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NIVEAU : FIN DE 4e

الوثيقة 1
تقرير منظمة األمم المتحدة للطفولة 2015 )مقطع)

 قبل خمسة وعشرين سنة، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل. منذ ذلك الحين، استفاد
 ماليين األطفال من هذا التقدم. عندما حشدت الحكومات وشركائها الدوليين والشركات والمجتمعات األموال

الالزمة والطاقة كما وعدت، تمكنت من إنقاذ أو تحسين حياة مئات الماليين من األطفال
 على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المجاالت الرئيسية )بقاء الطفل، والتعليم، والحصول على المياه
النظيفة(، ال يزال الكثير من األطفال يواجهون احتياجات غير مستوفاة، وحقوق منتهكة، وآفاق مستقبلية محدودة

الوثيقة 2
إحصائيات بعد تقرير منظمة األمم المتحدة للطفولة 2015 )مقطع)

بالمدارس االلتحاق  معدل  صافي 
)%( )  )       عاما

الثانوية بالمدارس  االلتحاق  معدل   صافي 
)%( )  )         عاما

الجغرافية بنبنالمنطقة  ت بنا بنبن بنات 
81 75 35 30 الصحراء جنوب  أفريقيا 
92 89 72 67 وشمال األوسط   الشرق 

يقيا فر أ
94 94 55 48 آسيا جنوب 
95 95 75 76 والمحيط آسيا   شرق 

لهادئ ا
93 94 71 75 ومنطقة الالتينية   أمريكا 

الكاريبي البحر 
95 95 - - أوروبا
92 90 66 63 لم لعا ا

11-6 16-12

العائلي: الشخصي:  االسم  االسم 
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الوثيقة 3
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  )مقاطع)

البند 24
 تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفي توفير الخدمات
الطبية وإعادة التأهيل. وهي تسعى جاهدة لضمان عدم حرمان أي طفل من الحق في الوصول إلى هذه الخدمات

البند 28
 تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وبصفة خاصة بهدف ضمان ممارسة هذا الحق تدريجياً وعلى 

أساس تكافؤ الفرص
أ(   جعل التعليم االبتدائي إلزاميًا ومجانيًا للجميع ؛ 

ب( تشجيع تنظيم مختلف أشكال التعليم الثانوي، العام والمهني، وجعلها مفتوحة ومتاحة لجميع األطفال 

البند 32
 تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي وفي التحرر من العمل الذي يشكل
 خطراً أو من المحتمل أن يعرض تعليمه للخطر أو يضر بصحته أو نموه البدني، والعقلي والروحي واألخالقي

أو االجتماعي

.1

.1
:

.1
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1
ما هو الموضوع المشترك بين الوثائق الثالث ؟ )ضع عالمة على اإلجابة الصحيحة)

• وضعية األطفال في العالم

• عمالة األطفال في البلدان النامية

• تعليم األطفال في أوروبا

MI MF MS TBM

2
في أي سنة تم إخراج اتفاقية حقوق الطفل في الوثيقة 1 ؟ )ضع عالمة على اإلجابة الصحيحة)

 1985 • 2015 •  1990 •

MI MF MS TBM

3
ما هي المادة من االتفاقية )الوثيقة 3( التي تشير إليها الوثيقة 2 ؟ )ضع عالمة على اإلجابة الصحيحة)

• البند 32  • البند 28 • البند 24 

MI MF MS TBM
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4
حدد الخانات في هذا الجدول لإلجابة على األسئلة، باستخدام الوثيقة 2:

الفتيات مثل  األوالد  عدد  يوجد  جغرافية  منطقة  أي   في 
؟ االبتدائية  المدارس  في 

الملتحقات البنات  عدد  يوجد  جغرافية  منطقة  أي   في 
؟ البنين  عدد  من  أكبر  الثانوية   بالمدارس 

الجغرافية المنطقة 

الصحراء جنوب  أفريقيا 
وشمال األوسط   الشرق 

يقيا فر أ
آسيا جنوب 

والمحيط آسيا   شرق 
لهادئ ا

ومنطقة الالتينية   أمريكا 
الكاريبي البحر 

أوروبا

MI MF MS TBM

5
منذ وجود االتفاقية: )ضع عالمة على اإلجابة الصحيحة)

• تحسنت وضعية األطفال

• تمت تسوية جميع مشاكل األطفال 

• لم تتغير وضعية األطفال 

MI MF MS TBM
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6
ألي شيء تصلح الوثائق المقترحة ؟ )اربط االقتراحات)

لإلعالم • • الوثيقة 1 

للترفيه • • الوثيقة 2 

لوضع القوانين رسميا • • الوثيقة 3 

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


