
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة التربية للمواطنة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/5country                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة التربية للمواطنة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/5country1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  حقوق الطفل
  

اھتماما خاصا باألطفال وحقوقھم حیث اصدرت  1945اھتمت األمم المتحدة منذ تأسیسھا عام 
  عدة مواثیق واتفاقیات تؤكد حقوق الطفل 

  
  اتفاقیة حقوق الطفل : أوال  

عمل جماعي شاركت فیھ دول العالم بما فیھا الدول العربیة واإلسالمیة  ھي حصیلة : تعریفھا 
 حرین ومنھا الب

  
   1989: ھذه االتفاقیة  إصدارسنة 
  فالیونیسیمنظمة :  إصدارھاجھة 

  1991: البحرین سنة  إلیھاانضمت 
دعم وتعزیز حقوق الطفل التي یؤكد علیھا الدین الحنیف حیث قال :  من اإلنضمامالھدف 

  .لیس منا من لم یرحم صغیرنا : الرسول 
  
   : تعریف الطفل   -أ 
 

  .ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون البلد سنة  18من  كائن بشري سنھ اقل
  

  مبادئ اتفاقیة حقوق الطفل :  ثانیا:  
 
  .عدم التمییز بین االطفال في التمتع بھذه الحقوق سواء في اللون او الدین او العرق -1
 .اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ذات اولویة في جمیع االجراءات التي تتتخذ بشأنھ  -2
 .حق الطفل في المشاركة في جمیع القرارات الخاصة بوضعھ  مراعاة -3
  
  
  

  
  
  
  

  
الحقوق التي نصت علیھا 

 تفاقیة حقوق اإلنسانا

  :حقوق المشاركة 
الحریة . حریة التعبیر عن الرأي  -

, نشاط الدیني والثقافي في ممارسة ال
حریة الحصول على المعلومات من 

مختلف المصادر والمشاركة في 
  .الحیاة العامة

 

  :حقوق الحمایة 
 أشكالحمایة الطفل من جمیع  -

البدنیة والنفسیة وعدم الزج   اإلساءة
 بھ في الحروب والنزاعات المسلحة

  : حقوق التمتع  
حق التملك والحصول على  -

  .جنسیة االسم وال
التعلیم ,حق الرعایة الصحیة  -

الغذاء , اللعب , الراحة , المجاني 
 ورعایة المعوقیناللباس , 



 
  حقوق الطفل في مملكة البحرین :  ثالثا:  

  
قامت البحرین بدور مھم في یمثلون الجیل الذي یساھم في صنع مستقبل البلدان  األطفالالن 

  : حمایة حقوقھم وذلك عن طریق
  
  .ن التشریعات التي تحمي الطفولة العدید م إصدار -
سن التجنید والتوظیف في وزارة تعدیل القوانین مثل قانون الخدمة العسكریة حیث رفع  -

 .سنة 18الدفاع إلى 
تامین حقوق األطفال في العیش الكریم والتعلیم المجاني وأماكن الترفیھ والعالج المجاني  -

 .واألمن 
  

  م حقوق الطفل دور المؤسسات الرسمیة في دع: رابعا:  
  

  دورھا في دعم حقوق الطفل والشباب  المؤسسات الرسمیة

  وزارة التربیة والتعلیم

 
  .جعلت التعلیم مجاني لجمیع الطلبة  -1
 .فتحت المجال لتعلیم الطلبة المعوقین -2
 .بنت المدارس وزودتھا بمصادر التعلم والمواد التعلیمیة  -3
 .المؤھلة وظفت الھیئات التعلیمیة واإلداریة  -4
 )مشروع جاللة الملك لمدارس المستقبل ( المعلومات  اتكنولوجیاستخدمت  -5
 .فتحت المدارس الصناعیة بتخصصات تتناسب مع متطلبات سوق العمل  -6
  

المؤسسة العامة للشباب 
  والریاضة

 
  .وفرت المرافق والنوادي والمالعب الریاضیة  -1
 .لیستفید منھا األطفالومھرجانات  ومسابقات ودورات تدریبیة إعالمیةأعدت برامج  -2
وطنیة للشباب بالتعاون مع الوزارات الحكومیة بھدف تعزیز  إستراتیجیة أعدت -3

 .روح المواطنة والدور القیادي 
  

  وزارة التنمیة االجتماعیة

 
  .وتثقیفھم  األطفالتعمل على زیادة وعي  -1
 .تحسین مستوى األطفال المعیشي واالقتصادي والصحي  -2
 .وتأھیلھم وفق برامج محددة  األطفالتعمل على دمج  -3
  

  وزارة الصحة

 
وفرت الخدمات الوقائیة والعالجیة لألطفال مثل التوعیة الصحیة  وحمالت التطعیم  -1

  .وتوفیر العالج المجاني  اإلمراضضد 
  واإلھماللجنة خاصة لحمایة الطفل من سوء المعاملة  أسست -2
  

  وزارة الداخلیة

 
  .ألخطار تقوم بتوفیر األمن والحمایة من ا -1
 رعایة األحداث -2
  

  
 –لتنمیة الطفولة  ةالبحرینیالجمعیة ( مؤسسات المجتمع األخرى ترعى األطفال مثل  أیضاھناك 

  وغیرھا .. وشباب المستقبل  أطفالجمعیة 


