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األغفبياألغفبي  ٌألغفبي ثٛاعطخٌألغفبي ثٛاعطخ  

ثٍذح ثؤفشيميب  21غفً فٝ  600ِٓ خالي ِشبٚساد ِغ أوضش ِٓ ( (DRRٌمذ رُ رطٛيش ِيضبق اٌطفً ٌٍؾذ ِٓ ِخبغش اٌىٛاسس 

 . ٚآعيب ٚأِشيىب اٌالريٕيخ

طبس اٌىٛاسس فٝ أخ ثؾيش رُ عؤاي األغفبي ؽٛي أصبس اٌىٛاسس ػٍٝ ؽيبرُٙ ، ٚاٌشجىبد اٌزٝ رٛعذ فٝ ِغزّؼبرُٙ اٌّؾٍيخ ٌّٛاعٙخ اٌىٛاسس ٚأٌٚٛيبرُٙ ٌٍؾذ ِٓ

مب  ٌٍّٛاظيغ ٚف رؼشض إٌغخخ اٌّٛعضح اٌزبٌيخ ٌّيضبق اٌطفً خّظ ٔمبغ رُ اخزيبس٘ٓ ػٍٝ أعبط األٌٚٛيبد اٌزٝ ؽذد٘ب األغفبي ثؤٔفغُٙ، ٚرُ رغّيؼٙب ِؼب  . اٌّغزمجً

 .األوضش شيٛػب  

 

ٚاٌغٙبد اٌّبٔؾخ  بداٌٙذف ِٓ ٘زا اٌّيضبق ٘ٛ سفغ اٌٛػٝ ثبٌؾبعخ إٌٝ إرجبع ٔٙظ يشوض ػٍٝ اٌطفً ٌٍؾذ ِٓ أخطبس اٌىٛاسس، ٚإٌٝ اٌزضاَ ألٜٛ ِٓ عبٔت اٌؾىِٛ 

 . ش إٌّبؿرغيٚاٌٛوبالد ثبرخبر اٌخطٛاد إٌّبعجخ ٌؾّبيخ األغفبي ٚرٛظيف غبلبرُٙ ِٚؼشفزُٙ ٌٍّشبسوخ فٝ ػٍّيخ اٌؾذ ِٓ أخطبس اٌىٛاسس ٚاٌزىييف ِغ 

يغت أْ رىْٛ اٌّذاسط إِٓخ ٚأال رزٛلف ػٍّيخ اٌزؼٍيُ يغت أْ رىْٛ اٌّذاسط إِٓخ ٚأال رزٛلف ػٍّيخ اٌزؼٍيُ ( ( 11    

حذد رىل ىيالً ٗفٚ اىصباح رٕبج أّا ٗصذيقٚ إىٚ اىَذسست ف٘جذّإا . شعشث باىحضُ عْذٍا سأيج اىعاصفت حذٍش اىَذسست، ٗىٌ أرٕب إىٚ اىَذسست ألّٖا حذٍشث"

. لبي غفً ِٓ الٚط, "قذ حذٍشث  

 

يشيذٚٔٙبيشيذٚٔٙب ٌألغفبي اٌؾك فٝ اٌّشبسوخ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٌٝألغفبي اٌؾك فٝ اٌّشبسوخ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ( ( 33   
لبي رٌه غفً ِٓ , "أّا جضء ٍِ ىجْت اىط٘اسئ اىخٚ حٌ إّشاؤٕا فٚ اىَجخَع، ٕٗذفْا ٕ٘ اىحذ ٍِ ٍخاطش اىن٘اسد ٍِ خاله حْفيز ٍبادئ خطت اىَجخَع ىيط٘اسئ"

.عّٙٛسيخ اٌذِٕٚيىبْ    

  

يغت أْ رىْٛ اٌجٕيخ اٌزؾزيخ ٌٍّغزّغ إِٓخ، ٚ يغت أْ رغبػذ ٔظُ اإلغبصخ ٚإػبدح اإلػّبس ػٍٝ رمٍيً يغت أْ رىْٛ اٌجٕيخ اٌزؾزيخ ٌٍّغزّغ إِٓخ، ٚ يغت أْ رغبػذ ٔظُ اإلغبصخ ٚإػبدح اإلػّبس ػٍٝ رمٍيً ( ( 44

 اٌّخبغش اٌّغزمجٍيخاٌّخبغش اٌّغزمجٍيخ

يت اىضخَت بَا فئ َائبْاء اىجس٘س ألّٔ فٚ ٍ٘سٌ األٍطاس مو عاً ال يسخطيع األطفاه اإلىخحاق باىَذسست ألّٔ يجب عييٌٖ عب٘س األخاديذ ٗاألّٖاس ٗاىقْ٘اث اى"

 .لبي رٌه غفً ِٓ دٌٚخ ٌيغٛرٛ," اىنفايت إلغشاقٖا

 يغت أْ رصً ػٍّيخ اٌؾذ ِٓ ِخبغش اٌىٛاسس إٌٝ أوضش األغفبي ػشظخ ٌٍخطشيغت أْ رصً ػٍّيخ اٌؾذ ِٓ ِخبغش اٌىٛاسس إٌٝ أوضش األغفبي ػشظخ ٌٍخطش( ( 55

سْ٘اث، رٕب٘ا عيٚ ضفاف اىْٖش ىخجْب ٍيآ اىفيضاُ اىخٚ قذ حبيو ٍالبسٌٖ، ٗىنِ إّضىقج  5إىٚ  4فٚ ٍْطقخٚ ماُ ْٕاك ثالثت أطفاه يخشاٗح عَشٌٕ ٍا بيِ "

 .لبي غفً ِٓ اٌفٍجيٓ, "أقذاٌٍٖ ٍِ عيٚ ضفت اىْٖش فسقط٘ا فئ، فغشق األطفاه ألٌّٖ ال يسخطيعُ٘ اىعً٘

  اٌزؼٙذ اٌخبص ثّيضبق اٌطفً اٌزؼٙذ اٌخبص ثّيضبق اٌطفً 
ثبٌزٛليغ ػٍٝ اٌزؼٙذ أدٔبٖ، يّىٕه رمذيُ اٌذػُ ٌغؼً ٘زا اٌّيضبق ٚالؼٝ ٌزؾغيٓ ٚظغ األغفبي فٝ عّيغ أٔؾبء 

.اٌؼبٌُ  

ّحِ / ّحِ بإعطاء األٗى٘يت ىألطفاه ٗدٍجٌٖ فٚ بشّاٍج اىحذ ٍِ أخطاس اىن٘اسد، ٗأُ أقذً أّا / احعٖذ أّا "

ىَضيذ ٍِ اىَعيٍ٘اث ٗاىخ٘قيع عيٚ ٍيثاق  ",2013حقشيشاً عِ اىخقذً اىَحشص في اىَْظٍ٘ت اىعاىَيت فٚ عاً 
:األٌٍ اىَخحذة ىيطف٘ىت يشجٚ صياسة ٍ٘قعْا عيٚ االّخشّج  

 www.childreninachangingclimate.org.  

يغت أْ رىْٛ ؽّبيخ اٌطفً ٘ٝ األٌٚٛيخ لجً ٚأصٕبء ٚثؼذ اٌىبسسيغت أْ رىْٛ ؽّبيخ اٌطفً ٘ٝ األٌٚٛيخ لجً ٚأصٕبء ٚثؼذ اٌىبسس( ( 22  

ٚفٝ إٌٙذ الزشػ األغفبي رذسيت ػٍٝ اٌّٙبساد اٌؾيٛيخ اٌزٝ يشؼشْٚ أْ ٘زٖ . لبي رٌه غفً ِٓ ِٛصاِجيك" ,ال ّشعش بأٙ حَايت ٍِ قبو أٙ شخص فٚ ٍجخَعْا"

.ٚعيزُ رٛفيش سػبيخ خبصخ ٌُٙ ػٕذ ِٛاعٙزُ صذِخ ِٓ عشاء اٌىٛاسس" سخَنٌْٖ ٍِ حَايت أّفسٌٖ ٍِ اىَخاطش ٗاىَخاعب"اٌّٙبساد    



                                                                         يغت أْ رىْٛ اٌّذاسط إِٓخ ٚأال رزٛلف ػٍّيخ اٌزؼٍيُيغت أْ رىْٛ اٌّذاسط إِٓخ ٚأال رزٛلف ػٍّيخ اٌزؼٍيُ( ( 11

 

وبْ اٌزؼٍيُ ٘ٛ اٌّٛظٛع األوضش شيٛػب  ٚؽبص ػٍٝ أٌٚٛيبد األغفبي خالي اٌّشبٚساد، ٚيشيذْٚ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزذسيت فٝ ِغبي 

ُ اٌؾذ ِٓ أخطبس اٌىٛاسس، ٚيٛدْٚ إدِبط اٌؾذ ِٓ أخطبس اٌىٛاسس ٚرغيش إٌّبؿ فٝ إٌّب٘ظ اٌذساعيخ ٚثبٌٕغجخ ٌٍّذاسط يغت رىْٛ إِٓخ ٚيز

ّشيذ أُ ّخعيٌ ح٘ه اىحذ ٍِ ٍخاطش اىن٘اسد ٍِ خاله ّشاطاث اىخاسجيت؛ ألّٔ بإٍناّل إمخشاف اىحقيقت . "ثٕبء٘ب ػٍٝ أساض ِشرفؼخ

ٚيشيذ األغفبي أيعب أْ رىْٛ األدٚاد اٌزؼٍيّيخ ِؾّيخ ٚأِبوٓ ٌٍؼت اآلِٓ ؽزٝ يزّىٕٛا ِٓ ِٛاصٍخ (. لبي غفً ِٓ اٌصيٓ,( "باىََاسست اىعَييت

يمٛي األغفبي إرا ٌُ يزُ رؾذيذ ِٕبغك إِٓخ ٌٍؼت لجً ٚلٛع اٌىبسصخ فئْ ؽشوبرُٙ ِمزصشح ػٍٝ إِب أْ يٕزٙٝ ثُٙ . ؽيبرُٙ اٌطجيؼيخ ثمذس اإلِىبْ

. اٌّطبف ثبٌّىٛس فٝ ِٕبصٌُٙ أٚ اٌٍؼت في ثيئبد غيش إِٓخ ِضً ِمبٌت اٌمّبِخ أٚ ِيبٖ اٌفيعبْ  
 

يغت أْ رىْٛ ؽّبيخ اٌطفً ٘ٝ األٌٚٛيخ لجً ٚأصٕبء ٚثؼذ اٌىبسصخيغت أْ رىْٛ ؽّبيخ اٌطفً ٘ٝ األٌٚٛيخ لجً ٚأصٕبء ٚثؼذ اٌىبسصخ( ( 22   
  

د سعبأصبسد اٌّشبٚساد ػذدا  ِٓ اٌمعبيب اٌزٝ رؤصش ػٍٝ ؽّبيخ اٌطفً ٚشؼٛسٖ ثىيبٔٗ ثشىً ػّيك، ٚيشيذ األغفبي ؽّبيزُٙ ِٓ اٌغٍٛويبد ٚاٌّّب

ىقذ ". اٌعبسح ثؼذ ٚلٛع وبسصخ، ٚال عيّب إرا اظطشٚا إٌٝ رشن ِٕبصٌُٙ ٔزيغخ ٌزٌه، ٚأُٔٙ يشؼشْٚ ثؼذَ األِبْ، ٚػشظخ ٌٍخطش ٚغيش إِٓيٓ

ٚلبي (. لبي رٌه غفً ِٓ ِٛصِجيك(," حشمْا بي٘حْا ٗأحيْا اىٚ ْٕا عْذٍا حذثج اىفيضاّاث، ّٗحِ ّعيش فٚ اىخياً، ّٗحِ ال ّشعش باألٍاُ ْٕا

ِٚٓ اٌٛاظؼ أْ . إٌٝ اٌّذسعخ ٔزيغخ ٌٍىٛاسس اٌزٛلف ػٓ اٌز٘بةاألغفبي أيعب أْ ٕ٘بن رضايذ فٝ ػٍّيخ اإلرغبس ثبألغفبي ٚػّبٌخ األغفبي ٚ

 .ٌيغذ وبفيخ ٌؾّبيزُٙ" األعبٌيت اٌؼبديخ"ؽبٌخ اٌطفً إٌفغيخ ٚاالعزّبػيخ ٚوزٌه عالِزُٙ اٌجذٔيخ رزؤصش ثشذح ِٓ اٌىٛاسس، وّب أْ 

  يشيذٚٔٙبيشيذٚٔٙب ٌألغفبي اٌؾك فٝ اٌّشبسوخ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٌٝألغفبي اٌؾك فٝ اٌّشبسوخ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ( ( 33

إْ األغفبي ِغزؼذْٚ ٚساغجْٛ فٝ اٌّشبسوخ فٝ ارخبر رذاثيش اٌزصذٜ ألخطبس اٌىٛاسس ٚرغيش إٌّبؿ فُٙ يشيذْٚ اٌّغبػذح فٝ ٔشش اٌشعبئً 

 . اٌشئيغيخ ٚؽّبيخ ِغزّؼبرُٙ ٚوزٌه أٔفغُٙ

 ثبٌشغُ ِٓ أْ ثؼط األغفبي يؼزشفْٛ ثؤْ اٌزذاثيش اٌزٝ ارخزد ٌٕشش اٌٛػٝ ٚاٌّؼٍِٛبد ثبعزخذاَ اإلراػيخ، ٚاٌّمبثالد اٌغّبػيخ اٌّؾٍيخ

ٚيزٛلغ األغفبي ثً ٚيطٍجْٛ . ٚاٌضيبساد إٌٝ اٌّذسط، إال أْ غبٌجيخ األغفبي يشؼشْٚ ثؤُٔٙ ِؼضٌْٚٛ رّبِب  ػٓ أيخ ِؼٍِٛبد ثشؤْ اٌىٛاسس

ؽغجّب لبي غفً ِٓ (, "اٌىجبس ال يغزّؼْٛ إٌٝ ِب ٔمٛي"اٌّغبػذح ٌشفغ ِغزٜٛ اٌٛػي ِٚغزٜٛ اٌزؤ٘ت ٌٍىٛاسس، ثذال  ِٓ شؼٛس األغفبي ثؤْ 

إْ األغفبي ثؾبعخ إٌٝ أْ يزُ ِٕؾُٙ اٌفشصخ وّٛاغٕيٓ يؾك ٌُٙ اٌّغبّ٘خ ٚاٌّشبسوخ فٝ أٔشطخ اٌؾذ ِٓ أخطبس اٌىٛاسس ظّٓ (. ِٛصِجيك

 . ِغزّؼبرُٙ

يغت أْ رىْٛ اٌجٕيخ اٌزؾزيخ ٌٍّغزّغ إِٓخ، ٚ يغت أْ رغبػذ ٔظُ اإلغبصخ ٚإػبدح اإلػّبس ػٍٝ رمٍيً يغت أْ رىْٛ اٌجٕيخ اٌزؾزيخ ٌٍّغزّغ إِٓخ، ٚ يغت أْ رغبػذ ٔظُ اإلغبصخ ٚإػبدح اإلػّبس ػٍٝ رمٍيً ( ( 44

 اٌّخبغش اٌّغزمجٍيخاٌّخبغش اٌّغزمجٍيخ

فؼٍٝ عجيً اٌّضبي ٌزّىيٓ اعزّشاس اٌٛصٛي إٌٝ اٌشػبيخ اٌصؾيخ ٚثبٌزبٌٝ ٌٍؾذ ِٓ . إْ األغفبي يشؼشْٚ ثبٌزآوً اٌّغزّش ٌٍزّٕيخ فٝ ِغزّؼبرُٙ

ٚؽذدٚا أيعب اٌؾبعخ إٌٝ صيبٔخ ٔمبغ اٌٛصٛي . إٔزشبس األِشاض أصٕبء اٌىٛاسس، سوض األغفبي ػٍٝ أّ٘يخ اٌّغزشفيبد اآلِٕخ ٚاٌّشاوض اٌصؾيخ

ِٓ خالي رؾغيٓ اٌطشق ٚاٌغغٛس ألٔٗ ػٕذِب رزعشس ٚال يزُ اصالؽٙب ال يزّىْٕٛ األغفبي اٌغفش ثؤِبْ إٌٝ ِذسعُٙ ٚغبٌجب ِب يشغّْٛ ػٍٝ 

ٚلبٌٛا أيعب فٝ أٚلبد اٌىٛاسس يزُ ٚلف ِغّٛػخ ِٓ اٌخذِبد ٚال رزّىٓ عٙٛد إػبدح اإلػّبس إٌٝ إػبدح رٍه اٌخذِبد إٌٝ . اٌجمبء فٝ ِٕبصٌُٙ

ٚأخيشا  إُٔٙ يفّْٙٛ . إْ األغفبي ٌذيُٙ ٚػٝ لٜٛ ثعشٚسح رٕظيف ٚسػبيخ اٌجيئخ، ِٚذٜ رؤصيش اٌجيئخ اٌغيش إِٓخ ٚاٌمزسح ػٍيُٙ. اٌّؼبييش ااٌّؼمٌٛخ

يَنِ اسخخذاً ٍيآ اىسذ ألغشاض اىشٙ ٕٗزا س٘ف يساعذّا فٚ اىحص٘ه عيٚ اىغزاء " -أْ ؽّبيخ عجً اٌؼيش رغبػذُ٘ ػٍٝ اٌجمبء أغفبال  

 (.لبي غفً ِٓ ويٕيب(, "ٗحعييٌ أفضو

يغت أْ رصً ػٍّيخ اٌؾذ ِٓ ِخبغش اٌىٛاسس إٌٝ أوضش إٌبط ػشظخ ٌٍخطشيغت أْ رصً ػٍّيخ اٌؾذ ِٓ ِخبغش اٌىٛاسس إٌٝ أوضش إٌبط ػشظخ ٌٍخطش( ( 55   
  

يذسن األغفبي أْ إٌبط يزؤصشْٚ ثشىً ِخزٍف ِٓ اٌىٛاسس، فُٙ يشؼشْٚ أْ ثؼط إٌبط أوضش ػشظخ ٌٍىٛاسس ِٓ غيشُ٘ ُٚ٘ فٝ ؽبعخ إٌٝ 

ٌٚمذ لبَ األغفبي ثزؾذيذ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ ثّب فٝ رٌه اٌؼغض ٚاٌؼّش . إ٘زّبَ خبص، ِٚغ رٌه غبٌجب  ِب يزُ رغبً٘ ٘زٖ اٌغّبػبد ٚػضٌُٙ

باىْسبت ىٚ، فإُ ْٕاك ". وزؾذيذ ٌّغزٛيبد اٌشّٛي( خبصخ اٌّغزّؼبد اٌزٝ رؼيش فٝ ِٕبغك ٔبئيخ(ٚإٌٛع ٚاٌٛظغ االعزّبػٝ ٚلشة اٌّىبْ 

باس ألٌّٖ عخفشق مبيش ألّٔ ىٌ يخٌ اىخعاٍو بشنو ٍْاسب ٍع اىعذيذ ٍِ األطفاه اىَع٘قيِ بخ٘فيش اىَعيٍ٘اث اىالصٍت ىٌٖ ألّٔ ال يْظش إىيٌٖ بعيِ اإل

.ٚيشْٚ أيعب  أْ األغفبي اٌيزبِٝ ٚاألغفبي اٌصغبس دْٚ عٓ اٌخبِغخ ثؾبعخ إٌٝ ػٕبيخ خبصخ ِٓ ٔٛػٙب(. لبي غفً ِٓ اٌفٍجيٓ(" ,ٍعاقيِ   

فٝ ثٕغالديش، اىشؤيت اىعاىَيت ، ٚريّٛس اٌششليخ، ٚإصيٛثيب، ٚإٌٙذ ٚعّٙٛسيخ الٚط ِٚٛصاِجيك ٚاٌفٍجيٓ ٚفبٔٛارٛ؛ ثبعزخذاَ عّٙٛسيخ اٌذِٚيٕيىبْفٝ وّجٛديب، ٚاٌصيٓ، ٍْٚظَت سعايت األطفاه :  ٚأعشيذ اٌّشبٚساد 1

 . ٚاٌجشاصيً، ٚإصيٛثيب، ٚغبٔب، ٚويٕيب، ٌٚجٕبْ، ٌٚيغٛرٛ، ٚاٌّىغيه ٚٔيىبساغٛا ٚاٌفٍجيٓ ٚرٕضأيب ٚفيزٕبَ؛ ِٕظّخ ثالْ  فٝ إٔذٚٔيغيب

  


