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البند  ٤من جدول األعمال املؤقت
النظر يف تقارير الدول األطراف

قائم ةةة الس ةةائل التر ةةملة ملتقري ةةر الق ةةدا س ةةة الممل ةةة العر ةةة الس ةةعو ية
مبوجةةا الةةا ة  )١(١٢سةةة التوتولةةول اارت ةةارق الملاةةة متفاق ةةة حقةةوق
الطفل شأن ع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف الوا اإلمح ة
إضافة

ر و الممل ة العر ة السعو ية عملى قائمة

السائل*

[اتريخ االستالم 13 :حزيران/يونيه ]٢٠1٨

__________

*

تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.
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إجةةام الممل ةةة العر ةةة السةةعو ية عملةةى قائمةةة السةةائل التعملقةةة تقريةةر
الممل ةةة األول ا ةةات ملتوتول ةةول اارت ةةارق اتفاق ةةة حق ةةوق الطف ةةل
ش ةةأن ة ةع األطف ةةال واس ةةتغالل األطف ةةال يف البغ ةةاء ويف ال ةةوا اإلمح ةةة
()CRC/C/OPSC/SAU/Q/1
سقدسة
 -1تتضمممن هممذه الوثيقممة وجمماقا وتملليقمماا اململ ممة الملربيممة ال ممملودية عل م قائمممة امل ممائ
الص ممادرة عم ممن نم ممة حقم مموة الم م م الوثيقم ممة رقم ممم ( ،)CRC/C/OPSC/SAU/Q/1بشم ممقن تقريم ممر
اململ ممة األول( )1اخل ممارب قلربوتوك ممول االتتي ممارو الت اقي ممة حق مموة الم م م بش ممقن بيم م األ ممال
واستغالل األ ال البغاء و املواد اإلقحية( ،)٢وجتدر اإلشارة وىل أنه قد مت اختاذ الملديمد ممن
التدابري التشريملية واإلجرائية الراميمة وىل تملزيمز مبمادض وانمماقا حقموة اإلن مان اما قيقما ا قموة
الممض تضمممنتقا ات اقيممة حقمموة الم م ( )3والربوتوكممول االتتيممارو عمما املتمللممل ببي م األ ممال وبغمماء
األ ال واستغالعم املواد اإلقحية ،وسميتم اسمتملراه همذه التمدابري مملمره اإلجماقا علم
قائمة امل ائ  .وقيما يلي وجاقا اململ ة عل قائمة امل ائ حب ب ترتيبقا الوثيقة.

اإلجا ة عملى الفقرة ()١
 -٢ما يزال الملم جمار علم ونشماء قواعمد بيماقا ت مقم قيمام التقمدم ازمر تملزيمز و ايمة
حق مموة اإلن ممان ،ويش ممم ذل ممز الوق مماء قلتزام مماا اململ ممة اوج ممب ات اقي مماا حق مموة اإلن ممان ال ممض
أصممبحت رق م ا قيقمما ،امما قيقمما االت اقيممة والربوتوكممول وقممل ممما أشممري وليممه ال قممرة ( )17مممن التقريممر.
وجت ممدر اإلش ممارة وىل أن هيا ممة حق مموة اإلن ممان وه ممي ا ق ممة اململني ممة اتابمل ممة تن ي ممذ ا ق مماا ا ومي ممة
الت اقياا حقموة اإلن مان المض أصمبحت اململ مة رقما قيقما ،قمد ن مقت مم اعيامة الملاممة لإلحصماء،
للقيممام قألدوار املنو ممة ب م جقممة قيممما يتمللممل جبم م البيمماقا ذاا الملالقممة حبقمموة اإلن ممان وحتليلقمما
ونشرها وتي ري ا صول عليقا من تالل م وح وسجالا ودارية وبمريقة علمية ممنقجة.

اإلجا ة عملى الفقرة ()٢
 -3مل يمتم رصمد أو جر ممة تتمللمل قملممال االسمتغالل ا ن مي لل ممال ال م ر وال ممياحة،
وقيممما يتمللممل قالجتممار قألشمميارب ،قنتيجممة للجقممود املتيممذة م اقح مة هممذه ا مرائمد اد عممدد
املالحقمماا القضممائية واإلداقا ،حيممع بلمما عممدد شم اوا االجتممار قألشمميارب الممض تلقتقمما هياممة
حقمموة اإلن ممان عممام ٢٠15م ( )٢٢ش م وا ،بن ممبة ( )٢5%مممن ويلمماد عممدد الش م اوا
الممض تلقتق مما اعيا ممة ،وبلغممت ع ممام ٢٠16م ( )15ش م وا بن ممبة ( )٠.6%م ممن ويل مماد ع ممدد
الشم اوا ،كممما نتممرا ازمماكم تممالل املممدة مممن عممام ٢٠1٢م وىل عممام ٢٠17م ( )٤75قضممية

__________

()1
()٢
()3
2

يشار وليه الحقا ب لمة "التقرير".
يشار وليه الحق ا ب لمة "الربوتوكول".
يشار وليقا الحقا ب لمة "االت اقية".
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اجتممار قألشمميارب ،كممما بلمما عممدد القضمماجت املتمللقممة قالجتممار الممض مت اكتشمماققا مممن م تشممي و ارة
الملم م والتنميممة االجتماعيممة ( )57حالممة عممام ٢٠17م ،وجتممدر اإلشممارة وىل أنممه مل يممتم رصممد
أو جر ممة بي م أو اس ممتغالل أ ممال البغ مماء أو نق م األعض مماء ،حي ممع ت مماد تنحص ممر أش م ال
االجتار قأل ال املرصودة الملم الق رو والت ول.
 -٤وقلن بة للحاالا املتمللقة قسمتغالل األ مال املمواد اإلقحيمة علم اتمتالأ أنواعقما
وأشم اعا ،قتجممدر اإلشممارة وىل أن هممذه األقملممال ارمممة اوجممب الملديمد مممن األنتمممة ومنقمما :نتممام
اية الم املشار وليه ال قرة ( )3٠من التقرير ،ونتام م اقحة جرائم اململلوماتية املشار وليمه
ال قرة ( )3٢من التقرير ،وقد قشرا النيابة الملامة تالل األعوام من 1٤36هم وىل 1٤39هم
املواقممل (مممن ٢٠15م وىل ٢٠1٨م) ( )٤٠5قضممية تتمللممل ق ممرائم اإلقحيممة واسممتغالل األ ممال
عرب اإلنرتنت ووسائ التقنية.

اإلجا ة عملى الفقرة ()3
 -5تق مموم هيام ممة حقم مموة اإلن م ممان وقم ممل صم ممالحيااا املنصم ممورب عليقم مما تنتيمقم مماد بوان م م
ال ياس ممة الملام ممة لتنمي ممة ال مموعي حبق مموة اإلن ممان ،واق مرتاح س ممب الملم م عل م نش ممر ثقاق ممة حق مموة
اإلن ممان والتوعي ممة مما ،وذل ممز م ممن ت ممالل املؤس مماا واألجق ممزة امليتص ممة قلتملل مميم والتم ممدريب
واإلعممالم ،ووسممائ التواص م االجتممماعي ،وموق م اعياممة اإلل ممرتوا قإلانمماقة وىل عقممد املممؤ راا
والنممدواا م ممائ حقمموة اإلن ممان ،واملشمماركة قيقمما ،ووصممدار النشمراا واوممالا واملمبوعمماا
املتصمملة هممداأ اعياممة واتتصاصممااا .وتشممم أنشمممة المموعي التملريمما مممورة األقملممال اورمممة
واملوصوقة الربوتوكول.
 -6كممما صممدر األمممر ال ممامي ال ممر رقممم  13٠٨٤واتريممخ 1٤36/3/٢7ه م املواقممل (1٨
يناير ٢٠15م) القااني قملواققة عل وان وسرتاتيجية و نية قوة اإلن مان اململ مة شماملة
مي م املب ممادض واألس ممل ال ممض ا ممدأ وىل اي ممة وتملزي ممز حق مموة اإلن ممان ،وق ممل مب ممادض الش مريملة
اإلسممالمية ،والنتممام األساسممي للح ممم ،واألنتمممة األتممرا ،واالت اقيمماا اإلقليميممة والدوليممة ذاا
الصلة حبقوة اإلن ان الض أصبحت اململ ة رقاا قيقا ،واالسرتشاد بملدد من اإلعالقا وبمرام
ومنمماه الملمم اإلقليميممة والدوليمة ،ويممتم الملمم حاليم ا علم مشممروي اإلسمرتاتيجية مممن تممالل نممة
م ونة من ا قاا ا ومية وغري ا ومية ذاا الملالقة ،وقد تضمن مشروي اإلسمرتاتيجية سمتة
حماور هي :اإل ار القانوا ،والقدراا املؤس ية ،واوتم املدا ،وقماي األعمال ،وثقاقة حقوة
اإلن ممان ،والتملمماون اإلقليمممي والممدودد وينبنممل منقمما عممدد مممن األهممداأ وال مربام واملبممادراا الممض
تتناول يلي حقوة اإلن ان.
 -7كممما تتمموىل نممة الم م التابملممة ولممل شممؤون األسممرة املشممار وليممه ال قممرة ( )35مممن
التقرير ،نشر الوعي حبقوة الم م  ،وبيمان تممورة انتقاكقما اما ذلمز االنتقاكماا املوصموقة
الربوتوكول ،هذا قإلاناقة وىل الدور الذو قامت به اللجنة الو نية للم ولة (ال ابقة) املوانح
ال قرتني ( )111 ،36من التقرير.
 -٨وقيممما يتمللممل قخلمم واإلسمرتاتيجياا الو نيممة مممن أجم تملزيممز و ايممة حقمموة الم م
اململ ممة الملربيممة ال ممملودية ققممد مت و ممالة حزمممة مت املممة مممن املبممادراا الممض تغمممي كاقممة جوانممب
GE.18-12331

3

CRC/C/OPSC/SAU/Q/1/Add.1

التملام م الملنا األسرو والملنا اند األ ال انمن برقم التحول الو ين (أحمد بمرام رييمة
اململ ة  )٢٠3٠وهي:


أتسيل جقة للحماية األسريةد



تموير آلياا التملاون بني ا قاا اململنية قلملناد



تموير الا توعوية لزجتدة ن بة الوعي قلملنا األسرود



تموير حزمة مت املمة ممن اخلمدماا لتغممي احتياجماا الضمحاجت واململتمدين أثنماء
وبملد الملنا األسرود



تموير مراكز البالغااد



تموير مراكز اإلرشاد األسرو.

 -9كم مما أن ن ممة ا ماي ممة م ممن الملن مما التابمل ممة ول ممل ش ممؤون األس ممرة تملم م م عل م م وع ممداد
اإلسم مرتاتيجية الو ني ممة للحماي ممة م ممن الملن مما األس ممرو وال ممض تن ممجم مم م ب ممرقم التح ممول ال ممو ين
واململاهداا الدولية الض انضمت وليقا اململ ة ومن انمنقا االت اقية والربوتوكمول ،وجتمدر اإلشمارة
وىل أن الل األسرة يشارك م ا قاا امليتصة وعداد اإلسمرتاتيجية الو نيمة زاربمة اسمتغالل
األ ال عرب اإلنرتنت.
 -1٠وتتضمماقر األ ممر القانونيممة واملؤس ممية ،والتممدابري اإلجرائيممة الممض تضمممل بتن يممذها ا قمماا
اململنيممة ،قإلانمماقة وىل ممما تقمموم بممه ا قمماا الرقابيممة امما قيقمما مؤس مماا اوتم م املممدا مممن أدوار،
للحيلولة دون وقوي األ ال انحاجت لالنتقاكماا املوصموقة الربوتوكمول ،وممن ذلمز مما تضممنه
نتممام اي ممة الم م ال ممذو صممدر اوج ممب املرسمموم املل ممي رقممم (م )1٤/واتري ممخ 1٤36/٢/3ه م م
املواقمل ( ٢5نموقمرب ٢٠13م) ،حيمع يقمدأ حب مب املمادة ( )٢منمه وىل التقكيمد علم مما قررتممه
الش مريملة اإلسممالمية ،واألنتمممة واالت اقي مماا الدوليممة الممض ت ممون اململ ممة رق ما قيقمما والممض حت م
حقمموة الم م وحتميممه مممن كم أش م ال اإليممذاء واإلاممال ،ونشممر المموعي حبقمموة الم م والتملريمما
ا ،و اصة ما يرتب حبمايته ممن اإليمذاء واإلامال ،ويمن النتمام علم اعتبمار عمدد ممن األقملمال
انابة ويذاء أو واال حبل الم ومن بينقا الت بب انقماي تملليممه ،وسموء مملاملتمه ،والتحمر
به أو تملريضه لالستغالل ،واستيدام ال لماا امل ياة المض حتم ممن كرامتمه ،والتمييمز انمده ألو
س ممبب عرق ممي أو اجتم مماعي أو اقتص ممادو .وحيت ممر النت ممام الوق ممت ن ممه ونت مما ونش ممر وع ممره
وت ممداول وحي مما ة أو مص ممنا موج ممه للم م خيا ممب غريزت ممه أو ينريه مما ا مما ي مزين ل ممه س مملوك ا خمال م ا
للشريملة اإلسالمية أو النتمام الملمام أو اآلداب الملاممة ،كمما تضممن نتمام م اقحمة جر مة التحمر
الص ممادر قملرس مموم املل ممي رق ممم (م )96/واتري ممخ 1٤39/9/16ه ،املواق ممل ٢٠1٨/5/31م،
الا.
ال قرة ( )٢من املادة (ال ادسة) التشديد قلملقوبة حال كان اوين عليه جبر ة التحر

اإلجا ة عملى الفقرة ()4
 -11حتررب اململ ة عل ختصي ن بة كبرية من ميزانيتقا املالية ال نوية لقمماي الم ولمة ،اما
ذلز تن يذ الربوتوكول ،وذلز من تالل ما خيص للجقاا ا ومية ذاا الملالقمة املباشمرة
ممذا القممماي ومنقمما و اراا :التمللمميم ،والصممحة ،والملمم والتنميممة االجتماعيممة وغريهمما .وتتمموىل و ارة
4
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بنود امليزانية اا يضمن است ادة ال ااا اململنيمة امن
املالية التحقل من ح ن صرأ ما خيص
قيقا األ ال .كما جتدر اإلشارة وىل أنه يصملب حتديمد املموارد املن قمة علم تن يمذ الربوتوكمول ألن
املنق املتب وعمداد ميزانيمة الدولمة يملتممد علم البنمود الملاممة المض تشمم يليم ال اماا الملمريمة.
وتتوىل ا قاا ا ومية الض يتمللل اتتصاصقا قلم ولة أو اجاالا حمددة منقا ،مراجملة أوجمه
االن مماة املمماد عل م القماعمماا الممض تشممرأ عليقمما ومنقمما قممماي الم ولممة ،وحتديممد ا وانممب الممض
حتتا لزجتدة االن اة ،ومراجملة ذلز م و ارة املالية عند مناقشة امليزانية ال نوية.
 -1٢كما أن هياة حقوة اإلن ان تتماب تن يمذ ا قماا ا وميمة اللتزامماا اململ مة اوجمب
ات اقي مماا حق مموة اإلن ممان ا مما قيق مما ات اقي ممة حق مموة الم م م  ،وترص ممد تقاريره مما ال ممنوية أوج ممه
القصور األداء ،وأسبا ا والض قد ي ون منقا قلة أو عدم قاعلية االن ماة املماد .وذلمز الختماذ
ممما يلممزم مممن وج مراءاا ململا ممة هممذا القصممور .كممما تتمموىل مؤس ماا اوتم م املممدا ومنقمما ا ممليممة
الو نية قوة اإلن ان امل ااة رصد ما قد يوجد من تقصري.

اإلجا ة عملى الفقرة ()5
 -13ك لمت أنتممة اململ مة ايمة حقموة األ مال وتقمد الرعايمة الال ممة عمم دومنما أو ييمز
بينقم ،وسنت اإلجراءاا الرامية وىل حتقيل هذا املقصد ود ومته ،كما أهنا أولت األ ال األكنر
عرانمة النتقماك حقموققم ب ممبب ومروققم اخلاصمة ،أو أوانماعقم اململيشممية أو أوانماي أسمرهم عنايممة
قلغمة .وممن ذلممز مما تضممنه نتممام ايمة الم م مادتممه ( )7ممن أن للم م الممذو ال تتمواقر لممه
بياة عائلية مناسبة ،قد يتملره قيقا لإليذاء أو اإلاال ،ا ل الرعاية البديلة من تالل األسرة
ا ااننة الض تتوىل ك التمه ورعايتمه مؤس ماا الرعايمة االجتماعيمة ا وميمة أو األهليمة أو اخلرييمة،
وذا مل تتم مواقر أس ممرة حاان ممنة ،وتت مموىل و ارة الملمم م والتنمي ممة االجتماعي ممة وعم ممال ه ممذا املب ممدأ جبميم م
ال ب  ،قلتملاون م ا قاا ا ومية ومؤس اا اوتم املدا.
 -1٤وقد أ لقت و ارة الملم والتنمية االجتماعية بمرقاني لرعايمة األ مال ازمرومني ممن بيامة
أسرية ،اا :برقم األسر ال اقلة ،الذو ي مح بقيام األسر برعاية األ مال األيتمام رعايمة كاملمة
ودائممة حتقممل عمم األمممان الن مي واإلشممباي الملمما ي .وبمرقم األسممر الصمديقة الممذو يقممدأ وىل
تملويض األ ال األيتام ن تتموىل األسمر الراغبمة رعمايتقم رعايمة جزئيمة .وجتمدر اإلشمارة وىل أن
األ ممال الممذين ال يت مما احتضمماهنم مممن قبم األسممر ،ويودعممون مؤس مماا الرعايممة ،تقممدم عممم
عنايممة قائقممة ،يراعم قيقمما تلبيممة يليم احتياجمماام امما قيقمما االحتياجمماا الن ممية واالجتماعيممة مممن
قب أتصائيني وأتصائياا ن يني واجتماعيني يململون تلز الدور.
 -15وقيممما يتمللممل قل قممر الممذو هممو أحممد األسممباب الممض جتمل م األ ممال عرانممة لالنتقاكمماا
املوص مموقة الربوتوك ممول ،قق ممد مت اخت مماذ الملدي ممد م ممن الت ممدابري الرامي ممة وىل م اقحت ممه ،وم ممن أبر ه مماد
صممدور األمممر ال ممامي رقممم ( )٢٤535واتريممخ  ٢٢قربايممر ٢٠17م القاانممي قعتممماد احت مماب
ت م لل قممر اململ ممة ومؤش مراته ،وقيممام بنممز التنميممة االجتماعيممة بملممدد مممن املبممادراا وال مربام ،
كممربقم األسممر املنتج ممة و ممني الملم م ا ممر الممذو يقممدأ وىل تق ممد الممدعم والرعايممة والتموي م
للمشاري املتناهية الصغر ومشاري األسر املنتجة والصناعاا اليدوية وا رقية قململ ة من تالل
ش مرائح ويليممة متنوعممة ،وب مرقم بيممت ازممرتأ الممذو يقممدأ وىل تقممد عممدد مممن اخلممدماا غممري
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املاليممة لتنميممة وتنتمميم األنشمممة االقتصممادية للق مراد واألسممر أصممحاب املشمماري الصممغرية ومشمماري
األس ممر املنتج ممة (املش مماري املنزلي ممة) وم ممن ذل ممز تق ممد ت ممدماا التقهي م وال ممدعم وتم مموير وت ممويل
املنتجم مماا بنمم مماذ مبت م ممرة تتناسم ممب م م م األس م مواة ازليم ممة والدوليم ممة ،وأتهي م م ال م موادر البش م مرية
املتيصصة تن يذ املشاري  ،وت ملي دور ا قاا ذاا الملالقة ودعم التن يل بينقا.
 -16كممما مت جتدة خمصصمماا الضمممان االجتممماعي ،وذلممز برق م ا ممد األعل م مليصصمماا
الضمممان االجتممماعي للسم ممرة م ممن سممتة عشممر ألمما ومممائض رجتل ( )16.٢٠٠وىل واحممد وثالثممون
ألا ومائة رجتل ( )31.1٠٠ال نة ،وتملزيز الربام امل اندة الضمان االجتماعي ودعمقا،
ومم ممن أاقم مما :بم ممرقم (األسم ممرة املنتجم ممة) وبم ممرقم (ال م ممر والتقثيم ممع) ،وبم ممرقم (ا قيبم ممة والم ممزو
املدرسي) ،وبرقم (امل اعداا النقدية ألج الغذاء) ،وبرقم (قواتري ال قرقء واملاء) ،وبمرقم
امل مماعدة إلقامممة املشممروعاا
(تممرميم املنمما ل) مل ممت يدو الضمممان ،وونشمماء بممرقم متيص م
الصغرية للسر ازتاجمة بت ل مة ويلاليمة قمدرها ( )٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠أل مي مليمون رجتل ،وونشماء
بممرقم مشممروعاا األسممر املنتجممة بت ل ممة ويلاليممة قممدرها ( )1,5٠٠,٠٠٠,٠٠٠ألمما وم مممائة
مليون رجتل مل اعدة هذه األسر اقتنماء اململمداا المض نم رأم املمال واخلامماا الال ممة وغريهما
لبدء هذه األسر نشا ااا ،وو الة برقم "ح اب املوا ن" ململا ة األثمر ازتمم لإلصمالحاا
االقتص ممادية املتي ممذة و ممار "ريي ممة اململ ممة  "٢٠3٠م ممن ت ممالل دق م مب ممالا نقدي ممة للم موا نني
متوسمممي وحمممدودو الممدت  ،وقممد بلغمت ن ممبة الن مماء امل ممتقالا  %55مممن ويلمماد امل ممتحقني
امل ممتقلني ،وبلغممت ن ممبة رقا األسممر  %7مممن ويلمماد أرقب األسممر ،ون ممبة اإلقيل مممن ويلمماد
امل تحقني .%٢5
 -17وقيممما يتملل ممل قلملن مما األس ممرو ،قذان مماقة وىل م مما ذك ممر ثن مماجت ه ممذه امل ممذكرة ،قق ممو ا ممرم
اوجب أنتمة اململ ة ،وقد صدرا مؤترا عدد من األنتمة الض ادا من قموة اإل مار النتمامي
للقضاء عل الملنا ،ومنقا نتام ا ماية من اإليذاء الذو مل جيرم اإليذاء قح ب ،وومنا اجته وىل
مملا ة التواهر ال لوكية الض تشري وىل وجود بيااا مناسبة مدويل اإليمذاء اوتمم  .وقعتبمار
أن اإليمذاء ممن ا مرائم أو امليال ماا المض تتملمب التمدت الملاجم نتمرا ملما ينمت عنقما ممن أانمرار
بدنية ون ية واجتماعية ،وقعتبار أنه قد حيديل بمليدا عن الرقابمة و ائلمة امل مؤولية ،ققمد أوجمب
النتام علم كم ممن ا لم علم حالمة ويمذاء اإلبمالو عنقما قمورا ،كمما أوجمب علم املووما المذو
ا ل م عل م حالممة ويممذاء طحا ممة جقممة عملممه ق الممة عنممد علمممه مما ،وعل م جقتممه وبممالو ا قممة
امليتصممة أو الش ممر ة حبال ممة اإليممذاء ق ممور الملل ممم مما .وق ممد ص ممدرا الالئحممة التن يذي ممة للنت ممام ال ممض
تضمممنت ونشمماء مركممز لتلقممي بالغمماا اإليممذاء ،ويش م هممذا النتممام ونتممام ايممة الم م ونتممام
م اقحة جر ة التحر سياجا قانونيا ي م اقحة الملنا اند األ ال.
 -1٨كممما مت اختمماذ الملديممد مممن التممدابري مل اقحممة ومماهرة ت ممول األ ممال ،ومممن أبر همما :ونشمماء
مراكممز اإلي مواء لل ممال املت مولني ،وذلممز قلتمل مماون م م مؤس مماا اوتم م املممدا ،وتقمموم تل ممز
املراكم ممز بتقم ممد الرعايم ممة وا مايم ممة للشم مميارب املت م مولني الم ممذين تق م م أعمم ممارهم عم ممن  1٨عام م م ا
واستضمماقتقم أممماكن تاصممة ومالئمممة ،وتقممد اخلممدماا االجتماعيممة والصممحية والن ممية وىل
حممني االسممتدالل علم أسممرهم وت ممليمقم عممم .وكممذلز وجمراء دراسممة علم أسممرهم ململا ممة وانممملقا
والوقوأ عل أسباب ممارسمة همذا ال ملوك ،ووانم اخلمم الملالجيمة لملمدم الملمودة لمذلز كمذجراء
عالجي ،وقد نت عن هذه التدابري ا د من واهرة الت ول الشواري.
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 -19ا ممدير قلممذكر أن أنتمممة اململ ممة ومنقمما نتممام ايممة الم م تملمما حبمايممة حقمموة الم م
ورعايته دون ييز أو تقييد ويشم ذلزد اية حقوقمه دون النتمر صم ته أو وانممله أو ورقمه،
وقلتاد قذن يلي األ ال اململ ة يتمتملون قلقدر ذاته من ا ماية والرعاية.
 -٢٠ا م ممتم و ارة الملم م م م والتنمي م ممة االجتماعي م ممة بقم م مماي الم ول م ممة م م ممن حي م ممع رس م ممم اخلم م م م
واإلسرتاتيجياا والربام ال يلة بتوقري الرعاية وا مايمة االجتماعيمة لل مال ازمرومني واأل مال
اململرانني للميا ر من ا وانب الصحية والن مية واالجتماعيمة والرتبويمة والنقاقيمة ،تاصمة أولامز
الممذين حتممي ممم مشمماك اجتماعيممة واقتصممادية يملجممزون عممن مواجقتقمما والتغلممب عليقمما ،وتقممدم
الرعاي ممة الش مماملة لل ممال الص ممغار م ممن األيت ممام ومم ممن ال تت مموقر ع ممم الرعاي ممة ال ممليمة األس ممرة
أو اوتمم  ،وكممذلز األ ممال اململمموقني واأل ممال اململرانممني للملنمما جبميم أشم اله ،وأولممت الممو ارة
األ مال األكنممر عرانمة النتقمماك حقمموققم عنايمة تاصممة ،كاأليتممام ،وذوو اإلعاقمة ،وازممرومني مممن
البياممة الملائليممة و،مموهم ،وللم م الممذو ال تت مواقر لممه بياممة عائليممة مناسممبة قممد يتملممره قيقمما لإليممذاء
أو اإلام ممال ا م ممل الرعايم ممة البديلم ممة مم ممن تم ممالل األسم ممرة ا اانم ممنة الم ممض تتم مموىل ك التم ممه ورعايتم ممه
ومؤس اا الرعاية االجتماعية ا ومية أو األهلية أو اخلريية وذا مل تتواقر أسرة حااننة.
 -٢1كما أن اللجوء وىل ويداي األ ال مؤس اا الرعاية ومنما همو وجمراء أتمري ،وهمذا همو
اململمممول بممه عل م أره الواق م اململ ممة ،حيممع تتمموىل و ارة الملم م والتنميممة االجتماعيممة وعمممال
هذا املبدأ جبمي ال ب قلتملاون م ا قاا ا ومية ومؤس اا اوتم املدا.
 -٢٢وجتدر اإلشارة وىل أن األ ال الذين ال يت ما احتضماهنم ممن قبم األسمر ،ويودعمون
مؤس اا الرعاية ،تقدم عم عناية قائقة ،يراع قيقا تلبية يلي احتياجاام اا قيقا االحتياجاا
الن ممية واالجتماعي ممة م ممن قبم م أتص ممائيني وأتص ممائياا ن مميني واجتم مماعيني يململ ممون تل ممز
الدور ،وقد بلا عدد األيتام لدا األسر ا ااننة حىت اتريخ اعداد هذه املذكرة (. )٨396
 -٢3وتملا و ارة الملم والتنمية االجتماعية بتشجي املوا نني علم تنتميم جقمودهم التموعيمة
كي ي دوا احتياجاا األقراد وا ماعاا بياتقم ازلية ،عمن ريمل ت موين ا ممليماا اخلرييمة،
ايتلمما املنمما ل ش ممىت اومماالا وم ممن أهممم أعمممال وب مرام ا ممليمماا اخلريي ممة ومراكممز التنمي ممة
االجتماعية رعاية األمومة والم ولة من :




التوس



تش ممجي أقم مراد اوتمم م بتقس مميل يلملي ممة متيصص ممة توعي ممة األ ممال اي مما ر
اإلنرتنت أو يلملية التوعية طساءة التصرأ م األ ال عرب اإلنرتنتد



تشممجي أق مراد اوتم م لتقس مميل يلمليمماا تريي ممة لرتشمميد اس ممتيدام أق مراد اوتم م
لإلنرتنت وترسيخ قيم اوتم التملام عرب وسائ التواص االجتماعيد
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تصممميم وتن يممذ ب مرام (توعويممة وتنقي ي مة) موجقممة للسممر ولل ممال عممن خممما ر
التملره للتحر ا ن مي عمرب مواقم التواصم االجتمماعي ممن تمالل ا ممليماا
األهلية املتيصصة قلتوعية واإلرشاد قلتملاون م ا قاا امليتصةد
برام تنقيا األم والم لتقهي األمقاا حول رعاية و اية األ الد

تشجي أقراد اوتم
التوس

أتسيل يلملياا و ان أهلية ختصصية اال رعاية الم ولةد

مراكز اإلرشاد األسرو ايتلا منا ل اململ ةد
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التملم مماون م م م املراكم ممز املتيصصم ممة
اجتماعي وثقا قاع .

تصم ممميم ب م مرام توعويم ممة هادقم ممة وذاا أثم ممر

 -٢٤كممما مت و ممالة بممرقم "تنقي مما األم والم م " قلش مراكة بممني و ارة التملل مميم ويلمليممة رعاي ممة
الم ولممة مممن تممالل مراكممز التنميممة االجتماعيممة وعممددها ( )٤٠مركممز علم م ممتوا اململ ممة واملشممروي
مواقل عليه قخلمة ال نوية عذا الملام 1٤39هم املواقمل (٢٠1٨م) ،وكمذلز بمرقم "التوعيمة حبمايمة
الم م مممن التحممر ا ن ممي" سمموأ تن ممذه بملممض ممان التنميممة االجتماعيممة ،وتملزي مزا آلليمماا تلقممي
الش م اوا املتصمملة قلملنمما ،مت تشممغي مركممز تلقممي البالغمماا بتمماريخ  ٢٠مممارم ٢٠16م ،ب ممادر
ن ممائي يملم م عل م مممدار ( )٢٤سمماعة ،السممتقبال يلي م بالغمماا الملنمما األسممرو مممن تممالل رقممم
موحممد هممو ( ،)1919كممما مت ت مموين قممرة ايممة يلي م املنمما ل وازاقتمماا لتلقممي البالغمماا،
واست مال اإلجراءاا الال مة ،وم اعدة الضحاجت ،ووحالة من تتوقر حبقه دالئ كاقية عل ارت ابه
جر ة وىل النيابة الملامة الست مال اإلجراءاا النتامية وقل ما ن عليه نتام ا ماية من اإليذاء.
 -٢5كم م م م مما ص م م م ممدر نت م م م ممام م اقح م م م ممة جر م م م ممة التح م م م ممر قملرس م م م مموم املل م م م ممي رق م م م ممم م96/
ال قممرة  ٢مممن املممادة  6مممن
واتريممخ 1٤39/9/16ه املواقممل ( 1يونيممو  )٢٠1٨والممذو ن م
النتممام ن ت ممون عقوبممة جر ممة التحممر ال ممجن مممدة ال تزيممد عممن مممل سممنواا وغرامممة ال تزيمد
عممن ثالئائممة ألمما رجتل (أو ممما يملممادل  ٨٠ألمما دوالر) وذا كممان اوممين عليممه مالا أو مممن ذوو
االحتياجاا اخلاصة أو وذا وقملت ا ر ة م ان دراسة أو رعاية أو ويواء.

اإلجا ة عملى الفقرة ()6
 -٢6مل يتم رصد أ ال اململ ة يمليشون الشواري عل الدوام (أو ال جيدون مقوا عمم
غممري الش مواري) ،وومنمما ينحصممر ارتبمما األ ممال قلش مواري اململ ممة ممارسمماا الت ممول والبي م
و،و ذلز ،وواناقة وىل ما ذكر ال قرة ( )16ممن همذه املمذكرة ،ققمد راعم نتمام ايمة الم م
يلي م هممذه امل ممائ  ،حيممع تضمممنت املممادة ( )1٨منممهد ول مزام ا قمماا ذاا الملالقممة قختمماذ يلي م
التدابري املناسبة من أج رق مملاقة األ ال الذين يمليشون وروأ صملبة ،كاأل مال املتنما ي
عليقم ،وأ ال الشواري املشردين ،وانحاجت ال واريل وا روب" ،وقد مت ونشاء دور لتقد الدعم
وا ماي ممة والرعاي ممة لل ممال املت م مولني والباع ممة املتجم مولني ،مم مما جيمللق مما م ممالذا آمنم ما للض ممحاجت م ممن
األ ال من أج التغلب عل اآلاثر ال لبية عذه املمارساا.
 -٢7وجتدر اإلشارة وىل أن استغالل األ مال الت مول أو الملمم الق مرو و،مو ذلمز ،همو
من صور االجتار قألشيارب اورم اوجب نتام م اقحة جمرائم االجتمار قألشميارب املشمار وليمه
مواانم عممدة مممن التقريممر ،والممذو تصم الملقمموقا قيممه وىل ال ممجن مممدة ( )15سممنة ،والغرامممة
املالية المض تصم وىل (مليمون) رجتل ،وجيمرو حاليما دراسمة مشمروي نتمام مل اقحمة الت مول ،يقمدأ
وىل مواجقة واهرة الت ول ومملا ة م ببااا ويتضممن املشمروي تملريما الشمي املت مول وحتديمد
اإلجراءاا ملتابملة املت ولني ودراسة أحواعم وتوقري ما ي تلزم من الربام التقهيلية والتدريبية.
 -٢٨كم مما ون م ممن مقم مماا اللجن ممة الو ني ممة مل اقح ممة جم مرائم االجت ممار قألش مميارب املشم م لة
اوجب قرار الل الو راء رقم  ٢٤٤واتريخ 1٤3٠/7/٢٠ه املواقل (٢٠٠9/7/13م) ،اململنيمة
بتن يممذ نتممام م اقحممة جمرائم االجتممار قألشممياربد التوصممية طبقمماء اوممين عليممه اململ ممة وتوقيممل
أواناعه النتامية اا نه من الملم وذا أقتض األمر ذلز.
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 -٢9كما حيتر نتام ايمة الم م كم مما يملمد ويمذاءا أو واماال للم م  ،وممن ذلمز :الت مبب
انقممماي تملليمممه ،أو وجمموده بياممة قممد يتملممره قيقمما لليمممر ،أو سمموء مملاملتممه ،أو اسممتغالله
مممادجتا أو اإلجمرام أو الت ممول ،أو التقصممري البممني املتواصم تربيتممه ورعايتممه ،وكم ممما يقممدد
سالمته أو صحته ا دية أو الن ية .وقد حدد النتام عددا من املمارساا ازتورة والمض يملمد
قيقمما الم م مملرانمما خلمممر اال ،مراأ خلمممر اال ،مراأ ،ومنقمماد ممارسممة الت ممول أو أو عم م غممري
مشروي ،وتروجه عن سلمة األبوين أو من يقموم علم رعايتمه ،واعتيماده اعمرب ممن البيمت أو ممن
املؤس اا الرتبوية أو اإليوائية ،واعتياده عل النوم أماكن غري مملدة لإلقامة أو املبيت.
 -3٠وجيدر التنويه وىل أن األ ال الذين يتم استغالعم من تالل الت ول أو الملم الق مرو
يملدون اوجب أنتممة اململ مة ذاا الملالقمة انمحاجت ،وال يملماملون مملاملمة ا نماة و القم ا ،وقلتماد
قذنممه ال يلق م علمميقم القممبض وال يممتم تممرحيلقم وذا كممانوا أجانممب وال بملممد االنتصمماأ عممم وتقممد
امل اعدة الن ية واالجتماعية والقانونية عم.

اإلجا ة عملى الفقرة ()7
 -31جتممرم أنتمممة اململ ممة اسممتغالل األ ممال جبمي م أش م اله وصمموره ،امما ذلممز اسممتغالعم
جن يا ال ر وال ياحة ،ومن تلز األنتمة نتام اية الم الذو اعتمرب اسمتغالل األ مال
جن يا من أش ال اإليمذاء اورممة ،كمما تضممنت املمادة ( )9منمه حتمر اسمتغالل الم م جن ميا،
أو تملريضممه ألشم ال االسممتغالل ا ن ممي ،وجت مدر اإلشممارة وىل أن امليمما بني ح ممام هممذا النتممام
هممم املوا نممون واملقيمممون اململ ممة وقممل مبممدأ اإلقليميممة ،واملوا نممون ال ممملوديون الممذين يرت بممون
األقمل ممال اورم ممة اوجب ممه ت ممار ال ممبالد وق ممل مب ممدأ الشيص ممية ،قق ممم لي موا من ممقا ع ممن امل مماءلة
القانونية ما مل ي ونوا قد عوقبوا عل هذه ا رائم البلد الذو ارت بوها قيه.
 -3٢اململ ممة الملربيممة ال ممملودية عضممو منتمممة ال ممياحة الملامليممة ونتيجممة لممذلز ققممي ملتزمممة
قلض مواب والتملليممماا اخلاصممة قملنتمممة تنتمميم أنشمممة ال م ر وال ممياحة ومنقمما مدونممة قواعممد
ال لوك ماية الم من االستغالل ا ن ي.
 -33ووانماقة وىل أن ال مائحني ومقممدمي اخلمدماا ال ممياحية ملزممون قلتقيممد بقموانني اململ ممة
وممما التزمممت بممه مممن ات اقيمماا وبروتوكمموالا امما قيقمما هممذا الربوتوكممول ،ققممد أصممدرا اعياممة الملامممة
لل ممياحة واآلاثر سل مملة قواعممد ال مملوك ال ممياحي ،موجقممة لل ممائحني عل م عمممومقم ،وملقممدمي
اخلدم ممة ال ممياحية ،وق ممد تض مممنت الملدي ممد م ممن الض مواب ال ممض ا ممدأ وىل اح مرتام الق موانني والق مميم
والملاداا ،وح املوارد ،واآلاثر التارخيية واملورويل النقا وا ضارو ،والبياة.

اإلجا ة عملى الفقرة ()8
 -3٤وقمل ممما أشمري وليممه ال قمرة ( )77مممن التقريمر ،تضمممنت املمادة ( )٢مممن نتمام م اقحممة
ج مرائم االجت ممار قألشمميارب حت ممر االجت ممار و شممي و ش م م ممن األش م ال ا مما ذل ممز
الملمم أو اخلدمممة ق مرا ،أو نممزي األعضمماء ،أو وجمراء جتممارب بيممة عليممه.كما تضمممنت املممادة ()٤
حىت ولمو مل ي من ا ماا عاملما ب مون
من النتام ذاته تشديد الملقوبة وذا ارت بت ا ر ة اند
او ممين علي ممه ممال .كم مما تض مممنت امل ممادة ( )3/9م ممن الالئح ممة التن يذي ممة لنت ممام اي ممة الم م م د
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منم م اتتم مماأ األ ممال أو ب مميملقم أو بيم م أعض ممائقم أو االجت ممار ممم ألو غ ممره م ممن األغم مراه
أو و ش من األش ال أو استيدامقم الت ول.
 -35وقيممما يتمللممل بتشممغي األ ممال ،ققممد تضمممنت املممادة ( )٨مممن نتممام ايممة الم م حتممر
تش ممغي الم م م قبم م بلوغ ممه س ممن اخلام ممة عش ممرة ،وحت ممر ت لي ممه عم ممال ق ممد تض ممر ب ممالمته
أو بصم ممحته البدنيم ممة أو الن م ممية ،أو اسم ممتيدامه األعمم ممال المل م م رية أو النزاعم مماا امل م مملحة،
كما نصت املادة ( )٨/٨من الالئحة التن يذية لنتام اية الم عل أنه "حيتر تشغي الم
أو مممن أن مواي األعمممال الممض ممن ،حب ممم بيملتقمما أو وممروأ القيممام مما ،أن تملممره صممحة
الم م أو سممالمته أو أتالق مه لليمممر ،وحيت مر بشم تممارب تشممغي أو م أسموأ أش م ال
عمم األ ممال اململرقممة االت اقيمماا الدوليممة ذاا الملالقممة" .وقممد تضمممن نتممام الملمم ققا كممامالا
يممنتم م ممقلة تشممغي األحممدايل ومممن ذلممز :عممدم ج موا تشممغي األ ممال األعمممال اخلمممرة أو
الص م ممناعاا الض م ممارة ،أو املق م ممن أو األعم م ممال ال م ممض حيتم م م أن تمل م ممره ص م ممحتقم أو س م ممالمتقم
أو أتالققممم لليمممر ،وعممدم ج موا تشممغي أو شممي مل يممتم اخلام ممة عشممرة مممن عمممره ،ولممو ير
الملم والتنمية االجتماعية أن يرق هذه ال ن بملض الصمناعاا أو املنما ل أو قلن مبة لمبملض
قاماا األحمدايل ،كممما أجما النتمام للممو ير  -اسمتنناءا  -أن ي ممح بتشممغي أو عمم األشمميارب
الممذين ت مرتاوح أعمممارهم ب ممني  15-13سممنة أعمممال ت ي ممة عل م أال حيتم م أن ت ممون ان ممارة
بصممحتقم أو منمموهم ،وأال تملم م م مواوبتقم املدرسممة واش مرتاكقم ب مرام التوجيممه أو التممدريب
املقين ،وال تضملا قدرام عل االست ادة ممن التمللميم المذو يتلقونمه ،وغريهما ممن انمواب تشمغي
األح ممدايل ،وقلت مماد ق ممذن أو تش ممغي لل ممال ي ممتم ايال ممة ه ممذه القواع ممد القانوني ممة يمل ممد جر ممة
أو خمال ة ترتب عليقا األنتمة ويقاي ا زاءاا والملقوقا املنصورب عليقا.

اإلجا ة عملى الفقرة ()9
 -36عممرأ نتممام م اقحممة ج مرائم االجتممار قألشمميارب مادتممه ( )1االجتممار قألشمميارب نممه
اسم ممتيدام شم ممي  ،أو و اقم ممه ،أو نقلم ممه ،أو وي م موايه ،أو اسم ممتقباله مم ممن أج م م وسم مماءة االسم ممتغالل،
كما عرأ الم نه من مل جيماو (النامنمة عشمرة) ممن عممره ،كمما نصمت املمادة ( )٢منمه علم أنمه
"حيتممر االجتممار و شممي و شم مممن األشم ال امما ذلممز وكراهممه أو اديممده أو االحتيممال
عليممه أو تداعممه أو تم ممه ،أو اسممتغالل الووي ممة أو الن مموذ ،أو وسمماءة اسممتملمال سمملمة ممما عليممه،
أو اسممتغالل انمممل ه ،أو وعممماء مبممالا ماليممة أو ممزاجت أو تلقيقمما لنيم مواققممة شممي لممه سمميمرة علم
آتم م ممر مم م ممن أج م م م االعتم م ممداء ا ن م م ممي ،أو الملم م م م أو اخلدمم م ممة ق م م مرا ،أو الت م م ممول ،أو االسم م ممرتقاة
أو املمارساا الشبيقة قلرة ،أو االستملباد ،أو نزي األعضاء ،أو وجمراء جتمارب بيمة عليمه" .وجتمدر
اإلشممارة وىل أن أشم ال االجتممار قألشمميارب املممذكورة النتممام مل تممرد علم سممبي ا صممر ،وقلتمماد
قمذن األقملمال واألنشممة املتصملة ببيم األ مال املنصمورب عليقما املمادة (/٢أ) واملمادة (/1/3أ )1/ممن
الربوتوك ممول وح ممدا أش م ال االجت ممار قألش مميارب ال ممض جيرمق مما النت ممام .وجت ممدر اإلش ممارة وىل أن ه ممذا
النت ممام اد ص ممورة م ممن ص ممور املت مماجرة قأل ممال مل ي ممن عليق مما الربوتوك ممول ،وه ممي االس ممتغالل
الت ممول .كم مما تتض مماقر م م هممذا النت ممام األنتم ممة األت ممرا ذاا الملالقممة لتج ممر األقمل ممال واألنش مممة
املرتبمممة قملمواد املشممار وليقمما مممن الربوتوكممول ،ومنقمما نتممام ايممة الم م  ،ونتممام ا مايممة مممن اإليممذاء،
ونتام م اقحة جرائم اململلوماتية والض أشري وليقا طسقاب التقرير.
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 -37نصممت امل ممادة ( )9مممن نت ممام ايممة الم م عل م أنممه "حيت ممر اسممتغالل الم م جن مميا،
أو تملريضممه ألش م ال االسممتغالل ا ن ممي ،أو املتمماجرة بممه اإلج مرام أو الت ممول" كممما تضمممنت
الالئح ممة التن يذي ممة للنت ممام مواده مما ( )1/9و( )٢/9و( )3/9م مما يل ممي :تملمم م ا ق مماا ذاا
الملالقمة علم ايمة الم م ممن يليم أشم ال االسمتغالل ا ن مي ،وبوجمه تمارب لمه أو وكراهمه
عل م م تملم مما ي أو نشم مما جن م ممي غم ممري مشم ممروي ،أو اسم ممتيدام الم م م أو اسم ممتغالله الم ممدعارة
أو غريها من املمارسماا ا ن مية غمري املشمروعة ،ويملمد ممن قبيم االسمتغالل ا ن مي للم م ذكمرا
كممان أو أنن م  ،تملريضممه ألعمممال الممدعارة س مواء اقاب م أو بممدون مقاب م وبمريقممة مباشممرة أو غممري
مباشرة ،وحيتر استيدام الم أو اسمتغالله الملمروه أو ممواد المدعارة ،وتملمم ا قماا ذاا
الملالق ممة عل م اخت مماذ يلي م الت ممدابري املالئم ممة ملن م اتتم مماأ األ ممال أو ب مميملقم أو بي م أعض ممائقم
أو االجتار م ألو غره من األغراه أو و ش من األشم ال أو اسمتيدامقم الت مول،
وتض مممنت امل ممادة ( )1٤/3م ممن الالئح ممة ولم مزام ا ق مماا ذاا الملالق ممة ان م م اس ممتغالل الم م م
الت وة التجارو أو وشراكه ا رائم املنتمة أو غري املنتمة أو ال ماح لمه قلت مول أو التشمرد،
ونصممت املممادة ( )1/٤مممن الالئحممة ذاامما عل م أنممه "حيتممر عل م والممدو الم م أو مممن يقمموم عل م
رعايته ال ماح له قلت ول أو استغالله ذلز أو أو عم غري مشروي".
 -3٨كما أن أو صز دود أو وقليمي انضمت وليه اململ ة أو صادقت عليه يملد جزءا ممن
أنتمتقمما ،وحيت م مممن قحيممة اإللمزام قلدرجممة ذاامما مممن ا جيممة القانونيممة الممض حيتم مما التشمري
المو ين ،حيمع ون األداة النتاميمة (القانونيمة) المض تصممدر ما األنتممة اململ مة ،همي ذاامما أداة
انضمممام اململ ممة وىل الص م وك واململاهممداا أو املصممادقة عليقمما ،حيممع نصممت املممادة ( )7٠مممن
النت م ممام األساس م ممي لل ح م ممم عل م م م أن "تص م ممدر األنتم م ممة ،واململاه م ممداا ،واالت اقي م مماا الدولي م ممة،
واالمتيمما اا ،ويممتم تملممديلقا اوجممب مراسمميم مل يممة" .وبنمماءا علم ذلممز ،قممذن الربوتوكممول ذاتممه يملممد
أحد األسل القانونية اململمول ا اململ ة لتجر تلز األقملال واألنشمة.

اإلجا ة عملى الفقرة ()١0
 -39اشتملت أنتمة اململ ة المض تملما حبمايمة حقموة األ مال ولوائحقماد علم أح مام تركمز
عل األ ال انحاجت االنتقاكاا اا قيقا االنتقاكاا املوصوقة الربوتوكول ،ومملرقة أوانماعقم
ووممروققم ،ومممن ذلممز ممما تضمممنه نتممام ايممة الم م والئحتممه التن يذيممة مممن أح ممام تممدت
ا انب الوقائي ،ومن ذلز توسيمله مل قومي اإليذاء واإلاال ليشم التجر أقملاالا مل ت ن ارممة
ال ابلد كذبقاء الم دون سند عائلي ،وعدم استيرا واثئقه النبوتية ،أو حجبقما ،أو عمدم
ازاقتممة عليقمما ،وعممدم اسممت مال تممليماتممه الصممحية الواجبممة ،والت ممبب انقممماي تملليمممه و،ممو
ذلم ممز مم ممن األقمل م مال .كمم مما أتا املم ممادة ( )٤مم ممن النتم ممام انابم ممة اإلنم ممذار املب م ممر ،حيم ممع حم ممددا
املمارسمماا الممض ي ممون قيقمما الم م مملران م ا خلمممر اال ،مراأ ومنقمماد تروجممه عممن سمملمة األبمموين
أو من يقوم عل رعايته ،واعتياده علم اعمرب ممن البيمت أو ممن املؤس ماا الرتبويمة أو اإليوائيمة،
كما نصت املادة ( )5من النتام عل أن "للم  -يلي األحوال  -أولويمة التمتم ق مايمة
والرعايممة واإلغاث ممة"،كما نص ممت امل ممادة ( )16م ممن النت ممام عل م أن ممه "عل م يلي م ا ق مماا مراع مماة
مصمملحة الم م يلي م اإلجمراءاا الممض تتيممذ شممقنه واإلسمراي واا همما ،ومراعمماة حاجاتممه
الملقلي م ممة ،والن م ممية ،وا م ممد ية ،والرتبوي م ممة ،والتملليمي م ممة ا م مما يت م ممل مم م م س م ممنه وص م ممحته و،وا م مما"
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كما تضمنت املادة ( )1٨ولزام ا قاا ذاا الملالقة قختاذ يليم التمدابري املناسمبة ممن أجم رقم
مملمماقة األ ممال الممذين يمليشممون وممروأ صممملبة ،كاأل ممال املتنمما ي علمميقم ،وأ ممال الش مواري
املشردين ،وانحاجت ال واريل وا روب .وجتدر اإلشارة وىل أن مما تقمدم ينمبمل علم األ مال غمري
املصم م ممحوبني ( )unaccompanied childrenوا م م ممدير قلم م ممذكر أن مركم م ممز امللم م ممز سم م مملمان لإلغاثم م ممة
واألعمال اإلن انية قام بتن يذ مشروي ي تقدأ األ ال اوندين قلشراكة م وحدا منتمماا
اوتم م م املم ممدا م ممدأ وعم ممادة أتهي م م عم ممدد مم ممن األ م ممال الم ممذين مت جتنيم ممدهم أو أتثم ممروا قلن م مزاي
وي م ممتقدأ أتهيم م م ( )٢٠٠٠م م م كم م مما أن م ممه بل م مما ع م ممدد اال م ممال ال م ممذين مت أتهل م مميقم ح م ممىت
أبري م  )16٠( ٢٠1٨م وجتممدر اإلشممارة وىل هنمماك تن مميل بممني مركممز امللممز سمملمان لإلغاثممة
واألعمال اإلن انية ومنتمة األمم املتحدة للم ولة للتوس الربام الض ختدم اية الم .

اإلجا ة عملى الفقرة ()١١
 -٤٠تض مممنت امل ممادة ( )13م ممن نت ممام اي ممة الم م م د حت ممر مش مماركة الم م م ال ممباقاا
والنشمما اا الرجتانممية والرتقيقيممة الممض تملممره سممالمته أو صممحته لليمممر .كممما تضمممنت الالئحممة
التن يذي ممة للنت ممام امل ممادة ( )٢/13حت ممر ال ممماح اش مماركة الم م م ال ممباقاا والنش مما اا
الرجتانية أو الرتقيقية المض تملمره سمالمته أو صمحته لليممر ك مباقاا اعجمن أو مما ح مقما،
ويق عل ا قاا ذاا الملالقة االلتزام ذا ا تر ،وتقوم ا قاا ا ومية وغري ا ومية المض
ارم الدور الرقايب كمو ارة الملمم والتنميمة االجتماعيمة ،وهيامة حقموة اإلن مان ،وا ممليمة الو نيمة
قوة اإلن ان اراقبة مدا االلتزام بذلز.
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