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 هقدهة

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبً املدرسً السىىي الثالث

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

اُمتت املؤسسات ادلومية حبلوق الأظفال امؼاموون احملرومون من امحلاية ثسخة معوِم وأأصدرت 

امؼديد من االثفاكيات ادلومية محلاية حلوكِم واكهت اثفاكية حلوق امعفل من أأمه ُذٍ االثفاكيات 

ىل وحوب مشول حاميهتم ثشلك مذاكمل ، وأأمزمت احلكومات تبأن ثوفر  هلم امحلاية واميت اسدٌدت اؤ

ال أأن الآمٌة واملياخ امصحي املالمئ نورػاية املخاكمةل ، اجلسدية واميفس ية والاحامتغية ،وامحيئة  اؤ

ال أأن متارس الاضعِاد ػىل الأظفال امفوسعيييني ومتارس ػوهيم  حكومة الاحذالل امصِيوين أأتت اؤ

لك أأموان امخؼذية امفظي واجلسدي واملذل وامسجن وامعفةل غِد اهمتميي اكن امنوذخاً  مِذٍ 

 .الاىهتااكت



 
 
 

 :هشكلة البحث  وأسئلته

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبً املدرسً السىىي الثالث

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 :متثوت مشلكة ادلراسة يف امدساؤل امرئيس امخايل

 غِد اهمتميي امنوذخًا؟ -ما الاىهتااكت امصِيوهية حبق امعفوةل امفوسعيًية 

 :ويخفرع غيَ الأس ئةل امفرغية امخامية

 حلوق امعفوةل امفوسعيًية ؟ما .1

 أأجرز الاىهتااكت امصِيوهية حبق الأظفال امفوسعيييني؟ما .2

 ؟الاىهتااكت امصِيوهية حبق امعفةل غِد اهمتميي ما .3



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف التعلين العبم 

 .ػىل حلوق امعفوةل يف فوسعنيامخؼرف .1

 .غن الاىهتااكت امصِيوهية حبق امعفوةل امفوسعيًيةامكشف .2

 .ػىل امعفةل غِد اهمتميي وأأمه الاىهتااكت امصِيوهية حبلِاامخؼرف .3

 .غن االؤحصائيات والأركام اميت ثخؼوق ابغخلال الأظفال امكشف .4



 
 

 :أهوية البحث
 .امضوء ػىل أأجرز الاىهتااكت امصِيوهية  حبق الأرسى الأظفالجسويط .1

ظار هظري مرحؼيًا معوحة امؼمل واملِمتني تلضااي امعفوةل امفوسعيًيةحكوين .2  .اؤ

 .الاىهتااكت امصِيوهية حبق امعفوةل امفوسعيًيةثبأصيل .3

 .محية خديدة محداية أأحباث خديدة جسامه يف فضح الاىهتااكت امصِيوهيةوضع .4

 .  أأمهية املوضوع ابُامتم وسائل االؤػالم تَحمكن .5



 
 

 :هصطلحبت البحث
يه ممارسة لك اشاكل امؼيف اجلسدي واميفيس ضد املدهيني  :الاىهتااكت امصِيوهية

مع ػدم ثعحيق املاهون ادلويل والاغراف ادلومية ادلاغية اىل ثوفري حياة هرمية  والاظفال

وسان  .مالؤ

أأوىل املرحةل امؼمرية اميت يؼيشِا الاوسان يف حياثَ و اميت جس متر حىت سن  :امعفوةل

 .غرشامثامٌة 

ا امخلسة غرش ػاما شلكت اسعورة يف  :غِد اهمتميي ظفةل فوسعيًية ال يخجاوز معُر

 .اميضال ضد امؼدو امصِيوين ػىل مدار س يوات ػديدة



 
 

 :هنهجية البحث
امعوحة امحاحثني  يف ادلراسة احلامية ػىل املهنج امكيفي ملالمئخَ لأُداف اس خخدم 

 .ادلراسة



 
 

 :حدود البحث 
الاىهتااكت امصِيوهية  حبق امعفوةل امفوسعيًية غِد اهمتميي   :املوضوغياحلد 

 .منوذخا

 .نوفصل امثاين  2018امعفةل غِد اهمتميي يف امؼام ادلرايس  :امخرشياحلد 

 . 2018-2017يمتثل يف امؼام ادلرايس  :امزمايناحلد 

 .يف حٌايح اموظن امضفة امغرتية واحملافظات اجليوتية  :املاكيناحلد 



 
 

 :جمتوع و عينة  البحث 
اجملمتع ادلراسة احلامية ابلأظفال الأرسى يف جسون الاحذالل متثل  :ادلراسةجممتع 

 .   امصِيوين

   .امنوذخاً ابمعفةل الأسرية غِد اهمتميي متثوت  :ادلراسةغيية 



 
 

 :أدوات البحث 
امحاحثون ػىل امحياانت امثاهوية املخوفرة يف املواكع االؤمكرتوهية اميت ثواهة احلاةل اغمتد 

 .امفوسعيًية



 
 

 :نتبئج البحث 
الاحذالل امصِيوين يًهتم حلوق امعفل امفوسعيين يف ثوفري حياة هرمية  نفوهتا هل أأن .1

 .  االثفاكيات ادلومية مما يؤثر ػوهيم هفس يًا واحامتغياً 

امصِيوهية اميت ثددؼِا ضد الأظفال امفوسعيييني واميت ثؼخرب الأرشس والأثشع امس ياسة .2

 .  ػىل املس خوى ادلويل مهنا املذل والاغخلال وامخؼذية اجلسدي وانوفظي

 والايذاءامعفةل غِد اهمتميي نوكثري من الاىهتااكت امصِيوهية اكالغخلال واملذل ثؼرضت .3

 .اميت شلكت أأسعورة اميضال امثوري اموظين امفوسعيين



 
 

 :تىصيبت البحث 
 .ػىل فضح اجلرامئ امصِيوهية حبق امعفوةل امفوسعيًيةامؼمل .1

 .الأظفال امفوسعيييني حبلوكِم املاهوهية امرشغيةثوغية .2

 .ثفؼيل امليظامت واملؤسسات ادلومية اميت هتمت وثدافع غن حلوق الأظفال يف لك امؼامل. 3

 .أأهظار اجملمتع ادلويل حنو امعفوةل امفوسعيًية وما ثؼاهيَ من حرامئ الاحذالل امصِيوينثوحيَ .4

 .ػىل فضح الاىهتااكت امصِيوهية من خالل ثوثيلِا وورشُا ػىل مس خوى امؼامل امؼمل .5

امؼامل و امليظامت احللوكية ملا ثخؼرض هل غِد اهمتميي  من حرمية حبق امعفوةل ثؼريف .6

 .امفوسعيًية



 صور مالىهتااكت نوعفةل غِد اهمتميي من كدل الاحذالل امصِيوين



 صور مالىهتااكت نوعفةل غِد اهمتميي من كدل الاحذالل امصِيوين



 وأأخريًا،،

وشكـرمك غـــــىل حســـن اس امتغنك ووســــبأل هللا غز 

 ..وخل امخوفيـــق مـــيا ومـــنك

   


