
 بحث عن عيد الطفولة

 

على مر السنٌن أوصت العدٌد من الدول باحتفال سنوي لألطفال، ولكن لم ٌتم اتخاذ أي إجراء حكومً، لذلن ٌتم االحتفال بالٌوم الدولً 

لحماٌة  ٌونٌو هو الٌوم المعترف به دولٌا ل االحتفال باألطفال، أصبح الٌوم العالمً 1ٌونٌو وساعد فً جعل  1لحماٌة األطفال فً 

لحماٌة حموق الطفل وإنهاء عمالة األطفال وضمان الحصول على التعلٌم، وهذا ما سوف  1991األطفال على مستوى العالم فً عام 

 نتحدث عنه بالتفصٌل فً السطور التالٌة على.

 

 اليوم العالمي للطفل

 ألطفال وٌعاملهم بها وتحسٌن رفاهٌة األطفال.تم إنشاء الٌوم العالمً للطفل لتغٌٌر الطرٌمة التً ٌنظر بها المجتمع إلى ا

 ، الٌوم العالمً للطفل هو ٌوم للدفاع عن حموق األطفال والدفاع عنها.1991ولد تم إنشاؤه ألول مرة بموجب لرار لألمم المتحدة فً عام 

 الطفل هو إنسان ٌحك له أن ٌعامل كإنسان وٌجب االحتفاء به على هذا النحو.

 

 بيوم الطفلمتى يتم االحتفال 

ٌتم االحتفال بالٌوم العالمً للطفل سنوًٌا فً جمٌع أنحاء العالم، وتمام األنشطة المختلفة التً تموم بها األمم المتحدة فً جمٌع  -ٌونٌو  1

 أنحاء العالم كل عام.

 باإلضافة إلى ذلن ، تمٌم كل دولة احتفاالت خاصة بها مخصصة لهذا الٌوم.

من لبل مؤتمر "االتحاد الدٌممراطً للمرأة" فً بارٌس، وتنظم العدٌد من دول العالم مسٌرات حاشدة  1919م تم تأسٌس ٌوم الطفل فً عا

 لدعم األطفال فً هذا الٌوم.

 

 ألوان يوم الطفل العالمي

 ترتبط جمٌع احتفاالت ٌوم الطفل بألوان زاهٌة وخفٌفة مصنوعة فً تصمٌمات مبهجة ونابضة بالحٌاة. 

 اللون الرسمً لٌوم الطفل العالمً كنشاط تدٌره الٌونٌسف. اللون األزرق هو

 ٌتم استخدام األبٌض جنبًا إلى جنب مع اللون األزرق، مما ٌخلك لوحة متناغمة ومفعمة باألمل.

 

 تاريخ االحتفال بعيد الطفولة

  مد أول "المؤتمر العالمً عندما التمى ممثلون من بلدان مختلفة فً جنٌف، سوٌسرا لع 1999ٌعود أصل ٌوم الطفل إلى عام

 لرعاٌة األطفال".

 .بعد المؤتمر، حددت بعض الحكومات فً جمٌع أنحاء العالم ٌوًما باعتباره ٌوًما للطفل لتسلٌط الضوء على لضاٌا األطفال 

 .لم ٌكن هنان تارٌخ محدد موصى به ، لذلن استخدمت البلدان أي تارٌخ كان أكثر صلة بثمافتها 



  ٌونٌو من لبل العدٌد من دول االتحاد السوفٌتً السابك باعتباره "الٌوم العالمً لحماٌة األطفال". 1ٌتم استخدام تارٌخ 

  ً1919بعد مؤتمر االتحاد الدٌممراطً الدولً للمرأة فً موسكو فً عام  1991ٌونٌو  1الذي تم تأسٌسه ف. 

  المتحدة لألطفال.مع االحتفال بالٌوم العالمً للطفل، اعترفت الدول األعضاء فً األمم 

 .ًبغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدٌن أو األصل المومً أو االجتماع 

  بالحك فً المودة والحب والتفاهم والغذاء الكافً والرعاٌة الطبٌة حموق الطفل فً التعلٌم، وحماٌته من جمٌع أشكال االستغالل

 والنمو فً مناخ من السالم واألخوة العالمٌة.

 مت العدٌد من الدول ٌوم الطفل، ولكن ال ٌتم االحتفال به عادة كعطلة عامة.ألا 

  ًنوفمبر باعتباره الٌوم العالمً للطفل. 91على سبٌل المثال، تحتفل بعض الدول بٌوم الطفل ف 

  اء العالم.وٌهدف إلى تعزٌز رفاهٌة األطفال فً جمٌع أنح 1991ولد تم إنشاء هذا الٌوم من لبل األمم المتحدة فً عام 

 

 كيفية االحتفال بيوم الطفل في جميع أنحاء العالم؟

  باعتباره الٌوم العالمً للطفل. 1991تم تحدٌد الٌوم العالمً للطفل ألول مرة فً عام 

  ًنوفمبر من كل عام لتعزٌز التعاون الدولً والوعً بٌن األطفال فً جمٌع أنحاء العالم وتحسٌن رفاه  91وٌتم االحتفال به ف

 طفال.األ

 91  عندما اعتمدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة إعالن حموق الطفل، وهو أًٌضا  1999نوفمبر هو تارٌخ مهم ألنه تارٌخ عام

 عندما اعتمدت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة اتفالٌة حموق الطفل. 1989تارٌخ عام 

  ٌخ اعتماد الجمعٌة العامة لألمم المتحدة إلعالن واتفالٌة ، ٌصادف الٌوم العالمً للطفل الذكرى السنوٌة لتار1991منذ عام

 حموق الطفل.

  ًوالٌوم الدولً للطفل هو ٌوم ملهم للدفاع عن حموق الطفل وتعزٌزها والعمل على تحمٌمها. وترجمتها إلى حوارات وأفعال تبن

 عالماً أفضل لألطفال.

 ادة الحكومٌٌن ونشطاء المجتمع المدنً والزعماء الدٌنٌٌن وكبار ٌمكن لألمهات واآلباء والمعلمٌن والممرضات واألطباء والم

 المجتمع ورجال األعمال واإلعالمٌٌن.

  وكذلن الشباب واألطفال أنفسهم، أن ٌلعبوا دوًرا مهًما فً جعل ٌوم الطفل العالمً مالئًما لهم، وٌتم االحتفال به وفمًا للثمافات

 المختلفة.

 

 ما هي حقوق الطفل؟

هً كل ما ٌحمك له حٌاة كرٌمة، والجو الذي ٌسمح له بالنمو بشكل سلٌم دون مؤثرات خارجٌة تؤثر على نموه ونفسٌته.  حموق الطفل

 وٌحمك له كل سبل الرزق وٌحمٌه من كل ما لد ٌحتمل. ٌتعرض له، وٌمكن ذكر بعض هذه الحموق، وهً:

 جنسه أو عرله أو دٌنه أو نسبه.حك الطفل فً التمتع بحموله دون استثناء، بغض النظر عن لونه أو  .1

 نمو الطفل سلٌم وال ٌتعرض للعمبات التً تحول دون نموه العملً واألخاللً والروحً واالجتماعً السلٌم. .9

 الحصول على االسم والجنسٌة. .3

 الحصول على الرعاٌة والرعاٌة الصحٌة لبل الوالدة وبعدها. .1

 والخدمات الطبٌة.الحصول على أساسٌات الحٌاة من الغذاء والمأوى  .9

 استمتع والعب بحرٌة. .6

 للطفل ذو االحتٌاجات الخاصة الحك فً تربٌة سلٌمة ورعاٌة خاصة حسب حالته. .7

 احصل على االهتمام العاطفً والمعنوي، وال ٌحك ألحد أن ٌفصله عن والدته. .8

 فً حالة األطفال األٌتام، ٌجب على الجهات المختصة أن توفر لهم الرعاٌة واالهتمام. .9

 لتعلم مجانً وإجباري.ا .11



 وتوفٌر كل الظروف المناسبة له للتعلم واالبتكار. .11

 حماٌته من أي إهمال أو لسوة أو استغالل لد ٌتعرض له. .19

 ال ٌعمل ألن العمل ٌعٌك نموه وتعلٌمه وصحته. .13

 لحماٌته من التمٌٌز والعنصرٌة، وتثمٌفه حول التفاهم والتسامح والسالم واألخوة العالمٌة. .11

 

 مية الطفولة؟ما هي أه

 للطفولة أهمٌة كبٌرة فً حٌاة اإلنسان، وتنبع هذه األهمٌة من حاجته للعناٌة المركزة والرعاٌة فً جمٌع شؤونه الجسدٌة مثل النظافة.

 وتوفٌر الطعام والشراب والدواء، واالجتماعٌة، من خالل احترام الطفل أمام الناس.

 وٌاته، فهو ٌمضً على ثمته بنفسه.وعدم توجٌه أي نمد سلبً له ألن هذا ٌدمر معن

مما ٌولد ضغوطاً نفسٌة لدى الطفل وٌؤثر على مستمبله من جمٌع النواحً، وعلى عملٌة من خالل توفٌر محفزات لمدراته العملٌة مثل 

 المفٌدة.

 لدوة جٌدة ألطفالهم. ألعاب ولصص بسٌطة وهادفة. ٌكتسب الطفل األخالق الحمٌدة والمبادئ من والدٌه لذلن، ٌجب أن ٌكون اآلباء

 

 هل تختلف حقوق الطفل في مختلف دول العالم؟

 سوف نوضح فً السطور التالٌة حموق الطفل فً مختلف دول العالم حٌث أنها ال تختلف فً كل دول العالم:

 عاًما، وهو السن المانونً.  18الطفل هو أي شخص ٌمل عمره عن  .1

 كل طفل فً حدود السلطة المضائٌة.ٌلتزم المولعون على االتفالٌة بضمان حموق  .9

 بعًٌدا عن أي مظهر من مظاهر التمٌٌز العنصري أو اللونً أو الجنسً أو اللغوي. .3

 باإلضافة إلى التمٌٌز على أساس اآلراء والدٌن وما إلى ذلن. .1

 حك الطفل فً لم شمل األسرة، مثل مغادرة البالد أو دخول البالد لغرض لم شمل األسرة. .9

 أن توفر له الدولة بٌئة بدٌلة فً غٌاب البٌئة األسرٌة.حك الطفل فً  .6

 ضمان وصول الطفل إلى أساسٌات المعٌشة والحٌاة، بما فً ذلن الغذاء والمأوى والصحة. .7

 حك الطفل فً النمو بشكل طبٌعً وصحً، وعدم التعرض لما ٌمنعه من التطور. .8

 تناسب حالته. حك الطفل ذي االحتٌاجات الخاصة فً رعاٌة خاصة وتربٌة سلمٌة .9

 ثم حك الطفل فً توفٌر جمٌع الشروط الالزمة للتعلٌم والتعلٌم إلزامً ومجانً. .11

 حك الطفل الطبٌعً فً الحٌاة، وضمان ذلن له. .11

 حك الطفل فً الحصول على اسم وجنسٌة وتسجٌل رسمً فور والدته. .19

 ضمان الحرٌة الفكرٌة للطفل، وحمه فً التعبٌر عن آرائه. .13

 اركة الكاملة فً الحٌاة الثمافٌة والفنٌة، باإلضافة إلى توفٌر الفرص المناسبة لذلن.حك الطفل فً المش .11

 حك الطفل فً الحماٌة المانونٌة ضد أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسً، واالعتداء الجنسً، وغٌرها. .19

 

 الخاتمة

للطفل فً جمٌع دول العالم وٌتم هذا االحتفال من خالل إلامة احتفاالت فً الجمعٌات ٌتم االحتفال كل عام بالٌوم العالمً فً النهاٌة، 

تهتم المنظمات المعنٌة بمضٌة الطفولة باالحتفال بهذا الٌوم لتذكٌر الحكومات والمجتمعات واألسر بحموق  والمدارس والنوادي أٌضا.



نجد شٌئا أجمل من فرحة األطفال الصغار فً هذه االحتفاالت،  ال غٌرها.الطفل المختلفة سواء االجتماعٌة أو التعلٌمٌة أو الصحٌة أو 

 البراءة التً تظهر فً عٌونهم، والحنان الذي ٌظهر فً أفعالهم.


