
لافطألا قوقحلافطألا قوقح

:يف قحلا لافطألل
ةايحلا •

 مسا ىلع لوصحلا •
.مهنم ةياعرلا يقلتو مهيدلاو ةفرعم يفو ةيموقو اًنوناق لَّجسُم

 تابلطتمو مهتاجايتحا يّبلي ةشيعم ىوتسمو ةمئالم ةياعر •
 مهل حاتت ىتح ةيقالخألاو ةيحورلاو ةيلقعلاو ةيندبلا مهومن

.ةيجاتنإلاو لالقتسالاب ةمعفملا ةايحلا ةسراممو ومنلل ةصرفلا
 ةباتكلاو ةءارقلا تاراهم باستكال يناجملا ميلعتلا •

.زييمتلاو زايحنالا نع اًديعب ةيساسألا ةيعمتجملا ةفرعملاو
 ىلع رثؤت يتلا ءايشألاب قلعتت يتلا تارايخلا ةحاتإ •

 ءاقتنا ىلع مهتدعاسمو مهمعدل تامولعم مهئاطعإو ،مهتايح
.ةميلسلا تارايخلا

نولوحي ال املاط هلوق نوديري ام لوقو ناميإلاو ريكفتلا •
 .مهقوقحب نيرخآلا عاتمتسا نود 

تالئاعلاو تافاقثلاو تاعمتجملاو تامظنملاو تاموكحلا ىلع بجي
لفط لكل لضفأ وه ام قيقحت لجأ نم لمعلا نيدلاولا صخألابو 

ةيلوؤسملاب مستت ةمئالم ةقيرطب هقوقح مادختسا ملعتي يكل 
.هومن ةرتف ءانثأ كلذو 

مهتحلصم تناك اذإ الإ مهيدلاو نع لافطألا ءاصقإ يغبني ال
.كلذ يلمُـت 

مهتالئاع نم ةياعرلا يّقلت مهنكمي ال نيذلا لافطألل
نومرتحي صاخشأ لبق نم ةمئالملا ةياعرلا ىلع لوصحلا يف قحلا 

ةشيعملل اولقتنا اذإ ىتح مهتنايدو مهتفاقثو مهتغلو مهسنج 
.رخآ دلب يف 

يف قحلا ضعبلا امهضعب نع امهادلاو لصفنا نيذلا لافطألل
.لفطلا ىذأ يف كلذ بَّبست اذإ الإ امهيلك عم لصاوتلا 

ةفلتخم دالب يف اهدارفأ شيعي يتلا تالئاعلل حمسُي نأ بجي
نم لافطألاو نادلاولا نكمتي يكل نادلبلا كلت نيب لقنتلا 

.ةدحاو ةلئاعك اًعم شيعلل عوجرلا وأ ضعبلا مهضعب عم لصاوتلا 

نيئجالك ةنيعم دلب ىلإ اودفو نيذلا لافطألل حاتُت نأ يغبني
.دلبلا كلت يف ندولوملا لافطألا اهب عتمتي يتلا قوقحلا سفن 

لمع يأ وأ لالغتسالا وأ لامهإلا وأ ىذألا نم لافطألا ةيامح بجي
لالغتسالا صخألابو .مهومنب رارضإلا يف ببستي دق رخآ 

لافطألا ةرخس وأ ةحلسملا تاعازنلا نع مجانلا ىذألا وأ يسنجلا 
وأ ةراعدلا وأ ءاغبلا تالاجم يف لمعلل مهفاطتخا وأ مهعيب وأ 

.ةرطخلا تاردخملا 

ءوس وأ لامهالا وأ ىذألل اوضرعت نيذلا لافطألا ىقلتي نأ دبال
ىلإ ةدوعلاو مهتاذل مهمارتحا ةداعتسال ةمزاللا ةدعاسملا ةلماعملا 

.ةيدايتعالا مهتايح 

نوناقلا ةفلاَخُم ةمهت مهيلإ تهِّجُو نيذلا لافطألا ىقلتي نأ بجي
يف اوزِجُح نيذلا لافطألا ءاصقإ يغبني .ةينوناقلا ةدعاسملا 
يغبني امك ،نيغلابلا نع نوجسلا وأ ةيبيدأتلا تاسسؤملا 

.مهتالئاعب لاصتالا ةموادم نم اونكمتي نأ مهل 

 :ةيلوؤسم لافطألا ىلع
 .مهيدلاو كلذ يف امب نيرخآلا قوقح مارتحا

.ةنامألاو قدصلاب يلحتلا
حتلاو نيرخآلا هاجت ةيناودعلا ةسرامم نع عانتمالا

.مهئاذيإو مهب شر
.مهتئيبب ةيانعلا

اذه ةكراشمو مهتاردق مهيلع هيلمُـت ام ردقب مُّلعتلا
 .نكمأ املك نيرخآلا عم ةربخلاو ةفرعملا 

نيررضتملاو نيمورحملاو نيجاتحملا ةدعاسم
.زييمتلا اياحضو 
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 ةمحرلا فشتكي يذلا لفطلا رودقمب نوكيس
.لضفأ ةروصب دغلا لافطأ ىعري نأ ةلادعلاو

نم اًددع لفطلا قوقحب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا دِّدحُت •
كلت .ةيساسألاو ةيملاعلا مهتايلوؤسمو لافطألا قوقح 

ريفوتو ةياعرلاو ةيامحلا نيمأت ىلإ فدهت تايلوؤسملاو قوقحلا 
امهمو ،اوناك امنيأ ،لافطألا عيمجل ةنكمملا صرفلا لضفأ 

اًءاسنو اًلاجر اوحبصيو اوأشني يكل ،مهفورظ تناك 
 .ةيلوؤسملا نم ردق ىلعو ءاحصأ 

.اًماع 18 ـلا نس نود صخشلاب لفطلا فَّرعُي 

.لفطلا قوقحب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا ميهافم ساسأ ىلع موقت  Jerry Tyrrell ليريت يريج اهطبنتسا ةركف وه  The Kidz Rights Project لافطألا قوقح عورشم


