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اليوم العالمي للطفل هو اليوم السنوي لليونيسف للعمل "من 
أجل األطفال، من قبل األطفال". في 20 تشرين 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 عادًة. 

هناك ُطرق كثيرة يمكنك من خاللها االنضمام إلى االحتفاء 
العالمي بحقوق الطفل في اليوم العالمي للطفل. إليك بعض 

األفكار!

#األطفال_يتولون_المهمة هي وسيلة للمناصرة ورفع مستوى 
الوعي بشأن القضايا األكثر إلحاحاً التي تواجه األطفال. تمثل هذه 
الوسيلة مظهراً من مظاهر حقوق الطفل وطريقة إلظهار أن لكل 
طفل الحق في أن ُيسمع صوته وأن يشارك وأن يلعب دوراً في 

 الحياة المدنية لمجتمعه. 

هناك ُطرق كثيرة يمكنك من خاللها االنضمام إلى االحتفاء العالمي 
 بحقوق الطفل في يوم الطفل العالمي. إليك بعض األفكار! 

اسأل الطالب أنفسهم حول الفرص والعمليات التي يرغبون في وجودها في    
المدرسة إلظهار حقهم في أن ُيسمعوا 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.

ادع صحيفة أو محطة إذاعية محلية إلى مدرستك: لكي تتاح    
للطالب الفرصة لوصف احتفاالتهم وما تعلموه لجمهور أوسع.

عمم الفائدة على المدرسة بأكملها: دعوة أولياء األمور أو األوصياء للحضور    
م من الطالب حول االتفاقية. إلى المدرسة لالستماع إلى عرض تقديمي ُمقدَّ

استضافة حوار مدرسي: تنظيم حوار مدرسي حول موضوع حقوق الطفل.   

 مرشدو الطلبة: جمع الطلبة األكبر سناً مع الطلبة األصغر سناً لإلرشاد   
واإلشراف المتبادل.

دعوة للتحرك في مجتمعك: دعم الطلبة لممارسة حقوقهم في مجتمعهم    
المحلي من خالل التعبير عن وجهات نظرهم لممثلي الحكومة المحلية.

المدرسة الزرقاء اطلب من الطالب والمدرسين ارتداء مالبس زرقاء أو    
تزيين مدرستك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر لالحتفال باليوم العالمي لألطفال!

األهم من ذلك، يرجى إشراك األطفال والشباب في جميع مراحل    
العملية، من التخطيط إلى التنفيذ، للوفاء بالروح التي يحملها اليوم 

السنوي لليونيسف للعمل من أجل األطفال، من قبل األطفال. 

شارك معنا األعمال اإلبداعية لطالبك! 

 lesson@project-everyone.org شارك صوراً مما تعلّمه الطالب لنتمكن من نشر أصواتهم على نطاق أوسع! راسلنا عبر البريد اإللكتروني 
 أو على التويتر TheWorldsLesson @UNICEF@ باستخدام الوسوم #لكل_طفل #األطفال_يتولون_المهمة #اليوم_العالمي_للطفل

 لتخبرنا بما يقوله طالبك حول مستقبل الطفولة!
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