
1 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

تتمحور خطة الدرس حول:

العمل القسري واالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين.

نصائح للتكيُّف تالئم مختلف السياقات والوقائع:

•  يمكنك مناقشة حقوق الطفل بشكٍل عام، وانتهاك حقوق الطفل في مناطق أخرى من العالم 
مقارنًة مع  المجرَّدة  بالعبارات  أكثر  التفكير بسهولٍة  يمكنهم  ألنه  األكبر سنًّا  األطفال  مع 
األطفال األصغر سنًّا. وحين يتعلق األمر باألطفال األصغر سنًّا، من األفضل تقديم أمثلة ذات 

صلٍة بمجتمعك.

•  إذا كنت تعمل مع مجموعٍة كبيرٍة من األطفال، يمكنك استبدال العمل الثنائي في نشاط البداية 
بعمل المجموعات الصغيرة.

أهداف التعلُّم:

بنهاية هذا الدرس، سيتمكَّن األطفال من:

اإلقرار بأنَّ لكلِّ طفٍل حقوًقا، وإدراك السبب وراء الحاجة إلى حقوق الطفل.  •

تحديد بعض حقوق الطفل.  •

إدراك أنَّ بعض األطفال ال يتمتَّعون بالحقوق نفسها.  •

وضع خطط واتخاذ إجراءات لدعم حقوق الطفل.  •

كيفية استخدام خطة الدرس هذه:

مليًّا.  التفكير  ونشاط  التعلُّم  ونشاط  البداية  نشاط  أجزاء:  ثالثة  إلى  الدرس  خطة   تُقسم 
وهناك أيًضا إطارات اإلرشادات لمساعدتك في تعميق معرفتك بالمواضيع المحدَّدة. باإلضافة 
إلى ذلك، هناك إطارات للنشاط العائلي والنشاط اإلرشادي التي تقترح أنشطًة اختياريًة وطرًقا 

لمواصلة استكشاف مواضيع الدرس.

نظرة عامة على الدرس:

وإساءة  لالستغالل  البالغين  من  أكثر عرضًة  ألنهم  خاصةٍ  وحمايةٍ  رعايةٍ  إلى  األطفال  يحتاج 
المعاملة.

ه إلى األطفال وتحميهم لضمان  وقد قامت األمم المتحدة بصياغة سلسلٍة من الحقوق التي تتوجَّ
دعم البالغين والحكومات لهم كي يعيشوا حياًة آمنًة وصحيًة وسعيدةً وكاملًة.

في هذا الدرس، سيتعرَّف األطفال على حقوقهم ولماذا يتمتَّعون بها. وسيتعلَّمون أيًضا لماذا 
ينبغي تقدير هذه الحقوق واالعتراف بها، وكذلك اإلقرار في بعض األحيان بأنه يمكن تقويضها 

أو انتهاكها.

في نهاية الدرس، سوف يخطِّط األطفال ألنشطٍة تدعم تنفيذَ حقوق الطفل في صفِّهم الدراسي 
ومدرستهم ومجتمعهم.

َجميُعنا لَدين�ا ُحقوق!

السؤال األساسي:

ما هي حقوق الطفل وكيف يمكننا 

دعمها؟

العمر:
9 - 12 سنة

القيم المراد غرسها:

المهارتان المراد اكتسابهما:

ة الدرس: مدَّ

 اإلعداد للدرس
والمواد ذات الصلة:

ع على كلِّ طفٍل نسخًة  •  إذا أمكن، وزِّ
واحدًة من اتفاقية األمم المتحدة 

https:// :لحقوق الطفل بلغٍة مالئمٍة
www.unicef.org/rightsite/files/

 .uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

وإذا تعذَّر ذلك، ُقم بإعداد نسخٍة منها 
وعلِّقها على الحائط.

صحف ومجالت قديمة.  •
5 مقصات. •

5 زجاجات من الغراء. •
بة أو أوراق للملصقات. 6 لوحات قالَّ •

5 أقالم تخطيط. •
كرة واحدة.  •

 •  يمكن االستعانة بفيديو الزوربز 
" أو  المعنون "َمن يَتعلَّم َسعيُد الَحظِّ

الكتاب الفكاهي المناسب، المتوفِّرين 
على الموقع اإللكتروني لمبادرة 

.(E4J) "التعليم من أجل العدالة"

د أداة    باإلضافة إلى ذلك، يرجى تفقُّ
التصميم اإلبداعي الفكاهي على 

 zorbify.com، وكتاب التلوين 
 وكتاب األطفال، المتوفرين 

.E4J على موقع

التعاطف التفكري 
النقدي

قة
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د 60

االحرتام اإلنصاف ل التقبُّ
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َجِميُعنا لَدين�ا ُحقوق!

2 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

بٍة. ثمَّ اِشَرح لألطفال أنك ستتكلَّم عن حقوق الطفل وعن كيف ينبغي أن ندرك أنَّ 1-  اُكتُب عنواَن حقوق الطفل على لوحٍة قالَّ
هذه الحقوق تدعم األطفاَل كي يعيشوا حياًة آمنًة وصحيًة وسعيدةً وكاملًة.

اُطلُب من األطفال التفكيَر مليًّا بشكٍل فرديٍّ بما يلي:   -2
"ما هي حقوقك؟"

اُطلُب من األطفال تبادَل أفكارهم مع الشخص الذي يجلس على يمينهم.   -3

. بعد بضع دقائق، اُطلُب من كلِّ ثنائيٍّ تبادَل أفكاره مع الصفِّ   -4

بدء  طريق  عن  المحتملَة  األخطاَء  يحدِّدون  األطفاَل  دَع  ثمَّ  حها.  تصحِّ أالَّ  وحاول  بة  القالَّ اللوحة  على  إجاباتهم  ن   5-   دوِّ
الحوار. على سبيل المثال، اِطَرح عليهم السؤالين التاليين: "من لديه فكرة مختلفة؟ ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟". اِحَفظ 

بَة لتوزيعها في نشاطْي التعلُّم 1 والتعلُّم 2.  اللوحَة القالَّ

بعد إتاحة فرصة التحدُّث لكلِّ شخص، اِطَرح األسئلَة التاليَة على األطفال:  -6

"لماذا توجد حقوق خاصة باألطفال؟ هل األمر مهمٌّ؟ لماذا هو مهمٌّ؟" 

تحقيق  يمكننا  وأنه  بإنصاٍف  دائًما  نُعامل  أننا  من  للتأكُّد  إلى حقوٍق  بحاجٍة  كلَّ شخٍص  أنَّ  على  األمر، شدِّد  لزم   7-  إذا 
كامل طاقاتنا. ثمَّ اِشَرح لهم أنَّ األطفال )كلُّ شخٍص يتراوح عمره بين صفر و 18 عاًما( بحاجٍة إلى حقوٍق خاصٍة ألنهم 
أكثر عرضًة لالستغالل وإساءة المعاملة، وأنه من المهمِّ التأكُّد من أن البالغين والحكومات يهتمون بدعمهم كي يعيشوا 

حياًة آمنًة وصحيًة وسعيدةً وكاملًة.

ئق
قا
د 10 البداية



َجِميُعنا لَدين�ا ُحقوق!

إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

إطار اإلرشادات: كيفية خلق بيئٍة قائمٍة على حقوق اإلنسان داخل الصفِّ الدراسي

يتعلَّم األطفاُل من األمثلة التي يضعها الكبار، وخاصًة من البالغين الموثوق بهم مثل المعلِّمين. وهذا هو السبب الذي يجعل من المهمِّ خلق 
ع على االحترام والتقاسم والمشاركة والتعاون. فمن شأن ذلك أن يساعد  بيئٍة داخل الصفِّ الدراسي قائمٍة على الحقوق في الصفِّ وتشجِّ

األطفاَل على أن يتعلَّموا أنَّ حقوَق اإلنسان جزٌء أساسيٌّ من الحياة اليومية.

التفصيلية،  المعلومات  من  وللمزيد  الدراسي.  الصفِّ  داخل  اإلنسان  على حقوق  قائمٍة  بيئٍة  كيفية خلق  عامة حول  يلي نصيحة   وفيما 
راجع الموارَد المدرجَة أدناه.

اِستخدم منهًجا واسع النطاق ومالئًما وشاماًل  -1

اِضَمن تجربًة تعليميًة خاليًة من التحيُّز )على سبيل المثال، غياب التحيُّز القائم على الجنس والقدرة والِعرق(  •

اِستخدم منهًجا واسع النطاق يجمع بين محو األُمية والرياضيات والعلوم وما إلى ذلك مع اللعب.  •

اِستخدم التدريَس المتعلِّق بمصالح األطفال واحتياجاتهم.  •

د اللغات لمساعدة األطفال الذين قد ال يفهمون لغَة التدريس الرئيسية بشكٍل كامٍل. اِستخدم التعليَم الثنائي اللغة أو المتعدِّ  •

اِستخدم التعلُّم والتقييم القائمين على الحقوق  -2

•  اِستخدم نهًجا صديًقا للطفل في التدريس. واِستخدم كذلك طرائق التدريس التشاركية والشاملة )على سبيل المثال، تجنَّب 
التعلَُّم عن بعد( التي تراعي فرادَة كلِّ طفل.

ف عند أبواب المدرسة. الَة ألفراد األسرة والمجتمع ألن التعلَّم ال يتوقَّ اِضَمن المشاركَة الفعَّ  •

مًة لتعزيز احترام الذات )النهج التجميعي بداًل  •  اِستخدم استراتيجيات التقييم التي تأخذ بعين االعتبار فرادَة الطفل وتكون مصمَّ
دة(. من االختبارات الموحَّ

هيِّئ بيئًة ماديًة وآمنًة وصحيًة صديقًة للطفل  -3

•  اِعتَمد الحدَّ األدنى من معايير الصحة والسالمة في التعليم، بما في ذلك إدارة الصحة والسالمة وتعليم الصحة والسالمة في 
المناهج الدراسية.

مًة مع مراعاة وضع األطفال. فعلى سبيل المثال، ُقم بإنشاء مساحٍة خاليٍة من األخطار وشاملٍة  •  أَنِشئ مساحًة ماديًة للتعلُّم مصمَّ
)مساحة يستطيع الجميُع التحرَُّك فيها بسهولة، بما في ذلك األطفال الذين يعانون من ضعف البصر أو الذين يستخدمون 

كرسيًّا متحرًِّكا(، والتي يتمُّ وضع المواد فيها بطريقٍة تتيح لألطفال الوصوَل إليها بسهولة .

هيِّئ بيئًة عاطفيًة وآمنًة وصحيًة صديقًة للطفل  -4

يًة تشمل مكافأَة التقدُّم والتعلُّم. هيِّئ بيئًة دافئًة وقائمًة على االحترام وودِّ  •

عزِّز التعاوَن بداًل من المنافسة.  •

أنِشئ تواصاًل داعًما ومفتوًحا.  •

ر أو المضايقة(. اِمنَع أيَّ نوٍع من العنف الجسدي والعاطفي/النفسي )مثل التنمُّ  •

تجنَّب التحيُّز )على سبيل المثال، التحيُّز القائم على الجنس والقدرة والِعرق( في الصفِّ الدراسي في جميع األوقات.  •

المصادر:

سلسلة معلومات منظمة الصحة العالمية عن الصحة المدرسية، خلق بيئة للرفاه العاطفي واالجتماعي: مسؤولية كبيرة للمدرسة التي تعزِّز صحة األطفال   •
.https://apps.who.int/iris/handle/10665/42819 :وتكون صديقًة لهم

مجموعة أدوات التثقيف بحقوق الطفل: ترسيخ حقوق الطفل في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وفي المدارس االبتدائية والثانوية، اليونيسف:  •
.www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf

.www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf :دليل المدارس الصديقة للطفل، اليونيسيف •
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َجِميُعنا لَدين�ا ُحقوق!

إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

" أو قراءة الكتاب الفكاهي المناسب مع األطفال، فعليك تتبُّع جميع  ملحوظة: إذا أمكنك مشاهدة فيديو الزوربز المعنون "َمن يتعلَُّم سعيُد الحظِّ
الخطوات المبيَّنة أدناه. أما إذا لم تتمكَّن من ذلك، فتجاوز الخطوة 6.

ضع الصحَف والمجالِت القديمَة على طاولٍة في وسط الصفِّ الدراسي.  -1

بة. اُطلُب من األطفال تشكيَل خمِس مجموعاٍت وزوِّد كلَّ مجموعٍة منها بالغراء ومقص ولوحة قالَّ  -2

ين من حقوق الطفل باستخدام صوٍر من الصحف ر حقَّ 3-  اِشَرح لهم أنه يتعيَّن على كلِّ مجموعٍة أن تصنع ملصًقا يصوِّ
رةٍ، أو يمكنهم فقط  والمجالت. وأخِبرهم أنه بإمكانهم أن يكونوا مبتكرين وأن يحوِّلوا ملصقاتهم إلى رسوٍم هزليةٍ مصوِّ
اختيار بعض الصور التي يعتقدون أنها يمكن أن تتماشى مع الحقوق التي يفكِّرون بها. ويمكنك مساعدتهم في اختيار 

الحقوق التي يريدون التركيز عليها من خالل تذكيرهم بالحقوق التي جاءوا بها خالل نشاط البداية.

ته واطلُب من بقية 4-  اِمنَح المجموعات 20 دقيقًة إلعداد ملصقاتها. وعندما ينتهي الوقت، اُطلُب من كلِّ مجموعٍة تقديَم ما أعدَّ
رة على الملصق. الصفِّ تخميَن حقوق الطفل المصوَّ

إطار اإلرشادات: نشاطا التعلُّم 1 و2

يُقسم جزء التعلُّم من هذا النشاط إلى جزأين: يركِّز نشاط التعلُّم 1 على تحديد حقوق الطفل، وفي نشاط 

التعلُّم 2 يتكلَّم األطفال عن االنتهاكات لهذه الحقوق.

يوَصى بإكمال نشاط التعلُّم 1 قبل االنتقال إلى نشاط التعلُّم 2. ولكن يمكنك اختيار مقدار الوقت الذي تقضيه 

ٍة تتجاوز اليوم الواحد. في كلِّ نشاٍط. ويمكنك أيًضا إكمال خطة الدرس خالل مدَّ

5-  اُطلُب من األطفال النظَر إلى الحقوق التي الحظوها في نشاطْي البداية والتعلُّم 1. ثمَّ اِبَدأ مناقشًة حول انتهاكات حقوق
الطفل من خالل طرح السؤال التالي:

"هل تعرف أيَّ حقوٍق لألطفال تُنتهك بشكٍل متكرٍِّر من حولك؟"

إطار اإلرشادات: انتهاكات حقوق الطفل

قد يجاهد األطفال لتحديد انتهاكات الحقوق، أو قد يعدِّدون األشياَء التي يجدونها غير عادلٍة ولكنها ال تشكِّل انتهاكاٍت للحقوق.

من المهمِّ تذكيرهم بأنَّ حقوق الطفل هي أشياء تضمن حصولهم على الرعاية والحماية الخاصة التي يحتاجونها كي يكبروا 

بصحٍة جيِّدٍة وسعادٍة.

وقد تحدث انتهاكات حقوق الطفل عندما ال يتمُّ تلبية احتياجاته. فكِّروا مليًّا مًعا باالحتياجات وميِّزوا بين االحتياجات والرغبات.

إذا لزم األمر، أعِط أمثلًة على االنتهاكات )على سبيل المثال، األطفال الذين أُجبروا على ترك المدرسة أو العمل في ظروٍف غير 

صحيٍة(. ثمَّ اُطلُب من األطفال التفكيَر في االحتياجات التي يتمُّ إهمالها في هذه الحاالت.

قة
قي
د 30 م 1 التعلُّ
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التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

ع عليهم الكتاَب الفكاهي " أو وزِّ 6-  إذا أمكن، اُطلُب من األطفال مشاهدة فيديو الزوربز المعنون "َمن يَتعلَُّم َسِعيُد الَحظِّ
المناسب. وبعد مشاهدة الفيديو أو قراءة الكتاب الفكاهي معهم، اِطَرح عليهم األسئلَة التاليَة لبدء المناقشة:

"ما هو برأيك موضوع هذه القصة؟"

" ما هو الدرس الذي تحاول القصة تلقيننا إيَّاه؟"

"ملاذا تعتقد لبيبة أن ِليلي وكوفي ينبغي أن يشعرا أنهما محظوَظني ألنهما يذهبان إىل املدرسة؟"

"ملاذا لم يعد فطُّوط وفرفوشة يستطيعان الذهاب إىل املدرسة؟"

"هل تعتقد أنه من املهمِّ أن تُتاح لجميع األطفال فرصة الذهاب إىل املدرسة واللعب؟ ملاذا؟"

"برأيك ماذا كنت ستفعل لو كنت لبيبة؟"

7-  اُطلُب من األطفال تشكيَل دائرٍة وأعطهم كرًة. ثمَّ ارَِشح لهم أنه يتعيَّ عليهم إلقاَء الكرة بلطٍف عىل بعضهم البعض وأنه
 يف كلِّ مرٍَّة يلتقط فيها شخٌص ما الكرَة، يتعيَّ عليهم إعطاء نتيجٍة واحدٍة محتملٍة النتهاك حقوق الطفل التي تقدِّمها لهم. 

اِبدأ بما يلي: األطفال مجربون عىل ترك املدرسة.

8-  بعد فرتٍة، قدِّم مثااًل آخر عىل انتهاك حقوق الطفل واطلُب من األطفال مواصلَة رمي الكرة وإعطاَء النتائج. وال ترتدَّد يف
ل إليه األطفال يف الخطوة 5، أو استخدم أحَد الخيارين التاليي: استخدام َمثٍَل توصَّ

يُجرب األطفال عىل العمل يف ظروٍف ضارٍة وال يتقاضون أجراً.  •

يتمُّ إبعاد األطفال عن والديهم.  •

ع عىل كلَّ طفٍل نسخًة واحدًة من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل بلغٍة مالئمٍة، واطلُب منهم قراءَة مادتي بصوٍت 9-   وزِّ
عاٍل. وإذا لم يكن لديك نسخة لكلِّ طفٍل، اِقَرأ من النسخة املعلَّقة عىل الحائط.

بة. وأخريًا، ُقم بعرض لوحة 10-  حدِّدوا مًعا الحقوَق التي لم يتمَّ إدراجها يف نشاط البداية. ثمَّ أَِضف هذه الحقوق إىل اللوحة القالَّ
الحقوق النهائية يف الصفِّ الدرايس.

إطار اإلرشادات: الوضع في السياق والسنِّ المناسب

من المهمِّ إبقاء الدروس وثيقة الصلة بحياة األطفال قدر اإلمكان، وخاصًة عند تدريس الفئات العمرية األصغر سنًّا.

يمكن تكييف أمثلة انتهاكات الحقوق ووضعها في سياقها بحيث تتوافق بشكٍل أفضل مع ما يعرفه األطفال بالفعل 

ل في الشوارع أمًرا شائًعا في بيئتك/ أو هم على درايٍة به. على سبيل المثال، إذا كان استغالل األطفال للتسوُّ

مجتمعك، يمكنك استخدام هذا كمثال.

عندما تقوم بتدريس األطفال األكبر سنًّا، يمكنك إعطاء أمثلٍة على انتهاكات حقوق الطفل التي تحدث في مناطق 

أخرى من العالم. ويمكنك أيًضا إعطاء هذه األمثلة لألطفال األصغر سنًّا الحًقا خالل الدرس أو في درٍس الحٍق. 

وتعطي هذه األمثلة األطفاَل نظرًة أوسع نطاًقا لما قد يختبرونه في الثقافات والبلدان المختلفة.

قة
قي
د 30 م 2 التعلُّ

إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون
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َجِميُعنا لَدين�ا ُحقوق!

إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

1-  اُطلُب من األطفال تحديَد اإلجراء الذي يرغبون في اتخاذه في الصفِّ الدراسي أو المدرسة أو المجتمع للمساعدة في
باستمرار في  تنفيذه  يتمُّ  أنه ال  يعتبرون  الطفل  اختياَر حقٍّ من حقوق  أيًضا  تعزيز حقوق الطفل. واطلُب منهم 

مدرستهم أو مجتمعهم.

ناقش االستراتيجياِت الممكنَة لتحقيق التغيير وتحسين تنفيذ الحقوق في الصفِّ الدراسي أو المدرسة أو المجتمع.  -2

إطار اإلرشادات: تخصيص الوقت لنشاط التفكير مليًّا

يمكن لنشاط التفكير مليًّا تعزيز إجراٍء بسيٍط للغاية وفًقا لعمر األطفال واهتماماتهم والسياق المحلي. 

على سبيل المثال، يمكن أن يركِّز األطفال على "الحق في إبداء رأيك" )المادة 12( والموافقة دائًما على احترام آراء 

اآلخرين، بما في ذلك عندما يختلفون معهم.

يًا أكبر. على سبيل المثال، يمكن أن يركِّز على "التعليم الخاص ورعاية  يمكن أن يشكِّل نشاط التفكير مليًّا تحدِّ

هٍة إلى مدير/مديرة المدرسة والمجتمع. األطفال ذوي اإلعاقة" )المادة 23(، ويمكن أن يشمل مشروَع حملٍة موجَّ

ٍة تتجاوز اليوم  لذلك، يمكن أن يختلف الوقت الالزم لنشاط التفكير مليًّا. ويمكن استكمال النشاط خالل مدَّ

الواحد. وللحصول على اقتراحاٍت حول كيفية القيام بذلك، راجع النشاط اإلرشادي.

النشاط العائلي

اُطلُب من األطفال أن يطرحوا السؤالين التاليين على والديهم:

    "بماذا تختلف حياتك كطفٍل عن حياتي اليوم؟ 

ماذا عن حياة والديك وأجدادك؟"

حقوَق  والديهم  مع  يناقشوا  أن  أيًضا  األطفال  من  واُطلُب 

الطفل التي كانت أقلَّ حماية مقارنًة مع حالها اليوم، وكيف 

تغيَّرت حماية حقوق الطفل. واُطلُب منهم كذلك أن يطلبوا 

َث عن حكاياٍت من حياتهم أو حياة والديهم  من والديهم التحدُّ

تبيِّن كيف تغيَّرت حقوق الطفل.

عن  التحدُّث  الحٍق  درٍس  في  األطفال  من  اُطلُب  أمكن،  إذا 

ا تعلَّموه عن حقوق الطفل. حكاياٍت سمعوها من والديهم وعمَّ

قة
قي
د 15 ا التفكير مليًّ

إعالن الدوحة:
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َجِميُعنا لَدين�ا ُحقوق!

النشاط اإلرشادي: اتخاذ إجراءات لدعم حقوق الطفل وتعزيزها

؟ يمكنك التفكير في إجراءاٍت لدعم حقوق الطفل وتعزيزها  لماذا ال تستخدم نشاط التفكير مليًّا كمشروٍع أطول أمًدا في الصفِّ

على المستويات المحلية والوطنية والدولية. 

ا يشعرون بالحماس تجاهه بشكٍل  اُطلُب من األطفال تشكيَل مجموعاٍت صغيرٍة. ثمَّ اُطلُب منهم أن يحدِّدوا في مجموعاتهم حقًّ

خاصٍّ ويريدون دعمه.

بٍة ودَع   اُطلُب من كلِّ مجموعٍة استعراَض الحقِّ الذي اختارته وشرح سبب اختيارها له. واكتُب قائمًة من االختيارات على لوحٍة قالَّ

تالمذَة الصفِّ يصوِّتون على الخيار الذي يريدون التركيز عليه مًعا.

بعد اختيار الصفِّ ألحد الحقوق، وافق على االستراتيجيات الممكنة لتعزيزه. دَع األطفاَل يفكِّرون بعمق:

يمكنك العمل على حملٍة للتوعية.  •

يمكنك صياغة مجموعٍة مشتركٍة من القواعد لمدرسٍة قائمٍة على حقوق الطفل لتقديمها إلى المدير/المديرة.  •

ع لجمعيةٍ خيريةٍ تدعم الحقَّ الذي اخترته. يمكنك السعي إلى جمع األموال للتبرُّ  •

ومهما كان النهج الذي تعتمده في معالجة هذا الموضوع، من الضروري أن تتأكَّد من أنَّ العملية تتمحور حول الطفل وأنها 

تشاركية. وينبغي أالَّ تتمحور حول الحقوق التي تريد التركيز عليها، بل حول الحقوق التي يرى األطفال أنها األكثر إلحاًحا. دَع 

األطفاَل يقومون بخياراتهم بشكٍل مستقلٍّ بينما أنت تعمل كمرشد، وتأكَّد من مشاركة الجميع على قدم المساواة، ومن أنَّ كلَّ 

شيٍء يحدث بطريقٍة آمنٍة.

قة
قي
د 15 ا التفكير مليًّ

7 إعالن الدوحة:
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