1

2

تقدمي
لقد برزت م�س�ألة حقوق الأطفال فى ال�سنوات الأخرية ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا
وب�أ�سلوب متميز عن حقوق الإن�سان مبفهومها العام ،فهي تعد حديثة الن�ش�أة �إذا
ما قورنت بحقوق الإن�سان عامة ،حيث �شهدت �سبعينيات القرن املا�ضي تبلور
هذه احلقوق ب�شكل منفرد .
وبقدر ما تنجح الأمم و ال�شعوب فى رعاية �أطفالها ،و�إ�شباع حاجاتهم املادية
والنف�سية واالجتماعية ،وتربيتهم على القيم واملثل العليا والأخالق الفا�ضلة
بقدر ما تتكون �أجيال جديدة قوية البنيان ،متوازنة نف�سيا واجتماعيا ،قادرة
على اخللق والإبداع.
وت�أتي مكانة الوعي الر�سمي لدولة قطر بكافة م�ؤ�س�ساتها وعلمائها ب�أهمية
بلورة مكانة فارقة ومتميزة للطفل وحلقوقه ،والتى تعد جوهر حقوق الإن�سان،
لتتوافق مع ما دعا �إليه علماء االجتماع من �ضرورة االهتمام املتخ�ص�ص
بالطفولة ل�ضمان االهتمام امل�ستنري ب�سبل الرعاية والتن�شئة ومدى النفع العائد
على املجتمع حال االهتمام بالتن�شئة ال�سليمة للطفل.
و�إذ تدرك اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان �أهمية الوعي التثقيفي بحقوق
الإن�سان ب�صفة عامة وحقوق الطفل ب�صفة خا�صة وانطالقا من دور اللجنة يف
ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان بالعديد من الو�سائل فقد ر�أت اللجنة اختيار طريق
�سهل ومي�سور لتعريف الطفل بحقوقه من خالل �إ�صدار جمموعة ق�ص�صية
ن�أمل �أن تلقى قبو ًال لدى القارئ وان حتقق الهدف املن�شود.
مرمي بنت عبد اهلل العطية
الأمني العــام للجنـ ــة
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املقدمة
ترتبع مو�ضوعات حقوق الإن�سان على قمة �أولويات الدول فى هذه
الآونة  ،ولي�س من املبالغة �إذا نظر �إليها باعتبارها ميزانا للحكم على رقي
احلكومات وبرهانا على تقدم ال�شعوب بالإ�ضافة �إىل ت�سيد مو�ضوعات
حقوق الإن�سان قمة اهتمامات املجتمع الدويل بكافة هيئاته ،ومل تكن
قطر ببعيدة عن هذا الن�شاط املحمود ،فقد جاء �إن�شاء اللجنة الوطنية
حلقوق الإن�سان ليج�سد توجها وا�ضحا نحو �إقرار املزيد من احلماية لتلك
احلقوق والعمل على تناول مو�ضوعاتها ب�شكل �أكرث تنظيم ًا ومنهجية .
و�إذا كان الأمر على هذا النحو بالن�سبة للإن�سان وحقوقه ككل،
فانه يكت�سب قدرا عاليا من اخل�صو�صية واالهتمام عندما يتعلق الأمر
بالطفل ،ولأن «الأطفال هم �صناع امل�ستقبل ،بل هم امل�ستقبل نف�سه» فقد
كان طبيعيا �أن ينال الطفل اهتماما عميقا ل�صغر �سنه وطبيعة احتياجه
العميق �إىل رعاية متميزة.
وقد ا�ستتبع �صغر �سن الطفل اختالف معاملته من حيث حقوقه
وواجباته يف �إطار الت�شريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ،فيما يتعلق
بحدود املباح واملمنوع من ت�صرفاته.
ومما ال �شك فيه �أن الطفل قيمة مقد�سة يتعني احلفاظ عليها
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وتعهدها بالرعاية القومية وتوفري كافة الأ�ساليب املثلى لنموه ون�ضجه
بطريقة ايجابية ومتوازنة ،تربويا وتعليميا ،فم�ستقبل الطفل هو يف
احلقيقة م�ستقبل �شعب ب�أ�سره� ،إذ ي�شكل الرثوة احلقيقية للوطن ،مبا
يعنى �أن اال�ستثمار اليوم يف الأطفال يحمل ال�سالم واال�ستقرار والأمن
والدميقراطية والتنمية للغد ،ونرى �أن الق�صور فى توجيه العناية الواجبة
حلقوق الأطفال يعد جرمية يف حق املجتمع والدولة ،ويج�سد �ضياعا لرثوة
البالد القومية وا�ستثمارها يف امل�ستقبل ،حيث تقوم عليهم املجتمعات ويف
املحافظة عليهم ورعايتهم �ضمان �أكيد لبقاء هذه املجتمعات على �أكمل
الوجوه و�أمتها ،فالطفل �إذن �ش�أن جمتمعي غال.
ويف هذا الإطار كان لزام ًا علينا ونحن نعمل يف جمال حقوق الإن�سان
�أن نقدم للطفل بيان ًا ملاهية حقوقه ب�شكل مب�سط و�سهل وذلك من خالل
جمموعة ق�ص�صية اخرتنا لها عنوان حكايات بيت اجلدة.
هيا نقر�أ لهم ومعهم� ,أو يقر�أون مبفردهم حكايات بيت اجلدة,
ليتعلموا حقوقهم وواجباتهم ,ونناق�ش معهم ما ي�صعب عليهم �إدراكه,
ون�سمع �آراءهم و�أفكارهم وجتاربهم ال�صغرية ون�ضمهم �إلينا حتى نبني
م�ستقبلهم امل�شرق اجلميل.
رانيا ف�ؤاد جاد اهلل
م�ست�شارة قانونية باللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان
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�أنا يل حقوق
كان حمد وعنود ونا�صر يف زيارة لبيت جدتهم ,وكانت ال�شم�س
م�شرقة واجلو �صحواً والزهور متلأ احلديقة .ف�أم�سك نا�صر بالكرة
وقال :هيا يا �أخوتي نلعب يف احلديقة.
فقال نا�صر � :أنا �سوف �أبد�أ اللعب �أو ًال.
قال حمد  :ال �أنا �أكربكم �سناً و�سوف �أبد�أ اللعب �أو ًال ف�أنا عمري
�أربع ع�شرة �سنة ,فغ�ضب نا�صر وذهب �إىل جدته ي�شكو لها حمد وقال :
لي�س من حقه �أن يلعب هو �أو ًال؟ ف�أنا �أم�سكت الكرة قبله.
فقالت اجلدة متعجبة  :من حقه هل تعرف ماذا تعني كلمة «حق»
يا بني؟
قال نا�صر  :تعني �أنني يجب �أن �آخذ هذا ال�شيء.
قالت اجلدة  :نعم �أنت تفهم الفكرة ,احلق هو ال�شيء الثابت
واملوجود وهو �أي�ضا الن�صيب الواجب للفرد �أو اجلماعة.
قال نا�صر� :ساحميني يا جدتي ال �أفهم.
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قالت اجلدة  :يعني يا بني لو قلت لك «حقوق اهلل» تعني ماذا يجب
علينا عمله هلل �سبحانه وتعاىل ،و�إذا قلت حقوق الأطفال فتعنى ماذا
يجب �أن ُيقدم لكل طفل.
قالت عنود  :جدتي �أنا عمري اثنتا ع�شرة �سنة ,فهل يل حقوق؟
قالت اجلدة  :نعم لك الكثري والكثري من احلقوق.
قالت عنود � :إىل متى �سوف �أظل طفلة يا جدتي ؟
قالت اجلدة � :سوف تظلني طفلة حتى بلوغك ثماين ع�شرة �سنة.
ونظرت اجلدة نظرة حانية لأحفادها وقالت� :أنتم ن�صف احلا�ضر
و�أمل امل�ستقبل ,وحقوقكم �أكرث من واجباتكم.
قال نا�صر  :جدتي وما هي �أول حقوقي؟
قالت اجلدة  :لكم حقوق منذ والدتكم بل لكم حقوق قبل والدتكم
فلكم احلق يف اال�سم واحلق يف اكت�ساب اجلن�سية واحلق يف التعليم
واحلق يف حرية الفكر وحرية التعبري.
�صاح نا�صر منده�شا :جدتي جن�سية! ما معنى حقي يف اجلن�سية؟
قالت اجلدة  :اجلن�سية هي �أن تنتمي �إىل بلد معني وحتمل جن�سيته
ِدت لأبٍ قطري �أ�صبحت حتمل اجلن�سية القطرية و�إذا ُول َ
ف�إذا ُول َ
ِدت
لأبٍ �سعودي حتمل اجلن�سية ال�سعودية وهكذا.
واجلن�سية يا �أبنائي هي رابطة الفرد بالدولة التي ينتمي �إليها
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والتي جتعل لديه �شعوراً بالوالء واحلب واالنتماء لها كما جتعل
بداخلك الرغبة الدائمة للمحافظة عليها واالرتقاء بها والت�ضحية
من �أجلها بكل ما متلك و�أن تفديها بروحك.
وابت�سمت اجلدة وقالت :ولك �أي�ضا العديد من احلقوق يا �أجمل
ما يف الكون...
�صاح الأطفال ب�صوت واحد :حدثينا عن حقوقنا يا جدتي..
قالت اجلدة  :يا �أحبائي لكم احلق يف كل احلقوق كاحلق يف الرعاية
و االهتمام والنفقة
واحلق يف احلياة..
واحلق يف امل�ساواة..
واحلق يف التعليم اجليد..
واحلق يف �صحة جيدة..
واحلق يف الرتبية الإميانية..
ولكم �أي�ضا ..و�سكتت قليال ثم قالت� -ضاحكة  :-ولكم �أي�ضا احلق
يف اللعب و�أنا �أعلم انه �سوف يكون من �أهم و�أحب احلقوق �إليكم يا
�أحفادي .ولذلك �سوف نبد�أ باحلديث عنه فاللعب ي�شعركم بالبهجة
وال�سرور وهو ميثل عاملا خا�صاً بكم ،واللعب ي�ساعدكم على التطور
والنمو ال�سليم وهذا ي�ساعدكم يف تكوين �شخ�صياتكم املتميزة.
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قال حمد  :هذا حديث رائع ملاذا ال حتدثني والدتي ووالدي
ومعلمتي بحقي يف اللعب؟
قالت اجلدة  :قلت لكم �إن حق الطفل يف اللعب �سوف يكون �أحب
احلقوق �إليكم و�أنا �أ�ؤكد ثانية �أنه يحق لك �أن تلعب كافة الألعاب.
قال حمد � :أنا �أحب �أن �ألعب الألعاب االلكرتونية على جهاز
الكمبيوتر..
�ضحك الأبناء وقالوا  :نعم نحن نق�ضي مع الكمبيوتر معظم
الوقت يا جدتي فالألعاب فيه م�سلية وكثرية.
قالت اجلدة  :نعم� .إن الكمبيوتر جهاز له �أهميته ومميزاته ,فهو
ي�ستخدم للتعلم والكتابة واللعب وت�صفح الإنرتنت ,ويعترب حلقة و�صل
مع الآخرين .ولكن يجب علينا جميعا �أن نح�سن ا�ستخدامه.
قالت عنود  :كيف ذلك يا جدتي؟ هل تعني �أال نتلف �أجزاءه؟
قالت اجلدة  :يا حبيبتي هذا �صحيح ،ولكن علينا �أي�ضا �أال ندخل
على مواقع �أو �صور غري الئقة ال تتفق مع ديننا وعاداتنا وتقاليدنا،
و�أن نحافظ على حرمة الآخرين ،و�أ�سرارهم ،و�أال نخرتق مواقع
لغرينا و�أن ننظم ونحدد الوقت الذي �سوف نق�ضيه �أمام اجلهاز و�أن
ن�ستخدم الكمبيوتر لي�ضيف �إلينا معلومات بجانب اللعب .
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قال نا�صر  :جدتيُ ,قلتِ يل احلق يف اللعب وهذا رائع ,وهل
يل احلق يف �أن �أقول ما �أريد..
�أجابت اجلدة �ضاحكة  :نعم يحق لك �أن تلعب و�أي�ضا �أن تقول
ما تريد .و�أن تعرب عن �آرائك بحرية تامة ،و�أن نحرتم نحن
رغباتك وفقا ل�سنك ودرجة ن�ضجك.
ويحق لك �أن تناق�ش و تتبادل الآراء وتعر�ض كافة الأفكار
التي تدور بخيالك فهذه املناق�شات هي التي ت�سهم يف تكوين
وتنمية �شخ�صيتك وجتعل لك �شخ�صية متميزة وتدربك على �أن
تكون لك وجهات نظر و�آراء خمتلفة.
�ضحك الأبناء جميعا وقالوا  :الآن �سوف نلعب كيفما ن�شاء
ونقول ما ن�شاء و�سوف نقول هذا ما قالته اجلدة.
هاهاها وتعالت �أ�صوات �ضحكات الأبناء.
�ضحكت اجلدة �أي�ضا وقالت مداعبة �أحفادها  :نعم يا �أجمل زهور
حياتي يحق لكم �أن تلعبوا كما ت�شاءون وتقولوا ما ت�شاءون ولكن هناك
حكيماً عربياً يقول �أن احلرية هي «ممار�سة احلقوق والوقوف عند
احلدود» وهناك فيل�سوف ا�سمه ديكارت يقول «حريتك تقف عند حدود
حرية الآخرين» وهذا يعني انه يحق لك �أن تلعب بالكرة كيفما ت�شاء
ولكن ال يحق لك �أن تزعج الآخرين وتك�سر لهم زجاج النوافذ بالكرة.
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يحق لك �أن تركب الدراجة الهوائية ولكن ال تزعج الآخرين
ب�صوتها.
يحق لك �أن تقول ما ت�شاء ولكن ال تتدخل يف �أعرا�ض النا�س
و�سمعتهم وتقول ما لي�س فيهم.
يحق لك �أن تلب�س ما ت�شاء ولكن عليك � اّأل تخد�ش حياء
الآخرين وتراعي الذوق العام.
وعلينا نحن الأهل �أن نوفر لكم املكان املنا�سب للعب وعلينا
�أن نرتك لكم املجال لعر�ض �آرائكم و �أفكاركم وا�ستف�ساراتكم لأن
كل ما هو حق لكم هو واجب على املحيطني بكم.
و�أ�ضافت اجلدة  :وهذا يدعونا للحديث عن احلق يف الرعاية
واالهتمام والنفقة ,وحق الطفل يف �أن تكون له �أ�سرة.
قال نا�صر  :جدتي ..جدتي ,هل تعني حقي يف الرعاية الأ�سرية
�أن يهتم بي �أبي و�أمي ويوفرون يل كل الألعاب وكل ما �أريد.
ابت�سمت اجلدة وقالت وهي ت�ضم نا�صر �إليها قائلة  :نعم,
�أهم �أوجه الرعاية هي حق الطفل يف �أن تكون له �أ�سرة توفر له
احلنان واحلب والرعاية والنفقة لأن الأ�سرة هي البيئة الطبيعية
القادرة على تن�شئة الطفل تن�شئة �سليمة ،وهي التي ت�ستطيع
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تنمية ملكاته البدنية والعقلية والروحية ،وهي التي ت�ساعده يف تكوين
�شخ�صيته عن طريق تعريف الطفل بثقافة املجتمع وعاداته ،ولكن يا
�أبنائي لي�ست الأ�سرة وحدها هي التي يجب عليها االهتمام بالطفل ،بل
يجب اهتمام الدولة بكل م�ؤ�س�ساتها بجميع الأطفال.
قالت عنود  :جدتي ,ومن لي�س لهم �أ�سرة؟
قالت اجلدة  :تق�صدين الأطفال الأيتام؟؟ على الدولة �أن توفر
لهم الرعاية واحلماية والأ�سر البديلة �إن �أمكن .وذلك لأن لكل طفل
احلق يف احلياة والرعاية.
قالت عنود  :جدتي ,,هل �ستحدثيننا عن احلق يف احلياة؟
قالت اجلدة  :نعم يا حبيبتي..
حقكم يف احلياة يعني �أن على اجلميع �أن يوفر لكم الظروف املالئمة
للحفاظ على �سالمتكم ومنوكم وان نوفر لكم الطعام وال�شراب وامللب�س
وامل�سكن � ،صحيح يا �أبنائي �إن هذه من �أهم ال�ضرورات ولكن احلياة
لي�ست كذلك فح�سب بل �إن الطفل وخا�صة يف مراحل منوه الأوىل
يحتاج �إىل احلب والرعاية والرحمة.
قال حمد :جدتي� ,إن عنود تتحدث وت�س�أل طوال الوقت ,هذا متييز
يا جدتي�,أين احلق يف امل�ساواة؟
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قالت اجلدة وهي تنظر من �أ�سفل نظارتها  :هيا يا حمد حدثنا عن
احلق يف امل�ساواة.
قال حمد  :احلق يف امل�ساواة يعني �أن البنت مثل الولد وال يوجد
متييز بينهما يف �شيء ،مبعنى � اّأل �أحد �أف�ضل من �أحد وال �أحد ي�أخذ
حقوقاً �أو �أ�شياء �أكرث من الآخر.
قالت اجلدة  :ممتاز يا حمد.
ونظرت اجلدة �إىل عنود و�س�ألتها  :هل تعني امل�ساواة وعدم التمييز
�أن تكون امل�ساواة بني الولد والبنت فقط؟ �أم �أي�ضا امل�ساواة بني البنات
فيما بينهن وامل�ساواة بني الأوالد فيما بينهم؟
قالت عنود  :هل تق�صدين يا جدتي �أنني وزميالتي يف املدر�سة �أو
�أ�صدقائي خارج املدر�سة مت�ساوون؟
قالت اجلدة  :نعم ,يعني ال فرق �أن لك �صديقة �سمراء و �أخرى
بي�ضاء �أو �صديقة تتحدث الإجنليزية و �أخرى تتحدث العربية� .أو
�صديقة غنية و �أخرى فقرية .فجميعكم مت�ساوون و يجب �أن حت�صلوا
على كافة حقوقكم دون متييز.
قالت عنود  :وكذلك الأوالد مت�ساوون يف..
قاطعها حمد و قال  :الأوالد كذلك مت�ساوون يف ..
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�أ�سرعت عنود وقالت � :أرجوك ..ال تقاطعني ,فمن حقي �أن �أعرب
عن �آرائي دون متييز بني الولد والبنت.
قالت اجلدة � :أكملي.
قالت عنود (وهي ت�ضحك ولكنها ت�شعر ببع�ض اخلجل)  :ن�سيت ما
كنت �سوف �أقوله يا جدتي.
�ضحك نا�صر وقال  :هكذا البنات دائما ,يبحثن عن حقوقهن.
قالت اجلدة  :احلقوق لكم جميعا ...لكل طفل بال ا�ستثناء �أن يتمتع
بجميع احلقوق دون تفريق �أو متييز ب�سبب اللون �أو اجلن�س �أو الدين
�أو الأ�صل االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب �أو لأي �سبب �آخر.
قال نا�صر  :حدثينا عن حق �آخر يا جدتي.
ردت عليه اجلدة � :سوف �أحدثكم عن حق مهم ,وهو احلق يف التعليم,
فلكم يا �أبنائي احلق يف تلقي التعليم اجليد ,و �أن يكون جمانيا و�إلزاميا
يف املرحلة االبتدائية على الأقل .وتقع هذه امل�س�ؤولية بالدرجة الأوىل
على الأبوين.
قال نا�صر  :ملاذا دائما ت�صرون على التعليم يا جدتي؟؟ فوالدي
يقول يل يجب �أن تتعلم و تتفوق ,ويجب �أن تنهي درا�ستك ,ووالدتي
دائما تكرر هل قمت بعمل الواجب املدر�سي؟ ماذا تعلمت اليوم؟ ماذا
ا�ستفدت؟ ماذا قر�أت؟..
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ملاذا ال ترتكوننا نلعب فقط؟.
�أم�سكت اجلدة بيد نا�صر وداعبت �أُذنه قائلة � :أعلم �أنك ترغب يف
اللعب طوال الوقت ,ولكن يا بني التعليم يفتح الآفاق ويجعل الإن�سان
متطلعا مل�ستقبل زاهر ,وبالتايل تزداد ثقة الإن�سان بنف�سه.
قال حمد  :حدثنا مدر�س التاريخ �أنه بالعلم وحده ترقى الأمم ,و�أن
التعليم هو �أف�ضل اال�ستثمارات و �أن الدول التي ازدهرت اقت�صاديا كان
التعليم هو �أول اهتماماتها مثل اليابان ,وقال �أي�ضا� ,أن علينا �أن نهتم
بدرو�سنا لكي نحقق لبالدنا التقدم والرقي و�أن ن�ضيف �إليها اجلديد
يف كافة املجاالت ,وعلينا �أن ن�شارك بتجاربنا نحن واخرتاعاتنا نحن
وال ن�شعر ب�أن هناك �شيئاً ي�صعب حتقيقه.
�ضحكت عنود وقالت  :تتحدث ك�أنك �سوف تخرتع مكوك ف�ضاء
ابت�سمت اجلدة ,وقالت  :دائما �أنتِ وحمد تتجادالن .نعم يا ابنتي
كالم حمد �صحيح ,فبالدنا بحاجة لكم لأنكم �أمل امل�ستقبل ويجب �أن
حت�صلوا على حقكم يف التعليم اجليد و�أن نهتم باملدار�س واملدر�سني
وكذلك الو�سائل العلمية احلديثة لتطوير التعليم وحتديثه دائما,
وكذلك تتمتعون بحقكم يف �صحة جيدة حتى ت�صبحوا بناة امل�ستقبل
وتكون بالدنا �أف�ضل بالد العامل ,ف�أهم �شي �أن تتعلموا وحت�صلوا
على �أكرب قدر من املعلومات وحتاولوا الرتكيز على البحث العلمي
والتجارب العملية لتكونوا خمرتعي الغد.
24

25

25

قال نا�صر  :جدتي تقولني حقنا يف التعليم ,حدثينا عن حقنا يف
ال�صحة يا جدتي.
قالت اجلدة  :ما ر�أيكم �أن حتدثوين �أنتم عن احلق يف ال�صحة.
قال نا�صر � :أ�سمع و�أقر�أ دائما �أن الوقاية خري من العالج و�أ�شاهد
يف التلفاز احلديث عن التطعيم...
 رائع يا نا�صر ,فالوقاية من الأمرا�ض هي من �أهم حقوق الأطفالحيث �إن اهتمام العامل بالتطعيم يعمل على تناق�ص معدالت الإ�صابة
بالأمرا�ض املعدية يف خمتلف دول العامل وانخفا�ض وفيات الأطفال.
قالت عنود  :و�أنا �أدر�س يف املدر�سة �أن الغذاء ال�صحي واملتكامل
يجب �أن ي�شتمل على اخلبز واحلبوب والن�شويات ,واحلليب وم�شتقاته,
واللحوم وبدائلها ,واخل�ضار والفاكهة.
قالت اجلدة  :ممتاز ,يجب �أن يتناول الطفل وجبات غذائية متوازنة
لأن ذلك هو الذي ي�ضمن له النمو ال�سليم.
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قال حمد � :أنا �سوف �أحتدث عن احلق يف ممار�سة الريا�ضة فعلينا
�أن منار�س �أي ن�شاط ريا�ضي لأن الريا�ضة حتافظ على ال�صحة وترفع
اللياقة البدنية وحتافظ على �سالمة اجل�سم و انتعا�ش الذهن وت�شعرنا
بال�سعادة.
قالت اجلدة  :رائع ,رائع ,لن �أحتدث بعد الآن عن حقوقكم ف�أنتم
الآن تعلمون كافة احلقوق.
ورن جر�س الهاتف فردت اجلدة ,ف�إذا بوالد حمد يعتذر عن عدم
متكنه من �أن ي�أتي لر�ؤيتها ،و�أن ي�أخذ الأبناء للبيت.
فقالت اجلدة  :هيا يا �أبنائي ,ا�ستعدوا �سوف تعودون للبيت برفقة
ال�سائق لأن والدكم م�شغول.
قالت عنود  :دائما والدي م�شغول ,ماذا عنده اليوم يا جدتي؟
قالت اجلدة  :لديه انتخابات املجال�س النيابية.
قال نا�صر  :تعودين يا جدتي للكالم الذي ال �أفهمه.
اجلدة مداعبة نا�صر  :ال يا نا�صر ,اليوم �سوف تعود للبيت للعب
واملرح ,والزيارة القادمة �سوف �أحدثكم عن الدميقراطية واحلق يف
االنتخاب واحلق يف الرت�شيح واملجال�س النيابية.
�صاح نا�صر  :كل هذا؟! هاهاهاها
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وقام الأبناء وهم ي�ضحكون وبداخلهم �شوق ملعرفة معنى هذه
العبارات وطبيعة عمل والدهم ،وينتظرون بقية حديث اجلدة .ولكنهم
�أ�صبحوا يعلمون ب�أن لديهم العديد والعديد من احلقوق .و�أ�صبحوا
يفكرون يف �أن يقر�أوا ويبحثوا عن حقوقهم �أكرث و�أكرث ،و�أ�صبح
بداخلهم رغبة حقيقية للح�صول على هذه احلقوق و الأهم ممار�ستها
يف حياتهم اليومية .
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عزيزي القارىء ،بعد �أن قر�أت هذه الق�صة التي نرجو �أن تكون قد
وجدت فيها املتعة والفائدة ..حاول الإجابة عن هذه الأ�سئلة لتت�أكد �أنك
قد ا�ستفدت من قراءتها..
ال�س�ؤال الأول :
 ماذا نعني بقولنا «حقوق الطفل» ؟ال�س�ؤال الثاين :
 �إىل متى تظل عنود طفلة ؟.ال�س�ؤال الثالث :
 ما هي حقوق الطفل عند والدته ؟.ال�س�ؤال الرابع :
 �أذكر ثالثة حقوق يف جمال الرعاية ذكرتها اجلدة.ال�س�ؤال اخلام�س :
 هل للطفل احلق يف �أن يقول ما يريد ؟.ال�س�ؤال ال�ساد�س :
 ما هو حق الأطفال الأيتام على الدولة ؟ال�س�ؤال ال�سابع :
 مبا ودعت اجلدة �أحفادها يف الزيارة القادمة ؟31
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