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،(SPI) ديدم كاالفات ،(SGD) أيتول أوزجان ،(SPI) عائشة بيازوفا ،(SGD) أيسون كوجا
،(SPI) ميسم نمر ،(BSV) ِإِشن سوباشى ،(TTM) غوكتشى بلتاجي

.(SPI) ليام صباغ ،(BSV) بريفان كوركوت ،(SPI) ناز ساالم ،(TTM) ميلدا أكباش

 .”Etkiniz“ تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من اال تحاد االأوروبي في إطار برنامج االتحاد ا أوروبي
Smal Project Istanbul ve Başak Kültür ve Sanat Vakfı المسؤولون الوحيدو ن عن محتوى هذا المنشور هم

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği, 
وال تعكس بأي حال من االأحوال وجهات نظر االتحاد االأورو بي



 نحن ممتنون لجميع الأطفال
 الذين استشرناهم والذين شاركونا

 بأفكارهم أثناء إعدادنا لهذا
الكتّيب.

 كما نشكر جميع الأطفال ومقدمي
 الرعاية الذين شاركوا في هذا البحث!
 بدون مشاركتكم، لما تمكنا من إجراء

هذا البحث.
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حقوق الطفل خالل أيام كورونا في مناطق مختلفة من اسطنبول

 مرحبًا!

كيف حالكم؟ كيف تمضي أيام كورونا الخاصة بكم؟ منذ مارس/آذار 2020، يمر الناس بتغييرات 
في حياتهم اليومية في جميع أنحاء العالم. تشكلت لدينا رغبة بمعرفة نوع التغييرات التي يمر بها 

االأطفال خالل هذه االأيام. لذا، كأربع مؤسسات من أربع مناطق مختلفة في اسطنبول، اجتمعنا وقمنا 
بإجراء بحث. هذه المؤسسات هي: مؤسسة باشاك للثقافة والفنون، جمعية متطوعي سولوكولى، مركز 
مجتمع تارالباشي ومركز مشاريع صغيرة في إسطنبول ]مركز شجرة الزيتون[. هل أنتم على دراية بهذه 

المؤسسات؟ ال تقلقوا إذا لم تكونوا كذلك. في هذا الكتّيب سنحاول أن نعرّفكم بها.

عندما انتهينا من بحثنا، كتبنا تقريًرا طوياًل من XX صفحة. هذا تقرير طويل للغاية ومن الصعب على 
االأطفال فهمه. لهذا السبب، قمنا بإعداد هذا الكتّيب الذي تقرأونه االآن. في هذا الكتيب، شرحنا 

ضافة إلى ذلك، من أجل  المعلومات حول البحث في قسم بعنوان »نحن نشرح بحثنا في 10 أسئلة«. باالإ
توضيح معاني بعض الكلمات التي استخدمناها، قمنا بإعداد صناديق معلومات بعنوان »ما هذا؟«. كما 

وضعنا كلمات االأطفال الذين شاركوا في البحث في فقاعات الكالم.

لقد جعلتنا عملية البحث والنتائج نعتقد أنه من الضروري تذكير الجميع بمسؤولياتهم عندما يتعلق االأمر 
بحماية حقوق االأطفال. لدينا رغبة بمعرفة ما ستفكرون فيه بمجرد قراءة هذا البحث.

نأمل أن تستمتعوا بالقراءة ...

 أيام كورونا
كورونا هو اسم مختصر لفيروس كورونا (الفيروس التاجي) 

وهو نوع من الفيروسات. يمكن أن يسبب هذا الفيروس المرض 
المعروف باسم كوفيد 19(COVID-19). منذ ديسمبر/كانون االأول 
2019، ينتشر هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم بسرعة. تم 

اكتشاف الفيروس في تركيا الأول مرة في مارس/آذار 2020. ومنذ ذلك 
اليوم، تمر تركيا بعملية الحجر الصحي. بعد انتشار الفيروس، 
تم إغالق بعض أماكن العمل، وبدأ الناس بالعمل من منازلهم 

وبدأ االأطفال بالتعلم عن بعد. سنشير إلى فترة جائحة 
كورونا باسم أيام كورونا

ذا؟
ما ه

ما هذا؟
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ملخص تقرير بحثي لألطفال

لنبدأ بتعلم أشياء جديدة أو تذكر أشياء نعرفها!

الحجر الصحيحي
هذه الكلمة لها معنيان مختلفان. االأول، هو 

عدم السماح للناس بدخول البلد أو مغادرته. 
الثاني، يعني إبقاء االأشخاص المرضى في أماكن 

منعزلة وال يُسمح لهم باالتصال باالآخرين 
لفترة من الوقت لمنع انتشار المرض.

ذا؟

ما ه

البحث
عندما نستخدم كلمة بحث، فإننا نعني أن الناس 

يجمعون معلومات حول موضوع يرغبون باالطالع عليه 
ومشاركتها مع االآخرين. يمكن للناس البحث في مواضيع 

مختلفة مثل فترة حياة الديناصورات، طرق الوقاية من فيروس 
كورونا أو تجارب االأطفال في المنزل. في كل بحث يتم 

استخدام طرق مختلفة لجمع المعلومات مثل الحفريات 
والمسوحات والمقابالت. بعد جمع المعلومات، يكتب 

الباحثون تقارير لمشاركة النتائج مع االآخرين.

ما هذا؟

حقوق الطفل  
تختلف احتياجات االأطفال عن احتياجات 

البالغين. لهذا السبب، فإن الحقوق الخاصة باالأطفال 
تسمى حقوق الطفل. لالأطفال العديد من الحقوق مثل الحق 

في التعليم والصحة واللعب والحماية والوصول إلى المعلومات 
والمشاركة. هذه الحقوق مكتوبة في اتفاقية وقد تم التوقيع عليها من 
قبل أكبر عدد من البلدان. االتفاقية هي وثيقة يتم فيها كتابة الوعود 
التي قطعها أولئك الذين وّقعوا عليها. اسم هذه االتفاقية هو اتفاقية 
االأمم المتحدة لحقوق الطفل. سنستخدم الصيغة المختصرة لهذا 

.UNCRC االسم
 لقد وعدت الدول التي وّقعت على هذه االتفاقية بالتأكد من 

أن االأطفال يمكنهم التمتع بحقوقهم المدونة في هذه 
الوثيقة. وفًقا لهذه االتفاقية، يكون أي شخص 

دون سن 18 عاًما طفالً.

ما هذا؟
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حقوق الطفل خالل أيام كورونا في مناطق مختلفة من اسطنبول

 نحن نشرح بحثنا في 10 أسئلة
السؤال 1: من نحن؟

قامت أربع مؤسسات بإجراء هذا البحث مًعا. تعمل كل مؤسسة مع االأطفال في مناطق 
مختلفة من اسطنبول. يواجه االأطفال الذين نعمل معهم أحيانًا صعوبات في استخدام 

حقوقهم. من خالل عملنا، نحاول دعم وصول االأطفال إلى حقوقهم.

 إذا كنت ترغب في التعرف على هذه المؤسسات االأربع، يمكنك إلقاء نظرة على المعلومات
 المقدمة أدناه.

)BSV( Başak Sanat Vakfı : تأسست هذه المؤسسة في عام 2003 في كايش داغ )
BSV وهو مكان يعيش فيه االأشخاص الذين هاجروا إلى تركيا بأعداد كبيرة. تعمل .Kayışdağ 
 مع االأطفال والشباب الذين هاجروا أو تأثروا بالهجرة. تدير مشاريع تهدف إلى دعم مشاركة

  االأطفال على قدم المساواة في المجتمع ومساعدتهم في التعبير عن أنفسهم بسهولة.
https://basaksanatvakfi.org.tr/ :للحصول على معلومات مفصلة

  )Sulukule Gönüllüleri Derneği )SGD : تأسست هذه المؤسسة في عام 2010 في
 كاراكمروك Karagümrük. تنظم ورش عمل مختلفة في المدارس، تركز على الرياضة والحركة

يقاع ورواية القصص والتصوير والتعلم االجتماعي والعاطفي. تهدف هذه  الجسدية واالإ
 المؤسسة من خالل ورش العمل هذه إلى تمكين االأطفال اجتماعياً ونفسياً. تهدف SGD أيًضا

 إلى إنشاء مساحات مناسبة لالأطفال في الجمعية من خالل االأساليب التشاركية التي تعزز إبداع
 االأطفال. تعمل جنًبا إلى جنب مع مجموعة واسعة من االأطفال ذوي االحتياجات المختلفة

ضافة إلى مديري المدارس والمعلمين والمستشارين النفسيين واالأهالي. باالإ
http://www.sulukulegonulluleri.org :للحصول على معلومات مفصلة  

  )Tarlabaşı Toplum Merkezi )TTM : تأسست هذه المؤسسة في عام 2006 بهدف تمكين
 الناس الذين يعيشون في منطقة تارالباشي ودعمهم في الحصول على حقوقهم. االأشخاص

 الذين يعيشون في تارالباشي هم في الغالب من شعب الّروم واالأكراد والمهاجرين من بلدان
 مختلفة. تقوم مؤسسة TTM في المقام االأول بتنفيذ مشاريع لخلق مساحات آمنة لالأطفال

  ودعم حصولهم على حقوقهم. يُعرف مركزTTM من قبل أطفال تارالباشي باسم »مدرسة
صغيرة« أو »مدرسة اللعب« أو »المركز«.

http://www.tarlabasi.org/ :للحصول على معلومات مفصلة 
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 SPI Small Projects Istanbul: ]تعرف ايضاً باسم مركز شجرة الزيتون[ تأسست في عام
 2015 في الفاتح. تعمل في الغالب مع االأطفال السوريين وعائالتهم. تهدف إلى تسهيل عملية

العيش في تركيا لالأطفال وأسرهم. كما تهدف إلى دعمهم في الحصول على حقوقهم.
https://www.smallprojectsistanbul.org/ :للحصول على معلومات مفصلة 

السؤال 2: لماذا قمنا بهذا البحث؟

حياتنا تتغير في أوقات الكوارث أو االأوبئة. اعتقدنا أن أيام كورونا يمكن أن تجعل حياة 
االأطفال أكثر صعوبة. بدالً من تخمين إجابات أسئلة مثل »ما الذي يمر به االأطفال خالل أيام 

كورونا؟« أو« هل يمكن لالأطفال الوصول إلى حقوقهم خالل أيام كورونا؟« أردنا أن نطلب من 
االأطفال أنفسهم إجابات. وبهذه الطريقة يمكننا أن نجعل أصوات االأطفال مسموعة ونطلب 
من الجميع - الدولة، المختار، البلديات - الوفاء بمسؤولياتهم بتذكيرهم بما يجب القيام به. 

السؤال 3: كيف قمنا بهذا البحث؟

 نحن نعرف االأطفال الذين نعمل معهم والبالغين الذين يعيشون
 معهم من قبل. قمنا بإعداد قائمة باالأطفال ومقدمي الرعاية الذين

 قررنا مقابلتهم. اتصلنا بهؤالء االأطفال ومقدمي الرعاية لهم عن
 طريق الهاتف وطرحنا عليهم أسئلة مختلفة. أجرينا الجولة االأولى من
 المكالمات الهاتفية في نيسان/أبريل والجولة الثانية في أيار/مايو. في

 كلتا الجولتين، تحدثنا في الغالب إلى نفس االأشخاص. السبب في أننا
 اتصلنا بهم مرتين كان الأننا أردنا معرفة ما إذا حدثت أي تغييرات في

حياتهم.

السؤال 4: ماذا كانت أولوياتنا خالل هذا البحث؟

أثناء إجراء البحث، من الضروري التأكد من أن االأطفال قادرون على 
االإجابة على االأسئلة بشكل مريح وال يعانون من أي ضرر. ولتحقيق ذلك، أولينا اهتماًما خاًصا 

لما يلي:

ذن منهم.	  أبلغنا كل من االأطفال ومقدمي الرعاية الذين شاركوا في البحث وطلبنا االإ
قمنا بإعداد االأسئلة بعناية لتجنب أي ضرر محتمل لالأطفال.	 
احتفظنا بمعلومات االأشخاص الذين قابلناهم بسرية.	 
االأطفال الذين اتصلنا بهم عبر الهاتف الإجراء هذا البحث تحدثوا لنا في معظم االأحيان 	 

في حضور البالغين. إذا تمكنا من إجراء هذا البحث وجهاً لوجه، لكان علينا التأكد من أن 
االأطفال كانوا بمفردهم أثناء المقابالت الأنهم قد يجدون صعوبة في االإجابة عن االأسئلة 

عندما يكون الكبار حاضرين.

SMALL PROJECTS

ما هذا؟

مقدم الرعاية
بعض االأطفال ال يعيشون مع 

والديهم. في هذا التقرير، يُطلق على 
االأشخاص الذين يعيشون مع االأطفال 
والمسؤولين عن رعايتهم اسم ”مقدمي 

الرعاية.“
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حقوق الطفل خالل أيام كورونا في مناطق مختلفة من اسطنبول

السؤال 5: من قابلنا من أجل هذا البحث؟

  شارك في هذا البحث االأطفال الذين تعمل معهم المؤسسات المذكورة أعاله ومقدموا الرعاية
 لهؤالء االأطفال. تحدثنا في الجولة االأولى من المقابالت مع 123 طفالً و83 من مقدمي الرعاية.
 في الجولة الثانية أجرينا مقابالت مع 122 طفالً و85 من مقدمي الرعاية. تحدثنا إلى أطفال من

مختلف الفئات العمرية تتراوح أعمارهم من 3 إلى 18.

رمعلا 3-5 رمعلا 6-10
رمعلا 11-14

15-18 
رمعلا

Fatih-Karagümrük
Fatih-Çapa
Fatih-Mevlanakapı
Fatih-Fındıkzade

Beyoğlu-Tarlabaşı

Sancaktepe-Sarıgazi

Ataşehir-Kayışdağı

يعيش الأطفال الذين شاركوا في البحث في المناطق التالية في اسطنبول:

  فاتح- كراكومرك، فاتح- تشابا، فاتح-موالنا كابي، فاتح-فندق زادة، أتاشهير-كايشدايي، سانجاك
 تيبي-صاري غازي وبيه أوغلو-تارالباشي.
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ملخص تقرير بحثي لألطفال

السؤال 6: ما هي األسئلة التي تم طرحها أثناء البحث؟

من أجل التعرف على تجاربهم خالل أيام كورونا، سألنا االأطفال أسئلة حول المواضيع التالية:

- كيف يمضون وقتهم	 
- كيف يشعرون	 
- ما يحلمون به	 
عالم وحقهم في اللعب.	  - رأيهم في الوصول إلى التعليم والمعلومات ووسائل االإ

سألنا مقدمي الرعاية:

- ماذا يفعلون خالل النهار	 
- ما الذي يقلقهم خالل أيام كورونا	 
- أي نوع من االحتياجات والمتطلبات لديهم	 
- ما نوع التغييرات التي يواجهونها اقتصاديًا	 
- ما يفكرون بشأن وصول أطفالهم إلى الحق في التعليم والصحة والمعلومات واللعب.	 

السؤال 7: ماذا قال األطفال الذين قابلناهم خالل هذا البحث؟

يمكننا جمع تعابير االأطفال تحت ثالثة عناوين:

 	(EBA) شبكة التعليم عن بعد والتعليم والمعلومات
اللعب في المنزل، وقضاء وقت الفراغ والتواصل مع االأصدقاء	 
نترنت	  الوصول إلى المعلومات واستخدام االإ
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EBAAAA أفكار األطفال حول التعلم عن بعد و

من بين 122 طفالً شاركوا في بحثنا، قال 27 أنهم لم يستخدموا EBA، و16 قالوا أنهم 	 
توقفوا عن متابعة الدروس. قال 36 طفالً فقط أنهم يستخدمون EBA بانتظام.

االأطفال الذين يرغبون في استخدام EBA، شاركوا أسبابهم لعدم اتباع الدروس التي 	 
يقدمها EBA بالكلمات التالية: 

ذكر بعض االأطفال الذين يتابعون EBA أو توقفوا عن متابعتها بعد مرور بعض الوقت 	 
.EBA أنهم غير راضين عن محتوى

 

»لم يتم قبول كلمة المرور.«

»لم نتمكن من ضبط القناة.«

 »ل يمكنني استخدام
الهاتف دائًما.«

»النظام ممتلئ.«

 »ل يمكننا الوصول في نفس
الوقت مع أخي/أختي.«

 »ل يوجد تلفزيون أو
كمبيوتر في المنزل.«

 »ل أستطيع أن أستيقظ في
تلك الساعة.«

 »يبدو الأمر كما لو أن EBA مصمم للأطفال الصغار جًدا. بعد
 التحدث إليكم، قمت بتجربته مرة أخرى، لكنني لم أستطع

 تحمله إل لمدة خمس دقائق.«

)العمر 13(

 »التعلم عن بعد سريع قليلً عند مقارنته بالتعليم العادي. كنت
 أودهم أن يشرحوا الموضوعات بشكل أبطأ وأكثر عمًقا.«

)العمر 15(

 »إذا سألك البالغون عن أفكارك حول التعلم عن بعد كيف ينبغي أن يكون،
فماذا تقول؟«

»لن يسألونا أبداً عن كيف يجب أن يكون الأمر، ولن يستمعوا إلينا.«

)العمر 9(
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- قال ما يقرب من نصف االأطفال الذين شاركوا في البحث أنهم لم يتمكنوا من التواصل 	 
مع معلميهم بانتظام وفعالية. 

سمعنا أيًضا أطفااًل يعبرون عن افتقادهم لمدرستهم ومعلميهم وأصدقائهم في 	 
المدرسة.

ضافة إلى التلفزيون، يمكن إرسال 	  قال االأطفال أنه خالل عملية التعلم عن بعد، باالإ
الكتب والمالحظات إلى المنازل. واقترحوا أيًضا أن طرًقا مثل الدردشة المرئية (اتصال 

فيديو) قد تساعدهم على التواصل مع معلميهم ويشعرون أنهم في الفصل الدراسي.

آراء األطفال حول اللعب في المنزل وقضاء وقت الفراغ والتواصل مع 
األصدقاء  

أخبرنا االأطفال أنهم لم يفعلوا أشياء كثيرة في المنزل باستثناء استخدام أجهزة مثل 	 
الهاتف أو الكمبيوتر.

»في السابق، كنت أتمنى أن تأتي العطلة، والآن أود أن أذهب إلى المدرسة.«

)العمر 10(

»من قبل كنت أعتقد أن حياتي كانت مملة، لكن الجلوس في المنزل الآن أكثر مللً.«

)العمر 15(

 »كان من الأفضل أن أرى أستاذي وأتحدث
 معه. أل تعتقد أن المعلم يجب أن يتصل

بالأطفال ويسألهم عن أدائهم؟«

)العمر 10(

 »نحن نتحدث فقط عن الأسئلة ذات الصلة بالدروس.
 أسأل معلمي الأسئلة الصعبة فقط. بالنسبة للأسئلة

 السهلة، قال لي المعلم« لقد غطينا هذه المواضيع،
قم بها بنفسك ».

)العمر 11(
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حقوق الطفل خالل أيام كورونا في مناطق مختلفة من اسطنبول

قالوا إنهم ال يستطيعون التمتع بحقهم في اللعب والراحة في المنزل. كانت االأسباب 	 
التي قدموها لهذا الموقف هي قلة المساحة واالألعاب والقرطاسية واالأعمال المنزلية 

الشاقة.

قال بعض االأطفال أن البقاء في المنزل زاد من تواصلهم مع أفراد أسرتهم.	 

أخبرنا االأطفال أنهم اجتمعوا في الحي وتواصلوا مع أصدقائهم من 	 
نترنت. أخبرنا 23 طفالً أنه ليس لديهم أي  نافذة إلى أخرى أو عبر االإ

اتصال بأصدقائهم.

قال لنا نصف االأطفال إنهم خرجوا في االأيام المسموح بها. قال 	 
غالق. ذكر 19 طفالً أنهم لم يخرجوا  آخرون إنهم خرجوا أثناء االإ

حتى في االأيام المسموح بها إما الأن أفراد عائالتهم لم يسمحوا لهم بذلك، أو أنهم 
اختاروا عدم الخروج.  

 »لم يكن من الممكن أن أكون قريًبا من هؤلء الأشخاص ]أي أفراد
 الأسرة[. لقد كنت مدمًنا على الهاتف. كنت أذهب إلى المدرسة، ولم

 نتمكن من رؤية بعضنا البعض كثيًرا. الآن، نتناول الطعام مًعا،
 نتحدث ونفهم بعضنا البعض. لقد اكتشفوني. أعتقد أن هذا كان

أفضل جانب في الحجر الصحي.«

)العمر 16(

 »عندما نلعب في غرفة الجلوس، يغضبون منا لأننا نُحِدث ضجة.
 ل يمكنني لعب كرة القدم في المنزل. بمجرد انتهاء كورونا، أريد

أن أخرج وألعب كرة القدم.«

)العمر 11(

 »أشعر بالملل الشديد ... ليس لدي غرفة. أينما ذهبت، يقولون لي أل أبقى هناك
أو أنظف الغرفة ... أعتقد أن المدرسة كانت رائعة.«

)العمر 13(

 »أنا أساعد والدتي ؛ أنا امسح
الأرضيات.«

)العمر 15(
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ملخص تقرير بحثي لألطفال

آراء األطفال حول الوصول إلى المعلومات واستخدام اإلنترنت

نترنت، 	  في أبريل/نيسان، قال 21 من أصل 100 طفل إنهم ال يستطيعون الوصول إلى االإ
نترنت. في 6 مايو/أيار، قال 100 طفل إنهم ال يملكون اتصاالً باالإ

قال 99 من أصل 122 طفالً شاركوا في هذا البحث إنهم تلقوا معلومات عن كورونا من 	 
االأخبار التلفزيونية أو مواقع التواصل االجتماعي. ذكر 11 طفالً أنهم لم يتلقوا أو ال 

يريدون تلقي أي معلومات عن كورونا.

السؤال 8: ماذا قال مقدمو الرعاية الذين قابلناهم أثناء البحث؟

ضافية على مقدمي الرعاية الذين شاركوا في هذا البحث. كانت  طرحنا أيًضا بعض االأسئلة االإ
 هذه االأسئلة تدور أحيانًا حول الظروف االقتصادية لالأسرة، وأحيانًا حول الحالة الجسدية

وأحيانًا حول الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. كانت االأجوبة:

- قال غالبية مقدمو الرعاية إنهم بسبب كورونا إما فقدوا وظائفهم أو انخفض دخلهم.	 

- أخبرونا أنه بسبب المشاكل االقتصادية، لديهم صعوبة في تغطية احتياجات االأطفال أو 	 
أفراد االأسرة االآخرين.

- ذكر 19 من أصل 85 من مقدمي الرعاية الذين قابلناهم أنهم تقدموا بطلب للحصول 	 
على الدعم االجتماعي الذي تقدمه مؤسسات مختلفة لكنهم لم يحصلوا عليه. ذكر 

مقدمو الرعاية أنهم ما زالوا بحاجة إلى الدعم االجتماعي الحتياجاتهم.

 »بما أن كورونا سيء بعض الشيء، أعتقد أنه ينبغي على الناس أن يكونوا أكثر
حرًصا عند التحدث عنه. قد يخاف الأطفال؛ يجب أن يتحدثوا عنه بحذر.«

)العمر 10(

 »سمعت في الأخبار أن الفيروس ينتشر
 بسرعة كبيرة. يجب أن نغسل أيدينا باستمرار

ويجب أل نبقى بجانب بعضنا البعض.«

)العمر 9(

 »لم أعد مهتًما بكورونا. لم يعد أحد من حولي يتحدث
 عنه بعد الآن. أتصرف وكأنه غير موجود. عندما أسمع

أخبار كورونا، أقول« آه، أشعر بالملل ».

)العمر 11(
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حقوق الطفل خالل أيام كورونا في مناطق مختلفة من اسطنبول

- قال ما يقرب من نصف مقدمي الرعاية إنه إذا كان أحد أفراد االأسرة مريضاً بكورونا، فلن 	 
يكون لديهم غرفة منفصلة لعزل ذلك الشخص.

- صرح معظم مقدمو الرعاية أنهم مترددون في الذهاب إلى المستشفيات وال يمكنهم 	 
الحصول على أدويتهم. 

السؤال 9: ماذا تعلمنا من هذا البحث؟ ما هي النتائج؟

 في هذا البحث، بناًء على ما قاله االأطفال ومقدمو الرعاية، فهمنا أن االأطفال يواجهون
صعوبات في التمتع بالحقوق التالية:

- حق الطفل في الحياة ونموه (المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل)	 

عالم (المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل)	  - الوصول إلى المعلومات ووسائل االإ

- الحق في الصحة (المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل)	 

- الحق في دعم ظروف الحياة المالئمة (المادة 27 من اتفاقية حقوق الطفل)	 

- الحق في التعليم (المواد 28 و29 و30 من اتفاقية حقوق الطفل)	 

- الحق في الراحة واللعب والثقافة والفنون (المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل)	 

السؤال 10: بناًء على نتائج البحث، ما الذي نقترحه لحصول األطفال 
على حقوقهم؟

الدولة مسؤولة عن حماية حقوق االأطفال الأنها وقعت على اتفاقية حقوق الطفل. لكي 	 
يتمتع االأطفال بحقوقهم التي لم يحصلوا عليها خالل عملية كورونا، الجميع بما في ذلك 

وزارة االأسرة والعمل والخدمات االجتماعية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة وكذلك 
عالم والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع االأطفال،  البلديات ووسائل االإ
يجب أن تتخذ إجراءات فورية. يجب على جميع المسؤولين، أثناء قيامهم بواجباتهم، أن 

يأخذوا في االعتبار المبادئ الرئيسية االأربعة التفاقية حقوق الطفل. 

- تختلف احتياجات االأطفال وظروفهم. على سبيل المثال، ال يمكن لكل طفل الوصول 	 
إلى هاتف أو جهاز كمبيوتر في المنزل. لهذا السبب، من الضروري القيام بأعمال تسهل 

لكل طفل المساواة في الوصول إلى الحقوق وممارستها.
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ملخص تقرير بحثي لألطفال

أربعة مبادئ رئيسية لتفاقية حقوق 
الطفل

ال تمييز (المادة 2)

مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)

الحق في الحياة والنمو (المادة 6)

احترام آراء االأطفال. (المادة 12)

- القرارات يجب أن تفيد االأطفال وال يجب أن يتم اتخاذها بما يتفق مع مصالح الكبار. 	 
يجب إعطاء االأولوية الحتياجات االأطفال.

- يجب حل مشاكل الخدمات التي تؤثر على نمو االأطفال (التعليم، اللعب، الصحة) على 	 
الفور.

- يجب مراعاة أفكار وآراء االأطفال في حاالت الطوارئ مثل كورونا. يجب أن يكون االأطفال 	 
على علم كاٍف ومناسب. يجب أن يكون االأطفال قادرين على التحدث بشكل مريح عن 

مشاكلهم والتعبير عن مطالبهم.
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