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، وتصبح موجات 
ً
 مطردا

ً
تتسارع أزمة املناخ تسارعا

 
ً
احلر معها أطول مدة وأكثر شدة وأوسع نطاقا

. ويواجه حوالي  559 مليون طفل  
ً
وأكثر تواترا

 ملوجات احلر، كما يتعرض 
ً
 مرتفعا

ً
 تواترا

ً
حاليا

حوالي  624 مليون طفل  لواحٍد من مقاييس 

احلرارة املرتفعة الثالثة األخرى — طول 

مدة موجات احلر، أو الشدة العالية ملوجات 

احلر، أو درجات احلرارة املرتفعة بشدة.

 من األدلة على أن 
ً
يوفر هذا التقرير مزيدا

األطفال هم في اخلطوط األمامية ألزمة املناخ.

من املتوقع أن يواجه جميع األطفال على كوكب األرض — أكثر 

 بحلول عام 2050، 
ً
من 2 بليون طفل — موجات حر أكثر تواترا

بصرف النظر ما إذا كان العالم سيتبع ‘سيناريو االنبعاثات املنخفضة 

لغازات الدفيئة’ بحيث يرتفع معدل درجات احلرارة العاملي مبقدار 

1.7 درجة مئوية بحلول عام 2050، أو إذا كان سيتبع ‘سيناريو 

 لغازات الدفيئة’ بحيث يرتفع معدل درجات 
ً
االنبعاثات الكبيرة جدا

احلرارة العاملي مبقدار 2.4 درجة بحلول عام 2050. وتؤكد هذه 

النتائج على احلاجة امللحة لتكييف اخلدمات التي يعتمد عليها 

األطفال إذ تتوالى تأثيرات االحترار العاملي التي ال ميكن جتنبها، 

ل هذه النتائج حجة بشأن احلاجة إلى حتقق تقليص أكبر 
ّ
كما تشك

في االنبعاثات ملنع التأثيرات األسوأ للمقاييس األخرى الرتفاع 

احلرارة. وسيتعرض ماليني األطفال اإلضافيني إلى موجات حر 

ذات شدة عالية ودرجات حرارة مرتفعة بشدة وذلك بناء على درجة 

االحترار العاملي التي سيبلغها العالم. وسيواجه األطفال في املناطق 

الشمالية الزيادات األكبر في الشدة العالية ملوجات احلر، فيما 

 
ً
 مستمرا

ً
سيواجه زهاء نصف األطفال في أفريقيا وآسيا تعرضا

لدرجات احلرارة املرتفعة بشدة بحلول عام 2050.

عتبر درجات احلرارة املرتفعة ضارة بصفة خاصة بصحة األطفال 
ُ
وت

وتؤثر على تعليمهم وعلى سبل عيشهم املستقبلية. وتشهد جميع 

د ما تفعله كل حكومة   موجات حر متغيرة. وسُيحدِّ
ً
البلدان تقريبا

 إمكانية البقاء ألولئك األقل مسؤولية عن هذه األزمة —
ً
حاليا

األطفال واليافعون.

ومن بني النتائج الرئيسية، ما يلي:

درجات احلرارة املرتفعة بشدة: في عام 2020، كان يعيش حوالي 

740 مليون طفل )أي 1 من كل 3 أطفال( في بلدان شهدت في 

 أو أكثر من السنة درجات حرارة تتجاوز 35 درجة 
ً
83.54 يوما

 
ً
مئوية. وبحلول عام 2050، وضمن سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

من غازات الدفيئة وزيادة درجة احلرارة العاملية مبقدار 2.4 درجة 

مئوية، سيرتفع هذا العدد إلى حوالي 816 مليون طفل )أي 2 من 

كل 5 أطفال(.
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التواتر املرتفع ملوجات احلر: بحلول عام 2050، ومبوجب سيناريو 

 وسيناريو االنبعاثات املنخفضة، سيواجه كل 
ً
االنبعاثات الكبيرة جدا

 ملوجات احلر )أي، العيش في مناطق 
ً
 مرتفعا

ً
طفل على األرض تواترا

 4.5 موجات أو أكثر في املتوسط(، 
ً
يبلغ عدد موجات احلر فيها سنويا

 عن عام 2020 حيث بلغت النسبة 1 من كل 4 أطفال.
ً
مما يشكل ازديادا

طول مدة موجات احلر: بينما يعيش حوالي 1 من كل 4 أطفال في 

 4.7 أيام أو أكثر ابتداًء 
ً
مناطق تستمر فيها مدة موجة احلر وسطيا

 بحلول عام 2050 
ً
 هائال

ً
من عام 2020، ستشهد هذه النسبة ارتفاعا

لتصل إلى 3 من كل 4 أطفال مبوجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة إذ 

يرتفع معدل درجات احلرارة مبقدار 1.7 درجة مئوية. أما إذا ارتفع 

معدل درجات احلرارة مبقدار 2.4 درجة مئوية، فسيكون 94 باملئة 

من األطفال عرضة ملوجات احلر.

الشدة العالية ملوجات احلر: مبوجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة 

حيث سيرتفع معدل درجات احلرارة مبقدار 1.7 درجة مئوية، 

سيزيد عدد األطفال الذين يعيشون في املناطق التي تشهد متوسط 

جتاوز ملوجات احلر يبلغ درجتني مئويتني أو أكثر — سيزيد بحوالي 

أربعة أضعاف )من حوالي 28 مليون إلى 100 مليون طفل(. وستبلغ 

هذه الزيادة زهاء ثمانية أضعاف )من حوالي 28 إلى 212 مليون 

 حيث سيزيد 
ً
طفل( في حال حدوث سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

معدل درجات احلرارة مبقدار 2.4 درجة مئوية.

يجب أن نتصرف اآلن: احلماية، واالستعداد، 
وترتيب األولويات، والوقاية

، ويواجه األطفال والشباب حتديات 
ً
 مطردا

ً
تتفاقم أزمة املناخ تفاقما

 فقط، وما موجات احلر سوى جتٍل 
ً
من حجم بدأنا نلمسه مؤخرا

واحد لهذه األزمة.

ويعتمد مدى فتك تأثير األخطار املناخية واألضرار التي ستتسبب 

بها على األطفال والشباب على اإلجراءات التي نتخذها اآلن للتكيف 

مع تأثيرات تغير املناخ وتقييد االحترار العاملي بحيث ال يتجاوز 

1.5 درجة مئوية. وحتث اليونيسف القادة واحلكومات أن يتخذوا 

إجراءات فورية من أجل:

حماية األطفال من الدمار املناخي من خالل تكييف اخلدمات 

االجتماعية.

إن األطفال واليافعني هم األشد عرضة للصدمات املناخية، مبا في 

ذلك موجات احلر.

•  يجب على كل بلد تكييف اخلدمات االجتماعية احليوية — 
املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم، والتغذية، 

واحلماية االجتماعية، وحماية الطفل — من أجل حماية 

األطفال واليافعني.

•  يجب تعزيز أنظمة احلماية االجتماعية والغذائية التي باتت 
هشة من جراء تغير املناخ واألزمات البيئية والنزاعات، لتتمكن 

من مواجهة األخطار ولضمان إمكانية احلصول املستمرة على 

أنظمة غذائية صحية. ويجب زيادة االستثمارات في الوقاية 

املبكرة من سوء التغذية احلاد بني األطفال واألمهات والفئات 

السكانية املستضعفة، والكشف املبكر عنه ومعاجلته.

•  يجب أن تكون األنظمة الصحية قادرة على حتمل األحداث 
املناخية، ويجب أن تكون مجهزة ملعاجلة األطفال والنساء 

احلوامل واملرضعات الذين يواجهون تأثيرات موجات احلر 

وغيرها من األخطار املناخية.

•  يجب تكييف خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
لتتحمل الكوارث املرتبطة باملناخ وتقلبات الطقس للحماية من 

التلوث ومن نقص إمدادات مياه الشرب. ويجب تنفيذ تقييمات 

للخطر وتركيب أنظمة إنذار مبكر ووضع حلول مبتكرة لرصد 

إمدادات املياه وسالمتها، وذلك للحماية من شح املياه وتلوثها.

•  أثناء الدورة 27 ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغّير املناخ، يجب 
إيالء األولوية لألطفال وحقوقهم في القرارات التي ستتخذ 

بشأن إجراءات التكيف.

إعداد األطفال للعيش في عالم تغير مناخه.

يتوقف مستقبل األطفال واليافعني على نحو فريد على جدول 

 
ً
 مباشرا

ً
األعمال املعني باملناخ، إذ تواجه حقوقهم ومستقبلهم خطرا

من جراء تغير املناخ.

•  يجب على كل بلد تزويد األطفال واليافعني بالتثقيف املناخي 
واحلد من أخطار الكوارث وتدريبات على املهارات اخلضراء 

وفرص للمشاركة اجلادة في وضع السياسات املعنية باملناخ 

والتأثير عليها.
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•  يجب أن تؤدي الدورة 27 ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغّير املناخ 
إلى تعزيز تركيز البلدان على التثقيف املناخي لألطفال وفي 

مجال خطة العمل من أجل التمكني املناخي، وتبنيها، وتنفيذ 

االلتزامات السابقة لبناء قدرات الشباب.

إيالء األولوية لألطفال واليافعني في التمويل واملوارد املناخية.

تتطلب حماية األطفال واليافعني وإعدادهم التوفير العاجل للتمويل 

واملوارد.

•  يجب على البلدان املتقدمة أن تفي باالتفاقيات التي أبرمتها 
اثناء الدورة 26 ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغّير املناخ ملضاعفة 

 
ً
التمويل املخصص للتكيف ليصل إلى 40 بليون دوالر سنويا

بحلول عام 2025 كحد أدنى، وذلك في إطار خطة لتوفير 

 للتكيف بحلول عام 2030.
ً
ما ال يقل عن 300 بليون دوالر سنويا

•  يجب أن يشكل التمويل املخصص للتكيف نصف مجموع 
التمويل املخصص للمناخ.

•  يجب على الدورة 27 ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغّير املناخ 
إطالق التقدم املعني باخلسارة واألضرار، ووضع قدرة األطفال 

ومجتمعاتهم املحلية على الصمود في مركز املناقشات املعنية 

بالعمل والدعم.

منع حدوث كارثة مناخية وذلك من خالل حتقيق تقليص كبير في 

انبعاثات غازات الدفيئة واحلفاظ على خيار ارتفاع معدل درجات 

 للتحقيق.
ً
 قابال

ً
احلرارة مبقدار ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية خيارا

من املتوقع أن تزداد االنبعاثات مبقدار 14 باملئة في هذا العقد، 

مما يضعنا على مسار كارثة احترار عاملي.

•  يجب على جميع احلكومات أن تعيد النظر في خططها 
وسياساتها الوطنية ملواجهة تغير املناخ بغية زيادة الطموح 

والعمل. وعليها تخفيض االنبعاثات مبقدار 45 باملئة على 

األقل بحلول عام 2030 لتقييد ارتفاع معدل درجات احلرارة 

مبا ال يزيد عن 1.5 درجة مئوية.

•  يجب على بلدان مجموعة العشرين – املسؤولة عن بث 
80 باملئة من جميع انبعاثات غازات الدفيئة — أن تأخذ 

زمام القيادة في تخفيض االنبعاثات، ولكن يجب على جميع 

البلدان العمل لتحقيق هذا الهدف.

•  يجب على العالم تعجيل االنتقال إلى إنتاج الطاقة املتجددة، 
ويجب إنهاء جميع الدعم املخصص للوقود األحفوري، وفرض 

ضرائب على أرباح منتجي الوقود األحفوري وتوجيه هذه 

الضرائب إلى الفئات املستضعفة، حسبما ناشد األمني العام 

لألمم املتحدة.
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