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Association	  Fondation	  Amane	  
pour	  la	  Protection	  de	  l’Enfance	  

ننددووةة 20   االلممننببتتققةة ععنن تتووصصييااتتاالل
 ددججننببرر 2014

 ممنن ااننججاازز ررششييدد ااييتت ببووممللااللنن

��	  ������:	  ��������	  ��������	  	  
االلااسستتققبباالل االلججييدد ممنن ططررفف االلممسسااععدديينن االلااججتتممااععيييينن ببااللممححككممةة  ←
للققةة ببااللتتسسججييلل وو ممدد ططااللببيي االلااججررااء ببججممييعع االلممععططييااتت االلممتتعع
	ففيي االلححااللةة االلممددننييةة للتتججننييببههمم ععددمم ققببوولل االلددععووةة.  

ععيينن االلااععتتبباارر ممددةة صصللااححييةة االلووثثاائئقق االلممككووننةة للممللفف خخدد ببأأععددمم  ←
	تتسسججييلل االلووللااددةة .  

خخللقق تتووااصصلل ببيينن االلننييااببةة االلععااممةة وو االلسسللططااتت االلممححللييةة وو ضضببااطط  ←
االلححااللةة االلممددننييةة ممنن ااججلل االلااسسررااعع ببممددههاا ببااللووثثاائئقق االلككااففييةة 
للللتتسسججييلل ببسسججللااتت االلححااللةة االلممددننييةة )االلتتسسججييلل ععنن ططررييقق 
	ممللتتممسسااتت(.  

االلممتتععللققةة ببااللتتسسججييلل ففيي اائئييةة ضضتتسسررييعع االلببثث ففيي االلااححككاامم االلقق ←
االلححااللةة االلممددننييةة خخصصووصصاا االلااططففاالل االلممتتممددررسسيينن ففيي االلسسننةة 
	. ففمماا ففووققااللسسااددسسةة ااببتتدداائئيي  

االلننظظرر ممنن ططررفف االلققااضضيي )ةة( ففققطط ففيي االلببييااننااتت االلممتتععللققةة  ←
	ببتتسسججييلل ططففلل اامم ععااززببةة ددوونن ححضضوورر ههذذهه االلااخخييررةة للللججللسسةة.    

ااععتتمماادد ووححددااتت ققضضاائئييةة ممتتننققللةة للللتتسسججييلل ففيي االلممننااططقق  ←
	االلببععييددةة.  

االلممززييدد ممنن االلممسسااععدديينن االلااججتتممااععيييينن للتتغغططييةة ججممييعع تتووففييرر  ←
	االلخخددممااتت .  

	ااععااددةة تتننظظييمم ثثببووتت االلززووججييةة ببططررييققةة أأخخررىى تتححوولل ددوونن االلتتععدددد ←  
االلااععففااء ممنن االلررسسوومم االلققضضاائئييةة للججممييعع االلققضضاايياا االلممتتععللققةة  ←
	ببااللححااللةة االلممددننييةة.  

تتععممييمم ااسستتععمماالل االلححااسسووبب )ررققممننةة( ججممييعع االلممككااتتبب ببااللممححككممةة  ←
	للتتسسررييعع االلببثث ففيي االلممللففااتت .  

للببةة ببتتققللييصص ببععضض االلااخختتصصااصصااتت االلممخخووللةة للللققضضااء ععللىى االلممططاا ←
ممسستتووىى ممععااللججةة االلااخخططااء االلممااددييةة وو االلججووههررييةة وو ااسسننااددهه 
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للللججننةة ببررئئااسسةة ووككييلل االلممللكك للمماا ففييهه ممنن تتسسررييعع االلووثثييررةة 
	للممععااللججةة ههذذهه االلققضضاايياا .  

	  ��������	  ��������	  	  �������	  �������	  :	  
ضضببطط االلممععللووممااتت االلممتتععللققةة ببششههااددةة االلووللااددةة وو ععددمم تتححددييدد  ←
	 االلاابب ععللىى ههذذهه االلووثثييققةة.ااسسمم  

ااععااددةة االلننظظرر ففيي صصييغغ وو ططررقق تتسسللييمم ششووااههدد االلووللااددةة ووذذللكك  ←
ببتتسسههييلل تتسسللييممههاا ببددوونن ططللبب ممججممووععةة ممنن االلااللتتززااممااتت وو 
	االلتتصصااررييحح ببااللششررفف للللززووجج وو االلززووججةة.  

االلتتننسسييقق ببيينن االلسسللططةة االلممححللييةة وو االلممسستتششففىى للتتففاادديي تتسسللييمم  ←
ااززددووااججييةة ششووااههدد االلووللااددةة مماا ببيينن االلممسستتششففىى وو أأععوواانن 
	.االلسسللططةة  

تتووححييدد ششككلل وو ممضضمموونن ششههااددةة االلووللااددةة االلتتيي تتععططىى ممنن ططررفف  ←
وواانن االلسسللططةة ببتتننسسييقق ممعع االلققضضااء وو ضضببااطط االلححااللةة االلممددننييةة ععاا
.	  

للففاائئددةة أأععوواانن االلسسللططةة ححوولل االلممسسااططرر  االلتتككوويينن االلممسستتممرر ←
	االلممننظظممةة للللححااللةة االلممددننييةة  

	تتققننيينن ععمملل االلققااببللااتت ←  
ااععتتمماادد ننممااذذجج ممووححددةة وو ششااممللةة للللممععللووممااتت االلضضررووررييةة  ←
	للةة االلممددننييةة.للللتتسسججييلل ففيي االلححاا  

��	  ������	  :	  �������	  ������	  �����	  ��������	  
 ببااللننسسببةة للأأططففاالل ممنن ااممههااتت ععااززببااتت ااوو ااضضااففةة ااسسمم االلججدد ←
	ممججههوولل االلاابب ااوو ككللااههمماا.  

ااععتتمماادد ممككاانن االلسسككننىى للللتتسسججييلل ععووضض ممككاانن االلووللااددةة ععللىى  ←
	ممسستتووىى االلااققللييمم.  

للككيي ييتتمم االلتتسسججييلل  تتممددييدد أأججلل تتسسججييلل االلووللااددةة االلىى ششههرريينن ←
	 ععللىى االلووففييااتت ففيي 30 ييوومماا. وو االلااببققااء.ببأأررييححييةة  

ااححددااثث ممككتتبب خخااصص ببااللححااللةة االلممددننييةة ففيي االلججممااععااتت االلممححللييةة  ←
	ببتتووففييرر ششررووطط ااسسااسسييةة.  

تتككوويينن ممسستتممرر للففاائئددةة االلممسستتخخددمميينن ببممككااتتبب االلححااللةة  ←
	االلممددننييةة االلتتيي للههاا ععللااققةة ببااللححااللااتت االلااججتتممااععييةة.  

ااسسنناادد االلااخختتصصااصص للضضببااطط االلححااللةة االلممددننييةة للممححلل االلسسككننىى ففيي  ←
	.ححككاامم االلووللااددااتتتتققددييمم ططللببااتت ااسستتصصدداارر اا  
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تتححيييينن االلددللييلل االلممتتععللقق ببااللححااللةة االلممددننييةة للااححتتووااء ججممييعع  ←
	(....- ااررممللةة –ممططللققةة -االلححااللااتت االلااججتتممااععييةة )اامم ععااززببةة  

	االلددففعع ببععووللممةة االلتتسسججييلل ععللىى االلممسستتووىى  االلووططننيي ←  
االلممططااللببةة ببإإسسنناادد تتددببييرر ققططااعع االلححااللةة االلممددننييةة االلىى ههييئئةة  ←
	ووططننييةة ااوو ووككااللةة .  

���������������	  ������	  ��������	  	  :	  
تتممددررسسيينن غغييرر االلممسسججلليينن ففيي االلححااللةة االلممددننييةة  ممااررسساالل للاائئححةة االل ←
ببععدد ششههرر ااوو ششههرريينن ففيي ببددااييةة ككلل سسننةة االلىى  االلننييااببةة االلععااممةة 
اامماا للإإججبباارر االلووااللدديينن ععللىى تتسسججييلل ااببننههمماا ااوو أأنن تتححلل ممححللههمماا 
	للتتسسججييللهه.   

ووضضحح ككييففييةة تتسسججييلل االلتتللااممييذذ غغييرر ااررسسااء ممسسااططييرر ااججرراائئييةة تت ←
	االلممسسججلليينن   

ااععتتمماادد سسنن االلسسااددسسةة ههوو سسنن االلااسستتددررااكك للتتسسججييلل ممنن ففااتتتتهه  ←
	ععممللييةة االلتتسسججييلل ففيي االلححااللةة االلممددننييةة ممننذذ االلووللااددةة.  

ااددررااجج ممووضضووعع االلتتسسججييلل ففيي االلححااللةة االلممددننييةة ففيي االلتتككوويينن  ←
	االلااسسااسسيي للللممددررااء   

	ااععتتمماادد االلتتررببييةة االلججننسسييةة ككممررااققببةة ووققاائئييةة ←  
تتككففلل ججممععييةة االلااببااء وو ااووللييااء االلتتللااممييذذ ببتتسسججييلل االلااططففاالل  ←
	.  للههذذهه االلححااللااتتااللررصصدد االلممببككرر ووررسسييننااللممتتممدد  

← 	  
��	  ������	  :	  ������	  	  ��������	  
تتووححييدد ششككلل وو ممضضمموونن ششههااددةة االلووللااددةة ففيي ججممييعع االلممسستتششففييااتت  ←
	ببتتننسسييقق ممعع االلققضضااء.  

ضضببطط االلممععللووممااتت االلممتتععللققةة ببششههااددةة االلووللااددةة وو ععددمم تتححددييدد ااسسمم  ←
	االلاابب ععللىى ههذذهه االلووثثييققةة.  

	تتععررييبب ششههااددةة االلووللااددةة ←  
 وو االلممووللددااتت ووااللسسااههرريينن ععللىى تتككوويينن ممسستتممرر ببااللننسسببةة للللأأططببااء ←
	خخددممةة االلااسستتققبباالل ببخخصصووصص االلتتسسججييلل ففيي االلححااللةة االلممددننييةة.  

االلتتننسسييقق ببيينن االلسسللططةة االلممححللييةة وو االلممسستتششففىى للتتففاادديي تتسسللييمم  ←
ااززددووااججييةة ششووااههدد االلووللااددةة مماا ببيينن االلممسستتششففىى وو أأععوواانن 
	االلسسللططةة.  
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االلتتننسسييقق ببيينن االلسسللططااتت االلممححللييةة وو ققططااعع االلصصححةة ببخخصصووصص ششووااههدد  ←
للتتيي تتققعع ففيي االلططررييقق االلىى االلممسستتششففىى االلووللااددةة خخااصصةة االلووللااددااتت اا
	ااوو ععللىى ممسستتووىى سسييااررااتت االلااسسععاافف.  

ووضضعع ببررننااممجج ممععللووممااتتيي ععللىى ممسستتووىى االلممسستتششففىى للأأججلل ممدد  ←
	االلممووااططنن ببششووااههدد االلووللااددةة وو ااععتتمماادد ششببااكك ووححييدد.    

	ااححددااثث ممككتتبب ففررععيي للللححااللةة االلممددننييةة ففيي االلممسستتششففييااتت ←  
االلتتووععييةة وو االلتتححسسييسس ففيي ممووضضووعع االلتتسسججييلل ففيي االلححااللةة االلممددننييةة  ←
	للممسستتششففييااتت ددااخخلل اا  

تتسسللييمم ننسسخخ ددووررييةة ممنن ااششععااررااتت االلووللااددااتت  االلتتيي تتممتت  ←
ببااللممسستتششففىى للأأععوواانن االلسسللططةة للييسستتععممللووههاا للللااسستتئئننااسس  ااوو 
	ككددللييلل للتتببررييرر ععددمم تتسسللييمم ششههااددةة االلووللااددةة.  

ااععااددةة االلننظظرر ففيي صصييغغ وو ططررقق تتسسللييمم ششووااههدد االلووللااددةة ووذذللكك  ←
ببتتسسههييلل تتسسللييممههاا ببددوونن ططللبب ممججممووععةة ممنن االلااللتتززااممااتت وو 
	 للللززووجج وو االلززووججةة.االلتتصصااررييحح ببااللششررفف  

خخللقق خخللييةة ببااللممسستتششففىى ممتتككففللةة ببإإععططااء ششووااههدد االلووللااددةة للللننسسااء  ←
	االلللاائئيي ووللددنن ففيي ممننااززللههنن .  

االلتتننسسييقق ببيينن االلققططااعع االلصصححيي وو ممككااتتبب االلححااللةة االلممددننييةة ببصصففةة  ←
ددووررييةة ععنن ططررييقق ااررسساالل سسججلل االلووللااددااتت ببااللممسستتششففىى االلىى ضضببااطط 
االلححااللةة االلممددننييةة للللووققووفف ععللىى ععدددد االلووللااددااتت ببااللممسستتششففىى وو 
	دد االلممسسججلل ممننههمم ععللىى ممسستتووىى ممككااتتبب االلححااللةة االلممددننييةة.االلععدد  

تتووححييدد االلببييااننااتت االلررققممييةة )تتووففرر ققااععددةة ببييااننااتت ببااللممسستتششففىى  ←
ععللىى ججممييعع االلممععللووممااتت االلممتتععللققةة ببااللسسككاانن االلممتتووااججددوونن تتححتت 
	ننففووذذهه(.  

	  
������	  ����	  :	  
ااححددااثث للججننةة ممخختتللططةة  ااققللييممييةة تتججتتممعع ببصصففةة ددووررييةة تتققددمم  ¬
ممددررسس للللببثث ففيي االلييههاا ططللببااتت تتسسججييلل االلااططففاالل ففيي سسنن االلتت
ووضضععييتتههمم وو ممننححههمم ووثثييققةة تتممككننههمم االلووللووجج االلىى االلممددررسسةة االلىى 
 ححيينن ااععدداادد االلووثثاائئقق االلضضررووررييةة.

االلتتححسسييسس وو االلتتووععييةة للففاائئددةة االلااسسرر وو االلممووااططننيينن وو  ←
	االلممسسؤؤوولليينن االلممتتددخخلليينن ففيي ههذذهه االلععممللييةة.  

	االلتتننسسييقق ببيينن ججممييعع االلممتتددخخلليينن ففيي االلححااللةة االلممددننييةة.  ←  
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