وتُ 

 وتتضييييم  3991 الصييييفحة عليييي  2006/10/16 بتييييت م  4787  قيييي  ال سييييمية الج مييييد  عييييدد فيييي  نشيييي ت وقييييد االتفتقييييية

  اختيت مت . وب وت ك ال  متد   54 االتفتقية

ييي  و ييي   ودو  - م يييت  أ    فييي  األطفيييت  بهيييت متمتييي  أ  مجييي  التييي  األستسيييية اإلنسيييت  حقييي   فيهيييت ل ييي      ال بط مقييية ت ض 

   ضيي   المُ  التيي ثي ات ميي  والحمتميية  حييد   أقصيي  إليي  وال ميي     والتطيي   ال قييت   فيي  الطفيي  حيي   يي : الحقيي   و يي   تميييين 

 واالجتمتعية. الثقتفية الحيت  وف  األس    ف  ال تملة والمشت كة واالستغال   المعتملة وس  

 فيي  والحيي  للطفيي   الفضييل  المصييلحة أجيي  ميي  الجهيي د تضييتف و التميييين  عييد  فيي : ةاألستسييي   ةاالتفتقييي م ييتد  وتييتلخص

 االتفتقييية علييي  تيي ص   التيي  الحقيي   ميي  حيي  وكيي    .الطفيي    أ احتيي ا  وحيي  ال مييت   فيي  والحيي  ال قييت   فيي  والحيي  الحيييت  

 عييي  األطفيييت  حقييي   االتفتقيييية تحمييي  تكمييي   وت ميتييي وتطييي م   للطفييي  اإلنسيييتنية ال  امييية مييي  بط يعتييي  ميييتالز  ب ضييي   

 بتلطف . المتعلقة والقتن نية والمدنية االجتمتعية والخدمتت والتعلي  الصحية بتل عتمة الختصة المعتمي  وض  ط م 

 نفسيييهت ألنمييي  قيييد ال ط يييية الح  ميييتت ت ييي   إليييي    االنضيييمت  أو الصيييك  ييي ا علييي  )بتصيييدمقهت االلتييينا  علييي  وبم افقتهيييت

 االتفتقيييية وتُليين  كمييت  اليييدول  المجتميي  أمييت  االلتييينا   يي ا مسيي ولية تحمييي  عليي  ووافقيي  األطفيييت   حقيي   وضييمت  بحمتميية

 للطف . الفُضل  المصتل  ض   ف  سيتستتهت ت في و إج ا اتهت جمي  بتط م  األط ا  الدو 
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 والتعبير الرأي ةحري   في الطفل حقوق

 

  الختصييية آ ا ييي  ت ييي م  علييي  القيييتد  للطفييي  االتفتقيييية  ييي   فييي  طييي ا األ اليييدو  "ت فييي  عشييي   الثتنيييية المـيييـتد  بم جييي 

 وفقييت   ال اجيي  االعت ييت  الطفيي  آ ا   وتيي ل الطفيي  تميي    التيي  المسييت   جمييي  فيي  بح ميية اآل ا  تلييك عيي  التع ييي  حيي 

  " ونضج . الطف  لس 

   وتلقيهيييت واألف يييت  تتالمعل مييي أنييي ا  جميييي  طلييي  ح مييية الحييي   ييي ا ومشيييم   التع يييي  ح مييية فييي  الحييي  للطفييي  وم ييي 

 أخيييي ى وسيييييلة ب ميييية أو  الفيييي  أو  الط تعيييية أو  ال تتبيييية أو  بييييتلق   وسيييي ا   للحييييدود اعت ييييت  أ  دو  ميييي   وإذاعتهييييت

  .الطف  مختت  ت

  فت يتيييي  تعنمييين تسييييتهد  التييي  المعل ميييية علييي  بتلحصييي   وحقيييي  والف ييي  بييييتلتع ي   حقييي الطفيييي  ممت سييية ولضيييمت  

ييي والعقليييية الجسيييدمة وصيييحت  ميييةوالمع   وال وحيييية االجتمتعيييية  اليييدو  اعتييي ا  علييي  االتفتقيييية مييي  17 الميييتد   نص 

 :مل  بمت األط ا  الدو  تق    الغتمة له   وتحقيقت   اإلعال  وست   ت دمهت الت  الهتمة بتل  يفة

  الميييتد  و لييي  وفقيييت   للطفييي  والثقتفيييية االجتمتعيييية الم فعييية ذات والمييي اد المعل ميييتت نشييي  علييي  اإلعيييال  وسيييت   تشيييجي 

39.   

  وال ط يييية الثقتفيييية المصيييتد  شيييت  مييي  والمييي اد المعل ميييتت  ييي   ونشييي  وت يييتد  إنتيييت  فييي  اليييدول  التعيييتو  تشيييجي 

   ي ة.والدول

  ونش  ت. األطفت  كت  إنتت  تشجي   

  مجم عيييتت مييي  مجم عييية إلييي  م تمييي  الييي   للطفييي  اللغ مييية لالحتيتجيييتت ع تمييية إميييال  علييي  اإلعيييال  وسيييت   تشيييجي 

   األصليي . الس ت  إل  أو قليتتاأل

  أح ييت  وضيي  ميي   بصييتلح  تضيي  التيي  والميي اد المعل مييتت ميي  الطفيي  ل قتميية مال ميية ت جيهييية م ييتد  وضيي  تشييجي 

   االعت ت . ف  18و 13 المتدتي 

 عامة نظرة :العربي العالم في وحمايته الطفل حقوق واق  .ب

 

 الطف لييية م حلييية فييي  فتألطفيييت  ت  السييي    إلييي  نسييي ة ك يييي   تعيييد الع بييي  الييي ط  فييي  األطفيييت  نسييي ة أ    إلييي  الد اسيييتت تشيييي 

 ق ييي  ميييت م حلييية فييي  األطفيييت   ومشييي    الع بيييية  اليييدو  ت سييي    عيييدد مييي  ٪٢.٨ نسييي ة مشييي ل   الحضيييتنة  )فتييي   األولييي 
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 ت األطفييي ومشييي   ٪ ١٥.٧ االبتدا  األستسييي / التعليييي  م حلييية فييي  طفيييت األ ومشييي   ٪ ١٣.٨ األطفيييت   ) ميييت  الد اسييية

 . 14)٪١٤.٤ الثتن   التعلي  م حلة ف 

يي  بعييض  فيي تصيي  أنهييتو الع بيي   اليي ط  فيي  م تشيي   تيينا  ال األمييية أ    إليي  د اسيية فتشييي  األطفييت  بتعلييي  متعليي  فيمييت تأم 

 ٪.١٠ تص  حت  أخ ى ةع بي   دو  ف  ت خفض أنهت حي  ف  ت  الس    إل  نس ة ٪٥٠ الدو 

ييمُ   تصيي  بي مييت ٪ ٥١ لييدمه    ةاألمي يي نسيي ة فتصيي  الع بيي   اليي ط  فيي  اليي ك   ميي  أكثيي  ةي يياألم ميي  معييتني  اإلنييت  أ    ظالح 

 . 15) ٪٢٦.٩ ال ك   لدى ةاألمي   نس ة

ييي  معظييي   فييي ال ضييي  األطفيييت  تتوفي ييي معيييد  فييي  الملحييي   االنخفيييت  ظفييييالح   للطفييي  الصيييح  بتلجتنييي  متعلييي  فيميييت تأم 

ييي إلييي  مشيييي  الييي   األمييي  ة الع بي ييي اليييدو   د  الييي ال مث حيييد لألطفيييت  المطيييتعي  وتييي في  ةاإلنجتبي ييي الصيييحة مسيييت ى  تحس 

 ٪.٣٥ إل  أخ ى دو  ف  ت خفض ل  هت ٪ ١٠٠ ب س ة ةاإلنجتبي   الصحة خدمتت  ت ف   الدو  ف عض

ييي الييينوا   يييت    أ    إال  إحيييدى تشيييي  األ د  ففييي   مسيييتم    ازدميييتد فييي  زالييي  ميييت طف لتييي  مييي  الطفييي  ت خييي  التييي   الم   

 الييي   األمييي    16) ال شيييد سييي  ت ليييغ لييي  طفلييية األنثييي  فيهيييت ت ييي   لةالمسيييج   الييينوا  عقييي د مييي  %13,2 أ    إلييي  الد اسيييتت

  اإلنت . لدى الخص بة معد  م  زاد

ييي  األطفيييت  إلدميييت  تليييةالفع   السيتسيييتت إلييي  تفتقييي  عيييت  بشييي   الع بيييية اليييدو  أ    ظفييييالح   االجتميييتع  بتلجتنييي   متعل ييي فيميييت تأم 

 تضيييمي  خيييال  مييي  السيتسيييتت تليييك إمجيييتد إلييي  ةالع بي ييي اليييدو  سيييع  وقيييد   17) المجتمييي  فييي  ةالختصييي االحتيتجيييتت ذو 

 الطفيييي  لمسييييتند  الالزميييية األجهيييين  وتيييي في  ة الد اسييييي   الم ييييت   فيييي  وتعليييييمه  الختصيييية االحتيتجييييتت ذو  ت بييييية مفييييت ي 

  . 18)اإلم ت  قد  ط محي ع  عنل  وعد  األطفت  بتق  م  ةالعتدم   المدا   ف  ةالختص   تتاالحتيتج  وذ

                                                 
 .231  .315 -309   12)  3 م   مصر /والتنمية الطفولة مجلة  2002 الس    اإلحصت   التق م  /الع ب  الطف  واق   2003) م و   تش    14
 .313   ستب  ال الم ج  م و    تش    15

16 https://www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-E_COPY_.pdf  
 .315   ستب   م ج  م و    تش    17

18
 .240 -235   2)  1  م والت مية  الطف لة   2001) بي وت :ال ظتم  التعلي  ف  الختصة االحتيتجتت ذو  إدمت  ح   اإلقليم  الع ب  الم تم  

  237. 

https://www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-E_COPY_.pdf
https://www.unicef.org/jordan/UNICEFJordan_EarlyMarriageStudy2014-E_COPY_.pdf
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 (19)"األردني الطفل قانون" .ج

 قيييي  ح اتفتقييييية عليييي  األ د  مصييييتدقة بعييييد المشيييي و  سييييح   ثيييي    2004 عييييت  الطفيييي  قييييتن   مشيييي و  الح  ميييية قييييد م   

 الت مييييية  وزا  خييييال  ميييي  الح  ميييية عييييتدت وحييييد ت ةاالتفتقي يييي عليييي  االعتمييييتد كفتميييية عييييد  ث يييي ت وبعييييد أنيييي  إال    الطفيييي 

 عت يييت بتال مضييي  جدميييد قيييتن   مشييي و  إعيييداد علييي  للعمييي  األسييي   لشييي و  الييي ط   المجلييي  مييي  بتلتعيييتو و االجتمتعيييية

   نمييي    فييي   تسيييه التييي  اإلم تنيييتت بجميييي  األطفيييت   تمت ييي إلييي  ومهيييد   ت فيييي  ت نحييي  ومسيييع  الدوليييية األ د  التناميييتت

 لطفييي ا   حقييي القيييتن   مشييي و  مييي ظ و تشييي معية. صيييفة للطفييي  األستسيييية قييي  الح إعطيييت  خيييال  مييي  وحميييتمته  و فيييت ه 

 يييي تحق فييي   سيييمية جهيييتت عيييد  وتسيييه   لييي  الفضيييل  المصيييلحة تحقيييي  علييي  صييي احة نيييص   كميييت لييي   المقدمييية والخيييدمتت

   ازاتوالجييي دنييييةالم األحييي ا  ودا ييي    الصيييحة ووزا    والتعليييي  الت بيييية ووزا    االجتمتعيييية الت ميييية وزا   مثييي  ذليييك

   .األس لش و  ال ط   والمجل 

  ةاألردني   التشريعات في للطفل ةالجزائي   الحماية .د

 ب . تصةخ عقتبية معتملة إف اد أو حق ق   عل  أو علي  االعتدا  تج م  خال  م  تإم   للطف  الجنا ية الحمتمة تتحق 

 حقوقه على أو عليه االعتداء تجريم :الً أو  

 سييي  صيييغ  بجعييي  الحيييتالت معظييي  فييي  النميييتد   ييي   وتتمث ييي    حق قييي أو للطفييي  ةالجنا ي ييي الحمتمييية مسيييت ى مييي   لمشييي   ا زاد

 ميي  معتقيي  اليي   ال حيي  عليي  جنا ييية بحمتميية الطفيي  حقيي    المشيي    أحييتط حييي    20) للعق بيية مشييدد ا   ف ييت علييي  المج يي 

 تصييي  قيييد التييي  الشيييتقة بتألشيييغت   معتق ييي الحييييت  فييي  الطفييي  حييي  علييي  معتيييد  فمييي  الحقييي    تليييك علييي  معتيييد  مييي  خاللهيييت

يييت  عشييي م  إلييي  دتهتمييي   جييي    كميييت . 21) اإلعيييدا  عق بييية الحييييت  فييي  الحييي  علييي  معتيييد  الييي   الشيييخص م اجييي  قيييد أو عتم 

 التييي  األ   المشييي    عتقييي  كميييت   23) آخييي  شيييخص ا ت  ييي  أو   22) األ  ا ت  تييي  سييي ا  عليييي   وعتقييي  اإلجهيييت   المشييي  

 . 24)ل   عتمتهت عد  نتيجة طفلهت قت  ف  تتس  

                                                 

 
 .الع   بهتك المتعلقة العق بتت قتن   م   296) المتد  مث  20
 .العق بتت قتن   م   328) المتد  انظ  اإلص ا   س   م  القت  مث   21
 .ق بتتالع قتن   م   321) المتد   22
  .س  ات ثال  إل  س ة م  بتلح   ع ق  ب ضت ت  ام أ  إجهت  عل  كتن  وسيلة ب مة أقد  م  -1"  23

 قتن   م   322) المتد   "س  ات خم  ع  تق  ال مد  الم قتة بتألشغت  الفتع  ع ق  الم أ  م ت إل  س يل  ف  استعمل  الت  ال ست   أو االجهت  أفض  وإذا -2

 .العق بتت
 حي مت ب نهت اقت ع  المح مة  ول  بتإلعدا   عليهت الح   تستلن  ص    عل  عم   م  الس ة متجتوز ل  ال   وليد ت قت  ف  مقص د ت ك أو بفع  ام أ  تس    إذا "  24

ت وعيهت استعتدت قد ت   ل  ال فت  ف  تس     خم  ع  ت قص ال مد  تالعتقت ب اإلعدا  عق بة  تُ د   والدت  ع  ال تج  ال ضتعة بس   أو ال لد والد  ت ثي  م  تمتم 

 .العق بتت قتن   م  (331) المتد   "س  ات



 

13 
 

 م قعهييت التيي  الضيي   أفعييت  مثيي  حق قيي   أو الطفيي  ضييد هييةالم ج   األفعييت  بعييض م ت يي  معتقيي  ليي   مشيي   ال أ    حييي  فيي 

 حيييدود فييي  ت ييي   أ  اشيييت اط مثييي  األفعيييت   تليييك تييي ظ  ضييي اب  وضييي  قيييد أنييي  إال تييي بيته   أجييي  مييي  األب يييت  علييي  اآلبيييت 

 . 25) الع  

ا عييد  مُ  اليي   الصييحف  عليي  متعييي  فإنيي  ذلييك أجيي  ميي   معييد ال أب ييت    اآلبييت  ضيي   أ  معيي  أ  األطفييت  ت بييية عيي  تق ميي  

ييت أو ج مميية  األطفييت  بييي  تقيي  التيي  الع ييف أعمييت  فيي  مقييت  نفسيي  واألميي    المشيي    نظيي  وجهيية ميي  الطفيي  لحقيي   انتهتك 

 . 26) اللع  ق اعد م اعت  تم  إذا ج ممة عد  تُ  ال فه  ال متضية  األلعت  ف 

يييت مخطييف  ميي  المشييي    عتقيي  فقييد أخييي ى جهيية ميي   طفيييال   علييي  المج يي  كيييت  إذا العق بيية مقييدا  مييي  زاد وقييد آخيي   شخص 

ت وعتق    27)   . 28)للحيت  م تفية بص    الطف  مداع  م  أمض 

  الطفل ضد (المباشر وغير المباشر) العنف أفعال

 دوحيييد    ا  جييي  مشييي   ال عيييد  ت التييي  م تشييي   غيييي  أو م تشييي  )بشييي   األطفيييت  ضيييد الم جهييية الع يييف أفعيييت  أبييي ز مييي ت  فيميييت

 الم هت  : م  الجن    ا ف  و ود ت حس  )م ت ة عق بة لهت

 سنوات ثالث إلى أشهر ستة من الحامل: المرأة ارتكبته إذا - اإلجهت 

 سنوات. عشر إلى سنوات ثالث من الشاقة األشغال آخر: شخص ارتكبه إذا -

 دا .اإلع أو س ة  عش م  إل  س  ات ثال  م  الشتقة األشغت  القت 

  عتميييية عييييد  نتيجيييية الطفيييي  قتيييي 

 ل   أم  

 س ة. عش   خم  إل  س  ات خم  م  االعتقت 

ا: الطف  كت  إذا - الخطف  س  ات. ثال  إل  س تي  م  الح   ذك  

 س ة. عش   خم  إل  س  ات ثال  م  الشتقة األشغت  أنث : الطف  كت  إذا -

  ات.س  ثال  إل  س ة م  الح   للحيت  الم تفية المداع ة

                                                 
ا أو إم ا  مس    ال نح  عل  ب والد   ال الدا  م قعهت الت  الت دم  أن ا  :القتن   مجين"  25  .العق بتت قتن   م   أ/62/2) المتد   "العت  الع   م يح  مت ووف  له  ض   
 والعالجتت الج احية العمليتت  لكوك العق بتت  قتن   م    /62/2) المتد   "اللع  ق اعد  وعي  إذا ال متضية األلعت  أث ت  تق  الت  الع ف أعمت  :لقتن  ا مجين"  26

 المتد  انظ    لخط  تهت م افقةال عل  لحص  ا انتظت  تحتم  ال الت  الحتالت بتستث ت ) الطف  ممث  م  بم افقة ت    وأ  الط ية  المه  أص   ت اع  أ  عل  الط ية 

 .العق بتت قتن   م    /62/2)
ت اإلك ا  أو بتلتحتم  خطف م  ك "  27 ا -شخص   :اآلت  ال ج  عل  ع ق  الجهتت  إحدى إل  ب  و    -أنث  أو كت  ذك  

ا الم ك    الص    عل  المخط   كت  إذا س  ات  ثال  إل  س ة م  بتلح   .1  قد م   ل  إذا س تي  ع  العق بة تق  وال عم    م  عش   ثتم ةال أكم  ذك  

  .أكملهت

  .أنث  الم ك    الص    عل  المخط فة كتن  إذا الم قتة بتألشغت  .2

  .تت  ل  أ  عم  ت م  عش   الختمسة أتم  أكتن  س ا  بع  ذات المخط فة كتن  إذا س  ات خم  ع  ت قص ال مد  بتألشغت  .3

ا المخط   كت  إذا س  ات عش  ع  ت قص ال مد  بتألشغت  .4   .الع    تك أو بتالغتصت  عليهت اعتد  قد أنث  أو كت  ذك  

  .بتلم اقعة عليهت واعتد  عم  ت م  عش   الختمسة أتم  قد ت   ل  بع  ذات المخط فة كتن  إذا س  ات عش  ع  ت قص ال مد  بتألشغت  .5

  .بتلم اقعة عليهت واعتد  عم  ت م  عش   الختمسة تجتوزت بع  ذات المخط فة كتن  إذا س  ات س   ع  ت قص ال مد  بتألشغت  .6

ت علي  المج   كت  إذا ثلثهت إل  سدسهت م  المتد      م   6) ال   1) م  الفق ات ف  عليهت الم ص   للعق بة مضت  .7  م   302) المتد   "إعتقة ذا شخص 

 .العق بتت قتن  
ت :للحيت  م تفية بص    داع  م  ك  س ة  ع تق  ال مد  بتلح   معتق "  28 ا عم   م  عش   الثتم ة م م  ل  شخص   قتن   م   305/1) لمتد ا  "أنث  أو كت  ذك  

 .العق بتت
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 عشييي   خمييي  إلييي  سييي  ات خمييي  مييي  الشيييتقة األشيييغت  سييي ة: عشييي   خمييي  الطفييي  بليييغ إذا - الع    تك

 س ة.

 عشيي   خميي  إليي  سيي  ات سيي   ميي  الشييتقة األشييغت  سيي ة: عشيي   خميي  الطفيي  م لييغ ليي  إذا -

 س ة.

 س ة. عش م  مد  الشتقة األشغت  س ة: عش   خم  الطف  بلغ إذا - االغتصت 

 اإلعدا . س ة: عش    خم الطف  م لغ ل  إذا -

 إلييي  دم يييت  آال  خمسييية مييي  وغ امييية سييي  ات عشييي  إلييي  سييي  ات ثيييال  مييي  الشيييتقة األشيييغت  بتل ش  االتجت 

 دم ت . ألف عش م 

 دم ت . خمسمت ة إل  دم ت  مت ت  م  وبغ امة س  ات ثال  إل  أشه  ستة م  الح   الج س  االستغال 

مةا الطفل ضد العنف أعمال  2  رقم جدول  لُمجر 

 

مة) العنف أفعال مة وغير الُمجر    الطفل ضد (الُمجر 

ييي ع ف يييت تشييي   قيييد أنهيييت مييي  بيييتل غ   التتليييية األفعيييت   جييي   مُ  ال  شييي   المُ  أ    الت كييييد مييي  بيييد   ال  الجيييدو  األطفيييت   ضيييد  م ج 

 مة:المج    وغي  مةالمج    الع ف  أفعت  أب ز إل  مشي  التتل 

 مةجر  المُ  غير األفعال مةجر  المُ  األفعال

 التج م  عد  ض اب  الفع 

 ال الدم . ق   م  الت دم  م    أ  - الت دم  اإلجهاض

 .بتلطف  الض   أو األذى لح مُ  أال -

 .ع ف ت م ت     مت حدود ف  الت دم  م    أ  -

 .اللع  أث ت  الع ف م    أ  - ةال متضي   األلعت  القتل

 .اللع  ق اعد ت اع  أ  -

 والعالجييييتت ةالج احي يييي تتالعملي يييي له هأم   رعاية عدم نتيجة الطفل قتل

 ةالط ي  

 الط ية. المه  أص   ت اع  أ  -

 )بتسييييتث ت  الطفيييي  ممثيييي  ميييي  بم افقيييية ت يييي   أ  -

 علييي  الحصييي   انتظيييت  تحتمييي  ال التييي  الحيييتالت

 لخط  تهت . الم افقة

 الخطف

 للحياء المنافية المداعبة

 العرض هتك

 االغتصاب

 البشرب االتجار

 الجنسي االستغالل

مة غير الطفل ضد العنف أعمال  3 رقم جدول  الُمجر 
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 ً  بالطفل خاصة ةعقابي   معاملة إفراد :ثانيا

 والمختلفيييتت الجييي   بعيييض فييي  ال ييينا  تسييي مة إلييي  المع يييية الجهيييتت تلجييي  أ  المحتكمييية بم حلييية ال يييد  ق ييي   شييي   المُ  أوجييي 

 التيي  األحييدا  مح ميية أمييت  المحتكميية بييد  إليي  مصييت  فإنيي  التسيي مة تحييد  ليي  إ فيي شيي  ى  المتضيي   تقييدم  عليي  المعلقيية

  . 30) العدالة بم دأ المست  دو  اإلج ا ات بس عة المحتكمة تتس  وأ    29) خ    ذو  قضت  م  تت   

يي  معييد    يي ا إ     طفييال   أط افهييت أحييد كييت  إذا سيي مة المحييتك  جلسييتت ت يي   أ  أوجيي   المشيي    فييإ    المحتكميية م حليية فيي  تأم 

يييت  فييي  الفضيييل  الطفييي  مصيييلحة تقتضيييي  خييي و  أنييي  إال   31) المحتكمييية إجييي ا ات بعل يييية المتمثييي  العيييت  األصييي  عييي  خ وج 

 فقيييد   33)القضيييت  عمييي  علييي  المع  مييية ال قتبييية أو  32) أفييي اد  ليييدى بتلعدالييية الشيييع   إنميييت  فييي  المجتمييي  مصيييلحة م اجهييية

 أ : عل   المش    نص  

 م اقييي  بتسيييتث ت  المحتكمييية بحضييي   ألحيييد سيييم مُ  وال الييي طال   طت لييية تحييي  سييي مة بصييي    د الحييي محتكمييية "تجييي  

 المح ميييية تقيييي   وميييي  الحييييت  مقتضيييي  حسيييي  حتضيييي    أو   وصييييي   أو   ولي يييي أو  ووالدميييي   الحييييد  ومحييييتم   السييييل ك

 . 34)بتلدع ى" م تش   عالقة ل   مم   حض   

 لمصييييلحت  وتحقيق يييت ة الخص صيييي   فييي  الجيييتن  الطفييي  لحييي  ةحمتمييي الح ييي  أو الحيييد  صييي    نشييي   المشييي    حظييي  وقيييد

ا إلعتدت  وسعي ت بشع     للمست  وتج   ت الفضل    أ : عل  المش   نص   فقد   35) المجتم  ف  فتعال   ع ص  

                                                 
 مت قف الت  الج ا   ف  وذلك ةالتس م عل  ال نا  أط ا  بم افقة س تي  ع  عق بتهت تنمد ال الت  والج   المختلفتت ف  ال ناعتت تس مة األحدا  ش طة تت ل  -أ "  29

  "القتن     ا أح ت  وف   نا ال تس مة المختصة المح مة تت ل  المتد      م   أ) الفق   ف  عليهت الم ص   التس مة تت  ل  إذا -  .المتض   ش  ى عل  فيهت ال ظ 

 .األحدا  قتن   م   16    أ /15) الم اد وانظ  األحدا   قتن   م   13) المتد 
 .المحتكمة محض  ف  لكذ م ي  أ  عل  ذلك  غي  الض و   اقتض  إذا إال أمت   س عة م  ألكث  الجلستت ت جي  مج ز وال القضية ف  ال ظ  المح مة ت تش  -أ"  30

 و ود ت تت م  م  شه أ ستة  خال الج تمتت قضتمت ف  تفص  وأ  المح مة  قل  إل  و ود ت تت م  م  أشه  ثالثة خال  الج   قضتمت ف  المح مة تفص  أ  مج  - 

 .األحدا  قتن   م   20) المتد   "شت د شهتد  سمت  أو قطع  ط   تق م  و ود عل  القضية ف  الفص  فيهت مت قف الت  الحتالت بتستث ت  وذلك المح مة  قل  إل 
 .الدست   م   101/3) المتد   31
 .األحدا  قتن   م   18) المتد  32
 .88  . بس   :خيض  محمد جتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  الجزائري التشري  في الجانح للحدث الجنائية المعاملة  5201) سمية عنمن  ب   33
 .األحدا  قتن   م   17) المتد   34

 ف  وإدمتج  إصالح  وس   الحد  حق   احت ا  ذلك ف  بمت القضية  ف  المقدمة وال ي تت السل ك م اق  تق م  عل  ب ت    الفضل  الحد  مصلحة المح مة ت اع     35

 نص  فقد حق ق   ت في  ج  و وأكد المجتم   ف  الختصة االحتيتجتت ذ  الطف  إدمت  أوج  الدول  المجتم  أ  إل  مشت  .األحدا  قتن   م  (18) المتد   "المجتم 

 ك امت  ل  ت ف    و  ف  مة وك م كتملة بحيت  جسدم ت أو عقلي ت المع   الطف  ت تم ب ج   األط ا  الدو  تعت   .1" :أ  عل  الطف  حق   اتفتقية م  (23) المتد 

 الم    للطف  وت ف  شج وت ختصة ب عتمة التمت  ف  المع   الطف  بح  األط ا  الدو  تعت   . 2 .المجتم  ف  الفعلية مشت كت  وتيس  ال ف  عل  اعتمتد  وتعنز

 إد اك ت .3 .م ع ن  م  غي  مت وأ والدم  و  و  الطف  حتلة م  تتال   والت  طل  ع هت مقد  الت  المستعد  تقدم  الم ا د  ت ف ب     ت  عتمت   ع  وللمس ولي  ل لك

 مم  غي  مت أو لدم لل ا المتلية الم ا د م اعت  م  ذلك أم   كلمت مجتن ت المتد      م  (2) للفق   وفق ت المقدمة المستعد  ت ف  المع    للطف  الختصة لالحتيتجتت

 الت  ي   إعتد  خدمتتو الصحية  ال عتمة وخدمتت والتد م   التعلي  عل  فعال   المع   الطف  حص   إم تنية ضمت  إل  تهد  أ  وم  غ  الطف   ب عتمة مق م  

 أكم  عل  وال وح   الثقتف  م   ن ذلك ف  بمت الف د   ونم    ف للط االجتمتع  االندمت  تحقي  إل  ت د  بص    ذلك وتلقي  الت فيهية والف   عم   لممت سة واإلعداد

   ".مم   وج 
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ييي الييي غ  "علييي   الم صييي   اإلجييي ا ات اتخيييتذ أث يييت  الحيييد  وصييي    اسييي  نشييي  محظييي  آخييي   تشييي م  أ    فييي  و د تمم 

 إلييي  إشيييت   ةأم ييي مييي  تخلييي  أ  مجييي  الحيييد  بتلطفييي  تع ييي  التييي  الصيييحفية التقيييت م  أ    أ  . 36)لقيييتن  "ا  ييي ا فييي  عليهيييت

 .العقت  إل  م ت  هت  ع   تُ  المتد      ألح ت  مختلفة أ  وأ  علي   المح    الحد  /الطف  معل متت

 الحمتمييية مييي  زاد الييي   ألمييي ا سييي ة  عشييي   اث تييي  إلييي  سييي  ات سييي   مييي  التمييييين سييي   المشييي     فييي  فقيييد آخييي  جتنييي  مييي 

يي فييال التميييين  عييدم   المشيي    نظيي  وجهيية ميي  معييد   السيي   يي   م لييغ ليي  اليي   الطفيي  أ  أ  للطفيي   الجنا ييية  جنا ي ييت   مالح 

 فيييي  للح ميييية سييييتل ة غييييي  تييييدابي  فيييي   إم ييييت  ميييي  الجنا ييييية  مسيييي وليت  تحقيييي  مم يييي  اليييي   السيييي  صييييغ  مييييتن   لتيييي ف  

 . 37) وجدت إ  خط  ت  م  وللمجتم  ل  حمتمة  م اجهت 

 ع ييي  تخفيييف ثييي  ومييي  لييي   الجنا يييية المسييي ولية إمجيييتد فييي   التيييد    وحق قييي  للطفييي  الجنا يييية الحمتمييية أشييي ت  مييي  أ  كميييت

 السيييي  تلييييك ميييي  أك يييي  كييييت  إذا فهيييي    38) اإلعييييدا  مثيييي  العق بييييتت  بعييييض بحقيييي  تصييييد  وال الج مميييية  ا ت ييييت  عق بيييية

ييت عشيي  ثمتنييية ميي  وأصييغ  ا  المشيي    نظيي  وجهيية ميي  معييد   عتم   اليي   ال حيي  عليي  م ق صيية جنا ييية بمسيي ولية متمتيي  صييغي  

 : 39)جنا ي ت المس ولي  األطفت  م  فئتي  أوجد قد المش   أ  كمت ع    العقت  تخفيف مستلن 

 عم  . م  عش   الختمسة مت  ول  عش   الثتنية أت  م  ك  و   الم ا    .1

 عم  . م  عش   الثتم ة مت   ول عش   الختمسة أت  م  ك  و   الفت   .2

                                                 
 .األحدا  قتن   م     /4) المتد   36
  25) المتدتي  أح ت   اعت م م " :أن  عل  نص  حي  الحد   عل  ف ضهت مم   الت  للح مة الستل ة غي  التدابي  األحدا  قتن   م   24) المتد  ف  المش   حدد  37

 :التتلية للح مة الستل ة غي  التدابي  م  أ  اتختذ للمح مة القتن     ا م   26) و

 .ك امت  م  الح  د ع بش ط أخ ى م   السل ك   ا مث  م    ال ب   وتح م   ع   صد  مت عل  الحد  إل  والت ني  الل   المح مة بت جي  :والت ني  الل   -أ

 :التسلي  - 

 .علي  ال صتمة أو ال المة ل  م  إل  أو أب م  أحد إل  الحد  بتسلي  .1

 مسل  ذلك مت اف  ل  فإ  أس ت   أف اد م  ل لك أ ال   م    م  إل  مسل  بت بيت  بتلقيت  الصالحية علي  ال صتمة أو ال المة ل  م  أو الحد  أب   أحد ف  مت اف  ل  إذا .2

 .ذلك عل  م افقته  بعد ب لك عت لهت دمتعه بهت م ث   أس   إل  أو بت بيت  متعهد م تم  شخص إل 

 .س ة عل  تنمد ال لمد  علي  بتإلنفت  الملن  غي  إل  الحد  بتسلي  الح   م    .3

 .س ة ع  تنمد ال لمد  التط ع  المدن  المجتم  م سستت إحدى أو العت  ال ف  م اف  أحد ف  العتمة للم فعة بتلخدمة اإللنا  - 

 .س ة ع  تنمد ال لمد  الغتمة له   ال زم  معتمد ت الت  المختصة الم اكن أحد ف  المه   بتلتد م  اإللحت  -د

 .س ة ع  تنمد ال لمد  معي  بعم  القيت  ع  االمت ت  أو معي ة ب اج تت القيت  - 

 .م ال ز معتمد ت أخ ى جهة أ  أو المدن  المجتم  م سستت م  أ  أو ال زا   ت ظمهت ت  يلية ب  ام  الحد  إلحت  -و

 اإلش ا  مد  تنمد أ  زمج  وال المح مة  تحدد ت الت  ال اج تت م اعت  م  واإلش ا  الت جي  تح  الط يعية بيئت  ف  الحد  ب ض  وم    :القضت   اإلش ا  -ز

 :التتلية لإلج ا ات وفق ت وذلك س ة  عل  القضت  

 مج ز س   أل  ب اج تت  لقيت ا الم ك   الم اق  عل  تع   وإذا الم اق ة  مد  أث ت  الحد  عل   مش  ال   السل ك م اق  اإلش ا  أم  تصد  الت  المح مة تعي  - 1

 .اإلش ا  أم  لت في  آخ  م اق  تعيي  الح   ت في  قتض  م  مطل  أ  المدم مة لمدم 

 . عتمت  عل    القت أو وصي  أو ولي  إل  م   نسخة  س وت الحد   إل  أخ ى ونسخة السل ك م اق  إل  القضت   اإلش ا  أم  م  نسخة المح مة تسل  - 2

 .الحد  حتلة ع  بهت تنومد ت السل ك م اق  م  المطل   التقت م  وعدد لألم  النم ية المد  اإلش ا  أم  إصدا  ع د المح مة تحدد - 3

 .أنث  السل ك م اق  م    ا  وج  أنث  عل  القضت   اإلش ا  أم  ف   تق   إذا - 4

 تق م  عل  تطل  أ  بعد ل تعد أ  أو الم ك   األم  تلغ  أ  ولي   أو الحد  م  أو السل ك  م اق  م  طل  عل  وب ت  اإلش ا   أم  أصد ت الت  للمح مة مج ز -5

 .الش     ا ف  السل ك م اق 
 ".الغ امة األصلية الفع  عق بة ت   ل  مت األم    ا نفتذ أث ت  بج   الحد  أدم  إذا اإلش ا  أم  إلغت  للمح مة مج ز -6

 .األحدا  قتن   م  ( /4) المتد   "الحد  عل  الشتقة بتألشغت  أو بتإلعدا  مح   ال   38

 .األحدا  قتن   م   2) المتد   39
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 ق يي  الطفيي  عيي  اإلفيي ا  إم ييت  عليي  عييالو    40) م همييت كيي  سيي  ميي  مييتال   اليي   ال حيي  عليي  العقييت   المشيي    فخف يي وقييد

 :ال ص     ا خال  م  للطف   الالحقة ال عتمة م دأ  المش     ت     وقد   41)بهت علي  المح    المد  انتهت 

  عتمييية دا  أو األحيييدا  ت  يييي  دا  أو األحيييدا  ت بيييية دا  فييي  إمداعييي  ميييد  انتهيييت  بعيييد حيييد لل الالحقييية ال عتمييية  قيييد  "تُ 

 بم جييي  وإج ا اتهيييت الالحقييية ال عتمييية أسييي  دحيييد  تُ  أ  علييي  الج ييي   مييي  وحمتمتييي  المجتمييي  فييي  اندمتجييي  لضيييمت  األحيييدا 

 . 42)الغتمة" له   مصد  نظت 

 ةالوطني   التشريعات الئحة

 الطفيييي    بحقيييي تتعليييي  مييييتد  إعييييداد ع ييييد إليهييييت االسييييت تد الصييييحف  مسييييتطي  التيييي  ال ط ييييية عتتالتشيييي م ليييي ا   مليييي  فيمييييت

  :وحمتمت 

 عش  . الثتم ة م م  ول  عم   م  ةشمسي   س ة عش   الختمسة أكم  لم  بتلنوا  اإلذ  م   تعليمتت -

 األحدا . قتن   -

 ة.الشخصي   األح ا  قتن   -

                                                 
  :التتل  ال ح  عل  األحدا  قتن   م   26) المتد  ف  الم ا   عل  تف   الت  العق بتت المش   حد د  40

 .س  ات ش ع عل  تنمد وال س  ات س  ع  تق  ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  ب ضع  علي  فيح   اإلعدا   عق بة تست ج  ج تمة الم ا   اقت   إذا -أ

 .س  ات تن ثم عل  تنمد وال س  ات ثال  ع  تق  ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  ب ضع  علي  فيح   الم بد  الشتقة األشغت  تست ج  ج تمة الم ا   اقت   إذا - 

 ثال  عل  تنمد وال س ة ع  تق  ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  ب ضع  علي  فيح   االعتقت  أو الم قتة الشتقة األشغت  عق بة تست ج  ج تمة الم ا   اقت   إذا - 

 .  القتن   ا م   24) المتد  ف  عليهت الم ص   التدابي  م  أم ت بتلعق بة تست د  أ  تقدم مة مخففة أس تب ت وجدت إ  وللمح مة س  ات 

 .القتن     ا م   24) المتد  ف  عليهت الم ص   التدابي  م  ب   الدع ى ف  تفص  أ  المح مة فعل  ج حة الم ا   اقت   إذا -د

ت ل  ت ج  أ  المح مة فعل  مختلفة الم ا   اقت   إذا -   ".ل م 

 فيح   اإلعدا  عق بة ست ج ت ج تمة الفت  اقت   إذا -أ :"أن  عل  نص  حي  األحدا   قتن   م   25) المتد   ف الفت  عل  تف   الت  العق بتت المش   حدد كمت -

 .س ة عش   اث ت  عل  تنمد وال س  ات ثمتن  ع  تق  ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  ب ضع  علي 

 .س  ات عش  عل  تنمد الو س  ات خم  ع  تق  ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  ب ضع  علي  فيح   الم بد  الشتقة األشغت  عق بة تست ج  ج تمة الفت  اقت   إذا - 

 عل  تنمد وال س  ات ثال   ع تق  ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  ب ضع  علي  فيح   االعتقت  أو الم قتة الشتقة األشغت  عق بة تست ج  ج تمة الفت  اقت   إذا - 

 .س  ات خم 

 .تالعق بت قتن   ف  عليهت الم ص   العق بة مد  ثل  تتجتوز ال مد  األحدا  ت  ي  دا  ف  م ض  الح   تست ج  ج حة ت الف اقت   إذا -د

   ا م   24) المتد  ف  عليهت  الم ص  التدابي  م  أ  المتد      م   د) الفق   ف  عليهت م ص   عق بة ب   تست د  أ  تقدم مة مخففة أس ت  ت اف ت إذا للمح مة - 

 .القتن  

ت ل  ت ج  أ  المح مة عل  مختلفة الفت  اقت   إذا -و  .ل م 
 ت  ي  دا  مدم  ب أ   االستئ ت بعد الح   ت في  لقتض  -أ " :أ  عل  األحدا  قتن   م   32) المتد  ف  المش   نص وقد  97  ستب   م ج  سمية  عنمن  ب   41

 .الدا  ف  إقتمت  خال  السل ك حس  الحد  م    أ  - 1 :مجتمعة التتلية للش وط وفق ت ت فيه وض  مح    حد  أ  ع  مف   أ  األحدا 

 .بهت المح    المد  ثل  ع  الدا  ف  الحد  قضت ت الت  المد  تق  ال أ  - 2

 .للخط  سالمت  أو حيتت  تع مض الحد  ع  اإلف ا  م د  ال أ - 3

ت م    ال أ - 4  .أكث  أو س ة عش   خم  لمد  الشتقة األشغت  أو اإلعدا  ليةاألص عق بتهت بج ممة مح  م 

 وذلك أشه   ثالثة ك  دو م ت ةللح م ستل ة بتدابي  األحدا  م  عليه  المح    حتالت م اجعة الح   ت في  قتض  عل  المتد       م   أ) الفق   أح ت  م اعت  م  - 

 .المتد      م   أ) الفق   ف  إليهت المشت  للش وط وفق ت ع ه  اإلف ا  إم تنية لد اسة

 .بحق  الصتد   التدابي  م  ال تقية المد  طيلة علي   واإلش ا  ت جيه  الحد  مس  هت الت  الم طقة ف  السل ك م اق  مت ل  - 

 الحد  وإعتد  اإلف ا   ا ق إلغت  ف  الح  ول   ب لك التقيد بض و   ت  يه  القتض  فعل  اإلف ا  بش وط ملتن  غي  الحد  أ  الح   ت في  لقتض  ت ي  حت  ف  د

 .المتد      ف  ليهتع الم ص   لإلج ا ات وفق ت بش وط  متقيد ا فيهت الحد  كت  الت  اإلف ا  مد  م هت تحس  بحي  للح مة  الستل  التدبي  مد  الست مت 

 .تصةالمخ االستئ ت  مح مة لدى للطع  ختضع ت األحدا  ت  ي  دا  إل  بتإلعتد  أو الحد  ع  اإلف ا  ب فض الح   ت في  قتض  ق ا  م    - 

 أو األعيتد ف  أ ل  لنمت   أس     عل تنمد ال لمد  إجتز  السل ك حس  الحد  م   األحدا  ت بية دا  أو األحدا  ت  ي  دا  مدم  ب أ  االستئ ت  بعد المدم مة لمدم  -و

 ".الغتمة له   ال زم  مصد  ت تعليمتت وف  الض و مة الحتالت ف 
 .األحدا  قتن   م   41) المتد   42
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  والتعلي . الت بية قتن   -

 ة.اإلل ت وني   الج ا   قتن   -

 العتمة. ةالصح   قتن   -

 االجتمتع . الضمت  قتن   -

 والت  ي . اإلصال  م اكن قتن   -

 العق بتت. قتن   -

 اإلعتقة. ذو  األشخت  حق   قتن   -

 بتل ش . االتجت  م   قتن   -

 الطف . حق   قتن   مش و  -

 األردن في عليها قالمصاد   الطفل بحماية المتعلقة ةالدولي   المعاهدات

 الطف . حق   ةاتفتقي   -

 عليهت. للقضت  ةالف  م   واإلج ا ات األطفت  عم  أش ت  أس أ حظ  بش    182)  ق  االتفتقية -

 اإلسال . ف  و عتمت  الطف  حق   إعال  -

 الطف . لحق   العتلم  اإلعال  -

 ونمت هت. وحمتمتهت الطف لة ل عتمة العتلم  اإلعال  -

 .بتألطفت  جدم  عتل  إعال  -

 عييي  اإلبتحيييية والمييي اد األطفيييت  وبغيييت  األطفيييت  بيييي  بشييي   الطفييي  حقييي   بتتفتقيييية الملحييي  االختييييت     ال  وت كييي -

 األطفت .

 المسلحة. ال ناعتت ف  األطفت  شت اكا بش   الطف  حق   بتتفتقية لملح ا االختيت   ال  وت ك   -

ييي بتألشيييخت   االتجيييت  ومعتق ييية وقمييي  م ييي  ب وت كييي   - ييي  واألطفيييت  ال سيييت  ةوبختص   لمتحيييد ا األمييي  التفتقيييية  الم م 

 .ال ط ي ة الحدود ع   الم ظمة الج ممة لم تفحة
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 الع ب . الطف  حق   ميثت  -

 الع ب . الطف  لحق   الع ب  اإلطت  -

 عليها المصادق غير والمعاهدات اتاالتفاقي  

 .التعلي  مجت  ف  التميين بم تفحة الختصة االتفتقية -

 .عليهت والمعتق ة ةجمتعي  ال اإلبتد  ج ممة م   اتفتقية -

 .الغي  دعت   واستغال  بتألشخت  االتجت  حظ  اتفتقية -

 .بتل     ةالختص   االتفتقية -

 .بتل     الش يهة والممت ستت واألع ا  ال قي  وتجت   ال     إلبطت  ةالت ميلي   االتفتقية -

  الصلة ذات والمواثيق اتاالتفاقي  

 ال ط ي ة. الحدود ع   الم ظمة الج ممة تفحةلم  المتحد  األم  اتفتقية -

 العم . مست متت بش    1)  ق  الع بية االتفتقية -

 ال ط ية. الحدود ع   الم ظمة الج ممة لم تفحة الع بية االتفتقية -

 .اإلعتقة ذو  األشخت  حق   اتفتقية -

  .138 ) ق  بتلعم  االلتحت  لس  األدن  الحد اتفتقية -

 .بتل ش  االتجت  م   اتفتقية -

 النوا . عق د وتسجي  للنوا  األدن  والس  بتلنوا  ال ضت بش   ني م  ك يةاتفتق -

 اإلنست . لحق   العتلم  اإلعال  -

 ة.والسيتسي   ةالمدني   بتلحق   الخت  الدول  العهد -

 ة.والثقتفي   ةواالجتمتعي   ةاالقتصتدم   بتلحق   الخت  الدول  العهد -
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 الثاني الفصل

 الطفل لشؤون صحافيةال التغطية في الفضلى الممارسات

 الطفل حماية في لإلعالم االجتماعية المسؤولية

 ضيييم و  المجتمييي  فييي  والطف لييية الطفييي  حقييي   قضيييتمت طيييت إ تحييي  الط فييي  حمتمييية قضيييتمت نحييي  عالمييي اإل مسييي ولي ة ت يييد  

 قضيييتمت فييي  عمييي ال وم ييتد  أخالقي يييتت مييي  الصييحفي ة المه ييية أخالقي يييتت دميي  علييي  الت كييييد ميي   والقيييتن ن  التشييي مع  طييت اإل

يية مجتمعي يية قضييي ة تشيي ي  عييتد إ مييت  أال عالميي اإل ال اجيي  محييت   كمييت والطف ليية. الطفيي   الطف ليية تميي    كقضييي ة لتظهيي  عتم 

 عيي  تختلييف أنهييت اال    المجتميي  ع تصيي  أحييد ب صييف  الطفيي  عليي  تيي ثي  لهييت كييت  وإ   ةالمجتمعي يي القضييتمت    إ حييي  تحدمييدا  

 حيييي   المع في ييية القتعييييد  ت سيييي  عليييي  الحييي   ال  أو   االعالمييي    تتمسيييي ولي   إطيييت  تحيييي  وم يييد   الطفيييي . حمتمييية قضيييتمت

 عملييي  وتيييدعي  ت  م جعي ييي ت  أستسييي ب صيييفهت الدولي ييية والم يييتد  القتن ني ييية ال صييي   لييي إ بتالسيييت تد المط وحييية الطف لييية قضيييتمت

  م ث قة. مصتد  م  وال  عي ة ال مي ة بتل يتنتت

  م يييي   أ  الحتلييية  ييي   فييي  عالمييي اإل واجييي  ومييي  الحقييي ق    طيييت اإل مييي  الطف لييية لقضيييتمت  االجتميييتع اإلطيييت  م سيييج  ال قيييد

 ال األطفيييت  قضيييتمت علييي  الضييي   تسيييلي  أ  علييي  الت كيييين الضييي و   مييي و  الطفييي  حقييي   علييي  وآثيييت   االخيييتال  أوجييي 

 الت اصييي  لإلعالمييي   مم ييي كميييت  صيييدمة حتلييية مييي  خت جيييت كيييت  إذا خص صيييت    عتمتييي  علييي  القيييت   أو الطفييي  مقتبلييية مع ييي 

ييي مييي   المييي ه  أو القضيييي ة مييي  للتعتمييي  الم تسييي  األسيييل   مييي  الت كيييد نحييي  سيييعي  إطيييت  فييي  الطف لييية قضيييتمت فييي  ي مختص 

 .لتغطيةل الصحي 

 األطفال حول ةاإلعالمي   التقارير إعداد في اليونيسف مبادئ

 العمييي  ط يعييية دحيييد  تُ  األخالقيييية معيييتمي وال الم يييتد  مييي  مجم عييية )الي نيسيييف  للطف لييية المتحيييد  مييي األ م ظمييية وضيييع 

 عالمييي اإل العمييي  بط يعييية المسيييت  دو  مييي  حقييي قه  علييي  الحفيييت  شييي نهت مييي  والتييي   والييييتفعي  طفيييت األ مييي  اإلعالمييي 

 .الدقيقة المعل متت عل  الحص   ف  الجمه   وح 

 مييي  وم ييي   ة الدولي ييي ةمه ي يييال بتلمعيييتمي  االلتييينا  الضييي و   مييي  عيييت   بشييي   االعالميييية التغطيييية فييي  الحيييت   ييي  وكميييت

 الم تفسيييية خضيييي    وفيييي  واليييييتفعي . بتألطفييييت  المتعلقيييية القضييييتمت مخييييص   فيمييييت ك يييي أ بحستسييييية التعتميييي  اإلعالميييييي  واجيييي 

يييي للغتميييية السييييه  ميييي  ال قيييي   ضييييغ  وتحيييي  ةعالمي يييياإل  المه ييييية خطييييت األ فيييي  وال قيييي   ت  مه ي يييي المق  ليييية الحييييدود  تخط 

يييبو  بتألطفيييت  المتعلقييية التقيييت م  مخيييص   فيميييت ةالدولي ييي للمعيييتمي  المختلفييية  ةوقل ييي ضيييعفه  ظهييي تُ  التييي  الم اقيييف فييي  ة  ختص 

  أ مم ييي  ميييت   عالمي ييياإل معييي   أ الضييي و   مييي  ولييي لك العقيييت . خطييي  وأ االجتميييتع  لل صييي  ضيييه تع    قيييد أو    شيييد 

 تليييك خيييال   متصييي    ا  مييي لإلعال مم ييي  كييييف :السييي ا  م ييي ز   يييتو االعالميييية  التغطيييية خيييال  مييي  الطفييي  لييي  متعييي  

  اإلعالمي ة التغطيتت
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 ميي  تيي ال تلقضييتما تلييك  مضييت  أو  بيي  فحسيي   م تشيي   بيي  المتعلقيية تلييك عليي  الطفيي  لقضييتمت عالميييةاإل التغطييية تقتصيي  وال

 فإنييي  تلتيييتل وب المجتمييي   مييي  متجييينأ ال جييين  فتلطفييي  المسيييتق  . وفييي  الحيييتل  ال قييي  فييي  طفيييت األ علييي  تييي ث   أ المم ييي 

 تعلقيييةمال المييييةاالع التغطيييية ذليييك  علييي  مثيييت  خيييي  م ييي   و بميييت فيهيييت. معييييش التييي  ال يئييية وأ أسييي ت  فييي  مييي ث  بميييت  متييي ث

 علييي  ي اتهيييتت ث حيييي  مييي  وكييي لك الخ  مييية القيمييية حيييي  مييي  المسييي لة ت يييتو  فيييتإلعال   د  األ فييي  اليييدخ  ضييي م ة بقيييتن  

 وكييييف تن  القييي  ييي ا علييي  سيييتت ت  التييي  االقتصيييتدمة  عيييتتالت علييي  الضييي   مسيييل  لييي  االعيييال  ا  اال اال دنيييية  االسييي 

  يعالمي ييياإل علييي  ولييي لك كثيييي    لألطفيييت  الحستسييية التغطيييية علييي  مثليييةواأل األسييي . أطفيييت  حييييت  فييي  تييي ث   ا لهيييت مم ييي 

 .ألطفت ا لقضتمت عالميةاإل وتغطيته   خ ت   أو  قصصه  ف   طفتاأل خص صي ة االعت ت  بعي  خ األ

 فييي  ي عالمي ييياإل ودو   ةالمه ي ييي ةاإلعالمي ييي والمعيييتمي   ةالدولي ييي الطفييي  حقييي   اتفتقييييتت لييي إ م تد هيييت فييي  يسيييف""الي ن تسيييت د

 "احتيييي ا  تتهييييتول م  أ مقدميييية فيييي  "الي نيسييييف" وتضيييي  االجتمتعييييية. المسيييي ولية إليييي  بتإلضييييتفة  العتميييية المصييييلحة خدميييية

 الشخصيييية ةالخص صيييي   فييي  األطفيييت  جميييي   بحييي خيييت  ا تميييت  وإميييال   الظييي و  جميييي  فييي  األطفيييت  جميييي  ك امييية

مة  يييه  التييي  القييي ا ات اتخيييتذ فييي  المشيييت كة وفييي  آ ا هييي   إلييي  االسيييتمت  وفييي  والسييي  ِ  مييي  لهييي  الحمتمييية تييي في  وفييي  تمس 

 المصيييتل  حمتمييية وضييي و    والعقيييت  ليييألذى ضيييه تع    ةإم تني ييي أو ةاحتمتلي ييي مييي  حميييتمته  ذليييك فييي  بميييت والعقيييت   األذى

 لقضييييتمت والت ميييييد الييييدع  كسيييي  اعت ييييت ات فيهييييت بمييييت آخييي   اعت ييييت  أ  عليييي  األولييييية وإعطت هييييت األطفييييت  لجمييييي  الفضيييل 

 مسيييت ىو عميييت   أ االعت يييت  بعيييي  خييي األ مييي  نظييي    وجهييية عييي  التع يييي  فييي  الحييي  عطيييت ه إو حق قييي  وتعنمييين األطفيييت 

 علييي  مت تييي  ميييت حييي   ضييي  ال  ذليييك تقييييي  علييي  قيييد   وأفضيييله  الطفييي  ل ضييي  األشيييخت  أقييي   واستشيييت    نضيييجه 

 وأ قصييية ةأم ييي نشييي  عييي  االمت يييت  اإلعالمي يييي  علييي  م  غييي  كميييت .وثقتفيييية واجتمتعيييية سيتسيييية ت عيييتت مييي  الصيييحف  التق مييي 

 أو طمسيييهت أو الطفييي  ة  م ييي تغييييي  حيييت  فييي  حتييي   للخطييي  أق انييي  أو أشيييقت   أو الطفييي  تُعييي    أ  مم ييي  صييي    أو خ ييي 

ييي  تعييي    أ    مجييي   أال فييي  الطفييي  حييي  وضيييمت   اسيييتخدامهت عيييد   أو  الختصييية حيتتييي  فييي  لييي  قيييتن ن  غيييي  أو ف تعس 

 علييي  "الي نيسيييف" م يييتد  دشيييد  تُ  كميييت  سيييمعت  أو بشييي ف  قيييتن ن  غيييي  مسيييت  أ    وال م اسيييالت   وأ  م نلييي  أو  أسييي ت 

 43.الدعت ية الم اد ف  طفت األ استغال  عد 

 عالمييييي اإل علييي  م  غييي  حيييي  المقيييتبالت  جييي ا إ ث يييت أ طفيييت ألا مييي  للتعتمييي  ختصييية  مييييةأ "الي نيسيييف" معيييتمي  وتييي ل 

 فييي   وت عييي مشيييتع    تسيييتفن   قيييد التييي  تليييك وأ  تحييي جه  وأ بتألطفيييت  األذى تلحييي  قيييد التييي  سيييئلةاأل طييي   عييي  "االمت يييت 

 بسيي    اختيييت   ع ييد األطفييت  بييي  التميييين عييد  المقييتبالت   جيي اإ ع ييد الضيي و    ميي  نيي أ كمييت جدمييد. ميي  األليي  نف سييه 

  44الجسمتنية". الحتلة وأ  ةالتعليمي   ةالخلفي   أو  الجتمتعيةا الط قة وأ  دم ال وأ  الع   أو  الج  

يي "أنسيي ة" وبحجيية   اإلعالمي يي م جيي   قييد حيييت  األ ميي  بعييض فيي   و يي  مييت حييد  تمثييي  االطفييت  ميي  الطليي  ليي إ ة القص 

 تعت ييي   مييي األ  ييي ا عييي ه .  غميييت   حييييتته  مييي  جييين ا ليسييي  بييي م   القييييت  او  staging بمصيييطل  بتإلنجلينمييية معييي   ميييت
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ييي  وامييية ط مقييية فييي  ومييي ث  بييي  ال اقييي   مع ييي  ال ألنييي  الخطييي     غتمييية فييي  "الي نيسيييف" م يييتد   عيييد  ومُ  الخ ييي   او ةالقص 

 ة.العتلمي   خالقيةواأل ةالمه ي   المعتمي  جمي  ع   ت ه  مت و    ةالقص   ف  ي لإلعالمي   شخصيت   تدخال  

 علييييه  وصييييت األ "استشيييت   مييي  بيييد   ال والفييييدم   الف تييي غ اف  التصييي م  مشيييم  بميييت  طفيييت األ مييي  المقيييتبالت جييي ا إ وع يييد

 ذ اإل  ييي ا م ييي   بحيييي  الخ ييي   وأ القصييية سييييت  فييي  اسيييتخدامهت سييييت  وكييييف المقتبلييية مييي  للغييي    صيييفالمُ  والشييي  

 مييي  تشيييتو  قيييد م ييي    أ بعيييد ب فسييي  الطفييي  ذ إ علييي  الحصييي   مجييي  ذليييك  تعييي    حيييت  وفييي  متتحيييت   مييي األ م ييي   حيييي 

 مييي  صيييتدقة  غ ييية دو  مييي و بيييتإلك ا  ذليييك م ييي   أال بشييي ط المد سييية  فييي  المعلمييية او كيييتلمعل  بييي  مثييي   اشيييد شيييخص

 45المقتبلة". ج ا إ الطف  عل  ال اشد الشخص مف   أال أ  الطف  

يي ك ييي    ب عييداد ةعالمي ييإ ق طيي ا إ سييت  إليي  عالميييةاإل سييتتالم س   بعييض تعمييد   حيييتاأل ميي  كثييي  وفيي   عليي  ميي ث  قييد تمم 

 نييي إف وبتلتيييتل  للضيييغ    بيييتلتع    حسيييت اإل و بميييت  اال تييييت  وعيييد  بتل   ييية لشيييع    وذليييك الطفييي   مييي  المقتبلييية سيييي 

 ضيييتفةإ واالطمئ يييت   بتال تييييت  الطفييي  مشيييع  حتييي  الم تسييي ة جييي ا األ وتهيئييية الطيييتق   افييي اد عيييدد "حصييي  الضييي و   مييي 

 وتع يي  الحقيقيي  السيييت  ظهيي تُ  بحييي   الطفيي  بهييت سيييظه  التيي  ةالخلفي يي حييي  ميي  الم تسيي  الم ييت  اختيييت  ضيي و   ليي إ

ييي وتييي و  الطفييي  معيشييي  الييي   ال اقييي   قصيييت  علييي  التييي ثي  وأ للخطييي  تع ضييي  احتميييت  عيييد  لضيييمت  كليييوذ وحيتتييي   ت قص 

  46ت اجد ". ت م إو للطف  ةالمحلي   ال يئة ف  اجتمتعية ع اق  ل  ت    قد سل     بش  

ة الي نيسف م تد  ب ب ز تع مف مل  فيمت   :طفت األ ح   ةاإلعالمي   التقت م  إعداد ف  وإ شتداتهت العتم 

 .الظ و  جمي  ف  األطفت  جمي  ك امة احت ا  م  غ   .1

 الخص صيييية فييي  األطفيييت  جميييي  بحييي  خيييت  ا تميييت  إميييال  م  غييي  عييي ه   التقيييت م  إعيييداد أو األطفيييت  مقتبلييية ليييدى  .2

مة  الشخصيييية يييه  التييي  القييي ا ات اتخيييتذ فييي  المشيييت كة وفييي  آ ا هييي   إلييي  االسيييتمت  وفييي  والسييي  ِ  تييي في   وفييي تمس 

 .قت والع لألذى تع ضه  إم تنية أو احتمتلية م  حمتمته  ذلك ف  بمت والعقت   األذى م  له  الحمتمة

 كسييي  اعت يييت ات فيهيييت بميييت آخييي   اعت يييت     أ علييي  ةم ييي األول م حهيييتو األطفيييت  لجميييي  الفضيييل  المصيييتل  حمتمييية م  غييي   .3

 .حق قه  وتعنمن األطفت  لقضتمت والت ميد الدع 

 مييت االعت ييت   بعييي  نظيي   وجهييتت أ خيي  فيي  الطفيي  حيي  إعطييت  م  غيي  للطفيي   الفضييل  المصييتل  تق ميي  محتوليية ع ييد .4

 .نضج  ومست ى لعم   وفقت   ال اج  اال تمت  م  مستحق 
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 علييي  مت تييي  ميييت حييي   ال ضييي   ذليييك تقييييي  علييي  قيييد   وأفضيييله  الطفييي  ل ضييي   األشيييخت أقييي   استشيييت   م  غييي   .5

 .وثقتفية واجتمتعية سيتسية ت عتت م  الصحف  التق م 

 أو أق انييي  أو أشيييقت   أو الطفييي  تُعييي    أ  مم ييي  صييي    أو إعالمييي   خ ييي  )أو إخ ت مييية قصييية ةأم ييي نشييي  عييي  امت ييي   .6

 استخدامهت عد  أو طمسهت أو الطف    مة تغيي  مت  ع دمت حت  للخط  عت لت 

 واليافعين األطفال شؤون وتغطيات التقارير إعداد في الفضلى الممارسات

 القضيييتمت فييي  إعالمي يهيييت عمييي  تح ييي  التييي  ةالمه ي ييي المعيييتمي  مييي  مجم عييية وضييي  لييي إ الع مقييية عالمييييةاإل سيييتتالم س   تعميييد

 سيي ي  عليي  سيي   بيي  )بيي  ةال  مطتني يي ذاعييةاإل  يئيية بي هييت وميي   الم سسييتت  يي   ميي  ف ثييي  مح   ييت. طفييت األ م يي   التيي 

 وتتييي او  ليييدمهت  والمعتميييد  الدا جييية ةالمه ي ييي المعيييتمي  علييي  مسيييم  م قييي  فييي  وحميييتمته  طفيييت األ مصيييتل  تضييي  المثيييت  

  يي   بيي  تقيي   مييت خييال  ميي  ذلييك كييت  سيي ا    ته  خص صييي   عليي  الحفييت  ليي إ ةالجسييدم   طفييت األ حمتميية بييي  المعييتمي   يي  

 االجتمتع . الت اص  وست   مستخدم  ة  ختص  بو الجمه    م تج  محت ى م  تستق ل  مت وأ نتت  إ م  سستتالم 

 لييي إ ضيييتفةإ "الي نيسيييف" م يييتد  مييي  مسيييتقت  عتمييية م يييتد  علييي  عالمييييةاإل سيييتتالم س   معظييي  تتفييي  حييي ا  األ جميييي  وفييي 

 م قييي  مضييم نهت أ    الإ الشيي    حييي  ميي  عييتمي الم  يي   اخييتال  ميي  اليي غ  وعليي  ة.عالمي ييإ سييةم س   ب يي  ختصيية معييتمي 

 فيي  هيي حق   واحتيي ا   اعت ييت  كيي    فيي   لهيي  الفضييل  المصييلحة ووضيي   طفييت األ بييي  التميييين عييد  عليي  الت كييين فيي  واحييدا  

  ته .خص صي   واحت ا   ال أ  ع  التع ي 

 العامة المبادئ .أ

 التميين عد  -

 طفييي  تفضيييي  وعيييد   طفيييت األ بيييي  التمييييين عيييد   ييي  تغطيتتهيييت فييي  ةعالمي ييياإل سيييتتالم س   ليييي إ تسيييت د لييي  ا األ ييي    المعييييت 

 ب سيييتطة والتمييييين ة.الجسيييدم   الحتلييية وأ  ةاالجتمتعي ييي الم تنييية وأ  اليييدم  وأ  العييي   وأ  الجييي   حيييي  مييي  سييي ا  آخييي   علييي 

 لصييغ  كفئيية ضييد   التميييين إليي  قصييد  بغييي  او بقصييد األطفييت   متعيي   مييت وغتل ييت   المختلفيية  المعتمليية او التف ميي  مع يي 

 او االث يييية واليييدمه    مييية أو  ييي مته  أسيييت  علييي  او الج سييي   الت جييي  أو اإلعتقييية او االجتميييتع  ال ييي   بسييي   امضيييت   سييي ه 

  معت . االس ت      ك  بفع  وأحيتنت   الع قية 

يي ه  التيي  الم تسيي ة الظيي و  تهيئيية مجيي  عتقيية اإل ذو  طفييت األ ميي  التعتميي  وع ييد  المسييتوا  قييد  وعليي  المشييت كة ميي  تُم  

 ألقييي انه  وحيييتفن نجيييت  كقصيييص األطفيييت   ييي ال  إل هيييت  أم ييي   حيييي  بيييدو    اإلعيييال  وقييييت  اآلخييي م   األطفيييت  مييي 

 وعليييي  ت ف  ييييت  ال اجيييي  ميييي  التيييي  ضييييتفيةاإل االحتيتجييييتت االعت ييييت  بعييييي  خيييي األ مجيييي  كمييييت اإلعتقيييية  معييييتن   اليييي م 

 التيييي  الم تسيييي ة الخطيييي ات الت ييييت  واستشييييت ته  االختصييييت  ذو  ميييي  الخ يييي ا و سييييتتالم س   ميييي  الت اصيييي  ي عالمي يييياإل

ة اإلعالمي ة التغطية إنتت  ف  تستعد   .وأخالقي ة مه ي ة بص    األطفت  به ال  الختص 
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 بم ت ييية تحظييي  الفتيييت  تييينا  ال المجتمعيييتت مييي  كثيييي  ففييي   الفتييييتت ضيييد التمييييين عيييد  ضييي و   علييي  م ط ييي  ذاتييي  مييي واأل

 عيييال اإل فييي  الفتيييت  صييي    بييي ازإ الضييي و   مييي     إفييي وبتلتيييتل  عيييال  اإل وسيييت   فييي  نمطيييية بصييي    تقيييدممهت ت مييي وأ أقييي   

 ذلييييك. فييي   يييت  دو  المصيييطل  او اللفييييظ او وللغييية سيييل يت . وأ مجتبييييت  إ التمييييين م يييي   وقيييدتميين. دو  ومييي  نسيييتن   إ بشييي  

 "أطفييييت   "ال سيييي  مجهيييي   و"الطفيييي  الشيييي ع " غييييي  الطفيييي " وصييييمت   تشيييي   قييييد التيييي  المصييييطلحتت بعييييض وميييي 

 لمتخلييييف"ا "الطفيييي  العلميييي "  التحصييييي  ضييييعيف "الطفيييي  المعييييتق  "  طفييييت "األ  "الم  يييي ذو  و"األطفييييت  الشيييي ا  " 

 لفت .واأل المصطلحتت م  وغي  ت

 طفت :األ تجت  ةحستسي   كث أ بمصطلحتت است دالهت ت  الت  المصطلحتت بعض مل  وفيمت

 البديل المصطلح

 القتن   م  خال  ف  طف  الجانح الحدث

 العت ل  الس د وفتقد طفت أ الشرعيين غير طفالاأل

 الطف لة حمتمة م شد السلوك مراقب

 للخط  ض  المع    طفت األ المشردون طفالاأل

 االعتقة ذوو طفت األ المعاقون طفالاأل

 التعل  صع بتت م  معتن   طفت أ المستوى ضعيفو طفالاأل

 األطفال تجاه حساسية أكثر بمصطلحات استبدالها تم مصطلحات 4  رقم جدول

 

 ذو  ميي  والت اصيي  االتصييت  بيي   الييت ه   عييد  عليييه  وليي ا  د   األ المصييطل  مع فيية فيي  صييع بة تفي  الصييح م اجيي  وقييد

 مه ية. خطت أ ف  مقع ا ال حت  صت االخت

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 1 رقم تمرين

 المقتبلة  ستج   م  م  فت طاأل   ال  لمقتبلة الف صة لك تيح أ ذاإ

 طفييي  دضييي تمييييينا    ييي ا م ييي    أ المم ييي  مييي  نييي أ ف ييي ت  ييي  ول ييي  عتقييية اإل صيييتح  الطفييي  سيييي     و  األ خييييت ك    أ شيييك ال

 ق ى أ قصة لدم  ت     بمت آخ 

 

 :المصد 

 -High-at-Compete-Athletes-Paralympic-Runners-http://www.efortsmith.com/features/index.cfm/Blade

aid/202/-Meet/-Track-School/ 

 

  (يذاءاإل عدم) للطفل الفضلى المصلحة

 ةالختصيي الظيي و  ميي  مت  عيية مجم عيية ليي إ مشييي  مصييطل  و يي  للطفيي   الفضييل " "المصييلحة مصييطل  اسييتخدا  م ثيي 

 متالقضيييت فييي  تصييية  خبو م  نييي ا  لييي  أ  م هيييت جييين ا   كيييتن ا سييي ا   طفيييت األ قضيييتمت ت يييتو  ع يييد بتلحسييي ت  خييي  تأ مجييي  التييي 

يييد تع ميييف علييي  االتفيييت  عيييد  مييي  الييي غ  علييي و للجيييد . المثيييي    علييي  مت فييي  الجميييي  أ  إال للطفييي  الفضيييل  للمصيييلحة م ح 

  مصيييتل كتنييي  ومهميييت الظييي و   جميييي  فييي  وأفضيييلي ة أول مييية وذات اعت يييت   كييي  فييي   الطفييي  مصيييلحة جعييي " ك نهيييت:

  نفس ". ع  والتع ي  مصلحت  تقدم  ح  الطف  وإعطت  األخ ى  األط ا 

    أ علييي  جميييت إ   يييتكو ت  دولي يي عليييي  االتفيييت  ميييت  وليي  فضيييفت  مصيييطل  الفضيييل " "المصييلحة مصيييطل  إ    القييي   ومم يي 

 ومسيييت ى الطفييي  عمييي  مثييي  الختصييية  الظييي و  مييي  مجم عييية "بم جييي  المحيييدد  الطفييي   فت يييية علييي  للداللييية اسيييتخدام 
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 ال يييدن   نمييي    وأ ميييية واإل ميييت   واالسيييتغال  المعتملييية سييي   مييي  لحمتميييةا إلييي  وحتجتييي  تجت بييي   وط يعييية وبيئتييي  نضييي ج 

 47ب ." الختصة الحيت  ومتطل تت الحتيتجتت الالزمة وال عتمة الحمتمة ت في  ف  والمجتم  األس   ودو  وال     

 اذإ بختصيييةو والتقيييت م   القصيييص عيييدادإ دع ييي االختصيييت  صيييحت أ استشيييت   مييي  لإلعالمييييي  بيييد   ال   تقيييد   ميييت علييي  ب يييت 

 عيييت  وبشييي   ل .الفضييي بمصيييتلح  تضييي  قيييد  يييت    غيييي  مشيييتك  الطفييي  ليييدى م ييي    أ بتحتمتليييية شييي  ك ليييدمه  كتنييي  ميييت

 ونفسييييت   وجسيييدمت   ت  صيييحي فييييه  مييي ث  قييد ةعالمي ييياإل عميييت األ فييي  األطفيييت  إشيي اك    أ االعت يييت  بعيييي  األخييي  االعالمييييي  عليي 

  للجد . والمثي   الحستسة متالقضت ف  ةختص  بو كتدمميت  وأ واجتمتعيت  

  وامييية يه علييي    أ أ  الجمهييي    تضيييلي  لييي إ مييي د  ال شييي  ب الحيييد  وأ القصييية  وامييية عالمييييي اإل علييي  أ  ال يييدمه  مييي 

  ا مييي  ب ثيييي   ييي أ الفضيييل  الطفييي  فمصيييلحة االطفيييت   حسيييت  علييي  ذليييك مفعلييي ا ال ا  علييييه  ول ييي  بصيييد   القصيييص

 مفتجييي تال تييي د  قيييد مت ججييية  العتطفيييية الم اقيييف أو الصييي ا  فيهيييت م ييي   تييي ال الحيييتالت بعيييض فييي  ع ييي . عالمييي إ عمييي 

  )live as( م تشييي   نهيييتأ علييي  المسيييجلة أو الم تشييي   ال ييي ام  فييي  ختصييية للطفييي   ضيييت قة أو ضييي   حيييدو  إلييي  ال  ييي ى

 م تش  . اله ا  وعل  فت   م   الغت  ي  ال الدم  وأحد طف  بي  مت ق  غي  لقت  مت  ك  

 ال فسييية  صييحته  عليي  سييل ت   تيي ث  قييد ألحييدا  طفييت األ مشييت دات حيي   التق ميي  م ضيي   فيهييت م يي   التيي  تالحييتال وفيي 

 فيي  ي  سيي حييتد  إثيي  المد سيية فيي  ليي  لنمييي  طفيي  فقييدا  ذلييك عليي  ومثييت  شييدمد. بحيي   التعتميي  عالميييي اإل عليي  مجيي 

 الحييد  ا يي  تغطييية دع يي الصييف فيي  زمييال   ليي   تعيي   م قييد اليي   ال فسيي    بييتألث  ت  ملي يي التف ييي  عالميييي اإل عليي  الحتليية  يي  

  أو الصييييحتف  مق ليييي  اليييي   ومييييت ع ضييييهت  ع ييييد مضييييت  أو بيييي  المد سيييية فيييي  القصيييية تصيييي م  ع ييييد فقيييي  لييييي  عالميييييت  إ

  مستخد . والص   المصطلحتت

   تيييي م  وبشيييي   أنفسييييه   طفييييت األ وأ  وصيييييت األ وأ   يييي األ م افقيييية عليييي    عالمي يييياإل محصيييي   أ الضيييي و     وميييي 

  ففييي للطفييي    الفضيييل المصيييلحة االعت يييت  بعيييي  خييي األ مييي  عالمييييي اإل معفييي  ال  ييي ا    أ الإ القصييية  مييي  جييين ا   لي  نييي ا

 وغيييي  ي صيييخص  تم غيييي  نه كييي  ةعالمي ييياإل التغطيييية علييي  المت ت ييية اآلثيييت  "اآلخييي و " ميييد ك ال قيييد حييييت األ مييي  كثيييي 

  طفت .األ ل ع التغطية لتلك المحتملة السل ي ة الت ثي ات وتقيي  الح   عل  م ه  قد أ فتإلعالمي   بي  د   مُ 

 التعبير في الطفل حق احترام

 الجمعيييية ت  تييي  الييي   نسيييت اإل لحقييي   العيييتلم  عيييال اإل مييي  19 الميييتد  عليييي  تييي ص ميييت فهييي ا للجميييي   حييي  التع يييي  ح مييية

 ح مييية الحييي   ييي ا ومشيييم  ع يييي  والت الييي أ  ح مييية فييي  الحييي  شيييخص "ل ييي  ا  حيييي  1948 عيييت  المتحيييد  لألمييي  العم ميييية

                                                 
47
 ال اب  عل  21/5/2018 ف  االست جت  ت  ".للطف  الفضل  المصلحة"  .2018) بي زم  جتمعة الحق    معهد  

-http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9

D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB/term/44.html%  

http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AB/term/44.html
http://lawportal.birzeit.edu/portal/ar/%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AB/term/44.html
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 بتلحيييييدود تقييييييد دو  كتنييييي  وسييييييلة ب مييييية وإذاعتهيييييت وتلقيهيييييت واألف يييييت  األن يييييت  واسيييييتقت  تيييييدخ   أ  دو  اآل ا  اعت يييييت 

 .48الجغ افية"

 جميييي  بحييي  خيييت  ا تميييت  إميييال  م  غييي " نييي أ علييي  "الي نيسيييف" م يييتد  تييي ص التع يييي  فييي  االطفيييت  بحييي  متعلييي  وفيميييت

مة  الشخصيييية ةالخص صيييي فييي  األطفيييت   التييي   اتالقييي ا اتخيييتذ فييي  المشيييت كة وفييي  آ ا هييي   إلييي  االسيييتمت  وفييي  والسييي  ِ

يييه   او ليييألذى تع ضيييه  إم تنيييية أو احتمتليييية مييي  حميييتمته  ذليييك فييي  بميييت والعقيييت   األذى مييي  لهييي  الحمتمييية تييي في  وفييي  تمس 

  49."العقت 

 اال تميييت  مييي  مسيييتحق  ميييت االعت ييت   بعيييي  نظييي   وجهيييتت أ خيي  فييي  الطفييي  حييي  إعطيييت  االعالميييي  علييي  الم طلييي   ييي ا ميي 

 المييييي عاإل علييي  ولهييي ا والشييييقة المثيييي   القصيييص مييي  ال ثيييي  طفيييت األ فليييدى نضيييج . ومسيييت ى لعمييي   وفقيييت   ال اجييي 

 ميييت وأ  عييي ه ال  يييت  م ومييي  ميييت دمجييي    قصصيييه  ت ييي   أالو  صييي اته أ وإلسيييمت  قصصيييه  ل وامييية أميييتمه  المجيييت  إفسيييت 

  نفسييي  ل قييي ا فييي  االسيييتمت  علييي  وتشيييجيعه  أنفسيييه  لألطفيييت  صيييغت اإل عالمييييي اإل علييي  ولهييي ا  ه  عييي نيتبييية مت قع نييي 

 المستق  .  جت     الي   طفت أ    أل

 تييي  ذا ال قييي  فييي  ول ييي  ة الصيييدقي   محمييي  علييي  الطفييي  كيييال  عالميييي  اإل م خييي   أ الضييي و   مييي  السييييت   ييي ا وفييي 

يييمُ   ةالصيييحفي   الدقييية ولضييي و ات يييبو أخييي ى  مصيييتد   إلييي االسيييتمت   فض   طفيييت األ فيهيييت م ييي   التييي  القضيييتمت فييي  ة  ختص 

 تلتيييتل وب طفيييت األ ا ت يييتك إلييي  تييي د   التييي  الحييي اد  و ييي  ميييثال   مييي و  حيييتد  وأ ج ممييية وقييي   علييي  "عييييت  شيييه د"

 .دقتهت د جةو ق اله أ ةصح   عل  الت ثي 

 2 رقم تمرين

 الم يييت   ليي إ تت جيي   أ قيي  ت  ابتدا ييية مد سييية فيي  والمعلمييي  طفييت األ ميي  مجم عيية  مسيييل   احتجييتز لحتدثيية تغطيتييك إطييت  فيي 

 علييي  دقيييت    خمييي  كييي    طفيييت أ ثالثييية سييي ا  بيييإطال  المسيييلح   بيييدأ ت اجيييدك  وأث يييت   تق مييي ك عيييدادإ علييي  العمييي  وبيييدأت

 مل : كمت م ه  واحد ك  حتلة وكتن  الت ال  

 مت .األ ل إ وم ظ  مستقي  خ  ف  مسي  صتمتت   خ   و :األ الطف  .1

 .احتض هتو م أ نح  و كض مفنوعت    ت بت   بتكيت   خ   الثتن : الطف  .2

 قتليي ا و" ج حيي " "فيي  مثيي  ع ييت ات وميي دد ال ييتمي ات عيي  م حيي   ييت  م كيي  فيي  متقييتفن نشييطت   خيي   الثتليي : الطفيي  .3

 ".آكش  فيل  مث  ال ض  و" والد" 3

 م ه . طف  ك  خ و  بي  تفص  ت  دق خم  ح ال  ف     تك   ب علمت   ة حتل ك  م  ستتعتم  كيف

 

                                                 
human-declaration-http://www.un.org/ar/universal- ال اب  عل  21/5/2018 ف  االست جت  ت  ".االنست  لحق   العتلم  االعال " .المتحد  االم  48

rights/index.html   
 ال اب  عل  19/5/2018 ف  ست جت اال ت  ".االطفت  ح   االعالمية التقت م  اعداد ف  المت عة االخالقية الم تد "  2018) .للطف لة المتحد  االم  م ظمة 49

brochure_arabic.pdf-https://www.unicef.org/arabic/media/files/Principles 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.unicef.org/arabic/media/files/Principles-brochure_arabic.pdf
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 األطفال تعبيرات م  والتعامل المقابالت

ييية الع تصييي  أحيييد  ييي  المقتبلييية  مييي   ال  شييي تُعيييد   ميييتك  ت  م  ي ييي او  مسيييم عت   وأ  م ت بيييت   كيييت  سييي ا  الصيييحتف  العمييي  فييي  المهم 

 جيي ا إ إليي  لجيي  ال ق يي  مليييت    ييي التف ميييي عالاإل عليي  األطفييت   ميي  التعتميي  فيي  ول يي  لمعل مييتت.ا عليي  الحصيي   شيي ت أ

  أو   و  األ المقييييت  فيييي  الفضييييل  الطفيييي  مصييييلحة االعت ييييت  بعييييي  آخيييي م  اخييييي ا   خيييييت ا   ج ا  ييييتإ م يييي   وأ  المقييييتبالت 

 حت صييييأ إلييي  اللجييي   الخصييي   بهييي ا قييي ا  اتخيييتذ متطلييي  و بميييت العتمييية. لمصيييلحةا فييي  المقتبلييية  ييي   نتيييت   تصييي   

 التح م .   ي  م افقة خ أ م  بد   ال وبتلط      والمش  ال ص  ألخ  االختصت 

 دميييةمق وفييي  ت .بتلحسييي  ت خييي   أ بيييد   ال ومعيييتمي  لشييي وط تخضييي  أ  بيييد فيييال المقتبلييية   بيييإج ا القييي ا  اتخيييتذ تييي  حيييت  وفييي 

 المعتمي :    

 ل ضييي ا ذلييك تقيييي  علييي  قييد   وأفضييله  الطفييي  ل ضيي  األشييخت  أقييي   استشييت   اشييت اط :المقابلبببة إجببراء قبببل مببا .1

 ميييت حييي   طفييي  حمتمييية مخيييتص او االجتميييتع  الم شيييد بتستشيييت   م صييي  الطفييي  حمتمييية قضيييتمت تغطيييية حيييتالت وفييي 

 م فييي  وال سيتسيييية. وحتييي  واكتدمميييية وبيئيييية وثقتفيييية واجتمتعيييية نفسيييية ت عيييتت مييي  االعالميييية الميييتد  علييي  مت تييي 

 صييي  الح بييي  الطفييي  مييي  المت قعييية كةالمشيييت  ط يعييية حييي   بتلتفصيييي  الشييي   دو  الخطيييية الم افقييية علييي  الحصييي  

 يييييي االعالم عليييي  انيييي  ا  Consent informed بتإلنجلينميييية علييييي  مُصييييطل  مييييت و يييي  المسييييت ي   الم افقيييية عليييي 

 لطفييي  ا مشيييت كة علييي  المت ت ييية وال تيييت   الت عيييتت حييي   المفصييي  والشييي   االعالميييية التغطيييية وسييييت  مضيييم   شييي  

 حيي    تق ميي عييدادا ع ييد المثييت   سيي ي  فعليي  االعالمييية. المييتد  بيي  او نشيي  دبعيي االفعييت   دود االعت ييت  بعييي  واالخيي 

 بعيييد تق مييي ال فييي  المشيييت كي  االطفيييت  اقييي ا  سييييق ل  ميييت فييي  مف ييي  ا  الصيييحتف  علييي  الت مييي  او االطفيييت  ضيييد الع يييف

 اد اك  علييي م  نييي ا ال قيييد النهييي  نفسييي   وللطفييي  عليييي  االوصييييت  او الطفييي  أل ييي  شييي ح  مييي  بيييد ال امييي  و ييي  بثييي  

 طفيييت اال  تييييت ا مييي  الت كيييد االعالمييييي  علييي  بييي  الم افقييية  اخييي  كتفييييت   فليييي  ال شييي . او ال ييي  بعيييد ميييت بت عيييتت كتمييي 

 بعيييد شيييت كةالم عييي  االطفيييت  ت اجييي  حيييت  وفييي  بتلمشيييت كة. الط عيييية  غ يييته  وبتلتيييتل  لل تيييت   واد اكهييي  للمشيييت كة

  ال للمشيييت كة  علييييه  ضيييغ طتت ا  ممت سييية وعيييد   غ يييةال  ييي   احتييي ا  االعالمييييي  علييي  المفصييي   الشييي    ييي ا

  عييي االعالمييييي  امت يييت  ضييي و   علييي  الت كييييد مييي  بيييد ال و  يييت الفضيييل . مصيييلحته  فييي  ومصييي  خييييت     ييي   ييي ا

 الم افقتت. عل  الحص   اج  م  المحفنات او الهدامت او المت  تقدم 

  

  م شييي عليي  كييت  سييي ا  التصيي م  الييية وشييي   مقييتبالتال إجيي ا  سيييت  عليييي  وال صيي  الطفيي  مييي  اإلذ  طليي  مجيي  كمييت

 كلميييت  ي  المسيييت فقيييةالم ا فييي  م ت بيييت   اإلذ   ييي ا م ييي   أ  ومجييي  الصييي ت . التسيييجي  أو الت ثيقيييية الصييي   التقيييتط   الفييييدم 

  أ مُم ييي   إعالمييي  تق مييي  )أو إخ ت مييية قصييية مييي  جييين   ييي  المقتبلييية أ  الت ضيييي  مجييي  كميييت وم تسييي ت . مم  يييت   ذليييك كيييت 

  المستخدمة. واللغة والعتلم  المحل  الصعيدم  عل  تُ ش 
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 أو لجيييي  ا بسيييي   االطفييييت  بيييي  التميييييين مييييت  ال ا  للمقتبليييية الطفييي  اختيييييت  م حليييية فيييي   الضييي و  ميييي  :الطفببببل اختيبببار

 الطيييت ف  نتميييت اال او تقيييةاالع او المعيشييي  المسيييت ى أو ال دنيييية القيييد ات أو التعليميييية الخلفيييية أو اليييدم  أو العمييي  أو الِعييي  

  التميين. أن ا  م  ن   أ  او السيتس  او

  والطفييي مييي األ ولييي    استشيييت   علييي  الصيييحف  محييي   المقتبلييية  إجييي ا  م يييت  اختييييت  ع يييد :المقابلبببة إجبببراء مكبببان اختيبببار

 طفييي لا مختييي   لييي وميييت    مصييي    الميييتد  كتنييي  وإذا  للطفييي . الم تسييي  الم يييت  الختييييت  لهميييت ال تملييية الح مييية وتييي ك معيييت  

  س   .ال م  أفض  ف لك مت  نشتط في  مظه  ال   الم ت  ف  التص م  م ق  م    أ  مفض  ذلك  خال   ووصي  

  مييي ب ثيييي   فضيييأ نن ييية  فييي  أو  ملهييي   طفيييت أ أو  واليييد امت  الم سييييق  ود و   ال متضيييية لعيييت األ المثيييت  سييي ي  علييي 

 أغلييي  فيي ف تعقيييد ت  وعييد  األميي   ت سييي  الصييحف    وعليي  صيييف. غ فيية فيي  الطفيي  مجليي  بي مييت   المصيي    المقتبليية تلييك

 علييييه  بميييت ق مييي  م ميييتبي  تصييي م    فضييي األ مييي  وبتلتيييتل  معقيييد   كتنييي  إذا التعليميييتت ت ات ييي طفيييت األ مسيييتطي  ال األحييييت 

  الط يعية. نشتطتته  أ  ب   القيت 

 لميييت مم ييي  وكييييف ةالمقتبلييي جييي ا إ بم يييت  المحيييي  الم قييي  محت مييي  أ  مم ييي  الييي   المضيييم   فييي   اليييتمع   الضييي و     ومييي 

 وأ للخطييي  الطفييي  تعييي    احتميييت  عيييد  ضيييمت  م  غييي  كميييت وحيتتييي   الطفييي  سيييمعة علييي  مييي ث   أ الصييي    فييي  مظهييي 

 قضيييتمت تغطيييية حتلييية وفييي  وإقتمتييي . وجييي د  وأميييتك   المحلييي    ومجتمعييي   بيتييي  صييي    عييي   ط مييي  عييي  السيييل ية لآلثيييت 

 .الم ق  ف   طف  حمتمة خصت  أ أو  اجتمتع    شدم  ت اجد األفض  م  طف   حمتمة

 مييي  م ييي   دقييي إعالمييي . م اسييي  مييي  ثت سييييتحد   أنهميييت عليييي   ال صييي    أو  للطفييي  الت ضيييي  مجييي  :للمقابلبببة الطفبببل تهيئبببة

  لكوليي هت ييية ال  والم اعيييد ال قيي  ضييغ  تحيي    عالمي يياإل مقيي  حييي  عييت   بشيي   المقييتبالت اجيي ا  ع ييد  التيي ن   الصييع 

 مط حييي  قيييد سييي ا   أ علييي  واإلجتبييية بتل احييية  الشيييع   ومييي حه  لألطفيييت  بييي  مق مييي   ميييت شييي   علييييه   قييي  لل ت  كسييي و

 أ  مقتبليييةال بيييدأت اإذ ميييت تحدميييد علييييه  الصيييع  مييي  وبتلتييتل  ال قييي  طفيييت األ مُقيييد   ال األحييييت  غتلييي  وفييي  علييييه . األطفييت 

ييييبو بيييية االجت خيييي أل م مسييييتعد   م  نيييي ا  أ اإلعالميييييي  عليييي  ولهيييي ا ال   الم تسيييي   ميييي فلييييي  لة مسييييج   كتنيييي  مييييت ذاإ ةختص 

  صييي مُ  كميييت  .المثيييت سييي ي  علييي  ا  مسيييتعد   م ييي  لييي   المصييي    أل     للتييي    قيييتل   ميييت ت ييي ا  أو عيييتد إ األطفيييت  مييي  الطلييي 

يييي نحيييي  تييييدفعه  قييييد األطفييييت  لييييدى االسييييتطال  حيييي  غ ميييين     أل  اتالمعييييد   ميييي  مم يييي  عييييدد قيييي   أ بتسييييتخدا   تلييييك صتفح 

 لييي وا ال ييتمي ا شييةشت خييال  ميي  طفييت األ م ظيي  أ  أمضييت     المح  يي ميي و للخطيي . سييالمته  مُعيي    قييد مييت و يي  ت الُمعييد ا

  والطم ني ة. اال تيت  نف سه  ف  م ع  بتلط   و  ا   المص    م ا  مت نفسه ب 

  األطفيييت  جلييي   مسيييت ى علييي  الصيييحتف  مجلييي   بييي  مُ صييي  األطفيييت   مييي  المقتبلييية إجييي ا  ع يييد :المقابلبببة خبببالل .2

 مجيييد تمييي ب  و بتال تييييت   األطفيييت  مُشيييع  األسيييل    ييي ا كييي   لهييي   واالسيييتمت   سيييم  غيييي  بشييي   معهييي   والتحيييد  

   وكلمتتيي  د جسيي لغيية ليي إ االنت ييت  أمضييت    الصييحتف    عليي و لقصييت . آخيي  مييدخال   معيي  األطفييت  تفتعيي  فيي  الصييحتف   

 مق  . لمت دا  جي   صغت واإل الطف  م  ال ص     الت اص  عل  مح   وأ  ومصطلحتت  

  أ أو األسييئلة ميي  تلمنمييدب الطفيي  عليي  مضييغ  أال   علييي  ع هييت  م حيي  التيي  اإلجتبيية عليي  الصييحتف  محصيي  ليي  حييت  وفيي 

 عليييي  كميييت فييي  ا   فمت ق ييي  أ الصيييحتف    فعلييي  المقتبلييية  ا جييي    الضيييي  عليييي  وبيييدا الطفييي   تييي م   ميييت وإذا السييي ا    م ييي   
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 الم  يييية تليييك أو  الطفييي  علييي  مفييي و  شخصييي  تصييي   علييي  ةالم  ي ييي الت جيهيييتت إبيييدا  أو ةسيييئلاأل طييي   عييي  االمت يييت 

  وت  م  . وط يعت  بتلطف  المحيطة الثقتفية للقي  الُم اعية وغي  والتقدم  االجتهتد عل 

 أو  مخييي تت مييي   ا  جييين شييي   مُ  ال بعمييي  القييييت  أو  قصييية  وامييية أو  ةالتمثيلي ييي العييي و  تقيييدم  علييي  الطفييي  إكييي ا  محظييي  كميييت

 صييي   ل  مييية الطفييي  تعييي مض عييي  االمت يييت  االسيييتث ت ية  أو العتدمييية حييي ا األ جميييي  فييي  م  غييي   كميييت فيييي . م غييي  ال بميييت

يية م ذميية  أو  عي ييي  غمييت إ أو بتالبتعييتد  الطفيي  قيييت  حييت  وفيي  الفعيي .  دود أو المعل مييتت ميي  منمييد   ليي إ ال صيي   بحج 

 علي . الت ثي  او التدخ  عد  مج  سئلة األ عل  إجتبت  خال  ص ت  إخفت 

 تخدا اسييي وعييد   تفهمهيي لألطفييت  مم يي  والتييي  ال سيييطة اللغ ميية التع ييي ات اسييتخدا  الصيييحتف    عليي  م  غيي  المقتبليية خييال و

 وميييي   .طفييييال ك اميييية تميييي    أ  شيييي نهت ميييي  التيييي  القتن نييييية غييييي  المصييييطلحتت أو والمعقييييد   ال اضييييحة غييييي  التع ييييي ات

ييي قصيييي   سيييئلةأ ت ييي   أ  علييي   م فصييي  بشييي   سيييئلةاأل  ت جيييي امضيييت   الضييي و    مييي   التقليييي دو  مييي  ول ييي   طةوم س 

 مجتبي يييةاإل نظ تييي  علييي  سيييل ت   وتييي ث  الطفييي  قيمييية مييي  ت يييتقص مصيييطلحتت اسيييتخدا   وتج  ييي فهمهميييت علييي  طفيييت األ قيييد  

 ح كيييتتو وجهييي  علييي  ظهييي ت قيييد التييي  وتع ي اتييي  فعتلييي أ بييي دود الصيييحتف     ميييتح     أ  مضيييت  أ  الضييي و   ومييي  .ل اتييي 

 ز.التقن   وأ  ال ف   وأ  الشفقة بدا إ أو  مثال   كتالمتعت  جسد 

 :طفالاأل م  المقابالت إجراء خالل عنها االمتناع ي  الصحاف على التي اتالسلوكي   بعض يلي فيما
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 ال د. بعد  الطف  ح  عل  والحفت  جتبةاإل  تلق   عل   ص ااإل عد  .2

 ك تلغ.  مع التعتم  ف  لغةالم ت عد  وأمضت   " وال ع  الفه  قلي " وك ن   الطف  م  التعتم   عد .3

 ة.استفنازم   مصطلحتت استخدا  عد  .4

  ة.معي   بحتدثة   ت ك   وأ الطف  مشتع  تثي  ص   ع   عد  .5

 وتفيييتد   ةج سيييي   امحيييت ات أم ييية وتج  ييي   الطفييي  شييي   مييي  تحييي     يييةمعي   دالالت لهيييت م ييي   قيييد ع يييت ات اسيييتخدا  عيييد  .6

 شتط ". "مت وأ "ح ي  " مث : مصطل 

 ة.الختص   ومستحت  ت خص صي   م تهك بش   الطف  م  االقت ا  عد  .7

  .التح    بداف  ود    بش   ول  الطف  لم  عد  .8

 جسم . م  جنا أ ع  بتل شف الطف  م  الطل  عد  .9

 بتلطف . االنف اد عد  .10



 

31 
 

  معي ة. حتدثة تمثي  عتد إ أو ةالتمثيلي   الع و  أدا  الطف  م  الطل  عد  .11

   ف يي  نتييت  ميي   ليسيي كلمييتت مسييتخد   أ أو ق ليي   م مييد ال مييت قيي   م يي  والطليي  الطفيي  فيي  فيي  ال لمييتت وضيي  عييد  .12

 قصة.ال م تس   ت  معي   ت  ص تي   مقطعت   وأ جملة مُ د د أ  م   الصحتف  مطل  ك  

 خ م .آ طفت أ ب ج د ت حس   م ض   ف  تبلةمق ج ا إ عد  .13

 ت لييييغ واج يي  فميي  طفييت  األ ب جيي د ال يي  غييي  تصيي فت   متصييي   احييدا      أ الصييحتف     شييع مييت ذاإ المطييت   نهتميية فيي  .14

  .طفت األ م  التعتم  مجت  ف  ةالمختص   الجهتت

 المقابلة جراءإ بعد ما .3

 أس ت . أف اد وجمي  الطف  اش   .1

 المت عة. اإلج ا ات م  م تت  الطف     أ م  دت ك   .2

  المقتبلة   د عل  أخ ى م    ك ن .3

  المقتبلة. متد  نش  وم ت  ب ق  وذوم  الطف  كشت  .4

 3 رقم تمرين

 الص     به    أمك مت

  ستتص    ك   كيف الصحتف    ا م ت  ك   ل 

 

 :المصد 

 http://abkhazworld.com/aw/diaspora/134-the-childrens-fund-of-abkhazia-expresses-outrage  

http://abkhazworld.com/aw/diaspora/134-the-childrens-fund-of-abkhazia-expresses-outrage
http://abkhazworld.com/aw/diaspora/134-the-childrens-fund-of-abkhazia-expresses-outrage


 

32 
 

 األطفال صور

 ةلخشييييا ا جييي    األخيييي   السييي  ات فييي  بتال تميييت  تحظييي  تييي ال القضيييتمت  ييي أ مييي  والييييتفعي  األطفيييت  صييي   اسيييتخدا  أصييي  

 بتيييناز  .وا والييييتفعي  االطفيييت   ييي ال  الييي  ال صييي   اجييي  مييي  او م تسييي   او ال ييي  غيييي  بشييي   اسيييتخدامهت ميييت   أ مييي 

 ل صيييي  ا السييييه  ميييي  اصيييي   وبتلتييييتل  االنت نييييي   وثيييي    الت   ليييي ج  التقييييد  بسيييي   تعقيييييدا   اكثيييي  االميييي  اصيييي   وقييييد

  وانتشت  ت. ت زمعهت وبتلتتل  االطفت  ص   عل  والحص  

 وميييي حه  فييييت االط قضييييتمت ل صيييي   ق ميييية ادا  فييييتإلعال  السييييل ية  آثييييت   ليييي  ت يييي   ا  بتلضيييي و   مع يييي  ال االنتشييييت   يييي ا

 غيييي ت شيي نهت  ميي التيي  والقيي ا ات والتييدابي  االجيي ا ات التخييتذ القيي ا  صيي  ت  عليي  والضييغ   أمهيي  عيي  للتع ييي  الف صيية

 المجتمييي   فييي مسيييتحق نهت التييي  الم تنييية ممييي حه  وا  دو  ييي   مييي معييينز ا  لييي  مم ييي  االطفيييت  صييي   نشييي  ا  كميييت واقعهييي .

 ضيييتمت  ق تجيييت  اليي ع   فييي  االطفيييت  صيي   نشييي  شييي   ميي  ا  الييي  ضيييتفةإ الييي . االسيييتمت  مجييي  اليي    أمهييي  لهييي  ك نييت 

 االطفيييت  حييييت  فييي  مييي ث  قيييد الييي   الضييي   تقليييي  لإلعالمييييي  مم ييي  كييييف اال ييي  السييي ا  ل ييي  عيييت . بشييي   واحتيتجيييتته 

 ص      نش  ج ا 

 صييي م بتلت   ي المسيييت الخطيييية الم افقييية خييي أ مييي  بيييد ال المقتبلييية  إجييي ا  ع يييد الحيييت   ييي  وكميييت ال دمهيييية  تتستسيييياأل مييي 

  التصييي م اسييي ت  حييي   ومعل ميييتت  مفصييي  شييي   بعيييد بتلتصييي م  الشييي و  ق ييي  وصييييت ألا وأ الطفييي  ذو  مييي  وال شييي 

 ال التييي  خيييتط للم مع ضييي  ا  ذليييك شييي   مييي  ال  نفسييي   الطفييي   افقيييةبم االكتفيييت  ميييت  ال وا  الحقيييت   اسيييتخدام  وكيفيييية

  ظمييي م حييي  ميي  فتنييي  آخييي و   اطفييت  فيييي  مشييت ك نشيييتط مييي  جيين ا   الطفييي  م يي   وع يييدمت الحيييتالت  بعييض فييي  مييد كهت.

 الطفيييي  وصيييي  او ذو  ميييي  المسييييت ي   الخطييييية الم افقيييية عليييي  الحصيييي   تيييي  وا  حتيييي  التصيييي م   فييييض ال شييييتط  يييي ا

 علييي  الحصييي   بييي مقت  يييدامت او متليييية م يييتلغ امييية تقيييدم  عييي  االمت يييت  عالمييييي اإل علييي  دا ميييت   الحيييت   ييي  توكمييي  .المع ييي

 الم افقة.

 ميييي  فتنيييي  وبتلتييييتل  لطفيييي   صيييي    ملييييتق  ا  شييييخص أل  مم يييي  العصيييي   يييي ا وفيييي  انيييي  االعالميييييي  بعييييض مييييدع  قييييد

 عييييتت  ليييي ع تقيييي  االميييي   حقيقيييية فيييي  خالقييييية.واال المه ييييية بتلمعييييتمي  وااللتيييينا  العملييييية  يييي   ضيييي   بم ييييت  الصييييع بة

 صييي    تق ملييي قيييد الييي   العيييتد  المييي اط  عييي  مختليييف فيييتإلعالم  للطفييي   الفضيييل  المصيييتل  حمتمييية مسييي ولية االعالمييييي 

 عل : تجم  بتلمص  م  ختصة سل ك مدونتت االعالمية الم سستت م  ال ثي  وضع  وله ا ب ش  ت  ومق  

 .ا مت  د بتلتص م  ذ اإل عل  الحص   .1

 .الطف  بمصلحة تض  قد الص    ب   ش  ك   تك كتن  حت  ف  م تش   الص   ح   .2

 .دا مت   المست ي   الخطية الم افقتت عل  الحص   وج   .3

 .تمثل  لمت ال تملة القصة عطت وإ يتقهتس ف  الص    وض  .4
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 لألطفت . نستنيةاإل ال  امة احت ا  .5

 .لالنتهتك يةصالخص      فيهت تتع   قد  الت الحتالت ف  طفت األ خص صية عل  الحفت  .6

 .تص م    ع د طفت األ بي  التميين عد  .7

 .الص   استخدا  مخص   فيمت به  التغ م  وعد  األطفت  م  وعد  بإنصت  التعتم  .8

 .مس قت    أمت   او نمطيت   طتبعت   تحم  الت  الص   ع  االبتعتد .9

 االكتفيييت  وعيييد   أمهييي  عييي  التع يييي  فييي  الحييي  لصييي  ا فييي  مظهييي و  الييي م  طفيييت األ إعطيييت  علييي  دا ميييت   الحييي   .10

 .واحد طف  ب وامة

 .ضعفت   االكث  ولئكأ وحمتمة األستسية األطفت  بحق   االلتنا  عل  دا مت     الح .11

 

 4 رقم تمرين

 الطف     ا لحق   انتهتك  أ دو  القصة ت و  أ  المم   م  الت  ال دا      مت  الص    به    أمك مت
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 األطفال حول النمطية الصور م  التعامل

 واآل ا  ال مطيييية ت ييي   قيييد وبي ميييت ال يييت   مييي  مجم عييية حييي   ومسييي قة وعتمييية م سيييطة آ ا  انهيييت علييي  ال مطيييية تُعييي   

 تضييييل  قييييد انهييييت اال السييييتبقة  التجييييت   عليييي  ب ييييت  السيييي معة القيييي ا ات اتخييييتذ عليييي  تسييييتعد امجييييتب  طييييتب  ذات المسيييي قة

 معي ة. جمتعة ال  انتمت   لمج د معي  شخص ح   الحقيقة م كت تعط  وال الجمه  

  أ  م ت ييي  وميييت  معيييي  سييييت  ضيييم  واالفييي اد والجمتعيييتت القضيييتمت مييي  ال ثيييي  تييي طي  ميييت  المجتمعيييتت مييي  كثيييي  وفييي 

 فييي  ك يييي ا  ا  دو االعييال  وسيييت   تلعييي  االحيييت  مييي  كثيييي  فيي  بييي  كثيييي ا   مختلييف ال االعيييال  وسيييت   وحييت  حييي له . مسيي  

  المس قة. اآل ا  وت  م  ال مطية     تعنمن

يييوتُ  االعيييال  وسيييت     م  تُييي المثيييت  سييي ي  فعلييي     فيتشييي ليييدخ  ا محيييدود  وأ الالجئيييي  أو ال ميييف أل ييي  معي ييية صييي  ا    عم 

 الييي   مييي األ تت الجمتعييي بهييي   الم ت طييية مطييييةال  الصييي   ذ يييت األ فييي  وتعلييي  امجتبيييت   او سيييل ت    مسييي    أ  الجمهييي   ليييدى

  الجمتعتت.     تجت  الم تس ة تاالق ا  اتختذ  م  ومحد   الجمه   تف ي  ح مة عل  ث م 

 المجتمييي  ةلثقتفييي انع يييت   ييي  والتييي  ال مطيييية الصييي   االحييييت   مييي  كثيييي  فييي  االعيييال   معييينز  بتألطفيييت  متعلييي  وفيميييت

 االنيييت  تاميي القيييد   كيي   عييي ل اليي ك   ميي  مُطلييي  مد سيية  فييي  صييحتفية قصييية اعييداد ع ييد المثيييت  سيي ي  فعلييي  عييت . بشيي  

  مة.التجت االعالنتت م  كثي  ف  مضت  أ ن ا  مت و   الخيتطة. مث  اليدومة بتألشغت  العم  م ه  فيطل 

 سييي ي  علييي ف والحييي و . بتل ناعيييتت متعلييي  فيميييت االعيييال  معممهيييت التييي  ال مطيييية الصييي   فييي  االك ييي  الخطييي    ت مييي  وقيييد

  ي الممسييي  يي الفلسيييطي طفيييت األ اإلعيييال  وسيييت   بعيييض  تييي م   والدقيقييية  ال تفيييية المعل ميييتت تييي ف  لعيييد  ونظييي ا المثيييت  

 هييي أن علييي  فيييت طاأل  ييي ال  خييي ىأ إعيييال  وسيييت     م  تُييي بي ميييت واال  يييت   للع يييف نييي ا  انهييي  علييي  ال السيييتي ية بتألسيييلحة

 بطت .أ

 أو بطييي   أنييي أسيييت  علييي  تعتمييي وال طفييي ال صييي    تضيييخي  عييي  االمت يييت  عالمييييي اإل علييي  الت ميييي    ييي ا لمثييي   يييت  وتج   

  متدميية نهييتأ عليي  كإ هت  ييت تميييين  دو  انسييتن  بشيي   االعييال  فيي  الفتييت  صيي    بيي ازإ الضيي و   ميي  أنيي  كمييت ضييحية 

 تد عييي التييي  ت عميييواأل ال شيييتطتت مييي  وغي  يييت القيييد  كييي   وتلعييي  الد اجييية وتقييي د التقليدمييية غيييي  االلعيييت  وتميييت   وقت يييد 

 ال ك . بتلطف  ت ت   مت

  قةالمسيييي ح ييييت األ طييييال إ عييييد  ميييي  للت كييييد وجمليييية كلميييية كيييي  وم اجعيييية المصييييطلحتت فيييي  التييييدقي  عالميييييي اإل عليييي و

 ال تفيييي قي الم طفييييت واأل حيييي ا  األ جمييييي  فيييي  ب سييييت  م  نيييي ا ا  بتلضيييي و   لييييي  الفقيييي ا  فتألطفييييت  ال مطييييية  والصيييي  

 تلضيييي و  ب ممت سيييي   ال معي يييية ثقتفيييية وأ   لعيييي م تميييي   اليييي م  طفييييت واأل شيييي    كيييي  عليييي  جتبييييتتاإل دا مييييت    ممل يييي  

  ختطئة. سل كيتت
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 5 رقم تمرين

 بهت   أمك مت طفت .األ لحفت تت إعال  ف   ه ت الص       

 الص         لهت تخض  ل  الت  المه ية المعتمي     مت

 

 :المصد 
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  القصة زاوية واختيار األطفال عن الكتابة في اإلنساني البعد

  مييييةأ لييي إ ف تإلضيييتفة الصيييحتفة. فييي  المسيييتخدمة األستسيييية التق ييييتت مييي  العدميييد انسيييتن  بعيييد ذات قصيييص كتتبييية تتطلييي 

 ال صيييف فييي  الم تلغييية تج ييي  عالمييييي اإل علييي    وكييييف ولميييتذا وامييي  ومتييي  ومييي  )ميييتذا السيييتة سيييئلةاأل علييي  جتبيييةاإل

 صييي   تيييداو  عييي  االمت يييت  االعالمييييي  علييي  م  غييي  كميييت والحقيقييية. الخييييت  بيييي  الخلييي  د جييية لييي إ التشييي م  او والخييييت 

 الت ميد. ل س  المشتع  اثت   وأ القصة أنس   بحجة االطفت  شال أ

 األطفال شؤون عن المعلومات مصادر

 العتمييية الم اصيييالت ومسيييتخد  ال يييت  الييي  د ومتحييي ح لييي  ميييت ومييي ى مسيييم  المجتمييي   فييي  فييي د ا  مثييي  مثلييي  االعالمييي 

 قصييية عيي  م حييي  وا  ومقيي أ ومشيييت د مسييم  فيميييت مييتمع  ا  عليي  قد تييي  ممييين  ميييت ا  اال  المطعيي . او المقهييي  فيي  ومجليي 

 ميييت واذا صيييحي    يي  و ييي  اال تميييت  مسييتح  ومقييي أ  ومشييت د  مسيييمع  ميييت كييت  ميييت اذا التسيييت الت بعييض مثيييي  وا  خ يي   او

 التييي  المختلفييية اآل ا  عييي  وم حييي  لل شييي   صيييتلحة اخ ت مييية قصييية الم ضييي   ليصييي   اضيييتفية معل ميييتت الييي  بحتجييية كيييت 
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 تشيييهي ا   او سييي  ت   مشييي   ع صييي  ا  كيييت  ميييت اذا ومفحيييص ج ان ييي   جميييي  مييي  الم ضييي   وتغطيييية التييي از  لتحقيييي  محتتجهيييت

 م شييي  ا  علييي  ومعمييي  لمشيييتبهة ا الم ضييي عتت عييي  لم ضييي ع  مختلفييية زاومييية مجيييد ا  ومحيييتو  للخص صيييية  انتهتكيييت   او

 ميييي  التعتميييي  فييييت  وبييييتلط   جمهيييي   . ميييي  وق ميييي  ومشيييي   جدمييييد  يييي  مييييت ومقييييد  الجمهيييي   مجيييي   بشيييي   م ضيييي ع 

 المعييييتمي  جمييييي  تحقييييي  اجيييي  ميييي  والتييييدقي  والفحييييص التيييي ن  ميييي  المنمييييد اليييي  محتييييت  االطفييييت  بخصيييي   المعل مييييتت

 االطفت . ش و  بتغطية الختصة

يييوم المصيييتد . مييي  مجم عييية الييي  عالمييي اإل محتيييت    ييي ا كييي  تحقيييي  جييي أ مييي    م ثييي  مصيييد  أ ييي  أ  فيييي  شيييك ال تم 

 م سسييتت  فيي  أ االعالمييية الم سسيية نفيي  فيي  كييتن ا سيي ا  زمييال   ثيي  وميي  ومسييمع   ميي ا  مييت  أ نفسيي    يي  عالميي لإل

 ليي إ تييت مح ليييه إ تداالسييت   أ الإ الثتليي   المقييت  فيي  العيييت  وشييه د العالقيية اصييحت  ميي ت  االن ييت . وكييتالت وم هييت اخيي ى 

 مميييةج  وقييي   ت حييي وفييي  بدقييية. والتفتصيييي  ال قيييت   نقييي  مسيييتطيع ا ال قيييد وبتلتيييتل  ميييد بي   غيييي  نهييي أل الحييي   مييي  ال ثيييي 

  اقييي اله حةصييي علييي  التييي ثي  وبتلتيييتل  ا ت يييتكه  الييي  مييي د  اعصيييتبه   وتييي ت  الشيييه د حتلييية فيييت  ميييثال   مييي و  حيييتد  وأ

 غيييييي  أو المنمفييييية المعل ميييييتت خيييييال  مييييي  التضيييييلي  متعميييييدو  الييييي م  ال يييييت  بعيييييض  يييييتك  ا  كميييييت  دقتهيييييت. وميييييدى

ييي  وأ مشييي   بشييي   التقليييي  أو الته مييي  اسيييتخدا  الييي عض محيييتو  وال ييي ا    ال ناعيييتت فخيييال  الدقيقييية.  جهييية صييي    مجم 

  ميي أنفسييه  ت االطفيي اليي  االسييتمت  ميي  بييد ال م هييت  جيين ا االطفييت  م يي   التيي  القضييتمت فيي  وتحدمييدا   اخيي ى. حسييت  عليي 

 ثييي م العالقييية ذو  االشيييخت  الييي  واالسيييتمت   وخص صييييته  الفضيييل  مصيييتلحه  علييي  تحيييتفظ التييي  المعيييتمي  م اعيييت 

 .بتألطفت  محيط   مم  وغي    والمد سي  واالوصيت  اال  

 مييي  فيييت  طالا بشييي و  تع ييي  التييي  ح  مييييةال وغيييي  الح  ميييية كتلم سسيييتت ال سيييمية  المعل ميييتت مصيييتد     إفييي وبيييتلط  

 فييي   االسيي  متمييةح ادا   فيي  العييتمل   معت يي  سيي ي  فعليي  عليهييت. واالعتمييتد بهييت ال ثيي   عالميييي لإل مم يي  التيي  المصييتد 

 قي وال يييتط ت االط ييي علييي  االعتميييتد مم ييي  انييي  كميييت  سيييمية  بصيييفة متحيييدث   ع يييدمت م ث قيييت   مصيييد ا   العيييت  االمييي  مدم مييية

  االحييييدا  عتميييية ودو  فيهييييت  والمسيييي ولي  االحييييدا  شيييي و  محييييتك  تسييييجال كيييي لك م ثيييي    كمصييييد  المشييييتف  بلسييييت 

 فيهت. والعتملي 

 والجهييية فسيييه نأ عييي  بيييتلتع مف جييييدا   أنفسيييه  تقيييدم  عالمييييي اإل علييي  المصيييتد   مييي  التعتمييي  وع يييد حييي ا  األ جميييي  وفييي 

 وفييي  تتييي تعليق تسيييتخد س كييييف للمصيييد  مشييي ح ا  أ علييييه  كميييت فيييي . م حثييي   الييي   والم ضييي   لصيييتلحهت  معملييي   التييي 

  تع مضييي وعيييد  وخص صيييي ت  المصيييد  سيييالمة علييي  مح صييي ا  أو  ومطميييئ  م افييي  المصيييد  أ  مييي  والت كيييد سييييت  أ 

 لحصييي  ا أجييي  مييي  المحفييينات او الميييت  دفييي  االمت يييت  االعالمييييي  علييي  كميييت المع فييية. فييي  الجمهييي   حييي  بحجييية للخطييي 

 مييي   دبحييي بتلتفيييتو  مُ صييي  ال نييي أ كميييت .ة دمييي مقتبييي  ولييي   حتييي المعل ميييتت شييي ا  عيييد  يه علييي ا  المعل ميييتت  علييي 

  عطيييتإ فييي  والتييي دد الخييي   نف سيييه  فييي  م عييي   أ ذليييك شييي   مييي   أل   متهيييت  عييي  اإلفصيييت  تييي فض التييي  المصيييتد 

  المعل متت. م  المنمد

 مييي  نميييدم علييي  للحصييي   م هيييت واحيييد اختييييت  ثييي  ومييي  مصيييتد  عيييد  مييي  لليييت ل  الصيييحتف  محتيييت  حييييت األ مييي  كثيييي  فييي 

 تق لييي  ميييت فييي  وشييي تكت   حييي  ا   م ييي   ا  الصيييحتف  علييي  ول ييي  مستفيضيييت   نقتشيييت   ال حييي  قييييد القضيييية ول قيييتش المعل ميييتت
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 جهييية لصيييتل  او دقيييي  غيييي  بشييي   المعل مييية إلمصيييت  الختصييية ومصيييلحتهت دوافعهيييت لهيييت م ييي   قيييد التييي  المصيييتد  بعيييض

  معي ة.

يييبو  المصيييتد  مييي  ال هت يييية القصييية مشيييت كة عييي  االمت يييت  االعالمييييي  علييي  حييي ا األ جميييي  وفييي   ق ييي   ةي  ال سيييم ةختص 

 صيييتلحهت وم مت افييي  بشييي   نتتجهيييتإ إعيييتد  المصيييتد   ييي   تطلييي  أ  أو القصييية نشييي  معطييي  أ  ذليييك شييي   مييي  أل  نشييي  ت 

 معي ة. قضية ف  االطفت  بح  انتهتكتت عل  تحت   والت  الجد  مثت  القضتمت ف  ختصةبو

 االطفت : بش و  ع  تُ  الت  والمحلية لعتلميةا الم سستت بعض و   

 االلكتروني الموق  المؤسسة

 https://www.unicef.org/ar "الي نيسف" للطف لة المتحد  األم  م ظمة

 http://www.who.int العتلمية الصحة م ظمة

 http://ncfa.org.jo لألس   ال ط   لمجل ا

 https://www.psd.gov.jo س  األ حمتمة إدا  

 www.psd.gov.jo/ العت  م األ مدم مة

 www.unicef.org الي نيسف

 https://www.savethechildren.net األطفت  أنق وا

 االطفت  بش و  تُع   ومحلية عتلمية م سستت 5   ق  جدو 

 

 التقارير إعداد في ،األنثى الطفل خاصةبو ،االجتماعي النوع مراعاة

 ي  نيييي ال االجتمييييتع   ال يييي   لقضييييتمت الحستسييييية لييييدمه  ت يييي   ا  الضيييي و   ميييي  الفتيييييتت  ميييي  ي ي ييييعالماإل تعتميييي  فيييي 

 التيييي  والمفييييت ي  بتلمصييييطلحتت والمع فيييية الحستسييييية  يييي   مملييييك ال فميييي  وممييييين  متيييي از  محتيييي ى انتييييت  عليييي  قييييتد م 

   متق . بش   االنتت  علي  الصع  م  سي    وال ك    بتإلنت  تتعل 

 العت يييت ا بعيييي   أمهييي  اخييي  ميييت  وا  واالف يييت  للمعل ميييتت االستسيييية المصيييتد  احيييد اعت يييت    علييي  الحييي   مجييي  كميييت

  وا عييي ه  ةالمسييي ق االف يييت  االعالميييي   مسيييق  وا  ذليييك  علييي  وتشيييجيعه  بييي  الييي ك    االطفيييت  مييي  المسيييتوا  قيييد  علييي 

 الج د  . الت از  عل  الحفت  مج دل  أمه  تضمي  م    ال وا  كفتيتت ودو      مته  محت م ا

https://www.unicef.org/ar
http://www.who.int/
http://ncfa.org.jo/
https://www.psd.gov.jo/
http://www.psd.gov.jo/
http://www.unicef.org/
https://www.savethechildren.net/
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 االزميييت و التجميييي  عليي  كيييتلت كن بتلفتيييتت المتعلقييية االعيييال  معتلجهييت التييي  الم اضييي  انتقت يييية عييي  االبتعييتد الضييي و   ميي 

 وقيييد   ال جيييت   قصيييص علييي  الضييي   وتسيييلي  والطليعيييية وال ا يييد  الم يييتد   الفتيييت  صييي    ابييي از بييي  الييي ز   وتخفييييف

 ميييت غتلييي ال فييي  التييي  ال شيييتطتت مييي  وغي  يييت اليييد اجتت و كييي   القيييد  ك ييي   ال متضيييية ال شيييتطتت ةممت سييي علييي  الفتيييت 

   ال ك  . بتألطفت  ختصة بتنهت االعال  مص   ت

 ليييي التع مثييي  حيييتته  فييي  فجيي   تشييي   ا  مم ييي  التيي  القضيييتمت فيي  اال تميييت  عالمييييي اإل عليي  الفتييييتت  عيي  الحيييدم  وع ييد

 الفتييييتت قضيييتمت حييي   ال تتبييية ا  كميييت القضيييتمت. مييي  وغي  يييت والتع يييي  اللعييي  وحييي  لع يييفوا الم  ييي  والييينوا  والصيييحة

 االوصيييت و المصيييطلحتت اسيييتخدا  وعيييد  االنيييت   عييي  الييي ك   تفضيييي  ميييت  ال بحيييي  فت قييية ع تمييية الصيييحتفيي  مييي  تتطليي 

 لطتل يييتت".وا "الطيييال  القييي   بييي  واالنيييت  الييي ك   الييي  اشيييت   فييي  "الطيييال " كيييتلق   االنيييت  الييي  لإلشيييت   ال ك  مييية

 الطيييال " تيييت   كيييتلق   ت  ا  يييت مييي  بيييدال   الج سيييي  كيييال تشيييم  التييي  الع يييت ات فييي  ال لميييتت ت تيييي  ت يييدم  ومستحسييي 

   بييي واته تمسيييتقال انهييي  علييي  الفتييييتت مييي  التعتمييي  االعالمييييي  وعلييي  والطيييال ". "الطتل يييتت اخييي ى وتيييت   والطتل يييتت"

  سيصييي ح كييي  تمييي إذا كسييي اله  الفتييييتت علييي  بعي هيييت ادوا ا   تفييي   التييي  لق الييي ا وتج ييي  دا ميييت   بتلييي ك    بطهييي  وعيييد 

 المستق  . ف  مم ضتت او معلمتت

 استخدامهت: عد  مفض  الت  الدا جة والم اقف واالوصت  والع ت ات المصطلحتت بعض مل  وفيمت

 لمفضلا الموقف الوصف/ العبارة/ المصطلح/ الشائ  الموقف الوصف/ العبارة/ المصطلح/

 والطال  الطتل تت / والطتل تت الطال  / الطل ة الطال 

 والفتيت  الفتيتت / والفتيتت الفتيت  الفتيت 

 المستق   نست  المستق   مهتتأ

 والملع  الحت   س  واأل ال ي 

 القد  ك   تلع  وأ الد اجة ت ك  شع  ت  س   وتُ  الم آ  ف  نفسهت ل إ ت ظ 

 طف ل  بص ت قتل / تحدث / نث  أ بص ت بخج / ب ع مة/ ث تحد  

 التلفتز مشت د  مح    طفت األ التلفتز مشت د  مح    والداأل

 لدمك  طف  ك  طفت  األ عدد ب  ومقصد  األ وأ  لأل )س ا  لدمك  ولد ك  

 ...ال  مجتهد  / قتد   / ق مة ولد 100  

  ص ية / ب   / طفلة ص   حس 
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 نتجية ضحية

 متفعتت / الس  صغي ات فتيتت تتم ا ق فتيتت

 استخدامهت عد  مُفض  بتلطف  تتعل  دا جة مصطلحتت  6   ق  جدو 

 

 األطفال عن التقارير إعداد في األخالقية المبادئ تطبيق

 الطفل مصلحة ومراعاة الضرر درء

 جتمتعيييييةاال وال يئيييية ال قيييي  وضييييغ  العملييييية الممت سيييية ا  اليييي عض مييييد ع  وقييييد مثتليييييت   سيييي   مييييت كيييي  م ييييدو قييييد نظ مييييت  

 العمليييية  بيييةوالتج مييي اال واقييي  ا  اال للغتمييية. مثتليييية غتل هيييت فييي  ت يييدو التييي  المعيييتمي   ييي   كييي  بتط يييي  تسيييم  ال واالعالميييية

  مييي التييي  اتواالجييي ا  التعليميييتت مييي  العدميييد خيييال  مييي  المعيييتمي  بهييي   فعيييال   تلتييين  االعالميييية الم سسيييتت مييي  للعدميييد

 االطفت : م  تم التع ع د ات تعهت واج ك

  تت.ول م  األ  سل   ف  و عتمته  طفت األ سالمة ض   .1

 علي . ال ص    وأ م  أ ول     ت      أ عليك  عتمة ل إ بحتجة الطف  كت  ذاإف بمف دك  الطف  مس ولية  تتحم   ال  .2

 ي سييي  علييي  الطفييي    عتمييية عييي  المسييي ولية فيهيييت تتحمييي  عمليييية خطييي ات اتخيييتذ مم  يييك فقييي   محيييدد  حيييتالت فييي   .3

 .الط ا   حتالت ف  مستعدت  وأ الم حت  ل إ خ  أ المثت 

 م اقييي  علييي  معهييي  تعمييي  الييي م  األطفيييت  “تت ييي ” وأ “تصيييتد ” وال بيييك  الختصييية االتصيييت  تفتصيييي  الطفييي  تعييي  ال  .4

  .االجتمتع    الت اص 

  الثتن . المقت  ف  مشت ك   وأ ومست م     و  األ المقت  ف  طفت أ نه أ  ت ك    .5

 وقيييتتاأل فييي  الم تسييي ة لفيييت األ تسيييتخد   أو م تسييي   بشييي   تتصييي    أ وعلييييك طفيييت  أ بصيييح ة نيييكأ قيقيييةح تييي   ال .6

  كل هت.

  واحت مه . لألطفت  استم  .7

  أ  ت يييي م  وأ تميييييين دو  ميييي و بإنصييييت  واليييييتفعي  طفييييت األ ميييي  وتعتميييي  بعييييض  عليييي  بعضييييه  تفضييييي   تج  يييي .8

 بعضه . ع  مس  

 فقييي   ييي  طفيييت األ مييي  اتصيييت     أ  أ مييي  وت كيييد  كل هيييت وقيييتتاأل  فييي عمييي ال حيييدود وضيييم  مه ييي  نحييي  علييي   تصييي    .9

 ضم  . تعم  ال   المش و  وأ ال شتط/ الفعتلية/ ال  نتم / مجت  ف 
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 الجهيييتت غت ل ييي  أ واج يييك االطفيييت   ب جييي د ال ييي  غيييي  فت  تصييي    متصييي   احيييدا    أ شيييع ت ميييت إذا المطيييت   نهتمييية فييي  .10

  . طفتاأل م  التعتم  مجت  ف  المختصة

ييأ   افقته ميي عليي  الحصيي   مجيي  السيي  وصييغت  األطفييت  وجيي د نتييتج اإل العميي  مشييم  وع ييدمت التح ميي    الجتنيي  فيي  تم 

  صييييته  .خص تفييي   عتمييية مصيييلحة   يييتك م ييي  لييي  )إذا للمشيييت كة  فيييض أ    واحتييي ا  مم  يييت   ذليييك كيييت  حيثميييت ال اعيييية 

  أ افقييييةم  وأ السيييي   صييييغي  وأ الطفيييي  ميييي  ال اعييييية قييييةالم اف عليييي  للحصيييي   االعتيتدميييية االعت ييييت ات ليييي إ بتإلضييييتفة

  حيت :األ بعض ف  عالميي اإل عل   مت ج    ممثله  شخص

 .التق م  خ جتتلمُ  ال هت ية ال تيجة ومد ك   مع   نه أ م  الت كد ➢

 .التق م  ف  مشت كت  خال  الم اقف بعض ل إ الطف   تع    م تنيةإ ت ضي  م  الت كد ➢

 مق  ليية ت يي    أ عليي  فقيي  المصييت مف بعييض دفيي  )مم يي  المشييت كة عليي  الم افقيية جيي أ ميي   لهيي ميي ا األ دفيي  عييد  ➢

 .الم اصالت  مث  ومش وعة ومعق لة

 تع ضييييه  ليييي  السيييي  وصييييغت  طفييييت األ حيييي   ع هييييت مفصييييح   التيييي  المعل مييييتت  أ مح صيييي ا أ  اإلعالميييييي  عليييي  كمييييت

 .خيي آ  إليي ميي ع ميي  تختلييف والتيي  طفييت األ فييي  مسييتخدم   اليي   السيييت  ال خيي ميي  فت قيية بع تميية التعتميي  وعليييه  للخطيي .

 ميييت ذاإ التييي  الصييي   وأ المعل ميييتت مييي  مختلفييية اجييينا  كشيييف وأ طفيييت  األ م قييي  كشيييف عيييد  علييي  مح صييي ا  أ وعلييييه 

 .م ت    ع  تُفص  وأ الطف  م ق  ست شف تجميعهت ت 

ل: المثال  األو 

د مصتبت   م ا قت   تط د اإلمت ات طي ا   Euronews      حالتهت إحدى مت  عل  م  بتلت ح 

 

 ألربعبباء،ا اليببوم، اإلمببارات لطيببران تابعببة مدنيببة طببائرة مببتن علببى مببن أسببرته مبب  الخاصببة االحتياجببات ذوي مببن مراهببق أخببرج

 .السفر من لهتخو   طبية شهادة على حصوله من الرغم على
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 فييي   نسيييت ف إلييي  دبييي  مييي  مت جييي  طيييت    ميييت  علييي  مييي  م  ونيييي ز  فييي  النميلييية الصيييحتفية ك ميييت   إمنابيييي  ابييي  إملييي   وأخييي   

 .ب ست اليت م و ا   ني زل دا ف  العت لة بدأتهت ط ملة  حلة م  األخي      ج مة  حلة

 )اخيييتال  الصييي    بمييي   مصيييت  إملييي  أ    ال حلييية  مييي  خطييي   كييي    خيييال  اإلميييت ات طيييي ا  أبلغييي  "إنهيييت ك ميييت  النميلييية وقتلييي 

يييد  عصييي    ضييي  تحسييي ت   مقعيييد  جتنييي  إلييي  بجتنييي  فيييت   بمقعيييد طل  يييت ع يييدمت ول ييي  والت ح   ا طيييي  طيييتق  أ اد تشييي     ل  بييية لتع  

 ."الط ية الشهتد    مة فج   اإلمت ات

ييد بييت م  فيي  المقييي  اب هييت بط ييي  ات صييل  ثيي  وميي  الط ييية الشييهتد  بتقييدم  ع ييد ت ك مييت  النميليية وقتميي   إمليي  أ  عليي  ألخييي ا لي ك 

 يييي ا ط لطيييتق  تقيييد   أ  مجييي  كيييت  الشيييهتد  إ  وقيييت  الط يييي  إلييي  التحيييد   فيييض طيييتق ال ول ييي   الطيييت     كييي   علييي  قيييتد 

 .الطت     ك   ق   أ  المطت   ف  العتم  اإلمت ات

 :التتل  فيهت كت   تغ مد  ت مت  عل  صفحتهت عل  ك مت  ونش ت

 ف نتسيييت أن يييت ت  سيييتبق أخ  نيييتك  ونحييي  عصييي   تال اخييي مييي  معيييتن  اب  يييت الطيييت   . مييي  عت لت يييت إخييي ا  علييي  اإلميييت ات طيييي ا  شييي  ا  "

  مييي معيييتن  نيي إ الطيييت   . مييت  علييي  ك يييت ع ييدمت الط يييية والشييهتد  ط ي ييي  وقيييد م ت سييتعة  عشييي   أ بيي  دامييي   حلييية فيي  مل ييي    ميي 

 ."ح ل  مج   مت فه  ف  بتلغة صع بتت ولدم  الت حد

were-family-his-and-teenager-disabled-http://arabic.euronews.com/2018/07/28/a- :المصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد 

flight-emirates-an-from-removed  

 https://twitter.com/twitter/statuses/1022092775410597888 كتمال   الفيدم  لمشت د 

http://arabic.euronews.com/2018/07/28/a-disabled-teenager-and-his-family-were-removed-from-an-emirates-flight
http://arabic.euronews.com/2018/07/28/a-disabled-teenager-and-his-family-were-removed-from-an-emirates-flight
http://arabic.euronews.com/2018/07/28/a-disabled-teenager-and-his-family-were-removed-from-an-emirates-flight
https://twitter.com/twitter/statuses/1022092775410597888
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 ة:خالقي  األ واألبعتد ةخ ت م  اإل القيمة ي ب ص اعت   تش   قد الت  مثلةاأل بعض مل  وفيمت 

 الثاني: المثال

 

 هللا  ا  ق   مست ط ي  3 طع  بدع ى فت  استشهتد

 شييي    ج ييي  آد  بمسيييت ط ة الخميييي  مسيييت  مسيييت ط ي  ثالثييية طعييي  بيييدع ى االحيييتال  ب صيييت  فتييي  استشيييهد - معيييت - هللا  ا 

 17)  شعيييي ابييي  م سيييف دا  طيييت   محميييد الفتييي   ييي  الشيييهيد ا  "معيييت" وكتلييية لم اسييي  ختصييية مصيييتد  وأكيييدت .هللا  ا  مدم ييية

 .هللا  ا  شمت  ك ب  ق مة م  عتمت 

 الييي  ادى ميييت عليييي  ال يييت  اطيييال  وتييي  م ييين  داخييي  الطعييي  عمليييية ونفييي  المسيييت ط ة الييي  دخييي  الم فييي  ا  ع  مييية مصيييتد  وقتلييي 

 استشهتد .

 . 

 لثتليييي وا والمسييييتق   بتلمت سييييطة الثييييتن  المسييييت ط  اصييييتبة وصييييف  فيمييييت المسييييت ط ي   حييييدأ مقتيييي  االحييييتال  سييييلطتت وأكييييدت

 عت لييية إ  كييي ب   ق مييية فييي  مصيييتد  وقتلييي  .لجسييي ا مييي  العلييي   بيييتلجن  االصيييتبتت جميييي  ا  ط يييية مصيييتد  وأكيييدت .بتلطفيفييية

 .اب هت    العملية م ف  أ  وت كدت الع     االعال  ع ضهت الت  الص   م  علي  تع ف  الشهيد

 

 حيييدا ا فييي  عيييت  ق ييي  نفييي ت التييي  الع يييد عمييي  "حالمييييش" مسيييت ط ة عمليييية م فييي  صيييدم   ييي  العمليييية م فييي  أ  الشيييتبتك وذكييي 

 السيييت  تخطيي   الفتيي فييإ  إسيي ا يلية  مصييتد  ووفيي  .المتضيي  العييت  عمليتيي  ت فييي  ق يي  الع ييد عميي  ميي  اتصييتال واجيي ى ال  ابييتت

 عليييي   الهجيييي  مُحييييتو  كييييت  وع ييييدمت مسييييت ط ي   ثالثيييية  ييييتج  ثيييي  اإلنيييي ا   صييييتف ات انطييييال  دو  "اد " بمسييييت ط ة المحييييي 

 .الف   عل  وقتل  علي  ال ت  أطل  ال اب  المست ط 

 

 عييي دوا .اخييي  م فييي  وجييي د مييي  خ فيييت وتمشيييي  بحييي  بعملييييتت وبيييدأت العمليييية م يييت  الييي  بج  د يييت االحيييتال  قييي ات ودفعييي 

 .العملية خال  "بلطة" استخد  الم ف  ا  االحتال 
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  http://maannews.net/Content.aspx?id=956391 :المصد 

 

 الثالث: المثال

 ت ك  بمخي  للتح ش متع ض   س  م   أطفت 

 

  .أ شيف - ت كيت ف  اللج   مخيمتت أحد ف  س  م   أطفت 

  غيييتز بمقتطعييية السييي  مي  لالجئيييي  "نينمييي " مخيييي  فييي  معيشييي   سييي  مت طفيييال 30 تعييي   - ع بيييية نيييي ز سييي ت  - أبييي    

 فيي  كيييةالت  ح مييي  صييحيفة ذكيي ت مييت وفيي  مخي  بييتل ال ظتفيية عمييت  أحييد ميي  ج سيي " "اعتييدا  إليي  ت كيييت شيي ق  ج يي   ع تييت 

 .الجمعة لهت تق م 

 ميييدا  علييي   لالعتيييدا تع ضييي ا وقيييد سييي ة  12و 8 بيييي  أعميييت    تتييي او  علييييه  االعتيييدا  تييي  الييي م  األطفيييت  أ  الصيييحيفة وذكييي ت

 االعتدا . ب ق   المخي  عل  المش فة الت كية األزمتت وإدا   الط ا    يئة اعت ف  وقد أشه   3

 السيييج   مييي  عتميييت 289 إلييي  تصييي  عق بييية الميييته  فيهيييت م اجييي  قيييد قضيييية فييي  كثييي "  عييي  الحتدثييية "تتيييتب  أنهيييت ال كتلييية وأكيييدت

 اإلنجلينمة. بتللغة الصتد   الت كية الصحيفة ذك ت مت بحس 

  لييي ات 5 وأ   لييي إعطييت ه  ع يي  الم اق يية  كييتمي ات   ميية خييت   تقيي  التيي  الم ييتط  فيي  ضييحتمت  تصيييد عليي  المعتييد  دأ  وقييد

 بتلمخي . الميت  دو ات داخ  م ميت بفعلت  مق   أ  ق  

 األميي  ليصيي  المخييي   فيي  الييد ك إليي  شيي  ى لالعتييدا  تع ضيي ا اليي م  األطفييت  أحييد والييد  فيي  أ  بعييد القضييية عيي  ال قييت  وكشييف

 الحتد . ف  التحقي  بتش ت الت  السلطتت  إل  ذلك بعد

  أ اتخييييتذ ميييي  اآلخيييي م  الضييييحتمت عييييت الت امت عيييي  حييييي  فيييي  القضييييية   يييي   فيييي  ج ت ييييية شيييي توى أطفييييت  ثمتنييييية أسيييي  وقييييدم 

 ت كيت. ف  أوضتعه  تت ث  أ  م  خ فت قتن نية  إج ا ات

http://maannews.net/Content.aspx?id=956391
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 األطفيييت  تعيييت ال قيييدمتهت التييي  الشييي توى بعيييد عتميييت  29 العمييي  مييي  ال يييتلغ بييي  المشيييت   علييي  القييي ض الت كيييية السيييلطتت وألقييي 

 السج . م  عتمت 289 مجم ع  مت اآل  وم اج   2015 عت  س تم   ف  الضحتمت

 المصد :

 -east/840792-https://www.skynewsarabia.com/middle

-4%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84D8%A7%D9%9%

-D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86%

-D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86%

-D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4%

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85% 

 

  طفييي علييي  يهيييتف  الظليي وقييي  حتلييية مييي  متعتميي  انييي  وختصييية اخ ت ميية  قيمييية لييي  الحيييد   يي ا  أ شيييك ال ،لو  األ المثبببال فيي 

  متمتييي التييي  الحقيي   دنييي أ ميي ا  لييي  الخ يي  محييي   او كتتيي  ا  اال العيييتل . فييي  الطييي ا  شييي كتت ك يي أ مييي  واحييد  ق ييي  ميي 

 قييد  ال قيي نفيي  فيي  ول يي  القييت   عليي  التيي ثي  م يي  ميي اد ضييعيف م قييف فيي  ا هيي   وقييد خص صييية ميي  الطفيي   يي ا بهييت

 مخيييفو ع يييف م قييف فيي  ا هيي   حييي  الطفيي  فيهييت كييت  التيي  الحتليية م اعييت  تييت  وليي  م يي   اليي عض سييخ مة اليي  ميي د 

 اآلخييي م   واالطفيييت  الجيييي ا  مثييي  بييي  المحيطيييي  خييي   او معييي   التعتمييي  اق انييي  تج ييي  الييي  مييي د  قيييد مميييت ميييت  حيييد الييي 

 علييي و ع يفييي  . الت حيييد بمييي   المصيييتبي  االطفيييت  جميييي  بيييت  مييي ح  قيييد قيييد الشييي   بهييي ا الطفييي  ليييةحت عييي   ا  كميييت

  انييي اال   الشييي  بهييي ا اب هييت  هييي   علييي  نيييي ز" "م  ميي  وكتلييية فييي  تعميي  صيييحتفية و ييي  الطفييي   والييد  م افقييية مييي  اليي غ 

 للعميييي  الضييييتبطة عييييتمي بتلم وااللتيييينا  الفضييييل  الطفيييي  مصييييلحة م اعييييتت والمحيييي   ال تتيييي  ومسيييي ولية واجيييي  ميييي 

 دا اسيييتخ تييي  يييي ح للمصيييطلحتت ا ميييية مييي  ِ  لييي  امضيييت   المثيييت   ييي ا وفييي  .بتألطفيييت  المتعلقييية االخ يييت  تغطيييية فييي  االعالمييي 

 العصييييي   االخييييتال  بميييي   مصيييييت  "طفيييي  وأ االعتقيييية" ذو " اسييييتخدا  حييييي     وكييييت  الختصيييية" االحتيتجييييتت "ذو 

يي  و عييالم  مييت  ليي  ييي ح م حييتز نيي أ عليي  مصيي ف وقييد متيي از  غييي  بتلمجميي  الخ يي     إفيي  يي ا  كيي    ليي إ ضييتفةإ د".بتلت ح 

  الطي ا . ش كة نظ  ب ج  االخ 

 

 كتتييي  ل ييي  عليييي . المت ت يية لل تيييت   وكييي لك نيييةواآل اإلخ ت مييية أل ميتييي  نظيي ا   ك يييي    خ ت ميييةإ بقيميية الثببباني المثبببال ممتييتز

 "مصييتد  اليي  بيي   سييم  غييي  مصييد  اليي  م سيي بت   لطفيي ا اسيي  اعييال  اولهييت اخطييت  عييد  فيي  وقيي  قييد المحيي   او الخ يي 

 بسييي   نفسييي  الطفييي  علييي  م تشييي ا   ضييي  ا   ال شييي   ييي ا عييي  م يييت  ال قيييد وجهييي . تظليييي  دو  الطفييي  صييي    ونشييي  ختصييية" 

 بشييي   التح م مييية المعيييتمي  كييي  مخيييتلف عت لتييي   ت لييييغ وق ييي  ال فيييت  عييي   سيييميت   االعيييال  ق ييي    متييي  كشيييف ا  اال وفتتييي  

 معت ييي  قيييد واضييي   بشييي   الطفييي  وجييي   هييي   مييي  بتليييدمت  مد جييية و ييي  الشييي   بهييي ا الصييي    نشييي  ا  الييي  ةاضيييتف عيييت  

 تيي  انيي  ميي  الت كييد ق يي  االسيي  نشيي  عييد  اليي  الع مقيية االعييال  وسييت   تعمييد الحتليية   يي   مثيي  وفيي  الطفيي . ل  اميية انتهتكييت  

  التظلي . خال  م  وجه  إخفت ب وتق    سميت     مت  ع  االعال  مت  ا  وبعد الطف  ذو  ت ليغ

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/840792-%25D8%25A7%25D9%2594%25D8%25B7%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A
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  وم طيي   تشيي م بشيي   االطفييت  مميي  بيي  عييتد  خ يي  مجيي د لييي  فهيي  جييدا   ك ييي   االخ ت ميية فقيمتيي  الثالببث المثببال مييتأ

 المحييي   وا ال تتيي  ل يي  عتدميية. غييي    وفييت   معيشيي   اليي م  الضيييعفت  طفييت األ ضييد شييخص ا ت  هييت ج ت ييية مختلفيية عليي 

 الييي    واالشييت السييي  مة اللجيي   مخيميييتت أحييد فييي  لطفلييي  "ا شييييفية" صيي    نشييي  اولهييت المحظييي  ات ميي  عيييدد فيي  وقيي 

 لييي الطف  يي م  سي صيي  بيي  ذلييك  مصييد  ال قييد او ا شيييفية  انهييت م ت يي  ال قييد القييت   ا  اال تحتهييت  اليي ص خييال  ميي  ذلييك

 كيي ذ ف ي مييت   الم ييت تحدمييد فيي  والمحيي   ال تتيي  أخطيي  كمييت المسييتق  . وفيي  حتليييت   حيييتته  عليي  ميي ث  قييد اجتمييتع  ب صيي 

 المخييي  فيي  االطفييت  جمييي  معيي   قييد مييت و يي  لالجئييي " نييين  "مخييي  الم ييت  الخ يي  نييص حييدد ت كيي " "بمخييي  الع يي ا 

 التعمي . نتيجة وذلك االجتمتع   ال ص  ال  الخ   ف  الم ك    العم مة الفئة ضم  مقع ا مم 

 التييي   ثيييت  ال ا ييي  مييي  الم افقييية سيييجالت تعت ييي  االطفيييت   مييي  التعتمييي  فييي  عالمييييةاإل الممت سيييتت أفضييي  لييي إ وبيييتلع د 

 الم افقييية علييي  الحصييي   مجييي  االحييي ا  جميييي  ففييي  مم  ييية. فتييي   ألك ييي  بهيييت واالحتفيييت  عليهيييت الحصييي   االعالمييييي  علييي 

 اعميييت    و تتييي ا لمييي  مم ييي  بتنييي  علميييت   مسييي  . بشييي   الم سسييية  او )الشيييخص ب عتمتييي  الم لفيييي  او الطفييي  مييي  ال اعيييية

 اميييت احيييد و تق مييي  فييي  ا  مسيييتم   بشييي   ليسييي  مشيييت كته  كتنييي  اذا الم افقييية نمييي ذ  علييي  م قعييي ا ا  سييي ة 17و 16 بيييي 

 مته .ب عت الم لفي  م افقة اخ  الض و   فم  تلفنم ن   ك  نتم  الحلقتت متعدد عم  م  جن ا   كتن ا اذا

 م ييي   ا  ومم يي  االوقييتت. كيي  فيي  طفيييت األ بييتلغ شييخص افيي م   أ مجيي  والتقيييت م  ال يي ام  فيي  طفييت األ مشييت كة وع ييد

 سييالمة عليي  الحفييت  مسيي ولية الشييخص  يي ا متيي ل  احيي ا  جمييي  وفيي  القييتن ن . ال صيي  او االميي  وليي  ال اشييد الشييخص

 تييي ف  ا  ييييةاالعالم الم سسييية علييي  كميييت ال  نيييتم . اعيييداد خيييال  الحمتسييية طفيييت األ ت خييي  أال والحييي    و عتمتييي  الطفييي 

 مييي  تعتمييي لل شيييخص وتعييييي  االطفيييت  وامييي  سيييالمة علييي  للحفيييت  الالزمييية التيييدابي  جميييي  واتخيييتذ الم تسييي ي  ي المييي  ف

   .حمتمته س  و االطفت  م  العم  تح   الت  للم تد  التت  واد اك  المس قة التج بة لدم  ت    ا  بش ط االطفت 

  ييي اك تمتميييت  ا  تييي ل  ا  االنت نيييي  شييي  ة خيييال  مييي   االطفيييت المتعلقييية م اد يييت ت شييي  التييي  عالمييييةاإل الم سسيييتت وعلييي 

 واجيييي  ميييي  فييييت  وعلييييي  ال شيييي .  يييي ا عليييي  تت تيييي  قييييد التيييي  المخييييتط  ميييي  حمتمتيييي  عليييي  تعميييي  وا  الطفيييي  بمصييييلحة

 مييي  المييي ا  ييي ا م تقشييية خيييال  مييي  وذليييك المخيييتط   تقييييي  مييي  كجييين  اإلنت نييي  علييي  السيييالمة سييي   م اعيييت  االعالمييييي 

 صييييةالت  مييت   ا مم يي  المثييت   سيي ي  فعليي  عليييه . واالوصيييت  ذومهيي  او التقييت م  فيي  المشييت كي  السيي  وصييغت  االطفييت 

 علييي و المشيييت كي . السييي  صيييغت  او بتألطفيييت  الختصييية االجتميييتع  الت اصييي  شييي  تت حسيييتبتت م قييي   وبشييي   بتعليييي  

  إفيييي كوليييي ل عتمييييت   13 سيييي  دو  لألطفييييت  مخصصيييية غييييي  االجتمييييتع  الت اصيييي  شيييي  تت أ    دا مييييت   التيييي ك  االعالميييييي 

 العم مة. الفئة     مخص   ال المس لة     ع  الحدم 

 فييي  ت االختصييي وذو  التح مييي   يئييية لييي إ الت جييي  والصيييحتفيي  والم تجيييي  التقيييت م  معيييد  علييي  حييي ا األ جميييي  وفييي 

  التتلية: الحتالت ف  عالميةاإل الم سسة
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 االطفيييييت   بمصيييييتل  مضييييي    نتيييييت  اإل ف مييييي  وأ ال  مميييييث  أ وأ ال ييييي ام   مقيييييدم  حيييييدأ    أ اعتقيييييدوا ميييييت ذاإ  .1

 بمشت دته . تحظ  الت  ال  ام  ف  ةختص  وب

 مثييي  طفيييت األ لحقييي   "انتهيييتك" فيهيييت    أ معتقيييد شيييت  إ وأ معل مييية وصيييلته  وأ مييي أ انت يييت ه  اسيييت ع  ميييت إذا  .2

  بهت. الشك مت  م فقتت ا  تح م  او فت  عد  مج  فيدم . وأ ص   

 اإلنت ن . خال  م  األطفت  إلغ ا  محتوالت ب ج د لالعتقتد  س  لدمه  كت  إذا  .3

 

 ل يييتلغي ا حيييدأ تصييي   وأ معيييي   طفييي  حييي   مخيييتو  ةم يييأ نتيييت اإل طيييتق  فييي ادأ مييي  حيييدأ ليييدى كتنييي  ميييت إذا عيييت   وبشييي  

 عيييد و ةعالمي ييياإل الم سسييية فييي  المسييي و  الشيييخص لييي إ المخيييتو   ييي   عييي  م ليييغ  أ عليييي  مجييي  بتألطفيييت  المحيطيييي 

  ش  . ك  عل  تسم  الفضل  الطف  فمصلحة العم   وأ نتت اإل مصلحة بحجة المختو      ع  غتض الت

 

  1  رقم  نموذج

 

 تقارير أو برامج في األطفال بمشاركة الخاص النموذج

 

 ..................." :عالميةاإل الم سسة "اس 

 

 طفل /تيييي  مشييييت كة ق يييي ل  وبعييييد االعييييال   وسييييت   فيييي  السيييي  وصييييغت  طفييييت األ ميييي  للتعتميييي  العتلمييييية الم ييييتد  ليييي إ اسييييت تدا   

 او االذاعيييية وا المط ييي    االعييييال ع ييي  سيييي ا  بتل  نيييتم  الم ت طيييية المييي اد أو ................................. ب نييييتم  فييي  و هييي   /ا

 وبتل يتبييية  ومييي افقت ل ق ييي  أبيييد  فيييإن   طفل /تييي  علييي  القيييتن ن  ال صييي  وبصيييفت  االجتميييتع   الت اصييي  م اقييي  او التلفنمييي  

  مل : مت عل  طفل /ت  ع 

 فهمييي  أن ييي  كميييت التق مييي  / بتل  نيييتم  طفل /تييي  مشيييت كة حييي   تيييت  بشييي   قتمييي  ........." الم سسييية "اسييي  بييي   أقييي     .1

 التق م . / ال  نتم   د  كتم  بش  

 الشييي وط علييي  ب يييت  تق مييي ال / لل  نيييتم  صييي   او لييي /ا مقيييتبالت أ  وتسيييجي  طفل /تييي  تصييي م  ميييت  ا  علييي  اوافييي   .2

 لطفل /تيييي  والتسييييجيالت التصيييي م  عيييي  نتتجيييية لقطييييتت ا  عليييي  ميييي افقت  او ال ميييي ذ   يييي ا فيييي  وضييييعهت تيييي  التيييي 

  ادمييي  وأمييية ل عييييدا الميييدى علييي  التق م /بتل  نيييتم  م ت طييية انتتجهيييت ميييت  مييي اد ا  او التق مييي  / ال  نيييتم  فييي  المسيييتخدمة

 الت اصيييي  صييييفحتت او االنت نييييي  عليييي  ............." الم سسيييية "اسيييي  م قيييي ك المختلفيييية االعييييال  م ييييتب  عليييي  اعالنييييية

 بعيييض حييي   وأ ت جمييية وأ تطييي م  او بتعيييدم   ............". الم سسييية "اسييي  قييييت  علييي  اوافييي  ان ييي  كميييت االجتميييتع .

 سيييح   مييي لييي  بيييد ال حتلييية وفييي  المسيييتق  . فييي  أو اآل  التييي  ومسيييت متت /ا طفل /تييي  مشيييت كة مييي  ال تتجييية المخ جيييتت

 تييي  التييي  ادالمييي  مييي  أ  السيييتخدا  التتمييية الح مييية ............." الم سسييية ""اسييي    سيييي    المشيييت كة  مييي  طفل /تييي 

 االنسحت .   ا ق   تسجيلهت



 

47 
 

 التييي ا م  جميييي  فييي  طفلتييي /طفل  ت اجيييد علييي  وأوافييي  مميييين  التق مييي  / ال  نيييتم  فييي  طفل /تييي  مسيييت مة أ  أفهييي   .3

 تصييي م  أ  ذليييك فييي  بميييت التق مييي    ال  نيييتم  تسيييجي  لغييي   اإلنتيييت  ف مييي  ق ييي  مييي  قتمسييي  والمقدمييية عليهيييت المتفييي 

 المتتبعة. لغ  

 نيييي    أ  ميييي  المصيييي    اللقطييييتت حصيييي  ودو  تتضييييم  والتيييي  ميييي اد أ  تقييييدم  تتضييييم  طفل /تيييي  مسييييت مة أ  بمييييت .4

 مييي   افقيييةالم علييي  حصيييل   ............." الم سسييية "اسييي  بييي   وأ كيييد اضيييم  لييي ا "الميييدونتت"  اإلنت نييي  شييي  ة وعلييي 

 ال الميييتد     يي وأ  ط مقيية  ب م يية االذاعيية او لتلفيييتزا ف ميي  ق يي  ميي  اسييتخدامهت لييييت  المصيي    بتلمييتد  مظهيي  شييخص ا 

 أ  اقييي    تف نييي ذليييك  علييي  عيييالو  اإلذاعييية  أو التلفيييتز ةبسيييمع وال حيييدأ ةبسيييمع   سيييتاإل تسييي   وال شيييخص بييي     شيييه  تُ 

 أعال . 3 الفق   ف  للحق   وتخض  ل /ت بطف ختصة    والم اد المخ جتت

 أ    يييتك كيييت  إذا   ............." الم سسييية "اسييي  وسييي بلغ المشيييت كة. علييي  والليتقييية القيييد   لدمييي /ا طفل /تييي  بييي   أقييي  .5

 المثييت  سيي ي  عليي  الم ييت . فيي  آخيي م  أشييخت  أو طفل /تيي  عليي  سييل ت تيي ث  قييد والتيي  ميي   مثيي  صييحية مخييتو 

   ......"....... الم سسييييية اسييييي “ تحيييييتفظ كميييييت وغي  يييييت. واالنفلييييي ننا الحصييييي ة  الجيييييد    فسييييي  الت  الجهيييييتز التهتبيييييتت

 ئيييةبتع  وسيي ق   واضيييحت . بييدا ال ييي    يي ا مييي  ميي   أ  حييت  فييي  التسييجي  مييي   فيي  حيييد  أ مشييت كة  فيييض فيي  بحقهييت

 نتم .ال   ف  كةالمشت  ق   طفلت طفل / صحة بش   الم فقة للمشت كة' ال دنية 'الليتقة   الخت  ال م ذ 

 فييي  تغيييي ات أ  بسييي   ال مييي ذ   ييي ا فييي  أعطيتهيييت التييي  المعل ميييتت مييي  أ  فييي  تغييييي  او اخيييتال  طييي أ حيييت  فييي  .6

 التغيي .   ا بط يعة الف   عل  ال  نتم  م ت  بإبال  أتعهد ف ن  التص م   وتت م  التت م    ا بي  الظ و 

 أو ضيييي   أو خسييييت   ا  عيييي  ليييي  قتن نيييييت ممثليييية او ع يييي  ل يتبييييةبت مسيييي ولة   ............." الم سسيييية "اسيييي  ت يييي   ليييي  .7

 ا ميييت  سييي  ب الضييي    ييي ا كيييت  إذا اال ال  نيييتم   اعيييداد خيييال  ال تجمييية الشخصيييية لممتل تتييي  أو لطفل /تييي  تمييي  إصيييتبة

 الض  .   ا ع  ال تتجة التع مضتت ب تفة تلتن  الت    ............." الم سسة "اس  ق   م 

 

  اعال . الفق ات ف  و د مت س ى بتل  نتم  طفل /ت  لمشت كة  التنامتت امة  لهيئةا عل  مت ت  ال .8

 علي /ا. القتن ن  ال ص /  أو الطف /  والد/  أن   أ كد .9

 

 مل : ممت  تع ئة ال جت                  

 

  ...............................................................الطف : اس 

 

 الم تس   الخيت  عل  دا    وض  )أ ج  أنث /ذك           :الطف ج  

 

 ................................................................... العم :

 

  ...............................................................الع  ا :
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 ................................................... ال  مد : ال من

 ....................................... المحم  : او الهتتف/  ق 

 

 التت م :...............................................

 

 

 ........................................ ال  نتم : اس 

 

 ....................................... التص م : م ق /م اق 

 

 :........................................................... بتلطف : العالقة

 . الطف  عل  ك ص  ع ك المهمة به   ليق   شخص ت شي  أ ج  الطف   م  التص م  فت   أث ت  تت اجد ل  إذا

 

 الطف : عل  ال ص  دو  سيمث  ال   الشخص اس 

................................................................................................  

 الطف : م  ال ص    ا عالقة    مت اخ ت نت أ ج 

............................................................................................. 

 

  :ال  نتم   ا بتسجي  الختصة واالح ت  الش وط عل  أواف  أنت

 .................................  ب ض  : م ت   االس  

 

 

 ال ص  \)ال الد :......................................................... الت قي 

 

  2  رقم نموذج

 الطفل ةصح   

 ال  نتم : / التق م  ع  ا  المقتبلة: ج ا إ / التسجي  تت م 
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 لطف ا ح   معل متت و :األ القس 

  االس : 

  الع  ا : 

  الهتتف:  ق    الميالد: تت م  

 التتلية: األم ا  م  ب   الطف  أصي  وأ  حص    

  نع       

 ال       

 فييييييييي  مشيييييييييتك 

 القل 

  نع       

 ال       

  نع        حستسية ن  

 ال       

 أمييييييييي ا 

 جلدمة

  نع       

 ال       

 ال ب 

  نع       

 ال       

  نع        ف بيت

 ال       

 الشقيقة/الصيييييييييييييييييييييدا 

 ال صف 

  نع       

 ال       

 مشيييييييييييتك 

 الظه  ف 

  نع       

 ال       

 ص  

 الم  : ع  التفتصي  اعطت  ال جت  الستب   م  أ  معتن  الطف  كت  إذا

 

 ال جيييت  نعييي  اإلجتبييية كتنييي  إذا غي  يييت  أو  سيييمعية او بصييي مة حمتمييية المثيييت  سييي ي  علييي  معي ييية  متطل يييتت أل  الطفييي  محتيييت   ييي 

 :التفتصي  إعطت 

 ل جيييت ا نعييي  الجييي ا  كيييت  إذا االخيييي    اليييثال  السييي  ات خيييال  ج احيييية عمليييية لييي  اج مييي  او مييي   أ  مييي  الطفييي  معيييتن   ييي 

 التفتصي   إعطت 
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    م وأل  االدومة     ن   فمت نع  الج ا  كت  إذا االدومة  م  ن   أ  الطف  متعتط    

  الطف  مم   ح   معل متت   الثتن : القس 

  االس : 

  الع  ا : 

  الهتتف:  ق  

 التتل : ت كيد أج  م  أدنت  الت قي  ال جت 

 ال  نتم  / المقتبلة ف  المشت كة أج  م  جسدمت   م تس  الطف  أ  .1

 الطف  ال دنية الليتقة ع  ستفست لال حتجة   تك كت  اذا الطف  مم   / ط ي  م  الت اص  عل  م اف  أن  .2

  صحيحة:    أعال  المقدمة المعل متت أ  .3

 الت قي : ب ض  : م ت   االس  التت م :

 

 

 الطفل ةخصوصي   حماية

 

 إذا إال ةالختصييي حييييتته  عييي  معل ميييتت ت شييي  ال وا  خص صييييتته   االعيييال  وسيييت   تحتييي   أ  ال يييت  مت قييي  عيييت   بشييي  

 لمعيييتمي ا مييي  تت يييتف  التييي  التصييي فتت أو اإلج امييي  السيييل ك فييي  الحيييت   ييي  كميييت ذليييك  تقتضييي  العتمييية المصيييلحة كتنييي 

 ننمهييية  معتملييية ومعيييتملته  خص صييييتته  علييي  الحفيييت  فييي  ال يييت  حييي  احتييي ا  االعالمييييي  واجييي  مييي  ومييي  االجتمتعيييية.

 العتمة. لحةالمص ف  تص  الت  المعل متت إل  لل ص   الالزمة التحقيقتت مج وا اا  حقه  م  ول  
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 حتيي   للطفيي  الفضييل  المصييلحة عيي  الحييدم  ع ييد االعت ييت  بعييي  اخيي   مجيي  مييت ا يي  ميي  واحييد  الخص صييية ت يي   وقييد

 ة  ميي عيي  شييفم  ا  المييدا   احييدى فيي  عييت  لتصيي م  مم يي  المثييت  سيي ي  فعليي  للجييد . مثييي   ت ييدو ال التيي  القضييتمت فيي 

 بهمت.   الض الحت  ال  م د  قد ممت ت اجد   م ت  تحدمد  وبتلتتل اس   ع ف م  ام  م  الهت   االطفت  احد

  قييي ال فييي  سييي ا  االطفيييت  خص صيييية علييي  مييي ث  ا  مم ييي  ال بشييي   القصييية  وامييية كيفيييية فييي  التف يييي  الضييي و   ومييي 

 الجميييي .  مت يييتو فييي  ت ييي   ميييتد  مييي  االعالميييي   مضييي  ميييت فييي  ك يييي ا   ح صيييت   متطلييي  ميييت و ييي  المسيييتق    فييي  او الحيييتل 

 الختصييية د للجييي المثيييي   او الحستسييية المعل ميييتت علييي  المت ت ييية الع اقييي  ميييد ك ا  مسيييتطي  ال االغلييي   علييي    فتلطفييي

 وحميمة. وشخصية س مة بمعل متت مدل  قد والتتل  به  

 فيييي  ع تمييييةوال الحيييي   ميييي  منمييييدا   م ييييدوا  وأ عييييت  بشيييي   األطفييييت   بخص صييييية ت  ملي يييي التف ييييي  االعالميييييي  عليييي  ولهيييي ا

 ا  مم ييي ال مييي  التييي  او خيييت  بشييي   بتألطفيييت  تتعلييي  التييي  االخ ت مييية والقصيييص التقيييت م  فييي  الخص صيييية علييي  الحفيييت 

 ميي  قتبلييةم صييحتف  مجيي   قييد المثييت   سيي ي  فعليي  العقييت . او للخطيي  زمال هيي  او ك شييقت ه  االطفييت  ميي  غييي    تعيي  

 لفييييةخ فييي  ا  مغفييي  ذاتييي  ال قييي   فييي ول  ييي  وصييي  ت   اسيييم  ا هيييت  وعيييد  خص صييييت  علييي  بتلحفيييت  ملتييين  وقيييد طفييي  

 التسيي   حيي   تق ميي ا   الصييحتفيتت احييدى اعييداد ذلييك عليي  مثييت  وخييي  عليييه . التعيي   تيي  اخيي و  اطفييت    ييتك الصيي   

 تق ميي ال فيي   هيي  المقتبليية واث ييت    متيي   بإخفييت  وقتميي  المتسيي بي  الطل يية احييد ميي  التقيي  التق ميي  وخييال  المييدا    ميي 

 لخطييي  ت الم ييي فييي  مييي وا الييي م  الطل ييية بتعييي مض ال تيجييية ت ييي   قيييد الحتلييية   ييي   مثييي  فييي  سييية.المد  مييي  اخييي و  اطفيييت 

  م  ن ا. ل  او المتس بي  م  كتن ا س ا  ذومه   م  العقت 

 مييي   أل التق مييي   ع ييي  متحيييد  الييي   بتلشيييخص التع ميييف ميييت  أ  والقييي ا  والمسيييتمع   المشيييت دو  مت قييي  عيييت   بشييي  

 م يي    ييدمتع وختصيية الحييتالت  بعييض فيي  ول يي  بهييت. مييدل  التيي  األقيي ا  أو اآل ا  صييد  ي تقييي فيي  مسييتعدته  ذلييك شيي  

 ليي ع مييد  قييد تميي او صيي     واخفييت  اسييمت ه  بتغيييي  وذلييك  يي مته   اخفييت  االميي  متطليي  قييد التق ميي   ميي  جيين ا   االطفييت 

 فيي  معته بسيي مشييي  قييد او عفه ضيي مظهيي  م قييف فيي  االطفييت  فيهييت م يي   التيي  الحييتالت فيي  وختصيية المالبيي  مثيي   يي مته 

 أو ةبدنيييي سيييت  إل مييي ت  ي  او الج سييي   االسيييتغال  أو الج سيييية لإلسيييت   ضيييحية   م  نييي ا كييي   المسيييتق    او الحيييتل  ال قييي 

 او يييييةوط  فعتليييييتت فيييي  مشييييت كته  بفعيييي  لييييألذى مع ضييييي  او للقييييتن    مختلفيييية افعييييت  بت ت ييييت  مييييداني  او ج سييييية 

  سيتسية.

 خفييض أو تد زميي شيي   فميي   لإلذاعيية) صيي تية الطفيي  مشييت كة كتنيي  فييتذا اله ميية  إلخفييت  مختلفيية ت  وسيي اسييتخدا  ومم يي 

 اسيييتخدا  امضيييت   ومم ييي  الطفييي . صييي ت علييي  قلييييال   التم مييي  فييييت  والييي تي   ال غمييية تغييييي  طفييييف بقيييد  التسيييجي  سييي عة

 سييتعتنةاال  يي  ط مقيية وأسييه  فضيي أ ولعيي  مختلفيية. بطيي   الصيي ت ط يعيية تغيييي  فيي  للم نتييت   قميي  إل ت ونيي  ب نييتم 

 .Over Voice بتإلنجلينمة مع   مت ا  الطف  كلمتت لتسجي  آخ  بشخص

 ال  سييلة عملييية اجيي ا  او ال جيي  مظليي  بشيي   التصيي م  خييال  ميي  اله ميية اخفييت  فيييم   مصيي     المسييت مة كتنيي  إذا مييتأ

 مييي  جييين  ضييي تبية زميييتد  او المل نييية. الصيييغي   الم بعيييتت مييي  مجم عييية إلييي  م هيييت جييين ا أو ب كملهيييت الصييي    تحييي   التييي 
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 مييييت  فييي  انع تسييي  أو الشيييخص   ييي  تصييي م  مثييي  الصييي     علييي  الضييي تبية إلضيييفت  ط يعيييية وسييييلة اسيييتخدا  او الصييي   

 معميييد كميييت مظلميييت . وجهييي  فيصييي   الضييي   م هيييت مسيييط  نتفييي   اميييت  وضيييع  او ميييت  كييي   خيييال  مييي  التصييي م  أو ال هييي  

 ال بحيييي  ميييت طفييي    مييية إلخفيييت  الحتجييية ع يييد السيييتخدامهت م ك يييتته  فييي  وق عييية معطيييف إلبقيييت  المتم سييي   االعالميييي  

 ميييت  ال بحيييي  اله مييية اخفيييت  ع يييد االعت يييت  بعيييي  اخييي   الضييي و   مييي  امييي  و ييي  الختصييية مالبسييي  مييي  تمييييين  مم ييي 

  شع  . قصة او مالبس  م  الطف  عل  التع  

  

 6 :رقم تمرين

  .اإلعالمي   التدريب ولغايات خيال محض هي التمرين هذا في الواردة سماءواأل التفاصيل جمي  مالحظة:

 مقييي   الظهيي  بعييد مييت سيييتعتت فيي   بييد.إ فيي  المعيي   العيييال  ابيي  مد سيية فيي  ال متضييييتت مييتد  مييد   عنميين سييمتعي إ

  خليييدو ابييي  شيييت   فييي  تسييي   السيييتد   الصيييف فييي  طتل ييية بييي ا ي إ وفيييت  الم ييين . فييي  الخص صيييية اليييد و  بإعطيييت 

 مثييي  نييي وأل الخص صيييية  اليييد و  معطيهيييت ا  م ييي  طلييي  وبتلتيييتل  للميييد    صيييدم  واليييد ت اسيييمتعي . فيييي  مسييي   الييي  

 فيي  لم يين ا فيي  تت اجييد زوجتيي  ا  وختصيية اسييمتعي  ل ييي  وفييت  تيي    ا  ميي  اال  ممييتن  فليي  طفليية  وفييت  وكيي   بيي  

 متعي اسيييي د و  ميييي  مسييييتفيدو  اليييي م  الطيييال  ميييي  العدمييييد   ييييتك ا  وختصيييية ط يعييييت   م ييييدو االميييي  االحيييييت . معظييي 

 دوبعييي مضيييط بة  االميييت  بعيييض فييي  م نلهيييت الييي  تعييي د وفيييت  كتنييي  شييي  . ا  مييي  مييي ه  حيييدأ مشيييتك ولييي  الخص صيييية 

  اسيييمتعي زوجييية ت ييي   ع يييدمت معهيييت محيييد  ميييت وفيييت  لهيييت  وت اضيييط ابهت  سييي   مع فييية علييي  مهيييت واليييدتهت الحيييت 

 ال مييي   كييي  فييي  وج تيهيييت وتق يييي  اليهيييت والتييي دد لمسيييهت ط مييي  عييي  ب فيييت  سييييت  ج  متحييي ش انييي  ت يييي  وقيييد الم ييين   خيييت  

  جييدف ستقصييت  واال بتلسيي ا  بييدأ ول  يي  حي يي   فيي  اجيي ا  ا  متخيي  ليي  اليي   زوجهييت ال الييد  ابلغيي    ييتك. زوجتيي  ت يي  

 عت .  أ  قضية ص  أو الخ   شت  االخ متت. الفتيتت طت  ب  اب ت   عل  مقتص  ال االم  ا 

 

 ال ش   القصة     تستح     التح م    ق ا ك    تم .1

 قصتك  ف  ستست د متذا ال  .2

 المعل متت  جم  خال  ستتخ  ت الت  ج ا اتاإل    مت .3

 االخ متت  والفتيتت وفت  بخص صية المست  دو  مه   بش   القصة ت ش  ا  لك كيف .4

 ست شيييي   يييي  لضييييحتمت ا جمييييي  اسييييمت  عليييي  محتيييي   اليييي   القضييييية فيييي  التحقييييي  محضيييي  عليييي  حصييييل    .5

 االسمت  

 نشييي ت قيييد ك نهيييت بتألسيييمت  القصييية انييي  ست شييي  فهييي  االسيييمت   وذكييي ت القصييية اخييي ى اعيييال  وسييييلة نشييي ت .6

 مع وفة  االسمت  اص ح  وبتلتتل  آخ  م ت  ف 
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 حتض ا   سي    وم  ولمتذا  ومت   وأم   كيف  الفتيتت  م  المقتبالت ستج      .7

 وكيف  له   ص  ا    ش تس فه  كلمة ب لف الص    .8

 الشت    اس  ست ك     الحد   م ت  ست ك     .9

 

 المعل متت ةس م  

 مييي  مضيييت  أ بيييد ال االعالميييية  التقيييت م  فييي  االطفيييت    مييية علييي  للحفيييت  ات تعهيييت ال اجييي  مييي  التييي  ال سيييت   الييي  بتإلضيييتفة

 التعتمييي   مجييي العيييت ل  وتت مخييي  الصيييحية وحتلتييي  الطفييي  بمتضييي  ختصيييـة معل ميييـة ف يييـ  المعل ميييتت. ةسييي م   علييي  الحفيييت 

 مطلعيييي  ميييت  دا  ليسييي ا المييي بي  وحتييي  واألوصييييت  واأل ييي  فتألطفيييت  تتمييية. ةوسييي م   شيييدمد ظبيييتحف   وتسيييتعم  بحييي   معهيييت

 فييي  حتييي و العتمييية. لييي إ المعل ميييتت  ييي   نشييي  ع يييد للطفييي  حيييدوثهت المم ييي  مييي  التييي  ةالعتطفي ييي اإلسيييت   أشييي ت  علييي 

 ةسيييي م عليييي  الحفييييت  واج يييي  ميييي  االوصيييييت   او اال يييي  م افقيييية عليييي  حصيييي  قييييد هييييتفي الصييييحتف  م يييي   التيييي  الحييييتالت

  عييييد  ب ت اإلمفيييي عالميييييي اإل عليييي  وبييييتلط   المسييييتق  . وفيييي  حتليييييت   الطفيييي  عليييي  تيييي ث  ا  شيييي نهت ميييي  التيييي  المعل مييييتت

 ومييي ث  يته قمصيييدا علييي  مييي ع    أ بييي  ال  ييي   شييي   مييي  أل    ال عيييد   ييي ا قطعييي ا ميييت إذا المعل ميييتت سييي مة علييي  بتلحفيييت 

   سل  . بش   المه ي ة سمعته  عل 

 العيييال  أو الطفييي  م ييي  معيييتن  الييي   المييي   عييي  بيتنيييتت سييي متهت علييي  الحفيييت  االعالمييييي  علييي  التييي  المعل ميييتت ومييي 

 عت سيييم علييي  التييي ثي  شييي نهت مييي  بييي م ا  مصيييتبت   كيييت  ميييت اذا وختصييية لييي  الشخصييي  ال ضييي  عييي  أو عليييي  محصييي  الييي  

 جلسيييتتب الختصييية المعل ميييتت نشييي  مم ييي  كميييت  ال شييي مة. الم تعييية نقيييص بفيييي و  بمييي   كإصيييتبت   المجتمييي فييي  وتحتشيييي 

مة بتألسييت  ت يي   والتيي  األحييدا  محييتك   ونشيي  حتكمييةالم وقييت   نشيي  محظيي  وبتلتييتل  العتدميية  المحييتك  ع يي  عليي  سيي  

    مت . فةمع  إل  م د  قد أخ  ش   أ  أو ف ت غ افيت    سم  أو مد ست  اس  أو الحد  اس 

 ه ليييييةومج االطفييييت  بحضييييتنة الختصيييية والسييييجالت المعييييتمالت فيييي  التتميييية السيييي مة عليييي  الحفييييت  االعالميييييي  عليييي  كمييييت

 بالد يييي    قيييتن  علييي  االطيييال  اإلعالمييييي  علييي  ولييي لك المختلفييية. ال ليييدا  فييي  المت عييية القييي اني  حسييي  وذليييك ال سييي  

 فيهت. معمل   الت  االخ ى ال لدا  وق اني 

 الضحايا األطفال م  اإلعالمي لالتعام

 اليييدال      إفييي  بتألطفيييت  االمييي  متعلييي  وع يييدمت عيييت   بشييي   الضيييحتمت علييي  السييي ية آثت  يييت االعالميييية للتغطيييية م ييي   قيييد

 السييي  ات م ييي  والحييي   الخجييي  مشيييتع  تطييي م  علييي  قيييد   فلألطفيييت  م كيييدا . م ييي   االثييي   ييي ا ا  الييي  تشيييي  والد اسيييتت

 احييدا   بيي   شيي ه  او  يي ه  بمجيي د االحيييت  بعييض فيي  العييت  بيي  بييتلح   االطفييت  ليشييع  عييت  بعييد عتمييت    يي ا وميينداد االوليي 

 ال  ضيييحتمت االطفيييت  م ييي   ع يييدمت مييينداد الشيييع    ييي ا ا  االطفيييت  شييي و  خ ييي ا  وم كيييد ال ظييي  .  ييي   إلييييه  م ظييي  ميييت
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 وقييد تق ليي   عليييه  الصييع  ميي  م يي   قييد للعليي  وضييعفه  معتنييتته  نشيي  فييت  وبتلتييتل  مش شيية  ت يي   أنفسييه   إليي نظيي ته 

 ال ش .   ا مت ك  قد ال   ال ص  بس   له  وتفتدمه  إليه  اق انه  نظ   عل  م ث 

 متضييحت مجيي د فيهييت م  نيي ا ال التيي  االحييدا  فيي  ختصيية الضييحتمت االطفييت  حمتميية االعييال  وسييت   عليي  الم طليي    يي ا ميي 

 معلميييي ا ا  الضييييحتمت االطفييييت  وعلييي  االنتقييييت . او للت  ييييي   تع ضيييه لتفييييتد  خص صيييييتته  وحمتمييية امضييييت   وشييييه د بييي 

 مييي  حييي  الت علييي   مسيييتعد  مميييت االعالميييية  لمشيييت كته  نتيجييية ممسيييه  لييي  احيييدا   ا  بتالطمئ يييت  مشيييع وا وا  التيييدابي  بهييي  

  حتييي  ه اسيييمتو   ميييتته  اخفيييت  االفضييي  مييي  م ييي   وقيييد دقييية. أكثييي  بشييي   بتلمعل ميييتت االدال  لهييي  ومتيييي  ال فسييي  الضيييغ 

  ييي   ام خييي و ا  االعالمييييي  علييي  وبتلتيييتل  مشيييت كته   علييي  المت ت ييية بتلت عيييتت اد اكهييي  لعيييد   بميييت ذليييك  مطل ييي ا لييي  لييي 

  خط  . ت عتت الضحتمت واسمت    متت ل شف ا  للحظة ش   ا مت إذا التدابي 

 لجسيييدمةا لألعييي ا  نتيجييية ميييي  عالاإل لهيييت متعييي   التييي  الم اقيييف أصيييع  مييي  الضيييحتمت االطفيييت  مييي  التعتمييي  م ييي   قيييد

 ممييت معي يية ةصييتبإ وأ لصييدمة تع ضيي ا قييد طفييت األ  يي ال  م يي   حيييت األ معظيي  ففيي  طفييت .األ عليي  تظهيي  التيي  وال فسييية

 تع   مشييي عييي  التع يييي  علييي  قيييد ته  انخفيييت  وبتلتيييتل  نفسييييتته  وان سيييت  اآلخييي م  مييي  ت اصيييله  ط مقييية علييي  مييي ث 

يييت للتع يييي  ال  يييت  لييي إ ولجييي  ه  بتل لميييتت  وآالمهييي    علييي بتلتيييتل و عطيييش. او جييي   او الييي  او مشيييتع  مييي  بييي  ممييي و  عم 

 مثييي   فييي االطفيييت  مييي  والتعتمييي  للت اصييي  ختصييية مهيييت ات تطييي م  ال ييي ام  ومعيييد  والم اسيييلي  والمصييي  م  الصيييحتفيي 

 الحتالت.    

 محتييت  مييت عييتد  وعييتد  عيينلته    ميي واخيي اجه  معيي  التعييتطف لجليي  ط مقيية االعالميييي  فيي  الضييحتمت طفييت األ مجييد وقييد

 علييي  لتيييتل وبت ذليييك  ع ييي  مفضييي  الييي عض ول ييي  معي ييية  كت ثييية او حتدثييية بعيييد االعيييال  الييي  للتحيييد  وعيييت الته  الضيييحتمت

 اليييي   الحييييدم الضييييحتمت االطفييييت  فيهييييت م افيييي  التيييي  الحييييتالت وفيييي  عليييييه . اليييي ف  فيييي   او التطفيييي  عييييد  االعالميييييي 

  يييي م وفيييي    م تشيييي  بشيييي   عييييتلمه  اقتحييييت  وعييييد  وانصييييت  وامتنيييية بصييييد  معهيييي  ميييي التعت الصييييحتفيي  عليييي  االعييييال  

  المثت .  ي س عل  المت  م ح  ط م  ع  الطف  واجت ا  الحدم  اط ا  ن تد  م  متن  وال للقت   ول األ اللحظتت

 وا واحيييد فييي ط الييي  بتلحيييدم  االكتفيييت  وعيييد  بيييي ه  التمييييين عيييد  االعالمييييي  علييي  الضيييحتمت  االطفيييت  الييي  الحيييدم  ع يييد

 تج بيييةو جدميييد  قصييية ليييدمه  ت ييي   فقيييد آخييي م   ضيييحتمت الييي  لل صييي   الجهيييد مييي  المنميييد بييي   علييييه  بييي  واحيييد   طفلييية

 آخ م . وانت  اطفت  ا وا  انقتذ ف  تست   قد مختلفة

 ميييي  التجيييي د دو  ل يييي  مشييييتع    ك يييي  محتوليييية االعالميييييي  عليييي  الضييييحتمت  االطفييييت  ميييي  المقييييتبالت اجيييي ا  خييييال 

 المشييتع . تحيي ك ق ميية صيي    عليي  للحصيي   مييثال   ال  ييت  ميي ه  الطليي  او الضييحتمت عليي  التيي ثي  عييد  وعليييه  انسييتنيته  

  يييي  "مييييت السييي ا  عيييي  االم يييت  قييييد  واالمت يييت  لألسييييئلة طييي حه  خييييال  مف طييية بحستسييييية التعتمييي  االعالميييييي  وعلييي 

 او لإلصيييتبتت الق م ييية اللقطيييتت اخييي  عيييد  المصييي  م  وعلييي  عت لتيييك " فقيييدت ا  بعيييد اآل  سيييتفع  "ميييتذا او مشيييتع ك "

 عليييي  محظيييي  كمييييت الحييييد . بشييييتعة إل هييييت  او الضييييحتمت االطفييييت  ميييي  والتعييييتطف المشييييتع  اثييييت   بييييداع  الجيييي و 

 حتجيييييتته  او افعيييييتله  او بح كيييييتته  اليييييتح   قيييييد ته  وعيييييد  الضيييييحتمت االطفيييييت  ضيييييعف لحظيييييتت اسيييييتغال  االعالمييييييي 
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 قيييد المثيييت   سييي ي  علييي  للخييي   نتيجييية اليييالإ اد  ت ييي له  خيييال  للضيييحتمت صييي    مصييي  و ال مليييتق  كييي   الفسيييي ل جية 

 وخص صيييية حقييي   وت تهيييك االو  المقيييت  فييي  والأخالقيييية مه يييية غيييي  انهيييت اال ك يييي   بشييي   مع ييي   الصييي     ييي   ت ييي  

 الضحتمت. االطفت 

 7 رقم: تمرين

 

 "الي نيسف" طف لةلل المتحد  األم  م ظمة قتل  األ د   ف  ت الته وع األطفت  الس  مي  الالجئي  أوضت  م صد لهت تق م  ف 

 صع بتت  م تعتن  الالجئة الس  مة األس  وأ  الفق   خ  تح  معيش   األ د  ف  الس  مي  الالجئي  أطفت  م  %85 أ 

 المجتمعتت  ف ومعيش   سةالختم دو     مم  الس  مي  األطفت  م  %94" ا  التق م  وذك  .احتيتجتتهت تل ية ف  متنامد 

 التعلي   :و  الخمسة األستسية االحتيتجتت م  أدن  الحد م  مح وم   أنه  أ  األبعتد  متعدد فق  م  معتن   المضيفة

 ."والحمتمة الصح  والص   والميت  والصحة

 وتحدث  ته عت ال م  عدد ل إ وتحدث  األطفت  م هت معتن  الت  األوضت  عي ك ب   وشت دت "النعت  " ي مخ ال  ذ    ن أ

   المع    الص        التقط    تك وج دك وخال  مضت .أ إليه 
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 مشت داتك  وعل  التق م  ف  ال ا د  المعل متت عل  ب ت  القصة ستغط  كيف

 ست هيهت  وكيف قصتك  ست دأ كيف

 االطفت   م  ج متهتأ الت  المقتبالت ستستخد    

 خص صيته   تضم   أ لك كيف

 ذوو    قتل  مت نش ت ب  قتل ا  مت ت ش  ل  ل  حت  طفت األ خص صية ستضم  كيف

 ومستق ال   حتليت   ذلك ت عتت    مت الص         ست ش    

 اخ ى  ص  ا   لدمك   

 م ت بت   كت     تص م     او معه  الحدم  ق   االطفت  عل  االوصيت  م  االذ  اخ ت   

 الج د    الت از  م  ستتعتم  كيف

 الالجئي   لألطفت  ال مطية الص   ستتج   كيف

 يهت عل الض   تسلي  مم  ك نجت  قصة   تك   

 االجتمتع   ال ص  ستتج   كيف

 ستستخدمهت  الت  المصطلحتت    مت

 

 تمرين رقم: 8

 الص     به    أمك مت

 لمتذا  ستستخدمهت  ك      تح م   ق ا  صتح  ك   ل 
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  والوضوح الشفافية

 حيي  ميي   يي "  يي : ال ييت  فيي  مخطيي  سيي ا   و  أ    إفيي طفييت  األ قضييتمت ميي  التعتميي  فيي  الشييفتفية م ضيي   عيي  الحييدم  ع ييد

 ا  شييي  تن ميييت  التييي  المعل ميييتت شييي   مييي  ال  بتلسيييهلة  ليسييي  السييي ا   ييي ا علييي  جتبيييةاإل شييي   " كييي  مع فييية الجمهييي  

 مثييي  قيقيييةوالد الختصييية القضيييتمت مييي  شيييدمد بحييي   التعتمييي  االعالمييييي  علييي  لييي لك االطفيييت . ومسيييتق   حييييت  علييي  تييي ث 

 ستبقة. فص   ف  اليهت التط   ت  الت  االم   م  وغي  ت تته و  م   االطفت  سمت أو المحتك  سجالت

 االسيي ا   كتمييت ا  فييي  اليي عض  ىميي اليي   ال قيي  فيي و  للجييد  مثييي  م ضيي   طفييت األ قضييتمت ميي  التعتميي  فيي  الشييفتفية

 مييي  فتنييي  لييي لك ونتيجييية مجييي    لميييت الجمهييي   فهييي  وعيييد  الحقيقييية اخفيييت  شييي ن   مييي ال  فيييي   م يييتلغ القضيييتمت بعيييض حييي  

 تالقضييتم عييضب   ييتك ا  فيعتقييدو  اخيي و  امييت التغيييي . احييدا  اجيي  ميي  العيي   مييد تقييدم  او االميي   عليي  الح يي  الصييع 

 المحتك . اج ا ات مث  احم  خ  بمثتبة

 ميييت علييي  ك يييي   ا  قيييي د   يييتك    أ الإ السييي مة  ا  المصييي فة  ميييتتالمعل علييي  االطيييال  لإلعالمييييي  مسيييم  اليييدو   غتل يييية فييي 

 إذا  ميييتتالمعل علييي  االطيييال  المجيييد  غيييي  مييي  وانييي  ال قييي  ليييدمه  ليييي  ا  االعالمييييي  بعيييض ومييي ى م هيييت. نشييي   مم ييي 

 او  االطفيييت  لحقييي  انتهيييتك فيهيييت م ييي   التييي  القضيييتمت فييي  االعالمييييي  ا تميييت  جييي  م ييي   وبتلتيييتل  نشييي  ت. مسيييتطيع ا لييي 

 شييي  ب الحيييدم  ا  ميييت  خطييي  او خلييي  حيييدو  ع يييد المختصييية الجهيييتت مسيييت لة خاللهيييت مييي  مم ييي  زخمييية ميييتد  تشييي   التييي 

 .أنفسه  طفت األ ع  الحدم  ال االطفت   وقضتمت تتعتم  الت  الم ظ مة ع  عت 

 المعل مييتت تييداو  مقييةبط  متعليي  فيمييت صييت مة قيي اني    ييتك ال لييدا  بعييض وفيي  صييع ة شيي وطت   ال لييدا  ميي  ال ثييي  تضيي 

  ا ا  ونييي  االل ت  ال  ميييد م اسيييالت فييي  حتييي  او االجتميييتع  الت اصييي  وسيييت   ع ييي  التيييداو  او بتل شييي  ذليييك كيييت  سييي ا 

 صيييحت أ حيييدأ مييي  بسييي مة الحيييدم  االعالمييييي  مم ييي  ميييت   يييتك ليييي  انييي  اال عل يييت . ال شييي  علييي  فقييي  مقتصييي  ال االمييي 

 نييي أ الإ االطفيييت   احيييد تخيييص قضيييية حييي   المحيييتمي  أحيييد مييي  الحيييدم   المثيييت سييي ي  علييي  ميييت  قضيييية حييي   االختصيييت 

  مييي التح   يييي  ميي  مشيييت كتهت حييت  فييي  او المعل مييتت   ييي   مشييت كة عيييد  عليي  االعالميييي   محيي   ا  الضييي و   ميي 

 ميي  المعل مييتت نشيي  اعييتد  مشييم  ال شيي  ا  االشييت   ميي  بييد ال و  ييت  آخيي . شييخص ليي إ التح ميي    ييي  م قلهييت ال ا  مييثال  

 معفيي  ال  يي ا فييت  آخيي  مصييد  عيي  ال قيي  تيي  وك نيي  االجتمييتع   الت اصيي  وسييت   ع يي  مشييت كتهت اعييتد  او آخيي   مصييد 

  والقتن نية. االخالقية المس ولية م  االعال  وسيلة او الصحتف 

 الحساسية

 ال تف  اال تمت  الطف  تعط  انهت د ع وت للجد   المثي   طفت األ قضتمت م  التعتط  االعال  وست   تتفتدى حيت  األ م  كثي  ف 

 تقيي  ع  وبعيدا   االطفت . لقضيييييتمت اال تمت  ت ل  نهتأو ت ب مة  وأ تعليمية وأ ت فيهية كتن  سييييي ا  مخصيييييصييييية ب ام  بع  

 ضييتفةإ سييطحية  حيت األ بعض وف  ومسييت سييخة م     ب ام     االطفت  قضييتمت تعتل  الت  ال  ام  غتل ية ا  اال المحت ى 

 االجتمتع  العم  ذات القضييييتمت متأ .بتألطفت  المتعلقة والم تسيييي تت واللقت ات العم  و ش عل  خ ت مةاإل التغطية اقتصييييت  ل إ

   االعالميي . خ    لقلة او المشتك  ف  ال ق   م  خشية او المجتمعية بتلمفت ي  تتعل  س ت  ال تجت لهت او عليهت التعتي  فيت 
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 المتعلقة يةاالعالم الم اد وبي  محت ى م  لألطفت  تقدمم  مت  بمت الخل  عد  مقتضييييي  االطفت  تمتقضييييي م  بحسيييييتسيييييية التعتم 

 تتصف الت  لكت ع  واالبتعتد الطف  قضتمت تغطية ف  به  الم  ط الدو  االعالمي   مع  ا  تتطل  والحستسية االطفت . بش و 

 االطفت . ضد  والج  والع ف الج ا   عل  كتلت كين والتش م  بتإلثت  

 ع  عتداالبت االعالميي  فعل  االطفت . قضييييتمت تجت  الحسييييتسييييية مسيييي لة ف  ك ي   ا مية المسييييتخدمة للمصييييطلحتت م    وقد

 الش ا  ". "اطفت  او اللقي " "الطف  كمصطل  اجتمتعيت   االطفت  ت ص  الت  او القتن نية غي  المصطلحتت

 عل  تشييجعه   أو طفت  األ بقضييتمت الختصيية تتهتول م  أ وت ت  إعالمي يهت تثقف  أ االعالمية الم سييسييتت عل  الم طل    ا وم 

 الختصة الدولية تمي والمع الم اثي  عالميي اإل عل  تعم   أو ثت   اإل ع  بعيدا   وال فس   االجتمتع  العم  ذات القضتمت ت تو 

 عالميةاال التغطية بمسيييت ى ال ق  عل  المدن  تم المج سيييتتوم سييي   الح  مية الم سيييسيييتت م  والعم  طفت األ شييي و  بتغطية

 قد اته . وتعنمن عالميي اإل تد م  ذلك ومشم  طفت  األ لقضتمت

 9 : رقم تمرين

 فييي  سييي  حييتد  تغطيييية اث ييت  بتلتقتطهييت قمييي  التيي  والفيييدم  الف ت غ افيييية الصيي   بعييض مييي  نسييخة لطليي  المدم ييية شيي طة اتصييل  .1

 الطفيييت ا سيييل كيتت فييي  بيييتلتحقي  قييي ا  بعيييد جيييت  الييييك الشييي طة لجييي   الصيييحف. ب يييي  ق مييي  م اطفيييت  فيهيييت و هييي  االحييييت  احيييد

   للش طة  تسلمهت أ  ب لك  تق      مسحهت. اقت ح ا والنمال  معك الص   زال  مت المهتج م .

  ق ا ك     مت

  الم        مت

 

 خطييييي   ح وقييييت   الصيييي   تظهيييي   م .السيييي ميييي الط  عليييي  المييييدا   إلحييييدى تتبعيييية حتفليييية لحييييتد  األوليييي  الصيييي   اليييييك وصييييل  .2

 التح ميي  صييتلة فيي  زمييال ك ول يي  الصيي    نشيي  حييت  فيي  عليييه  التعيي   مييت  قييد واالطفييت   المعلمييتت ميي  لعييدد بتلغيية واصييتبتت

 ت شييي   ييي  اإلطيييال . علييي  واضيييحة ت ييي   لييي  الصييي   أل  تظليلهيييت او ال جييي   قطييي  محتولييية مم ييي  ال بعييييد. احتميييت  أنييي  مييي و 

 الص   

  ق ا ك     مت

 الم        مت

 

 فيي  انيي  الشيي طة. ق يي  ميي  عليهييت االعتييدا  جيي ا  السييج  أمييت  مظييت    فيي  خطييي  بجيي   السيتسيييي  المعتقلييي  أحييد زوجيية أصييي   .3

 ع  متيييتب الييي م  ب ت  يييتأ مييي ى أ  تخشييي  ألنهيييت الصييي   بييي  ق ييي  بهيييت تتصييي  ا  المصيييتبة م يييك تطلييي  الحيييد . وتصييي   الم يييت 

 شدمد . بصدمة فيصتب ا الم ن  ال  وص لهت ق   معهت حد  مت االخ ت 

  ق ا ك     مت

 م   ك     مت
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  الحيادية

 تجيييت  يي والصيييحتف عالمييييةاإل الم سسيييتت التييينا  وجييي    عالمييي اإل العمييي  سييي أ مييي  واحيييد  ك نهيييت الحييييتد  مييييةأ ت مييي 

  لم اضي .ا جمي  ف  الحيتد أم د وتط ي  شتملة بط مقة للجد  المثي   المست   م  التعتم  مضم  بمت الجمه   

 نييي جت أو حييين  لمصيييلحة م حيييتزا ليييي  و ييي   بيييتألم  م تشييي   مصيييلحة أو عالقييية لييي  ليييي  الييي   الشيييخص  ييي  والمحتميييد

 مييييي االعال علييي  فيييت  وبتلتيييتل  متحيييين. وغيييي  وعيييتد   م صيييف  و ييي  متحيييين. بشييي   معت ضييية م اقيييف متخييي  وال معيييي 

 فل صييي سييي د  ييي  االطييي ا  احيييد نظييي  وجهييية فإغفيييت  قضيييية  ب مييية يييي  ك  عالقييية لهيييت التييي  ال ظييي  وجهيييتت جميييي  ع ييي 

 مق ييي  أال م ييي  متطلييي  و ييي ا الشخصييي   الييي أ  ابيييدا  وعيييد  الصيييحتفية قصيييت  سيييي  فييي  التيييدخ  عييي  واالبتعيييتد الخ ييي  

  سيتس . ن ح ف  نتشطت   م    ال وا  م تش . غي  أو م تش  بش   م حتز  تغطية مقتب  والهدامت المتلية الم تلغ

  الجمهيي   أ  فيي الحيييتد  ميييةأ وت ميي  معييي . لجتنيي  التحييين وعييد  التعتميي  فيي  والمسييتوا  نصييت اإل مع يي  الحيييتد  أ مييتك

ييي  عيييتد   ف صيييةال معطييي  فتلحييييتد  خييي .آ طييي   حسيييت  علييي  لطييي   ت حيييتز وأ تييي و  ال التييي  والمعل ميييتت خ يييت األ مفض 

 جمييييي  عييي  ت التيييي  وال قيييت   الحقييييت   علييي  ب ييييت  قيييفالم ا متخيييي وا  أو ب نفسيييه  مقيييي  وا   بييي وللمشييييت دم  للمسيييتمعي 

 ال ظ . وجهتت

  فييي وختصييية ومتييي از   مطلييي  بشييي   الحيتدمييية علييي  فيهيييت محيييتفظ ا  الصيييحتف  مييي  مت قييي  ال التييي  الظييي و  بعيييض فييي 

 يتد سيي  بييي محتمييدا   م يي    أ الصييحتف  ميي  أحييد مت قيي  ال المثييت   سيي ي  فعليي  االستسييية. االنسييتنية بييتلقي  الختصيية القضييتمت

 انييي  قييي  لل ذ معييية الحيتدمييية مييي  متخييي  ال ا  الصيييحتف  وعلييي  بي هميييت. اخالقييييت   المسيييتوا  مم ييي  ال حيييي  واالجييي ا   القيييتن  

 ميي   تتطليي ظيي و وال القضييتمت  يي   مثيي  فيي  فتلحيتدميية والجيي  . الفقيي  وبييي  والصييحية الم فهيية الحيييت  بييي  ف قييت   ميي ى ال

 لمعييييتمي ا عليييي  واالبقييييت  واخالقييييية  انسييييتنية قيميييية  يييي  مييييت بييييي  لتف ميييي ا الصييييع  ميييي  ألنيييي  مضييييتعفت   جهييييدا   الصييييحتف 

  أ ميييي ه  حييييدأ مت قيييي  وال والع اطييييف  االنسييييتنية القييييي  اإلعالميييي  متجت يييي  ا  م ييييك مت قيييي  أحييييد فييييال المه ييييية. الصييييحتفية

  معي ة. كت ثة تجت  حست إ دو  م ق ا  أو نستنيته إ ع ه  م تنع ا

 ةالصحافي   التغطية في خالقيةاأل المبادئ تطبيق مراحل

 

 معهييتج تيي  التيي  المعل مييتت معتلجيية ميي  بييد   ال العملييية ولت تميي  لهييت  نتييت وإ للمعل مييتت جميي  عملييية  يي  اإلعييال  صيي تعة

 خيييال   ييي  وميييت نتيييت  اإل ق ييي   ييي  ميييت   يييتك  أ أ  الجمهييي  . السيييتهالك وصيييتل  ميييتق   بم تييي  ت تهييي  مه يييية بط مقييية

 نتت .اإل بعد    ومت اإلنتت  

 نتتجية:اإل بتلعملية المتعلقة ال صت   عضب مل  يمتف
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 :نتاجاإل قبل

 .معتلجتهت الم اد القضية ح   المستفيض ال ح  ج ا إ .1

 .القضية     ف  م اعتتهت ال اج  م  الت  والمعتمي  الق اني  د اسة  .2

 .القضية ص    ف  ووضعه  التح م  و يئة التح م    ي  ال  التحد   .3

 .القضية تغطية عل  سيعمل   ال م   النمال ال  التحد   .4

 .االختصت  ذو  ل إ التحد   .5

  .القضية معتلجة فيهت والت  القصة زاومة اختيت  .6

  .القضية لتغطية مقتبلته  م  مُ   ال م المتحدثي  ب سمت  قت مة وض  .7

  .مس قت   عليه  واألوصيت  االطفت  عت الت إل  ...التحد  لن  إذا  .8

  .الم تس ي  والنمت  الم ت  اختيت   .9

  وأم  استخدامهت سيت  وكيف واض  بش   المشت كة وأ المقتبلة م  الغ   ش    .10

 والتصييي م   المقيييتبالت جميييي  إجييي ا   أجييي مييي  عليييي  وال صييي  والطفييي  المتحيييدثي  مييي  المسيييت ي   الم افقييية طلييي   .11

  .وم تس ت   مم  ت   ذلك كت  كلمت ال  مسج   او م ت بت   اإلذ    ا م    أ  ومج 

 تحدمييد فيهييت مييت  ال يي اد  وأ المييد ا  ليي إ ت جيي  عليهييت ومتفيي  مسيي قت   معييد   سييت   اسييتخدا  مجيي  حيييت األ بعييض فيي  .12

 ووعييي   اكإد علييي  بتنيييك ال يييتد  وأ للمد سييية الثقييية تمييي   ا  شييي نهت مييي  ال سيييت    ييي   مثييي  مضيييتحهت.إو المسييي وليتت

  ست  .ال     عل  لل د ف صة عطت إ ض و   م  طفت .األ م  العم  متطل   بمت

 

 :االنتاج خالل

 مييي  التعتمييي  العمييي  شيييم  حيييت  فييي  قلييي  مصيييد  تشييي    أ المم ييي  مييي  التييي  القضيييتمت مشيييم  بميييت المخيييتط  تقييييي   ✓

 .طفت األ

 .الفضل  الطف  مصلحة م اعتت م  المقتبالت ج ا إ بم ت  اال تمت  ✓
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  :البث / اإلنتاج بعد

 كمست دات. ال ثت   بجمي  االحتفت  .1

 األطفت . سالمة عل  خط ا   تش   قد والت  تستخد  ل  الت  الص   شط  .2

 وذومه . المشت كي  األطفت  م  الت اص  .3

 ال اجعة. بتلتغ مة السمت  .4

 واالنتقتدات. المالحظتت إل  االستمت  .5

 الجمه  . استفست ات عل  ال د .6

 واالقت احتت. الش توى بتلق   السمت  .7

 بإمجتبي ة. االنتقتدات م  التعتط  .8

 والقتن ني ة. المه ي ة ل ظ ا وجهة ع  الدفت  .9

 

 األطفال عن اإلعالمية التقارير إعداد إرشادات

يييد المسيييجلة المييي اد وم اجعييية األول م يييتت سيييل  فييي  و عيييتمته  طفيييت األ سيييالمة وضييي  ✓  المحتييي ى إسيييت   عيييد  مييي  والت ك 

 أ   يي مم السيي  وصييغت  طفييت األ حيي   معل مييتت أم يية عيي  اإلفصييت  عييد  عليي  والحيي   األطفييت   إليي  فيهييت اليي ا د

 كميييت .لمسيييتق لي ةا أو م هيييت اآلني ييية سييي ا     للتق مييي  المحتملييية ثيييت اآل االعت يييت  بعيييي  االخييي  وضييي و    للخطييي  ضيييه تع   

 عييي  م شيييف ا أال علييييه  كميييت  طفيييت األ فيييي  مسيييتخدم   الييي   السييييت  مييي  فت قييية بع تمييية التعتمييي  اإلعالمي يييي  علييي  م  غيي 

 م قييي  شيييفست  تجميعهيييت تييي  ميييت ذاإ التييي  الصييي   وأ المعل ميييتت مييي  لفيييةمخت جييينا أ عييي  اإلفصيييت  وأ طفيييت  األ م قييي 

 الطف . ة  م   وأ

ضيييه  ب وصيييت  ت صييييفه  أو فئيييتت إلييي  األطفيييت  تصييي يف تج  ييي  االجتميييتع : ال صييي  مييي  المنميييد إضيييتفة عيييد  ✓  تُع  

ضيييه  أو بهييي   ال فسييي  أو ال يييدن  األذى إلحيييت  ذليييك فييي  بميييت للعقيييت    أو ضيييد   تمييييينال أو الحييييت   ميييدى لإلسيييت   تع  

 .المحلية مجتمعتته  ق   م   فضه 
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 أ  مُم ييي  التييي  أو للطفييي   الثقتفيييية القيييي  ت اعييي  ال والتييي  والتقيييدم  االجتهيييتد علييي  الم  يييية المالحظيييتت إبيييدا  تج َّييي  ✓

ضييي   م لمييية ا أحيييد عييي  ي ال يييتجم والحييين  األلييي  الطفييي  نفييي  فييي  ت عييي  التييي  أو إل تنييية بت تُشيييع   أو للخطييي   تُع  

 قة.ستب

ضه  قد ب وصت  طفت األ ت صيف تج   ✓  .للعقت  تع  

 .ص  ت  أو الطف  ةلقص   دقي  سيت  ت في  عل  دا مت   اعم   ✓

 تع ميييف فيهيييت ميييت  التييي  الحيييتالت فييي  وذليييك )صييي  ت   الم  يييية تييي   م   وطمييي  الطفييي  اسييي  تغييييي  علييي  دا ميييت   اعمييي   ✓

 م   : ك    بصفت  الطف 

 .الج س  غال االست أو ةالج سي   لإلست   ضحية   .أ

 .ج سية أو بدنية إلست   م ت  ت   .ب

 أو الُم تس    ال ش مة الم تعة نقص )متالزمة اإلمدز بم   مصتبت   معيش أو ال ش مة  الم تعة نقص بفي و  مصتبت   .ج

 .متتالمعل  عل  م  ية كتملة خطية م افقة وصي ِ  أو والدم  أحد أو الطف  مُع ِ  ل  مت اإلمدز  بس   ت ف 

 .ج ممة بت ت ت  ُمدانت   أو مت  متَّه .د

 الخطييي    ييي ا مثييي  وقييي   إلم تنيييية أ و عقتبييي   أ و بييي  األذى إِلحيييت  لخطييي  الطفييي  تُعييي    التييي  الظييي و  بعيييض فييي   ✓

  صف :ب الطف  تع مف فيهت مت  الت  الحتالت ف  )ص  ت   الم  ية   مت  اطم  أو الطف  اس  غي  

 مع  فت . طفال   .أ

 .لج   ت  م ت   طفال   .ب

دا   أو الجئت   أو السيتس   لل ج   ل ت  طت .ج  .وط   داخ  مش  

 علييي  كليهميييت  أو عليهيييت التعييي   مم ييي  التييي  صييي  ت  أ و اسيييم  الطفييي :   مييية اسيييتعمت  معمييي  الحيييتالت بعيييض فييي   ✓

 لصلليييتخ سيييتندت وم األ ذى مييي  للطفييي  الحمتمييية تييي في  فييي  االسيييتم ا  متعيييي   أن ييي  ب ييييد    الفضيييل  الطفييي  مصيييتل  تحقيييي 

 ختصيية ال الحييتالت  يي   عليي  األمثليية بعييض وميي    متيي . عيي  اإلفصييت  مييت  ع ييدمت عقييت  أو اجتمييتع  وصيي  أ   ميي 

 :مل  مت ن  د
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  أمييي  مت إسييي فييي  أو التع يييي  ح مييية فييي  حقييي  ممت سييية فييي   اغ يييت   إعالمييي   م اسييي  مييي  االتصيييتالت طفييي  م يييدأ ع يييدمت  أ.

 .لآلخ م 

 ميييفالتع  ميييت  أ  وم ميييد االجتميييتع   الحشيييد أو ال شييي   السيييلم للعمييي  مسيييتدا  ب نيييتم  مييي  جييين ا   الطفييي  م ييي   ع يييدمت   .

 .الدو    ا ممت ست   به مت 

 ةالصييييحي ت ميتيييي  ميييي  جيييين  و  متيييي  اسييييم  أ  وميييينع  اجتمييييتع  نفسيييي  ب نييييتم  فيييي  مشييييت كت   الطفيييي  م يييي   ع ييييدمت  .

 .السليمة

يييد  ✓  مييي  ذليييك م ييي   أ  ومفضييي  شيييد  ا شيييخص مييي  أو آخييي م  أطفيييت  مييي  ق لييي   الطفييي  علييي  م  غييي  ميييت دقييية علييي  أك 

 .كليهمت

ضييت   الطفيي  كييت  إذا ممييت شييك فيي  ت يي   ع ييدمت  ✓  ميي  بييدال   لألطفييت  العييت  ال ضيي  عيي  تق ميي ك اكتيي  ال  أ  للخطيي  مع  

 .اإلعالم   الخ   )أو اإلخ ت مة القصة ةأ مي   مدى ع  ال ظ  بص   بعي    طف  ع  ال تتبة

 تييييدقي  معضييييلة أم يييية م اجهيييية حييييت  فيييي  االختصييييت  وأصييييحت   ني والقييييتن  م المحيييي    وك ييييت  اليييينمال  استشييييت   ✓

 .استفست   أ وج د أو المعل مة

  .المعل متت ةس م   عل  الحفت  ✓

  اليونيسف مواد استخدام

 والصييي   ال صييي   فيهيييت بميييت والتييي ليف  الط ييي  حقييي   بمقتضييي  بتلحمتمييية تتمتييي  الي نيسيييف ت شييي  ت التييي  المييي اد جميييي 

 مييييي اد مييييي  أ     إنتيييييت  إعيييييتد  أو بتست سيييييت  اإلذ  طلييييي  ومتعيييييي   الفييييييدم . وأشييييي طة  ىاألخييييي والصييييي   الف ت غ افيييييية

 بتلم ييييتد  االلتيييينا  شيييي مطة فقيييي  اإلذ  ميييي   مييييت  وسيييي   الميييي اد. تلييييك أنشيييي  اليييي   الي نيسييييف م تيييي  ميييي  الي نيسييييف

 50.ال ثيقة     ف  ال ا د  واإل شتدات

                                                 
 ال اب  عل  19/5/2018 ف  االست جت  ت  ".االطفت  ح   االعالمية التقت م  اعداد ف  ةالمت ع االخالقية الم تد "  2018) .للطف لة المتحد  االم  م ظمة 50

brochure_arabic.pdf-https://www.unicef.org/arabic/media/files/Principles 
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 10 رقم: تمرين

 

 الجت عة" "المال  ة م  متتنيت.. ف  ل  المتس    األطفت 

 

 0225 إلييي  وصييي  األطفيييت   ب وضيييت  تهيييت  م  متتنيييية جمعيييية و ييي  األسييي "  معييييالت " ابطييية أج تييي  إحصيييت  حسييي  عيييدد   

 ن اكشيييي ط  العتصييييمة خص صييييت الم  متتنييييية  المييييد  شيييي ا   مجيييي   األطفييييت   ميييي  "جيييييش" إنهيييي  .2016 سيييي ة حييييدود حتيييي 

 .التس   الحت ا  ذومه  م  مُدفع   م ه  كثي و الد اسة ع  انقط  بعضه  المت  . الستجدا 

 والمنزل الشارع بين

 جييتل   يي و سيي  ات  10 عميي   متجييتوز ال اليي   الطفيي  أحمييد  مجييي  االمتحييت "  فيي  نجحيي  وقييد ال ابعيية السيي ة فيي  أد   نعيي "

 .ن اكش ط بتلعتصمة تجت مة م سسة ق   الط م  قت عة عل  الخمسة وإخ ت  أم  بجتن 

 ."إعدادمة األول  الس ة ول   اخت ت  لت  ت أنه  عيشة  "    قت ال ت     الت  أخت  ل إ أحمد ملتف 

 ال أن يي   غيي  التسيي   إليي  لجيي ت ليي لك أ   كيي   أوالد  د اسيية عليي  أحيي   "أنييت عتيييت ال  يي  ميي  بلغيي  التيي  أحمييد  والييد  تتييدخ 

 ."ذلك أح 

 .لمتس لي ا أب ت  مصتدفة عل  تع دوا وال م  العتصمة   ف المت   ألف  مظه  الشت    ف  المقيمة وعت لت  أحمد حت 

 وأصييي   تييي  ف م ييي  ال صييي  واليييد   فقيييد لقيييد "ملييي ". مسيييم  بتلعتصيييمة حييي  فييي  واليييد   مييي  وإخ تييي  أحميييد مقيييي  الد اسييية  أميييت  فييي 

 .الشت   ف  أمه  م  األوالد مقضيهت األس    نهتمة عطلة ل   نتد ا. إال مغتد   ال الم ن   ح ي 
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 (15) رقم تمرين تاب 

  أ آم ييية ضييييفت م سيييف"  واليييد   إلييي  ف  سيييله  الد اسييية أميييت  أميييت فقييي   العطلييية أميييت  فييي  التسييي   م يييت  إلييي    يييت األطفيييت  مييي ت "

 .أحمد

 األدوات لهيييي  سيشييييت   ميييي  والمشيييي    الم كيييي  لهيييي  سييييي م  "ميييي  كيييييف تتسييييت   ل يييي  ال ييييت  تسيييي   عيييي  الت قييييف ت مييييد آم يييية

  ييي   عييي  لييي التخ مييي  م عت ييي  التييي   ييي  األسيييئلة " ييي   بيييتلق  : تخيييت  أ  ق ييي  د اسيييته "  اصيييلةم  مييي  متم  ييي ا حتييي  المد سيييية 

 ."أب ت   مستق   ل  ت م  دام  مت المه ة

 الحل؟ تكون هل األطفال.. مدونة

 شييي ع الثيييتن   فييي الطفييي   لحمتمييية جدميييد  مدونييية علييي  صيييتدق  الم  متيييتن   بتل  لميييت  الثتنيييية الغ فييية و ييي  ال ط يييية"  الجمعيييية"

 .تم  متتني عليهت وقع  الت  الطف   لحق   المتحد  األم  التفتقيتت تستجي  المدونة     الجت    الشه  م 

 تميييةحم مدونييية إ  ال ط يييية"  "الجمعيييية نييي ا  أميييت  قدمييي  عييي   فييي  قيييت   قيييد كيييت  دادا   وليييد إبييي ا ي  الم  متيييتن   العيييد  وزمييي 

   لمسيييتق ت سييي  مال مييية  ييي و  فييي  ووضيييع  حمتمتييي   جهييي د ت سيييي  إلييي  وتهيييد  الطفييي  ألوضيييت  شيييم لية   مييية "تمثييي  الطفييي 

 ."ل  واعد

 فييي   شييي ت التييي  الميييدن   المجتمييي   يئيييتت مييي  العدميييد بييي  تقييي   مييييدان  دو  م ييي ز الم ضييي    مييي  ال سيييم  التعيييتط  جتنييي  إلييي 

 .الشت   م  األطفت  إلنقتذ مختلفة  بط   وتتدخ   والطف  األ  حمتمة

 متسييي لي ال أب يييت  وضيييعية أ  مغت بيييية"  ليييـ"أص ات تصييي م  فييي  أوضيييح  المختيييت   م ييي  آم ييية األسييي "  معييييالت " ابطييية   يسييية

 ألنهييي  صييي  الشخ وحتييي  والتعليمييي  الصيييح  المسيييت ى علييي  األطفيييت   ييي ال  لمسيييتق   حقيقييييت وتهدميييدا ك يييي ا مشييي ال "تعيييد اليييي  

 ."كمالذ التس   عل  سيتع دو 

  يي ز م الشييت    فيي  ب ب ت هييت التسيي   إليي  تلجيي  التيي  األسيي    يي   عيي  ال حيي  فيي  متمثيي  جمعيتهييت دو  إ  ال ابطيية    يسيية وقتليي 

 .يتت"إم تن لهت ليس  الت  األس   له    ابطت ت تقدمهت شه مة غ ا ية مستعدات   تك وت جيهه . بت عيته  "نق  

 الظيييت     لهييي   السيييل ية نع تسيييتتاال لشييي   فضيييت    يييتك م ييي  لييي  إذا ت فييي  "ال الخطييي ات  ييي   كييي  أ  تضييييف المختيييت  م ييي  ل ييي 

 .حس هت الت عية"  ل  ام  مصتح ة إج ا ات   تك وليس 

 لمخييييتط ا  ييي   وأو  الشييي ا    فيييي  المتسييي لي  أب يييت  م تظيييي  الييي   الخطيييي "  بييييـ"المستق   تصيييف  لميييت المختييييت  م ييي  وتط قييي 

 األمييي   ا ييي الشييي ا  . فييي  متسييي ل   ذومهييي  مييي وا أ  تعييي دوا كييي نه  وأمضيييت السييي قة  أو االنحييي ا  أو للع يييف تع ضيييه  "احتميييت 

 ."المشي ة الظت        ممت سة ح  الصغت  ف  مغ  

 الجمي  مسؤولية
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  علييي متعيييي  إنييي  والطفييي "  األ  لحمتمييية الم  متتنيييية الجمعيييية فييي  األخضييي  "الخييي  م سيييقة حميييتد   م ييي  سيييهت  تقييي   جهتهيييت  مييي 

 مقضييي   الييي م  األطفيييت    ييي ال  مسيييتق   وتييي مي  عليهيييت القضيييت  ميييت  كييي  بتألطفيييت   التسييي   لظيييت    تتصيييدى أ  الجهيييتت كييي 

 .ذومه   فقة الش ا   ف  وقته  معظ 

 تسيييي  ال لتجيييي م  صييييت مة قيييي اني  وتط ييييي  بييييـ"س  بداميييية الجمييييي  جهييييد متطليييي  الظييييت      يييي   عليييي  القضييييت  أ  سييييهت  وتعت يييي 

 ."بتألطفت 

 عييي   حييي ال فييي  وإقحيييتمه  اسيييتغالله  ع ييي  وذليييك ذومهييي "   طييي  مييي  "الع يييف المتسييي لي  أب يييت  علييي  مميييت   أنييي  سيييهت  وأ دفييي 

 ."الد اسة صف      الم تس  فم تنه  لألطفت  م تنت لي  و"  ا المت  

 القتصيييتدمةا الحييييت  فييي  دمجهييي  علييي  وتعمييي  أب ت هيييت  فقييية تتسييي   التييي  األسييي    ييي   بإحصيييت  الدولييية تقييي   أ  سيييهت  واقت حييي 

 حتييي " نفسييي     بتلشييي تقييي   أ  المع يييية الم  متتنيييية الجمعييييتت علييي  أ  م كيييد  الظيييت     لهييي   االقتصيييتدمة الجييي و  علييي  للقضيييت 

 ."األطفت    ال  مستق   م ق وا

 :يلي ما الصحافي التقرير راعى السابق، تمرينال في

 العت الت. إلحدى قصة خال  م  طفت األ  تس    قضية ل إ  التط    .1

 العت لة.      عل تقتص  ال القضية    أ أ  حصت يتت إ دم اإ .2

 ل الدته . وأ لألطفت  س ا  فق  ول األ سمت األ واستخدا  طفت األ خص صية عل  الحفت  .3

 العلم . التحصي  عل  ص ا اإل ف  المتمث  األطفت    ال  حيت  م  اإلمجتب  الجتن  إ هت  .4

  طفت .األ ة  م   تظه  ال للتق م  الم افقة الص    .5

 امضت .    تحدث  الت  الدته و بم افقة ت  طفت األ م  الحدم  .6
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 11 : رقم تمرين

   ابتدا ية مد سة ف  والمعلمي  االطفت  م  مجم عة مسل  احتجتز خ   تغطية 

 

 مييي  منميييدال م جيييد ال صيييتبتت.إ   يييتك ابتدا يييية. مد سييية فييي  والمعلميييي  طفيييت األ مييي  مجم عييية مسيييل  احتجيييتز عييي  ن يييت األ تييي د

 مضت .أ والصحتفة متجمه و . اال   ش  .  أ ع   تص    وال  الم ت  تحتص  الش طة ن ت .األ

 مثييي  تغطيييية ع ييد االعت يييت  بعييي  خييي  تأ الضيي و   مييي  التيي  ول ميييتتواأل الخطييي ات ميي  مجم عييية ضيي  الخ ييي    يي ا تغطييي  كيييف

 الخ      ا

 نفسك: اس  

  ومعتنتته   ص      هت إ م  مم    ال   المق    الحد    مت ·

  ال تجي   م  مقتبالت إلج ا  تفيةال  الم   ات لدمك    ·

  المغتد    كم  التد مسية الهيئة عضت أ حدأ طل  مت إذا تتص   ا  مم   كيف ·

  تغتد      ·

  وصييدمته   تيي ت    تظهيي   يي  الحييد   م قيي  ليي إ ت تعييت   مصييل   اليي م  المصييدومي  طفييت األ ذو  ميي  التعتميي  مم  ييك كيييف ·

  معه   التحد  ستحتو    
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 الثالث الفصل

 وحمايته الطفل بحقوق المتعلقة ةالصحفي   التقارير إعداد في ةجوهري   قضايا
 

  األطفال حماية

 واإلمييي ا   واالسيييتغال   الع يييف مييي  المختلفييية األنييي ا  لييي إ لإلشيييت   الطفييي " "حمتمييية مصيييطل  الي نيسييييف م ظمييية تسيييتخد 

 آم يييية والتطيييي     ال ميييي    عليييي  الطفيييي  سييييتعد)ت ةنمت ي يييي بيئيييية وتيييي في   السيييييتقتت جمييييي  فيييي  األطفييييت  لهييييت متعيييي   التيييي 

  أمضييييت     يييي ا ومشييييم  سييييليمة. بصيييي    وجسييييدم ت  وانفعتلي ييييت  واجتمتعي ييييت مع في ييييت  الطفيييي  تطيييي   فيييي  تسييييت   ومسييييتق  

 فييي  أو سييي مةأ  عتمييية دو  مييي  معيشييي   الييي م  أولئيييك مثييي  التهدميييدات  لهييي   ع ضييية  ييي  الييي م  األطفيييت  إلييي  ال صييي  

  .51الط يعية  وال  ا  ال ناعتت حتالت

 

   مست متت: ةثالث ضم  تحد  الحمتمة إج ا ات

 المجتم  في الطفل حماية المدرسة في الطفل حماية األسرة داخل الطفل حماية

 بتيييييي في  األسيييييي   قيييييييت  خييييييال  ميييييي 

 .للطف  األستسية المتطل تت

 والحمتمييييية األمييييي  تييييي في  خيييييال  مييييي 

 مييييت والتعييييتو  المييييدا   فيييي  لألطفييييت 

 للمسييييييت مة د سييييييةوالم األسيييييي   بييييييي 

 داخيييييييي  وأنظميييييييية قيييييييي اني  وإمجييييييييتد

 واألمهيييتت اآلبيييت  ومشيييت كة المد سييية 

  المختلفة. المد سة ب نشطة

 واألميييييت  األمييييي  معيييييتمي  خيييييال  مييييي 

 القيييي اني  وكيييي لك المجتمعييييية للم افيييي 

 نميييت  لضيييمت  تسييي  التييي  والتشييي معتت

 .واستق ا    األطفت 

 )ال ظتفييييييية  وصيييييييح    جسيييييييد  ب يييييييت 

  . مستم    ومتتبعة الغدا   

 والم ييييت  ال يئيييية بتختيييييت  األسيييي   قيييييت  األخطت . م  ختلية مد سة وج د

 أطفتلهت. لمعيشة الم تس ي  اآلم ي 

                                                 
51UNICEF (n.d.).Child protection. Available at: https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68567.html.[Accessed on 30 May 2018].  

https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68567.html.%255bAccessed
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 إمجييييتد خييييال  ميييي  األخالقييييية الت بييييية

 أفيييي اد بييييي  ومتننيييية عتدليييية عالقييييتت

 القييييييي  ب ييييييت  إليييييي  إضييييييتفة  األسيييييي  

 لييييدى الت ب ميييية والمهييييت ات واألخييييال 

 مييييي  تميييي التع مييييي  لتم ييييي ه  طفييييت األ

  المختلفة. الحيتتية الم اقف

 وأنظمييييييية واضيييييييحة قييييييي اني  وجييييييي د

 مسيييييي   وت اعييييي  تحمييييي  وتعليميييييتت

 ال مت ية. الطف 

 المخيييييتط  عييييي  األطفيييييت  أسييييي  إبعيييييتد

 ة.المجتمعي  

 ونفسييييي ت جسييييدم ت الطفيييي  تعيييي   عييييد 

  ب . ملح  أ  مم   أذى أل   

 أطفيييييييييتله  بتنوميييييييييد األسييييييييي  قييييييييييت 

 مييييييييي  تحميييييييييه  التييييييييي  مهييييييييت اتتلب

 مختط .ال

 

 :الطفل حماية قضايا / مجاالت

 الطفيي  حمتميية قضييتمت أبيي ز ميي و الختصيية. سييمتت  م هييت ول يي    واالسييتغال  الع ييف ميي  مختلفيية أنيي ا  ليي إ طفييت األ متعيي  

  :52التتل  عليهت الي نيسف م ظمة تعم  الت 

 .المسل   الع ف م  الحد   ·

  .الم اليد تسجي  ·

 األطفت . عمتلة ·

  .األطفت  زوا  ·

 .المسل حة الجمتعتت أو المسل حة الق ات مد عل  األطفت  دتج ي ·

 .بتألطفت  تجت اال ·

 األس مة. ال عتمة م  المح م   األطفت  ·

 .إعتقة ذو  األطفت  ·

 الط ا  . حتالت ف  األس  انفصت  ·

 .اإلنت  ختت  ·

                                                 
 /html25750_24267https://www.unicef.org/arabic/protection. :ال اب   عل   ف  2018-8-10  ت االست ج ت  "الطف  حمتمة قضتمت" )n.d(..الي نيسف 52



 

70 
 

 .األطفت   ضد الج س  الع ف ذلك ف  )بمت لألطفت  واإلست   الع ف ·

 .لألطفت  العدالة ·

 . المتفج    واألسلحة ةاأل ضي   ت األلغ ·

 األطفت . ضد التميين ·

 وال فت . واالجتمتع  ال فس  الدع  ·

 والفق . األطفت  ·

 

  الطفل لحماية الدنيا المعايير
ييينتُ   ت  كفييي ذات يةإلنسيييتنا طييي األ فييي  الطفييي  حمتمييية ت ييي   حتييي  قيقييي تح مجييي  ميييت علييي  الطفييي  لحمتمييية اليييدنيت المعيييتمي   ك 

 األطيييي   فيييي الطفيييي  لحمتمييية تتوالميناني يييي الخطيييي  مضييييع   للييي م  انطييييال  نقطيييية المعييييتمي   ييي    ت يييي  بتلتييييتل و مال مييية 

 .اإلنستنية

 مييي  اإلنسيييتن  العمييي  فييي  الطفييي  لحمتمييية اليييدنيت المعيييتمي  دليييي  فييي  الحمتمييية م يييتد  مييي  الم يييتد   ييي   صييييتغة أعييييدت وقيييد

 53الطف  حمتمة ل إ خت  بش   اإلشت  

  األذى من لمزيد األسر/داألفرا تعريض بتجن   :1 المبدأ

 :الم دأ   ا تح  ومق 

 ميييي  المتضيييي  فيييي  بتلتعتميييي  السييييلطتتو والمجتميييي   واألسيييي    الطفيييي   ميييي  كيييي    قيييييت  ةكيفي يييي عليييي   التعيييي    أ مييييية  -

 جدمد . التتدخ   إج ا  ق   معتلجتهت تت    س   الت  المست  

                                                 
Arabic-http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS- :ال اب  عل  2018-8-11 ف  االست جت  ت  .اإلنستن  العم  ف  الطف  لحمتمة الدنيت المعتمي  دلي  .2012 .الطف  حمتمة عم  مجم عة53
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 وأخييي   األعميييت  مختليييف مييي  واالنيييت  الييي ك   لألطفيييت  ةاالجتمتعي ييي األعييي ا و المت قعييية يتتللسيييل ك كتمييي  فهييي  كسييي  -

 الشيييي و  وت تي ييييتت  الم اصييييالتو األنشييييطة  ت قييييي  ذلييييك فيييي  بمييييت  تييييدخالت ةألم يييي التخطييييي  ع ييييد بتلحسيييي ت  ذلييييك

 الصحية.

 نظييي  وجهيييتت تحدميييد مييي  لليييتم   لهيييت  وتقييمييي  لل ييي ام  التخطيييي  فييي  وفتعييي  آمييي  بشييي   الطفييي  مشيييت كة تعنمييين -

 .ومصتلحه  واليتفعي  ال تلغي  نظ  وجهتت  ع فضال   ومصتلحه  األطفت 

 األطفيييت  أو ذومهييي  عييي  الم فصيييلي  األطفيييت  مثييي  غيييي    دو  واألسييي  األطفيييت  مييي  لفئيييتت خيييدمتت تخصييييص  تج  ييي -

 أخ ى.   م بتلتج يد والتحتقه  انفصتله  محفن أ  المم   م  فه ا المسلحة  ال ناعتت ف  ستبقت الم خ طي 

 التخطيييي  علييي  والحييي   تسيييةالحس   المسيييت   مييي  التعتمييي  ليييدى المسيييت ي   مييي افقته   وأخييي لألطفيييت  السييي مة ضيييمت  -

 للخص صية. واحت ا  بع تمة للتدخالت

 زتحي   دون من المساعدة إلى األسر/األفراد وصول ضمان :2المبدأ

 غيييي  عييي  أو بقصيييد سييي ا    والتيييدخالت الخيييدمتت عييي  دم سيييت ع  المُ  األسييي و األطفيييت  تحدميييد الم يييدأ  ييي ا فييي   المهييي مييي  -

 أو صيييحية  أو اقتصيييتدمة  أو اجتمتعيييية  أو دم يييية  العت يييت ات أخييي ى دو  فئييية اسيييت عتد ميييت  أ  المم ييي  مييي و قصيييد 

 متطل تتهيييتل واالسيييتجتبة الفئيييتت  ييي   تحدميييد األطفيييت  مييي  العيييتملي  مييي  متطلييي  و ييي ا  األسييي ت  مييي  وغي  يييت ..ع قيييية

 . وخدمته إليه  لل ص   ووست   ط   وابت ت   س م  بش  

 واإلكراه العنف عم الناجم والنفسي   الجسدي   األذى من األسر/األفراد حماية :3المبدأ

 وتيييدخالتهت الطفييي  حمتمييية سيييتتم س   تسيييع  بي ميييت  الح  مييية عيييتت  علييي  األطفيييت  حمتمييية فييي  ال  يسييية المسييي ولية تقييي  -

 للع ف. ضه تع    ف   م  والتقلي  األطفت  أم  تعنمن إل 

 آثار من والتعافي ،المتاحة الحلول والتماس ،بحقوقهم المطالبة على األسر/داألفرا مساعدة :4المبدأ

 االنتهاكات

 علييي  والقيييت مي  لأل ييي  وداعمييية بحقييي قه  المطتل ييية فييي  لألطفيييت  داعمييية تيييدخالته  ت ييي   أ  علييي  اليييدا   الحييي   -

 .الطف  بحق   للمطتل ة األطفت   عتمة

  .المفق د  ال ثت   است دا  أو ت مي ل الجه د وب   الم اليد تسجي  تعنمن ذلك مثت  -

 الممتل تت. واست داد المي ا  مث  القتن نية بتستحقتقتته  للمطتل ة األطفت  دع  -
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 الطفل حماية أنظمة تقوية :5المبدأ

 عيييتد  ألطفيييت ا تحمييي  التييي  والسيييل كيتت  والم سسيييتت  والقييي اني   والعملييييتت  الجهيييتت تتصيييف قيييد ةاإلنسيييتني   األطييي  فييي 

 ةال ط ي ييي ةاألنظمييي لتطييي م  ف صييية االسيييتجتبة م حلييية تييي ف  قيييد ول ييي  الفعتليييية. عيييد  أو بتلضيييعف  الطفييي  حمتمييية )أنظمييية

 ة.المجتمعي   األنظمة ذلك ف  بمت  الطف  لحمتمة وتق متهت

 

 اإلنساني العمل في الصعبة الظروف تخطي على الطفل قدرة تقوية :6المبدأ

  .مهت اته  م  والتعنمن األطفت  لدى الق   نقتط إل  تست د الت  ال  ام  وتقدم  تصمي  خال  م  وذلك -

 وأق ان . وأس ت  الطف  بي  األس مة العالقتت أواص  تق مة ال  ام      أ دا  م  م    أ  -

 وعت الته . لألطفت  والتقتليد والعتدات األع ا  االعت ت  بعي  للطف  المقدمة ال  ام  ت خ  أ  -

 فييي  المييي ث م  واألشيييخت   القيييتد و  المحلييي  المجتمييي  سيييتتم س   ق ييي  مييي  الطفييي  حمتمييية لقضيييتمت والت مييييد اليييدع  حشيييد -

 وقضتمت  . وأس    األطفت  دع  ليستطيع ا المجتم  

 األردن في دةالموح   جراءاتاإل دليل في وردت كما األطفال الناجين م  للعمل التوجيهية المبادئ

 

 ميي  مجم عيية مجييتدإ ميي  بييد   ال كييت  ليي ا  .معهيي  تعتمل ييت ط مقيية عليي   ييتجي ال إزا  ومعتقييدات ت م اقف ييت تيي ث   أ  المم يي  ميي 

 ال عتمييية مييي  مسيييت ى أفضييي  تييي في  أجييي  مييي  ال يييتجي  مييي  عمل يييت ط مقييية تح ييي  التييي  54الم حيييد  والت جيهيييتت الم يييتد 

 مل : مت الم تد  تلك م  .وتميين ةشخصي   وم اقف اعت ت ات ةأم   ع  بعيدا   لل تجي /األطفت  

 

 األطفييييت  سيييالمة بتييي مي  الفضيييل  الطفييي  مصيييلحة فييي  األستسيييي  المعييييت  ومتمثييي  الفضبببلى: الطفبببل لحةمصببب تعزيبببز .1

 اإلمجتبييييية ال تت ييييـ  تقييييييـ  الخدمييييـة مييييـ لمقد   وم  غييييـ    عييييتمته  و معييييتلجته  و  فييييت ه  وضييييمت   والعتطفييييية ال دنييييية

                                                 
 ال    عل  الم    للع ف التصد  و م  لل قتمة لط ا  ا حتالت ف  ال كتالت بي  المشت كة الم حد  العم  إج ا ات دلي   .2013) .االجتمتع  ال    عل  الم    والع ف الطف  لحمتمة الف عية العم  مجم عتت54

 unhcr.org/en/documents/download/2https://data.38428ال اب  عل  2018-8-16 ف  االست جت  ت  األ د  ف  الطف  حمتمة و االجتمتع 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38428
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 اإلجيييـ ا ات ل تفيييـة م  غيييـ  كيييـمت ته  ب عيييتم والم كليييـي  األطفيييت  مشيييـت كة علييي  الحييي   ميييـ  إلجييي ا اته  والسيييـل ية

 فيي  األطفييت  بحقييـ   المسييـت  عييد  اإلجيي ا ات ل تفيية م  غيي  كمييت ضيي  ا   األقييـ  اإلجييـ ا ات مسييـت  اتخييـتذ ضييـمت 

 المسـتم . والتط   بتألمت  التمتـ 

 

 أث يييت  األ ميييية غتمييية فييي  أمييي ا   لألطفيييت  والعتطفيييية ال دنيييية الطفييي  سيييالمة ضيييمت  مسييي لة عيييد  تُ  الطفبببل: سبببالمة ضبببمان .2

 د الجسيييي  فت يييي  تضييييم  أ  الطفيييي  عيييي  بتل يتبيييية المتخيييي   اإلجيييي ا ات جمييييي  عليييي  وم  غيييي  والمعتلجيييية. ال عتميييية

 .ال عيد ك لكو القصي  ىالمد عل  والعتطف 

 

 والتشييييجي  بتل احيييية الشييييع   إليييي  الج ييييـس    االعتييييـدا  عييييـ  مفصحييييـ   ال مييييـ  األطفييييـت  محتييييـت  :الطفببببل مواسبببباة .3

  اإلفصيييـت  مييي التعتميييـ  كيفييييـة حيييـ   ال عتميييـة مقدميييـ  تد ميييـ  متطليييـ  و يييـ ا الخدميييـتت. ميييـ مقد    ق ييي مييي  واليييدع 

 عيييـ   مفصيييح  ال ميييـ  األطفيييت  تصدميييـ  ال عتميييـة مقدميييـ  وعيييـ  مت جيييـ  م تسيييـ . بشيييـ   الج سييي  االعتيييدا  عيييـ 

 لييي . ضيييـ اتع  اليييـ   عتيييـدا اال بخصيييـ   األشيييـ ت  ميييـ  شيييـ   بييي   علييييه  الليييـ   إلقيييت  وعيييـد  الج سييي  االعتيييدا 

 ميييةوال عت ت بتألميييـ مشيييـع و  األطفيييـت  جعيييـ  الخيييدمتت مقدميييـ  عيييتت   لعيييـ تقييي  التييي  ال  يسيييـية المسيييـئ ليتت وميييـ 

 للخدمتت. لتلك تلقيهـ  أث ـت 

 

 واسييييـتخدامهت لإلسييييـت   الطفييييـ  تعيييي   حتدثييييـة عيييي  المعل مييييـتت جمييييـ  م  غييييـ  م تسيييي : بشيييي   ةالسببببري   ضببببمان .4

 مع  :   او س مة  بط مقة وتخنم هت ت تدلهـوت

  .الطف  م  المقتبلة أث ت  ةبس م   المعل متت جم  ضمت  -

 علييي  الحصييي   بعيييد المع فييية إلييي  الحتجييية أسيييت  وعلييي  المحليييية والسيتسيييتت للقييي اني  وفقيييت المعل ميييتت ت يييتد  ميييت  أ  -

 ب عتمت . الم ك  أو/و فق   الطف  م افقة

 .آم  بش   المعل متت تخنم  مت  أ  -

 االعتيييـدا  حيييـتالت عيييـ  اإلبيييـال  المحليييـ  القتنيييـ   بم جيييـ  الخدميييـتت مقدميييـ  عيييـل  متعييييـ  األمتكيييـ  بعيييـض وفييي  -

 تبإجييييـ ا ا ب عييييتمته  والم كلييييـي  األطفييييـت  إبييييـال  م  غييييـ  وبتلتييييـتل  المحليييييـة. السييييـلطتت إليييي  األطفييييـت  علييييـ 

 المت سيييـ أو فيييـ الط مصلحيييـة فيهيييـت ت يييـ   التيييـ  حيييـتالتال وفييي  الخدميييـتت. تقدميييـ  بداميييـة ع يييـد اإللناميييـ  اإلبيييـال 

 الطف . حمتمـة أجـ  مـ  ـةللس م   حـدود ت جـد للخطـ   مع ضتيـ 
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 عليي  تيي ث  التيي  القييـ ا ات اتخييتذ عملييية فيي  المشييـت كة فيي  الحييـ  لألطفييـت  :القببرار صببن  ةعملي بب فببي الطفببل إشببراك .5

 .وعمـ   نضج  لمسـت ى م تس ت   الق ا  اتختذ ف  الطف  مشت كة مست ى م    أ  م  غ و حيتته .

 

 مييي  نفسييي  العتليييية الجييي د  مسيييت ى تقيييدم  م  غييي  ة(:والشبببمولي   التمييبببز عبببدم )مببببدأ ومسببباواة بعبببدل طفبببل كبببل   معاملبببة .6

 ضيييـ و أو ميييـة األس  الحتليييـة أو الج يييـ   أو الدميييـ   أو العيييـ    عيييـ  ال ظيييـ  صييي  ب لألطفيييـت   والعيييـال  ال عتمييية

 لهيييي  متييييي  تمييييـم عتقييييـة اإل أو ال ييييـتد    القييييـد ات أو المييييـتل   ال ضييييـ  أو الثقتفيييييـة  الخلفييييية أو ب عتمتييييـ   الم كلييييـي 

 س ت .األ م  س   أل  عتدلة غـي  بط مقـة طفـ  أ   معتم   أال وم  غـ  إم تنتته . أقصـ  تحقي  ف صـة

 

 الشيييـفت . علييي  القيييـد   امتالكيييـ  إلييي  بتإلضتفيييـة ف ميييـد    قيييـ    ونقيييـتط قيييـد ات طفيييـ  ليييـ     :األطفبببال مرونبببة تعزيبببز .7

 دىلييي لط يعييييةا القيييـ   نقيييـتط مييي  واالسيييـتفتد  علييي  التعيييـ   مسيييـ ولية الخدميييـتت مقدميييـ  عتتيييـ  علييي  مقييي  بتلتيييـتل  

 فيييـت األط  ونيييةم تعييينز التيييـ  الع امييي  تحدميييـد م  غيييـ  والشيييـفت . التعيييـتف  عملييييـة مييي  كجييين  وذليييـك واألسييي   الطفيييـ 

 محظيييـ   ال ميييـ  ت لألطفييي بتل سيييـ ة أكيييـ   اإلسيييـت   ميييـ  التعيييـتف  فييي   وت ييي   الخدميييـتت. تقيييدم  أث يييت  عليهيييـت وال  يييت 

 المجتم . وف  األس مـة الحيـت  ف  الفعتلة والمشـت كة بتل عتمة

 األطفال حماية على األسر مساعدة

  ومتطييي    سيييليمة حييييت  معييييش األميييت  مييي     جييي فييي  وحق قييي  احتيتجتتييي  تييي ف  متسيييتمحة متحتبييية أسييي   فييي  م شييي  الييي   الطفييي 

 األسييي   مييي  تجعييي  التييي  األمييي   أ ييي  مييي  األسييي     التمتسيييك ومُعيييد   ذليييك. لهييي  متييي ف  ال الييي م  األطفيييت  بخيييال  ت  اجتمتعي ييي

يييدا   األسيي   ب ييييت  واالحتفييت  ال اليييدم  اتفييت  أ    كميييت متننيية. نشييي   الطفيي  فيييي  م شيي  محضيي ت    ممييي  و ت  مجتبي ييإ ا  جييي    مُشيي   ُ  م ح 

 . 55ح ل  م  بتل  ت  وثقة ب فس  ثقة الطف 

 

  : 56الطفل على وأثره األسرة داخل الوالدية الرعاية نمط

  ميي ع همييت  مصييد مييت اليي  إضييتفة تيي جيهه   وأسييتلي  أطفتلهمييت  عتميية فيي  ال الييدم  ط مقيية األسيي مة ال عتميية نميي  مشييم 

ُ  ومتضيييم  وم اقيييف  وأفعيييت  أقييي ا   بييي م  صيييي ت شخ وتطييي    الطفييي  نمييي    متييي ث  األسييي  . دأفييي ا بيييي  العالقيييتت شييي   أمضيييت

 كتلتتل : تتص ف ا  المم   م  المختلفة الت بية ف نمتط ب   المحي  ال عتمة

                                                 
55
 UNICEF. 2010. Child Disciplinary Practices at Home. Available at: https://www.unicef.org/protection/Child_Disciplinary_Practices_at_Home.pdfا

56Ibid 

https://www.unicef.org/protection/Child_Disciplinary_Practices_at_Home.pdf
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  الغتليي  وفيي  نفسييهت ميي  واثقيية غييي  شخصيييتت إنتييت  إليي  ميي د  طوالتسببل   القسببوة عليي  القييت   والت بييية ال عتميية نميي 

 الطفيييي  عيييي وتج  ت  وعتطفي يييي ت  اجتمتعي يييي للطفيييي  السييييلي  التطيييي   إعتقيييية عيييي  فضييييال   المسيييي ولية  تحميييي  عييييد  إليييي  تمييييي 

 والعدوانية. اإلح تط مث  السل     السل ك أش ت  لجمي  ع ضة

 عتمييية فييي  بيييدو  مت ال اليييدم  مقييي   ال بحيييي  اإل ميييت   حيييد   مصييي  الييي   التسببباهل نمبببط عليهيييت مغلييي  األسييي  بعيييض  

  مييي ال ثيييي   إلييي األطفيييت   عييي   م   مميييت ومتيييتبعته   لتييي جيهه   ال يييتف ال قييي   ا مييي ف   وال أطفيييتله   وحمتمييية وت ميييية

 السل ي ة. والسل كيتت المختط 

 

 :عل  فيق   واإلمجتب    الداع  ال عتمة نم  أمت

  حق قه . وضمت  األستسية  األطفت  احتيتجتت تل ية  -

 الي م . وال وتي  اللع  ف  مشت كته  -

  واست تتجتته . ومشتع    أف ت    احت ا   -

 في . الطف  وإش اك األس   داخ  لح ا ا  -

 العالقة. ود   الح  بمشتع  وإحتطته  بتألمت  األطفت  إشعت    -

  سل يتته . م  بدال   األب ت  إمجتبيتت عل  الت كين  -

  األس  . داخ  والمشت كة الق ا   واتختذ لالختيت  ف   األطفت  إعطت   -

  ال دن . العقت  ع  واالبتعتد ي التشج عل  تق   امجتبية ت دم  أستلي  استخدا   -

  األب ت . بي  التميين وعد  العدالة  -

  به . واال تمت  ل عتمته  ال تف  ال ق  ت في   -

  زا د . حمتمة إل  تتح   أ  دو  وحمتمته  األطفت  متتبعة -

  األطفت . حيت  ف  ثتبتة وق اني  حدود وج د  -
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 األطفال على ةاإليجابي   الرعاية أثر

 لتفتعيييي ا عليييي  قييييد   أكثيييي  وسييييي  ن    ةواالسييييتقاللي    بتلتق  يييي سيشييييع و  داعميييية أسيييي   فيييي  م شيييي و  ليييي م ا طفييييت األ

 إنتتجيييييةو ةإبداعي يييي أكثيييي و أك يييي  بشيييي   أنفسييييه  عليييي  سيييييعتمدو  كمييييت اآلخيييي م . ميييي  والت اصيييي  والمشييييت كة االجتمييييتع 

 ميييتك  للييي ات ةمجتبي ييإ ب ظييي   ومتمتعيي    أعلييي  ب نفسييه  ثقيييته  وت ييي    والتحصييي  اإلنجيييتز عليي  قيييد   أكثيي  و ييي   وطالقيية

 أو  العنلييية وأ  اإلح يييتط مثييي  السيييل ية تتللسيييل كي   ع ضييية وأقييي     ومشيييتع    أنفسيييه  عييي  التع يييي  علييي  قيييد   أكثييي  أنهييي 

 ة.العدواني  

 

 األطفال حماية في الدعم / والمناصرة اإلعالم دور

 

 تغيييييي  إلحييييدا  مسييييتهدفة مجم عيييية عليييي  التيييي ثي  إليييي  تهييييد  التيييي و لهييييت المخطيييي  التييييدابي  مجم عيييية  يييي  المناصببببرة:

 ذو  علييي  خت جيييية ضيييغ ط إمجيييتد خيييال  مييي  أو  ال فييي ذ ذو  األشيييخت  بتسيييتمتلة الم تصييي   تحيييد  أ  ومم ييي   إمجيييتب   

 تحتيييت  كميييت  وتحتلفيييتت شييي اكتت وعمييي  اآلخييي م  مييي  العمييي  الم تصييي   وتتطلييي  اإلعيييال . أو الت اصييي  ط مييي  عييي  ال فييي ذ

 ب فسيييهت مطتل هيييت تحقيييي  مييي  تيييتم   حتييي   أطفيييتال   التحتلفيييتت  ييي   تضييي  ع يييدمت وبيييتألخص    لميييدن   ا المجتمييي  دعييي  إلييي 

 .57الجهتت م  وغي  ت السلطتت ومست لة

 قضيييتمت فييي  والم تصييي   الت اصييي  مييي  كييي    ميييت  أ   ييي : األطفيييت  قضيييتمت فييي  الم تصييي   عمييي  سيييي  مح ييي  الييي   والمعييييت 

 .وسالمته  الفضل  ومصتلحه  واإلنت   ال ك    فت األط ك امة احت ا  مضم  بش   الطف  حمتمة

 :58التالي ،الطفل إنقاذ منظمة من المناصرة دليل عليها نص   التي المناصرة خصائص من

   ك أ  ح   الم تص   م ض   متمح  ة.اإلمجتبي   ال دا   مجتدإ وك لك  تدفة  حل   أمجتد أج  م  إمجتب  تح  

  علييي  التييي ثي  إم تنيييية ليييدمهت التييي  الفئيييتت اسيييتهدا  وكييي لك التغييييي  أجييي  مييي  السيتسيييتت علييي  الت كيييين م ييي   أ  مجييي 

  إطيييت ضيييم  األطفيييت  قضيييتمت جميييي  وضييي  ومحتولييية الم سسييي   التغييييي  األستسييي  الهيييد  وم ييي   األطفيييت . حييييت 

 .السيتستت

 تتبعتهت.وم تقييمهت مسه  وواضحة معي ة محدد  أخ ى وأ دافت   واضحة شتملة أ دافت   الم تص   ب  د شم ت 

                                                 
 handbook.pdf-version-Arabic-http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS :ال اب  عل  2018-8-11 ف  االست جت  ت  .اإلنستن  العم  ف  الطف  لحمتمة الدنيت المعتمي  دلي  .0122 .الطف  حمتمة عم  مجم عة      57

  /pdf0_5419https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents. ال اب  عل  2018-8-9 ف  االست جت  ت   الطف  إنقتذ م ظمة م  الم تص    دلي .الطف  إنقتذ م سسة 58  

http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
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 المييدى  قصييي   األ ييدا  وضيي  مجيي  كمييت واحييد   لميي   م فيي  سيي معت   إجيي ا    وليسيي  المييدى ط مليية الم تصيي   ليييةعم 

 .الط م  للمدى أشم  ت    وأخ ى

  ب فت ه  والع تمة األطفت  حيت  تحسي  و   أال األستسية الغتمة ل ل   ال سيلة ت    أ  أج  م  الم تص   ت ش. 

  أجلهيييي  ميييي  نشيييي ت اليييي م  األفيييي اد أو األطفييييت  آ ا  ث ابتهييييت ميييي  وم يييي   الميييييدا  ميييي  صيييي  تالم  ت شيييي  أ  مجيييي 

 .الم تص  

    مجييي  لييي ا العتمييية. السيتسيييتت مجيييت  فييي  ت ييي   انهيييت حيييي  مخيييتط  بعيييض عليهيييت  تت ت ييي الم تصييي   مثييي  م يييتد   كييي 

  .لهت التصد  أو/و المختط    ه   ام تنية ف  التمع 

   فييي  والمييي ث م  الميييدن   المجتمييي  م ظميييتت ضيييم هت مييي  معي ييية جهيييتت مييي  الت اصييي  علييي  تسيييت د أ  مجييي  الم تصييي 

 تعييد ق ازدمييتد ميي  تيينداد ف نهييت الهييد  بليي   فيي   أمييت والجمهيي    الخييت   القطييت  جهييتت وبعييض القيي ا   صيي تعة

 .الدع 

 الفئيييتت دعييي  أجييي  مييي  الطييي ا   حيييتالت فييي  مييي ث   قييي   عيييد  وتُ  الطييي ا   حيييتالت فييي  مهييي   ال  يييتدو  الم تصييي   جهييي دول

 : 59المجتم  ف  المظل مة

  ال ناعتت. م تط  ف  األطفت  لحمتمة وال  ام  المخصصتت م  تنمد  أ الح  متت عل  

  بعيييد ميييت  ييي و  وكييي لك الطت  ييية للحيييتالت للتصيييد  وذليييك الميييدى ط ملييية المييي   ب ييي ام  االلتييينا  الميييتنحي  علييي 

 .الدم  إعتد  وم هت الحل   م  األزمتت

   س م . نح  عل  اإلنستنية للمستعدات المحتتجي  األطفت  تلق  تضم  اج ا ات  تك  ت    أ  مج 

 اال تمت . ك  م ليهت أ  الدول  المجتم  عل  الت  األول متت  أ  عل  فهمت الطف  وحمتمة التعلي  أمت 

  المع    أص اته  ل إ وتستم  األطفت  حتجتت اإلنستنية اإلغتثة استجتبة تل   أ  مج. 

  مييي  تمشييييت الطييي ا    حيييتالت فييي  الطفييي  لحقييي   المتحيييد  األمييي  اتفتقيييية بم جييي  بتلتنامتتهيييت ال فيييت    ميييتتالح علييي 

 .ئي بتلالج الختصة والق اني  الدول  القتن   اتفتقيتت م  وغي  ت المتحد  لألم  األم  مجل  ق ا ات

                                                 
59 Ibid 
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 والتصيييد  مييي  لل قتمييية الطييي ا   حيييتالت فييي  ال كيييتالت بيييي  المشيييت كة الم حيييد  العمييي  "إجييي ا ات دليييي  فييي  و د كميييت

 حمتميييـة مجيييـت  فييي  العتمليييـة الفتعلييـة الجهيييـتت تسيييتطي  األ د " فييي  الطفييي  وحمتميية االجتميييتع  ال ييي   علييي  الم  ييي  للع ييف

 :60خال  م  وذلك الع ـف مـ  لل قتمـة المحليـة المجتمعـتت لتع ئـة األنشـطة مـ  مجم عـة ت ف  أ  الطفـ 

  المحل   المجتم م ظمتت قد ات ب ت. 

  لليتفعي  وم اكن لألطفت  صدمقة مستحتت إنشت.  

  والمعلم   الطف   ب عتمة الم كل   / اآلبت  و ابطة الطف   لحمتمة ولجت  حمتمة  لجت  ت سي. 

  الطف  ب عتمة لي الم ك   واآلبت  لألطفت  الحيتتية مهت اتال / الت عية أنشطة ت في. 

  الحمتمة قضتمت ح   واألطفت   وال جت لل ست  الت عية أنشطة ت في. 

 والطف  وال ج  الم أ  حمتمة م ض   ح   ال ع  ل ش  الدم   جت   ئةتع. 

 الع ف أعمت   لتج    والفتيت  ال جت   ئةتع.  

  الحيييي ا  وتحفييييين الت عييييـة ل شيييي  الجمت ي مييية اإلعييييـال  ووسييييـت   االجتمتعيييية  اإلعييييال  ووسيييـت   الف ييييـ    اسيييـتخدا 

 فييي  ه وإشييي اك واألطفيييت  وال سيييت  ال جيييت  مييي  اإلعتقييية ذو  األشيييخت  عييي  ال حييي  الع يييف  مييي  ةالحمتمييي م يييدأ حييي  

 الع ف. م  بتل قتمة متعل  فيمت األنشطة

  بتألنشطة وإش اكه  واألطفت  وال ست  ال جت  م  اإلعتقة ذو  ع  ال ح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عل  الم    للع ف التصد  و م  لل قتمة الط ا   حتالت ف  ال كتالت بي  المشت كة الم حد  العم  إج ا ات دلي   .2013) االجتمتع . ال    عل  الم    والع ف الطف  لحمتمة الف عية العم  مجم عتت       60

  unhcr.org/en/documents/download/2https://data.38428ال اب  عل  2018-8-16 ف  االست جت  ت  األ د  ف  الطف  وحمتمة االجتمتع  ال   
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 12 :رقم تمرين

 

 التتلية: ةالثالث متك األ ف  فت ألطا لهت متع   أ  مم   الت  الخط   الم اقف مت   .1

o  الم ن  ف.     

o  المد سة ف. 

o  المجتم  ف. 

  طفت  األ حمتمة ف  اإلعال  دو     مت .2

  األطفت   حمتمة ف  عال اإل ت اج  الت  التحد متت    مت .3

  ت  األطف أذى ال  ت د  قد الت و عال اإل ممت سهت والت  ثقتفيت   المق  لة الشت عة الممت ستت بعض    مت .4

 األطفت   حمتمة إزا  بتلتنامتت  القيت  ف  عال اإل دو  نضم  أ  مم   ت كيف .5

·  

 ةاألسري   الرعاية من المحرومون األطفال

 

   سيي أل  مه والييد ميي  معيشيي   ال اليي م  األطفييت  جمييي  أنهيي  عليي  االسيي مة ال عتميية ميي  المح ميي   االطفييت  تع مييف مييت 

 ال  ييي ه ل الحييييت  قييييد علييي  آبيييت    م  نييي ا الييي م  االطفيييت  التع ميييف مشيييم  أ  ومم ييي  الظييي و . مييي   ييي   أ  وفييي  كيييت 

  له . ال عتمة مقدم ا

 عييي  م فصيييلي  وكييي لك  سيييمية غيييي  أو  سيييمية  عتمييية م سسيييتت فييي  العيييتل  أنحيييت  جميييي  فييي  األطفيييت  مالميييي  معييييش

 المح ومييي   األطفيييت  .مختلفييية ألسييي ت  االنفصيييت  لخطييي  مع ضييي   األطفيييت  مييي  اآلخييي و  ال ثيييي و  و  يييتك واليييدمه .

 لالسيييتغال  متع ضييي   الحتضييي ة  األسييي  أوفييي  األقيييت   مييي  معيشييي   الييي م  او الم سسيييتت فييي  )اميييت ال الدمييية ال عتمييية مييي 

 مقضييي   أحيتنيييت فيييتنه  الم سسيييتت فييي  األطفيييت  أميييت للم اق ييية. ختضييي  غيييي   فيييت ته  أ  كميييت واإل ميييت   المعتملييية وسييي  

 لإلسيييت   ضيييه تع    عييي  عيييدا  واالجتميييتع    العيييتطف     التطييي    لضيييعف ضيييه مع    و ييي ا  دا  غيييي  مييي  طييي مال وقتيييت فيهيييت

 األطفيييت  م ييي   ع يييدمت نسييي ة أعلييي  ت ييي   المخيييتط   ييي   الجسيييد . والع يييف الج سييي  االعتيييدا  ذليييك فييي  بميييت واالسيييتغال  

 .61المسلحة ال ناعتت أو الط ا   حتالت ف  العت لة ع  فصله  مت  حي  أو  عتمة ةأم   دو  م 

                                                 
 /html25758_24267www.unicef.org/arabic/protection. :ال اب  عل  2018-8-11 االست جت  ت  االب مة ال عتمة م  المح وم   االطفت  .الي نيسف   61
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 عيييت  فييي  الي نيسيييف مييي  تق مييي  حسييي  للخطييي . ضييي  المع    طفيييت األ غتل يييت    ييي  ةاألسييي م   ال عتمييية مييي  المح مييي   ت األطفييي

 اليتيييي  الطفييي  الي نيسيييف م ظمييية وتعييي    .62 د األ فييي  سييي مةاأل ال عتمييية مييي  محييي و  طفييي  1000 ل حييي ا   يييتك 2017

 ."63كليهمت أو والدم  أحد فقد طف  "ب ن 

 (13) رقم تمرين

 

 ةاألس م   ال عتمة م  المح م   األطفت  ين:التمر اسم

 التمرين: هدف

 .األس مة ال عتمة م  المح و  الطف  لهت متع   الت  المختط  عل   التع    ·

 .ةاألس م   ال عتمة م  المح ومي  طفت األ احتيتجتت عل   التع    ·

  دقيقة 45 التمرين: وقت

  عم  مجم عتت + ذ    عصف الطريقة:

 أو ا  قال  أ لقال   ا لل  ا الالزمة: المواد

 اإلجراءات

  مجم عتت 4 ل إ المشت كي  المحتض  مقس  ·

 ال عتمييية مييي  المحييي و  الطفييي  لهيييت متعييي   التييي  المخيييتط  مييي  بمجم عييية التف يييي  المشيييت كي  مييي  المحتضييي  مطلييي  ·

 المختلفة: المست متت عل  األس مة

 االجتمتع    التط  ال فس  التط    العقل  التط    والصح  الجسد  التط  

 

 اإلجتبتت لع   مجم عة ل   قت د تعيي  المشت كة المجم عتت م  المحتض  مطل  ·

                                                 
62UNICEF.(2017). MOSD, UNICEF convenes experts meeting for a national strategy on foster care for children without parental care. Available at 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/UNICEF%20Jordan%20-%20Media%20centre%20-

%20MOSD,%20UN...are%20for%20children%20without%20parental%20care.pdf . [Accessed on 12 June 2018]. 
 https://www.unicef.org/arabic/media/24327_45138.htmlالي نيسف. االمتت  ت  االست جت  20-8-2018 عل  ال اب . 63

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/UNICEF%2520Jordan%2520-%2520Media%2520centre%2520-%2520MOSD,%2520UN...are%2520for%2520children%2520without%2520parental%2520care.pdf
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/UNICEF%2520Jordan%2520-%2520Media%2520centre%2520-%2520MOSD,%2520UN...are%2520for%2520children%2520without%2520parental%2520care.pdf
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 طفيييييت األ احتيتجيييييتت لتييييي مي  تتخييييي  ا  مجييييي  التييييي  بيييييتإلج ا ات التف يييييي  المجم عيييييتت مييييي  المحتضييييي  مطلييييي  ثييييي  ·

 التتلية: المست متت عل  األس مة ال عتمة م  المح ومي 

 ةح  مي   التنامتت

  لتش معتتوا الق اني 

 العت /وال صمة االجتمتعية االعتقتدات

 ال عتمييية وأ ميييية دو  حييي   والتثقييييف الت عيييية فييي   االعيييال دو 

 ال دملة

  لألس  المت ف   االجتمتعية الخدمتت

 

 بديل: نشاط

 ح  : علم    ب ح  القيت  الطال  م  مطل  ·

o س مةألا ال عتمة م  المح ومي  األطفت  تخص   الت  ال ط ية التش معتت. 

o د األ ف  األس مة ال عتمة م  المح ومي  لألطفت  المت ف   الخدمتت .  
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  االسر انفصال
 أسييي   . عييي  األطفيييت  انفصيييت  إلييي  غتل يييت   مسيييلحة  نناعيييتت أو ط يعيييية كييي ا   كتنييي  سييي ا  الطييي ا    حيييتالت تييي د 

 مسييييتعدم  آخيييي م  األسيييي   ميييي  أفيييي اد لييييدمه  اسيييي    عيييي  الم فصييييلي  األطفييييت  معظيييي  فييييت  الي نيسييييف م ظميييية وحسيييي 

 ميييي  لل قتميييية الطيييي ا   حييييتالت فيييي  ال كييييتالت بييييي  المشييييت كة الم حييييد  العميييي  "إجيييي ا ات دلييييي  فيعيييي   ل عييييتمته .

 األطفييييت  بيييي نه :" الم فصييييل   "األطفييييت  األ د  فيييي  الطفيييي  وحمتميييية االجتمييييتع  ال يييي   عليييي  الم  يييي  للع ييييف والتصييييد 

 بتلضييي و   ليييي  ل ييي  و العييي    أو القيييتن   بح ييي  ب عيييتمته  الم كييي  الشيييخص عييي  أو األبييي م  كيييال عييي  انفصيييل ا الييي م 

 تعميييي  .وليييي ا 64لهيييي  أقييييت   ميييي  مصييييح بي  ل يييي  ذومهيييي  عيييي  م فصييييلي  م  نيييي ا أ  المم يييي  فميييي  آخيييي م   أقييييت   عيييي 

 أو واليييدمه  مييي  شيييمله  لييي  إلييي  تهيييد  التييي  بتلخيييدمتت والم فصيييلي  المصيييح بي  غيييي  األطفيييت  إميييداد علييي  الي نيسيييف

  عتميييية لت تيييي  الحتجييية دعييي  وإذا الح  ميييية. الجهيييتت مييي  بتلت سييييي  مم ييي   وقييي  ب سييي   المعتيييتدم  عتميييةال  مقيييدم 

 .65األس   وحد  عل  تحتفظ بط مقة تقدممهت مت  أ  تشج  الي نيسف فإ  م قتة 

 مصيييح بي  غيييي  أطفيييت  903 دخييي   تييي  السييي  مة األزمييية بدامييية وم ييي  أنييي  إلييي  2014 لعيييت  الي نيسيييف حصيييت يتتإ تشيييي 

 تقيييت م  وفييي  .66الثتلثييية أو الثتنيييية الد جييية مييي   ييي  أقيييت   ب فقييية دخلييي ا  أسييي    عييي  بمعييين  أطفيييت  1810و بييي ومه  

 السييي تي  خيييال  دولييية 80 فييي  ذومييي  عييي  وم فصييي  م افييي  دو  مييي  طفييي  300,000 عييي  مقييي  ال ميييت تسيييجي  تييي  الي نيسيييف

 .67مجتمعة 2016 و 2015

 : 68أ  األحم  الصلي  م ظمة تقت م  وتظه  كمت

 المفقييي دات ال سيييت  عيييدد ضيييعف متجيييتوز العيييدد و ييي ا   ت  حتلي ت)عتلمي ييي المفقييي دم  عيييداد فييي  امييي أ  أليييف 15 نحييي    يييتك ·

 .أع ا  خمسة ق  

                                                 
 والتصد  م  لل قتمة الط ا   حتالت ف  ال كتالت بي  المشت كة الم حد  العم  إج ا ات دلي  (.2013) .االجتمتع  ال    عل  الم    والع ف الطف  لحمتمة ةالف عي العم  مجم عتت     64

 unhcr.org/en/documents/download/2https://data.38428ال اب  عل  2018-8-16 ف  االست جت  ت  األ د  ف  الطف  وحمتمة االجتمتع    ال  عل  الم    للع ف

 /html68751_24267www.unicef.org/Arabic/protection.ال اب : عل  2018-8-4 االست جت  ت  الط ا   حتالت ف  االس  انفصت  .الي نيسف 65
D8%B7%D9%81%D9%84-https://alghad.com/2700%-  .2014) األ د  دخل ا أس    ع  م فصل   س    طف  2700:الغد ج مد 66

-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%

-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%A7-D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A3%-D8%B9%D9%86%

/D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF% 

67 h ال اب  عل  2018-8-4  االست جت ت  الط ا   حتالت ف  األس  انفصت  .لي نيسف :.html68751_24267www.unicef.org/Arabic/protection/ 

 االست جت  ت   األخي   الخم  الس  ات خال  الط يعية وال  ا   والع ف ال نا  شتتهت الت  العت الت أعداد ا تفت  :األحم  للصلي  الدولية ج ةالل .2017 .األحم  للصلي  الدولية اللج ة 68

high-year-five-disaster-natural-or-violence-conflict-separated-families-https://www.icrc.org/ar/document/number-ال اب  عل  7-8-2018

says 

 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38428
https://www.icrc.org/ar/document/number-families-separated-conflict-violence-or-natural-disaster-five-year-high-says
https://www.icrc.org/ar/document/number-families-separated-conflict-violence-or-natural-disaster-five-year-high-says
https://www.icrc.org/ar/document/number-families-separated-conflict-violence-or-natural-disaster-five-year-high-says


 

83 
 

 .اإلنت  م  أقت   ع  ت ح  لعت الت جدمد  حتلة آال  5 م  أكث  المتض  العت  خال  الدولية اللج ة تلق  ·

 والحظيي  المتضيي  العييت  حتليية ألفيي  الدولييية اللج يية وسييجل  حتلي ييت. دم المفقيي  عييداد فيي  فتييت  آال  7 ميي  أكثيي    ييتك ·

 .المتضية الخمسة األع ا  ع  %80 ب س ة الحتالت عدد ف  زمتد 

 تلقتهييت التيي  الحييتالت عييدد أضييعت  ثالثيية مقييت   مييت و يي  حتلي ييت  المفقيي دم  عييداد فيي  طفيي  لييفأ 15 ميي  أكثيي    ييتك ·

 .2012 عت  ف  الدولية اللج ة

 )علييي  لهيييت ابييي  عييي  ال حييي  فييي  المسيييتعد  طتل  ييية الدوليييية اللج ييية إلييي  أسييي   6500 ق ابييية لجييي ت  0162 عيييت  فييي  ·

 العتل  . مست ى

 )عامة( االنفصال أسباب

 : 69وم هت  أس ت   لعد   ذومه  ع  األطفت  انفصت  محد  قد

 مت.  ج   خال  أو األمت  نح  اله و  وذلك الصدفة ط م  ع  -

 .آخ  لشخص ال عتمة مهمة ليفبت  ال الدم  قيت  حت  ف  -

 . عتمته  عل  للقت مي  أو له  الصحية الخدمتت ل إ اللج   حت  ف  االنفصت  محد  قد  -

 .السالمة ع  بحثت   األصلية العت لة ت كته  بعدمت يه بت     األس  حدىإ قيت  -

 .األمتت  أو المختطفي  المهج  م   م  وضعه  م    حي  -

 .األس   الع ف بس   األ   م  األطفت  مه   حي   -

 :70األطفت  عل  االنفصت  آثت /ع اق 

 .لإل مت  نتيجة وج سية جسدمة م هت لألطفت  عد  إست ات حدو  احتمت  -

 .اإلج ت   العس    التج يد لضغ طتت األطفت  متع    -

 .تعسفيت   واعتقتله  احتجتز   مت  أ  المم   م   -

                                                 
69 ICRC. 2004. Inter-agency Guiding Principles on unaccompanied and separated children https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf 
70UNICEF. 2014. Protecting Children in Emergencies: A Comprehensive Evaluation of UNICEF Programmes. Available on: 

http://www.unicef.org./evaldatabase/files/CPiE_Evaluation_Brief.pdf. [Accessed on 14 Aug. 2018]. 

http://www.unicef.org./evaldatabase/files/CPiE_Evaluation_Brief.pdf
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  .به  تجت اال وم س  لمختط  األطفت  متع     -

 الصيييحية والخيييدمتت لييي إ والت صييي  والمييي وى الطعيييت  مييي  تنه وح مييي ضيييد   للتمييييين ضييي امتع     أ أمضيييت   المم ييي  ميي   -

 .والتعليمية

ضه مع  المستم   األس مة ال عتمة م  ح متنه  -  .اإلعتقة أو السلي  ال م  ف  لخل     

  .بتألم ا  لإلصتبة ع ضة أكث  الطفت    ال  م    -

 :71ذومه  ع   فصلي الم لألطفت  االستجتبة

 .بيتنتت  قتعد  )عم  أطفتله  فقدوا ال م  الم فصلي  ال الدم  وك لك األطفت  وت ثي  تحدمد -

 .الم تس ة/الف  مة ال دملة ال عتمة تقدم  ضمت  -

 .األس   ع  بح  إج ا  -

 .إمجتد ت حتلة ف  بعت لت  الطف  شم  وجم  التحق  -

 .األس   شم  جم  د إعت بعد لمت ال عتمة ت تي تت و صد متتبعة -

 .المدى  ط ملة ال دملة ال عتمةو الت    – الفضل  المصتل  )تحدمد للطف  المدى ط ملة ال عتمة ت تي تت -

 .ال دملة ال عتمةو العت لة م  المتتبعة -

 

 الت مييييية وزا   وقعيييي  المصييييح بي  وغييييي  الم فصييييلي  ألطفييييت ا ألوضييييت  االسييييتجتبة إليييي  ال امييييية الجهيييي د إطييييت  فيييي  

 للعمييي  والطف لييية سييي  األ مجيييت  فييي  عتملييية أمميييية ودوليييية ةوط يييي م ظميييتت ممثلييي   شييي كت  مييي  اتفتقييييتت ثيييال  متعيييةاالجت

 السيتسييتت وتطيي م  ال ط ييية القييد ات وب ييت  الع ييف اشيي ت  مختلييف ميي  واالسيي   الطفيي  حمتميية نظييت  تعنميين أجيي  ميي  معييت  

 الالجئيييي  لألطفيييت  ال دملييية ال عتمييية ت تي يييتت علييي  ميةال سييي الصيييفة إلضيييفت  وتيييدابي  إجييي ا ات علييي  واالتفيييت  الصيييلة ذات

  .72األ دن  القتن ن  ال ظت  إطت  ف  ذومه  ع  والم فصلي  المصح بي  غي 

                                                 
version-Arabic-http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS- :ال اب  عل  2018-8-11 ف  االست جت  ت  .اإلنستن  العم  ف  الطف  لحمتمة الدنيت المعتمي  دلي  .2012 .الطف  حمتمة عم  مجم عة71

handbook.pdf 

72http://ncfa.org.jo:85/NCFA/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-

http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
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 (14) رقم تمرين

 

  س األ انفصت  التمرين: اسم

 التمرين: هدف

 أس ت  ع  م فص  ع دمت الطف  لهت  متع    الت  المختط  عل   التع   

  يقةدق 45 التمرين: وقت

  .عم  مجم عتت + ذ    عصف الطريقة:

  أو ا . أقال    القال  الل   الالزمة: المواد

 اإلجراءات:

  :التتلي ي  التع مف ي  القال   الل   عل  المحتض  م ت  ·

o  ب ومه : المصح بي  غي  األطفت  

o  أ له : ع  الم فصل   األطفت  

 .ي المصطلح بتع مف القيت  المشت كي  م  المحتض  مطل  ·

يييي وا أ  المشييييت كي  ميييي  المحتضيييي  مطليييي  ·  مقييييد م  أو أ لهيييي  عيييي  األطفييييت  انفصييييت  إليييي  تيييي د   قييييد أسيييي ت  فيييي  مف  

  .ال عتمة

 73التتليي : التع مفي  وبتقدم  التتلية المفت ي  بت ضي  المحتض  مق   ·

o  وال اآلخييي م   ألقيييت  وا معيييت   )ال اليييد م  األ ييي  عييي  انفصيييل ا الييي م  األطفيييت   ييي  بييي ومه : المصيييح بي  غيييي  األطفيييت 

 الع   أو القتن   بح    عتمته  ع  مس و  بتلغ شخص أ    م  ال عتمة متلق   

                                                 
%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9 
73UNICEF. (2004). Interagency guiding principles on unaccompanied and separated children. Available at: https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf . [Accessed on 

13 June 2018]. 
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o  ال عتميييية مقييييد   عيييي  أو معييييت    )ال الييييد م  األ يييي  عيييي  الم فصييييل   األطفييييت   يييي  أ لهيييي : عيييي  الم فصييييل   األطفييييت 

 آخييي م . أقيييت   عييي  بتلضييي و    م فصيييلي غيييي  ول ييي  ه  العييي    أو القيييتن   بح ييي  عييي ه  المسييي و  السيييتب  األستسييي 

 األس  . م  آخ م  بتلغي  ب ف اد المصح بي  األطفت  الم فصلي  األطفت  تع مف مشم  قد بتلتتل  

o  أمييت ال عتميية. مقييد م  أو أ لهيي  ميي  معيشيي   ال أطفييت   يي  المصييح بي  غييي  واألطفييت  أ لهيي  عيي  الم فصييلي  األطفييت 

ييت ألن هيي  أ لهيي  عيي  الم فصييلي  األطفييت   ميي ضييعفت   أكثيي  فهيي  المصييح بي  غييي  األطفييت  يي وحيييدو  إم     معيشييي ال توإم 

 ال تلغي . األس   أف اد أحد م 

o  أس  . عل  الحص   ف  الطف  ح  عل  تشد د الدم ية والش ا   الدولية الق اني  جمي 

 التتلية: الحتلة د اسة اع   ·

 .الطف  حتلة  ت أس ف  للتف ي  ال     بتلعصف مق م ا أ  المشت كي  م  واطل   ·

 .الطف  لهت متع    أ المم   م  الت  وال فسية لجسدمةا المختط  كتفة تحدمد المشت كي  م  اطل  ·

     مت ال عيد  المدى عل  آثت  لهت م     أ المختط  م  أل  المم   م     ·

  أس    ع  الم فصل   األطفت  احتيتجتت    مت  ·

 

 حالة دراسة

 أمهييت ت فييي   .المخييي فيي  أب مهييت ميي  العيييش عليي  اعتييتدت ولقييد اليييم . فيي  وتعيييش سيي  ات 6 العميي  ميي  ت لييغ الجئيية فتييت  نظيفيية

 اف .م  بدو  فتت  نظيفة الفتت . ب عتمة أخ ى ص متلية أس   اآل  وتق   أب  ت. ع هت تخل  وبعد ت س ة  م  

 المقت حة: االسئلة

o الطفلة  عل  المت ت ة االجتمتعية ال فسية ثت اآل مت 

o الفتت   لهت تتع   ا  المم   م  الت  المختط     مت 

o الطفلة  تجت  المخي  ف  العتملة الم ظمتت بهت تق   أ  مج  الت  المختلفة الت تي تت    مت 

o فيييي  ذومهيييي  عيييي  الم فصييييلي  االطفييييت  م ضيييي   فيييي  الدولييييية والم ظمييييتت المحلييييية المجتمعييييتت لت عييييية اإلعييييال  دو  مييييت 

 األزمتت  حتالت

 



 

87 
 

o :األطفيييت  انفصيييت  إلييي  مسيييلحة  نناعيييتت أو ط يعيييية كييي ا   كتنييي  سييي ا  الطييي ا    حيييتالت تييي د  أ  المم ييي   مييي الخالصبببة 

 أس   . ع 

o  تهيييد  التييي  بتلخيييدمتت والم فصيييلي  المصيييح بي  غيييي  األطفيييت  إميييداد علييي  والح  ميييتت اإلنسيييتنية الم ظميييتت تقييي   ا  المهييي  مييي 

 مم  . وق  ب س   ال عتمة مقدم  أو والدمه  م  شمله  ل  إل 

o   بط مقييية تقيييدممهت مييت  أ  تشيييج  الي نيسييف فيييإ  لألطفييت   الم قتييية ال عتمييية بييإج ا ات القييييت  الحتجيية  )وحسييي  امضييت المهييي  وميي 

 فت ه .و  األطفت  حمتمة وضمت  األس   شم  جم   د  م  متف  وبمت االخ    ذلك ف  بمت األس    وحد  عل  تحتفظ
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 للطفل اإلساءةو العنف مفهوم

 اإلسييييت   السيييييئة  العتطفييييية المعتمليييية و/أو الجسييييدمة اإلسييييت   أشيييي ت  جمييييي  تتضييييم  معتملتيييي  إسييييت   أو للطفيييي  اإلسييييت  

 احتمييييت  أو فعليييي  أذى إليييي  ميييي د  ممييييت التجييييت    ذلييييك فيييي  بمييييت االسييييتغال  أو بإ مييييت   المعتمليييية أو اإل مييييت  الج سييييية 

 .74السلطة أو الثقة  المس ولية  عالقة سيت  ف   ك امت أو وتط     نم   بقت    الطف   لصحة األذى حدو 

 

 إل ميييت  ا لج سيييية ا اإلسيييت   ال فسيييية  العتطفيييية/ اإلسيييت   الجسيييدمة  اإلسيييت   فه يييتك للطفييي   لإلسيييت   مختلفييية أنييي ا    يييتك

 التجت  . واالستغال 

 

 :75ساءةاإل أشكال

 

  الجسدية: اإلساءة

ُ  أو ج حييت   أو ضيي بت   كييت   سيي ا الجسييدمة  سييالمت  فيي  الطفيي  حيي  مميي  مييت كيي   يي   تئصييتل اس أو عضيي  تعطييي  أو  ضييت

 سييت  اإل   ميي    الشيي  يي ا ومقيي  الطفيي .  و  إز ييت  إليي  تصيي  وقييد ال ليييغ اإلميي ا  إليي  ال سييي  اإلميي ا  ميي  حدتيي  وتتيي او 

 أو هييتبعي  حتدثيية و يي  األقييت     )أحييد الثقيية م ضيي  فيي  شييخص أو ال الييدم   )أحييد الطفيي  عيي  مسيي و  شييخص ق يي  ميي 

  مت    .

 

  الجنسية: اإلساءة

 عيي  لتع ييي ا عليي  مقييد  ال بحييي  كليييت   مسييت ع هت وال   لهييت مهييي  غييي  ج سييية نشييتطتت فيي  الطفيي  تيي  م  أو تعيي مض  يي 

 الشخصية. متعت  أج  م  وحتجتت   غ تت  إش ت  إل  ذلك م  المس   ومهد   فضهت. أو ق  لهت

 

                                                 
74WHO and ISPCAN (2006). Preventing Child Maltreatment: A Guide to Taking Action and Generating Evidence. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1 [Accessed on 10 Aug. 2018] 
75
 Ibid 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1
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  النفسية:/العاطفية اإلساءة

 ي لتييي ف لطفييي ل االستسييي  ال اعييي  ق ييي  مييي  ط ملييية فتييي ات ع ييي  أو محيييدود  وقيييت   إميييت والعتطفيييية ال فسيييية االسيييت   تتضيييم 

 مسيييتق ا   نمييي ا   مضيييم  الييي   العيييتطف  اال ت يييتط تييي في  فييي  الطفييي   اعييي  تقصيييي   ييي  ال مييي . للتطييي   وداعمييية آم ييية بيئييية

 ذات . بقيمة إحستس  ومقل  للطف   واالنفعتل العتطف  الصح  التط   مم   السل ك ف  سل   نم  و   للطف .

 

  اإلهمال:

 طيي  الت و/أو التعلييي  و/أو الصييحة مجييتالت فيي  ال مت ييية االحتيتجييتت ميي  مم  يي  مييت أفضيي  تيي في  فيي  الطفيي   اعيي  إخفييت 

 إمييي ا  لييي إ حتميييتال  ا أو فعيييال   مييي د  مميييت ذليييك  علييي  قد تييي  سييييت  فييي  اآلم ييية الحيتتيييية الظييي و  و/أو التغ مييية و/أو العيييتطف 

      االجتمتع  و/أو العتطف  و/أو العقل  و/أو الجسد  تط    و/أو صحت  ف  الطف 

 دقيي فمييثال    الم ك يية بتإلسييت   مسييم  مييت و يي ا اإلسييت    ميي  واحييد نيي   ميي  أكثيي  إليي  الطفيي  متعيي   األحيييت  معظيي  وفيي 

  للطفيييي ت اتاإلسيييي غتل ييييية فييييإ  الحقيقيييية وفيييي  عتطفية/نفسييييية  إسييييت   وبتلت كيييييد جسييييدمة إسييييت   الج سييييية اإلسييييت   تتضييييم 

 العتطفية. اإلست   تتضم  جميعهت ألنهت م ك ة إست ات تعت  

 و  :  اإلست   مفه   ف  عليهت مجم  أم     تك

  .االعتدا  م  مختلفة ألن ا  االطفت   متع    ·

  .طفت األ عل  والعدا ية الع يفة السل كيتت بعض الم ذمة المجتمعية الممت ستت بعض ت ت  ·

 مخيييتو    نشييي ع يييد المسيييتعد  لطلييي  لهيييت للت جييي  مال مييية جهييين أ أو قيييتن ن  نظيييت  م جيييد ال األحييييت  مييي  ال ثيييي  فييي  ·

  .طفت األ عل  اعتدا  وق   ح  

 للطف . م لمة دا مت   اإلست    ·

 للطف . لإلست   م    م  لي  ·

 المسيييت  الطفييي  ليييدى  كيييت وإ  حتييي  إليييي   المسيييت  الطفييي  ليييي  وبتلت كييييد اإلسيييت   حيييدو  عييي  مسييي و   ييي  مييي    يييتك ·

 عقتب . أو سل ك  إمقت  م مدو  وتجعله  ح ل  م  ال  ت  وغض  ضي  تثي  خصت ص إلي 

 للطف : اإلست   ألش ت  ت   يس جتن ت    تك

 طفيي ال ح ميية دتقييي أو مختلفيية إصييتبتت وتسيي   القيي   بتسييتخدا  الطفيي  جسيي  عليي  تقيي  التيي  الع ييف أفعييت  ر:الظبباه الجانببب

 المس   . ق   م  قصد بدو  أو )بقصد نمطي  عل   وت   ع     غمت  
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 حسييي  م غيييي  )اعتيييدا  و ييي  المسييي   ق ييي  مييي  للطفييي  والع اطيييف للمشيييتع  اإل ميييت  متضيييم  )المببببطن(: الكبببامن الجانبببب

 للطف . جسدمة أو عتطفية ب ثت  ومتس   الطف  ل ج د إلغت     ب  الق     بتستخدا  االعتدا  مشم  ال ألن 

 

 الطفل: على ةالسلبي اآلثار

 اآلثت : ت    أ  مم  

 

 جسدية .1

 اإلصتبتت/ال دمتت ·

 ال أ  ف  وإصتبة تمنقتت الداخلية  األعضت  ف  إصتبتت ح و    س   ال

 العقل . والتط  

 .والط   ال ز  اكتست  عد  ·

 .الجس  أجنا  ف  وننمف  )ندو  فيسي ل جية إصتبتت ·

 .والط م  القصي  المدى عل  إعتقة ·

 .وفت  ·

 امنفسية/ع .2

 .الثقة وانعدا  خ   عنلة  ·

 .المع فة التط   ف  ضعف ·

 ب فس . ثقة مظه  وال سل ية بط مقة نفس  ع  الطف  متحد  قد ال ات: تقدم  انخفت  ·

 الت اصيييي  تج يييي  لعميييي    م تسيييي ة بط مقيييية  أقيييي انه ميييي  التفتعيييي  عليييي  القييييد   عييييد  ضييييعيفة: اجتمتعييييية مهييييت ات ·

 اللع . مستطي  وال ل ص   ا

 والص ا . ال تبية األلفت  واستخدا  وال ك  الض   مث  ف:الع  استخدا  ·
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 مظهيي  ال أو األكيي  فيي  الشيي ا ة مظهيي  وقييد جييدا   قليييال   إال م ييت  ال أو كثييي ا   الطفيي  م ييت  قييد واألكيي : ال يي   اضييط ابتت ·

 الطعت . لت تو  قتبلية

 ال ات. وجلد المستم  القل  مث  والعت : بتل ن  والشع   القل  ·

 أحد. م   اقت   مت إذا بسه لة م تفض وقد كثي ا   اآلخ م  طف ال ت مخ قد الخ  : ·

 وجيييي د إليييي  بتإلضييييتفة اال تمييييت  وانعييييدا  األميييي   وفقييييدا  الحيييين  مشييييتع  شيييي   عليييي  مظهيييي  واليييي   االكتئييييت : ·

 ال   . ف  اضط ابتت

 جييييدا   لطفييي ا أدا  كيييت  إذا وخص صيييت   المد سييي   األدا  فييي  وك يييي  ملحييي   انخفيييت  األكيييتدمم : التحصيييي  ضيييعف ·

 الستب . ف 

 القل . عالمتت م  أخ ى عالمة مستم  بش   األ تف  قض  األ تف : قض  ·

 األخ ى. ال ط  واضط ابتت الت ت   ·

 العم مة. للم حلة م تس     مت تف   ج سية  أفعت  أو )كلمتت ج سية مع فة وج د ·

 ل حد . م ق  أ  الطف  م مد ه .مع والتفتع  ال ت  م  االنخ اط عل  القد   عد  ل ات:ا  عل االنط ا  ·

 محف فييية م اقيييف فييي  نفسييي  وضييي  أو مييي ا هت إ أو نفسييي  بجييي   الطفييي  مقييي   قيييد االنتحيييت : ومحيييتوالت الييي ف  إمييي ا  ·

 حيتت . إنهت  إل  ملج  وقد بتلمختط  

 الصغت  ال ض /األطفت 

 ل  ت .مُ  غي  النفعتلي ةا احتيتجتت  وأ  م نع  الطف  أ  إل  مشي  ال ض : األطفت  ع د المستم    ال  ت  ·

    ال    ف  اضط ابتت ·

  المنا  ف  حد  ·

  االنفصت  قل  ·

 إل   الالإ اد .. )الت    الصحية العتدات ف  ت اج و    لغ  ت خ  ·
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 المت سطة الطف لة

 بتلعتطفة التح   ف  صع بة ·

 عدا ية ن امت - األصدقت  م  الت قل  ف  صع بة ·

 الت كين ف  صع بة ·

 المراهقون

  القل  •

 عدا     ط •

 والج    المخد ات تعتط  )اله    والمغتم   المختط   ح  •

 األس   الع ف ف  المشت كة •

 اكتئت  •

  المد سة ف  الفش  •

 

 اسببباءة "منببب  منشبببور علبببى االطبببالع خبببالل مبببن االطفبببال ضبببد العنبببف مفببباهيم بشببب ن إضبببافية مبببوارد البببى الوصبببول يمكبببن مالحظبببة:

 الببببببببببببببببرابط علببببببببببببببببى المتببببببببببببببببوفر األدلببببببببببببببببة" يروتببببببببببببببببوف اجببببببببببببببببراءات التخبببببببببببببببباذ دليببببببببببببببببل االطفببببببببببببببببال: معاملببببببببببببببببة

 /eng.pdf?sequence=10665/43499/9241594365http://apps.who.int/iris/bitstream/handle_1التالي:

 

 (15) رقم تمرين

 

 ست   إ التتلية الممت ستت عت  ت    التمرين: اسم

 التمرين: هدف

 .للطف  ست  اإل تع مف ضم  تق  والت  الم ذمة السل كيتت المشت ك   دمحد   أ 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1
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  .دقيقة 20التمرين: وقت

  .عم  مجم عتت + ذ    عصف الطريقة:

 .العم  و قة بطتقتت  أقال   القال   الل   الالزمة: المواد

  اإلجراءات:

 التتلية: العم   قةو المحتض   م ز  

 ساءةإ تُعد   ال اساءة تُعد   العبارة

 سيييي  ات ٤ عميييي   طفيييي  بحيييي   تقيييي   أ 

 .الالإ اد   بتلت     قت  ألن 

  

 ميييييي  ال ييييييتلغ بهن)خض طفلهييييييت تقيييييي   أ 

 أشه . ٣ العم 

  

 ٧ العميييي  ميييي  ال تلغيييية اب تيييي  مشييييت ك أ 

 .الس م  س  ات

  

   .طفتله أ مت أ ع ا  ممشيت  أب م 

 ال يييتلغ طفلهيييت وتهن ييية بتلصييي ا    تقييي أ 

 مييي  معيييتن  والييي   سييي  ات ٣ العمييي  مييي 

 .ةعقلي   عتقةإ

  

 ٨ ت ليييغ طفلييية مج ييي  سييي ة ١٢ بعمييي  طفييي 

 .ةالختص   عضت هتأ بلم  س  ات

  

 ميي  ال قتليية ميي  السيي قة عليي  طفليية تشييجي 

 .األ   ق  

  

 

 .ف د  بش   ع هت واالجتبة االسئلة ق ا   مشت ك ك  م  مطل  ·

  المجم عة. م  وم تقشتهت المختلفة جتبتتاإل بع   المجم عة تق   ·

 التتل : ت ضي  م  المشت كي  عم  نتت   عل  المحتض   معد   أو مضيف أو م كد ·
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 .دمعق   م ض   طفت األ عل  االعتدا  ·

 .عتلم ت – واقع ت م  ال اسخة معتقدات ت بعض ىمتحد   ·

 و تيييدا اع ب نييي  ميييت ت  م قفييي معيييي  شيييخص معت ييي   أ المم ييي  مييي  -م ضييي عية غيييي  االعتيييدا  مسييي لة مخيييص فيميييت اآل ا 

 ذاتهت. تلط مقةب آخ  شخص   تفس  م ال قد

  .العدا     السل ك عل  بتلح   القيت  ع د وسل ك ت وقيم ت الشخصية تجت ب ت نستخد  كل ت ·

 الخالصة:

  االعتدا  م  مختلفة ألن ا  االطفت  متع   ·

  االطفت  عل  والعدا ية الع يفة السل كيتت بعض  ذمةالم المجتمعية الممت ستت بعض ع  ت ت  ·

  ييي   بتسيييتخدا  المجتمعيييتت اسيييتم ا  كيفيييية وفهييي  م ذمييية مجتمعيييية ممت سيييتت مييي  “عيييد  مُ  ال وميييت عيييد  مُ  ميييت” علييي  االتفيييت  المهييي  ميي  ·

 .طفت األ ضد الممت ستت

 وقييي   حيي   مخييتو  نشييي   ع ييد المسييتعد  وطليي  لهيييت للت جيي   ادعيية اجهييين  او قييتن ن  نظييت  م جييد ال االحييييت  ميي  ال ثييي  فيي  ·

  االطفت  عل  اعتدا 

  .طفت األ عل  االعتدا  “شد ” مدى ح   اآل ا  ف  اختال  دا مت   تك ·

  األطفت . ضد ع ف    أ ت  م  مم   ال ·

 .م عهت المم   م  طفت األ ضد الع ف ن ا أ جمي  ·

  .الدو  جمي  ف  م ج د  عتلمية  ت    الع ف ·

 .والع   ص األ ع  ال ظ  بص  و ةالتعليمي   والمست متت والط قتت الثقتفتت جمي  ف  مت اجد طفت األ ضد الع ف ·

ً  وتؤثر للطفل األلم بتسب   للطفل اإلساءة أشكال جمي  ·  .مهوتعل   رهتطو   على سلبا

 

 (16) رقم تمرين

 

 .المختلفة اإلست   أش ت  التمرين: اسم

 التمرين: هدف

 .المختلفة اإلست    أش ت عل  المشت ك    متع    أ  ·

  دقيقة 45التمرين: وقت
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 .جمتع  نقتش + عم  +مجم عتت ذ    عصف + تط ي  الطريقة:

 .مل نة بطتقتت أقال   القال   الل   الالزمة: المواد

  اإلجراءات:

  .للطف   )اإلست   مصطل  داخلهت ومض  دا     المحتض  م س  ·

  .للطف   )اإلست   مصطل : مع   متذا م ه  واحد ك  مش   أ  المشت كي  م  المحتض  مطل  ·

 الل  . عل  كلهت المشت كي  إجتبتت المحتض  م صد ·

 للطف  االست   بمفه   العالقة ذات المتعدد  المفت ي  جمتع  بش   المشت ك   م تقش  ·

 ست  :اإل تع مف عل  الت كين م  المستند  العلمية المتد  المحتض  مع   ·

o االسببببتخفافو اإلهمببببال،و الجنسببببي، واإليببببذاء العاطفيببببة و/أو الجسببببدية المعاملببببة سبببباءةاإل أشببببكال جميبببب  تشببببمل، 

 ةبصبببح   ملبببةمحت أو فعليبببة أضبببرار إلحببباق فبببي تتسبببب ب التبببي االسبببتغالل، أنبببواع مبببن غيرهبببا أو ..التجببباري واالسبببتغالل

 وةالقببب أو قبببةالث المسبببؤولية، عالقبببات سبببياق ضبببمن وذلبببك كرامتبببه، أو هنمبببو   أو الحيببباة قيبببد علبببى بقببباءه وتهبببد د الطفبببل

 .)1999 العالمي ة الصحة )منظمة

 :بي هت وم   المختلفة ست  اإل أش ت  بتعداد القيت  المشت كي  المحتض  مس   ·

o   الجسدمة اإلست.  

o   الج سية اإلست.  

o   العتطفية اإلست. 

o  اإل مت. 

o الم ك ة ست  اإل. 
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 التتل : الجدو  بتع ئة مق م ا أ  م ه  ومطل  مجم عتت أ ب  إل  المشت كي  ض المحت مقس  ·

 ساءةاإل أشكال اتالسلوكي   المؤشرات ساءةاإل آثار

 ةالجسدم     

 ةالعتطفي     

 ةالج سي     

  مت اإل   

 

  .المختلفة ست  اإل ش ت أ ح   مجم عتت ف  عمله  نتت   المشت ك    قد  مُ  ·

 سيييت  اإل لمفهييي   العلمييي  والتع ميييف ميييتال   بميييت المجم عيييتت عمييي  نتيييت   علييي  المحتضييي  معيييد  أو مضييييف أو م كيييد ·

   .م هت ك    وآثت 

 وم ش اتهت. المختلفة ست اتاإل ش ت أ ح   المستند  المتد  المحتض  مع   ·

 

 ساءةاإل عن اإلفصاح

 لت جيييي  األطفيييت  حييي   اإلعالميييية تقيييت م ال إعيييداد فييي  المت عييية األخالقيييية الم يييتد  مييي  مجم عييية بتطييي م  الي نيسيييف قتمييي 

 ليييدى الفضيييل  ال  اميييت دعييي  إلييي  اإل شيييتدات  ييي   وتهيييد  األطفيييت . تخيييص   قضيييتمت حييي   تقيييت م    كتتبييية أث يييت  الصيييحفيي 

 ذات التتلييييية الم ييييتد  عليييي  الي نيسييييف ف صيييي  .76لعملهيييي  األخالقييييية الم ييييتد  م اعيييي   اليييي م  واإلعالميييييي  الصييييحفيي 

  األطفت : ضد الع ف حتالت م  أ  ع  الت ليغ أو بتإلفصت  العالقة

 الخص صييية فيي  األطفييت  جمييي  بحيي  خييت  ا تمييت  إمييال  م  غيي  عيي ه   التقييت م  إعييداد أو األطفييت  مقتبليية لييدى ·

مة  الشخصيييية يييه  التييي  القييي ا ات اتخيييتذ فييي  المشيييت كة وفييي  آ ا هييي   إلييي  االسيييتمت  وفييي  والسييي  ِ   تييي في وفييي  تمس 

 .العقت و لألذى تع ضه  إم تنية أو احتمتلية م  حمتمته  ذلك ف  بمت العقت  و األذى م  له  الحمتمة

                                                 
  www.unicef.org/Arabic/media/24327_43432.html  الم تد  األخالقية المتَّ عة ف  إعداد التقت م  اإلعالمية ح   األطفت  ت  االست جت  ف  10-8-2018 عل  ال اب . الي نيسف76
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 االعت ييت   بعييي  نظيي   وجهييتت أ خيي  فيي  الطفيي  حيي  إعطييت  م  غيي  للطفيي   الفضييل  المصييتل  تق ميي  محتوليية ع ييد ·

 .نضج  ومست ى لعم   وفقت   ال اج  اال تمت  م  مستحق  مت

 مت تييي  ميييت حييي   ال ضييي   ذليييك تقييييي  علييي  قيييد   وأفضيييله  فييي الط ل ضييي  األشيييخت  أقييي   استشيييت   م  غييي   ·

 .وثقتفية واجتمتعية سيتسية ت عتت م  الصحف  التق م  عل 

 تذك  ييي وتييي  الي نيسيييف ع هيييت أعل ييي  التييي  الت جيهيييية والم يييتد  السيييل ك ال حييية بم اعيييت  الصيييحفيي  مقييي   ا  المهييي  فمييي 

 والييي    1-4)  قييي  الجيييدو  متتبعييية المم ييي  مييي  األطفيييت . دضييي الع يييف عييي  الت لييييغ أو االفصيييت  مييي  التعتمييي  ع يييد أعيييال 

 أو ت اإلفصييي قضيييية مييي  التعتمييي  ع يييد اإلعالمييييي  ق ييي  مييي  إت تعهيييت المم ييي  مييي  التييي  االجييي ا ات واضييي  بشييي   م يييي 

  الت ليغ.

  

 17 :رقم تمرين

 

 اإلجييي ا ات  ييي  ميييت العتيييدا . متعييي   أنييي  األطفيييت  أحيييد ليييك أفصييي  ميييت  أسييي   عييي  صيييحف  تق مييي  إعيييداد أث يييت  ·

  اتختذ ت  عليك مج  الت 
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 اإلست   ع  الت ليغ عملية م  التعتم  قت مة 3   ق  نم ذ 

  1-4) الم ف 

 .لل شتط المستند  العلمية المتد  م ف :

 .ست  اإل ع  الت ليغ عملية م  التعتم 

  

 الفعل ردة      ساءةاإل عن بالتبليغ قام الذي الشخص

   تد ة فعلك  د  ت    أ  مج                                   ال تلغ

  الطف  ب  مص   مت إل  أنص                                             

 المالحظتت دو                                              

 بإعالميييييييك الصيييييييحي  القييييييي ا  تخييييييي ا ب نييييييي  وأخ ييييييي   الطفييييييي  بطم نييييييية قييييييي                                             

 ع هت بتلحتلة/الت ليغ

 تحقيقييييت   وتجيييي   تتعميييي  ال واضييييحة. الصيييي    لت يييي م  بسيييييطة أسييييئلة اطيييي                                              

 :فه   ع هت الس ا  مج  الت  األم   متأ  م س عت .

 حد   متذا .1

 ذلك  حد  أم  .2

 ذلك  حد  مت  .3

 بتلعم   قت  ال   م  .4

 أمضت   حتض ا   كت  م  .5

 الحتجة  )حس  ال ال  مقد  والشخص األطفت  لدع  تحد  أ  مج  ف  مة ج ا اتإ دحد   

 تحتتجهت الت  اإلضتفية المعل متت دحد   

 بتلطم ني ة مشع  الطف  مجع  فه ا – ك دو  عل  حتفظ  الطف 

  مق ل  لمت أنِص  

 .مقت  لمت صغِ وا األسئلة  م  ال ثي  تط   ال 

 تصدق  ب نك ل   ق   

  اإلست   ضحية م    ع دمت أبدا   م ن  غي  الطف  ب   ت  ك  – مخطئت   لي  ب ن  للطف  أك د 

 الصحيحة الخط   كتن  أنهت ل  وأكد أخ  ك ب ن  سعيد ب نك ل  قُ  
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 الخالصة

 ن تشيييف وقيييد دا ميييت   لطفييي ا حمتمييية قضيييتمت عييي  الت لييييغ مييي  تم    يييت عيييد  احتمتلي ييية أذ تن يييت عييي  مغيييي  أال المهييي  مييي  ·

 قيييتطال  العيييتمل   متييي ك  أ  المهييي  مييي  ول ييي  األحييييت   بعيييض فييي  الخطييي  أو الصيييدفة ط مييي  عييي  الحيييتالت بعيييض

 األوقتت. جمي  ف  التتلية االستسية

 .ةالس م   عل  المحتفظة ·

 .ت قعتت الو االفت اضتت )تج   عليهت والت كين الحقت   جم  ·

 .الحتجة ع د المستعد  طل  ·

 .الهدو  عل  فظةمحتال ·

 .المعطيتت م  التعتم  كيفية ف  التف ي  ع د  والتمع    التمه   ·

 

 االطفال ضد التمييز

 

  لطفييي ا حقييي   تقييييةاتف م هيييت ان ثقييي  التييي  األ بعييية ةاألستسيييي   الم يييتد  مييي  واحيييدا   التمييييين عيييد  فييي  الطفييي  حييي  م يييدأ مُعيييد  

 أ : عل  الم دأ   ا  ص  مو

 مييي  نييي   أ  دو  ل المتهيييت مخضييي  طفييي  ل ييي  وتضيييم هت االتفتقيييية  ييي   فييي  الم ضيييحة  الحقييي  األطييي ا  اليييدو  تحتييي  )

 أو لغيييته  أو ج سيييه  أو لييي نه  أو عليييي  القيييتن ن  ال صييي  أو والدمييي  أو الطفييي  ع صييي  عييي  ال ظييي  بغيييض التمييييين  أنييي ا 

 م لييييد    أو عجيييين    أو  ثييي وته  أو االجتمييييتع   أو اإلث يييي    أو  القييي م  أصييييله  أو غييييي   أو السيتسييي   أمهيييي  أو دمييي ه 

 أو التمييييين أشييي ت  جميييي  مييي  الحمتمييية للطفييي  لت فييي  الالزمييية التيييدابي  جميييي  األطييي ا  اليييدو  وتتخييي  آخييي . وضييي  أ  أو

 أو أنشييييطته  أو األسيييي    أعضييييت  أو علييييي  القييييتن نيي  األوصيييييت  أو الطفيييي  والييييد  م كيييين أسييييت  عليييي  القت ميييية العقييييت 

 77 معتقداته  أو ع هت المع   آ ا ه 

                                                 
 www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdfhttps//:ال اب  عل  2018-8-12 ف  االست جت  ت  الطف  حق   اتفتقية .الي نيسف      77

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
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 :78عل  م  يت   م    أ  المم   م  األطفت  ضد التميين

 م هيييت: ة مختلفييي أسييي ت  إلييي  ذليييك ومُعييينى والتمييييين  واإلسيييت   الع يييف لمخيييتط  األطفيييت  مييي  ال ثيييي  متعييي    أ  مم ييي 

 وضيييي  طفييييت األ عمتليييية أو اإلعتقيييية أو ال شيييي   ليييي   أو الدمتنة/الع  /الج سييييية االجتمييييتع  ال يييي    االقتصييييتد  ال ضيييي 

 األخ ى: األس ت  ال ...وم  لج  ال

  .الف دمــة خصت صهــ  -

 .انتمت اته   -

 .العمــ   -

 .الج ــ  -

 .اإلعتقــة  -

 .واالقتصتدمــة االجتمتعية الخلفيــة -

 .العــ   -

 

 وأنواعه التمييز أشكال

 الص  :     م  و للتميين واألش ت  الص   م  العدمد نشهد زل ت ال لألطفت  األصي  الح    ا وج د م  بتل غ 

 .إنت  ألنه  ضد   للتميين اإلنت  فيهت تتع   م اقف ·

 الج ي . ج   حس  وذلك االنتقت   واإلجهت  الحم  م حلة م  وت دأ  -

 .والخدمتت الغ ا  عل  الحص   ف   ت تم   -

                                                 
 والتصد  م  لل قتمة الط ا   حتالت ف  ال كتالت بي  المشت كة الم حد  العم  إج ا ات دلي  (.2013) .االجتمتع  ال    عل  الم    والع ف الطف  لحمتمة ةالف عي العم  مجم عتت     78

 unhcr.org/en/documents/download/2https://data.38428ال اب  عل  2018-8-16 ف  االست جت  ت  األ د  ف  الطف  متمةح و االجتمتع  ال    عل  الم    للع ف

  

  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38428
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 واالستغال . الج   شوالتح    الج س   االعتدا  -

  .األطفت  زوا  -

 .اإلنت  ختت  -

 .الش   ج ا    -

 .التعلي  عل  الحص   ف  األق  الف   -

 وجييي د عيييد  أو أصييي له  علييي  ب يييت    التمييييين مثييي  ع ا ييي  اللغ مييية أو الع قيييية األقلييييتت مييي  األطفيييت  م اجييي  ميييت عيييتد  ·

 األصلية. بلغتته  م اد أو إ شتدات

 تم ييي ه  التييي  ال سيييت   تييي ف  أ    الميييدا تسيييتطي  ال حيييي  التعليييي   مييي  مسيييت عدو  اإلعاقبببة ذوي األطفبببال مييي  العدميييد ·

 المحلية. مجتمعتته  ف   العت  االتجت  ع  العت  وصمة ت عد   أو  التعلي  م 

 

 79همضد   المميز األطفال فئات

 .العتمل   األطفت  ·

 .األمتت  ·

 .دو المش    األطفت  ·

 .مطلقي  أو م فصلي  آلبت  أطفت  ·

 .الش ا   أوضت  ف  أطفت  ·

 .)األمتت   تمةال ع ستتم س   ف  األطفت  ·

 .الم فصل   األطفت  ·

 .مصح بي ال غي  األطفت  ·

 .معي ة أم ا  م  معتن   ال م  األطفت  ·

                                                 
79Ibid 
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 .القتن   ق   م  ع  المتتب   األطفت  ·

 .الالجئ   ·

 وكثيييي   الطيييي ا   حييييتالت مثيييي  متنامييييد   مخييييتط  الحييييتالت بعييييض فيييي  اإلعاقببببة ذوي وميييي  األطفييييت  بعييييض م اجيييي  ·

 م ييي   أ   واحتميييت الييي ف   عييي  التع يييي  أو اليييدفت  صيييع بة بسييي   الع يييف ومخيييتط  ةال دملييي ال عتمييية دو  فييي  الت اجيييد

 ع لمشييت تيجييةن اليي الد  ع ييد الطفيي  تسييجي  عييد  وخطيي  اإلعتقيية  ذو  ميي  والدتيي  أو والييد   عتميية عليي  قت مييت   الطفيي 

 دمييييةالعت المييييدا   إلييي  ال صيييي   فيييي  اإلعتقييية ذو  األطفييييت  فييي   ت ييييتف  وعييييد  االجتمتعيييية  ال صييييمة أو الخجييي 

 االجتمتعية. والمستعدات ال عتمة وخدمتت

 و المجتميييي  األقيييي ا   ق يييي  ميييي  ألسيييي     الصييييع ة االقتصييييتدمة األوضييييت و الفقببببر بسيييي   للتميييييين األطفييييت  متعيييي   ·

 المد سة.

 األزميييتت  حيييتالت فييي  سيييالمته  لضيييمت  ختصييية حمتمييية إلييي  الع يييف أو للتمييييين ع ضييية  ييي  الييي م  األشيييخت  محتيييت  قيييد

 م ييي   أ  المهييي  فمييي  المتييي ف  . الخيييدمتت إلييي  وال صييي   األستسيييية احتيتجيييتته  لتل يييية إضيييتفية مسيييتعد  إلييي  محتيييتج   وقيييد

 :80ط م  ع  الع   له  مقدم ا وأ  األطفت  به ال  د امة عل  األطفت  م  العتمل  

 .فيهت لإلقتمة آم ة أمتك  إمجتد عل  مستعدته  -

 .آخ م  ي م ث ق وب شخت  ب ح ت ه  االتصت  عل  مستعدته  -

 ع يييييد الخيييييدمتت تليييييك مييييي  الم تشييييي  اال ت يييييتط علييييي  ومسيييييتعدته  المتييييي ف   الخيييييدمتت عييييي  بتلمعل ميييييتت تنوميييييد   -

 .الض و  

 : 81األطفت  عل  التميين آثت  

 الجسيييدمة صييحت  تتييي ث  حييي  الم تسييي ة التغ ميية علييي  الطفيي  حصييي   عييد  خيييال : ميي  الطفييي  عليي  سيييل ت   التميييين ميي ث  ·

 .ونمت  

 .الجيد لتعل ا ف   نس ة تق  ·

 .واالنتهتكتت لالستغال  ع ضة أكث  الطف  م    ·

                                                 
80

Ibid 
81 UNICEF (2015). Social inclusion of children: The case for support. Available at: www.unicef.org/publicpartnerships/files/SocialInclusionTheCaseForSupport.PDF [Accessed 

on 15 Dec. 2018] 

http://www.unicef.org/publicpartnerships/files/SocialInclusionTheCaseForSupport.PDF
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 صيييحت  مييي  تعييينز التييي  جتمتعييييةاال  فسييييةال خيييدمتتالو صيييحيةال خيييدمتتال علييي  الطفييي  حصييي   فييي   مييي   مقل ييي ·

  .ال فسية

 

 18 رقم: تمرين

 مختلفة  بط   األس األف اد/ نعتم  مجعل ت ال   مت التميين  عل  التع   التمرين: اسم

 التمرين: هدف

 ضدك بتلتميين معك التعتم  مت  ع دمت الشع   ع  ال شف ·

  دقيقة 30 التمرين: وقت

  عم  مجم عتت + ذ    عصف الطريقة:

 تل : ت ال األمثلة عل  ب ت    مشت ك ك  ق   م  م قعة نسخة أو ا   أقال   القال   الل   الالزمة: المواد

  اإلجراءات:

  التتلية. الفئتت ضم  ألشخت  ت اقي  لجم  دقت   عش  مد  المشت ك   مم   ·

 ب صيييف مقييي   حيييي  وذليييك ال احييية عيييد  بييي عض مشيييع  المشيييت ك جعييي   دفييي  االسيييت يت  أل  الحييي   تييي خ  أ جييي  ·

 . )ضد  التميين حت  ف  شع   

 

 ------------------ ط ية نظت   مستخد  ال   الف د ➢

 -----------------العتصمة أو المحتفظتت حدىإ م  أت  ال   الف د ➢

 ------------------------ الط م  الف د ➢

 ------------------ الملتح  الف د ➢

 ----------------------- ب ية ج ا   م تد  ال   الف د ➢

 ------------------------ ال مف م  ات  ال   الف د ➢
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 --------------------- معي ة بلهجة متحد  ال   الف د ➢

 ------------------  "المي "  ح   اسم  ف  ال   الف د ➢

 ------------------ العت    ا جدمد ح ا  بش ا  قت  ال   الف د ➢

 

 الفئييية  ييي   مييي  المشيييت كي  جميييي  مييي  اطلييي  الال حييية. مييي  الفئيييتت إحيييدى تييييت بتخ قييي   كتفيييية ت اقيييي  جمييي  ميييت  حيييي  ·

  العام هذا جديداً  حذاءً  اشترى من فئة المثال، سبيل على) ال ق  

 المحتض  . ف  المجم عتت بتق  ع  بعتد تإ سيت  الفئة     ا   له اش    ·

 الد اسييي  للفصيي  معييدله  علييي  ضييتفيةإ تتعالميي 10 المختيييت   المجم عيية ضييم  مييي  ليسيي ا ميي  جميييي  اميي    وكيي لك ·

 العالميييتت تعطييي  سييي   وب نيييك مختلفييي   ألنهييي  عالميييتت 10 ا  علييي  تحصييي  لييي  المجم عييية تليييك أ  لهييي  واشييي  

  التمييي م  نهتمييية فييي  عالميييتت 10 الطل ييية مييي  أ  عطيييت إ عيييد  ت ضييي  أ  علييي  )احييي   مثليييك   ييي الييي م  لألشيييخت 

  بيي  علمييت    ضييد التميييين بعييد  فيي د كيي  حيي  محتيي   الجمييي  أ  عليي  التد م ييية الفقيي    يي   خييال  تشيي   أ  عليييك ول يي 

  طفت  .األ م  فيهت التعتم  مت  الت  قتتالسيت جمي  ف  وا د غي    ا

  م تس ت   ت ا  كمت عد  ب ستلي   م التم   ا  ي تط المم   )م 

 المشت كي : جمي  اس   ·

o مس  ك أو مالبسك  بس  أو  ش لك بس   الت قي  م ك طل  حي  كشع      مت  

o مل : مت المختت   الفئة س  ا 

o معي   بش   ت دو ألنك معي ة  امتيتزات م  وح متنك ضدك التميين ت  حي  شع  ك    مت 

o  تمييين  يي  التحييد   ط مقيية أو المظهيي  عليي  ب ييت    مختلفيية بطيي   د اسييتك/عملييك مجييت  فيي  اد/األسيي األف  تعتميي   يي 

 أقيي  تف صيي تميي حه   يي  المظهيي   عليي  ب ييت    عليييه  وتح يي  الشيي ا   أطفييت  ضييد تمييين  يي  وأخيي ى  معي يية فئيية بييي 

 المثت   س ي  عل  الدخ  مت سطة عت الت م  أطفت  م  أكث  بشد  وتعتمله 

o معي ة  قضية تغطية او طف  م  تعتملك أث ت  المختلفة معتقداتك  تحد   ف  عالم كإ دو ك مت  
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 الخالصة

  يي   ضييم  وميي  األطفييت .   حقيي عليهييت ت  يي  التيي  ال كييين   تشيي    أستسييية" "م ييتد   عييد   الطفيي  حقيي   اتفتقييية تضيي  ·

 كيي  وفيي  ت  واألوضيي األوقييتت  جمييي فيي و  سيي ا  حييد   عليي   األطفييت  لجمييي     أ تع يي  والتيي  التميييين  عييد  :الم ييتد 

 قد اته . ت مية ف  الح  م ت  

 

 التعليم في الحق

 ميييت طفييي ال لحقييي   المتحيييد  األمييي  اتفتقيييية فييي  و د فقيييد اتفتقيييية  مييي  أكثييي  فييي  التعليييي  فييي  الطفييي  حييي  اليييدول  المجتمييي  أكيييد

 :م ت 

 أستسييي  حيي  التعلييي  أ  أكييد الع بيي   الطفيي حقيي   ميثييت  أ  كمييت   82)التعلييي " فيي  الطفيي  بحيي  االطيي ا  الييدو  "تعتيي  

 م ت : مت عل  نص فقد الطف   حق   م 

  83)أدن " كحد األستس  والتعلي  المد سة ق   مت م حلت  ف  والت بية المجتن  التعلي  ف  حق  وكفتلة "ت كيد

 عليي  الدسييت   ميي   المييتد نصيي  فقييد الصييلة  ذات القيي اني  وفيي  الدسييت   فيي  و د قييد التعلييي  فيي  الطفيي  حيي  أ  إليي  مشييت 

 وأ    84)األ دنييييي " لجميييي  الفييي   وت يييتف  الطم ني ييية وت فييي  إم تنيتتهيييت حيييدود ضيييم  والتعليييي  العمييي  الدولييية "ت فييي  أ :

ا الطتلييي  جعييي  والتعليييي  الت بيييية وزا   أ يييدا  مييي  جعييي  المشييي    واسيييتدعت  ت وتخنم هيييت المعل ميييتت "جمييي  علييي  قيييتد  

 شيييت  فييي  القييي ا ات واتخيييتذ لألحيييدا  المختلفييية االحتميييتالت وت قييي  الظييي ا   تفسيييي  فييي  واسيييتخدامهت وإنتتجهيييت ومعتلجتهيييت

 حقييي   اتفتقيييية ذليييك أكيييدت وقيييد الطتلييي   للطفييي / المعل ميييتت تييي في  خيييال  مييي  إال متحقييي  لييي   ييي ا وأ    85)المجيييتالت"

  م ت : مت إج ا  الدو  أوج   فقد الطف  

 . 86)مت توله " وف  األطفت  لجمي  مت ف   مه يةوال الت ب مة اإل شتدمة والم تد  المعل متت "جع 

 فييييي  علييييي  فييييي ص اليييي ه   يييي ا المشييييي   انييييته  وقيييييد   87) مجييييتن  إلناميييي  األستسييييي  التعلييييي  أ  االتفتقيييييية أكييييدت وقييييد

 . 89)والتعلي  الت بية قتن   ف  وأكد    88)الدست  

                                                 
 .الطف  حق   اتفتقية م   28/1) المتد   82
 .الع ب  الطف  حق   ميثت  م  الثتم  الم دأ  83
 .الدست   م   6/1) المتد   84
 .والتعلي  الت بية قتن   م   ط/4) المتد   85
 .الطف  حق   اتفتقية م   د/ا/28) المتد   86
 .الطف  حق   اتفتقية م   أ/ا/28) المتد   87
 .الدست   م   20) المتد   88
 .والتعلي  الت بية تن  ق م   أ/10) المتد   89
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 أن : عل  نص فقد أل  ا عل  م احل  جمي  ف  التعلي  نفقة جع  الشخصية األح ا  قتن   أ  مالحظ

 األو  الصيييف ق ييي  التمهيدمييية السييي ة ذليييك فييي  بميييت التعليميييية الم احييي  جميييي  فييي  أوالد  تعليييي  ب فقييية الم سييي  األ  "ملييين 

 . 90)للتعل " أ لية ذا ال لد م    أ  عل  جتمعية  شهتد  أو  ال لد م ت  أ  وإل  األستس 

 االخيييتال  إلييي  بتالسيييت تد األشيييخت  بيييي  التعليييي  فييي   التمييييين د عييي ضييي و   أكيييد اليييدول  المجتمييي  أ  إلييي  اإلشيييت   تجيييد 

 ذاتهييت المييتد  ونصيي    91)الميي أ  ضييد التميييين أشيي ت  جمييي  عليي  القضييت  اتفتقييية ميي   10) المييتد  أكدتيي  فقييد الجيي    فيي 

 قيييد المييي أ  ضيييد التمييييين أشييي ت  جميييي  علييي  القضيييت  اتفتقيييية أ  ومالحيييظ الميييدا    مييي   التسييي    م اجهييية وجييي   علييي 

 ع ضيييية األكثيييي  بصييييفته  المييييدا   ميييي  اإلنييييت  الطل يييية تسيييي   بم اجهيييية ع ييييي  ع ييييدمت االجتمييييتع  ال يييي    اعيييي 

يييت أو دت قيييد الطفييي  حقييي   اتفتقيييية أ  حيييي  فييي    92)للتسييي   يييت نص     93)عيييت  بشييي   الطل ييية تهييي   بم اجهييية مع ييي  عتم 

 المييي أ  ضيييد التمييييين أشييي ت  جميييي  علييي  القضيييت  فتتفتقيييية االتفيييتقيتي   مييي  كييي  مييي  المسيييتهدفة الفئييية إلييي  م جييي  ذليييك ولعييي 

  واألنث . ال ك  بتلطف    ي  بش   تع   الطف  حق   اتفتقية أ  حي  ف  بتلم أ     ي  بش   تع  

 التعلييي   فيي  الحيي  معيينز اليي   ال حيي  عليي  عييت  ك صيي  األطفييت  عميي  م يي  وقييد التعلييي   فيي  الطفيي  حيي  المشيي   حميي  لقييد

 انتشيييت  عيييد  فييي  مسيييه  العيييتملي  األشيييخت  علييي  المشييي   مسييي غهت التييي  القتن نيييية بتلحمتمييية العتمييي  الطفييي  شيييم   فعيييد 

 حتيي  للطفيي  التعلييي  تيي في  إليي  مهييد  المشيي   فييإ  ذلييك إليي  أضييف   94) العميي  أجيي  ميي  المييدا   ميي  التهيي   حييتالت

 . 95) والت  ي  اإلصال  م اكن ف 

                                                 
ا األ  كت  فإذا للطف   الفضل  المصلحة تحقي  نح  سع  قد المش   أ  مالحظ الشخصية  األح ا  قتن   م   190) المتد   90  أو األ  عل  التعلي  نفقة فت    معس  

 .الشخصية األح ا   قتن  م   194  193) المتدتي  انظ  األ   عل  دم  ت ت    أ  عل  ال فقة  علي  تج  م  عل 
 ت ف  ل   خت  وب ج  التعلي   ا ميد ف  ال ج  لحق   مستومة حق ق ت للم أ  ت ف  ل   الم أ  ضد التميين عل  للقضت  الم تس ة التدابي  جمي  األط ا  الدو  تتخ "  91

 م  التعليمية م سستتال ف  العلمية الد جتت عل  والحص   د استتال إل  ولل ص   والمه    ال  يف  للت جي  الظ و  نف  .أ :والم أ  ال ج  تستو  أست  عل 

 والتعلي  والمه   والتق   العت  علي الت وف  بتلمد سة لاللتحت  الستبقة الم حلة ف  م ف لة المستوا      وت    الس ا   عل  والحض مة ال مفية الم تط  ف  الفئتت  جمي 

  .المه   تد م ال أن ا  جمي  ف  وك لك العتل   التق  

  .ةال  عي نف  م  مد سية ومعدات وم ت  المست ى نف  م  بم  الت تتمت  تد مسية و يئتت االمتحتنتت ونف  الد اسية  الم ت   نف  ت ف  . 

 التعلي  أن ا  م  وغي   المختل   التعلي تشجي  ط م  ع  أش تل  جمي  وف  التعلي  مست متت جمي  عل  الم أ  ودو  ال ج  دو  ع  نمط  مفه   أ  عل  القضت  . 

 .التعلي  أستلي  وت ييف المد سية وال  ام  الد اسة كت  ت قي  ط م  ع  سيمت وال الهد     ا تحقي  ف  تستعد الت 

 .الد اسية الم   م  وغي  ت التعليمية الم   م  لالستفتد  الف   نف  .د

 مم    وق  أق   ف  تضي   أ إل  تهد  الت  سيمت وال ال  يفية  األمية ومح  ال  ت  تعلي  ب ام  ذلك ف  بمت المت اص   التعلي  ب ام  إل  لل ص   الف   نف  . 

 .والم أ  ال ج  بي  قت مة التعلي  ف  فج   أ 

  .األوا  ق   المد سة ت ك  الال   وال ست  للفتيتت ب ام  وت ظي  الطتل تت بي  األوا  ق   المد سة  ت ك معدالت خفض .و

  .ال دنية والت بية ال متضية األلعت  ف  ال شطة للمشت كة الف   نف  .ز

 ".االس   تخطي  ع  وال ص  المعل متت ذلك ف  بمت و فت هت  األس  صحة ضمت  ف  للمستعد  محدد  ت ب مة معل متت إل  ال ص   . 
 عل  القضت  اتفتقية م   و/01) المتد   "األوا  ق   المد سة ت ك  الال   وال ست  يتتللفت ب ام  وت ظي  الطتل تت بي  األوا  ق   المد سة  ت ك معدالت خفض"  92

 .الم أ  ضد التميين أش ت  جمي 
 .الطف  حق   اتفتقية م    ـ/28/1) المتد   "الد اسة ت ك معدالت م  والتقلي  المدا   ف  الم تظ  الحض   لتشجي  تدابي  اتختذ"  93
 .االجتمتع  الضمت  قتن   م   4) المتد   94
 الدا  إل  مع د أ  عل  فيهت  المه   أو العلم  تحصيل  ليتتب  ختصة أو عتمة م سسة ب   الدا  ف  حد  أ  ملح  أ  المدم مة مدم  بم افقة الدا  لمدم  مج ز - "  95

 .األحدا  قتن   م    /31) المتد   "م مي ت ذلك م  االنتهت  بعد

 .الخص   ابه  الصتد   والتعليمتت المتد      ألح ت  وفقت مت  اج ا  ا  اتختذ حت  الح   ت في  قتض  او المح مة  إعال المدم مة مدم  عل  - 
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ا مشييت   فيي  التعلييي  اسييتخدا  فيي  الدوليية واجيي  أكييدت الميي أ  ضييد التميييين أشيي ت  جمييي  عليي  القضييت  اتفتقييية أ  إليي  أخييي  

 . 96) االجتمتع  ال    إل  المست د لألشخت  ال مط  الدو  إزالة

 الخالصة   

 .التعلي  ف  الطف  ح  أكد الدول  المجتم  ·

 .مجتن  إلنام  األستس  التعلي  ·

 الفضييييل  المصيييلحة تييي خ  مييي  األ   علييي  م احلييي  جميييي  فييي  التعليييي  نفقييية جعييي  الشخصيييية األحييي ا  قيييتن   ·

 .علي  دم  ت وتعد األ  غي  م  التعلي  نفقة فت دى للطف  

 الجييي    فييي  االخيييتال  إلييي  بتالسيييت تد األشيييخت  بيييي  التعليييي  فييي  التمييييين عيييد  ضييي و   أكيييد اليييدول  المجتمييي  ·

 .المدا   م  الته   م اجهة ووج  

 فيي  الحيي  معيينز اليي   ال حيي  عليي  عييت  ك صيي  طفييت األ عميي  م يي  وقييد التعلييي   فيي  الطفيي  حيي  حميي  المشيي   ·

 فيي  مسييه  ملي العييت األشييخت  عليي  المشيي   مسيي غهت التيي  القتن نييية بتلحمتميية العتميي  الطفيي  شييم   فعييد  التعلييي  

 .العم  أج  م  المدا   م  الته   حتالت انتشت  عد 

 .والت  ي  ال اإلص م اكن أحد ننم  م    ع دمت للطف  التعلي  ت في  إل  مهد  المش   ·

 ال يي   إليي  المسييت د لألشييخت  ال مطيي  الييدو  إزاليية فيي  التعلييي  اسييتخدا  فيي  الدوليية واجيي  أكييد الييدول  المجتميي  ·

  االجتمتع .

 

 الصحة في الحق

ييييت المشيييي   أوليييي  وقييييد لألشييييخت   الصييييحية الخييييدمتت بتيييي في  الييييدو  تع يييي   مجيييي ى أ  وأوجيييي  الطفيييي   بصييييحة ا تمتم 

 شييي ط ت الفحيييص ذليييك إجييي ا  وعيييد أمييي ا   دو  الصيييح  اإلنجيييت  إم تنيييتت تحدميييد جييي أ مييي  الييينوا  ق ييي  ط ييي  فحيييص

 . 97) النوا  عقد إج ا ات إلتمت 

 وإمجيييتد ال فييييتت معيييد  تقليييي  فييي  تسيييه  بصيييفتهت لألطفيييت  صيييحية خيييدمتت بتقيييدم  اليييدول  المجتمييي  اعت ييي  آخييي  جتنييي  مييي 

 "تعتييي   أ : علييي  نصييي  فقيييد الصيييحة  فييي  طفييي ال حييي  الطفييي  حقييي   اتفتقيييية أكيييدت وقيييد األمييي ا   مييي  ختليييية أجييييت 

 األمييي ا  عيييال  م افييي  فييي  وبحقييي  بل غييي   مم ييي  صيييح  مسيييت ى بييي عل  التمتييي  فييي  الطفييي  بحييي  األطييي ا  اليييدو 

 الحصييي   فييي  حقييي  مييي  طفييي  أ  محييي   أال لتضيييم  جهيييد ت قصيييت ى األطييي ا  اليييدو  وت ييي   الصيييح   الت  يييي  وإعيييتد 

 . 98)   " الصحية ال عتمة خدمتت عل 

                                                 
 عل  ب ت    والم أ  ال ج  م    ل المجتم  محدد ت الت  األدوا  :ال مط  الدو  مصطل  مع   .الم أ  ضد التميين أش ت  جمي  عل  القضت  اتفتقية م    /10) المتد   96

 .م همت ك  ع  مجتمعية وت قعتت تص  ات
 .العتمة الصحة قتن   م    ـ/4) المتد   97
 .الطف  حق   اتفتقية م   24/1) المتد   98
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 التتل : ال ص ف  الح  ذلك عل  الطف  لحق   الع ب  الميثت  أكد تكم

 وال قت يييية الصيييحية الع تمييية علييي  قت مييية وعتفيييية صيييحة فييي  وال شييي   االجتميييتع   األمييي  فييي  الطفييي  حييي  وكفتلييية "ت كييييد

 وتغ متييي  ليي  مظ اليي   المال ييي  المسيي   فيي  وحقييي  فيهييت  م ميي  التييي  ال يئيية وبإصييحت  حملهيييت  ميي   ميي  وألمييي  ليي  والعالجييية

 . 99)نم  " ألط ا  ومال مة ومت ازنة كتفية تغ مة

 أ  األ  وأوجيييي  الحيييتالت  بعيييض فييي  طفلهيييت ت ضييي  أ  األ  وأليييين  الط يعيييية  ال ضيييتعة وجييي   علييي  المشييي   نيييص

 أخ ى: حتالت ف  طفل  م ض  م  مست ج 

 مت  عيية  ت جييد وليي  م ضييعة بيي  مسييت ج  مييت  ألبييي  وال لل لييد م يي  ليي  إذا ذلييك عليي  وتج يي  ولييد ت  إل ضييت  األ  "تتعييي 

 . 100)غي  ت" ثد  مق   ال كت  إذا أو أم   غي  ت ضع  م  األ  مجد ل  إذا أو

 ت ضييييع  م ضييييعة مسييييت ج  أ  األ  فعليييي  إ ضييييتع  عليهييييت متعييييي  ال التيييي  األحيييي ا  فيييي  اب هييييت إ ضييييت  األ  أبيييي  "إذا

 . 101)ع د ت"

 وقيييد لطفييي  ل الفضيييل  المصيييلحة م يييدأ مييي  تيييتال   أعيييال  الم ضييي  حييي ال  علييي  للطفييي  الط يعيييية ال ضيييتعة تييي في  مسييي لة إ 

 أن : الطف  حق   قتن   مش و  ف  و د

 والدمييي  ومشيييت د  واإل   وال فقييية والحضيييتنة ال ضيييتعة فييي  حقييي  األخيييص وعلييي  الشييي عية بحق قييي  طفييي  كييي  متمتييي  "

 . 102)بهت" المعم   الق اني  بمقتض  بهت والتص   أم ال  و عتمة

 تداتعيي ت يي م  األطفييت   ) مييت  الد اسيية ق يي  مييت م حليية أ ييدا  ميي  المشيي   جعيي  فقييد أخيي ى جهيية وميي   جهيية ميي   يي ا

 أ : عل  نص   فقد صحت   عل  المحتفظة ف  مسه  ال   ال ح  عل  للطف   صحية

 ج انييي  تشيييم  مت ازنييية ت بيييية للطفييي  مهيييي  م تسييي  م يييت  تييي في  إلييي  المد سييي  ق ييي  التعليييي  مييي  الم حلييية  ييي   "تهيييد 

 عالقتتيييي  وت مييييية السييييليمة  الصييييحية العييييتدات ت يييي م  عليييي  تسييييتعد  وال جدانييييية وال وحييييية والعقلييييية الجسييييمية لشخصيييييةا

 . 103)المد سية" الحيت  وح  اإلمجتبية االتجت تت وتعنمن االجتمتعية

 بييي اال صيييحة علييي  المحتفظييية فييي  مسيييه  األ  وأ  األ   صيييحة علييي  بتلمحتفظييية م ت طييية الطفييي  صيييحة علييي  المحتفظييية إ 

 بتيي في  الييدول  المجتميي  ا ييت  فقييد ذلييك أجيي  ميي  الج سييية  العالقيية فيي  األ  صييحة فيي  تيي ثي   خييال  ميي  م تشيي  غييي  بشيي  

                                                 
 .الع ب  الطف  حق   ميثت  م  التتس  الم دأ  99

 .الشخصية األح ا  قتن   م   150) المتد   100
 .الشخصية األح ا  قتن   م   151) المتد   101
 .الطف  حق   قتن   مش و  م   أ/6) متد ال  102
 .والتعلي  الت بية قتن   م   8) المتد   103
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 تعييي   اإلنجتبيييية الصيييحة وأ  المييي    م اجهييية علييي  قيييتد  سيييلي  طفييي  إنجيييت  أ يييدافهت بيييي  مييي  التييي  اإلنجتبيييية  الصيييحة

 م ت : بمت

 وعمليتتيييي   وو ت فييي  الت تسيييل  بتلجهيييتز المتعلقييية األمييي   جميييي  فييي  واجتمتعي يييت وعقلي يييت بيييدني ت ال تمييي  ال فيييت  مييي  "حتلييية

 ج سيييية بحييييت  التمتييي  علييي  ال يييت  قيييد   اإلنجتبيييية الصيييحة تع ييي  ولييي لك واإلعتقييية  المييي   مييي  السيييالمة مجييي د وليسييي 

 حيييي  عليييي  دوالت كيييي وتيييي ات    وم عييييد   اإلنجيييت   تق ميييي  فيييي  وحييي مته  اإلنجييييت   عليييي  وقيييد ته  وم م نيييية  م ضيييية 

 تجتييتز أ  ميي  الميي أ  تم يي  والتيي  لهيي   الم تسيي ة الخصيي بة ت ظييي  ووسييت   أسييتلي  واسييتخدا  مع فيية فيي  والميي أ  ال جيي 

 حقييي   اتفتقييية أ  كمييت   104)بتلصييحة" متمتيي  وليييد إلنجييت  الفييي   أفضيي  لليينوجي  وتهييي  واليي الد   الحميي  فتيي   ب مييت 

 . 105)وبعد ت" ال الد  ق   لألمهتت الم تس ة الصحية ال عتمة "كفتلة أ : عل  نص  ع دمت الت اب    ا أكدت الطف 

  ت :م مت الصحة وزا   مهت  م  جع  فقد واأل   للطف  الصحية ال عتمة ت في  ف وج  ذلك المش   أكد وقد

 وأث يييت  الحمييي   فتييي   أث يييت  بتلحتمييي  الع تمييية ذليييك فييي  بميييت لهميييت الالزمييية الخيييدمتت بتقيييدم  والطفييي  المييي أ  صيييحة " عتمييية

 الالزميييية اإلنجتبييييية الصييييحة متطل ييييتت وفيييي  وذلييييك المطييييتعي   وتقييييدم  الطفيييي   نميييي  وم اق يييية ال فييييت   وأث ييييت  اليييي الد  

  . 106)األس  " بت ظي  المتعلقة الصحية الش و  م  وغي  ت

 كتلييي جعييي  وقيييد   107) األمييي ا  مييي  الطفييي  وقتمييية فييي  تسيييه  التييي  المطيييتعي  تييي في  المشييي   ألييين  فقيييد آخييي  جتنييي  مييي 

 . 108) مجتنية المطتعي 

  ميييت  مثييي  األطفيييت  فيهيييت م جيييد التييي  األميييتك  علييي  الصيييحية الخيييدمتت تييي في  أوجييي  المشييي   فيييإ  ذليييك إلييي  أضيييف

 حيييي  الطفييي   حقييي   اتفتقيييية أوج تييي  ميييت مييي  ميييتال   األمييي   ييي ا أ  مالحيييظ   109) عليهيييت الصيييحية ال قتبييية وفييي   األطفيييت 

 حمتميييية أو  عتميييية عيييي  المسيييي ولة والم افيييي  واإلدا ات الم سسييييتت قيييييدتت أ  األطيييي ا  الييييدو  ت فيييي  " أ : عليييي  نصيييي 

 م  فيهييييت عيييدد وفييي  والصيييحة  السيييالمة مجيييتل  فييي  سيييييمت وال المختصييية  السيييلطتت وضيييعتهت التييي  بتلمعيييتمي  األطفيييت 

 . 110)اإلش ا " كفت   نتحية م  وك لك للعم   وصالحيته 

                                                 
  األردني التلفزيون رامجب في للمرأة اإلنجابية الصحة  2002) خدمجة عالوم   :لدى إلي  مشت   1994 عت  للس ت  القت    م تم  ق   م  التع مف   ا اعتمد  104

 .األ د  /عمت  :األ دنية عةالجتم م ش     غي  متجستي   ستلة
 .الطف  حق   اتفتقية م   د/24/2) المتد   105
 .العتمة الصحة قتن   م   د/4) المتد   106
 لتطعي  معتمد ط ي  أ  أو  زا   ال تعتمد  تطعي  م كن أ  أو لل زا    التتبعة الصحية الم اكن م  أم ت م اج  أ  إلي  أم   الم ك   الشخص أو م ل د ك  والد عل "107

 .العتمة الصحة قتن   م  (أ/28) المتد   ..." للتطعي  ال ط   ال  نتم  ضم  المد جة بتللقتحتت الطف 

 .العتمة ةالصح قتن   م  (29) المتد   "م اكن ت ط م  ع  ال زا   تقدمهت الت  ال قت ية واألمصت  المطتعي  ع  أج   أو  س   أ  تست ف  ال" 108

 وت مي  الح  مية  األطفت  توحضتنت و مت  المدا   لطل ة ال قت ية الصحية الخدمتت تقدم  :مل  مت تحقي  عل  العالقة ذات الجهتت م  تلت سي وب ال زا   تعم "109 

 المتد   "ال زا   إش ا  ح ت الخدمتت     بتقدم  أصحتبهت إلنا  أو الح  مية غي  األطفت  وحضتنتت و مت  للمدا   م تس  ت ت ا  حس مت وتقدممهت الصحية الخدمتت

 .العتمة الصحة قتن   م  (و/4)

 .الطف  حق   اتفتقية م   3/3) المتد   110
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 فيييي  م جيييد العمييي  م يييت  كيييت  سييي ا    111) الصيييحية اعيييدللق  العمييي  أميييتك  خضييي   الدسيييت   فييي  المشييي   اشيييت ط وقيييد

 أن : فيهت و د فقد بصحت   مض  قد الطف  م دم  عم  أ  الطف  حق   اتفتقية م ع  وقد م جد  ال أو أطفت 

 م يييي   أ  ميييي ج  عميييي  أ  أدا  وميييي  االقتصييييتد  االسييييتغال  ميييي  حمتمتيييي  فيييي  الطفيييي  بحيييي  األطيييي ا  الييييدو  "تعتيييي  

ا ا م ييي   أ  أو الطفييي   لتعليييي  قيييةإعت ممثييي  أ  أو خطيييي    أو ال وحييي   أو العقلييي   أو ال يييدن   ب مييي   أو الطفييي  بصيييحة ضيييت  

  . 112)االجتمتع " أو المع    

 فيهيييت ال نملييية أمييي  مييي  والت  يييي  اإلصيييال  م اكييين فييي  مييي د  الييي   الطفييي  بصيييحة المشييي   اعت ييي  فقيييد ذليييك مييي  أكثييي  بييي 

(113 . 

 الييي م  أوالد  عيييال  ب فقييية األ  ملييين “ أ : علييي  نيييص فقيييد األ   علييي  لصيييحةا نفقييية جعييي  المشييي   أ  إلييي  اإلشيييت   تجيييد 

  . 114)نفقته " تلنم 

  الخالصة

 وتشييي معتت اتفتقييييتت خيييال  مييي  والييي ط    اليييدول  الصيييعيدم  علييي  نظييي  قيييد الصيييحة فييي  الحييي  إ   

 الصحة: ف  الح  أش ت  أب ز م  وإ  متعدد  

 النوا . عقد إلب ا  ش ط ت الط   الفحص جع  ·

 للطف . الفضل  المصلحة محق  ال   ال ح  عل  عليهت والتشجي  الط يعية ال ضتعة متمةح ·

 األطفت  . ) مت  الد اسة تس   الت  الم حلة ف  صحية عتدات الطف  إكست  نح  السع  ·

 األطفت . صحة م  جيد مست ى تحقي  أج  م  واأل  األ  بصحة المش   ا تمت  ·

 األم ا . م  ل قتمته   لألطفت واألمصت  المطتعي  ت في  ·

  طفل . عال  نفقتت بدف  األ  المش   إلنا  ·

 

                                                 
 .الدست   م    ـ/23) المتد   111
 .الطف  حق   اتفتقية م   أ/32) المتد   112
 .والت  ي  اإلصال  م اكن قتن   م   23) المتد   113
ا األ  كت  فإذا للطف   الفضل  المصلحة تحقي  نح  سع  قد المش   أ  ظمالح الشخصية  األح ا  قتن   م   192) المتد   114  أو األ  عل  العال  نفقة  فت   معس  

 .الشخصية األح ا  قتن   م   194  193) المتدتي  انظ  األ   عل  دم  ت ت    أ  عل  األ   وج د عد  ع د ال فقة علي  تج  م  عل 
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 وعمالتهم األطفال عمل

 وال عتمييييية التعليييييي  مثييييي  حق قييييي  وتييييي في   عتمتييييي  إلييييي  محتيييييت  فتلطفييييي  الطفييييي   عمييييي  جييييي از عيييييد  العيييييت  األصييييي  إ   

 سيييل ية آثيييت  وجييي د إلييي  إضيييتفة لهيييت  الطفييي  افتقيييتد مفتييي   التييي  اإلنتيييت  علييي  بتلقيييد   مييي ت   العمييي  وأ    115)الصيييحية

 . 116)اإلعتقتت ب عض اإلصتبة إل  تع ض  احتمت  وزمتد  وال      الجسد  نم   م  الحد م هت الطف  لعم 

 االقتصيييتد  االسيييتغال  مييي  طفيييت األ بحمتمييية المتعلقييية الدوليييية االتفتقييييتت علييي  صيييتدق  التييي  اليييدو  وا ييي  مييي  األ د  مُعيييد  

   138 قيي  االسييتخدا  لسيي  االدنيي  الحييد )اتفتقييية الدولييية العميي  لم ظميية التتبعيية واتفتقيييتت لهييت الطفيي  حقيي   اتفتقييية و يي 

 م سييييجمة االطفييييت  عميييي  بم تفحيييية المتعلقيييية ال ط ييييية التشيييي معتت وتعت يييي   182 االطفييييت  عميييي  اشيييي ت  أسيييي   واتفتقييييية

 117الدولية. االتفتقيتت م  تتمت انسجتمت

 م تشيي    ييت    معييد فييتألو  األطفييت   وعمتليية األطفييت  عميي  مصييطلح  بييي  تمييين د اسييتت   ييتك أ  إليي  اإلشييت   ت  غيي 

 تع ييي  األطفيييت  عمتلييية أ  حيييي  فييي  ت ظمهيييت  تشييي معتت اليييدو  وتضييي  الشيييع    وثقتفييية الفقييي  إلييي  أسييي تبهت تعييينى دولي يييت

  . 118). .. والتعليمية  )الصحية  بحق قه  تمتعه  م  محد مش و  غي  نح  عل  جه د   استغال  بهد  تشغيله 

 

 فإنييي  األطفيييت  فئييية مييي  اليييدول  المجتمييي  فييي  العتملييية األميييد  وجييي د  ييي  ففييي  األطفيييت   عمييي  اليييدول  المجتمييي  نظييي  ولهييي ا

 عميي  مصيي  وال   119) معي يية سيي  ع ييد بتلعميي  لألطفييت  مسييم  اليي   ال حيي  عليي  العميي  ذلييك ت ظييي  المع ييية للجهييتت م  غيي 

 م ت : مت عل  بتلعم  االلتحت  لس  األدن  الحد اتفتقية نص  دفق ذلك أج  م  الس   تلك م لغ ل  ال   الطف 

 عميي  عليي  فعلي ييت القضييت  إليي  ت ميي  وط ييية سيتسيية بتت ييت  لهييت بتل سيي ة نتفيي   االتفتقييية  يي   ت يي   عضيي  دوليية كيي  تتعهييد "

 ال ييييدن  ال ميييي  ميييي  متفيييي  مسييييت ى إليييي  تد مجييييية بصيييي    العميييي  أو االسييييتخدا  لسيييي  األدنيييي  الحييييد  فيييي  وإليييي  األطفييييت  

 . 120)لألحدا " وال    

                                                 
115
 .10   األطفت   عم  م  للحد ال ط ية ةاالست اتيجي  2006) العم  وزا    
116
  .22   ال ط ية  االست اتيجية -الستب  الم ج  العم   وزا    
 =209www.mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID ال اب  عل  2018-7-6 ف  االست جت  ت  األ د . ف  االطفت  عم  .اال دنية العم  وزا  117
118
 :الت س  الع ب  جتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  ميدانية دراسة :للتلميذ الدراسي التحصيل على األطفال ةعمال ت ثير  2016) سهت  م ش    

 .10   .ت سة
119
 العم   وزا   :ذلك ف  انظ  الطف   عم  أش ت  أس أ ف  معمل   طف  ملي   8,4 م ه  طف   ملي   352 العتل  ف  العتملي  األطفت  عدد م لغ  

 معمل   م ه  طف  45000 ق ابة وأ  طف   76000 م  مدن  األ د  ف  العتملي  األطفت  عدد أ  حي  ف   17   ال ط ية  االست اتيجية - الستب الم ج 

  6201) العم  زا  وو الدولية  العم  وم ظمة األ دنية  الجتمعة ف  االست اتيجية الد استت م كن :ذلك تفصي  ف  انظ  األطفت   عم  أش ت  أس أ ف 

 .9  .األ د  ف  األطفت  لعم  ال ط   المس 
120
 .1973 لس ة   138  ق ) بتلعم  االلتحت  لس  األدن  الحد اتفتقية م   1) المتد   



 

112 
 

 ميي  الطفيي  م يي  خييال  ميي  التعلييي  فيي  الطفيي  لحيي  الحمتميية تيي في  إليي  االتفتقييية تلييك خييال  ميي  الييدول  المجتميي  سييع  وقييد

 للسيي  األدنيي  الحييد م يي   أ  مجيي ز ال" أ : عليي  االتفتقييية نصيي  فقييد   121) أدنيي  حييد ا اإللناميي  تعليميي  م ميي  ليي  مييت العميي 

 عييي  مقييي  أ  حيييت  أ  فييي  مجييي ز وال اإللناميييية  الد اسييية إنهيييت  سييي  مييي  أدنييي  الميييتد   ييي   مييي   1) تلفق  بييي عميييال   المقييي  

 . 122)س ة" 15

 المشييي   حيييدد وقيييد   123) األطفيييت  عمييي  مييي ظ  تشييي م  إمجيييتد الدسيييت   الدولييية/ فييي  األسيييم  ال ثيقييية فييي  أوجييي  المشييي   إ 

  يي  ميي  عميي  المشيي   حظيي  وقييد   124) سيي ة عشيي   سيي    يي السيي   يي   معميي   أ  بلغهييت لميي  محيي  التيي  القتن نييية السيي 

 م ت : مت عل  نص فقد الس       دو 

 مييي  عشييي   الستدسييية م مييي  لييي  الييي   الحيييد  تشيييغي  حيييت  بييي   مجييي ز ال المه ييي  بتلتيييد م  المتعلقييية األح يييت  م اعيييت  "مييي 

  . 125)الص  " م  ص    ب   عم  

 ليي  ت مي ييية حمتميية تيي في  مضييم  اليي   ال حيي  عليي  االجتمييتع  الضييمت  قييتن   ألح ييت  العتميي  الطفيي  المشيي   أخضيي  وقييد

  . 126) وال فت   العجن وت مي  العم   ع  تعط  ت مي  )مث 

ييت وضيي  وقييد األطفييت   عميي  ميي  للحييد ال ط ييية االسييت اتيجية األ د  وضيي  فقييد ذلييك أجيي  ميي  ا أمض   لم تفحيية وط ي ييت إطييت  

 . 127)  للعم  القتن نية الس  دو     )مم  األطفت  عم 

 

 

 

                                                 
121
 أق      م بعم  وسمح  الطف   لعم  القتن ن  الس  تحدد ل  1966 لس ة العم  مست متت بش    1)  ق  الع بية االتفتقية أ  إل  اإلشت   تجد   

ت  عش  اث   م   .االتفتقية م   57) المتد  انظ  عتم 
122
 عش   أ ب  القتن ن  لس ا فيهت م    األعمت  بعض   تك أ  مالحظة م    138  ق ) بتلعم  االلتحت  لس  األدن  الحد اتفتقية م   3 /2) المتد   

 األطفت  م دم  ال   العم  ل ع االتفتقية     ت ط   ال" :التتل  ال ح  ل ع االتفتقية م   6) المتد  ف  ال ص جت  فقد بتلتعلي   تتعل  الت  مث  س ة 

 م دم  ال   لم ش تا ف  العم  عل  ت ط   وال األخ ى  التد م  م سستت وف  التق    أو المه   أو العت  التعلي  ألغ ا  المدا   ف  واألحدا 

 العم   أصحت   ظمتتم م  التشتو  بعد المختصة السلطة تق   ت لش وط وفق ت م ف  م الع   ا كت  إذا األق  عل  س ة 14 س  بلغ ا ال م  األشخت 

ا مش   وكت  وجدت  حيثمت المع يي   العمت   .  .تد م  م سسة أو د سةم عل  ال  يسية مس وليتهت تق  تد م ية أو تعليمية دو   .أ :م  أستسي ت جن  

 أو المه ة اختيت  تسهي  إل   م م ت جيه  أو إ شتد  ب نتم  .  .أق ت  قد المختصة السلطة كتن  إذا ش   م  ف  كل  أو األك   قسم  م ف  تد م   ب نتم 

 ".التد م  ن  
123
 تش مع ت ل  وتض  العم  ةالدول تحم  .2 .ب  وال ه   ال ط   االقتصتد بت جي  لأل دنيي  ت ف   أ  الدولة وعل  الم اط ي  لجمي  ح  العم  .1"  

 .الدست   م   23) المتد   "واألحدا  ال ست  بعم  الختصة الش وط تعيي  .  :اآلتية الم تد  عل  مق  
124
 . والتعلي الت بية قتن   م     /10) المتد  انظ  س ة  عش   س     اإللنام  التعلي  ع د ت م ته  الت  الس  أ  مالحظ  
125
 .العم  قتن   م   73) المتد   
126
 .االجتمتع  ضمت ال قتن   م   4) المتد   
127
 .األطفت  عم  لم تفحة ال ط   اإلطت   2011) األس   لش و  ال ط   المجل   
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 التتل : مع فة م  بد   ال األطفت   وعمتلة عم  مس لة م  التعتم  ع د

  ت  واجتمتعي يييي  ت  وف  م يييي  ت  جسييييدم   طفييييت بتأل مضيييي    اليييي   العميييي  أن هييييت عليييي  ت األطفيييي عمتليييية ةالدولي يييي العميييي  م ظميييية تُعيييي َّ 

 تييي ك علييي  إج يييت   خيييال  مييي   والد اسييية اليييتعل   فييي   مييي  ومح مييي  د اسيييت   مييي  متعيييت   الييي   وكييي لك وأخالقي يييت  

  .128ط ملة لستعتت الم ث ف والعم  المد س   الدوا  بي  مت الجم  محتولة م   مطل  أ  أو األوا   ق   المد سة

 للد اسييية الم جعيييية خيييال  االقييي  علييي  واحيييد  سيييتعة لميييد  عملييي ا إذا اقتصيييتدمت ال تشيييطي  االطفيييت  العيييتمل  : طفيييت األ ·

 ن ييي  ج بييدوا  وأ كتميي  بييدوا  العمييي   يي ا م يي   وقييد م قتيييت. ع هييت غييت  ي  كييتن ا أعميييت  أو و يفيية لييدمه  كييت  إذا أو )

 أج . بدو  أو ب ج 

 :129التتل  ال ح  عل  االطفت  عم  2016 لعت  اال د  ف  االطفت  لعم  ال ط   المس  ومع   ·

 .عتمت   16 ع  أعمت    تق  ال م  العم  ف  طفت األ جمي  -

  .س   األ ف  ستعة 36 م  ألكث  معمل   عتمت 17-16 بي     أعمت تت او  ال م  االطفت  -

 معي ة. خط   أعمت  ف  معمل   عتمت 18 ع  أعمت    تق    ال م  طفت األ -

 عم   . م  عش   الستدسة م مل ا ل  ال م  األطفت  تشغي  األ د  ف  مم   ·

 بغ امة.  معتق   أن  حي  للقتن   المختلف العم  صتح  ع  العم  وزا   إبال  م  غ  ·

  الخط  . لألعمت  س ة 18 ال  16 س    م  األطفت  تع مض مج ز ال ·

 التتلية: الش وط حس  عمله   ت ظي ومج  ·

ييي  -  واحيييد  سيييتعة عييي  تقييي    ال لل احييية فتييي   مُعطييي ا أ  علييي  ال احيييد  اليييي   فييي  سيييتعتت سييي  مييي  ألكثييي  تشيييغيله  مُحظَّ

 مت اصلة. ستعتت أ ب  عم  بعد

 وأميييت  ال سيييمية والعطييي  الدم يييية األعييييتد أميييت  وفييي  صييي تحت   6 السيييتعة الييي  مسيييت    8 لسيييتعةا بيييي  ميييت تشيييغيله  مم ييي  -

 .األس  عية العطلة

                                                 
128ILO. (n.d.). What is child labour. Available at www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm. [Accessed on 3 June 2018]. 

: /ro---arabstates/---www.ilo.org/wcmsp5/groups/public-ال اب  عل  2018-8-6 ف  االست جت  ت  .األ د  ف  االطفت  لعم  ال ط   المس  . 2016.األ دنية الجتمعة -االست اتيجية الد استت م كن 129

Beirut/documents/publication/wcms_510711.pdf 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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 صييي    التتليييية: المسيييت دات تقيييدم  عليييي  ال صييي  مييي  أو م ييي  مطلييي  أ  طفييي  أ    "ت  ييييف" ق ييي  العمييي  صيييتح  علييي  -

ية الطفييي  ليتقييية وشيييهتد  المييييالد  شيييهتد  عييي   مييي  ومصيييد قة مخيييتص   ط يييي  عييي  صيييتد   المطلييي   للعمييي  الصيييح 

 العم     ا الطف  ممت سة عل  الخط ية األ  /ال ص  وم افقة الصحة  وزا  

 إقتمتيي  محيي    عيي  كتفييية معل مييتت ميي  بتلطفيي  خييت  ملييف فيي  المسييت دات بهيي   محييتفظ أ  العميي  صييتح  عليي  متعييي   -

 ت وإجتزا العم  ع  وأج   أجل  م  استُخد  ال   والعم  استخدام  وتت م 

يييتن  الح  ميييية الميييدا   فييي  األطفيييت  تعليييي  ·  خيييدمتت أمضيييت   وتتييي اف  التعليييي . فييي  الحييي  ولألطفيييت  األ د   فييي  مج 

  نظتم  الغي  للتعلي 

 خيييال  مييي  وليييي  واللعييي  اليييتعل   خيييال  مييي  األطفيييت  و فيييت  حمتمييية وت ييي   الطفييي . حقييي   مييي  حييي   ييي  التعليييي  إ    ·

 .العم 

 يلي: ما األطفال عمالة بسب  تُ 

  .جسد    ض   ·

  .تع  ·

  .ال دمتت مث  ع ضية إصتبتت ·

  .الت كين ف  صع بة ·

  .انفعت  وس عة عدا ية ·

   .زم ية فت   )ضم  المنا  ف  مفتجئة تقل  تت ·

 .ال تلغي  أو األ   سلطة احت ا  عد  ·

 والج س  التجت   واالستغال  الج س  والع ف للتح ش الطف  تع   احتمتلية ·

 :130األ د  ف  االطفت  وعمتلة عم  واق 

   تك:  2016 للعت  االطفت  لعم  ال ط   المس  حس 

 س ة 17-5 العم مة الفئة م   د األ ف  معم  طف  75,982 ·

                                                 
130Ibid 
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 .طفت األ عم  ف  م خ طي  األطفت  م 69,661  ·

 .الخط   عمت األ ف  م خ طي  األطفت  م  44,917 ·

 فيييي  العميييي  ملييييي   الم ك ييييتت وإصييييال  والتجن يييية الجمليييية تجييييت   مجييييت  فيييي  اال د  فيييي  طفييييت األ ميييي  %29 معميييي  ·

  %.11 ب س ة والتشييد واإلنشت  التح ملية الص تعتت ف  العم  ث  %28 ب س ة الن اعة

 

 :131طفت األ لعمتلة ةالسل ي   ثت اآل

 التييي  األستسيييية للمهيييت ات العيييتمل   األطفيييت  مفتقيييد لييي لك ونتيجييية  والم تسييي  الجييييد اليييتعل  فييي   العمييي  معطييي  :التعلبببيم .1

  محدد . عم مة م اح  ف  اكتستبهت يه عل كت 

 نتيجيييية وذلييييك واالميييي ا  للحيييي اد  ع ضيييية م  نيييي   األطفييييت  أل  الجسييييدمة الطفيييي  صييييحة تتيييي ث  :الجسببببدية الصببببحة .2

 ..ال  الستمة  الغتزات م  الخ   م تفعة  أمتك  م  ال ق   مث  المختلفة العم  إصتبتت

 وال فسيي  الجسييد  للع ييف ع ضيية أكثيي  وم يي   العتميي  الطفيي  ع ييد العييتطف  التطيي   متيي ث  :العبباطفي -النفسببي التطببور .3

 .المختلفة العم  أمتك  ف  والج  

 نشيييتطتت فييي  واالنخييي اط االجتميييتع  الت اصييي  فييي   مييي  العيييتمل   االطفيييت  محييي   :واألخالقبببي االجتمببباعي التطبببور .4

 للجمتعييية بتالنتميييت  الشيييع   ذليييك فييي  بميييت معمييي  الييي   للطفييي  واألخالقييي  االجتميييتع  التطييي   ومتييي ث  ألعميييت    م تسييي ة

 والخط . الص  بي  التميين عل  القد   اآلخ م   م  التعتو  عل  والقد  

 

 األردن: في األطفال بعمالة المعنية الجهات أدوار

 الييي ط    الحييي ا م  ييي  لت ييي    2009 عيييت  فييي  العمييي  وزا   ب  تسييية األطفيييت  لعمييي  ال ط يييية اللج ييية تشييي ي  إعيييتد  تييي 

 مييي وز اللج يية متيي أ  قيييدمت . بهييت والييدف  التشيي معتت وتعيييدم  السيتسييتت لصيييتغة ال  يسيي  والمحييي ك األطفييت  عميي  لقضييتمت

  التتلية: الجهتت عض متهت ف  وتض  العم  

 ألس  ا لش و  ال ط   المجل  ·

                                                 
131 ILO. Child Labor in Jordan. Available at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_210566.pdf. [Accessed on 16 

December 2018] 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B1
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_210566.pdf
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 .العد  وزا   ·

  .والتعلي  الت بية وزا   ·

  .الصحة وزا   ·

  .الداخلية وزا   ·

  .ةاالجتمتعي   الت مية وزا   ·

  .األ د  ص تعة غ فة ·

 .األ د  تجت   غ فة ·

  .ت العم   ل قتبتت العت  االتحتد ·

 .العتمة اإلحصت ات دا    ·

  .األس   حتمية دا  إ ·

  .مةال ش  للت مية الهتشم  األ دن  الص دو  ·

 لدو ميييةا لالجتمتعيييتت والتحضيييي  الت سيييي  مهيييت   ومتييي ل  للج ييية  مقييي   بعمييي  األسييي   لشييي و  الييي ط   المجلييي  مقييي   

 علييي  ط ييييةال  اللج ييية خيييال  مييي  العمييي  ميييت  كميييت اللج ييية. علييي  وع ضيييهت والطت  ييية العتجلييية القضيييتمت وم تقشييية للف مييي 

  .والتش معتت القتن نية القضتمت مث  ةالمتخصص للقضتمت وذلك الحتجة ع د مصغ   عم  لجت  تش ي 

 المش   : تقدم  فه  اللج ة تتمس ولي   تأم   

 .األطفت  بعم  المتعلقة ال ط ية للم تد ات ·

 .التعلي  ع   األطفت  عم  م تفحة مش و  أنشطة لت في  ·

 .األطفت  بعم  الختصة واالقليمية ال ط ية الم تم ات ت صيتت ت في  متتبعة ·
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 الخالصة

 .العتل  ف  طفت األ عمتلة ف  م خ ط طف  ملي   521   تك ·

 األطفت " عم  أش ت  "أس أ م  عد  تُ  أعمت  ف  معمل   طف  ملي   73 ·

 أشييي ت  أسييي أ حظييي  بشييي   اليييدول  العمييي  م ظمييية اتفتقيييية مفهييي   فييي  «األطفيييت  عمييي  أشييي ت  أسييي أ» تع يييي  مشيييم  ·

  :182 ) ق  1999 عليهت  للقضت  الف  مة واإلج ا ات األطفت  عم 

 أو   القسييي لعمييي وا اليييدم  وع  دمييية بهيي  واالتجيييت  األطفيييت  ك يييي  بيييتل    الشيي يهة الممت سيييتت أو الييي   أشييي ت  كتفيية أ 

 .مسلحة ص اعتت ف  الستخدامه  لألطفت  اإلج ت   أو القس   التج يد ذلك ف  بمت اإلج ت   

 .حيةإبت ع و  أدا  أو إبتحية عمت أ إلنتت  أو الدعت    ألغ ا  ع ض  أو تشغيل  أو طف  استخدا  )  

 الييي    بتلشييي  المخيييد ات إنتيييت  سييييمت وال مشييي وعة  غيييي  أنشيييطة لمناولييية ع ضييي  أو تشيييغيل  أو طفييي  اسيييتخدا  )  

 .بهت واالتجت  الصلة ذات الدولية المعت دات ف  في  حددت

 صييييحةب اإلضيييي ا  إليييي  ت فيهيييي تييييناو  التيييي  الظيييي و  بفعيييي  أو ط يعتهييييت بفعيييي  تيييي د   أ  ميييي ج  التيييي  األعمييييت  )د 

 األخالق . سل كه  أو سالمته  أو األطفت 

 كيميت ييييية  مييي اد وجييي د )مثييي  العمييي  محييي  فييي  ومخيييتط  مجتزفيييتت وجييي د ع يييد بيييتلخط  تتسييي  الطفييي  عمتلييية ·

 تلسيييتعت العمييي  )مثييي  العمييي  و ييي و  وغي  يييت  الثقيلييية األحميييت  ك فييي  العمييي  بيئييية فييي  ومخيييتط  وض ضيييت  

 للمضتمقتت . والتع   ي  الل أث ت  والعم  ط ملة 

 فييي  ألنييي  للخطييي  ع ضييية أكثييي  الطفييي  ول ييي  األطفيييت . علييي  أمضيييت   خطييي    ييي  ال يييتلغي  علييي  الخطييي   األعميييت   ·

 والعقل . ال دن  ال م  ط  

 والتعييي   الحيييتالت  أسييي أ )فييي  ال بييي  ومييي   جليييد  بمييي   اإلصيييتبة مييي  الخطييي   الطفييي  عمتلييية آثيييت  تت يييتم  ·

 القتتلة. لإلصتبتت

 والسل كية.  والعقلية ال فسية  المشتك  ل إ خطت األ تتعدى  أ المم   م  الجسدمة خطت األ  إل ضتفةإ ·
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 والفقر األطفال

 فقر في يعيشون الذين االطفال تعريف

 المييي ا د مييي  الح ميييت  مييي  معيييتن   الييي م  "أولئيييك : ييي   فقييي  فييي  معيشييي   الييي م  ألطفيييت   إفييي الي نيسيييف تع ميييف حسييي 

 التمتييي  علييي  قيييتد م  غيييي  مجعلهييي  مميييت واالزد يييت   وال مييي  الحييييت  قييييد علييي  لل قيييت  الالزمييية والعتطفيييية حييييةوال و المتدمييية

 الم تشييي  الفقييي  تييي ثي  .مييي 132المجتمييي " فييي  ومتسيييتوم  كيييتملي  ك عضيييت  والمشيييت كة ال تملييية إم تنيييتته  وتحقيييي  بحقييي قه 

 وثيقيييت   ا ت تطيييت   سيييت  لإل والتعييي   بتالسيييتغال  مييي ت   كميييت الحمت يييية بيئيييته  مضيييعف ألنييي  حقييي قه  مييي  األطفيييت  ح ميييت 

 الطتقيييتت مقييي   انييي  كميييت .والجسيييد  العقلييي  ال ميييت  وإعتقييية التغ مييية وسييي   الصيييح   بتلضيييعف الفقييي  متسييي   وكييي لك

 .133المستق   ف  والثقة

 األطفت : عل  الفق  آثت 

 فييي   خيييال  مييي  وذليييك  غيييي   مييي  أكثييي  م تشييي  بشييي   األطفيييت  علييي  األحييييت  مييي  كثيييي  فييي  مييي ث  األسييي  فقييي    -

 حييي  م فع يييدمت والمعل ميييتت. والتعليييي  الصيييحة وخيييدمتت الصيييح  والصييي   والمييييت  والغييي ا  المييي وى علييي  حصييي له 

 أعم . الفق  ف  تج بته  تص   األستسية  الخدمتت     م  أكث  أو واحد  م  األطفت 

 وضييي  فييي   ييي  سييي ت   األصيييغ  طفيييت واأل األسييي أ  أسييي أ  ييي  ووضيييعه  لألطفيييت . األذى ب شيييد تتسييي   الفقييي  تييي ثي ات -

  وعق له . أجستد   نم  عل  م   معتن   ال   الح مت  م ث  إذ الجمي   م  أس أ

 

 :134بتأل قت  األطفت  عل  الفق  ت ثي 

 طفييي  مليييي   385 حييي ال  م جيييد إنييي  تقييي   والي نيسيييف اليييدول  ال  يييك مجم عييية عييي  صيييتد   مشيييت كة د اسييية فييي  -

 .مدق  فق  ف  معيش  

 عييي  أعميييت    تقييي  الييي م  األطفيييت  ُخمييي  مييي  أكثييي  أ  إذ الخطييي  مييي  األك ييي  القيييد  سييي ت   األصيييغ  طفيييت األ م اجييي  -

 .مدق  فق  م  تعتن  معيشية أس  ف  معيش   ال تمية ال لدا  ف  س  ات خمسة

                                                 
132UNICEF. 2005. State of the World’s Children. Available 

on:https://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/The%20State%20of%20the%20World%27s%20Children%202005.pdf [Accessed on 5 Aug.2018] 
133UNICEF. 2017. Child poverty. Available on: http://data.unicef.org/topic/child-poverty [Accessed on 16 June 2018] 
134Ibid 

https://www.unicef.org/sowc/archive/ENGLISH/The%2520State%2520of%2520the%2520World's%2520Children%25202005.pdf
http://data.unicef.org/topic/child-poverty
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 حييي ال  أ  وجيييدت المسيييتوا    النعيييدا  )التصيييد  2016 عيييت  فييي  اليييدول   ال  يييك مجم عييية عييي  لد اسييية جدميييد تحليييي   -

   أعميييت  تقييي  ونصيييفه   2013 عيييت  فييي  م مييييت   دوال  1.90 مييي  أقييي  علييي  معيشييي   العيييتل  فييي  شيييخص مليييي   767

 .عتمت   18 ع 

 للشيييخص  م مي يييت   دوال  3.10 مييي  أقييي  خلهيييتد م ليييغ معيشيييية أسييي  فييي  معيشييي   األطفيييت  مييي  المت ييية فييي  45 حييي ال  -

 لل تلغي . المت ة ف  27 م  مقت نة

 

 طفييي  مليييي   69 فسيييم ت حظيييت  األقيي  األطفيييت  معتنيييت  عليي  العيييتل  م كيين لييي  ميييت أنيي  فالي نيسييي أصييد ت  تق مييي  مفيييد -

 طف ليييةال سييي  فييي  امييي أ  مليييي   750 تييينوم  وسييييت  الفقييي   مييي  طفييي  مليييي   167 وسييييعتن  تفتدمهيييت  مم ييي  ألسييي ت 

 .2030 عت  بحل  

 

 :135األطفال على أثرهماو التغذية بسوء الفقر ارتباط

 .الدمت  وتط   لل م  كتفية تغ مة عل  محصل   ال الثتنية س  و د أطفت  ستة ك  م  خمسة ·

 ممييييت لعميييي     الم تسيييي  ال ييييتف  المغيييي   الطعييييت  عليييي  محصيييل   ال الثتنييييية سيييي  دو  أطفييييت  سييييتة كيييي  ميييي  خمسييية ·

 والعقل  الجسد  تط     م  ح   وق  أكث  ف  محتتج نهت الت  والمغ متت الطتقة م  مح مه 

 الصييييل ة  األطعميييية إدخييييت  تيييي خ  ذلييييك فيييي  بمييييت التغ ميييية مجييييت  فيييي  السيييييئة الممت سييييتت  أ الي نيسييييف بيتنييييتت ت ييييي  ·

 فييي  ألستسييييةا الغ ا يييية الم  نيييتت مييي  األطفيييت  محييي   مميييت للغتمييية  م تشييي   الطعيييت  ت ييي   وقلييية المت تعيييد  وال ج يييتت

 عييي  تنيييتتال ي   نتيييت ت شيييفو إليهيييت. الحتجييية أمييي  فييي  ال تميييية وأجسيييتمه  وعظيييتمه  عقييي له  فيييي  ت ييي   الييي   ال قييي 

 اآلت :

ا 11 عم  حت  صل ة أطعمة أ  متل  ل   ض  أطفت  خمسة ك  م  واحد   تك -  .شه  

 الم تسييي  ال ج يييتت عيييدد مييي  األدنييي  الحيييد مت يييتول   ال عيييتمي  إلييي  أشيييه  سيييتة العم مييية ئيييةفال مييي  األطفيييت  نصيييف -

 .ال م  إلعتقتت تع ضه  مختط  م  منمد ممت لعم    

 الد . فق  – األنيميت م  المد سة ق   مت عم  ف  األطفت  نصف م  مق   مت معتن  -

                                                 
 html.a.24327_92920https://www/unicef.org/Arabic/medi:ال اب  عل  2018-8-14 االست جت  ت  الدمت  وتط   لل م  كتفية تغ مة عل  محصل   ال الثتنية س  دو  أطفت  ستة ك  م  خمسة .2016 الي نيسف 135
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ا 11 إلييي  سيييتة العمييي  مييي  ال يييتلغي  األطفيييت  نصيييف سييي ى متلقييي  وال -  بميييت– الحي انيييية المصيييتد  مييي  أطعمييية أمييية شيييه  

 .والحدمد بتلننك إلمداد   أستسية    والت – األل ت  وم تجتت وال يض واللح   السمك ذلك ف 

 .س  م ت طف  100,000 إنقتذ إل  الصغت  لألطفت  التغ مة تحسي  م د  أ  مم   -

 

 عمييي  . فييي  أخييي ى م حلييية أ  مييي  مقت نييية سييي  ات 3-2 أو  فييي  أسييي   متطييي   الطفييي  دميييت  أ  األبحيييت  وتُظهييي  ·

 لتغ ميييةا مييي  طفيييت األ مُحييي   وع يييدمت وتجتوبهيييت. للتيييدخالت الت ي يييف لقتبليييية حتسيييمة م حلييية الم  ييي   السييي  ات  ييي   د  وتُعيي

 . لمحليةا والمجتمعتت لألس  األج  ط ملة أض ا  إل  ت د  أ  الضت   للت ثي ات مم   والحمتمة  فينوالتح

 

 وحتييي  الحمييي  ابتيييدا  مييي  الحتسيييمة الم حلييية خيييال  واألطفيييت  ال سيييت  إلييي  ال صييي   علييي  الصيييحة قطيييت  قيييد   إ  ·

 ال لفة. م خفضة التدخالت إلدمت  ف صة تم   الم      الطف لة

 :136وصياتوالت النتيجة

 عتميييةال  ق ييي  مييي  خيييدمتت فييي  األطفيييت  عمييي  مييي  الم  ييي   السييي  ات فييي  محيييدد  بصيييفة لالسيييتثمت  حقيقيييية حتجييية   يييتك

 ال ظيفييية  مييييت وال  عيييية ال  العيييتل  والتعليييي  الم  ييي    الطف لييية فييي  بيييتل م  مع يييية وبييي ام  الح امييي   لل سيييت  للييي الد  السيييتبقة

  اليييي  طفيييت أ حصييي   ام تنيييية وضيييمت  الخيييدمتت   ييي   تحسيييي  إ  الشيييتملة. ةالصيييحي والع تمييية الجييييد   الصيييحية وال ظتفييية

 الم تشييي و األجييييت  ع ييي  المتييي ا   الفقييي  حلقييية ل سييي  ال حييييد السييي ي   ييي  ال قييي   محيييي  ع يييدمت ال قييية عمييي  فييي   علييي 

 حتليت . واس  نطت  عل 

 

 :يلي بما القيام إلى الحكومات الدولي البنك ومجموعة اليونيسف منظمة تدعو

 أ  فيجييي  الد اسييية أسيييت  أميييت الييي ط    ودو  الييي ط   المسيييت مي  علييي  األطفيييت  فقييي  أسييي ت  لد اسييية بحييي   جييي ا إ  ·

 ميييدق ال الفقييي  علييي  القضيييت  للد اسييية الم تشييي  والهيييد  الفقييي   مييي  للحيييد وذليييك لألطفيييت  خطييي  وضييي  حييي   متمحييي  

 .2030 عت  بدامة م 

                                                 
-8-17 االست جت  ت  .مدق  فق  ف  معيش   طف  ملي   385 ح ال  م جد إن  تق   والي نيسف الدول  ال  ك مجم عة ع  صتد   مشت كة د اسة .2016 .الي نيسف 136

  /html92863_24327http://www.unicef.org/Arabic/media.:ال اب  عل  2018
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 االجتمتعييييية ال عتميييية أنظميييية تق ميييية وكيييي لك الفقييييي   سيييي لأل م تشيييي   مسييييتعد  تقييييد  تم ميييي  بيييي ام  إمجييييتد محتوليييية ·

 الفقييي  حلقييية ت  سييي  ل ييي  الفقييي  آثيييت  مييي  بتلحمتمييية تع ييي  وخيييدمتت المعيشيييية  الت لفييية بتغطيييية كييي لك وتع ييي  لألطفيييت  

 المعيشية.   وفه  وتتحس 

 ل ظتفييييةوا ال ظيفيييية  الميييييت  وامصييييت  الصييييحة  خييييدمتت وكيييي لك قصيييي ى  ك ول ميييية التعلييييي  فيييي  االسييييتثمت  وضيييي  ·

 وعيييد   األمييي ا مييي  ال  سيييتت بسييي   الفقييي  مصيييتع  مييي  ال قتمييية وتمييي حه  الفقييي ا   األطفيييت  تسيييتعد التييي  الصيييحية 

 .االقتصتد  االستق ا  ت ف 

 .فق ا   األشد األطفت  عل  والفت د  االقتصتد  بتل م  تع د وسيتستت ق ا ات وض   ·

 مييي  الم  ييي   الطف لييية م حلييية فييي  ال مييي  ودعييي  الفقييي  ةحلقييي ل سييي  معيييت اليييدول  وال  يييك الي نيسيييف م ظمييية تعمييي  كييي لك ·

 .والتعلي  الصحية  والع تمة والتغ مة  ال قدمة  التح مالت م هت متعدد  ب ام  خال 

 

 (19) رقم التمرين

 

 والفق . األطفت  التمرين: اسم

 التمرين: هدف

  .طفت األ عل  الفق  أث  عل  المشت ك   متع   أ  ·

  .دقيقة 45التمرين: وقت

  .الفق  ح   لتق م  د اسة + عم  +مجم عتت ذ    عصف الطريقة:

  .بطتقتت أقال   القال   الل   الالزمة: المواد

  اإلجراءات:

 .صغي   مجم عتت ال  المشت كي  المحتض  مقس  ·

 :التتل  الصحف  التق م  ق ا   المشت كي  م  المحتض  مطل  ·
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 دالتشر   وسندان الفقر مطرقة بين أطفال

05-04-2015 09:06 PM 

 - س امت

 األ دنييية  ا الحيي مت ييد  عليي  المط وحيية  ميييةأ الم اضييي  أكثيي  ميي  طفييت األ تشيي د عييد  مُ  - مل ييتو  معييتذ - سيي امت

 ال تميييت ا ولعييي  اال د   فييي  االطفيييت  اوضيييت  حييي   تيييدو  التييي  وال قتشيييتت والمييي تم ات ال يييدوات مييي  العدميييد فييي 

 ق ال .ومست حتض ا   اال دن  المجتم  عل  ال خيمة ال تت  و المختط  نتيجة جت  الم ض   به ا ال  ي 

 لمتسييي لي ا االطفيييت  عييي  مع ييي  بييي  مييي وى  بيييال  ييي  الييي م  االطفيييت  عييي   مع  ييي ال  د األ فييي  التسييي   مفهييي      إ

 عليي  خيي ىا سييل  او ”العل يية“ م ييي  ميي  فميي ه  ميي مه   قيي ت او  زقهيي  عيي  ال حيي  بغييية الشيي ا   مج بيي   اليي م 

 مسيييتجدال اميييت  مصييطف مييي  ومييي ه  ز يييد  م ليييغ مقتبييي  السيييت ات زجيييت  بمسييي  مقيي   ومييي ه   ية الضييي  االشييت ات

  زق . ع  بحثت   الص تعية الح   بعض ف  معم  م  وم ه  ال ت   م  الع   طتل ت  

 ازدميييتد ومييي   شييي ا عهت فييي  طفيييت األ بعيييض انتشيييت  مييي   دنييييةاأل الميييد  بيييتق  كحيييت  حتلهيييت ا بيييد مدم ييية وتعيييتن 

 الوضيييت ا تييي د  مييي  خص صيييت   بتالزدميييتد آخييي   الظيييت    فيييت  وتشييي د   االطفيييت  تسييي   لم تفحييية  ام ال ييي اعيييداد

 االس . م  للعدمد االقتصتدمة

 فقهيييتت ا مييي  القضيييية  ييي   معتلجييية واسيييتلي  طييي   حييي   ليييـ'س امت' صيييحفية مقيييتبالت فييي  ال ظييي  وجهيييتت وتختليييف

 الطفت .ا   ال  لمش لة ح  امجتد ض و   و   واحد  د  عل  جميعت  

  ييي   كتنييي وإ  والمجتمييي   األسييي   تف يييك إلييي  تييي د  كهييي    يييت    أ  م كيييد مه يييت عمييي  االجتميييت  علييي  اخصيييت  

 د المضييييت األميييي   أوليييييت  بعييييض تف ييييي  وط مقيييية األ دنييييية  لألسيييي  المتدميييية األوضييييت  سيييي   عيييي  نتجميييية اصييييال

 والتعلي . للد اسة

     ييت تصيي   ال كيي  القضييية   يي   لحيي  الييدوا  عليي  العميي  مجيي  ”جييتمع : طتليي  و يي   ييتن  ب يي  عميي  ومقيي  

  ييي   طفيييت ا مييي  العدميييد فييي   ال عتمييية وقلييية االمييي   ولييي  وغييييت  الفقييي  وجييي د فمييي  اال دنييي   مجتمع يييت فييي  م ل فييية

 ومتحمييي  االطفيييت   ييي ال  مسييي ولية متحمييي  الجميييي  ا  وبتعتقيييتد  والتشييي د  للتسييي   قصييي ا   ملجييي و  سييي   الفئييية

 مييي  واال مضييي  وقييي  أ  مييي  أكثييي  وتشييي د   االطفيييت  تسييي   مييي  تعيييتن  ا بيييد ةمدم ييي ا  وا ى تشييي د    ت عيييتت

 ”.بتلتفتق  اخ  

 عيييدد الضييي  ية االشيييت ات علييي  ال قييي   اث يييت  اصيييتد  ميييت كثيييي ا   ”ت سييي : سيييت   و ييي  ع ييييدات ع يييدهللا ومضييييف

 علال  تمييي ذليييك  علييي  مصييي  و ييي  م ييي   اشيييت   حتييي  م صييي   ال وبعضيييه  ال  قيييية  الم تدمييي  عييي  يم  االطفيييت  مييي 

  مج بييي  له اطفيييت مت كييي ا ا  لهييي  وكييييف امييي     اولييييت  امييي  أتسيييت     يييت نيييتوأ للميييت   والحتجييية الشيييدمد بيييتلفق 

  !.”الشم  مغي  حت  ال تك  الص ت  ستعتت م   الش ا  

 المسييي ولة  والجهيييتت الجمعييييتت ق ييي  مييي  القضيييية بهييي   اك ييي  ا تميييت    يييتك عميييت  فييي  ا  ”غ ام ييية: محميييد وم يييي 

 مييي  وضيييع  التييي  الخطييي  غلييي أو فشييييئت   شييييئت   بتالزدميييتد آخييي   الفئييية  ييي   فييي   المختلفييية الممل ييية ميييد  فييي  ول ييي 
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 ”الم ج   ال تيجة تجل  ل  الظت         تفش  دو  الحيل لة ج أ

  ييي  م م جيييد فيييال عيييتجنا   كيييت  لييي  حتييي  الييي ز  ليطلييي  الشيييت   فييي  اب ييي  متييي ك ا  كييي  مسيييت لة مجييي  ”ومتيييتب :

  لمسييي وليةا امضيييت   متحملييي   الطفييي  حمتمييية عييي  المسييي ولة الجهيييتت ا  واعتقيييد الحتلييية  بهييي   ت االطفييي مُتييي ك أل 

 ”.القضية له   ح  امجتد عد  ف 

  يي   ليي ع القضييت  مم يي  ال ”فيقيي  : المسيي لة لهيي   نظيي   وجهيية فيي  مختلييف -عليييت د اسييتت طتليي - الصييتل  احمييد

 ميييي   غييييي   او اطفييييتال اكييييتن ا سيييي ا  ومشيييي دم   متسيييي لي   ييييتك م قيييي  سيييي    م جيييي دا   الفقيييي  دا  مييييت الظييييت   

 ألسيييي األف اد/ا ميييي  دا يييي  بشيييي   الت اصيييي  مجيييي  انيييي  ا ى وانييييت غي  ييييت  او ا بييييد فيييي  وسيييي ا  العم ميييية الفئييييتت

 .“ مش د  طف في  بي  وك  الفقي   االحيت  ف  وا شتدمة ت ع مة بج الت والقيت  المختط  به   لت عيته 

  ة المحتسيييي او بتلعقييييت  تعييييتل  ال الظييييت     يييي   ”تقيييي  : ذإ  ز  ميييي   ييييتنظ  ب جهيييية ع يييييدات اممييييت  وتتفيييي 

 سييي  اال متميييةح جمعييييتت قييييت  الخطييي  مييي  انييي  وا ى تثقيفيييية  وحملييية ف  مييية بمحت بييية تعيييتل  بييي  الدا مييية والمالحقييية

 اخييي ى هيييةج مييي  دو  يييت االسييي   مُفقيييد فهييي  مشييي دم   اطفيييتله  أل  قتن نييييت   ومسيييت لته  اال يييتل  بعيييض بمالحقييية

 ”.الجمي  متق ل  وبش   الط يع  وضع  ال  االم  مع د ا  مج  ان  ا ىو

 فييي  وخص صيييت   وتسييي له  االطفيييت  تشييي د عييي  ا بيييد فييي  والطف لييية االسييي   حمتمييية جمعيييية فييي  مصيييد  وتحيييد 

 لييي  هييي ف اال د  فييي  االطفيييت  تسييي   علييي  التشييي د او الظيييت    اسييي  نطلييي  ا  نسيييتطي  ال“ فقيييت : ا بيييد  مدم ييية

   ييتك  يي ول فييي   معيشيي   م ييت  او ميي وى بييال مشيي دم  اطفييت  لييدم ت م يي   ا  او  ييت    ت يي   ا  حييد اليي  تصيي 

 مج بيييي   اليييي م  او الصيييي تعية الحيييي   بعييييض فيييي  معمليييي   اليييي م  المتسيييي لي  االطفييييت  ميييي  بسيييييطة غييييي  نسيييي ة

 تجد مسيييال اميييت  ومصيييطف   االشيييت ات علييي  العل ييية عييي  يم  وأ األف اد/األسييي  مييي  العييي   ميييد طيييتل ي  الشييي ا  

  واوضيييت المد سييي  والتسييي   اجتميييتع  تف يييك مييي  معيييتن   االطفيييت  بعيييض ا   ييي  الفئييية  ييي   وجييي د سييي   ولعييي 

 ”.مت دمة اقتصتدمة

 ئيييكاول االطفيييت   عمتلييية مييي  خص صيييت   عدميييد  مشيييتك  ون اجييي  للغتمييية صيييع  ا بيييد مدم ييية فييي  ال ضييي “ ومضييييف:

 معهيييت مل يييتتعت التييي  الحيييتالت مييي  العدميييد ا  ولألسيييف الصييي تعية  المدم ييية او“ الحسييي ة“ فييي  اميييت معملييي   الييي م 

 تعليميي ال اب يي  مسييت ى او طمعيي  نتيجيية امييت العميي  سيي   فيي  بتب يي  ميين  ول  يي  متدمييت   مقتييد ا االميي  وليي  فيهييت م يي  

 ا  سيي   مييتك اال أكثيي  فيي  معمليي   االطفييت  فهيي ال  الف يي  مشيي   جدمييد جييي  نشيي   اليي  ميي د  اليي   االميي  المتييدن  

 ”.جدا   خطي  م أ و   الشت   م  وت بية ثقتفة م س ه  ال   الم ا الج ان  جمي  م 

 

 

 التتلية: االستفست ات بعض عل  جتبةاإل م ه  مطل  ث  ·

o الطف   عل  الفق  أث  ح   التق م  م ضح  ال   مت 

o ـب ف   التق م   لهت مش  ل  الت  اآلثت  وأ الع ام  مت : 
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  .الطف  ت اج  الت  س مةاأل والمشتك   تعلي وال  والجسدمة ال فسية الصحة عل  الفق  أث  ✓

  ييي  التق ميي   لهييت اشييت  التيي  الفقيي  مييي  الحييد او ميي  التعتميي  فيي  دو ا   تلعيي  التييي  المجتميي  فيي  المختلفيية الجهييتت مييت ✓

 التق م   لهت مش  ل  اخ ى جهتت ا    تك

 مل : مت م تقشة المجم عتت م  الميس  مطل  ث  ·

o االطفت   وانجتزات فةالمختل الف   عل  الفق  أث  مت 

o االطفت   وافعت  واعتقتدات ت جهتت عل  الفق  م ث  كيف 

o لمتذا  الفقي    ال يئتت ف  طفت األ لهت متع   الت  المختط     مت 

o طفت األ لدى للفق  عل  الدالة العالمتت مت   

 - الل   عل  كلهت المشت كي  إجتبتت المحتض  م صد ·

 التتلية: ال  اح  م  الطف  عل  سل ت   الفق  م ث  الخالصة: ·

o السليمة التغ مة.  

o  المال   الصح  والص   الصحية الميت. 

o   العلم  والتحصي  التعلي  ف. 

o للع ف الطف   تع    ل إ م د  ممت االس مة الضغ طتت. 

o مت اإل .  

o  طفت األ وفت  إل  الفق  م د  أ  م  الم م.  

 طفييال   وتلييد م  يي ا   تتيينو   أ المم يي  ميي  الشييدمد الفقيي  حييتالت  فيي الم ليي د  فتلطفليية االجيييت  ميي  سلسييلة عليي  تيي ث  الفقيي  حلقيية ·

ت   تص   الجت عة الطفلة طفلة. و    ال ... الط يع  ال ز  م  أق    م ل دا   تلد جت عة أم 
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 والعدالة األطفال

 فيييإ  137األسييي   شييي و ل الييي ط   والمجلييي  الي نيسيييف م ظمييية أصيييد تهت التييي  األحيييدا  لعدالييية ةالتحليلي ييي الد اسييية حسييي 

  اال د 

 الخييت  دا األحيي عداليية نظييت  بم ا ميية ملتنميية الدوليية أ  مع يي  و يي ا  1991 عييت  فيي  الطفيي  حقيي   اتفتقييية عليي  صييتد 

 الصلة. ذات الدولية المعتمي  م  وغي  ت الطف  حق   اتفتقية م  بهت

 األردن في للقانون المخالفين األحداث

 نيي ا وأ سيي  مت   األطفييت  ق يي  ميي  ا ت تبهييت مييدع  التيي  الجيي ا   عييدد ت ييي  األ دنييية" اإلحصييت يتت فييإ  الد اسيية تلييك حسيي 

 الج ا  

 لجييي ا  ا فقييي  تع ييي  العيييت  األمييي  مدم مييية إحصيييت يتت فيييإ  بيييتلط    عيييت . 18 – 12 سييي  مييي  األطفيييت  فيهيييت شيييت ك التييي 

 الت 

 لم تشييييفةا غييييي  الجيييي ا   تغطيييي  ال تل  هيييي األسيييي    حمتميييية وإدا   األحييييدا  شيييي طة وإدا   للشيييي طة ع هييييت اإلبييييال  تيييي 

 والقضتمت

 متجييتوز ليي  اليي م  األطفييت  ق يي  ميي  الم ت  يية والجيي ا   ال سييمية غييي  العداليية عليي  القييت مي  ق يي  ميي  معهييت التعتميي  تيي  التيي 

 ادعيييت  ع يييد العيييت  األمييي  مدم مييية ق ييي  مييي  المسيييتخدمة الجييي ا   فئيييتت جميييي  فهييي  السيييه  مييي  ليييي  عتميييت . 12 عمييي   

 "138األطفت  ق   م  ا ت تبهت

 

                                                 
137
 ال اب  عل  2018 12 15 االست جت  ت  .األحدا  لعدالة التحليلية الد اسة  2018) االس   لش و  ال ط   المجل  

http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/arabicverjuv.pdf 
 االست جت  ت   .2018) األحدا  لعدالة التحليلية الد اسة والي نيسف األس   لش و  ال ط   المجل 138
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 139خطر في أطفالالقانون/ م  نزاع في أطفال مصطلح تعريف

 مصيييطل  ميييد  عيييت . وصيييمة محمييي  الييي   " األحيييدا  "لج ييي   ك يييدم  القيييتن   مييي  نييينا  فييي  "األطفيييت  مصيييطل  مسيييتخد 

 بمختلفييية بييي   مشيييت  أو ألنييي / القيييتن   ت فيييي  سيييلطتت مييي  متعتمييي  طفييي  أ  ملييي : ميييت علييي  القيييتن  " مييي  نييينا  فييي  "األطفيييت 

  .140الج ممة ف  مت  طت مص   أ  المحتم  م  ألن  أو للمجتم " "معتد  السل ك ف  المشت كة أو القتن  

 مييي ن  صالشيييخ أ  بتلضييي و   مع ييي  ال للقيييتن   المخيييتلف الفعييي  أ  اعت ت  يييت فييي  تضييي  أ  المهييي  مييي  الصيييدد   ييي ا فييي 

 مييي و بقصيييد  مفعلييي   كيييت  بميييت بييي ع  تصييي   قيييد لشيييخصا م ييي   أ  مجييي  مييي ن ت   م ييي   وكييي  ألنييي   ج ممييية. بت ت يييت 

 ل . م ج  ال نف ذ أو إك ا  دو 

 لل عتمييية  محتيييتج  أطفيييت   ييي  بييي  مج مييي    الج ت يييية العدالييية أنظمييية فييي  األطفيييت  كييي    ليييي  أنييي  نفهييي  أ  الضييي و   مييي 

 ول ييي  تشييي م ال فييي  ميت سييي تجييي    ألنشيييطة علييييه  القييي ض ميييت  قيييد أو القيييتن   مييي  نييينا  فييي  األطفيييت  م ييي   قيييد والحمتمييية.

 لييي  فيييت األط بعيييض و  يييتك ال ضييي  . )جييي ا   إلحيييت  كمسييي لة تج ممييي  عيييد  إلييي  ميييدع  اإلنسيييت  لحقييي   اليييدول  المجتمييي 

 ميييت  ت األطفييي مييي  فئييية أمضيييت     يييتك قيييتن ن . غيييي  بشييي   علييييه  القييي ض ميييت  ذليييك ومييي  اإلج امييي  السيييل ك فييي  مشيييت ك ا

  مت ف . غي  ال عتمة نظت  أ  حي  اإلج ام  ال ظت  إل  تح مله 

 األحداث جنوح

 عليييي  بييييتالنح ا  السييييل ك تصيييي يف معتمييييد لألطفييييت . للقييييتن   المخييييتلف السييييل ك إليييي  األحييييدا  ج يييي   مصييييطل  مشييييي 

                                                 
139UNICEF & Penal Reform International (2006). Juvenile Justice Training Manual. Available at 

http://www.unicef.org/tdad/unicefprijjtrainingmanualintro.pdf [Accessed on 10 July 2018]  
140

Children in Conflict with the Law(2006). Available at: 

www.unicef.org/chinese/protection/files/Conflict_with_the_Law.pdf [Accessed on 15December  2018] 

http://www.unicef.org/tdad/unicefprijjtrainingmanualintro.pdf
http://www.unicef.org/chinese/protection/files/Conflict_with_the_Law.pdf
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 مشيييم  قيييد السيييل ك  ييي ا محظييي  قيييتن  ال كيييت  وإذا الييي ط   ال ظيييت  حسييي  للقيييتن   مخيييتلف انييي  علييي  السيييل ك ذليييك تع ميييف

 عليييي  المحظيييي    واألنشييييطة األطفييييت  ا ت  هييييت اإلج امييييية األنشييييطة سييييل ك:ال ميييي  متمييييينم  نيييي عي  األحييييدا  ج يييي  

 للق اعييييد انتهتكييييتت  يييي  ال ضيييي  جيييي ا   ال ضيييي ". "جيييي ا   أمضتكييييـ والمع وفيييية ال  ييييت   عليييي  لييييي  ول يييي  األطفييييت 

 مييي  الهييي و  او المد سييي  التسييي   مثييي  ك طفيييت  وضيييعه  بح ييي  وفقييي  األطفيييت  علييي  فقييي  ت ط ييي  والتييي  االجتمتعيييية 

 السيط  . ع  والخت جة الخط   السل كيتت أو الم ن 

 فييي و الشييي طة. ق ييي  مييي  علييييه  القييي ض ميييت  ميييت وغتل يييت المجيييت   ييي ا فييي  خيييت  بشييي   للخطييي  مع ضييي   الشييي ا   أطفييت 

 ال الحيييتل  ظيييت ال  ال  يييت   المجييي مي  مييي  مسيييتخدمه  ميييت  الييي م  األطفيييت  أو األطفيييت  بغيييت  حتلييية فييي  كميييت األحييييت   بعيييض

 بتألطفيييت   تتعلييي اح تميييت   أمضيييت   تتضيييم  األنظمييية بعيييض للج ممييية. الضيييحية والطفييي  للج ممييية   الم ت ييي  الطفييي  بيييي  مفييي  

 بعد. ج ممة أم ة بت ت ت  مق م ا ل  ول  ه  لهت المهيئي  أو للج ممة استعداد لدمه  ال م 

 ةالحري   من الحرمان

 "أ   يييي مع الح ميييية ميييي  الح مييييت    JDLs) الح ميييية مح وميييي  األحييييدا  معتمليييية بشيييي   تحييييد الم األميييي  لتشيييي معتت وفقييييت  

 تزاحتجييي م يييت  فييي  عتمييية  سيييلطة ةوأم ييي ادا   أو قضيييت   بييي م  شيييخص وضييي  أو السيييج  أو االحتجيييتز أشييي ت  مييي  شييي  

 ل يي  معي يية  حقيي   لييدمه  الح ميية ميي  المحيي ومي  األطفييت  "جمييي  .ليي  محليي  كمييت بتلمغييتد   ليي  مسييم  فييال  خييت  أو عييت 

 يةالسيي   افيي الم  فيي  األطفييت  وضيي  حييدا األ قييتن   نظييت  ميي  جيين ا   تشيي   ال ت /االحييدا األطف م اكيين أ    ال اضيي  ميي 

 عيييي  نفصيييتله ال ال عتميييية مييي  ح مييي ا اليييي م  االطفيييت  أو عتقيييية إ ذو  أو  عتطفييييت   أو  عقلييييت   أو  جسييييدمت   م ضييي  كييي نه 

 تهيييت ذا تلمعيييتمي ب  ييي ال  جميييي  مييي   التعتمييي ميييت  الأ مجييي و الهجييي   أو االسيييتغال  أو إل ميييت ا أو اإلسيييت   بسييي   عيييت الته 

 ة.التعسفي   المعتملة م  لحمتمته  أخ ى وإج ا ات معتمي  عليه  تط   أ  مج  ول  

  ميي اليي غ  ليي ع  الح ميية ميي  الح مييت  معييتن ا أو األطفييت  م اجيي  قييد الحييتالت ميي  كثييي  فيي  أنيي  ال اقيي  مظهيي  ذلييك  وميي 

   .القييتن ميي   نيينا فيي  االطفييت  ميي   التعتميي فيي  المسييتخد  اإلجيي ا   عيي مختلفيية ت يي   قييد االطفييت  لهيي ال  اإلجيي ا ات أ 

   االجتميييتع االسيييت عتد م اجهييي    م الييي األطفيييت   ييي ال  علييي  ت ط ييي  التييي  اإلجييي ا ات ت ضيييي  خيييت  بشييي   م صييي 

 مي معيييت ت اجيييد عيييد  حيييت  وفييي  القضيييت  . ال ظيييت  عييي  تختليييف   ختصييية واجييي ا ات حمتمييية نطيييت  تحدميييد إلييي  واليييدع  

  الصلة. ذات الت جيهية والم تد   JDLs) الدولية التش معتت تط   أ  مج   المطل بة ةالحمتم

 الج ا   عل  الشت دم  واألطفت  الضحتمت األطفت 

 مخيييتلف   الييي م  األطفيييت  حيييتالت مييي  الج ممييية علييي  شيييه د أو ضيييحتمت  ييي  الييي م  األطفيييت  حيييتالت بيييي  ميييت تيييداخ    يييتك

يييت   تييييد م ت   الميييد بي  والشيييي طة أفييي اد وجيييي د ضييي و   ليييي ا جيييدا   ك ييييي   أ ميييية   ييييتك القيييتن  .  العييييتمي  والمييييدعي  ختص 

 شيييه د أو كضيييحتمت األطفيييت  علييي  ت طييي   التييي  الحيييتالت فييي  والشيييهتدات األدلييية التخيييتذ الختصييية واإلجييي ا ات والقضيييت 

 الم ييتد  ميي  ةالقضييي    يي   عيي  المنمييد است شييت  لمهتمييي ل ومُم يي  كج ييت . األطفييت  إشيي اك فيهييت مييت  التيي  القضييتمت فيي  كمييت
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  الج ممة. عل  والشه د الضحتمت بتألطفت  المتعلقة المتحد  بتألم  الختصة ةالت جيهي  

 :141األحدا  بعدالة المتعلقة بتألطفت  الختصة الق اني 

 :2014 لسنة األحداث قانون ·

 سييييت لةالم سيييي   فيييي  دوقيييي الم بيييي   فيييي  االقت ييييت  انظيييي   1968 لسيييي ة 24)  قيييي  األحييييدا  قييييتن   القييييتن    يييي ا اسييييت د 

 وم كيييد تسييي مة ال شييي   علييي  للتح مييي  األول مييية معطييي  و ييي  الدوليييية. للمعيييتمي  وفقيييت   سييي ة 12 إلييي  سييي  ات 7 مييي  لج ت ييييةا

ييي م   كميييت األحيييدا . عدالييية فييي  الت  يييي  مييي ه  ومت  ييي  وبعيييد ت  المحتكمييية بعيييد الت قييييف بيييدا   علييي  أك ييي  بشييي      القيييتن سَّ

 لضيييمتنتتا وقيييد  الت فيييي   وقضيييت  ال ناعيييتت تسييي مة لقضيييت  م صييي ي  واسيييتحد  حيييدا  األ شييي طة إدا   عمييي  أك ييي  بشييي  

 المحتكمة. إج ا ات ف  المشت كي  لألطفت  القتن نية

 :2006 لسنة37 رقم األحداث سلوك مراقبة قانون ·

 األطفيييت  تكقضيييتم ت فيييتالتع ماألو / القسييي  )انظييي  االجتمتعيييية الم تنييية بجييي ا   المسيييمت  الجييي ا   أمضيييت   القيييتن    ييي ا مت يييتو 

 وأ  لليلييييييةا ال ييييي اد  أو الحتنيييييتت دخل  مييييي الييييي م  أو  الميييييدخ ي  األطفيييييت  أو  اتالمخيييييد  أو ال حييييي   مت يييييتول   الييييي م 

 الت يييغ أو ل حييي  ا م يعييي   مييي  علييي  المف وضييية العق بيييتت 4 الميييتد  تت يييتو  كميييت   7و 3 المييي اد)  ذليييك إلييي  وميييت المتسييي لي 

 مييي  أ  فيييي   ت ت يي متجييي  أ    إغيييال  أو و/ م اق يية سيييلطة المحيييتفظي  ميي   تييي  وقيييد   .عشيي الثتم ييية سييي ه  متجييتوز لييي  لميي 

  .9 )المتد  القتن     ا أح ت  ف  الم ك    المختلفتت

 الخالصة:

 .القتن   م  ننا  ف  طفت األ ح   المجتمعية المعتقدات بعض تحد  عال اإل عل  ·

  .طفت األ م ت  هت الت  الج ا   ح   طيةالتغ عملية فيهت مت  الت  الط مقة تجت  مس ولية لدم  عال اإل ·

 ميييي  نيييينا  فيييي   يييي  اليييي م  بتألطفييييت  والختصيييية المختلفيييية القيييي اني  حيييي   المجتميييي  تثقيييييف فيييي    ييييي  دو  لإلعييييال  ·

  األطفت . له ال  الت  ي  عتد وإ ال قتمة ب ام  ح   يةللت ع مضت  وأ  القتن  

 

 

                                                 
 ال اب  عل  1820 12 15 االست جت  ت  .األحدا  لعدالة التحليلية الد اسة  2018) االس   لش و  ال ط   المجل 141

http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/arabicverjuv.pdf 
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 باألطفال تجاراال

 ميي  مخ جيي  قييد اليي   ال حيي  عليي  الطفيي  ك اميية ميي  محيي  فهيي  الطفيي   حقيي   انتهييتك صيي   أكثيي  بتألطفييت  االتجييت  معييد

 . 142) الثم  مقد   سلعة أن  عل  ذلك إث  عل  الطف  فيعتم  إنستنيت  

 لالتجيييت  سيييهلة ضيييحية فهييي  الحمتمييية  إلييي  محتيييت  ضيييعيف ت ط ف يييت معيييد القيييتن ن  ال شيييد سييي  بيييتلغ غيييي  بصيييفت  الطفييي  إ 

 . 143) واستغالل  ب  االتجت  م  ل  حمتمة ف   م ج  ال   م األ بتألشخت  

 أو إمييييي ا     أو ت قييييييله   أو نقلهييييي   أو أشيييييخت   "تج ييييييد فهييييي : بتألشيييييخت   لالتجيييييت  تع مف يييييت اليييييدول  المجتمييييي  أو د

 الخيييدا   أو االحتييييت   أو االختطيييت   أو القسييي   أشييي ت  مييي  ذليييك غيييي  أو اسيييتعمتلهت أو بيييتلق   التهدميييد ب اسيييطة اسيييتق تله 

 لييي  شيييخص م افقييية ل يييي  مناميييت أو متليييية م يييتلغ تلقييي  أو بإعطيييت  أو استضيييعت   حتلييية اسيييتغال  أو السيييلطة  اسيييتغال  أو

 أشييي ت  سيييت   أو الغيييي   دعيييت   اسيييتغال  أدنييي  كحيييد االسيييتغال  ومشيييم  االسيييتغال   لغييي   آخييي  شيييخص علييي  سييييط  

ا  الخدميييية أو السييييخ    أو الج سيييي   االسييييتغال   أو االسييييتع تد  أو بييييتل    الشيييي يهة الممت سييييتت أو االسييييت قت   أو قسيييي  

 . 144)األعضت " نن 

ا االسيييتغال  بغييي   السيييتبقة األفعيييت  مييي  أ  إجييي ا  غييي   االتفتقيييية عيييدت وقيييد  القيييتن ن  ال مييي ذ  لتحقييي  كتفي يييت أمييي  

 . 145) بتألشخت  االتجت  لج ممة

 مييي  متشيييتب  الييي   ال حييي  علييي  بتل شييي  االتجيييت    قيييتن فييي  نيييص وضييي  خيييال  مييي  بتل شييي  االتجيييت  أفعيييت  المشييي   جييي  

 أفعيييت  أو ال غيييت   اليييدعت  / أعميييت  مثييي  أخييي ى جهييية مييي  الج سييي  االسيييتغال  أفعيييت  ومجييي   جهييية  مييي  أعيييال  الييي ص

 . 146) األعضت  نن  أو ال    أو السخ    ف  العم  مث  األخ ى االستغال 

                                                 
142
 .327   الج       
143
 إل  دم ت  آال  مسةخ م  والغ امة س  ات  عش  إل  س  ات ثال  م  الشتقة األشغت  العق بة في  تص   ال   ال ح  عل  العقت  المش   فشدد  

 .بتل ش  االتجت  م   قتن   م   أ/9) المتد  انظ  دم ت   ألف عش م 
144
 الج ممة لم تفحة متحد ال األم  التفتقية الم م  واألطفت   ال ست  وبختصة بتألشخت   االتجت  ومعتق ة وقم  م   ب وت ك   م   أ/3) المتد   

  11) المتد  انظ  ال ص   ا  ممتث  نص 2012 لس ة ال ط ية الحدود   ع الم ظمة الج ممة لم تفحة الع بية االتفتقية ف  و د وقد .ال ط ية عي  الم ظمة

 .االتفتقية م 
145
 الت  الحتالت ف  اعت ت  ح م المتد      م   أ) الف عية الفق   ف  الم ي   المقص د االستغال  عل  بتألشخت  االتجت  ضحية م افقة ت    ال - "  

 . أ) الف عية الفق   ف  ةالم ي    ال ست   م  أ  فيهت استخد  قد م   

ا االستغال  لغ   استق تل  أو إم ا   أو ت قيل  أو نقل  أو طف  تج يد معت   -   ف  الم ي ة ال ست   م  أ  ستعمت ا عل  م ط  ل  إذا حت  بتألشخت  اتجت  

 .المتد      م   )أ الف عية الفق  

 ال ست  بختصةو بتألشخت   االتجت  ومعتق ة وقم  م   ب وت ك   م   3) المتد   "العم  م  عش   الثتم ة دو  شخص ا  طف  بتع ي  مقصد -د

 .ال ط ية عي  الم ظمة الج ممة لم تفحة المتحد  األم  التفتقية الم م  واألطفت  
146
 أو القس  أش ت  م  ذلك غي  وأ استعمتلهت أو بتلق   التهدمد ط م  ع  استغالله  بغ   استق تله  أو إم ا ه  أو نقله  أو أشخت  استقطت  .1"  

 عل  سيط   ل  شخص م افقة  ل ي منامت أو متلية م تلغ تلق  أو بإعطت  أو ضعف  حتلة استغال  أو السلطة استغال  أو الخدا  أو االحتيت  أو االختطت 

 االستغال    ا مقت   ل  ول  استغالله  بغ   ذلك كت  مت  عش   الثتم ة دو     م  استق ت  أو إم ا  أو نق  أو استقطت  .2 أو األشخت     ال 

 .بتل ش  تجت اال م   قتن   م   3) المتد   "الفق       م   1) ال  د ف  ال ا د  الط   م  ذلك غي  أو استعمتلهت أو بتلق   بتلتهدمد

ا العم  أو خ  بتلس العم  ف  االشخت  استغال   االستغال ) كلمة تع   المتد       م   أ) الفق   لغتمتت .   نن  أو االستع تد أو ست قت اال أو قس  

 .بتل ش  االتجت  م   قتن   م   3) المتد   "الج س  االستغال  أش ت  م  ش   أ  أو الدعت   ف  أو األعضت 
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 ط    و ع   طتب  )ذات للحدود عتب   الج ممة عد  تُ  مت  ل  

 : 147) ال ط ية ع   الم ظمة الج ممة لم تفحة المتحد  األم  اتفتقية م  التتلية المتد  ذلك ع  تجي 

 :إذا وط   ع   طتب  ذا الج   م    "

  أو واحد . دولة م  أكث  ف  ا ت   .أ

ا جتن  يييت ول ييي  احيييد و دولييية فييي  ا ت ييي  .   فييي  جييي ى ليييي ع اإلشييي ا  أو ت جيهييي   أو لييي   التخطيييي  أو اإلعيييداد  مييي  ك يييي  

 أنشييييطة تمييييت   م ظميييية إج امييييية جمتعيييية ا ت تبيييي  فيييي  ضييييلع  ول يييي  واحييييد  دوليييية فيييي  ا ت يييي  أو أخيييي ى. دوليييية

 أو واحد . دولة م  أكث  ف  إج امية

ا ل  ول   واحد  دولة ف  ا ت   .   . 148)أخ ى" دولة ف  شدمد  آثت  

 فيييي  االتجييييت  محييييد  أ  فيييييم   ود الحييييد عييييتب   بصييييفتهت تحييييد  أ  فيهييييت مشييييت ط ال بتألطفييييت  االتجييييت  ج مميييية إ 

 المثيييت  سيي ي  فعليي  فيهييت  ال ت ييية الم ييتط  أو الق ميية إليي  المدم ييية ميي  أو   149) أخيي ى إليي  مدم يية ميي  ال احييد   الدوليية

 . 150) وط    ع   طتب  )ذات للحدود عتب   ج ممة معد اله د دولة ف  المد  بي  محد  ال   االتجت  فإ 

 مييي  طفييي  نقييي  بمقتضيييت  ميييت  تعتمييي  أو فعييي  "أ  مع ييي : الييي   األطفيييت   بيييي  اليييدول  المجتمييي  جييي   فقيييد آخييي  جتنييي  مييي 

 أ  أو م تفييي   لقيييت  األشيييخت  مييي  اخييي ى مجم عييية أو آخييي  شيييخص إلييي  األشيييخت  مييي  مجم عييية أو شيييخص ا  جتنييي 

 . 151)الع  " أش ت  م  آخ  ش  

 أ : عل  نص فقد ج سي ت  األطفت  استغال  المش   ج  

 حييتو  أو قييتد ميي  كيي  دم ييت  خمسييمت ة إليي  دم ييت  مييت ت  ميي  وبغ اميية سيي  ات ثييال  إليي  أشييه  سييتة ميي  بييتلح   "معتقيي 

 :قيتد 

                                                 
147
 :التتلية الحتالت م   أ ف    وط  ع  ) طتب  ذات الج ممة تعت  " :أن  عل  نص  فقد بتل ش   االتجت  م   قتن   م    /3) المتد      مقتب   

 .دولة م  أكث  ف  ا ت    إذا. 1

 .أخ ى دولة ف  عليهت اإلش ا  أو لهت التخطي  أو اإلعداد أو التحضي  وت  دولة ف  ا ت    إذا. 2

 .دولة م  أكث  ف  إج امية أنشطة تمت   م ظمة إج امية جمتعة ط م  ع  دولة أ  ف  ا ت    إذا. 3

 ".أخ ى دولة إل  آثت  ت وامتدت دولة  ف ا ت    إذا .4
148
 .ال ط ية ع   الم ظمة الج ممة لم تفحة المتحد  األم  اتفتقية م   3) المتد   
149
 319   ستب   م ج  نج ا   الج       
150
 .309   الستب   الم ج  نج ا   الج       
151
 .2006 لس ة األطفت  ع  ةاإلبتحي والم اد األطفت  وبغت  األطفت  بي  ش  ب الطف  حق   بتتفتقية الملح  االختيت   ال  وت ك   م   2) المتد   
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 تليييك وكتنييي  الخيييت    فييي  أو الممل ييية فييي  مشييي وعة غيييي  م اقعييية شيييخص لي اقعهيييت العمييي  مييي  العشييي م  دو  أنثييي  .1

 أو األخال  بفستد مع وفة أو بغي ت ليس  األنث 

 أو الخت    ف  وأ الممل ة ف  بغي ت لتص   أنث  .2

 أو إلي   تت دد أ  أو بغت  بي  ف  تقي  أ  بقصد الممل ة لمغتد   أنث  .3

 فييي  بغيييت  بيييي  فييي  تقيييي  ا  بقصيييد بغيييت   بيييي  الم يييت  ذليييك م ييي  ولييي  الممل ييية فييي  العيييتد  إقتمتهيييت م يييت  لتغيييتد  أنثييي  .4

 أو ال غت   مناولة ألج  الي  تت دد ا  او الخت   ف  او الممل ة

 . 152)ب " الل اط فع  ال ت ت  عم   م  عش   لثتم ةا مت  ل  شخص .5

 

 األطفال على الجنسي االعتداء

 الحيييد م ييي   العييي    تيييك فج ممييية طفييي   ضيييد م جهييية كتنييي  إذا عق بتهيييت مقيييدا  مييينداد ت ت ييي  التييي  الج سيييية الجيي ا   إ 

 المج يي  كييت  إذا سيي  ات خميي  م يي   األدنيي  حييد ت أ  حييي  فيي    153) الشييتقة األشييغت  ميي  سيي  ات أ بيي  لعق بتهييت األدنيي 

ت  عش  ثمتنية م لغ ل  )أ  طفال   فيهت علي  عتم 
 . 155) س ة عش   خم  علي  المج   م لغ ل  إذا س  ات وس     154) 

 اإلعيييدا  عق بتهيييت ت ييي   -أنثييي  عليييي  المج ييي  كيييت  إذا إال القيييتن ن  نم ذجهيييت متحقييي  ال التييي  -االغتصيييت  ج ممييية أ  كميييت

يييت عشييي  خمسييية يهيييتعل المج ييي  عمييي  م ليييغ لييي  إذا عتم 
 السييي  تليييك مييي  أك ييي  أنثييي  م اجهييية فييي  ا ت تبهيييت أ  حيييي  فييي    156) 

 مشييي  اليي   ال حيي  عليي  مشييدد ا   ف ييت معييد علييي  المج يي  سيي  صييغ  أ  أ  . 157) شييتقة أشييغتال   سيي ة عشيي م  العق بيية مجعيي 

 ختصة. جنا ية بحمتمة الطف  تمت  إل 

 اإلنترنت عبر الجنسي االستغالل

  ت :م مت عل  نص إن  حي  إل ت وني ت  الم ت   لألطفت  الج س  االستغال  المش   ج   قدف آخ  جتن  م 

 أو مسيييم    ييي  ميييت كييي  قصيييد ا المعل متتيييية الشييي  ة أو معل ميييتت نظيييت  ط مييي  عييي  نشييي  أو أ سييي  مييي  كييي  معتقييي  "أ.

 بيييتلح   العمييي  مييي  عشييي   ةالثتم ييي م مييي  لييي  لمييي  الج سييي  بتالسيييتغال  وتتعلييي  إبتحيييية أعميييتال   متضيييم  م  ييي  أو مقييي و 

                                                 
152
 .العق بتت قتن   م   310) المتد   
153
 .العق بتت قتن   م   296/1) المتد   
154
 .العق بتت قتن   م   296/2) المتد   
155
 .العق بتت قتن   م   296/3) المتد   
156
 .العق بتت قتن   م   2/أ/292) المتد   
157
 .العق بتت قتن   م    /292) المتد   
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  5000) علييي  تنميييد وال دم يييت  ثالثمت ييية  300) عييي  تقييي  ال وبغ امييية سييي ة علييي  تنميييد وال أشيييه  ثالثييية عييي  تقييي  ال ميييد 

 .دم ت  اال  خمسة

 أو لجيييةمعت أو فيييظح أو إعييداد أو إنشيييت  فيي  المعل متتيييية الشيي  ة أو معل ميييتت نظييت  بتسيييتخدا  قصييد ا قيييت  ميي  كييي  معتقيي   .

 ميي الع ميي    عشيي الثتم يية م ميي  ليي  ميي  عليي  التيي ثي  لغتمييتت إبتحييية أعمييت  أو أنشييطة تيي وم  أو نشيي  أو  تعييةط أو عيي  

  تي سيييي عيييي  تقيييي  ال مييييد  بييييتلح   ج مميييية  ا ت ييييت  عليييي  تح مضيييي  أو ت جيهيييي  أو عقلي ييييت  أو نفسييييي ت معيييي    يييي  ميييي  أو

 دم ت . آال  خمسة  5000) عل  تنمد وال دم ت  ألف  1000) ع  تق  ال وبغ امة

 الثتم ييية م مييي  لييي  مييي  اسيييتغال  لغتميييتت المعل متتيييية الشييي  ة أو معل ميييتت نظيييت  بتسيييتخدا  قصيييد ا قيييت  مييي  كييي  معتقييي   .

 وبغ امييية الم قتييية الشيييتقة بتألشيييغت  اإلبتحيييية األعميييت  أو اليييدعت   فييي  عقلي يييت أو نفسيييي ت معييي    ييي  مييي  أو العمييي  مييي  عشييي  

 . 158)دم ت " ألف عش  خمسة  15000) عل  تنمد وال دم ت  آال  خمسة  5000) ع  تق  ال

  . 159) الج س  االستغال  أش ت  أحد بصفت  ال غت  ف  اآلخ م  عم  م  االعتيتش المش    ج    كمت

 طفللا جزو

 م لييغ ليي  ميي   يي  والطفيي    160) األطفييت  ميي  كال مييت أو عقييد  ط فيي  أحييد م يي   اليي   اليينوا  ب نيي  األطفييت  زوا  معيي  

 .س ة عش  ثمتن  القتن   ف  د المحد ال شد  س 

 لييينوا ا حيييتالت مييي  التقليييي  أجييي  مييي  الييينوا  لسييي  األدنييي  الحيييد تحدميييد ضييي و   ت كيييد اتفتقيييية اليييدول  المجتمييي  وضييي 

 م ت : مت فيهت و د فقد الم    

 م عقيييد الو الييينوا   لسييي  أدنييي  حيييد لتعييييي  الالزمييية التشييي معية التيييدابي  بتتخيييتذ االتفتقيييية  ييي   فييي  األطييي ا  اليييدو  "تقييي  

  . 161)..." الس      دو     م  زوا  قتن ن ت

 إلييي  أخيي ى اتفتقيييتت أشييت ت كمييت   162) والتنامتتيي  اليينوا  أع ييت  تحمييي  ميي  تم  همييت سيي  فيي  م  نييت أ  لليينوجي  في  غيي 

 م ييي   "ال :أنييي  فيهيييت و د فقيييد المييي أ   ضيييد التمييييين أشييي ت  جميييي  علييي  القضيييت  اتفتقيييية مثييي  الييينوا  سييي  تحدميييد ضييي و  

                                                 
 .اإلل ت ونية الج ا   قتن   م   9) المتد   158

 قتن   م   315/1) المتد   "س تي  إل  أشه  ستة م  بتلح   معتق  ال غت  م  أنث  أ  ت س   مت عل  بعضهت أو كلهت معيشت  ف  مع ل  م    ذك  شخص ك  159 

 .العق بتت

 الجتمعة م ش     ي غ متجستي   ستلة النعت    مخي  ف  ميدانية د اسة /األ د  ف  الس  مي  الالجئي  مخيمتت ف  الم    النوا   2015) إس ا  شق  عة   160

 .9   .عمت  :األ دنية
 .1962 لس ة النوا  عق د وتسجي  للنوا  األدن  والس  بتلنوا  ال ضت بش   ني م  ك اتفتقية م   2) المتد   161
 .39   ستب   م ج    إس ا شق  عة   162
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 أدنييي  سييي  لتحدميييد التشييي م   فيهيييت بميييت الضييي و مة  اإلجييي ا ات جميييي  وتتخييي  قيييتن ن   أثييي  أ  زواجييي  أو الطفييي  لخط بييية

ا  سم  سج  ف  النوا  تسجي  ولجع  للنوا   . 163)إلنامي ت" أم  

 شيييدال  سيي  لييغم  ليي  ميي  جعيي  ذليييك ميي  اسييتث ت    أنيي  إال اليينوا   عقييد إلبيي ا  بهيييت المعتييد السيي  ال شييد سيي  المشيي   جعيي 

ا  :أن  عل  نص فقد النوا   عقد إب ا  عل  قتد  

 مييي  شمسيييية سييي ة عشييي   ثمتنيييية م هميييت كييي  ميييت  وأ  عيييتقلي  والمخط بييية الختطييي  م ييي   أ  الييينوا  أ ليييية فييي  مشيييت ط -أ "

 .عم  

 حيييتالت فييي  مييي ذ  أ  القضيييت  قتضييي  وبم افقييية للقتضييي  مجييي ز الميييتد   ييي   مييي  )أ  الفقييي   فييي  و د مميييت الييي غ  علييي  - 

 زواجيي  فيي  كييت  إذا الغتميية لهيي   مصييد  ت لتعليمييتت وفق ييت عميي   ميي  شمسييية سيي ة عشيي   الختمسيية أكميي  ميي  بيينوا  ختصيية

 . 164)المصلحة" تقتضيهت ض و  

 فقيييد الييينوا   عقيييد التناميييتت ومحملييي  قتن نيييية آثيييت  إلييي  فيخضيييع  الطف لييية م حلييية مييي  الشيييخص م خييي  الم  ييي  الييينوا  إ   

 والف قيييية بييييتلنوا  عالقيييية ليييي  مييييت كيييي  فيييي  كتمليييية أ لييييية ذلييييك وفيييي  تيييينو  ميييي   تسيييي وم "... أ : عليييي  المشيييي   نييييص

  165)وآثت  مت"

 .النوا  بعقد متعل  مت ك  ف  ال تملة بتأل لية متمت  النوا  عقد م    ال   الطف  أ    أ 

 األطفت   زوا  م ظ  ضتب  م جد    ل  

 ميي  العقييد  م يي  أ  اشييت ط قييد فإنيي  اليينوا  عقييد م يي   أ  سيي ة عشيي   خميي  م لييغ اليي   للطفيي  سييم  قييد  المشيي    كييت  إذا

  فيييض أو فييي الط زوا  عقيييد إبييي ا  إجييي ا ات إلتميييت  اإلذ  مييي   تخ لييي  تقدم مييية سيييلطة ذو القتضييي  أ  أ  القتضييي   خيييال 

 إتمتمهت.

 ضيي و   جييدت  أ  ذلييك عليي  عييالو  مجيي  بيي  فقيي  ط فييي  ميي  كيي  إ اد  بت افيي  م يي   ال األطفييت  زوا  عقييد أ  مع يي  مييت

 .النوا  إج ا ات خالل  م  تست م  ال   ال ح  عل  أحد مت أو العقد لط ف  المصلحة تقتضيهت

 أ : عل   نص حي  النوا   س  بتحدمد المتعلقة االتفتقية ف  جت  مت مال   المش   انتهج  ال   ال ه    ا إ 

 . 166)زواجهمت" المنم  لط في ا لمصلحة جدمة  ألس ت  الس  ش ط م  اإلعفت  المختصة السلطة تق   ل  مت "

 الطف لة  حمتمة مظلة م  مخ ج  الطف  زوا     ل  

                                                 
 .الم أ  ضد التميين أش ت  جمي  عل  القضت  اتفتقية م   16/2) المتد   163
 .الشخصية األح ا  قتن   م   10) المتد   164
 .الشخصية األح ا  قتن   م   10) المتد   165
 .1962 لس ة لنوا ا عق د وتسجي  للنوا  األدن  والس  بتلنوا  ال ضت بش   ني م  ك اتفتقية م   2) المتد   166
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 أن : عل  الطف  حق   اتفتقية ت ص  

 بم جييي  ذليييك ق ييي  ال شيييد سييي  م ليييغ لييي  ميييت عشييي    الثتم ييية متجيييتوز لييي  إنسيييت  كييي  الطفييي  مع ييي  االتفتقيييية  ييي   ألغييي ا  "

 . 167)علي " الم ط   القتن  

 خييي ىأ جهييية مييي   ال شيييد سيي  بتلغ يييت معيييد عليييي  الم ط يي  القيييتن   وفييي  علييي  كييت  إذا طفيييال   الشيييخص تعيييد ال االتفتقييية أ  أ 

 .النوا  بعقد متعل  فيمت كتملة أ لية المتنو  الطف  أكس  المش   فإ 

ييت معييد سيي ة عشيي   ثمييتن  العميي  ميي  مييت  وليي  تيينو  ميي  فييإ  تقييد  مييت عليي  ب ييت     صييلة ليي  مييت كيي  فيي  كتمليية أ لييية ذا شخص 

 مميييت الييينوا   بعقيييد متعلييي  ميييت كييي  فييي  ال شيييد م حلييية إلييي  الطفييي   م حلييية مييي  أخ جييي  قيييد المشييي   أ  أ  الييينوا   بعقيييد

 كيي  فيي  الحمتميية مظليية تحيي  بقت يي  ميي    168) اليينوا  بعقييد صييلة ليي  مييت كيي  فيي  الطفيي  حمتميية مظليية ميي  إخ اجيي  إليي  ميي د 

 .ذلك س ى مت

 ثمييتن  ميي  أقيي  ال شييد سيي  الدوليية جعيي  أ  تيي ى المتحييد  األميي  فيي   اإلنسييت بحقيي   المع ييية اللج يية أ    إليي  اإلشييت   تجييد 

 وجهيية ميي  كييت  وليي  سيي ة  عشيي   ثمييتن  ميي  أقيي   يي  لميي  الحمتميية فيي   فيي  الدولييية التنامتتهييت ميي  معفيهييت ال سيي ة عشيي  

  . 169) ال شد س  بتلغ ت للدولة ال ط   القتن   نظ 

 إصيييتبة احتميييت  ازدميييتد إلييي  تشيييي  د اسييية فه يييتك الصيييح  الجتنييي  فمييي    170) متعيييدد  سيييل ية آثيييت  ذو الم  ييي  الييينوا  إ 

ا زواجهييت كيييت  كلمييت األخيي ى الييي ح  وأميي ا  اليي ح  ع ييي  بسيي طت  األنثيي  م  يي  
 األنثييي  إخضييت  م جيي  ذليييك وأ    171) 

 بتلحميييي  المتعلقيييية الصييييحية للمشييييتك  تع ضييييهت احتمييييت  ا تفييييت  ميييي    172) اليييي ح  ع يييي  لسيييي طت  دو   فحييييص إليييي 

  . 173)الج ي  إسقتط أو وفتتهت ع هت م ت  قد الت  وال الد 

 م حلييية لتيييدخ  الم حلييية تليييك مييي  المشييي   مخ جهيييت طف لتهيييت م حلييية فييي  تتييينو  التييي  األنثييي  فيييإ    فسييي ال  الجتنييي  ومييي 

 م حلييية فييي  ابتيييدأتهت قيييد ألنهيييت ع يييد ت اإلخصيييت  ميييد  زميييتد  مع ييي  مميييت النوجيييية  والحقييي   بتاللتناميييتت المقتييي   ال شيييد

 وقيييد األطفيييت    و عتمييية الييي الد  اإلنتيييت / )إعيييتد  بهيييت المييي ت   ال مطييي  اليييدو  ت سيييي  اإلسيييهت  إلييي  مييي د  قيييد مميييت م  ييي   

ت م د   . 174) الت مية وع قلة الس تن  ال م  معد  زمتد  إل  أمض 

                                                 
 .الطف  حق   اتفتقية م   1) المتد   167
 .45   ستب   م ج  إس ا   شق  عة  :ذلك تفصي  ف  انظ   168
  مصر /المنصورة عةجام -الحقوق كلية -واالقتصادية القانونية البحوث مجلة الدول   القتن   أح ت  ض   ف  بتألطفت  االتجت   2010) نج ا  الج       169

 (48   083- 351.    315. 
 .43   إس ا   شق  عة  :ذلك تفصي  ف  انظ   170
 .1  .الالذقية :تش م  جتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  الرحم عنق وأمراض المبكر الزواج بين العالقة  2016) بدو  الح      171
 .ذاتهت 1 الصفحة الستب   الم ج  بدو   الح      172
 .43   ستب   م ج  إس ا   شق  عة   173
 .44   الستب   الم ج  إس ا   شق  عة   174
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  متعيييدد ت ع مييية حميييالت أطلقييي  فقيييد لييي لك وإعميييتال   الم  ييي   اليينوا  ب ثيييت  الت عيييية إلييي  تسيييع  الدولييية فيييإ  ذليييك أجييي  ميي 

 ثمييتن  ميي  أقيي   يي  لميي  اليينوا  عقييد ط فيي  خضيي   المشيي   أليين  كمييت السييل ية  ونتت جيي  الم  يي  اليينوا  مفهيي   ت ضيي 

 . 175) بتلنوا  تتعل  ت  يلية لدو   س ة عش  

 القتضييي  حصييي   اشيييت ط أ  ف عيييد األطفيييت   بييينوا  مسيييم  الييي   االسيييتث ت  فييي  ت سييي  قيييد  المشييي    فيييإ  ذليييك مييي  بيييتل غ 

يييت وضييي  الييينوا  عقيييد إبييي ا  إجييي ا ات إلتميييت  القضيييت  قتضييي  م افقييية علييي   دو  اإلجييي ا ات تليييك إتميييت  للقتضييي  مسيييم  نص 

يي   176) القضييت  قتضيي  م افقيية عليي  الحصيي    اليي   ال حيي  عليي  اليينوا  م مييد اليي   الطفيي  بيي أ  القتضيي  اكتفييت  مع يي  تمم 

 الم   . النوا  حتالت م  منمد

 حيييي  فييي    177)  سيييم  سييج  فييي  الم  ييي  الييينوا  حييتالت تسيييجي  وجييي    كيييدت الدولييية االتفتقييييتت أ  إلييي  اإلشيييت   تجييد 

ت التسجي  م ج  ال   األم    178) القتض  إذ  عل  الحص   بعد إال األ د  ف  م    ال العقد أ  ح م 
 (179 .  

 

 الخالصة   

 لسييي ة لييينوا ا عقييي د وتسيييجي  لليينوا  األدنييي  والسييي  بيييتلنوا  ال ضيييت بشيي   ني مييي  ك اتفتقيييية وضييي  اليييدول  المجتميي  ·

   .الم  النوا  حتالت م  التقلي  أج  م  النوا  لس  األدن  الحد تحدمد أ دافهت م  كت  حي   1962

 والتنامتت . النوا  أع ت  تحم  م  تم  همت س  ف  النوجت  م لغ أ  إل  تسع  الدو  ·

 تليييك ميييت  لييي  مييي  جعييي  ذليييك مييي  ت   اسيييتث  أنييي  إال الييينوا   عقيييد إلبييي ا  بهيييت معتيييد سييي  ت عشييي  الثتم ييية سييي  دحيييد    المشييي    ·

ا الس   النوا . عقد إب ا  عل  قتد  

 العقد. ب لك متعل  مت ك  ف  ال تملة بتأل لية متمت  النوا  عقد م    ال   الطف  ·

 

 هي: الطفل زواج شروط ·

                                                 
 تعليمتت م   أ/8) المتد   "الغتمة   له القضت  قتض  معتمد ت جهة أ  أو الدا    ت ظمهت الت  النوا  عل  المق لي  لدو   اجتيتز مت تث   شهتد  إب از الختط ي  عل "  175

 .2017 لس ة 1  ق  عش   الثتم ة م م  ول  عم   م  شمسية س ة عش   الختمسة أكم  لم  بتلنوا  اإلذ  م  
 مج ز " :أن  عل  نص  فقد  2017 لس ة  1)  ق  عش   الثتم ة م م  ول  عم   م  شمسية س ة عش   الختمسة أكم  لم  بتلنوا  اإلذ  م   تعليمتت م   3) المتد  176 

     ألح ت  ق توف المصلحة تقتضيهت ض و   زواج  ف  كت  إذا عش   الثتم ة م م  ل و عم   م  شمسية س ة عش   الختمسة أكم  م  بنوا  م ذ  أ  للقتض 

 ".التعليمتت

 وتسجي  للنوا  األدن  والس  بتلنوا  ال ضت بش   ني م  ك اتفتقية م   3) المتد   "م تس   سم  سج  ف  النوا  عق د جمي  بتسجي  المختصة السلطة تق  "  177

 .الم أ  ضد التميين أش ت  جمي  عل  القضت  اتفتقية م   16/2) المتد  انظ  ذات  لمع  ا وف  لس ة  النوا  عق د
 .الشخصية األح ا  قتن   م   10) المتد   178
 .الشخصية  األح ا تن  ق م   د/36) المتد  انظ  ال سم   السج  ف  م ثق  ل  إذا ط في  بي  النوا  عقد مح   ال   الم ذو  عتق  قد المش   أ  إل  مشت   179
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 . عم  م  س ة عش   خم  مت  أ  -

 مصييييلحة )مثيييي  المصييييلحة تتقتضيييييه لليييينوا  ضيييي و   وجيييي د إليييي  المسييييت د القتضيييي   إذ  عليييي  الطفيييي  محصيييي  أ  -

 العقد . ط ف 

يييت عيييد  مُ   متييينو   الييي   الطفييي  ·  مييي  أخ جييي  قيييد  شييي   المُ  أ  أ  الييينوا   بعقيييد صيييلة لييي  ميييت كييي  فييي  كتملييية ةأ لي ييي ذا شخص 

 العقد. ب لك متعل  مت ك    ف  ال شد م حلة إل  ةالطف ل م حلة

 فيي  الحمتميية مظليية تحيي  بقت يي  ميي  اليينوا   بعقييد صييلة ليي  مييت كيي  فيي  الطفيي  حمتميية ةمظل يي ميي  مخيي    المتيينو   الطفيي  ·

  ذلك. س ى مت ك 

ييي الييينوا  ·  الييي ح  وأمييي ا  الييي ح  ع ييي  بسييي طت  األنثييي  إصيييتبة احتميييت  ازدميييتد مثييي  متعيييدد   سيييل ية آثيييت  لييي   الم   

يي م حليية فيي  ابتييدأتهت قييد ألنهييت ع ييد ت اإلخصييت  مييد  وزمييتد  األخيي ى  يي    م     سييي ت  فيي  هت اإلسيي إليي  ميي د  قييد تمم 

يييت مييي د  وقيييد األطفيييت    و عتمييية الييي الد  اإلنتيييت / )إعيييتد  بهيييت المييي ت   ال مطييي  و اليييد   مييي ال معيييد   زميييتد إلييي  أمض 

 الت مية. وع قلة الس تن 

 مفهييي   ت ضييي  متعيييدد  ت ع مييية حميييالت أطلقييي  فقيييد لييي لك وإعميييتال   الم  ييي   الييينوا  ب ثيييت  الت عيييية إلييي  تسيييع  الدولييية ·

 سيي ة شيي  ع ثمييتن  ميي  أقيي   يي  لميي  اليينوا  عقييد ط فيي  خضيي   المشيي   أليين  تكميي السييل ية  ونتت جيي  الم  يي  اليينوا 

  بتلنوا . تتعل  ت  يلية لدو  
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 لألطفال االجتماعي - النفسي الدعم

 

 ل ت ثييية أو  للع يييف  كيييتلتع     للطفييي  واالجتميييتع  ال فسييي  ال فيييت  علييي  ك يييي  بشييي   الطييي ا   حيييتالت تييي ث  أ  مم ييي 

 لشييييخصا إعتليييية عليييي  القييييد   عييييد  أو المعيشييييية  الظيييي و  تييييد    أو واألصييييدقت     األسيييي أفيييي اد انفصييييت  أو فقييييدا 

 الميييدى وط ملييية ف  مييية ع اقييي  الظييي و  لهييي   م ييي   أ  مم ييي و الخيييدمتت. علييي  الحصييي   علييي  القيييد   عيييد  وأ وعت لتييي  

 أعضيييت و ت األطفييي غتل يييية سييييتم    اليييدع  مييي  الصيييحي  ال ييي   وجييي د مييي   ل ييي .والمجتمعيييتت والعيييت الت األطفيييت   علييي

 السل ية. آثت  تو الصع ة التجت   عل  التغل  م  المجتم 

 والصييي اعتت للع يييف التعييي   مثييي  صيييع ة بحيييتالت ممييي و  الييي م  لألطفيييت  ال فسييي  اليييدع  خيييدمتت بتقيييدم  الي نيسيييف تقييي  

 :180التتل  الجه د     وتشم  التجت  .     عل  التغل  عل  لمستعدته  الط يعية وال  ا  

 .المختلفة قتفيةالث نشطةاأل -

 .والمحفن  اآلم ة نشطةاأل -

 .فالت ي   تتآلي   -

  .الصم د دع  -

 لألطفال: االجتماعي - النفسي الدعم تعريف

 

 عيييشم التيي  متعيييةاالجت وال يئيية الفيي د فيي  تيي ث   التيي  والييدع  ال عتميية ميي  مت صييلة سلسييلة  يي  واالجتمييتع   ال فسيي الييدع 

 عل : جتمتع اال-ال فس  لدع  م ت نو الف د.   ا فيهت

يييي  عليييي  قييييتد و   األطفييييت بيييي     االعتيييي ا   · يييي ه  بقيييي ى متمت عيييي   وأن هيييي  الصييييع ة  الظيييي و  تخط   التعييييتف  ميييي  تم  

 وال يئية. ال قت ية الع ام  بمستعد 

ته  تحسي  عل  المحل ية والمجتمعتت واألس  األطفت  مستعد ·   االجتمتعية.-ال فسية صح 

ز ·  أخ ى. جهة م  المحل   ومجتمعه  األف اد/األس  وبي  جهة  م  األف اد/األس  بي  ال واب  معن 

                                                 
180UNICEF. (n.d.). Psychosocial support and welfare. Available at: https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68575.html. [Accessed on 29 May 2018].  

https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_68575.html
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 :181االجتمتع  ال فس  للدع  الي نيسف م ظمة ل  ام    يست   دفت    تك

 واجتمتعي ت . نفسي ت   عليه  ت ث  خط   ع ام  ألمة التع   م  االطفت  حمتمة ح   االجتمتع  ال ع  نش  -

 .االجتمتع   و ال فس       لتط    ض  ا   حدث أ لم اقف تع ض ا  م ال لألطفت  والت  ي  والشفت  الحمتمة ت مي  -

 

  ييي ا الشيييخص  وع اطيييف عقييي  علييي  بتلفت يييد  معييي د ال فسييي  فتليييدع  االجتميييتع . ال فسييي  اليييدع  أ ميييية جيييت ت   يييت ومييي 

ييييت والتصيييي فتت. السييييل ك  المعتقييييدات  األف ييييت   المشييييتع   مثيييي  الداخلييييية ال يييي اح  مشييييم    دفيعيييي االجتمييييتع  الييييدع  أم 

 والمهييييت ات السييييل كيتت اآلخيييي م   ميييي  التفييييتعالت مشييييم   يييي او .وبيئتيييي  الخت جييييية الشييييخص عالقييييتت عليييي  بتلفت ييييد 

 .182والمجتم  المد سة  األق ا   للعت لة  االجتمتعية والت ثي ات والشخصية   )الثقتفية القي  االجتمتعية 

 عليي  االعتمييتد خييال  ميي  للطفيي  الييداخل  ال فسيي  عيدالصيي عليي  الت كييين عليي  معميي  الييدع  أنيي ا  ميي  ال يي    يي ا    فييإ ليي ا 

 مييي تج التييي  اب الييي و تق مييية محيييتو  كميييت المسيييتق لية  وتطلعتتييي  وذك متتييي  بمشيييتع    بطييي  وإعيييتد  الطفييي  ليييدى القييي   نقيييتط

 اجتمتعيت. ل  داعمة بيئة تص   حت  للطف  صدمقة مستحتت أق ا   مد سة  أس    م  بمحيط  الطف 

 اإلسييييت   سيييييت  فييي  أو ا  طيييي  حتلييية أ  بداميييية فييي  ال ييييت  م هيييت معييييتن  التييي  االجتمتعييييية ال فسيييية تاالضييييط ابت وتُعيييد   

 الدوليييية الم ظميييتت جهييي د تتحيييد والتحيييدمتت الظييي و   ييي   وفييي  مه ييييي . ودعييي   عتمييية تتطلييي  حقيقيييية ةقضيييي   والع يييف

 183والط ا   األزمتت حتالت ف  ةختص  وب  واالجتمتع  ال فس    الدع  خدمتت لتقدم 

 

 ألطفالا دىل وتعزيزه واالجتماعي   النفسي   الرفاه لحماية رئيسة استراتيجي ات

 

 واالجتمييييتع  ال فسيييي  ال فييييت  وتعنميييين لحمتميييية ة  يسيييي اسييييت اتيجيتت أ بيييي  الي نيسييييف تسييييتخد  العييييتلم   الصييييعيد عليييي 

 :184الط ا   حتالت ف  لألطفت 

                                                 
181UNICEF. (2009). Psychosocial support of children in emergencies. Available at: 

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresources/docs/MHPSS/Psychosocial%20support%20of%20children%20in%20emergencies.pdf . [Accessed on 6 June 2018]. 
182

 عل  8201-8-12  ف االست جت  ت  الط ا   حتالت ف  اجتمتع  ال ف  والدع  العقلية للصحة اإل شتدمة الض اب .2007 .ال كتالت بي  المشت كة الدا مة اللج ة

 ال اب 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf 
183Ibid 

 /html68575_24267unicef.org/Arabic/protection.ال اب  عل  2018-8-10 ف  الست جت ا ت  وال فت  واالجتمتع  ال فس  الدع  .لي نيسفا184

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresources/docs/MHPSS/Psychosocial%2520support%2520of%2520children%2520in%2520emergencies.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_arabic.pdf
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 ه لفئييييتت تسيييي ةوالم  الثقتفييييية بتألنشييييطة األطفييييت  ومييييدتن ذلييييك ومشييييم  لألطفييييت . واالجتمتعييييية ال فسييييية األنشييييطة دعيييي  .1

 طفييييت األ مهييييت ات تطيييي   التيييي  واألنشييييطة واللعيييي  ال متضيييية مثيييي  ال سييييمية غييييي  األنشييييطة وتحفييييين واآلم يييية العم ميييية

 الصع ة. للظ و  األطفت  وم اجهة ت يف وآليتت الحيتتية

 ت   سيييي تيييي في  عليييي  ذلييييك م طيييي   أفضيييي .   شيييي عليييي  األطفييييت  لييييدع  اآلخيييي م  المجتميييي  وأفيييي اد ال الييييدم  مسييييتعد  .2

 ية ال سيييت   تتوالشييي  والشييي ت  اليييدم يي  الممثليييي  )مثييي  المجتمييي  وأفييي اد اآلبيييت  وإشييي اك األطفيييت    عتمييية حييي   أستسيييية

 .أفض  بش   أطفتله  دع  كيفية ح   ح ا  ف 

 بعيييض عيييتن م المه يييية. سيييتعد الم عليي  اجتمتعيييية أو نفسيييية مشيييتك  مييي  معييتن   الييي م  واألسييي  األطفيييت  حصييي   ضييمت  .3

 تشيييم  أ  مم يي  لييدمه . الم جييي د  االجتمييتع  الييدع  شيي  ة خيييال  ميي  إال إدا تهييت مم يي  ال مشيييتك  ميي  والعييت الت األطفييت 

 أو  والقلييي   ييي  األ ع يييد واالكتئيييت  الع يييف  أو و/ العت ليييية والخالفيييتت األطفيييت   ليييدى السيييل كية المشيييتك  :المشيييتك   ييي  

  الفصت . أو الصدمة بعد مت اضط ا  مث  الشدمد  ال فسية واالضط ابتت  ل ح  ا أو المخد ات تعتط 

 لضييييمت  تالمخيمييييت وإدا   والحمتميييية والتعلييييي  والصييييحة االجتمييييتع  ال فسيييي  والييييدع  ال فسييييية الصييييحة ميييي  الت سييييي  .4

 واالجتمتع . ال فس  والدع  ال فسية الصحة ب ام  ت سي 

 

 185المجتم  على المرتكزة جتماعيةاال النفسية األنشطة من أخرى أنواع

 لألطفيييـت  الم تسيييـ  االجتميييتع  ال فيييـس  اليييدع  تقدميييـ  ضيييـمت  الطفيييـ  حمتميييـة مجيييـت  فييي  الفتعلييييـ  للعتمليييـي  م  غيييـ  ·

   بمسيييـت لختصيييةا التدخيييـالت فييي  العملييييـة  يييـ   إدميييـت  ميييـ  والت كيييـد اإلعتقيييـة  ذو  األطفيييـت  فييييه  بمييي  حي يييـ  فييي 

 .الطف  حمتمـة

 تعييييـ د التييييـ  التدخييييـالت مييييـ  ابتييييـدا  االجتمتعييييـ   ال فييييـس  الدعييييـ  وخدمييييـتت ال فسييييـية الصحييييـة خدمييييـتت ـي ت سيييي ·

 ـتتقطتعيي إليي  ةإضتفييـ ال فسييـية الصحييـة مجييـت  فيي  الخدمييـتت إليي  المتييـض   المجتمييـ  أفييـ اد جميييـ  عييـل  بتلفت ييـد 

 الصحيـة. وال عتمـة كتلتعليـ  أخـ ى

 األطفيييت  مييي  ل ييي  االجتميييتع  ال فسييي  ال فيييت  علييي  وال ييينو  الع يييف تييي ثي ات حييي    الطفييي حمتمييية مييي  ف  تيييد م  ·

 .ال ات  الشفت  عملية ف  والمستعد  وال تلغي 

                                                 
 والتصد  م  لل قتمة الط ا   حتالت ف  ال كتالت بي  المشت كة الم حد  العم  إج ا ات دلي  (.2013) .االجتمتع  ال    عل  الم    والع ف الطف  لحمتمة الف عية العم  مجم عتت185 

 unhcr.org/en/documents/download/2https://data.38428ال اب  عل  2018-8-16 ف  االست جت  ت  األ د  ف  الطف  وحمتمة االجتمتع  ال    عل   الم   للع ف

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/38428
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 .ال ات    الشفت  عل  مستعد ب سل   الطف  حمتمة خدمتت تقدم  ·

   .ليةاألو ال فسية اإلسعتفتت مث  أستلي  خال  م  وأس    لألطفت  األستس  العتطف  الدع  تقدم  ·

 لمشيييييت كة ب عيييييتمته  والم كليييييـي  األطفيييييـت  علييييي  الضغيييييـ  بتج يييييـ  وذليييييـك «اإلضييييي ا  عيييييـد » م يييييـتد  احيييييـت ا  ·

 لحتتالمصيييط اسيييـتخدا  وتج ييي  الط يعيييية  األوضيييـت  فييي  ع ييي  مفصيييح   قيييـد ميييـمت أك يييـ  بشييي   الشخصيييية تجيييت به 

 .إل   ل فسـية ا الصدمة )مث  لألطفـت  الط يعية األفعت   دود وصـف ف  اإلكلي ي ية

  واالجتمتعية. ال فسية واألنشطة الطف  بحمتمة الختصة األنشطة وت في  تخطي  ف  المت ث  المجتم  إش اك ·

 مييـ  معييتن   مييـ  وتحدمييد أدا هييـ  مييـ  مضعييـف الييـ   الشييـدمد الضيييـ  مييـ  معتنييـ   ال مييـ  واألسيي  األطفييـت  تحدمييـد ·

  االضط ابتت

 االجتمتعييييـة ال فسيييـية والصحيييـة الطفيييـ  حمتميييـة مجيييـتالت فييي  الفتعليييـي  العتملييييـ  كييي  ـ ليييع م  غيييـ  ذليييـك  إلييي  إضتفيييـة

 الم ظميييية واالجتمتعيييييـة ال فسييييـية ال شييييـتطتت إليييي  وال ييييـنو  الع ييييـف جييييـ ا  المتض  مييييـ  األطفييييـت  وصييييـ   ضييييـمت 

 :186ذلك ومتضم  االجتمتع  ال فـس  األطفـت   فـت  لدع  المجتم  وب اسـطة داخ  والم فـ  

 أجييي  مييي  وذليييك الم ثفييية اليييدو ات خيييال  مييي  الحيتتيييية والمهيييت ات الطفييي  مييي  التعتمييي  وكيفيييية الم ونييية علييي  التيييد م  ·

 .الت قل  عل  األطفت  ومستعد  القد ات ل  ت  وال فت ات المع فة إث ا 

 دعييي   أسيييتلي ط مييي  عييي  المحلييي  والمجتمييي  وتم يييي ه  الطفييي  ب عتمييية  يلللمييي ك   ت عيييية أجييي  مييي  العمييي  و ش دعقييي ·

 .أفض  بش   األطفت  و عتمة

  .لليتفعي  اإل شتد وب ام  «ل ظي  نظي » أو األق ا  م دأ ح   تتمح   وأنشطة ب ام  تفعي  ·

 له . والم جهة المخصصة والثقتفية وال متضية الت فيهية األنشطة عل  األطفت  تشجي  ·

 فييي  العيييتملي  وتهيئييية المجتميييـ  ت عيييية  عيييـل ت كييين التييي  االجتمتعيييـ  الدعيييـ  أنشيييـطة خيييال  مييي  المجتميييـ  ت عيييية ·

 .و فت ه  األطفـت  حمتمـة إل  م د  و  ا القدمة  الخدمة ج د  لضمت  الطفـ   عتمـة مجت 

  المستقلة. واالجتمتعية ال فسية الخدمتت ع  ع ضت للطف  الحمتمة ب ام  ضم  األنشطة دم  مت   أ  ·
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 :187األولية ال فسية االسعتفتت

 خطيييي  . أزميييتت إلييي  مييي خ ا تع ضييي ا والييي م  نفسيييية ضيييت قة معيييتن   الييي م  وال يييتلغي  لألطفيييت  صيييةمخص الخيييدمتت  ييي   

  ال يييت علييي  نفييي   أ  مجييي  فيييال م ميييد ت أو أوليييية نفسيييية اسيييعتفتت إلييي  محتيييت  أزمييية إلييي  متعييي   كييي  ليييي  ول ييي 

  الدع . م مدو  لل م  بسه لة متتحة المستعد  جع  م  غ  ب  م مدونهت ال مستعد 

 األولية: االسعتفتت وتشم 

 .واألم  والهدو  اآلخ م  م  والت اب  بتألمت  الشع   -

 .الجسد و  ال فس و االجتمتع   الدع  إل  ال ص   إم تنية -

  .محلية كمجتمعتتو ك ف اد ال ات مستعد  عل  لقد  بت الشع   -

 

 لمشييييـتك ا لخطيييي  ع ضيييية أكثيييي    يييي الج سييييية واالعتييييدا ات واالسييييـتغال  واإلسييييـت   للع ييييف اتع ضييييـ  ال مييييـ  األطفييييـت 

 أ  الإ صيييدقت ه  وأ أس  يييـ  مييي  لليييدع  تلقيهيييـ  ع يييد األطفيييت  مييي  فئييية تعيييتف  ميييـ  ال غيييـ  وعيييـل  واالجتمتعييييـة. ال فسيييـية

 مثيييي   يييييةمه خييييدمتت تتطليييي  اجتمتعييييية أو سييييـل كية أو انفعتليييييـة مشييييـتك  لدمهييييـ  تت ييييـ   األسيييي  أو/و األطفييييت  بعييييض

  ت.الحـتال إدا   أو اإل شـتد

 متتالخيييد  يييـ   وتشيييـم  إليهيييت. اإلحتلييية أو ب امجهيييـت فييي  الخيييدمتت  يييـ   مثيييـ  الطفيييـ  حمتميييـة خدميييـتت تتضيييم  أ  وم  غييي 

 مل : مت

 

  .الحتالت إدا   خدمتت -

 .الف د  اإل شتد -

 .األزوا  إ شتد -

 .األس     اإل شتد -

 .الجمتع    اإل شتد -

                                                 
187Ibid 
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 الدع . مجم عتت -

 

 سيييـيط  ال مت سيييـةم مييي  ب عيييتمته  والم كلييييـ  األطفيييـت  وتم ييي  السييي مة  عيييـل  حتفيييـظت بط مقيييـة الخدميييـتت تقدميييـ  م  غيييـ  

 ـ مييي العدميييد إلييي  لل صيييـ   أوسيييـ  أنظميييـة فييي  دمجهيييـ  وم  غيييـ   يييـ ا بتلقييييـ . م غ يييـ   اليييـ   الدعيييـ  شيييـ   واختييييـت 

 سيييـيةال ف لصحيييـةل الت جيهييييـة الم يييـتد  ميييـ  متيييـمتش  بميييـت ال صميييـة  ميييـ  والتخفييييـف االسيييـتم ا مة  وزميييتد  األشيييـخت  

 الضحتمييييـت ذلييييـك فيييي  بمييييت المحتتجييييـي   األطفييييـت  لجميييييـ  الخدمييييـتت ت فييييـي  مجيييي  كمييييت  االجتمتعييييـ  ال فييييـس  والدعييييـ 

 واالستغال . واإلسـت   للع ف الم تش مـ 

 

 :188الجنسية االعتداءات و اإلساءة لقضايا االستجابات أهم من

 تحفيييظ التييي  التتمييية السييي مة  ييي  فييي  والثقتفييية والجييي   للعمييي  م تسييي ة إحتلييية توخيييدمت ب سيييت   االلتييينا  علييي  الحييي   -

 التميين. وعد  واالحت ا  الطف  أمت 

 إدا   االجتميييتع   ال فسييي  اليييدع  الط ييي   )اليييدع  تتضيييم  وأسييي    ي ال يييتج لألطفيييت  وصيييدمقة شيييتملة تمييية ع تييي في  -

 الدم  . وإعتد  القتن نية المستعد  الحتلة 

  عتمييية إلييي  بحتجييية  ييي  الييي م  األطفيييت  مييي  كيييتن ا أذا ختصييية ب صيييمة التسييي   بيييدو  والفتييييتت فتييييت لل اليييدع  تييي في  -

 الم فصيييلي  األطفيييت  اإلعتقيييتت  ذو  األطفيييت  الداخليييية  اإلم ا يييية ال عتمييية فييي  كتألطفيييت  غيييي     مييي  أكثييي  ختصييية

 فيييي   لالسييييتغال تع ضيييي ا م اليييي  األطفييييت   االغتصييييت  نتيجيييية الم ليييي دم  األطفييييت  الح اميييي   الفتيييييتت ذومهيييي   عيييي 

 .الدعت  

 فييي  أو واألمييي  والسيييالمة السييي مة ق اعيييد كسييي  خيييال  مييي  أك ييي  خطييي  فييي  األطفيييت  ال ييي ام  تضييي  أال علييي  الحييي   -

 وصمه . وبتلتتل  بتألنشطة فصله 

 األطفيييت  علييي  ت  ج سيييي   المعتيييدم  لمع فييية المحلييي  والمجتمييي  الدولييية مسيييت ى علييي  المسييي ولة السيييلطتت مييي  الم تصييي   -

 .الحقته وم

 

                                                 
Arabic-http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS- :ال اب  عل  2018-8-11 ف  االست جت  ت  .اإلنستن  العم  ف  الطف  لحمتمة الدنيت المعتمي  دلي  .2012 .الطف  حمتمة عم  مجم عة        188

handbook.pdf-version 

http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
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 (20) رقم التمرين

 .ةاالجتمتعي   - ةال فسي   الخدمتت أ مية التمرين: اسم

 التمرين: هدف

  .ةاالجتمتعي   – ةال فسي   الخدمتت عل  التع   ·

  دقيقة 45 التمرين: وقت

 حتلة ود اسة نقتش + عم  مجم عتت + ذ    عصف الطريقة:

  .أو ا  أقال   القال   الل   الالزمة: المواد

 إلجراءاتا

 التتل : الجدو  س ح طفت األ لدى العدمد  وال فسية ةالجسدم   االحتيتجتت محددوا أ  المشت كي  م  اطل  ·

   ةال فسي   االحتيتجتت  ةالجسدم   االحتيتجتت

 ال عتمة مثت :  التغ مة مثت :

·  

ف امُ  أ  المشت كي  م  اطل  ·  .االجتمتعية – ال فسية الخدمتت مصطل  ع  

ييي  ·  أ  المشيييت كي  مييي  واطلييي  التتليييية  الحتلييية د اسييية م تقشييية مييي ه  واطلييي  صيييغي  . مجم عيييتت الييي   كي المشيييت قس 

 الطف : عل  الحتلة له   المحتملة واالجتمتعية ال فسية الت ثي ات محد دوا

 لطفييي ا  غ ييية عيييد  مييي  والدتييي  شييي   والدتييي . مييي  اآلم ييية المسيييتحتت احيييدى لييي إ أتييي  سييي ة 12 العمييي  مييي  م ليييغ طفييي 

 وخييي   حييي  ال فييي  تييي ف   ف اليييد   وصيييع ة م لمييية بم اقيييف مييي    الطفييي     أ ت يييي   األ مييي  الجلييي   بعيييد معهيييت. التحيييد 

 الطفييي   متجيييتو فيييال الطفييي  مييي  التحيييتو  خصيييت يي األ أحيييد محيييتو  صيييغت . وأخييي م  والدتييي  مييي   د األ لييي إ بليييد  مييي 

 علي . م د   وال
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 الخالصة:

 .طفت األ  وتعل   للتط   مهمة االجتمتعية ال فسية الخدمتت -

 .االجتمتعيةو ال فسية الخدمتت أ مية عل  طفت األ م  معم  م  ك  متع    أ المه  م  -

ييي   الصيييم د علييي  الشيييخص االجتمتعيييية ال فسيييية الخيييدمتت تيييدع   أ المهييي  مييي  -  بيييتلت كين وتقييي    فالت ي ييي مهيييت ات وتُ م 

  ودعمهت. الشخص حيت  ف  مجتبيةاإل الع ام  عل 

  .المختلفة احتيتجتته  تحدمدو طفت األ متطل تت عل   تتع    عتلية ج د  ذات االجتمتعية ال فسية الخدمتت -

 :لألطفال هةالموج   ةاالجتماعي   ةالنفسي   الخدمات تغطية في عالمييناإل دور

 بتلضييي و   مع ييي  ال  ييي او زميييتت األ أو الط يعيييية ال ييي ا   خيييال  ومم حييي   ملع ييي   أطفيييتال   تجيييد  أ مسيييتغ بت   ليييي  ·

 .فللت ي    ختص   معتمي  لألطفت     أ مع   ول   الط يعية بتل  ا   مت ث و  ال األطفت     أ

    أ االعت يييت  بعيييي  األخييي  المهييي  مييي   لتقييييي ا غتميييتتل أو الصيييحتفة ق ييي  مييي  مقتبلييي  كتنييي  سييي ا   لألطفيييت  التحيييد  حيييي  ·

 .عليه  لحت اإل وعد  الح    ت خ   مج  ل ا  وعتطفيت   جسدمت   ضعفت  األطفت 

 كيييت  سييي ا     للحيييدم  الطفييي   فيييض  تق  ييي مجييي  المشيييت كة  أو اإلفصيييت  فييي  ال غ ييية عيييد  الطفييي  علييي  م يييدو حيييي  ·

  اع .ال ق   م  او ذات  الطف  م  ال فض

 .ال تلغي  كمت ذات  بتالحت ا  جدم و  األطفت  ا  نت ك   أ مج  ·

 ل . ي ال اع وأ األ   م  للطف  التحد  إذ  عل  الحص   م  ت كد ·

 الصيييي    نشيييي  وكيييي لك فقيييي   و  األ االسيييي  وأ ال تميييي  االسيييي  اسييييتخدا  مثيييي  الخص صييييية فيييي  وحقيييي  الطفيييي   احتيييي ا ·

 .ةالشخصي  

 اليي  وأخيي   الطفيي  سييالمة  جيي أ ميي  جهييد كيي    ت يي   أن ييك ميي  ت كييدو  المقتبليية تجيي   حييي  ال ييتلغي  حييدأ وجيي د ميي  ت كييد ·

 .وذوم  أ ل  م   شمل ل   و  أم  م ت 

 

  الطفل حماية وقضايا لكتروني  اإل عالماإل

 

 ا تمتميييت   تييي ل   أ نت نيييي اإل شييي  ة خيييال  مييي  طفيييت ألبت المتعلقييية م اد يييت ت شييي  التييي  ةعالمي ييياإل سيييتتالم س   علييي  م  غييي 

 واجييي  مييي     إفييي  وعليييي  ال شييي .  ييي ا علييي  تت تييي  قيييد التييي  المخيييتط  مييي  حمتمتييي  علييي  تعمييي   أو  الطفييي  مصيييلحةل ك ييي أ

 مييي  مييي األ  ييي ا م تقشييية خيييال  مييي  وذليييك المخيييتط   تقييييي  مييي  كجييين  اإلنت نييي  علييي  السيييالمة سييي   م اعيييت  ي عالمي ييياإل
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 الت صيييية مم ييي  المثيييت   سييي ي  فعلييي  علييييه . وصييييت واأل ذومهييي  مييي  وأ التقيييت م  فييي  المشيييت كي  السييي  وصيييغت  طفيييت األ

ييي االجتميييتع  الت اصييي  شييي  تت حسيييتبتت م قييي   وبشييي   بتعليييي    وعلييي  ت كي .المشييي السييي  صيييغت  وأ طفيييت بتأل ةالختص 

    إفيييي وليييي لك  عتمييييت   13 سيييي  دو  لألطفييييت  مخصصيييية غييييي  االجتمييييتع  الت اصيييي  شيييي  تت أ    دا مييييت   التيييي ك  االعالميييييي 

 العم مة. الفئة     مخص   ال المس لة     ع  الحدم 
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 المصطلحات قائمة

 

 المفهوم اإلنجليزي ة باللغة المصطلح العربي ة باللغة المصطلح

 تياجاالح ذي الطفل

 الخاص

need special with Child  لمشت كت . مقيدات أو نشتط   عل  قي د أو عجن  لدم  ال   الطف 

 اإلبتحية  الم اد أو الدعت    ف  االستغال  أو الج س  ال شتط عل  اإلك ا  Exploitation Sexual الجنسي االستغالل

 .ج سية ألغ ا  االتجت  أو

 .المتد  ال س  لتحقي  وسيلة الطف  جع  Abuse hildC طفللل اإلساءة

 الطف  إم ا  أو

  القانونية األهلية

Capacity Legal 

 وعق د اتفتقيتت ف  والدخ   قتن ني ت نفس  تمثي  عل  الشخص قد  

 قتن نية

  اإللزامي التعليم

Education Compulsory 

 وتت ت  بتلد اسة بتاللتحت  فيهت ملنمي  الدولة  عتمت م    عم مة م حلة

 .ع هت متخلف م  عل  عق بة

 ال  اح  م  والمجتمعتت الف د حيت  مست ى  ف  إل  تهد  عملية Development التنمية

 وال يئية واالجتمتعية االقتصتدمة

 .عم   م  عش   الثتم ة مت  ل  م  ك  Juvenile الحدث

  الطفل حماية

Protection Child 

 الحيل لةو للطف  آم ة بيئة ت في  إل  د ته اجتمتعية أو قتن نية إج ا ات

 .الج ا   م  أ    ضحية م    أ  دو 

 ص  اتت عل  ب ت    والم أ  ال ج  م  ل   المجتم  محدد ت الت  األدوا  Role Stereotyped النمطي الدور

 م همت. ك  ع  مجتمعية وت قعتت

  المبكر الزواج

marriage Early 

 .ال شد س  بتلغ غي  كال مت أو ط في  أحد م    ال   النوا 

  الرشد سن

age Puberty 

 .المدنية الحق   م تش   م  للتم   الدولة تش م  ف  المحدد  الس 

  للعمل القانونية السن

age legal Employment 

 م  د فتواإل والتمت  العم  م   للتم    الدولة تش م  ف  المحدد  الس 

 .ل  القتن نية الحمتمة
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  نجابيةاإل الصحة

health Reproductive 

 المتعلقة   األم جمي  ف  واجتمتعي ت وعقلي ت بدني ت ال تم  ال فت  م  حتلة

 م  ال م  السالمة دمج    وليس  وعمليتت   وو ت ف  الت تسل  بتلجهتز

 .واإلعتقة

  األطفال عمالة

Labor Child 

 م  دمح مش و  غي  نح  عل  جه د   استغال  بهد  األطفت  تشغي 

 .والتعليمية الصحية بحق قه  تمتعه 

 .عم   م  عش   الختمسة مت  ول  عش   الثتنية أت  م  Teenager المراهق

 قبل الطبي الفحص

 الزواج

 

screening Premarital 

   الت  إل  مهد  النوا  عقد إب ا  ةلصح   الدولة تشت ط  ط   إج ا 

 .م مض طف  والد  بمدى

 قةالالح الرعاية مبدأ

 للطفل

 

 of principle The

 health child subsequent

care 

 ل ا الع د  ف  ومستعدت  ع   المف   الحد  دم  إلعتد  خدمتت تقدم 

 . ل واالقتصتد  االجتمتع  األم  وت في  الط يعية االجتمتعية بيئت 

  اإلخصاب مدة

period Fertilization 

ا الم أ  جس  فيهت م    الت  المد   .للحم  جت ن 

  الفضلى الطفل مصلحة

interest best Child 

 ل مةاألو حق ق  وإعطت   فت   تحقي  ت ف  للطف  قتن نية حمتمة ت في 

 .أخ ى حق   م  التعت   ع د

 الخاصة العقابية المعاملة

 بالطفل

treatment punitive Child التحقي  م اح  ف  الطف  لخص صية الم اعية اإلج ا ات مجم عة 

 .العقتب  والت في  المحتكمةو

 معدالت وا تفت  ال فيتت معدالت انخفت  بس   الس ت  عدد زمتد  growth Population السكاني النمو

 ال افد . والهج   الم اليد

  االجتماعي النوع

Gender 

  م ل   المجتم  محدد ت الت  والقي  االجتمتعية واألدوا  العالقتت

 وفق ت  والقي والعالقتت األدوا      وتتغي    وال ست  )ال جت  الج سي 

 تمتعيةاالج العالقتت م  وتشتب هت لتداخلهت وذلك والنمت  الم ت  لتغي 

     أ    م  وبتل غ  والع  . االجتمتعية  والط قة الدم   مث  األخ ى 

     جمي  أ    إال المختلفة المجتم  م سستت ف  متغي   العالقتت

 .غيي الت تقتو  الم سستت
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  االجتماعي الوصم

Stigma Social 

  وأفعت وتع مفتت وألقت  عالمتت م هت ع تص   عد  عل  تحت   عملية

 الجمتعة أغ ا  مخد  بمت معي  شخص عل  بإلصتقهت الجمتعة تق  

 ضد الجمه   نقمة بل    عل  ذلك مستعد حي  أ دافهت  بعض ومحق 

 طإح ت وبد  نفس   نح   الم ص  الشخص نقمة وت كيد المختلف  الشخص

 .أخالق  وتش مش مع  متت 

 ع  المختلفة الصفتت ذو  األشخت  لتم ي  المال مة ال يئة ت في  Mainstreaming دماجإ

 جتمتع اال ال    وم اجهة االلتنامتت وتحم  بتلحق   التمت  م  المجتم 

 .ضد   الم ج 

 

 

 

 وأ  يم فصل فيهت ال الدا  م    س  أ ف  معيش ال   18 س  دو  الطف  parent Single الوالدين حاديأ

 .مت ف  ال الدم  حدأ فيهت م   

 بهت ملتن  والت  الصحتفة  بمه ة الم ت طة والقي  المعتمي  مجم عة ethics Media عالماإل خالقياتأ

  حه ط وف  عليهت  والتعلي  ونش  ت األن ت  استقت  عملية ف  الصحتفي  

 إحست  تق ى المه ية المعتمي  و    ب  ت فه . مه قيت وف  آل ا ه  

 .االجتمتعية بمسئ ليت  الصحف 

 لعت  ف الط حق   اتفتقية دخل أ الت مية. أو الصحة إعتقة أو المعتملة س   Harm الجسيم الضرر / ذىاأل

 ت  اإلج  التدخ  ت    الت  العت ة بتعت ت   الجسي  الض   مفه   1989

 .األطفت  مصتل  أفض  محق  بمت األس مة الحيت  ف 

 م  األس   تت    األولية  جمتعتت  وأ   المجتم  ف  األستسية الخلية Family سرةاأل

 ال شتط ف  األس   وتست   وال ح   الق ابة صلة بي ه  ت ب  أف اد

 واالقتصتدمة والعقت دمة وال وحية المتدمة ج ان   ك  ف  االجتمتع 

 كمت األم  الس   وح  التعل   وح  لصحة ا ح  مث : حق   ولألس  

 األس  وال  يفة. األجيت   ع   واللغة الت ا  نق  مث : واج تت لألس  

 واألوالد. وزوجة زو  م  وتت    ن ومة: االس   قسمي  إل  ت قس 

 .واألحفتد واألوالد وجد  جد م  وتت    الممتد : األس  

 وأ  ةذ  ي   وأ  عقلية وأ بدنية  ج األ ط ملة عت تت م  معتن   م  ك    litiesdisabi with eopleP عاقةاإل وذو شخاصاأل

  بص   المشت كة وم  الح اجن مختلف م  التعتم  م  تم عه  قد  ةحسي  

 .خ م اآل م  المستوا  قد  عل  المجتم  ف  وفعتلة كتملة
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 استخدا   ط م ع  ط عية غي  بط مقة التص   عل  آخ  ط   إج ت  Coercion كراهاإل

 .الق   أو التهدمدات

 السل ك حدود خت   محدد  مجم عة أو ف د ق   م  المتخ   اإلج ا ات Revenge االنتقام

  المتص    الظتل  إ غت  م    مت عتد  االنتقت   د  األخالق . أو القضت  

 بتلمظل   لح  ال   ذلك م  أك   أو نفس  األل  م  القد  معتن  أ  عل 

 .األص  ف 

 ط م  ع  م    عتد  عتمة  أو ختصة قضية أو م ض   ف  مس   ح   Bias االنحياز

 إمدم ل جي ة. وأ عقيد  أو نظ  وجهة مستند  أو ت   

 تحض ا   أكث  األشيت  أنس ة عملية تجع  لإلنست . ودا أكث  ش   جع  Humanizing نسنةاأل

 ع د خصيتتالش عل  إنستن  طتب  إضفت  إل  تحتت  ومفه مة. وتط  ا  

 .الجمه   مفهمهت حت  قصة كتتبة

 م  تعتملهت ف  وال نا ة الصد  عل  االعالمية الم سستت معظ  تعتمد Fairness نصافاإل

 واالمتنة االنصت  عل  استست   ت    الت  ب امجهت  ف  المشت كي 

 ف  مضت  أ ب  وحس   ال  نتم  مصلحة ف  مص  ال ام  و   واالستقتمة.

 .والجمه   كي المشت  مصلحة

 .نسله  م     ال م  أب ت ه  ع  المس وال  Parents )الوالدان( هلاأل

 ل   )م  سلة  بتل  سالت ممثل  نقطية ص    إل   الص    تح م  عملية Pixelization البكسلة

 ع  ومم   تخنم هت حت  أو ط تعتهت مت  أو الشتشة عل  ع ضهت مت 

 .ةاله م   خفت إ ط مقهت

 بعد ما اضطراب / ت ثير

 الصدمة

 / effect trauma-Post

disorder 

 الط   للتص يف العتلم  ال ظت  حس  ال فس  الم   أن ا  م  ن  

 است تدا   الصدمة بعد مت اضط ا  مس  . بهت المتعلقة والمشتك  لألم ا 

 أو كت ثية ح اد  عد  أو واحدا   حتدثت   م    وقد .االضط ا  تع مف إل 

 إل  هت  م ج     ا التهدمد م    أ  الض و   م  لي و  ت يةاستث  تهدمدات

 .آخ م  أشخت  إل  م جهت م    أ  مم   ب  ذات   الشخص

 مس   شخص تجت  قتن ن  غي  سل ك و   م . ت  شخص منع  ال   السل ك arassmentH شالتحر  

 م غ   غي  مت     اتصتالت متضم  وال   عتطفية  أو نفسية معتنت 

 .مسيئة لغة أو  لم  أو  تهدمدات أو  إ تنة أو فيهت 
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 م ح  غي  ج سية تلميحتت أو إمحت ات أو أق ا  أو أفعت  أو ع و  harassment Sexual الجنسي شالتحر  

 اآلخ . الط   م  بهت

  ف مت  ط الم سسة او الم ش   أو الف د في  م    ال   الم قف أو ال ض  interest of Conflict المصالح تضارب

 اتختذ ننا ة عل  ت ث  أخ ى مصتل  أ  أو ةمتلي   أو ةي  شخص مصتل 

 إدا   أو متل  فستد ف   س   تم ممت فيهت معم  الت  الم سسة ف  الق ا ات

 .الم سسة     ف 

    ذلك م  ال  ي  والهد  ونش  ت  وت كي هت مفتعلة  ستلة صيتغة Misinformation التضليل

 الختط  االستخدا  م  م س  تحقي  أج  م   المستهد    المستق ِ  خدا 

 .ب  مق   أ  المت ق  م  ال  

 ال ستلة صتح  ال  المتلق  مقدمهت ا  المم   م  الت  المعل متت مجم   Feedback الراجعة التغذية

 تعدم  إل  المعل متت     وتهد  نقلهت  وست   اختلف  وإ  االدا  او

 ذاتهت. للمهت   األمث   األدا  د جة إل  يص لِ  م ِد مهت الت  المهت   ف  األدا 

   

 و مت م ض   أو مت  ش   إل  عال اإل مقدم  ال   اال تمت  م  قد  coverage Media االعالمية التغطية

 .مت ش   ع  إلبال ل اإلعال  وست   بهت تق   الت   ال مية و الط مقة

 جيدا   محدد  بحتلة الم ت طة للمختط  ال  ع  أو  ال م التقدم  تحدمد assessment Risk المخاطر تقييم

 المختط   ق    مث  ع ام  ف  ال ظ  في  مت  ب . المتعل  والتهدمد

 والف ا د واالقتصتدمة  االجتمتعية واآلثت  للخط   العت  والتص  

 .المختط  إلدا   قتعد  مش   و   الف ية. والجدوى المحتملة 

 وختصة مختلف  بش   األشخت  م  معي ة مجم عة أو شخص لةمعتم Discrimination التمييز

 بش ته   ل   بس   اآلخ م   م  بهت تعتم  الت  الط مقة م  أس أ بط مقة

 إل . ..ج سه  أو

 ف د نح  مجم عة أو ف د ق   م  م ج  واإلم ا  اإلست   أش ت  م  ش   Bullying رالتنم  

 المت     األفعت  م     جسدمت   الغتل  )ف  أضعف ت    مجم عة أو

 ف  متص  ا  أو حقيقيت م    )قد خل  عل  ت ط   والت  النم  م  عل 

 تهتج  لمجم عة بتل س ة أو األك   الق   ذ  للطف  بتل س ة الق ى مينا 

 .الق   ف  م هت أق  أخ ى مجم عة
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 .ال ش  أو لل   إخ ت مة م اد ع  ال ح  عملية Newsgathering  االخبار جم 

 الت تسلية األعضت  مث  واإلنت   ال ك   بي  ال ي ل جية االختالفتت Sex الجنس

 .ال  اثية واالختالفتت

 .وال قت  والصحة األدا  عل  ت ع   الت  والتغ ومة الصحية الحتلة status Physical ةالجسدي   الحالة

 االتفتقيتت جمي  أكدتهت وقد الحيت    ف األستسية اإلنست  ح متت إحدى expression of Freedom التعبير حرية

 التع ي  ح مة تعت   ال ذلك م  ال غ  عل  العتل   ح   واإلقليمية الدولية

 مث  والمحددات القي د م  مجم عة تحدد ت وإنمت الُمطلقة  الح م تت م 

 ف  الح مة اإلنست  م   أنهت عل  التع ي  ح مة تع مف ومم   التشهي .

 أف ت  م  ختط   ف  مج   مت ك  وإطال     نظ وجهة ع  التع ي 

 أف ت   ع  اإلفصت  بإم تن  إ  حي  ال تتبية  أو الشفهية ال ست   بمختلف

 خي  في  مت ك  تحقي  بهد  عتمة أو ختصة كتن  س ا    معي ة قضية ف 

 .والجمتعتت األف اد لمصلحة

 الت  األخ ت  أو تالمعل مت أ  مصد  م  ش ط أو طل     ال ش  حظ  Embargo الحظر

 ش وط استيفت  ت  أو معي  تت م  حت  نش  ت مت  ل  المصد    ا مقدمهت

 .معي ة

 الحمتمة. م ض   ش   ا  ع  او االنستن  ال ج د ع  الخط  ابعتد Protection الحماية

 ونفسيت  جسم  ف  أ  وج د  ف  سليمت م ق  بت  لإلنست  الجسدمة الحمتمة

 .ممتل   ومت  في معيش ال   والم ت 

 سي مت ال آخ   م  أكث  ط   إل  الم قف ف  المي  أو االنحيتز عد  Impartiality الحياد

 . إل  ح    أو ننا  ف 

 عل  تط   األخي   العق د ف  الختصة  الحيت  نطت  إل  مشي  مفه   Privacy الخصوصية

 .الشخصية ال يتنتت عل  السيط   ف  الح  ليضم  أوس   نطت 

 وتتضم  الجمه   ثقة وكس  المصداقية عل  للحفت  ستس   أ م دأ Accuracy لدقةا

 والدقة تتمت. تدقيقت وتدقيقهت المعل متت ف  المستفيض ال ح  عل  الح  

 تقدم  او المعل متت فح   فق   الصحيحة بتل قت   ت ت  ا  تع   ال

 التعتم  امضت وتع   دقيقة. غي  القصة ا  مع   كتم  غي  بش   الص   

 وض  امضت   كحقت  . بهت التسلي  وعد  والشت عتت  ال ميمة م  شدمد بح  

 الت  المستند  المعل متت امجتد مع   و  ا سيتقهت. ف  واالحدا  ال قت  
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 تغطيتهت عل  الصحتفي   معم  الت  القضية فه  عل  تستعد ا  ش نهت م 

 تح  م د    حدالأل االشم  الص    ف  الجمه   ف ض  واض . بش  

 .الدقة م دأ

 ن   أق ى ضعيفت . أو ق مت   الدع    ا م    قد الت كيد. لدع  مقد  ش   أ  Evidence الدليل

 .الت كيد حقيقة عل  م تش ا   دليال   مقد  ال      األدلة م 

 الغتمة معت قيهت أف ت  حس  ت ض  الت  والعقت د األف ت  م  مجم عة Religion الدين

 و ا  بمت الم ت   االعتقتد ب ن  عتد  مع    كمت وال     الحيت  م 

 والم سستت الممت ستت بتألخال   م ت   كمت واإللهيتت  الط يعة

ف  ال اس   وبتلمفه   االعتقتد. ب لك الم ت طة  أن  عل  ال عض ع  

 مسي   وف  بتل   . ال ش  عالقة تفس  الت  لإلجتبتت العت  المجم  

 وبي  المختلفة الثقتفتت ف  األش ت  م  ك ي ا عددا تأخ  األدمت   تط  

 ال  يسية العتل  دمتنتت م  عددا فإ  الي    عتل  ف  أمت المختلفي . األف اد

 .والغتل ة الم تش     

 .مت حد  أو لم قف استجتبة في  التف ي  أو ب   الشع   أو مت  بش   القيت  Reaction الفعل ردة

 أو بتال تجت  أحيتن ت القصص  لمشت كة والثقتف  االجتمتع  ال شتط llingStoryte القصصي السرد

 الختصة  قصصهت أو قصصهت ثقتفة ل   ال ص. او ص   أو المس حية

 غ   أو الثقتفة عل  والحفت  والتعلي  للت في  ك سيلة تشت كهت مت  والت 

 .األخالقية القي 

 ل    م اس  ق   م  مقتبلت  تم  ال   الشخص   مة  مةس عل  الحفت  Anonymity المجهولية أو  السرية

 .الم اس  معد  ال   التق م  ف  تسميت  مت  أ  م مد ال

 ال   اإلعجت  أو االحت ا  مدى أو مت  ش   أو مت شخص ح   ال أ  Reputation السمعة

 .السل ك أست  عل  مت  ش   أو مت شخص علي  محص 
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 المع وفة  الق اني  صتح   في  وم تهك األخالقية  للق اعد م ت    سل ك iorbehav Criminal االجرامي السوك

 المجتم   ف  الست د  والم تد  للق اعد مختلفة سل ية بط مقة ومتص  

 الق اني  تُف   ل لك للمجتم   الض   تس   أفعتال   السل ك   ا ومتضم 

 مج    فه السل ك   ا صتح  أمت صتح    و د  لم ع  م ت  ي  لمعتق ة

 المفه     ا مُشي  كمت والت صد  اإلص ا  س   وع  ج ت ية أفعتال   مفع 

 وقد معي ة  لحظة ف  سل ية تص فتت م  المج   ع  مصد  مت ك  إل 

 م    بحي  ش وذ  أو انح ا  أو م ظمة ج ممة أو ج حة ش   عل  م   

 .ل  ومضتدا   للمجتم  العتمة المصلحة ضد السل ك   ا

 أو أجنا   م  جن  ب   عالقت  ف  مت ابطة  فق ات م  كتم  نص  ب ت  textCon السياق

 م    مت ودا مت   معي ة. كلمة أو فق   م تش   تتل  أو تس   الت  األجنا  تلك

 معتن  عل  ال ض   ملق  بحي  الت اب  وثي  ال لمتت م  مجم عة السيت 

 .لهتب كم الفق   وغتمة مع   عل  ب  فحس  المف د  ال لمتت

 .ل  م تش  وصف تقدم  ومم    مت ش   حدو  شهد ال   الشخص Eyewitness العيان شاهد

 مت وعتد  ال ض   س  علي  مُطل  مت إل  نس ي ت وص  إنست  Adult الراشد الشخص

 ف عية معت    وللمصطل  الت تث . س  بل   ع د الج س  بـتل ض  م ت  

    ال اشد المثت   س ي  عل  ية والقتن ن االجتمتعية بتلمفت ي  متعلقة

 عل  معتمد وحي هت ال شد س  إل  وص  ال   للـشخص القتن ن  المفه  

 .ومس وال   ذاتيت م تفيت وم    ذات 

 خال  م  والس   المعل متت نق  كيفية تحدمد مفه      اإلعال  شفتفية Transparency الشفافية

 .مختلفة وست  

 الم اق  أو المجالت أو للصحف االخ ت  او التقت م  معد الشخص Journalist الصحافي

  زق  مصد  العم    ا ومش   بثهت ليت  واالذاعة التلفنم   اإلخ ت مة

 األستس .

 الح اد  م  والحد العم  م ت  مختط  لتحدمد واإلج ا ات الجه د ت ظي  safety and Health والسالمة الصحة

 عل  الم  في  تد م  مشم  كمت الضت  . والم اد للحتالت والتع  

 للط ا    واالستعداد للح اد   واالستجتبة الح اد   م  ال قتمة

 .ال اقية والمعدات المالب  واستخدا 
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 ع د للغتمة. منعجة أو مقلقة تج بة أو لحد  وعتطفية نفسية استجتبة Trauma الصدمة

 نع  م ش   إل  الصدمة تع مف مشي  أ  مم   فضفت   بش   تط يق 

 أحد فقدا  أو إصتبة  أو بم   اإلصتبة أو حتد   ف  الت  ط مث 

 وتشم  الحدود أقص  أمضت مشم  أ  مم   ذلك  وم  الطال . أو األح ت  

 التع م . أو االغتصت  مث  للغتمة  ضت   تجت  

 متص  جد  عليهت مثت  والت  الصتدمة أو ال شعة بتلص   امضت المع وفة images Disturbing المؤذية الصور

 م  تيت  و  تك نش . وأخالقيتت عتمة اإلعال  ب خالقيتت م تش    

 بغض    كمت الحقيقة ال ت  م ى أ  ض و   م ى للمه ة الممت سي 

 لهت الصتدمة الص    ب   محت  آخ  وتيت  الص     بشتعة ع  ال ظ 

 ع لمشت م اعت  أصال ت ش  أال مج  وبتلتتل  حقت  وم ذمة سل ية آثت 

 ول       كمت الحقيقة مصت إل ةيلوس    الص   ا  م ى وتيت  ال ت .

 التح م  خال  م  وذلك نفس   ال ق  ف  ال ت  مشتع  عل  المحتفظة م 

 .والت  ي 

 مسبقة / نمطية صورة

 تعصب

Stereotype / Prejudice   معي ة  فئة ع  مع ية ف    شي   ف  مس قة ف    ل ج د الصتد  الح 

 معي ة صفتت تلق  مس قة ف    أو العم مية صفة بإل تسهت المدع  فيق  

 .مجم عة أو ط قة أف اد ك  عل 

 ننا  أو خط  أو حتد  أو صدمة أو م   بس   قت  أو أصي  شخص Victim الضحية

 .فيهت عالقة ل  ولي  ع هت خت      ح   أو

 عل  ذلك وم ط  ُ  ال شد  س َّ  م لغ حت  ال الد  حدم  ال ش     الم ل د Child الطفل

 .الط ف لة م حلة الط ف ُ  معيشهت الت  الم حلة وتُدع  واألنث   ال ك 

 القتن   ومع   بتلغ ت. ليعت   م ف  مت س  بعد م لغت  ل  شت  أو طف  Juvenile الحدث الطفل

 .س ة 16 دو  عم   ال   الشخص ان  عل  الحد 

family no with Child  العائلي السند فاقد طفل

support 

 األس مة ال عتمة ذلك ف  بمت عت ل  س د دو  وبقت   ل الدم  الفتقد الطف 

 .أس مة بيئة في  تت ف  ال   ال ي  أو ال دملة

the with dispute in Child  القانون م  نزاع في طفل

law 

 ك تيجة الج ت ية  العدالة نظت  م  تمت    ف  وال   18 س  دو  الشخص

 الحمتمة إل  بحتجة م    حي  العق بتت  قتن   بتنتهتك ل  ت اته لت جي 

 .وال عتمة
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 الظت    العت   االستخدا  وف  م اق ت  مم   حد  أ  عل  مطل  لفظ Phenomenon الظاهرة

    الظت    العلم   االستخدا  ف  عتد . غي  حد  إل  تشي  مت كثي ا  

 العلمية المالحظة طل تت وقد و صد   وم اق ت  مالحظت  مم   حد  أ 

 تجمي  أو وتسجي  للم اق ة معي ة أجهن  بتستخدا  الظت    وم اق ة

 .الظت    به   المتعلقة ال يتنتت

 مجم عتت  إل  ال ش  تص يف ف  مستخد  مفه   Race العرق

 الصفتت م  ت كي تت إل  است تدا ع قية  مجم عتت أو أع ا  تدع 

 الثقتفية. أو االجتمتعية والصفتت ال  اثة  وعل  السلف  المشت كة  ال دنية

 حتلة ل إ م د  وال   ح لك م  األشخت  م  اتصت  وج د بعد  الشع   Alienation / Isolation العزلة

 م  حتلة ومت ك الم ض ع   العتل  ع  العنلة أو االنسحت  أو الغ بة

 .ال ض  عد  أو الالم تال 

 الم ض   ع  كخلفية بتلمعل متت واالدال  االعال  وست   ل إ التحد  record the Off بالنشر حمصر   غير

 ت    وال صتح هت ال  المعل متت     ت س  ال بحي  العل  ال  ونش  ت

 .م ت بة وأ مسجلة

 بتلغة  تص   وحي   م ا قة أو طفلة إمت و   الصغي    ال ش مة األنث  girl Young الفتاة

 .ام أ  ب نهت ت صف

 الجمه  . أو ال هت   المستخد  نح  الم جهة والخ  ات المعل متت ontentC المحتوى

 ال ال  مث  ال ست    بعض خال  م  ع   التع ي  مم   ش      المحت ى

 .المختلفة الف    م  أ  أو ال تتبة أو

 متتالم ظ تض  الم ظمة. أو المجم عة ألعضت  السل ك ق اعد عل  اتفت  conduct of Code سلوك مدونة

 ض اب  الدو  م  كثي  ف  الع مقة االعالمية والم سستت الصحتفية

 له   الم تفية الممت ستت ع  وت تعد المه ية بتلمعتمي  ت تق  صحتفية

 االعالم  الش   م اثي  ش   عل  الض اب      وت ت  المعتمي .

 م اف  الت  الم تد  عالميةاإل الهيئتت تض  حي  السل ك  ومدونتت

 ةأم   ضد نفسه أ تحصي  م  متم   ا حت  بهت االلتنا  عل    االعالمي

 اث ت  ننا ته  ضمت و ش هتت  ةأم   ع  ابتعتد   ت كيدو مه ية  انح افتت

 التنامه  ت كيدو تعسف  أ  دو  م  للق اني  استغالله  حس و العم  

 .المجتم  خدمة ف  عمتله أ تص   أ عل  والح    مه ته  ب   
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 حمتمة دا    ف  معم  ال   االجتمتعية الش و  وزا   ف  العت  الم  ف officer protection Child طفولةال حماية مرشد

 للقتن   ط قت   األطفت  قضتمت ومتتبعة حتلة تقيي  بمهمة ومختص الطف لة

 .بم ج   الصتد   األنظمة أو والل ا  

 م  ذلك وم     وال  ام  خ ت اال مث  االعالم  العم  ف  المشت كة Contribution المساهمة

 .بتلمعل متت االدال  او المقتبالت خال 

 ومشم  الت في  او المعل متت الستقت  االعال  وست   متتب  ال   الشخص User المستخدم

 والمجالت  ال ت  وق ا   اإلعال   وست   م  التفتع  مث  أنشطة

 وست   واستخدا  ال ادم  إل  واالستمت  والسي مت  التلفنم   ومشت د 

 .االجتمتع  الت اص 

 ملتنمت ف د ا  أو م ظمة كت  س ا  ال يت   م    أ  وتقت   أخالق  إطت  responsibility Social االجتماعية المسؤولية

 .المجتم  لمصلحة بتلتص  

 ف  اآلخ م  م  اال ت تط خال  م  مت ش   ف  المشت كة حتلة أو الفع  Participation المشاركة

 والتنامتت حق   م   سم  أست  عل  عتد  م سسة أو )كش اكة  عالقة

 أ  فيهت للجمه   مم   الت  العملية تع   المشت كة االعال  ف  محدد .

ا ملع   وتحليل  ع   التقت م  وإعداد المحت ى جم  عملية ف  نشط ت دو  

 .ونش  

 م  وال   وثت    وأ جهة وأ شخت أ عةمجم  وأ )شخص م  د أ  sources / Source المصادر / المصدر

 .صحتهت م  الت كد ض و   م  المعل متت جم  مم   خالل 

 بحي  العل  ال  ونش  ت بتلمعل متت واالدال  االعال  وست   ال  التحد  record the On بالنشر مصرح

 .م ت بة وأ مسجلة ت    مت وعتد  صتح هت ال  المعل متت     ت س 

  فت ية المجتم   ف  المق لة أ  الحتض   األجيت  س ا  الجمي   مصلحة interest Public العامة المصلحة

 م    جمتعة  أو لشخص األنتنية المصلحة م  ال قيض )عل  ال ت  عتمة

 وتعنمن ت بهت االعت ا  تضم  والت  فيهت مصلحة ب كمل  للمجتم 

 .وحمتمت 

 األم  اتفتقية م  3 المتد  م  مستمد الطف   حق   تد م  م  م دأ    interest Best الفضلى المصلحة

 المتعلقة اإلج ا ات جمي  "ف  أن  عل  ت ص والت  الطف   لحق   المتحد 

 أو العتمة االجتمتعية ال عتمة م سستت بهت قتم  س ا  بتألطفت  

 التش معية  الهيئتت أو اإلدا مة السلطتت أو القتن نية المحتك  أو الختصة 

 مصتل  أفض  تقيي  ". العليت الطف  لمصتل  األو  االعت ت  م    أ  مج 
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 ف  ق ا  التختذ الض و مة الع تص  "جمي  وم ازنة تقيي  مع   الطف 

 .األطفت " م  معي ة مجم عة أو لطف  محدد  حتلة

 / المصنفة المعلومات

 السرية

information Classified إل  الل ا   أو القتن   بم ج  إليهت ال ص   تقييد مت  حستسة معل متت 

 م  للتعتم   سم  أم   تص م  مطل   األشخت . م  معي ة فئتت

 .المص فة ال يتنتت إل  ال ص   أو المص فة المست دات

 او مسم عت   او م ت بت   كت  س ا  الصحتف  العم  ف  الهتمة الع تص  أحد Interview المقابلة

 م  تتمعل م عل  الحص      تبالتالمق اج ا  م  العت  والهد  م  يت .

 ب  ذلك  عل  تقتص  ال المقتبلة    أ إال معي ة. قضية عل  مطل  شخص

 او معي ة  نظ  وج  لمحتججة وأ مت   أ  صالحية لفحص وسيلة   

 تحلي  او قضية  ع  ال شف او معي   حد  او سيتسة عل  الض   القت 

 خفيف    مت وم هت ك ي ا   طيفت   لتشم  المقتبالت ان ا  وتختلف مت. ل ض 

 ف  المقتبالت وتستخد  التحد . م  ال ثي  وفي  قت       مت وم هت ومس   

 وال ثت قيتت والد دشتت الح ا مة وال  ام  االخ ت  تشم  مختلفة ب ام 

 ومشت ك ة مسجل او حية المقتبالت     ت    وقد السيتسية. والم ت  ات

 .شخت أ عد  أو واحد شخص فيهت

 األحدا  وتفسي  بش   كتت   مق   بحي  الصحفية ال تتبة اش ت  م  ش   Article مقالال

 وجن  المختلفة  ودالالتهت أبعتد ت ع  م شف بمت عليهت والتعلي  الجت مة

 ع  مع   اآلخ  والجن  المجلة او الصحيفة سيتسة ع  تع   المقتالت م 

 المجلة او الصحيفة سيتسة ع   أمه  مختلف وقد والمف  م  ال تت   أ 

 نش  المعل متت  تقدم  الصحف  المقت  و ت ف م  بهت. معمل   الت 

 نش  ط م  ع  األمدمل جية أو السيتسية الدعتمة والتثقيف  المعت  

 الجمت ي  تع ئة ف  دو ا المقتالت وتلع  ع هت  والدفت  والفلسفتت األف ت 

 .التسلية أو المجتم   ف  العت  ال أ  وت  م 

 ذاعةاإل صحتفي  مستخدم  ال   ال ال  مقط  وأ الص ت  الجن  bite Sound الصوتي المقط 

 ت  لةمط    مقتبلة م  جن ا   عتد  وم    تقت م     نتت إ ع د والتلفنم  

 .مس قت   تسجيلهت
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 تتوالمجم ع لل ت  المم  حة والم اعت  وال فت   ال س   االحت ا  status Social االجتماعية الحالة

ت ال تت  بعض أشت  وقد المجتم . ف  والم ظمتت  قيمة ذ  دو  إل  أمض 

 االجتمتعي ة. الم تنة ذ  الشخص مشغلهت اجتمتعية

 تقدم  ع   مت م قف أو ممت سة أو سيتسة لتغيي  م ظمة محتولة ع  ع ت   Advocacy الت ييد حشد أو المناصرة

  حدو ووج   وس   ب يفية مت جهة اق ت  متس   حت  والحج  االدلة

 أو الم اقف أو السيتستت تغيي  نح  وم ج  مقص د فع     أو التغيي .

 الت ثي  أو تغيي  ت أو تط م  ت المطل   الق ا ات م  ن   أ  ف  ال  ام 

 .إلغت هت حت  أو أستلي هت عل 

  عتمة عل  القت مي  او   األ وت قي  م افقة اخ  خالل  م  مت  نم ذ  consent Informed الواعية الموافقة

 عمت واأل ال  ام  ف  الجمي  بمشت كة للسمت  االوصيت  او الطف 

 التفتصي  ش   ال م ذ    ا خال  م  ومت  عالميةاإل واألبحت 

 ب  سيت  وام  م   مت ق     ومت ودو   الطف  مشت كة ح   الدقيقة

 والش   االعالمية التغطية وسيت  العم  ومضم   العم  نش  او

 واالخ  الطف   مشت كة عل  المت ت ة وال تت    عتتالت ح   المفص 

 بعد وأ االعالمية  المتد  ب  او نش  بعد االفعت   دود االعت ت  بعي 

 س ة 17و 16 بي  اعمت    تت او  لم  مم   بتن  علمت   زم ية. فت  

 ليس  مشت كته  كتن  ذاإ ال اعية الم افقة نم ذ  عل  م قع ا  أ

 م  جن ا   كتن ا اذا امت واحد  عم  او  م تق ف  ا  مستم   بش  

 م افقة خ أ الض و   فم   تلفنم ن    ك  نتم  الحلقتت دمتعد   عم 

 ب عتمته . الم لفي 

 تق م ت . لم تا حتمت ال تع ض  ال غ  عل  معيش  منا  ال ال   الشخص Survivor الناجي

 ع بتتالص م  ال غ  عل  بحيتت  العيش ف  االستم ا  عل  قتد  شخص

 االقت    أحد وفت  مث  حيتت  عل  ث تأ حتدثة وأ معي ة لصدمة وتع ض 

 .خطي  م   او اعتدا  محتولة وأ سي  محتد  قتسية لتج بة تع ض  وأ

 العتمة المصلحة خدمة عل  اإلعال  قد   إل  اإلعال  وست   ننا ة تشي  transparency / Integrity الشفافية / النزاهة

 نظت  ف  الم سس  الفستد م  ختلية مجعلهت ممت ممق اطية الد والعملية

 .السيتسية والم ث ات المصتل   تضت   االقتصتد   وال ف ذ اإلعال  

 الجمه   متعتم  حي  مصتد  ت ال  خ ت واأل ق ا واأل المعل متت نس  Attribution المصدر لىإ النسب

 تتمت  ألنهت مت  مصد   إل الم س بة المعل متت م  أك   وجد مة بثقة

 ال  وتُ س  مصتد  ت  تُ ك  ال الت  المعل متت متأ .أك   بمصداقية



 

159 
 

 القصة دقة مدى تحدمد مم   ال بحي  بمصداقيتهت الجمه   فيشك مجه   

 .التق م  او

 إل  المصطل  ومشي  مختلفة ب ش ت  ونش  ت المعل متت إنتت  عملية Publication النشر

  ه   وم  والمجالت  والصحف ال ت  مث  عةالمط   األعمت  ت زم 

 ت سع  ال ش  نطت  ف  واإلنت ن  المعل متت ونظ  ال قمية الت   ل جيت

 والدو متت ال ت  م  اإلل ت ونية ال س  مث  اإلل ت ونية  الم ا د لتشم 

 وإنتت  وط تعة واقت ت  تط    م اح  ال ش  مشم  اإلل ت ونية  والم اق 

 والمص فتت األدبية  واألعمت  وال ت  جالتوالم الصحف وت زم 

 تت تو  الت  األعمت  م  وغي  ت الحتس   وب ام  الم سيقية 

 .أمضت   اإلل ت ونية االعال  وست   فيهت بمت المعل متت 

 م  مت  عة مجم عة ف  األخ ت  ع  لإلبال  مستخد  كتتبة أسل   text / Script النص

 جم  عل  لألسل   ال اضحة صالخصت  تشتم  ال ست  . ت سيقتت

ت تقد  وبسيطة قصي   وف اص   الحقت  . إل  تست د م ض عية قصص 

 .القصة مصداقية إلعطت  ص تية مقتط  او اقت تستت الصحفي   مستخد 

 التلفزيوني للتقرير النص

 االذاعي او

Narration  نص عل  ب ت    التلفنم   وأ اإلذاعة م اس  بهت بق ا تهت مق   وامة 

 .م ت  

 م  وعالقت  ف دمت  ع  وتع ي   الشخص مفه   ل صف مستخد  مصطل  Identity الهوية

 ع  شخصت أو غي   ع  شيئت تمين الت  السمتت مجم  و   الجمتعتت

 .  مت  ف  ع تص  عد  محم  م هت ك  غي  ت. ع  مجم عة أو غي  

 عل  م ت    قتن   بم ج  أو القتن ن  التعيي  بم ج  معي   ال   الف د Guardian الوصي

 خت االش أو الطف  مث  الختصة  ش ون  إدا   مستطي  ال ال   الشخص

 األ لية. فتقد  األشخت  أو مثال    العقلية االعتقة ذو 

 تخص الت  ال اقعية والمج متت األحدا  مجم عة عل  مطل  مصطل  Events حداثاأل /  الوقائ 

 ت  واقع  حد  عل  "واقعة" كلمة اصطالحت مطل  حي  قضية  او حد 

 .فعال  

 وال ل  . الطف لة بي  لل م  االنتقتلية الم حلة ف  معت   ال   الشخص Adolescent المراهق / الياف 

 مت او  شخص أ  ب ن  الم ا   او اليتف  العتلمية الصحة م ظمة تع   

 .س ة 19 و س  ات 10 بي  عم  
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 ق يي  ميي  طفيي  ليي الد   سييم ال التسييجي  و يي  الم اليييد  تسييجي 

 األسييت  وميي ف  القييتن    يي  فيي  الطفيي  وجيي د مث يي  الح  ميية 

 والسيتسييييية المدنييييية الطفيييي  حقيييي   ميييي  العدمييييد عليييي  للحفييييت 

 مييي  7 الميييتد  تييي ص . والثقتفيييية واالجتمتعيييية واالقتصيييتدمة

 التسييجي  فيي  الحيي  ليي  طفيي  كيي  أ  عليي  الطفيي  حقيي   اتفتقييية

 .تميين أ  بدو  ال الد  ع د

 registration Birth المواليد تسجيل 

 

  واجتمتعيييييت    وف  مييييت    جسييييدمت   بتألطفييييت  مضيييي  اليييي   العميييي 

 مييي  ومح مييي  د اسيييت   مييي  متعيييت   الييي   وكييي لك  خالقييييت  أو

 تييييي ك علييييي  إج يييييت   خيييييال  مييييي  والد اسييييية  اليييييتعل   فييييي  

 بيييي  ميييت الجمييي  محتولييية م ييي  مطلييي  أ  أو األوا   ق ييي  المد سييية

 ط ملة. لستعتت الم ث ف والعم  المد س   الدوا 

Labor Child األطفال عمالة 

 األطفال زواج marriage Child  عتمت .18 س  بل   ق    سم  غي  اقت ا  أو  سم  زوا 

 المسيييييلحة القييييي ات فييييي  والفتييييييتت الفتييييييت  آلال  تج ييييييد   يييييتك

 أمييييت للعميييي  وذلييييك المتميييي د  الجمتعييييتت ضييييم  أو الح  مييييية

 كميييت أخييي ى  أعميييت  وأمييية سيييعت  أو طهيييت و حميييتلي  أو مقيييتتلي 

 القسيييي    الييينوا  أو الج سيييي  لالسيييتغال  للفتيييييتت التج ييييد ميييت 

 أ  مييي  بيييتل غ  األحييييت   مييي  كثيييي  فييي  قسييي مت التج ييييد وم ييي  

 اقتصيييتدمة وضيييغ ط لظييي و  نتيجييية ط عيييت م ضييي  مييي ه  العدميييد

 تعييييي   التييييي  الظييييي و  أكثييييي  أميييييت اجتمتعيييييية. أو أم يييييية أو

 والفق . ال نو  همتف للتج يد األطفت 

 by recruitment Child

 or forces armed

groups armed 

 علببببى األطفببببال تجنيببببد

 المسببببل حة القببببوات يببببد

 الجماعبببببببببببببببببببببببببات أو

 المسل حة

 أو إمييي ا    أو نقلهييي  أو األطفيييت  تج ييييد  ييي  بتألطفيييت  االتجيييت 

 و فييييت ه  لحقيييي قه  انتهييييتك إنيييي  االسييييتغال . لغيييي   اسييييتق تله 

 ال تملة. إم تنتته  إل   ص  ال ف صة م  ومح مه 

Trafficking Child باألطفال تجاراال 
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 المتدمييييية المييييي ا د مييييي  الح ميييييت  مييييي  معيييييتن   الييييي م  أولئيييييك

 وال مييي  الحييييت  قييييد علييي  لل قيييت  الالزمييية والعتطفيييية وال وحيييية

ييي واالزد يييت    بحقييي قه  التمتييي  علييي  قيييتد م  غيييي  مجعلهييي  تمم 

 كييييييتملي  ك عضييييييت  والمشييييييت كة ال تمليييييية إم تنييييييتته  وتحقييييييي 

 المجتم . ف  ومتستوم 

 and Children

Poverty 

 والفقر األطفال

 فييييي  والمتمثيييي  لهيييي   األستسيييي  الييييداع  أحيتنييييت األطفييييت  مفقييييد

 متمثييي  ا  مم ييي  ال اليييدم  مييي  الح ميييت  أسييي ت  اميييت ال اليييدم  

 أو الشيييي ا   فيييي  العيييييش وكيييي لك الهجيييي   أو االختطييييت  فيييي 

 ألسييي ت  ال دملييية ال عتمييية اكييينم  فييي  العييييش أو القسييي   التج ييييد

 أو الييييت  أو الفقييي  أو األسييي   الع يييف وكييي لك تعليميييية أو صيييحية

 العت . وصمتت

 without Children

care parental 

 المحرمببببببون األطفببببببال

 األسرية الرعاية من

 جمييييي  اليييي  لإلنييييت  الت تسييييلية األعضييييت  بتيييي  أو تشيييي م  مشييييي 

 لألعضييييت  الجن ييييية أو ال لييييية اإلزاليييية متخللهييييت التيييي  العمليييييتت

 إصيييييتبة أو إجييييي ا  أ  وكييييي لك لإلنيييييت   الت تسيييييلية الخت جيييييية

 ط  . غي  س   أل  الت تسلية لألعضت 

 Genital Female

Mutilation 

 اإلناث ختان

 التييي  وال ييي ام  السيتسيييتت الييي  لألطفيييت  العدالييية مصيييطل  مشيييي 

 أنظمييية خيييال  مييي  لألطفيييت  أفضييي  حمتمييية ضيييمت  الييي  تهيييد 

 لجمييي  الدولييية للمعييتمي  كتميي  تط ييي  خييال  ميي  وذلييك العداليية 

ييييإ العداليييية أنظميييية أمييييت  مقفيييي   اليييي م  األطفييييت   أو كضييييحتمت تم 

 اخييي ى ألسييي ت  أو متهميييي   أو شيييه دا   م  نييي ا حيييي  أو نيييتجي  

 متعليييي  ميييت فييي  المثيييت  سيييي ي  علييي  القضيييت    التيييدخ  تتطلييي 

 لألطفييييييت  العداليييييية فييييييت  وبتختصييييييت  حمييييييتمته   أو ب عييييييتمته 

 أطفيييت  مييي  العمييي  - المثيييت  سييي ي  علييي  األحيييدا  عدالييية تتعيييدى

 ال ظيييت  ضيييم  األطفيييت  جميييي  لتضيييم  القيييتن   مييي  نييينا  فييي 

 األس ت . كتن  مهمت القضت  

 Children for Justice للألطفا العدالة 
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 ال ظيي  بغييض األطفييت   جمييي  عليي  الطفيي  حقيي   اتفتقييية تط يي 

 ومييييت مهيييي  أ كييييت  مهمييييت   قييييد اته  أو دميييي ه  أو عيييي قه  عيييي 

 مهيي  وال م هييت. ميي ت   التيي  العت ليية نيي   كييت  أم ييت   ع يي  مع يي و 

 مفعليي  ومييت متحييدث نهت  التيي  اللغيية  يي  ومييت األطفييت   معيييش أميي 

 وميييت   ثقيييتفته   ييي  وميييت   ب يييتت أو أوالد كيييتن ا إذا وميييت آبيييت    

 فقييي ا . أو أغ ييييت  كيييتن ا إذا ميييت أو إعتقييية مييي  معيييتن   كيييتن ا إذا

 أسيييت  أ  علييي  عيييتد  غيييي  بشييي   طفييي  أ  معتمييي  أال مجييي 

 كت .

discrimination -Non األطفال ضد التمييز 

 اليتيم الطفل Orphans كليهمت. أو والدم  أحد فقد طف 

 الفيييي د فيييي  تيييي ث   التيييي  والييييدع  ال عتميييية ميييي  مت صييييلة سلسييييلة

 ال فسيي  فتلييدع  الفيي د.  يي ا فيهييت معيييش التيي  االجتمتعييية وال يئيية

 مشييييم   يييي ا الشييييخص  وع اطييييف عقيييي   عليييي بتلفت ييييد  معيييي د

 المعتقييييييدات  األف ييييييت   المشييييييتع   مثيييييي  الداخلييييييية ال يييييي اح 

ييييأ والتصيييي فتت. السييييل ك   بتلفت ييييد  معيييي د االجتمييييتع  الييييدع  تم 

 مشييييييم   يييييي ا الخت جييييييية. الشييييييخص وبيئيييييية عالقييييييتت عليييييي 

  االجتمتعيييية والمهيييت ات السيييل كيتت اآلخييي م   مييي  التفيييتعالت

 للعت ليييية  االجتمتعييييية والتيييي ثي ات والشخصييييية   )الثقتفييييية القييييي 

 والمجتم . المد سة  األق ا  

 Psychosocial

 and Support

wellbeing 

 

 النفسببببببببببببي الببببببببببببدعم

 والرفاه واالجتماعي

 الشييييخص عيييي  أو األبيييي م  كييييال عيييي  انفصييييل ا اليييي م  األطفييييت 

 ليييييي  ول ييييي  العييييي    أو القيييييتن   بح ييييي  ب عيييييتمته  الم كييييي 

 م  نييييي ا أ  مم ييييي ال فمييييي  آخييييي م   أقيييييت   عييييي  بتلضييييي و  

 له . أقت   م  مصح بي  ل   ذومه  ع  م فصلي 

children Separated المنفصلون األطفال 
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 ك يييييي  بيييييتل    الشييييي يهة الممت سيييييتت أو الييييي   أشييييي ت  كتفييييية

 أو القسيييي   والعميييي  الييييدم  وع  دميييية بهيييي  واإلتجييييت  األطفييييت 

 اإلج يييييت   أو القسييييي   التج ييييييد ذليييييك فييييي  بميييييت اإلج يييييت   

 طفيييي  اسييييتخدا  مسييييلحة  صيييي اعتت فيييي  تخدامه السيييي لألطفييييت 

 أعمييييت  إلنتييييت  أو الييييدعت    ألغيييي ا  ع ضيييي  أو تشييييغيل  أو

 أو تشييييغيل  أو طفيييي  اسييييتخدا  إبتحييييية  عيييي و  أدا  أو إبتحييييية

 إنتيييييت  سييييييمت وال مشييييي وعة  غيييييي  أنشيييييطة لمناولييييية ع ضييييي 

 الدوليييية المعت يييدات فييي  فيييي  حيييددت الييي   بتلشييي   المخيييد ات

 تيييي د   أ  ميييي ج  التيييي  األعمييييت  بهييييت  واإلتجييييت  الصييييلة ذات

 إلييييي  فيهييييت  تيييييناو  التيييي  الظيييي و  بفعييييي  أو ط يعتهييييت بفعيييي 

 األخالق . سل كه  أو سالمته  أو األطفت  بصحة اإلض ا 

 of forms worst The

labor child 

 عمبببببل أشبببببكال أسبببببوأ

 األطفال

 اليييييي م  األطفييييييت   يييييي  بيييييي ومه : المصييييييح بي  غييييييي  األطفيييييت 

 وال اآلخييي م   واألقيييت   معيييت   اليييد م )ال  األ ييي  عييي  انفصيييل ا

  عييييتمته  عيييي  مسييي و  بييييتلغ شييييخص أ    مييي  ال عتميييية متلق ييي  

 الع  . أو القتن   بح  

 Unaccompanied

minors 

 غيببببببببببببببر األطفببببببببببببببال

 المصحوبين

 أشييييي ت  جميييييي  تتضيييييم  معتملتييييي  إسيييييت   أو للطفييييي  اإلسيييييت  

 اإلسيييييت   السييييييئة  العتطفيييييية المعتملييييية و/أو الجسيييييدمة اإلسيييييت  

 فييي  بميييت االسيييتغال  أو بإ ميييت   المعتملييية أو اإل ميييت  ج سيييية ال

 حيييدو  احتميييت  أو فعلييي  أذى إلييي  مييي د  مميييت التجيييت    ذليييك

 فيييي  ك امتيييي  أو وتطيييي     نميييي   بقت يييي   الطفيييي   لصييييحة األذى

 .السلطة أو الثقة  المس ولية  عالقة سيت 

 Against Violence

Children 

 واإلسببببببببباءة العنبببببببببف

 لألطفال
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 المراج  قائمة

 

 الطفل وقضايا القانونية األطر

 مببببن عينببببة علببببى ميدانيببببة دراسببببة الجريمببببة/ إلببببى العببببود فببببي االجتمبببباعي الوصببببم دور  2011) خلييييي  ال ليييي    ·

 إ بد. الي م ك: جتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  تبوك مدينة في الجريمة إلى العائدين

 العلمبببي: الملتقبببى أشبببغال الطفييي   علييي  الج سييي  عتيييدا واال الع يييف مفهييي   فييي  قييي ا    2017) حييييت  جمليييي   بييي  ·

 مولبببود جامعبببة واالجتماعيبببة/ اإلنسبببانية العلبببوم كليبببة الطفبببل/ علبببى الجنسبببي واالعتبببداء العنبببف حبببول دراسبببات

 .15 -9 .الجزائر وزو/ تيزي معمري

 غيييي  متجسيييتي   سيييتلة  الجزائبببري التشبببري  فبببي الجبببانح للحبببدث الجنائيبببة المعاملبببة  2015) سيييمية عنمييين  بييي  ·

 بس   . خيض : محمد جتمعة م ش    

 القانونيببببة البحببببوث مجلببببة الييييدول   القييييتن   أح ييييت  ضيييي   فيييي  بتألطفييييت  االتجييييت   2010) نجيييي ا  الجيييي      ·

  2005) غييييييتد  غ بييييييت   .351 -308   48 )  مصببببببر المنصببببببورة/ جامعببببببة الحقببببببوق كليببببببة - واالقتصببببببادية

 م شييي     غيييي  متجسيييتي   سيييتلة  مثبببااًل  تبببونس /األسبببرية المسبببائل بعبببض خبببالل مبببن الفضبببلى الطفبببل مصبببلحة

  بي وت. الل  تنية: الجتمعة

 القانونيببببة البحببببوث مجلببببة الييييدول   القييييتن   أح ييييت  ضيييي   فيييي  بتألطفييييت  االتجييييت   2010) نجيييي ا  الجيييي      ·

 .351 -308   48 )  مصر المنصورة/ جامعة -الحقوق كلية -واالقتصادية

 م شييي     غيييي  متجسيييتي   سيييتلة  البببرحم عنبببق وأمبببراض المبكبببر زواجالببب ببببين العالقبببة  2016) بيييدو  الح ييي    ·

 الالذقية. تش م : جتمعة

 ع ييييد العييييت  : المعتمليييية  وسيييي   االسييييتغال  ميييي  األطفييييت  حمتميييية كتييييت : عيييي    2013) حسييييي  سييييليمت   ·

 .192 -185   10 ) الس دا   المجتم / د استت م كن -مجتمعية د استت   مدا  ال حم  

 فبببي ميدانيبببة دراسبببة األردن/ فبببي السبببوريين الالجئبببين مخيمبببات فبببي المبكبببر البببزواج  2015) إسييي ا  شيييق  عة  ·

  عمت . األ دنية: الجتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  الزعتري مخيم

 غييييي  متجسييييتي   سييييتلة  األردنببببي التلفزيببببون بببببرامج فببببي للمببببرأة اإلنجابيببببة الصببببحة  2002) خدمجيييية عالوميييي   ·

 األ د . عمت / األ دنية: الجتمعة م ش    
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 لتعليييي  دم  نييي  م كييين  1ط  الخاصبببة التربيبببة إلبببى مبببدخل  2014) صييي    والحييييتن   ال احيييد  ع يييد ال  يسييي   ·

 األ د . التف ي :

 .األطفال عمل لمكافحة الوطني اإلطار  2011) األس   لش و  ال ط   المجل  ·

   2001) بييييي وت ال ظييييتم : ي التعليييي فيييي  الختصيييية االحتيتجييييتت ذو  إدمييييت  حيييي   اإلقليميييي  الع بيييي  الميييي تم  ·

 .240 -235   2 ) 1 م   والتنمية الطفولة

  2016) العمييييي  ووزا   الدوليييييية  العمييييي  وم ظمييييية األ دنيييييية  الجتمعييييية فييييي  االسيييييت اتيجية الد اسيييييتت م كييييين ·

 .األردن في األطفال لعمل الوطني المسح

 التشببببري  فببببي اإلنترنببببت عبببببر الجنسببببي االسببببتغالل مببببن لألطفببببال الجزائيببببة الحمايببببة  2016) عميييي  الميييي م    ·

 ج ش. ج ش: جتمعة م ش     غي  متجستي   ستلة  مقارنة دراسة األردني:

 والتنميببببة/ الطفولببببة مجلببببة  2002 السيييي    اإلحصييييت   التق ميييي  الع بيييي / الطفيييي  واقيييي   2003) ميييي و   تشيييي   ·

 .315 -309   12 ) 3 م   مصر

 .األطفال ملع من للحد الوطنية االستراتيجية  2006) العم  وزا   ·

  سييييتلة  ميدانيببببة دراسببببة للتلميببببذ: الدراسببببي التحصببببيل علببببى األطفببببال عمالببببة تبببب ثير  2016) سييييهت  م شيييي   ·

 ت سة. الت س : الع ب  جتمعة م ش     غي  متجستي 

: الييي اب  األ د . فيي  االطفيييت  لعميي  الييي ط   المسيي  :2016.األ دنيييية الجتمعيية -االسيييت اتيجية الد اسييتت م كيين ·

-ro---arabstates/---www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

beirut/documents/publication/wcms_510711.pdf 

 األدلييييييييييييييييية" وتييييييييييييييييي في  اجييييييييييييييييي ا ات التخيييييييييييييييييتذ دليييييييييييييييييي   العتلميييييييييييييييييية: الصيييييييييييييييييحة م ظمييييييييييييييييية ·

اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اب :

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?seq

uence=1 

 اليييييي اب : اإلنسييييييتن . العميييييي  فيييييي  الطفيييييي  لحمتميييييية الييييييدنيت المعييييييتمي  دلييييييي  الطفيييييي . حمتميييييية عميييييي  مجم عيييييية ·

handbook.pdf-version-Arabic-http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_510711.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_510711.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43499/9241594365_eng.pdf?sequence=1
http://cpaor.net/sites/default/files/cp/CPMS-Arabic-version-handbook.pdf
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  الطفل وحقوق اإلعالم

http://www.un.org/ar/universal- الييييييي اب   ".االنسيييييييت لحقييييييي   العيييييييتلم  "االعيييييييال  المتحيييييييد . االمييييييي  ·

rights/index.html-human-declaration   

 علييييي  االجتميييييتع ". وال ييييي   االعيييييال  "مسيييييت   .2016- 2015) بي زمييييي  جتمعييييية االعيييييال   تطييييي م  م كييييين ·

 ar.html-729-http://mdc.birzeit.edu/page ال اب 

 االطفيييت ". حييي   االعالميييية التقيييت م  اعيييداد فييي  المت عييية االخالقيييية "االم يييتد   للطف لييية. المتحيييد  االمييي  م ظمييية ·

  brochure_arabic.pdf-https://www.unicef.org/arabic/media/files/Principles ال اب 

 اليييييييييييي اب  عليييييييييييي  والمييييييييييييد بي ". للمييييييييييييد م  دلييييييييييييي  االعالمييييييييييييية "الت بييييييييييييية  .2996)  م نيسيييييييييييي   ·

https://www.unaoc.org/images//media%20education%20arabic%20l.pdf  

 BBC Editorial Guidelines. Working with Children and young people as 

contributors. 

https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-

peoplehttps://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-

young-people  

 Children and television: A global perspective. Oxford: Blackwell; Mazzarella, S.R. (Ed.) 

(2007)  

20 questions about youth & the media. New York: Peter Lang; Pecora, N., Murray, J.P., 

& Wartella, E. (Eds.) (2007)  

 Children and television: Fifty years of research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 

Strasburger, V.C., Wilson, B.J., & Jordan, A. (Eds) (2008).  

 Children, adolescents and the media. Thousand Oaks, CA: Sage 

 Drotner, K. & Livingstone, S. (Eds.) (2008), The international handbook of children, 

media and culture. Los Angeles: Sage; Kirsh, S.J. (2009)  

 Internationa Federation of Journalists. IFJ Guidelines on Children Reporting. 

http://colombia.ifj.org/en/contents/ifj-guidelines-on-children-reporting  

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://mdc.birzeit.edu/page-729-ar.html
https://www.unicef.org/arabic/media/files/Principles-brochure_arabic.pdf
https://www.unaoc.org/images/media%2520education%2520arabic%2520l.pdf
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-peoplehttps:/www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-people
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-peoplehttps:/www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-people
https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-peoplehttps:/www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-people
http://colombia.ifj.org/en/contents/ifj-guidelines-on-children-reporting
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 Media and youth: A developmental perspective. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell; 

Lemish, D. (2007)  


