
معلومات لآلباء

في دار الحضانة وفي المنزل

أعزائي اآلباء، أعزائي أولیاء األمور،

األطفال لیسوا أشخاصا بالغین تافھین، بل ھم بشر ولھم كافة االحتیاجات الخاصة بھم. ولكي تحظى ھذه 
االحتیاجات بالرعایة دائًما، فإنھم یتمتعون بحقوق خاصة: حقوق األطفال. 

المنزل ودور الحضانة یٌمثالن بیئات معیشة األطفال الرئیسیة األولى. وھنا تلعب حقوق األطفال دوًرا 
حاسًما للغایة. من ھذا المنطلق فإن العیش بھذه القیمة على نحو مشترك یكتسب أھمیة كبیرة منذ الطفولة. 

من ناحیة أخرى البد من تحفیز األطفال بحیث یتسنى لھم المشاركة الذاتیة في الدفاع عن حقوقھم. من 
خالل ھذه النشرة نرغب في أن نساعدك في التعرف على حقوق طفلك على نحو أفضل، وأن نوضح لك 

باختصار وبشكل محدد كیفیة تطبیق ھذا المعنى في الحیاة العائلیة وفي دار الحضانة.

تُعد حقوق األطفال مكسبًا مھًما من أجل مجتمعنا المتنوع والدیُمقراطي. فھي تعتمد في األساس على أن 
كل األطفال لدیھم الحقوق نفسھا - بغض النظر عن أصلھم أو شكلھم أو عقیدتھم. ولیس ھذا فحسب: كما 

أن حقوق األطفال تُساھم - ضمن أمور أخرى - في أن یترعرع األطفال وھم محاطون بالحمایة، وفي 
تحفیزھم حسب قدراتھم الفردیة و في أن تؤخذ آراءھم بعین االعتبار في األمور المتعلقة بھم. وبالمناسبة: 

فنحن نحتفل في ھذا العام بالذكرى السنویة الخامسة والعشرین الخاصة بحقوق األطفال في ألمانیا! في 
عام ۱۹۸۹ أقرت األمم المتحدة اتفاقیة حقوق األطفال. ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن یتم العمل بقانون 

حقوق األطفال في ۱۹٦ دولة على مستوى العالم . 

أعزائي اآلباء، أعزائي أولیاء األمور، نأمل في أن نكون قد تمكنا من نیل اھتمامكم وإثارة فضولكم. 
احرصوا على إلقاء نظرة موجزة على حقوق األطفال المختارة وكیفیة العیش بھا في دار الحضانة 

والمنزل وفي ألمانیا. ألنھ كلما زاد عدد الواعین بحقوق األطفال كلما أمكن تنفیذھا على نحو أفضل. ھذا 
ھو السبیل الوحید في أن نساھم في توفیر فرص عادلة لكافة األطفال وأن نتیح لھم إمكانیة أن یصیروا 

أفرادًا عظماء في مجتمعنا.

تحیاتي 

ھولجر ھوفمان
المدیر االتحادي
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حقوق األطفال في الحیاة الیومیة
وفي  العائلیة  حیاتك  في  األطفال  حقوق  مقدار  تعرف  ھل  بصراحة: 
حضانة طفلك؟ ربما أكثر مما تظن. تعرف على الكیفیة التي تتیح لك 

ممارسة حقوق طفلك بشكل مبسط جدًا في حیاتك الیومیة:

حقوق األطفال في دار الحضانة

ممیزة  أوقاتا  الحضانة  دار  في  األطفال  یعایش  المبكرة  الطفولة  في 
عن  فضال  وعائالتھم،  آخرین  أطفال  مع  فیھا  یتواصلون  حیث  جدًا. 
الحضانة ھو  دار  یعتبر سن دخول  والمربین.  المربیات  تواصلھم مع 
الذي  ما  الذاتي:  لتأثیرھم  األطفال  ومعایشة  اإلجتماعي   التعلم  فترة 
لي  سیقدم  من  بي؟  المحیطة  البیئة  تغییر  یُمكن  كیف  تحقیقھ؟  یُمكني 
المساعدة عندما أحتاجھا؟ من المھم االستماع آلراء األطفال والتحدث 
معھم على قدم المساواة. ألنھ عندما یتسنى لألطفال  - بحسب قدراتھم 
وباالنتماء.  باالرتیاح  یشعرون  فإنھم  القرار  اتخاذ  في  المشاركة   -
النظر  بغض  لألطفال  مھمة  تجربة  ذلك  یعتبر  أخرى  ناحیة  ومن 
ینبغى  علیھ  وبناء  المادي.  عائلتھم  وضع  أو  أصلھم  أو  نشأتھم  عن 
األول  المقام  في  بل  فحسب،  للتعلم  مكانًا  الحضانة  دار  تكون  أال 
نجحنا  إذا  الفردیة.  األطفال  احتیاجات  تلبیة  فیھا  یتم  معیشة  بیئة 
الطفل. نمو  على  أكید  إیجابي  مردود  لھ  فسیكون  ذلك،  تطبیق  في 

حقوق األطفال في األسرة

تُعد األسرة بالنسبة للطفل نسیج اجتماعي ذو أھمیة قصوى. لذلك تلعب 
حقوق األطفال ھنا أیًضا دوًرا غایة في األھمیة. ویمكن للعائلة بأكملھا 
المساھمة في ممارستھا. فعلى سبیل المثال، فیما یخص حق المشاركة: 
اعقد مع أسرتك مجلس عائلي. اتخذوا سویًا القرارات المتعلقة بالمواضیع 
التي تخص أفراد األسرة وتعتبر ھامة بالنسبة لھم. ھكذا یتسني لطفلك 
أن یشارك في تقریر جداول الطعام أو في التخطیط للعطلة أو األنشطة 

الترفیھیة أو أعمال المنزل أو استخدام وسائل 
نفسھ  یضع  أن  یتعلم  وھكذا   - اإلعالم  

مكان اآلخرین وأن یوازن ما بین أبعاد 
الموضوع المختلفة التي تُشكل رأیھ 
إیجاد  الخاص وتبرره، فضال عن 
نقطة توافق مشتركة. ال یُمثل ھذا 
حیاة عائلیة منصفة فحسب ، بل في 
الوقت نفسھ درًسا في الدیموقراطیة. 

حقوق األطفال في ألمانیا

رغم أن الوضع بالنسبة لألطفال في ألمانیا أفضل بكثیر من الوضع 
في العدید من البالد األخرى، إال أنھ مازل یوجد ھنا الكثیر مما یجب 
فعلھ: ھناك ما یقرب من ثالثة مالیین طفل في ألمانیا یعیشون في فقر. 
أما جودة التعلیم فتتحكم بھا غالبًا محفظة نقود الوالدین. كما أن العدید 
أغلب  في  مختلفة.  بصور  العنف  یعانون من  والناشئین  األطفال  من 
الحاالت تؤخذ القرارت التي تمس األطفال بشكل مباشر دون الرجوع 
إلیھم. من المالحظ أن األطفال الذین ھربوا إلى ألمانیا غالبًا ما ینقصھم 
 Deutsches التشجیع الخاص. تدافع مؤساسات مختلفة مثل ھیئة 
حقوق  تطبیق  أجل  من  الحكومیة  والمصالح   Kinderhilfswerk
األطفال في ألمانیا، سواء عبر حمالت ذاتیة أو بدعم مشاریع األطفال 
والشباب أو حتى من خالل العمل السیاسي. ولكن: من أجل التنفیذ یتم 
أیًضا استشارة كل فرد على حدة. ألنھ فقط عندما یعیش العدید من الناس 

بحقوق األطفال، یتسنى لھا أن تؤتي ثمارھا على أوسع نطاق. 

حقوق األطفال في الحیاة الیومیة
الترفیھیة أو أعمال المنزل أو استخدام وسائل 

نفسھ  یضع  أن  یتعلم  وھكذا   -  
مكان اآلخرین وأن یوازن ما بین أبعاد 

الموضوع المختلفة التي تُشكل رأیھ 

 .



۱۰ حقوق مھمة للطفل
المساواة في المعاملة (المادة ۲)

تنطبق حقوق األطفال على كل األطفال بغض النظر 
عن اللون أو الدین أو األصل أو اللغة أو الجنس.

األولویة لمصلحة الطفل (المادة ۳)
إن اآلباء والحكومة مسؤولون عن أن یكون حال األطفال على ما 

یرام وأن تُراعى مصالحھم و احتیاجتھم عند اتخاذ القرارات. 

المشاركة في اتخاذ القرارات (المادة ۱۲)
ینبغي أن یتم سؤال األطفال عن رأیھم في سائر القضایا 

التي تتعلق بھم. كما یُسمح لألطفال بالتعبیر عن ھذا 
الرأي بحریة ویجب أیًضا أخذه بعین االعتبار.

استخدام وسائل اإلعالم (المادة ۱۷)
األطفال مسموح لھم باالستفسار عن كافة األمور. وینبغي 

أن یُكفل حق الحصول على معلومات مناسبة للطفل عن 
طریق وسائل اإلعالم مثل التلفاز والرادیو والصحف.

الحمایة من العنف و اإلھمال (المادة ۱۹)
ال یحق ألي شخص ضرب األطفال أو إجبارھم 

علي فعل أشیاء ال یریدونھا أو تؤلمھم!

الحمایة في حالة اللجوء (المادة ۲۲)
األطفال الذین یتحتم علیھم الھروب من وطنھم یحصلون 

في بالد أخرى على الحمایة والمساعدة في تطبیق حقوقھم. 

الرعایة الصحیة (المادة ۲٤)
ینبغي حمایة األطفال من (اإلصابة) باألمراض. وفي حالة 

تعرضھم للمرض، یجب اتخاذ كل ما یلزم لكي یتعافوا.

ظروف معیشیة مالئمة (المادة ۲۷)
ینبغي أن یتسنى لسائر األطفال أن یعیشوا على نحو یتیح لھم 
النمو السلیم من الناحیة البدنیة والعقلیة والنفسیة. كما ینبغي 

أن یحظوا بما یكفي من الغذاء والملبس ومساحة السكنى.

التعلیم والمدرسة (المادة ۲۸)
األطفال لدیھم الحق في ارتیاد المدرسة وتعلم كافة 

األشیاء التي یحتاجونھا من أجل حیاتھم.

اللعب والترفیھ واالستجمام (المادة ۳۱)
لألطفال الحق في االستمتاع بالھدوء واللعب واالستجمام. 

ویتضمن ذلك اللعب الحر واختیار نشاط الترفیھ. 

www.dkhw.de/kinderrechte :جمیع حقوق األطفال تجدھا ھنا

الرعایة الصحیة (المادة ۲٤)

KINDER HABEN RECHTE



  Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 

Leipziger Straße 116–118
10117 Berlin

ھاتف: 93-0 86 30 30 49+ 
فاكس: 634 95 27 30 49+ 

dkhw@dkhw.de :برید إلكتروني
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حساب للتبرعات:

 Bank für Sozialwirtschaft
  IBAN: DE23 1002 0500 0003 3311 11

BIC: BFSWDE33BER

ھل أثرنا فضولك؟
معلومات من أجل البالغین

إغاثة  (ھیئة   Deutsches Kinderhilfswerk ھیئة  لدى  یُمكنك 
تحمیلھا من على  أو  األطفال) طلب مواد إضافیة عن حقوق األطفال 
اإلنترنت، وأغلبھا مجانیة. ستجد ھنا معلومات عامة ومقترحات عملیة 
تتعلق  معلومات  والسیما  الیومیة،  الحیاة  في  األطفال  حقوق  لممارسة 
الحضانة  دار  في  القرارات  اتخاذ  في  والمشاركة  التنوع  بمواضیع 

النھاریة. 

 www.dkhw.de :صفحة اإلنترنت العامة
www.dkhw.de/infoshop :طلب المواد

www.kinderrechte.de/kita :حقوق األطفال في دار الحضانة

 Deutsches Kinderhilfswerk على مدار ٤۰ سنة تھتم ھیئة
بوصفھا مؤسسة مستقلة بأن یتم مراعاة احتیاجات األطفال في السیاسة 
والمجتمع. وتُشكل حقوق األطفال األساس لتحقیق ذلك. نسعى من أجل 
تخطي مشكلة الفقر لدى األطفال، ومن أجل أن یساھم األطفال والناشئین 
مساھمة بناءة في سائر القضایا الُمتعلقة بھم، ومن أجل توفیر وسائل 
ترفیھ كافیة، والحصول على تعلیم ثقافي وكذلك نسعى من أجل تعزیز 

الكفاءة اإلعالمیة.
األطفال  بحقوق  والبالغین  األطفال  نخبر  محدد:  بشكل  ھذا  ویعني 
باالستعانة بمواد وأنشطة ومشاریع خاصة بنا، وأخصائیین أكفاء ممن 
یعملون مع األطفال والناشئین. نعمل على مساعدة األطفال وأسرھم 
على مستوي الوالیات في حاالت الطوارئ. وأخیراً ولیس آِخراً نشّجع 
مشاریع األطفال والشباب بتوجھاتھا المختلفة، إال أن ذلك یتم دائًما بشرط 

مشاركة األطفال من البدایة إلى النھایة مشاركة فعالة. 

 Deutsches كیف تساھم ھیئة
Kinderhilfswerk في تقویة األطفال

معلومات من أجل األطفال

نقدم لألطفال في سن الحضانة - ضمن أشیاء أخرى - كتب القصص 
تتناول حقوق األطفال بشكل مسٍل عن طریق  التي  المحببة  المصورة 
قصص مشوقة. ویتسنى لألطفال بدءا من سن السابعة االستفسار عن 
حقوقھم وكتابة مقاالت وتعلیقات وكثیر من األشیاء األخرى على صفحة 
 www.kindersache.de اإلنترنت المخصصة لألطفال التابعة لنا

وھو موقع آمن وبدون إعالنات.

www.dkhw.de/kit :مواد من أجل أطفال الحضانھ


