
 األطفال والشباب والعمل املناخي  حول إعالن 
 

 أسئلة شائعة 
 ما هو اإلعالن؟

مؤتمر األطراف الخامس   الل خ  2019من عام    ديسمبركانون األول/شهر  إطالق اإلعالن في  جرى  

متها  املستوى    ةرفيع ( ضمن فعالية  COP25والعشرين )
ّ
ست املؤتمر في    حكومة تشيلي نظ

ّ
ترأ التي 

 . مدريد ،العاصمة اإلسبانية

مع  بالتعاون  اليونيسف،  األ   YOUNGO1  مبادرة   قامت  حقوق  مبادرة  البيئية اطفوتحالف    ل 

(CERI )2  ،رئاسة العالم  املناصرة  الحكومات و   املؤتمر  بدعم  أنحاء  جميع  من  طالق  إل   والشباب 

 منها  اإلعالن  
ً
  املستويات على    وإجراءات املناخ الشاملة لألطفال والشباب لتسريع سياسات  سعيا

حّد و .  كافة التي  األساسية  األولويات  إلى  اإلعالن  أعضاءيستند  واألطفال   YOUNGO  مبادرة   دها 

 والشباب على مستوى العالم. 

 

 ملاذا اإلعالن مهم؟

 ي  
ّ
 مث

ً
 دت  تعهّ األولى من نوعها  من االلتزامات    ل اإلعالن مجموعة

ً
البلدان بموجبها بإيالء االعتبار دائما

املحّد ال  األطفال  باملناخ  حتياجات  املتعلقة  في سياساتها وإجراءاتها  نظرهم  دة وحقوقهم ووجهات 

أزمة املناخ    أّن باملتمثلة  حقيقة  ليسعى هذا اإلطار الشامل إلى االستجابة لو على جميع املستويات.  

 إقراره حقوق الطفل، مع تتعلق بهي أزمة 
ً
لكي  الهائلة لألطفال والشباب  ات واإلمكانات بالقدر  أيضا

كما    تغيير    عناصريكونوا   إهمال  و قوية.  معالجة  إلى  ال  املنتشراألطفال  يسعى  سياسات في 

األطفال في قلب العمل نضع  أن  من الضروري  بات    قد، حيث  املناخبشأن  خطط  الستراتيجيات و اال و 

حلول   في  نستثمر  وأن  تحمي  املناخي  تغيّ   هم عملية  آثار  املناخمن  إّن وتداعياته  ر  اإلعالن    .  تفعيل 

األطفال وقدرتنا على   تحويلي على حقوق  تأثير  له  بسيكون  التنمية    اتفاق الوفاء  وأهداف  باريس 

 املستدامة.

 

عة على اإلعالناملبلدان  كم عدد ال
ّ
 ؟وق

 ليونيسف للحصول اإللكتروني لوقع االطالع على املرجى ي  
ّ
 3عين على أحدث قائمة باملوق

 

 مكن تغيير اإلعالن؟هل ي  

 
 املمثل الرسمي لألطفال والشباب في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ  1
 من أصحاب املصلحة ويعمل على ضمان حق األطفال في بيئة  صحية  2

ً
 تحالف عاملي يضم عددا

3 https://www.unicef.org/environment-and-climate-change/climate-declaration  

https://www.unicef.org/environment-and-climate-change/climate-declaration


دها األطفال والشباب أنفسهم، وتم التوصل إلى توافق في اآلراء يستند اإلعالن إلى األولويات التي حّد 

،  2019عام  الفي  عملت على إطالقه  من قبل الحكومات املناصرة التي  الخاص باإلعالن  بشأن النص  

الدول األعضاء في األمم    هاوردتأالتغذية الراجعة التي    2021في عام    YOUNGOوقد قبلت مبادرة  

 ،  املتحدة
ً
مغلقا اإلعالن  نص  يعتبر  ذلك    لذلك  ومع  املرحلة،  هذه  إعداد  في  خاص  لحق  مجرى 

،  االلتزامات الواردة فيهمن    رشادات حول كل  مزيد  من اإل إضافي و   توفير سياق  من أجل  إلعالن  با

  مكن تحديثه على فترات  وي  
ً
 . أكثر انتظاما

 

 إرشادات إضافية مصاحبة لإلعالن؟  هل هناك أّي 

 من أجل اداعمة  إرشادات  لحق يضّم وضع محيث جرى نعم، 
ً
التي  لتزامات االفي تفعيل  ملض ي قدما

حيث  اإلعالنتضّمنها   توفير  ،  إلى  اإلرشادات  هذه  واملعلومات تهدف  السياق  من  املزيد 

إلى معالجة التعليقات واالقتراحات اإلضافية  كذلك  يسعى  ، و واملوارد/األدوات الداعمة عند توفرها

املوقعة   الدول  من  بهدف  الواردة  اإلعالن  أبعاد  على  امعينة  وجوانب  تعزيز  مكن ي  و إلعالن.  من 

بشكل   اإلرشادات  ي    تحديث  التأكبر.  المع  صل  وارجى  مزيد  فريق  على  للحصول  من    يونيسف 

 .بهذا الشأن املعلومات

 بلدان املرغب التقد  
ّ
عكس  يولالوطني    هاسياقليالئم  بشكل  أكبر  في تكييف هذه اإلرشادات  ة  عوق

 مثل هذه الخطوة قد تإّن    . األولويات واملبادرات الحالية
ّ
 وف

ً
أو تعزيز تعاون  ممتازة إلنشاء    ر فرصة

   .الشركاء املعنيين بما في ذلك املنظمات والشبكات التي يقودها أطفال وشبابمع القائم التعاون 

  م بصفته  ،ل البيئيةاطفمبادرة حقوق األ   وتحالف   YOUNGOالشركاء من مبادرة  اليونيسف و إّن  

 ر 
ً
 .لدعم حكومتكم لتحقيق هذه االلتزاماتأهبة االستعداد على  ،لإلعالن عاة

 

 كيف ي  
ّ
 حكومتنا؟ع مكن أن توق

 على اإلعالن التوقيع  ممكن لحكومتكي  
ً
  عن طريق إرسال نسخة ممسوحة ضوئيا

ّ
ع  من اإلعالن املوق

املبادرة  مانةاأل و  climate@unicef.org إلى لتحالف  بر  ع العامة 

secretariat@childrenvironment.org  . تتلّق و من  سوف  اإللكتروني  بالبريد  تأكيد  رسالة  ى 

 كما ندعوكم   .اليونيسف
ً
 األمر. صل ملتابعةواوتفاصيل التأحد املنسقين ف على للتعرّ  أيضا

 

 حدث بعد ذلك؟ سيماذا 

حكومتكرسالة    كماستالمبمجرد   إدراج     مالتأكيد، سيتم 
ّ
املوق األعضاء  الدول  قائمة  على في  عة 

على وسائل التواصل االجتماعي ونعرض   مسنعلن عن التزامكو   ،الخاصة باإلعالن  صفحة الويب

  إلعالن عن إلى ا  م ندعوككما  مة في جميع أنحاء العالم.  اواألحداث الهالفعاليات  خالل    ممواءمتك

 .MyPlanetMyRights#عبر هاشتاغ الخاصة  ممن خالل قنواتك انضمامكم
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 هامة،  ولئن كانت املواءمة مع اإلعالن خطوة أولى  
ّ

ها فرصة لتقييم  على أنّ   ه يجب النظر إليها أنّ إال

 .االلتزامات الواردة في اإلعالن وتفعيلها على املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية 

 

 إّن  
ّ
املوق الطموح من أجل األطفال"  الحكومات  "االئتالف عالي  إلى  ( HACC)عة مدعوة لالنضمام 

من أجل  صحية    آمن وبيئة    كبير على حقوق األطفال والشباب في مناخ    بهدف زيادة التركيز بشكل  

 ا
ً
السياسات ذات الصلة.  غيرها من وأهداف التنمية املستدامة و   في تنفيذ اتفاق باريس ملض ي قدما

 للحكومات التقّد مميزة  هذه فرصة  
ً
تحقيق من أجل  إلى جنب مع األطفال والشباب    مية للعمل جنبا

ووجهات    همورفاهالطموحة التي تضع احتياجات األطفال واألجيال القادمة    املزيد من اإلجراءات

 .وجوهرها في صميمها همنظر 

 

دة األطراف  الرئيسية متعّد والفعاليات عقد جلسات إحاطة على هامش األحداث قع من املتو هذا و 

 عن مناقشة فرص التعزيز الجماعي والوفاء بالتزامات اإلعالن، بهدف 
ً
 البلدان دعوة فضال

ّ
ة  عاملوق

بالتقّد  لالحتفال  املستوى  رفيعة  األحداث  في  املشاركة  أفضل إلى  على  أمثلة  وعرض  املحرز،  م 

هذا  واإلجراءات في  من العمل على الصعيد الوطني، والدعوة إلى مزيد  االلتزامات املمارسات لتنفيذ 

 الصدد. 

  نو كما  
ّ
املالحث  بلدان 

ّ
توافقهة  ع وق إبراز  التي    اعلى  واإلجراءات  اإلعالن   سمع 

ّ
لتفعيل  تت خذها 

   .أخرى   من خالل عمليات صنع القرار واملنتديات ذات الصلة، والدعوة إلى انضمام بلدان    االتزاماته

 

 
ً
أّن   وإدراكا التز   منا  خالل  من  هي  الطفل  بحقوق  للوفاء  طريقة  و محّد   امات  أقوى  في واضحة  دة 

مع اإلعالن مصدر   متجاه األطفال على املستويين املحلي والوطني، نأمل أن يكون توافقكات  سياسال

 م للقيام بما يلي: إلها

كلها  شامل للحكومة   اع نهج  تشاور والتعاون عبر الوزارات/اإلدارات ذات الصلة لضمان اتبّ ال •

 ن؛اإلعال القطاعات لتفعيل مختلف وعبر 

من شأنها أن قوانين أو سياسات أو برامج جديدة و/أو محّسنة سّن عن  يعلنبشكل  اإلعالن  •

 ن؛ تدعم تفعيل االلتزامات الواردة في اإلعال 

دين بشأن سياسات وإجراءات املناخ  ألصحاب املصلحة املتعّد   ةوطني فعالية  قمة أو  عقد   •

والشباب  راعية  امل أجل  لألطفال  به  تعزيز  من  تقوم  الذي  العمل  وعرض  باإلعالن  الوعي 

 يافعين؛ مشاركة األطفال والقادمة بخطة عمل للخطوات الإعداد و م حكومتك

وأهداف تنظيم   • باريس  باتفاق  الطفل  حقوق  وربط  اإلعالن  حول  برملاني  نقاش  أو  حوار 

 .التنمية املستدامة

 



 ؟املحرز  مكيف سيتم رصد التقّد 

حكومتك تتخذ  ي  عملية    خطوات    مبينما  اإلعالن،  و إرسال  رجى  لتفعيل  املستجّدات التطورات 

 إلينا الخطط و 
ّ
كم . وتسليط الضوء عليه ن من إبراز العمل النموذجيحتى نتمك

ّ
على جعل  كما نحث

 
ً
مرئيا اإلاملعلى    اإلعالن  املعنيين، على  تكم،  لحكوملكتروني  وقع  املصلحة  وإبالغ/إشراك أصحاب 

 ه.حداث على املستوى الوطني، كما هو مقترح أعال ات واأل فعاليسبيل املثال من خالل ال

  ذلك،    إلى جانب
ّ
   الدول نحث

ّ
على تضمين املعلومات املتعلقة باإلعالن وتنفيذه من خالل  ة  عاملوق

، وخطط التكيّ املساهمات املحّد مثل  آليات اإلبالغ ذات الصلة،السياسات و 
ً
ف الوطنية،  دة وطنيا

اتفاقية األمم املتحدة  الخاصة بتمكين املناخي، والبالغات الوطنية  واستراتيجيات العمل الوطني لل

واملراجعة ،  ر املناخ، وآلية املراجعة الوطنية الطوعية ألهداف التنمية املستدامةاإلطارية بشأن تغيّ 

 .حقوق الطفلاملعنية ب لجنة األمم املتحدة آلية اإلبالغ لالدورية الشاملة و 
  


