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كوكب األرض: وطن الجميع
نظرة على كيفية حماية الشباب لكوكبنا 
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ُمخرجات التعلّم 
• قدرة الطالب على فهم معنى المصطلح 'ناشط مناخي' ومعرفة الطرق التي يدعم بها هؤالء الناشطون الهدف العالمي 13

• قدرة الطالب على التواصل والحديث عن التغيرات الحاصلة في بلدته/ مدينته
• يبدأ الطالب في فهم أي األنشطة البشرية تخلّف أثراً على أزمة المناخ

مالحظة للتربويين
vimeo.com/138852758 :في حال كان طلبتك مبتدئين في التعّرف على األهداف العالمية، شاهد مقطع الفيديو القصير هذا الذي تقّدمه ماالال يوسفزي

  يمكنك أيضاً أن تجد خطة درس 'مدخل إلى األهداف العالمية' الذي تبلغ مّدته 30 دقيقة هنا: 
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-

Introducing_30_Lesson_Plan_ARA.pdf

الموارد
• منفذ إلى اإلنترنت مع متصفّح Google Chrome أو تطبيق Google Earth المخصص للهاتف الجوال

• البرنامج التعليمي لناشطي المناخ على Google Earth المخصص للويب
• محرك Google Earth Engine Timelapse للصور بانقضاء الزمن 

مفردات أساسية: ناشط، الطقس، المناخ، تغير المناخ، التلّوث البيئي، العمل المناخي، المواَطنة، الُمواطن العالمي

نظرة عامة على النشاط 
1- يكتشف الطلبة معنى أن يكون المرء ناشطاً ويشاهدون فيلماً قصيراً يصّور شباباً مختلفين ناشطين في قضايا المناخ. 

2-  بواسطة البرنامج التعليمي Google Earth يتعّرف الطلبة أكثر على الناشطين في قضايا المناخ والعمل الذي يقومون به للدفاع عن عالمنا الطبيعي. 
3- يكتشف الطلبة كيف تغيّرت بيئة مجتمعهم على مدار األعوام الثالثين الماضية. 

4- يناقش الطلبة التحركات المختلفة التي يمكنهم اتخاذها لمكافحة تغير المناخ.

http://vimeo.com/138852758
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-Introducing_30_Lesson_Plan_ARA.pdf
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-Introducing_30_Lesson_Plan_ARA.pdf
https://c15a759148e3465cc1e0-b5c37212e1d32204235caf5298e9144a.ssl.cf5.rackcdn.com/2016/08/1-Introducing_30_Lesson_Plan_ARA.pdf
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10الخطوة رقم 1 التعّرف على ناشطي المناخ الشباب
دقائق

 اطلب من الطالب التفكير لبعض الوقت في إجابات عن السؤال "ما الذي تحفلون ألمره؟" 
قد ترغب أوالً في مشاركتهم بعض األمثلة؛ مثل طالبك ومدرستك وعائلتك ... إلخ. 

 اطلب من الطلبة التعليق على األفكار. ثم، تحّدث إليهم عن كلمة ناشط. هل يعلمون ما يعني هذا المصطلح؟ 
هل سمعوا به من قبل؟

اشرح للطلبة أن الناشط عبارة عن شخص يهتم بقضايا وحمالت محددة لتسليط الضوء على المشكلة أو توعية مزيد من الناس بها. هل يمكن للطلبة التفكير في أي 
ناشطين يعرفونهم؟ 

اشرح للطلبة أننا في هذه الجلسة سنتعلّم بعض األشياء حول بعض ناشطي المناخ الشباب الذين يقودون الحمالت لحماية عالمنا الطبيعي. 

vimeo.com/435752851 :"ثم شغّل الفيلم القصير الذي صنعه ناشطو مناخ مختلفون: فيلم "نداء لتعلّم النشاط المناخي

اسأل الطلبة - ما هي الرسالة التي قدمها ناشطو المناخ؟

Google Earth 15الخطوة رقم 2 البرنامج التعليمي لـ
دقيقة

افتح البرنامج التعليمي لناشطي المناخ الشباب على Google Earth المخصص للويب. اشرح للطلبة أنه ستتاح لنا الفرصة اآلن لنتعلّم أكثر عن ناشطي المناخ 
والعمل الذي يقومون به لدعم الهدف العالمي 13. 

Google Earth الناشطون العالميون الشباب في قضايا المناخ حكاية

بعد أن يقضي الطلبة بعض الوقت في استكشاف هذا الموضوع، اطلب منهم التفكير في األسئلة التالية:
•  ما هي الطرق المختلفة التي يساعد من خاللها الناشطون في تعليم اآلخرين وتعريفهم بقضايا تغيّر المناخ؟

•  ما الذي تعلّمتموه من ناشطي المناخ؟
•  هل أثاروا لديكم أي أفكار حول كيفية اتخاذكم تحّركاً من أجل الهدف العالمي 13- العمل المناخي؟

15الخطوة 3 اكتشاف كيف تتغير األرض
دقيقة

 بعد ذلك، يقضي الطلبة بعض الوقت في استكشاف التغيرات التي تحدث لكوكبنا. 
 كثير من الناس حول العالم يالحظون أن تغير المناخ يؤثّر في المناطق التي يعيشون فيها. 

هل الحظ الطلبة أي آثار لتغير المناخ في مجتمعاتهم؟

افتح للصف برنامج Google Earth Engine للصور بانقضاء الزمن: /earthengine.google.com/timelapse وانظر مع طلبة الصف إلى تراجع نهر 
 كولومبيا الجليدي مع انقضاء الزمن. ما الذي الحظه الطلبة؟ لماذا يمكن أن يحدث ذلك؟ 

امنح الطلبة بعض الوقت للمناقشة ثم دعهم يقومون بعمل مستقل من خالل اختيار 3 فترات زمنية أخرى ليستكشفوها بأنفسهم. 

earthengine.google.com/timelapse/ :دع الطلبة يستكشفون معاً التوسع الساحلي لمدينة دبي مع انقضاء الزمن

ما التغييرات التي يمكنهم مالحظة حدوثها هنا؟ كيف يمكن أن يؤثّر ذلك على األهداف العالمية؟ ما هي التغييرات اإليجابية التي قد تحدث مثل: خلق فرص عمل، 
وطرق ربط مواصالت أفضل، إلى جانب التأثيرات السلبية التي قد يحدثها هذا النمو على البيئة؟ على سبيل المثال: استخدام موارد األرض، مساحات خضراء أقل، 

تلّوث المحيطات في عمليات البناء في الُجزر. 

http://vimeo.com/435752851
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2210C1yZEX7NwfSIYLvbU7DRFPl35pB88W1%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22102876594816680749146%22%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2210C1yZEX7NwfSIYLvbU7DRFPl35pB88W1%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22102876594816680749146%22%7D&usp=sharing
http://earthengine.google.com/timelapse/
http://earthengine.google.com/timelapse/


كوكب األرض: وطن الجميع 4

مع الشكر لـ:بدعم من:بالشراكة مع:
أكبـر درس 
في العـــالم

منظمة األمم المتحدة
للتربیة والعلم والثقافة

یونیسف

15الخطوة رقم 6 استخدام Google Earth لفهم التغيرات الحاصلة في بلدي
دقيقة

 بعد ذلك، اطلب من الطلبة وضع اسم مدينتهم أو بلدتهم في شريط البحث. راقب فترات االنقضاء الزمني. 
ما هي التغيرات التي تالحظها؟ لماذا قد تحدث هذه التغيرات؟ يكمل الطلبة الملحق 2 بمفردهم أو في مجموعات.

 

10الخطوة رقم 5 تحويل الدرس إلى عمل
دقائق

واآلن بعد أن أمضى الطلبة بعض الوقت في التعّرف على معنى أن يكون المرء ناشطاً، هل يصف الطلبة أنفسهم بأنهم ناشطين؟ ما اإلجراءات التي قد يكونون قادرين 
على اتخاذها لدعم الهدف العالمي 13 - العمل المناخي؟ راجع بعض األعمال التي اّطلع عليها الناشطون في خالل الدرس وانظر ما إذا كان الطالب يريدون تكرار 

أي من أفعالهم.*

هل هناك تحرك آخر ينبغي للطلبة أن يتبنّوه اعتماداً على التغير الذي اكتشفوه حيث يعيشون؟

مالحظة: قد ال تكون بعض التحركات واألنشطة مناسبة لطلبتك في ضوء جائحة كوفيد-19. يرجى مناقشة هذا األمر مع الطلبة واتباع اإلرشادات الحكومية في 
منطقتك.

أفكار حول كيفية تمديد التعلّم 

1- يمكن أن يستكشف الطلبة كيف يؤثر تغير المناخ على حقوقهم كأطفال باستخدام الملحق 3

2-  يمكن للطلبة وضع البرنامج التعليمي Google Earth Tutorial الخاص بهم حول ناشطي المناخ المختلفين الذي أجروا بحثاً عنهم واكتشفوهم. استخدم الدليل 
اإلرشادي في الملحق 1 لدعم تعلّم طلبتك 

3-  يمكن للطلبة اكتشاف العالم الطبيعي واألسباب التي تدعونا لحمايته من خالل مزيد من قصص الرحالت. ننصح بما يلي:

https://g.co/iamamazon - أ- أنا األمازون  

https://earth.app.goo.gl/U717 - ب- المساعدة في التعايش بين الناس والحيوانات  

https://goo.gle/31UKStj جـ- تغطية الجليد للبحر القطبي  

https://earth.app.goo.gl/YZgGXH د- حماية آخر األماكن البرية في األرض  

https://earth.app.goo.gl/sbyogQ هـ- راجع آثار تغير المناخ  

https://g.co/iamamazon
https://earth.app.goo.gl/U717
https://goo.gle/31UKStj
https://earth.app.goo.gl/YZgGXH
https://earth.app.goo.gl/sbyogQ
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Voyagerو Google Earth الملحق 1 كيفية اإلرشاد: تطبيق

g.co/earth | Google Earth حول

تطبيق Google Earth عبارة عن كرة أرضية تفاعلية ثالثية األبعاد متاحة عبر متصفح Chrome وAndroid وiOS وDesktop. يتضمن هذا التمثيل التفصيلي 
 .Street View للكوكب صور األقمار االصطناعية في جميع أنحاء العالم، والمباني والتضاريس الثالثية األبعاد لمئات المدن، والتجّول االفتراضي

Voyager مع Google Earth إصدارات

 https://www.google.com/earth/versions :Earth القائمة الكاملة من نسخ تطبيق
https://earth.google.com/web/ :عبر الرابط Chrome على متصفح Earth المخصص للويب: يتوفر تطبيق Earth تطبيق •

goo.gle/earth-android :أو على الرابط Google Play ابحث في متجر :Android ألجهزة نظام التشغيل Earth تطبيق •
goo.gle/earth-ios :أو على الرابط App Store ابحث في متجر :iOS ألجهزة نظام التشغيل Earth تطبيق •

• تطبيق Earth للحواسيب المكتبية: مجاناً للمستخدمين مع كل المميزات المتقدمة، وتتضمن سحب ورفع بيانات GIS، والصور التاريخية. متوفر على أجهزة PC و
 goo.gle/download-earthpro :حّمل التطبيق عبر الرابط .Linuxو Mac

iOS ونظام Android المخصص للويب، واألجهزة الجوالة العاملة بنظام Earth مميزات المنتج - تطبيق

• بطاقات المعرفة: اعثر على معلومات غنية عن األماكن التي تبحث عنها. 
• هل تشعر بأنك محظوظ: انقر أيقونة الزهر ثم ِطر إلى أي مكان رائع عشوائياً على الكرة األرضية.

•  أداة القياس: تعّرف على طول رحلة المشي المرتقبة، أو المسافة بين طوكيو وتمبكتو، أو مساحة المتنّزه المجاور لك.
• ُدر حول العالم في رحلة ثالثية األبعاد: استخدم الزر الثالثي األبعاد أو أِمل الخريطة مع تدويرها بإصبعين لرؤية المواقع من كل زاوية ممكنة.

g.co/earth/voyager | Voyager حول تطبيق الرحالة

يُعد Voyager ميزةً من ميزات الشاشة المتحركة في Google Earth، وهو عبارة عن مجموعة منّظمة من الجوالت اإلرشادية، واالختبارات الجغرافية، والمرئيات 
الغنية بالبيانات التي يقدمها بعض رواة القصص والعلماء والمنظمات غير الربحية المعروفين في العالم. ُزر تطبيق Voyager شهرياً لالطالع على ميزات جديدة، 

واشترك لتلقّي إشعار أسبوعي حول قصص جديدة تدعوك الستكشافها.

 Voyager كيفية الوصول إلى

افتح تطبيق Google Earth في متصفح Chrome على جهاز Android أو iOS، ثم اضغط فوق أيقونة العجلة في القائمة. ستجد على الواجهة الرئيسية لتطبيق 
Voyager محتوى جديد تحت عنوان 'اختيارات المحرر'، وتحت الفئات مثل األلعاب، والطبيعة، والثقافة. 

فيديو تمهيدي حول أدوات اإلنشاء

www.youtube.com/watch?v=5KtwMRedAbc :فيديو يسهل على الطلبة والمدّرسين على حد سواء االطالع عليه واالستعانة به

http://g.co/earth
https://www.google.com/earth/versions
https://earth.google.com/web/
http://g.co/earth/voyager
http://www.youtube.com/watch?v=5KtwMRedAbc
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Voyagerو Google Earth الملحق 2 األدلة اإلرشادية: تطبيق

• استخدم /earthengine.google.com/timelapse لمعرفة إلى أي مدى تغيّرْت مدينتك منذ عام 1984 حتى عام 2018.

•  اكتب اسم أقرب مدينة إليك في شريط البحث. إذا لم تكن صور االنقضاء الزمني متوفرة لهذه المدينة، اكتب اسم عاصمة بلدك.

• شاهد صور االنقضاء الزمني لترى كيف تغيّرت مدينتك. استخدم هذا كدليل إرشادي لإلجابة عن األسئلة التالية:

1- كيف تغيّر المشهد البيئي لمدينتك منذ عام 1984؟

2- لماذا حدثت هذه التغيّرات؟

3- هل ترى أن هناك أي مشاكل ستحدث في حال استمرت مدينتك في التغيّر على هذا النحو؟

4- هل ترى أي فوائد من التغيرات التي حصلت في مدينتك منذ عام 1984؟

5- هل تزايدت المساحات الخضراء أم تناقصت في مدينتك في عام 2018 مقارنة بالمساحات الخضراء عام 1984؟

 6-  هل اتخذت مدينتك أي إجراءات وقائية واضحة للعيان للتعامل مع تغير المناخ؟ 

ومنها على سبيل المثال: ممرات الدراجات للحد من التلوث الناجم عن السيارات، أو مركز إعادة التدوير، أو الحدائق والمتنزهات في الهواء الطلق.

http://earthengine.google.com/timelapse/
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الملحق 3 ملصق أيقونات حقوق الطفل

اتفاقیة حقوق الطفل
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الملحق 3 ملصق أيقونات حقوق الطفل

الطفل ھو أي شخص یقل
عمره عن 18 سنة.

جمیع األطفال یمتلكون ھذه 
الحقوق، بصرف النظر عمن ھم 

أو أین یعیشون أوأي لغة یتكلمون 
أو ما ھو دینھم أو أفكارھم أو أشكالھم، 

ما إذا كانوا أوالد أو بنات، أو
إذا كانوا ذوي إعاقة أو أغنیاء أو فقراء،

وبصرف النظر عمن یكون آبائھم أو 
أسرھم وافكارھم ومعتقداتھم أو ماذا یعملون. 

وال یجوز معاملة أي طفل معاملة غیر 
عادلة ألي سبب من األسباب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة - نسخة األطفال

child rights connect

اتفاقیة 
حقوق الطفل

اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة ھي اتفاقیة مھّمة بین البلدان التي وعدت بحمایة الطفل.

تشرح اتفاقیة حقوق الطفل من ھم األطفال، وجمیع حقوقھم، ومسؤولیات الحكومات تجاه األطفال. جمیع الحقوق في ھذه االتفاقیة مترابطة، 
وھي متساویة في األھمیة، وال یجوز حرمان األطفال منھا.

حصل ھذا النص على تأیید 
لجنة حقوق الطفل.

عندما یتخذ البالغون قرارات 
معینة، علیھم أن یفكروا كیف 

ستؤثر ھذه القرارات على األطفال. 
على األشخاص البالغین أن یفعلوا ما ھو 
األفضل بالنسبة لألطفال. كما ینبغي على 

الحكومات أن تتأكد أن ھؤالء األطفال 
یحصلون على الحمایة والرعایة من 
والدیھم، أو من أشخاص آخرین عند 

الحاجة. وینبغي على الحكومات أن تتأكد 
من أن األشخاص المسؤولین عن العنایة 

باألطفال یقومون برعایة األطفال بصورة 
جیدة وأن األماكن المخصصة لتقدیم 

الرعایة ھي أماكن مناسبة.

على الحكومات أن تفعل كل شيء 
ممكن للتأكد من أن كل طفل 

في بلدھا یتمتع بكل حقوقھ 
الواردة في ھذه االتفاقیة.

على الحكومات أن تتیح لألسر 
والمجتمع توجیھ أطفالھم، 

كي یتمكنوا من استخدام حقوقھم 
بأفضل طریقة ممكنة بحیث كلما كبروا، 

كلما قلَّ التوجیھ الذي یحتاجونھ.

لكل طفل الحق في الحیاة.
على الحكومات أن تتأكد من

بقاء الطفل على قید الحیاة
كي یكبر بأفضل طریقة ممكنة.

یجب تسجیل األطفال عند 
ً والدتھم، وأن یكون لھم اسما
وجنسیة (أن ینتموا إلى بلد)، 

وإن یكون لھم الحق في أن یعرفوا والدیھم 
وأن یحصلوا على العنایة منھم.

لكل طفل الحق في أن تكون لھ 
ھویة خاصة بھ (سجل رسمي

یبین َمْن ھم ویتضمن أسمائھم وجنسیاتھم 
وصالتھم العائلیة)، وال یجوز ألي أحد 

أن یحرم األطفال من ھویتھم، وإذا ُحرموا
منھا یجب على الحكومات مساعدتھم 

كي یستعیدوھا بسرعة.

ینبغي عدم فصل األطفال عن 
والدیھم إال أذا كانوا ال یحصلون 
على رعایة مناسبة وكافیة منھم؛ 

(مثالً، إذا كان الوالدان یؤذیان
الطفل أو ال یعتنیان بھ). ویجب أن یتمكن
الطفل من التواصل المستمر مع والدیھ إذا
كانوا منفصلین وال یعیشون معاً، ما عدا 

في الحاالت التي یتسبب فیھا ھذا التواصل 
باألذى للطفل.

إذا كان الطفل یعیش في بلد 
غیر البلد الذي یعیش فیھ 

والداه، على الحكومات السماح
للطفل والوالدین بالسفر من أجل

التواصل ولكي یكونوا معا.ً

على الحكومات منع إخراج
األطفال من بلدانھم بشكل

غیر قانوني، (مثالً، في حال حوادث الخطف 
أو عندما یقوم أحد الوالدین باحتجاز

الطفل في بلد آخر دون موافقة الوالد اآلخر).

یحق لألطفال التعبیر عن 
آرائھم  ومشاعرھم بحریة 

بخصوص القضایا التي تؤثر
علیھم. وینبغي على البالغین االستماع إلیھم

والتعامل مع آرائھم بجدیة.

یحق لألطفال التعبیر عن 
األفكار واآلراء والمشاعر 

والبحث عن جمیع أنواع المعلومات 
ومشاركتھا مع اآلخرین بحریة، 

من خالل المحادثة أو الرسم أو الكتابة 
أو أي طریقة أخرى، إال إذا كان ھذا التعبیر

یتسبب بضرر لآلخرین.

األطفال أحرار في تكوین 
األفكارواآلراء وتحدید دینھم، 

طالما أّن ذلك ال یمنع اآلخرین 
من التمتّع بحقوقھم. یمكن للوالدین توجیھ 
أطفالھم كي یتعلموا استخدام حقوقھم بشكل

مناسب أثناء نموھم.

یحّق لكل طفل االلتقاء مع
أطفال آخرین وأن یكونوا 

أعضاء في مجموعات ومنظمات، 
طالما أن ذلك ال یضر أشخاص آخرین.

یحق لكل طفل التمتع 
بالخصوصیة. على القانون 

أن یحمي خصوصیة األطفال، وأن یحمي 
عائالتھم وبیوتھم واتصاالتھم وسمعتھم 

من أي اعتداء.

یحق لألطفال الحصول على 
المعلومات من شبكة اإلنترنت 

واإلذاعة والتلفزیون والصحف والكتب 
وغیرھا. وعلى البالغون أن یتأكدوا من أن

المعلومات التي یحصل علیھا األطفال 
غیر ضارة. وعلى الحكومات تشجیع 

وسائل اإلعالم على نشر المعلومات من 
مصادر مختلفة، وبلغات یتمكن جمیع 

األطفال فھمھا.

الوالدان ھما الشخصان
الرئیسیان المسؤوالن عن

تربیة الطفل. وعندما ال یكون الوالدان 
موجوَدین، تعطى ھذه المسؤولیة إلى
شخص بالغ آخر یُسمى "الوصي". 
ویجب على الوالدین وعلى الوصي

التفكیر دائما بما ھو األفضل للطفل، 
وعلى الحكومات مساعدتھم في ذلك. 

وعندما یكون الوالدان موجوَدین، یجب أن 
یكونا معا مسؤولَین عن تربیة الطفل.

على الحكومات حمایة
األطفال من العنف، واإلساءة،
والتعرض لإلھمال من قبل أي
شخص مسؤول عن رعایتھم.

یحق لكل طفل غیر قادر 
على الحصول على 

الرعایة من عائلتھ أن یحصل على 
رعایة مناسبة من شخاص یحترمون دینھ 

وثقافتھ ولغتھ والجوانب األخرى من حیاتھ.

عندما یتم تبنّي طفل، فاألھم 
ھو القیام بما ھو األفضل لھ. 
وإذا لم یكن ممكناً تقدیم رعایة

مناسبة للطفل في بلده، (مثالً بالعیش مع 
عائلة أخرى)، حینھا یمكن تبنیھ في 

بلد آخر.

من حق األطفال الذین
ینتقلون من وطنھم إلى بلد

آخر كالجئین الحصول على
المساعدة والحمایة (إذا لم یعد البقاء في 

الوطن آمنا) وأن یتمتعوا بنفس الحقوق التي
یتمتع بھا األطفال في ذلك البلد.

من حق كل طفل ذو إعاقة أن
یعیش أفضل حیاة ممكنة في

المجتمع. وعلى الحكومات إزالة
جمیع العقبات أمام األطفال من

ذوي اإلعاقات لكي یصبحوا مستقلین 
ویشاركوا بفاعلیة في المجتمع.

یحق لألطفال الحصول على
أفضل رعایة صحیة ممكنة 

ومیاه نظیفة للشرب وطعام صحي
وبیئة نظیفة وآمنة. ویجب أن

تتوفر المعلومات الالزمة لجمیع
األطفال والبالغین من أجل البقاء

آمنین وأصحاء.

یجب إجراء فحص ومراجعة 
بصورة مستمرة لألوضاع 

(الصحیة والنفسیة وغیرھا) لألطفال 
الذین یعیشون في أماكن غیر بیوتھم 

(سواء لتوفیر الرعایة لھم أو الحمایة أو 
ألسباب صحیة) وذلك للتأكد من أن كل 
شيء یسیر سیراً حسناً، والتأكد من أن 

مكان تواجد األطفال ھو أفضل مكان لھم.

على الحكومات تقدیم المال
وغیره من الدعم لمساعدة 

األطفال في العائالت الفقیرة.

من حق األطفال الحصول 
على األكل والمالبس 

ومكان آمن للعیش من أجل النمو 
بأفضل طریقة ممكنة. وعلى الحكومات

مساعدة العائالت واألطفال الذین ال
یستطیعون تحمل كلفة ھذه األشیاء.

لكل طفل الحق في التعلیم. 
ویجب أن یكون التعلیم 

األساسي مجانیا وأن یكون التعلیم الثانوي 
والتعلیم العالي متوفرین. وینبغي تشجیع 

األطفال على الذھاب إلى المدرسة للحصول
على أعلى مستوى تعلیمي ممكن. 

وعلى المدارس احترام حقوق األطفال 
وعدم ممارسة العنف بأي شكل من األشكال.

ینبغي أن یساعد التعلیم الذي 
یحصل علیھ األطفال على

تطویر شخصیاتھم ومواھبھم وقدراتھم بشكل 
كامل. وینبغي أن یعلمھم حقوقھم واحترام 

حقوق اآلخرین وثقافاتھم واختالفاتھم، 
والعیش في سالم وأن یحموا البیئة.

یحق لألطفال استخدام لغتھم
وثقافتھم وممارسة دینھم،

حتى لو كانت مختلفة عن أغلبیة الناس في 
البلد الذي یعیشون فیھ.

لكل طفل الحق في الراحة 
واالسترخاء واللعب 

والمشاركة في أنشطة ثقافیة وإبداعیة.

یحق لألطفال الحصول على 
الحمایة من القیام باألعمال 

الخطرة أو األعمال التي تمنعھم من
الحصول على التعلیم أو تضر بصحتھم أو

نموھم. وإذا عِمَل الطفل، فیحق لھ أن یكون 
آمناً في ھذا العمل وأن یحصل على أجٍر 

مناسب للعمل الذي یقوم بھ.

على الحكومات حمایة األطفال
من استخدام أو تصنیع أو 

حمل أو بیع المواد المخدرة الضارة 
والممنوعة.

على الحكومات أن تحمي 
األطفال من االستغالل

الجنسي واإلساءات الجنسیة، 
بما في ذلك من األشخاص الذین یقومون 

بإجبار األطفال على ممارسة الجنس 
مقابل المال، أو على تصویر أفالم 

أو صور جنسیة لھم.

على الحكومات حمایة
األطفال والتأكد من أن

األطفال ال یتعرضون لالختطاف أو البیع 
أو النقل إلى بلدان أو أماكن أخرى

من أجل استغاللھم.

یحق لألطفال الحصول على
الحمایة من جمیع أنواع 

االستغالل، حتى لو كانت غیر 
مذكورة في ھذه االتفاقیة.

یجب عدم تعریض األطفال 
المتھمون بانتھاك القانون 

لعقوبة القتل أو التعذیب أو المعاملة القاسیة 
أو السجن مدى الحیاة أو وضعھم في السجن 
مع أشخاص بالغین. ویجب أن یكون السجن 

ھو االختیار األخیر وألقصر مدة ممكنة. 
من حق األطفال المسجونین الحصول 

على مساعدة قانونیة وأن یتمكنوا من البقاء 
على اتصال مع عائالتھم.

یحق لألطفال الحصول على
الحمایة أثناء الحروب. 

وال یجوز إشراك األطفال الذین
تقل أعمارھم عن 15 سنة في الجیش 

أو في الحروب.

تشرح ھذه 
المواد ما 

تقوم بھ الحكومات واألمم المتحدة – 
بما في ذلك لجنة حقوق الطفل والیونیسف – 
ومنظمات أخرى للتأكد من أن جمیع األطفال

یتمتعون بجمیع حقوقھم.

یحق لألطفال الحصول على
مساعدة إذا تعرضوا لضرر
أو إھمال أو معاملة سیئة أو

إذا تأثروا نتیجة للحروب، من أجل استعادة 
صحتھم وكرامتھم.

من حق الطفل الذي یخالف 
القانون أو یُتّھم بذلك الحصول 

على مساعدة قانونیة (محامي مثال) 
ومحاكمة عادلة. وینبغي أن تتوفر حلول 
متعددة لمساعدة ھؤالء األطفال لیصبحوا 
أعضاء جیدین في مجتمعاتھم. ویجب أن 

یكون السجن آخر الخیارات.

إذا كانت قوانین البلد
المحلیة تحمي حقوق

األطفال بطریقة أفضل مما تحمیھا ھذه 
االتفاقیة، فحینھا یجب استخدام

قوانین ھذا البلد.

على الحكومات العمل 
بشكل جدي من أجل تعریف 

األطفال والكبار على كافة 
بنود اتفاقیة حقوق الطفل كي یعرف

الجمیع عن حقوق األطفال.

یونیسف
لـكـل طـفـل


