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َ ٍ                              في مجلس مستقبل العالم، نكرّس جـھوَدنا لضــمان كوكب يوفر بیئـة ُُ ٍ ِ ِ ِ
ُُ ٌٌ ِ                              صحیة ألوالدنا وأحفادنا، وحیث أننا صوت مؤثر يدافع عن حقوق األجیال ّ ِ ِ ٍِ

ُ ِ                              المسـتقبلیة، نعمل على ســد الفجـوة اآلخــذه في االتستـاع بیَن ما      ُّ ِ ِ ِِ
                              يجـب علینا فعله وما يفرضتـه علینا الواقـع. لذا، يســرني أن أرى ھذهُُّ

ُ ًَ َ َ                               السلسلة تحـقق نجـاحا، إذ أنھـا تھـدف إلى أن تكتون صـوتا لكـم أيھاً

َ                              الشـباب. ونرجو أن تكون مصـدر إلھام لكم لتنشـطوا في ھذا المجال!

                              ونسـعى من خـالل سـلسـلة القصـص ھذه إلى تحـتقیق ما جـاء في
ُُ ِِ                              "اتفـاقیة األمم المتحـدة لحـقوق الطــفل" وإعـالن "المســتقبل الذيّ

ٍننشده". ھذا ھو الكتاب الثاني،من تألیف سفیرة الشباب كیھكاشان باسو، ويحكي عن قصة ِ
َّ ُ ِملھـمة لفتـاة تصــنع التغیر المنشــود، إذ تتجــاوز كل النزاعات، وتتغـلب على الَجـفاف بزراعة ُّ ِ ِ ٍ ٍ ِ

ِاألشجار واالعتناِء به من أجل خیر مجتمعھا بأكمله. ِ ِ ِ

جاكوب فون ويكسول

ُ ُ ِِمؤسس ورئیس مجلس إدارة مجلس مستقبل العالم ّ ِ
ِومؤسس جائزة العیش المثالي.ّ





تمهيدَ

ُ ٌ ٌُ ِلھذا العام أھـمیة بالغة، إذ سیجتمع قادة العــالم لالتفـاق على إطار ُ ِِ
ٍعمل جديد للتنمیة المسـتدامة للخمسـة عشــر عاما القادمة خالَل ً ِ ٍ ٍ

َّ ِقمة األمم المتحــدة المنعقدة إلقــــرار جــدول أعمــال ما بعد 2015. ّ ِ ِ ِِِ
ٍِوتسعى األھداف السبعة عشـر المقترحة، من بین عدة أمور أخرى، ُُّ

َ ِإلى القضـــــاِء على الفقر، وضمان حیاة صحیة وتعلیم جید، ومكافحة ّ ٍ ٍ ٍِ ِ
التغیر المناخي.ّ

ٌٌّ َّوسیتبع ھذا البرنامج میثاق عالمٌي جديد للحد من التغیر المناخي  ْ ِِ

ٌ ٌُ َ ِفي ديســمبر القادم في باريس، وسیكون للقرارات المتخذة بال شك أثر ھائل على حیاة األطفال ّ ٍ ِ

ًّ ُ ِوحقوقھم الیوم، وكذلك على حیاة وحقوق أجیال المسـتقبل، إذ أن التغیر المناخي يشـكل إخالال ّ ِ ِ ِِ
ًْ ُ ِواضحا بحق األطفال وأجیال المستقبل ورفاھیتھم وصحتھم. ّ ِ ِ

َ ٌ ٌ ُْ َّ ُ ُ َُ َ ِيقدم ھذا الكتاب لنا "خضرا"، وھي فتاة صغیرة تعیش في الصحراء، ويصف كیف أحالت قريََتھا إلى ّ ِ

ْ ٍواحة خضراَء غناء.َ

َُ ٍنحن بحــاجة إلى رؤية، وإرادة، وتضــافر للجــھود في سبیل بناِء مجتمع عـادل وكوكب نظیف، وأنا َ ٍ ِ ٍ ٍ ٍٍ ِ ٍ
ً ًُُ ّ ِأومن إيمانا عمیقا أنه ينبغي علینا االستماع إلى األطــفال والشــــباب بكل جدية واھتمام، ودعم ّ ِ ِِ

ُّ ُّ ََّ ُ ٍدورھم النشط في بناِء عالم يمكنھم فیه النمو والتطـور في بیئة آمنة ومسـتقرة، وفي مجـتمعات ُُ ٍ ٍ ِ ٍِ ِ

ِخالیة مَن الظلم وانعدام المساواة.  ٍِ ِ

ماريا فرناندا إسبینوزا
ُ ُ َُّ ُّ ِالممثلة الدائمة لإلكوادور في األمم المتحدة في جنیف، ووزيرة الخارجیة ُّ ِ

ِالسابقة، وعضو مجلس مستقبل العالم.ُ



ُ ِفي قرية صـغیرة تمتد على أطراف صـحراء شاسـعة وقاحلة، َ ٍِ ٍ ٍ ٍ
ُ ٌ ٌْ ُ ُْ ّ ِعاَشت فتاة صغیرة تدعى خضرا مع أمھا، وقد كانت الشمس َ

ُ ُّ ُّ ِتَسلط أشـعَتھا بال رحمة على قريتھا منذ الصـباح الباكر حتى َ ٍِِ ِ
َّ ٍيحل اللیل وقد امتصت كل قطرة من المیاه. َُّّ



ًُ ِوكانت الحرارة تزداد قسوة في الظھیرة ُ
َ َ حتـى أن الجــمیع كانـوا يخــتبئون فـي ّ

ِبیوتھم ھربا منھا.ً



ُْ َ َُْ ّْ َكانت خضرا ككل الفتیات الصــــغیرات تكره أن تبقى َحبیســــة َ ِ ِ ِ
ّ َُ ِجدران منزلھا، وتــــرغب بشدة فــــي اللعب فــــي الخارج مع ُّ ِ ِ ِِ ِ

ُ ِأصـــــــدقائھا، إال أن أمھا ما كانت لتوافق على ھذا، فقد كانت َََُّّْ
ْ َُ ْ َ ِتخشـى أن تصـاَب خضرا بضربَة شمس لو قضـت فترة الظھیرة َْ ٍِ

ْ ِخارج المنزل.َ ِ

 
ُْ َ ّْ ّ ِوھكذا كانت خضرا تقضـي ھذه الفترة من كل يوم وھي تحدق َ ٍ ِ

ُ ِمَن النافذة في الرمال المموجة التـي كانت تومض فـي عینیھا َُّ ِ
َّ َُّ ُ ُ ِِبتأثیر السراب، وتنتظر حلوَل اللیل لتتمكَن من الخروج واللعب.ّ ِ ِ

َّ َْ ّْ َِ َ َ َ َ َ َ ٍلطالما حلمت خضرا لو أن الطقس يتغیر لتتمكن من قضـاء مزيد َ
َُّ ُْ ّْ ِمن الوقت خارج المنزل. كانت تحب منزلھا وقريََتھا، لكنھا كانت َ ِِ
ُّ ًَّ ًَّ ِتتمنى أن تكون أقل حرارة وأقل تعرضا للشمس. َ

ً لم تكن تعلم أنھا سترى أحالَمھا حقیقة ْ
ٍواقعة بعد مدة قصیرة.ًُّ





ُُّْ َ ِِفي صــباح أحد األيام، أيقظت األم خضرا في ّ ِ
ْ َالصباح الباكر، وطلبت منھا أن تذھَب إلى بئر ْ ِِ ِ ِ

ً ُ ًَ َ ِالقرية لَتجلَب المیاه. كانت المیاه شیئا ثمینا ْ ِ
َُ ِفي قريتھا فقد كان الَمصـــَدر الوحــید للمیاه ُ ِ

ِفي القرية ھو ھذا البئر.

ُّ ٍِكان سكان القرية يتجمعون في صــفوف طويلة كل يوم حوَل ُّ ٍٍ
ِِّالبئـر فــي انتظـار دورھـم ألخــذ قدر احـتیاجھم الیومي من َ ِ ِ

المیاه.
ُّْ ًَْ َفـــي ذلك الیـوم، طلبت أم خضــــرا من ابنتھا الذھــاب باكرا َ

ٍِللحصــول على بعض المیـاه، ألنھا كانت تنتظر وصــوَل ضیف ُّ ِ
َ ِإلى منـزلھا، وأرادت االنتــھاَء من طـھو الطــعام اســــتعدادا ًْ ِ

لوصوله. 



ُْ َ ِِكانت خضرا تستمتع بإحضار الماء من َِ
ِالبئر، حــیث كانت تلتقــــي بمعــظم ُُ ِ

ُّ أصــــدقائھا عند البئر، كما كانت تحب ُ
َُّ َصــــوت تدفق المیــاه وبرودتھا وأثرھا َ

ِالملطف.ّ

ًً كان الـبـئر عمـیقا للغاية، وبدا مخــیفا ُ
َّ ِعندما أطلت من فوق الحاجز...َ



ْ َْ جمعت خضرا المیاه في ذلك الیوم على َ
َ َعجــالة، ورفعـــت دلَوھا على ظــھرھا ثم ُْ ٍِ

ً ْ ِأسرعت عائدة إلى منزلھا، فقد كانت َ

ِشديدة الحماس للقاء الضیف.َِ

ُُ ِلم تكن تعـرف عن ھذا الضیف إال أنه ابن ْ

ّ َعم بعید ألمھا، وأنه كثیر السفر.ّ ِ ٍ ٍ

ُّ ُْ كانت خضرا تحب االسـتماع إلى القصص، َ

ٍوخاصة تلك التي تحــكي عن أراض بعـیدة ً ٍ
ُُّ ٍوغريبة، فتمنت لو يحكي لھا العم الزائر ّ

قصة أو اثنتین.ً



ُّْ َّ َ ِأخـیرا، وصــــل عم خضــرا في حـر الظھیرة ً
ًً ِحامال حقیبة ضخمة على ظھره.ً



ًَّ ْ ِكان وجھه غريبا إال أن مالمَحه كانت ودودة، وله عینان لم ًَُ
ُْ ْْ َُ َُ ِتر خضرا ما يضاھي تألقھما، فأعجبت خضرا به للغاية. َ َ َ



ُ ْ َلم تطق خضرا االنتظار حتى تنتھي وجبة الغداء فقد َُِ ِ
ّْ ِأرادت أن تستمع إلى حكايا عمھا عن أسفاره.َ

ً ِكما كانت تتحرق شوقا إلى معرفة َّْ
ِما بداخل حقیبة عمھا الثقیلة التي ّ ِ ِ ِ

َ ِوضعھا بحرص إلى جانب الباب.َ ٍ



ُّّ ْ ْ َُ َ ِانتھى الغداء أخیرا، وذھبت أم خضرا لتنظف ً

ْ َّْ ُ ََّ َ المطبخ، ونبھت خضرا أن ال تزعج عمھا، وأن َ

تتركه لیرتاحَُ

ُّ ِابتسم العم لَتَجھم ُّ
َْ خضرا، وھمَس لھا أنه َ

ِال يشعر بالتعب، وأنه ُ

َ سیحب الحديث َمعھا. ُ

ْ ِشعرت خضرا بالسرور، َْ
وبدأت تطلب منه أن ُْ

َيحكي لھا عن آخر 

ِمغامراته.



ًَُّّ َأخـــــبرھا عمـھا أنه زار مؤخـرا مكانا آخر من العـالم يحـوي ً َ َِ

ِالكثیر من الغابات واألشجار الرائعة. ِ َِ

ُ َ ِوصف لھا كیف كان ھذا المكان من العالم منذ عدة َ ِ

ًًََُّْ ِسنوات جافا وقاحال كقرية خضرا، لكن سكانه وجدوا َ

طريقة لتغییره.ً



ُّ ُ ِفقد َوجدوا نباتا يمكنه الـنمو واالزدھار بالقلـیل القلـیل من ًُ ِ
ِالمیاه، وكانوا في كل مناســـبة ســـعیدة، كأعیاد المیالد  ٍ ٍ

ِواألفراح، يزرعون شجیرة من ھذا النبات لالحتفال.ً ِ ِ

كان الھدف من ذلك ُ
ِتشجیع الناس على َ

ِزراعة المزيد من األشجار،  ِِ
ِولم يمض وقت طويل ٌٌ

حتى صارت المنطقة ُ
ْ بأكملھا خضراَء.َ

ِوإلثبات وجھة نظره، طلَب العم من ُّ ِ
ُْ َخضرا أن تحضر حقیبَته وأن تفَتحھا!َ ِ

ً فتحت خضرا الحقیبة متحمسة، وأدھشھا َ
ً ً كثیرا أن ترى شجیرة صغیرة في أصیص ً

ٍِبأوراق غريبة الشكل، سمیكة تشبه ُ ِ
ِالجلد. 



َُُّّ ٌ َُ َأخبرھا عمھا أن ھذه األوراق ممیزة حیث يمكنھا تخـزين ُ
ُ ِالمیاه، وھذا ما يمیز ذلك النبات.ّ

فھذا النبات قادر علـــــــــى ٌُ

ٍتخـزين كل قطـرة من المیاه 
ِموجودة فـــي محیطه، مما  ٍ

ِِيمكـــنه من العـــیش خالَل ّ
ٍفترات طويلة من الجفاف. ٍ

ُّْ  قال العم لخضـــــرا إن ھذه َ

الشـــــجرة ھديته لھا، كما َُ
ِأخبرھا أن اســـــَمھا باللغة َّ َ

َالعربیة يعني اللون األخضر، َ ِ
وإنھا ربما تكون الشــــخَص ُ

ً َّ ُ الذي ســـیحیل قريَتھا جنة ُ

ْ خضراَء.َ



ْ ٍشعرت خضرا بســـرور َْ
ٍشديد، فقد كانت ھذه ْ

ٍأروع ھدية تـــــتلقاھا. َ
ً َّ احتضــنت عمھا طويال ْ

وأسرعت لتشــــــارَك ْ

أمھا حماسھا.َّ

َُُّْ َ ِشرح العم لخضرا قبَل رحیله كیف تزرع الشجرة وتعَتني بھا. َ
ً ِطلَب منھا أن تختار مكانا ظلیال في حديقتھم الخلفیة لتـزرع ًَْ ِ َ

الشجرة فیه.َ

ْ ًَّْ ً َكما قال لخضــرا أن تدخر كوبا من مــیاه اســـتحمامھا يومـیا َ ِ
ِِوتســــتخدمه في ري النبـات الذي ال يحتـاج إال إلى القـلیل ّ

ُ ِمن المیاه ألنه يعیش على قطرات الندى.  ّ



ُّ ّْ ْ ِذكر العم خضــــرا قبَل رحــیله بأن َ َ
ِتجمع البذور من ثمار النبات عندما َ َِ
ينمو.

َ َوطلَب مــــــنھا أن تعــطي ھذه َُ

ِالبـذور ألصــــدقائھا في أعـــیاد  َ

َ ِمیالدھــم وتشــــجــعھم على ّ ِ

ِزراعة األشجار.

ُّْ ََّ َ تمنــى العم أن تَتحمَل خضــرا ّ
ََّ ِالمسـؤولیة وتكــون على قدر َ

ِاسمھا.



ْ ذلك المساء، جمعت خضرا أصدقاءھا في َْ
ََ ِحديقة بیتھا الخلفیة وحكت لھم ما حَدث ْ ِ ِ

َِمعھا في الظھیرة.َ

ْْ ْ ِأطلعتھم على النبتة التي أھداھا إلیھا َ
ًُّ ِعمھا، وحفروا معا حفرة للشجیرة ً

وزرعوھا.







ُْ َُْ مضـــــــى الوقت، ونَمت شــجیرة خضرا َ
ً ً ً لتصـــــــبح شـجرة ضخــمة مھیبة بأفرع َ

ٌ ِوأوراق لھا ظل وارف حــتى في أشـــــد ٌّّ
ِفصول الصیف حرارة.ً ِ

ً ْ ْ َُ َْ وھكذا لم تعد خضـرا مضـطرة إلى البقـاء حبیســـة َِ
ِالمنزل أثناَء الظھیرة، وصارت تقضــي مع أصـدقائھا ْ ِ
ِسـاعات من المـرح في ظـل الشــــــــجرة، فكـانوا ّ ٍِ ِ

ِيجلسون تحتھا، أو على أغصانھا المورقة.



َْ ِوقد ظھرت طیور لم تظھر في القرية من قبل، وبََنت لھا ٌْْ

ِأعشاشا على أغصان الشجرة!ً



ُ ْ َْ ٍوصارت خضرا تستیقظ على تغريدھا صباح كل يوم.َ



َ ََّ َْ َْ ّ َ َاتبعت خضرا تعلیمات عمھا، فقطف أصدقاؤھا ثمار َ ِ ِ َ

َالشجرة وزرعوا بذورھا في حدائقھم. ِ

ِوالعجیب أن كبار القرية لم ُ

ِِتعجبھم أفعال الصغار.ّ



وكانوا يھزون 

رؤوَسھم 
استغرابا، وكأنھم ً

ِيرون في كل ما 
ُ يقوم به أطفال ُ
ِالقرية مضیعة ً

للوقت.



ولم يلحظ أحد في من سكان ٌْ

القرية في البداية، بأن اللیَل 

َبدا أكثر برودة.ً



ِكما رأى بعض من أھل القرية ٌ
ُ ُ ِسحبا تتجمع في األفق، وھو ًُ
ْ ٍأمر لم يحدث منذ سنوات ٌ

ٍعديدة.



مختلفة من  ٍفي مراحَل  

ُّ َ ٍِالنمو وكان كل طفل يعتني ّ

بواحدة من األشجار.

ِصار في حديقة كل منزل في القرية ّ ِ ٍَ ِ
شجرة أو أكثر،ٌ





ْ َُ َْ لم تعد خضرا ترى الصحراَء القاحلة َ

ِمن نافذتھا الخلفیة. ِ



ُْ ِشكلت شجرة األمل بأوراقھا الخضراءَ ِ
ًّ َ وطیورھا المغردة مشھدا خالبا أخضرً ِ ِ

ِبدال من الصحراء القاحلة.ًِ



ُ ْ ُ ِ  امتألت السماء بالسحب الماطرة، وانھمرت قطراتُ ِ
ِالمطر الغزير على األرض المتعطشة للمیاه. ِ ِ ِ

َ وأخیرا، حدث ما لم ً

ً ُ يكن متوقعا!ْ



ُ ِِخرجت القرية بأكملھا لالستمتاع ْ
َ ِباألمطار المنھمرة التي أزاحت األتربة ْ ِ

ِوحبات الرمال عن كل شيء في  ِ

القرية.

ْ ََْ ً ِرقَصت خضرا وأصدقاؤھا فرحا، وشربوا میاه األمطار الباردة َ َِ
حتى ارتووا.



ْ ِثم أسرعت خضرا إلى شجرتھا لتحتضَن َ
ٍجذعھا بعاطفة غامرة تعبیرا عن شكرھا ًَ ٍِ
لھا.

َ لقد حولت القرية إلى ّ

ٍواحة غناء.ّ

ًَ ِوكانت فعــال شـجرة األمــل ْ
ً ً التي أحالت أرضا قاحلة إلى ْ

ُْ َ ٍجنة خضراَء تنبض بالحیاة.ّ

النھاية
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ّ ً ٌ ِأمر مھم  لمسـتقبلنا جــمیعا. وترى أنه من األھـمیة بمكان التخلص من عدم المســاواة بیَن ٌ ِِ
ٌ ٌ ُ ِالفتیات والفتیان، إذا كنا نرغب في التأسیس لمجتمعات عادلة، وھي عضـو نشــط في لجنة ّ ٍ ٍ ِ ِ

ِمجلس مستقبل العالم إلنھاِء العنف ضد السیدات والفتیات.َّ ِ

ُ ُُ ُ ِكما تشـجع مؤسسـتھا الشــبابیة "األمل األخضــر" الشــباَب على إبداِء آرائھم، وتعقد ورَش ّ

ِعمل ومحاضرات ومؤتمرات لدعم الشباب وإشراكھم في مجال التنمیة المستدامة. ِ ِ ِ ِ ٍ ٍِ ٍ

ُ َوقد أدى دفاع كیھكاشان عن االستدامة إلى استضــافتھا للمشــاركة والتحدث في أكثر من ّ ِ ِ ِ ِ

ًً ً ِخمسین حدثا دولیا وفعالیة تابعة لألمم المتحدة لنقل أصوات أجیال المستقبل. ً ِ ِ

ََّْ َ َْ ، وجائزة ً 2012تلقت جوائَز عديدة من األمم المتحدة، وجــائزة مؤسســـة كوريا الخضــراء في 

َ ، وجائزة رائد الطاقة َ ، وجائزة األطفال األبطال في  2014بطل البیئة الدولیة للشباب في  2013

، وجوائَز سفیر البیئة من مؤسسة مسـتلزمات وحلول التعلیم العالمیة  2015الشمسیة في 

َ َ . ، وجائزة الھندي غیر المقیم المرموقة لسنة  ، وجائزة ديانا في  2014في  2015 2015

َ َ َ ُ َتحب كیھكاشان الغنـاَء والقـراءة والســــفر والكتـابة والرســـَم والعزف على البیانو  والجیتار، ُ

َّ الفن والموسیقى كوسائل لنشر التوعیة بالمشكالت العالمیة.ُ ِوتوظف ِ ِ ِ  

اآلنسة/ كیھكاشان باسو

ِكیھكاشان سفیرة الشباب في مجلس مستقبل العالم،  ٍ

ٍِالتي تتطلع بشــغف إلنقاذ كوكبنا وجعله بیئة صحیة آمنة 

ِألجـــیال المســــتقبل، وإلى إشـــراك أصــوات األطــفال  ِ ِِ

ِوالشباب في جدول أعمال التنمیة بعد عام  2015، وھو   ِ ِ ِ



ّالرسامة

كارين ويب- میك

ُ ِتعیش كارين ويب- میك وتعمل في الساحل الشمالي الشـرقي لمقاطعة لینكولنشـاير في ُ ِ

ُ 4ِالمملكة المتحدة. زوجھا بیل، عالم بیئة، ولديھا  أطفال، ھم كاتـــي، وبوبـــي، وھارفـــي، ُ

وتشارلي.

ٌ ّكارين داعمة قوية للبیئة للحفاظ علیھا ولقضـــــايا االستدامة على المســــــتوى العالمي ، ٌ ِ ِِ

ِِوألعمال مجلس مســتقبل العالم واألمم المتحدة وغیرھا من المنظمات األخرى التي تعمل ُ

ُ ٍمن أجل كوكب تتوفر فیه االستدامة والعدالة.ُ ِ

ْ ِتخرجت من كلیة الفنــون بجامعة كامبريدج بدرجـــة الماجســتیر في رسـوم كتب األطفال، َّ ِ ِ ِِ  

ُّ ً ً ِوعملت رسـامة محترفة لعدة سـنوات، وتحب رســوَم األطفال والرســوم النباتیة على وجه ّْ ِ ِ ِ ِ

الخصوص. 

ًُ ًً ٍوكارين سیدة أعمال، كانت تدير مدرسة دولیة لتعلیم السـباحة في سبعة وعشـرين موقعا ُ ِ ِ ٍ

ً ًّ ِفي ست دول، وتدير حالیا مشروعا لبیع التجزئة في مسقط رأسھا "كلیثوربس".ُ ِ ِ ٍ ِِ

ُُ ُ ُُ رف على أشـــخاص جدد، وااللتقــاء بھم، والتحـــدث معھم! ُ ٍھواية كارين المفضـــــلة التع ـــ

ُّ َُ ُُ ِوتســتلھم أعمالھا من العلوم واالكتشـــافات والتنوع الجمیل الذي يقدمه كوكبنا في العالم ّ ِِ ِِ ِ

ُّ ََّ ِِالطبیعي، فھي تؤمن أن مشاركة المعرفة والتعلیم ھما الحل لكل شيء.ُ

ِوتود كارين أن تتقدم بالشــكر إلى زوجھا بیل لدعمه المســـتمرّ وتشـــجیعه لھا في سعیھا ُ ِ ِِ ِ

ِلألعمال الفنیة، ولفريق المحاضرات في كلیة كامبريدج للفنون وتثني على برنامجھم الرائع،  ِ

ِوتتقدم بالشكر إلى جیمس لي رود في "ھوھا ديزاين" لمشاركته االحترافیة بالتصمیم.ّ ِ







ِاتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلُُ ِِ

َّ ُُْ ِيتمتـع جـمیع األطفال بحــقوق إنســانیة مھمة. وقد وقعت أكثر من 100 دولة على اتفــاقیة ّ ٍِ ٍ ٍ

ُ ّ ِاألمم المتحدة لحــقوق الطــفل منذ 25 سنة مضـــت (في 1989). وقد تعــھدت الدول، في ً

ِاتفاقیة حــقوق اإلنسـان األكثر أھمیة في التــاريخ، بحماية ودعم حقوق جمیع األطفال في ً ِ ِِِ ِِ ِ

المساواة، تلك الحقوق المتصلة ببعضھا والتي تتمتع بنفس الدرجة من األھمیة.ُ

ُ ِوتعــھدت الدول، في مواد االتفــاقیة األربــع والخمسـین، بالدفـــاع عن حــاجــات األطــفال ّ ِ

ِوأحالمھم، وأقرت بضــرورة حماية دور األطفال في الحصـــول على حقوقھم وضرورة اإلصغاِء  ِ ِ ِ ِ

ِلھم وســـماع آرائھم وإشـــراكھم في القرارات، وخــاصة، في المــادة 24 والمادة 27 اللتان ً

ٍِتدافعان عن حقوق األطفال في الحصـــول على میاه شــرب صحیة آمنة، وطعام جید، وبیئة ُّ ٍ ٍٍ

ٍنظیفة وآمنة، وحقوقھم في الصـحة وجودة الحیاة، وفي المادة 29 التي تقر بحقوق األطفال ُّ

ُ َ َُ ِفي التعلیم الذي ينمي الشـخصـیة والمواھَب واإلمكانات، ويحترم حقوق اإلنسـان، ويحافظ ُّ ِ

ِعلى البیئة الطبیعیة. ِ

د. ألكسندرا واندل

مجلس مستقبل العالم



ِأھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامةُ ِ ِ

، اجتمعت الحكومات ُ ِفي مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المســــتدامة  (ريو  +) في  ِ ِ ِ ِ2012 20

ً ً ٍِوالشـــعوب إليجاد الوسائل والطرائق للوصول لعالم أكثر أمانا وعدال واخضـــرارا للجمیع. وقد ًُ

ُّ ِوافق الجمیع على اتخاذ إجراءات جديدة إلنھاِء الفقر، ووقف المشكالت البیئیة، وبناِء جسـور َ ِ ِ ٍٍِِ

ٍنحَو مســـــتقبل أكثر أمانا.ً وفي الفقرات،  الـ 283،  الواردة في "إعالن المســــــتقبل الذي 

ُّ ِننشـده"، التزمت الدول بالدفاع عن حقوق اإلنسـان، وإدارة الموارد، والتصــدي لتغیر المناخ ّ ِ ِ ِِ ِ ِ

ّ ِوالـتلوث، وحماية الحـیوانات والـنـباتات والـتـنوع الحـیوي، واالعـتــناء بالمحــیطات والجــبال ّ ِ ِ ِ ِ

ِوالمسطحات المائیة واألماكن األخرى الممیزة. ِِ

ُ َوفي األمم المتحدة، تلتزم الدول بأھداف التنمیة المستدامة السبعة عشـر الجديدة للعالم ُ ِ ِ ِ ِِ ِ

ٍِأجمع والتــــي تھدف إلــــى اتخاذ إجــــراءات فعلیة علـــــى أرض الواقع. وقد بدأت النوادي، ُ ٍِ

ُ ُْ ُ ِوالحكومات، والشــــــركات والمدارس واألطفال أكثر من ألف شراكة، وَحشـــــــدت ملیارات ُ ٍَ ٍ

ُ ٌ ِلتنفیذھا.  المســــــتقبل الذي نريده موجود في قلوب وعقول جیلنا، ويمكننا تحقیقه بأيدينا ُ ِ

جمیعا.ً

فويیلوا كويا

ِمركز قانون التنمیة الدولیة المستدامة ُ ِ ِ



شكر وامتنان

ِتتقدم لجنة "أصوات أجیال المستقبل" الدولیة بعمیق الشكر وعظیم االمتنان إلى:ُ ِ
ُ ِاللجنة الدولیة، التي أطلقت في  بقیادة سعادة القاضي سي. جي. ويرامانتري، الحاصل على جائزة الیونســكو للبحث ّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ 2014

ُّ َ َ ُ ُ ُّ ِالعلمي في مجال تعلیم السالم، والتي تدعم وترشد وتقدم ھذه الســـلســـلة الجديدة لكتب األطفال، وتضــــم الســــیدة/ ّ ِ ِ ِّ

ألكســـندرا واندل (مجلس مســـتقبل العالم) ود/ ماري كلیر كوردونیر سیجر (مركز قانون التنمیة الدولیة المســــتدامة)، ود/ 

كريستیان ألن (نیوزيالندا)، والسیدة/ إرينا بوكوفا (الیونسكو)، والسید/ كارل ھانسن (صندوق الحیاة المستدامة)، والسیدة/ 

إيما ھوبكن (المملكة المتحدة)، ود/ يانج شیه ھسـیه (مؤسسـة حماية الجودة البیئیة)، ود/ ماريا لیشـنر رينال (األروجواي)، 

والســـیدة/ میلیندا مانويل (بابوا غینیا الجديدة)، والســـیدة/ جولیا مارتون لیفیفر (االتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة)، ود/ 

جیمس مودي (أسترالیا)،  والسیدة/ أنا أوبوسا (الفلبین) ود/ كريستن ساندبرج (رئیس لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل)، 

والســیدة/ باتريشــیا شافیز (قســم التنمیة المســتدامة في األمم المتحدة)، ود/ مارسیل سزابو (ھنغاريا)، ود/ كريســتینا 

فويجت (النرويج)، والسیدة/ جابريل ساكوناجي بايكون (مؤسسة مور)، والسیدة/ مارسیال أورفانانوس دي روفزار (يونیسـیف 

َالمكسیك) وغیرھم.

ًُُّّ َ ِيضم المجلس العالمي لجیل المستقبل  من صانعي التغییر البارزين على مستوى العالم الذين يعملون معا لضمان العیش ُ ِ ِ50

ّ( ِفي كوكب صحي ومجتمعات عادلة ألوالدنا وأحفادنا، ( ِ ٍ ٍ ّ ٍٍwww.worldfuturecouncil.org

ِتسـعى منظمة الیونسـكو التي احتفلت بمضـي  سنة على إنشــائھا في  إلى بناِء شبكات تعاون بین األمم لتمكین ًُ ِّ ٍِ ِ2015 70

ّ ِالقیم اإلنسانیة والتضـامن الفكري بالتحرك نحَو التعلیم وبناء تفاھم بیَن الثقافات، والسـعي نحَو التعاون العلمي وحماية حرية ّ ِ ّ ِ ِ ٍِ ِِ ِ ِ

( en.unesco.orgالتعبیر. (

ًً َُ ِِتعد لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل جھازا يضـم  خبیًرا مســتقال، وھم يراقبون تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكوالتھا ُ ِ ِِ ِ18

( ِاالختیارية الثالثة من قبل الدول األطراف فیھا. ( ِ َ ِِwww.ohchr.org

َ ُ ُ ِيقود برنامج األمم المتحدة البیئي ويدعم الشـــــراكة في مجال االعتناِء بالبیئة من خالل إلھام األمم والشـــــعوب، وتزويدھم ُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

ِبالمعلومات، وتمكینھم من تحسین جودة الحیاة  في عالم  الیوم، دون التفريط فیھا في المستقبل.َ ِ ِ ِِ(www.unep.org)

 
ُ َُ َ ُُ ِيسـعى االتحـــاد الدولي للحفاظ على الطبیعة لتحـــقیق عالم عادل يقدر الطبیعة ويحافظ علیھا، ويعمل على الحـــفاظ على ّ ٍ ِ ٍِ

ً ُّ ومســــــــتداما بیئیـــا. ً ًُّ ِســــالمة وتنوع الطــــبیعة وعلى ضمان أن يكون أي اســتخدام للموارد الطـــبیعیة اســـتخداما عادالًّ ِ ِ ِ ٍِ ِ

(www.iucn.org)

َ ُ ِيدعم مركز قانون التنمیة الدولیة المستدامة التفاھَم والتنمیة، ويعمل على  تطبیق قانون التنمیة المسـتدامة بقیادة األبحاث َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ّالقانونیة من خالل تقديم منح وتسھیل الحوار، والتعلیم القانوني، وبناِء الكفاءات. ِ ِِ ِِ ٍ.(www.cisdl.org)

ِ أنشــَئ صندوق الحیاة المســتدامة ومركز الغابات الحیوية لزيادة الوعي بالحیاة المســتدامة في المملكة المتحدة وخارَجھا  ُُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ٍمن خالل توفیر تعلیم عالي الجودة  ِ(www.livingrainforest.org)

ُ َُّ ُ َْ ُ ِتأسست مؤسسـة حماية الجودة البیئیة سنة  وھي أول منظمة بیئیة غیر ربحیة في تايوان، تعمل على تطبیق التعلیم ّ ِ ِِ ٍ ٍ ٍ َِ 1984

ُّ ِالبیئي، وزراعة األشجار، والمشـاركة الدولیة من خالل تنسـیق موارَد تجمع بیَن التخصصـات للتقدم في مجال التنمیة البیئیة ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ

ِوالتنمیة المستدامة في عصرنا. ِِ



سلسلة "أصوات أجیال المستقبل”ُ

ً ًُ ََّصَدرت سلسلة كتب األطفال الجديدة "أصوات أجیال المسـتقبل" احتفاال بمضـي  سنة ْ ِ ِ ِ ِ ِِ25

ِعلــى اتفـــاقیة األمم المتحـــدة لحقوق الطــفل، بقیادة األمم المتحدة وائتالف الجمعیات  ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ
ِالخیرية التعلیمیة التي تشــــمل مجلَس مســـــتقبل العالم، ومركَز قـانون التنمیة الدولیة ُ ِ ِ ِ ِ

َ َ ِالمســـتدامة، ومؤسســـة حــماية الجــودة البیئیة، ومؤسســـة أيكوس، وصندوق الحیاة َ ِ ِ ِ ِ

ِالمسـتدامة، من بین ھیئات أخرى، إلى جــانب مفوضي أجــیال المســتقبل من عدة دول َّّ ٍِ ٍِ ِ

ِوقادة دولیین من قســــم التنمیة المســـــتدامة في األمم المتحدة، ولجنة األمم المتحدة  ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ

ِلحقوق الطـــفل، والیونســــكو، واالتحــاد الدولي للحفـــاظ على الطبیعـــة، وغیرھـم من  ِ ّ ِ ِِ ِ ِ

المؤسسات الدولیة.

ًّ ً ٍنقدم في كل سنة قصـصا لمجموعة مختارة من صغار المؤلفین مسـتلھمة من نتائج مؤتمر ّ ٍ ٍِ ِ ِ ِ
)، وأھــداف التنمیة َّ لتنمیــة المســـتدامة (ريو ِقمــة األرض ومؤتمـر األمم المتحــدة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ+20 ل

ُ ِالمسـتدامة للعالم، واتفاقیة حقوق الطفل نفسھا. وتتراوح أعمار كتابنا الصـغار بین الثامنة ُّ ِ ِ ِِِ ِ
ِوالثانیة عشر، وأكثر ما يمیزھم اھتمامھم بالعدالة في المستقبل، ومكافحة الفقر، والبیئة ُ ِ ِ ِِ ِ

ًُّ ً ً ُ ّ ِالعالمیة، والتعـــلیم، وحقوق الطـــفل. ويقدم كل كتــاب أفكـــارا إبداعیة شـــــیقة وملیئة ًّ ٍِ ِِِ
ًًُ َبالمغامرات، مصحوبة بالرسوم، وتتمحور األفكار حول خلق مستقبل عادل أكثر اخضرارا في َ ٍِ ِِ ٍِ

ِسیاق اھتمامات  األطفال. ِوحیاةِ

ِنھدف إلى نشـــــر الكتب على المســـــتوى الدولي في  لغات، ونشـــــر أصوات أجیال ُ ِ ِ ّ ِِ ِ ِ10

ِالمسـتقبل ورسائلھم بین أقرانھم ولدى مجتمع الكبار على مســتوى العالم، لتحقیق غد  ٍِ ِ
ُُ ِعادل مســـتدام. نرحب بانضـــمامك إلینا لَدعم ھذه الشـــراكة الملھمة من خالل موقعنا: ُ ِ ِ ٍِ ٍِ

www.vofg.org
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ُ ُ ًُ ٍ"ھذه القصة الشاعرية المؤثرة تساعدنا جمیعا في تخیل حیاة طفلة ُّ ِ ِِ

ُ َفي دولة من الشرق األوسط، والفوائد التي تجلبھا األشجار واألمطار ُ ِ ٍِ

ًُّ ُ ِإلى الصحراِء، واألمل الذي يقدمه كل طفل لنا جمیعا."ّ ٍِ ِ
السیدة/ شانون أوشیا

أخصائیة البرنامج، أجندة التنمیة بعد 2015

صندوق األمم المتحدة للطفل (يونیسیف)

ٌ ٌ ِ"قصة جمیلة ملیئة باألمل والتفاني والمشاركة المجتمعیة. كتاب ٌُ ِ
ٌ ِكیھكاشان مصدر ممتاز لإللھام لجمیع األطفال حوَل العالم."ٌ ِِ

د/ ماري كلیر كوردونیر سیجر

مدير أول، مركز قانون التنمیة الدولیة المستدامة
ٌّ ٌ ِمحكمة دولیة ومؤلفةُ
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