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ُمخرجات التعلم

•الشروع بفهم اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
•فهم الرابط بين األهداف العالمية واالتفاقية
•التفكير في مستقبل للطفولة ُتحترم فيه حقوق جميع األطفال
•التحدث حول حقوقهم والتحرك في اليوم العالمي للطفل

الموارد

• ُنسخ من نشرة الطالب  -استنادا إلى اختيار النشاط كنشاط جماعي أو فردي

مالحظة للتربويين
لالطالع على مزيد من الموارد التي تركز على الصلة بين حقوق الطفل واألهداف العالمية انقر هنا:
كيفية وضع خطة درس يومية لليوم العالمي للطفل
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/make-every-school-safe-to-learn/
يمكنك إيجاد خطة درس على http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/
ومقطع الفيديو  https://vimeo.com/138068280لتعريف الطلبة باألهداف العالمية.
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

نظرة على خطة الدرس
الخطوة رقم  :1تجهيز المشهد للطفولة:
يُطلب من الطالب التفكير في ما تعنيه الطفولة بالنسبة إليهم واستكشاف تفسيرات مختلفة للطفولة.
الخطوة رقم  2التعريف باتفاقية حقوق الطفل حيث يتعرف األطفال على خمسة حقوق من حقوق الطفل.
الخطوة رقم  :3فهم تقدم وتحديات الطفولة حيث يساعد النشاط التفاعلي الطالب على فهم بعض التقدم المحرز والتحديات التي ال تزال قائمة أمام الطفولة.
الخطوة رقم  :4التعبير عن مستقبل الطفولة
يُدعى الطلبة إلى تصوّ ر مستقبل الطفولة الذي يرغبون في رؤيته من أجل جميع األطفال واختيار وسيلة مبتكرة للتعبير عن ذلك.
الخطوة رقم  :5بادر بالتحرك واحتفِ بحقوقك!
أفكار للطالب لالحتفال باليوم العالمي للطفل والمبادرة بالتحرك في المدرسة من خالل #األطفال_يتولون_المهمة.

كيفية استخدام خطة الدرس
يمكن تكييف خطة الدرس هذه وتمديدها ل ُتناسب السياق التعليمي لديك .فيما يلي دليل مقترح خطوة بخطوة للطالب ليشكلوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل الطفولة .هناك
اقتراحات اختيارية لمبادرة "وسِّع النقاش لتوسيع نطاق التعلم على امتداد الطريق.
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الخطوة رقم  :1تجهيز المشهد للطفولة

دقائق

مالحظة للتربويين
هذه الخطوة األولى عبارة عن نقاش مع الطلبة حول معنى الطفولة بالنسبة إليهم .يمكن أن تكون هذه الخطوة مجرد بداية لدرسك ،أو ربما ترغب بتوسيع النقاش لمدة
أطول حول جميع األسئلة المقترحة أدناه.

اسأل الطالب :ما الذي تعنيه كلمة طفولة بالنسبة إليك؟
اطلب من الطالب كتابة بعض األفكار في ورقة .ال داعي لمشاركة هذه األفكار مع أي أحد آخر في الصف إذا لم يرغبوا في ذلك.
افتح نقاشا ً في الصف وتعرّ ف على آراء وأفكار من مختلف الطلبة.

ثم اعرض الرسوم من الملحق  1و 2و 3و 4حول المفاهيم والتصورات المختلفة للطفولة من فنانين مختلفين حول العالم .اسأل الطلبة  -هل جميع هذه الصور متعلقة
بالطفولة؟ ما هي أوجه الشبه بين الطفولة كما تراها وتصور الفنان؟ ما هي أوجه االختالف التي تراها؟
تتضمن األسئلة اإلضافية لتوسيع النقاش ما يلي:
•متى تبدأ الطفولة ومتى تنتهي؟
•ما هو معنى الطفولة؟
•هل تظن أن الطفولة تحمل المعنى نفسه في كل مكان؟
•كيف يمكن أن تكون الطفولة في (اسم بلدك) مختلفة و/أو مشابهة للطفولة في (اسم بلد مختلف عن البلد الذي تدرّس فيه).
•ما هو الشيء المهم لطفولة "جيدة"؟
مالحظة للتربويين
تشير كلمة طفل إلى أي إنسان دون سن .18

بعد النقاش في الصف ،اطلب من الطلبة أن يتحدثوا عن أفكارهم حول الطفولة التي كتبوها في بداية الحصة الدراسية .هل تغيرت أي فكرة من أفكارهم حول الطفولة؟
هل هناك أي شيء آخر يودّون إضافته؟ هل أثارت أي من المناقشات في الفصل أي فكرة جديدة في أذهانهم؟
حدد بعض األفكار الرئيسة التي يعتقد كل شخص في الصف بأهميتها بالنسبة إلى الطفولة.
وسع النقاش:
ِّ
•يُعد  Dollar Streetمورداً رائعا ً لمعرفة كيف تبدو المنازل المختلفة بالنسبة لألطفال حول العالم.
استكشف مع طلبتك أوجه التشابه بينهم وبين غيرهم.
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
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الخطوة رقم  2التعريف باتفاقية حقول الطفل

دقائق

اشرح للطالب بعد ذلك أنهم ليسوا الوحيدين الذين كانوا يفكرون في الطفولة وما هو معنى أن تكون طفالً .قبل ثالثين عاماً ،وافقت األمم المتحدة
ُلزمة قانونا ً ُتدعى اتفاقية حقوق الطفل .تتضمن هذه الوثيقة  54مادة توضح حقوق الطفل وكيف ينبغي
(جميع حكومات العالم تقريباً) على وثيقة م ِ
للحكومات العمل معا ً إلتاحتها لجميع األطفال .في عام  2019نحتفل بالذكرى السنوية الثالثين لالتفاقية.
اعرض الملحق  5و .6اطلب من الطلبة الرجوع إلى أفكارهم األولية حول الطفولة في بداية الدرس.
هل يمكنهم تحديد المواضع التي ترتبط فيها نقاشاتهم األولية حول الطفولة باتفاقية حقوق الطفل؟
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اقض بعض الوقت في القراءة بصوت عال والنقاش حول عدة مواد مع الطلبة في الصف .اشرح للطلبة أنه مع أن جميع الحقوق متساوية في األهمية ،وأنّ جميعها
يرتبط ببعضه بعضاً ،فإنك ستبدأ بمناقشة  5محاور.

•الحق في االستماع إليه وأخذه مأخذ الجد ( -المادة  ،12المادة  13حق الطفل في طلب وتلقي وإذاعة المعلومات ،والمادة  14حرية الفكر والوجدان والدين ،والمادة
 15حرية تكوين الجمعيات)
•حق المعاملة بإنصاف ( -المادة  2مبدأ عدم التمييز)
•حق التعليم ( -المادة  28والمادة  29أهداف التعليم)
•الحق األصيل بالحياة والنمو على نحو صحي ( -المادة  6والمادة  24حق التمتع بأعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية)
•الحق في اللعب ( -المادة  31الحق في الترفيه واللعب والثقافة)
اطلب منهم تحديد كيفية وصولهم إلى هذه الحقوق في طفولتهم مع ربط ذلك بالوصف الذي قدموه في البداية.
مالحظة للتربويين :إذا أردتم استكشاف اتفاقية حقوق الطفل أكثر ،والحقوق ذات الصلة بسياق عملكم ،يرجى الرجوع إلى:
https://home.crin.org/rights-gallery
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الخطوة رقم  :3فهم التقدم المحرز والتحديات

دقيقة

اشرحوا للطالب أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير في السنوات الثالثين الماضية لتحسين تجربة الطفولة لجميع األطفال في كل مكان ،فال تزال هناك مشكالت كثيرة
يواجهها األطفال.
الخيار  :1يستكشف الطلبة بعض التقدم المُحرز والتحديات التي تواجه األطفال في الطفولةِّ .
وزع الملحق  .7يقرر الطلبة عند ذلك حقيقة التقدم التي تتوافق مع أي
حق من حقوق الطفل .ثم يكررون ذلك مع حقيقة التحدي الذي يتوافق مع كل حق .يمكنهم بعد ذلك قص إحصاءاتهم ولصقها أو كتابتها في استمارة الطالب الخاصة بهم
الملحق .9
الخيار  :2اطلب من الطلبة البحث حول التقدم المُحرز والتحديات التي تواجه حقوق الطفل .ربما ترغب في عرض الملحق  8والملحق  10لدعم بحث الطالب .يمكن
للطلبة استكمال الملحق  9بأنفسهم من خالل وضع الحقائق والبيانات في مثلثات التقدم المحرز والتحديات لكل مادة من مواد حقوق الطفل.

نقاش ص ّفي .اسأل الطالب :هل هناك أي إحصاءات أو أرقام اكتشفوها قد أدهشتهم؟
بمجرد أن يستكمل الطالب أبحاثهم اطلب منهم العودة مجدداً إلى
ٍ
اشرح للطلبة أنّ العالم يتغير دائماً :هل يعتقدون أن الطفولة تغيرت بمرّ الوقت؟
هل هناك أي تحديات جديدة تواجه األطفال في طفولتهم اليوم مقارنة بالتحديات منذ ثالثين عاماً؟ هل هناك أي حقوق للطفل يعتقد الطلبة أنها مفقودة؟
مالحظة للتربويين :ينبغي للطلبة طرح قضايا رقمية /متعلقة باإلنترنت هنا ،مثل "حق الطفل بالوصول إلى اإلنترنت"" ،حق الطفل بالحماية على اإلنترنت" وغيرها
من الحقوق .مع أنّ االتفاقية ال تتناول العالم الرقمي صراحة ،إال أنّ كثيراً من المواد واسعة بما يكفي لتغطية ذلك ،على سبيل المثال المادة ( 17الوصول إلى
المعلومات) والمادة ( 13حرية التعبير).

بعد ذلك اسأل الطالب :كيف يمكننا تغيير جميع التحديات باللون األحمر والحقائق بشأن األخبار السيئة حول حقوق الطفل هذه إلى قصص وأخبار خضراء إيجابية؟ ما
هي الخطة التي قد يلزمنا وضعُها؟ دع الطلبة يناقشون بعض األفكار األولية ثم اعرض الملحق  .11كيف يمكن لألهداف العالمية مساعدتنا في الحرص على الوفاء
بجميع حقوق الطفل؟
اشرح للطالب أن األهداف العالمية ،كما اتفاقية حقوق الطفل ،قد و ّقعتها كثير من الحكومات ( )193ولهذا تقع عليها مسؤولية التأكد من تحقيقها .لكل هدف من
األهداف العالمية عدد من الغايات التي تركز على العمل وفقا ً لها لتحقيق كل هدف .سوف تساعد غايات الهدف العالمي هذه على تنفيذ االتفاقية.
وتماما ً مثل حقوق الطفل ،تترابط األهداف العالمية مع كل هدف ،ولها مثل كل مادة أهمية مساوية لبعضها بعضاً .مع أنه قد تظل هناك تحديات أمام األطفال ،فإن
األهداف العالمية هي خطة عمل للمساعدة في احترام حقوق الطفل في كل مكان.
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وقد ترغب في رسم خريطة األهداف العالمية طبقا ً لحقوق الطفل الخاصة بهم إما كصف كامل ،أو على نحو فردي ،أو في مجموعات .بعد ذلك ،اطلب من الطالب
كتابة رقم الهدف العالمي الموافِق لهم بواسطة مثلث حقوق الطفل باستخدام النموذج في الملحق  .9للحصول على مثال عن النشاط الطالبي الكامل ،انظر الملحق .12
يرجى مالحظة أنّ أهدافا ً عالمية كثيرة تتداخل مع كل حق من حقوق الطفل ،لذلك قد يرغب الطالب في إكمال نشاطهم مع أهداف عالمية مختلفة تظهر في المثال.
وسع النقاش
ِّ
قد تكون هذه فرصة جيدة لتقديم مسابقة "هانز روزلينج فاكتفلنيس" هنا للطالب للمشاركة في  http://forms.gapminder.org/s3/test-2018إلعطاء نظرة
قائمة على الحقائق ال تتصل بالقضايا المتعلقة بالطفولة فحسب ،وإنما بالقضايا العالمية أيضاً.
لالحتفال بالذكرى السنوية الثالثين التفاقية حقوق الطفلُ ،تصمم اليونيسف أيقونات لكل مادة من مواد االتفاقية الرئيسة ،على غرار األيقونات العالمية في الملحق .7
قم بالتصويت عبر اإلنترنت للرمز الذي تفضله لكل مادة .انقر ببساطة على األيقونة التي تفضلها .يمكنك القيام بذلك لكل مادة ،أو لبعض المواد فقط .يمكن القيام بذلك
كحصة دراسية أو كنشاط فردي .يُفتح باب التصويت من  12نيسان/أبريل إلى  14حزيران/يونيو https://www.surveymonkey.com/r/crcicons .2019
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الخطوة رقم  :4التعبير عن مستقبل الطفولة

دقائق

اشرح للطالب أ ّنهم باتوا يحظون اآلن بفهم أكبر لبعض التحديات التي يواجهها األطفال ،وأنهم سيش ّكلون رؤيتهم الخاصة لمستقبل الطفولة حيث يحظى جميع األطفال
باحترام حقوقهم.
امنح الطالب حق اختيار الطريقة التي يرغبون فيها في التعبير عن مستقبل الطفولة من وجهة نظرهم .بعض األفكار تشمل:
•كتابة مقال صحفي حول التحديات التي يواجهها األطفال في التمتع بحقوقهم ،أو عنوان رئيس عن "أخبار مستقبلية" خيالية ومقال تاريخه بعد  30عاما ً من اليوم حين ُتتاح
لجميع األطفال وعلى قدم المساواة سبل الوصول إلى جميع حقوقهم في جميع أنحاء العالم ،وكيف تم تحقيق ذلك.
•كتابة قصيدة حول رؤيتهم الخاصة لمستقبل الطفولة.
•رسم صورة للعالم حيث تتاح فيه لجميع األطفال الفرصة لتجربة طفولة تحترم حقوقهم  -وقد ترغب في الرجوع إلى الرسوم التوضيحية الواردة
في الملحقات  1و 2و 3و.4
•كتابة أغنية راب أو أغنية تصف رؤية أحد الطالب لمستقبل الطفولة.
•اكتب فصالً /فقرة قصيرة حول رؤيتهم لمستقبل الطفولة ،والتي يمكن تجميعها معا ً لتشكيل كتاب دراسي.
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الخطوة رقم  :5بادر بالتحرك واحتفِ بحقوقك!

اليوم العالمي للطفل هو اليوم السنوي لليونيسف للعمل "من أجل األطفال ،من قبل األطفال".
في  20تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام  -الذكرى السنوية التفاقية حقوق الطفل  -يتولى األطفال حول العالم أدواراً في
السياسة واألعمال واإلعالم والرياضة والترفيه والمدارس والمؤسسات األخرى التي يديرها البالغون عاد ًة.
#األطفال_يتولون_المهمة هي وسيلة للمناصرة ورفع مستوى الوعي بشأن القضايا األكثر إلحاحا ً التي تواجه األطفالّ .
تمثل هذه الوسيلة
مظهراً من مظاهر حقوق الطفل وطريقة إلظهار أن لكل طفل الحق في أن يُسمع صوته وأن يشارك وأن يلعب دورً ا في الحياة المدنية
لمجتمعه.
هناك ُ
طرق كثيرة يمكنك من خاللها االنضمام إلى االحتفاء العالمي بحقوق الطفل في
اليوم العالمي للطفل .إليك بعض األفكار!
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

•اسأل الطالب أنفسهم حول الفرص والعمليات التي يرغبون في وجودها في المدرسة إلظهار حقهم في أن يُسمعوا وفي أن يؤخذوا على محمل الجد.
•الطالب المعلمون :يشارك الطلبة خبراتهم ومهاراتهم أو أفكارهم من خالل إقامة ورش عمل للطلبة اآلخرين  -أو حتى للمعلمين.
•مجالس أو لجان الطلبة :يحظى الطلبة بفرصة التحدث إلى ممثليهم في مجلس الطلبة ومناقشة القضايا أو األفكار.
•يوم الباب المفتوح :يفتح المعلمون أبوابهم أمام أي طالب للمشاركة في مناقشة قضية من قضايا حقوق الطفل.
لجمهور أوسع.
•ادع صحيفة أو محطة إذاعية محلية إلى مدرستك :لكي تتاح للطالب الفرصة لوصف احتفاالتهم وما تعلموه
ٍ
•عمم الفائدة على المدرسة بأكملها :دعوة أولياء األمور أو األوصياء للحضور إلى المدرسة لالستماع إلى عرض تقديمي مُقدَّم من الطالب حول االتفاقية.
•استضافة حوار مدرسي :تنظيم حوار مدرسي حول موضوع حقوق الطفل.
•مرشدو الطلبة :جمع الطلبة األكبر سنا ً مع الطلبة األصغر سنا ً لإلرشاد واإلشراف المتبادل.
•دعوة للتحرك في مجتمعك :دعم الطلبة لممارسة حقوقهم في مجتمعهم المحلي من خالل التعبير عن وجهات نظرهم لممثلي الحكومة المحلية.
•ز ّين مدرستك باألزرق :اطلب من الطالب والمدرسين ارتداء مالبس زرقاء أو تزيين مدرستك في  20تشرين الثاني/نوفمبر لالحتفال باليوم العالمي لألطفال!
 Kids Takeoversليست مجرد لعبة .ف ّكر في كيفية إرساء القرارات واإلجراءات التي يتخذها الطالب في اليوم العالمي للطفل في مدرستك
بعد اليوم نفسه ،وكيف يمكن أن يساعد ذلك في توسيع فرص مشاركة األطفال على أساس مستمر .األهم من ذلك ،يرجى إشراك األطفال والشباب
في جميع مراحل العملية ،من التخطيط إلى التنفيذ ،للوفاء بالروح التي يحملها اليوم الخاص بـ من أجل األطفال ،من قبل األطفال.
لضمان تجربة إيجابية وآمنة ومحترمة لجميع المعنيين ،ينبغي أن تأخذ مبادرة #األطفال_يتولون_المهمة في االعتبار التوجيهات التفصيلية التي توفرها اليونيسف.
https://uni.cf/kidstakeoversafeguarding

شارك معنا العمل اإلبداعي لطالبك!
شارك صوراً مما تعلّمه الطالب لنتمكن من نشر أصواتهم على نطاق أوسع! راسلنا عبر البريد اإللكتروني lesson@project-everyone.org
أو على التويتر  @TheWorldsLesson @UNICEFباستخدام الوسوم #لكل_طفل #األطفال_يتولون_المهمة #اليوم_العالمي_للطفل
لتخبرنا بما يقوله طالبك حول مستقبل الطفولة!
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الملحق  :1رسوم الطفولة

رسوم :فيايا راجيندرا بارج
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الملحق  :2رسوم الطفولة

رسوم ألفي لونا مونتيسينوس
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الملحق  :3رسوم الطفولة

رسوم :أنيتا باتشولسكا
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الملحق  :4رسوم الطفولة

رسوم :كريس غادبوري
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

مبسطة
حقوق الطفل -
الملحق  :5اتفاقية
Appendix
٥: Convention
onon
thethe
Rights
of theof
Child
–Child
Simple
Version
The
Convention
Rights
نسخةthe
simpliﬁed
1
تعريف الطفل

2
عدم التمييز

3
المصالح
الفضلى للطفل

4
جميع الحقوق
لجميع األطفال

5
دليل العائلة
مع نمو الطفل

6
الحياة والبقاء
والنمو

7
االسم والجنسية

8
الهوية

9
التواصل مع
الوالدين

10
التواصل مع
الوالدين عبر
ال ُبلدان

11
الحماية من
التعرض
للخطف

12
احترام وجهات
نظر األطفال

13
حرية التعبير

14
حرية الفكر
والعقيدة 		

15
تكوين
المجموعات أو
االنضمام إليها

16
الخصوصية

17
الحصول على
المعلومات

18
دور الوالدين

19
الحماية من
العنف

20
أطفال بدون
عائالت

21
األطفال
المتب ّنون

22
األطفال
الالجئون

23
األطفال
المعوقون

24
الصحة والماء
والطعام
والبيئة

25
المراجعة
الدورية إليداع
الطفل

26
المساعدة
االجتماعية
والمنزل
اآلمن

27
الطعام
والمالبس
والمنزل اآلمن

28
سبل
إتاحة ُ
التعليم

29
أهداف التعليم

30
ثقافة األقليات
واللغة والدين

31
الراحة ،اللعب،
الترفيه،
الثقافة ،الفنون

32
الحماية من
العمل الضار
بصحة األطفال

33
الحماية من
المخدرات
الضارة

34
الحماية من
االستغالل
الجنسي

35
منع البيع
واالتجار

36
الحماية من
االستغالل

37
األطفال
المحتجزون

38
الحماية من
الحرب

39
التعافي وإعادة
اإلدماج

40
العدالة لألطفال

41
أفضل قانون
لصالح األطفال
يسري

42
يجب على
الجميع معرفة
حقوق األطفال

54-43
كيف تعمل
االتفاقية
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كتابة مستقبل الطفولة:
كل الحقوق لكل طفل

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

Writing the Future of Childhood:
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ
ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ For Every
Child, Every Right

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

۱۲

الملحق ج :بطاقات اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة (مبسطة)

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ،ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋ ّﻣﻥ ﻫﻡ،
ﻭﻋﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻌﻳﺷﺗﻬﻡ ﻭﻋﻥ ﻣﻬﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻧﻬﺎ
ﺫﻛﻭﺭﺍ
ﻭﺩﻳﻧﻬﻡ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﻭﺍ
ً
ﺃﻭ ﺇﻧﺎﺛًﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ
ﻛﺎﻧﻭﺍ ﺃﻏﻧﻳﺎء ﺃﻡ ﻓﻘﺭﺍء .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ
ﻳُﻌﺎﻣﻝ ﺃﻱ ﻁﻔﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺻﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﻓﻌﻝ ﻣﺎ ﻫﻭ
ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﺣﻳﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻛﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٤

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٥

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٦

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ
ﺣﻘﻭﻕ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭ ﻹﺭﺷﺎﺩ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﺍ ﺣﻳﻥ ﻳﻛﺑﺭﻭﺍ،
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ.

ﻟﻛﻝ ﻁﻔﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺑﻘﺎء ﻭﺍﻟﻧﻣﻭ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۷

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۸

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۹

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺳﻡ،
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺭﺳﻣﻳًﺎ.
ﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺟﻧﺳﻳﺔ
)ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺩٍ(.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻫﻭﻳﺔ – ﺃﻱ
ﺳﺟﻝ ﺭﺳﻣﻲ ﻳﺛﺑﺕ َﻣﻥ ﻫﻡ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ
ﻳﺄﺧﺫ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﻣﻧﻬﻡ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳُﻔﺻَﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻡ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻅﻝ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﻧﻔﺻﻠﻭﺍ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﻛﻼ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﺫﻯ ﺍﻟﻁﻔﻝ.

ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﻋﻣﺭﻩ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  ۱۸ﻋﺎﻣﺎ ً
ﻟﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
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اﻷھـداف اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳

أﻛﺑر درس
ﻓﻰ اﻟﻌـﺎﻟـم

ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ

ﯾوﻧﯾﺳﯾف

ﻣﻊ اﻟﺷﻛر ﻟﻛ ٍل ﻣن

الملحق ج :بطاقات اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة (مبسطة)

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۰

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۱

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۲

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻔﻝ ﻳﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺑﻠ ٍﺩ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻳﺵ ﻓﻳﻪ ﻭﺍﻟﺩﺍﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻁﻔﻝ ﺍﻟﺣﻖ
ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺧﺭﺍﺝ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺑﻠﺩﻫﻡ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻏﻳﺭ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺇﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻬﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻥ
ﻳﺳﺗﻣﻊ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﻳﺄﺧﺫﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۳

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱٤

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱٥

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﺷﻳﺎء
ﻳﺭﻭﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ،ﻣﻥ
ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﺎ َ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺻﺎ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺅ ِﺫ ﺃﺷﺧﺎ ً
ﺁﺧﺭﻳﻥ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺩﻳﻧﻬﻡ
ﻭﻣﻌﺗﻘﺩﺍﺗﻬﻡ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺭﺷﺩﻫﻡ
ﻭﺍﻟﺩﺍﻫﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺻﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺧﻁﺄ ،ﻭﻣﺎ
ﻫﻭ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻡ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻬﻡ
ﻭﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺎ
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱٦

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۷
ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺭﻓﺎﻫﻬﻡ ،ﻣﻥ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺻﺣﻑ ﻭﺍﻟﻛﺗﺏ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺏ
ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﺄﻛﺩ
ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﺿﺎﺭﺓ،
ﻭﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻧﻬﺎ ﻭﻓﻬﻣﻬﺎ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۸

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ.
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اﻷھـداف اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺩﻋﻣﻬﻡ،
ﻭﺑﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ.

أﻛﺑر درس
ﻓﻰ اﻟﻌـﺎﻟـم

ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ

ﯾوﻧﯾﺳﯾف

ﻣﻊ اﻟﺷﻛر ﻟﻛ ٍل ﻣن

الملحق ج :بطاقات اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة (مبسطة)

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱۹

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۰

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۱

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻛﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﻧﺎء
ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﻣﻥ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﻡ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﻭﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻭﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﻱ
ﺷﺧﺹ ﻳﻌﺗﻧﻲ ﺑﻬﻡ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻳﺵ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺩﻳﻬﻡ.

ﺣﻳﻥ ﻳُﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻭ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻡ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۲

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۳

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲٤

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻻﺟﺋﻳﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ
ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﺣﻳﻭﺍ
ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺃﻓﺿﻝ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺣﻳﺔ
ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻳﺎﻩ ﺷﺭﺏ ﺁﻣﻧﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻁﻌﺎﻡ ﻣﻐ ٍﺫّ
ﻭﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺁﻣﻧﺔ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻘﺎء ﺑﺻﺣﺔ ﺟﻳﺩﺓ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲٥

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲٦

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۷

ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﻳﻭﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻌﻳﺩﻳﻥ ﻋﻥ
ﻣﻧﺎﺯﻟﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ
ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ
ﺃﻣﻭﺍﻻً ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﻠﺑﺱ
ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻵﻣﻥ ﻟﻠﻌﻳﺵ ﻭﺃﻥ ﺗُﻠﺑﻰ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻷﺳﺭ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ.
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اﻷھـداف اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

أﻛﺑر درس
ﻓﻰ اﻟﻌـﺎﻟـم

ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ

ﯾوﻧﯾﺳﯾف

ﻣﻊ اﻟﺷﻛر ﻟﻛ ٍل ﻣن

الملحق ج :بطاقات اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة (مبسطة)

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۸

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۲۹

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۰

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ َﻳﺣﺗﺭﻡ
ﺍﻟﺗﺄﺩﻳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻣﺟﺎﻧﻳًﺎ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ
ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻣﻛﻥ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻭﺍﻫﺑﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻳﻧﻣﻳﻬﺎ.
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻳﺵ ﺑﺳﻼﻡ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ
ﻭﻟﻐﺗﻬﻡ ﻭﺩﻳﻧﻬﻡ ،ﺣﺗﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻣﻊ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻌﻳﺷﻭﻥ ﻓﻳﻪ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۱

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۲

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۳

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺧﺎء ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺅﺫﻳﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺿﺎﺭ ﺑﺻﺣﺗﻬﻡ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ .ﻭﺇﺫﺍ
ﻋﻣﻠﻭﺍ ،ﻓﻠﻬﻡ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﻡ
ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺟﻭﺭﻫﻡ ﺑﺈﻧﺻﺎﻑ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ ﻭﻣﻥ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳٤

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳٥

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳٦

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ
ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﻭﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ.

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ
ﺍﺧﺗﻁﺎﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻳﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﻓﻳﻬﻡ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ
ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ )ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺷﺧﺹ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻬﻡ(.
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اﻷھـداف اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

أﻛﺑر درس
ﻓﻰ اﻟﻌـﺎﻟـم

ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ

ﯾوﻧﯾﺳﯾف

ﻣﻊ اﻟﺷﻛر ﻟﻛ ٍل ﻣن

الملحق ج :بطاقات اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة (مبسطة)

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۷

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۸

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۳۹

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺗﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺧﺎﻟﻔﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺫﻳﺑﻬﻡ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﻡ
ﺑﻭﺣﺷﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻣﺩﻯ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻫﻭ
ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻭﺃﻻ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﻻ ﻷﻗﺻﺭ
ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻣﻛﻧﺔ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺎﺡ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺃﻥ
ﻳﺗﻣﻛﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺃﺳﺭﻫﻡ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺏ
ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﻣﻧﻬﺎ .ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺑﺎﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻠﺟﻳﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺭﺏ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺇﺫﺍ
ﺗﻌﺭﺿﻭﺍ ﻟﻸﺫﻯ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ
ﺻﺣﺗﻬﻡ ﻭﻛﺭﺍﻣﺗﻬﻡ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٤۰

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٤۱

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ٤۲

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳَﺣﺗﺭﻡ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩ ﻳﻭﻓﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ
ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ،
ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ.

ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ،
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﻑ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ
ﻭﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩﻭﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ
ّ
ﻋﻠﻳﻬﺎ.

ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ٥٤-٤۳
ﺗﺷﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻛﻳﻑ ﺳﺗﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺣﺻﻭﻝ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ.
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اﻷھـداف اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

أﻛﺑر درس
ﻓﻰ اﻟﻌـﺎﻟـم

ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ

ﯾوﻧﯾﺳﯾف

ﻣﻊ اﻟﺷﻛر ﻟﻛ ٍل ﻣن

الملحق  :7صحيفة وقائع الطالب
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۸

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الملحق  :8حقائق حول حالة الطفولة

1

كثير من قضايا حقوق الطفل يرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.data.unicef.org
لمزي ٍد من المعلومات حول ٍ
•هناك  346مليون شاب وشابة ال تتو ّفر لهم السبل الستخدام اإلنترنت*.
•تفيد منظمة العمل الدولية أن هناك حوالي  152مليون طفل يعملون تتراوح أعمارهم بين  5و 17عاماً**.
•في أفقر بلدان العالم ،ينخرط حوالي  1من بين كل  4أطفال في عمالة األطفال*.
•هناك  114مليون طفل عامل ممّن هُم دون سن **.14
ً
•في عام  ،2016ق ّل عدد الفتيان والفتيات الذين تعرّ ضوا لالستغالل مقارنة بعام  2000بمقدار  98مليون**.
•يذكر  %93من األطفال أن اللعب يجعلهم يشعرون أكثر سعادة***.
•يُع ّد اللعب أحد أهم الطرق التي يكتسب بها األطفال الصغار المعرفة والمهارات األساسية*.
•في كل يوم سيعيش  18000طفل ممّن كانوا سيتعرّ ضون للموت ألسباب يمكن الوقاية منها*.
•تم القضاء على مرض شلل األطفال في جميع أنحاء العالم باستثناء ثالثة بلدان****.
•انخفضت وفيات األطفال بسبب األمراض التي يمكن الوقاية منها إلى النصف منذ عام ****.2000
•يُنقذ التطعيم  3-2ماليين طفل كل عام من أمراض الطفولة المميتة مثل الحصبة واإلسهال وااللتهاب الرئوي*.
•تالفت لقاحات الحصبة وقوع ما يقدّر بـ  17.1مليون حالة وفاة بين عامي  2000و*.2014
وتراجع عدد حاالت شلل األطفال بأكثر من  99في المائة ،وانخفض عدد الحاالت إلى  22حالة فقط في عام *.2017
•منذ عام  ،2000تم تلقيح  2.5مليار طفل
َ
•يموت حوالي  15000طفل دون سن الخامسة كل يوم*.
• %31من المدارس ال توجد فيها مياه نقية*.
•يموت أكثر من  1.5مليون طفل سنويا ً بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بالتطعيم*.
•في عام  ،2017كان هناك  160مليون طفل ومراهق مسجلين في مدارس ما قبل االبتدائية واالبتدائية والثانوية في جميع أنحاء العالم أكثر مما كان عليه العدد قبل
 10سنوات فقط*.
•على الصعيد العالمي ،ال تتاح لـ  264مليون طفل ومراهق فرصة االلتحاق بالمدرسة أو إكمالها*.
•هناك  63مليون طفل في سن االلتحاق بالمدرسة االبتدائية (تتراوح أعمارهم عاد ًة بين  6و 11عاماً) غير ملتحقين بالمدرسة*.
•هناك  61مليون مراهق في المرحلة المتوسطة (تتراوح أعمارهم عاد ًة بين  12و 14عاماً) غير ملتحقين بالمدرسة*.
•يش ّكل المراهقون في سن المدرسة الثانوية ،الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 17عاما ً أكبر مجموعة من األطفال غير الملتحقين بالمدرسة .حوالي  139مليون
( 53في المائة من العدد الكلي) غير ملتحقين بالمدارس*.
•يوجد أكثر من نصف األطفال غير الملتحقين بالمدارس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى*.
•ما يقرب من  1من بين كل  4أطفال خارج المدرسة يعيشون في البلدان المتأثرة باألزمات*.
•يُقدَّر أن  617مليون طفل ومراهق في جميع أنحاء العالم غير قادرين على الوصول إلى الحد األدنى من مستويات الكفاءة في القراءة والرياضيات*.
•هناك  1من بين كل  4أطفال خارج المدرسة يعيشون في بلدان متأثرة باألزمات*.
•أكثر من  100مليون شاب وشابة ال يستطيعون القراءة*.
•منذ عام  ،2015اتخذت أكثر من  20دولة إجراءات إلنهاء زواج األطفال****.
أمكن تفاديها في العقد الماضي*.
•هناك  25مليون حالة زواج أطفال
َ
•انخفض زواج األطفال في نحو  %80من البلدان على مدى السنوات الـ 25الماضية.
•في كل عام ،تتزوج  12مليون فتاة قبل سن *.18
•يتعرّ ض  %75من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  2إلى  4سنوات للتأديب العنيف بانتظام من قبل َمن يعتنون بهم*.
•يتعرّ ض ما يزيد عن  1من بين كل  3طالب تتراوح أعمارهم بين  13و 15عامًا للتنمّر*.

 1مالحظة حول مصادر البيانات=* :بيانات اليونيسف  =** ،www.unicef.orgمنظمة العمل الدولية  =*** ،www.ilo.orgتحالف اللعب الحقيقي،
 =**** ،www.realplaycoalition.comبيانات األمم المتحدة –  =***** ،www.un.orgفتيات لسن عرائس www.girlsnotbrides.org
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ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ

ﺑﺎﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﻣﻊ:

ﻳﻭﻧﻳﺳﻑ

ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟـ:

ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ

الملحق  :9نموذج الطالب
تعليمات :امأل مثلثات التقدم المُحرز (الخضراء) ومثلثات التحدي
(الحمراء) المتعلقة بحقوق الطفل .بعد ذلك ،ح ِّدد أي هدف عالمي يرتبط
بحقوق الطفل واكتبه في الحلقة الخارجية للدائرة.
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ﺟﺩ

ﺃﻛﺑـﺭ ﺩﺭﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌـــﺎﻟﻡ
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 روابط لمواقع إلكترونية مفيدة حول بحوث البيانات المتعلقة بحقوق الطفل:10 الملحق

روابط متعلقة بالحق في التعلم
https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-youth-out-school-2018-en.pdf
https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire
http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan

•
•
•
•
•

روابط متعلقة بحق الطفل في المعاملة بإنصاف
https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-high-cost-of-not-educating-girls
https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report

•
•
•
•
•

روابط متعلقة بالحق في اللعب
https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/
https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/
https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html

•
•
•
•

روابط متعلقة بحق التمتع بصحة سليمة
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf
https://www.who.int/
https://www1.wfp.org/
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report

•
•
•
•
•

روابط متعلقة بحق الطفل في االستماع إليه وأخذه مأخذ الجد
https://sdg-tracker.org/ •
https://www.unicef.org/ •
https://www.globalcitizen.org/en/ •
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