


ــاب،  ــن الط ــة م ــم جماع ــل ه ــوق الطف ــاء حق أصدق
فــي  طالــب   )15 إلــى   10( مــن   عددهــم  يتــراوح 
دبــي. إمــارة  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  المــدارس 

مجموعــة  بتنفيــذ  الطفــل  حقــوق  أصدقــاء  يقــوم 
نشــر  بهــدف  المتنوعــة  التوعويــة  األنشــطة  مــن 
ثقافــة حقــوق الطفــل داخــل المدرســة وخارجهــا.

يركــز أصدقــاء حقــوق الطفــل فــي كل فصــل دراســي 
علــى نــوع واحــد مــن الحقــوق ويســتثمرون جميــع 

ــق. ــذا الح ــويق له ــار التس ــي إط ــطتهم ف أنش

ــي  ــرفان ف ــل مش ــوق الطف ــاء حق ــى أصدق ــرف عل يش
كل مدرســة.

جيل يعي . . حقوقه.

نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
في المجتمع اإلماراتي.







.   تعريف الّطالب بحقوقه كإنسان ينتمي لمجتمع 
     فيه تحديات متنّوعة، وقضايا إنسانّية ذات 

     أهمّية.

.   تعزيز القيم الُمجتمعّية الُمكتسبة في مجال 
     حقوق الّطفل من تحّمل مسؤولّية، ومواطنة

     وتواصل بهدف مساعدة الّطالب في الّتعبير عن 
     حقوقه وواجباته .

.   تأهيل أصدقاء حقوق الطفل للمساهمة 
     في تعليم األقران بحقوق الطفل والمشاركة 

     المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الطفل.

.  الرغبة الشخصية في االلتحاق ببرنامج أصدقاء 
     حقوق  الطفل وااللتزام بحضور الورش التدريبية 

     وخطة الزيارات المجتمعية.

.   مدة العضوية للبرنامج ثاث سنوات بدءاً من 
     تاريخ االنضمام ألصدقاء حقوق الطفل.

.   المبادرة والمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة 
      برنامج  أصدقاء حقوق الطفل.

.   توثيق جميع األنشطة والفعاليات المنفذة داخل 
     وخارج  المدرسة عن طريق ملف التوثيق الخاص 

     بكل مدرسة.



.   انضمام الطالب ألصدقاء حقوق الطفل.
.   اجتياز الطالب لورش تعريفية بحقوق الطفل.

.   تنفيذ األنشطة والفعاليات داخل وخارج 
     المدرسة.

.   إقامة زيارات تعريفية للجهات والمؤسسات 
     الداعمة لحقوق الطفل.

.   تقييم األنشطة ومتابعة أثر التدريب.

.   الحصول على بطاقة العضوية ألصدقاء حقوق 
     الطفل من هيئة تنمية المجتمع.

.   شهادة شكر وتقدير لكل عضو من أصدقاء 
     حقوق الطفل.

.   المشاركة في فعاليات هيئة تنمية المجتمع.
.   مكافآت وهدايا لكل عضو من أصدقاء حقوق 

     الطفل.



.   الحق في الحماية من ُمختلف أشكال الُعنف 
     واإلساءة الجسديّة والّنفسّية.

.   الحق في الّتعليم.
.   الحق في الرعاية الصحية.

.   الحق في الحفاظ على سامة الطفل وعدم 
     اإلهمال.

.   الحق في اللعب والترفيه.
.   الحق في الحصول على غذاء كاف وماء نظيف.

.   حقوق أصحاب الهمم ) ذوي اإلعاقة ( .



.  عرض الحقوق من خال األنشطة المتنوعة 
     )قصص، لقاء حواري، مسابقات، إذاعة مدرسية، 

     الرسم، التمثيل،  األفام القصيرة (.

.  إقامة زيارات تعريفية مع الجهات الحكومية  
     والمؤسسات بالتعاون مع قطاع حقوق اإلنسان 

     بهيئة تنمية المجتمع.

.  إقامة معرض إلنجازات أصدقاء حقوق الطفل 
     داخل وخارج المدرسة.

.  المشاركة في المناسبات العالمية بالتعاون مع 
     قطاع حقوق اإلنسان بهيئة تنمية المجتمع.

.  إقامة رحات ترفيهية بالتعاون مع قطاع حقوق 
     اإلنسان بهيئة تنمية المجتمع.

.  المشاركة في توعية أولياء األمور في مجال 
     حقوق   الطفل.





 



 

أهداف الزيارات المجتمعية

.   تعريف أصدقاء حقوق الطفل بالخدمات 
     المجتمعية المقدمة في مجال الطفل.

.   تساهم الزيارات المجتمعية إلى تحديد أهداف 
     الطاب واكتساب المواهب والطاقات المثمرة 

     من خال األنشطة المجتمعية.

.    صقل المهارات وتعزيز المسؤولية االجتماعية 
     على المدى البعيد.

.    تعزيز القيم الُمجتمعّية الُمكتسبة في مجال 
     حقوق الّطفل من تحّمل مسؤولّية، ومواطنة، 

     وتواصل؛ بهدف مساعدة الّطالب في الّتعبير 
     ومعرفة واجباته نحو المجتمع.

الزيارات

.    زيارات للجهات الحكومية الداعمة لحقوق 
     الطفل بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

.    األنشطة المجتمعية والمشاركات في الحمات 
     التوعوية مع الجمعيات ذات النفع العام، وقطاع 

     حقوق اإلنسان بهيئة تنمية المجتمع.




