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 التعّرف على حق الطفل
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10الخطوة رقم 1 شركاء الكالم
دقائق

في البداية اطلب من الطلبة النهوض والتحرك في أرجاء الغرفة. اعطهم بعض التعليمات البسيطة مثل: ارفع ذراعك اليمنى أعد الكّرة بتعليمات أخرى. 

ثم اطلب من الطلبة إيجاد شريك في الغرفة. قرر من يكون اسمه )أ(، ومن يكون اسمه )ب(. تتكون مهمة الشخص )أ( من إخبار الشخص )ب( عن نفسه في دقيقة 
واحدة. ال يمكن للشخص )ب( المقاطعة أو طرح أي سؤال حتى.

 أوقف العملية. اطلب من الطلبة )ب( أن يتحدثوا عن ثالثة أشياء عرفوها حول شركائهم من الطلبة )أ(. 
أعد الكّرة، ولكن بّدل المجموعات بحيث يكون )أ( هو المستمع و)ب( هو المتحدث.

 اجمع الطلبة مجدداً. اسأل الطلبة: هل وجدتم اإلصغاء إلى أحدكم اآلخر سهالً؟
 ما هو السهل أو الصعب في اإلصغاء؟ هل تتذكر كل شيء قاله شريكك؟ 

هل فوجئت بسهولة األمر/ أو بصعوبته؟ أيهما أسهل: أن ُتصغي أو أن ُيصغى إليك؟

اختم بالقول إّن نشاط اإلصغاء هذا لم يكن جيداً. لماذا؟ 

الجزء األول: التعرف على اإلصغاء الفّعال

ُمخرجات التعّلم 
• يتعلم الطالب كيف يحدد الطرق المالئمة ليكون ُمنصتاً جيداً.

• يفهم الطالب سبب أهمية اإلصغاء الفعال لتحقيق حقوق الطفل واألهداف العالمية. 

األسئلة األساسية 
• ما الفرق بين االستماع واإلصغاء؟

• كيف أكون ُمنصتاً فعاالً؟ 

مفردات أساسية 
التعاطف، اإلصغاء الفّعال، الفهم، لغة الجسد، السمع، العواطف 

الموارد 
مقطع فيديو من فيلم Inside Out - مالحظة: قد يتعّين عليك تعديل صيغة هذا الفيديو ليتناسب مع أدوات العرض في المدرسة.

مالحظة للتربويين
https://vimeo.com/138068280 :في حال كان طلبتك مبتدئين في التعّرف على األهداف العالمية، شاهد مقطع الفيديو القصير هذا الذي قّدمته ماالال يوسفزي 

 يمكنك أيضاً أن تجد خطة درس "مدخل إلى األهداف العالمية" الذي تبلغ مدته 30 دقيقة من هنا:
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-Introducing_30_

Lesson_Plan_ARA.pdf

مالحظة للتربويين
ُصمِّمت باقة األنشطة التالية في ثالثة أجزاء منفصلة:

•  الجزء األول: تعريف الطلبة بمفهوم اإلصغاء الفّعال وأهميته وكيفية ربطه بحقوق الطفل.
•  الجزء الثاني: تصميم الطلبة لفعالية احتفالية يدعون فيها البالغين لإلصغاء إلى أفكارهم حول تغّير المناخ

•  الجزء الثالث: يقدم الطلبة و/أو يشرحون للبالغين مخاوفهم، وما تعلموه، والحلول التي يقترحونها حول مشكلة تغّير المناخ، ويقررون الشروع في عمل إيجابي 
لمكافحة تغّير المناخ.

يتمّثل الهدف النهائي في فتح حوار بناء وإيجابي بين البالغين واألطفال حول كيفية تعاون الجميع في التحرك من أجل تغّير المناخ. نظراً لظروف جائحة فيروس 
كورونا المستجد يرجى دعوة أشخاص من المجتمع المحلي وحسب إلى المدرسة إذا أمكن ذلك.

https://vimeo.com/138068280
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-Introducing_30_Lesson_Plan_ARA.pdf
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-Introducing_30_Lesson_Plan_ARA.pdf
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10الخطوة رقم 2 التفكير في قدرتنا على اإلصغاء
دقائق

 ناقش فكرة أّن كون الشخص مستمعاً جيداً هو أمر صعب للغاية بسبب وجود مشتتات مختلفة كثيرة تمنع ذلك. 
 امنح الطلبة بعض الوقت للتأّمل في مهاراتهم في اإلصغاء. ما هي الطريقة التي تجعل منك مستمعاً جيداً؟ 

كيف يمكنك تحسين هذه الطريقة؟

هل هناك أي وظائف محددة يكون فيها المستمع الجيد مفيداً؟ اطلب من الطلبة أن يذكروا وظائف تتطلب مهارات إصغاء جيدة. ما الذي قد يحدث في حال كان العاملون 
في هذه الوظائف ال يحسنون اإلصغاء؟

وّضح أن اإلصغاء مهارة هامة للجميع ألنها تعني كونك متعاطفاً ومتفّهماً لآلخرين. 

اطرح السؤال األساسي: ما الفرق بين اإلصغاء واالستماع؟ امنح الطلبة وقتاً للمناقشة.

10الخطوة رقم 3 مدخل إلى اإلصغاء الفّعال
دقائق

مالحظة للتربويين حّول هذا القسم إلى نشاط مناسب ثقافياً أكثر أو إلى التعرف على قصة متعلقة بالموضوع أو مقطع فيديو من مدرستك. 

وّضح للطلبة أنهم سيشاهدون اآلن مقطعاً من فيلم Inside Out - يتضمن المقطع ثالث شخصيات مختلفة، بينغ بونغ، وسادنيس، وجوي، حيث تأتي شاحنة وتدّمر 
ألعاب بينغ بونغ.

وّضح للطلبة أنهم في أّول مّرة سيشاهدون المقطع وحسب:

www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM

شّغل بعد ذلك المقطع مجدداً واطلب من الطلبة التركيز على شخصية جوي - كيف تقّيم مهاراتها في اإلصغاء في هذا المقطع؟

شّغل المقطع مّرة ثالثة. دع الطلبة يركزون على شخصية سادنيس - ما هو الشيء المختلف الذي تفعله شخصية سادنيس لجوي؟ أي التصرفين يعطي نتائج أفضل؟ من 
منهما جعلت مشاعر بينغ بونغ تتحسن في النهاية؟

اشرح مفهوم اإلصغاء الفّعال قائالً: إنه نوع اإلصغاء الذي تقوم به سادنيس. يحدث اإلصغاء الفّعال حين ُينصت أحدهم بكل حواّسه وبكامل تركيزه لما يقال. إنها 
 تتعامل بلطف مع بينغ بونغ مدركة أنه حزين للغاية وأن عليه التعامل مع هذه المشاعر أوالً قبل كل شيء. 

15الخطوة رقم 4 لعب األدوار
دقيقة

وّضْح أن اإلصغاء الفّعال عبارة عن مهارة يمكن أن يتعلمها الجميع ويجيدونها، وال تحتاج سوى إلى التمرين.

استعرض مالحظات الطلبة خالل مشاهدة مقطع الفيديو. هل يمكنهم اقتراح الطرق التي أظهرت سادنيس فيها مهارات اإلصغاء الفّعال؟ اطلب من الطلبة طرح مزيد 
من اآلراء المختلفة، ومن األمثلة عليها:

• الحفاظ على التواصل البصري 
• إظهار العناية من خالل التركيز على الشخص دون أن تشتت نفسك مثالً بالهاتف أو بأشخاص آخرين. 

• التحلي بالصبر على اإلصغاء 
• ردد ما سمعته - أي أعد قول ما سمعته من المتحدث للتأكد من نقطٍة ما مثل: "هل تقول لي إن ..."

•  اطرح أسئلة مفتوحة وتجّنب األسئلة التي يمكن اإلجابة عنها بنعم أو ال مثل: كيف تشعر اآلن، لماذا يعد اإلصغاء إلى أحٍد ما هاّماً للغاية؟

اجعل الطلبة يعملون في أزواج إلعادة كتابة أو تمثيل كيف كان يمكن لجوي أن تتصرف بطريقة أخرى لو كانت تمتلك مهارات اإلصغاء الفعال. يمكن للطلبة استخدام 
الملحق 1 كدليل لمساعدتهم في إعادة كتابة المشهد أو التدرب عليه.

http://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
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15الخطوة رقم 5 ربط اإلصغاء الفّعال بحقوق الطفل
دقيقة

بعد ذلك اسأل الطلبة: ما أهمّية تطبيق مهارات اإلصغاء الفّعال عندما نحاول حل مشكلة ما مثل الهدف العالمي 13 في مكافحة تغّير المناخ؟ امنح الطلبة وقتاً للمناقشة.

يمكن لإلصغاء أن يساعد حقاً كذلك في إعمال حقوق الطفل. انظر إلى ملصق حقوق الطفل في الملحق 2. في رأيك، أي حق من حقوق الطفل هذه ُيعد "اإلصغاء" 
هاّماً في تحقيقه؟ استنبط أمثلة من الطالب عن العالقة بين اإلصغاء وبعض الحقوق األخرى األقل وضوحاً. 

وّجه اهتمام الطلبة للمادة 12، احترام آراء األطفال. يفّصل هذا الحق كيف أنه ال ينبغي اإلصغاء إلى األطفال وحسب، بل ينبغي أيضاً التعامل مع مخاوفهم بجّدية. من 
الذي ينبغي له اإلصغاء إلى األطفال وكيف يمكنه أن يبّين ذلك؟

اطلب من الطلبة كتابة أفكارهم واالحتفاظ بها للدروس القادمة. 

الواجب: اطلب من الطلبة أن يتحدثوا إلى أحد البالغين في المنزل حول فكرة اإلصغاء. الهدف من المحادثة أن يتعلم الطالب ويفكروا أكثر في العوامل الخارجية التي 
قد تجعل من الصعب على البالغين اإلصغاء إلى األطفال. األسئلة المحتملة: متى يسهل عليك اإلصغاء إلّي؟ كيف يمكنني أن أسّهل عليك اإلصغاء إلّي؟ هل هناك أوقات 

معينة من اليوم أو األسبوع يصعب أو يسهل عليك اإلصغاء إلّي فيها؟ ما هو أنسب وقت بالنسبة إليك إلجراء محادثات؟
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5الخطوة رقم 1 متى يسهل اإلصغاء؟
دقائق

اطلب من الطلبة مشاركة اإلجابات التي توصلوا إليها في أسئلة الواجب الخاص بهم. هل هناك أي شيء مفاجئ بالنسبة إليهم؟ هل كانت هناك أي مواضيع مشتركة، 
على سبيل المثال، هل قال أحد البالغين إنه يسهل اإلصغاء إلى األطفال على مائدة العشاء، أي في المساء عندما يعود من العمل؟

اطلب من الطالب االحتفاظ بمالحظاتهم فهناك حاجة إليها الحقاً في الدرس.

5الخطوة رقم 2 شرح فعالية اليوم العالمي للطفل
دقائق

بمناسبة اليوم العالمي للطفل هذا العام ، اشرح للطالب أنهم سيدعون مجموعة من البالغين إلى مدارسهم. الهدف من هذه الفعالية هو مشاركة الطالب في مناقشة 
إيجابية ومنتجة حول تغير المناخ ، حيث يمكن للطالب إسماع أفكارهم ومشاعرهم لآلخرين واالتفاق مع البالغين على اتخاذ إجراء مناخي إيجابي لمجتمعهم. 

20الخطوة رقم 3 ما الذي تريد أن تقوله؟
دقيقة

اطلب من الطالب التفكير في ما تعلّموه حول تغّير المناخ حتى اآلن. ما هو الشيء الهام الذي تعلموه والذين يرغبون في أن يعرفه الكبار؟

ثم، اجعل الطلبة يعملون معاً ليتحدثوا بشأن ما سيتناقشون فيه مع البالغين في فعالية االحتفال باليوم العالمي للطفل. راجع الملحق 3 مع الطلبة كمثال توضيحي لتوجيه 
الطالب. 

1- المقدمة - تجهيز المشهد: ما الذي كنت تتعلمه؟
2-  المشكلة - ما هي المشكلة التي الحظتها أو اكتشفتها عند تعلّمك عن تغّير المناخ؟ هل يمكنك أن تعطي مثاالً؟ ما أثر ذلك على الناس و/أو النباتات و/أو الحيوانات؟

3- الحل ـ ما هو األثر اإليجابي له؟
4- نداء للعمل ـ ما الذي تريد أن يقوم به البالغون في الغرفة؟ 

 بعد هذا النشاط، اطلب من الطلبة التفكير في أكثر القضايا أهمية والتي يريدون من البالغين اإلصغاء إليها؟ 
 بمجرد تحديد هذه القضايا، يمكن أن يساعد ذلك الطالب على وضعها في البال ليكونوا على بّينة بشأن هدفهم من الفعالية. 

الجزء الثاني: تصميم فعالية لالحتفال باليوم العالمي للطفل

النتائج التعّلمية 
• يكون المتعلّم قادراً على تجميع المعلومات وتقرير ما ينبغي أن يقوله للبالغين 

• يكون المتعلّم قادراً على تصميم دعوة لالحتفال باليوم العالمي للطفل
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20الخطوة رقم 4 تصميم دعوة لليوم العالمي للطفل
دقيقة

ذّكر الطلبة أن الهدف من الفعالية يكمن في الحوار اإليجابي مع البالغين حول تغّير المناخ، وتوفير فرصة للطلبة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم حول هذه القضية. 
 من هم أفضل األشخاص الذين ينبغي دعوتهم إلى الفعالية ومن هو القادر على مساعدة األطفال في أعمالهم وأنشطتهم اإليجابية بشأن تغّير المناخ؟ 

مثل رؤساء البلديات المحلية، وقادة األعمال، واألهالي، والقادة الدينين و/أو قادة المجتمع المحليين. 

ما هي المعلومات اللوجستية األخرى التي يتعّين على الطالب التفكير فيها إلدراجها في دعوتهم؟ بمجرد اتخاذ القرار، اطلب من الطالب وضع دعوتهم الخاصة 
إلرسالها إلى الكبار لدعوتهم إلى الفعالية الملحق 4:

• قواعد اللباس
• العنوان

• الوقت/التاريخ*
• عنوان الرد على الدعوة 

*حاول إذا أمكن تنظيم الدعوة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر في اليوم العالمي لألطفال! يمكن أن تكون الدعوة في تواريخ أخرى مثل يوم األرض، أو اليوم العالمي 
للبيئة، أو اليوم العالمي للمحيطات.

تشاَرك مع الطلبة صوراً من الملحق 5 لتمنحهم اإللهام وليروا ما الذي فعله األطفال حول العالم في السنوات السابقة لالحتفال باليوم العالمي للطفل.

5الخطوة رقم 5 إجراء محادثات بّناءة وإيجابية
دقائق

اطلب من الطلبة مراجعة عملهم السابق حول اإلصغاء الفّعال. كيف نتأكد من أن المحادثات إيجابية ومثمرة؟ 
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10الخطوة رقم 1 الترحيب ومقدمة اليوم
دقائق

يرحب الطالب المضيف )أو المضيفين( بالبالغين، ويشرح لهم مخطط وهدف هذا اليوم. وّضح أن اليوم هو يوم االحتفال بحقوق الطفل وخصوصاً حقه في 
اإلصغاء إليه وأخذه على محمل الجد. 

قد يرغب الطلبة في بدء الفعالية بمشاهدة مقطع فيديو قصير حول حقوق الطفل. 
لديك بعض األمثلة أدناه أو يمكن البحث عن مقاطع فيديو من مكتب اليونيسف في بلدك على موقع يوتيوب لمزيد من األمثلة. 

www.youtube.com/watch?v=MBqpQKSfc2s لديك الحق في أن ُتسمع وأن ُتؤخذ على محمل الجد كطفل •

www.youtube.com/watch?v=KCWaBrEaLRY اليونيسف ـ كل الحقوق لكل طفل •

www.youtube.com/watch?v=y4udqAY2Bqc&t=1s اليونيسف - مجرد طفل •

20الخطوة رقم 2 حوارات إيجابية حول تغّير المناخ
دقيقة

ينقسم الطلبة إلى مجموعات عمل أصغر مع البالغين في الغرفة. رّشْح أحد الطلبة لقيادة المحادثة وشرح الحاجة إلى تطبيق مهارات اإلصغاء الفّعال، لتكون المحادثة 
إيجابية وبّناءة.

أعِط الدور لكل طالب في المجموعة ليطرحوا أفكارهم ومشاعرهم حول تغّير المناخ، مع استخدام الملحق 3 من الدرس الماضي لتوجيههم. اسمح للبالغين في كل 
مجموعة بالرد على ما سمعوه.

الجزء الثالث: فعالية اليوم العالمي للطفل

النتائج التعّلمية 
• يمكن للطالب أن يتمتع بالتواصل الفّعال عند مناقشة تغّير المناخ مع البالغين

• يمكن للطالب أن يشّجع غيره على حماية كوكبنا
• يمكن للطالب عرض مهارات اإلصغاء الفّعال

احتفاالً باليوم العالمي للطفل، ادُع البالغين إلى المدرسة للمشاركة في النقاش حول تغير المناخ، واحترام حق األطفال في اإلصغاء إليهم وأخذهم على محمل الجد.

مالحظة للتربويين: الدليل أدناه مخصص لتنظيم فعالية اليوم العالمي للطفل الخاصة بكم. قد يتعّين إدخال بعض التعديالت لُتناسب أوضاعكم التعليمية. 

قبل الفعالية
• راجع الدليل التوجيهي للحماية الخاص باليونيسف لفعاليات اليوم العالمي للطفل هنا

• قد يرغب الطلبة في ارتداء اللون األزرق احتفاالً باليوم العالمي للطفل
• يقرر الطلبة في ما بينهم من الذي سيقابل البالغين عند وصولهم ويقوم بدور المضيف في الفعالية

http://www.youtube.com/watch?v=MBqpQKSfc2s
http://www.youtube.com/watch?v=y4udqAY2Bqc&t=1s
https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF38XBOK
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مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

15الخطوة رقم 3 تحويل الدرس إلى عمل
دقيقة

 اجعل الطالب القائد يوّجه المحادثة باتجاه التحرك والعمل. اآلن وقد أتيحت الفرصة للبالغين لإلصغاء إلى أفكار الطالب ومشاعرهم بشأن تغير المناخ ، 
 فما العمل الذي يمكن للطالب والكبار القيام به معاً؟ اجعل الطلبة يتبادلون بعض األفكار التي كانوا يحملونها أساساً. 

15الخطوة رقم 4 األعمال الجماعية
دقيقة

تشكيل البالغين واألطفال مجموعة واحدة. اطلب من الطلبة المضيفين دعوة كل طالب قائد إلى تلخيص ما ناقشته مجموعاتهم وما هي األعمال التي اتخذوا القرار 
بشأنها معاً. حدد تاريخاً الستالم األعمال الخاصة بالهدف العالمي 13 لمكافحة تغّير المناخ.

اطلب من الطالب المضيف أن يشكر البالغين على حضورهم الفعالّية. اجمع جميع المشاركين في الفعالّية اللتقاط صورة جماعية!

10الخطوة رقم 5 التفكير في اليوم العالمي للطفل
دقائق

 بعد نهاية الفعالّية، امنح الطلبة بعض الوقت للتفكير في مجرياتها. ما الذي تعلّمه الطلبة؟ 
ما هو شعورهم بعد أن أصغى إليهم البالغون في الغرفة؟ ما الذي يمكن فعله لضمان تنفيذ المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل )احترام آراء األطفال( على نحو سليم؟ 

شاركنا احتفالك باليوم العالمي للطفل!

أخبرنا عن المحادثات المناخية التي أجراها طالبك مع الكبار في أثناء االحتفال باليوم العالمي للطفل.

#WorldChildrensDay على الوسم @UNICEFو @TheWorldsLesson شارك معنا الصور على الحساب
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مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

الملحق 1 نص من مقطع فيديو من الفيلم Inside Out ]يمكن استبداله بأي مثال محّلي آخر من الجزء األول، الخطوة رقم 3[

بينغ بونغ: الااااااااااا!!!!!! ال.. الا... الااا.. ال ترمي صواريخي في القمامة! سأذهب مع رايلي إلى القمر.

بينغ بونغ: ال يمكن أن ينتهي ما بيني وبين رايلي... 

جوي: اسمع، كل شيء سيكون على ما يرام. يمكننا إصالحه. علينا فقط العودة إلى المقر الرئيسي. دلني على الطريق إلى 
محطة القطارات؟

بينغ بونغ: كنت قد رّتبُت رحلة كاملة لنا.

جوي: من الذي يتَدغَدغ، هه؟ جاء وحش الدغدغة.. هيا يا بينغ بونغ انظر...بالبالبالبالبال

جوي: حسناً، إليك لعبة رائعة. دلنا على محطة القطار ونتوجه جميعاً إلى هناك. ألن يكون ذلك ممتعاً؟ هيا، لنذهب إلى محطة 
القطارات.

سادنيس: آسفة ألنهم قد أخذوا صواريخك. لقد أخذوا شيئاً عزيزاً عليك، وقد فقدته اآلن. إلى األبد.

جوي: سادنيس، ال تزيدي عليه همومه!

سادنيس: آسفة!

بينغ بونغ: هذا كل ما تركته لي رايلي.

سادنيس: البد أنك ورايلي قد حظيتما بمغامرات رائعة.

بينغ بونغ: ياه! كانت مغامرات رائعة. حالما عدنا في الوقت المحدد تناولنا الفطور مرتين في ذلك اليوم.

جوي: سادنيس!!

سادنيس: يبدو األمر مذهالً. الُبد أنه راق لرايلي.

بينغ بونغ: نعم، كان يروق لها. كنا أعّز صديقين.

سادنيس: أجل. هذا محزن.

بينغ بونغ يبكي ويعانق سادنيس.

جوي تتنهد.

بينغ بونغ: أنا بخير اآلن. هيا. محطة القطار من هنا.
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مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

الملحق 2 ملصق أيقونات حقوق الطفل

اتفاقیة حقوق الطفل



إنصات! التعّرف على حق الطفل11
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مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

الملحق 2 ملصق أيقونات حقوق الطفل

الطفل ھو أي شخص یقل
عمره عن 18 سنة.

جمیع األطفال یمتلكون ھذه 
الحقوق، بصرف النظر عمن ھم 

أو أین یعیشون أوأي لغة یتكلمون 
أو ما ھو دینھم أو أفكارھم أو أشكالھم، 

ما إذا كانوا أوالد أو بنات، أو
إذا كانوا ذوي إعاقة أو أغنیاء أو فقراء،

وبصرف النظر عمن یكون آبائھم أو 
أسرھم وافكارھم ومعتقداتھم أو ماذا یعملون. 

وال یجوز معاملة أي طفل معاملة غیر 
عادلة ألي سبب من األسباب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة - نسخة األطفال

child rights connect

اتفاقیة 
حقوق الطفل

اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة ھي اتفاقیة مھّمة بین البلدان التي وعدت بحمایة الطفل.

تشرح اتفاقیة حقوق الطفل من ھم األطفال، وجمیع حقوقھم، ومسؤولیات الحكومات تجاه األطفال. جمیع الحقوق في ھذه االتفاقیة مترابطة، 
وھي متساویة في األھمیة، وال یجوز حرمان األطفال منھا.

حصل ھذا النص على تأیید 
لجنة حقوق الطفل.

عندما یتخذ البالغون قرارات 
معینة، علیھم أن یفكروا كیف 

ستؤثر ھذه القرارات على األطفال. 
على األشخاص البالغین أن یفعلوا ما ھو 
األفضل بالنسبة لألطفال. كما ینبغي على 

الحكومات أن تتأكد أن ھؤالء األطفال 
یحصلون على الحمایة والرعایة من 
والدیھم، أو من أشخاص آخرین عند 

الحاجة. وینبغي على الحكومات أن تتأكد 
من أن األشخاص المسؤولین عن العنایة 

باألطفال یقومون برعایة األطفال بصورة 
جیدة وأن األماكن المخصصة لتقدیم 

الرعایة ھي أماكن مناسبة.

على الحكومات أن تفعل كل شيء 
ممكن للتأكد من أن كل طفل 

في بلدھا یتمتع بكل حقوقھ 
الواردة في ھذه االتفاقیة.

على الحكومات أن تتیح لألسر 
والمجتمع توجیھ أطفالھم، 

كي یتمكنوا من استخدام حقوقھم 
بأفضل طریقة ممكنة بحیث كلما كبروا، 

كلما قلَّ التوجیھ الذي یحتاجونھ.

لكل طفل الحق في الحیاة.
على الحكومات أن تتأكد من

بقاء الطفل على قید الحیاة
كي یكبر بأفضل طریقة ممكنة.

یجب تسجیل األطفال عند 
ً والدتھم، وأن یكون لھم اسما
وجنسیة (أن ینتموا إلى بلد)، 

وإن یكون لھم الحق في أن یعرفوا والدیھم 
وأن یحصلوا على العنایة منھم.

لكل طفل الحق في أن تكون لھ 
ھویة خاصة بھ (سجل رسمي

یبین َمْن ھم ویتضمن أسمائھم وجنسیاتھم 
وصالتھم العائلیة)، وال یجوز ألي أحد 

أن یحرم األطفال من ھویتھم، وإذا ُحرموا
منھا یجب على الحكومات مساعدتھم 

كي یستعیدوھا بسرعة.

ینبغي عدم فصل األطفال عن 
والدیھم إال أذا كانوا ال یحصلون 
على رعایة مناسبة وكافیة منھم؛ 

(مثالً، إذا كان الوالدان یؤذیان
الطفل أو ال یعتنیان بھ). ویجب أن یتمكن
الطفل من التواصل المستمر مع والدیھ إذا
كانوا منفصلین وال یعیشون معاً، ما عدا 

في الحاالت التي یتسبب فیھا ھذا التواصل 
باألذى للطفل.

إذا كان الطفل یعیش في بلد 
غیر البلد الذي یعیش فیھ 

والداه، على الحكومات السماح
للطفل والوالدین بالسفر من أجل

التواصل ولكي یكونوا معا.ً

على الحكومات منع إخراج
األطفال من بلدانھم بشكل

غیر قانوني، (مثالً، في حال حوادث الخطف 
أو عندما یقوم أحد الوالدین باحتجاز

الطفل في بلد آخر دون موافقة الوالد اآلخر).

یحق لألطفال التعبیر عن 
آرائھم  ومشاعرھم بحریة 

بخصوص القضایا التي تؤثر
علیھم. وینبغي على البالغین االستماع إلیھم

والتعامل مع آرائھم بجدیة.

یحق لألطفال التعبیر عن 
األفكار واآلراء والمشاعر 

والبحث عن جمیع أنواع المعلومات 
ومشاركتھا مع اآلخرین بحریة، 

من خالل المحادثة أو الرسم أو الكتابة 
أو أي طریقة أخرى، إال إذا كان ھذا التعبیر

یتسبب بضرر لآلخرین.

األطفال أحرار في تكوین 
األفكارواآلراء وتحدید دینھم، 

طالما أّن ذلك ال یمنع اآلخرین 
من التمتّع بحقوقھم. یمكن للوالدین توجیھ 
أطفالھم كي یتعلموا استخدام حقوقھم بشكل

مناسب أثناء نموھم.

یحّق لكل طفل االلتقاء مع
أطفال آخرین وأن یكونوا 

أعضاء في مجموعات ومنظمات، 
طالما أن ذلك ال یضر أشخاص آخرین.

یحق لكل طفل التمتع 
بالخصوصیة. على القانون 

أن یحمي خصوصیة األطفال، وأن یحمي 
عائالتھم وبیوتھم واتصاالتھم وسمعتھم 

من أي اعتداء.

یحق لألطفال الحصول على 
المعلومات من شبكة اإلنترنت 

واإلذاعة والتلفزیون والصحف والكتب 
وغیرھا. وعلى البالغون أن یتأكدوا من أن

المعلومات التي یحصل علیھا األطفال 
غیر ضارة. وعلى الحكومات تشجیع 

وسائل اإلعالم على نشر المعلومات من 
مصادر مختلفة، وبلغات یتمكن جمیع 

األطفال فھمھا.

الوالدان ھما الشخصان
الرئیسیان المسؤوالن عن

تربیة الطفل. وعندما ال یكون الوالدان 
موجوَدین، تعطى ھذه المسؤولیة إلى
شخص بالغ آخر یُسمى "الوصي". 
ویجب على الوالدین وعلى الوصي

التفكیر دائما بما ھو األفضل للطفل، 
وعلى الحكومات مساعدتھم في ذلك. 

وعندما یكون الوالدان موجوَدین، یجب أن 
یكونا معا مسؤولَین عن تربیة الطفل.

على الحكومات حمایة
األطفال من العنف، واإلساءة،
والتعرض لإلھمال من قبل أي
شخص مسؤول عن رعایتھم.

یحق لكل طفل غیر قادر 
على الحصول على 

الرعایة من عائلتھ أن یحصل على 
رعایة مناسبة من شخاص یحترمون دینھ 

وثقافتھ ولغتھ والجوانب األخرى من حیاتھ.

عندما یتم تبنّي طفل، فاألھم 
ھو القیام بما ھو األفضل لھ. 
وإذا لم یكن ممكناً تقدیم رعایة

مناسبة للطفل في بلده، (مثالً بالعیش مع 
عائلة أخرى)، حینھا یمكن تبنیھ في 

بلد آخر.

من حق األطفال الذین
ینتقلون من وطنھم إلى بلد

آخر كالجئین الحصول على
المساعدة والحمایة (إذا لم یعد البقاء في 

الوطن آمنا) وأن یتمتعوا بنفس الحقوق التي
یتمتع بھا األطفال في ذلك البلد.

من حق كل طفل ذو إعاقة أن
یعیش أفضل حیاة ممكنة في

المجتمع. وعلى الحكومات إزالة
جمیع العقبات أمام األطفال من

ذوي اإلعاقات لكي یصبحوا مستقلین 
ویشاركوا بفاعلیة في المجتمع.

یحق لألطفال الحصول على
أفضل رعایة صحیة ممكنة 

ومیاه نظیفة للشرب وطعام صحي
وبیئة نظیفة وآمنة. ویجب أن

تتوفر المعلومات الالزمة لجمیع
األطفال والبالغین من أجل البقاء

آمنین وأصحاء.

یجب إجراء فحص ومراجعة 
بصورة مستمرة لألوضاع 

(الصحیة والنفسیة وغیرھا) لألطفال 
الذین یعیشون في أماكن غیر بیوتھم 

(سواء لتوفیر الرعایة لھم أو الحمایة أو 
ألسباب صحیة) وذلك للتأكد من أن كل 
شيء یسیر سیراً حسناً، والتأكد من أن 

مكان تواجد األطفال ھو أفضل مكان لھم.

على الحكومات تقدیم المال
وغیره من الدعم لمساعدة 

األطفال في العائالت الفقیرة.

من حق األطفال الحصول 
على األكل والمالبس 

ومكان آمن للعیش من أجل النمو 
بأفضل طریقة ممكنة. وعلى الحكومات

مساعدة العائالت واألطفال الذین ال
یستطیعون تحمل كلفة ھذه األشیاء.

لكل طفل الحق في التعلیم. 
ویجب أن یكون التعلیم 

األساسي مجانیا وأن یكون التعلیم الثانوي 
والتعلیم العالي متوفرین. وینبغي تشجیع 

األطفال على الذھاب إلى المدرسة للحصول
على أعلى مستوى تعلیمي ممكن. 

وعلى المدارس احترام حقوق األطفال 
وعدم ممارسة العنف بأي شكل من األشكال.

ینبغي أن یساعد التعلیم الذي 
یحصل علیھ األطفال على

تطویر شخصیاتھم ومواھبھم وقدراتھم بشكل 
كامل. وینبغي أن یعلمھم حقوقھم واحترام 

حقوق اآلخرین وثقافاتھم واختالفاتھم، 
والعیش في سالم وأن یحموا البیئة.

یحق لألطفال استخدام لغتھم
وثقافتھم وممارسة دینھم،

حتى لو كانت مختلفة عن أغلبیة الناس في 
البلد الذي یعیشون فیھ.

لكل طفل الحق في الراحة 
واالسترخاء واللعب 

والمشاركة في أنشطة ثقافیة وإبداعیة.

یحق لألطفال الحصول على 
الحمایة من القیام باألعمال 

الخطرة أو األعمال التي تمنعھم من
الحصول على التعلیم أو تضر بصحتھم أو

نموھم. وإذا عِمَل الطفل، فیحق لھ أن یكون 
آمناً في ھذا العمل وأن یحصل على أجٍر 

مناسب للعمل الذي یقوم بھ.

على الحكومات حمایة األطفال
من استخدام أو تصنیع أو 

حمل أو بیع المواد المخدرة الضارة 
والممنوعة.

على الحكومات أن تحمي 
األطفال من االستغالل

الجنسي واإلساءات الجنسیة، 
بما في ذلك من األشخاص الذین یقومون 

بإجبار األطفال على ممارسة الجنس 
مقابل المال، أو على تصویر أفالم 

أو صور جنسیة لھم.

على الحكومات حمایة
األطفال والتأكد من أن

األطفال ال یتعرضون لالختطاف أو البیع 
أو النقل إلى بلدان أو أماكن أخرى

من أجل استغاللھم.

یحق لألطفال الحصول على
الحمایة من جمیع أنواع 

االستغالل، حتى لو كانت غیر 
مذكورة في ھذه االتفاقیة.

یجب عدم تعریض األطفال 
المتھمون بانتھاك القانون 

لعقوبة القتل أو التعذیب أو المعاملة القاسیة 
أو السجن مدى الحیاة أو وضعھم في السجن 
مع أشخاص بالغین. ویجب أن یكون السجن 

ھو االختیار األخیر وألقصر مدة ممكنة. 
من حق األطفال المسجونین الحصول 

على مساعدة قانونیة وأن یتمكنوا من البقاء 
على اتصال مع عائالتھم.

یحق لألطفال الحصول على
الحمایة أثناء الحروب. 

وال یجوز إشراك األطفال الذین
تقل أعمارھم عن 15 سنة في الجیش 

أو في الحروب.

تشرح ھذه 
المواد ما 

تقوم بھ الحكومات واألمم المتحدة – 
بما في ذلك لجنة حقوق الطفل والیونیسف – 
ومنظمات أخرى للتأكد من أن جمیع األطفال

یتمتعون بجمیع حقوقھم.

یحق لألطفال الحصول على
مساعدة إذا تعرضوا لضرر
أو إھمال أو معاملة سیئة أو

إذا تأثروا نتیجة للحروب، من أجل استعادة 
صحتھم وكرامتھم.

من حق الطفل الذي یخالف 
القانون أو یُتّھم بذلك الحصول 

على مساعدة قانونیة (محامي مثال) 
ومحاكمة عادلة. وینبغي أن تتوفر حلول 
متعددة لمساعدة ھؤالء األطفال لیصبحوا 
أعضاء جیدین في مجتمعاتھم. ویجب أن 

یكون السجن آخر الخیارات.

إذا كانت قوانین البلد
المحلیة تحمي حقوق

األطفال بطریقة أفضل مما تحمیھا ھذه 
االتفاقیة، فحینھا یجب استخدام

قوانین ھذا البلد.

على الحكومات العمل 
بشكل جدي من أجل تعریف 

األطفال والكبار على كافة 
بنود اتفاقیة حقوق الطفل كي یعرف

الجمیع عن حقوق األطفال.

یونیسف
لـكـل طـفـل
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في أن ُيصغى إليه وأن يؤخذ على محمل الجد

مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

الملحق 3 ورقة أنشطة الطلبة في اليوم العالمي للطفل 

1- المقدمة - تجهيز المشهد: ما الذي كنت تتعلمه؟

2- المشكلة - ما هي المشكلة التي الحظتها أو اكتشفتها عند تعلّمك 
عن تغير المناخ؟ هل يمكنك أن تعطي مثاالً؟ ما أثر ذلك على الناس 

و/أو النباتات و/أو الحيوانات؟

3- الحل ـ ما هو األثر اإليجابي له؟

4- نداء للعمل ـ ماذا تريد من البالغين الموجودين في الغرفة أن 
يفعلوه؟ 
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في أن ُيصغى إليه وأن يؤخذ على محمل الجد

مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

الملحق 4 دعوة لفعالّية االحتفال باليوم العالمي للطفل
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في أن ُيصغى إليه وأن يؤخذ على محمل الجد

مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

الملحق 5 صور من احتفاالت اليوم العالمي للطفل حول العالم 

سالوتي، نائبة مديرة مدرسة ستيال ماريس اإلعدادية، تختتم اجتماع حملة 
"kids takeover" في اليوم العالمي للطفل في سوفا في فيجي.

أدار الصحفيون الشباب إذاعة ساحل العاج في أبيدجان بمناسبة اليوم العالمي 
للطفل. شارك الشباب في اجتماعات الكتابة الخاصة بالصحفيين وطرحوا 

اقتراحاتهم الخاصة باألطفال وتحّدثوا عبر اإلذاعة مباشرة لينشروا رسائلهم 
على نطاق واسع. 

ناوراج، الطفل البرلماني يتحدث في اليوم العالمي للطفل.

"لقد أتيت من مزارع الشاي في دارجيلنغ. والدي هو الوحيد الذي يعمل 
ويكسب حوالي 100 روبية في اليوم. يصعب علينا توفير االحتياجات 

للعائلة. عانت والدتي من مرض السّل طيلة السنوات السّت الماضية.  اليومية 
يتعّين علّي االعتناء بأختي ومتابعة  لذا  الحين  المستشفى منذ ذلك  دخلْت 

دراستي في الوقت نفسه. تعّرفت على منظمة غير حكومية تدعى أنوغااليا 
التي تدير برنامج برلمان األطفال. بعد انضمامي إلى البرنامج زادت قدرتي 

بالعمل ألجل األطفال  تفكيري وأقنعُت نفسي  التفكير وتغّيرت طريقة  على 
بالسرطان.  المصابين  لمعالجة األطفال  المال  اآلخرين. جمعت خالل عملي 

أتمنى حياة سعيدة  لبرلمان األطفال اإلقليمي.  للمالية  اليوم وزيراً  انتخبُت  وقد 
الهند". وآمنة وصّحية لجميع األطفال في 

خاطب دانتي، محامي الشباب الذي يبلغ 11 عاماً، القمة العالمية في مقر 
األمم المتحدة في نيويورك في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث 

انضم لألطفال والشباب حول العالم في المطالبة بالتحّرك لحماية حقوق الطفل 
والترويج لها. جاء دانتي من تشيلي، وقد أظهر منذ الرابعة من عمره اهتماماً 

بالحشرات والحيوانات الصغيرة التي صادفها خالل جوالت تسلق الجبال 
الطويلة مع والده توماس في المتنزهات الوطنية التشيلية الضخمة وسلسلة جبال 

اآلنديز. وفقاً للشعار الذي رفعه دانتي "كي نعتني بالطبيعة ال بد أن نعرف 
كل شيء عنها"، ينشر دانتي التوعية بين األطفال حول أهمية حماية التنوع 
البيولوجي والتهديد المباشر الذي يفرضه تغير المناخ على الموائل الطبيعية.


