
לדים  י ות  י וזכו סביבה 
 דו"ח האו"ם

האומות המאוחדות – האו”ם:
 מורכב מ-193 מדינות מסביב לעולם. 

תפקידו הוא לתמוך במדינות החברות ולוודא שהן שומרות על זכויות האדם 

זכויות ילדים הן התחייבויותמהן זכויות הילדים ? 
שממשלות העולם הבטיחו לילדים. 

 לילדים יש מערכת מיוחדת של זכויות
באמנת האומות המאוחדות בנושא

 .UNCRC - זכויות הילדים
 
 

למה כותבים על זכויות

הילדים והסביבה ?

ג'ון ה. נוקס חשב שחשוב לתת לאנשים
המלצות בנושא זה. הוא רוצה שהדו"ח ישמש

ממשלות, ילדים, הורים, עסקים ועוד 

עבור מי הדו"ח ?

רפורטואר

אילו השפעות יש לבעיות סביבתיות על ילדים ?

אדם שמונה להגיש דוחות לוועדה במקרה זה מדובר על מינוי מיוחד של מומחה המייעץ 
לממשלות ואחרים על זכויות האדם. המומחה לזכויות אדם והסביבה באו"ם היא ג'ון ה.נוקס.

בעיות סביבתיות מסכנות ילדים הרבה
יותר מאשר מבוגרים - ואם זאת

השקפותיהם והאינטרסים שלהם לרוב
אינם נכללים בהחלטות המתקבלות

זיהום אוויר

ילדים נושמים מהר יותר, ולכן נוטים

לחלות יותר בזיהומים בדרכי הנשימה

ומתקשים יותר להתאושש.

זיהום מים

לפחות אחד מכל ארבעה אנשים

ברחבי העולם שותה מים שאינם נקיים

וראויים לשתייה. זה יכול לגרום

לעיוורון ומחלות אחרות.

שינוי אקלים

כאשר יש שיטפונות כבדים

ותכופים יותר, ייתכן שילדים

יאלצו לעזוב את בתיהם. הם

עלולים  להיפרד ממשפחותיהם

וזה מעמיד אותם בסכנה.

כימיקלים ופסולת

מערכות אקולוגיות

 שיצאו מאיזון

ילדים במדינות מסוימות

ממחזרים טלפונים ניידים ישנים

ללא ציוד בטיחות נאות. זה יכול

לחשוף אותם לכימיקלים

מזיקים.

סביבה טבעית טובה חושפת את

הילדים לדברים שונים. ילדים

צריכים להיחשף לחיידקים רבים

ושונים ע"מ להיות בריאים (למשל

ע"מ למנוע התפתחות אלרגיות).
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לדים   י ות  י וזכו סביבה 
איזה זכויות ילדים ניפגעות  ? 

מה על  הממשלה לעשות ?

הזכות לבריאות
כל ילד זכאי לשירותי בריאות איכותיים

וטובים ולסביבה נקייה -

.UNCRC ,24 סעיף

 

 

הזכות לגדול ולהתפתח 
 UNCRC- 6 סעיף

לכל ילד הזכות לחים ולהתפתחות 

הזכות למשחק

ולפעילות חופשית
לכל הילדים יש את הזכות להירגע ולשחק

ולעסוק במגוון רחב של פעילויות פנאי -

.UNCRC ,31 סעיף

 

הזכות לאיכות חיים

נאותה
לכל הילדים יש את הזכות לרמת חיים

נאותה הכוללת מזון, דיור ומים -

.UNCRC ,27 סעיף

ילדים רבים נמצאים בסכנה כשהם

משחקים, עקב חשיפה למים מזוהמים

ומזבלות פתוחות.
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ניתן למנוע 1.5 מיליון מקרי מוות של ילדים

מתחת לגיל 5 על ידי הפחתת סיכונים

סביבתיים הפוגעים בבריאות. 

כאשר אין אפשרות לשטוף ידיים במים

נקיים, זה מגביר את הסיכוי של ילדים

לחלות במחלות כמו טפילי מעיים

כאשר קיים מחסור באוכל ומים נקיים

ילדים יכולים להיות רעבים וחולים

מידע
השכלה

לתת יחס שוויוני

לכל ילד
כבוד לדעתם של ילדים

ממשלות צריכות לוודא שילדים ייהנו

מזכויותיהם באופן שווה. חלק מהילדים

מתמודדים עם אתגרים נוספים (למשל

מחסור במים נקיים וחלק מהילדים עם

מוגבלויות בעת של אסון טבע).

זכויות הילדים חלות על כל הילדים ללא קשר

למין, מגדר, גזע, דת, יכולות או מגבלות 

.UNCRC ,2 סעיף

 

צריך לאפשר למידה חוץ כיתתית בטבע ולאפשר

לילדים לקחת חלק בפרויקטים בנושא סוגיות

סביבתיות הן מקומיות והן עולמיות.

ילדים צריכים ללמוד לכבד את סביבתם הטבעית

-

.UNCRC ,29 סעיף

מידע אודות הסביבה צריך להיות נגיש

ומובן לילדים.

 לילדים יש זכות לחפש ולקבל מידע 

-

.UNCRC ,13 סעיף

ממשלות צריכות לדבר עם נציגי ילדים

ולקחת בחשבון את החוויות והרעיונות שלהם

בעת קבלת החלטות בנושאי סביבה.

 ממשלות חייבות לקבל את דעותיהם של

ילדים בעניינים המשפיעים עליהם ולהתייחס

אליהם ברצינות.

 

.UNCRC ,12 סעיף

תלונות ומתן מענה

יש לטפל בתלונות במהירות

ובהגינות. ילדים צריכים לקבל מענה

ופתרון (למשל ע"מ לעצור מישהו

שגורם פגיעה סביבתית).



לדים   י ות  י וזכו סביבה 

אילו דברים נוספים הממשלות ואחרים יכולים לעשות? 

מה ילדים יכולים לעשות?

לעבוד ביחד לחוקק חוקים

לחשוב על העתיד לבדוק השפעות

סביבתיות
החלטות לגבי בעיות סביבתיות צריכות

לשקול את הזכויות של ילדים ושל הדורות

הבאים שייוולדו, לחיים על כדור הארץ.

 לחלק מהמדינות יש חוקים המחייבים את

הממשלה וגופים אחרים להגן על הסביבה

למען הדורות העתידיים.
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טובת הילדים צריכה להיות אחד השיקולים

החשובים ביותר כאשר ממשלות מחוקקות

חוקים שעלולים להשפיע על הסביבה.

 סוכנויות להגנת הסביבה צריכות לוודא שכולם

מצייתים לכללים המגינים על ילדים.

ממשלות צריכות לעבוד זו עם זו בשת"פ כדי

לוודא שזכויות הילדים מוגנות בכל העולם.

 לפעמים פסולת רעילה מושלכת ממדינה אחת

לתוך מדינה אחרת וילדים נפגעים כתוצאה מכך.

עסקים צריכים לבדוק את השפעת פעילותם

על הסביבה ועל פגיעה בזכויות ילדים. הם

צריכים לעקוב אחר הנחיית האו"ם לעסקים

בדבר הגנה על זכויות הילדים.

 כאשר חברות מוציאות פחם מהאדמה או

משתמשות במים מנהרות, זה יכול להשפיע

על חיי הילדים המקומיים.

הפיצו את המסר  העלו מודעות ללמוד ולהתעדכן הובילו שינוי 

בני הנוער יכולים להצטרף

לארגון סביבתי במסגרת בית

הספר או בקהילה או להעלות

בעיות בפני מועצת התלמידים.

להשיג ספרות בנושא סביבה

ולחפש מידע עדכני באינטרנט

דברו על הנושא בבית הספר

שלכם והפיצו ברשתות

החברתיות

צמצמו צריכה, עשו שימוש חוזר,

מחזרו;

 לכו ברגל - או רכבו על אופניים

במקום לנסוע במכונית.

הגישו תלונה

בני הנוער יכולים לפנות לרשות

המקומית או למבוגר אחראי לגבי

נקיטת צעדים משפטיים

להלן הצעות ודוגמאות מתוך העשייה של בני נוער

גרסה ידידותית זו לילדים של הדו"ח המיוחד נכתבה על ידי אנדי, קטריונה, אלן, פיונה, גבריאל, האנה, קייטי, מייגן, נויל, אורלית, פירס, פירס, רומא ושיבאני

(תלמידים בבית הספר רמטמור לדיקדוק, בלפסט , אירלנד הצפונית)

הם עבדו עם פרופסור לורה לנדי, ד"ר מישל טמפלטון וג'ן בנקס מהמרכז לזכויות ילדים באוניברסיטת קווינס בלפסט, צפון אירלנד,  

,TERRES DES HOMMES-הייעוץ ניתן ע"י ג'ון ה. נוקס - הכתב המיוחד לזכויות אדם ואיכות הסביבה, והצוות שלו, ויונאס שוברט מ

.(UNEP) תודה על התמיכה של תוכנית הסביבה של האו"ם 

 עריכה ועיצוב רונית מאור .

מושגים 

אמנת האו"ם בדבר

 זכויות הילד.ה

UNCRC - אמנת האומות המאוחדות לזכויות

של הילד - רשימת זכויות שיש לכל הילדים.

אלו התחייבויות משמעותיות של הממשלות

שמכוונות לוודא שילדים מנהלים חיים איכותיים.

זכויות אדם

הזכויות שיש לכל בני האדם ע"מ

לוודא שכל בני האדם מקבלים יחס

שווה ומכבד.

שינויי אקלים

בני אדם גרמו להתחממות הגלובלית

ע"י שריפת דלקים מאובנים

המשחררים גזי חממה אשר גורמים

לכליאת חום באטמוספירה.

מערכת אקולוגית

כלל היצורים החיים כמו צמחים ובעלי

חיים באזור מסוים. כל אלה מסתמכים זה

על זה כמו גם על דברים שאינם חיים כמו

אוויר ומים


