


عمل األطفال
وأأسفيتؤدىعامليةظاهرةاألطفالعملقضية
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عمل األطفال يف التشريعات الدولية

182اتفاقية

بشأن حظر 

أسوأ أشكال 

عمل االطفال

138اتفاقية 

بشأن الحد 

األدنى لسن 

العمل

اتفاقية حقوق 

الطفل عام 

1989



ظاهرة التغير املناخي

:هو

ياضطراب  
يارتفاعمعاألرضمناخف   

ف 

يوتغاألرضيةالكرةسطححرارةدرجات ي 

ي  
هوريوتدالطبيعيةالظواهريطبيعةف 

يللغطاءمستمري  
يالوللتنوعالنبات   

.بيئ 



االسباب

طبيعية

تاريخ تغير كمية االشعاع الشمس ي الذي يصل الي األرض ويحدث عبر ال•

واملحيطات تلعب االنفجارات البركانية والتغير في دورة املياه في البحار •

غير 

طبيعية

ورياالحفالوقودعلياالعتمادمثلاإلنسانيةالنشاطاتمنالتلوث•

خدامواستللطاقةورئيس يأساس يكمصدر طبيعي،غاز بترول،"فحم"

زيادةلياأدىمماكبير بشكلالصناعاتفيوكربون وفلور الكلور غازات
غازاتمنالحراري االحتباسغازات
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تداعيات التغريات املناخية
ي( الخارجية–الداخليةي)زيادةيأنماطيالهجرةي• وحيالجماع  .والي  

ورةينقلهميلمناطق• يبعضيالفئاتيمنيالسكانيلض  يعل  أخرىينتيجةيالتأثي 

يدي السيولي،يالتشر

ي• يقدراتيالمجتمعاتيالتكيفيةيوبالتال  يعل  يالسلئ   يالتأثي   
 
يالمساهمةيف

يمخاطريامنيةياليحضيلها .زعزعةياستقرارهايماييؤدييال 

يضعفايمثلياالي• يوخاصةيالفئاتياألكير طفالياالزماتيالصحيةيللعاملي  

اتياويالمياه .وانتشارياالمراضيالمنقولةيعنيطريقيالحشر

ي• اد–الجوعي)تراجعياإلنتاجيالزراع  ةياالستي 
تيارتفاعيمعدالي( كير

المجاعاتيوسوءيالتغذيةيفضاليعنيزيادةيأسعاريالسلعيوالمنتجات

.الغذائية

يلخلقيتربةيخصبةيللتطرفيوال• يوالعالم  فقريتهديدياالمنيالقوم 

.والضاعاتيالدامية



اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ 

العالمل دو فطنتالعالمتواجهالتياملناخزمةأتداعياتطارإفي
نمللحدالعالمدول كلتكاتفتستدعىاملواجهةحتميةنأ

لةاملتحداألممعنصدرلذلكالظاهرةلهذهاملؤديةاألسباب
يبشأناالطاريةاالتفاقية ي(UNFCCC)المناختغي  ه 
يتأسستدوليةبيئيةمعاهدة  

 
هدفها1992عامف

اتتثبيت"هو(2المادة) يالدفيئةغازاتتركي    
 
الغالفف

يتدخلدونيحولمستويعنديالجوي جانبمنخطي 
ياالنسان  
 
يالنظامف  

."المناخ 



ملاذا األطفال 
وفىعاملبشكالعربيةاملجتمعاتفيضعفاالفئاتاكثرهماالطفال▪

تداعياتنمتضررااألكثرالفئةهماألطفاليكون املناخيةتغيراتظل
لجسمانيةواالنفسيةمنهااالبعادمتعددالضرر وهذااملناخيةالتغيرات
.والذهنية

خذناأذاإاملناخيةالتغيراتمنضررااألكثرعامبشكلاألطفالكاناذا▪
فيبالفعليهأخرى فئةلدينافيكون العامليناألطفالاالعتبارعينفي

:مركبهناوالخطراملحدقالخطرنطاق

.عملالبيئةملخاطريتعرضواعامبشكلالعامليناألطفال:اوال

.املناخيةالتغيراتمخاطر:ثانيا



تقرير جامعة هارفرد
ضعافأثالثةمنيقربمايسيواجهوناليوماألطفال

يالمناخيةالكوارث  
يبمايجدادهمأواجههاالئ   

 
رائقحذلكف

.والجفافوالفيضاناتوالعواصفالغابات

يأيالحرائقهذهتصبحانالمرجحمن يشيوعايكير  
 
لقرناف

ينالحادي يثاريأبسببوالعشر .المناختغي 

ياألطفاللدىالمناعةجهزةأتزالالي  
 
وهمالنمويطوريف

بونيأكلون يويشر تنفسونيانهمكمايلحجمهمبالنسبةاكير

ةالالهواءلملوثاتتعرضهممنيزيديممايارسعبمعدل خطي 

ي  
ريتلحقنأيمكنالئ  .برئتيهمالض 
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تقرير هارفرد/ ت 
يإالمرتفعةالحرارةدرجاتتؤدي ياألوزونمستويزيادةل  عل 

ىلدالربوينوباتيسببملوثوهوياألرضسطحمستوي

.األطفال

ييؤدي يإالمناختغي  يأيالحرارةموجاتجعلل  اطولويسخونةكير

يخطرةتكونانالمحتملومن– ياألطفاللعبعل   
 
ارجالخف

يالتحديالنهامةقضيةوهذه يواجهالذياألولالصح 

يوقتاييقضونعندماي.السمنةهوياليومأطفالناي  
 
الطلق،ءالهوايف

باتالحرارياالجهاديلإذلكيؤدينأيمكن الشمسوض 

اتالتعرضوزيادة القراديمثللألمراضالحاملةللحشر

.والبعوض



عن ( بعداملشار إليه باملؤشر فيما)يكشف مؤشر تعرض األطفال ملخاطر املناخ 

:الحقائق التالية

240 ؛مليون طفل معرضون بشدة للفيضانات الساحلية

مليون طفل معرضون بشدة للفيضانات النهرية؛ 330•

مليون طفل معرضون بشدة لألعاصير؛ 400•

مليون طفل معرضون بشدة لألمراض المنقولة  600•

بالحشرات؛
مليون طفل معرضون بشدة للتلوث بالرصاص 815•

مليون طفل معرضون بشدة لموجات الحر؛ 820•

مليون طفل معرضون بشدة لندرة المياه؛ 920•

ن تلوث مليار طفل معرضون بشدة لمستويات مرتفعة للغاية م•

الهواء
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حقوق الطفل املنتهكة يف ظل التغريات املناخية

والبقاءوالنموالحياةفيالحق➢

الصحةفيالحق➢

التعليمفيالحق➢
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التأثريات املباشرة
:االجهاد الحرارى 

.التعرق الغزير•

.الجفاف•

ورم في الرجلين•
قدان امللح علي اثر ف)تشنجات في العضالت الشعور بالغثيان والضعف واالرهاق •

.(من الجسم

.انخفاض في ضغط الدم وارتفاع بمعدل ضربات القلب واالغماء•

.سرعة الغضب والشعور بالصداع والدوخة•

.البول يصبح داكن اللون ومركز الي حد كبير•
يد من قدرة زيادة في نسبة التعرض لخطر املبيدات وذلك بسبب التعرق الذي يز •

؟الجلد على امتصاص السموم الكيميائية
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التأثريات الغري مباشرة
.جفاف في الجلد•

.الشيخوخة املبكرة•

.إصابات تحدث تغيرات في سماكة الجلد•

.ومميتجداخبيثوبعضهاالجلدسرطاناتمنمختلفةأنواع•
الييؤديمماالراحةبعدمالعاملشعور بسببوذلكالحوادثوقوعإمكانيةزيادة•

.زتنجاناملفروضمنالتياملهامعلىالذهنيالتركيزبمستوى انخفاض
إذاالحراري االجهادحالةتفاقمنتيجة(heatstroke)الحراريةالدماغيةالسكتة•

مااليسمالجحرارةدرجةفترتفعاملناسبالعالجيقدمولمللحرارةالتعرضاستمر

بول اللون ويصبح(التعرق يتوقف)جافاالجلدويصبحمئويةدرجة40الفوق 

الوعيعنغيابحالةفياملصابيدخلوقدنهائياالبول درينقطعوقدجداداكنا

.املوتاليالحالةتؤديانوممكنعميقة



ناخيةاملخاطر اليت يواجها األطفال يف ظل التغريات امل
الصحة النفسية:

ينأيمكن  
قوالحرائالعواصفمنالصدماتمناألطفاليعات 

ى ييمكنهم.الكي  عطيلوتالعائالتواجتثاثالمنازلتدمي 

هايويأالمدارستالفإطريقعنالتعليم يإييؤدقديممايتدمي  ل 

ؤديينأيمكنللصدمةالالحقواالجهاديالقلقمعدالتيارتفاع

يإالتوترهذاي يمراضأل   
 
مراضأمثلالحياهمنالحقوقتف

يوالتدهوريالدمضغطوارتفاعالدماغيةوالسكتةالقلب  
 
المعرف

يأياألطفاليكونقدي عندمايئاباالكتويأبالقلقللشعوريعرضةكير

يحتمالإيواجهون يمايإ–المناختغي   
 
ويأفمتطريطقسشكلف

يمعرفةمجردي .نفسهالمناخبتغي 




