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) لسىت 8108

كرار ركم (

بشأن
سياست حماًت الطفل في (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت)
بعد الاهالع على اللاهىن الاجدادي زكم ( )3لظىت  2016بؼأن كاهىن خلىق الوـل (ودًمت)
و على كرار إوشاء أو إشهار أو جأسيس ملذرست /املؤسست
واهوالكا مً مبدأ جدمل اإلاظإولُت وأن خماًت الوـل مظإولُت الجمُع،ؿلد جلسز ما ًلي:
املادة ()0
جمهيذ

ً
حعخمد (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) هره الظُاطت مساعاة للمـلحت الـللى لألهـاٌ أو الولبت
اإلاىدظبحن لها باعخبازهم كمً الـئت التي ًىوبم علحها كاهىن خلىق الوـل زكم ( )3لظىت  ( 2016كاهىن ودًمت )
 2018 /م وهرا ئكسازا مجها بأهمُت خماًت
كماها لحماًتهم وعدم اهتهان أي خم مً خلىكهم اعخبازا مً /
وجأمحن خلىق الوـل.
املادة ()8
أهذاف السياست
ئن الهدؾ مً جوبُم هره الظُاطت هى كمان اجباع (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) لإلحساءاث
الظلُمت في خماًت الولبت وألاهـاٌ مً مىدظبحها مً أي ػيل مً أػياٌ الاطاءة أو الخخلي أو الاطخؼالٌ أو العىف
أزىاء وحىدهم جدذ زعاًتها وتهدؾ هره الظُاطت بؼيل خاؾ إلاا ًلي:
 .1خماًت الولبت أو ألاهـاٌ مً أي ػيل مً أػياٌ ؤلاطاءة (الجيظُت أو الجظدًت أو ؤلاهماٌ أو الاطخؼالٌ الخجازي
أو ؤلاطاءة العاهـُت أو الابتزاش ؤلالىترووي أو الخىمس).
 .2كمان طالمت ووكاًت الولبت أو ألاهـاٌ اإلادخمل حعسكهم لإلطاءة والعىف .
 .3جىعُت الولبت أو ألاهـاٌ بللاًا خماًت الوـل وخلىكهم ،وجصوٍدهم باإلاهازاث واإلاعازؾ الالشمت للحـاي على
أمجهم وطالمتهم.
 .4الخأهُد على أن واؿت مىًـي (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) مـىكىن وميلـىن باإلبالغ عً
خاالث العىف أو ؤلاطاءة أو خاالث الاػدباه باإلطاءة التي جلع داخل الحسم اإلادزس ي (اإلاإطس ي) وخازحه.
 .5حعسٍف العاملحن في (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) في الاطخجابت لحاالث ؤلاطاءة أو خاالث
الاػدباه باإلطاءة كد الولبت وألاهـاٌ اإلاىدظبحن لها.
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وحؼمل هره الظُاطت العىاؿس الخالُت :
 -1مبادب خماًت الوـل.
 -2أهىاع الاطاءة والعىف.
 -3خلىق الوـل
 -4جلُُم اللسز
 -5آلُاث خماًت الوـل و الخعامل مع ؤلاطاءة وئحساءاث ؤلابالغ .
 -6وكاًت الوـل مً الاطاءة في اإلاساؿم .
 -7جلدًم خدماث السعاًت الاولُت لىكاًت الوـل مً ؤلاطاءة .
املادة ()3
مبادئ حماًت الطفل
جلتزم (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) باإلابادب آلاجُت:
 -0مبذأ مراعاة مصلحت الطفل الفضلى :
جلتزم ئدازة (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) بىكع مـلحت ألاهـاٌ الـللى أطاطا للخعامل
معهم وفي اجخاذ اللسازاث اإلاخعللت بهم وعدم اطخخدامهم وىطُلت للىؿىٌ ألهداؾ خاؿت أو مخعللت باملذرست
 /املؤسست على خظاب مـلحتهم ،وجلتزم املذرست  /املؤسست بخيؼئتهم الخيؼئت الظلُمت.
 -8مبذأ إلابالغ:
جلتزم ئدازة (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) باإلبالغ عً أي ئطاءة ًخعسق لها الوـل عىد خدوثها
أو الاػدباه بددوثها إلدازة خماًت خلىق الوـل بالؼازكت – خى هجدة الوـل  800700أوالبرًد ؤلالىترووي
 helpme@sssd.shj.aeأو أي مً الجهاث اإلاخخـت بدماًت الوـل في ؤلامازة  .وأن ؤلابالغ هى مظإولُت حمُع
العاملحن في املذرست  /املؤسست  ،وجلع آلُت واضحت و طهلت للخبلُؽ عىد مالخٌت أي هىع مً ؤلاطاءة على الوـل
 -3مبذأ بىاء املعرفت :
جلتزم ئدازة (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) ببىاء اإلاعسؿت في اإلاجخمع املذرس ي /املؤسس ي مً
خالٌ بسامج الخىعُت والخدزٍب والخأهُل للعاملحن واإلاىدظبحن والؼسواء العاملحن معها بيل ما ًخعلم بدلىق
الوـل وخماًخه وأهىاع ؤلاطاءة للوـل ،وجدزٍبهم على جوبُم اإلاهازاث الالشمت إلاالخٌت مإػساث الاطاءة وطبل
الىكاًت مجها .وهُـُت الخعامل مع الوـل اإلاظاء ئلُه وآلُت جلدًم العىن واإلاؼىزة واإلاظاعدة ،هما جلتزم املذرست
 /املؤسست باهالع العاملحن مباػسة مع الوـل على طُاطت الحماًت وؤلاحساءاث اإلاخـلت بها.
 -4مبذأ جحمل املسؤوليت:
جلتزم (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) بخدمل اإلاظإولُت الياملت عً جىؿحر الحماًت والظالمت
وألامان لجمُع الاهـاٌ ،أزىاء ؿترة جىاحدهم ؿحها  ،أو في الاوؼوت والسخالث الخازحُت ،واهخلالهم مجها وئلحها وفي
الحاؿالث اإلادزطُت ،وجلتزم ؤلادازة بخىؿحر ؤلاػساؾ الالشم على ألاهـاٌ هىاٌ الىكذ وعدم جسههم دون ئػساؾ،
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وئلصامهم بالخىاحد في املؤسست/املذرست كبل بدء الُىم الدزاس ي الطخلباٌ أوٌ هـل ،وعدم اإلاؼادزة ختى بعد
ً
طاعاث الدزاطت ئال بمؼادزة آخس هـل كماها لظالمت ألاهـاٌ .
 -5مبذأ احترام خصوصيت الطفل وسريت املعلوماث:
جلتزم (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) باخترام خـىؿُت الوـل وعدم اهتهاهها طىاء بلـد أو
عً ػحر كـد وذلً مً خالٌ :
 الحـاي على طسٍت اإلاعلىماث الخاؿت بيل هـل ،وعدم الخـسٍذ بأطماء ألاهـاٌ أو عاةالتهم أو أي معلىماثخظاطت و شخـُت عجهم كد جإذي طمعت الوـل .
ً
 الحـىٌ على ئذن مً ولي أمس الوـل عىد اطخعماٌ ؿىزه الصخـُت أو أًت معلىماث عىه لبثها ئعالمُا. -6مبذأ جكامل ألادوار:
جدزن (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) بدوز ومظإولُت ول ؿسد في اإلاجخمع املذرس ي /املؤسس ي
في خماًت الوـل في خالت ؤلاطاءة له وحظخخدم هٌام ؤلاخالت اإلانهي لجهاث الاخخـاؾ في ؤلامازة للمان جيامل
ألادواز بحن اإلاإطظاث خماًت للوـل مً أي ئطاءة أو عىف أو ئهماٌ وفي ئهاز مً طسٍت ؤلاخالت وعدم الدؼهحر
بالوـل.
املادة ()4
اهواع إلاساءة والعىف
حعمل (اسم املذرست /املؤسست الحكوميت أو الخاصت) على خماًت الوـل باجخاذ حمُع الخدابحر والخوىاث
ً
وؤلاحساءاث الالشمت لحماًت الولبت أو ألاهـاٌ اإلاىدظبحن لها مً أًت مخاهس كد حظبب كسزا أو ئؿابت أو ئطاءة أزىاء
وحىدهم في املذرست-املؤسست أو عىد جىللهم مً وئلى املذرست _ املؤسست باطخخدام وطاةل الىلل اإلادزطُت وػحرها
التي جىؿسها وهرلً الاهخلاٌ بحن ألاوؼوت التي جىٌمها أو خالٌ اهخٌازهم لألوؼوت أو مؼازهتهم ؿحها داخل أو خازج
الحسم املذرس ي أو املؤسس ي .وؿُما ًلي حعسٍف أهىاع ؤلاطاءة التي كد ًخعسق لها الوالب أو الوـل:
إلاساءة الجسذًت
هى ئًلاع اللسز أو ألاذي الجظدي للوـل أو الـؼل أو عدم السػبت في مىع خدور اللسز الجظدي للوـل بُد
شخف ما أو بأداة ًدملها ،وحؼمل (اللسب ،أو الحسق أو الخىم أو الخم أو ؤلاػساق أو الدظمُم أو العم أو السؿع
أو ػد الؼعس أو الجسح أو الـعم أو اللسؾ أو السبى أو الخعلُم وػحرها مً ئؿاباث بدهُت).
إلاساءة الجيسيت
هي ئهساه الوـل أو حربه أو جىزٍوه في اإلاؼازهت بأي طلىن حيس ي أو وان مدزوا أم ال أو أن ٌظخخدم الوـل إلػباع
السػباث الجيظُت لبالؽ أو مساهم وَؼمل حعسٍله ألي وؼان أو طلىن حيس ي وٍخلمً ػالبا الخدسغ الجيس ي
بالوـل مً كبُل مالمظخه أو خمله على مالمظت اإلاخدسغ حيظُا أو حعسٍله ألي مىكف أو مؼهد حيس ي وهرلً
ً
مجامعخه أو ئباخُت أو بؼاء ألاهـاٌ أو الاطخؼالٌ الجيس ي للوـل عبر جـىٍسه ؿىزا خلُعت أو وؼسها في اإلاىاكع
ً
ؤلاباخُت وػحرها مً اإلاىاكف اإلاظِئت للوـل حيظُا.
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إلاهمال:
هى الـؼل في جىؿحر السعاًت اإلاىاطبت لعمس الوـل والـؼل في جىؿحر اخخُاحاث الوـل ألاطاطُت أو التهاون في جىؿحر
اللسوزٍاث مجها للمان همىه الظلُم واإلاداؿٌت على صحخه البدهُت والعللُت هخىؿحر الؼراء واإلاأوي واإلالبع والعالج
والخعلُم والتربُت وألامان.
الاساءة العاطفيت :
هي الـؼل في جىؿحر الاخخُاحاث العاهـُت اللسوزٍت لىمى الوـل الىـس ي هدسماهه مً الحىان أو حعسٍله لالهخلاد
الالذع أو الخدلحر أو الؼخم أو ؤلاطاءة اللـٌُت أو ؤلاهاهت أو ؤلاذالٌ أو السؿم أو الخخلي أو الاطخخـاؾ أو السخسٍت أو
كف الؼعس اإلاهحن أو جمصٍم اإلاالبع اإلاهحن أو الىؿم اإلاهحن أو حعسٍله للخمُحز أو وؼس ؤلاػاعاث أو العصٌ أو زؿم
اإلاخالوت الاحخماعُت أو الحسؾ الصاةد والاهخمام اإلابالؽ به مً الخـسؿاث اإلاظِئت لىـظُت الوـل أو حعله ٌؼعس
ً
بالخىؾ والخوس أو اإلاعاملت الظِئت اإلاظخمسة للوـل التي كد حظبب أكسازا في همىه و جوىزه الىـس ي.
الاسغؼالل الغجاري :
هى أن ًخم اطخؼالٌ الوـل في أعماٌ ججازٍت هدؼؼُل ألاهـاٌ أو الاججاز ؿحهم أو اطخخدامهم إلدزاز اإلاىـعت على
خظاب الوـل ومـلحخه الـللى أو حؼؼُلهم في الدعازة أو اإلاخدزاث أو الدظىٌ وػحرها مً ألاعماٌ اإلاظِئت للوـل.
الابتزاز إلالكترووي :
هى ازجياب أعماٌ أو اؿعاٌ كد الوـل بداؿع ؤلاطاءة له بظىء هُت مباػسة أو ػحر مباػسة باطخخدام وطاةل الاجـاٌ
الحدًثت ( واإلهترهذ – ػسؾ الدزدػت – البرًد ؤلالىترووي  -وطاةل الخىاؿل الاحخماعي وػحرها) بهدؾ ابتزاشه أو
اطخدزاحه أو ئحبازه على عمل ما أو ؤلاخباز عً ش يء ما وػحره.
الغىمر :
هى طلىن عدواوي إللحاق اللسز أو ألاذي مً كبل هـل أو أهثر بوـل آخس عىد وحىد عدم الخىاشن اإلالحىي في اللىة
أو اللدزة البدهُت ؿُما بُجهم واإلطاءة الجيظُت أو الجظدًت أو العاهـُت أو الابتزاش ؤلالىترووي.
املادة ()5
حلوق الطفل
جلتزم املذرست  /املؤسست بدلىق الوـل وجراكب مذى جوفرها للمىدظبحن لها وأبسشها:
 الحم في الحُاة والبلاء والىماء الحم في الحماًت مً واؿت أهىاع ؤلاطاءة وؤلاهماٌ والاطخؼالٌ وطىء اإلاعاملت. الحم في الخيؼئت الظلُمت الحم في عدم الخمُحز الحم في العِؽ كمً أطسة الحم في جىؿحر ألامان ألاطسي وزؤٍت والدًه اإلاىــلحن كمً ؤلاهاز اللاهىوي اإلاخـم علُه الحم في جلبُت اخخُاحاجه ألاطاطُت والعاهـُت الحم في اليظب لىالدًه5

-

الحم في وحىد ألاوزاق الثبىجُت طازٍت اإلاـعىٌ
ً
الحم في الخعبحر عً آزاؤه بدسٍت وؿلا لظىه لدزحت هطجه بما ًخـم مع الىٌام العام وآلاداب العامت
واللىاهحن الظازٍت في الدولت.
الحم في الحـاي على خـىؿِخه وعدم اإلاظاض بؼسؿه أو طمعخه.
الحم في الحـىٌ على السعاًت الصحُت
الحم في الحـىٌ على الخعلُم ؤلالصامي وؿم اللىاهحن الظازٍت
الحم في امخالن اإلاعسؿت ووطاةل الابخياز و الابداع مً خالٌ اإلاؼازهت في البرامج الترؿحهُت والثلاؿُت والـىُت
والعلمُت التي جخـم مع طىه.
املادة ()6
جلييم الضرر

في خاالث ؤلاطاءة ًلىم الصخف اإلايلف بخلُُم اللسز الىاكع على الوـل خظب اإلالُاض الخالي :
الذرجت 4
الذرجت 3
الذرجت 8
الذرجت 0
خُاة وطالمت الوـل لِظذ في
خوس
ؤلاطاءة ػحر مإزسة على خلىق
الوـل

خُاة أو طالمت الوـل في خوس
ؤلاطاءة ػحر مإزسة على خلىق
الوـل

خُاة أو طالمت الوـل لِظذ في
خوس
ؤلاطاءة مإزسة على خلىق
الوـل ؿبعم خلىكه ػحر
مإمىت

خُاة أو طالمت الوـل في خوس
ؤلاطاءة مإزسة خلىق الوـل
ؿبعم خلىكه ػحر مإمىت

املادة ()7
آلياث وإجراءاث حماًت الطفل والغعامل مع إلاساءة وإلابالغ
-

حؼىُل لجىت خماًت الوـل في املذرست أو املؤسست وٍـدز كساز بدظمُتهم ،وتهدؾ اللجىت ئلى ما ًلي:
 oحعصٍص خللت وؿل مع الجهاث العاملت في مجاٌ خماًت الوـل باإلمازة للمان الخدخل وخماًت
الوـل
 oجىـُر ؿعالُاث لسؿع مظخىي الىعي في املذرست – املؤسست بالخدزٍب ووزغ العمل وؤلاذاعت
اإلادزطُت وػحرها خىٌ خلىكهم و هُـُت خماًت أهـظهم مً الاطاءة ،وجىؿحر خسٍت الخعبحر لألهـاٌ ،و
ً
حصجُعهم للخـسٍذ عً مخاوؿهم و الاطاءة التي ًخعسكىن لها  ،أو حعسكىا لها مظبلا
 oزؿع مظخىي ألامان في اإلاساؿم والبيئت املذرسيت – املؤسسيت لحماًت الوـل.
 oئًجاد هسق لإلبالغ عبر وؼس الخى و جىعُت العاملحن .

-

الخعمُم باحساءاث ؤلابالغ على حمُع العاملحن في املذرست أو املؤسست بمظإولُتهم عً ؤلابالغ عىد مالخٌت اي
ئطاءة أو عىف على الوـل أو الاػدباه وؿلا للمادة " " 42مً كاهىن ودًمت والتي جىف على  ( :ليل شخف ئبالغ
اخخـاص ي خماًت الوـل أو وخداث خماًت الوـل ئذا وان هىان ما حهدد طالمخه أو صحخه البدهُت أو الىـظُت
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أو الاخالكُت أو العللُت ً .يىن الابالغ وحىبُا على اإلاسبحن و ألاهباء و الاخخـاؿُحن الاحخماعُحن أو ػحرهم ممً
حعهد ئلحهم خماًت ألاهـاٌ أو العىاًت بهم أو حعلُمهم).
-

جددًد شخف لخللي البالػاث مً العاملحن والولبت وػياوحهم عىد خدور أي هىع مً أهىاع ؤلاطاءة علحهم،
واالخخـاص ي الاحخماعي أو اإلاؼسؾ ألاوادًمي أو أي مً أؿساد ؤلادازة املذرسيت أو املؤسسيت وذلً باإلعالن عىه
بمخخلف الىطاةل في املذرست أو املؤسست .وجيىن مهامه ما ًلي:
 oجىزُم الؼيىي وخـٌها بسجالث طسٍت وخاؿت بيل هالب
 oدزاطت الؼيىي وجلُُم اللسز وجددًد أطباب الاعخداء على الوالب ووكع خوت وخلىٌ وملترخاث
إلشالت وئبعاد أطباب وآزاز الاعخداء على الوـل بالخيظُم مع أولُاء ألامىز.
 oئبالغ الؼسهت ؿىزا على السكم  999في الحاالث التي ًيىن الوـل في مىكع الخوس مً الدزحت الثالثت
أو السابعت (خُاة أو طالمت الوـل في خوس) في ػلىن طاعت ؿىز اهدؼاؿها وجىكُف اإلاعخدي وأخر
حعهد هخابي علُه وئبالغ خى الىجدة  800700لخدسٍس مدلس كبى مخالـت بالىاكعت .
 oأخر الوـل للعالج في اإلاظدؼـى و ئزباث واكعت الاعخداء (حيس ي أو حظدي أو طىء الخؼرًت أو
اإلاسق ...الخ)
 oجدىٍل الوـل اإلاخعسق لالعخداء للبرامج الخأهُلُت في الجهاث اإلاخخـت
 oحعلُم الوـل بىُـُت زؿم الاعخداء وحعسٍـه بخى هجدة الوـل  800700لإلبالغ في خاٌ جىساز
الاعخداء علُه.
 oجلدًم ؤلازػاد والخىحُه لألطسة وولي ألامس بأماهً الخأهُل اإلادخملت.

-

ؤلاعالن بمخخلف الىطاةل عً هسق الخىاؿل وؤلابالغ في خى هجدة الوـل  800700بادازة خماًت خلىق الوـل
بدُث جيىن مخاخت للعاملحن وألاهـاٌ اإلاىدظبحن للمذرست أو املؤسست.

املادة ()8
وكاًت الطفل مً إلاساءة في املرافم
جلتزم املذرست أو املؤسست بمعاًحر ألامً والظالمت في حمُع اإلاساؿم واآلحي:
 -0الفصل الذراس ي :
 أن جيىن اإلالاعد وألادزاج الخاؿت بالوـل مالةمت للمسخلت العمسٍت والدزاطُت ،وجخىؿس ؿحها الساخت والظالمتالصحُت وال حظبب اللسز الجظماوي للعمىد الـلسي أو ألاكدام..
 أن ًخم جسجِب ألادزاج بترن مظاخت واؿُت بُجهم للظماح بدسٍت الحسهت أو الخسوج عىد خاالث الوىازب لخجىبالاهخٌاي و الخداؿع والدظبب باعاكتهم عىد الخسوج الوازب.
 أن ًخم جىؿحر ئكاءة طلُمت وواضحت ال حظبب ئحهاد العحن بمسوز الىكذ .7
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الحمام :
أن ًخم الحـاي على هٌاؿت اإلاساؿم الصحُت بالخعلُم باطخمساز للىكاًت مً اهدؼاز ألامساق اإلاعدًت .
أن ًخم ؿُاهت الحماماث وكمان عملها بىـاءة وؿعالُت .
أن ًخم الـدف الدوزي لؼـاهاث الهىاء وكمان عدم حعولها .
ً
أن ًخم مسح ألازكُاث باطخمساز ججىبا لالهصالكاث .
أن ًخم جىؿحر مؼسؿت (أهثى) في الحمام للمساكبت في الحللت ألاولى والثاهُت وكمان عدم الاخخالن أو دخىٌ
شخـحن في اإلاسخاق الىاخد.
أن ًخم جىؿحر وامحراث مساكبت ذاث حسجُل في ممساث الحماماث واإلاؼاطل دون اهتهان الخـىؿُت.
أن جيىن ألابىاب مسجـعت وػحر ملخـلت باألزق.
املواكف والحافالث :
أن ًخم جىؿحر مؼسؿت أو مؼسؾ في ول خاؿلت لإلػساؾ على طالمت ألاهـاٌ أزىاء ؿعىدهم للحاؿالث و الجزوٌ
ً
مجها في بداًت الُىم الدزاس ي وجهاًخه  ،وخالٌ الاهخلاٌ ئلى ألاوؼوت والسخالث الخازحُت والعىدة مجها التزاما
بأطع وكىاعد زعاًت الاهـاٌ و خماًتهم ازىاء الخىاحد في الحاؿالث املذرسيت أو املؤسسيت .
أن ًخم جسهُب وؿُاهت وامحراث اإلاساكبت في الحاؿالث املذرسيت او املؤسسيت.
أن ًخم الخأهد مً ؿُاهت الحاؿالث املذرسيت او املؤسسيت .
أن ًخم جىؿحر ملاعد ألاهـاٌ اإلاخــت خظب ألاعماز.
ػرفت ألاوشطت :
أن ًخم الىؼف عً أزكُاث اإلاالعب لخيىن خالُت مً أي مً مظبباث ؤلاؿابت مثل عدم حظاوي ألازكُاث أو
وحىد مُاه على ألازكُت أو وحىد مىاد ؿلبت ،ولف ألاماهً الـلبت باإلطـىج لىكاًت ألاهـاٌ مً الاؿودام.
أن ًخم الخأهد مً أن أبىاب مخازج الوىازب مـخىخت هىاٌ جىاحد الولبت في ػسؿت ألاوؼوت ،ووكع ؤلازػاداث
للىكاًت مً ؤلاؿاباث في أماهً مخـسكت.
الساحت املذرسيت :
أن ًخم جىؿحر مٌالث خازحُت لحماًت ألاهـاٌ مً خسازة الؼمع أو ألامواز.
أن ًخم جىؿحر بساداث للمُاه والاهخمام بىٌاؿتها ـىبالخىؿُالث الىهسباةُت مىعا لحدور الالخماض الىهسباتي.
أن ًخم جىؿحر أدواث مياؿدت الحسٍم والخأهد مً ؿُاهتها.
جىؿحر وامحراث مساكبت ذاث حسجُل ؿىحى لحسهت الوالب ومالخٌت طلىهُاتهم .
الحذًلت :
أن ًخم جىؿحر كىاعد الظالمت لأللعاب وكمان موابلتها للمىاؿـاث آلامىت وجيظُم ألالعاب خظب ألاعماز ،وأال
جيىن ذاث شواًا خادة .
أن ًخم ؿدف وؿُاهت ألالعاب بؼيل دوزي بما ًلمً طالمت زوادها.
أن جيىن ألازكُت ئما مً السمل الىاعم أو مً ألازكُاث البالطدُىُت لخخـُف أزس الظلىن ،وأن جيىن هٌُـت
ً
أن ًخم جىؿحر مٌلت على الالعاب الخازحُت جـادًا لحسازة الؼمع أو ألامواز.
أن ًخم جخـُف مظاخت واؿُت في مدُى ول لعبت للمان طالمت زوادها.
أن ًخم عصٌ مىلداث الىهسباء عً أماهً وحىد ألالعاب الخازحُت
أن ًخم جىؿحر مؼسؿت أو مؼسؾ في أماهً ألالعاب الخازحُت
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أن ًخم جىؿحر وامحراث مساكبت ذاث حسجُل في أماهً ألالعاب الخازحُت.
امللصف :
أن جخىؿس به أهثر مً هاؿرة للبُع ختى ال ًخم التزاخم ،ولظهىلت الحسهت كمً مظاخت مىاطبت لخـادي جداؿع
ألاهـاٌ.
ً
أن ًيىن ميان اإلالـف وميان اطخالم الىحباث مٌلال وهٌُـا
أن ًخم جلدًم وحباث صحُت وهٌُـت لألهـاٌ ومدـىًت كمً معاًحر طالمت ألاػرًت.
أن ًلتزم العاملحن في اإلالـف بؼسون الظالمت الصحُت واطخخدام اللـاشاث والخلى مً ألامساق اإلاعدًت
ومهخمحن بالىٌاؿت الصخـُت..
املسبح :
 أن جخىؿس به ئحساءاث ألامً والظالمت اإلاعخمدة. أن ًخم جىؿحر مؼسؿت أو مؼسؾ في اإلاظبذ. أن ًخم جددًد مظاؿاث العمم فى اإلاظبذ ووكع ػازة واضحت برلً ًساها الجمُع أن جيىن ػسؾ جبدًل اإلاالبع هٌُـت و معلمت وخاكعت إلحساءاث الظالمت . أن جيىن ألازكُت اإلاداهت باإلاظبذ ال حظمذ باالهصالق وأن جيىن مداهت بداحص مً الجىاهب ألازبعت . أن جيىن مداخل ومخازج اإلاظبذ واطعت وال ًىكع بها ش يء ٌعُم الحسهت . وحىد وطاةل ؤلاهلاذ واإلاعالجت مً الؼسق بجاهب اإلاظبذ وفى مخىاوٌ اإلاظعـحن واإلاؼسؿحن وهرلً أزكامهىاجف خدماث ؤلاطعاؾ الوازةت .
املادة ()9
وكاًت الطفل فيما ًغعلم بخذماث الرعاًت ألاوليت

-

ًجب جىؿحر خدمت جمسٍلُت (للمذرست أو املؤسست) .
مخابعت الخؼرًت مً كبل مؼسؾ الخؼرًت والخأهد مً ؿالخُتها.
ًخمثل دوز الاخخـاص ي الاحخماعي في عمل دزاطت خالت وخل اإلاؼيلت وفي خاٌ عدم جمىىه مً ذلً ًلىم
بالخدىٍل لجهاث مخخـت للخدخل ( خماًت خلىق الوـل ).
باليظبت لحاالث أصحاب الهمم ًجب جىؿحر مداخل خاؿت ،ومىاكف خاؿت ،وهاولت مهُأة للدزاطت ول على
خظب اعاكخه.
أما بخـىؾ ألاهـاٌ اإلاسض ى ًخم خـسهم ومساكبتهم أزىاء الدزاطت والـسحه مً كبل كظم الخمسٍم.
أما خاالث الدخل اإلاددود وألاًخام والخـدع ألاطسي ًخم خـسهم وئػساههم في بسامج مظاعداث مالُت،
وحسجُلهم لدي مإطظاث خدمُت للمخابعت.

صذر عىا بغاريخ
اسم املذًر
الغوكيع
الخغم
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