
وصحية آمنة   بيئة 
لأجل ومع كل الأطفال

 بواسطة املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة بشأن العنف ضد األطفال

من: للطفل  صديقة  نسخة 

أعزايئ األطفال، أعزايئ الوالدين، إن 
تقريري املقدم إىل الجمعية العامة هذا 

العام يدور حول كيفية تََسبُّب أزمة 
املناخ يف إلحاق الرضر باألطفال. لقد 

توحدتم وأخذتم زمام املبادرة يف الدعوة 
إىل العمل املناخي العاجل. وبهذا التقرير 

أضم صويت إىل صوتكم. إن عامل آمن 
وأكرث صحة أمر ملح وممكن! “.

نجاة معال مجيد

التقرير املقدم للجمعية العامة لألمم املتحدة لعام 2022



تعرف عىل نجاة معال مجيد:
 املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف ضد األطفال 

“األمم املتحدة” أو الـــUN ، هي منظمة تضم جميع دول العامل 
تقريبًا ، تم إنشاؤها لتعزيز التنمية والسالم واألمن وحقوق اإلنسان. 
وعىل الرغم من أن األمم املتحدة قد تغريت عىل مر السنني ، إال أنها 
ال تزال مكانًا تناقش فيه الدول املشاكل املشرتكة ، وتجد حلواًل مًعا ، 

للبرشية جمعاء ، مبا يف ذلك أنت.

رئيس األمم املتحدة هو “األمني العام” أنطونيو غوترييش. 
يختار عدد من الشخصيات للعمل معه يف قضايا محددة. 

واحدة منهم هي املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف 
ضد األطفال )أو SRSG-VAC( ، نجاة معال مجيد.

تقدم نجاة كل عام تقارير إىل الدول األعضاء عن عملها.
)“الدول األعضاء” هي ما تسميه األمم املتحدة كل الدول، 

األعضاء يف األمم املتحدة.(

يتمثل دورها يف مساعدة الدول عىل إنهاء جميع أشكال 
العنف ضد األطفال ، يف جميع السياقات ، ويف كل مكان ، مع 

وضع األطفال دامئًا يف املقام األول

لكنها تقدم أيًضا تقارير إىل أطفال مثلك ، 
الذين يتخذون إجراءات ملنع العنف ووضع 

حد له يف كل مكان

ألن الحكومات هي التي تضع وتنفذ معظم 
اإلجراءات التي من شأنها املساعدة يف إنهاء العنف 

ضد األطفال ، تعمل نجاة عن قرب معهم. وهي 
تدعمهم وتزورهم للعمل جنًبا إىل جنب مع 

الحكومة واملؤسسات املختلفة واألمم املتحدة 
واألطفال أنفسهم.

كام أنها تعمل بشكل وثيق مع املجتمع املدين ، مثل 
املنظامت غري الربحية أو املجموعات التطوعية ، 

وتساعدهم عىل التواصل مع بعضهم البعض ومع 
رشكاء آخرين ، ودعمهم يف عملهم إلنهاء العنف.

إنهم يجمعون الناس مًعا إلنهاء العنف ، 
ويساعدون يف خلق املزيد من اإلجراءات 
ملناقشة املخاوف التي لدينا جميًعا بشأن:

كيف تعمل نجاة وفريقها مع 
الجميع إلنهاء العنف ضد األطفال؟

تبعاته

كيف مننع 
العنف

ما هي أفضل 
الحلول

ملاذا يحدث 
العنف ضد 

األطفال



!childparticipation.un.org

وصلت إىل آالف األطفال وتفاعلت معهم حول 
العديد من القضايا املتعلقة بحقوق األطفال 

.)SDGS( وأهداف التنمية املستدامة

كام أعّدوا نسخة صديقة للطفل من تقريرها إىل 
مجلس حقوق اإلنسان وعقدوا حواًرا ثريًا ورائًعا 

مع أكرث من 450 طفالً. حيث طرح األطفال ما 
يقرب من 200 سؤال ، متت اإلجابة عليها جميًعا 

من خالل مقاطع فيديو قصرية.

طوَّر فريقها خريطة مشاركة رقمية إلبراز اإلجراءات 
التي اتخذها األطفال، ومساعدتهم عىل التواصل مع 

بعضهم البعض. ولتحديث هذه الخريطة ، أطلق فريقها 
حملة “فلنخرب العامل” ، وهي حملة عىل وسائل التواصل 
االجتامعي تريد أن تُظهر للعامل كيف يعمل األطفال عىل 

تحسينه وجعله أكرث أمانًا وخرضة وشمولية.

هل شاركت مبادرتك معنا؟ قم بزيارة 

العامل لديه 17 هدفاً تسمى 
أهداف التنمية املستدامة 

)SDGS( ينبغي تحقيقها بحلول 
عام 2030. جميع األهداف 

السبعة عرش متس حياة األطفال 
بطريقة أو بأخرى. ويشمل ذلك 
إنهاء جميع أشكال العنف ضد 

األطفال ومعالجة أزمة املناخ.

األهم من ذلك ، نجاة 
تتعامل مع األطفال

إرشاك األطفال ومتكينهم 
كعوامل رئيسية للتغيري

إبراز أصواتهم وأفعالهم

توصيل األطفال بصانعي 
القرار ومنظامت املجتمع 

املدين وغريهم من أصحاب 
املصلحة الرئيسيني

ولهذا، فخالل العام املايض:

“لقد حان الوقت التخاذ إجراءات 
مناخية ذات مغزى. لقد تحدثنا 

وناقشنا ، ونعلم ما يجب القيام به 
والحلول موجودة. حان الوقت اآلن 
للعمل ، نحن بحاجة إىل مساعدتك 
وباملثل ، أنت بحاجة إىل مساعدتنا. 

 يجب أن نفعل ذلك مًعا “.

فتاة ، 15 عام ، ترينيداد وتوباجو

http://childparticipation.un.org
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تعد أزمة املناخ واحدة من التهديدات العاملية الرئيسية يف عرصنا ، واألطفال 
مثلك ينبهون العامل منذ سنوات. نحن نسمعك، ونضم أصواتنا إليك: نحن 

 بحاجة إىل التحرك اآلن برسعة وكفاءة إلنقاذ كوكبنا
يواجه العامل أزمة مناخية. عىل الرغم من أن املناخ يتغري دامئًا ، إال أنه مختلف 
هذه املرة. فقد أدى النشاط البرشي إىل ارتفاع درجات الحرارة ، مام تسبب يف 

 حدوث تغيريات يف الغالف الجوي واألرض واملحيطات ، وأدى إىل:

كيف ترض أزمة املناخ األطفال؟

كام تعلمون بالفعل ، 
أصبحت هذه األمور 

طبيعية حديثاً ، وبسبب 
آثارها السلبية عىل 

الجميع ، يف كل مكان ، 
نسميها “أزمة املناخ”

كان األطفال مثلك أول من حذر العامل من:

جميع األطفال 
يتأثرون

األطفال هم األقل مسؤولية ، لكنهم يدفعون الثمن األعىل

 األطفال أكرث عرضة ألزمة املناخ من البالغني ،
خاصة األكرث حرمانًا ، وأولئك الذين يعيشون 

يف سياقات شديدة الخطورة وهشة مبا يف ذلك 
املناطق الساحلية والريفية:

الفتيات
النازحون 

والالجئون 
واملهاجرون 

وغريهم 
من األطفال 

املتنقلني

األطفال ذوي اإلعاقة األطفال الذين يعيشون 
يف مؤسسات بدون رعاية 

الوالدين أو األرسة

األطفال الذين 
يعيشون يف فقر

األطفال الذين يعيشون 
يف املناطق الريفية

أطفال السكان األصليني 
واألقليات األخرى

األطفال الذين يعيشون يف الشوارع 
أو األطفال يف وضعية الشارع



يعتقد بعض األطفال أنه ال يؤثر عليهم ، لكن هناك دراسة 
أجرتها اليونيسف  أفادت بأن غالبية األطفال يعانون من الطقس 

وعواقب أخرى ناجمة عن تغري املناخ والتدهور البيئي.

يف الواقع ، هناك مليار طفل - أي ما يقرب من نصف األطفال يف 
العامل - معرضون بشدة لخطر تأثريات أزمة املناخ ، كام ترون يف 

هذه الخريطة.

كام يخرب األطفال العامل ، ال تتعلق أزمة املناخ بالبيئة فقط ، 
ولكنها تؤثر أيًضا عىل الناس. خاصة األطفال.

 عندما يتم أيًضا الجمع بني أزمة املناخ وعوامل أخرى موجودة
)مثل الفقر وانعدام األمن الغذايئ والرصاع والحروب وعدم املساواة االجتامعية 

 واألزمات اإلنسانية( ،
ميكن أن يزيد أو يفاقم العنف ضد األطفال

)استندت هذه الخريطة 
إىل خريطة أكرث تفصيالً من 

منشور اليونيسف بعنوان 
“أزمة املناخ هي أزمة 

حقوق الطفل”(

 خطر عايل جداً

 خطر عايل

خطر متوسط إىل عايل

 خطر قليل إىل متوسط

 خطر قليل

ال توجد بيانات تتعلق مبدى 
تعرض األطفال للخطر

The Climate Crisis is a Child Rights Crisis | UNICEF

كيف؟

 وكيف تلحق أزمة املناخ الرضر باألطفال؟
ما هي العالقة بالعنف؟ هل واجهت آثار تغري املناخ يف 

مدينتك أو بلدتك أو قريتك؟

كيف يتعرض األطفال للخطر من آثار أزمة املناخ:

“برجاء اتخاذ املزيد من اإلجراءات 
إلنقاذ األطفال املعرضني للخطر. أمتنى 

 أن تستمعوا إىل آرائنا أكرث “.

صبي، 11 عام، اليابان

املحيط األطليس

 املحيط الهادي

 املحيط الهادي

 املحيط الجنويب

املحيط الهندي

https://www.unicef.org/media/109866/file/9-CCRI%20Arabic%20full%20Report%20Final.pdf
https://www.unicef.org/media/109866/file/9-CCRI%20Arabic%20full%20Report%20Final.pdf


دعونا نرى كيف:

عىل سبيل املثال:
 إن الكوارث الطبيعية )وغري الطبيعية( هي نتيجة لتغري املناخ.

إن مستوى سطح البحر آخذ يف 
االرتفاع ، مام يؤثر بالفعل عىل 

بعض البلدان.

العواصف تزداد شدة وتكراًرا ، 
مسببة فيضانات وأرضاًرا ، مثل 

تدمري املنازل واملدارس.

ميكن أن يؤدي ارتفاع درجات 
الحرارة وموجات الحرارة إىل إصابة 

الناس بأمراض، وإلحاق الرضر 
بالبيئة مثل اندالع حرائق الغابات.

باإلضافة إىل السيارات 
واألشخاص ، تلوث الرشكات 

الهواء واملاء كجزء من 
إنتاجها وتخلق نفايات 

تلوث األرض والبيئة.

عندما يكون هناك جفاف )عدم وجود أمطار لفرتة طويلة( ال 
يحصل الناس عىل كمية كافية من املاء. كام أنه يجفف األرض ، 
وال ينتج ما يكفي من الغذاء إلطعام الناس والحيوانات ، أو أي 

يشء لبيعه وكسب املال منه.



قد تقرر العائالت االنتقال من املكان الذي يعيشون فيه ألن ظروفهم 
املعيشية قد تأثرت بالكارثة. االنتقال للعيش يف مكان آخر يسمى 

النزوح. واألطفال النازحون هم أكرث عرضة لالنفصال عن عائالتهم وأن 
يصبحوا ضحايا ألشكال مختلفة من العنف يف جميع مراحل رحلتهم.

قد تُقرر العائالت إخراج أطفالهم من 
املدرسة ألنهم ال يستطيعون تحمل 

تكاليفها. وعندما ينقطع تعليم األطفال ، 
فمن املرجح أن يكونوا ضحايا للعنف ، مبا 
يف ذلك إرسالهم إىل العمل إلعالة األرسة ، 

أو حتى تزويج الفتيات.
عندما تحدث الكوارث املناخية والبيئية ، تكون 

النساء والفتيات من بني األكرث ترضًرا ، وأكرث 
تعرًضا للعنف يف كثري من األحيان. بسبب 

أدوارهم التقليدية ، قد يضطرون إىل جلب 
املياه من أماكن بعيدة ، أو إجبارهم عىل 

العمل مع آخرين للقيام باألعامل املنزلية ، أو 
حتى الزواج ، أو االتجار و / أو االعتداء الجنيس 

أو االستغالل.

قد يؤدي عدم الحصول عىل كميات كافية 
من املاء أو الطعام إىل نشوب رصاع وعنف.

تؤثر أزمة املناخ أيًضا عىل الصحة النفسية 
لألطفال ، حيث ميكنهم دامئًا الشعور 

بالقلق والتوتر بشأن املستقبل بسبب 
أزمة املناخ.

إذا كان الوضع كذلك، نوصيك بالتحدث 
إىل شخص بالغ موثوق به أو صديق.

يف عام 2020 ، تسببت 
الكوارث - مبا يف ذلك 

العواصف والفيضانات - يف 
حدوث نزوح داخيل أكرث 
بثالث مرات من النزاعات 

العنيفة.

تؤثر هذه الكوارث عىل األرس واملجتمعات بطرق مختلفة ، 
مام قد يؤدي إىل مواجهة األطفال لخطر التعرض للعنف.

فمثال:

هل شعرت بذلك من قبل؟



إن األطفال هم يف مقدمة العمل املناخي 
يف جميع أنحاء العامل.

إنهم بالفعل يتخذون إجراءات من خالل نشاط وسائل التواصل 
االجتامعي ، واملشاركة املجتمعية واملدنية ، واملشاركة يف مفاوضات 

املناخ ، واإلرضابات واالحتجاجات السلمية التي يقودها األطفال ، 
وحركات التعبئة االجتامعية ، عىل الرغم من العوائق التي يواجهونها.

تأثر حقوقهم بسبب أزمة املناخ ، مام أدى إىل دعوى قضائية ضد الواليات املتحدة حول كيفية نسميه العدالة املناخية(. قاد اليافعون والشباب متزايد نظام العدالة كأداة قوية ملعالجة املناخ )ما متكينهم واتباع مبادراتهم. إنهم يستخدمون بشكل وحقوق اإلنسان ، ويجب عىل الكبار االستمرار يف يحتل األطفال مكانة بارزة كمدافعني عن البيئة 
حشد أكرث من 32000 شاب.

يف عام 2012 يف بريو ، أنشأ خوسيه البالغ من 
 Eco“ العمر سبع سنوات أول بنك لألطفال
Banco del Estudiante” ، والذي يحول 

القاممة التي يجدها األطفال يف الشوارع إىل 
أموال. يضم البنك اآلن أكرث من 6000 عضو 

ترتاوح أعامرهم بني 10 و 18 عاًما.

يف كولومبيا ، اجتمعت مجموعة من 25 
طفالً وشابًا إلنشاء أول دعوى قضائية يف 

أمريكا الالتينية بشأن تغري املناخ واألجيال 
القادمة. وفازوا! فقد أمرت املحكمة 

بحامية األمازون يف كولومبيا.

اعرتافًا بأن السكان األصليني يتصدرون 
ألزمة املناخ  بطرق مختلفة ، يف 

أسرتاليا ، اتحد الطالب اليافعون إلنشاء 
واحدة من أكرب الحركات يف تاريخ 

 - Schoolstrike4climate - البالد
ملطالبة صانعي القرار بالتعامل مع 

تغري املناخ عىل أنه أزمة.

يف أوغندا ، يعيد األطفال والشباب 
استخدام زجاجات املياه املستخدمة 

كحاويات للصابون السائل محيل الصنع 
الذي يبيعونه للمساعدة يف إعالة 

أرسهم. من خالل هذه املبادرة التي 
يقودها الشباب ، تم متكني األطفال 
للمساعدة يف العمل املناخي ، لذلك 
عندما كان هناك عدد كبري جًدا من 
الزجاجات ملرشوع الصابون السائل 

الصغري ، توصلوا إىل فكرة بيع زجاجات 
املياه املستخدمة لرشكات إعادة التدوير.

كمشكلة ، يف فيجي ، طّور األطفال والشباب بعد االعرتاف بارتفاع مستوى سطح البحر 
حالً ذكيًا للمناخ لتآكل السواحل ، وزراعة 

وصيانة أشجار املنغروف ملساعدة الساحل 
عىل التعايف.

يف اإلمارات العربية املتحدة ، بدأ شقيقان 

يف سن املراهقة حملة PEPC )أوراق 

ونفايات إلكرتونية ومواد بالستيكية 

وعلب( ويقومان بحشد زمالء املدرسة 

وأقرانهام وأولياء أمورهم ، حيث يجمعان 

ما يقرب من 15000 كجم من النفايات 
كل شهر.

“عندما أتخذ إجراء ، ال أشعر أنني عاجزة وأن األمور 
ميؤوس منها ، ألنني حينها أشعر أنني أفعل كل ما 

بوسعي )...(. وهذا يعطيني الكثري من األمل ، ال سيام 
أن أرى جميع األشخاص اآلخرين يف جميع أنحاء العامل ، 

النشطاء ، الذين يتخذون إجراءات والذين يبذلون الجهد 
 من أجل حارضهم ومستقبلهم “.

جريتا ثنربج، السويد، 18 عام )2021(



ال يزال هناك 
 املزيد لعمله!
دعونا ننضم إىل أصوات 

املاليني من األطفال

مًعا ، ميكننا تحقيق 
بيئة آمنة وصحية 

لألطفال ومعهم

كيف؟؟

تحتاج الدول إىل العمل مع جميع الرشكاء ، واالستثامر يف الخدمات 
حيث تتعاون القطاعات املختلفة مًعا ، مثل األوركسرتا وليس مثل 

العازفني املنفردين الذين يلعبون آالت مختلفة يف نفس الوقت:
عن طريق وضع األطفال يف 

 صميم االستجابات
تعالج العديد من االلتزامات السياسية 

أزمة املناخ. لكنهم يف كثري من األحيان ال 
يأخذون يف الحسبان األطفال ، الذين ال 

ينبغي نسيانهم.

من خالل استثامر موارد كافية 
يف السياسات والترشيعات 
والربامج واإلجراءات التي 

 تراعي الطفل
يجب أن تكون السياسات والترشيعات 

مراعية لألطفال وأن يتم متويلها بالكامل. ال 
ميكن تربير نقص االستثامر يف األطفال

عن طريق معالجة 
املشكلة  معاً

مثل األوركسرتا وليس مثل 
العازفني املنفردين

األمم املتحدة الحكومات

املجتمعات 
الدولية واملحلية

منظامت املجتمع 
املدين

املجتمعات الدينية

األطفال والشباب

الرشكات املتربعني

“أنا شخصياً ، تجعلني أزمة املناخ أشعر 
بعدم األمان ، وكأن أياً من أهدايف لن 
يتحقق عىل اإلطالق. قبل بضعة أشهر 

مررت بوقت عصيب بسبب هذا ، لكنني 
اآلن أتعلم كيف أتغلب عليه وأواجهه. كان 

التواصل مع فتيات أخريات يفهمنني أمًرا 
بالغ األهمية يف هذا األمر “. 

إيسيدورا ، 14 عاما ، تشييل



من خالل إرشاك 
الرشكات يف االستجابة 

 وجعلها مسؤولة
تقع عىل عاتق الرشكات )مبا يف 

ذلك تلك التي تستغل النفط 
والغاز واملناجم ، واملشرتكني يف 

إزالة الغابات ، وكميات كبرية من 
إنتاج اللحوم( مسؤولية ودور 
مهمني للغاية يف معالجة أزمة 

املناخ ، خاصة وأن الرشكات كانت 
مصدر الرضر البيئي الذي يؤثر 

عىل املناخ ورفاهية األطفال. 
ويجب أن يكونوا جزًءا من 

الحلول من خالل تغيري أساليب 
إنتاجهم وتخفيف تأثريهم عىل 

املناخ لحامية األطفال.

من خالل تشجيع 
 التعاون بني الدول

تؤثر أزمة املناخ عىل الدول بطرق 
مختلفة. ومن الشائع أن تكون 

تلك املعرضة لخطر أكرب هي 
األقل مسؤولية عن أزمة املناخ. 

تحتاج الدول إىل التعاون مع 
بعضها البعض.

إن األطفال لهم الريادة منذ سنوات! لذلك 
يجب أن يشاركوا يف تصميم وتنفيذ وتطوير 

هذه السياسات والربامج. نحن بحاجة إىل جعل 
التواصل بني صانعي القرار واألطفال أقوى و:

من خالل إرشاك األطفال 
كفاعلني أساسيني للتغيري

تعزيز قدرات األطفال 
عىل التكيف مع املناخ 

والتخفيف من آثاره.

االستثامر يف التعليم 
بشأن تغري املناخ والبيئة.

متكني األطفال ليكونوا 
جزءاً من الحل

“نحن ، األطفال ، نطالب باتخاذ إجراءات وإيجاد حلول عاجلة 
لتغري املناخ. نحن األكرث ترضًرا ولكن األقل مسؤولية عن تغري املناخ. 
نحتاج أيًضا إىل أن يتم تضميننا أو استشارتنا عند الخروج بالحلول. 

وعندما يتم تضميننا ، نتعلم املزيد وبطريقتنا الصغرية ، نكون 
قادرين عىل اتخاذ اإلجراءات واملشاركة يف األنشطة التي تعالج تغري 

 املناخ مثل التخلص السليم من القاممة وزراعة األشجار “.

ميشال، 13 عام، كينيا



الرسائل الرئيسية

ليس لدينا وقت لنضيعه 
لتحقيق عامل آمن وشامل 
وصحي. ولهذا السبب ، 

أود أن أترك لكم الرسائل 
الرئيسية التالية ، والتي 
شاركتها أيًضا يف تقريري 

مع صانعي القرار.

لقد تم بالفعل ترك عدد كبري جًدا من األطفال 
خلف الركب ، وتؤدي أزمة املناخ إىل تفاقم هذا 

 الوضع. ال يوجد بلد محصن وال طفل محصن.
إن اتخاذ إجراء هو أمر ملح ، وكذلك وضع 

األطفال يف صميم االستجابة

يجب أن تأيت الحلول من زاوية جديدة: وذلك 
بالتعاون بني جميع القطاعات ، ووضع األطفال 

والنساء يف املركز.

هناك حاجة إىل مزيد من االستثامر يف األطفال 
لبناء مجتمعات آمنة وعادلة وشاملة وقادرة عىل 

الصمود من أجل األطفال ومعهم. يجب أن يشارك 
األطفال والشباب يف جميع مراحل تحديد الحلول 

 وتنفيذها.

يلعب مناخنا وبيئتنا دوًرا مهاًم 
للغاية يف حياتنا. أريد أن يفهم 

الناس أن تغري املناخ ال يؤثر عىل 
حياتنا فحسب ، بل يؤثر عىل 

أجيالنا املستقبلية أيًضا. إذا وقفتم 
مًعا ، وبذلتم جهًدا إلجراء تغيري ، 
فستشكركم البيئة. ستعدكم بهواء 

منعش وأنقى مياه وأعىل جبال 
وأنرض أشجار ، ثم يجب علينا أيًضا 
أن نظهر مسؤوليتنا ونعد باستعادة 

البيئة. إذا بذلنا جهد يف ذلك ، ميكننا 
 أن نفعل ذلك. كل يشء ممكن “.

فتاة، 13 عام، الهند

تعترب اإلجراءات امللموسة بشأن أزمة املناخ 
رضورية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ، ألن 

هناك ترابط بني أزمة املناخ والتنمية املستدامة: 
يحتاج العامل إىل بذل املزيد بشأن أزمة املناخ 

للميض قدًما.
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دعونا نستكمل 
املحادثة

 إليك عدد من املصادر التي 
نوصيك باالطالع عليها!

اقتباسات األطفال الواردة يف هذا التقرير مأخوذة من االستبيان عرب اإلنرتنت 
للتعليق العام رقم 26 التقرير املوجز لألطفال والشباب )أغسطس 2022( 

واملساهامت املبارشة من األطفال التابعني للمنظامت الرشيكة.
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