
 
 تجىيد األطفال                                           

رج١ٕذ األطفبي ٌٍّشبسوخ فٟ صشاع ِغٍح رحظشٖ ارفبل١خ حمٛق اٌطفً 

صبدلذ ئعشائ١ً )ٚثشٚرٛوٌٛٙب االخز١بسٞ ثشأْ األطفبي ٚاٌصشاػبد اٌّغٍحخ 

                                                                                  .ِٜٓ ث١ٓ صىٛن د١ٌٚخ أخش (ػٍٝ و١ٍّٙب

رج١ٕذ األطفبي ٘ٛ رج١ٕذ طٛػٟ أٚ لغشٞ ألطفبي فٟ أٞ لٛح أٚ جّبػخ ِغٍحخ أٚ 
ِجّٛػخ ِغٍحخ ٌٍّغبػذح فٟ اٌؼ١ٍّبد  /ػٍٝ ٠ذ لٛح (ثشىً ِإلذ)اعزخذاُِٙ 

ئٌٝ اٌّشبسوخ اٌّجبششح فٟ األػّبي اٌؼذائ١خ ٚئّٔب  اٌؼغىش٠خ ٚ٘ٛ ال ٠ش١ش فمط
٠شًّ أ٠ضب اعزخذاَ األطفبي ػٍٝ ٠ذ اٌمٛاد ٚاٌجّبػبد اٌّغٍحخ فٟ ِخزٍف 

 .اٌّٙبَ وّشاع١ٍٓ ٚجٛاع١ظ ِٚخجش٠ٓ
 

 رمش٠شا 2009لذِذ فٟ شٙش رّٛص  (ثفشػ١ٙب اإلعشائ١ٍٟ ٚاٌفٍغط١ٕٟ)اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي 

حمٛق اٌطفً حٛي اعزخذاَ اٌغٍطبد اإلعشائ١ٍ١خ ألطفبي فٍغط١١ٕ١ٓ فٟ أػّبي يثذ٠ال  ئٌٝ ٌجٕخ األُِ اٌّزحذح 

 ٌّٕبلشخ اِزثبي ئعشائ١ً ٌٍجشٚرٛوٛي االخز١بسٞ 2010 ِٚٓ اٌّمشس أْ رٍزئُ اٌٍجٕخ فٟ وبْٔٛ اٌثبٟٔ .ػذائ١خ

الرفبل١خ حمٛق اٌطفً حٛي ئششان األطفبي فٟ اٌصشاػبد 

اٌزمش٠ش ٠شوض ػٍٝ االعزخذاَ اٌّغزّش ألطفبي .  اٌّغٍحخ

فٍغط١١ٕ١ٓ وذسٚع ثشش٠خ ٚرج١ٕذُ٘ وّخجش٠ٓ ػٍٝ ٠ذ اٌج١ش 

  .اإلعشائ١ٍٟ ٚاٌّخبثشاد اإلعشائ١ٍ١خ

 رج١ٕذ األطفبي ِٓ لجً اٌغٍطبد اإلعشائ١ٍ١خ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ

ِصذس لٍك ثبٌغ، ئال أْ ٕ٘بن طشلب أخشٜ ػذ٠ذح رإثش ٠شىً 

 .ػٍٝ األطفبي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٔز١جخ ٌٍصشاع ٚاالحزالي

أزٙذ األعجٛع اٌّبضٟ ِجّٛػخ اٌؼًّ فمذ 

اٌزبثؼخ ٌّجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ٚاٌّؼ١ٕخ 

ثبألطفبي ٚاٌصشاػبد اٌّغٍحخ 

ٌٚخ ػٓ سصذ االٔزٙبوبد ؤِظايٚ

اٌجغ١ّخ ٌحمٛق اٌطفً ػٍٝ اٌّغزٜٛ 

اٌؼبٌّٟ، ِٓ ٚضغ اٌصشاػبد اٌزٟ ٠زُ 

ف١ٙب رج١ٕذ األطفبي ٚثٕغت ػب١ٌخ حغت 

ِغ اعزثٕبء وً ِٓ ئعشائ١ً -  األ٠ٌٛٚخ 

.  ٚفٍغط١ٓ

 2009  آة 4ِجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ فٟ  ارخز

لشاسا ثزٛع١غ رشو١ض اٌّجٍظ ثّب ٠زجبٚص ِغأٌخ 

اٌجٕٛد األطفبي، ح١ث وبْ فٟ اٌغبثك ٠زُ ئدساج فمط األطشاف 

اٌزٟ لبِذ ثزج١ٕذ األطفبي أٚ اعزخذاُِٙ فٟ اٌصشاع اٌّغٍح 

ِٓ ا٢ْ فصبػذا ." لبئّخ اٌؼبس"اٌؼبَ ثشأْ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٚرٌه ضّٓ  ضّٓ ِالحك اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌأل١ِٓ

ع١زُ ئدساج األطشاف اٌحى١ِٛخ ٚغ١ش اٌحى١ِٛخ اٌزٟ رشرىت أػّبي ػٕف جٕغٟ ٚلزً غ١ش لبٟٔٛٔ ٚرش٠ٛٗ 

اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ . ضذ أطفبي ضّٓ لبئّخ اٌؼبس ٚثبٌزبٌٟ رؼشض ٔفغٙب ٌٍشلبثخ ِٓ لجً اٌّجٍظ

فٟ اٌزؼبًِ  خطٛح ئٌٝ األِبَ فٟ عج١ً اٌّغبٚاحٚرؼزجشٖ  1882فشع فٍغط١ٓ رشحت ثبٌمشاس سلُ / األطفبي

ِغ ج١ّغ االٔزٙبوبد اٌجغ١ّخ اٌّشرىجخ ضذ األطفبي فٟ اٌصشاػبد اٌّغٍحخ ٚئِىب١ٔخ ٌزحغ١ٓ ِغبءٌخ 

/ فٟ شٙش أ٠ٍٛي ِٓ اٌؼبَ اٌّبضٟ اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع ػٓ األطفبي. ِٚحبعجخ ِشرىجٟ ٘زٖ االٔزٙبوبد

اإلٔغبْ رحث ف١ٗ اٌّّثً اٌخبص اٌّؼٕٟ ثبألطفبي ٚاٌصشاع  فشع فٍغط١ٓ أٌمذ ث١بٔب شف٠ٛب فٟ ِجٍظ حمٛق

ِّبثً ٌج١ّغ أشىبي اٌؼٕف اٌزٟ رشرىت ضذ األطفبي فٟ اٌصشاع، ِٚغ  صذٚس اٌمشاس  الء ا٘زّبَٞاٌّغٍح ثا

اٌجذ٠ذ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٔظبَ حّب٠خ اٌطفً ع١زُ رٛع١ؼٗ ثح١ث ٠ّىٓ ١ٌ٢بد اٌّحبعجخ ٚاٌّغبءٌخ اٌزصذٞ ٌٙزٖ 

 .حاالٔزٙبوبد ثٕفظ اٌّغبٚاح ٚاٌىفبء

 انىشرة االنكتروويت

تمىز  ي ف
لزً طفالْ فٍغط١ٕ١بْ  

  لزً طفً ٠جٍغ
اٌغبدعخ ػششح 

 .ٔز١جخ لز٠فخ دثبثخ

  لزً طفً ٠جٍغ
اٌغبدعخ ػششح 
خالي رذس٠جبد 

ػغىش٠خ ٌحشوخ 
. حّبط

 

 ػذد األطفبي 342
اٌفٍغط١١ٕ١ٓ األعشٜ فٟ 

 ِٓ 2009ٔٙب٠خ رّٛص 
 :ضُّٕٙ

 4  فز١بد 

  ٓ٘طفً ٚاحذ س
دْٚ )االػزمبي االداسٞ 

 (رّٙخ أٚ ِحبوّخ
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

: أدداث قادمت

رمذ٠ُ رمش٠ش ٌجٕخ :  أ٠ٍٛي14

رمصٟ اٌحمبئك حٛي غضح 

. ٌّجٍظ حمٛق اإلٔغبْ

 

اجزّبع اٌحٛاس ث١ٓ :  أ٠ٍٛي28

اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاالرحبد 

.  األٚسٚثٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2009 رّٛص –اٌغبثغ ػشش اٌؼذد 

.   فشع فٍغط١ٓ/ػٓ األطفبيفٟ اٌحشوخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍذفبع اٌذ١ٌٚخ إٌّبصشح فش٠ك ح ٠صذس٘ب ٔششح شٙشٞح ٟ٘ إٌششح االٌىزشٟٚٔ
 e-bulletin@dci-pal.org :اٌىزبثخ ػٍٝ اٌجش٠ذ االٌىزشٌٟٚٔالشزشان، ٠شجٝ 

 
 

 أخبار انمىاصرة

. رحذ٠ث حٛي ٚػذ اٌٙذِٟ اٌّؼزمً ئداس٠ب- رّٛص 4
 
 صحفٟ حٛي اٌزوشٜ اٌخبِغخ ٌصذٚس ث١بْ -رّٛص 9

. اٌشأٞ االعزشبسٞ ٌّحىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ حٛي اٌجذاس
 

. رحذ٠ث حٛي أزّبء اٌٍحبَ اٌّؼزمً ئداس٠ب-  رّٛص15
 

لذِذ اٌحشوخ شىٜٛ ٌّجّٛػخ اٌؼًّ -  رّٛص16
. اٌزبثؼخ ٌألُِ اٌّزحذح حٛي االػزمبي اٌزؼغفٟ

 
رمذ٠ُ رمش٠ش ثذ٠ً حٛي ٌٍجٕخ حمٛق اٌطفً -  رّٛص17

. حٛي رج١ٕذ األطفبي
 

. رحذ٠ث حٛي ِحّذ ثٍجٛي اٌّؼزمً ئداس٠ب-  رّٛص28
 

ٔشش لصخ ػبئٍخ اٌؼش اٌزٟ رُ اعزٙذافٙب -  رّٛص28
. خالي ػ١ٍّخ اٌشصبص اٌّصجٛة

 
رمذ٠ُ رمش٠ش ثذ٠ً ٌٍجٕخ حمٛق اإلٔغبْ فٟ -  رّٛص29

. األُِ اٌّزحذح
  
 

 
 

 

مه انعدل انقىل أن هؤالء األطفال يعاوىن 

" اوتهاك مه اندرجت انثاويت"مه 

وانمجهس ال يرغب بانتركيس وانتدخم 

 نمصهذت هؤالء األطفال

 ممثم األميه انعاو نألطفال وانصراع انمسهخ خالل 

وقاش مجهس األمه انمفتىح نألطفال وانصراع 

( 2009ويسان )انمسهخ    
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