
جواز سفر
أنا مواطن عاملي

إن كل األطفال الذين تشرق عليهم الشمس يتمتعون بنفس احلقوق.

العب بطريقتك من أجل عالم أفضل مع ريتوي.
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إسمي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة!

 أسكن في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتقع في عاملنا املشترك. وأنا مواطن عاملي، مرحى!

أحب أن ألعب بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

هذا اجلواز يخص الشخص اآلتي:

مرحبا! أنا شجرة ريتوي!
أرسم نفسك هنا.

كيف سيبدو شكلي 
عندما ترسمني؟

23
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ما الذي حتتاجه األشجار حتى تتمتع بالصحة؟
ارسم خًطا من الشجرة إلى الصور التي تبني ما حتتاجه الشجرة.
ارسم شيًئا تعتقد أن الشجرة حتتاج إليه داخل الدوائر الفارغة!

املاء

التراب

الهواء

الشمس

احلب

.............................

.............................

.............................

شششش.... هل تعرف أن النفط قد أتى من بقايا النباتات 
واحليوانات على مدى ماليني من السنوات؟ على صفحة 

األطفال،retoy.se، بإمكانك أن تقرأ املزيد!

إن كل شيء حولنا وجد عن طريق مواد من الطبيعة.

الكتب و القطارات مصنوعة من األشجار.

املالبس وأغلب لعب األطفال مصنوعة من القطن.

اللعب البالستيكية واألجهزة الكهربائية مصنوعة من النفط و املعادن التي 
تأتينا من أعماق األرض. ويستغرق األمر من األرض العديد من ماليني 
السنني حتى تستطيع أن تصنع النفط ويتطلب األمر آالت كبيرة احلجم 

والكثير من الطاقة حتى نرفعه فوق األرض.

عندما نتبادل و نستعير ونصنع األشياء بداًل من 
االستغناء عن أغراض وشراء أغراض جديدة، 
فإننا بذلك نساعد الطبيعة في احلصول على 

قسط من الراحة وعلى أن تنمو وتصح.
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ميكنك هنا أن ترسم شيًئا ما حتب أن تلعب به أو تستمتع بفعله!

 لكل األطفال نفس احلقوق
 

متاًما مثل األشجار التي حتتاج إلى أشياء مختلفة حتى تتمتع بالصحة وكذلك 
األطفال. فلألطفال احلق في كل شيء يحتاجون إليه. وهذا ما يسمى 

احلقوق. 
لقد كتب البالغون جميع حقوق األطفال في ميثاق حقوق الطفل.

ومن أمثلة هذه احلقوق أن:

على البالغني أن يتأكدوا من أن كل األطفال يتمتعون بنفس احلقوق.

  جميع األطفال متساوون في الكرامة  
 جميع األطفال لهم الحق في العيش والنمو

  جميع األطفال لهم الحق في اللعب والتسلية
 جميع األطفال مسموح لهم قول ما يعتقدون وعلى البالغين أن يستمعوا لهم

 جميع على البالغين أن يضعوا دائًما في اعتبار مصلحة الطفل

يحق لكل األطفال أن يلعبوا 
و أن يرتاحوا و أن يكون لهم 
وقت فراغ ملمارسة الهوايات.

67
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الهواء النظيف

الطعام اجليد

الروضة و املدرسة

A B C

احلب

.............................

............................. .............................

اللعب

أن يتم االستماع إليهم

طبيب

اإلطالع و اإلسهام 
في الثقافة

منزل

البالغني

الراحة

املاء النظيف

.............................

.............................

العيش مع الطبيعة

ارسم خًطا من األطفال إلى الصور التي تبني ما يحتاجه األطفال.
ارسم شيًئا تعتقد أن األطفال يحتاجونه في الدوائر الفارغة!

89

ما الذي يحتاجه األطفال حتى يتمتعوا بالصحة؟
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 قم بتلوين أطفال العالم
لكل أطفال العالم نفس احلقوق متاًما، وهذا هو ما يجعلنا جميًعا مواطنني عامليني.

ما الشيء الذي تعتقد أنه مهم لدرجة أنك حتتاج من البالغني أن 
يستمعوا إليك بشأنه؟ ارسمه هنا!

جلميع األطفال احلق في قول ما يشعرون وعلى 
البالغني أن يستمعوا لهم وأن يعتنوا مبا يقولون.

1011
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أهاًل وسهاًل! هل تريد أن تعرف من أين أنا؟ 
  retoy.se تابع مغامرتي على صفحة األطفال

وشاهد مقطع الفيديو.

كل شيء حولنا صنعه شخص ما ومن املواد التي وهبتنا 
إياها الطبيعة.

ميكنك أن تقوم كما يفعل األطفال في املقطع متاًما بصنع شيء 
جديد من األلعاب املكسورة واملواد املعاد تدويرها.

ارسم منتزه أحالمك هنا وشاهد ما ميكنك أن تعثر عليه باملنزل وخارجه في الطبيعة 
لتستخدمه في صنع ما تريد.

، ما الذي رسمه األطفال اآلخرون وما صنعوه! 
إن لم يكن لديك كمبيوتر باملنزل فإنه ميكنك

أن تستعير واحًدا من املكتبة.

،retoy.se،ميكنك أن ترى  على صفحة األطفال
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ارسم دائرة حول األلعاب املصنوعة من القطن ما الذي تصنع منه األلعاب؟
ارسم خًطا بني اللعبة واملادة التي تعتقد أنها صنعت منها.

الطبيعةاملواداأللعاب

1415
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ارسم دائرة حول األلعاب املصنوعة من اخلشب

do
re mi fa so la si do

ارسم دائرة حول األلعاب املصنوعة من البالستيك

do
re

mi fa so la si do
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والشيء اجلنوني هو أن بعض البالغني يقومون بصنع 
الكثير جًدا من األشياء ثم يقومون بالتخلص منها.   

يؤدي ذلك إلى إهدار الكثير من خيرات الطبيعة 
حيث تقوم املصانع و البواخر و الطائرات بإطالق 

كميات هائلة جدا من غاز ثاني أكسيد الكربون. 

وعندما نصنع أشياء جديدة ينبعث غاز ثاني أكسيد 
الكربون إلى الهواء.

غاز ثاني أكسيد الكربون ورمزه )CO2( هو وهو من 
الغازات الدفيئة ويعني ذلك أنه ميتص أشعة الشمس 

التي تعمل على تدفئة األرض. ويسمى ذلك أثر 
اإلحتباس احلراري.

وغاز اإلحتباس احلراري يحتاجه الناس وحتتاجه 
احليوانات كما حتتاجه الطبيعة للعيش على األرض.  

3. 

 إن األشياء مصنوعة من الطبيعة ولذا 
فإنه   من المستحسن أن نستخدم أغراضنا 

مرات ومرات. وإحدى الطرق التي 
نستخدمها للقيام بذلك هي عن طريق 

تبادل األلعاب مع بعضنا البعض أو صنع 
 .أشياء جديدة من األغراض القديمة

1819



16 17Kul för både barn och miljön!

  

Kul för både barn och miljön!

6. 

عندما نقوم بتبادل واستعارة وصنع األشياء بداًل من 
االستغناء عنها وشراء أغراض جديدة فإننا بذلك 

نساعد على تفادي انبعاث الكثير من ثاني أكسيد 
الكربون الذي ال داعي له إلى الهواء وجعل األرض 

ساخنة للغاية.
 

في صفحة 28، ميكنك أن ترى الفرق الذي 
ميكنك أن حتدثه عن طريق تبادل 100 لعبة بداًل 

من شراء ألعاب جديدة!

Kul för både barn och miljön!

 

األلعاب تسجيل دخول

إن األشجار عظيمة ألنها تعتني بالكثير 
من ثاني أكسيد الكربون وتنتج 

األكسجني الذي نتاجه حتى نتنفس.

وعندما يوجد ثاني أكسيد الكربون بصورة 
مبالغ فيها في الهواء فال تستطيع األشجار أن
متتص بكل هذه الكمية منه وتصبح األرض

ساخنة للغاية و تصبح في وضع سيء.  
ولذا فإن الناس واحليوانات والطبيعة يشعرون 

أيًضا بأنهم ليسوا على ما يرام.

2021

إنها متعة لألطفال وللبيئة!
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عندما نقوم أنا وأنت بصنع ألعاب جديدة من األلعاب القديمة 
ونتبادل األلعاب مع بعضنا البعض ونتذكر أن نكون طيبين مع

أنفسنا ومع الطبيعة ومع أصدقائنا ... فإننا نشعر نحن و الطبيعة 
 بأننا في حال أفضل

كم لعبة لديك في منزلك؟ عدها!

إن كانت لديك اية ألعاب قد انتهيت من اللعب 
بها فإنه ميكنك أن تتبادلها مقابل غيرها من 

األلعاب األكثر تسلية. شاهد الوقت الذي ميكنك 
فيه أن تتبادل األلعاب في املرة القادمة بالروزنامة 

عند

اإلجمالي:

.....................

القطن

.....................

البالستيك

.....................

اخلشب

+ +

=

 ...........................

اخترع لعبة تنشر احلب جتاه األصدقاء والطبيعة، ثم اعطها اسًما!

retoy.se

2223

ويطلق عليه.................
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سلم األلعاب التي ال تستخدمها واحصل على طوابع
وميكنك بالنسبة لكل طابع أن تختار لعبة هي األكثر تسلية في ريتوي!

33 لعبة مع ريتويمرحى! قمت اآلن بتبادل 

إن تبادل األلعاب متعة بالنسبة لكل من األطفال والطبيعة!
في الصفحة التالية، ميكنك أن تبدأ في جمع الطوابع لكل لعبة تتبادلها معنا.

وها هي طريقة القيام بذلك:
)1( سجل دخول األلعاب واحصل على الطوابع.

)2( العب بطريقتك للحصول على ألعاب مفضلة جديدة.
)3( أظهر جواز سفرك وسجل خروج األلعاب ثم ضعها في 

معرضك واحلقيبة البيئية اخلاصة بريتوي!
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105 لعبة مع ريتويمرحى! قمت اآلن بتبادل 

سلم األلعاب التي ال تستخدمها واحصل على طوابع
وميكنك بالنسبة لكل طابع أن تختار لعبة هي األكثر تسلية في ريتوي!

سلم األلعاب التي ال تستخدمها واحصل على طوابع
وميكنك بالنسبة لكل طابع أن تختار لعبة هي األكثر تسلية في ريتوي!

69 لعبة مع ريتويمرحى! قمت اآلن بتبادل 
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مرحى، أنت واحد من أبطال البيئة!
ولكن عندما تتبادل 100 لعبة بداًل من 

شراء لعب جديدة فإنك تساعد على احلد من 
االنبعاثات السيئة لثاني أكسيد الكربون بواقع 

300 كجم!

وسوف يحتل ذلك غابة بحجم ملعب كرة 
سلة من أجل العناية بانبعاثات وزنها 300 

كجم!*
 شكًرا لك على مساعدة األشجار والبيئة 

حتى تشعر بحال أفضل. ونتمنى أن تكون 
قد حظيت باملتعة مع كل األلعاب التي قمت 

بتبادلها!
.retoy.se اقرأ املزيد على

لون شجرة ريتوي و كوكب األرض
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ارسم عالم أحالمك حيث يسعد جميع األطفال والطبيعة!

من املهم حتى نتيح لألطفال أن يستمتعوا بحقوقهم أن 
نعتني باألرض ويعتني كل منا باآلخر. إن جلميع األطفل 

احلق في بيئة جيدة! العب بطريقتك من أجل عالم أفضل عن طريق  
 تبادل األلعاب
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 حقوق األطفال
جميع األطفال في العالم تشرق عليهم نفس الشمس كما أن لهم نفس احلقوق 
وفًقا مليثاق األمم املتحدة حول حقوق الطفل . يتألف ميثاق حقوق الطفل من 

54 مادة أو قاعدة عن الكيفية التي يجب التعامل بها مع األطفال حتى يشعروا 
 بالسعادة وأن يعيشوا حياتهم بكل ما فيها.

 

اقرأ املزيد عن ميثاق حقوق الطفل على 
Unicef.se رابط

كما تركز ريتوي بشكل أكبر على املادة 31؛ حق كل طفل في اللعب. املبدأ 
املوجه لكل ما نفعله هو أن أطفال العالم يجب متكينهم من االستمتاع بكامل 

حقوقهم، اليوم وفي املستقبل. وحتى نتمكن من حتقيق ذلك، نعمل بدأب 
وعن كثب مع منظمة األمم املتحدة للطفولة يونيسيف

وهنالك أربعة مبادئ أساسية وهي:
 يتمتع جميع األطفال بنفس احلقوق وبالكرامة على حد سواء

 يأتي مصلحة الطفل دائًما في المقام األول
 جلميع األطفال احلق في النمو

 جلميع األطفال احلق في التعبير عن آرائهم وأن يتم االستماع إليهم

االستهالك المستدام

وذلك حتى يستطيع مزيد من األطفال أن 
يروا مقدار املتعة في أن يكونوا أصدقاء 

للبيئة!

عناصر الدعم

إننا كبشر نتقاسم نفس األرض، ولكننا في أوروبا ال زلنا 
نستخدم موارد الطاقة كما لو كان لدينا ثالثة 

من كوكب أرض. ويرجع هذا في األغلب ألنه 
يتم إنتاج السلع وشراءها والتخلص منها دون 
التفكير في الناس أو في البيئة. ولهذا السبب 

فإنه من املهم أن نقوم نحن البالغون بأنه هنالك 
مزيد من الطرق املستدامة لالستهالك.

 عندما نقوم بإعادة االستخدام عن طريق تبادل األلعاب مثاًل في 
ريتوي أو شراء لعب مستعملة من رفقائنا في اللعب فإنه بإمكاننا أن 

نمنع صنع أشياء جديدة. ويؤدي ذلك أيًضا إلى انبعاثات أقل لغاز 
.ثاني أكسيد الكربون

ششش... هل تعلم أن ريتوى تعمل بنشاط في احلد من عدد اللعب 
التي حتوي مواد كيماوية خطرة خالل أنشطتنا اخلاصة بتبادل األلعاب؟ اقرأ 

.www.retoy.se املزيد على موقع
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 عن طريق تبادل األلعاب واقتراضها واإلبداع في استخدامها 
يستطيع األطفال أن يروا كذلك مقدار المتعة في أن يكونوا أصدقاء 

 .للبيئة مع التعرف على المزيد من حقوقهم

أخبرنا عن مدى استمتاعك باللعب 
مستخدًما جواز سفر ريتوي على 

www.retoy.se موقع

 نشكرك على اللعب على طريقتك 
 !من أجل عالم أفضل معنا

العب بطريقتك من أجل عالم أفضل!
في ريتوي، يتسطيع أألطفال أن يجربوا إمكانية أن يكونوا جزًء من خلق عالم 

أفضل نعتني فيه ببعضنا البعض وبالطبيعة.

 نريد أن نذكر جميع األطفال بأنهم مواطنون عالميون وأنه بإمكانهم اللعب 
بطريقتهم من أجل عالم أفضل.

إن جواز سفر ريتوي له أنشطة تتسم بالدعابة حيث تستطيع أن تلعب وتتعلم 
أكثر في آن احد. 

.www.retoy.se اقرأ واعرف المزيد من خالل موقع
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يعمل البالغون على متكني
كل أطفال العالم من االستمتاع بحقوقهم.

العب بطريقتك من أجل عالم أفضل مع ريتوي.




