
تقرير المقرّر الخاص 
  لألمم المتّحدة  
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��ͨΞΗΌΛΌ��bUÈ��WsY%̀��,%ɇ�˯��geʜ���ɇzX�Uɇ��

�b\�9e��p���ɇ�5���0D�)e�˰	�m˼P�le�ɵ\��bUÈ��?ɇ0M�y
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تلوّث 
 الهواء  

تلوّث 
 املياه 

التغّ 
 املناخيّ 

املواد 

 الكيميائيّة 

والنفايات 

أنظمة 
 أيكولوجيّة 
 غ 
 متوازنة 

يتنفس الطفل برسعة أكرب من غه، وبالتايلّ هو أك عرضة 
ألمراض الصدر، ك يصعب عليه التعايف.  

يرشب أك من شخص من ب 4 أشخاص حول العا مياهًا 
غ نظيفة وغ آمنة؛ ما قد يؤديّ إىل العمى وأمراض أخرى.  

عندما تقع فيضانات أك دمارًا وبوتة أرسع، قد يضطرّ 
الطفل إىل مغادرة منزله؛ ك قد يفرتق عن أرسته ما يعرّضه 

إىل الخطر.  

يف بعض البلدان، يقوم األطفال بإعادة تدوير الهواتف 
املحمولة القدة من دون تزويدهم عدّات السالم؛ ما قد 

يعرضهم إىل مواد كيميائيّة مرضّة.  

تعرِّضُ البيئةُ الطبيعيّة السليمة الطفلَ إىل العديد من 
األوضاع املختلفة. 

فال بدّ من تعريضه إىل العديد من الجراثيم املختلفة ليبقى 
بصحّة جيّدة (ويتفادى الحساسيّة مثالً).  



لكلّ طفل الحقّ يف 
الرعاية الصحيّة الجيّدة 
النوعيّة والبيئة 
النظيفة - 

 املادة 24 من اتّفاقيّة األمم 
املتّحدة لحقوق الطفل. 

لكلّ طفل الحقّ يف معاي 
معيشيّة مالة، ا يف 
ذلك ما يتعلّق بالتغذية 
واإلسكان واملياه  - 
 املادة 27 من اتّفاقيّة األمم 
املتّحدة لحقوق الطفل. 

يزيد عدم كّن الطفل من غسل يدَيْه 

ياه نظيفة، من مخاطر إصابته بأمراض  

مثل جراثيم املعدة.  

عندما تنقص املواد الغذائيّة، قد يصاب 

الطفل بالجوع واملرض.  

يواجه العديد من األطفال الكث من 

املخاطر عندما يلعبون، بسبب تلوّث 

املياه ومكبّات النفايات املكشوفة.  

كن منع وقوع 1.5 مليون حالة وفاة 

طفل  يبلغ الخمس سنوات بعد، عرب 

التخفيف من املخاطر البيئيّة عىل 

الصحة. 

لكلّ طفل 
 الحقّ يف 
 الحياة والنموّ – 
 املادة 6 من اتّفاقيّة األمم 

املتّحدة لحقوق الطفل.  

الحقّ 
 يف 
 الحياة 
 والنموّ 

الحقّ 
 يف 
 الصحّة  

الحقّ يف 
مستوى 
معييشّ 
 مالئم 

الحقّ 
 يف 
 اللعب 
واالستجم  



عىل كلّ طفل أن يتمكّن من التعلّم يف 

الطبيعة، وأن يشارك يف مشاريع تطال 

قضايا تؤثّر عىل البيئة عىل املستويَْ 

املحيلّ والعامليّ. 

عىل الطفل أن يتعلّم 
كيف يحرتم البيئة 
الطبيعيّة – 

 املادة 29 من اتّفاقيّة األمم 

املتّحدة لحقوق الطفل.  

التعليم 

عىل الحكومات أن تتحدّث إىل األطفال 

وأن تأخذ خرباتهم وأفكارهم بع 

االعتبار عند صنع القرارات الخاصة 

بالبيئة.  

عىل الحكومات أن تأخذ 
رأي األطفال بشأن القضايا 
التي تؤثّر عليهم، وأن 
توليه االعتبار الواجب – 
 املادة 12 من اتّفاقيّة األمم 
املتّحدة لحقوق الطفل.  

احرتام 
 آراء 
 الطفل  

يجدر معالجة الشكاوى معالجةً رسيعة وعادلة، ك يجدر تقديم حلّ 

وجواب للطفل (عىل غرار إعطاء أمر ألحدهم بالتوقّف عن إلحاق الرضّر 

بالبيئة).  

الشكاوى 
وسبل 
االنتصاف  

لكلّ طفل الحقّ يف 
طلب املعلومات 
وتلقّيها – 

 املادة 13 من اتّفاقيّة األمم 

املتّحدة لحقوق الطفل.  

يجب توف املعلومات البيئيّة للطفل 

املعلومات  بطريقة يسهل فهمها.  

تُطبّق حقوق الطفل عىل 
كافة األطفال بغضّ النظر 
عن جنسهم، أو عرقهم، أو 
دينهم أو قدراتهم – 
 املادة 2 من اتّفاقيّة األمم 
املتّحدة لحقوق الطفل.  

عىل الحكومات أن تضمن تّع األطفال 

بحقوقهم عىل قدم املساواة. فبعض األطفال 

يواجه تحدّيات إضافيّة (مثل الفتيات يف ظلّ 

النقص يف املياه النظيفة، أو األطفال ذوي 

اإلعاقة عند وقوع كوارث طبيعيّة).  

معاملة 
 جميع 
األطفال 
 عىل قدم 
املساواة 



يجب أن تشكّل مصالح الطفل أولوية 

لدى الحكومات عند سَنّ القوان التي 

قد تؤثّر عىل البيئة.  

عىل وكاالت حية 
البيئة أن تحرص عىل 
أنّ الجميع يحرتم 
القواعد التي تحمي 
الطفل.  

سنّ  
القوان 

عىل الحكومات أن تتعاون لتضمن 

حية حقوق الطفل يف العا أجمع.  

ففي بعض األحيان، 
تُرمى النفايات السامة 
لبلد معّ يف بلد آخر، 
ما يؤدّي إىل إلحاق 
الرضر باألطفال.  

التعاون 
 يف العمل  

عىل الرشكات أن تتأكّد من تأث 

أنشطتها، وعليها أن تطبّق إرشادات 

األمم املتّحدة الخاصة بالرشكات وحية 

حقوق الطفل.  

قد ينعكس استخراج 
الرشكات الفحم من 
األرض أو استخدامها 
مياه األنهر، عىل حياة 
األطفال املحليّ.  

الترصّف 
سؤوليّة  

يجب أن تأخذ القرارات بشأن املشاكل 

البيئيّة حقوق األطفال الجدد الوافدين 

إىل كوكبنا بع االعتبار. 

فبعض البلدان يفرض 
قوان تُلزم الحكومة 
وغها من األطراف 
حية البيئة احرتامًا 
ألطفال املستقبل.  

التفك يف 
املستقبل  

عىل الحكومات أن تأخذ بع االعتبار األبحاث التي تلقي الضوء عىل 

كيفيّة تأث البيئة عىل الطفل. وعليها أيضًا أن تسأل الطفل عن رأيه يف 

الخطط التي ترغب يف اعتدها.  

التأكّد من 
األثر  
البيئيّ  



تقرأوا كتبًا بشأن البيئة، وأن تتحقّقوا من املعلومات املتوفرة عىل 

اإلنرتنت.  

الحصول عىل 
املعلومات 

تتكلّموا عن املوضوع يف املدرسة أو عىل وسائل التواصل االجتعيّ.  

نرش 
 الخرب  

تقلّلوا من النفايات وتعيدوا استخدامها وتعيدوا تدويرها؛ وأن 

تتنقّلوا سًا عىل األقدام أو عىل الدرّاجة الهويّة بدالً من استخدام 

املبادرة إىل 
العمل  

تنضمّوا إىل مجموعة بيئيّة يف املدرسة أو املجتمع، أو أن تطرحوا 

قضايا البيئة يف أحد برملانات الشباب. 

إطالق 
الحمالت 

تتّصلوا بسلطة محليّة أو تتكلّموا مع شاب مسؤول بشأن رفع دعوة 

يف هذ املجال.  

رفع 
 شكوى  



عندما تُرمى مواد مرضّة للبيئة.   التلوّث  

يضمّ كافة الكائنات الحيّة مثل النباتات والحيوانات يف 

منطقة محدّدة. وتعتمد جميعها عىل بعضها البعض من 

جهة، وعىل الجد كالهواء واملياه، من جهة أخرى.  

النظام 
اإليكولوجي 

تسبّب البرش بتدفئة املناخ من خالل حرق الوقود 

األحفوريّ الذي يؤدّي إىل انبعاث العديد من الغازات، 

ما يؤدّي إىل حبس الحرارة يف السء.  

تغّ 
 املناخ 

هي حقوق يتمتّع بها كلّ البرش، وتضمن معاملة الجميع 

باحرتام وعىل قدم املساواة.  

وقد ساعدت األمم املتّحدة البلدان عىل عقد العديد من 

االتّفاقات الخاصة بحقوق اإلنسان.  

حقوق 
اإلنسان  

اتّفاقيّة األمم املتّحدة لحقوق الطفل هي الئحة الحقوق 

التي يتمتّع بها كلّ أطفال العا. وهي وعود حاسمة قامت 

بها الحكومات لتضمن أنّ األطفال يعيشون حياةً سليمة.  

اتّفاقية األمم 
املتّحدة 



أعدّ هذه النسخة السهلة عن تقرير املقرّر اخلاص، ووضعها يف متناول األطفال كلّ من أندي، وكاتريونا، وألن، وفييونا، 
وغربيال، وهنا، وكايتي، ومايغن، ونويال، وأوراليث، وبريس، وبريس، وروما وشيفاين (وهم طالًب يف مدرسة 

راثمور يف بالفاست).  

وقد عملوا مع الربوفيسورة لورا الندي، والدكتورة ميشال تامبلتون وجني بانكس من مركز حقوق الطفل 
 يف جامعة بالفاست، واملصمّمة اجلرافيكيّة جورجيا (من بيللو ديزاينز). 

وقدّم املشورة جون نوكس املقرّر اخلاص املعنيّ بحقوق اإلنسان والبيئة، وفريقه، وجوناس شوبرت 
 من االحتّاد الدويلّ ألرض اإلنسان، واليانا عزام  التي سامهت يف إعداد املطوية باللغة العربية. 

نشكر دعم برنامج األمم املتّحدة للبيئة. نشكر دعم برنامج األمم املتّحدة للبيئة. 

تمّ إعداد هذا التقرير بترصّف عن تقرير املقرّر اخلاص حول حقوق الطفل والبيئة 
 .(A/HRC/37/58)

www.ohchr.org :ّللحصول عىل معلومات إضافيّة، الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوينّ التايل
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