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شكر وتقدير

اإلنتاج والتأليف: نيكوالس ريس )املؤلف الرئي�سي ومدير 
املشروع(، مارغريتا باركوف )تحليل البيانات، منهجية املؤشر(، يان 

بوردزيج )تحليل البيانات، نظم املعلومات الجغرافية(، صوفي لي 
)البحث والتحليل(، هارييت رايلي )أفكار واعدة(. 

القيادة والتوجيه العام: غوتام ناراسيمهان )املناخ والطاقة والبيئة 
والحد من مخاطر الكوارث(، توبي ويكس )استخدام البيانات( 

شكر خاص لكل من: جينيفيف بوتن، بالوما اسكوديرو، فيديا 
غانيش، مارك هيرورد، كيلي آن نايلور، فالنتينا أوتماجيتش، 

سانجاي ويجيسكيرا. 

املساهمات الداخلية واملراجعة

الخبراء الفنيون في اليونيسف: هانوش بارليفي، الرس بيرند، 
سيون مي شوي، جوليا دا سيلفا، سولرون إنجيلبرتسدوتير، 

آن غراندجان، طارق حسن، لورا هيلي، كريشنا كريشنامورثي، 
بثليهم جيرما مامو، ديزيريه راكيل نارفايز، كينيث راسل، أبهيت 

سولومون، جين ستيفنز، ديفيد ستيوارت، راكشيا ثابا، فيونا 
وارد، إيمي ويكهام.

تحليل البيانات في اليونيسف: يان بيس، دانجين يو، فيفيانا 
روسيو كانون، روبرت بين، كلوديا كابا، إنريكي ديالمونيكا، أتيال 

هانجيوغلو، شيكا هايا�سي، سوغورو ميزونويا، جنيفر ريكيخو، 
توم ساليماكر، يانهونغ زانغ. 

االتصاالت والدعوة في اليونيسف: سارة الحطاب، أحمد العزي 
النقشبندي، أليكس ديل كاستيلو، مود كومبيه-بيربن، كيرتيس 

كوبر، ياسمين حجي، سلمى حمودة، تيريزا إنغرام، بايشالي ناياك، 

كارلوس بيريلون، ماريا خوسيه رافالي، شارلوت روتش، توماس 
سايرس، ليا سليم، جيريمي سبريغ، جورجينا تومسون، سامانثا 

واكوب، روثيا يي، إريك زويلكه.

املساهمات الخارجية واملراجعة

نشكر بشدة الزمالء التالية أسماؤهم في تعاونية بيانات من أجل 
األطفال مع اليونيسف على توجيهاتهم الفنية ودعمهم الخبير، بما 
في ذلك في إجراء تحليل البيانات والتحليل اإلحصائي واستعراض 
املنهجية واألعمال السابقة: أليكس هاتشيسون )تعاونية بيانات 

من أجل األطفال(، فريزر ماكدونالد )تعاونية بيانات من أجل 
األطفال(، كريغ هوتون )جامعة ساوثهامبتون(، ماسيمو بوالسينا 

)جامعة أدنبره(، جوليا برانسون )جامعة ساوثهامبتون(، إيرينا 
كونون )جامعة ستيرلنغ(، جوزيف كريسبيل )مكتب اإلحصائيات 

الوطنية والشؤون الخارجية، مركز علوم البيانات التابع لوزارة 
الخارجية والكومنولث والتنمية( لينا دومينيلي )جامعة ستيرلنغ(، 

أليساندرا فاسيو )تعاونية بيانات من أجل األطفال(، أندرو 
هارفوت )جامعة ساوثهامبتون(، سيان هينلي )جامعة أدنبره(، 

مارك إينال )الرابطة االسكتلندية لعلوم البحار(، شارلوت 
مارسينكو )جامعة ساوثهامبتون(، جيمس موالرد )جامعة أدنبره(، 
كيت سارجنت )جامعة أدنبره(، غاري واتمو )جامعة أدنبره( وتوم 

ويلكنسون )مكتب اإلحصائيات الوطنية والشؤون الخارجية، 
مركز علوم البيانات التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية(.

كما أننا ممتنون جدا للمراجعة والتعاون مع الزمالء في منظمة 
إنقاذ الطفولة العاملية، ومنهم: كريستوف بيلبيرون، أوليفر فياال، 

راجيب غزل، يوالندي رايت.

يتناول هذا التقرير مؤشر مخاطر املناخ على األطفال. هذه 
نسخة تجريبية من املؤشر، وستخضع لتعديالت مستمرة 
وإضافة بيانات جديدة، كتحليل التوقعات، بالتعاون مع 
الشركاء مثل "تعاونية بيانات من أجل األطفال" ومنظمة 

إنقاذ الطفولة العاملية.

ال يشمل هذا املؤشر دول الجزر الصغيرة النامية التي تقل 
مساحتها عن 20,000 كيلومتر مربع بسبب قلة البيانات 

املتوفرة. فالعديد من هذه الدول يواجه تهديدات خطيرة 
ووجودية بسبب تغير املناخ، ال تظهر بشكل كاف في 

البيانات، وال تقاس بشكل مناسب باستخدام مؤشرات 
درج في هذا اإلصدار. 

ُ
متعددة املخاطر. ولهذا السبب، لم ت

وستحاول اإلصدارات املستقبلية من الدليل معالجة قضايا 
البيانات في تلك الدول.

إن النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذا التقرير هي من 
لدن مؤلفيه وال تعكس بالضرورة سياسات أو وجهات نظر اليونيسف 

 
ً
أو األمم املتحدة. وال تعكس التسميات والخرائط املستخدمة موقفا

لليونيسف بشأن الوضع القانوني ألي دولة أو منطقة أو سلطاتها أو 
بشأن ترسيم أي حدود.

 صورة الغالف

فتاة تعود إلى منزلها من مركز إيواء مؤقت وذلك بعد مرور إعصار إيوتا في 

نيكاراغوا، ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠.
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قبل ثالث سنوات، وبموقف احتجاجي منفرد من طفلة واحدة، 

انطلقت حركة "جمعة من أجل املستقبل". وخالل أشهر، تحولت 

 .
ً
تلك املحتجة الوحيدة إلى أكثر من مليون في أكثر من 120 بلدا

أطفال وشباب من جميع أصقاع األرض يوحدون صوتهم للمطالبة 

بإنقاذ الكوكب وإنقاذ املستقبل. 

تغير املناخ هو أكبر تهديد يواجه أطفال وشباب العالم. إننا نعرف 

هذه الحقيقة منذ بعض الوقت – بناء على ما يقوله العلم، 

وعلى ما أظهرته قصص سمعناها من جميع أنحاء العالم، وعلى 

ما شاهدناه بأم أعيننا – ولكن اليوم، لدينا أول تحليل ملخاطر 

املناخ من أهم منظور حول هذه األزمة – منظورنا نحن. 

يكشف مؤشر مخاطر املناخ على األطفال الذي وضعته اليونيسف 

" من آثار تغير املناخ. 
ً
أن مليار طفل معرضون "لخطر شديد جدا

. وهو يحدث اليوم.
ً
وهذا يعادل نصف أطفال املعمورة تقريبا

يتحمــل األطفــال العــبء األكبــر لتغيــر املنــاخ. فهــم ليس فقط أكثر 

عرضة من البالغين للطقس القا�ســي وللمخاطر الشــديدة واألمراض 

 أكثر خطورة للعيش.
ً
التي يســببها، بل الكوكب بأكمله أصبح مكانا

 
ً
ومن املتوقع أن تزداد كوارث الجفاف والحرائق واألعاصير سوءا

مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكبنا. وستفشل أنظمة غذاء 

ومياه مهمة وُيتوقع أن تقع مدن بأكملها تحت رحمة فيضانات 

مدمرة.

 
ً
تغير املناخ هو أكبر تهديد يواجه أطفال العالم. ولكننا نحن أيضا

ننهض لنتصدى له. 

ففي بنغالديش، أدى التعرض لألعاصير والجفاف والفيضانات 

وامللوحة وتآكل األنهار إلى دفع تحسين إلى العمل. فهو يعمل على 

التوعية بخطورة اختناق مجاري املاء بالنفايات البالستيكية 

والتعرية الخطيرة لضفاف األنهار.

وفي الفلبين، تقود ميتزي الشباب في الكفاح من أجل العدالة 

 في منزل دون كهرباء 
ً
املناخية. لقد أمضت يومين مظلمين مؤخرا

 عن عائلتها أثناء حدوث إعصار – ولم تكن تعرف هل 
ً
بعيدا

التهمت الفيضانات منزلها، أو هل ال تزال والدتها بخير. 

مقدمة 
جمعة من أجل املستقبل



وفي زيمبابوي، يتساءل نكو�سي باستغراب كيف له أن يذهب إلى 

املدرسة "تحت أشعة الشمس الحارقة". هو ناشط دؤوب في قضايا 

املناخ منذ سنوات لكنه يخ�سى أن تذهب جهوده سدى.

كلنا نتشارك هذا الخوف. قالت الحكومات إنها ستحمينا، لكنها 

ال تفعل ما يكفي ملنع تغير املناخ من تدمير حياتنا ومستقبلنا. 

 على أن لألطفال 
ً
في عام 1989، اتفقت كل دول العالم تقريبا

الحق في بيئة نظيفة للعيش، وهواء نظيف للتنفس، وماء للشرب، 

 التعلم واالسترخاء واللعب. 
ً
وطعام لألكل. من حق األطفال أيضا

لكن تقصير قادة العالم عن التحرك ملواجهة تغير املناخ، يجعلهم 

يفشلون في تلبية هذا الوعد. مستقبلنا ُيدمر وحقوقنا ُتهدر، 

 من الذهاب إلى املدرسة 
ً
 صماء. وبدال

ً
ومناشداتنا تالقي آذانا

أو العيش في منزل آمن، يعاني األطفال من املجاعة والنزاعات 

واألمراض القاتلة بسبب الصدمات املناخية والبيئية. وتدفع هذه 

 في العالم إلى 
ً
 وضعفا

ً
 واألكثر فقرا

ً
الصدمات األطفال األصغر سنا

هاوية الفقر، مما يجعل من الصعب عليهم التعافي في املرة التالية 

التي يضرب فيها اإلعصار أو ينشب فيها حريق هائل.

يصنف مؤشر مخاطر املناخ على األطفال البلدان بناء على مدى 

تعرض األطفال فيها للضغوط البيئية واألحوال الجوية القاسية. 

وقد وجدت الدراسة أن األطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى 

وتشاد ونيجيريا وغينيا وغينيا بيساو هم األكثر عرضة للخطر.

لكن هذه البلدان هي األقل مسؤولية عن أسباب املشكلة، بل إن 

الدول الثالث والثالثين األشد عرضة للخطر تصدر مجتمعة 

تسعة في املئة فقط من انبعاثات الكربون في العالم. وباملقابل، 

تصدر البلدان العشر األكثر انبعاثات مجتمعة 67.5 في املئة من 

االنبعاثات العاملية. بينما لم تصنف سوى دولة واحدة منها بين 

البلدان شديدة الخطورة بحسب املؤشر.

ال يمكننا أن نسمح لهذا الظلم أن يستمر. ومن غير األخالقي أن 

.
ً
تتحمل البلدان األقل مسؤولية أشد املعاناة أوال

على الحكومات والشركات التحرك بشكل عاجل ملعالجة األسباب 

العميقة لتغير املناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة 

وفق مقتضيات اتفاق باريس. 

يصدر هذا التقرير عشية مؤتمر األمم املتحدة لتغير املناخ في 

غالسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ال يزال أمام الدول متسع 

من الوقت لاللتزام بمنع األسوأ، بما في ذلك رصد موازنات كافية 

لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومن ثم اتخاذ التدابير الصارمة 

 عن الوقود األحفوري.
ً
الضرورية لتحويل االقتصاد بعيدا

 إيجاد حلول لبناء قدرة الذين 
ً
وأثناء قيامنا بذلك، علينا أيضا

يعانون باألساس على الصمود والتكيف. فاألزمة تحدث اآلن.

وسنواصل قرع األبواب مرة تلو األخرى إلى أن يبادر صناع القرار 

 على التوعية 
ً
إلى تحويل مسار البشرية. من واجبنا العمل فورا

واملطالبة بالتحرك. ما بدأ ذات يوم جمعة قبل ثالث سنوات 

ال يزال يحدث كل يوم جمعة منذ ذلك الحين. على كل منا واجب 

تجاه اآلخرين وتجاه األطفال الصغار الذين ال يستطيعون بعد 

حمل قلم أو ميكروفون، لكنهم سيواجهون تحديات أكبر بكثير 

مما نواجهه اليوم. ستواصل حركات نشطاء املناخ الشباب 

التوسع، وستستمر في النمو وفي النضال من أجل ما هو صحيح 

ألنه ليس أمامنا خيار آخر. 

ينبغي أن ندرك أين وصلنا، وأن نتعامل مع أزمة تغير املناخ 

بالجدية املطلوبة، وأن نتصرف باإللحاح الضروري لضمان 

 للعيش.
ً
 صالحا

ً
أن يرث أطفال اليوم كوكبا

بأقالم:

أدريانا كالديرون، املكسيك

فرزانا فاروق جومو، بنغالديش

إريك نجوغونا، كينيا

غريتا ثونبيرغ، السويد

مجعة من أجل املستقبل

مةدمق  - 3



تعتبر أزمة املناخ أزمة في حقوق األطفال. فموجات الحر وحرائق 

الغابات والفيضانات التي سجلت مستويات قياسية في الفترة 

األخيرة في العديد من البلدان تنذر بنشوء "واقع جديد" صعب. 

آثار تغير املناخ واضحة. وكذلك حلوله. ومن غير املعقول أن يواجه 

.
ً
 غامضا

ً
أطفال وشباب اليوم مستقبال

 
ً
في جميع أنحاء العالم، يرفع األطفال والشباب صوتهم عاليا

وبوضوح، مطالبين بالتغيير من خالل االحتجاجات ونشاط 

وسائل التواصل االجتماعي واملشاركة املجتمعية واملدنية. والطرق 

القديمة إلنجاز األشياء ليست جيدة بما فيه الكفاية.

يقدم هذا التقرير أول نظرة شاملة عن تعرض األطفال لتأثيرات 

تغير املناخ وضعفهم في مواجهتها، من خالل مؤشر مخاطر املناخ 

على األطفال.

 أن األطفال أكثر عرضة من البالغين للصدمات 
ً
لقد بات واضحا

املناخية والبيئية. ولكن هذا التقرير يستعرض ألول مرة بالضبط 

عدد األطفال الذين يعيشون في مناطق تواجه مخاطر مناخية 

وبيئية متعددة ومتداخلة كل منها يسبب املخاطر األخرى أو يزيد 

آثارها أو يفاقمها، ويقدم كذلك بيانات عن توفر وجودة الخدمات 

األساسية كالرعاية الصحية والتعليم واملياه والصرف الصحي 

إلعطاء فكرة حقيقية عن تأثير أزمة املناخ على األطفال.

 لواحد على األقل من املخاطر 
ً
يتعرض جميع أطفال األرض تقريبا

أو الصدمات أو الضغوط املناخية والبيئية مثل موجات الحر 

واألعاصير وتلوث الهواء والفيضانات وندرة املياه. هناك رقم 

قيا�سي قدره 850 مليون طفل )نحو ثلث أطفال العالم( يتعرضون 

 على األطفال 
ً
ألربعة ضغوط أو أكثر، مما يخلق بيئات يصعب جدا

فيها العيش واللعب واالزدهار. 

على الصعيد العالمي، يعيش قرابة مليار طفل )نحو نصف أطفال 

" بسبب آثار تغير 
ً
العالم( في بلدان معرضة "لخطر شديد جدا

 ملؤشر مخاطر املناخ على األطفال. وهؤالء األطفال 
ً
املناخ، وفقا

 من صدمات متعددة مع درجة عالية من 
ً
 قاتال

ً
يواجهون مزيجا

التعرض لخطرها بسبب نقص الخدمات األساسية. وبقاؤهم على 

قيد الحياة في خطر وشيك من آثار تغير املناخ.

إن معالجة أزمة املناخ تتطلب أن تبادر حميع مكونات املجتمع 

إلى العمل. فالحكومات يجب أن تضمن أن السياسات البيئية 

تراعي مصالح األطفال. وعلى الشركات أن تضمن أن ممارساتها 

تحمي البيئة الطبيعية التي يعتمد عليها األطفال. ويجب تحقيق 

تخفيض كبير وسريع في انبعاثات غازات الدفيئة وامللوثات البيئية. 

وينبغي إدراج مواجهة تقلب املناخ واالستدامة البيئية في الخدمات 

املقدمة لألطفال. وعلى املدارس تعليم املهارات الخضراء. ويجب 

اإلصغاء إلى آراء األطفال والشباب واالعتراف بدورهم في التغيير. 

مقدمة 
 املديرة التنفيذية لليونيسف 

السيدة هنرييتا فور



في عام 2022، ستبدأ اليونيسف العمل على خطتها اإلستراتيجية 

الخمسية املقبلة، التي سترشد جميع أنشطتنا في أكثر من 190 

. وخالل املشاورات التي أجريت مع أكثر من 200,000 
ً
 وإقليما

ً
بلدا

طفل وشاب أثناء صياغة األولويات والعمليات التي ستركز عليها 

اليونيسف في العقد املقبل، طالب هؤالء بجرأة باتخاذ خطوات 

 بشأن تغير املناخ. وكما قال أحد الشباب في 
ً
أكثر استعجاال

 تسبب في حدوث 
ً
بربادوس، "على الرغم من أن الجيل األكبر سنا

ذلك، نحن املعرضون للخطر، وعلينا أن نمارس دورنا. نحن 

نستحق نفس الفرص التي أتيحت ملن عاشوا قبلنا في استنشاق 

هواء نقي".

وعلى الرغم من أن آفاق املستقبل مثيرة للقلق، هناك مساحة للعمل 

وللتفاؤل. وكما يؤكد هذا التقرير، ثمة حلول عديدة أمام ناظرينا. 

وكل منها يمكن أن يساعد في إعطاء األولوية للتحرك من أجل 

املعرضين للخطر. وفي املحصلة، نستطيع أن نضمن توريث أطفال 

 للعيش. وكل خطوة نخطوها اليوم من شأنها أن 
ً
 قابال

ً
اليوم كوكبا

 .
ً
تبعد أطفالنا خطوة عن أسوأ التحديات وتسهم في منعها مستقبال

 على تأسيس اليونيسف، دعونا نعيد 
ً
ومع احتفالنا بمرور 75 عاما

بشكل جماعي التخطيط لبيئة مناسبة لكل أطفال األرض. 

 للعيش. 
ً
 صاحلا

ً
كل طفل يستحق كوكبا

 هنرييتا فور 

املديرة التنفيذية لليونيسف

  بوليفيا، 2020
© UNICEF/UN0364364/Aliaga Ticona
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 أمام حقوق اإلنسان 
ً
 أساسيا

ً
تمثل أزمة املناخ تحديا

 مدمرة 
ً
وحقوق األطفال في هذا الجيل، وهي تخلف آثارا

على عافية األطفال في العالم أجمع. إن فهم أين وكيف 

يصبح األطفال معرضين بشدة ملخاطر هذه األزمة عامل 

 في مواجهتها. ويسمح مؤشر مخاطر املناخ على 
ً
مهم جدا

األطفال بتكوين أول وجهة نظر شاملة عن تعرض األطفال 

وهشاشتهم أمام آثار تغير املناخ، تساعد في ترتيب أولويات 

العمل لدعم الفئات األكثر عرضة للخطر وضمان أن يرث 

 للعيش.
ً
 صالحا

ً
أطفال اليوم كوكبا

 رئيسية على كوكبنا.
ً
نحن نواجه ونتخطى تخوما

 رئيسية في النظام الطبيعي لألرض، مثل تغير 
ً
إننا نتجاوز تخوما

املناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وزيادة مستويات التلوث في 

الهواء والتربة واملاء واملحيطات. وها هي األخطار والصدمات 

 مدمرة على عافية األطفال 
ً
والضغوط املناخية والبيئية تترك آثارا

 كسر التوازن 
ً
في العالم أجمع. ومع خرق هذه الحدود، يتم أيضا

الطبيعي الدقيق الذي طاملا اعتمدت عليه الحضارة اإلنسانية في 

النمو واالزدهار. لم يعد بإمكان أطفال العالم االعتماد على هذه 

الظروف، وعليهم أن يشقوا طريقهم في عالم سيصبح أكثر خطورة 

بكثير وأكثر ضبابية في السنوات املقبلة.

وبالنتيجة، فإن أزمة املناخ تسبب أزمة في حقوق األطفال. 

إنها تخلق أزمة مياه، وأزمة صحية، وأزمة تعليم، وأزمة حماية، 

وأزمة مشاركة. وتهدد حياة األطفال. وهي، بكل هذه الطرق، تنتهك 

حقوقهم — كما تبين اتفاقية حقوق الطفل.

ولسوء الحظ، هذه هي البداية فقط. فبحسب الهيئة الحكومية 

الدولية املعنية بتغير املناخ، يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة 
العاملية إلى النصف بحلول عام 2030 وخفضها إلى الصفر بحلول 

عام 2050 لتجنب اآلثار األسوأ، لكن معظم البلدان ليست 

على املسار الصحيح لتحقيق هذين الهدفين. وبدون مثل هذه 

الخطوات التحويلية الحقيقية، ال نستطيع أن نورث األطفال 

 للعيش.
ً
 صالحا

ً
كوكبا

اإلصدار املختصر



 

 

 

2 billion children (almost 
90 per cent of children 

globally) are currently 
highly exposed to air 

pollution that exceeds 
10µg/m3. This is likely to 

get worse unless there 
is a reduction in fossil 
fuel combustion that 
causes air pollution.

 

 

 

815 million children (over one-third of children globally) are 
currently highly exposed to lead pollution due to exposures 
in contaminated air, water, soil and food. This is likely to get 

worse without more responsible production, consumption 
and recycling of lead-containing products.

820 million children (over one third of 
children globally) are currently highly 
exposed to heatwaves. This is likely to 
worsen as global average temperatures 
increase and weather patterns become 
more erratic. 2020 was tied for the 
hottest year on record.

MAP 3

400 million children (nearly 1 in 6 
children globally) are currently 
highly exposed to cyclones. 
This is likely to get worse as 
high-intensity cyclones 
(i.e categories 4 and 5) increase 
in frequency, rainfall intensity 
grows, and cyclone patterns shift.

MAP 13

330 million children 
(1 in 7 children globally) are 
currently highly exposed to 
riverine flooding. This is 
likely to worsen as glaciers 
melt, and precipitation 
increases due to higher 
water-content in the 
atmosphere as a result 
of higher average 
temperatures.

240 million children (1 in 10 children globally) 
are currently highly exposed to coastal flooding. 
This is likely to worsen as sea levels continue to 
rise, with the effects magnified considerably 
when combined with storm surges.

MAP 12 MAP 21

MAP 11

Sudden and 
moderately 

sudden 
onset events

Slower-onset 
changes

Environmental 
degradation 
and stresses

920 million children (over one-third of 
children globally) are currently highly 

exposed to water scarcity. This is likely to 
worsen as climate change increases 

frequency and severity of droughts, water 
stress, seasonal and interranual variability, 

contamination – and demand and 
competition for water increases, resulting in 

depletion of available water resources.

MAP 5

600 million children (over 1 in 4 
children globally) are currently 

highly exposed to vector-borne 
diseases, such as malaria and 
dengue, among others. This is 

likely to worsen as temperature 
suitability and climatic conditions 

for mosquitos and pathogens 
that transmit these diseases 

spreads.

MAP 20

MAP 14

افية عالية الدقة ليقدم أدلة عاملية جديدة على عدد األطفال  يستخدم هذا التقرير بيانات جغر

 ملجموعة متنوعة من املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية:
ً
الذين يتعرضون حاليا

820 مليون طفل )أكرث من ثلث أطفال العامل( مهددون 

بشدة حالياً بسبب موجات الحر. قد يزداد هذا الوضع 

سوءاً مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة العاملية، ومع 

أمناط الطقس التي تصبح أكرث تقلباً. كان عام 2020 

األكرث حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

920 مليون طفل )أكرث من ثلث أطفال العامل( مهددون 

بشدة حالياً بندرة املياه. ويرجح أن يزداد هذا الوضع 

سوءاً ألن تغري املناخ يزيد تواتر حاالت الجفاف 

وشدتها، واإلجهاد املايئ، والتقلبات املوسمية وبني سنة 

وأخرى — فيزداد الطلب واملنافسة عىل املياه، ويقود 

ذلك إىل نضوب مواردها املتوفرة.

240 مليون طفل )واحد من كل عرشة أطفال يف العامل( يتعرضون 

بشدة حالياً للفيضانات البحرية. ويرجح أن يزداد هذا الوضع سوءاً مع 

استمرار مستوى سطح البحر يف االرتفاع، والذي تتضاعف أرضاره بشكل 

كبري عندما تقرتن بهبوب العواصف.

815 مليون طفل )أكرث من ثلث أطفال العامل( معرضون بشدة حالياً 

للتلوث بالرصاص نتيجة تلوث الهواء واملياه والرتبة والغذاء. ويرجح أن 

يزداد هذا الوضع سوءاً دون زيادة اإلنتاج املسؤول واالستهالك املسؤول 

وإعادة تدوير املنتجات التي تحتوي عىل الرصاص.

400 مليون طفل )واحد من كل ستة أطفال 

يف العامل( يتعرضون بشدة حالياً لألعاصري. 

 ويرجح أن يزداد هذا الوضع سوءاً مع 

 زيادة وترية حدوث األعاصري الشديدة 

)أي الفئتني 4 و5(، وزيادة كثافة هطول 

األمطار، والتحول يف أمناط األعاصري.

600 مليون طفل )أكرث من ربع أطفال 

العامل( معرضون بشدة حالياً لألمراض 

املنقولة كاملالريا وحمى الضنك وأمراض 

أخرى. ويرجح أن يزداد هذا الوضع سوءاً 

مع انتشار درجات الحرارة والظروف 

املناخية املالمئة للبعوض وغريه من 

ناقالت هذه األمراض.

2 مليار طفل )نحو 90% من أطفال 

العامل( معرضون بشدة حالياً لتلوث 

الهواء مبعدالت تتجاوز 10 ميكروغرام 

/ مرت مكعب. ويرجح أن يزداد هذا 

الوضع سوءاً ما مل ينخفض احرتاق 

الوقود األحفوري امللوث للهواء.

 330 مليون طفل )واحد من

 كل سبعة أطفال يف العامل( يتعرضون 

بشدة حالياً لفيضانات األنهار. ويرجح 

أن يزداد هذا الوضع سوءاً مع ذوبان 

األنهار الجليدية، وازدياد هطول 

األمطار بسبب ارتفاع محتوى املاء 

يف الغالف الجوي نتيجة ارتفاع 

متوسط درجات الحرارة.

خريطة 5

خريطة 20

خريطة 14

خريطة 21

خريطة 3

خريطة 11

خريطة 13

خريطة 12

الكوارث املفاجئة 

 الرسيعة 

ومعتدلة الرسعة

كوارث أبطأ

التدهور البيئي 

والضغوط البيئية
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األطفال أكثر عرضة للصدمات املناخية والبيئية من البالغين 

ألسباب عدة:

•  جسديا، هم أكثر عرضة وأقل قدرة على تحمل صدمات 
كالفيضانات والجفاف والطقس القا�سي وموجات الحر 

والنجاة منها.

 من البالغين باملواد 
ً
، هم أكثر تضررا

ً
•  وفيزيولوجيا

السامة، كالرصاص وأشكال التلوث األخرى، حتى عند 

التعرض لجرعات أقل.

•  وهم أكثر عرضة من البالغين للوفاة بسبب األمراض التي 
تتفاقم بفعل تغير املناخ، كاملالريا وحمى الضنك.

•  حياتهم بالكامل ال تزال أمامهم — وبالتالي أي حرمان 
نتيجة تدهور املناخ والبيئة في سن مبكرة قد يؤدي إلى 

حياة مليئة بالفرص الضائعة.

، وألول مرة، عدد األطفال الذين 
ً
يدرس هذا التقرير أيضا

يعيشون في مناطق تعاني من مخاطر مناخية وبيئية متعددة 

ومتداخلة:

 في هذه املخاطر والصدمات والضغوط 
ً
من الجوانب املقلقة جدا

املناخية والبيئية أنها تتداخل فيما بينها. فهي ال تحدث بمعزل عن 

غيرها. فحاالت الجفاف والفيضانات والطقس القا�سي، وكذلك 

الضغوط البيئية األخرى يفاقم كل منها املخاطر األخرى. وهي 

 أن تهمش بعض 
ً
ال تفاقم بعضها البعض فحسب، بل يمكن أيضا

شرائح املجتمع وتزيد الالمساواة. كما أنها تتفاعل مع املخاطر 

االجتماعية والسياسية والصحية األخرى، مثل كوفيد-19. ويؤدي 

تداخل األخطار في النهاية إلى جعل أجزاء معينة من العالم أماكن 

أشد خطورة ومحفوفة باملخاطر لألطفال — وهذا يضعف بشدة 

إمكاناتهم املستقبلية.

 

6

5

4

3

2

 يتعرض جميع أطفال األرض تقريباً 1

)أكرث من 99%( لواحد عىل األقل من هذه املخاطر 

أو الصدمات أو الضغوط املناخية والبيئية

 يتعرض 2.2 مليار طفل الثنني عىل األقل من هذه 

 املخاطر والصدمات والضغوط املناخية 

والبيئية الرئيسية

 يتعرض 1.7 مليار طفل لثالثة عىل األقل من هذه 

 املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية 

الرئيسية املتداخلة فيام بينها

 يتعرض 850 مليون طفل ألربعة عىل األقل 

 من هذه املخاطر والصدمات والضغوط املناخية 

والبيئية الرئيسية

يتعرض 330 مليون طفل لخمسة عىل األقل من هذه 

املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية الرئيسية 

املتداخلة فيام بينها

يتعرض 80 مليون طفل لستة عىل األقل من هذه املخاطر 

والصدمات والضغوط املناخية والبيئية الرئيسية

الشكل 1: بناء أنظمة املعلومات الجغرافية
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الخريطة 1: تداخل املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية

جنوب احمليط اهلادئ

مشال احمليط األطلسي

جنوب احمليط األطلسي

احمليط اهلندي

احمليط اجلنوبي

مشال احمليط اهلادئمشال احمليط اهلادئ

املصدر: تتضمن هذه اخلريطق بيانات من: معهد املوارد العامليق )WRI(؛ برنامج األمم املتحدة للبيئق )UNEP(؛ تةرير التةييم العاملي الصادر عن مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث )UNDRR(؛ الشبكق الدوليق ملعلومات علوم األرض )CIESIN(؛ مشروع أطلس املالريا؛ ميسينا وآخرون؛ كرامر وآخرون؛ وحدة أبحاث املناخ في جامعق شرق أنغليا؛ فريق دراسات 

تكوين الغالف اجلوي؛ والتوقعات السكانيق العامليق لألمم املتحدة )مراجعق ٢٠١9(. انظر املنهجيق لالطالع على التفاصيل الكاملق.

عدد املخاطر أو الصدمات 
أو الضغوط.

)5 ≥( 
ً
 عالي جدا
 عالي )4(

 متوسط إلى عالي )3( 
 منخفض إلى متوسط )٢(

 منخفض )١(
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إن افتقار األطفال إلى الخدمات األساسية، في مجاالت الصحة 

والتغذية والتعليم والحماية االجتماعية وغيرها، يجعلهم أكثر 

 من غيرهم.
ً
تضررا

 على وصول األطفال إلى 
ً
فاملخاطر املناخية والبيئية ال تؤثر سلبا

الخدمات األساسية فحسب، بل إن غياب هذه الخدمات يضعف 

 قدرتهم على املواجهة والتكيف، مما يزيد من تعرضهم لتلك 
ً
أيضا

 
ً
املخاطر. وهكذا تنشأ حلقة مفرغة تدفع األطفال األكثر ضعفا

نحو الفقر وفي الوقت نفسه تزيد خطر تعرضهم ألسوأ آثار تغير 

املناخ وأكثرها خطورة على حياتهم. 

الحل الوحيد طويل األجل ألزمة املناخ هو خفض االنبعاثات 

إلى مستويات آمنة — تصل إلى الصفر بحلول عام 2050 

للمحافظة على جهود إبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة 

 من 
ً
مئوية. ولكن تغيرات املناخ هي من النوع الذي يتطلب عقودا

جهود التخفيف لعكس مسار آثارها السلبية، وهذا زمن طويل 

 بالنسبة ألطفال اليوم. وإذا لم نستثمر بكثافة في تعديل 
ً
جدا

الخدمات االجتماعية وجعلها أكثر تلبية الحتياجات 4.2 مليار 
طفل سيولدون خالل السنوات الثالثين املقبلة، فإنهم سيواجهون 

مخاطر متزايدة الشدة على بقائهم وعافيتهم. وينبغي ألي تعديالت 

أن تستند إلى دراسة دقيقة لنوع وطبيعة كل واحد من املخاطر 

والصدمات والضغوط املناخية والبيئية، وكذلك لدرجة تعرض 

األطفال لهذه املخاطر. إن فهم جوانب الهشاشة لدى األطفال 

 لفهم كامل نطاق اآلثار املحتملة للمخاطر املناخية 
ً
مهم جدا

 
ً
والبيئية على عافيتهم، بل حتى على بقائهم. يقدم هذا التقرير إطارا

 لتعرض األطفال للمخاطر والصدمات 
ً
 أوليا

ً
، وأداة وتقييما

ً
نظريا

والضغوط املناخية والبيئية على املستوى العالمي — للمساعدة 

في ترتيب أولويات دعم من هم أكثر عرضة للخطر.

الشكل 2: األطفال املحاصرون في حلقة مفرغة من زيادة التعرض ومواطن الضعف يواجهون زيادة في املستوى العام للمخاطر

نقص خدمات املياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

ضعف الصحة 
والتغذية نقص التعليم الفقر ونقص احلماية 

االجتماعية
النزاعات، واهلشاشة، 
وغياب احلكم الرشيد

الفيضانات الساحلية فيضانات األهنار ندرة املياه
تلوث اهلواء والرتبة واملاء األمراض األعاصري

 زيادة الضعف أمام 
صدمات املناخ

 زيادة التعرض 
لصدمات املناخ

الطفل

ويات
ـسـت

ـق م
ـمـن املرـجـح أن تفاـقـم اآلـثـار مجتمـع

ً ةرا

د ف
فةرالالمساواة مما يدفع األطفال األش

إلى مزيد من ال
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تبني مؤشر مخاطر املناخ على األطفال: يجمع هذا التقرير بين 

هذه املجموعة املتزايدة من األدلة الجديدة وبين بيانات عن 

هشاشة األطفال لتقديم أول نظرة شاملة عن مخاطر املناخ 

من منظور األطفال.

يتمحور مؤشر مخاطر املناخ على األطفال حول ركيزتين أساسيتين: 

الركيزة 1: التعرض للمخاطر والصدمات والضغوط املناخية 

والبيئية؛ الركيزة 2: هشاشة األطفال. وفي مختلف جوانب هاتين 

 لقياس املخاطر في جميع 
ً
الركيزتين، يجمع املؤشر بين 57 متغيرا

البلدان واملناطق.

يعيش نحو مليار طفل )نصف 

( في بلدان 
ً
أطفال العالم تقريبا

عالية الخطورة بحسب مؤشر 

مخاطر املناخ على األطفال.

الشكل 3: النموذج النظري ملؤشر مخاطر املناخ على األطفال: الركائز واملكونات

صحق الطفل وتغذيتهندرة املياه

الركيزة 2: هشاشة األطفال
الركيزة 1: التعرض للمخاطر 

والصدمات والضغوط املناخية والبيئية

مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

التعليمفيضانات األنهار

 املياه والصرف الصحي الفيضانات الساحليق
والنظافق الصحيق

األعاصير االستوائيق
 الفةر ومواد التواصل 
واحلمايق االجتماعيق األمراض املحمولق بالنواقل

موجات احلرارة

تلوث الهواء

تلوث التربق واملياه
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الخريطة 2: مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

جنوب احمليط اهلادئ

مشال احمليط األطلسي

جنوب احمليط األطلسي

احمليط اهلندي

احمليط اجلنوبي

مشال احمليط اهلادئمشال احمليط اهلادئ

املصدر: يتكون مؤشر مخاطر املناخ على األطفال من مؤشرات عديدة تشمل مختلف املخاطر والصدمات والضغوط املناخيق والبيئيق، باإلضافق إلى مؤشرات هشاشق األطفال.

مؤشر مخاطر املناخ على األطفال
 
ً
 عالي جدا

 عالي
 متوسط إلى عالي 

 منخفض إلى متوسط 
 منخفض 

 ال يوجد بيانات 
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املرتبة 
في 

املؤشر
البلد

العوامل املناخية 
والبيئية

 مؤشر مخاطر املناخ هشاشة األطفال
على األطفال

6.79.88.7جمهورية أفريقيا الوسطى1

7.09.48.5تشاد2

8.88.18.5نيجيريا2

7.78.98.4غينيا4

6.49.58.4غينيا-بيساو4

7.09.38.4الصومال4

7.38.98.2النيجر7

6.89.28.2جنوب السودان7

7.28.68.0جمهورية الكونغو الديمقراطية9

6.58.97.9أنغوال10

7.87.97.9الكاميرون10

7.87.97.9مدغشقر10

7.58.27.9موزامبيق10

8.76.47.7باكستان14

7.37.97.6أفغانستان15

9.15.17.6بنغالديش15

7.18.17.6بنن15

7.37.87.6بوركينا فاسو15

7.18.17.6إثيوبيا15

6.98.27.6السودان15

7.87.37.6توغو15

املرتبة 
في 

املؤشر
البلد

العوامل املناخية 
والبيئية

 مؤشر مخاطر املناخ هشاشة األطفال
على األطفال

7.27.77.5كوت ديفوار22

5.18.97.5غينيا االستوائية22

6.88.17.5ليبريا22

7.97.17.5السنغال22

9.04.67.4الهند26

6.97.97.4سيراليون26

7.07.87.4اليمن26

6.77.87.3هايتي29

7.07.57.3مالي29

5.58.37.1إريتريا31

8.35.47.1ميانمار31

8.94.07.1الفلبين31

5.18.37.0بابوا غينيا الجديدة34

35
 جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية
8.25.06.9

8.25.06.9غانا35

6.57.16.8غامبيا37

6.37.36.8أوغندا37

8.83.06.8فييت نام37

9.02.06.7الصين40

7.55.86.7جمهورية الو الديمقراطية الشعبية40

5.77.56.7مالوي40

6.17.26.7موريتانيا40

6.27.26.7جمهورية تنزانيا املتحدة40

5.37.66.6زامبيا45

7.25.66.5كمبوديا46

8.14.26.5إندونيسيا46

6.06.86.4الكونغو48

6.26.46.3كينيا49

8.42.36.2تايلند50

4.37.46.1بوروندي51

7.54.26.1نيبال51

الجــدول 1 

البلــدان التــي يواجــه أطفالهــا أشــد املخاطــر 
بســبب تغيــر املنــاخ والتدهــور البيئــي
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املرتبة 
في 

املؤشر
البلد

العوامل املناخية 
والبيئية

 مؤشر مخاطر املناخ هشاشة األطفال
على األطفال

5.76.56.1 زمبابوي51

6.65.15.9غواتيماال54

7.73.15.9املكسيك54

4.36.95.8جيبوتي56

4.56.75.7رواندا57

7.335.6مصر58

6.54.35.5هندوراس59

6.83.95.5فنزويال )جمهورية-البوليفارية(59

6.93.45.4كولومبيا61

6.93.55.4إكوادور61

73.15.4العراق61

46.65.4ليسوتو61

7.22.85.4ماليزيا61

73.35.4املغرب61

73.35.4سري النكا61

6.73.65.4طاجيكستان61

7.52.25.4أوزبكستان61

7.32.45.3البرازيل70

7.32.35.3إيران )جمهورية-اإلسالمية(70

6.43.75.2الجمهورية الدومينيكية72

3.46.65.2إسواتيني72

7.31.85.2جمهورية كوريا72

4.16.15.2جزر سليمان72

5.74.75.2جنوب أفريقيا72

6.33.55.1السلفادور77

5.44.85.1غابون77

5.34.95.1ناميبيا77

5.54.55بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(80

6.43.35بيرو80

6.53.15سورينام80

7.31.35الواليات املتحدة80

6.52.54.8ألبانيا84

4.554.8بوتسوانا84

63.34.8غيانا84

املرتبة 
في 

املؤشر
البلد

العوامل املناخية 
والبيئية

 مؤشر مخاطر املناخ هشاشة األطفال
على األطفال

5.34.24.8الجمهورية العربية السورية84

6.42.44.7كوبا88

6.81.74.7اململكة العربية السعودية88

6.22.64.6الجزائر90

4.64.54.6نيكاراغوا90

6.51.84.6االتحاد الرو�سي90

6.52.04.6تركمانستان90

6.32.14.5اليابان94

5.53.44.5األردن94

6.22.24.5قيرغيزستان94

5.53.24.4ليبيا97

6.21.94.4ُعمان97

5.82.74.4تركيا97

6.02.04.3اإلمارات العربية املتحدة100

5.23.14.2منغوليا101

5.62.24.1األرجنتين102

6.11.24.1فرنسا102

5.91.84.1إيطاليا102

5.71.94.1كازاخستان102

5.22.74.1جمهورية مولدوفا102

5.42.54.1رومانيا102

5.81.54.0شيلي108

4.53.33.9باراغواي109

5.22.23.9صربيا109

4.13.43.8أذربيجان111

4.92.63.8بليز111

4.33.33.8بوتان111

5.12.33.8دولة فلسطين111

5.32.03.8أوكرانيا111

5.61.33.8اململكة املتحدة111

4.42.93.7أرمينيا117

5.41.53.7كندا117

5.31.63.7إسرائيل117

5.31.73.7إسبانيا117
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املرتبة 
في 

املؤشر
البلد

العوامل املناخية 
والبيئية

 مؤشر مخاطر املناخ هشاشة األطفال
على األطفال

5.41.23.6أستراليا121

4.13.03.6بلغاريا121

4.42.73.6لبنان121

3.73.43.6بنما121

4.52.53.6تونس121

5.01.73.5بولندا126

4.62.03.4مقدونيا الشمالية127

4.71.73.3اليونان128

4.61.83.3الكويت128

4.71.33.2بيالروس130

4.02.43.2كرواتيا130

4.41.83.2هنغاريا130

3.92.33.1البحرين133

4.11.93.1قطر133

3.82.23.0البوسنة والهرسك135

4.41.43.0البرتغال135

4.01.93.0أوروغواي135

3.52.22.9كوستاريكا138

3.72.02.9سلوفاكيا138

3.41.92.7الجبل األسود140

4.11.02.7هولندا140

2.82.32.6جورجيا142

3.91.12.6أملانيا142

3.31.92.6التفيا142

3.80.92.5بلجيكا145

3.51.42.5قبرص145

2.91.82.4بروني دار السالم147

3.21.62.4تشيكيا147

3.60.92.4الدانمرك147

2.62.12.4ليتوانيا147

3.31.32.4سويسرا147

3.01.52.3سلوفينيا152

3.31.02.2ليختنشتاين153

2.61.52.1النمسا154

املرتبة 
في 

املؤشر
البلد

العوامل املناخية 
والبيئية

 مؤشر مخاطر املناخ هشاشة األطفال
على األطفال

2.31.82.1أيرلندا154

2.91.22.1مالطة154

3.30.82.1النرويج154

2.80.71.8السويد158

2.11.21.7إستونيا159

2.60.71.7فنلندا159

2.40.81.6نيوزيلندا161

1.11.81.5لكسمبرغ162

1.00.91.0آيسلندا163

 

  فيجي، 2021
© UNICEF/UN0396379/Stephen/Infinity Images
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الخريطة 3: املناطق التي تسود فيها الصدمات والضغوط املناخية والبيئية )الركيزة 1 من مؤشر مخاطر املناخ على األطفال(

جنوب احمليط اهلادئ

مشال احمليط األطلسي

جنوب احمليط األطلسي

احمليط اهلندي

احمليط اجلنوبي

مشال احمليط اهلادئمشال احمليط اهلادئ

املصدر: التةرير الكامل، الفصل ٦: املنهجيق

الشدة
 
ً
 عاليق جدا

 عاليق
 متوسطق
 منخفضق

ً
 منخفضق جدا

 ال يوجد بيانات
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الخريطة 4: املناطق التي تسود فيها هشاشة األطفال )الركيزة 2 في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال(

جنوب احمليط اهلادئ

مشال احمليط األطلسي

جنوب احمليط األطلسي

احمليط اهلندي

احمليط اجلنوبي

مشال احمليط اهلادئمشال احمليط اهلادئ

املصدر: التةرير الكامل، الفصل ٦: املنهجيق

الشدة
 
ً
 عاليق جدا

 عاليق
 متوسطق
 منخفضق

ً
 منخفضق جدا

 ال يوجد بيانات
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في كل يوم يواجه ماليني األطفال واقع املناخ الةاسي. هل سبق ألي شخص أن تخيل 

أثر تغيرات املناخ بعد 3٠ سنق؟ كيف ستكون حياة الشباب من مختلف املشارب الثةافيق؟ 

ما يبقيني على خط املواجهة لتحقيق العدالة املناخية هو فكرة أنني ال أمثل شعبي 

فحسب، بل جيلي بأكمله ألن العدالق املناخيق تهم مستةبلنا. 

لةد كرست صوتي ملن ال صوت لهم، من أجل الدعوة إلى التحرك الفوري وليس هناك 

وقت أنسب للتحرك من اآلن. لنلِق نظرة فاحصق على عدم اليةني وصعوبق التنبؤ بأمناط 

الطةس، وعلى ارتفاع مستوى سطح البحر، واألعاصير املتكررة، ودرجات احلرارة املرتفعق 

وموجات احلر — بصراحق، كيف لي أن أذهب إلى املدرسق حتت أشعق الشمس احلارقق؟

 لرفع صوتي ملجرد لفت انتباه أحد صناع الةرار 
ً
منذ أن كنت في العاشرة، سعيت دوما

ولو للحظق واحدة. وأقول: "صدقوني، إنني أعيش تغير املناخ، وأصدقائي وأفراد أسرتي 

 ما"! واألهم أنني أنا من يتضرر من املناخ املتةلب. 
ً
". "فليفعل أحدهم شيئا

ً
يعيشونه أيضا

، ولكن تغير املناخ وضع على عاتةي 
ً
نحن هنا، ونحن أذكياء، ولدينا احللول. ال أزال صغيرا

الكثير من املهام؛ ومطلوب مني فعل املزيد. 

 تستخدم 
ً
 يشارك فيه كل طفل في اتخاذ القرارات احلاسمة. أتخيل عاملا

ً
 أتخيل عاملا

فيه كل أسرة طاقق نظيفق. لكن اجلزء املؤلم من كل ذلك هو أنه قد يكون مجرد تخيالت 

. وإذا كانت لدي مخاوف، فهي أنني كرست وقتي للدعوة إلى التغيير 
ً
لن تتحةق أبدا

ولكنني مع تةدمي في السن كل عام، ال أرى أي شيء مةنع مينحني األمل بتحةيق 

مستةبل أخضر. يجب على أحدهم فعل شيء ما، وهذا "األحدهم" هو أنت وال أحد 

 فعل شيء ما إلنةاذ املستةبل، 
ً
غيرك. لةد بدأت أنا التغيير الذي أريد، وميكنك أيضا

وليس هناك وقت أنسب للتحرك من اآلن.

وجهات نظر الشباب: نكوسي، زميبابوي

  إسبانيا، 2019
© UNICEF/UNI240662/Herrero



إضافة ملا سبق:

تساهم املناطق األكثر خطورة على 

كوكبنا بأقل نسبة من أسباب تغير 

املناخ — فالبلدان عالية الخطورة 

وعددها 33 تطلق أقل من 10% من 

انبعاثات غازات الدفيئة العاملية. والبلدان 

العشرة األشد خطورة تطلق 0.5% فقط من االنبعاثات العاملية.

 
ً
 جميع البلدان عالية الخطورة تقريبا

)29 من أصل 33( مصنفة كمناطق هشة.

 ربع البلدان عالية الخطورة 

)8 من أصل 33( لديها مستويات 

 )أكثر من 5% من 
ً
نزوح عالية جدا

السكان نازحون(.

 درجة 
ً
ال يسجل أي من البلدان ذات الخطورة الشديدة جدا

عالية )أكثر من 80%( على صعيد اعتماد وتنفيذ استراتيجيات 

وطنية للحد من مخاطر الكوارث تتما�سى مع إطار سنداي.

40% فقط من البلدان عالية الخطورة تذكر األطفال و/

.
ً
أو الشباب في مساهماتها املحددة وطنيا

تلقت البلدان عالية الخطورة 9.8 مليارات 

دوالر فقط من التدفقات املالية العاملية، 

معظمها على شكل مساعدات إنمائية 

رسمية، مخصصة للبحث والتطوير 

واإلنتاج في مجال الطاقة النظيفة.

معظم البلدان عالية الخطورة )28 من أصل 33( لديها عدد 

 من محطات مراقبة جودة الهواء على مستوى األرض 
ً
قليل جدا

 — أقل من 10% من األطفال يعيشون ضمن نطاق 

 من محطات كهذه.
ً
50 كيلومترا

الحل الوحيد طويل األجل لتغير املناخ هو تقليل انبعاثات غازات 

الدفيئة. ولكن هناك باملقابل تدابير عديدة تقلل من تعرض 

األطفال ومن جوانب الهشاشة لديهم بطريقة تخفض بدرجة 

، ومنها:
ً
كبيرة تعرضهم ملخاطر املناخ عموما

االستثمارات التي تحسن الوصول الدائم إلى خدمات املياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية تقلل إلى حد كبير مخاطر 

 لنحو 415 مليون طفل.*
ً
 املناخ عموما

ويشمل تحسين الوصول إلى هذه الخدمات الدائمة، على سبيل 

املثال، إجراء تقييمات شاملة ملوارد املياه، واالستثمار في تنويع 

مصادرها، واستخدام الطاقة املتجددة، والعمل مع األسواق 

املحلية والقطاع الخاص لضمان إنشاء خدمات مياه وصرف 

 
ً
صحي تتضمن معالجة مخاطر املناخ. ويمكن أن يشمل أيضا

زيادة مرافق تخزين املياه لدى األسرة، وكذلك برامج للمياه 

متعددة االستخدامات توفر املياه لالحتياجات املنزلية واحتياجات 

املعيشة. ويشمل ذلك إدارة وحماية ومراقبة شاملة ملوارد املياه 

على املستويين املحلي والوطني. ترتبط قدرة املجتمع على التكيف 

 بقدرة خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة 
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا

الصحية فيه على مواجهة األزمات.

*   بناء على تحليل الحساسية. تمت نمذجة االستثمارات التي تقلل الهشاشة بوصفها تلك 
التي تحسن درجة املكون بنسبة 50 في املئة. مصطلح "كبير" يعني انخفاض بمقدار 0.5 

نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال على املستوى الوطني.
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االستثمارات التي تحسن نتائج التعليم تقلل بدرجة كبيرة 

املخاطر املناخية العامة التي يواجهها 275 مليون طفل.*

االستثمار في تعليم االستدامة له أثر مضاعف هائل. فالتعليم 

الجيد الذي يبني املعرفة واملهارات يساهم في تحسين ممارسات 

االستدامة وتقليل االنبعاثات على مستوى األفراد واملؤسسات 

واملجتمع ككل. يتضمن تحسين نتائج التعليم، على سبيل املثال، 

االستثمار في بنية تحتية مقاومة للكوارث للحد من انقطاعات 

 عن إيجاد حلول تزيد 
ً
طويلة في عملية تعلم األطفال، فضال

، وكذلك املساواة. املساواة 
ً
إمكانية الوصول، كالتعلم الرقمي مثال

في الوصول مهمة من منظور النوع االجتماعي، ومن منظور دورة 
الحياة )من الطفولة املبكرة حتى املراهقة(، وكذلك لألطفال ذوي 

اإلعاقة الذين غالبا ما يتم تهميشهم. وتحسين نتائج التعليم يعني 

 ضمان جودة التعلم، مثل توفير بيئة آمنة وودية، ومعلمين 
ً
أيضا

مؤهلين ومتحمسين، وتعليم لغات يستطيع الطالب فهمها. وهذا 

يعني إدراج أحدث املعارف والعلوم املتعلقة بتغير املناخ في املناهج 

الدراسية الوطنية وفي الوقت نفسه ضمان اكتساب األطفال 

املهارات الضرورية للنجاح في الحياة. هذه املهارات هي املالئمة 

ملستقبل العمل، بما في ذلك توسع االقتصاد األخضر وسبل 

 بتغير املناخ وتدهور البيئة. التعلم القائم على 
ً
العيش األقل تأثرا

 لتمكين األطفال واملراهقين واملعلمين من 
ً
املهارات ضروري أيضا

املشاركة في أنشطة التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف معه 

 من 
ً
ومواجهته في املدارس، لتشجيع األطفال على أن يصبحوا جزءا

حل مشكلة تغير املناخ.

االستثمارات التي تحسن الوصول إلى الخدمات الصحية 

 من مخاطر املناخ العامة التي تواجه 
ً
والتغذوية تقلل كثيرا

460 مليون طفل.*

يتضمن تحسين توفير الخدمات الصحية، على سبيل املثال، 

االستثمار في خدمات جيدة لرعاية األمهات واألطفال حديثي 

الوالدة، وفي استمرارية برامج اللقاحات، ودعم خدمات الرعاية 

الوقائية والتعزيزية والعالجية اللتهابات الرئة واإلسهال واملالريا 

وغيرها من أمراض األطفال. كما يتضمن تحديد التهديدات 

الصحية املتغيرة التي تواجه األطفال بسبب العوامل املناخية 

والبيئية وترتيب أولوية البرامج الصحية في ضوء ذلك. ويمكن أن 

 دعم صحة املراهقين وعافيتهم وتوفير املعلومات 
ً
يتضمن أيضا

الصحية الخاصة بكل فئة عمرية. عالوة على ذلك، فهو يتطلب 

تعزيز األنظمة الصحية لتقديم خدمات متكاملة لألطفال.

االستثمارات التي تحسن الوصول إلى الحماية االجتماعية 

 املخاطر املناخية العامة التي 
ً
وتحد من الفقر تقلل كثيرا

تواجه 310 ماليين طفل.*

يتطلب تحسين الوصول إلى الحماية االجتماعية العمل على 

تحقيق تغطية شاملة بمنافع الطفل واألسرة باإلضافة إلى ضمان 

كون أنظمة الحماية االجتماعية توفر اتصاالت بخدمات حيوية 

أخرى في مجاالت الصحة والتعليم والتغذية وكذلك القوى العاملة 

في مجال الرعاية االجتماعية. إن تحسين مستوى استجابة أنظمة 

 لزيادة قدرتها 
ً
الحماية االجتماعية لقضايا املناخ عامل مهم جدا

على التكيف مع الطبيعة املتغيرة بسرعة للصدمات والضغوط. 

وهذا يتطلب فهم اآلثار املتزايدة باستمرار لتغير املناخ على األطفال 

وعلى مقدمي الرعاية لهم، وتعديل حلول الحماية االجتماعية 

لتصبح سريعة االستجابة. وبالنسبة لألطفال وأسرهم، فإن ذلك 

يجعل الصدمات املناخية مجرد اضطرابات مؤقتة وال تدفع باألسر 

إلى الفقر طويل األمد.

*   بناء على تحليل الحساسية. تمت نمذجة االستثمارات التي تقلل الهشاشة بوصفها تلك 
التي تحسن درجة املكون بنسبة 50 في املئة. مصطلح "كبير" يعني انخفاض بمقدار 0.5 

نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال على املستوى الوطني.
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ليس املناخ فةط هو ما نواجهه، ألننا مثل بةيق العالم، 

ال نزال في خضم جائحق كوفيد-١9. ومبراقبق 

اجتماع كوفيد-١9 مع أزمق املناخ عن كثب، فإن 

 ،
ً
الةطاعات املهمشق في املجتمع هي األكثر تضررا

 في كفاحنا من 
ً
وهذا شيء يجب أن نتذكره دائما

أجل املناخ والعدالق االجتماعيق. وكل ما سبق جعل 

النشاط املناخي أشد صعوبق. من الصعب تلبيق 

احتياجات املجتمعات املتضررة عندما ال ُيسمح 

للكثير منا باخلروج ألسباب صحيق. 

 .
ً
فإغالق الفلبني جعل احلمالت والتنظيم حتديا

وهذا هو جوهر النشاط — ال يتعلق األمر فةط 

باإلضرابات الةويق الواسعق واخلطوات اإلبداعيق 

التي تظهر في وسائل اإلعالم. األمر ال يتعلق فةط 

بالنزول إلى الشوارع وإطالق الهتافات. معظم العمل 

يكون ساعات وساعات من التخطيط، ومكاملات 

Zoom املرهةق، وتةويق الروابط بني أعضائنا، وإقناع 

الناس بال كلل بضرورة العمل واملطالبق بالتغيير حتى 

 منه.
ً
عندما يبدو كل شيء ميؤوسا

يةاتل شباب الفلبني من أجل العدالق املناخيق، ولدينا 

حركق شبابيق عامليق تناضل من أجل الةضيق نفسها. 

وهذا مينحني الكثير من األمل، عندما نعرف أنه في 

 باتخاذ 
ً
، لدينا أصدقاء يطالبون أيضا

ً
كل قارة تةريبا

تدابير عاجلق بشأن املناخ. نحن نةاتل مع الناس، 

ونةود املسيرة إلى جانب أكثر قطاعات املجتمع 

، ولةد أظهر لنا التاريخ أنه طاملا أننا نكافح 
ً
تهميشا

.
ً
من أجل العدالق والسالم، فإننا سننتصر دائما
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لكــن، رغــم أن آفــاق املســتقبل مخيفــة، ثمــة مجــال للتفــاؤل 

واألمــل: يمكننــا إعــادة تصميــم بيئــة مناســبة لألطفــال.

يؤثــر تغيــر املنــاخ بالفعــل علــى ســالمة األطفــال وعلــى تعليمهــم 

 بالجفــاف والفيضانــات وانتهــاء بموجــات الحــر 
ً
وصحتهــم، بــدءا

واألعاصيــر. ويكــون التأثيــر علــى أشــده فــي البلــدان التــي تتصــدر 

مؤشــر مخاطــر املنــاخ علــى األطفــال.

إنــه وضــع مأســاوي، لكــن تحركنــا اآلن يمكــن أن يمنــع نشــوء 

تحديــات أســوأ فــي املســتقبل.

ســتؤدي التغييــرات الواســعة املتوقعــة إلــى ترجيــح كفــة الحلــول 

الخضــراء. وتواصــل تكلفــة الطاقــة املتجــددة االنخفــاض وتصبــح 

أكثــر موثوقيــة. ومــن املتوقــع أن تمثــل مصادرهــا 95 فــي املئــة مــن 

صافــي نمــو الطاقــة العامليــة مــن اآلن حتــى عــام 2025. ويســتمر 

التحســن فــي تكنولوجيــات التنبــؤ بتأثيــرات املنــاخ وإدارة أكثــر 

فعاليــة للميــاه. و يتزايــد إدراك النظــام املالــي ملخاطــر تدهــور املنــاخ 

وأهميــة تقديــر القــدرة علــى التكيــف والصمــود وتعزيزهــا.

العمــل املناخــي يعــزز النمــو االقتصــادي. فقــد أظهــرت دراســات 

حديثــة أن الفوائــد االقتصاديــة لتجنــب آثــار تغيــر املنــاخ 

كالفيضانــات أو أضــرار العواصــف تتضمــن زيــادة صافيــة فــي الناتــج 
املحلــي اإلجمالــي قدرهــا 5 فــي املئــة لــدول مجموعــة العشــرين بحلــول 

عــام 2050. ويبلــغ معــدل الفائدة/التكلفــة فــي اســتثمارات البنيــة 

التحتيــة القــادرة علــى مواجهــة الكــوارث 4 إلــى 1؛ وإنفــاق 800 

مليــون دوالر علــى أنظمــة اإلنــذار املبكــر فــي البلــدان الناميــة لــن 

 فــي تجنــب خســائر تتــراوح 
ً
ينقــذ األرواح فحســب، بــل يســاعد أيضــا

. لذلــك، مــن الضــروري أن 
ً
بيــن 3 و16 مليــار دوالر أمريكــي ســنويا

تتبنــى البلــدان فــي برامجهــا االقتصاديــة سياســات تدعــم البيئــة، 
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بغيــة دعــم االنتقــال نحــو النمــو األخضــر. وهــذا يتضمــن التكامــل 

بيــن سياســات مناخيــة مثــل تســعير الكربــون وسياســات اقتصاديــة 

داعمــة لتعزيــز نمــو يركــز علــى البنيــة التحتيــة قليلــة االنبعاثــات 

وعلــى الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة والبنيــة التحتيــة املقاومــة 

لتغير املنــاخ.

إن زيــادة القــدرة علــى التكيــف وتقديــم الخدمــات االجتماعيــة 

. فاألبحــاث 
ً
طريقــة حاســمة لتحســين فــرص األطفــال األكثــر ضعفــا

تظهــر أن تحســين الخدمــات االجتماعيــة كالرعايــة الصحيــة، 

والحصــول علــى خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي، والتعليــم، 

والتغذيــة، وشــبكات الضمــان االجتماعــي، والحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث هــي طــرق أساســية لبنــاء اقتصــاد أكثــر قــدرة علــى التكيــف 

وأفضــل تشــاركية مــن شــأنه أن يخفــف أســوأ آثــار تغيــر املنــاخ.

 هــي األخــرى. فهــي 
ً
الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة مهمــة جــدا

تســاعد فــي معالجــة التحديــات املجتمعيــة، كالبنيــة التحتيــة 

األساســية لألطفــال، مــع حمايــة وإدارة وإحيــاء النظــم البيئيــة 

والتنــوع البيولوجــي فــي الوقــت نفســه. تتنــاول هــذه الحلــول أهــداف 

، ولهــا فوائــد مشــتركة تشــمل جميــع 
ً
التخفيــف والتكيــف معــا

األبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. ومــن األمثلــة علــى 

ذلــك إحيــاء األرا�ســي الرطبــة وأشــجار املانغــروف واملســتنقعات 

وشــعاب املحــار للمســاعدة فــي منــع تــآكل الســواحل نتيجــة ارتفــاع 

مســتوى ســطح البحــر. وهــذا يقلــل بشــكل كبيــر تأثيــر األمــواج، 

العاليــة والقويــة علــى الســواء، أثنــاء العواصــف. وتشــمل الفوائــد 

األخــرى إزالــة ثانــي أكســيد الكربــون وتحســين جــودة امليــاه والحفــاظ 

 عــن اآلثــار اإليجابيــة علــى الســياحة 
ً
علــى املوائــل الطبيعيــة، فضــال

 األســطح الخضــراء، وحدائــق 
ً
والترفيــه. تشــمل األمثلــة أيضــا

األمطــار، واألماكــن املظللــة باألشــجار فــي املــدن — وكلهــا يخفــف 

آثــار ارتفــاع درجــات الحــرارة ويســاهم فــي تبريــد املبانــي )تخفيــض 

متوســط   درجــات الحــرارة فــي املــدن بأكثــر مــن 2 درجــة مئويــة(، 

وتقليــل الجريــان الســطحي والفيضانــات والســيطرة عليهــا أثنــاء 

هطــول األمطــار الغزيــرة )تتلقــى األمطــار وتطلقهــا بشــكل أبطــأ، ممــا 

يســاعد علــى التحكــم فــي دفــق الفيضانــات(، وتحســين جــودة امليــاه، 

وتقليــل تلــوث الهــواء.

 
ً
األمــل موجــود، ألن الحكومــات ليســت وحدهــا، بــل معهــا أيضــا

الشــركات واملجتمعــات، تتولــى قيــادة العمــل علــى إعــادة التفكيــر فــي 

سالســل التوريــد والعمليــات الخاصــة بهــا للحــد مــن انبعاثــات غــازات 

الدفيئــة بطــرق تزيــد الكفــاءة وتحســن النتائــج النهائيــة. كما تســاعد 

الثــورات التــي نشــهدها فــي طــرق إنتــاج الطعــام وتناولــه فــي تقليــل 

 بتغييــر عــادات االســتهالك 
ً
. ويقــوم كثيــرون أيضــا

ً
االنبعاثــات أيضــا

إلدخــال مزيــد مــن املنتجــات النباتيــة، ليــس فقــط لتحســين الصحــة 

 ألن لذلــك أثــر إيجابــي علــى البيئــة مقارنــة بالوجبــات التــي 
ً
بــل أيضــا

تحتــوي علــى الكثيــر مــن اللحــوم ومنتجات األلبــان.

أحــد أكبــر أســباب األمــل هــو تأثيــر قــوة األطفــال والشــباب. فــي 

الســنوات األخيــرة، نــزل األطفــال والشــباب إلــى الشــوارع للمطالبــة 

باتخــاذ تدابيــر بشــأن تغيــر املنــاخ، وأثنــاء جائحــة كوفيــد-19 
واصلــوا احتجاجاتهــم علــى اإلنترنــت. لقــد ارتقــوا إلــى مســتوى 

التحــدي، مطالبيــن العالــم بــأن يــدرك أن تغيــر املنــاخ هــو اآلن 

التحــدي األسا�ســي أمــام حقــوق اإلنســان لهــذا الجيــل. وكشــفوا 

عــن عمــق اإلحبــاط الــذي يشــعرون بــه حيــال هــذا الظلــم املتــوارث 

 عــن شــجاعتهم واســتعدادهم لتحــدي 
ً
بيــن األجيــال، فضــال

الوضــع الراهــن، ودورهــم كأصحــاب مصلحــة رئيســيين فــي معالجــة 

أزمة املناخ.

األطفــال ال يخافــون — وال يجــب أن يخافــوا — مــن مطالبــة 

الكبــار ببــذل كل ما فــي وســعهم لحمايــة وطنهــم املســتقبلي. ولكــن 

رغــم أن هــؤالء األطفــال والشــباب ســيصبحون قــادة املســتقبل 

ومبتكريــه الذيــن ســيفعلون ما هــو ضــروري لحمايــة الكوكــب، فقــد 

يكــون األوان قــد فــات. ما نقــوم بــه اآلن واجــب إلزامــي، علــى األقــل 

لكــي ال تصبــح مســاهمة األطفــال فــي املســتقبل مســتحيلة وملنحهــم 

.
ً
أفضــل فرصــة ممكنــة وفــورا
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االســتماع لوجهــات نظــر جميــع األطفــال والشــباب بشــأن تغيــر 

املنــاخ والتجــاوب معهــا أمــر بالــغ األهميــة. علــى أصحــاب القــرار 

العمــل بجديــة أكبــر إلدراج آراء األطفــال والشــباب وتجاربهــم فــي 

تصميــم ومحتــوى سياســات املنــاخ والتدابيــر ذات الصلــة. فعــدم 

القيــام بذلــك ال يقــوض حقوقهــم فــي إســماع أصواتهــم واملشــاركة 

 فعاليــة وقــوة وتأثيــر السياســات 
ً
فحســب، بــل يقــوض أيضــا

وخطــوات مواجهــة تغيــر املنــاخ. إذا أصغينــا إلــى األطفــال والشــباب، 

ســتتغير السياســات. ســيتغير ليــس نطــاق طموحهــا فقــط، بــل 

 طبيعــة تركيزهــا. ســتلبي احتياجــات األطفــال بشــكل أفضــل، 
ً
أيضــا

باإلضافــة إلــى تطلعاتهــم. آراء األطفــال ودورهــم أمــر بالــغ األهميــة 

لقدرتهــم املحتملــة علــى مواجهــة آثــار تغيــر املنــاخ والتكيــف معهــا. 
يجــب اإلصغــاء إلــى آرائهــم وتزويدهــم باملــوارد التــي يحتاجــون 

ملواجهــة تغيــر املنــاخ فــي املســتقبل — ال يمكــن حرمانهــم مــن املــوارد 

املســتقبلية بســبب خياراتنــا اليــوم.

علــى أصحــاب القــرار االســتجابة ملخــاوف األطفــال والشــباب — 

ليــس مــن خــالل وعــود كالميــة أو بــذل جهــود رمزيــة، بــل بحجــم 

وقــوة تتناســب مــع حجــم املشــكلة املطروحــة. فمواجهــة تغيــر 

املنــاخ بطريقــة مناســبة تتطلــب قــرارات وتغييــرات كبيــرة فــي نظامنــا 

االقتصــادي بأكملــه — تتطلــب معالجــة كيــف نقيــس التقــدم 

وكيــف نحاســب الجهــات املعنيــة. وتتطلــب أن نــورث األطفــال 

 
ً
 اقتصاديــا

ً
 للعيــش وكذلــك نموذجــا

ً
 صالحــا

ً
والشــباب كوكبــا

.
ً
مســتداما

 لهــذا التحــدي، لكــن عمليــة 
ً
 جديــدا

ً
أضــاف كوفيــد-19 بعــدا

 فرصــة إلجــراء التغييــرات الضروريــة.
ً
التعافــي هــي أيضــا

كشــف كوفيــد-19 عمــق الضــرر املحتمــل إذا لــم نصــِغ إلــى العلــم 

ونتصــرف بســرعة فــي مواجهــة أزمــة عامليــة. كمــا كشــف النقــاب 

عــن الالمســاواة بيــن جميــع البلــدان وداخــل كل بلــد — فالفئــات 

 املزيــد مــن الفقــر بســبب عوامــل الخطــر 
ً
 تواجــه غالبــا

ً
األكثــر ضعفــا

الكثيــرة، كصعوبــة الحصــول علــى اللقاحــات، ممــا يخلــق دّوامــات 

تصعــب النجــاة منهــا.

 فرصــة إلعــادة التفكيــر ببنــاء عالــم 
ً
لكــن هــذه األزمــة توفــر لنــا أيضــا

صالــح لألطفــال. لقــد علمتنــا أننــا بحاجــة إلــى فهــم أفضــل لحجــم 
ونطــاق جوانــب الضعــف عنــد األطفــال مــن أجــل وضــع حلــول 

منطقيــة وقابلــة للتطبيــق فــي مجموعــة متنوعــة مــن الظــروف — 

. يمكننــا تســخير هــذه 
ً
وحيــث تكــون اآلثــار غيــر متجانســة إطالقــا

 
ً
الفرصــة، أثنــاء مواجهــة كوفيــد-19 والتعافــي منــه، للعمــل أيضــا

علــى مواجهــة تحديــات تغيــر املنــاخ التــي تــم تجاهلهــا فــي كثيــر مــن 

األحيــان — ألنــه بالنســبة لألطفــال، ال تعتبــر العــودة إلــى الوضــع 

 بمــا فيــه الكفايــة.
ً
 جيــدا

ً
الطبيعــي القديــم حــال

يتطلــب توفيــر بيئــة مناســبة لألطفــال تحــرك املجتمــع بأســره:

زيــادة االســتثمار فــي التكيــف مــع تغيــر املنــاخ وفــي القــدرة   •
علــى مواجهــة تقلــب املنــاخ، فــي الخدمــات الرئيســية املقدمــة 

لألطفــال. ولحمايــة األطفــال واملجتمعــات املحليــة والفئــات 

 مــن أســوأ آثــار تغيــر املنــاخ الــذي بــدأ بالفعــل، 
ً
األشــد ضعفــا

يجــب تكييــف الخدمــات الحيويــة، بمــا فــي ذلــك شــبكات امليــاه 

والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، والخدمــات الصحيــة 

والتعليميــة.

الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة. ولتجنــب أســوأ آثــار أزمــة   •
املنــاخ، فــال بــد مــن اتخــاذ إجــراءات شــاملة وعاجلــة. ويتعيــن 

علــى البلــدان أن تخفــض انبعاثاتهــا بنســبة 45% علــى األقــل 

)مقارنــة بمســتويات عــام 2010( بحلــول عــام 2030 لكبــح 

ارتفــاع درجــة الحــرارة دون 1.5 درجــة مئويــة.

تزويــد األطفــال باملهــارات التعليميــة املتعلقــة باملنــاخ   •
والتخضيــر، وهــو أمــر بالــغ األهميــة للتكيــف مــع آثــار تغيــر 

املنــاخ والتحضيــر لهــا. فاألطفــال والشــباب هــم مــن ســيواجهون 

كامــل العواقــب املدمــرة ألزمــة املنــاخ والنعــدام األمــن املائــي، 

ولكنهــم األقــل مســؤولية عــن وقوعهــا. علينــا ديــن ال بــد أن 

نؤديــه إلــى جميــع الشــباب وكل األجيال املقبلــة.

إشــراك الشــباب فــي جميــع املفاوضــات والقــرارات املتعلقــة   •
باملنــاخ علــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، بمــا فــي 

ذلــك مؤتمــر COP26. ويجــب إشــراك األطفــال والشــباب فــي أي 

عمليــة صنــع قــرار تتصــل باملنــاخ.

 أخضــر 
ً
ضمــان أن يكــون التعافــي مــن جائحــة الكورونــا تعافيــا  •

 للجميــع؛ حتــى ال تتعــرض قــدرة 
ً
ومنخفــض الكربــون وشــامال

األجيــال القادمــة علــى التصــدي ألزمــة املنــاخ واالســتجابة لهــا 

للخطــر.

لتسريع العمل املناخي والبيئي، علينا التركيز على تلبية احتياجات 

األطفال األكثر عرضة لخطر تغير املناخ. لقد حان الوقت لتزويد 

جميع األطفال والشباب باملوارد التي يحتاجون إليها وتمكينهم 

بوصفهم عوامل تغيير — ملنحهم أفضل فرصة ممكنة ملعالجة 

أزمة سببناها نحن لهم.

كل طفل يســتحق كوكبًا صاحلًا للعيش
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في طفولتي، اعتدت على زيارة منزل جدي في قريق تةع قرب أحد األنهار. كنت أشعر 

 بعد يوم. بدأ عةلي الصغير في استيعاب كيف يبةى الناس في 
ً
أن النهر يتوسع يوما

 في إحدى الصحف عن 
ً
مناطق تآكل النهر بسبب تأثير تغير املناخ. وذات يوم، قرأت مةاال

اجلوانب الضارة لتغير املناخ. وأشعرني ذلك بالةلق.

، بدأت بإصدار مجلق شهريق لألطفال تسمى الل صبوج. 
ً
عندما أصبح عمري ١٢ عاما

وبدأ أطفال من مختلف األعمار يرسلون مشاكلهم وحلولهم في شكل تةارير أو مةاالت 

إبداعيق. وكانوا، في بدايق كل شهر، ينتظرون الستالم العدد اجلديد من الل صبوج. 

واهتماماتهم ألهمتني.

 
ً
في عام ٢٠١5، أسست منظمق شبابيق اسمها "جمعيق الل صابوج" واليوم أنا أوفر فرصا

لآلخرين وخاصق األطفال املعرضني خلطر تغير املناخ في املناطق الساحليق ملمارسق 

الكتابق الصحفيق. وبهذه الطريةق، يتمكنون من عرض أوضاعهم مباشرة أمام العالم. 

العديد منهم كبروا وباتوا مهتمني في وسائل اإلعالم الرئيسيق.

وهناك اليوم 4٠٠ طفل وشاب في جميع أنحاء بنغالدش يعملون معي في قضايا تغير 

املناخ. نةوم بتنظيف األماكن العامق، كالةنوات واملواقع السياحيق، وجنمع العبوات 

البالستيكيق ثم نبيعها ملراكز إعادة التدوير. وننفق املال الذي نحصله من هذا على غرس 

 إلهام الناس إلعادة تدوير البالستيك، على سبيل املثال من خالل 
ً
األشجار. نحاول أيضا

مسابةات عبر اإلنترنت تةدم فيها مكافآت.

نحن بحاجق إلى نشطاء شباب جلعل العالم أكثر جماال. شارك وحتمل املسؤوليق قدر 

اإلمكان. شارك في احلراك اجلاري في بلدك بشأن تغير املناخ أو أي قضايا أخرى. 

 أن عمرك صغير — انظر إلى مثال غريتا!
ً
ال تفكر أبدا

دور الشباب هو األهم في عالم احلاضر واملستةبل. أود أن أقول جلميع الشباب، ابدأوا 

اآلن في اتخاذ اخلطوات أينما كنتم. إنه زمننا!

وجهات نظر الشباب: تاسني، بنغالدش
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لــكل طفل وطفلة
بغــض النظــر عّمــن تكون.

أو أيــن يعيش.

.
ً
كل طفــل يســتحق طفولــة

.
ً
مســتقبال

.
ً
 عادلة

ً
فرصــة

لهــذا الســبب توجــد اليونيســف.

مــن أجــل كل طفل.

 بعــد يوم.
ً
نعمــل يومــا

 ومنطقة.
ً
فــي 190 بلــدا

نصــل إلــى أصعب األماكن.

وإلــى األبعد عن املســاعدة.

 عــن الركب.
ً
واألكثــر تخلفــا

واألكثــر إقصاًء.

لذلــك نبقــى حتــى النهاية.

.
ً
وال نستســلم أبــدا


