
حلقة نقاشية
قوة املعرفة والعمل

أثر التغري املناخي على األطفال والشباب
     الغاية: 

يسعى املؤمتر إىل فهم ما يعنيه التغري املناخي لدى اجملتمع؛ وما هي اآلثار املرتتبة عليه، الكبرية منها أو الصغرية، وكيف 
يؤث��ر تغ��ري املن��اخ عل��ى األطف��ال والش��باب واجملتم��ع عموم��ا؟ يتطل��ع ه��ذا املنت��دى إىل فت��ح ح��وار ملناقش��ة اإلج��راءات اليت يتم 
اختاذه��ا م��ن قب��ل اجملتم��ع واحلكوم��ة واجله��ات املاحن��ة واجملتم��ع املدن��ي وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيس��يني. يس��عى 
املؤمت��ر إىل التطل��ع إىل املس��تقبل، والبن��اء عل��ى إج��راءات الي��وم لتخطي��ط التداب��ري ال��يت جي��ب اختاذه��ا م��ن أج��ل التخفي��ف 
م��ن آث��ار تغ��ري املن��اخ وتأث��ريه على مس��تقبل األطفال والش��باب يف العراق. تهدف اليونيس��ف إىل احلف��اظ على زخم عقد مثل 
هذه األحداث والبناء على النتائج والتحديات والدروس املس��تفادة للتعاون املس��تقبلي وختفيف اآلثار من خالل العمل مع 

الش��ركاء احملليني والدوليني.

أهم األهداف: 
1.فه��م كيفي��ة تأث��ري التغ��ري املناخ��ي عل��ى أطف��ال وش��باب الع��راق م��ن خ��الل مش��اركة البح��وث، واألمثل��ة ع��ن مش��اكل الع��امل 
احلقيق��ي، واحلل��ول وال��دروس املس��تفادة. سيس��اعد متري��ن تب��ادل املعرف��ة عل��ى اث��راء إس��رتاتيجية اليونيس��ف لألطف��ال والش��باب 

باملعلوم��ات، ويس��اعد يف توف��ري س��ياق للسياس��ة الوطني��ة العراقي��ة بش��أن االع��داد والتنفي��ذ.
2.الدع��وة إىل حتس��ني فه��م التأث��ري واإلج��راءات الالزم��ة للتص��دي لتغ��ري املن��اخ م��ن حي��ث صلت��ه باألطف��ال والش��باب واجملتمع��ات 

األوس��ع م��ع الرتكي��ز عل��ى أدل��ة تواف��ر البيان��ات ، والتأث��ري عل��ى األطف��ال واس��تدامة امل��وارد لألجي��ال القادم��ة.
3.االخنراط مع الطالب واجلامعات وأصحاب املصلحة يف اجملتمع، واجملتمع املدني ك� »وكالء التغيري« لتغيري السلوك املستدام 

واإلجراءات يف معاجلة تغري املناخ.
الفرتة والتأريخ: 

يستغرق االجتماع يوما واحدا وهو األول من حزيران 2022. 
املكان:

 قاعة املؤمترات الرءيسة يف اجلامعة التكنولوجية يف بغدا.
املشاركون:

• أساتذة وطلبة دراسات عليا وشباب متخصصون من جامعات عراقية خمتلفة.	
•  زمالء من اليونيسف، مكتب العراق. 	
• 	.)AUWCA( أحد العلماء اخلارجيني من احتاد مرافق املياه يف الدول العربية
• هئية مستشاري رئيس جملس الوزراء. 	
• ممثلون عن وزارات البيئة والصحة والشباب والرياضة والشؤون االجتماعية والرتبية. 	
• مسؤول حكومي يعمل على البنية التحتية الصحية والتعليمية. 	
• الشباب. 	
• أصحاب املصلحة من اجملتمع، الفاعلون االجتماعيون	
• اجلهات املاحنة.	
• منظمات اجملتمع املدني العاملة يف جمال املناخ.	
• وسائل اإلعالم. 	



اللجنة التنظيمية بعضوية الذوات املقرتحة امساؤهم يف أدناه: 
كادر اليونيسف: 

كني ليجنز، نائب ممثل اليونيسف يف العراق، بالوكالة.  
الدكتور على اخلطيب، اليونيسف، رئيس املياه والصرف الصحي والنظافة

الدكتور أمحد الغرباوي، اليونيسف، اخصائي املياه والصرف الصحي.
ارومينا بهاتنغار، اليونيسف، رئيسة قسم تغيري السلوك االجتماعي. 

هدير البوحياي، اليونيسف، مسؤولة يف برنامج تغيري السلوك االجتماعي.
هدى الساجي، اليونيسف، اخصائية تعليم.

اسراء اجلبوري، اليونيسف، اخصائية تنمية الشباب واليافعني. 
أولغا كيميا، اليونيسف،اخصائية تنمية الشباب واليافعني

مارينا درازبا، استشارية التغري املناخي

اجلامعة التكنولوجية: 
د. حيدر عبد ضهاد، مساعد رئيس اجلامعة التكنولوجية للشؤون العلمية

 د. حسن جوني، رئيس قسم اهلندسة املدنية
د. زينب بهاء حممد، رئيس مركز البيئة

جامعة بغداد: 
د. ندى خليفة الركابي، مركز التخطيط العمراني 

اخلطة املقرتحة: 
يرك��ز املؤمت��ر عل��ى اآلث��ار احلالي��ة واملس��تقبلية لتغ��ري املن��اخ على األطفال والش��باب من خ��الل تقييم كيفية تأث��ر املياه والصرف 

الصح��ي والتعلي��م والصح��ة بالبيئ��ة املتغرية والتأثري عل��ى التغيري داخل اجملتمع.
يرك��ز املؤمت��ر عل��ى اآلث��ار احلالي��ة واملس��تقبلية لتغ��ري املن��اخ على األطفال والش��باب من خ��الل تقييم كيفية تأث��ر املياه والصرف 

الصح��ي والتعلي��م والصح��ة بالبيئ��ة املتغرية والتأثري عل��ى التغيري داخل اجملتمع .

جي��ب تقدي��م دع��وة الس��تالم املس��تخلصات، أو امللخص��ات التنفيذي��ة حمل��اور اجللس��ات، وال تزي��د ع��ن 10 ش��رائح ال تزي��د مدتها عن 10 
دقائق لعرض القضية ، ما هو التأثري على اجملتمع أو البيئة الطبيعية أو البيئة املبنية والطريقة احملتملة إىل األمام. حنن نشجع 

على تقديم كل من البحث التقين واالجتماعي. اجللسات املواضيعية لتغري املناخ هي كما يلي:
ندرة املياه وأثرها على األطفال والشباب.  	
 تأثري الصحة والصرف الصحي على األطفال والشباب.  	
 التخطيط العمراني مقابل تغري املناخ.  	
 منظور الشباب، تغيري السلوك االجتماعي واالبتكار.  	



سيتم سيتم اختيار امللخصات األكثر صلة بكل موضوع موضوعي يف القدرات االجتماعية والتقنية من بني األوراق / امللخصات 
املتلقاة من قبل الفريق قبل الندوة ، وسيكون هناك متحدثان مشاركان لكل جلسة. سيتم تقديم جوائز ملقدمي األوراق.

س��يتم اختي��ار املس��تخلصات األكث��ر صل��ة ب��كل حم��ور م��ن املوضوع��ات املتعلق��ة بالق��درات االجتماعي��ة والتقنية من ب��ني األوراق / 
املستخلصات املتلقاة من قبل الفريق قبل الندوة، وسيكون هناك متحدثان مشاركان لكل جلسة. سيتم تقديم جوائز للمشاركني 

من مقدمي األوراق.

تتمح��ور حمتوي��ات اجللس��ات ح��ول تأث��ري التغ��ري املناخ��ي عل��ى املي��اه والصرف الصح��ي والنظاف��ة الصحية، والتخطي��ط احلضري 
م��ع الرتكي��ز عل��ى تأثريه��ا على الش��باب واألطفال. س��يتم حتدي��د موضوعات التغري املناخي بناًء على املناقش��ات بني أعضاء اللجنة 
املنظمة. س��تقوم اللجنة املنظمة بإعداد جدول األعمال بالتش��اور مع اليونيس��ف يف املكاتب القطرية، مبا يف ذلك جلس��ة افتتاحية 
رفيعة املستوى مع أبرز أصحاب املصلحة. سيختار أعضاء اللجنة أهم املستخلصات اليت سيتم تقدميها شفهيا كجزء من حلقات 

النقاش يف املؤمتر،

املتحدثون: 
من من املتوقع أن يقدم املتحدثون أدلة تصف حالة التغري املناخي على األطفال والشباب، أو دليل على التدخل الذي أظهر تأثريا 
على األطفال والشباب. سيحتاج املتحدثون يف احللقة إىل إعداد عرض تقدميي مدته 10 دقائق ويتم تشجيعهم على الوقوف أمام 
ملصقاتهم أثناء اجللس��ة. سيس��هل الرؤس��اء املش��اركون تقديم العرض / املقدمني واختتام األس��ئلة واألجوبة وتسهيلها. ميكن أن 

يكون الرؤساء املشاركون خرباء عراقيني أو موظفي اليونيسف أو املاحنني.
سيتم دمج جلسة الشباب يف جدول األعمال الذي سيقدم األفكار واالبتكارات وطرق املضي قدما للشباب يف العراق.

التوثيق/نش��ر املعرف��ة. س��تقوم اليونيس��ف بإنت��اج تقري��ر يتضم��ن املس��تخلص املقب��ول املدع��وم م��ن كل موض��وع م��ع ملخ��ص ل��كل 
جلس��ة. وخ��الل املؤمت��ر، س��يتم اس��تخدام منص��ات Twitter و Instagram و YouTube لنش��ر املعلوم��ات ومش��اركة النق��اش 

اجلماع��ي م��ع اجملتم��ع األوس��ع باس��تخدام #UNICEFClimateAction )حتت��اج إىل مزي��د م��ن التفك��ري(،



األجندة
التاريخ: 2022/6/1

املكان: اجلامعة التكنولوجية 

امليسر/املقدممراسم االفتتاحاالفتتاح

كادر اليونيسيف وUOTالتسجيل وتهيئة املنصة08:30-09:00

كلمات ترحيب وخطابات عن التغري املناخي يف العراق والتعريف 9:00 – 9:10 
امليسرة شهد القاضيبالضيوف رفيعي املستوى

09:20 – 09:10
 

النشيد الوطين	 
تالوة من القرآن الكريم	 
قراءة سورة الفاحتة 	 

 

د. أمحد الغبانكلمة اجلامعة التكنولوجية9:20 – 9:30 

وزارة البلديات09:30-09:40
معالي يلمز النجار

كني ليجنز، مساعد املمثلكلمة اليونسيف09:40-09:45

أمني بغداد09:45-9:55
السيد أمحد موسى

09:55-10:05

مواضيع كلمات الشباب:
التغيري يف العراق يف 30 عاما، إحداث الفارق يف 	 

حياتنا
الرتكيز على التغري املناخي مع شحة املياه 	 

والصحة والصرف الصحي وكيف يتمكن 
الشباب من إحداث التغيري. الرسائل الرئيسية؟

ينب، ناشطة شابة

اجللسة 1: تأثري التغري املناخي على األطفال والشباب - شحة املياه
10:15

القضية: أثر شحة املياه والتغري املناخي
)UOT( املساعد د. حيدر عبد

)UNICEF( د. علي اخلطيب

املهندس خلدون الكشمان  الرتتيبات املؤسسية لتحديات شحة املياه10:20-10:30
ACWUA

د. ندى الركابي UPCإدارة وحصاد املياه10:35-10:45

د. أمحد الزبيدي، قسم املياه تأثري التغري املناخي على املياه اجلوفية10:50-11:00
اجلوفية

احلضورمناقشات )أسئلة وأجوبة(11:15 -11:00

اسرتاحة قهوة 11:30-11:15 مع عرض فيلم قصري عن هور احلمار يف البصرة

اجللسة 2: تأثري الصحة والصرف الصحي على األطفال والشباب
د. حسن محودي + د. ديفيدالقضية: التغري املناخي والصحة11:30



د. مجال عبد الكاظم - وزارة أثر التغري املناخي على الصحة اجملتمعية11:35-11:45
الصحة

د. حممد اخلطيبإدارة املياه الثقيلة12:00 :11:50
فيلم قصري

دور املؤسسات الرتبوية يف مواجهة التغري املناخي: التحديات 12:05-2015
واحللول

د. لؤي عدنان، مديرية الرتبية

أسئلة ومناقشات12:15 –12:30

اجللسة 3: التخطيط العمراني - أثر التغري املناخي على اجملتمعات
د. كريم حسن )مدير مركز 
التخطيط العمراني( + مارينا 

)اليونسف(
د. صهيب لفته )واسط(التأثريات العكسية للتغري املناخي على املناطق احلضرية12:30-12:45
12:50- 13:05

13:05-13:10

التغري املناخي والنزوح

فيلم قصري عن املخلفات الطبية 

)UPC(   د. زبيده رفعت

13:10-13:25
أسئلة وأجوبة

اجللسة 4: منظور الشباب: تغيري السلوك االجتماعي واالبتكار

د. أكرم من وزارة الشباب + 13:30
إسراء من اليونيسيف

13:30-13:35

نتائج حزمة أدوات مشاورات التغري املناخي:
عملية التشاور مع اليونيسيف	 
إبراز املدخالت اجلماعية لدى فئة الشباب 	 

)واليت ستنعكس أيضا يف حزمة األدوات 
اإلقليمية(

)YPAG( زينب

13:35-14:45

13:50-14:00

جلنة الشباب
طيف )من البصرة(

شابتان ناشطان يف جمال التغري املناخي )من وزارة الشباب(
تأمالت شخصية عن املشاركة يف قضايا التغري املناخي

رسائل املناصرة من الشباب
أعضاء اللجنة الشباب يعلنون الفائزين ويقدمون العروض 

الفائزة ويتبادلون رسالة مناصر/دعوة للعمل

د. أكرم العطواني

كل أعضاء اللجنة

اجللسة اخلتامية

د. علي اخلطيب + ممثل توزيع شهادات التميز14:05-14:15
اليونيسيف

أمحد الغرباوياختتام املؤمتر وفرتة الغداء14:25



خلفية: 
تتطلب  تتطلب  معاجلة التغري املناخي تعزيزا للبحث العلمي والتطور التكنولوجي. سيوفر هذا املؤمتر فرصة للمقدمني لتقديم 
أدل��ة عل��ى تأث��ريات تغ��ري املن��اخ عل��ى األطفال والش��باب. كما تتطلب دعم طالب الدراس��ات العليا )ماجس��تري ودكت��وراه( يف اعتماد 
البحوث والدراس��ات حول مواضيع التغري املناخي، وزيادة اجلانب املعريف الذي ميكن جتس��يده يف البحوث اجلديدة واملتقدمة اليت 

ميكن حتويلها إىل مشاريع ختدم الواقع العراقي البيئي واالقتصادي واالجتماعي.      

تغيري االجتاهات الدميوغرافية يف العراق - حيث من املتوقع أن يصل عدد الس��كان الش��باب إىل 17.6 مليون حبلول عام 2040 )%27.1 
من السكان (، مما جيعل العراق واحدا من بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت ستشهد زيادة يف عدد السكان بنسبة 
50% عل��ى األق��ل يف العق��ود الثالث��ة م��ا ب��ني 2015 و 2050  - مم��ا جيع��ل م��ن األهمية مبكان للبلد  أن يعزز تنمية األطفال ومش��اركتهم 

يف العقد الثاني من حياتهم، لتمكينهم من تطوير إمكاناتهم الكاملة واالنتقال إىل مرحلة البلوغ على حنو مسؤول.                 

إن األطف��ال والش��باب م��ن ب��ني أكث��ر الفئ��ات تعرض��ًا لتأث��ريات التغ��ري املناخي، وليس��ت لديهم س��وى أق��ل املوارد للتكي��ف معه. كما 
أنهم يواجهون خماطر عالية من الكوارث والتغري املناخي - ال سيما من شح املياه واألمراض املنقولة، وتلوث اهلواء. وبغية الدعوة 
إىل االلت��زام السياس��ي وتغي��ري السياس��ة العام��ة، م��ن األهمية مبكان دع��م احلكومة العراقية لدمج أولويات اخلدمات األساس��ية يف 

سياس��ات واس��رتاتيجيات وخطط املناخ مثل خطط التكيف الوطنية واالس��هامات احملددة وطنيًا. 
يتوجب على حكومة العراق حتويل حالة الطوارئ الوطنية إىل فرصة لتحويل االقتصاد العراقي بشكل جذري، من أجل التكيف 
مع آثار التغري املناخي من خالل خطة عمل تقوم على رؤية تهدف إىل توفري ظروف معيشية أفضل لألطفال والشباب واألجيال 
القادمة. إضافة إىل ذلك، جيب أن نس��تفيد من الش��باب كمس��اهمني قيمني يف العمل املناخي. إن التحش��يد الش��بابي  غري املس��بوق 

حول العامل يظهر القوة اهلائلة اليت ميتلكونها حملاسبة صناع القرار ومتكينهم من استخدام مهاراتهم لتسريع العمل املناخي.  

وهلذه الغاية ، وبالتعاون مع اجلامعة التكنولوجية العراقية، تروم اليونيس��ف عقد مؤمتر حول تأثريات تغري املناخ على األطفال 
والش��باب. وس��ريكز املؤمت��ر عل��ى مناقش��ة أولوي��ات الدول��ة، واجمل��االت الناش��ئة اجلدي��دة، وااللتزام��ات جت��اه أجن��دة 2030، وتس��ريع 

التق��دم حنو النتائج.

 حالة اعداد االسرتاتيجية املناخية يف العراق، ودعم اليونيسف لالعداد 
تتمث��ل رؤي��ة احلكوم��ة العراقي��ة بش��كل واض��ح يف سياس��ة الع��راق العلي��ا يف التعام��ل م��ع قضي��ة التغ��ري املناخ��ي على املس��تويني الوطين 
والدولي. وجاء ذلك استجابة التفاقية باريس، اليت متت املوافقة عليها يف املؤمتر احلادي والعشرين لألطراف يف االتفاقية اإلطارية 
بش��أن التغ��ري املناخ��ي )UNFCCC( وتعك��س رؤي��ة الع��راق وسياس��ته العلي��ا يف التعام��ل م��ع مش��كلة التغ��ري املناخ��ي ب��كل اجتاهاته��ا 
وآثارها وأس��بابها. لقد بدأ العراق العمل على تنفيذ العديد من املش��اريع والدراس��ات اهلادفة للتكيف مع آثار التغري املناخي وختفيف 
االنبعاثات، لكن معظم هذه املشاريع توقفت بشكل كامل بسبب جماميع داعش االرهابية مما تسبب يف نتائج كارثية طالت كافة 
القطاعات، و هدد حياة وأمن وسالم اجملتمع. تعمل وزارة البيئة على مراجعة السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية مثل اسرتاتيجية 
التن��وع االحيائ��ي واس��رتاتيجية البيئ��ة وكذل��ك صياغ��ة مس��ودة الورق��ة اخلضراء اليت ته��دف إىل توجيه احلكوم��ة العراقية اجلديدة 

بش��أن تنفيذ األولويات العاجلة بش��أن االقتصاد األخضر. 

سيعمل املؤمتر على مواءمة وتعزيز أهداف املناخ الكربى لدى احلكومة العراقية، للتأكيد على التزامها باتفاقية باريس وتعزيزها، 
وتقدي��م حل��ول للتحدي��ات املش��رتكة املتعلق��ة باملن��اخ. وم��ن أج��ل حتقيق النجاح، حنتاج إىل إش��راك أف��كار املهنيني الش��باب يف اجلهود 
الوطني��ة بش��أن إج��راءات تغ��ري املن��اخ لتمكينه��م م��ن مش��اركة حلوهل��م، ودعمه��م للوص��ول إىل إمكاناته��م الكامل��ة، واملس��اهمة بش��كل 
إجياب��ي يف أحب��اث تولي��د األدل��ة واملالحظ��ات املتعلق��ة باملن��اخ. إن تدابري التكيف مع التغيري/الكوارث الطبيعي��ة والتخفيف من حدتها. 
كم��ا س��يتطلب مش��اركة كب��ار املس��ؤولني احلكومي��ني وممثل��ي الربمل��ان العراق��ي م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى نتيج��ة واضح��ة بش��أن 



جمموعة القوانني الالزمة، والس��لطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء وجملس الوزراء. س��يتطلب متكني مجيع الوزارات ذات الصلة 
من أجل تصميم وتنفيذ سلسلة من السياسات والقوانني؛ كما سيتطلب إنشاء مؤسسات متخصصة جديدة مهمتها معاجلة القضايا 
املتعلق��ة بتغ��ري املن��اخ عل��ى وج��ه التحدي��د؛ وس��يجمع ب��ني إنف��اق الدول��ة والتمويل م��ن الصناديق اخلض��راء وأس��واق رأس املال اخلاص 
واملاحنني الدوليني لتمويل االستثمار اجلديد الضخم املتصور. كما أنه سيكون مبثابة منصة إلنشاء شبكة قوية من املهنيني داخل 
العراق. واألهم من ذلك، لتمكني الشباب والفتيات والفتيان، مبا يف ذلك األكثر ضعفًا، من املشاركة بفعالية يف أجندة املناخ، جيب 
االستفادة من فرص املشاركة اهلادفة - جيب مراعاة أصواتهم ومساهماتهم حتى يتمكن العراق من حتقيق تقدم جريء ومستدام. 

                 

امللحق 1. ابرز الرسائل

أزم��ة املن��اخ أزم��ة حق��وق الطف��ل! ُتظه��ر األدل��ة العاملي��ة ع��دد األطفال والش��باب، مبن فيه��م العراقي��ون، الذين يتعرض��ون للمخاطر 
املناخي��ة والبيئية والصدم��ات والضغوط. 

حبس��ب مؤش��ر اليونيس��ف للمخاطر املناخية لألطفال )2021(، حيتل العراق املرتبة 61 عامليا من حيث األطفال والش��باب املعرضني 
ملخاط��ر املن��اخ، م��ع تعرض الفئات الضعيفة ومناطق معينة يف البالد ملخاطر أكرب.        

يف العراق، تعرض الوضع البيئي لعدد من الضغوط املتقاربة، ابتداًء من رداءة جودة املياه وإزالة الغابات وملوحة الرتبة إىل تلوث 
اهلواء والصراع وتغري استخدام األراضي، واليت أدت مجيعها إىل تدهور النظم البيئية الرئيسية واملناخ. آثار التغيري وشح املياه.       

يشكل تغري املناخ تهديدا كبريا لصحة األطفال والشباب وتغذيتهم، وتعليمهم ومنائهم وبقائهم وإمكاناتهم املستقبلية. 
ال م��كان آم��ن قب��ل عواق��ب تغ��ري املن��اخ. يواج��ه األطف��ال والش��باب يف مدارس��هم وجمتمعاته��م احمللي��ة وعائالته��م عواقب س��وء نوعية 

املي��اه والتل��وث وملوحة الرتب��ة والتصحر.  
تشكل أزمة املناخ تهديدا غري مسبوق لتنمية وبقاء وإمكانات مجيع األطفال، والشباب يف كل مكان يف العراق. يتعرض األطفال 

والشباب ملخاطر مناخية متوسطة إىل عالية يف العراق، مع تعرض الفئات الضعيفة ومناطق معينة من البالد ملخاطر أكرب. 
األطفال والشباب هم ضعفاء جسديًا، وأقل قدرة على حتمل الصدمات والبقاء على قيد احلياة مثل الفيضانات واجلفاف والطقس 
القاسي وموجات احلر، وأكثر عرضة من الناحية الفسيولوجية للمواد السامة، كالرصاص وأشكال التلوث األخرى، مما يؤثر 
على األطفال والشباب أكثر. من البالغني، حتى عند التعرض جلرعات أقل؛ أكثر عرضة خلطر املوت مقارنة بالبالغني بسبب 

األمراض اليت من احملتمل أن تتفاقم بسبب التغري املناخي. 

ال ميثل األطفال والش��باب اجليل القادم أو املس��تقبل لبلد العراق فحس��ب، بل ميثلون أيضا وكالء التغيري، س��واء من حيث العمل 
أو الدع��وة إىل العمل.

جيب إشراك األطفال والشباب يف مجيع عمليات صنع القرار املتعلقة باملناخ وجيب مساع أصواتهم وأخذها يف االعتبار.

هذه الندوة هي جمرد بداية ملناقشة التغري املناخي. جيب اتباع اإلجراءات، واليونيسف مستعدة لالنضمام إليكم.
تعترب معاجلة تأثريالتغري املناخي على األطفال والشباب واجملتمعات الضعيفة أولوية عاملية لليونيسف. على املستوى العاملي إىل 
املستوى الوطين، تدعو اليونيسف إىل تعزيز التزامات البلدان خبفض االنبعاثات، واالعرتاف بالشباب ووضعهم يف قلب السياسات 

واخلطط املناخية.



يس��ر اليونيس��ف أن تتعل��م م��ن األكادميي��ني العراقي��ني واجله��ات الفاعل��ة ذات الصل��ة م��ا ميكنن��ا القي��ام ب��ه مع��ا الخت��اذ إج��راءات 
حلماي��ة األطف��ال والش��باب م��ن عواق��ب التغ��ري املناخ��ي.

يف العراق، تدعو اليونيسف احلكومات الفيدرالية واإلقليمية والشركات واملسؤولني املعنيني يف العراق إىل:
زيادة االستثمار يف التكيف مع املناخ والقدرة على الصمود يف اخلدمات الرئيسية لألطفال والشباب. ومن أجل محايتهم ، ومحاية 
اجملتمعات، والفئات األكثر ضعفًا من أسوأ تأثريات املناخ املتغري بالفعل، جيب تكييف اخلدمات احليوية، مبا يف ذلك أنظمة املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية، واخلدمات الصحية والتعليمية.
تزوي��د األطف��ال والش��باب بالتعلي��م وامله��ارات املتعلق��ة باملن��اخ، وال��يت تع��د ضروري��ة لتكييفه��م اس��تعدادا آلث��ار التغ��ري املناخ��ي. علينا 

واج��ب جت��اه كل الش��باب واألجي��ال القادمة.
تعزيز املش��اركة املدنية اهلادفة للش��باب بش��أن تغري املناخ وإش��راك الفتيات والفتيان، وخاصة األكثر ضعفًا يف مجيع مفاوضات 

وقرارات املناخ الوطنية واإلقليمية والدولية.
تأك��د م��ن أن التع��ايف م��ن جائح��ة كورون��ا أخض��را، ومنخفض الكربون وش��امل حتى ال يتم املس��اس بقدرة األجي��ال القادمة على 

معاجلة أزمة املناخ واالس��تجابة هلا.


