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:  التطور التاريخي الخاص بحقوق األطفال

رن بدأ االهتمام بحقوق األطفال من القرن التاسع عشر وبداية الق

العشرين

 (  جيبأجالنتين)1923إعالن حقوق الطفل لسنة

 1924إعالن جنيف لسنة

 1959نوفمبر 20اإلعالن العالمي لحقوق الطفل

1979عامالسنة العالمية للطفل

1989عام حقوق الطفل الدولية لفتفايية اال



:  ما يميز افتفايية حقوق الطفل

 ًفتشكل يانوناً دوليا.

فتحترم الخصوصيات الثقافية لكل دولة.

الم ما صاديت عليها جميع دول الع: أكثر افتفاييات حقوق اإلنسان فتصديقا

.عدا الواليات المتحدة  األميريكية

ي فتعطي للهيئات غير الحكومية  واألطفال وبايي األطراف دورا أساسيا ف

.عملية التطبيق والمتابعة والمرايبة



:  ما يميز افتفايية حقوق الطفل

فتؤمن مصلحة الطفل الفضلى في جميع السياسات وبرامج الحكومات.

ةحقوق كل األطفال لها نفس األهمية وهي متكاملة  وغير يابلة للتجزئ.

فتعطي الطفل ييمة ذافتية وشخصية ويانونية.

س مضيعة فتعتبر اللعب وسيلة هامة لتنمية يدرات الطفل بشكل فتلقائي ولي

.للويت

 (اللجنة الدولية لحقوق الطفل)وضعت آلية لمرايبة إعمال االفتفايية.



:  مجموعة حقوق البقاء والصحة -1

يرمعايوفقالصحةعلىوالحفاظللبقاءاألساسيةواالحتياجاتالحقوقمجموعة
.يئةالبوصحةوالويايةوالعالجالصحىوالمسكنالجيدكالغذاءمالئمةمعيشية

ةالحق في الرعاية الوالدية                                                الحق في الرعاية الصحي



:  مجموعة حقوق النماء والتعليم-2

اهبهومووإمكانيافتهالطفلشخصيةفتطويرعلىفتساعدالتىالحقوقمجموعة
ميةوفتنالمعلومات،علىوالحصولالتعليم،فىحقهمثلممكنحدأيصىالى

اكم،الثقافيةالحياةفىوالمشاركةوالفنون،الهواياتوممارسةالمواهب،
.ذلكعلىفتساعدالتىالتعليمشروطفتتضمن

الحق في فتعليم وفتنمية يدرات الطفل



:  مجموعة  حقوق المشاركة-3

عليه،يؤثرأوالطفليخصماكلفىالتعبيربحريةالخاصةالحقوقفتتضمن
.الخاصةمنظمافتهوفتكوينسلميةجمعياتاليواالنتساب



:  مجموعة حقوق الحماية-4

لأشكاكافةضدلألطفالالحمايةفتوفيرأجلمنالمطلوبةالحقوقفتتضمن
زالتمييعدممثلموضوعاتفتشملكمابهم،اإلضرارأواإلهمالأواالستغالل

نونالقامعفتماسأونزاعفيباألطفالوالعنايةالالجئين،باألطفالوالعناية
أوة،العسكرياألعمالفياألطفالفتوريطوعدملهم،القانونيةالحمايةوفتوفير

جاتالحاذوىلألطفالخاصةرعايةفتوفيرإلىباإلضافةهذاالعمل،فىانخراطهم
.بالمجتمعدمجهمعلىالعملمعالخاصة

الحق في عدم التمييز



:  مجموعة الحقوق العامة-5

فيوالحقالشخصية،والحريةالعقيدةحريةفيالحقالمجموعةهذهفتتضمن
واالنتماءالهويةفيوالحقاألسرة،شملولمالوالدينمعرفةوفياسم،

.الجنسيةعلىوالحصول

الحق في االسم والهوية



:  المبادئ العامة لالفتفايية

: مصلحة الطفل الفضلى-1

ستدامةاوأكثرهافائدةأفضلاختياردائمايراعىالطفلبشئونيتعلقماكلفي

:  المشاركة -2

كلفيوبهيتعلقماكلفيآرائهفتراعىوأن،رأيهعنالتعبيرحريةللطفلفتتاح
أمورمنيمسهما

: عدم التمييز-3

اللغةأواللونأوالجنسعنالنظربصرفاألطفالجميععلىفتنطبقالحقوقكافة
الخ...العرقأوالدينأو

:البقاء والنمو-4

فتوفير كل ما من شأنه فتحقيق البقاء والنمو للطفل



:  البروفتوكوالت الملحقة باالفتفايية

بيع البروفتوكول االختياري الفتفايية حقوق الطفل المتعلق ب-1
.األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية

اشتراكبالمتعلقالطفلحقوقالفتفاييةاالختياريالبروفتوكول-2
.المسلحةالنزاعاتفياألطفال

.البالغاتفتقديمبإجراءالمتعلقاالختياريالبروفتوكول-3



:  اإلعـالم وحــقوق الطفــل

لضمانابمسئوليافتهاألطرافالدولالطفللحقوقالدوليةاالفتفاييةمن17المادةفتلزم
لكفتوخاصةوالدوليةالوطنيةالمصادرمختلفمنوموادمعلوماتإلىالطفلوصول

يةالجسدوصحتهوالمعنويةوالروحيةاالجتماعيةرفاهيتهفتعزيزفتستهدفالتي
.والعقلية

وسائلبتشجيعاألطرافالدولالتزامضرورةعلىاالفتفاييةمن17المادةوفتؤكد
.التعليمألهدافومالئمةللطفلومفيدةإيجابيةموادبثعلىاإلعالم



:  اإلعـــــــــــــــالم وحــقوق الطفــل

:حق الطفل في المشاركة من خالل حقه في اإلعالم 

األهميةمنفتستحقماوإيالئهاآرائهإلىواالستماعالمشاركةفيحقك
وسائلعلىفإنه،(14و13المواد)الدينوفيالتفكيروفي،(12مادة)

.الحقوقهذهلممارسةللطفلمتاحةفتكونأناإلعالم

دةللماكمستهلكيناعتبارهميجبالاألطفالفإنالموادهذهروحخاللومن
دمينومقكمنتجيناإلعالموسائلفييساهمواأنيجبوإنمافقط،اإلعالمية

.فتستهدفهمالتيللبرامج



:  اإلعـــــــــــــــالم وحــقوق الطفــل

دور وسائل اإلعالم في الترويج لحقوق الطفل

 دور وسائل اإلعالم في فتنمية الوعي الصحي

 دور وسائل اإلعالم في فتحقيق أهداف التعليم

دور وسائل اإلعالم في الترويج لقيم التفاهم والسلم والتسامح

دور وسائل اإلعالم في فتحقيق المساواة بين الجنسين

دور وسائل اإلعالم في فتأمين حق الطفل في الترفيه

 دور وسائل اإلعالم في الوياية من االنحراف



: اإلعالم مطالب في مجال حقوق األطفال بــ

.بالطفلالمتعلقةالدوليةالمواثيقإحترام❑

.لطفللالفضلىالمصلحةفتستهدففتنمويةحقوييةمقاربةمنالعملانطالق❑

.الخاصةالفئاتوباألخصاألطفالوحقوقكرامةاحترام❑

شؤونمعالعملفيواألخالييالمهنياالحترافدرجاتاعلىعلىالمحافظة❑

.الطفل

.اللونأوالدينأوالجنسعلىالقائموالتمييزالكراهيةثقافةنبذ❑

.بالشفافيةوالتمتعوالصدقالديةفتحرى❑



: اإلعالم مطالب في مجال حقوق األطفال بــ

.االستغاللأولإليذاءفتعريضهيتمأالعلىالطفلخصوصيةاحترام❑

.آرائهمعنللتعبيرلألطفالالفرصةإفتاحة❑

يةسلبصورةإعطاءأواألطفال،يضايامعالتعاملفيالنمطيةعنالتخلي❑

.عنهم

.الويايةمجالفيالناجحةوالممارساتالتجاربونشرفتوثيق❑

ماكللألطفالالموجهللعنفالمرفتكبينبحقأفتخذتالتياالجراءاتنشر❑

.أمكن

.لالطفحمايةلتوفيرإفتخاذهايجبالتياألحترازيةالتدابيرإلىاالشارة❑



:  رسالة إلى اإلعالمي الصغير

كانوامهماحولكمناحترم

وحقويهمكرامتهماحفظ

فتنقلفيماودييقاصادياكن

يخصكفيمابجديةشارك

األخريناحراجدونوصراحةبوضوحرأيكعنأعلن

ابداعمنبداخلكمافتخرجحتىالعنانألفكاركاطلق

فتقدمأوفتطرحفيمادائمامعلوماتفتقديمعلىاحرص



شكرا لحسن استماعكم


