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תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד אומצה ע"י העצרת הכללית של האו"ם ב ֿ20
בנובמבר  . 1989האמנה קובעת את מכלול החובות שיש למדינות כלפי ילדים :קיום
שירותים כגון חינוך וטיפול רפואי ,הגנה מפני פעולות מזיקות כגון עינויים ,ניצול
בעבודה ,התעללות והזנחה :הגנה מפני חטיפות ומסחר בילדים:הבטחת זכויות כגון
הזכות לחיים ,לאזרחות ,לזהות ולפרטיות ,הגנת ילדים נכים ,ילדים חסירי משפחה
וילדים פליטים ,הבטחת השתתפות ילדים בקבלת החלטות המשפיעות על חייהם,
ועוד .האגודה הבינלאומית לזכויות הילד השקיעה עבודה ומאמצים רבים בכל
הקשור לתהליך ניסוח האמנה ,אשר החל בשנת הילד הבינלאומית )  ( 1979ונמשך
 10שנים ,בין היתר עמדה האגודה בראש קבוצת עבודה של  40אירגונים לא
ממשלתיים ,שייעצה וסייעה למדינות השונות בכל שלבי ניסוח האמנה ,לקבוצת
עבודה זו היתה השפעה גדולה ביותר וחסרת תקדים על הנוסח הסופי של האמנה,
האמנה יצרה מנגנון ביקורת שתפקידו לפקח על ישום הוראותיה על ֿידי המדינות .
מנגנון זה הינו הוועדה לזכויות הילד .האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מסייעת
לוועדה בעבודתה זו באמצעות סניפי האגודה במדינות השונות בעולם.
 הפיסיקאי אלברט אינשטיין נבחר ל"איש המאה" של השבועון "טיים"" .העולםהשתנה במאה השנים האחרונות הרבה יותר מאשר בכל מאה אחרת בהיסטוריה .
הסיבה לכך אינה פוליטית או כלכלית אלא טכנולוגית  ,התפתחות טכנולוגית
כתוצאה ישירה של התקדמות המדע הבסיסי "  ,כתב הפיסיקאי סטיבן הוקינג
שהוסיף וכתב  " :ברור שאף מדען לא מייצג את ההתקדמות הזאת טוב יותר
מאינשטיין " " .טיים" בחר שני אישים נוספים  :נשיא ארה"ב פרנקלין רוזוולט ,
ומהטמה גנדי  " .ראינו בפרנקלין רוזוולט סמל לנושא הגדול של מאבק החופש נגד
הטוטליטריות  ,גנדי מייצג את מאבקם של אנשים פרטיים למען זכויותיהם ,
ואינשטיין הוא סמל של המהפכה המדעית שהביאה עם התפתחותה הטכנולוגית
המדהימה התקדמות שתרמה לצמיחת החירות .

תרגם את הטקסט הבא לעברית :
ﺼﺎﺩﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭل
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﻫﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﻌﺩ  .ﻭﻴﺤﻅﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  ١٨ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎل .

 תרגם לעברית או לערבית :דמיון יוצר
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