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 العنایة باألطفال

. كما تزود ھذه المطویة بمعلومات عما ھو متوقع من والعنایة بھم صغار السن وصوص حمایة األطفال ختحتوي ھذه المطویة على معلومات ھامة ب
 البالغین تجاھھم.

 في اسكتلندا , القانون یفرض على األباء :

 العام والصحة والتنمیة الكاملة ألطفالھمتعزیز الرفاه  •
 حمایتھم من األذى •

 .عن توفیر األمان لھ طوال الوقتمن تقع علیھ مسؤولیة العنایة بالطفل یعتبر مسؤول أیضا 
 

 القانون:

 عاما. 16عمره أقل من یبلغ , الطفل ھو أي شخص  بشكل عام في اسكتلندا ,
 اسكتلندا مبني على ثالثة مبادئ ھي:القانون الخاص باالطفال والشباب في 

 ترفیھ الطفل یأتي أوالً  •
 جمیع األطفال لھم الحق في الحمایة من جمیع أشكال اإلساءة واإلھمال و االستغالل. •
 اآلباء واألمھات ھم المسوؤلون عن تنشئة أطفالھم . •

 
والمراھقین والعنایة بھم .الشرطة ھي المسؤولھ عن تطبیق ھذه ھناك قوانین مختلفة في اسكتلندا , والتي صممت بشكل یضمن سالمة وأمن األطفال 

 الجھات الرسمیة والعامھ علیھا مسؤولیة التأكد من عدم خرق ھذه القوانبن. جمیعالقوانین , لكن 
 

 أنھ من مسؤولیة كل شخص التأكد من أن األطفال و الشباب ھم آمنون سواء كانوا من اآلباء أو من العامة. ونحن على ثقة
 

 العقاب الجسدي للطفل:

 في اسكتلندا, القانون یحمي الطفل وصغار العمر من العقاب الذي :

 ھو قاس جدا •
 ن ینطوي على الكثیر من القوةأ •
 سبب لھم أذىأن ی •

 
 یجب أن ال تأدب طفلك بطرق تنطوي على دفعھم ، أو ضربھم .

 یعتبر ضد قوانیننا معاقبة األطفال بطریقة خطرة مثل :
 ھزه بعنف• 
 ضربھ على رأسھ• 
 مثل األحذیة، و العصا، و شبشب )(استعمال أداة ما لمعاقبة األطفال • 

 جمعیات حمایة الطفل ستتولى التحقیق في أي دالئل على أن الطفل قد تعرض لإلیذاء البدني .
 

 ھذه األشكال الخطیرة من العقاب البدني لألطفال وصغار السن في اسكتلندا ھي ضد القانون .
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 األطفال لوحدھمترك 

 في حالة اصابة طفل أو إجراء قانوني)اتخاذ  قد یتم( و  بالتحقیق الشرطة، وال حتى لفترة قصیرة من الزمن.ستقوم  ترك األطفال الصغار وحدھمیجب ال 
 . تعرضھ لألذى بسبب تركھ وحیدا

 تترك دائما طفلك في رعایة شخص بالغ تثق بھ.یجب علیك أن  •
 شخص مسؤول ویمكن الوثوق بھ. وطفلك ھبیعتني الذي س شخصالیجب علیك دائما التأكد من أن  •
 .أبداال تترك طفلك مع شخص غریب  •

 
 األطفال والعمل 

یسمح مساءاً. وال  7صباحا وبعد ال  7قبل ال  16بالعمل. وال یسمح بتشغیل طفل عمره أقل من  13في اسكتلندا , غیر مسموح لألطفال تحت عمر 
ساعات إذا  5سنة أكثر من ساعتین یومیاً في أي یوم ما عدا السبت , حیث یسمح لھم بالعمل أیام السبت لمدة تصل الى  16بتشغیل األطفال بعمر أقل من 

 عاماً. 15ساعات إذا كان أكبر من  8و  ,  عاما 15كان الطفل أقل من 

یحظر على األطفال العمل في أي منشئة صناعیة (بما  بالعمل ساعة واحدة قبل بدء دوام المدرسة .وقت المدرسة ویسمح لھم ال یسمح بعمل األطفال خالل 
 في ذلك المصانع ومواقع البناء )أو في أي عمل یرجح أن تضر بالصحة أوالرفاه أوالتعلیم.

 
 األطفال و التسول

 باألطفال السماح لألطفال بالتسول . في اسكتلندا ، من غیر القانوني لآلباء واألمھات و األشخاص الذین یعتنون
بالتسول . وھذا یعني أن اآلباء واألمھات ھم المسؤولون عن أطفالھم ، وتجوز مقاضاتھم إذا أعطوا اإلذن  16وتعتبر جریمة السماح لألطفال تحت سن 

 ألبنائھم بالتسول . وفي الغالب أنھ إذا شاھد أحد العامة طفل یتسول فإنھ سوف یخبر الشرطة .
 
 

 ختان اإلناث 

 اسكتلندا : تعتبر  جریمة في
 لقیام بھذه العملیةا• 
 لقیام بھذه العملیة في بلد آخرا• 
 بلد مختلف حتى لو كان ھو قانوني ھناك . اتخاذ الترتیبات الالزمة ل ھذه العملیة إلى أن یتم ذلك في• 
 

غیر قانونیة في واإلنسان  حقوق وھي تشكل انتھاكا ل أبسط الطویل ,المدى ختان اإلناث ھو ضار للغایة ,ویمكن أن یسبب معاناة جسدیة ونفسیة على 
 اسكتلندا .

 
 الزواج القسري

 الزواج القسري غیر قانوني في اسكتلندا ، ویعتبر انتھاك لحقوق اإلنسان .
 تم اإلبالغ عن جریمة إجبار شخص قاصر على الزواج ضد رغبتھ .سیتم التحقیق من الشرطة إذا 

و سیتم التحقیق  األطفال الذین یجبرون على الزواج أو یتعرضون ل سوء المعاملة العاطفیة ، الجسدیة أو الجنسیة نتیجة لذلك ، ھم محمیون من قبل القانون
 في ھذا االعتداء من قبل خدمات حمایة الطفل ..

 
 

 سیة والشباباألنشطة الجن

 عاما. 16إقامة عالقات جنسیة مع أطفال تقل أعمارھم عن ب أسخاص بالغون ومتعتبر جریمة في اسكتلندا  أن یق
الجنسیة وكذللك  الصحة التثقیف في موضوعلدیھم الحق في الحصول على  , لذلك فإنطبیعیة في الجنس والعالقات الجنسیة  حاجةلدیھم صغار العمر 

 بھ التعلیم والخدمات الصحیة في اسكتلندا . قر. وھذا ما یالدعم والحمایة 
 

م إذا وتقدیم الدعالتعاون البالغین  على. یجب فیھا اساءة أو استغالل صغار العمرعالقات مع  إذا ما حدثت تحدیدمسؤولیة على البالغین ومع ذلك، تقع 
 بشكل صحیح. على الحمایةبحیث یحصل الشاب المعني  المسؤولة السلطات طریق إبالغعن كانوا یعتقدون أن ھذا یحدث وذلك 

في ھذه الحالة وتسمى ھدف إلحاق األذى بھم.ھناك من البالغین من یقوم ببناء عالقات عاطفیة مع األطفال وصغار السن  ومن المھم أن نعرف أن
ا من االعتداء جنسیا علیھ. إذا كنت تعتقد أن طفلك أو "جرومنج" یقوم شخص أو أشخاص بالغین باالتصال وتكوین صداقات مع طفل أو شاب حتى یتمكنو

 طفل آخر یتم االتصال بھ بھذه الطریقة،یجب علیك إبالغ الشرطة والحصول على المشورة والدعم.
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 مسؤولیتك ...

 بك. ینمسؤوال عن سالمة ورفاھیة األطفال الخاص أن تكونمسؤولیتك إذا كنت أحد الوالدین أو مقدمي الرعایة، 
الحیاة األسریة ألولیاء األمور وأفراد  خیار التدخل فيیترك  . ومن المھم في اسكتلندا أنللتدخلاآلباء بواجباتھم دون الحاجة ألجھزة الدولة یقوم عادة، 

 األسرة.
 ھو أولویة للجمیع. یة األطفال والشباب والحفاظ على سالمتھمحما ومع ذلك، فإن

 
 :ھناك عدد من الوكاالت التي یمكن أن تساعدي مساعدة حول أي من ھذه القضایا , فإن إذا كنت بحاجة إلى أ

 
Aberdeen City 

 Family Information Service : 0300 0200293ا
Social Work Reception Team: 0800 7315520 

 693936 01224لإلتصال خارج أوقات الدوام الرسمي مثل العطل الرسمبة ونھایة األسبوع وساعات المساء : 
 
 

Aberdeenshire 
Social Work Monday – Friday during office hours : Contact local Social Work Office 

 06 12 08 013456لإلتصال خارج أوقات الدوام الرسمي مثل العطل الرسمبة ونھایة األسبوع وساعات المساء : 
 
 
 

Moray 
Duty Social Work (Triage) : 01343 563900 

 565656 013457لإلتصال خارج أوقات الدوام الرسمي مثل العطل الرسمبة ونھایة األسبوع وساعات المساء :  
 
 
 

 Police : 101البولیس 
 111خدمات الطوارئ : الشرطة , اإلسعاف , المطافئ : 

 
 Health Servicesالخدمات الصحیة 

NHS   24  : 111ساعة في الیوم 
 

 0800111شكاوي األطفال :
 08000282233شكاوي أولیاء األمور:
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