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كل الحقوق محفوظة. 

مينع إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو توزيعه أو نسخه بأي شكل أو وسيلة ممكنة، مبا يف ذلك التصوير أو 

التسجيل أو أي طرق إلكرتونية أو ميكانيكية أخرى، دون إذن كتايب مسبق من ماليك حقوق النرش



 الالزمة للحفاظ عىل عامل بني عىل أساس العدل واملساواة 

الكرامة وقبول الغري. بذلك نضمن عاملا أفضل للجميع. 

تحياتنا الحارة،  

 بو و فينا

 "كرامة"...كلمة تعرتضنا و لكن نجد صعوبة يف رشحها. 

 مهمتنا  يف Global Dignity  هي تبسيط

 هذا املفهوم للعموم.

الكرامة هي اإلميان بأن كل الناس- مهام كان عمرهم 

أو قدراتهم أو بلدهم أو شكلهم - لهم نفس القيمة 

اإلنسانية.

الكرامة هي سبب أهميتنا يف الحياة و تعاملنا مع بعضنا 

البعض بطريقة إيجابية، متعاطفة و محرتمة.

الطفل الذي يتعلّم مبدأ الكرامة وكيفية مامرستها، يكون 

أقوى وأكرث لطفا وثقة يف النفس

يكرب هذا الطفل ليصبح شخصا راشدا يتمتع باملهارات

املقدمة 



 عندما تهب الرياح، أشعر بالحرية.

 عندما أحدق يف املرآة، أرى شخصية استثنائية.

عندما أساعد صديقا يف أزمة، أشعر بفرحة. 

عندما ال يسمع صويت، أشعر بخيبة. 

عندما أشارك ألعايب، أشعر بالسعادة. 

عندما يرصخ عيل، أشعر بالكآبة. 

حضن دافئ أفضل من ذلك بكثري، 

ألين عندما أُعانق أحّس بأهميتي. 

و عندما أحضنك أريدك أن تشعر بأهميتك,  

 ألن الكرامة هي كذلك طيبة القلب.

كرامتي هي أنا.

كرامتك هي أنت.

لكل شخص كرامة. 

كيف تشعر بكرامتك؟  



When the wind blows, I feel free.

When I look in the mirror, I see a special me. 

When I help my friend who has fallen, I feel good. 

When someone doesn’t listen to me, I feel not understood.

When I share my toys, I feel glad. 

When somebody yells at me, I feel sad.

A hug is much better instead.

For when I am hugged, I feel I matter. 

And when I hug you, I want you to feel it too. 

For dignity is also kind.

My dignity is me.

Your dignity is you.

Everyone has dignity.

How does your dignity feel?



عندما تهب الرياح، أشعر بالحرية.  



 عندما أحدق يف املرآة، أرى شخصية استثنائية.



L

عندما أساعد صديقا يف أزمة، أشعر بفرحة.

عندما ال يسمع صويت، أشعر بخيبة.



عندما أشارك ألعايب، أشعر بالسعادة. 

عندما يرصخ عيل، أشعر بالكآبة. 



حضن دافئ أفضل من ذلك بكثري، 

ألين عندما أُعانق أحّس بأهميتي. 



و عندما أحضنك أريدك أن 
تشعر بأهميتك, 

ألن الكرامة هي كذلك طيبة القلب.



لكل شخص كرامة.  كرامتي هي أنا.
كرامتك هي أنت.



كيف تشعر بكرامتك؟ 



   @globaldignity 

   @global__dignity 

   @globaldignity

Our vision is a world where understanding, compassion 
and love triumph over intolerance, injustice and 

inequality.

www.globaldignity.org

 نود أن نرى كيف تشعر بكرامتك!
 اطلب من شخص راشد أن يلتقط صورة لرسمك إو كلامتك و أنرشها تحت هاشتاج :

#كرامة
#globaldignity and #howmydignityfeels

https://business.facebook.com/Globaldignity/
https://www.instagram.com/global__dignity/?hl=en
https://twitter.com/GlobalDignity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

