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رم١ٍـ اٌفشٚلبد االعزّبػ١خ ٚااللزقبد٠خ ٚرط٠ٛش اٌمذط اٌؾشل١خ الزقبد٠ب" ثـ "ٚاٌمبمٟ  3790عبء اٌمشاس اٌؾىِٟٛ سلُ 

١ٌشّعُ ٌٍّشح األٌٚٝ خطٛاد ٌض٠بدح ػذد ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ٌألهفبي فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، فٟ ئهبس اٌفقً اٌفشػٟ اٌزٞ 

-١ٍِ2019ْٛ ؽ١ىً ػٍٝ ِذٜ اٌغٕٛاد  50اٌزٛظ١ف ٚاٌشػب٠خ االعزّبػ١خ. ٠ٚخقـ اٌمشاس ِجٍغ ئمبفٟ لذسٖ ٠زٕبٚي ِغبئً 

العزىّبي رغط١خ رىب١ٌف ِقبدسح األسامٟ اٌالصِخ ٌجٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، ٚوزٌه سفغ عمف ِؼب١٠ش ثٕبء دٚس  2023

ػٍٝ رطج١ك ثٕٛد اٌمشاس اٌّزوٛسح، ٚرٌه ػٍٝ  2020خ١ش ِٓ عٕخ اٌؾنبٔخ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ. ٚع١زُ اٌزشو١ض خالي اٌشثغ األ

اٌخطٛاد اٌمشاس خٍف١خ إٌمـ اٌؾبد فٟ األهش اٌزشث٠ٛخ اٌّخققخ ٌغٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، وّب ٠ؼبٌظ 

 اإلمبف١خ اٌّطٍٛة ارخبر٘ب فٟ ٘زا اٌقذد.

  



I. شلٍحانخهفٍح: انُمض فً أطش انطفٕنح انًثكشج فً انمذط انش  

 

خ ع١ذح ٚخبمؼخ ٌإلؽشاف ِٚخققخ ٌغٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح، أ١ّ٘خ وجشٜ فٟ رم١ٍـ اٌفٛاسق االعزّبػ١خ رشث٠ٛٛعٛد أهش ٌ

اٌشػب٠خ راد اٌغٛدح اٌؼب١ٌخ ٌألهفبي، ػٍٝ اٌزٛاصٞ ِغ ئربؽخ اٌّغبي مّبْ  ٚااللزقبد٠خ ٚرؼض٠ض اٌشفب١٘خ فٟ اٌّغزّغ. ثذءا ِٓ 

ٖ؛ ٚٚفٛال ئٌٝ ئؽذاس رأص١ش ئ٠غبثٟ فٟ ؽمً  ّٛ ٌٍٛاٌذ٠ٓ ٌٍز٘بة ئٌٝ اٌؼًّ، ٚال ع١ّب األِٙبد؛ ِشٚسا ثزؼض٠ض فؾخ اٌطفً ّٚٔ

الفزمبس ئٌٝ أهش اٌغ١ذح ٚاٌّذػّخ ٌّشؽٍخ ا ٠ؼذ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ ٚاٌّغبٚاح االعزّبػ١خ ٚااللزقبد٠خ. ِٓ ٔبؽ١خ اٌزٛظ١ف، 

اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ػبئمب وج١شا أِبَ أذِبط إٌغبء اٌمبهٕبد فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ فٟ عٛق اٌؼًّ، ٚ٘زا ِب ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠غُٙ فٟ 

.خفل ِؼذالد ِؾبسوزٙٓ فٟ اٌؼًّ
1
  

األهش اٌّخققخ ٌغٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح، فٟ ئعشائ١ً، ٚلذ عشٜ رٛف١ش ػٍٝ ِذاس اٌغٕٛاد األخ١شح، اصداد اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ 

ؽشوخ االؽزغبط االعزّبػٟ اٌزٟ أطٍمذ عٕخ أطالق اٌزش٠ٚظ ٌٍّغأٌخ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌزؾش٠ؼ١خ، ٚاٌّٛاصٔبر١خ، ٚاإلٔؾبئ١خ، ِٕز 

ل١خ رمذِب أٚ ا٘زّبِب وج١شا، ئٌٝ أْ . ِٚغ رٌه، ٌُ رؾمك ِغأٌخ رؼ١ٍُ اٌطفٌٛخ اٌّجّىشح فٟ اٌّإعغبد اٌؼبَ فٟ اٌمذط اٌؾش2011

، ٚاٌزٞ ٠ؾذد اٌخطٛاد األ١ٌٚخ ٌألِش، فٟ اٌفقً اٌزٞ ٠زؾذس ػٓ ِغأٌخ اٌزٛظ١ف فٟ 3790فذس اٌمشاس اٌؾىِٟٛ سلُ 

 اٌمبْٔٛ اٌّزوٛس.

% فمو ِٓ 2ٗ ، رُ رغغ١ً ِب ٔغجز٠2018جذٚ ٔمـ االعزضّبس فٟ ٘زا اٌّغبي، ٚامؾب فٟ اٌّؼط١بد: ئر اػزجبسا ِٓ أ٠بس / ِب٠ٛ 

% ِٓ األهفبي ِٓ 24عٕٛاد فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ فٟ أهش خبمؼخ ٌإلؽشاف، ٚرٌه ِمبثً  3األهفبي ِٕز عٓ اٌٛالدح ؽزٝ عٓ 

.ئعشائ١ً فٟراد اٌفئخ اٌؼّش٠خ 
2

هفال  40،000، وبْ ٠ؼ١ؼ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ ٔؾٛ 2020ٚاػزجبسا ِٓ وبْٔٛ صبٟٔ / ٠ٕب٠ش  

خ،  4الدح ٚؽزٝ رزشاٚػ أػّبسُ٘ ِب ث١ٓ عٓ اٌٛ ِّ أػٛاَ، ٚسغُ ٘زا، فٍُ رىٓ ٕ٘بٌه عٜٛ أسثؼخ ِشاوض سػب٠خ ٔٙبس٠خ ػب

.بِؼزشف ثٙداس ؽنبٔخ  28ففّب ِٓ ففٛف اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، ٚفمو  24-20ثاعّبٌٟ 
3

اٌمغُ اٌغشثٟ ِٓ اٌّذ٠ٕخ، ٠ٛعذ فٟ  

عٕٛاد ف١ٙب  4األهفبي اٌز٠ٓ رقً أػّبسُ٘ ؽزٝ  ، ٠ٚجٍغ ػذدداس ؽنبٔخ 440ِشوض ٌٍشػب٠خ إٌٙبس٠خ اٌؼبِخ، ٚ  118ؽب١ٌب 

 .هفً 72،000ؽزٝ 
4

َالظح  يشكضا نهشعاٌح انُٓاسٌح أٔ حضاَح، 242ٔٔفما نثهذٌح انمذط َفغٓا، فاٌ ُْانك َمض ٌرًثم تـ  

.(0303ؽزٝ وبْٔٛ صبٟٔ / ٠ٕب٠ش ) فً انمذط انششلٍح
5
  

، أدٜ االفزمبس ئٌٝ ثغجت اٌفمش اٌّذلغ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، ٚثغجت اٌؾبعخ  ّٓ اٌٍّّؾخ إل٠غبد ؽٍٛي رٕبعت إٌغبء اٌؼبِالد ٚأهفبٌٙ

أهش اٌؼًّ اٌّذػِٛخ ٚراد اٌغٛدح ئٌٝ خٍك عٛق وج١ش ِٓ اٌؾنبٔبد اٌخبفخ غ١ش اٌخبمؼخ ٌٍشلبثخ. سعَٛ ثؼل ٘زٖ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ األهفبي  اٌؾنبٔبد ص١٘ذح عذا، ٠ٚأرٟ رٌه ػٍٝ ؽغبة اإلمشاس ثىً ِٓ ظشٚف اٌشػب٠خ ٚاٌزٛظ١ف: ؽ١ش ٠زشن

                                                           
1
% فقط من النساء من سكان القدس الشرقٌة، ممن هّن 52فإن  بالعبرٌة(،) 2020التقرٌر اإلحصائً السنوي الصادر عن معهد القدس للعام بناء على  

% من الرجال. لمزٌد من التوسع فً هذا الموضوع، راجعوا "مرقاب تطبٌق قرار 97فً عمر العمل، قد شاركن فً قوة العمل، وذلك مقارنة بـ 

 2020الفترة الدورٌة آذار حول  مٌم، ومنظمة العمل "معا"، لالستثمار فً القدس الشرقٌة )بالعبرٌة( الصادر عن جمعٌة "عٌر ع   0973الحكومة رقم 

 )بالعبرٌة(  2020الفترة الدورٌة حزٌران و 
2
مفاهٌم من  ٌد هندٌف، تجربة تربٌة األطفال فً سن الطفولة المبكرة والتعامل مع األطر التربوٌة / العالجٌة فً القدس الشرقٌة )بالعبرٌة( استعراض 

  2020بحث خدماتً، شباط 
3
تند إلى قانون حرٌة المعلومات، المرسل من "معا" المنظمة العمالٌة، ومركز التعلٌم القضائً السرٌري فً رد بلدٌة القدس، بناء على الطلب المس 

  (2020)وسنطلق علٌه من اآلن فصاعدا: حرٌة المعلومات، بلدٌة القدس، كانون ثانً  2020الجامعة العبرٌة، كانون ثانً 
4
فً موقع االنترنت الخاص بوزارة العمل، الرفاه، والخدمات االجتماعٌة؛ معهد القدس ألبحاث السٌاسات،   قسم المراكز النهارٌة ودور الحضانة  

  )بالعبرٌة(.2012التقرٌر الدوري السنوي للعام 
5
سنوات. بناء على حرٌة المعلومات، بلدٌة القدس، كانون  3لوالدة حتى % من األطفال فً العمر الذي ٌتراوح ما بٌن سن ا30حسوبة حسب طلب م 

 أعاله. ال ٌقوم القسم بأي تمٌٌز بٌن صفوف الرعاٌة النهارٌة/ دور الحضانة، فً عملٌة احتساب النقص. 3رقم  ، الهامش2020ثانً 

https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/3588
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2003-2020_1.pdf
https://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94%203790%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%2006-2020_0.pdf
https://www.gov.il/he/departments/topics/daycare-labor
https://www.gov.il/he/departments/topics/daycare-labor
https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-2019-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf


؛ فٟ ؽ١ٓ رطبٌت ؽنبٔبد أخشٜ ثشعَٛ رؼ١ؼ ظشٚف اعزغالي اٌشّمغ ِٓ دْٚ ئؽشاف أٚ سػب٠خ ِٕبعج١ٓ، وّب أْ لٛح اٌؼًّ

 . ػب١ٌخ عذا، ث١ذ أْ األِش ال ٠ؾىً مّبٔخ ألٞ ِٓ عٛدح اٌشػب٠خ أٚ ظشٚف اٌؼًّ

 َّ ١خ ٚعٛد أهش ػب ّّ فٟ عٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح، صخّب فٟ ٘زٖ األ٠بَ اٌزٟ رغٛد  ٚراد عٛدح ِخققخ ٌزشث١خ األهفبي’ رىزغت أ٘

ف١ٙب أصِخ وٛسٚٔب. ٠ٚظٙش رٌه ئِب فٟ مٛء رفبلُ اٌنبئمخ االلزقبد٠خ ٚاٌزؾغ١ٍ١خ فٟ ئعشائ١ً ٚاٌمذط اٌؾشل١خ، ٚئِب ػٍٝ مٛء 

 فٟ أػمبة األصِخ. اٌزؾذ٠بد االلزقبد٠خ ٚاٌزشث٠ٛخ اٌىض١شح اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ِٓ ٠مِْٛٛ ثزؾغ١ً أهش اٌطفٌٛخ اٌّجىشح،

ئْ إٌظبَ اٌؾبٌٟ، ٌألعف، ١ٌظ غ١ش لبدس ػٍٝ االعزغبثخ ٌٍؾبعبد ػٍٝ األسك، فؾغت، ثً ئْ اٌذػُ اٌّمذَ ٌٙزا إٌظبَ لذ رُ 

رخف١نٗ ِإخشا، 
6

رؼبٟٔ ِٓ  اإلػبٔخٚثبٌٕظش ئٌٝ وْٛ أٔظّخ  ٚثبٌزٛاصٞ ِغ رشدّٞ اٌؾبٌخ االلزقبد٠خ ثغجت أصِخ وٛسٚٔب 

ً اٌؼتء االلزقبدٞ م٠ّٔمـ، فاْ ِٓ  ّّ اٌفزشح،  فٟ ٘زٖٓ ثزؾغ١ً األهش اٌزشث٠ٛخ ٌغٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح رالل١ٓ ِقبػت فٟ رؾ

.ِٓ ٘زا إٌٛع ئغالق ِئبد األهش اٌزشث٠ٛخ ، خالي اٌؾٙٛس اٌّبم١خ،ؽ١ش رُ
7

ٌمذ آْ األٚاْ ٌٍم١بَ ثبعزضّبس وج١ش فٟ رؼ١ٍُ عٓ  

 اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ٚدٚس اٌؾنبٔخ اٌخبمؼخ ٌإلؽشاف ػٍٝ ؽذّ عٛاء. اٌطفٌٛخ اٌّجىشح فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، فٟ ِشاوض

II.  ٔاالعرثًاس فً يشاكض انشعاٌح انُٓاسٌح 3973انمشاس انحكٕيً سلى 

 

ٚااللزقبد٠خ، ئٌٝ اٌغؼٟ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ  االعزّبػ١خٚاٌمبمٟ ثـ "اٌؾذ ِٓ اٌفٛاسق  ٠3790ؾذد اٌمشاس اٌؾىِٟٛ سلُ 

" ٌٍّشح األٌٚٝ خطٛاد ٌشفغ ػذد ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ فٟ ؽشلٟ اٌمذط، ٚلذ عبء ٘زا اٌزؾذ٠ذ فٟ ئهبس فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ

 ٌّزؼٍك ثبٌزٛظ١ف ٚاٌشػب٠خ االعزّبػ١خ:ا اٌفقً اٌفشػٟ ِٓ اٌمبْٔٛ،

ِٓ أعً اعزىّبي رىب١ٌف ِقبدسح  2023 - ١ٍِ2019ْٛ ؽ١ىً ػٍٝ ِذٜ اٌغٕٛاد  50رخق١ـ ِجٍغ ئمبفٟ لذسٖ  .0

٠شرجو اعزىّبٌٙب ثبٌّقبدسح اٌفؼ١ٍخ ٌألسك ِٓ عبٔت ثٍذ٠خ  ٟٚ٘ خطٛحاألسامٟ اٌّطٍٛثخ ٌجٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، 

 ( ِٓ اٌمشاس اٌّزوٛس(.6)أ( ) 2اٌمذط. اٌجٕذ 

ٌجٍذ٠خ ػٍٝ ص٠بدح ػذد ِخققبد اٌزخط١و ٚاٌجٕبء ٌّشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ: عزٛافك ثٍذ٠خ اٌمذط رؾغ١غ ا. 0

ػٍٝ مؼف اٌؾذ األلقٝ اإلعّبٌٟ اٌّخقـ ٌٍغٍطبد اٌّؾ١ٍخ، ؽش٠طخ أْ ٠خقـ إٌقف ِٓ ٘زٖ اٌؾقخ ٌجٕبء ِشاوض 

 شاس اٌّزوٛس(.( )أ( ِٓ اٌم5) 2ٔٙبس٠خ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ ٚؽذ٘ب )اٌجٕذ 

  

خ، ٠ؼذّ االعزضّبس فٟ رأع١ظ أهش ِخققخ ٌغ١ً اٌطفٌٛخ اٌّجىشح خطٛح  ِّ ٔظشا ٌٍٕمـ اٌؾبدّ فٟ ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ اٌؼب

خ، ٌٚىٓ اٌخطٛاد اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌمشاس اٌؾىِٟٛ ال رنّٓ، فٟ ؽذ رارٙب،  ِّ وبْ ٠غت أْ  اٌزؾغ١ٓ اٌّأِٛي. رؾمّك مشٚس٠خ ٚ٘ب

االعزّبػٟ فٟ اٌمذط  -اعزضّبس ِٛاصٔبرٟ خبؿ ٠غؼً اٌجشاِظ اٌّمزشؽخ ِزالئّخ ِغ اٌٛالغ االلزقبدٞ ٠زشافك ِغ األِش

 فاٌ ذُفٍز األلغاو راخ انظهح تاأليش يٍ انمشاس، ٌٕاخّ عذج ذحذٌاخ كثٍشج:ٚئٌٝ عبٔت رٌه،  اٌؾشل١خ، وّب عٕفّقً أدٔبٖ.

                                                           
6
 2012الصادر فً كانون ثانً  3402على القرار الحكومً رقم  % من الدعم، بناء7تتضمن تسعٌرة اإلعانة للعام الدراسً الحالً تقلٌصا بقٌمة  

 والذي فرض تقلٌصات أفقٌة فً موازنات الحكومة.
7
حول "الضائقة التً تعانً منها رٌاض األطفال الخاصة،  99راجعوا، على سبٌل المثال، اجتماع المتابعة الخاص بلجنة رقابة الدولة، محضر رقم  

 51/63/53راكز الرعاٌة النهارٌة ودور الحضانة لألطفال الرّضع" ب: م 16تقرٌر مراقب الدولة 



 ٚثؾغت ادػبء اٌجٍذ٠خ، فاْ ئعشاء ِقبدسح األسامٟ اٌزٞ عشٜ اٌزش٠ٚظ ٌٗ  ئعشاءاد اٌّقبدسح: اٌّقبػت اٌزٟ رٛاعٙٙب

خ فٟ األسامٟ اٌّخققخ اٌٙبئً ٌٕمـ ا ِؾىٍخ فٟ اٌمشاس ٠ٙذف ئٌٝ ؽً ِّ ٚثٕبء فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ. ٌالعزخذاِبد اٌؼب

ض اٌشػب٠خ اٌزٟ رُ ِؼب١٠ش ِشاو رطج١كِقبػت وجشٜ رؾٛي دْٚ اٌخطخ رؼزشمٙب ِغإ١ٌٚٓ فٟ اٌجٍذ٠خ، فاْ  ػٍٝ ألٛاي

ٙب، ؽغجّب روشد اٌغٙبد اٌّٛوً ئ١ٌٙب ثزٕف١ز اٌّخطو، ٠زّضً فٟ ٔمـ  ّّ رخق١قٙب ٌزطج١ك اٌجشٔبِظ، ػٍٝ أوًّ ٚعٗ، ٚأ٘

فٟ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ. ئر  ٠ّىٕٕب أْ ٔالؽع ؽقٛي رمذَّ ثطٟءِٚغ رٌه،  ا١ٌّضا١ٔخ ٚفؼٛثخ رؾذ٠ذ أساك ِالئّخ ٌٙزا اٌغشك.

غشفخ فف١ّخ ربثؼخ ألسثؼخ  17غشف فف١ّّخ، ٚئٌٝ عبٔت رٌه، ٕ٘بن  4زؼ ِشوض سػب٠خ ٠ؾًّ ِٓ اٌّشرمت، ؽزٝ ا١ٌَٛ، ف

فٟ  خ. ٠ؾبس ٕ٘ب ئٌٝ أْ عزٚس ٘زٖ اٌّقبػت وبِِٕٓ اٌزأع١ظ ِشاوض سػب٠خ ٔٙبس٠خ فٟ أسثؼخ أؽ١بء، فٟ ِشاؽً ِخزٍفخ

ٟ رخقـ اٌم١ًٍ ِٓ األسامٟ ٌٍّغىٓ اٌز١١ّض اٌّزٛافً فٟ ِغبي اٌزخط١و اٌؾنشٞ ِٓ عبٔت اٌغٍطبد اإلعشائ١ٍ١خ اٌز

 ٌٍّٚجبٟٔ اٌؼبِخ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ.

  اٌّؾىٍخ . رزّضً ٘زٖ ٠غؼٝ اٌمشاس ئٌٝ رٛف١ش ؽً ٌّؾىٍخ هبي أِذ٘ب :خاٌّخققاٌّقبػت اٌزٟ رؼزشك ص٠بدح اٌؾقـ

ِٓ ػذد ٠ؼبٟٔ اٌمشاس ٌّشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ٌغىبْ اٌمذط اٌؾشل١خ. فٟ ٘زا اٌغ١بق، ٚظ١ف١خ ػذَ رخق١ـ ِؼب١٠ش فٟ 

 ِٓ ٔمبه اٌنؼف اٌشئ١غ١خ:

o  عهى ، ٔفما نالحرٍاج أٔ انرخطٍظ نثُائٓانى ٌرى ذحذٌذ انعذد انغُٕي نًشاكض انشعاٌح انُٓاسٌح انرً ٌدة تُاؤْا

، تم ئٌ ذحذٌذ ْزا انعذد ٌرى تاالعرُاد ئنى انحذّ األلظى انًحذد نثُاء يشاكض انشعاٌح، نكم يدهظ يحهًّ، األسع

فّف ربثغ ٌّشوض سػب٠خ فٟ اٌمذط  242ٚ٘ىزا، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٌمـ االعزضٕبئٟ اٌّزّضً ثـ  انعاو انٕاحذ.فً 

 2019ِؼ١بسا ٌّشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ فمو فٟ اٌغٕخ اٌٛاؽذح، ِب ث١ٓ اٌغٕٛاد  12ِب ِؼذٌّٗ فزؼ اٌؾشل١خ، فمذ رُ 

ثً ئْ ٘زٖ اٌؾقخ ٌُ ٠زُ رؾم١مٙب ئال ثؾىً عضئٟ. .2020-
8

 

o  ًشاكض انشعاٌح انُٓاسٌح اندذٌذج نذخطٍظ  تُاء، أٔأٔ ي ذًٌٕم، ذٕفٍش يٕاصَاخ خاطح تانمذط انششلٍح ألعذو

فٟ  رشع١ُ االؽز١بعبد ٚاٌزؾذ٠بد اٌىبِٕخ فٟ ثٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خِجٕٟ ػٍٝ  ،فً ئطاس انًعاٌٍش انًمرشحح

ا١ٌّضا١ٔخ اٌّخققخ ٌجٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ِٓ ٘زٖ اٌّٛاصٔبد رخقُ ، ثً ئْ اٌمذط اٌؾشل١خ ٔفغٙب

ٌٍغىبْ اٌؼشة فٟ ئعشائ١ً، ٚ٘إالء ثؾذ رارُٙ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٔمـ اٌّٛاصٔبد ٚإٌمـ اٌؾبد فٟ ِشاوض اٌشػب٠خ 

 إٌٙبس٠خ.

III. ذٕفٍش انذعى انالئك نهشعٕو انذساعٍح فً يشاكض انشعاٌح ششط ضشٔسي فً انحم  

 

% ِٕز ٔؾٛ ػمذ ِٓ اٌضِٓ، فٟ ؽ١ٓ أْ ِؼذاّلد رٛظ١ف إٌغبء 80ِذلغ، ئر أٔٗ ٠مزشة ِٓ  ٠ؼبٟٔ عىبْ اٌمذط اٌؾشل١خ ِٓ فمش

.ؽذ٠ذح االٔخفبك
9

٘زا، ٚلذ رفبلّذ اٌؾبٌخ ثؾىً وج١ش فٟ أػمبة أصِخ وٛسٚٔب اٌزٟ أدّد ئٌٝ فمذاْ ٔؾٛ صٍش عىبْ اٌمذط  

                                                           
 

8
)بالعبرٌة(   7.9عام الوزارة رقم  عن مدٌر ر، األمر الصاد5367تخصٌص موازنات للسلطات المحلٌة من أجل بناء مراكز رعاٌة نهارٌة للعام 

اإلجراء اإلداري بشأن تموٌل السلطات المحلٌة لغرض تخطٌط/بناء/ توسٌع /تحوٌل هدف مبنى، بشأن وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتماعٌة؛  

 )بالعبرٌة( وزارة العمل، والرفاه، والخدمات االجتماعٌة. 28.9 ، األمر الصادر عن مدٌر عام الوزارة رقم5353مراكز الرعاٌة النهارٌة للعام 
9
  ، أعاله.6ل الوارد فً الهامش رقم أنظروا التفصٌ 

https://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/appendixes/nohalbinuy2019.pdf
https://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/appendixes/nohalbinuy2019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982/he/daycare_daycare-budget-planning-2020-dirctive-order-982_2020-dormitory-planning-procedure.pdf


.2020اٌؾشل١خ ٌٛظبئفُٙ اػزجبسا ِٓ ؽض٠شاْ 
10

ٍزؾذ٠بد االلزقبد٠خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌمذط اٌؾشل١خ، عزغبثخ ٌاالفٟ ظً أؼذاَ  

رزّضً فٟ ئػبٔبد ِٕبعجخ ٌّذفٛػبد األ٘بٌٟ ٌّشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، فاْ االعزضّبساد ٚاٌزؾشوبد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌمشاس 

  اٌؾىِٟٛ اٌّزوٛس لذ رز٘ت أدساط اٌش٠بػ.

 

اٌّطٍٛثخ ٌأل٘بٌٟ اٌز٠ٓ ٠ؾك ٌُٙ اٌؾقٛي ػٍٝ أػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ ٠ؼذ اٌؾذ األدٔٝ ٌٍزىٍفخ اٌؾٙشٞ  عذو كفاٌح يثهغ انذعى: (أ

ؽ١ىً ٌٍطفً/ح اٌشم١غ/ح، 1،071ؽ١ىً ٌٍطفً/ح ٚ 866اٌذػُ ٌزغط١خ ِقبس٠ف ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ غ١ش اٌشثؾ١خ، ا١ٌَٛ، 
11
 

ٍٗ. ٚفٟ ظً عٛق اٌؼًّ اٌزؼغفٟ ا ّّ ٌزٞ ٠ز١ّض ثبٔخفبك ٚ٘ٛ ِجٍغ ؽٙشٞ ال رغزط١غ ِؼظُ اٌؼبئالد فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ رؾ

اٌذخً ف١ٗ، فاْ ِغز٠ٛبد اٌذػُ اٌؾب١ٌخ، رغؼً ِٓ ِغأٌخ اٌز٘بة ٌٍٛظ١فخ أِشا غ١ش ِّىٕب الزقبد٠ب، ؽزٝ ٌٛ وبْ ٘زا األِش 

 ِّىٕب، ٌجؼل اٌؼبئالد.

 

ِؾبسوخ اٌذٌٚخ فٟ رغذ٠ذ سعَٛ ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ أٚ اٌؾنبٔبد اٌزبثؼخ  اخزجبس٠ؾذد : ب( عذو يالءيح اخرثاس انًغاعذج

٠ؾىالْ ػمجخ ال  ِؼ١بساْ، ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ رؾغ١غ أذِبط األِٙبد فٟ عٛق اٌؼًّ، ٌٛصاسح اٌؼًّ ٚاٌشفبٖ ٚاٌخذِبد االعزّبػ١خ

٠ّىٓ ٌغضء وج١ش ِٓ اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف ِٓ ٚساء ؽّالد رؾغ١غ ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ. ٘زاْ اٌّؼ١بساْ 

 : ّ٘ب

ٌشرشط فً األو أٌ اسٌح أٔ حضاَح، . نكً ذكٌٕ األعشج يغرحمّح نهحظٕل عهى ئعاَح يخظظح نًشكض سعاٌح 1َٓ

.عاعح أعثٕعٍح 24تٕالع  ذذسطأٔ  ذعًم 
12
  

، ٠ذٚس اٌؾذ٠ش ٕ٘ب ػٓ ِغبي ػًّ ٔبدس ثبٌٕغجخ ٌٍٕغبء، فٟ ظً ٚالغ عٛق اٌؼًّ فٟ نهًعٍاس انًرًثم فً انعًمثبٌٕغجخ 

ػبِب، ِٓ عىبْ اٌمذط  34ئٌٝ  25ِّٓ رزشاٚػ أػّبس٘ٓ ِب ث١ٓ  إٌغبء،اٌمذط اٌؾشل١خ. ئر ثٍغ ِزٛعو ٔغجخ ِؾبسوخ 

 -2015% ث١ٓ اٌغٕٛاد 25ٟٚ٘ اٌفئخ اٌشئ١غ١خ اٌّغزٙذفخ ِٓ ع١بعخ اٌذػُ، ِب ِؼذٌّٗ  اٌؾشل١خ فٟ عٛق اٌؼًّ،

2018
13

ٚلذ أخفنذ ٘زٖ إٌغجخ ثؾىً وج١ش خالي أصِخ وٛسٚٔب. ئٌٝ عبٔت رٌه وٍٗ، ٚثٕبء ػٍٝ ؽٙبداد إٌغبء  

فؼٛثخ اٌؼضٛس ػٍٝ ٚظ١فخ ألوضش ِٓ عبػز١ٓ أٚ  دؼبِالد ٚأٌٚئه اٌجبؽضبد ػٓ اٌؼًّ فٟ ٘زٖ األ٠بَ، فمذ اصداداٌ

ّٓ ِٕذِغبد فٟ اٌؼًّ فٟ اٌؾنبٔبد ٠ؼٍّٓ ثّب ِزٛعطٗ  عبػخ أعجٛػ١خ؛  15صالس عبػبد فٟ ا١ٌَٛ. ئْ اٌىض١ش ِّٓ ٘

 20شػب٠خ اٌقؾ١خ ِٓ دْٚ رأ١ً٘ أوبد٠ّٟ(، ف١ؼٍّٓ ٔؾٛ أِب ٘بر١ه اٌٍٛارٟ ٠ؼٍّٓ فٟ ِغبي اٌزّش٠ل غ١ش إٌّٟٙ )اٌ

  عبػخ أعجٛػ١خ.

                                                           
10
لالستثمار فً القدس الشرقٌة" الصادر عن كل من جمعٌة "عٌر عمٌم" ومنظمة العمال "معا"،  3720انظروا "مرقاب تطبٌق القرار الحكومً رقم  

 . 2020التقرٌر الدوري حزٌران 
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وزارة العمل والرفاه والخدمات   سسات غٌر الربحٌة،فً مراكز الرعاٌة النهارٌة التابعة للمؤ 5353جدول الرسوم الدراسٌة للسنة الدراسٌة 

شٌكل شهرٌا. مراكز الرعاٌة  5633: تخصٌص إعانة للعائلة التً ٌبلغ دخلها للفرد حتى 0االجتماعٌة )بالعبرٌة(. أدنى مستوى هو المستوى رقم 

 لربح.النهارٌة القائمة والمخطط لها فً القدس الشرقٌة هً مراكز رعاٌة نهارٌة غٌر هادفة ل
12
ساعة عمل  20بـ  راالختباأشقاء وأكثر ممن هم مسّجلون فً إطار تربوي: ٌكتفً هذا  3فً حالة األسر ذات الوالد/ة الوحٌد/ة أو فً حال كان فٌها  

 8أسبوعٌة لألم
13
 -52سكان القدس الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن  63الجدول رقم ز/ )بالعبرٌة( .910שנתון סטטיסטי לשנת  ،مركز القدس ألبحاث السٌاسات 

 8عاما، بناء على خصائص قوة العمل 16

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/daycare-subsidies-2019-2020/he/daycare_daycare-subsidies-2019-2020-appendix_dormitory-support-tests-19-20.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/daycare-subsidies-2019-2020/he/daycare_daycare-subsidies-2019-2020-appendix_dormitory-support-tests-19-20.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/tuition-daycare-and-supervised-nurseries/he/daycare_daycare-subsidies-2020-2021-appendix_sachar-limud-meonot-malcarim-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/tuition-daycare-and-supervised-nurseries/he/daycare_daycare-subsidies-2020-2021-appendix_sachar-limud-meonot-malcarim-2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/tuition-daycare-and-supervised-nurseries/he/daycare_daycare-subsidies-2020-2021-appendix_sachar-limud-meonot-malcarim-2021.pdf
https://jerusaleminstitute.org.il/yearbook/#/145


اٌزٞ ٠ؼذّ ِؼ١بسا ثذ٠ال ػٓ ِؼ١بس اٌؼًّ )فٟ اؽزشاهبد اخزجبس اٌّغبػذح  انرعهٍى،تخظٕص انًعٍاس انًرًثم فً 

اٌّزوٛس أػالٖ( فٙٛ أ٠نب ٠مقٟ اٌىض١شاد ِٓ اٌمبهٕبد فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، ٠ٚؾشِٙٓ ِٓ اٌز٠ًّٛ اٌّؾبس ئ١ٌٗ. ١ٌظ 

ائ١ٍ١خ )ثغشٚد( أٚ ػبِب ؽٙبدح صب٠ٛٔخ ػبِخ ئعش 34 - 25ِٓ إٌغبء اٌٍٛارٟ رزشاٚػ أػّبس٘ٓ ِب ث١ٓ  %43.8 ٌذٜ

 ّْ .عٕخ دساع١خ 12% ِٓ رٍه إٌغجخ ٌُ ١ٕٙ٠ٓ 37رٛع١ٟٙ فٍغط١ٕ١خ، وّب أ
14

فٟ ِؾبٌٚخ ٘بر١ه إٌغبء ٌالٔذِبط فٟ  

ّٓ األعبعٟ. ٚثبٌفؼً، رؾ١ش ّعٛق اٌؼًّ، رؼًّ اٌىض١شاد ِ ّٓ خالي ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ ِٓ أعً اعزىّبي رؼ١ٍّٙ ٘ ٓ

% ِّٓ ٌُ ١ٕٙ٠ٓ 9.9اٌزؼ١ٍُ ٠ؾّظ، ِٓ فشؿ ٘بر١ه إٌغبء فٟ عٛق اٌؼًّ: ئر أْ ٕ٘بٌه اٌّؼط١بد ئٌٝ أْ اعزىّبي 

ّٓ ِٓ ئٔٙبء  12 ّٓ ِٓ اٌؼضٛس ػٍٝ ػًّ، فٟ ؽ١ٓ أْ ِٓ رّى ّٓ ثٕغجخ  12عٕخ دساع١خ لذ رّى عٕخ دساع١خ لذ رُ رٛظ١فٙ

%.63، فزجٍغ ٔغجخ اٌزٛظ١ف ف١ٙب %. أِب اٌمٍّخ اٌزٟ رمذِّذ فٟ ؽ١برٙب األوبد١ّ٠خ ٚؽقٍذ ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش29
15
 

فٟ ظً ٘زا اٌٛمغ، فاْ ػذَ االػزشاف ثذساعخ إٌغبء اٌٙبدف ٌٍؾقٛي ػٍٝ ؽٙبدح اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ، ٌغشك اٌؾقٛي 

 ػٍٝ اإلػبٔخ، ٠ؼذّ ٔمقب ثبسصا.

 

ف ثّب أْ اٌغشك ِٓ اإلػبٔخ ٠زّضً فٟ رؾغ١غ رٛظ١. اشرشاط عًم أٔ ذعهّى انضٔج، نهحظٕل عهى اإلعاَح. 2

األِٙبد، فّٓ اٌّؾىٛن ف١ٗ أْ رىْٛ ٕ٘بٌه ل١ّخ ٌٙزا االؽزشاه، ئر أٔٗ ٠ؾىً ػمجخ ئمبف١خ أِبَ رٍمٟ اإلػبٔخ. ٠جذٚ ٘زا 

ٚامؾب ػٍٝ ٚعٗ اٌخقٛؿ ػٍٝ مٛء أّٔبه اٌزٛظ١ف اٌّّزٕٙخ ٌؾمٛق ػًّ اٌشعبي فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، ٟٚ٘ 

أٚ وّب ٠طٍك غ١ئخ، ٚاٌزٟ ١ّ٠ض٘ب ػذَ ئفذاس لغبئُ سٚارت )أّٔبه رز١ّض ثبٌؼؾٛائ١خ ٚثبالٔزؾبس اٌٛاعغ ٌٍؼّبٌخ اٌّ

( ِٕبعجخ، أٚ ؽزٝ ػذَ ئفذاس٘ب ػٍٝ اإلهالق، ٚ٘زٖ اٌمغبئُ ِطٍٛثخ واصجبد فٟ "رٍٛػػ١ٍٙب ثبٌٍغخ اٌّؾى١خ "

االخزجبس اٌّزوٛس ٌٍؾقٛي ػٍٝ اإلػبٔخ. رٕزؾش أّٔبه اٌزٛظ١ف ٘زٖ ثؾىً أٚعغ فٟ عٛق اٌؼًّ فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ، 

  ٌزٟ ٠ؼًّ ف١ٙب اٌىض١ش ِٓ أصٚاط األِٙبد اٌغبوٕبد فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ.ا

 

ئٌٝ اعزٕزبعبد ٚامؾخ ثٕبء ػٍٝ ث١بٔبد  اٌزّٛفًٚفٟ ظً ٘زا اٌؾّؼ فٟ ػذد دٚس اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، ٠قؼت  

ٚمغ اٌؾنبٔبد اٌزٟ رخنغ ٌٍشلبثخ،  اٌزغغ١ً اٌخبفخ ثٙب. ٌٚىٓ ثبإلِىبْ اٌزؼشف ػٍٝ ٔزبئظ ػ١ٛة ٔظبَ اإلػبٔخ ِٓ خالي

ٚفٟ اٌٛالغ، ٚفٟ  رؾغ١ٍٙب االلزقبدٞ، ثظشٚف ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ. ّٚٔٛرطاٌزٟ ٠زؾبثٗ ٔظبَ ٚٔطبق اإلػبٔخ اٌّمذَ ئ١ٌٙب، 

 ظً اٌظشف اٌؾبٌٟ، فاْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األهفبي اٌّٛعٛد٠ٓ فٟ دٚس اٌؾنبٔخ اٌخبمؼخ ٌإلؽشاف ُ٘ ِّٓ رُ رؾ٠ٍُٛٙ

ِٓ لجً ٚصاسح اٌشفبٖ )ٚصاسح اٌخذِخ االعزّبػ١خ(، ٠ٚؾقٍْٛ ػٍٝ ئػبٔخ وبٍِخ رغطٟ اٌشعَٛ اٌذساع١خ فٟ ِشوض ٌٍّشاوض 

فٟ  ٠زّضًّاٌؾنبٔخ: ٚفمب ٌزقش٠ؾبد ِذ٠شاد لغُ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح فٟ ثٍذ٠خ اٌمذط. ٠ٚجذٚ أْ أؽذ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ فٟ ٘زا األِش 

ػذَ أطجبق اٌّؼب١٠ش ػٍٝ اٌؼبئالد اٌزٟ ٌُ ٠زُ رؼش٠فٙب وؼبئالد ِغزؾمخ إلػبٔبد اٌشفبٖ االعزّبػٟ، أٚ فٟ ػذَ لذسح ٘زٖ 

اٌؼبئالد ػٍٝ رغذ٠ذ ِب ٠زجمٝ ِٓ سعَٛ ثؼذ ؽغُ ِجٍغ اإلػبٔخ. ٘زٖ اٌّؼط١بد رؼضص ِٓ اٌخؾ١خ اٌزٟ ِفبد٘ب أٔٗ ِٓ دْٚ رؼذ٠ً 
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اٌزؾغ١ٍٟ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، فاْ ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ع١زُ ثٕبؤ٘ب وـ  -لزقبدٞ ِؼب١٠ش اإلػبٔخ ٌٍٛمغ اال

"أف١بي ث١نبء"
16

 ، عزظً خب٠ٚخ ِٚٓ دْٚ اعزخذاَ، ٚثأٔٙب ٌٓ رمذَ االعزغبثخ اٌّطٍٛثخ ػٍٝ اؽز١بعبد األِٙبد اٌؼبِالد.

IV. يظاعة ئضافٍح ذٕاخّ َظاو يشاكض انشعاٌح انُٓاسٌح انمائى 

 

٠ؼبٟٔ ٔظبَ اٌزؾغ١ً ٚاٌزغ٠ٛك اٌؾبٌٟ ٌّشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ِٓ ٚعٛد ػبئم١ٓ ئمبف١١ٓ ٠نؼفبْ ِٓ فؼب١ٌزٗ ٠ٚٙذداْ 

 اعزمشاسٖ، ئٌٝ عبٔت اٌّقبػت اٌشئ١غ١خ اٌّزّضٍخ فٟ ػذَ رى١١ف آ١ٌخ اٌذػُ ٌغىبْ اٌمذط اٌؾشل١خ:

 

 انشعاٌح انُٓاسٌح االلرظادٌٍٍ نًشغّهً ٔيشغاّلخ يشاكض اإلعاَحطشٌمح انًكافأج ٔ ( أ

٠ؼزّذ سصق ِؾغٍّٟ ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ٚاٌؾنبٔبد ػٍٝ اعزالَ اٌّذفٛػبد ِٓ عبٔت اٌذٌٚخ، ٚفمب العزؾمبق األِٙبد، 

فززغ١ش ثبٌزبٌٟ لذسارٙب  ٚاعزىّبي ِب ٠زجمٝ ِٓ اٌّجٍغ ِٓ عبٔت اٌؼبئالد. ٚٔظشا ألْ ؽبٌخ أ١ٍ٘خ األعش رزغ١ش ث١ٓ ٚلذ ٢خش،

اٌفؼ١ٍخ، فاْ ِؾغاّلد ٘زٖ األهش اٌخبفخ ثبألهفبي رظً ِؼشمخ ٌّخبهش الزقبد٠خ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد ِزٛعطخ األعً، االلزقبد٠خ 

ئٌٝ أْ ٠زُ رؼذ٠ً اٌذػُ اٌؾىِٟٛ ٌىٟ ٠الئُ ٚمغ األعشح، ٘زا ئرا رُ رٌه أفال. ثٕبء ػٍٝ رٌه، ٚٚفمب ٌّذ٠شاد لغُ اٌؾنبٔبد 

٠فّنٍٓ رغغ١ً األهفبي اٌّشع١ٍٓ ِٓ عبٔت اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ، ٚرٌه ألْ فٟ ثٍذ٠خ اٌمذط، فاْ ِؾغاّلد دٚس اٌؾنبٔخ 

 ِّ ، ػٍٝ اٌؼىظ ِٓ األهفبي اٌّزؾذس٠ٓ ِٓ اٌؼبئالد اٌؼبٍِخ، اٌّطبٌجخ ثذفغ لغُ ثبٌىبًِ خ ِٓ عبٔت اٌذٌٚخٕألغبهُٙ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِإ

اٌزٞ ٔمزشؽٗ أػالٖ، فاْ إٌّٛرط اٌمبئُ ِٓ دٚس وج١ش ِٓ سعَٛ اٌزغغ١ً. ٚؽزٝ ٌٛ رُ رٛع١غ ٔطبق ِؼب١٠ش اإلػبٔخ، ػٍٝ إٌؾٛ 

اٌؾنبٔخ ع١اللٟ ِقبػت فٟ رٛف١ش اعزمشاس ِبٌٟ ٌألهش اٌزشث٠ٛخ اٌخبفخ ثبألهفبي فٟ ظً ٚالغ الزقبدٞ ٚرؾغ١ٍٟ فؼت 

ػبَ عذ٠ذ. ٚثٕبء ػ١ٍٗ،  رشث٠ٚٞٛزغُ ثبٌفٛمٝ. ئْ ِضً ٘زا األِش ِطٍٛة ثؾىً خبؿ فٟ اٌغٕٛاد األٌٚٝ ِٓ ػّش ٔظبَ 

ٕجغٟ رٛف١ش ١ِضا١ٔخ ؽى١ِٛخ ِخققخ ٌزغط١خ رىٍفخ رؾغ١ً ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، ِٓ أعً مّبْ األِبْ ٌّؾغالد ِٚؾغٍٟ ٠

 دٚس اٌؾنبٔخ ِٚشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ِٓ اٌّخبهش االلزقبد٠خ، ٚرّى١ٓ اعزمشاس ٘زٖ األهش ٚؽ١ٌّٛزٙب.

 

 ح انًرعهمح تانًُانٍّحغٍاب انًعهٕياخ تانهغح انعشتٍح، ٔانًظاعة انثٍشٔلشاطٍ ( ب

وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبالد، فاْ ِغبي رؼ١ٍُ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح أ٠نب ٠ٛاعٗ ِؾىٍخ وْٛ إٌظبَ اٌج١شٚلشاهٟ غ١ش ِزبػ 

ثؾىً وبفٟ ٌٍّزؾذص١ٓ ثبٌؼشث١خ. ٠ّضً األِش فؼٛثخ ػٍٝ األ٘بٌٟ ٌفؾـ اعزؾمبلُٙ ٌٍؾقٛي ػٍٝ ئػبٔخ، ثً ٚؽزٝ ِؼشفخ 

ؽقٌُٛٙ ػٍٝ ئػبٔخ، وّب أْ األِش ٠ؾىً ػمجخ وج١شح فٟ ػ١ٍّخ رمذ٠ُ اٌطٍت ٚػ١ٍّخ اٌزغغ١ً. وً رٌه، ئٌٝ عبٔت  ٚعٛد ئِىب١ٔخ

ػبئك ئمبفٟ ٠زّضً فٟ األ١ِخ اٌشل١ّخ ٚأؼذاَ اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌشل١ّخ اٌّطٍٛثخ ا١ٌَٛ. ٚػٍٝ مٛء أْ اعزخذاَ 

١خ ال رٍّه ثٕٝ رؾز١خ، ٌٚغشك رؾغ١غ ٚرٛع١غ اعزخذاَ ِضً ٘زٖ األهش اٌزشث٠ٛخ، أهش سػب٠خ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح فٟ اٌمذط اٌؾشل

فاْ ٕ٘بٌه ؽبعخ ِبعخ ئٌٝ سفغ ِٕغٛة اٌٛػٟ إٌؾو ثٛعٛد ِضً ٘زٖ األهش ٚثم١ّزٙب، ثؾىً عًٙ إٌّبي ِٚالئُ. ٠غت 

 االعزضّبس فٟ األِش ِٓ خالي ػًّ دؤٚة ٚؽبًِ.
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V. ٔطٕال ئنى ئلايح يشاكض انشعاٌح انُٓاسٌح، ٔتانرشافك يعٓا -ح نإلششافاالعرثًاس أٌضا فً دٔس انحضاَح انخاضع 

 

ثخقٛؿ ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ،  3790فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رٛعذ ف١ٗ ؽبعخ ٌمشاساد عضئ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌمشاس اٌؾىِٟٛ سلُ 

فٟ ئهبس ع١بعخ لغُ ِشاوض اٌشػب٠خ فاْ اٌمشاس ٠فزمش ئٌٝ أ٠خ ئؽبسح ئٌٝ دٚس اٌؾنبٔخ اٌخبمؼخ ٌإلؽشاف، ٚرٌه ػٍٝ ِب ٠جذٚ 

إٌٙبس٠خ ٚدٚس اٌؾنبٔخ اٌزبثغ ٌٛصاسح اٌؼًّ ٚاٌشفبٖ، ٚاٌٙبدفخ ئٌٝ االعزضّبس فٟ ثٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، ال فٟ رٛع١غ 

ِؼب١٠ش اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ ثذال ِٓ رٌه.
17
  

ٚاٌّقبػت اٌىبِٕخ فٟ ِقبدسح األسامٟ ٌٙزا ٚٔظشا ٌٍزؼم١ذ اٌزٞ ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٗ رخط١و ٚثٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ إٌٙبس٠خ، 

اٌغشك، فاْ ٘زٖ ػ١ٍّخ لذ ٠غزغشق رٕف١ز٘ب ٚلزب ه٠ٛال. ئٌٝ عبٔت رٌه، ٕ٘بٌه لٍك ِٓ أْ اٌزخط١و ع١ىْٛ ِٕبعجب ٌجؼل أؽ١بء 

ذاَ اٌزخط١و، ئٌٝ اٌمذط اٌؾشل١خ فؾغت: فّضال، ٌذ٠ٕب األؽ١بء اٌٛالؼخ خٍف عذاس اٌفقً، ٚاٌزٟ ال ٠زشن ف١ٙب ال االوزظبظ ٚال أؼ

نٓزِ األعثاب، ال ٌُثغً انرخهً  عبٔت إٌمـ اٌؾبد فٟ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ، ِغبؽبد ِؾزٍّخ ٌٍّقبدسح ٌغشك ثٕبء ِشاوض اٌشػب٠خ.

، ٚ٘ٛ ؽً ٠ز١ؼ ِشٚٔخ ٠ٕٚبعت اٌٛمغ اٌمبئُ فٟ اٌمذط عٍ انرشٌٔح نهحم انًإلد انًرًثم فً دٔس انحضاَح انخاضعح نإلششاف

وض سػب٠خ ٔٙبس٠خ فٟ اٌّجبٟٔ اٌمبئّخ أفال، اٌزٟ ف١ٙب ِٕبصي عى١ٕخ رٕطجك اٛفب فٟ مٛء ئِىب١ٔخ رؾغ١ً ِشخق -اٌؾشل١خ أوضش

ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌجٕٝ اٌزؾز١خ، فاْ ٕ٘بٌه ل١ّخ رشث٠ٛخ ِنبفخ ٌٙزا اٌّٛمٛع، ألٔٗ ٠ض٠ذ  ػ١ٍٙب اٌّؼب١٠ش اٌّؾذدح.

 ِٓ أ١ّ٘خ خ١بس اإلهبس اٌزشثٛٞ إٌّضٌٟ، اٌزٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ػذد ألً ِٓ األهفبي. ِٓ رٕٛع اٌخ١بساد اٌّزبؽخ ٌألً٘، ٠ٚض٠ذ

  ؽٍٛي ألً ػ١ِّٛخ فٟ ٘زا اٌؾأْ.٘زا، ٚعٕمَٛ فٟ ِٕؾٛسارٕب اٌّمجٍخ ثبٌزٛعغ أوضش ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼٛائك، ٚثبلزشاػ 
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VI. :يهخض نرٕطٍاذُا تشأٌ ذكٍٍف َظاو انحضاَح يع احرٍاخاخ أْم انمذط انششلٍح 

ثذال ِٓ اخزجبس اٌذخً ِٚغز٠ٛبد اإلػبٔخ اٌؾب١١ٌٓ، ٠غت  ذكٍٍف يغرٌٕاخ انذعى يع خظائض انمذط انششلٍح االلرظادٌح: .1

ؽ١ىً ٌٍطفً اٌشم١غ أٚ اٌطفً/ـخ.  250، ال ٠ٕجغٟ أْ رض٠ذ ف١ٗ اٌشعَٛ اٌزٟ ٠ذفؼٙب اٌٛاٌذ٠ٓ ػٓ ٌٍذػُ رؾذ٠ذ ِغزٜٛ ؽبًِ

اد اٌالئٟ ٠شدْ اٌؼًّ أٚ اٌذساعخ.ػٍٝ غشاس ِب ٠ؾذس فٟ فئخ األِٙبد اٌٛؽ١ذ
18
  

ئْ ؽشٚه األ١ٍ٘خ ا١ٌَٛ ِؼمذح ٚفؼجخ اٌفُٙ ٚرزطٍت ِٓ ا٢ثبء ثزي اٌىض١ش ذثغٍظ اخرثاساخ فحض األْهٍح نرهمً اإلعاَح:  .2

ِٓ اٌغٙٛد فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌج١شٚلشاه١خ. ِٓ أعً رٛف١ش ئِىب١ٔخ ؽم١م١خ ١ًٌٕ االعزؾمبلبد، ٠غت ئػبدح ف١بغخ االخزجبس ئٌٝ 

ف١غخ أوضش ثغبهخ، رشرىض ػٍٝ ِمبهغ ػشم١خ أٚعغ ِٓ أ١ٍ٘خ اٌؾقٛي ػٍٝ اإلػبٔخ، ِغ اإلؽبسح ثؾىً ألً ئٌٝ 

  اٌخقبئـ اٌفشد٠خ ٌٍّزمذَ.

 ذخفٍف يرطهثاخ انعًم، انًٕخٕدج فً اخرثاس اإلعاَح: .3

"اخزجبس اٌؼًّ" ِشٔب، ٠غت أْ ٠ىْٛ أليٓاخ انشاغثاخ فً االَذياج فً انعًم: نكً ٌُاعة اذكٍٍف اخرثاس اإلعاَح  . أ

ّٓ ٌغٙٛد رٙذف ٌالٔذِبط فٟ عٛق اٌؼًّ. ٠ٕجغٟ  ّٓ ثزٌه، ٚػٓ ثزٌٙ ّٓ ػٓ سغجزٙ ٌغشك دػُ األِٙبد اٌٍٛارٟ ٠ؼٍ

 أْ رؾقً ٘بر١ه األِٙبد ػٍٝ اعزؾمبق اٌؾقٛي ػٍٝ ئػبٔخ ٌفزشح أ١ٌٚخ ٚوج١شح ِٓ اٌضِٓ، ثؼذ رؾذ٠ذ ٘زٖ اٌفزشح.

ّب ٠زؼٍك ثّغّٛػخ إٌغبء اٌؼبِالد، ٠ٕجغٟ رى١١ف "اخزجبس اٌؼًّ" ٌىٟ ف١ ذكٍٍف َطاق عاعاخ انعًم انًطهٕب: . ب

عبػخ فٟ  ٠24الئُ ٚالغ اٌؼًّ فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ، ثؾ١ش رٕطجك األ١ٍ٘خ أ٠نب ػٍٝ األِٙبد اٌالئٟ ٠ؼٍّٓ أللً ِٓ 

 عبػخ أعجٛػ١ب. 15األعجٛع. ٚفمب ٌألدٌخ اٌزٟ رُ عّؼٙب، فاْ اٌؾبفخ اٌٛالؼ١خ ٌؼذد عبػبد اٌؼًّ ٕ٘ب رشاٚػ اٌـ 

ػبِب ِٓ اٌذساعخ  12ثؾ١ش ٠زُ اػزجبس األِٙبد اٌالئٟ أوٍّٓ رؼ١ٍّٙٓ األعبعٟ )ذٕعٍع يعٍاس انرعهّى فً اخرثاس اإلعاَح:  .4

أٚ ِب ٠ؼبدٌٙب(، أٚ ٠ؾبسوٓ ئٌٝ ؽذ ِؼمٛي فٟ ثشاِظ اٌزٛع١ٗ اٌٛظ١فٟ اٌّؼزشف ثٙب )ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: ثشٔبِظ "ؽٍمبد 

ٌّطشٚؽخ فٟ ئهبس ِشوض "س٠بْ"(، ثؾ١ش ٠زُ اػزجبس٘ٓ فٟ اخزجبس اإلػبٔخ وّغزؾمبد ٌإلػبٔخ، اٌزٛظ١ف"، ٚاٌجشاِظ ا

ّٓ ثبٌزبٌٟ ِإ٘الد الخزجبس اٌذخً. ٘ٚ 

 ئنغاء االشرشاط انًرًثم فً عًم انضٔج أٔ دساعرّ. .5

إٌٙبس٠خ ػٍٝ اعزمجبي ٌزؾغ١غ ِؾغٍٟ ِشاوض اٌشػب٠خ  ذغطٍح ذكانٍف ذشغٍم يشكض انشعاٌح انُٓاسي يٍ خاَة انذٔنح: .6

األهفبي اٌز٠ٓ ال رغطٟ اإلػبٔخ سعُِٛٙ اٌذساع١خ ثبٌىبًِ، ٌٚزأ١ِٓ ِؾغٍّٟ ٘زٖ اٌّشاوض ِٓ اٌّخبهش اٌّب١ٌخ فٟ ؽبي ػذَ 

 ل١بَ اٌٛاٌذ٠ٓ ثبٌذفغ.

ئخشاء عًم يشّكض ٔشايم، ٔاعرثًاس يٕاصَاذً يخظض نرغٍٓم انعًهٍاخ اإلداسٌح انثٍشٔلشاطٍح ٔانهغٌٕح، ٔسفع  .7

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚعٛد عٙٛد ِجزٌٚخ فٟ ٘زا يُغٕب انٕعً ذداِ األطش انرشتٌٕح انًخظظح نغٍ انطفٕنح انًثكشج: 

ئْ ٌُ ٠زُ رخق١ـ ِٛاصٔبد ٚٔظبَ ػًّ ِخقـ ٌّضً اإلهبس، ئال أٔٗ ٌٓ ٠ّىٓ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد اٌّؼمّذح ثؾىً وبفٟ 

 .٘زا اٌّٛمٛع

انرٕاصي يع يغأنح االعرثًاس فً يشاكض انشعاٌح انُٓاسٌح، ٌُثغً االعرثًاس أٌضا فً ذعضٌض دٔس انحضاَح انخاضعح عهى  .8

ٛفش اٌّشٚٔخ اٌّطٍٛثخ اٌؼالع١خ، ِٚٓ ؽأٔٗ أ٠نب أْ ٠ -ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠ّٛعغ ِٓ ٔطبق اٌخ١بساد اٌزشث٠ٛخ ٚ٘ٛ ؽًنإلششاف، 

 أصٕبء ػ١ٍّزٟ اٌزخط١و ٚاإلٔؾبء.
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ٟ٘ عّؼ١خ ئعشائ١ٍ١خ ال ؽضث١خ رزؼبًِ ِغ رؼم١ذاد اٌؾ١بح فٟ اٌمذط فٟ ع١بق  عٍش عًٍى 

االعزمشاس ٚاٌّغبٚاح اٌفٍغط١ٕٟ. ٚرؼًّ اٌغّؼ١خ ِٓ أعً رؾم١ك  -اٌقشاع اإلعشائ١ٍٟ

 ٚاٌّغزمجً اٌغ١بعٟ اٌّزفك ػ١ٍٗ فٟ اٌمذط
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رزمذَ "ػ١ش ػ١ُّ" ثبٌؾىش ِٓ إٌّظّبد، ٚاٌذٚي، ٚاألؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ اٌذػُ ٌٕؾبهٙب ِٓ أعً 

ٌٍمذط. ئْ ِقذس غبٌج١خ اٌز٠ًّٛ ٠أرٟ ِٓ و١بٔبد ع١بع١خ أعٕج١خ، رظٙش ِغزمجً ِزفك ػ١ٍٗ ِٕٚقف 

 .اضغطٕا ُْا رفبف١ٍٙب ػٍٝ ِٛلغ االٔزشٔذ اٌخبؿ ثّغّغً اٌغّؼ١بد. ٌذػُ "ػ١ش ػ١ُّ"

 

 

 

 

 

 

 

انٍح -يعًا ًّ ب١ٌّخ ِٕظّخ ػّب١ٌخ ػبِخ رغّغ اٌؼّبي فٟ ئعشائ١ً. ئٌٝ   َماتح ع ّّ ٟ٘ ِّٕظّخ ػ

بي اٌفٍغط١١ٕ١ٓ  ّّ بي فٟ ئعشائ١ً. ٚثبإلمبفخ ئٌٝ رٌه، رّٛؽذ إٌّظّخ اٌؼ ّّ ػبِخ رّٛؽذ اٌؼ

ػًّ ئعشائ١١ٍ١ٓ فٟ إٌّبهك اٌقٕبػ١خ اٌٛالؼخ فٟ أسامٟ اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ أسثبة 

ب اٌّبم١خ فشًػب فٟ اٌمذط اٌؾشل١خ  ًِ اٌّغزٛهٕبد. ٚرذ٠ش إٌّظّخ ػٍٝ ِذاس اٌؼؾش٠ٓ ػب

ٌّغبػذح اٌغىبْ ػٍٝ اٌؾقٛي ػٍٝ وبًِ ؽمٛلُٙ االعزّبػ١خ، ٚرؼًّ ِٓ أعً رؼض٠ض 

 اٌزٛظ١ف اٌؼبدي ٌٍٕغبء.

 

 

 

 

 

 

 رُ ئفذاس ٘زٖ إٌؾشح ثذػُ ِٓ االرؾبد األٚسٚثٟ. 

اٌّغإ١ٌٚخ اٌؾقش٠خ ػٓ ٘زا إٌّؾٛس ػٍٝ ٠ذ "ػ١ش ػ١ُّ" ٚ رمغ 

ٔمبثخ ػّب١ٌخ"، ٚال ٠ٕجغٟ رفغ١ش٘ب ثأٔٙب رؼىظ ثبٌنشٚسح ِٛلف  -"ِؼب

 .االرؾبد األٚسٚثٟ. 
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