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SP EC I A L ED I TI ON

اليوم الوطني للطفل  -حقوق األطفال،
أصوات األطفال

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،

يتم اإلحتفال بيوم الطفل الوطني يف كندا يف  20نوفمرب .هذا اليوم يكرم إعتامد كندا لوثيقتني مهمتني
بشأن حقوق الطفل :إعالن األمم املتحدة لحقوق الطفل وإتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.
منذ التوقيع عىل كلتا الوثيقتني ،إلتزمت كندا بضامن معاملة جميع األطفال بكرامة وإحرتام .هذا
اإللتزام يعني أن جميع األطفال أحرارا ً يف التعبري عن أنفسهم وآرائهم ،ومحميني من األذى ومزودين
بإحتياجاتهم األساسية والفرص للوصول إىل كامل إمكانيتهم .نود دعوتك أنت وعائلتك لإلنضامم إلينا
لإلحتفال باألطفال كمشاركني نشيطني يف حياتهم ومجتمعاتهم ،وكمواطنني فاعلني ميكنهم إتخاذ القرارات
واملساهمة بشكل هادف يف املجتمع.

كيف نحتفل باليوم الوطني للطفل

تع ّرف عىل املزيد من حقوق الطفل إضغط هنا لقراءة إتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل وهنا لقراءة
إعالن األمم املتحدة لحقوق الطفل.

خطّط لنشاط خاص لعائلتك .بعض هذه األفكار :قراءة كتاب يُركز عىل حقوق األطفال ،إجراء محادثة مع
طفلك حول حقوقه ،عمل لوحة جدارية عائلية تتعلق بحقوق األطفال ،وغريها.
إسأل طفلك كيف يود اإلحتفال بيومه الخاص.
أخرب عائلتك وجريانك وزمالئك عن اليوم الوطني للطفل للمساعدة يف زيادة الوعي .شارك املعلومات عىل
وسائل التواصل اإلجتامعي.
تابع اليوم الوطني للطفل عىل وسائل التواصل اإلجتامعي ،حيث سيقومون مبشاركة املقاالت والحقائق
الرسيعة ،وروابط للموارد ،وقوائم أحداث اليوم الوطني للطفل عىل مدار شهر نوفمرب .إضغط هنا
للذهاب إىل املوقع.
إضغط هنا للحصول عىل “.”National Child Day Children’s Rights Activity Guide

إنشطة عائلية

عامل من الحقوق

املواد:
صور من املجالت أو اإلنرتنت ألطفال من مختلف دول العامل .يجب أن توضح كل صورة حق واحد
معمول به.

التعليامت:
إقرأ مع طفلك إتفاقية حقوق الطفل (أنظر إىل الرابط أعاله).
دع طفلك يستكشف الصور ويطابق كل صورة للحق الذي متثله.
شارك طفلك يف عمل مناقشة حول كل حق.

يوم تويل األمور

يف  20نوفمرب ،سيتوىل األطفال يف كندا وحول العامل أدوارا ً يف املنظامت والحكومة واألعامل والرياضة و
اإلعالم والرتفيه.
ميكنك فعل اليشء نفسه يف املنزل.

املواد:
هاتف أو كامريا لتصوير فيديو

التعليامت
دع طفلك يخطط لليوم بأكمله:
تحضري قامئة الطعام
إبتكار أنشطة لجميع أفراد األرسة
توزيع املهام واملسؤوليات
مناقشة حول أي موضوع يختاره
عىل مدار اليوم شجع طفلك عىل تسجيل أنشطة وأحداث اليوم عىل الفيديو ،يف نهاية اليوم شاهد
التسجيل معاً وناقش كيف كان اليوم مختلفاً عندما توىل طفلك املسؤولية.

إجعل عاملك أزرق

تم إستخدام اللون األزرق للرمز إىل يوم الطفل الوطني.

املواد:
طالء أزرق
ثياب زرقاء ،رشائط زرقاء ،وما إىل ذلك.

التعليامت:

ِ
إرتد مالبس زرقاء أو إشارات زرقاء يف  20نوفمرب.

ح ّول خلفية شاشة الكمبيتور إىل اللون األزرق.
قم بتلوين صورة بظالل مختلفة من اللون األزرق فقط.
إصنع الفتة زرقاء ليوم الطفل الوطني وضّ عها عىل النافذة.
إصنع خلفية زرقاء بإستخدام ورق أزرق ،وشاح وما إىل ذلك .وإلتقط صورة لكل فرد من أفراد األرسة .ثم
أعمل ملصقاً وأدمج بعض حقوق األطفال عليها.
إضغط هنا لقراءة “ ”I Have the Right to Be a Childبقلم آالن سرييس وأوريليا فرونتي.
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