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ً
إن أزمــة املنــاخ هــي أزمــة لحقــوق الطفــل — وهــي تتســبب حاليــا

بأضــرار فادحــة علــى حيــاة األطفــال ومســتقبلهم.

 
ً
إن الظواهــر املناخيــة املتطرفــة هــي إحــدى الطــرق األكثــر بــروزا

— وفظاعــة — التــي تتجلــى فيهــا أزمــة املنــاخ. فعلــى امتــداد 

 مناخيــة طارئــة متواليــة، 
ً
العــام املا�ضــي لوحــده، شــهدنا أوضاعــا

مــن الفيضانــات التاريخيــة فــي آســيا إلــى حــاالت الجفــاف املســتمرة 

فــي أفريقيــا.

وتشــكل حرائــق الغابــات وموجــات الحــر التــي اجتاحــت الهنــد 

 آخــر علــى تأثيــر تغيــر املنــاخ 
ً
 مقلقــا

ً
وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية مثــاال

علــى األطفال.

 — 
ً
يــدرس هــذه التقريــر تأثيــر موجــات الحــر علــى األطفــال حاليــا

وفــي العقــود املقبلــة — وهــو يســتند إلــى تحليــل ريــادي ملؤشــر 

الخطــر املناخــي علــى األطفــال للعــام 2021 الــذي اســتحدثته 

اليونيســف.

 األطفــال الصغــار، أكثــر عرضــة لتأثيــرات 
ً
إن األطفــال، وخصوصــا

الحــر الشــديد مقارنــة بالراشــدين، إذ قــد يتســبب بإصابتهــم 

بجفــاف شــديد، ومشــاكل فــي الجهــاز التنف�ضــي، ويجعلهــم أكثــر 

عرضــة ألمــراض أخرى.

 
ً
 مرتفعــا

ً
 تواتــرا

ً
ويواجــه حوالــي 559 مليــون طفــل فــي العالــم حاليــا

ملوجــات الحــر — ونحــن نقــّدر أن كل طفــل علــى الكوكــب 

 
ً
 بحلــول عــام 2050 إلــى موجــات حــر أكثــر تواتــرا

ً
ســيكون معرضــا

وأطــول مــدة وأكثر شــدة.

يجــب علــى العالــم أن يســتثمر بســرعة فــي بنــاء قــدرة األطفــال 

علــى التحمــل — وفــي تكييــف جميــع األنظمــة التــي يعتمــد عليهــا 

األطفــال ملواجهــة التحديــات الناشــئة عــن التغيــر املطــرد للمنــاخ.

 أن يســتمع، فاألطفــال واليافعــون هــم 
ً
ويتعيــن علــى العالــم أيضــا

 بأزمــة املنــاخ، وهــم ال يطالبــون فقــط بالتغييــر بــل 
ً
األشــد تأثــرا

هــم يقودونــه — ويجــب أن يكونــوا مركــز اســتجابتنا. لــذا فــإن 

 أن ’تتولــى‘ ناشــطة املنــاخ األوغنديــة وســفيرة 
ً
مــن املالئــم تمامــا

اليونيســف للنوايــا الحســنة، فانيســا ناكاتــي، إعــداد بقيــة هــذا 

التمهيــد لهــذا التقريــر املهــم. وأنــا ممتنــة للقيــادة التــي أظهرتهــا.

تمهيد
 كاثرين راسل

املديرة التنفيذية لليونيسف
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عبارة "األرض املحروقة" هي مصطلح عسكري يصف قيام 

الجنود عن قصد بتدمير املمتلكات القّيمة في طريق أعدائهم. 

 ما نفعله بكوكبنا، فمن خالل رفضنا كبح بث 
ً
إال أنها تصف أيضا

االنبعاثات، فإننا نسمح باستمرار االحترار العالمي. ونحن نحرق 

 املمتلكات 
ً
 من خالل تصاعد الحرارة، وندّمر عمدا

ً
األرض فعال

األكثر أهمية لعافيتنا الجماعية — كوكبنا.

لقد شهدت السنوات السبع املاضية أعلى درجات حرارة في 

التاريخ، وسيتواصل ارتفاعها. ورغم ارتفاع درجات الحرارة 

في هذه السنة، فقد تكون أبرد سنة نشهدها في حياتنا.

يسعى هذا التقرير إلى معرفة اإلجابة عن هذا التساؤل، وهو يوفر 

تقديرات ألول مرة حول عدد األطفال املعرضين ألربعة مقاييس 

ملوجات الحر في الوقت الحالي إضافة إلى التوقعات لسنة 2050، 

وذلك فيما إذا تبع العالم ’سيناريو االنبعاثات املنخفضة لغازات 

الدفيئة‘ بحيث يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 

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

 لغازات الدفيئة‘ بحيث يرتفع معدل درجات 
ً
االنبعاثات الكبيرة جدا

الحرارة العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية بحلول عام 2050.

وقد وجد البحث الجديد أنه بحلول عام 2050، سيكون جميع 

 — وسيكون عددهم أكثر 
ً
األطفال على كوكب األرض تقريبا

من 2 بليون — معرضين لتواتر مرتفع ملوجات الحر، بزيادة 

عن 24 باملئة من األطفال في عام 2020، أي بما يقدر بـ 1.5 

بليون طفل إضافي.

 الكلفة الهائلة للتنمية القائمة على 
ً
ُيظهر هذا التقرير أيضا

الوقود األحفوري، فالفرق بين ارتفاع معدل درجات الحرارة 

إلى حوالي 1.7 درجة باملئة أو حوالي 2.4 درجة مئوية يعني أن 

أكثر من 370 مليون طفل إضافي سيكونون معرضين بحلول 

عام 2050 ملوجات حر تمتد لفترات طويلة.

تتأثر كل منطقة بموجات الحر بطرق مختلفة، إذ من املتوقع أن 

تصبح موجات الحر الشديد شائعة في أوروبا بينما سيواجه عدد 

 أكبر من األيام ذات الحرارة 
ً
متناٍم من بلدان أفريقيا وآسيا عددا

الشديدة التي تزيد عن 35 درجة مئوية/ 95 درجة فهرنهايت.

وسيؤدي ذلك إلى تأثيرات مدمرة على األطفال، فكلما زاد تواتر 

موجات الحر وطول مدتها وشدتها التي يتعرض لها األطفال، كلما 

زادت تأثيراتها على الصحة والسالمة والتغذية والتعليم وسبل 

العيش املستقبلية وإمكانية الحصول على املياه.

لقد شهدُت هذه التأثيرات تحدث في منطقة القرن األفريقي.

فمع انحباس املطر ألربعة مواسم متتالية ووقوع جفاف يوصف 

، حدث نقص في الغذاء وإمدادات املياه. 
ً
بأنه األسوأ منذ 40 عاما

وفي شمال كينيا، تحّدثُت مع أمهات والتقيُت مع أطفال معرضين 

لخطر املوت من جراء سوء التغذية الحاد الوخيم. إن الوضع 

فظيع، ومن املثير للسخط أنه كان يمكن تجنبه.

إن األطفال، وهم األقل مسؤولية عن تغير املناخ، يتحملون 

وطأته األشد. ورغم أن أفريقيا مسؤولة عن أقل من 4 باملئة من 

مجموع االنبعاثات في العالم، إال أنها تعاني من بعض من أشد 

زهق من جراء أسباب 
ُ
تأثيرات أزمة املناخ قسوة، فثمة أرواح ت

يمكن منعها وذلك ألن العالم يتصرف ببطء شديد بشأن 

 للتكّيف.
ً
 كافيا

ً
إجراءات الحد من تأثيرات األزمة وال يوفر دعما

 وشدة 
ً
أما كيفية نجاة الطفل من موجات الحر األكثر تواترا

 ما تعتمد على املكان الذي يعيش فيه وكيف 
ً
 فغالبا

ً
وامتدادا

يعيش؛ فهل هو قادر على النجاة من الحر إذا دخل منزله 

أو مدرسته، وهل يتمكن من الحصول على املياه من مصادر 

قادرة على تحمل تغير املناخ، وهل تتطلب مهماته اليومية بذل 

جهد بدني. يجب أن نضمن أن البلدان التي يعيش فيها األطفال 

األشد عرضة لتأثيرات تغير املناخ تمتلك املوارد املطلوبة لتكييف 

الخدمات االجتماعية الحيوية الالزمة لحمايتهم.

تمهيد
 فانيسا ناكاتي

ناشطة في مجال املناخ، وسفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة



وليست هذه الكوارث محتومة أو "طبيعية" — فهي من صنعنا. 

وهذا التقرير هو تذكير مهم بأنه ال زالت تتوفر لنا فسحة صغيرة 

من الوقت للتأثير على الكيفية التي يتأثر بها األطفال باألشكال 

املتنوعة الرتفاع درجات الحرارة. يمكننا منع السيناريوهات 

األسوأ لعام 2050 من خالل تقليص االنبعاثات اآلن. ويمكننا 

التكيف بسرعة لحماية األطفال من الصدمات املناخية التي 

باتت، ولألسف، محتومة. ويمكننا دعم املجتمعات املحلية 

د  التي عانت من خسائر أو أضرار ال يمكن تصويبها. فسُتحّدِ

اإلجراءات التي نتخذها اآلن مصير ماليين األطفال.

كينيا، 2022 
© UNICEF/UN0702764/Translieu/Nyaberi
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، وتصبــح موجــات الحــر 
ً
 مطــردا

ً
تتســارع أزمــة املنــاخ تســارعا

 .
ً
اتــرا  وأكثــر تو

ً
معهــا أطــول مــدة وأكثــر شــدة وأوســع نطاقــا

 ملوجــات 
ً
 مرتفعــا

ً
 تواتــرا

ً
ويواجــه حوالــي 559 مليــون طفــل حاليــا

الحــر، كما يتعــرض حوالــي 624 مليــون طفــل لواحــٍد مــن 

املقاييــس الثالثة األخــرى الرتفــاع درجــات الحــرارة — طــول مــدة 

موجــات الحــر، أو الشــدة العاليــة ملوجــات الحــر، أو درجــات 

الحــرارة املرتفعــة بشــدة.

 مــن األدلــة علــى أن األطفــال هــم فــي 
ً
يوفــر هــذا التقريــر مزيــدا

الخطــوط األماميــة ألزمــة املنــاخ.

مــن املتوقــع أن يواجــه جميــع األطفــال علــى كوكــب األرض — 

 بحلــول 
ً
أكثــر مــن 2 بليــون طفــل — موجــات حــر أكثــر تواتــرا

عــام 2050، بصــرف النظــر مــا إذا كان العالــم ســيتبع ’ســيناريو 

االنبعاثــات املنخفضــة لغــازات الدفيئــة‘ بحيــث يرتفــع معــدل 

درجــات الحــرارة العامليــة بمقــدار 1.7 درجــة مئويــة بحلــول 

عــام 2050، أو إذا كان ســيتبع ’ســيناريو االنبعاثــات الكبيــرة 

 لغــازات الدفيئــة‘ بحيــث يرتفــع معــدل درجــات الحــرارة 
ً
جــدا

العامليــة بمقــدار 2.4 درجــة مئويــة بحلــول عــام 2050. وتؤكــد 

هــذه النتائــج علــى الحاجــة امللحــة لتكييــف الخدمــات التــي يعتمــد 

عليهــا األطفــال إذ تتوالــى تأثيــرات االحتــرار العالمــي التــي ال يمكــن 

ل هــذه النتائــج حجــة بشــأن ضــرورة تحقيــق 
ّ
تجنبهــا، كما تشــك

تقليــص أكبــر فــي االنبعاثــات ملنــع التأثيــرات األســوأ للمقاييــس 

األخــرى الرتفــاع الحــرارة. وســيتعرض مالييــن األطفــال اإلضافييــن 

إلــى موجــات حــر ذات شــدة عاليــة ودرجــات حــرارة مرتفعــة بشــدة 

وذلــك بنــاء علــى درجــة االحتــرار العالمــي التــي ســيبلغها العالــم. 

وســيواجه األطفــال فــي املناطــق الشــمالية الزيــادات األكبــر فــي 

الشــدة العاليــة ملوجــات الحــر، فيمــا ســيواجه زهــاء نصــف 

 لدرجــات الحــرارة 
ً
 مســتمرا

ً
األطفــال فــي أفريقيــا وآســيا تعرضا

املرتفعــة بشــدة بحلــول عــام 2050.

عتبــر درجــات الحــرارة املرتفعــة ضــارة بصفــة خاصــة لصحــة 
ُ
وت

األطفــال وتؤثــر علــى تعليمهــم وعلــى ســبل عيشــهم املســتقبلية. 

ويجــب علــى البلــدان أن تتخــذ إجــراءات اآلن، وذلــك مــن خــالل:

حماية األطفال من التدمير املناخي من خالل تكييف 	 

الخدمات االجتماعية.

إعداد األطفال للعيش في عالم تغير مناخه.	 

إيالء األولوية لألطفال واليافعين في التمويل واملوارد 	 

املناخية.

منع حدوث كارثة مناخية وذلك من خالل تحقيق تقليص 	 

كبير في انبعاثات غازات الدفيئة والحفاظ على خيار ارتفاع 

معدل درجات الحرارة بمقدار ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية 

 للتحقيق.
ً
 قابال

ً
خيارا

د مــا   موجــات حــر متغيــرة. وســُيحّدِ
ً
تشــهد جميــع البلــدان تقريبــا

 إمكانيــة البقــاء ألولئــك األقــل مســؤولية 
ً
تفعلــه كل حكومــة حاليــا

عــن هــذه األزمــة — األطفــال واليافعــون.

خالصة



الصومال، 2022 
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ثمــة قائمــة طويلــة مــن الكــوارث املتعلقــة بارتفــاع درجــات 

الحــرارة وقعــت فــي عــام 2022، مــن بينهــا الجفــاف التاريخــي فــي 

منطقتــي القــرن األفريقــي والســاحل الــذي تســبب بســوء تغذيــة 

حــاد واســع النطــاق، وموجــات الحــر فــي الصيــن التــي أدت إلــى 

جفــاف األنهــار وعــادت بالضــرر علــى املحاصيــل، وموجــات الحــر 

الشــديد فــي باكســتان والهنــد حيــث بلغــت درجــة الحــرارة 48 

درجــة مئويــة، وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا 

حيــث تجــاوزت األرقــام القياســية وأدت إلــى تقليــص كبيــر فــي 

املحاصيــل، وموجــات الحــر التــي أثــرت علــى أكثــر مــن 100 مليــون 

شــخص فــي األمريكيتيــن فــي هــذا الصيــف. ويجعــل تغيــر املنــاخ هــذا 

الوضــع هــو الوضــع املعتــاد الجديــد.

وعلــى مســتوى العالــم، تــؤدي موجــات الحــر إلــى وفــاة نصــف 

 للمنظمــة العامليــة لألرصــاد 
ً
. ووفقــا

ً
مليــون شــخص ســنويا

الجويــة، كانــت الســنوات الســبع املاضيــة هــي الســنوات األعلــى 

حــرارة فــي الســجل. وتتزايــد موجــات الحــر مــن حيــث تواترهــا 

ومدتهــا وشــدتها. ومــع كل ســنة تمــر، تصبــح الحقيقــة الصارخــة 

أوضــح: فتأثيــرات تغيــر املنــاخ ليســت مجــرد تهديــد للمســتقبل؛ 

 اآلن.
ً
 واقعــا

ً
وإنمــا باتــت الصدمــات واإلجهــادات املناخيــة أمــرا

إال أن هــذا الوضــع مــا هــو ســوى البدايــة، فبحلــول عــام 2050 

ســيواجه مالييــن إضافيــون مــن األطفــال فــي جميــع املناطــق 

 وشــدة 
ً
درجــات حــرارة مرتفعــة بشــدة وموجــات حــر أكثــر تواتــرا

وتمتــد لفترات أطــول.

يوفر هذا التقرير تقديرات وتحليالت حول عدد األطفال 

ونسبتهم الذين تعرضوا ألربعة مقاييس للحر في عام 2020 

والذين ُيتوقع أن يتعرضوا لها في عام 2050، وهي: التواتر 

املرتفع ملوجات الحر، وطول مدتها، وشدتها، ودرجات الحرارة 

املرتفعة بشدة. ويتناول التقرير سيناريوهين لعام 2050 — 

سيناريو االنبعاثات املنخفضة لغازات الدفيئة بحيث يرتفع 

معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول 

 لغازات الدفيئة 
ً
عام 2050، وسيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

بحيث يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 2.4 درجة 

مئوية بحلول عام 2050 — مما يكشف عن الكلفة العالية التي 

 لغازات الدفيئة‘ على 
ً
ستنتج عن ’سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

حياة األطفال في العقود املقبلة. لقد زاد املعدل العالمي لدرجات 

 
ً
الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة باملعدل الذي كان سائدا

 إلى 
ً
قبل العصر الصناعي. وبحلول نهاية هذا القرن، واستنادا

السياسات الحالية، من املقدر أن يبلغ االحترار العالمي 2.8 

درجة مئوية. ومن دون تحقيق تخفيض فوري وعميق لالنبعاثات 

في جميع القطاعات، سيصبح تقييد االحترار العالمي بـ 1.5 درجة 

 بعيد املنال.
ً
مئوية أمرا

هــذا التقريــر هــو متابعــة لتقريرنــا لعــام 2021، "أزمــة املنــاخ أزمــة 

فــي حقــوق األطفــال: تبنــي مؤشــر مخاطــر املنــاخ علــى األطفــال"، 

الــذي قــدم ألول مــرة صــورة كاملــة ومروعــة عــن تعــرض األطفــال 

للصدمــات واالجهــادات املناخيــة وضعفهــم أمامهــا وكشــف كيــف 

تعمــل الصدمــات املناخيــة والبيئيــة علــى تقويــض النطــاق الكامــل 

 علــى ذلــك.
ً
 واضحــا

ً
لحقــوق األطفــال. وتمثــل موجــات الحــر مثــاال

مقدمة



مقاييس الحرارة املرتفعة وموجات الحر 

وتعريف السيناريوهات الخاصة بعام 2050

لتوضيح جميع املقاييس األربعة للحر، تم إعداد خريطة عاملية 

للمناطق املعّرضة ملقاييس الحر مترافقة مع مجموعة بيانات 

سكانية عاملية عالية الدقة بغية تحديد العدد التقديري للناس 

املعرضين ملقاييس الحر. وجرى تقدير العدد التقريبي لألطفال 

املعرضين من خالل تطبيق تناسب للسكان الذين تقل أعمارهم 

عن 18 سنة في كل بلد. وثمة ثالثة من املقاييس تتعلق بموجات 

الحر – التواتر املرتفع ملوجات الحر، وطول مدتها، وشدتها – 

بينما يتعلق املقياس الرابع بارتفاع الحرارة، وهو درجات الحرارة 

املرتفعة بشدة.

موجات الحر – أي فترة من ثالثة أيام أو أكثر تكون درجة 

الحرارة القصوى في كل يوم منها ضمن أعلى 10 باملئة للمتوسط 

.
ً
املحلي لفترة 15 يوما

التواتر املرتفع ملوجات الحر: حيثما تحدث 4.5 موجات حر 

.
ً
أو أكثر باملتوسط سنويا

طول مدة موجات الحر: حيثما تمتد موجة الحر 4.7 أيام 

باملتوسط أو أكثر.

الشدة العالية ملوجات الحر: حيثما يكون متوسط درجة 

الحرارة أثناء موجة الحر 2 درجة مئوية أو أكثر مقارنة مع 

.
ً
املتوسط املحلي لفترة 15 يوما

درجات الحرارة املرتفعة بشدة: حيثما تتجاوز درجة الحرارة، 

 في السنة أو أكثر.
ً
باملتوسط، 35 درجة مئوية ملدة 83.54 يوما

املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك األول )SSP1(: ’سيناريو 

االنبعاثات املنخفضة لغازات الدفيئة‘ بحيث يرتفع معدل 

درجات الحرارة العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول 

عام 2050.

 :)SSP5( املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس

 لغازات الدفيئة‘ بحيث يرتفع 
ً
’سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية بحلول 

عام 2050.

يستند املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك األول إلى 

االتفاقيات السياسية الدولية وإلى تخفيضات االنبعاثات التي 

تهدف إلى تقييد ارتفاع معدل درجات الحرارة العاملية بما ال يزيد 

عن 1.5 درجة مئوية مقارنة مع املستويات التي كانت سائدة 

قبل العصر الصناعي بغية االلتزام باتفاق باريس. ويستند 

املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس إلى استمرار 

التنمية االقتصادية القائمة على الوقود األحفوري.

فنزويال، 2020 
© UNICEF/UN0458996/Alvarez
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وتتضمــن األخطــار على 
الصحــة البدنيــة مــا يلي:

زيــادة الخطر 
باإلصابة بمشــاكل 

مزمنــة فــي الجهاز 
التنف�سي

نقــص الوزن 
عنــد الوالدة

نقص 
التغذية

أمراض اإلســهال

نشــوء أنواع من 
الحساسية

زيــادة معدالت 
انتشــار أمراض 

األوعيــة الدموية 
والقلب

زيــادة معدالت 
انتشــار الربو

ضربات الشــمس 
واإلجهــاد الحراري

أخطــار مــن جراء 
األمــراض التــي ينقلها 
البعــوض بمــا فــي ذلك 

حمــى الضنك

هايتي، 2021 
© UNICEF/UN0504699/Rouzier
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من قطبي الكرة األرضية إلى املناطق املدارية، 

باتت موجات الحر مشكلة عاملية

موجــات الحــر هــي ظاهــرة عامليــة، ومــع تزايــد درجــات الحــرارة 

املرتفعــة بشــدة، وتســارع طــول مــدة موجــات الحــر واتســاع 

نطاقهــا وشــدتها، بــات األطفــال معرضيــن باطــراد إلــى مواطــن 

ضعــف متصلــة بالحــر.

 فــي املناطــق املداريــة التــي 
ً
ورغــم أن الحــرارة الشــديدة أكثــر فتــكا

، إال أن تصاُعــد الحــر يتــرك 
ً
تســودها درجــات حــرارة مرتفعــة أصــال

تأثيــرات هائلــة فــي جميــع املناطــق الجغرافيــة. وتؤثــر املقاييــس 

األربعــة للحــرارة التــي يتناولهــا هــذا التقريــر بطــرق مختلفــة علــى 

النــاس الذيــن يعيشــون فــي مناطــق متنوعــة.

 من الناس يقطنون 
ً
 قليال

ً
فعلى سبيل املثال، رغم أن عددا

منطقتي قطبي الكرة األرضية، إال أنهما تشهدان التفاوت األكبر 

 إلى تغييرات درجات الحرارة 
ً
في درجات الحرارة. ويعود ذلك جزئيا

التي تسبب ذوبان الجليد وتخلق دورة يعمل فيها الجليد الذائب 

والتربة الصقيعية على منع انكسار أشعة الشمس مما يؤدي 

إلى مزيد من امتصاص الحرارة في السطح، وهذا بدوره يفاقم 

ارتفاع درجات الحرارة. وفي وقت مبكر من عام 2022، بلغت 

درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية وفي القطب الشمالي 

مستويات قياسية حيث تجاوزت درجات الحرارة املعتادة بمقدار 

ما بين 30 و 40 درجة مئوية. وتشكل أنماط الحرارة القطبية 

هذه عالمة على تعطيل النظام املناخي وتساُرع أزمة املناخ.

، يمكــن 
ً
وفــي املناطــق التــي تســودها درجــات حــرارة عاليــة أصــال

 بســرعة. 
ً
لالرتفــاع الشــديد لدرجــات الحــرارة أن يصبــح فتــاكا

فمنــذ أواخــر شــهر آذار/ مــارس 2022، وقعــت موجــة حــر شــديد 

ــرت علــى أجــزاء 
ّ
تجــاوزت درجــات الحــرارة فيهــا 40 درجــة مئويــة وأث

مــن الهنــد وباكســتان وتســببت بخســائر فــي األرواح وتعطيــالت 

واســعة النطــاق لشــبكات التيــار الكهربائــي وحرائــق وخســائر فــي 

املحاصيــل ممــا أثــر علــى مالييــن النــاس فــي إحــدى أكثــر مناطــق 

العالــم كثافــة ســكانية.

وفي املنطقة الغربية الوسطى من البرازيل، ُسّجلت درجات حرارة 

مرتفعة بشدة في آب/ أغسطس 2021 استمرت لعدة أيام. 

فعلى سبيل املثال، بلغت درجات الحرارة القصوى في والية ماتو 

غروسو 41 درجة مئوية، أي حوالي 7 درجات مئوية أعلى من 

درجة الحرارة املعتادة، مما ساهم في اندالع 184,000 حريق في 

الغابات حدث 75,000 منها في منطقة األمازون في البرازيل.

 فــي عــدد حرائــق 
ً
وظلــت بلــدان شــمال أفريقيــا تشــهد ازديــادا

الغابــات فــي الســنوات املاضيــة بســبب درجــات الحــرارة املرتفعــة 

، أدت الحرائــق 
ً
بشــدة، ممــا تســبب بتأثيــرات إنســانية كبيــرة. فمثــال

 بجــراح، 
ً
 وإصابــة 250 شــخصا

ً
فــي الجزائــر إلــى وفــاة 44 شــخصا

كمــا ُهّجــرت أكثــر مــن 500 أســرة فــي آب/ أغســطس 2022.

عام  في   
ً
تقريبا املناطق  جميع  شهدت  املتحدة،  الواليات  وفي 

2022 درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي املعتاد. وفي بداية 

مشمولين  شخص  مليون   61 من  أكثر  كان  سبتمبر،  أيلول/ 

الحرارة.  درجات  في  شديد  ارتفاع  بشأن  تنبيهات  أو  بتحذيرات 

وفيات  إلى  الحر  موجات  أدت  للطقس،  الوطنية  للهيئة   
ً
ووفقا

بين الناس يزيد عددها عن الوفيات الناجمة عن أي كارثة أخرى 

مرتبطة باملناخ في الواليات املتحدة.

كيف تؤثر موجات الحر على األطفال؟

 أمام تأثيرات الحر الشديد وموجات الحر 
ً
إن األطفال أكثر ضعفا

مقارنة بالراشدين. كما أن الرّضع واألطفال الصغار أقل قدرة 

على تنظيم حرارة جسدهم مقارنة بالراشدين، مما يضعهم تحت 

خطر أكبر عندما يتعرضون للحر الشديد.

 أطول خارج املباني مقارنة 
ً
 وقتا

ً
ويم�ضي األطفال أيضا

بالراشدين، وذلك للعب وممارسة الرياضة وغير ذلك من 

األنشطة، مما يضعهم تحت خطر أكبر بالتعرض إلصابات 

مرتبطة بالحر.

ويتأثر األطفال بالحر بطريقتين عامتين:

1- أخطار على الصحة والعافية، 

2- أخطار اجتماعية وتعليمية.

يمكن أن يؤثر الحر على الصحة العقلية والعاطفية لألطفال. 

وترتبط درجات الحرارة العالية بزيادات في اعتالالت الصحة 

العقلية لدى األطفال واليافعين، بما في ذلك إجهاد ما بعد 

الصدمة واالكتئاب.

ويهدد الحر الشديد إمكانية األطفال في الحصول على األغذية واملياه، 

إذ تؤدي موجات الحر إلى مفاقمة الجفاف وتسبب فشل املحاصيل 

 أمام 
ً
إن األطفال أكثر ضعفا

تأثيرات احلر الشديد وموجات 
احلر مقارنة بالراشدين. 
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وانعدام األمن الغذائي مما يترك تأثيرات شديدة على تغذية األطفال 

 في املجتمعات املحلية التي تعتمد على الزراعة. وتؤدي 
ً
خصوصا

 إلى زيادة الطلب على املياه، مما يتسبب 
ً
درجات الحرارة العالية أيضا

بنقص في املياه ويعيق قدرة األطفال على تنظيم درجة حرارة الجسم 

ضطر املجتمعات املحلية إلى 
ُ
واملحافظة على إماهة الجسد. وقد ت

االعتماد على مصادر مياه غير مأمونة بسبب نقص املياه النظيفة 

مما يؤدي إلى تف�ضي األمراض املنقولة باملاء من قبيل الكوليرا.

ويؤثر الحر الشديد على تعليم األطفال وسبل عيشهم 

املستقبلية، إذ تؤدي موجات الحر إلى إضعاف صحة األطفال 

وتغذيتهم، وهذا بدوره يرتبط بضعف األداء في املدرسة وتراجع 

املواظبة على الدراسة. ومن املعروف أن ارتفاع درجة حرارة الهواء 

وقلة اإلماهة الجسدية يؤثران على قدرة األطفال على التركيز.

كما تهدد موجات الحر سالمة األطفال، فعندما تجف املراعي 

ويتراجع دخل األسر املعيشية، تضطر املجتمعات املحلية إلى 

البحث عن مصادر الغذاء واملياه وتتنافس عليها، مما يؤدي إلى 

هجرة وتشريد ونزاعات وهذا بدوره يجعل األطفال معرضين 

ألخطار كبيرة من األذى البدني والعنف.

 فريدة في املراحل املختلفة من 
ً
ويشكل الحر الشديد أخطارا

الطفولة، إذ يواجه الرّضع واألطفال دون سن الخامسة الخطر 

األكبر من الوفيات واالعتالالت املرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، 

 بزيادة انتشار الربو، 
ً
أما األطفال في سن الدراسة فهم األشد تأثرا

فيما يواجه املراهقون خطر اإلصابات الناجمة عن اإلجهاد 

الحراري، إضافة إلى أخطار تعليمية واجتماعية.

 صحية كبيرة للنساء املرضعات 
ً
 أخطارا

ً
وتمثل موجات الحر أيضا

والحوامل، فدرجات الحرارة املرتفعة بشدة تضر الجنين في 

الرحم وقد تؤدي إلى اإلمالص، ومضاعفات من سكري الحمل، 

والوالدة السابقة ألوانها.

 الفئات األكثر عرضة للخطر، 
ً
 هي أيضا

ً
إن الفئات األشد ضعفا

 
ً
إذ  يواجه األطفال من املجتمعات املحلية والبلدان األشد فقرا

أكبر خطر من موجات الحر، ومع ذلك فإنهم يحصلون على أقل 

دعم، وعادة ما يفتقرون إلى تدابير التكيف التي قد توفر لهم 

الحماية، من قبيل مبردات الهواء، واملأوى، واملياه للمحافظة على 

اإلماهة، والرعاية الصحية للحصول على العالج.

االستجابات

رغم األخطار العديدة واملثيرة للقلق التي يواجهها األطفال من 

جراء موجات الحر وغيرها من األخطار املناخية، ثمة نقص كبير 

ومستمر في الوعي العام، واالستجابات السياسية، والتمويل.

يجب أن نحمي األطفال من الدمار املناخي املباشر من خالل 

تكييف الخدمات االجتماعية الحيوية التي يحتاجونها، من قبيل 

خدمات الصحة، واملياه والصرف الصحي، والتعليم، لتتمكن 

من تحمل موجات الحر وغيرها من الصدمات املناخية والبيئية. 

ويجب أن نعّدهم للعيش في عالم تغير مناخه، وذلك من خالل 

تزويدهم بالتعليم واملهارات والفرص للمشاركة الجدية في صنع 

السياسات املعنية باملناخ. وتتطلب حماية األطفال وإعدادهم 

إيالء األولوية لهم في التمويل واملوارد املخصصة ملسائل املناخ.

مع ذلك، وملنع حدوث أسوأ السيناريوهات التي يصفها هذا 

التقرير، يجب أن نعمل على تحقيق تخفيض كبير في انبعاثات 

غازات الدفيئة. إن الحد من االنبعاثات هو الحل الطويل األجل 

الوحيد للتصدي إلى تغير املناخ.

جتارب الشباب مع موجات احلّر: 
فاطمة فاراز، باكستان، 16 سنة

أنا ناشطة في مجال املناخ من بيشاور بباكستان. 

 مبوجات احلر ومن 
ً
 شديدا

ً
وتتأثر باكستان تأثرا

الهطول املطري غير املسبوق الذي أدى إلى حدوث 

فيضانات، كما تؤدي موجات احلر إلى حدوث 

 في 
ً
 شائعا

ً
جفاف. وقد باتت موجات احلر أمرا

باكستان منذ عام 2015، واآلن أخذت هذه الظروف 

اجلوية تؤثر على البلد في وقت أبكر من السابق 

وبشدة أكبر ويتد لفترات أطول، وما زال حجم 

. وقد تسببت موجات 
ً
األضرار الناجم عنها مجهوال

احلر في باكستان بوفاة آالف الناس إضافة إلى 

ذوبان الكتل اجلليدية في اجلبال ونشوب حرائق 

برية. وقد تأثرت بيشاور مبوجات احلر التي 

، وأصيب العديد من الناس من حولي 
ً
وقعت مؤخرا

بضربات شمس، ولم نتمكن من اخلروج في أوقات 

النهار واضطررنا إلى تأجيل جميع أنشطتنا حتى 

وقت الليل. ولم أيكن من اخلروج مع صديقاتي، 

كما لم يتمكن أي طفل من اخلروج للعب. وظلت 

املدارس مغلقة خالل شهري حزيران/يونيو ويوز/

يوليو بسبب الظروف اجلوية الشديدة. لم يساهم 

الناس في باكستان إال بالقليل في االحترار العاملي، 

ومع ذلك فإننا نتحمل الوطأة األشد لهذه األزمة 

وسنواصل املعاناة منها إذا لم تعملوا على احلد من 

انبعاثات الكربون في العالم.
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جتارب الشباب مع موجات احلّر: أومو هاوا ديالو، غينيا، 22 سنة

أنا مناصرة متحمسة للبيئة، وشاركُت في تأسيس املنظمة 

غير احلكومية ‘اتخاذ إجراءات ضد االحتباس احلراري’، 

كما أنني منخرطة في مبادرة ‘صوت شباب الساحل’، وهي 

منصة ملناصرين شباب معنيني باملناخ أسستها اليونيسف 

في منطقة الساحل بأفريقيا.

ولألسف فإن غينيا هي رابع بلد في العالم من حيث شدة 

 ملؤشر اخلطر املناخي على األطفال 
ً
التأثر بتغير املناخ، وفقا

 فإن تبعات تغير 
ً
الذي أصدرته اليونيسف. ولألسف أيضا

املناخ تؤثر على األطفال واليافعني أكثر من غيرهم.

وأثناء الهطول الشديد للمطر، تعرضنا لفيضانات أودت 

 في منطقة كوناكري 
ً
بأرواح العديد من األطفال، خصوصا

التي أعيش فيها. وبسبب هذا الهطول الشديد من ناحية، 

ونقص املياه أثناء حاالت اجلفاف من ناحية أخرى، 

تدمرت املحاصيل وانتشر سوء التغذية بني األطفال.

وتتسبب حرائق األدغال والدمار الذي يلحق بها في دفع 

 عن أراٍض جديدة ومنازل جديدة 
ً
الناس إلى االنتقال بحثا

 إلى توترات يكون 
ً
ومصادر دخل جديدة، مما يؤدي عموما

األطفال أولى ضحاياها.

إن التثقيف املناخي حاسم األهمية في مكافحة تغير 

املناخ، فهو يعمل على زيادة الوعي والنهوض باملسؤولية 

عن حماية بيئتنا احلية واملحافظة عليها. ولهذا فإننا 

نطالب باستمرار بتقدمي التثقيف املناخي ضمن املناهج 

املدرسية. فالطفل الذي يتعلم احترام البيئة من خالل تبني 

 للمناخ 
ً
 مناصرا

ً
سمات املواطن املهتم بالبيئة سيكون سفيرا

أينما حل وأينما ارحتل.

إن ما مينع تعجيل استجابتنا لتغير املناخ هو النظر إلى 

اليافعني على أنهم مجرد مستفيدين من املبادرات البيئية. 

يجب اعتبارنا بأننا مصدر مؤثر، إذا أننا مبتكرون، وبوسعنا 

املشاركة في احلوار من أجل تطوير سياسات معنية بتغير 

املناخ وتنفيذها، وأن نتابع األمر مع قادتنا ومع شركائنا 

اإلمنائيني.

نحن بحاجة إلى املشاركة كفاعلني في الكفاح ضد تغير املناخ 

وليس اعتبارنا مجرد مستفيدين من املبادرات املعنية باملناخ.

وأود أو أوجه رسالة إلى اليافعني: علينا أن نواصل 

االنخراط أكثر في الكفاح ضد تغير املناخ. دعونا نعلي 

أصواتنا من أجل هذه القضية املشتركة في كل مكان.

وأنا أدعو القادة أن يأخذوا باالعتبار إمكانات اليافعني، 

فنحن بحاجة إلى عمل.

، ولنكافح ملواجهة هذا التحدي الكبير 
ً
لنضم أيدينا معا

في هذا القرن.

نحــن بحاجــة إلى املشــاركة كفاعلني 

فــي الكفــاح ضــد تغير املناخ وليس 

اعتبارنــا مجرد مســتفيدين من 

املبــادرات املعنية باملناخ.
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ائــط التاليــة أن عــدد األطفــال الذيــن ُيتوقــع أن  ظهــر الخر
ُ
ت

 لكافــة املقاييــس، 
ً
يتعرضــوا ملوجــات حــر فــي عــام 2050، وفقــا

ســيكون أكبــر باملقارنــة مــع عــام 2020. وســتكون الزيــادة كبيــرة 

اتــر موجــات الحــر وطــول مدتهــا  بصفــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتو

والتــي مــن املتوقــع أن تؤثــر علــى أكثــر مــن ثالثــة أربــاع أطفــال 

العالــم. ومــن املرجــح أن تؤثــر الشــدة العاليــة ملوجــات الحــر 

علــى املناطــق الشــمالية بصفــة خاصــة، بينمــا ســتؤثر درجــات 

الحــرارة املرتفعــة بشــدة علــى األطفــال فــي املناطــق ذات املنــاخ 

املــداري بصفــة خاصــة. وتوضــح البيانــات أننــا ســنحتاج 

بســرعة إلــى إجــراءات للتكيــف وللحــد مــن االنبعاثــات.

الشكل 1: األعداد والنسب التقريبية لألطفال املعرضين ملقاييس الحر الشديد في عام 2020، وكذلك بموجب ’سيناريو االنبعاثات 
 
ً
املنخفضة لغازات الدفيئة‘ بحيث يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية أو ’سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

لغازات الدفيئة‘ بحيث يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية بحلول عام 2050.

األطفال وموجات الحر في عام 2020 وفي عام 2050 1
بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة وسيناريو 

ً
االنبعاثات الكبيرة جدا
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درجات الحرارة املرتفعة بشدة

في عام 2020، كان يعيش حوالي 740 مليون طفل )1 من كل 3 أطفال في العالم( في بلدان شهدت 

 أو أكثر في السنة تجاوزت فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية. وبحلول عام 2050، 
ً
84 يوما

 بحيث يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 
ً
وبموجب سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

2.4 درجة مئوية، من املتوقع أن يزيد هذا العدد إلى حوالي 816 مليون طفل )2 من كل 5 أطفال(.

 لدرجات حرارة مرتفعة بشدة، بما في ذلك 
ً
ثمة مساحات شاسعة من الكوكب معرضة حاليا

الشرق األوسط، وشمال ووسط أفريقيا، وجنوب آسيا، وأجزاء من أمريكا الالتينية وأستراليا. 

وعندما تصل درجات الحرارة هذه املستويات الشديدة وتمتد لفترات طويلة، يصبح من 

املستحيل االستمرار في الروتين اليومي للحياة، كما تتعرض املحاصيل واملوا�ضي للدمار، 

ويتعرض عدد أكبر من األطفال لألمراض أو الوفاة.

وكان أعلى معدل لتعّرض األطفال لدرجات الحرارة املرتفعة بشدة في عام 2020 في أفريقيا 

وآسيا، وسيظل هذا املعدل هو األعلى في العالم في هاتين املنطقتين في عام 2050.

 في أعلى فئة من حيث تعرض األطفال لدرجات الحرارة املرتفعة بشدة. 
ً
 23 بلدا

ً
ويندرج حاليا

 بحلول عام 2050 في إطار سيناريو االنبعاثات املنخفضة أو 
ً
وسيرتفع هذا العدد إلى 33 بلدا

. ومن املتوقع أن تظل باكستان وبوركينا 
ً
 في إطار سيناريو االنبعاثات املرتفعة جدا

ً
36 بلدا

فاسو وتشاد والسودان والعراق ومالي واململكة العربية السعودية والهند والعراق ضمن الفئة 

األعلى في كال السيناريوهين.

وتعّرض طفل واحد من كل ثالثة أطفال في أفريقيا لهذا العامل في عام 2020 )حوالي 207 ماليين( 

ومن املتوقع أن يتعرض 2 من كل 5 أطفال لهذا العامل بموجب السيناريوهين في عام 2050 

)42 باملئة/ حوالي 274 مليون طفل بموجب املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك األول، 

و 44 باملئة / حوالي 287 مليون طفل بموجب املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس(.

وتعّرض اثنان من كل خمسة أطفال في آسيا لدرجات حرارة مرتفعة بشدة في عام 2020 )حوالي 

520 مليون(. ومن املتوقع أن يتعرض لها حوالي نصف األطفال في آسيا بموجب املسار االجتماعي 

واالقتصادي املشترك األول وبموجب املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس بحلول 

عام 2050 )47 باملئة/ حوالي 471 مليون طفل بموجب املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك 

األول، و 50 باملئة/ حوالي 502 مليون بموجب املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس(.

إثيوبيا، 2022 
© UNICEF/UN0694020/Bizuwerk



األعىل

83.54 يوم

األدىن

درجات احلرارة املرتفعة بشدة

املصدر: مقاييس درجات الحرارة املرتفعة بشدة مستمدة من 
بيانات الهيئة التعاونية للبيانات املعنية باألطفال باستخدام 

محاكاة النماذج املناخية لدرجات الحرارة القصوى املستخدمة 
في مشروع البرنامج العالمي لبحوث املناخ للمقارنة البينية 

للنماذج املقرونة بالنسبة إلى تقرير التقييم السادس، 
وقاعدة بيانات بيركلي لدرجة حرارة سطح األرض )بيانات 

 ،)Esri( :مصادر الطبقات السطحية .)درجات الحرارة
 ،)OpenStreetMap contributors( ،)Garmin( ،)HERE(

.)GIS( ومجموعة مستخدمي نظام املعلومات الجغرافية

 تجاوزت 
ً
مالحظة: املناطق التي شهدت، باملتوسط، 83.54 يوما

فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية مشمولة في تحليل تعّرض 
األطفال لدرجات حرارة مرتفعة بشدة.

الخريطة 1-ج: املناطق املعرضة لدرجات 
حرارة مرتفعة بشدة في عام 2050 بموجب 

 حيث من 
ً
سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 
العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية

الخريطة 1-ب: املناطق املعرضة لدرجات 
حرارة مرتفعة بشدة بموجب سيناريو 

االنبعاثات املنخفضة في عام 2050 بموجب 
سيناريو االنبعاثات املنخفضة حيث من 

املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 
العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية

الخريطة 1-أ: املناطق املعرضة لدرجات حرارة 
مرتفعة بشدة، 2020 درجات احلرارة 

املرتفعة بشدة

21 
ً
األطفال وموجات احلر في عام 2020 وفي عام 2050 مبوجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة وسيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا



التواتر املرتفع ملوجات الحر

بحلول عام 2050، وبموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة 

، سيكون 
ً
لغازات الدفيئة وسيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

 معرضين لتواتر مرتفع ملوجات 
ً
جميع أطفال العالم تقريبا

الحر )أي أنهم يعيشون في مناطق يبلغ متوسط عدد موجات 

الحر فيها 4.5 موجات أو أكثر(، مما يمثل زيادة عن العدد في عام 

2020 إذ بلغ 1 من كل 4 أطفال.

 على صحة األطفال وعافيتهم 
ً
ويؤدي ذلك إلى تبعات كبيرة جدا

وعلى الحاجة إلى التكيف. وكلما زاد عدد موجات الحر التي 

يتعرض لها األطفال، كلما زادت احتمالية معاناتهم من مشاكل 

صحية، بما في ذلك اعتالالت في الجهاز التنف�ضي، والربو، 

وأمراض األوعية الدموية والقلب.

وبينما توجد في األمريكيتين وأوروبا أعلى نسبة من األطفال الذين 

تعرضوا لتواتر مرتفع ملوجات الحر في عام 2020، شهدت آسيا 

العدد املطلق األكبر لألطفال الذين تعرضوا لهذا التواتر املرتفع.

 
ً
 مرتفعا

ً
وبينما واجه 10 باملئة من األطفال في أفريقيا تواترا

ملوجات الحر في عام 2020، ستصل هذه النسبة إلى 100 باملئة 

بحلول عام 2020 بموجب كال سيناريوهي االحترار العالمي.

 جتارب الشباب مع موجات احلّر: 
بيال، الواليات املتحدة، 13 سنة

والية تكساس هي ثاني أكبر والية في الواليات 

املتحدة من حيث املساحة، وفي هذا الصيف 

، فقد شمل 
ً
]2022[ عانينا من جفاف سيء جدا

اجلفاف 88 باملئة من مساحة الوالية وكانت 

. وقد حاولنا 
ً
درجات احلرارة مرتفعة جدا

ترشيد استهالك املياه ومصادر الطاقة من 

خالل االستحمام لفترات أقصر، واالمتناع عن 

استخدام آالت غسل األطباق وغسل املالبس 

أثناء ساعات النهار ألن درجات احلرارة كانت 

، كما حاولنا قصر ري احلدائق على 
ً
مرتفعة جدا

. ويتوفى آالف الناس في الواليات 
ً
مرتني أسبوعيا

 مما يظهر 
ً
املتحدة من جراء احلر الشديد سنويا

أهمية اتخاذ إجراءات اآلن كي نحافظ على كوكب 

 لألجيال املقبلة. لقد ألهمتني 
ً
أبرد وأكثر أمنا

اليونيسف ألناصر مكافحة تغير املناخ واتخاذ 

إجراءات ضمن مجتمعي املحلي.

زامبيا، 2020 
© UNICEF/UNI308044/Schermbrucker



األعىل

4.5 أحداث

األدىن

تواتر موجات احلر

املصدر: تم استحداث مقاييس تواتر موجات الحر من قبل 
الهيئة التعاونية للبيانات املعنية باألطفال باستخدام محاكاة 

النماذج املناخية لدرجات الحرارة القصوى املستخدمة في 
مشروع البرنامج العالمي لبحوث املناخ للمقارنة البينية للنماذج 

املقرونة بالنسبة إلى تقرير التقييم السادس، وقاعدة بيانات 
بيركلي لدرجة حرارة سطح األرض )بيانات درجات الحرارة(. 
 ،)Garmin( ،)HERE( ،)Esri( :مصادر الطبقات السطحية
)OpenStreetMap contributors(، ومجموعة مستخدمي 

.)GIS( نظام املعلومات الجغرافية

 
ً
مالحظة: املناطق التي شهدت 4.5 موجات حر أو أكثر سنويا

مشمولة في تحليل تعّرض األطفال لتواتر مرتفع ملوجات الحر.

الخريطة 2-ج: املناطق التي ستتعرض لتواتر 
مرتفع ملوجات الحر في عام 2050 بموجب 
 حيث من 

ً
سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 
العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية

الخريطة 2-ب: املناطق التي ستتعرض 
لتواتر مرتفع ملوجات الحر في عام 2050 

بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة حيث 
من املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 

العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية

الخريطة 2-أ: املناطق التي تعرضت لتواتر مرتفع 
ملوجات الحر، 2020 املناطق التي 

تعرضت لتواتر 
مرتفع ملوجات احلر

23 
ً
األطفال وموجات احلر في عام 2020 وفي عام 2050 مبوجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة وسيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا



 جتارب الشباب مع موجات احلّر: 
مجتبى جعفر عبد العزيز الشاوي، العراق، 20 سنة

لقد انهمكُت في الدعوة إلى مكافحة تغير املناخ بسبب التأثير الكبير الذي يتركه على 

 في مدينتي، ميسان. فأثناء أشهر الصيف ميكن أن تصل درجة احلرارة 
ً
العراق، خصوصا

إلى 50 درجة مئوية، وال تتوفر مكيفات الهواء في جميع األماكن العامة أو في املواقف على 

الطرق، مما يجعل من الصعب التنقل بني األماكن والتعامل مع احلر الشديد.

كما تسببت درجات احلرارة املرتفعة في الصيف بجفاف األهوار في جنوب العراق حيث 

أعيش — وهي أحد مواقع التراث العاملي لليونسكو. وقد تسبب اجلفاف بنفوق العديد من 

احليوانات وأجبر الناس الذين يعتمدون على الزراعة أن ينتقلوا إلى أماكن أخرى، وتؤدي هذه 

الهجرة إلى زيادة احتمال تعرض الناس إلى ظروف عمل وعيش غير آمنة.

وفي مجتمعي املحلي، يستخدم الناس مكيفات هواء كبيرة للتعامل مع احلر الشديد، إال أنها 

، ليس عن املنازل فحسب 
ً
 من الطاقة. وينقطع التيار الكهربائي أحيانا

ً
 كبيرا

ً
تستهلك قدرا

 عن املستشفيات وغيرها من املباني احلكومية مما يثير مشاكل كبرى. وفي جنوب 
ً
بل أيضا

العراق، ميكن أن تكون نسبة الرطوبة في اجلو عالية بسبب قرب املنطقة من اخلليج العربي، 

 للعديد من الناس. إضافة إلى ذلك، حدثت 
ً
ومع زيادة درجات احلرارة يصبح التنفس صعبا

 بسبب تغير املناخ. وقد أثر ذلك على العديد من الناس الذين 
ً
زيادة في زوابع الغبار مؤخرا

يعانون من الربو وأولئك الذين يعانون من حساسية من الغبار.

 
ً
 أمام تغير املناخ، وغالبا

ً
يتسبب تغير املناخ بالضرر لليافعني الذين ُيعتبرون األشد ضعفا

ما يضطرون إلى الهجرة. نحن بحاجة إلى استثمارات في النمو األخضر اآلن كي يتمكن 

اليافعون من االستفادة من تأثيره اإليجابي على املدى القصير، وحلمايتهم من التهديدات 

املناخية املتسارعة على املدى البعيد.

يجب علينا أن نتخذ إجراءات اآلن، وعلينا أن ننفذ االتفاقيات السابقة املعنية باملناخ وأن 

 االنتقال إلى االستدامة وعدم 
ً
نتعامل معها بجدية أكبر، من قبيل اتفاق باريس، وعلينا أيضا

االعتماد على املواد التي تزيد التلوث.

طول مدة موجات الحر

تتسبب موجات الحر التي تستمر لفترات أطول بأخطار أكثر على األطفال، فالتعرض املمتد 

لدرجات الحرارة العالية يزيد خطر احتياج األطفال إلى دخول املستشفى كما يزيد التأثيرات 

الصحية عليهم.

وبينما كان يعيش 1 من كل 4 أطفال في مناطق تستمر فيها موجات الحر، باملتوسط، 4.7 أيام 

 بحلول عام 2050 لتصل إلى أكثر من 
ً
 كبيرا

ً
أو أكثر في عام 2020، سترتفع هذه النسبة ارتفاعا

3 من كل 4 أطفال بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة بحيث يرتفع معدل درجات الحرارة 

العالمي بحوالي 1.7 درجة مئوية، وسيشهد األطفال في مساحات واسعة من مناطق جنوب 

آسيا وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق أوروبا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا موجات حر 

طويلة املدة. أما إذ ارتفع معدل درجات الحرارة العالمي بحوالي 2.4 درجة مئوية، سيتعرض 

94 باملئة من األطفال ملوجات الحر هذه، فيما عدا األطفال الذين يعيشون في مناطق صغيرة 

محددة في أمريكا الجنوبية ووسط أفريقيا وأستراليا وآسيا.

ثمة تأثيرات عميقة وفظيعة لإلخفاق في تقييد االحترار العالمي بما ال يتجاوز 1.7 درجة مئوية. 

ورغم أنه من املتوقع أن يزداد التعرض ملوجات حر طويلة املدة بموجب كال سيناريوهي 

االنبعاثات، إال أن الفرق في التوقعات بين سيناريو االنبعاثات املنخفضة وسيناريو االنبعاثات 

 يعني أن ما يزيد عن 370 مليون طفل إضافي سيتعرضون بحلول عام 2050 إلى 
ً
الكبيرة جدا

. يجب على العالم أن يحد من 
ً
موجات حر طويلة املدة بموجب سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

انبعاثات غازات الدفيئة من أجل تقليص النتائج األسوأ على األطفال إلى الحد األدنى.

وكان العدد األكبر املطلق لألطفال الذين تعرضوا ملوجات حر طويلة املدة في آسيا في عام 

2020 )حوالي 402 مليون طفل، أو حوالي 1 من كل 3 أطفال(، أما العدد األكبر النسبي فكان 

في أوروبا في عام 2020 )حوالي 53 مليون طفل، أو زهاء 2 من كل 5 أطفال(.

 في جميع املناطق، 
ً
 كبيرا

ً
من املتوقع أن يزداد التعرض ملوجات الحر الطويلة املدة ازديادا

 في أفريقيا، حيث تعّرضت نسبة قليلة من األطفال )أقل من 5 باملئة( ملوجات حر 
ً
خصوصا

طويلة املدة في عام 2020. وستزداد هذه النسبة بشدة لتصل إلى 72 باملئة في عام 2050 

.
ً
بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة وإلى 91 باملئة بموجب سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا



طول مدة موجات احلر

األعىل

4.7 أيام

األدىن

املصدر: تم استحداث مقاييس موجات الحر الطويلة 
املدة من قبل الهيئة التعاونية للبيانات املعنية باألطفال 

باستخدام محاكاة النماذج املناخية لدرجات الحرارة القصوى 
املستخدمة في مشروع البرنامج العالمي لبحوث املناخ 

للمقارنة البينية للنماذج املقرونة بالنسبة إلى تقرير التقييم 
السادس، وقاعدة بيانات بيركلي لدرجة حرارة سطح األرض 

 ،)Esri( :مصادر الطبقات السطحية .)بيانات درجات الحرارة(
 ،)OpenStreetMap contributors( ،)Garmin( ،)HERE(

.)GIS( ومجموعة مستخدمي نظام املعلومات الجغرافية

مالحظة: املناطق التي شهدت موجات حر استمرت باملتوسط 
4.7 أيام أو أكثر مشمولة في تحليل تعّرض األطفال ملوجات الحر 

الطويلة املدة.

الخريطة 3-ج: املناطق التي ستتعرض 
ملوجات حر طويلة املدة في عام 2050 

 
ً
بموجب سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا
حيث من املقدر أن يرتفع معدل درجات 
الحرارة العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية

الخريطة 3-ب: املناطق التي ستتعرض 
ملوجات حر طويلة املدة في عام 2050 

بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة حيث 
من املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 

العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية

الخريطة 3-أ: املناطق التي تعرضت ملوجات حر 
طويلة املدة، 2020 املناطق التي 

تعرضت ملوجات حر 
طويلة املدة
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الشدة العالية ملوجات الحر
بما أن معدل الوفيات والدخول إلى املستشفيات يزداد مع ازدياد 

درجات الحرارة، سيؤدي ارتفاع شدة موجات الحر إلى تأثيرات 

صحية أكبر على األطفال.

وبموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة حيث من املقدر أن 

يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية، 

سيزداد عدد األطفال في املناطق التي يصل فيها متوسط درجة 

الحرارة أثناء موجة الحر 2 درجة مئوية أو أكثر مقارنة باملعدل 

 )من 28 
ً
السائد، وستبلغ هذه الزيادة أربعة أضعاف تقريبا

 إلى 100 مليون طفل(، بينما ستصل الزيادة إلى زهاء 
ً
مليونا

 حيث 
ً
ثمانية أضعاف بموجب سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

من املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 2.4 

.)
ً
 إلى 212 مليونا

ً
درجة مئوية )من حوالي 28 مليونا

وستشهد املناطق الشمالية الزيادات األكبر في التعرض للشدة 

العالية ملوجات الحر.

وسيحدث تعّرض األطفال األكبر للشدة العالية ملوجات الحر في 

أوروبا بحلول عام 2050 )حوالي 1 من كل 3 أطفال بموجب املسار 

االجتماعي واالقتصادي املشترك األول، وزهاء 2 من كل 3 أطفال 

بموجب املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس(.

وفيما تعرضت نسبة قليلة فقط من األطفال )حوالي 5 باملئة( 

للشدة العالية ملوجات الحر في األمريكيتين في عام 2020، من 

املتوقع أن يزيد العدد التقريبي لألطفال الذين سيعانون من 

الشدة العالية ملوجات الحر بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 

.)
ً
 إلى 62 مليونا

ً
2050 )من 13 مليونا

 جتارب الشباب مع موجات احلّر: 
ميال، هنغاريا

لقد شهدنا موجات حر هذا الصيف في هنغاريا. 

وفي البداية، لم أدرك ذلك إذ لم يكن األمر 

، فقد كان األمر مجرد بضعة أيام 
ً
 ياما

ً
واضحا

 من ثالثة أو أربعة أيام في 
ً
حارة إضافية بدال

األسبوع. ومر ما بني أسبوع إلى أسبوعني دون 

، واعتقدت أن 
ً
أن يهطل مطر وكان احلر شديدا

األمر رمبا مجرد حالة شاذة. ولكن حينها عرفنا 

أن ثمة بلدات في هنغاريا ما عاد يتوفر فيها 

املاء. وحينها توّضح األمر لي، وقد شعرت بالقلق 

 بأنه ال ميكن لهذا 
ً
من ذلك، إذ كنت أعتقد سابقا

األمر أن يحدث في وسط أوروبا. وكنت أعتقد أن 

األمر ليس ذا أهمية كبيرة، ولم أكن أعلم حينها 

 بقلق كبير 
ً
ما ميكنني القيام به، وأشعر حاليا

بشأن مواسم الصيف املقبلة إذ ال أعلم ما يخبئه 

املستقبل، وال يبدو أن ما سيحدث سيكون أفضل.

الصومال، 2022 
© UNICEF/UN0607653/Rich



شدة موجات احلر

األعىل

2 درجة مئوية

األدىن

املصدر: تم استحداث مقاييس الشدة العالية ملوجات 
الحر من قبل الهيئة التعاونية للبيانات املعنية باألطفال 

باستخدام محاكاة النماذج املناخية لدرجات الحرارة القصوى 
املستخدمة في مشروع البرنامج العالمي لبحوث املناخ 

للمقارنة البينية للنماذج املقرونة بالنسبة إلى تقرير التقييم 
السادس، وقاعدة بيانات بيركلي لدرجة حرارة سطح األرض 

 ،)Esri( :مصادر الطبقات السطحية .)بيانات درجات الحرارة(
 ،)OpenStreetMap contributors( ،)Garmin( ،)HERE(

.)GIS( ومجموعة مستخدمي نظام املعلومات الجغرافية

مالحظة: املناطق التي وصل متوسط درجة الحرارة فيها أثناء 
موجة الحر 2 درجة مئوية أو أكثر مقارنة مع املتوسط املحلي 

 مشمولة في تحليل تعّرض األطفال للشدة العالية 
ً
لفترة 15 يوما
ملوجات الحر.

الخريطة 4-ج: املناطق التي ستتعرض لشدة 
عالية ملوجات حر في عام 2050 بموجب 

 حيث من 
ً
سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 
العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية

الخريطة 4-ب: املناطق التي ستتعرض 
لشدة عالية ملوجات حر في عام 2050 

بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة حيث 
من املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 

العاملية بمقدار 1.7 درجة مئوية

الخريطة 4-أ: املناطق التي تعرضت لشدة 
عالية ملوجات حر، 2020 املناطق التي 

تعرضت لشدة عالية 
ملوجات حر
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تعرض األطفال ملقاييس الحرارة العالية

 معرضين لواحد على 
ً
سيكون جميع األطفال في العالم تقريبا

األقل من مقاييس الحرارة العالية في عام 2050. وقد وجد 

تحليل للعدد التقريبي لألطفال دون سن الـ 18 املعرضين لثالثة 

من مقاييس الحرارة العالية )طول مدة موجات الحر، والشدة 

العالية ملوجات الحر، ودرجات الحرارة املرتفعة بشدة(، ما يلي:

بينما لم يتعرض أكثر من نصف األطفال )58 باملئة( لغاية 	 

اآلن ألي من مقاييس الحرارة العالية هذه في عام 2020، 

سيتراجع هذا الرقم بحلول عام 2050 إلى 2 باملئة فقط 

بموجب أي من السيناريوهين.

من املتوقع أن يتعرض حوالي نصف أطفال العالم )أكثر من 	 

1 بليون( إلى واحٍد من مقاييس الحرارة العالية الثالثة بحلول 

عام 2050 بموجب أي من السيناريوهين، مما يشكل زيادة 

عن عام 2020 إذ بلغت النسبة آنذاك 27 باملئة فقط.

سيزداد العدد التقريبي لألطفال املعرضين الثنين من 	 

مقاييس الحرارة العالية بحوالي ثالثة أضعاف بحلول 

 في عام 2020 إلى 907 ماليين 
ً
عام 2050 )من 342 مليونا

بموجب سيناريو االنبعاثات املنخفضة حيث من املقدر 

أن يرتفع معدل درجات الحرارة العاملية بمقدار 1.7 درجة 

 بموجب سيناريو االنبعاثات الكبيرة 
ً
مئوية، وإلى 973 مليونا

 حيث من املقدر أن يرتفع معدل درجات الحرارة 
ً
جدا

العاملية بمقدار 2.4 درجة مئوية(.

 في 	 
ً
لم يتعرض أي أطفال ملقاييس الحرارة العالية الثالثة معا

عام 2020. وبحلول عام 2050، سيرتفع العدد إلى ما بين 5 إلى 

 على مسار االحترار الذي سيتحقق.
ً
8 ماليين طفل، اعتمادا

الشكل 2: العدد التقريبي والنسبة املئوية لألطفال املعرضين إلى 0 أو 1 أو 2 من مقاييس الحرارة العالية وذلك: في عام 2020؛ 
وبحلول عام 2050 في ظل سيناريو االنبعاثات املنخفضة )زيادة 1.7 درجة(؛ وبحلول عام 2050 في ظل سيناريو االنبعاثات 

املرتفعة بشدة )زيادة 2.4 درجة(

مالحظة: ثالثة من املقاييس األربعة للحرارة العالية محسوبة في تحليل تعرض األطفال لألعداد املختلفة من املقاييس: طول مدة موجات الحر، والشدة العالية ملوجات الحر، 
ودرجات الحرارة املرتفعة بشدة.
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جتارب الشباب مع موجات احلّر: نكوسي نياثي، زمبابوي، 19 سنة

تخّيل أنك تسير مسافة 5 كيلومترات لتصل إلى املدرسة 

حتت الشمس الالهبة دون وجود أي ظل. وتخّيل أنك تؤدي 

 وسط احلر اجلاف الشديد، وأنه 
ً
 مهما

ً
 مدرسيا

ً
امتحانا

. أما أنا فليس 
ً
 باهرا

ً
ُيتوقع منك مع ذلك أن حتقق جناحا

علّي أن أتخيل هذا الوضع ألنه ميثل احلياة اليومية لي 

وآلالف طالب املدارس اآلخرين في مدينتي لوحدها.

إن تغير املناخ هو أمر حقيقي، فأنا أعيش في وسطه 

بالفعل؛ كما تعيش فيه أسرتي وأصدقائي. ونحن نشهد 

اجلفاف والفيضانات وموجات احلر في حياتنا اليومية. 

 ننتقل من الهطول الشديد لألمطار والفيضانات 
ً
وأحيانا

التي جترف تربتنا السطحية والتي نعتمد عليها في 

زراعتنا، وجند أنفسنا فجأة في وسط أمناط جوية 

. ونحن نشهد فترات من درجات احلرارة 
ً
مناقضة ياما

املرتفعة واجلفاف الشديد، وتصبح التربة جافة ومشققة 

وتفشل املحاصيل وتنفق احليوانات.

وبسبب هذه األمناط اجلوية املتقلبة، اضطر بعض 

املزارعني إلى التحول إلى زراعة احلبوب الصغيرة. كما 

تأثَرت املناطق السكنية إذ تعرضت املساكن واملدارس 

للدمار. ويجعل احلر الشديد من الصعب على اليافعني أن 

يدرسوا أو حتى أن يتوجهوا إلى املدارس.

 في غالب الظروف، 
ً
من الصعب أن يكون املرء طفال

ولكن األمر أصعب عندما يشهد الطفل كارثة مناخية 

إثر أخرى وأن يتساءل ماذا يخبئ له املستقبل. ولهذا 

 أكافح ليكون لي مستقبل. وعندما كان 
ً
أصبحُت ناشطا

عمري 10 سنوات، بدأت أدرك هذه التغييرات وقررت 

أن أحتدث عن تأثيرات تغير املناخ والتوعية بشأنها في 

وطني. وأنا أعمل اآلن على مشروع مضخة تعمل بالطاقة 

الشمسية للمساعدة في احلد من نقص املياه الناجم عن 

انقطاعات التيار الكهربائي غير القابلة للتوقع. وتتمثل 

رؤيتي كيافع في القيام بأعمال مناصرة بينما أقوم بتنفيذ 

إجراءات، إذ كيف ميكنني مساءلة صانعي القرارات دون 

 أنا نفسي في هذا املجال؟
ً
أن أبذل جهدا

إن الوقت ينفد، وما من وقت أفضل من الوقت احلالي 

للبدء في العمل. واحلل األفضل هو إشراك اليافعني في 

عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة باملناخ. فنحن موجودون 

ونحن أذكياء ولدينا حلول. واألمر األهم هو أن ما من 

.
ً
شيء ُيبذل من أجلنا دون مشاركتنا، هو من أجلنا فعال

 في غالب 
ً
من الصعب أن يكون املرء طفال

الظروف، ولكن األمر أصعب عندما يشهد 

الطفل كارثة مناخية إثر أخرى وأن 

يتساءل ماذا يخبئ له املستقبل.
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، ويواجه األطفال 
ً
 مطردا

ً
تتفاقم أزمة املناخ تفاقما

 فقط، 
ً
والشباب تحديات من حجم بدأنا نلمسه مؤخرا

وما موجات الحر سوى تجٍل واحد لهذه األزمة. ورغم 

أن موجات الحر تصبح أطول مدة، وأكثر شدة، وأوسع 

، من املتوقع أن يواجه جميع أطفال 
ً
، وأكثر تواترا

ً
نطاقا

 — أكثر من 2 بليون طفل — موجات حر 
ً
األرض تقريبا

 بموجب أي من السيناريوهين اللذين يعرضهما 
ً
أكثر تواترا

هذا التقرير.

ويعتمد مدى فتك تأثير األخطار املناخية واألضرار التي 

ستتسبب بها على األطفال والشباب على اإلجراءات 

التي نتخذها اآلن لتقييد االحترار العالمي بحيث ال 

يتجاوز 1.5 درجة مئوية واالستعداد ملواجهة تغير املناخ 

والتكيف معه.

تحث اليونيسف القادة والحكومات أن يتخذوا إجراءات 

فورية من أجل:

 يجب أن نتصرف اآلن: الحماية، واالستعداد، 2
وترتيب األولويات، والوقاية

حماية األطفال واملجتمعات من الدمار املناخي من خالل 

تكييف الخدمات االجتماعية.

إن األطفــال واليافعيــن هــم األشــد عرضــة للصدمــات املناخيــة، 

بمــا فــي ذلــك موجــات الحــر.

يجــب علــى كل بلــد تكييــف الخدمــات االجتماعيــة 	 

الحيويــة — امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

الصحيــة، والتعليــم، والتغذيــة، والحمايــة االجتماعيــة، 

وحمايــة الطفــل — مــن أجــل حمايــة األطفــال واليافعيــن.

يجــب تعزيــز أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة والغذائيــة 	 

التــي باتــت هشــة مــن جــراء تغيــر املنــاخ واألزمــات البيئيــة 

والنزاعــات، لتتمكــن مــن مواجهــة األخطــار ولضمــان 

إمكانيــة الحصــول املســتمرة علــى أنظمــة غذائيــة صحيــة. 

ويجــب زيــادة االســتثمارات فــي الوقايــة املبكــرة مــن ســوء 

التغذيــة الحــاد بيــن األطفــال واألمهــات والفئــات الســكانية 

املســتضعفة، والكشــف املبكــر عنــه ومعالجتــه.

يجــب أن تكــون األنظمــة الصحيــة قــادرة علــى تحمــل 	 

األحــداث املناخيــة، ويجــب أن تكــون مجهــزة ملعالجــة 

األطفــال والنســاء الحوامــل واملرضعــات الذيــن يواجهــون 

تأثيــرات موجــات الحــر وغيرهــا مــن األخطــار املناخيــة.

يجــب تكييــف خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي 	 

والنظافــة الصحيــة لتتحمــل الكــوارث املرتبطــة باملنــاخ 

وتقلبــات الطقــس للحمايــة مــن تلــوث إمــدادات ميــاه 

الشــرب ونقصهــا. ويجــب تنفيــذ تقييمــات للخطــر وتركيــب 

أنظمــة إنــذار مبكــر ووضــع حلــول مبتكــرة لرصــد إمــدادات 

امليــاه وســالمتها، وذلــك للحمايــة مــن نقــص امليــاه وتلوثهــا.

أثنــاء الــدورة 27 ملؤتمــر األمــم املتحــدة بشــأن تغّيــر 	 

املنــاخ، يجــب إيــالء األولويــة لألطفــال وحقوقهــم فــي 

القــرارات التــي ســتتخذ بشــأن إجــراءات التكيــف.



إعداد األطفال للعيش في عالم تغير مناخه.

يتوقــف مســتقبل األطفــال واليافعيــن علــى نحــو فريــد علــى 

جــدول األعمــال املعنــي باملنــاخ، إذ تواجــه حقوقهــم ومســتقبلهم 

 مــن جــراء تغيــر املنــاخ.
ً
 مباشــرا

ً
خطــرا

يجــب علــى كل بلــد تزويــد األطفــال واليافعيــن بالتثقيــف 	 

املناخــي والحــد مــن أخطــار الكــوارث وتدريبــات علــى 

املهــارات الخضــراء وفــرص للمشــاركة الجــادة فــي وضــع 

السياســات املعنيــة باملنــاخ والتأثيــر عليهــا. 

يجــب أن تــؤدي الــدورة 27 ملؤتمــر األمــم املتحــدة بشــأن 	 

تغّيــر املنــاخ إلــى تعزيــز تركيــز البلــدان علــى التثقيــف 

املناخــي لألطفــال وفــي مجــال خطــة العمــل مــن أجــل 

التمكيــن املناخــي، وتبنيهــا، وتنفيــذ االلتزامــات الســابقة 

لبنــاء قــدرات الشــباب.

إيالء األولوية لألطفال واليافعين في التمويل واملوارد املناخية.

تتطلب حماية األطفال واليافعين وإعدادهم التوفير العاجل 

للتمويل واملوارد.

يجب على البلدان املتقدمة أن تفي باالتفاقيات التي أبرمتها أثناء 	 

الدورة 26 ملؤتمر 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 ما ال 

 للتكيف بحلول عام 2030.
ً
يقل عن 300 بليون دوالر سنويا

يجب أن يشكل التمويل املخصص للتكيف نصف جميع 	 

التمويل املخصص للمناخ.

يجب على الدورة 27 ملؤتمر األمم املتحدة بشأن تغّير 	 

املناخ إطالق التقدم املعني بالخسارة واألضرار، ووضع 

قدرة األطفال ومجتمعاتهم املحلية على الصمود في مركز 

املناقشات املعنية بالعمل والدعم.

منع حدوث كارثة مناخية وذلك من خالل تحقيق تقليص 

كبير في انبعاثات غازات الدفيئة والحفاظ على خيار ارتفاع 

معدل درجات الحرارة بمقدار ال يتجاوز 1.5 درجة مئوية 

 للتحقيق.
ً
 قابال

ً
خيارا

من املتوقع أن تزداد االنبعاثات بمقدار 14 باملئة في هذا 

العقد، مما يضعنا على مسار كارثة احترار عالمي.

يجب على جميع الحكومات أن تعيد النظر في خططها 	 

وسياساتها الوطنية ملواجهة تغير املناخ بغية زيادة 

الطموح والعمل. وعليها تخفيض االنبعاثات بمقدار 

45 باملئة على األقل بحلول عام 2030 لتقييد ارتفاع 

معدل درجات الحرارة بما 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 منتجيه وتوجيهها 

إلى الفئات املستضعفة، حسبما ناشد األمين العام 

لألمم املتحدة.
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املسارات االجتماعية واالقتصادية املشتركة هي سيناريوهات 

استحدثها تقرير التقييم السادس ومشروع املقارنة البينية 

للنماذج املقرونة التابعين للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير 

املناخ بغية تيسير التحليل املتكامل للتأثير املناخي املستقبلي، 

ونقاط الضعف، والتكيف، وإجراءات الحد من تغير املناخ. 

وتصف هذه املسارات التطورات العاملية الكبرى املتوقعة التي 

 في املستقبل إلى تحديات مختلفة أمام الحد من تغير 
ً
ستؤدي معا

املناخ وإجراءات التكيف.

 من املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك األول 
ً

ويتضمن كال

)االستدامة/ سيناريو االنبعاثات املنخفضة( واملسار االجتماعي 

واالقتصادي املشترك الخامس )التنمية القائمة على الوقود 

( تصورات بشأن مسار 
ً
األحفوري/ سيناريو االنبعاثات الكبيرة جدا

إنمائي يشمل زيادة في االستثمار في التعليم والصحة إضافة إلى نمو 

 ،
ً
 في الدخل، مما يقود إلى تحول ديمغرافي سريع نسبيا

ً
عاٍل نسبيا

وبالتالي نمو سكاني منخفض في البلدان التي تسودها معدالت 

خصوبة عالية. وفي املقابل، في البلدان التي تسود فيها معدالت 

، فإن التفاؤل بشأن اآلفاق االقتصادية 
ً
خصوبة منخفضة حاليا

يحافظ على الخصوبة من مستوى متوسط )وفق املسار 

االجتماعي واالقتصادي املشترك األول( أو مرتفع )وفق املسار 

 
ً
االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس(. وتشكل الهجرة عامال

 في كال املسارين، كما أن التوسع الحضري سريع في املسارين، 
ً
مهما

إال أنه يخضع إلدارة أقل وفق املسار االجتماعي واالقتصادي 

املشترك الخامس.

ت خرائط للمقاييس املنفردة لدرجات الحرارة لعام 2020  عدَّ
ُ
أ

وللسيناريوهين املختلفين لعام 2050. وتم حساب حاالت موجات 

الحر باستخدام منهج عتبة )CTX90pct( — اليوم التقويمي 

عندما تساوي درجة الحرارة القصوى أو تتجاوز املئين التسعين 

.
ً
 إلى فترة 15 يوما

ً
للحرارة القصوى استنادا

اسُتخدمت مجموعات بيانات شبكية عاملية للتعداد السكاني 

لتقدير تعّرض السكان )األطفال( ألربعة مقاييس للحر في عامي 

2020 و 2050، كما اسُتخدمت لتحليل تعّرض السكان في عام 

 لسيناريو املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك 
ً
2050 وفقا

األول وسيناريو املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك الخامس 

وبما يتما�ضى مع سيناريو النمو السكاني لكال املسارين.

اسُتخدمت نسب السكان ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة لعامي 

2020 و 2050 وفق البديل املتوسط املحدد في التوقعات السكانية 

في العالم، وذلك لتقدير عدد األطفال دون سن 18 سنة املعرضين 

ملقاييس الحر بحسب البلد/ املنطقة. وبصفة عامة، ستتناقص 

نسبة السكان دون سن 18 سنة ما بين عامي 2020 و 2050.

تستند الخرائط والتقديرات الواردة في هذا التقرير إلى بيانات 

مستمدة من مزيج من النماذج، واالفتراضات الخبيرة، ومجموعات 

بيانات أساسية تم إدماجها ضمن سيناريوهات معقولة لألوضاع 

املستقبلية.

االستبانة الفضائية لبيانات املناخ ال تتيح بالضرورة أخذ تأثيرات 

من قبيل جزر االحترار الحضرية باالعتبار، مما قد يؤدي إلى تقليل 

تقدير بعض درجات الحرارة املرتفعة بشدة في بعض املناطق. ومن 

ستخدم 
ُ
املرجح أن إدماج النظام الشبكي املعياري واالستكمال امل

للبيانات أدى إلى تقليل تقديرات درجات الحرارة املرتفعة بشدة.

وباملثل، ستؤدي استبانة النماذج )عادة بين 20 دقيقة إلى ساعة 

واحدة( إلى تقليل تقديرات درجات الحرارة القصوى الدقيقة. 

وال يأخذ هذا النهج باالعتبار تأثير الرطوبة، والتي عندما تقترن 

بالحرارة لتشكيل مؤشر الحر يمكن أن تزيد العالقة بين 

التأثيرات الصحية.

وثمة مسائل متعلقة بالتقريب في جميع أنظمة النمذجة، والتي قد 

تؤدي إلى عدم يقين في التوقعات، ال سيما عند إضفاء املعيارية 

على البيانات للخروج بمقياس موحدة من مقاييس متعددة. ومع 

ذلك، ُبذلت جهود لتقليص الغموض وتوفير التقديرات األكثر 

موثوقية لألوضاع الحالية واملستقبلية.

املنهجية وحدود البيانات



درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

33.3%207 مليون0.2%1 مليون2.6%16 مليون9.6%60 مليونأفريقيا

5.0%13 مليون5.0%13 مليون24.8%67 مليون45.8%123 مليونالقارة األمريكية

41.0%520 مليون0.1%2 مليون31.7%402 مليون24.4%310 مليونآسيا

––8.2%11 مليون38.1%53 مليون47.2%66 مليونأوروبا

0.6%70 ألف3.6%370 ألف0.8%80 ألف2.6%270 ألفأوقيانوسيا

32%740 مليون1%28 مليون23%538 مليون24%559 مليوناملجموع

البلد
12%2.2 مليون––18%3.2 مليون7%1.2 مليونآسياأفغانستان

––––91%560 ألف73%450 ألفأوروباألبانيا

12%1.7 مليون0%5 آالف2%320 ألف29%4.3 مليونأفريقياالجزائر

––––3%440 ألف5%810 آالفأفريقياأنغوال

––––1%110 آالف49%6.4 مليونالقارة األمريكيةاألرجنتني

––––100%740 ألف0%5 آالفآسياأرمينيا

1%70 ألف7%370 ألف1%80 ألف5%270 ألفأوقيانوسياأسرتاليا

––––2%20 ألف85%1.3 مليونأوروباالنمسا

––––100%2.8 مليون6%160 ألفآسياأذربيجان

6%20 ألف––––––آسياالبحرين

48%25.2 مليون––7%3.9 مليون5%2.6 مليونآسيابنغالديش

––––30%560 ألف95%1.8 مليونأوروبابيالروس

––1%20 ألف1%20 ألف––أوروبابلجيكا

––––7%10 آالف78%110 آالفالقارة األمريكيةبليز

56%3.3 مليون––1%60 ألف––أفريقيابنن

––––––––آسيابوتان

0%20 ألف––1%30 ألف16%670 ألفالقارة األمريكيةبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(

––––54%350 ألف81%530 ألفأوروباالبوسنة والهرسك

0%5 آالف––32%310 آالف66%640 ألفأفريقيابوتسوانا

10%5.1 مليون––5%3 مليون18%9.6 مليونالقارة األمريكيةالربازيل

––––––––آسيابروين دار السالم

اجلدول 1: تقديرات تعرض األطفال ملقاييس احلرارة العالية في عام 2020
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املنطقة



درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

––––11%130 ألف67%800 ألفأوروبابلغاريا

100%10.7 مليون––3%310 آالف––أفريقيابوركينا فاسو

––––––––أفريقيابوروندي

––––14%820 ألف37%2.2 مليونآسياكمبوديا

27%3.5 مليون––––––أفريقياالكامريون

––23%1.6 مليون7%480 ألف26%1.8 مليونالقارة األمريكيةكندا

20%560 ألف––––––أفريقياجمهورية أفريقيا الوسطى

99%8.6 مليون––––0%20 ألفأفريقياتشاد

––––2%70 ألف3%140 ألفالقارة األمريكيةشييل

––0%10 آالف3%8.2 مليون22%64.9 مليونآسياالصني

2%240 ألف––9%1.3 مليون2%310 آالفالقارة األمريكيةكولومبيا

––––––6%160 ألفأفريقياالكونغو

––––9%110 آالف––القارة األمريكيةكوستاريكا

29%3.6 مليون––––––أفريقياكوت ديفوار

––––48%340 ألف69%490 ألفأوروباكرواتيا

––––––––القارة األمريكيةكوبا

––––100%230 ألف55%120 ألفآسياقربص

––0%5 آالف––58%1.1 مليونأوروباتشيكيا

––––––––آسياجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

––––0%40 ألف4%2 مليونأفريقياجمهورية الكونغو الدميقراطية

––––68%700 ألف69%700 ألفأوروباالدامنرك

100%320 ألف––––93%300 ألفأفريقياجيبويت

––––26%920 ألف––القارة األمريكيةالجمهورية الدومينيكية

––––18%990 ألف––القارة األمريكيةإكوادور

80%30.9 مليون––0%20 ألف6%2.4 مليونأفريقيامرص

––––39%780 ألف64%1.3 مليونالقارة األمريكيةالسلفادور

––––––––أفريقياغينيا االستوائية

79%2.2 مليون––––2%50 ألفأفريقياإريرتيا

––––85%200 ألف12%30 ألفأوروباإستونيا

––––––18%110 آالفأفريقياإسواتيني

7%3.5 مليون––––7%3.7 مليونأفريقياإثيوبيا

––––22%230 ألف72%720 ألفأوروبافنلندا

––17%2.3 مليون25%3.4 مليون15%2.1 مليونأوروبافرنسا

––––––1%10 آالفأفريقياغابون

100%1.1 مليون––––––أفريقياغامبيا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

––––100%930 ألف––آسياجورجيا

––31%4.1 مليون20%2.6 مليون25%3.3 مليونأوروباأملانيا

35%4.6 مليون––0%60 ألف––أفريقياغانا

––––56%910 آالف81%1.3 مليونأوروبااليونان

1%40 ألف––12%840 ألف21%1.5 مليونالقارة األمريكيةغواتيامال

55%3.8 مليون––––––أفريقياغينيا

55%540 ألف––––––أفريقياغينيا-بيساو

3%10 آالف––––3%10 آالفالقارة األمريكيةغيانا

––––––––القارة األمريكيةهايتي

––––86%2.7 مليون69%2.2 مليونالقارة األمريكيةهندوراس

––––23%380 ألف87%1.5 مليونأوروباهنغاريا

––––––––أوروباآيسلندا

83%361.7 مليون––68%294.9 مليون36%156.2 مليونآسياالهند

––––3%2.4 مليون2%1.3 مليونآسياإندونيسيا

24%5.8 مليون––51%12.3 مليون23%5.4 مليونآسياإيران )جمهورية-اإلسالمية(

92%16.9 مليون––99%18.3 مليون6%1.2 مليونآسياالعراق

––––––71%800 ألفأوروباأيرلندا

0%5 آالف––38%1 مليون23%630 ألفآسياإرسائيل

––––78%7.2 مليون67%6.1 مليونأوروباإيطاليا

––––––––آسيااليابان

32%1 مليون––1%20 ألف35%1.1 مليونآسيااألردن

3%160 ألف17%1 مليون19%1.2 مليون39%2.4 مليونآسياكازاخستان

10%2.5 مليون––––14%3.3 مليونأفريقياكينيا

100%920 ألف––1%5 آالف––آسياالكويت

––––10%240 ألف48%1.2 مليونآسياقريغيزستان

––––9%270 ألف90%2.5 مليونآسياجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

––––81%300 ألف36%130 ألفأوروباالتفيا

––––100%1.6 مليون––آسيالبنان

––––––91%770 ألفأفريقياليسوتو

––––––––أفريقياليربيا

47%1 مليون3%60 ألف4%80 ألف34%740 ألفأفريقياليبيا

––––––100%5 آالفأوروباليختنشتاين

––––20%100 ألف80%400 ألفأوروباليتوانيا

––––––––أوروبالكسمربغ

––––––45%5.9 مليونأفريقيامدغشقر

––––––18%1.8 مليونأفريقيامالوي
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

––––7%590 ألف––آسياماليزيا

100%11.1 مليون––5%500 ألف––أفريقيامايل

––––––7%5 آالفأوروبامالطة

90%1.9 مليون––5%110 آالف0%5 آالفأفريقياموريتانيا

6%2.3 مليون––75%31.2 مليون70%29.4 مليونالقارة األمريكيةاملكسيك

––73%820 ألف1%10 آالف6%60 ألفآسيامنغوليا

––––36%50 ألف100%140 ألفأوروباالجبل األسود

1%120 ألف10%1.2 مليون1%160 ألف94%10.8 مليونأفريقيااملغرب

––––2%270 ألف1%90 ألفأفريقياموزامبيق

29%5.1 مليون––12%2 مليون24%4.1 مليونآسياميامنار

––––32%370 ألف57%660 ألفأفريقياناميبيا

26%2.8 مليون––32%3.4 مليون56%6 مليونآسيانيبال

––15%490 ألف4%120 ألف––أوروباهولندا

––––0%5 آالف––أوقيانوسيانيوزيلندا

32%720 ألف––61%1.4 مليون0%5 آالفالقارة األمريكيةنيكاراغوا

100%13.7 مليون––0%60 ألف6%840 ألفأفريقياالنيجر

58%59.6 مليون––––0%5 آالفأفريقيانيجرييا

––––76%320 ألف83%350 ألفأوروبامقدونيا الشاملية

––––11%120 ألف80%880 ألفأوروباالرنويج

97%1.2 مليون––––20%240 ألفآسياعامن

81%67.3 مليون––24%20.2 مليون3%2.8 مليونآسياباكستان

––––1%10 آالف––القارة األمريكيةبنام

––––––0%5 آالفأوقيانوسيابابوا غينيا الجديدة

1%30 ألف––5%120 ألف100%2.4 مليونالقارة األمريكيةباراغواي

––––2%180 ألف4%360 ألفالقارة األمريكيةبريو

––––5%1.9 مليون3%1.1 مليونآسياالفلبني

––16%1.1 مليون1%80 ألف49%3.3 مليونأوروبابولندا

––––––94%1.5 مليونأوروباالربتغال

100%380 ألف––––––آسياقطر

––––––––آسياجمهورية كوريا

––10%80 ألف70%530 ألف58%440 ألفأوروباجمهورية مولدوفا

––2%60 ألف34%1.2 مليون86%3 مليونأوروبارومانيا

––11%3.3 مليون78%23.7 مليون25%7.7 مليونأوروبااالتحاد الرويس

––––––––أفريقيارواندا

96%9.4 مليون––6%590 ألف1%110 آالفآسيااململكة العربية السعودية

74%6.3 مليون––––––أفريقياالسنغال
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

––––4%70 ألف63%1 مليونأوروبارصبيا

13%420 ألف––––23%760 ألفأفريقياسرياليون

––––14%140 ألف100%1 مليونأوروباسلوفاكيا

––––28%100 ألف87%330 ألفأوروباسلوفينيا

––––––––أوقيانوسياجزر سليامن

48%3.2 مليون––––2%120 ألفأفريقياالصومال

0%20 ألف––40%7.6 مليون54%10.3 مليونأفريقياجنوب أفريقيا

82%5.6 مليون––––14%950 ألفأفريقياجنوب السودان

––––0%20 ألف79%6.1 مليونأوروباإسبانيا

6%370 ألف––––33%2 مليونآسيارسي النكا

––––0%5 آالف39%940 ألفآسيادولة فلسطني

98%20.6 مليون––2%440 ألف0%20 ألفأفريقياالسودان

6%10 آالف––––––القارة األمريكيةسورينام

––––7%140 ألف70%1.4 مليونأوروباالسويد

––––41%620 ألف100%1.5 مليونأوروباسويرسا

25%1.9 مليون––94%7.2 مليون8%640 ألفآسياالجمهورية العربية السورية

17%660 ألف––18%700 ألف42%1.7 مليونآسياطاجيكستان

11%1.6 مليون––21%2.9 مليون75%10.3 مليونآسياتايلند

56%2.1 مليون––12%470 ألف––أفريقياتوغو

5%150 ألف––––0%10 آالفأفريقياتونس

5%1.1 مليون––29%6.7 مليون62%14.3 مليونآسياتركيا

73%1.5 مليون––––52%1.1 مليونآسياتركامنستان

––––17%4.1 مليون––أفريقياأوغندا

––––88%7.2 مليون45%3.7 مليونأوروباأوكرانيا

99%1.6 مليون––––––آسيااإلمارات العربية املتحدة

––––5%740 ألف72%9.8 مليونأوروبااململكة املتحدة

––––––17%5.2 مليونأفريقياجمهورية تنزانيا املتحدة

3%1.9 مليون16%11.8 مليون30%22 مليون89%65.6 مليونالقارة األمريكيةالواليات املتحدة

––––––83%700 ألفالقارة األمريكيةأوروغواي

24%2.5 مليون––11%1.2 مليون51%5.4 مليونآسياأوزبكستان

28%3 مليون––4%440 ألف3%300 ألفالقارة األمريكيةفنزويال )جمهورية-البوليفارية(

––––7%1.8 مليون47%12.4 مليونآسيافييت نام

62%8.3 مليون––––28%3.7 مليونآسيااليمن

––––4%400 ألف14%1.3 مليونأفريقيازامبيا

––––0%40 ألف24%2.1 مليونأفريقيازمبابوي
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

41.6%274 مليون0.3%2 مليون72.0%474 مليون99.9%658 مليونأفريقيا

7.6%17 مليون15.0%34 مليون69.7%158 مليون99.1%224 مليونالقارة األمريكية

47.1%471 مليون2.1%21 مليون80.8%808 مليون99.8%998 مليونآسيا

––32.0%42 مليون82.5%109 مليون99.8%132 مليونأوروبا

0.9%110 آالف5.0%590 ألف26.2%3 مليون98.6%12 مليونأوقيانوسيا

38%762 مليون5%100 مليون76%1551 مليون100%2023 مليوناملجموع

البلد
21%4.1 مليون––93%18 مليون100%19.3 مليونآسياأفغانستان

––––100%450 ألف100%450 ألفأوروباألبانيا

27%3.1 مليون––38%4.4 مليون100%11.4 مليونأفريقياالجزائر

9%1.5 مليون––58%9.8 مليون100%17 مليونأفريقياأنغوال

0%5 آالف2%240 ألف23%2.4 مليون100%10.4 مليونالقارة األمريكيةاألرجنتني

––––100%490 ألف100%490 ألفآسياأرمينيا

1%110 آالف8%590 ألف12%880 ألف99%7 مليونأوقيانوسياأسرتاليا

––15%230 ألف27%420 ألف100%1.5 مليونأوروباالنمسا

––––100%2.1 مليون100%2.1 مليونآسياأذربيجان

100%460 ألف––100%460 ألف100%460 ألفآسياالبحرين

52%18.7 مليون––99%35.5 مليون99%35.5 مليونآسيابنغالديش

––19%280 ألف96%1.4 مليون100%1.5 مليونأوروبابيالروس

––89%2.2 مليون100%2.4 مليون100%2.4 مليونأوروبابلجيكا

13%10 آالف––99%90 ألف99%90 ألفالقارة األمريكيةبليز

66%4.4 مليون––87%5.8 مليون100%6.6 مليونأفريقيابنن

––––87%190 ألف100%210 آالفآسيابوتان

2%50 ألف––39%1.3 مليون100%3.2 مليونالقارة األمريكيةبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(

––––100%460 ألف100%460 ألفأوروباالبوسنة والهرسك

42%300 ألف––100%710 آالف100%710 آالفأفريقيابوتسوانا

11%4.2 مليون1%210 آالف79%29.3 مليون98%36.4 مليونالقارة األمريكيةالربازيل

––––––99%90 ألفآسيابروين دار السالم

––48%510 آالف100%1 مليون100%1 مليونأوروبابلغاريا

100%13.3 مليون––100%13.3 مليون100%13.3 مليونأفريقيابوركينا فاسو

اجلدول 2: تقديرات تعرض األطفال ملقاييس احلرارة العالية بحلول عام 2050
املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك األول )SSP1( لعام 2050: سيناريو االنبعاثات املنخفضة لغازات الدفيئة مع احترار مقدر بـ 1.7 درجة مئوية
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املنطقة



درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

––––100%6.4 مليون100%6.4 مليونأفريقيابوروندي

56%2.3 مليون––100%4.2 مليون100%4.2 مليونآسياكمبوديا

26%3 مليون––60%7 مليون100%11.7 مليونأفريقياالكامريون

––56%4.6 مليون61%5.1 مليون99%8.3 مليونالقارة األمريكيةكندا

68%1.7 مليون––42%1.1 مليون100%2.5 مليونأفريقياجمهورية أفريقيا الوسطى

100%9.2 مليون––89%8.2 مليون100%9.2 مليونأفريقياتشاد

––––72%2.4 مليون100%3.3 مليونالقارة األمريكيةشييل

0%20 ألف7%14.9 مليون39%81 مليون100%208.3 مليونآسياالصني

2%240 ألف––89%9.4 مليون100%10.6 مليونالقارة األمريكيةكولومبيا

––––19%550 ألف100%2.9 مليونأفريقياالكونغو

––––10%100 ألف100%1.1 مليونالقارة األمريكيةكوستاريكا

43%4.7 مليون––93%10.2 مليون100%10.9 مليونأفريقياكوت ديفوار

––1%5 آالف100%580 ألف100%580 ألفأوروباكرواتيا

13%180 ألف––84%1.2 مليون99%1.4 مليونالقارة األمريكيةكوبا

––––100%210 آالف100%210 آالفآسياقربص

––58%1.2 مليون19%410 آالف100%2.1 مليونأوروباتشيكيا

––2%80 ألف2%70 ألف100%4.6 مليونآسياجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

2%1.2 مليون––41%22.3 مليون100%54.7 مليونأفريقياجمهورية الكونغو الدميقراطية

––––100%1.2 مليون100%1.2 مليونأوروباالدامنرك

100%300 ألف––100%300 ألف100%300 ألفأفريقياجيبويت

––––100%2.7 مليون100%2.7 مليونالقارة األمريكيةالجمهورية الدومينيكية

––––50%2.1 مليون100%4.3 مليونالقارة األمريكيةإكوادور

79%28.1 مليون––100%35.6 مليون100%35.6 مليونأفريقيامرص

3%30 ألف––100%1.2 مليون100%1.2 مليونالقارة األمريكيةالسلفادور

––––43%200 ألف100%460 ألفأفريقياغينيا االستوائية

89%3.2 مليون––94%3.4 مليون100%3.6 مليونأفريقياإريرتيا

––––100%210 آالف100%210 آالفأوروباإستونيا

––––––100%470 ألفأفريقياإسواتيني

12%5.4 مليون––100%47 مليون100%47.2 مليونأفريقياإثيوبيا

––3%30 ألف100%1 مليون100%1 مليونأوروبافنلندا

––50%7.3 مليون90%13.3 مليون100%14.8 مليونأوروبافرنسا

––––70%510 آالف100%740 ألفأفريقياغابون

100%1 مليون––80%820 ألف100%1 مليونأفريقياغامبيا

––––100%660 ألف100%660 ألفآسياجورجيا

––70%9.5 مليون66%8.9 مليون100%13.5 مليونأوروباأملانيا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

71%9.9 مليون––55%7.6 مليون99%13.8 مليونأفريقياغانا

––––99%1.4 مليون99%1.4 مليونأوروبااليونان

2%130 ألف––100%5.6 مليون100%5.6 مليونالقارة األمريكيةغواتيامال

64%3.4 مليون––98%5.2 مليون100%5.3 مليونأفريقياغينيا

61%520 ألف––50%430 ألف100%860 ألفأفريقياغينيا-بيساو

15%20 ألف––90%150 ألف100%160 ألفالقارة األمريكيةغيانا

––––89%2.8 مليون100%3.2 مليونالقارة األمريكيةهايتي

9%210 آالف––100%2.4 مليون100%2.4 مليونالقارة األمريكيةهندوراس

––10%160 ألف100%1.6 مليون100%1.6 مليونأوروباهنغاريا

––––100%90 ألف100%90 ألفأوروباآيسلندا

85%293.2 مليون––100%342.8 مليون100%343.7 مليونآسياالهند

4%2.3 مليون––92%57.4 مليون99%62.1 مليونآسياإندونيسيا

27%5 مليون––89%16.6 مليون100%18.5 مليونآسياإيران )جمهورية-اإلسالمية(

98%19.3 مليون––100%19.6 مليون100%19.6 مليونآسياالعراق

––––42%480 ألف99%1.1 مليونأوروباأيرلندا

30%1.2 مليون––100%3.8 مليون100%3.8 مليونآسياإرسائيل

––––100%8.7 مليون100%8.7 مليونأوروباإيطاليا

––––1%140 ألف99%15.6 مليونآسيااليابان

100%3.1 مليون––100%3.1 مليون100%3.1 مليونآسيااألردن

3%160 ألف53%2.7 مليون59%3 مليون100%5.1 مليونآسياكازاخستان

6%1.3 مليون––98%22.6 مليون99%23 مليونأفريقياكينيا

100%980 ألف––100%980 ألف100%980 ألفآسياالكويت

––––91%1.6 مليون100%1.8 مليونآسياقريغيزستان

9%170 ألف––100%1.9 مليون100%1.9 مليونآسياجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

––12%40 ألف100%320 ألف100%320 ألفأوروباالتفيا

––––100%830 ألف100%830 ألفآسيالبنان

––––54%420 ألف100%780 ألفأفريقياليسوتو

––––87%3.1 مليون99%3.5 مليونأفريقياليربيا

81%1.6 مليون20%400 ألف49%970 ألف100%2 مليونأفريقياليبيا

––––100%5 آالف100%5 آالفأوروباليختنشتاين

––63%280 ألف100%450 ألف100%450 ألفأوروباليتوانيا

––100%140 ألف100%140 ألف100%140 ألفأوروبالكسمربغ

––––37%5.2 مليون100%13.9 مليونأفريقيامدغشقر

3%450 ألف––55%7.1 مليون100%12.7 مليونأفريقيامالوي

––––91%7.1 مليون100%7.8 مليونآسياماليزيا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

100%13.1 مليون––99%13 مليون100%13.1 مليونأفريقيامايل

––––6%5 آالف6%5 آالفأوروبامالطة

93%1.9 مليون––96%2 مليون100%2.1 مليونأفريقياموريتانيا

6%1.7 مليون––100%28.7 مليون100%28.7 مليونالقارة األمريكيةاملكسيك

––90%850 ألف69%660 ألف100%950 ألفآسيامنغوليا

––––100%100 ألف100%100 ألفأوروباالجبل األسود

3%230 ألف19%1.5 مليون95%7.4 مليون100%7.8 مليونأفريقيااملغرب

6%880 ألف––72%10.7 مليون100%14.9 مليونأفريقياموزامبيق

41%4.2 مليون––97%10 مليون100%10.3 مليونآسياميامنار

63%660 ألف––94%990 ألف100%1.1 مليونأفريقياناميبيا

34%2.9 مليون––100%8.6 مليون100%8.6 مليونآسيانيبال

––50%1.6 مليون92%3 مليون100%3.3 مليونأوروباهولندا

––––54%620 ألف100%1.2 مليونأوقيانوسيانيوزيلندا

37%540 ألف––96%1.4 مليون100%1.4 مليونالقارة األمريكيةنيكاراغوا

100%18.4 مليون––100%18.4 مليون100%18.4 مليونأفريقياالنيجر

72%98.6 مليون––49%67.1 مليون100%136.7 مليونأفريقيانيجرييا

––29%110 آالف100%360 ألف100%360 ألفأوروبامقدونيا الشاملية

––1%10 آالف98%1.3 مليون99%1.3 مليونأوروباالرنويج

97%750 ألف––57%440 ألف100%780 ألفآسياعامن

86%66.1 مليون––100%76.6 مليون100%76.6 مليونآسياباكستان

––––97%1 مليون100%1.1 مليونالقارة األمريكيةبنام

––––44%1.5 مليون99%3.3 مليونأوقيانوسيابابوا غينيا الجديدة

3%50 ألف––99%2.1 مليون100%2.1 مليونالقارة األمريكيةباراغواي

––––58%3.8 مليون82%5.4 مليونالقارة األمريكيةبريو

––––77%26.3 مليون99%33.5 مليونآسياالفلبني

––82%4.6 مليون66%3.7 مليون100%5.7 مليونأوروبابولندا

––––39%640 ألف97%1.6 مليونأوروباالربتغال

100%430 ألف––100%430 ألف100%430 ألفآسياقطر

––––0%20 ألف100%5.7 مليونآسياجمهورية كوريا

––75%250 ألف100%330 ألف100%330 ألفأوروباجمهورية مولدوفا

––89%2.7 مليون100%3 مليون100%3 مليونأوروبارومانيا

––30%8 مليون90%23.7 مليون100%26.4 مليونأوروبااالتحاد الرويس

––––100%6.9 مليون100%6.9 مليونأفريقيارواندا

100%9.7 مليون––88%8.6 مليون100%9.7 مليونآسيااململكة العربية السعودية

70%5.1 مليون––90%6.6 مليون100%7.4 مليونأفريقياالسنغال

––77%1.2 مليون100%1.5 مليون100%1.5 مليونأوروبارصبيا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

51%1.8 مليون––100%3.5 مليون100%3.5 مليونأفريقياسرياليون

––––99%930 ألف100%940 ألفأوروباسلوفاكيا

––––100%390 ألف100%390 ألفأوروباسلوفينيا

––––50%160 ألف91%290 ألفأوقيانوسياجزر سليامن

78%4.6 مليون––68%4 مليون100%5.8 مليونأفريقياالصومال

1%180 ألف––53%8.6 مليون100%16.2 مليونأفريقياجنوب أفريقيا

96%5 مليون––94%4.9 مليون100%5.2 مليونأفريقياجنوب السودان

––1%50 ألف66%5.1 مليون98%7.6 مليونأوروباإسبانيا

7%320 ألف––92%4.3 مليون99%4.6 مليونآسيارسي النكا

59%1.1 مليون––100%1.8 مليون100%1.8 مليونآسيادولة فلسطني

100%21.4 مليون––79%16.8 مليون100%21.4 مليونأفريقياالسودان

4%5 آالف––98%140 ألف100%140 ألفالقارة األمريكيةسورينام

––0%5 آالف95%2.3 مليون100%2.4 مليونأوروباالسويد

––––100%1.5 مليون100%1.5 مليونأوروباسويرسا

82%6.1 مليون––100%7.4 مليون100%7.4 مليونآسياالجمهورية العربية السورية

29%750 ألف––99%2.6 مليون100%2.6 مليونآسياطاجيكستان

74%7.8 مليون––100%10.5 مليون100%10.5 مليونآسياتايلند

100%3.6 مليون––100%3.6 مليون100%3.6 مليونأفريقياتوغو

32%800 ألف15%370 ألف86%2.2 مليون97%2.5 مليونأفريقياتونس

6%990 ألف––90%15.9 مليون100%17.7 مليونآسياتركيا

96%1.6 مليون53%870 ألف27%430 ألف100%1.6 مليونآسياتركامنستان

0%90 ألف––100%28.3 مليون100%28.3 مليونأفريقياأوغندا

––28%1.8 مليون100%6.3 مليون100%6.3 مليونأوروباأوكرانيا

99%2.7 مليون––95%2.6 مليون100%2.7 مليونآسيااإلمارات العربية املتحدة

––––68%9.7 مليون100%14.3 مليونأوروبااململكة املتحدة

––––74%26.3 مليون100%35.4 مليونأفريقياجمهورية تنزانيا املتحدة

8%6.8 مليون35%28.4 مليون54%43.9 مليون100%81.4 مليونالقارة األمريكيةالواليات املتحدة

––80%490 ألف2%10 آالف100%610 آالفالقارة األمريكيةأوروغواي

35%2.6 مليون27%2.1 مليون50%3.8 مليون100%7.6 مليونآسياأوزبكستان

33%2.9 مليون––94%8.2 مليون99%8.6 مليونالقارة األمريكيةفنزويال )جمهورية-البوليفارية(

10%2 مليون––77%15.4 مليون99%19.8 مليونآسيافييت نام

69%10 مليون––72%10.4 مليون98%14.3 مليونآسيااليمن

––––86%8.9 مليون100%10.4 مليونأفريقيازامبيا

2%90 ألف––81%3.5 مليون100%4.3 مليونأفريقيازمبابوي
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اجلدول 3: تقديرات تعرض األطفال ملقاييس احلرارة العالية بحلول عام 2050
 لغازات الدفيئة مع احترار مقدر بـ 2.4 درجة مئوية

ً
املسار االجتماعي واالقتصادي املشترك اخلامس )SSP5( لعام 2050: سيناريو االنبعاثات املرتفعة جدا

درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

44.2%287 مليون1.2%8 مليون91.1%591 مليون99.9%648 مليونأفريقيا

11.6%27 مليون26.4%62 مليون90.3%213 مليون99.2%233 مليونالقارة األمريكية

50.5%502 مليون5.1%50 مليون97.7%972 مليون99.8%992 مليونآسيا

0.2%270 ألف62.7%91 مليون97.2%141 مليون99.7%145 مليونأوروبا

1.0%140 ألف6.5%890 ألف48.4%7 مليون99.2%14 مليونأوقيانوسيا

40.1%816 مليون10.0%212 مليون94.0%1923 مليون99.7%2032 مليوناملجموع

البلد
35%6.4 مليون––100%18.2 مليون100%18.2 مليونآسياأفغانستان

––18%80 ألف98%420 ألف100%430 ألفأوروباألبانيا

33%3.7 مليون18%2.1 مليون97%10.9 مليون100%11.3 مليونأفريقياالجزائر

13%2.2 مليون––100%17.2 مليون100%17.2 مليونأفريقياأنغوال

0%10 آالف60%6.1 مليون46%4.7 مليون100%10.2 مليونالقارة األمريكيةاألرجنتني

––––100%440 ألف100%440 ألفآسياأرمينيا

2%140 ألف10%890 ألف26%2.2 مليون99%8.6 مليونأوقيانوسياأسرتاليا

––94%1.6 مليون100%1.7 مليون100%1.7 مليونأوروباالنمسا

9%190 ألف––100%2.1 مليون100%2.1 مليونآسياأذربيجان

80%430 ألف––80%430 ألف100%530 ألفآسياالبحرين

71%24.4 مليون––99%33.9 مليون99%34.2 مليونآسيابنغالديش

––100%1.5 مليون100%1.5 مليون100%1.5 مليونأوروبابيالروس

––99%2.7 مليون100%2.8 مليون100%2.8 مليونأوروبابلجيكا

30%20 ألف––100%80 ألف99%80 ألفالقارة األمريكيةبليز

93%6.2 مليون––93%6.2 مليون100%6.7 مليونأفريقيابنن

––––100%230 ألف100%230 ألفآسيابوتان

15%460 ألف––96%2.9 مليون100%3 مليونالقارة األمريكيةبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(

––77%360 ألف100%470 ألف100%470 ألفأوروباالبوسنة والهرسك

72%540 ألف––100%750 ألف100%750 ألفأفريقيابوتسوانا

16%5.9 مليون3%1.2 مليون94%34.6 مليون98%36.1 مليونالقارة األمريكيةالربازيل

––––77%70 ألف99%90 ألفآسيابروين دار السالم

––86%930 ألف100%1.1 مليون100%1.1 مليونأوروبابلغاريا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

100%12.8 مليون––100%12.8 مليون100%12.8 مليونأفريقيابوركينا فاسو

––––100%6.9 مليون100%6.9 مليونأفريقيابوروندي

87%3.3 مليون––100%3.8 مليون100%3.8 مليونآسياكمبوديا

26%3 مليون––100%11.7 مليون100%11.7 مليونأفريقياالكامريون

––70%7 مليون95%9.5 مليون100%10 مليونالقارة األمريكيةكندا

62%1.5 مليون––79%2 مليون100%2.5 مليونأفريقياجمهورية أفريقيا الوسطى

100%8.9 مليون––100%8.9 مليون100%8.9 مليونأفريقياتشاد

––––83%2.7 مليون100%3.3 مليونالقارة األمريكيةشييل

0%310 آالف18%36.9 مليون99%206 مليون100%208.3 مليونآسياالصني

14%1.5 مليون––99%10.5 مليون100%10.5 مليونالقارة األمريكيةكولومبيا

––––95%2.9 مليون100%3 مليونأفريقياالكونغو

––––99%1.1 مليون100%1.1 مليونالقارة األمريكيةكوستاريكا

65%6.5 مليون––99%9.9 مليون100%10 مليونأفريقياكوت ديفوار

––71%430 ألف93%570 ألف100%600 ألفأوروباكرواتيا

35%450 ألف––93%1.2 مليون99%1.3 مليونالقارة األمريكيةكوبا

––––83%190 ألف100%230 ألفآسياقربص

––100%2.4 مليون100%2.4 مليون100%2.4 مليونأوروباتشيكيا

––1%70 ألف91%4.2 مليون100%4.6 مليونآسياجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

3%1.4 مليون––91%49.4 مليون100%54.5 مليونأفريقياجمهورية الكونغو الدميقراطية

––2%30 ألف85%1.2 مليون100%1.4 مليونأوروباالدامنرك

94%280 ألف––94%280 ألف100%300 ألفأفريقياجيبويت

––––94%2.4 مليون100%2.5 مليونالقارة األمريكيةالجمهورية الدومينيكية

––––98%4.1 مليون100%4.2 مليونالقارة األمريكيةإكوادور

79%27.6 مليون––99%34.5 مليون100%35 مليونأفريقيامرص

2%20 ألف––99%920 ألف100%930 ألفالقارة األمريكيةالسلفادور

––––91%450 ألف100%490 ألفأفريقياغينيا االستوائية

89%3.3 مليون––100%3.7 مليون100%3.7 مليونأفريقياإريرتيا

––5%10 آالف100%230 ألف100%230 ألفأوروباإستونيا

––––72%330 ألف100%460 ألفأفريقياإسواتيني

15%6.8 مليون––100%46.4 مليون100%46.4 مليونأفريقياإثيوبيا

––25%300 ألف91%1.1 مليون100%1.2 مليونأوروبافنلندا

––82%13.7 مليون97%16.3 مليون100%16.7 مليونأوروبافرنسا

––––92%680 ألف100%730 ألفأفريقياغابون

100%960 ألف––100%960 ألف100%960 ألفأفريقياغامبيا

––5%30 ألف95%550 ألف100%580 ألفآسياجورجيا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

––98%14.8 مليون100%15.1 مليون100%15.1 مليونأوروباأملانيا

73%10 مليون––97%13.3 مليون99%13.6 مليونأفريقياغانا

––0%5 آالف83%1.3 مليون99%1.6 مليونأوروبااليونان

2%120 ألف––100%5.1 مليون100%5.2 مليونالقارة األمريكيةغواتيامال

73%3.3 مليون––99%4.5 مليون100%4.5 مليونأفريقياغينيا

61%510 آالف––95%790 ألف100%830 ألفأفريقياغينيا-بيساو

25%30 ألف––98%130 ألف100%130 ألفالقارة األمريكيةغيانا

––––95%2.7 مليون100%2.8 مليونالقارة األمريكيةهايتي

9%200 ألف––98%2.2 مليون100%2.2 مليونالقارة األمريكيةهندوراس

––100%1.7 مليون100%1.7 مليون100%1.7 مليونأوروباهنغاريا

––––78%80 ألف100%100 ألفأوروباآيسلندا

87%299.6 مليون––99%340.7 مليون100%342.9 مليونآسياالهند

11%7.1 مليون––96%59.2 مليون99%61.5 مليونآسياإندونيسيا

37%6.8 مليون1%100 ألف100%18.3 مليون100%18.4 مليونآسياإيران )جمهورية-اإلسالمية(

99%18.8 مليون––100%19.1 مليون100%19.1 مليونآسياالعراق

––––97%1.3 مليون99%1.3 مليونأوروباأيرلندا

33%1.5 مليون––100%4.5 مليون100%4.5 مليونآسياإرسائيل

––0%10 آالف95%9.2 مليون100%9.7 مليونأوروباإيطاليا

––1%110 آالف58%9.7 مليون99%16.8 مليونآسيااليابان

99%3.3 مليون3%90 ألف99%3.3 مليون100%3.3 مليونآسيااألردن

8%400 ألف72%3.7 مليون100%5.1 مليون100%5.1 مليونآسياكازاخستان

9%1.9 مليون––99%22.1 مليون99%22.3 مليونأفريقياكينيا

84%940 ألف––84%940 ألف100%1.1 مليونآسياالكويت

––2%20 ألف100%1.6 مليون100%1.6 مليونآسياقريغيزستان

14%250 ألف––100%1.8 مليون100%1.8 مليونآسياجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

––73%230 ألف91%290 ألف100%320 ألفأوروباالتفيا

2%10 آالف––76%630 ألف100%830 ألفآسيالبنان

––––91%690 ألف100%760 ألفأفريقياليسوتو

6%220 ألف––98%3.9 مليون99%3.9 مليونأفريقياليربيا

78%1.5 مليون23%440 ألف53%1 مليون100%1.9 مليونأفريقياليبيا

––100%5 آالف100%5 آالف100%5 آالفأوروباليختنشتاين

––97%420 ألف98%420 ألف100%430 ألفأوروباليتوانيا

––87%150 ألف87%150 ألف100%170 ألفأوروبالكسمربغ

4%620 ألف––98%13.7 مليون100%13.9 مليونأفريقيامدغشقر

3%440 ألف––99%12.4 مليون100%12.5 مليونأفريقيامالوي

––––96%7.6 مليون100%7.9 مليونآسياماليزيا
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درجات احلرارة املرتفعة بشدةالشدة العالية ملوجات احلرطول مدة موجات احلرالتواتر املرتفع ملوجات احلر

املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

100%12.7 مليون––100%12.7 مليون100%12.7 مليونأفريقيامايل

––––––6%5 آالفأوروبامالطة

94%1.9 مليون––97%2 مليون100%2.1 مليونأفريقياموريتانيا

9%2.4 مليون––99%26.7 مليون100%27 مليونالقارة األمريكيةاملكسيك

––98%910 آالف98%910 آالف100%930 ألفآسيامنغوليا

––30%30 ألف98%100 ألف100%100 ألفأوروباالجبل األسود

21%1.5 مليون57%4 مليون96%6.9 مليون100%7.1 مليونأفريقيااملغرب

12%1.8 مليون––84%12.4 مليون100%14.8 مليونأفريقياموزامبيق

64%6.3 مليون––100%9.9 مليون100%9.9 مليونآسياميامنار

77%810 آالف0%5 آالف99%1 مليون100%1 مليونأفريقياناميبيا

34%2.8 مليون––100%8.4 مليون100%8.4 مليونآسيانيبال

––96%3.5 مليون98%3.6 مليون100%3.7 مليونأوروباهولندا

––––68%910 آالف100%1.3 مليونأوقيانوسيانيوزيلندا

47%570 ألف––99%1.2 مليون100%1.2 مليونالقارة األمريكيةنيكاراغوا

100%18.1 مليون––100%18.1 مليون100%18.1 مليونأفريقياالنيجر

74%100.2 مليون––73%98.9 مليون100%135.7 مليونأفريقيانيجرييا

––100%380 ألف100%380 ألف100%380 ألفأوروبامقدونيا الشاملية

––22%340 ألف97%1.5 مليون99%1.5 مليونأوروباالرنويج

94%760 ألف––97%780 ألف100%800 ألفآسياعامن

93%69.4 مليون––99%74.3 مليون100%74.7 مليونآسياباكستان

––––99%1.1 مليون100%1.1 مليونالقارة األمريكيةبنام

––––97%3.2 مليون99%3.3 مليونأوقيانوسيابابوا غينيا الجديدة

4%70 ألف––92%1.9 مليون100%2.1 مليونالقارة األمريكيةباراغواي

0%10 آالف––82%4.8 مليون82%4.8 مليونالقارة األمريكيةبريو

––––92%30.6 مليون99%33 مليونآسياالفلبني

––99%6 مليون99%6 مليون100%6.1 مليونأوروبابولندا

––50%940 ألف84%1.6 مليون97%1.8 مليونأوروباالربتغال

74%370 ألف––74%370 ألف100%500 ألفآسياقطر

––––99%6 مليون100%6.1 مليونآسياجمهورية كوريا

––96%270 ألف100%280 ألف100%280 ألفأوروباجمهورية مولدوفا

––95%2.8 مليون100%2.9 مليون100%3 مليونأوروبارومانيا

––82%22.8 مليون98%27.4 مليون100%27.9 مليونأوروبااالتحاد الرويس

––––98%6.7 مليون100%6.8 مليونأفريقيارواندا

99%10.6 مليون0%10 آالف99%10.6 مليون100%10.6 مليونآسيااململكة العربية السعودية

69%4.8 مليون––93%6.5 مليون100%6.9 مليونأفريقياالسنغال

––99%1.6 مليون99%1.6 مليون100%1.6 مليونأوروبارصبيا
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املنطقةالبلد
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%
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%
 عدد األطفال
)دون 18 سنة(

%

79%2.8 مليون––97%3.5 مليون100%3.6 مليونأفريقياسرياليون

––100%1 مليون100%1 مليون100%1 مليونأوروباسلوفاكيا

––90%400 ألف100%440 ألف100%440 ألفأوروباسلوفينيا

––––81%250 ألف91%290 ألفأوقيانوسياجزر سليامن

75%3.7 مليون––95%4.7 مليون100%4.9 مليونأفريقياالصومال

1%220 ألف1%220 ألف63%10.8 مليون100%17 مليونأفريقياجنوب أفريقيا

99%5.2 مليون––100%5.3 مليون100%5.3 مليونأفريقياجنوب السودان

3%270 ألف14%1.2 مليون92%8.1 مليون98%8.7 مليونأوروباإسبانيا

14%610 آالف––95%4.3 مليون99%4.4 مليونآسيارسي النكا

53%890 ألف––64%1.1 مليون100%1.7 مليونآسيادولة فلسطني

100%21.5 مليون––100%21.5 مليون100%21.5 مليونأفريقياالسودان

87%120 ألف––92%130 ألف100%140 ألفالقارة األمريكيةسورينام

––11%310 آالف99%2.8 مليون100%2.8 مليونأوروباالسويد

––93%1.7 مليون96%1.7 مليون100%1.8 مليونأوروباسويرسا

87%6.4 مليون––100%7.3 مليون100%7.3 مليونآسياالجمهورية العربية السورية

27%540 ألف––99%2 مليون100%2 مليونآسياطاجيكستان

77%8.4 مليون––99%10.7 مليون100%10.8 مليونآسياتايلند

100%3.5 مليون––100%3.5 مليون100%3.5 مليونأفريقياتوغو

39%980 ألف43%1.1 مليون92%2.3 مليون97%2.4 مليونأفريقياتونس

10%1.8 مليون23%4.1 مليون98%17.3 مليون100%17.7 مليونآسياتركيا

97%1.5 مليون60%940 ألف100%1.6 مليون100%1.5 مليونآسياتركامنستان

7%1.9 مليون––99%27.6 مليون100%27.7 مليونأفريقياأوغندا

––93%6.2 مليون99%6.6 مليون100%6.6 مليونأوروباأوكرانيا

98%3.1 مليون––98%3.1 مليون100%3.2 مليونآسيااإلمارات العربية املتحدة

––––98%15.9 مليون100%16.3 مليونأوروبااململكة املتحدة

––––98%33.6 مليون100%34.4 مليونأفريقياجمهورية تنزانيا املتحدة

13%12 مليون50%47.2 مليون88%83.3 مليون100%94.3 مليونالقارة األمريكيةالواليات املتحدة

––90%520 ألف13%70 ألف100%580 ألفالقارة األمريكيةأوروغواي

43%3 مليون50%3.5 مليون98%6.9 مليون100%7 مليونآسياأوزبكستان

40%3.5 مليون––98%8.6 مليون99%8.7 مليونالقارة األمريكيةفنزويال )جمهورية-البوليفارية(

10%2 مليون––98%19.3 مليون99%19.5 مليونآسيافييت نام

68%9.6 مليون––98%13.8 مليون98%13.9 مليونآسيااليمن

4%420 ألف––100%10.1 مليون100%10.1 مليونأفريقيازامبيا

7%230 ألف––99%3.3 مليون100%3.4 مليونأفريقيازمبابوي
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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


