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يتناول هذا التقرير مؤشر مخاطر املناخ على األطفال. هذه نسخة جتريبية من املؤشر، 

وستخضع لتعديالت مستمرة وإضافة بيانات جديدة، كتحليل التوقعات، بالتعاون مع 

الشركاء مثل "تعاونية بيانات من أجل األطفال" ومنظمة انقاذ الطفولة العاملية. سيتغير 

التحليل والتصنيفات على األرجح مع تطور املؤشر وحتسنه عبر إدراج بيانات جديدة 

وأكثر صلة.

ال يشمل هذا املؤشر دول اجلزر 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 

درج في هذا اإلصدار. وستحاول 
ُ
باستخدام مؤشرات متعددة املخاطر. ولهذا السبب، لم ت

اإلصدارات املستقبلية من الدليل معاجلة 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 
 لليونيسف بشأن الوضع القانوني ألي دولة أو منطقة أو 

ً
والخرائط املستخدمة موقفا

سلطاتها أو بشأن ترسيم أي حدود.
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شكر وتقدير

إعــداد وتأليــف: نيكــوالس ريــس )املؤلــف الرئي�ســي ومديــر 

املشــروع(، مرغريتــا باركهــوف )تحليــل البيانــات، منهجيــة 

مؤشــر مخاطــر املنــاخ علــى األطفــال(، جــان بوردزيــج 

)تحليــل البيانــات، نظــم املعلومــات الجغرافيــة(، صوفــي 

لــي )البحــث والتحليــل(، هارييــت رايلــي )أفــكار واعــدة(.

القيــادة والتوجيــه العــام: غوتــام ناراســيمهان 

)املنــاخ والطاقــة والبيئــة والحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث( وتوبــي ويكــس )اســتخدام البيانــات(.

شــكر خــاص لــكل مــن: جنيفييــف بوتيــن، بالومــا 

إســكوديرو، فيديــا غانيــش، مــارك هيريــوارد، كيلــي آن 

نايلــور، فالنتينــا أوتماجيتــش، ســانجاي ويجيســيكيرا.

املســاهمات الداخليــة واملراجعــة:

الخبــراء الفنيــون فــي اليونيســف: هانوتــش بارليفــي، الرس 

بيرنــد، ســيون مــي شــوي، جوليــا دا ســيلفا، ســولرون 

إنجيلبرتســدوتير، آن جراندجــان، طــارق حســن، لــورا هيلــي، 

كريشــنا كريشــنامورثي، بيثليهــم جيرمــا مامــو، ديزيريــه راكيــل 

نارفايــز، كينيــث راســل، أبهيــت ســولومون، جيــن ســتيفنز، 

ديفيــد ســتيوارت، راكشــيا ثابــا، فيونــا وارد، إيمــي ويكهــام.

تحليــل البيانــات فــي اليونيســف: يــان بيــس، دانجيــن يــو، 

فيفيانــا روســيو كانــون، روبــرت بيــن، كلوديــا كابــا، إنريكــي 

دياملونيــكا، أتيال هانجيوغلــو، شــيكا هايا�ســي، ســوغورو 

ميزونويــا، جنيفر ريكيخــو، تــوم ســليماكر، يانهونــغ زانــغ. 

االتصــاالت والدعــوة فــي اليونيســف: ســارة الحطــاب، أليكــس 

ديــل كاســتيلو، كيرتيــس كوبــر، ياســمين حجــي، ســلمى حمــودة، 

تيريزا إنغــرام، بايشــالي نايــاك، ماريــا خوســيه رافالــي، شــارلوت 

روتــش، تومــاس ســايرس، ليــا ســليم، جيريمــي ســبريغ، جورجينــا 

تومســون، ســامانثا واكــوب، روثيــا يــي، إريــك زويلكــه.

املســاهمات الخارجيــة واملراجعــة:

نشــكر جزيــل الشــكر الزمــاء التاليــة أســماؤهم فــي تعاونيــة 

بيانــات مــن أجــل األطفــال مــع اليونيســف علــى توجيهاتهــم 

الفنيــة ودعمهــم الخبيــر، بمــا فــي ذلــك فــي إجــراء تحليــل البيانــات 

والتحليــل اإلحصائــي واســتعراض املنهجيــة واألعمــال الســابقة: 

أليكــس هاتشيســون )تعاونيــة بيانــات مــن أجــل األطفــال(، 

فريــزر ماكدونالــد )تعاونيــة بيانــات مــن أجــل األطفــال(، كريــغ 

هوتــون (جامعــة ســاوثهامبتون(، ماســيمو بوالســينا )جامعــة 
إدنبــره(، جوليــا برانســون )جامعــة ســاوثهامبتون(، إيرينــا كونــون 

)جامعــة ســتيرلنغ(، جوزيــف كريســبيل )مكتــب اإلحصائيــات 

الوطنيــة والشــؤون الخارجيــة، مركــز علــوم البيانــات التابــع 

لــوزارة الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة(، لينــا دومينيلــي 

)جامعــة ســتيرلنغ(، أليســاندرا فاســيو )تعاونيــة بيانــات مــن 

أجــل األطفــال(، أنــدرو هارفــوت )جامعــة ســاوثهامبتون(، 

ســيان هينلي )جامعــة إدنبــره(، مــارك إينــال )الرابطــة اإلســكتلندية 

لعلــوم البحــار(، شــارلوت مارســينكو )جامعــة ســاوثهامبتون(، 

جيمــس موالــرد )جامعــة إدنبــره(، كيــت ســارجنت )جامعــة 

إدنبــره(، غــاري واتمــو )جامعــة إدنبــره( وتــوم ويلكنســون )مكتــب 

اإلحصائيــات الوطنيــة والشــؤون الخارجيــة، مركــز علــوم 

البيانــات التابــع لــوزارة الخارجيــة والكومنولــث والتنميــة(.

 للمراجعــة والتعــاون مــع الزمــاء 
ً
كمــا أننــا ممتنــون جــدا

فــي منظمــة إنقــاذ الطفولــة العامليــة، ومنهــم: كريســتوف 

بيلبيــرون، أوليفــر فيــاال، راجيــب غــزل، يوالنــدي رايــت.
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 التصنيف على مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 

120  ������������������������������������������������� واالنبعاثات حسب البلدان 



قبل ثاث سنوات، وبموقف احتجاجي منفرد من طفلة واحدة، 

انطلقت حركة "جمعة من أجل املستقبل". وخال 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 األطفال واليافعين في 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

نحن األطفال نتحمل العبء األكبر لتغير املناخ. لسنا فقط أكثر 

عرضة من البالغين للطقس القا�سي وللمخاطر الشديدة واألمراض 

 أكثر خطورة للعيش.
ً
التي يسببها، 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 األطفال واليافعين في العالم. 

 ننهض. 
ً
ولكننا نحن أيضا

ففي بنغاديش، أدى التعرض لألعاصير والجفاف والفيضانات 

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

التوعية بخطورة اختناق مجاري املاء بالنفايات الباستيكية 

والتعرية الخطيرة لضفاف األنهار.

وفي الفلبين، تقود ميتزي األطفال واليافعين في الكفاح من أجل 
 في منزل دون 

ً
العدالة املناخية. لقد أمضت يومين مظلمين مؤخرا

 عن عائلتها أثناء حدوث إعصار - ولم تكن تعرف هل 
ً
كهرباء بعيدا

التهمت الفيضانات منزلها، أو هل ال تزال والدتها بخير. 

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 بالكاد ملنع تغير املناخ من تدمير حياتنا ومستقبلنا. 

تقديم 
جمعة من أجل املستقبل



 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 عدم تحرك قادة العالم ملواجهة تغير املناخ يجعلهم يفشلون 

في تلبية هذا الوعد. 

 
ً
 صماء. وبدال

ً
مستقبلنا ُيدمر وحقوقنا ُتهدر، ومناشداتنا تاقي آذانا

من الذهاب إلى املدرسة أو العيش في منزل آمن، يعاني األطفال من 

املجاعة والنزاعات واألمراض القاتلة بسبب الصدمات املناخية 

 
ً
 واألكثر فقرا

ً
والبيئية. وتدفع هذه الصدمات األطفال األصغر سنا

 في العالم إلى هاوية الفقر، مما يجعل من الصعب عليهم 
ً
وضعفا

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 الثاث والثاثين األشد عرضة للخطر تصدر مجتمعة تسعة 

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

البلدان العشر األكثر انبعاثات مجتمعة 70 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 األخاقي أن 

.
ً
تتحمل البلدان األقل مسؤولية أشد املعاناة أوال

على الحكومات والشركات التحرك بشكل عاجل ملعالجة األسباب 

العميقة لتغير املناخ عن طريق الحد من انبعاثات الكربون وفق 

مقتضيات اتفاق باريس. 

يصدر هذا التقرير عشية مؤتمر األمم املتحدة لتغير املناخ في 

غاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ال يزال أما الدول متسع 

من الوقت لالتزام 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 ومساعدتهم. 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 ثاث 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 أن 

 للعيش.
ً
 صالحا

ً
يرث أطفال اليوم كوكبا

بأقام:

أدريانا كالديرون، املكسيك

فرزانا فاروق جومو، بنغالدش

إريك نجوغونا، كينيا

غريتا ثونبيرغ، السويد

مجعة من أجل املستقبل
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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 مستقبا

 
ً
في جميع أنحاء العالم، يرفع األطفال والشباب صوتهم عاليا

وبوضوح، مطالبين بالتغيير من خال 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 خال 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 
ً
 قاتا

ً
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. 

تقديم
 املديرة التنفيذية لليونيسف 

السيدة هنرييتا فور



بوليفيا، 2020 
© UNICEF/UN0364364/Aliaga Ticona

في عام 2022، ستبدأ اليونيسف العمل على خطتها اإلستراتيجية 

الخمسية املقبلة، التي سترشد جميع أنشطتنا في أكثر من 190 

. وخال 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 
ً
 قابا

ً
اليوم كوكبا

 .
ً
تبعد أطفالنا خطوة عن أسوأ التحديات وتسهم في منعها مستقبا

 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
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بوروندي، 2021 
© UNICEF/UN0436094/Prinsloo



 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

امللخص التنفيذي



 

 

 

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، كاملاريا 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 الامساواة. 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

املخاطر والصدمات والضغوط

  عالية جداً  )≤5(
  عالية  )4(

  متوسطة – عالية  )3( 
  منخفضة – متوسطة  )2(

  منخفضة  )1(

املصدر: تتضمن هذه الخريطة بيانات من: معهد املوارد العاملية )WRI(؛ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(؛ وتقرير التقييم العاملي الصادر عن مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث )UNDRR(؛ الشبكة 

 Messina et al.; Kraemer et al.; The Climate Research Unit, University of East Anglia; The Atmospheric Composition Analysis :؛ ومرشوع أطلس املالريا؛ وأيضاً من)CIESIN( الدولية ملعلومات علوم األرض

.Group; and UN World Population Prospects (2019 revision). See methodology for full details



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 خال السنوات الثاثين املقبلة، فإنهم سيواجهون 

مخاطر متزايدة الشدة على بقائهم وعافيتهم. وينبغي ألي تعديات 

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.

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�

يعيش نحو مليار طفل )نصف 

( في بلدان 
ً
أطفال العالم تقريبا

عالية الخطورة بحسب مؤشر 

مخاطر املناخ على األطفال�
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الخريطة 2: مؤشر مخاطر املناخ على األطفال  

الشدة

  عالية جداً
  عالية

  متوسطة – عالية 
  منخفضة – متوسطة

  منخفضة 
  ال يوجد بيانات

املصدر: يتكون مؤرش مخاطر املناخ عىل األطفال من مؤرشات عديدة تشمل جميع املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية، باإلضافة إىل مؤرشات هشاشة األطفال، انظر الفصل 6: املنهجية



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 لاحتياجات 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، فضا

، وكذلك املساواة. املساواة 
ً
إمكانية الوصول، كالتعلم الرقمي مثا

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 الطاب 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 املائمة 

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 والعاجية اللتهابات الرئة واإلسهال واملاريا 

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. عاوة 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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أزمة املناخ تسبب أزمة في حقوق الطفل� 

إنها تخلق أزمة مياه … أزمة صحية … أزمة تعليم .. أزمة 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 الكربون 

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. وتحسين مرونة 

الخدمات التي يحتاجها األطفال ضروري بغض النظر عن تطورات 

املستقبل: فحتى لو توقفت االنبعاثات العاملية اليوم، ستواصل 

درجات الحرارة العاملية ارتفاعها - مما يضر الفئات األكثر هشاشة 

 وبدرجة أشد. علينا تسريع خطوات حماية األطفال من آثار 
ً
أوال

االنبعاثات إلى جانب العمل على تخفيضها - وبشكل عاجل. هناك 

حلول عديدة واعدة علينا االستفادة منها - بما فيها تلك القائمة 

على الطبيعة. وأحد الحلول األكثر استدامة هو التحول إلى 

نموذج اقتصادي يفصل النمو االقتصادي عن استهاك الوقود 

األحفوري وبالتالي يقلل االنبعاثات إلى مستويات آمنة. وثمة حل 

آخر هو التشاور مباشرة مع األطفال أنفسهم - فاألطفال والشباب 

لديهم أفكار مهمة بشأن العالم الذي يريدونه ويحتاجون إليه 

لتحقيق االزدهار. وبدون مثل هذه الخطوات التحويلية الحقيقية، 

 للعيش.
ً
 صالحا

ً
ال نستطيع أن نورث األطفال كوكبا
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مقدمة 1

 رئيسية على كوكبنا� ثمة حدود 
ً
نحن نواجه ونتخطى تخوما

معينة لقدرة كوكب األرض على استيعاب األنشطة البشرية، 

وتجاوزها ربما يسبب تغيرات كارثية، بسبب ردود أفعال نظام 

األرض - وها نحن وصلنا إلى هذه الحدود. هذه الحدود، التي 

حددتها مجموعة من كبار علماء املناخ، تشمل مجموعة متنوعة 

من األبعاد في نظام األرض، مثل تغير املناخ، وفقدان التنوع 

البيولوجي، والتلوث الكيميائي، وتلوث الهواء، وتحمض املحيطات، 

ونضوب طبقة األوزون، وإزالة الغابات والتغيرات األخرى في 

استخدام األرا�سي، واستهاك املياه العذبة، والكيانات الجديدة 

األخرى. وبناء عالم مستدام لألطفال يتطلب التركيز على العديد 

من األبعاد الضرورية لكوكب صحي.

األطفال ليسوا مجرد بشر صغار العمر - فآثار تغير املناخ 

والتدهور البيئي ال تؤثر عليهم بنفس طريقة تأثيرها على البالغين� 

وثمة أسباب عدة لذلك:

 من البالغين في مواجهة الظروف 
ً
•  األطفال أكثر ضعفا

الجوية القاسية والجفاف والفيضانات� فهم 

ال يستطيعون التحكم في مستوى تضررهم كما يفعل 

الكبار، وهم أقل قدرة على تحمل آثار هذه الظروف. 

وفي حاالت الفيضان أو العواصف، يكونون أقل قدرة 

 من أخطارها املباشرة. وفي 
ً
على حماية أنفسهم جسديا

حاالت الجفاف أو الندرة الشديدة في املياه، يكونون 

أقل قدرة على تأمين الوصول إلى املياه النظيفة والغذاء. 

 من البالغين بالتغيرات في 
ً
 أكثر تأثرا

ً
واألطفال أيضا

درجات الحرارة، وهم أقل قدرة على تنظيم درجة حرارة 

الجسم أثناء موجات الحر.

•  األطفال أكثر عرضة من البالغين لألخطار والضغوط 
البيئية الشديدة والواسعة� حتى الكميات الصغيرة 

من املواد الكيميائية السامة تضر األطفال أكثر من 

البالغين. كما أنهم يحتاجون إلى كميات طعام وماء لكل 

وحدة من وزن الجسم أكبر من البالغين، واألطفال 

الصغار يتنفسون أسرع مرتين من البالغين. لذلك 

يكون الستهاك الهواء أو املاء أو الطعام امللوث ضرر 

 من ضرره على 
ً
على صحة األطفال وعافيتهم أكبر نسبيا

البالغين. فأجسامهم ال تزال تنمو وتتطور، ولم يكتمل 

بعد تطور آليات إزالة السموم الخاصة بهم - وبالتالي 

يمكن للضرر الذي يلحق بأعضائهم في هذه املرحلة 



 مدى الحياة. على سبيل 
ً
الدقيقة والحرجة أن يترك آثارا

املثال، يمكن أن يكون تلف الرئة في مرحلة الطفولة 

املبكرة بسبب تلوث الهواء غير قابل للشفاء ويؤثر 

على قدرة الرئة حتى في مرحلة البلوغ. وأدمغة األطفال 

 تنمو بأسرع املعدالت - والتعرض لسموم ضارة 
ً
أيضا

 بنموهم املعرفي، ويقلل معدالت 
ً
كالرصاص يلحق ضررا

 من اإلعاقات العقلية.
ً
الذكاء، ويسبب عددا

 أكثر عرضة من البالغين لألمراض 
ً
•  األطفال أيضا

التي تتكاثر بسبب تغير املناخ، كاملالريا وحمى الضنك� 

فاألطفال دون الخامسة يتحملون قرابة 90% من 

العبء العالمي لألمراض املرتبطة بتغير املناخ. كما أنهم 

معرضون بشدة لألمراض التي تنقلها املياه وملسببات 

األمراض التي تظهر نتيجة الفيضانات وتلوث مصادر 

املياه. ويموت كل عام 525,000 طفل بسبب اإلسهال، 

الناجم في كثير من األحيان عن مياه ملوثة.

•  حياة األطفال ال تزال أمامهم بالكامل� ليس فقط 
 أكثر خطورة 

ً
سيصبح الكوكب أثناء حياتهم مكانا

 كامل تكاليف الفرص 
ً
للعيش، بل وسيتحملون أيضا

الضائعة طوال حياتهم. على سبيل املثال، ستؤثر 

 على قدرة 
ً
انقطاعات التعليم نتيجة تأثيرات املناخ سلبا

الطفل على التعلم - مما يؤثر على وظائفه املستقبلية 

وعلى إمكاناته. ويتسبب تغير املناخ في وقوع الكوارث 

بوتيرة أكبر، وتزيد االضطرابات املتكررة بشكل كبير 

.
ً
احتماالت توقف التعليم نهائيا

 العبء األكبر من آثار تغير املناخ، رغم أنهم 
ً
يتحمل األطفال حاليا

األقل مساهمة في حدوث املشكلة� يظهر العلم أنه لكي نعيش 

، يجب أن يواجه األطفال 
ً
ضمن حدود مناخنا التي تزداد ضيقا

من انبعاثات الكربون التي يواجهها شخص ولد في عام 
ُ
فقط ث

1950. وبالتحديد، فإن األطفال في البلدان النامية الذين يواجهون 

في كثير من األحيان أشد عواقب تغير املناخ هم األقل مساهمة 

في حدوثه. على سبيل املثال، يبلغ وسطي بصمة الكربون للفرد في 

 ،
ً
بلد مرتفع الدخل 10.3 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويا

مقابل 0.2 طن متري فقط في بلد منخفض الدخل.

عالوة على ذلك، ال يترك تغير املناخ األثر نفسه على الجميع 

 يتحملون العبء األكبر� على سبيل 
ً
- األطفال األكثر ضعفا

املثال، يؤثر تغير املناخ على النظم الزراعية في العالم - ولكن 

اآلثار تكون أكثر حدة عندما يعتمد املصدر األساس للدخل على 

البيئة الطبيعية، وحيث تنفق األسر غالبية دخلها على الغذاء، 

وحيث تكون الحالة التغذوية لألطفال غير كافية لتحمل التغيرات 

في أسعار الطعام وجودته. وتغير املناخ يؤثر على صحة األطفال 

في جميع أنحاء العالم - لكن أشد اآلثار ستكون عندما تصبح 

، وحيث ال توجد 
ً
الحشرات الناقلة للمرض أكثر كثافة وانتشارا

أنظمة صحية شاملة لحماية جميع األطفال من الصدمات. يجب 

وضع خطط الحد من مخاطر تغير املناخ وفق الظروف املحلية، 

وخاصة: أ( نوع الخطر أو الصدمة أو الضغط الذي يحتمل أن 

يواجهه األطفال؛ ب( الحاالت التي يكون وصولهم إلى الخدمات 

االجتماعية الرئيسية فيها غير كاف. 

 - هم الذين ال يجدون من 
ً
هؤالء األطفال - األطفال األكثر ضعفا

يسمع صوتهم� يتصدى ناشطون شباب في البلدان النامية ألزمة 

املناخ منذ سنوات وقد حان الوقت لسماع أصواتهم. ومن األسباب 

الرئيسية لعدم سماع أصوات أطفال البلدان األكثر هشاشة 

ومناقشتها في املحادثات العاملية ضعف الوصول إلى اإلنترنت، 

وعدم القدرة على السفر لحضور املؤتمرات والفعاليات الخارجية، 

ونقص التغطية اإلعامية، وقمع السلطات. لكن هذا لم يمنع 

النشطاء من جميع أنحاء العالم من اتخاذ موقف. فمعالجة 

أزمة املناخ بشكل فعال تقت�سي اإلصغاء إلى وتلبية احتياجات 

ومطالب األطفال واليافعين الذين سيواجهون وطأة آثار تغير 

 
ً
املناخ. والفتيات واألطفال واليافعون املعوقون وامللونون تحديدا

يتضررون أكثر من غيرهم باملخاطر البيئية، لذا فإن وجهات 

نظرهم أكثر أهمية.

االستماع لوجهات نظر جميع األطفال واليافعين بشأن تغير 

املناخ والتجاوب معها أمر بالغ األهمية� على أصحاب القرار 

العمل بجدية أكبر إلدراج آراء األطفال واليافعين وتجاربهم في 

تصميم ومحتوى سياسات املناخ والتدابير ذات الصلة. فعدم 

القيام بذلك ال يقوض حقوقهم في إسماع أصواتهم واملشاركة 

 فعالية وقوة وتأثير السياسات وخطوات 
ً
فحسب، بل يقوض أيضا

مواجهة تغير املناخ. إذا أصغينا إلى األطفال والشباب، ستتغير 

 طبيعة 
ً
السياسات. سيتغير ليس نطاق طموحها فقط، بل أيضا

تركيزها. وستلبي احتياجات األطفال بشكل أفضل، باإلضافة إلى 

تطلعاتهم. آراء األطفال ودورهم أمر بالغ األهمية لبناء قدرتهم 

املحتملة على مواجهة آثار تغير املناخ والتكيف معها. يجب 

اإلصغاء إلى آرائهم وتزويدهم باملوارد التي يحتاجون ملواجهة تغير 

املناخ في املستقبل - ال يمكن حرمانهم من املوارد املستقبلية بسبب 

خياراتنا اليوم.

على أصحاب القرار االستجابة ملخاوف األطفال والشباب - ليس 

من خال وعود كامية أو بذل جهود رمزية، بل بحجم وقوة 
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تتناسب مع حجم املشكلة املطروحة. فمواجهة تغير املناخ بطريقة 

مناسبة تتطلب قرارات وتغييرات كبيرة في نظامنا االقتصادي 

بأكمله — تتطلب معالجة كيف نقيس التقدم وكيف نحاسب 

 
ً
 صالحا

ً
الجهات املعنية. وتتطلب أن نورث األطفال والشباب كوكبا

.
ً
 مستداما

ً
 اقتصاديا

ً
للعيش وكذلك نموذجا

لكن، رغم أن اآلفاق رهيبة، ثمة مجال للتفاؤل واألمل: بإمكاننا 

إعادة تصميم بيئة مناسبة لألطفال�

إن زيادة القدرة على التكيف وتقديم الخدمات االجتماعية طريقة 

. فاألبحاث تظهر 
ً
حاسمة لتحسين فرص األطفال األكثر ضعفا

أن تحسين الخدمات االجتماعية كالرعاية الصحية، وإنتاجية 

الزراعة، وشبكات الضمان االجتماعي، والحد من مخاطر الكوارث 

هي طرق أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف وأفضل 

تشاركية من شأنه أن يخفف أسوأ آثار تغير املناخ. تشير تقديرات 
البنك الدولي األخيرة إلى أن قرابة 132 مليون شخص سيقعون 

فريسة الفقر املدقع نتيجة تغير املناخ بحلول نهاية هذا العقد. 

وتمثل الجوانب الصحية )املاريا واإلسهال وتأخر النمو( وأسعار 

الغذاء الجزء األكبر من اآلثار. ولكن بوجود استثمارات كافية 

في الخدمات االجتماعية الرئيسية، وبزيادة الوصول إلى الرعاية 

الصحية واملياه النظيفة، وتحسين شبكات الضمان االجتماعي، 

وتدابير الحد من مخاطر الكوارث، يمكن خفض هذا العدد بشكل 

كبير. فتحقيق أهداف التنمية املستدامة يخفض عدد الذين 

يعيشون في فقر مدقع إلى النصف.

كما ستؤدي التغييرات الواسعة املتوقعة إلى ترجيح كفة الحلول 

الخضراء. فتكلفة الطاقة املتجددة تواصل االنخفاض وتصبح 

أكثر موثوقية. ومن املتوقع أن تمثل مصادرها 95% من صافي 

نمو الطاقة العاملية من اآلن حتى عام 2025. ويستمر التحسن 

في تكنولوجيات التنبؤ بتأثيرات املناخ وإدارة أكثر فعالية للمياه. 

يبلغ معدل الفائدة/التكلفة في استثمارات البنية التحتية املرنة 4: 

1؛ وإنفاق 800 مليون دوالر على أنظمة اإلنذار املبكر في البلدان 

 في تجنب خسائر 
ً
النامية لن ينقذ األرواح فحسب، بل يساعد أيضا

. ويتزايد إدراك النظام 
ً
تتراوح بين 3 و16 مليار دوالر أمريكي سنويا

املالي ملخاطر تدهور املناخ وأهمية تقدير املرونة وتعزيزها.

يمكن أن يكون للعمل املناخي أثر إيجابي هائل على الناتج املحلي 

اإلجمالي. فاعتماد تدابير التكيف مع تغير املناخ والتخفيف من 

آثاره يعزز النمو االقتصادي في املديين املتوسط والبعيد. على 

سبيل املثال، أظهرت دراسات حديثة أن الفوائد االقتصادية 

لتجنب آثار تغير املناخ كالفيضانات أو أضرار العواصف تتضمن 

زيادة صافية في الناتج املحلي اإلجمالي قدرها 5% لدول مجموعة 

العشرين بحلول عام 2050. لذلك، من الضروري أن تتبنى البلدان 

في برامجها االقتصادية سياسات تدعم البيئة، لدعم االنتقال نحو 

النمو األخضر. وهذا يتضمن التكامل بين سياسات مناخية مثل 

تسعير الكربون وسياسات اقتصادية داعمة لتعزيز نمو يركز على 

البنية التحتية قليلة االنبعاثات وعلى الكفاءة في استخدام الطاقة 

والبنية التحتية املقاومة لتغير املناخ.

 هي األخرى. فهي تساعد 
ً
الحلول القائمة على الطبيعة مهمة جدا

في معالجة التحديات املجتمعية، كالبنية التحتية األساسية 

لألطفال، مع حماية وإدارة وإحياء النظم البيئية والتنوع البيولوجي 

في الوقت نفسه. تتناول هذه الحلول أهداف التخفيف والتكيف 

، ولها فوائد مشتركة تشمل جميع األبعاد االجتماعية 
ً
معا

واالقتصادية والبيئية. ومن األمثلة عليها إحياء األرا�سي الرطبة 

وأشجار املانغروف واملستنقعات وشعاب املحار للمساعدة في 

منع تآكل السواحل نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. وهذا 

يقلل بشكل كبير تأثير األمواج، العالية والقوية على السواء، 
أثناء العواصف. ومن الفوائد األخرى إزالة ثاني أكسيد الكربون 

 عن 
ً
وتحسين جودة املياه والحفاظ على املوائل الطبيعية، فضا

 األسطح 
ً
اآلثار اإليجابية على السياحة والترفيه. تشمل األمثلة أيضا

الخضراء، وحدائق األمطار، واألماكن املظللة باألشجار في املدن 

"لدينا التزام أخالقي بضمان أن تريليونات الدوالرات املنفقة على 
التعافي من كوفيد-19 — وهي أموال نقترضها من األجيال املقبلة — 

لن تتركهم مثقلني بجبل من الديون على كوكب محطم".

أنطونيو غوتيريش، األمني العام لألمم املتحدة
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- وكلها يخفف آثار ارتفاع درجات الحرارة ويساهم في تبريد املباني 

)تخفيض متوسط درجات الحرارة في املدن بأكثر من 2 درجة 

مئوية(، وتقليل الجريان السطحي والفيضانات والسيطرة عليها 

أثناء هطول األمطار الغزيرة )تتلقى األمطار وتطلقها بشكل أبطأ، 

مما يساعد على التحكم في دفق الفيضانات(، وتحسين جودة 

 
ً
املياه، وتقليل تلوث الهواء. لهذه التدخات فوائد اقتصادية أيضا

- مثل انخفاض تكاليف تكييف الهواء، وانخفاض تكاليف معالجة 

املياه، والوفر الناجم عن تحسين الصحة العامة. ترصد هذه 

الحلول جميع التفاعات ضمن النظام البيئي وتعالجها، وتعمل في 

جميع القطاعات لتعزيز اإلدارة املستدامة. كما أن لها دور عاجي، 

حيث تساعد في "استعادة هيكل ووظيفة وتكوين النظم البيئية 

لتقديم الخدمات املرتبطة بها".

 
ً
األمل موجود، ألن الحكومات ليست وحدها، بل معها أيضا

الشركات واملجتمعات، تتولى قيادة العمل على إعادة التفكير 

في ساسل التوريد والعمليات الخاصة بها للحد من االنبعاثات 

الكربونية بطرق تزيد الكفاءة وتحسن النتائج النهائية. كما تساعد 

الثورات التي نشهدها في طرق إنتاج الطعام وتناوله في تقليل 

 لزراعة األغذية ال تضر 
ً
. نحن نتعلم ونطبق طرقا

ً
االنبعاثات أيضا

بالبيئة، ونخفض استخدام األسمدة واملوارد الثمينة كاملياه. 

 بتغيير عادات االستهاك إلدخال مزيد من 
ً
ويقوم كثيرون أيضا

 ألن لذلك 
ً
املنتجات النباتية، ليس فقط لتحسين الصحة بل أيضا

أثر إيجابي على البيئة مقارنة بالوجبات التي تحتوي على الكثير من 

اللحوم ومنتجات األلبان. يجب استخدام املبالغ الهائلة للحوافز في 

توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول على مستوى العالم.
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أحد أكبر أسباب األمل هو تأثير قوة األطفال والشباب� 

في السنوات األخيرة، نزل األطفال والشباب إلى الشوارع للمطالبة 

باتخاذ تدابير بشأن تغير املناخ، وطوال جائحة كوفيد-19، 

واصلوا احتجاجاتهم على اإلنترنت. لقد ارتقوا إلى مستوى التحدي، 

مطالبين العالم بأن يدرك أن تغير املناخ هو اآلن التحدي األسا�سي 

أمام حقوق اإلنسان لهذا الجيل. وكشفوا عن عمق اإلحباط الذي 

 عن 
ً
يشعرون به حيال هذا الظلم املتوارث بين األجيال، فضا

شجاعتهم واستعدادهم لتحدي الوضع الراهن، ودورهم كطرف 

معني رئي�سي في معالجة أزمة املناخ.

األطفال واليافعون ال يخافون - وال يجب أن يخافوا - من مطالبة 

البالغين ببذل كل ما في وسعهم لحماية وطنهم املستقبلي. ولكن 
رغم أنهم سيصبحون قادة املستقبل ومبتكريه الذين سيفعلون 

ما هو ضروري لحماية الكوكب، فقد يكون األوان قد فات. ما نقوم 

به اآلن واجب إلزامي، على األقل لكي ال تصبح مساهمة األطفال في 

.
ً
املستقبل مستحيلة وملنحهم أفضل فرصة ممكنة وفورا

 لهذا التحدي، لكن عملية 
ً
 جديدا

ً
أضاف كوفيد-19 بعدا

 فرصة إلعادة التفكير� فقد كشف كوفيد-19 
ً
التعافي هي أيضا

عمق الضرر املحتمل إذا لم نصِغ إلى العلم ونتصرف بسرعة في 

مواجهة أزمة عاملية. كما كشف النقاب عن الامساواة بين جميع 

 املزيد 
ً
 تواجه غالبا

ً
البلدان وداخل كل بلد - فالفئات األكثر ضعفا

من الفقر بسبب عوامل الخطر الكثيرة، كصعوبة الحصول على 

اللقاحات، مما يخلق دّوامات تصعب النجاة منها. 

 فرصة إلعادة التفكير ببناء عالم 
ً
لكن هذه األزمة توفر لنا أيضا

صالح لألطفال. لقد علمتنا أننا بحاجة إلى فهم أفضل لحجم 

ونطاق جوانب الضعف عند األطفال من أجل وضع حلول منطقية 
وقابلة للتطبيق في مجموعة متنوعة من الظروف - وحيث تكون 

 .
ً
اآلثار غير متجانسة إطاقا

يمكننا تسخير هذه الفرصة، أثناء مواجهة كوفيد-19 والتعافي 

 على مواجهة تحديات تغير املناخ التي تم تجاهلها 
ً
منه، للعمل أيضا

في كثير من األحيان - ألنه بالنسبة لألطفال، ال تعتبر العودة إلى 

 بما فيه الكفاية.
ً
 جيدا

ً
الوضع الطبيعي القديم حا

مقدمة  - 23



فكرة واعدة: تثقيف جميع األطفال بقضايا تغير املناخ

تغير املناخ حتدا مصيرا للجيل املقبل وأا فرصة ملواجهته 

تتطلب أن يكتسب األوالد والبنات املعرفة واملهارات الالزمة 

للعناية بالبيئة واملناخ. ولكن ليست كل أنظمة التعليم تعلم 

تغير املناخ، وفي املناهج التي تفعل ذلك، فإن ما يتعلمه 

األطفال عن تغير املناخ قد ال يكون ذا صلة بظروف بلدهم 

- مبا في ذلك كيفية التأهب ألنواع معينة من الكوارث 

ومواجهتها. إن ضعف التعليم بشأن تغير املناخ وزيادة 

انتشار املعلومات املضللة عبر اإلنترنت يجعل من الصعب 

على األطفال واليافعني التمييز بني احلقيقة واخليال. ورغم 

االعتراف بأهمية تعليم مواضيع تغير املناخ في العالم، 

 التعليم 
ً
لم يذكر سوى 2٦% من املساهمات املحددة وطنيا

باعتباره استراتيجية لزيادة معرفة ومهارات طالب املدارس 

االبتدائية والثانوية وقدراتهم على التكيف مع تغير املناخ أو 

التخفيف من أضراره. ال بد من اتخاذ تدابير عاجلة إلدراج 

مفاهيم "مقاومة املناخ" في قطاع التعليم وتوفير معلومات 

دقيقة ومتكني األطفال من أن يصبحوا مواطنني واعني 

بقضايا املناخ ويشاركون بنشاط في التكيف مع تغيراته 

والتخفيف من آثاره. وبحسب دراسة حديثة، إذا تلقى ١٦% 

فقط من طالب املدارس الثانوية في البلدان ذات الدخل 

 بشأن تغير املناخ، فإن انبعاثات 
ً
املرتفع واملتوسط تعليما

الكربون ستنخفض بنحو ١9 مليار طن بحلول عام 2050. 

إن ضمان حصول جميع األطفال على معلومات دقيقة 

ومناسبة عن تغير املناخ، واملهارات والتدريب الالزمني 

للمساهمة بشكل خالق وإيجاد وظائف مفيدة في االقتصاد 

األخضر املتنامي، عامل شديد األهمية في معاجلة أزمة 

املناخ. 

ميكن أن يشمل تعليم جميع األطفال مواضيع تغير املناخ 

مصادر تركز على:

•  العلم – كيف يعمل كوكبنا، وكيف يؤثر نشاط 

البشر على املناخ. ستعزز الدروس تعليم العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وال تقتصر 

فقط على العلوم عن األلواح الشمسية وارتفاع 

مستوى سطح البحر، بل تتناول موضوعات أكثر 

، كاملساواة في قضايا املناخ، والتقاطعية 
ً
تنوعا

)intersectionality(، ودور املشاركة املدنية في حل 

املشكالت.

•  مواجهة الكوارث - ما ينبغي عمله في حالة 

الفيضانات واحلرائق واألعاصير وغيرها. يجب 

تعديل مضمون املنهاج مبا يالئم الظروف املحلية 

)مثال: مقررات تدريب على التأهب للكوارث 

خاصة مبنطقة معينة( والفئات العمرية املختلفة. 

وهذا يشمل إدارة املخاطر املدرسية وبرامج 

السالمة املدرسية.

•  التحديات البيئية - فهم العالقة بني أزمة املناخ 

وفقدان التنوع احليوا، والعبوات البالستيكية، 

وثقب طبقة األوزون، وغيرها.

•  احللول والتدابير - السياسات والعمليات 

والتكنولوجيات؛ املهارات اخلضراء؛ كيف نحدث 

 وفي 
ً
التغيير في املنزل وفي املجتمع عموما

 أنشطة 
ً
العالم ككل. ميكن أن يشمل ذلك أيضا

خارج املناهج تركز على التشجير وحماية البيئة 

 
ً
والصالت بني املدرسة واملجتمع والتي تبني أيضا

املسؤولية املدنية والتماسك االجتماعي.

ميكن ملنهاج عاملي أن يخلق لغة مشتركة للجيل املقبل 

 .
ً
ملناقشة تغير املناخ، مما يسهل عليهم فهم بعضهم بعضا

 في تعزيز الشعور 
ً
وبهذه الطريقة، يساعد التعلم معا

 
ً
بالتضامن بني األطفال واليافعني الذين سيتصدون معا

لتغير املناخ.

تبني مؤشر مخاطر املناخ على األطفال - 24



الفلبني، 2021
© UNICEF/UN0411242/

وجهات نظركم: ميتزي، الفلبني

حمالت من أجل العدالة املناخية في عالم كوفيد-19

كانت ليلة ماطرة من ليالي تشرين الثاني/نوفمبر. كنت قد 

انتهيت للتو من عمل احتجاجي في الوقت املناسب في قمة 

التمويل املشترك. ال يزال كثير من الفلبينيني يعانون من 

الدمار الذا أحدثه أقوى إعصار على وجه األرض هذا العام، 

.
ً
والذا ضرب الفلبني قبل أسبوع تقريبا

"هل نشرنا الرسوم البيانية اخلاصة بنا حول قمة التمويل 

املشترك وجتمع آسيا للمناخ؟ ماذا بشأن دعواتنا إلى تقدق 

املنح؟ كنت أسأل صديقي ونحن حتت مظلة واحدة، عندما 

رن هاتفي. كانت أمي - وقد أخبرتني كيف بدأ منسوب النهر 

في مدينتنا باالرتفاع، وكيف حدث إعصار آخر، وطلبت 

مني العودة إلى املنزل ألن الطرق بدأت تغمر بالفيضانات. 

اضطررت للجلوس في الظالم يومني كاملني دون أن أعرف 

هل التهمت الفيضانات منزلي، أو حتى هل أمي بخير.

هذا هو الواقع في الفلبني، وأنا ال أزال من أكثر املحظوظني. 

وهكذا، مبجرد أن سمعنا عن األعاصير، شرعنا بالعمل. 

 استعدت منظمتي، شباب من أجل العمل املناخي في 
ً
وفورا

الفلبني - ومنظمة أيام اجلمعة من أجل مستقبل الفلبني - 

.
ً
ملساعدة املجتمعات األكثر تضررا

 
ً
نظمنا حملة تبرعات وخططنا لعمليات إغاثة، وقضينا عددا

من عطالت نهاية األسبوع في السفر من منطقة إلى أخرى 

ملساعدة السكان والتحدث إليهم.

عند ذهابنا إلى مراكز اإلخالء، كنا نشاهد كيف حشرت 

مجموعات كبيرة من األشخاص في غرف صغيرة، دون أا 

 
ً
إمكانية للتباعد اجلسدا. هذا ما يجعل ذلك الوضع صعبا

 - ليس املناخ فقط هو ما نواجهه، ألننا مثل بقية العالم، 
ً
جدا

ال نزال في خضم جائحة كوفيد-١9.

ومبراقبة اجتماع كوفيد-١9 مع أزمة املناخ عن كثب، فإن 

، وهذا شيء 
ً
القطاعات املهمشة في املجتمع هي األكثر تضررا

 في كفاحنا من أجل املناخ والعدالة 
ً
يجب أن نتذكره دائما

االجتماعية.

كل ما سبق جعل النشاط املناخي أشد صعوبة. من الصعب 

تلبية احتياجات املجتمعات املتضررة عندما ال ُيسمح للكثير 

منا باخلروج ألسباب صحية.

. وهذا هو 
ً
فإغالق الفلبني جعل احلمالت والتنظيم حتديا

جوهر النشاط - ال يتعلق األمر فقط باإلضرابات القوية 

الواسعة واخلطوات اإلبداعية التي تظهر في وسائل اإلعالم. 

األمر ال يتعلق فقط بالنزول إلى الشوارع وإطالق الهتافات. 

معظم العمل يكون ساعات وساعات من التخطيط، ومكاملات 

Zoom املرهقة، وتقوية الروابط بني أعضائنا، وإقناع الناس 

بال كلل بضرورة العمل واملطالبة بالتغيير حتى عندما يبدو كل 

 منه.
ً
شيء ميؤوسا

يقاتل شباب الفلبني من أجل العدالة املناخية، ولدينا حركة 

شبابية عاملية تناضل من أجل القضية نفسها. وهذا مينحني 

، لدينا 
ً
الكثير من األمل، عندما نعرف أنه في كل قارة تقريبا

 باتخاذ تدابير عاجلة بشأن املناخ. 
ً
أصدقاء يطالبون أيضا

نحن نقاتل مع الناس، ونقود املسيرة إلى جانب أكثر قطاعات 

، ولقد أظهر لنا التاريخ أنه طاملا أننا نكافح 
ً
املجتمع تهميشا

.
ً
من أجل العدالة والسالم، فإننا سننتصر دائما
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 تعرض األطفال للمخاطر 
والصدمات والضغوط املناخية والبيئية

لتحديد حلول فعالة، علينا فهم تعرض األطفال للخطر بشكل 

 أفضل، 
ً
فريد. كما يجب أن نفهم عوامل الخطر املتعددة فهما

 عن التفاعل بينها.
ً
فضا

درجات الحرارة القصوى

، كان 2020 هو العام األشد حرارة على اإلطاق، حيث تعادل 
ً
عامليا

 مع عام 2016، الذي شهد أعلى درجات الحرارة في التاريخ. 
ً
فعليا

وكانت السنوات الست املاضية هي األعلى حرارة على اإلطاق. فقد 

ارتفع متوسط درجات الحرارة العاملية بنحو 1 درجة مئوية منذ 

ثمانينيات القرن التاسع عشر. ويتعرض قرابة 820 مليون طفل 

 ملوجات الحر بشكل كبير.
ً
)أكثر من ثلث أطفال العالم( حاليا

يتأثر األطفال أكثر من البالغين، ألنهم يتأقلمون بشكل أبطأ مع 

تغيرات حرارة البيئة، وهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية املرتبطة 

 
ً
بالحرارة. وأثناء موجات الحر، يكون األطفال دون سن 12 شهرا

معرضين للخطر بشكل خاص. ويحتمل أن يموت الرضع واألطفال 

الصغار أو يعانوا من ضربة الشمس ألنهم غير قادرين أو يفتقرون 

إلى القدرة على تنظيم درجة حرارة أجسامهم والتحكم في البيئة 

املحيطة بهم. ويمكن أن يسبب التعرض لحرارة ورطوبة غير 

طبيعية أو لفترات طويلة دون تخفيف الحرارة أو تناول سوائل 

 مختلفة من األمراض املرتبطة بالحرارة. وقد يسبب 
ً
كافية أنواعا

 تغيب األطفال عن املدرسة؛ ففي جنوب شرق آسيا على 
ً
أيضا

سبيل املثال، تم الربط بين تعرض األطفال لدرجات حرارة أعلى من 

املتوسط في السنوات األولى وبين انخفاض عدد سنوات التحاقهم 

باملدارس. كما أن الجو الحار )بدون تهوية مناسبة( يجعل الصف 

بيئة غير مريحة، ما يؤدي إلى تدني نتائج التعلم.

ومن اآلثار الصحية ملوجات الحر الطفح الجلدي املنتشر عند 

األطفال الصغار، باإلضافة إلى التشنجات والوهن والسكتة 

الدماغية بسبب الحرارة. كما تحدث الزموهة )تجفاف الجسم( 

نتيجة اإلجهاد الحراري الشديد الذي يمنع التعرق. وهذا سبب 

شائع الرتفاع الحرارة الشديد والوفيات عند الرضع واألطفال 

الصغار. كما تزداد احتماالت الوفيات املرتبطة بالحرارة بسبب 

العوامل التي تسبب الفقدان املفرط للسوائل، كاإلسهال.

2
كانت السنوات الست الفائتة 
األعلى حرارة على اإلطالق. 

وكان 2020 هو العام األشد حرارة، 
 مع عام 2016.

ً
حيث تعادل فعليا
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متوسط التواتر السنوي )2000–2020(

  عالية جداً  )8–10(
  عالية  )6–8(

  متوسطة – عالية  )4–6( 
  منخفضة – متوسطة  )2–4(

  منخفضة  )0–2(
 Cowtan, Kevin & National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). “The Climate Data Guide: Global surface temperatures: BEST: Berkeley Earth Surface Temperatures.” Retrieved :املصدر

.from https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-surface-temperatures-best-berkeley-earth-surface-temperatures. Calculated by the Data for Children Collaborative with UNICEF
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املتوسط السنوي لدرحات الحرارة غري 

الطبيعية )درجات مئوية(

10–2.1   
2–1.7   

 1.6–1.3   
  1.2–0.81   

0.8–0.41   

0.4–0.01   
 0–0.39-   

0.4- –0.64-   
0.65-<   

الخريطة 4: درجات الحرارة غير الطبيعية )2000-2020 باملقارنة مع 1990-1951(

 Cowtan, Kevin & National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). “The Climate Data Guide: Global surface temperatures: BEST: Berkeley Earth Surface :املصدر
 Temperatures.” Retrieved from https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-surface-temperatures-best-berkeley-earth-surface-temperatures. Calculated by

.the Data for Children Collaborative with UNICEF
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واألطفال واملراهقون من ذوي الحاالت الصحية املزمنة، كأمراض 

الجهاز التنف�سي، أكثر عرضة لإلصابة باألمراض املرتبطة بالحرارة. 

 بتغيرات درجة الحرارة واالستجابة 
ً
وقد يكونون أقل إحساسا

لها، وربما يتناولون أدوية تفاقم آثار الحرارة الشديدة أو زيادة 

الوزن واالحتفاظ بمزيد من حرارة الجسم. وتعتبر حاالت كأمراض 

القلب واألمراض النفسية وضعف الدورة الدموية عوامل خطورة 

مساعدة في حدوث األمراض املرتبطة بالحرارة. ومن العوامل 
األخرى التي تعرض األطفال للخطر بشكل خاص إمكانية الحصول 

على مأوى وملبس وماء كاف. لذلك من الضروري توفير التوعية 

واملوارد للمجتمعات لحماية األطفال من آثار الحرارة الشديدة.

، عاش البشر 
ً
التغييرات املستقبلية املتوقعة مثيرة للقلق. تاريخيا

في مناطق يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوية فيها 11-15 درجة 

. وتشير التقديرات إلى 
ً
 - وهو مكان وجده البشر مريحا

ً
مئوية تقريبا

أنه بحلول عام 2070، سيتعين على 1-3 مليارات شخص االنتقال 

إذا كانوا يرغبون في العيش في مناطق ضمن هذا النطاق. عاوة على 

ذلك، هذه الدرجات هي متوسط سنوي وال تعكس واقع درجات 

الحرارة القصوى، كموجات الحر ونوبات البرد - والتي يمكن أن 

 من حيث إمكانية البقاء والقدرة على التأقلم.
ً
تكون أكثر تدميرا

١.٥

١.٠

٠.٥

٠

٠.٥-
١٩٧٠ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠

٢.٠

 الشكل 2: اختافات درجة الحرارة بمرور الوقت

درجة حرارة الهواء عند سطح األرض في العالم

املصدر: كاوتان وكيفن واملركز الوطني ملوظفي أبحاث الغاف الجوي. آخر تعديل 9 أيلول/سبتمبر 2019. "دليل بيانات املناخ: درجات حرارة سطح األرض: درجات حرارة سطح األرض بحسب بيركلي 
.https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/global-surface-temperatures-best-berkeley-earth-surface-temperatures ."إيرث

ماحظة: درجات الحرارة بالدرجة املئوية وسجلت قيم اختافها عن متوسط الفترة كانون الثاني/يناير 1951 – كانون األول/ديسمبر 1980. األعمدة تشير إلى االختافات الشهرية في درجات الحرارة 
)املتوسط العالمي لحرارة سطح األرض(. تقع املتوسطات املتحركة لكل خمس سنوات في مركز الشهر )مع التقريب إلى األدنى إذا كان املركز يقع بين األشهر(.

درجة مئوية
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كمبوديا، 2019
© UNICEF/UN0290932/Llaurado

ندرة املياه

عرَّف ندرة املياه بأنها نقص املوارد املائية املتاحة لتلبية احتياجات 
ُ
ت

مجموعة سكانية محددة. ويمكن أن يعاني منها أي مجتمع 

(، أو تزيد 
ً
أو منطقة أو بلد، وقد تكون مؤقتة )بضعة أشهر مثا

 ،
ً
وتنقص بمرور الوقت. ويمكن أن تكون مادية أو اقتصادية. عامليا

أصبحت ندرة املياه والجفاف أطول وأكثر شدة، وتغطي مناطق 

أوسع. يتكون قرابة 2.5% فقط من املوارد املائية العاملية من املياه 

العذبة، ونحو ثلثاها على شكل جليد وأنهار جليدية، ما يترك 

 لاستهاك البشري. ويوجد rvhfm 0.3% من املياه 
ً
القليل جدا

العذبة في البحيرات واألنهار.

تشمل ندرة املياه كما توضح الخريطة 5 ما يلي:

1 -  اإلجهاد املائي األسا�سي، وهو نسبة إجمالي املياه املسحوبة 

إلى مصادر املياه السطحية والجوفية املتجددة املتوفرة.

2 -  ظواهر الجفاف، وهي تقدير للتوزيع السنوي للجفاف 
العالمي بناء على مؤشر الهطول املعياري - حيث يكون 

الهطول الشهري أقل من 50% من متوسط ثاثة أشهر 

متتالية على األقل.

3 -  التقلبات السنوية، وهي متوسط التباين السنوي إلمدادات 

املياه املتوفرة، بما فيها املياه السطحية والجوفية املتجددة.

4 -  التقلبات املوسمية، وهي متوسط تباين إمدادات املياه 

املتوفرة أثناء السنة.

5 -  انخفاض منسوب املياه الجوفية، ويقيس متوسط انخفاض 

منسوب املياه الجوفية.

عند تحليل ندرة املياه على أساس مستويات الوصول إلى خدمات 
املياه، تشير التقديرات إلى أن قرابة 450 مليون طفل يعيشون 

. ويرجع 
ً
في مناطق تعاني من ندرة مائية شديدة أو شديدة جدا

 عن عقود من سوء 
ً
ذلك إلى انخفاض معدالت التغذية، فضا

االستخدام، وسوء اإلدارة، واستنزاف املياه الجوفية، وتلوث 

مصادر املياه العذبة. ومعظم حاالت الجفاف بطيئ الظهور، لكنها 

تكون أكثر حدة عادة إذا حدثت في مناطق قاحلة أو ترافقت مع 

موجات حر. فمع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد البخر من األرض 

واملياه، ما يقلل كمية املياه املتاحة لاستهاك البشري. وفي الوقت 

 
ً
نفسه، يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب، املتزايد أصا

بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني وزيادة االحتياجات املائية 

من قطاعات كالزراعة والصناعة والطاقة.

ولندرة املياه والجفاف آثار متعددة على األسر واملجتمعات الفقيرة. 

حيث تدّمر املحاصيل وتنفق املاشية وينخفض الدخل، ما يؤدي 

إلى انعدام األمن الغذائي وارتفاع أسعار املواد الغذائية. كما عدم 

اإلنصاف في الوصول إلى هذه الضروريات قد يسبب اضطرابات 

اجتماعية.

بالنسبة لألطفال، املاء هو احلياة
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الشدة

  عالية جداً
  عالية 

  متوسطة – عالية  
  منخفضة – متوسطة 

  منخفضة 

الخريطة 5: ندرة املياه

املصدر: وضع مؤرش ندرة املياه باستخدام بيانات مخاطر املياه من معهد املوارد العاملية وبيانات ظواهر الجفاف من منصة البيانات العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة.
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اإلجهاد املايئ األسايس )نسبة إجاميل املياه املسحوبة إىل 

مصادر املياه السطحية والجوفية املتجددة املتوفرة(

  عالية جداً  )≤%80(
  عالية  )40–%80(

  متوسطة – عالية  )20–%40( 
  منخفضة – متوسطة  )10–%20(

  منخفضة  )>%10(
  قاحلة واستهالك منخفض للامء

الخرائط  6–10: تفاصيل ندرة املياه

الخريطة 6: اإلجهاد املائي األسا�سي

املصدر: معهد املوارد العاملية. أخذت الخرائط من Aqueduct 3.0 يف معهد 

https://doi.org/10.46830/ وانظر www.wri.org املوارد العاملية )2019(. انظر

 .writn.18.00146

يحتاج األطفال إلى استهاك طعام وماء لكل وحدة من وزن الجسم 

 فورية وطويلة 
ً
أكثر من البالغين. وحرمانهم من ذلك قد يخلف آثارا

األمد. فنقص التغذية يفاقم مجموعة من األمراض، وهو مسؤول 

عن قرابة نصف وفيات األطفال دون الخامسة. وعدم معالجة 

نقص التغذية خال أول عامين من العمر قد يؤدي إلى تأخر نمو 

دائم. وهناك قرابة 144 مليون طفل دون سن الخامسة في العالم 

يعانون من تأخر النمو. ويؤثر ذلك على النمو البدني والذهني 

للطفل، وبالتالي على بقية جوانب الحياة - كالتعليم والصحة 

وسبل العيش.

 انتشار مجموعة من األمراض. فنقص توفر 
ً
وندرة املياه تزيد أيضا

املياه العذبة للشرب والنظافة يزيد تعرض األطفال ألمراض كالكوليرا 

والتيفوئيد والتهابات الجهاز التنف�سي الحادة والحصبة. كما أن 

العدوى املنقولة باملياه تسبب اإلسهال، الذي يعد أحد أكثر األمراض 

 بأطفال العالم. كما يؤدي انخفاض كمية املاء إلى زيادة تركيز 
ً
فتكا

امللوثات البيولوجية والكيميائية التي يمكن أن تضر األطفال.

عندما تفشل املحاصيل، تموت املاشية وينخفض الدخل، 

ويزداد انعدام األمن الغذائي وأسعار الغذاء. كما أن الوصول غير 

املنصف إلى هذه الضروريات قد يسبب اضطرابات اجتماعية. وقد 

 إمكانية الحصول على الرعاية الصحية 
ً
تفقد األسر واألطفال أيضا

عندما تضغط أسعار الغذاء واملاء على ميزانية األسرة؛ وقد تتعطل 

الخدمات الصحية إذا اضطر العاملون الصحيون إلى مغادرة 

املناطق بسبب الجفاف. 

باإلضافة إلى ذلك، يؤثر االكتظاظ السكاني، بسبب النزوح وارتفاع 

الطلب على املياه املحدودة، على استهاك املياه وظروف الصرف 

الصحي. 
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التقلبات املوسمية متوسط تباين إمدادات املياه املتاحة 

أثناء السنة 

  عالية جداً  )<1.33(
  عالية  )1.00–1.33(

  متوسطة – عالية  )0.66–1.00( 
  منخفضة – متوسطة  )0.33–0.66(

  منخفضة  )>0.33(
  ال يوجد بيانات

تكرار الجفاف 

  عالية جداً 
  عالية 

  متوسطة – عالية 
  منخفضة – متوسطة

  منخفضة 
  ال يوجد بيانات

الخريطة 7: التقلبات املوسمية

الخريطة 8: تكرار الجفاف

املصدر: معهد املوارد العاملية. أخذت الخرائط من Aqueduct 3.0 يف معهد املوارد العاملية 

.https://doi.org/10.46830/writn.18.00146 وانظر  www.wri.org 2019(. انظر(

UNEP/GRID-Europe :املصدر
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التقلبات السنوية  متوسط التباين السنوي 

إلمدادات املياه املتاحة 

  عالية جداً  )<1.00(
  عالية  )0.75–1.00(

  متوسطة – عالية  )0.50–0.75( 
  منخفضة – متوسطة  )0.25–0.50(

  منخفضة  )>0.25(
  ال يوجد بيانات

انخفاض منسوب املياه الجوفية متوسط 

االنخفاض السنوي 

  عالية جداً  (<8 سم/سنة)
  عالية  (4–8 سم/سنة)

  متوسطة – عالية  (2–4 سم/سنة) 
  منخفضة – متوسطة  (0–2 سم/سنة)

  منخفضة  (>0 سم/سنة) 
  غري مؤثر

  ال يوجد بيانات

الخريطة 9: التقلبات السنوية

الخريطة 10: انخفاض منسوب املياه الجوفية

املصدر: معهد املوارد العاملية. أخذت الخرائط من Aqueduct 3.0 يف معهد 

https://doi.org/10.46830/ وانظر www.wri.org املوارد العاملية )2019(. انظر

.writn.18.00146

املصدر: معهد املوارد العاملية. أخذت الخرائط من Aqueduct 3.0 يف معهد املوارد العاملية 

.https://doi.org/10.46830/writn.18.00146 وانظر www.wri.org 2019(. انظر(
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أنغوال، 2019
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 ما تتضرر الفتيات من ذلك أكثر من الفتيان – حيث 
ً
وغالبا

 ،
ً
يضطررن إلى قطع مسافات أطول، في ظروف غير آمنة غالبا

للحصول على املياه وجلبها إلى املنزل؛ تجلب النساء والفتيات %80 

 ما يكن أول من ُيخرج من 
ً
من املياه لألسر في العالم. كما أنهن غالبا

املدرسة للمساعدة في إعالة األسرة أثناء األزمات.

واملخاطر التي يتعرض لها األطفال بسبب ندرة املياه والجفاف 
ال تقتصر على تهديد سامتهم الجسدية وحمايتهم. فهم يعانون 

 من ضغوط عاطفية، كالخوف من االنفصال عن األسرة، 
ً
أيضا

وآثار النزاعات بسبب املياه، وتصاعد التوترات والضغوط ضمن 

األسرة، ونقص الدعم العاطفي، وزيادة أعباء العمل.

إن آثار ندرة املياه على صحة األطفال ونموهم وسامتهم تعّرض 

 من التقدم املحرز في بقاء الطفل ونموه املستدام. 
ً
للخطر عقودا

 لحياة األطفال في الوقت الحاضر، وسيواجهون 
ً
وهي تشكل تهديدا

عواقب أكبر في املستقبل.
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فيضان األنهار

هناك قرابة 335 مليون طفل في العالم معرضون بشدة لفيضانات 

األنهار. ويتزايد التعرض مع أنماط الطقس املتطرفة الناجمة 

عن تغير املناخ العالمي، كارتفاع مستويات الهطول، وزيادة تواتر 

العواصف وشدتها، وذوبان الثلوج، واألنهار الجليدية. ويعيش 

قرابة سدس سكان العالم في أحواض أنهار تغذيها أنهار جليدية 

أو ثلوج. كما أن تغيرات الغطاء النباتي تزيد التعرض للفيضانات 

النهرية، كإزالة الغابات والغطاء النباتي لزراعة املحاصيل.

 أمام الفيضانات املفاجئة، وهي فيضانات 
ً
األطفال ضعفاء جدا

تحدث بسرعة في غضون دقائق أو بضع ساعات من فترة هطول 

أمطار غزيرة أو تنجم عن إطاق مفاجئ للمياه بسبب فشل سد 

 على 
ً
أو ذوبان نهر جليدي. وتشكل الفيضانات املفاجئة خطرا

 ما تتحرك 
ً
األطفال بسبب طبيعتها املدمرة وسرعة ظهورها؛ غالبا

بسرعات ال تصدق، تاركة األطفال وعائاتهم دون تحذير يذكر 

للتأهب واملواجهة. وللفيضانات املفاجئة عواقب وخيمة على البنية 

 جسيمة باملدارس واملراكز 
ً
التحتية الحيوية، حيث تلحق أضرارا

 عن التسبب في مخاطر ثانوية كاالنهيارات األرضية.
ً
الصحية، فضا

يفتقر كثير من األطفال إلى القوة الكافية للوقوف على أقدامهم 

عندما تكون التيارات سريعة، حتى في املياه الضحلة. وحتى عندما 

يعرفون السباحة، فإن التيارات القوية واملخلفات في املاء تعرضهم 
لخطر الجروح والغرق. كما يمكن أن تؤدي الزيادات في شدة هطول 

األمطار إلى زيادة معدالت التعرية واالنهيارات األرضية، ما قد يؤدي 

إلى وقوع إصابات جماعية. كما أن الضرر الذي يلحق باملساكن 

يمكن أن يعرض سامة األطفال للخطر، ال سيما إذا كان ملجأ 

الطوارئ غير متوفر أو غير مائم.

باإلضافة إلى مخاطر املوت واإلصابة املباشرة، تشكل الفيضانات 

 على صحة األطفال. فهي تهدد مصادر مياه الشرب، 
ً
خطرا

ما يزيد فرصة انتشار اإلسهال. واإلسهال يسبب الجفاف وسوء 

التغذية. واألطفال املتضررون من الفيضانات هم أكثر عرضة 

لإلصابة بتأخر النمو ونقص الوزن. كما تضر الفيضانات بمرافق 

الصرف الصحي أو تحدث في مناطق التغوط في العراء، ما يساهم 

في تلوث املياه ويقوض استدامة سلوكات الصرف الصحي. كما 

تؤدي الفيضانات واألمطار الغزيرة إلى زيادة االرتشاح أو التسرب 

من مكبات النفايات الخطرة والتلوث بسبب األنشطة الزراعية 

وخزانات أو حفر الصرف الصحي. ويمكن أن تمنع الفيضانات 

حصول األطفال على الرعاية الصحية والتعليم األساسيين، 

وتعرض حمايتهم للخطر.

335 مليون طفل معرضون 
بشدة لفيضان األنهار

تعرض األطفال للمخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية  - 37



فيضان األنهار 

   عالية جداً 

   منخفضة  

الخريطة 11: فيضان األنهار

 GVM and IAVCEI, UNEP, :ًاملصدر: مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث - التقييم العاملي للمخاطر 2015؛ وأيضا

.CIMNE and associates and INGENIAR, FEWS NET and CIMA Foundation
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بنغالديش، 2018
© UNICEF/UN0159763/Nybo

الفيضانات الساحلية

هناك قرابة 240 مليون طفل في العالم معرضون بشدة 

للفيضانات الساحلية. وتنجم مخاطر هذه الفيضانات عن ارتفاع 

منسوب مياه البحر وكذلك هبوب العواصف واألعاصير بسبب 

زيادة وتيرة وشدة الطقس القا�سي املرتبط بتغير املناخ. ويسبب 

 التمدد الحراري للمياه، 
ً
ارتفاع درجات الحرارة العاملية أيضا

ما يزيد مخاطر الفيضانات الساحلية.

بين عامي 1901 و2010، ارتفع مستوى سطح البحر في العالم 

. وفي العقود األخيرة 
ً
بمقدار 19 سم، بمعدل 1.7 ملم/السنة تقريبا

زاد معدل ارتفاعه. فبين عامي 2006 و2015، ارتفع بمعدل 3.6 

ميليمتر في السنة. ومن املتوقع في العقود املقبلة أن يتراوح متوسط 

 
ً
االرتفاع العالمي ملنسوب مياه البحار بين 26 سم و82 سم، تبعا

ملستوى االنبعاثات التي تطلق في الغاف الجوي. وستحدث هذه 
، لكن عواقبها وخيمة. وسيكون أثر ارتفاع مستوى 

ً
اآلثار تدريجيا

سطح البحر أكثر شدة عندما يترافق مع ظواهر الطقس القاسية، 

كاألعاصير املدارية. 

وسيؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على األطفال الذين 

يعيشون في املناطق الساحلية املنخفضة الذين سيزداد تعرضهم 

للفيضانات الساحلية أكثر من غيرهم. على سبيل املثال، يمكن 

أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الفيضانات إلى زيادة 

تعرية السواحل، مع امتداد املوجات إلى أعلى وعلى طول الشواطئ. 

وتزيد الفيضانات والتعرية احتمال تعرض املوانئ واملنازل والبنية 

التحتية واألرا�سي الزراعية والنظم البيئية للمخاطر. وهذه 

 في املناطق الساحلية املنخفضة 
ً
املخاطر بالغة األهمية تحديدا

واملكتظة بالسكان.

كما تؤدي الفيضانات الساحلية إلى تملح طبقات املياه الجوفية 

واألرا�سي الصالحة للزراعة، التي يعتمد عليها مايين األشخاص 

في مياه الشرب والزراعة. ويحدث التملح بسبب التسرب العمودي 

والجانبي ملياه البحر عبر طبقات املياه الجوفية الساحلية 

ويؤثر على جودة وكمية موارد املياه العذبة، ما يجعلها غير آمنة 

لاستهاك البشري ويهدد سبل العيش والصحة العامة والزراعة 

وتربية األحياء املائية والبنية التحتية والنظم البيئية الساحلية.

240 مليون طفل معرضون بشدة 
للفيضانات الساحلية
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الخريطة 12: الفيضانات الساحلية

.https://doi.org/10.46830/writn.18.00146 وانظر www.wri.org يف معهد املوارد العاملية )2019(. انظر Aqueduct 3.0 املصدر: معهد املوارد العاملية. أخذت الخرائط من

الفيضانات الساحلية 

  عالية جداً 
  عالية

  متوسطة – عالية 
  منخفضة – متوسطة

  منخفضة  
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فانواتو، 2015
© UNICEF/UN055824/Sokhin

التعرض لألعاصير

يعيش قرابة 400 مليون طفل في العالم في مناطق معرضة بشدة 

لألعاصير املدارية، وهي عواصف سريعة الدوران منخفضة 

الضغط تتشكل فوق املحيطات االستوائية أو شبه االستوائية. 

وتنطوي األعاصير على عدد من األخطار املختلفة كالفيضانات 

والعواصف والرياح الشديدة والبرق. 

ورغم أن العاقة بين تغير املناخ وتواتر األعاصير معقدة، حيث 

 على أن 
ً
يتوقع البعض حدوث انخفاض في تواترها، فإن هناك اتفاقا

ارتفاع درجات حرارة املحيطات وارتفاع منسوب ماء البحار يزيدان 

على األرجح تواتر األعاصير الشديدة، كالفئة 4 أو 5 من األعاصير 

 
ً
املدارية. عاوة على ذلك، قد تسبب زيادة درجات الحرارة زيادة أيضا

في مستويات الهطول – فمقابل زيادة درجة مئوية واحدة، يمكن 

أن يحتفظ الغاف الجوي بنسبة 7% من الرطوبة. وتكون األعاصير 

الشديدة أكثر تكلفة من حيث الوفيات واألضرار، خاصة في املناطق 

 نحو القطب حيث 
ً
الساحلية. يتحرك نطاق حدوث األعاصير أيضا

تتوسع املناطق املدارية مع زيادة درجات الحرارة العاملية.

وتشكل األعاصير املدارية مخاطر جسيمة وفورية على األطفال، 

كاإلصابات الخطيرة والوفاة، وانهيار وتدمير الخدمات األساسية 

كالصحة واملياه والصرف الصحي، ونزوح السكان على نطاق واسع. 

ففي عام 2019، تضرر 1.1 مليون طفل من اإلعصارين كينيث 

وإيداي في موزمبيق، وكان 10 مايين طفل في طريق اإلعصار فاني 

في الهند.

 
ً
، أضرارا

ً
 ما تلحق العواصف املدارية، كاألعاصير مثا

ً
وغالبا

جسيمة بالبنية التحتية )الطرق والسكك الحديدية والجسور 

وخطوط الكهرباء واالتصاالت وحماية السواحل( وباملباني 

)املنازل واملدارس والعيادات الصحية( والزراعة والغابات وتعرية 

السواحل؛ يمكن أن يؤثر ذلك على التنمية االقتصادية واالستقرار 

االجتماعي وسيادة القانون. وتشكل مثل هذه اآلثار مخاطر 

جسيمة على سامة األطفال ونموهم، حيث يواجه األطفال 

.
ً
الضعفاء أكثر اآلثار تدميرا

وترتبط مجموعة من أنواع الطقس القا�سي األخرى بتغير املناخ، 

كالعواصف الصحراوية/العواصف الرملية واألعاصير والبرد 

واملنخفضات االستوائية. تأخذ الخريطة أعاه في االعتبار األعاصير 

فقط وليس األنواع األخرى من الطقس القا�سي، التي قد تكون أبرز 

في مجموعة من املناطق الجغرافية. وهذا املوضوع يجب أن يخضع 

ملزيد من الدراسة والتحليل.

يعيش 400 مليون طفل في 
العالم في مناطق معرضة 

بشدة لألعاصير املدارية.

تعرض األطفال للمخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية  - 41



الشدة متوسط رسعة الرياح 

   < 208 كم /س 
  178 – 208 كم /س
  153 – 178 كم /س 
  119 – 153 كم /س

الخريطة 13: التعرض لألعاصير

GVM and IAVCEI, UNEP, CIMNE and associates and INGE- :ً2015؛ وأيضا  املصدر: مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث - التقييم العاملي للمخاطر

.NIAR, FEWS NET and CIMA Foundation. Map is based on a 100-year return period
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جنوب السودان، 2020
© UNICEF/UN0360007/Naftalin

التعرض لألمراض املنقولة بالحشرات

يتأثر انتشار األمراض الفتاكة واملنهكة، كاملاريا وحمى الضنك، 

 بتغيرات املناخ. في عام 2019، كان هناك نحو 229 
ً
 كبيرا

ً
تأثرا

مليون حالة ماريا في العالم، وأكثر من 409000 حالة وفاة بسببها. 

وشكل األطفال دون الخامسة 67% من تلك الوفيات. وحمى 

 في 
ً
الضنك هي أسرع األمراض الفيروسية املنقولة بالبعوض انتشارا

العالم. وتشير التقديرات إلى احتمال تعرض 3.9 مليار شخص لها، 

واألطفال معرضون لها بشكل خاص.

ولتغير درجات الحرارة وأنماط الهطول والرطوبة أثر مباشر على 

تكاثر وبقاء البعوض الذي ينقل هذه األمراض. كما تؤدي درجات 

الحرارة املرتفعة إلى زيادة معدالت اللدغ وانتقال العدوى. كما 

يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض فترات حضانة فيروسات 

البعوض، وبالتالي يسرع من انتشاره بسبب تسريع دورات وضع 

وتفقيس البيوض، وتغييرات في عادات التغذية لديه.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتحول املناطق الزراعية البيئية، يتغير 

االنتشار الجغرافي لكثير من هذه األمراض وينتشر على ارتفاعات 

أعلى. على سبيل املثال، يحتمل أن تشهد مناطق املرتفعات 

االستوائية كشرق إفريقيا معدالت أعلى النتقال املاريا مع ارتفاع 

درجات الحرارة. وهذا يعرض للخطورة الشديدة فئات السكان التي 

لم تتبنَّ بعد ممارسات لحماية نفسها وأطفالها من املاريا.

 ما تتبع الكوارث، 
ً
وتؤدي التغييرات البيئية واالجتماعية التي غالبا

كتدمير البنية التحتية وتلوث مياه الشرب )وما تتطلبه من تخزين 

مؤقت للمياه( ونوم الناس في ماجئ خارجية مؤقتة، إلى ارتفاع 

. كما تؤثر على انتشار األمراض الفتاكة 
ً
مستويات التعرض أيضا

األخرى كالكوليرا والتهاب السحايا وغيرها من األمراض املنقولة 

باألغذية.

سيؤثر تغير املناخ على انتشار 
األمراض التي تقتل األطفال 

ً
غالبا
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إمكانية االنتشار 

  عالية جداً  
  عالية

  متوسطة – عالية  
  منخفضة – متوسطة 

  منخفضة

الخريطة 14: التعرض لألمراض املنقولة بالحشرات

 Gething, PW, et al. (2011); Gething PW, et al. (2012); Messina, J, et al. (2016); Messina, :املصدر: هذه اخلريطة تتضمن بيانات من
.J.P (2019); & Kraemer et al. (2015)
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إسبانيا، 2019
© UNICEF/UNI240662/Herrero

وجهات نظر الشباب: نكوسي، زمبابوي

في كل يوم يواجه ماليني األطفال واقع املناخ القاسي. هل سبق ألا شخت أن تخيل أثر 

تغيرات املناخ بعد 30 سنة؟ كيف ستكون حياة األطفال واليافعني من مختلف املشارب 

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

شعبي فحسب، بل جيلي بأكمله ألن العدالة املناخية تهم مستقبلنا. 

لقد كرست صوتي ملن ال صوت لهم، من أجل الدعوة إلى التحرك الفورا وليس هناك 

وقت أنسب للتحرك من اآلن. لنلِق نظرة فاحصة على عدم اليقني وصعوبة التنبؤ 

بأمناط الطقس، وعلى ارتفاع مستوى سطح البحر، واألعاصير املتكررة، ودرجات 

احلرارة املرتفعة وموجات احلر - بصراحة، كيف لي أن أذهب إلى املدرسة حتت أشعة 

الشمس احلارقة؟

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

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

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

ً
يعيشونه أيضا

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

عاتقي الكثير من املهام؛ ومطلوب مني فعل املزيد. 

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

ً
 أتخيل عاملا

كل أسرة طاقة نظيفة. لكن اجلزء املؤلم من كل ذلك هو أنه قد يكون مجرد تخيالت لن 

. وإذا كانت لدا مخاوف، فهي أنني كرست وقتي للدعوة إلى التغيير ولكنني 
ً
تتحقق أبدا

مع تقدمي في السن كل عام، ال أرى أا شيء مقنع مينحني األمل بتحقيق مستقبل 

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

 فعل شيء ما إلنقاذ املستقبل، وليس هناك 
ً
بدأت أنا التغيير الذا أريد، وميكنك أيضا

وقت أنسب للتحرك من اآلن.



استقرارية االنتشار  

  غري مستقر  
  مستقر

استقرارية االنتشار  

  غري مستقر  
  مستقر

الخريطة 15: ماريا املتصورة املنجلية

الخريطة 16: ماريا املتصورة النشيطة

الخرائط 15–19: تفاصيل التعرض لألمراض املنقولة 

بالحرشات

 Gething, P. W., Patil, A. P., Smith, D. L., Guerra, C. A., Elyazar, :املصدر
 I. R., Johnston, G. L., Tatem, A. J., … Hay, S. I. (2011). A new world

 malaria map: Plasmodium falciparum endemicity in 2010. Malaria
journal, 10, 378doi:10 .1186/1475-2875-10-378

 Gething, P. W., Elyazar, I. R., Moyes, C. L., Smith, D. L., Battle, :املصدر
 K. E., Guerra, C. A., Patil, A. P., Tatem, A. J., Howes, R. E., Myers,

 M. F., George, D. B., Horby, P., Wertheim, H. F., Price, R. N., Müeller,
 I., Baird, J. K., … Hay, S. I. (2012). A long neglected world malaria

 map: Plasmodium vivax endemicity in 2010. PLoS neglected tropical
diseases, 6(9), e1814. doi: 10.1371/journal.pntd.0001814
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إمكانية االنتشار

   عالية

   منخفضة  

إمكانية االنتشار

   عالية

   منخفضة  

الخريطة 17: إمكانية انتقال حمى الضنك

الخريطة 18: إمكانية انتقال الزاعجة

 Messina, J.P., Brady, O.J., Golding, N. et al. The current and future :املصدر
 global distribution and population at risk of dengue. Nat Microbiol 4,

1508–1515 (2019). https://doi.org/10.1038/s41564-019-0476-8

 Kraemer et al. (2015) The global distribution of the arbovirus :املصدر
 vectors Aedes aegypti and Ae. Albopictus. Citation: eLife

2015;4:e08347 DOI: 10.7554/eLife.08347

تعرض األطفال للمخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية  - 47



إمكانية االنتشار

   عالية

   منخفضة  

الخريطة 19: إمكانية انتقال فيروس زيكا

 Messina, Jane; Kraemer, Moritz; Brady, Oliver; Pigott, David; :املصدر
 Shearer, Freya; Weiss, Daniel; et al. (2016): Environmental suitability

for Zika virus transmission. figshare. Dataset. https://doi.org/10.6084/
m9.figshare.2574298.v1

تلوث الهواء

 كل يوم، ويصنف 
ً
يتنفس نحو 90% من أطفال العالم هواء ملوثا

تلوث الهواء بين أكثر مسببات الوفاة بين األطفال، كالتهاب الرئة. 

فقد توفي قرابة 600000 طفل في عام 2016 بسبب أمراض 

الجهاز التنف�سي السفلي الحادة الناجمة عن تلوث الهواء. فرئات 

األطفال وأجهزتهم املناعية ال تزال في طور النمو، وهذا يجعلهم 

عرضة بشكل خاص للهواء امللوث، كما أن قصباتهم التنفسية 

أصغر منها لدى البالغين، لذلك تسبب العدوى انسدادات أكبر. 

ويتنفس األطفال أسرع مرتين من البالغين، ويستنشقون هواء أكثر 

لكل وحدة من وزن الجسم.

يؤدي التعرض لتلوث الهواء أثناء الطفولة إلى اإلضرار بالوظائف 

 تداعيات مدى الحياة. 
ً
الصحية للرئتين، وقد يكون لهذا أحيانا

يعيش قرابة ملياري طفل في مناطق تتجاوز فيها مستويات تلوث 

الهواء املعايير األساسية )10 ميكروغرام/متر مكعب( التي وضعتها 

منظمة الصحة العاملية. ويعيش عدد كبير من األطفال في بيئات 

ملوثة تتجاوز هذه العتبات عدة مرات:

•  يعيش 2 مليار طفل في مناطق يتجاوز تلوث الهواء )2.5 
جزء باملليون( فيها توجيهات جودة الهواء الصادرة عن 

منظمة الصحة العاملية )10 ميكروغرام/متر مكعب(.

 
ً
•  1.7 مليار طفل )ثاثة أرباع أطفال العالم( حاليا

معرضون بشدة ملعدالت تلوث تتجاوز 15 ميكروغرام/

متر مكعب - وهذا يتوافق مع الهدف املؤقت 3 ملنظمة 

الصحة العاملية وهو 15 ميكروغرام/ متر مكعب.

 
ً
•  1.3 مليار طفل )قرابة ثلثي أطفال العالم( حاليا

معرضون بشدة ملعدالت تلوث تتجاوز 25 ميكروغرام/

متر مكعب - وهذا يتوافق مع الهدف املؤقت 2 ملنظمة 

الصحة العاملية وهو 25 ميكروغرام/متر مكعب.

 معرضون 
ً
•  مليار طفل )قرابة نصف أطفال العالم( حاليا

بشدة ملعدالت تلوث تتجاوز 35 ميكروغرام/متر مكعب 

- وهذا يتوافق مع الهدف املؤقت 1 ملنظمة الصحة 

العاملية وهو 35 ميكروغرام/متر مكعب.
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مستويات تلوث الهواء (2.5 جزء باملليون ميكروغرام/مرت مكعب)  

  عالية جداً  )≤ الهدف املؤقت 1، 35 ميكروغرام/مرت مكعب(   
  عالية جداً  )≤ الهدف املؤقت 2، 25 ميكروغرام/مرت مكعب(

  عالية  )≤ الهدف املؤقت 3، 15 ميكروغرام/مرت مكعب(  
  فوق معايري منظمة الصحة العاملية  )≤ 10 غرام/مرت مكعب( 

  دون معايري منظمة الصحة العاملية  )≥ 10 ميكروغرام/مرت مكعب(

الخريطة 20: تلوث الهواء )متوسط التركيز السنوي(

 Hammer, M. S.; van Donkelaar, A.; Li, C.; Lyapustin, A.; Sayer, A. M.; Hsu, N. C.; Levy, R. C.; Garay, M. J.; Kalashnikova, O. V.; Kahn, R. A.; :املصدر
 Brauer, M.; Apte, J. S.; Henze, D. K.; Zhang, L.; Zhang, Q.; Ford, B.; Pierce, J. R.; and Martin, R. V., 'Global estimates and long-term trends of fine

.particulate matter concentrations (1998–2018)', Environmental Science & Technology 2020 54 (13), 7879-7890, doi: 10.1021/acs.est.0c01764
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يمكن أن يسبب تلوث الهواء االعتال، وهو يرتبط بالربو والتهاب 

الشعب الهوائية والتهابات وأمراض الجهاز التنف�سي األخرى، 

التي تسبب الوهن وترغم األطفال على التغيب عن املدرسة، بل 

 طويلة األمد لصحتهم وسامتهم. وقد أظهرت بعض 
ً
وتسبب أضرارا

 يؤثر على التطور اإلدراكي، حيث 
ً
الدراسات أن تلوث الهواء أحيانا

 لدرجة 
ً
أن الجزيئات متناهية الصغر املستنشقة تكون صغيرة جدا

أنها قد تدخل مجرى الدم وتؤدي في النهاية إلى اإلجهاد التأكسدي 

والتهاب األعصاب في الدماغ. واألمهات الحوامل معرضات للخطر 

أكثر من غيرهن - فقد أظهرت الدراسات وجود ارتباط بين ارتفاع 

مستويات تلوث الهواء وموت الجنين، والوالدة املبكرة، وانخفاض 

الوزن عند الوالدة، والعقم.

ويمكن أن يكون لتلوث الهواء آثار صحية مدى الحياة على الطفل. 

فقد أظهرت الدراسات أن سعة رئة األطفال الذين يعيشون في 

بيئات ملوثة قد تنخفض بنسبة 20% - على غرار تأثير النشأة في 

منزل فيه دخان سجائر. كما أظهرت أن البالغين الذين تعرضوا 

لتلوث الهواء املزمن مثل األطفال يصابون عادة بمشاكل في الجهاز 

التنف�سي في وقت الحق من حياتهم.

 في 
ً
هناك مليارا طفل تقريبا

مناطق يتجاوز تلوث الهواء فيها 
املستويات اآلمنة، وأكثر من مليار 

طفل في مناطق تلوث الهواء فيها 
، مع ارتفاع احتماالت 

ً
مرتفع جدا

الوفاة مبعدل %15
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نسبة األطفال الذين يتجاوز مستوى الرصاص يف 

  .μg/dL 5 دمهم عتبة

  عالية جداً  )%40–%100(   
  عالية  )%20–%40( 

  متوسطة – عالية  )%10–%20(  
  منخفضة – متوسطة  )5–%10( 

  منخفضة  )0–%5( 

درجة خطورة املبيدات الحرشية

  عالية  )<4( 
  عالية  )3–4(  

  متوسطة  )2–3(   
  متوسطة  )1–2(  
  منخفضة  )0–1(  

  ضئيلة  )≥1(   
  أراض غري زراعية   

الخريطة 21: التلوث بالرصاص

الخريطة 22: التلوث باملبيدات الحشرية

 Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2020, :املصدر
 Global Burden of Disease Study. Published by Pure Earth/ UNICEF

.'The Toxic Truth', sourced from https://lead.pollution.org

 Tang, F.H.M., Lenzen, M., McBratney, A. et al. Risk of :املصدر
 pesticide pollution at the global scale. Nat. Geosci. 14, 206–210 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41561-021-00712-5
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تلوث التربة واملياه

 في 
ً
من املخاطر املؤذية األخرى التلوث بالرصاص، الذي يوجد غالبا

التربة واملياه. فقرابة 1 من كل 3 أطفال - نحو 815 مليون في العالم 

- تبلغ لديهم مستويات الرصاص في الدم 5 ميكروغرام/ديسيلتر 

أو أكثر. الرصاص سم عصبي قوي وقد يسبب، حتى مع التعرض 

بمستوى منخفض، انخفاض درجات معدل الذكاء، وتقصير فترات 

االنتباه، وربما السلوك العنيف وحتى اإلجرامي في وقت الحق من 

، بسبب الفترة 
ً
الحياة. واألطفال دون سن الخامسة هم األكثر ضعفا

الحرجة لنمو الدماغ. وتظهر الدراسات أن مستويات التعرض التي 

تزيد عن 5 ميكروغرام/ديسيلتر قد تؤدي إلى انخفاض 3-5 نقاط 

في اختبارات الذكاء. وهذا االنخفاض يضعف إمكانات األطفال في 

املستقبل ويقلل فرصهم. وال يقتصر أثر الرصاص على األطفال. 

 يمكن 
ً
فالتقديرات تبين أن أكثر من 900000 حالة وفاة مبكرة سنويا

عزى إلى التعرض للرصاص.
ُ
أن ت

 للتلوث بالرصاص في مرحلة الطفولة هو 
ً
ومن أكثر الطرق انتشارا

تلوث التربة واملاء والهواء بسبب عمليات إعادة تدوير بطاريات 

الرصاص الحمضية غير اآلمنة وأفران الصهر املكشوفة، التي تنتشر 

بشكل متزايد في العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 

كما يمكن أن يحدث التعرض نتيجة ابتاع الرصاص جراء تقشير 

وتشقق الطاء املحتوي عليه، وتناول األطعمة امللوثة بالرصاص 

بسبب الفخار املزجج بالرصاص والرصاص املوجود في التوابل، 

ومياه الشرب من األنابيب املحتوية على الرصاص، واللعب في مقالب 

 في بعض 
ً
نفايات إلكترونية فيها رصاص. ويوجد الرصاص أحيانا

مستحضرات التجميل وأدوية األيورفيدا ودمى األطفال ومنتجات 

 ما يجلب اآلباء واألمهات الذين يتطلب عملهم 
ً
استهاكية أخرى. وغالبا

 إلى املنزل على مابسهم وشعرهم 
ً
 ملوثا

ً
التعرض للرصاص غبارا

وأيديهم وأحذيتهم، وبالتالي يعرضون أطفالهم له دون قصد.

يمكن أن يؤثر التلوث الناجم عن املبيدات الحشرية، وهو يوجد 

 في التربة واملياه، على جلد األطفال وعيونهم وعلى الجهاز 
ً
غالبا

العصبي وجهاز القلب واألوعية الدموية والجهاز الهضمي والكبد 

والكلى والجهاز التناسلي والغدد الصماء والدم والجهاز املناعي، 

وقد ارتبط مع السرطان بما في ذلك سرطان الدم في مرحلة 

 بنمو 
ً
 تأخر النمو، وأن يلحق ضررا

ً
الطفولة. ويمكن أن يسبب أيضا

الدماغ وبالسلوك. ويحصل 99% من الوفيات املرتبطة باملبيدات 

الحشرية في البلدان النامية، مع أنها ال تستخدم سوى 25% من 

املبيدات الحشرية في العالم. ويمكن تقليل تعرض األطفال بشكل 

كبير عبر اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.

يتفاقم التعرض للتلوث باملبيدات الحشرية جراء أخطار مناخية 

، ينشأ 
ً
وبيئية عديدة أخرى. فأثناء العواصف والفيضانات، مثا

احتمال تسرب املبيدات الحشرية إلى مناطق لم تكن ملوثة من 

قبل. وباملقابل، قد يؤدي التلوث باملبيدات الحشرية إلى تراجع 

التنوع البيولوجي وإضعاف أداء النظام البيئي، ما يقلل بالتالي 

املرونة والتعافي عند حدوث حاالت الجفاف والعواصف. وقد 

يزداد استخدام املبيدات الحشرية في مجاالت عديدة ألن املزارعين 

مضطرون للتكيف مع األنواع الجديدة من اآلفات املرتبطة بتغير 

درجات الحرارة وانخفاض التنوع البيولوجي. وتتفاقم اآلثار في 

املناطق التي تشح فيها املياه أو الغنية بالتنوع البيولوجي؛ مما يعني 

زيادة الضغوط على حدود الطبيعة.

تهدد املواد الكيميائية السامة 
واملعادن الثقيلة صحة األطفال 
ومنوهم اإلدراكي، باإلضافة إلى 

تدمير النظم البيئية بالغة األهمية 
لبيئة صحية
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فكرة واعدة: توســيع نطاق أنظمة اإلنذار املبكر 
املجدية املقترنة بالوقاية املدعمة باألدلة

نحن اآلن نعرف أكثر عن التغيرات واالجتاهات طويلة األجل املتوقعة 

التي ستنجم عن تغير املناخ في شكل زيادة درجات احلرارة العاملية، 

وارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في هطول األمطار، وزيادة عامة 

. إن التقليت اإلقليمي 
ً
في شدة وتواتر الكوارث املناخية واملائية عامليا

والوطني لسيناريوهات األثر وخطط الطوارئ والتأهب، إلى جانب خطط 

التكيف املناخي الواقعية واملمولة، يساعد احلكومات واألطراف املعنية 

في مشاهدة الصورة بالكامل ومواءمة مسارات التنمية مع املناخ املتغير. 

في الكوارث املناخية واجلوية املائية، املسألة املهمة ليست "إذا" بل "متى" 

(، وقد أثبتت عقود من التجارب فائدة التدابير التي "ال ندم" على 
ً
)تكرارا

لتخاذها. فأنظمة اإلنذار املبكر تنقذ األرواح وفوائدها تعادل عشرة 

أضعاف تكلفتها على األقل. والتحذير قبل 24 ساعة فقط من حدوث 

عاصفة أو موجة حارة ميكن أن يخفض تكلفة األضرار الناجتة بنسبة 

30%، وإنفاق 800 مليون دوالر على هذه األنظمة في البلدان النامية 

.
ً
ُيجنبها خسائر تتراوح بني 3 و١٦ مليار دوالر سنويا

 ال يتجزأ من أجندة ضرورية 
ً
تعد أنظمة التأهب واإلنذار املبكر جزءا

 أن تقترن بجهود واستثمارات 
ً
أكبر إلدارة مخاطر املناخ، ويجب أيضا

في منع املخاطر. وميكن أن يؤدا استخدام معلومات املخاطر نفسها 

وسيناريوهات األثر املستخدمة في خطط التأهب إلى توجيه جهود 

الوقاية وحتديد النقت في التكنولوجيا والقدرات.



تهديد املخاطر املتداخلة

تواجه املناطق املختلفة مجموعات مختلفة من عوامل التعرض 

للمخاطر. لكن األمر املثير للقلق بشكل خاص هو تداخل هذه 

املخاطر:

:
ً
عامليا

•  يتعرض أكثر من 99% من األطفال لواحد على األقل 
من املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية 

املذكورة أعاه. 

•  يتعرض 2.2 مليار طفل الثنين على األقل من هذه 
املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية. 

•  يتعرض 1.7 مليار طفل لثاثة على األقل من هذه 
املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية.

•  يتعرض 850 مليون طفل ألربعة على األقل من هذه 
املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية.

•  يتعرض 330 مليون طفل لخمسة على األقل من هذه 
املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية.

•  يتعرض 80 مليون طفل لستة على األقل من هذه 
املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية.

؟
ً
ملاذا التعرض ملخاطر متداخلة مقلق جدا

 – وتكون 
ً
ألنها يمكن أن تحرض وتعزز وتضخم بعضها بعضا

النتائج أسوأ من مجموع نتائجها منفردة. على سبيل املثال، قد 

يؤدي الطقس القا�سي واألعاصير املترافق مع ارتفاع مستوى سطح 

البحر إلى حدوث عواصف. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات تلوث 

الهواء املقترن بالجفاف وقلة الهطول إلى تفاقم تلوث الهواء، ألن 

األمطار تساعد في تنقية الهواء وتوفر راحة مؤقتة لألطفال. كما 

يمكن أن يؤثر تلوث الهواء على األجهزة املناعية، ما يزيد امليل إلى 

اإلصابة بأمراض في املستقبل - كاألمراض املرتبطة باملناخ والبيئة. 

عاوة على ذلك، تسبب الفيضانات في املناطق املعرضة الرتفاع 

 بالرصاص في األرا�سي أو املواقع امللوثة 
ً
مستويات الرصاص تلوثا

قد يتسرب إلى املجاري املائية ويجد طريقه إلى األطفال. كما يؤدي 

استخدام املبيدات الحشرية إلى اإلضرار بالنظم البيئية، ما يقلل 

املرونة ويزيد احتمال شح املياه وتلوث الهواء، وحتى الحشرات 

الناقلة للمرض.

ألنها تجعل من الصعب على األطفال التعافي وبناء املرونة� 

قد تتمكن األسر التي تعرضت ألزمة واحدة من امتصاص الصدمة 

. ولكنها عندما تتعرض 
ً
بشرط أال تكون األزمة شديدة جدا

لصدمات متعددة متتالية، تتراجع آليات التأقلم والحصول على 

املوارد. ويمكن أن تتعرض السياسات واملساعدات املؤسسية 

. كما تعقد الصدمات التراكمية الحاالت، 
ً
لاستنزاف أيضا

ما يجعلها أكثر خطورة. ويمكن أن تؤدي هذه التعقيدات 

إلى الضغط على أسس التقاليد الثقافية وأنماط الحياة، 

وهو ما يقوض املرونة والتعافي.

ألنها تفاقم الالمساواة� فالصدمات التراكمية يمكن أن تفاقم 

الامساواة. حيث يتضرر األطفال األفقر، وهم باألصل أشد 

، أكثر عندما تزيد الظواهر املناخية إجمالي 
ً
 اقتصاديا

ً
حرمانا

املخاطر. فهم أقل قدرة عند حدوث أزمات على الحصول على 

املوارد الرئيسية - كمياه الشرب والصرف الصحي والغذاء واملرافق 

الصحية. وهذا يدفعهم إلى مزيد من الفقر، بينما يتمكن األطفال 

األكثر ثراء من الحصول على هذه املوارد حتى لو أثرت األزمات 

. والنتيجة هي اتساع الفجوات بين األغنياء والفقراء مع 
ً
عليهم سلبا

زيادة تواتر وشدة آثار تغير املناخ.
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الشكل 3: املخاطر املناخية والبيئية حسب املنطقة
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 تعرض األطفال للمخاطر والصدمات 
والضغوط املناخية والبيئية 

يواجه جميع األطفال تحديات مرتبطة بتغير املناخ وتدهور البيئة 

الطبيعية. لكن بعضهم عرضة آلثار تغير املناخ أكثر من غيرهم، 

ويتوقف ذلك إلى حد كبير على توفر الخدمات الرئيسية واألساسية 

لألطفال وجودتها وإنصافها واستدامتها، كاملياه والصرف الصحي 

والرعاية الصحية والتغذية والتعليم، وغيرها. وباملثل، لدى بعض 

البلدان آليات قائمة تساعد في جعل األطفال أكثر مرونة وقدرة 

على مواجهة اآلثار السلبية لتغير املناخ.

بينت دراسة حديثة للبنك الدولي أن نحو 132 مليون شخص قد 

يقعون فريسة الفقر املدقع بحلول عام 2030 نتيجة تغير املناخ - 

44 مليون بسبب أثره على الصحة، و 33.5 مليون بسبب أثره على 

أسعار املواد الغذائية و18.2 مليون بسبب آثار الكوارث. وأظهرت 

الدراسة أن تغير املناخ يزيد الفقر املدقع لألفراد بطرق عدة. فهو 

يؤثر على الدخل الزراعي وأسعار الغذاء، وبالتالي فإن املزارعين 

واملستهلكين )ال سيما من ينفقون نسبة مرتفعة من دخلهم على 

الغذاء( معرضون لزيادة خطر الوقوع في الفقر. كما يؤثر تغير 

املناخ على األمراض املرتبطة باملناخ كاملاريا واإلسهال وتأخر نمو 

األطفال لدرجة أنه حتى األسر ذات الدخل املرتفع ال تستطيع 

استيعاب الصدمة الصحية - ما يجعل الرعاية الصحية الشاملة 

حجة قوية لحماية الناس بشكل أفضل من الفقر املدقع.

. ففي أفريقيا جنوب 
ً
تختلف اآلثار بين منطقة وأخرى أيضا

الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، أسعار املواد الغذائية هي السبب 
السائد للفقر املدقع نتيجة تغير املناخ. وفي أمريكا الاتينية وشرق 

آسيا، األسباب السائدة هي االعتبارات الصحية. والسبب األسا�سي 

هو أن التأثير األكبر لتغير املناخ يكون على ارتفاع أسعار املواد 

 
ً
الغذائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، فضا

عن ارتفاع متوسط نسبة إنفاق األسرة الشهري لألسرة على الغذاء 

في هاتين املنطقتين.

ستكون الخدمات األساسية لألطفال ذات أهمية قصوى في 

مكافحة تغير املناخ. وهذا صحيح خاصة في املدى القريب - سيتأثر 

مايين األطفال في العقدين املقبلين؛ ويرجع سبب كثير من القلق 

الذي نشهده اآلن وفي املستقبل القريب إلى االنبعاثات التي أطلقت 

. والصحة والتغذية واملياه والصرف الصحي والتعليم 
ً
سابقا

والحماية االجتماعية ضرورية للحد من أثر تغير املناخ ومنع انزالق 

مايين األطفال وأسرهم إلى الفقر املدقع بحلول عام 2030.

3
يؤدي نقص اخلدمات األساسية إلى 

زيادة تأثر األطفال بتغير املناخ.
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الخريطة 23: درجات مكون املياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

املصدر: انظر منهجية مؤرش مخاطر املناخ عىل األطفال لالطالع عىل التفاصيل. 

بيانات مستوى خدمة مياه الرشب واملرافق الصحية األساسية من: برنامج الرصد 

املشرتك ملنظمة الصحة العاملية/اليونيسيف.

عدم كفاية املياه والصرف الصحي والنظافة

تمثــل كفايــة امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، كمصــادر ميــاه 

 
ً
الشــرب وأنظمــة الصــرف الفعالــة واملراحيــض العاملــة، عامــا

، يرجــح أن 
ً
 فــي القــدرة علــى مواجهــة آثــار تغيــر املنــاخ. فمثــا

ً
حاســما

تتأثــر املجتمعــات ذات أنظمــة الصــرف الصحــي والصــرف الســيئة 

بالفيضانــات الناجمــة عــن املنــاخ، ويحــدث فيهــا تلــوث أســوأ بكثيــر 

ملصــادر امليــاه املحليــة. 

عــاوة علــى ذلــك، تضعــف قــدرة األطفــال علــى مواجهــة األمــراض 

املرتبطــة باملنــاخ وعاجهــا إذا كانــوا ال يحصلــون علــى إمــدادات 

كافيــة مــن امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة. وتغيــر املنــاخ ال يؤثــر 

علــى انتشــار األمــراض املنقولــة فحســب، بــل واألمــراض املرتبطــة 

 باألطفــال، كاإلســهال. وكمــا 
ً
بامليــاه التــي تعــد مــن أكثــر األمــراض فتــكا

يتضــح مــن جائحــة كوفيــد-19، فــإن ممارســة ســلوكات الصــرف 

الصحــي والنظافــة الفعالــة كغســل اليديــن املتكــرر بالصابــون أمــر 

بالــغ األهميــة ملنــع انتقــال املــرض علــى مســتوى الفــرد واملجتمــع 

.
ً
عموما

 أبعــاد مهمــة ناتجــة عــن الامســاواة املوجــودة بيــن 
ً
يوجــد أيضــا

الجنســين فــي الوصــول إلــى امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

الصحيــة يمكــن أن تجعــل الفتيــات أكثــر عرضــة لألخطــار املناخيــة 

والبيئيــة. علــى ســبيل املثــال، قــد يكــون أحــد أســباب انخفــاض 

 هــو واجبــات جلــب 
ً
معــدل الحضــور فــي املــدارس فــي أفريقيــا أحيانــا

امليــاه، وهــو عــبء يقــع بشــكل أسا�ســي علــى النســاء والفتيــات. وفــي 

إثيوبيــا، تتغيــب 20% مــن الفتيــات عــن املدرســة للمســاعدة فــي جلــب 

 
ً
امليــاه، مقابــل 5% فقــط مــن األوالد. وألن تغيــر املنــاخ يفــرض ضغطــا

 علــى املــوارد املائيــة، ســتصبح مســؤوليات الفتــاة فــي امليــاه 
ً
متزايــدا

والصــرف الصحــي والنظافــة أكثــر صعوبــة. 

الطفل الذي ال يستطيع الوصول 
إلى مرافق املياه والصرف الصحي 

والنظافة أكثر عرضة للمخاطر 
والصدمات والضغوط املناخية 

والبيئية.
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االفتقار للممارسات اجليدة في املياه 
والصرف الصحي والنظافة

االفتقار إلى البني التحتية ومنظومات 
املياه والصرف الصحي والنظافة، مبا في 

ذلك املجاري والتصريف
ارتفاع خطورة األمراض املنقولة باملاء

نقص في الصرف الصحي

مفاقمة عدم املساواةاالفتقار إلى املوارد املائية للحاالت الطارئة

حلقة مفرغة 
ذات نتائج أسوأ 

باستمرار

وصول أقل

تراجع املرونة

أطفال ال حيصلون عل كفايتهم من 
مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

يؤدا نقت الوصول إلى مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة، والتعرض 
 من خالل:

ً
لصدمات املناخ، إلى نتائج أسوأ مثال

املمارسات اجليدة في املياه والصرف الصحي 
والنظافة

بني حتتية ومنظومات خاصة باملياه والصرف 
الصحي والنظافة تكون مقاومة للصدمات

توفر املواردتخفيف خطورة األمراض املنقولة باملاء

التخفيف من عدم املساواةالصرف الصحي الكافي

استدامة مع 
قدرة دائمة على 

التكيف

وصول مستمر

زيادة القدرة على 
حتمل الصدمات

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

أطفال حيصلون على كفايتهم من 
مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة

يؤدا توفر الوصول إلى مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة إلى حتسني القدرة 
 من خالل:

ً
على الصمود في وجه صدمات املناخ، مثال
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وفي أوقات شح املياه، تضطر النساء والفتيات إلى االنتقال 

مسافات أطول لجلب املاء، كما رأينا في وسط إفريقيا حيث اختفى 

 مخاطر العنف القائم على 
ً
90% من بحيرة تشاد. وهذا يزيد أيضا

النوع االجتماعي. كما أن نحو 80% من النازحين بسبب تغير املناخ 

هم من اإلناث. وبالتالي فإن توفير بنية تحتية وخدمات كافية 

يساعد في تقليل أعباء املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

على النساء والفتيات، ما يقلل الامساواة، وهو أمر ضروري مع 

اشتداد الصدمات املناخية.

وباملثل، فإن نقص خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة 

ألطفال املدن يزيد احتماالت التعرض ملخاطر املناخ. في عام 
2018، أشارت التقديرات إلى أن 300 مليون طفل كانوا يقيمون 

في أحياء فقيرة في املدن، يوجد فيها تفاوت كبير في هذه الخدمات، 

حيث يهمل أفقر األطفال، مع وصول محدود أو معدوم إلى خدمات 

املياه والصرف الصحي والنظافة. ويؤدي تغير املناخ إلى زيادة 

الهجرة من الريف إلى املدينة؛ ويضطر من يملكون موارد قليلة 

 وأقلها خدمات في املدن. واألطفال في 
ً
للعيش في أكثر املناطق ضعفا

املجتمعات الحضرية الذين يفتقرون إلى خدمات املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية هم أول من يفقد آليات التأقلم 

للحصول على مياه نظيفة للشرب ووسائل النظافة الشخصية. 

وهم أول من يتضرر من فيضان مياه الصرف الصحي في شوارع 

املدينة بسبب الفيضانات، واألقل قدرة على تأمين الغذاء واملاء 

الضروريين في حاالت الجفاف، وأول من يعاني أثناء موجات الحر 

 أسوأ في املراكز الحضرية - خاصة إذا لم 
ً
الشديدة، التي تكون غالبا

يستطيعوا الحصول على املياه والصرف الصحي للتبريد والترطيب. 

ولذلك تزداد في ظروف تغير املناخ الحاجة املاسة إلى تحسين 

الحصول على املياه والصرف الصحي والنظافة الكافية في املناطق 

الحضرية.

تؤدي زيادة الحصول على إمدادات مرنة من املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية إلى تقليل التعرض آلثار املناخ. على 

سبيل املثال، سمح تحسين التخطيط املجتمعي لسامة وأمن 

املياه للمجتمعات الضعيفة في فيجي وفانواتو بالتعافي من 

الصدمات والتغيرات املناخية بسرعة أكبر. وفي بنغاديش، يمكن 

لزيادة الوصول املرن إلى مرافق املياه والصرف الصحي والنظافة 

 مقاومة للمناخ باستخدام تكنولوجيا 
ً
الصحية، مع جعلها أيضا

إعادة تغذية املياه الجوفية لضمان خدمات املياه اآلمنة، أن تقلل 

قابلية التأثر باملخاطر املناخية وتقلل تملح مياه الشرب املحلية. 

عندما تتضرر مصادر املياه التقليدية بسبب مخاطر املناخ 

كاألعاصير والفيضانات، يوفر نظام إعادة تغذية املياه الجوفية 

مياه شرب نظيفة، فيزيد قدرة السكان على التكيف مع تغير املناخ.
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  منخفضة جداً  
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 24: درجات مكون صحة وتغذية الطفل في مؤشر 
مخاطر املناخ على األطفال

املصادر: انظر منهجية مؤرش مخاطر املناخ عىل األطفال لالطالع عىل التفاصيل. 

بيانات صحة الطفل والتغذية وصحة األم: مجموعة األمم املتحدة املشرتكة 

لتقدير وفيات األطفال؛ صندوق األمم املتحدة للطفولة؛ منظمة الصحة العاملية؛ 

اليونيسف، منظمة الصحة العاملية، البنك الدويل: التقديرات املشرتكة لسوء تغذية 

األطفال )تقديرات الرصد املشرتكة(؛ تقديرات اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية 

النخفاض وزن املواليد؛ منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، وصندوق األمم 

املتحدة للسكان، ومجموعة البنك الدويل، وقسم السكان باألمم املتحدة.

عدم كفاية الصحة والتغذية

يحتاج األطفال إلى أنظمة صحية قوية ومرنة وشاملة من أجل 

االزدهار والبقاء. ستواجه مناطق العالم ذات البنية التحتية 

 لتقديم خدمات رعاية صحية 
ً
الصحية الضعيفة، التي تكافح أصا

 أكبر على املوارد مع تغير املناخ.
ً
كافية، ضغوطا

األطفال ذوو األوضاع الصحية السيئة أكثر عرضة بكثير للتغيرات 

والضغوط البيئية. على سبيل املثال، األطفال الذين لديهم باألصل 
مشاكل صحية في املناعة، مثل فيروس اإليدز، أكثر عرضة للعدوى 

واألمراض املنقولة كاملاريا وحمى الضنك، التي تشهد مواسم 

انتقال أطول ونطاق جغرافي أكبر. وهذا مصدر قلق خاص في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش 88% من األطفال 

 املصابين بفيروس اإليدز. في أسوأ سيناريوهات 
ً
دون سن 15 عاما

االنبعاثات، تقدر النماذج املناخية أن نحو 48.2 مليون شخص 

يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لخطر انتقال املاريا املوسمية و62.1 

مليون لخطر النتقال املاريا املستوطنة في وسط وشرق وجنوب 

أفريقيا بحلول عام 2030.

األطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنف�سي كالربو 

وااللتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، وغيرها، أكثر عرضة 

للمعاناة حيث يتفاقم تلوث الهواء مع سرعة التوسع العمراني 

والتصنيع. يعيش مليارا طفل في مناطق يتجاوز فيها تلوث الهواء 

معايير منظمة الصحة العاملية - ويعيش مليار طفل في مناطق 

، ويتجاوز حتى أعلى املستهدفات.
ً
تلوث الهواء فيها شديد جدا

الطفل الذي يفتقر إلى الصحة 
والتغذية الكافيني أكثر عرضة 
للصدمات والضغوط املناخية 

والبيئية
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ارتفاع معدالت مخاطر اإلصابة 
باألمراض، كاملالريا وحمى الضنك

نقص مستلزمات الطوارئ املتوفرة

ضعف أنظمة الرعاية الصحية 
األولية القادرة على االستجابة

حلقة مفرغة 
ذات نتائج أسوأ 

باستمرار

تردي الصحة 
والتغذية

تراجع املرونة

أطفال ال حيصلون على 
صحة وتغذية كافيني

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

يؤدا نقت احلصول على الصحة والتغذية والتعرض لصدمات املناخ إلى نتائج 
:
ً
صحية وتغذوية أسوأ من خالل، مثال

تخفيف قابلية اإلصابة 
باألمراض املرتبطة باملناخ

توفير مستلزمات الطوارئ

أنظمة رعاية صحية أولية قوية قادرة 
على منع املخاطر ومواجهتها

استدامة مع 
قدرة دائمة على 

التكيف

استمرار الصحة 
والتغذية 
الكافيني

زيادة القدرة على 
حتمل الصدمات

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

أطفال حيصلون على 
صحة وتغذية كافيني

الوصول إلى الصحة والتغذية وحتسني القدرة على حتمل الصدمات املناخية من 
:
ً
خالل، مثال



مدغشقر، 2018
© UNICEF/UN0266999/Raoelison

األطفال غير املطعمين أكثر عرضة لإلصابة باألمراض من األطفال 

املطعمين عند حدوث تغير املناخ، ما يدل على أن الرعاية الصحية 

غير الكافية تزيد تأثر األطفال باملناخ. وفي كل عام، ُيحرم قرابة 20 
مليون طفل من الحصول على اللقاحات املنقذة للحياة، ويكون 

، الذين هم عادة في 
ً
 وحرمانا

ً
احتمال حصول األطفال األكثر فقرا

أمس الحاجة إلى اللقاحات، هو األقل.

باإلضافة إلى ذلك، يتضرر األطفال الذين يعانون من نقص 

التغذية بشدة من تغير املناخ، حيث تضع الضغوط البيئية النظم 
الزراعية تحت ضغط متزايد. ومن املتوقع أن يقع قرابة 34 مليون 

شخص آخر، معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب 

آسيا، فريسة الفقر املدقع نتيجة ارتفاع أسعار املواد الغذائية، 

والسبب األسا�سي هو ذهاب أكبر نسبة من إنفاق األسرة إلى الغذاء 

في تلك املناطق - فعدم القدرة على تحمل ارتفاع األسعار يؤدي إلى 

الوقوع في براثن الفقر املدقع.

 أكثر 
ً
يواجه األطفال الذين يفتقرون إلى التغذية الكافية آثارا

خطورة على األرجح نتيجة آثار املناخ، كتأخر النمو والهزال. وتأخر 
النمو أمر ال رجعة فيه، وينتج عن سوء التغذية و/أو العدوى 

املتكررة أثناء األلف يوم األولى من الحياة، ويمكن أن يخلف 

عواقب مدى الحياة.

سيتحمل األطفال الذين يفتقرون إلى الصحة والتغذية الكافيتين 

 من أكبر أعباء تغير املناخ، حيث تكون االضطرابات الصحية 
ً
بعضا

الحالية، ونقص التغذية، وضعف البنية التحتية الصحية وسوء 

صحة األم مؤشرات رئيسية على تأثر الطفل باملناخ. وملنح األطفال 

املعرضين للخطر أفضل فرصة لازدهار والنجاة من أزمة املناخ، 

فإن االلتزام بتحسين صحة األطفال وتغذيتهم ضروري في جميع 

مناطق العالم.
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الشدة  

  عالية جداً 
  عالية  

  متوسطة   
  منخفضة  

  منخفضة جداً  
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 25: درجات مكون التعليم في مؤشر مخاطر املناخ على 
األطفال

املصدر: انظر منهجية مؤرش مخاطر املناخ عىل األطفال لالطالع عىل التفاصيل. 

خارج املدرسة، بيانات محو أمية األطفال واليافعني واإلنفاق عىل التعليم من 

اليونسكو.

عدم كفاية التعليم والتعلم

األطفال ذوو املستويات التعليمية املنخفضة أكثر عرضة 

للصدمات والضغوط البيئية – والحقيقة أن ملستوى التعليم 

 دور في مجموعة واسعة من نقاط الضعف، مثل أماكن 
ً
غالبا

عيش األطفال واملوارد الازمة إلدارة املخاطر، وغيرها. ففي مواجهة 

الصدمات املناخية، يكون األطفال واألسر واملجتمعات املتعلمة 

 وقدرة على التكيف في التأهب للكوارث ومواجهتها 
ً
 أكثر تمكينا

ً
غالبا

والتعافي منها. وعلى النقيض من ذلك، يرجح عند وقوع الكوارث 

أن يترك أطفال األسر ذات املستوى التعليمي املنخفض املدرسة 

 أكثر عرضة للنزوح. 
ً
من أجل العمل. كما أن األطفال األقل تعليما

ولسوء الحظ، ال يزال تعليم مسائل التأهب للكوارث في املدارس 

 في عدد هائل من البلدان، ما يجعل األطفال 
ً
 أو معدوما

ً
ضعيفا

معرضين للخطر بشكل خاص.

وباملقابل، يمكن أن يكون لتعليم األطفال وتمكينهم آثار تحولية 

عميقة عبر زيادة قدرتهم على التكيف وتقليل نقاط ضعفهم في 

مواجهة تغير املناخ. وهو يزود األطفال باملهارات الازمة إلدارة 

املخاطر سواء كانت مناخية، أو اقتصادية، أو حتى متعلقة 
بالنزاعات. وهو يقلل هشاشة األطفال عبر تحسين اآلفاق في سوق 

العمل عندما يكبرون، كالوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص 

كسب العيش - ما يقلل اعتمادهم على قطاع واحد قد يتضرر 

بشدة نتيجة تغير املناخ.

الطفل الذي ال يحصل على التعليم 
املناسب أكثر عرضة للصدمات 

والضغوط املناخية والبيئية
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الشكل 6: الحصول على التعليم يؤثر على قدرة الطفل على التكيف مع الصدمات املناخية
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عدم احلصول على املعلومات الضرورية عن 
التأهب للكوارث والسالمة في املدارس

تراجع القدرة على االستجابة والتكيف

ارتفاع مخاطر العوامل املفاقمة 
كالهشاشة والنزوح

حلقة مفرغة 
ذات نتائج أسوأ 

باستمرار

تردي الصحة 
والتغذية

تراجع املرونة

 أطفال ال حيصلون 
على تعليم كاٍف

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

يؤدا نقت احلصول على التعليم والتعرض لصدمات املناخ إلى نتائج تعليم أسوأ 
:
ً
من خالل، مثال

 إكسابهم املهارات الالزمة 
للمواجهة والتكيف

زيادة متكني األطفال

منحهم خيارات متنوعة بشأن 
سبل العيش في املستقبل

 زيادة قدرات االبتكار 
وإيجاد احللول لديهم

استدامة مع 
قدرة دائمة على 

التكيف

استمرار 
احلصول على 

التعليم

زيادة القدرة على 
حتمل الصدمات

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

 أطفال حيصلون 
على تعليم كاٍف 

:
ً
الوصول إلى التعليم يحسن القدرة على حتمل الصدمات املناخية، من خالل، مثال



جمهورية الكونغو الدميقراطية، 2020
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عاوة على ذلك، فإن تعليم أطفال املدارس املخاطر املناخية 

والبيئية وكيفية إدارتها يحسن قدرتهم على التكيف ويؤهلهم 

ليصبحوا عوامل تغيير في مواجهة تغير املناخ. ويمكن لألطفال 

واليافعين تأدية دور رئي�سي في ممارسة آرائهم واهتماماتهم، وتحديد 

.
ً
الحلول وتطويرها، وتعزيز الحياة املستدامة بيئيا

 لضمان 
ً
 ضروريا

ً
يعد دمج التعليم البيئي في املناهج املدرسية أمرا

اتخاذ األطفال خيارات مدروسة بشأن العمل املناخي واالستدامة 

املناخية. وبحسب الدراسات، إذا تلقى 16% فقط من طاب 

 
ً
املدارس الثانوية في البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط تعليما

بشأن تغير املناخ، فإن انبعاثات الكربون ستنخفض بنحو 19 

مليار طن بحلول عام 2050. وإذا تلقى جميع األطفال مثل هذا 

: سيساعد في بناء شعور 
ً
 عميقا

ً
التعليم، فقد يكون ذلك تحوال

قوي بالقدرة والتمكين، ما يؤثر على خيارات نمط حياة األطفال 

 عن 
ً
واليافعين واتخاذ القرار لتقليل بصمتهم الكربونية، فضا

 في الحلول املناخية. وتعليم 
ً
تحسين قدرتهم على أن يصبحوا روادا

األطفال أهمية حماية أنظمتنا البيئية وكوكبنا اليوم سيضمن 

نموهم ليصبحوا راشدين واعين باملناخ، وليعطوا األولوية 

لاستدامة البيئية، ويساهموا مساهمة هادفة في تنامي االقتصاد 

األخضر ويستفيدوا منه.
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لتغذية أطفال العالم البالغ عددهم 2.3 مليار وضمان حصولهم على 

أنظمة غذائية صحية وتغذية مستدامة ومالئمة للمناخ، ثمة حاجة 

 في القطاعني العام واخلاص لتشجيع الزراعة 
ً
إلى حملة منسقة عامليا

الصديقة للمناخ، عبر نقل التكنولوجيا واملمارسات إلى املجتمعات 

التي هي في أمس احلاجة إليها. وسيكون لهذه احلملة هدف ثالثي 

هو: حتسني الصحة والتغذية عبر ضمان األمن الغذائي، ومنع اآلثار 

املناخية والبيئية للزراعة، وإعادة استثمار الطاقة في املجتمعات 

املحلية.

ومن األمثلة على اإلجراءات املحددة ما يلي:

•  االستثمار في تكنولوجيات مقاومة للمناخ: املحاصيل املقاومة 

للجفاف، والرا املوفر للمياه، ورسم اخلرائط باألقمار 

الصناعية.

•  االستثمار في املمارسات الزراعية املستدامة: وقف قطع 

األشجار، واستصالح التربة، وحماية التنوع البيولوجي، 

واألسمدة غير املؤذية، ومكافحة اآلفات.

•  االستثمار في األغذية الصحية: املحاصيل عالية القيمة 

الغذائية )وليس املحاصيل عالية القيمة فقط( والتنوع بدل 

الزراعة األحادية.

•  االستثمار في التشاور واملشاركة املجتمعية: امللكية في أيدا 

املزارعني واملجتمعات، وخاصة النساء.

•  ثمة أبعاد مهمة أخرى يجب مراعاتها كالوجبات املدرسية 

والتثقيف بشأن النظم الغذائية الصحية. لكن من الواضح 

أن التخفيضات املحتملة لالنبعاثات ستكون هائلة عند تبني 

زراعة أكثر استدامة.



الفقر وانعدام الحماية االجتماعية

في جميع أنحاء العالم، يعاني قرابة 1.2 مليار طفل من فقر متعدد 

األبعاد، ويفتقرون إلى الضروريات كالتعليم األسا�سي والتغذية 

والصحة والسكن واملياه والصرف الصحي والنظافة. كما أن 

احتمال أن يعيش األطفال في فقر مدقع أكبر مرتين من البالغين، 

حيث يعيش نحو 356 مليون طفل في فقر مدقع، أي بأقل من 

1.90 دوالر في اليوم. وحتى في البلدان األكثر ثراء، يعيش واحد من 

كل سبعة أطفال في فقر، واحتمال أن يصبح األطفال فقراء يبلغ 

ضعف هذا االحتمال لدى البالغين.

واألطفال الفقراء أكثر عرضة للصدمات والضغوط البيئية، ألن 

لديهم أقل املوارد وأضعف القدرات على التكيف. تشير تقديرات 

األبحاث الحديثة إلى أن تغير املناخ بمفرده سيدفع نحو 132 

مليون شخص آخر إلى هاوية الفقر املدقع بحلول عام 2030.

:
ً
 هم األكثر عرضة للخطر ألسباب عدة. فهم غالبا

ً
واألكثر فقرا

•  يعتمدون على النظم الطبيعية في سبل العيش. يعتمد 
 على املوارد 

ً
 أو مباشرا

ً
 كبيرا

ً
70% من فقراء العالم اعتمادا

الطبيعية لكسب عيشهم، كالزراعة أو الصيد أو صيد 

األسماك. والضعف مرتفع بشكل خاص في املناطق الريفية 

التي ال توجد فيها أسواق حسنة األداء. وهذا االعتماد على 

الزراعة يجعلهم عرضة بشكل خاص للصدمات والضغوط 

البيئية. باإلضافة إلى ذلك، يقيم الفقراء عادة في مناطق هشة 

، حيث تستنفد املوارد الطبيعية بسرعة أكبر، ما يفاقم 
ً
بيئيا

ضعفهم.

•  التنوع واملرونة لديهم محدودان في خيارات سبل العيش. 
وضعف التنوع االقتصادي يفاقم الهشاشة، خاصة إذا لم 

توجد بدائل يمكن االعتماد عليها عند حدوث الصدمات. على 

 على 
ً
سبيل املثال، في آسيا حيث يعتمد فقراء الريف غالبا

الزراعة، سببت الفيضانات والعواصف بين عامي 2008 

و2018 خسائر في املحاصيل واملاشية بلغت 11 مليار و10 

 أكبر لتنويع 
ً
مليارات دوالر على التوالي. كما أن من يملك فرصا

الدخل كاألثرياء الذين تتاح لهم فرص أفضل للحصول على 

القروض والخدمات املالية والذين يتمتعون بمرونة أكبر في 

استخدام هذه املوارد، كالتأمين، هم أكثر قدرة على التعافي 
بعد الفيضانات والعواصف. بينما يتحمل الذين يعتمدون 

على الزراعة فقط أكبر الخسائر. في املناطق األفقر، حيث 

، تكون فرص التكيف مع 
ً
يكون التنوع االقتصادي ضعيفا

سبل العيش البديلة ملواجهة تغير املناخ محدودة، وهذا يدفع 

الناس إلى مزيد من الفقر.

•  نقص األصول والبنية التحتية الضرورية للصمود. يختلف 
تأثير الصدمات أو املخاطر املناخية نفسها باختاف األماكن 

واألشخاص. فاألشخاص األكثر ثراء قد يخسرون أكثر - 

بالقيمة املطلقة - جراء املخاطر املناخية كالفيضانات، بينما 

 أكبر بالقيمة النسبية، 
ً
تكون خسارة األشخاص األكثر فقرا

نتيجة نقاط ضعف عديدة يتعرضون لها، كالفقر باألصول 

 في األسر التي 
ً
وضعف البنية التحتية. واألطفال األكثر فقرا

 أقل من مواردها يكونون أضعف 
ً
 أقل ودخا

ً
تملك أصوال

في مقاومة تغير املناخ وسرعة التعافي من الصدمات. كما 

أن توفر البنية التحتية املائمة قد يعني الفرق بين الحياة 

واملوت في حالة الكوارث. فاملباني املدرسية القوية تنقذ حياة 

األطفال أثناء الزالزل وتقلل تعطيل التعليم، والبنية التحتية 

املرنة لقطاع النقل تسمح للناس بالهرب من خطر األعاصير 

أو الفيضانات الوشيكة، كما أن البنية التحتية املائمة 

للمياه والصرف الصحي والنظافة تقلل انتشار األمراض 

املنقولة باملياه.

•  مضطرون لبيع األصول رغم أنها ضرورية لصمودهم 
 ما يضطر 

ً
وتعافيهم في املستقبل. في أوقات األزمات، غالبا

الفقراء إلى بيع أصول عيشهم كاألرض واملاشية وأدوات 

الزراعة للحصول على الخدمات أو املوارد األساسية كالغذاء 

أو املأوى. وهذه األصول توفر لألسر شبكة أمان في أوقات 

األزمات وهي ضرورية لصمودها وتعافيها من املخاطر املناخية 

في املستقبل. ولذا فإن امتاك القليل منها أو عدم امتاكها 

 يضعف بشدة قدرة الفرد على التعافي بسرعة من 
ً
إطاقا

الصدمات والضغوط البيئية. كما سيجد الفقراء صعوبة في 

استبدال هذه األصول على املدى الطويل بسبب تدني الدخل 

واملرونة االجتماعية واالقتصادية.

الطفل الفقير الذي يفتقر إلى 
احلماية االجتماعية أكثر عرضة 

للصدمات والضغوط املناخية 
والبيئية.
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الخريطة 26: درجات مكون الفقر واألصول والحماية االجتماعية 
في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

املصدر: انظر منهجية مؤرش مخاطر املناخ عىل األطفال لالطالع عىل التفاصيل. 

بيانات الفقر والالمساواة وأصول التواصل والحامية االجتامعية والتمكني 

االقتصادي من: مجموعة العمل املعنية بالفقر العاملي التابعة للبنك الدويل؛ 

مجموعة أبحاث التنمية التابعة للبنك الدويل؛ االتحاد الدويل لالتصاالت، 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومؤرش التنمية العاملية للبنك الدويل، وأسباير 

البنك الدويل، وقاعدة بيانات مؤرش البنك الدويل.

إتاحة الخدمات املالية للجميع أساسيان للحد من التأثر بتغير املناخ الحماية االجتماعية و

يجعل نقص الحماية االجتماعية - سياسات وبرامج وقاية 

أو حماية الناس من الضعف والفقر واإلقصاء االجتماعي 

 بتغير املناخ. ومن األمثلة على الحماية 
ً
- األطفال أكثر تأثرا

االجتماعية اإلعانات النقدية ومنح األطفال والوجبات املدرسية 

ومساعدة األسر في الوصول إلى خدمات كالرعاية الصحية 

والطعام املغذي والتعليم ألطفالهم. وهناك اثنان من كل ثاثة 

أطفال في العالم ال يحصان على أي شكل من أشكال الحماية 

االجتماعية، ما يجعلهم عرضة للصعوبات االقتصادية واإلقصاء 

االجتماعي، وهو ما يتفاقم بالتأكيد مع تغير املناخ.

تساعد اإلعانات النقدية األطفال الضعفاء بطرق عدة، مثل الحد 

من الفقر النقدي، وزيادة املبلغ الذي يمكن إنفاقه على الغذاء، 

ومساعدة األسر في دفع رسوم التعليم، وتعزيز جودة املنازل بعد 

التدمير أو النزوح. على سبيل املثال، في غانا، يقدم برنامج تمكين 

سبل العيش ضد الفقر إعانات نقدية لألسر التي تعيش في فقر 

 7.50 
ً
مدقع ولديها أطفال معرضين للخطر. تتلقى األسر شهريا

 للمساعدة في تخفيف الفقر وبناء سبل عيش 
ً
 تقريبا

ً
- 14 دوالرا

مستدامة. تعد برامج اإلعانات النقدية كبرنامج تمكين سبل العيش 

ضد الفقر طريقة ناجحة ملساعدة األطفال في الخروج من الفقر، 

وبالتالي تقليل تأثرهم بتغير املناخ، حيث يوفر لهم أصول وقدرات 

اقتصادية متزايدة للتكيف.

في حاالت الطوارئ، تصبح الحماية االجتماعية ضرورية لضمان 

حصول األطفال وأسرهم على املوارد الازمة لتلبية احتياجاتهم 

والتكيف مع الضغوط البيئية دون اللجوء إلى استراتيجيات تكيف 

سلبية ذات آثار مدمرة في املديين املتوسط والطويل. وهذا يتطلب 

أن تكون أنظمة الحماية االجتماعية مهيأة ملواجهة األزمات، كأن 

 آليات لتحديد الصدمات املحتملة، وأنظمة تشغيل 
ً
تمتلك مثا

سريعة االستجابة، وطرق للتمويل الطارئ تسمح بالتوسع السريع.

تعرض األطفال للمخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية   - 69



الشكل 7: الحصول على الحماية االجتماعية يؤثر على قدرة الطفل على التكيف مع الصدمات املناخية

تبني مؤشر مخاطر املناخ على األطفال - 70

خيارات مرنة ومتنوعة لسبل العيش

عدم االضطرار إلى بيع أصول ضرورية للمرونة

الشمول املالي

الوصول إلى سياسات وبرامج 
احلماية االجتماعية

 توفر األصول والبنية 
التحتية الضرورية للمرونة

استدامة مع 
قدرة دائمة على 

التكيف

استمرار 
احلصول 

على احلماية 
االجتماعية

زيادة القدرة على 
حتمل الصدمات

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

 أطفال حيصلون 
على حماية اجتماعية كافية  

يؤدا احلد من الفقر وتوفير احلماية االجتماعية إلى حتسني القدرة على حتمل 
:
ً
الصدمات املناخية، من خالل، مثال

حلقة مفرغة 
ذات نتائج أسوأ 

باستمرار

ضعف احلصول 
على احلماية 
االجتماعية

تراجع املرونة

 أطفال ال حيصلون 
على حماية اجتماعية كافية 

الصدمات املناخيةالصدمات املناخية

يؤدا الفقر ونقت احلماية االجتماعية املترافقني مع التعرض لصدمات املناخ إلى 
:
ً
نتائج أسوأ من خالل، مثال

االعتماد الشديد على أنظمة الطبيعة

نقص األصول والبنية التحتية 
الضرورية للمرونة

ضعف الوصول إلى سياسات 
وبرامج احلماية االجتماعية

محدودية تنوع ومرونة خيارات سبل العيش

االضطرار إلى بيع أصول ضرورية 
للمرونة والتعافي املستقبلي

الشمول املالي



مستويات التعرض تفاقم نقاط الضعف، 
ونقاط الضعف تفاقم مستويات التعرض

لسوء الحظ، فإن عدم حصول األطفال على هذه الخدمات 

الضرورية األساسية )كاملياه والصرف الصحي والنظافة والصحة 

والتعليم والحماية االجتماعية( ليس فقط يزيد تأثرهم بتغير 

املناخ، بل أن تغير املناخ يجعل حصولهم عليها أكثر صعوبة. 

 إلى 
ً
وبالتالي، ندخل في حلقة مفرغة، تدفع األطفال األكثر ضعفا

مزيد من الفقر وفي الوقت نفسه تزيد خطر تعرضهم ألسوأ آثار 

تغير املناخ. عاوة على ذلك، تتفاعل نقاط الضعف ومستويات 

 فيما بينها، ما يؤدي إلى تضخيم اآلثار. وتتفاقم 
ً
التعرض أيضا

هذه الحلقة املفرغة بسبب عدم االعتراف بآراء األطفال وقدراتهم، 

ما يقوض قدراتهم على املواجهة والتكيف.

الشكل 8: األطفال املحاصرون في حلقة مفرغة من زيادة التعرض ومواطن الضعف يواجهون زيادة في املستوى العام للمخاطر
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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

ـة م
ـمـن املرـجـح أن تفاـقـم اآلـثـار مجتمـع

ً قرا

د ف
فقرالالمساواة مما يدفع األطفال األش

إلى مزيد من ال
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فكرة واعدة: توفير شبكة أمان 
مناخية جلميع األطفال

يزيد تغير املناخ تواتر الصدمات وشدتها. ولهذه الصدمات 

. ولكننا 
ً
 وفقرا

ً
 على دخل األسر األشد ضعفا

ً
أثر شديد جدا

 وتعديله والبناء عليه 
ً
نستطيع توسيع ما هو موجود أصال

من أجل إنشاء نظم حماية اجتماعية مراعية للمناخ. ميكننا 

إنشاء أنظمة حماية اجتماعية ليس فقط أقوى وتصل 

إلى مزيد من الناس، بل وأكثر مرونة واستجابة للصدمات 

املناخية. وميكننا تصميم استجابة النظام بطريقة تراعي 

مخاطر املناخ ونقاط الضعف املعروفة في التخطيط 

والتحليل والعمليات ذات الصلة. وميكننا حتديد فئات 

جديدة شديدة الضعف، عبر تقييم السكان من منظور 

التعرض للمخاطر والصدمات املناخية والبيئية. إن توفير 

أرضية حماية اجتماعية ال يساعد على منع انزالق األطفال 

 في براثن الفقر فحسب، بل ويبني 
ً
 وضعفا

ً
األشد فقرا

املرونة، وميكن أن يحول إمكاناتهم اإلنتاجية ويساعد في 

 وشدة بسبب تغير املناخ.
ً
إدارة األزمات التي تزداد تواترا



مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

يقدم هذا التقرير تحليات ووجهات نظر جديدة بشأن تعرض 

األطفال ملخاطر تغير املناخ وتأثرهم بها، أدخلت في وضع مؤشر 

مخاطر املناخ على األطفال. نظم املؤشر وفق ركيزتين أساسيتين: 

   الركيزة 1(  التعرض للمخاطر والصدمات 

والضغوط املناخية والبيئية. 

  الركيزة 2(  هشاشة األطفال. 

 لقياس املخاطر في 163 دولة. 
ً
وفي الفئتين، يغطي املؤشر 57 متغيرا

ويتما�سى الجمع بين الخطر والتعرض والهشاشة مع التعريف 

العملي للمخاطر )2014( الذي وضعه الفريق الحكومي الدولي 

املعني بتغير املناخ.

4
صحة 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 الساحلية
والنظافة الصحية

األعاصير االستوائية
 الفقر ومواد التواصل 
واحلماية االجتماعية األمراض املحمولة بالنواقل

موجات احلرارة

تلوث الهواء

تلوث التربة واملياه
الشكل 9: النموذج النظري ملؤشر مخاطر املناخ 

على األطفال: الركائز واملكونات
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الخريطة 27: الخريطة العاملية ملؤشر مخاطر املناخ على األطفال

املصدر: يتكون مؤرش مخاطر املناخ عىل األطفال من مؤرشات عديدة تشمل جميع املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية، باإلضافة إىل هشاشة األطفال، انظر الفصل 6: املنهجية
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الركيزة 1
املناطق التي تسود فيها الصدمات والضغوط املناخية 

والبيئية )اخلريطة 28(

الركيزة 2
املناطق التي تسود فيها هشاشة األطفال )اخلريطة 29(

اخلريطة العاملية ملؤشر مخاطر املناخ على األطفال
)اخلريطة 27(

الشكل 10: تداخل أنظمة املعلومات الجغرافية

نموذج مؤشر مخاطر املناخ على األطفال هو مؤشر مركب يساعد 

في تفسير وقياس احتمال حدوث صدمات أو ضغوط مناخية وبيئية 

تؤدي إلى تراجع تقدم التنمية، وتعميق الحرمان و/أو األوضاع 

اإلنسانية التي تؤثر على األطفال أو األسر والفئات الضعيفة. 

يسعى هذا املؤشر إلى: أ( تحديد البلدان أو املناطق املعرضة لخطر 

تعميق حرمان األطفال واألوضاع اإلنسانية التي تؤثر على األطفال 

نتيجة تعرضهم للصدمات أو الضغوط املناخية والبيئية؛ ب( فهم 

العوامل األساسية التي يمكن أن تسهم في هذه املخاطر.

مــن املهــم أن ناحــظ أنهــا املخاطــر الحاليــة فقــط، وأن التوقعــات قــد 

. علــى ســبيل املثــال، قــد تصبــح 
ً
 أو ســلبا

ً
تغيــر عوامــل الخطــر - إيجابــا

حــاالت الجفــاف أقــل شــدة إذا هطلــت أمطــار أكثــر فــي املنطقــة نتيجــة 
تغيــر املنــاخ؛ وقــد تصبــح الفيضانــات أقــل شــدة إذا انخفــض هطــول 

األمطــار نتيجــة تغيــر املنــاخ. كمــا تؤثــر التغييــرات األخــرى كالنمــو 

 
ً
االقتصــادي أو التغييــر الديموغرافــي علــى اآلثــار املســتقبلية إيجابــا

.
ً
أو سلبا

من املهم أيًضا ماحظة أن هذا املؤشر ال يشمل دول الجزر 

الصغيرة 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 متعددة املخاطر. 

درج في هذا اإلصدار. وستحاول اإلصدارات 
ُ
ولهذا السبب، لم ت

املستقبلية من الدليل معالجة قضايا البيانات في تلك الدول.
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الشدة  

  عالية جداً 
  عالية  

  متوسطة   
  منخفضة  

  منخفضة جداً  
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 28: املناطق التي تسود فيها الصدمات والضغوط املناخية والبيئية )الركيزة 1 من مؤشر مخاطر املناخ على األطفال(

املصدر: انظر الفصل 6: املنهجية
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الشدة  

  عالية جداً 
  عالية  

  متوسطة   
  منخفضة  

  منخفضة جداً  
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 29: املناطق التي تسود فيها هشاشة األطفال )الركيزة 2 من مؤشر مخاطر املناخ على األطفال(

املصدر: انظر الفصل 6: املنهجية
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ما اجلديد في مؤشر مخاطر املناخ 
على األطفال

رغم أن مؤشرات املخاطر املناخية والبيئية ليست جديدة، 

 من أبعاد 
ً
يتضمن مؤشر مخاطر املناخ على األطفال مزيدا

الهشاشة لديهم، كالصحة والتعليم والتغذية والوصول 

إلى املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واحلماية 

االجتماعية، ويقوم في جوهره على احلقيقة الثابتة بأن 

اخلدمات االجتماعية املرنة أساسية حلماية األطفال من اآلثار 

املناخية والبيئية. كما يستخدم املؤشر بيانات محسنة وأعلى 

دقة عن املخاطر املناخية والبيئية تقيس التأثيرات املحلية 

بدقة أعلى بفضل أنظمة معلومات جغرافية متطورة تسمح 

 من منطقة معينة 
ً
بقياس املؤشرات في كل كيلومتر مربع بدال

، ال يقتصر املؤشر على املخاطر املناخية، 
ً
أو بلد معني. أخيرا

 التي 
ً
بل يطبق نظرة شاملة على املشاكل البيئية عموما

يواجهها األطفال - كتلوث الهواء أو التعرض لضغوط مؤذية 

 تترك في الغالب 
ً
أخرى. وهذا مهم ألن املخاطر البيئية عموما

 ملموسة ومباشرة أكثر بكثير على األطفال، فتزيد 
ً
 آثارا

ً
أيضا

 مضاعفة على 
ً
مجموعة العوامل التي ميكن أن تخلف آثارا

.
ً
هشاشة األطفال، وبالتالي مخاطر تغير املناخ عموما



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

9.15.17.6بنغاديش15

7.18.17.6بنن15

7.37.87.6بوركينا فاسو15

7.18.17.6إثيوبيا15

6.98.27.6السودان15

7.87.37.6توغو15

الجــدول 1 

البلــدان التــي يواجــه أطفالهــا أشــد املخاطــر 
بســبب تغيــر املنــاخ والتدهــور البيئــي

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

8.25.06.9جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية35

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

5.77.56.7ماوي40

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
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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

6.83.95.5فنزويا )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-اإلسامية(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

4.71.33.2بياروس130

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 السام147

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
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دعوة جلمع بيانات أكثر وأفضل

يوجد عدد من القيود أمام مؤشر مخاطر املناخ على األطفال. على سبيل 

املثال، ثمة مجموعة متنوعة من املخاطر والصدمات والضغوط املناخية 

 أخرى من تلوث 
ً
والبيئية التي لم تدرج في الركيزة ١. وهي تشمل أنواعا

التربة واملياه، بخالف التلوث بالرصاص واملبيدات احلشرية؛ والطيف 

الكامل ملظاهر الطقس القاسي الذا قد يتعرض له األطفال نتيجة 

تغير املناخ )وليس األعاصير فقط(؛ وجميع آثار ارتفاع مستوى سطح 

البحر، التي ستكون كبيرة وتتخطى عوامل أخرى عديدة. عالوة على 

ذلك، يعرض هذا التقرير مواضع تداخل املخاطر، لكن فهم األثر الكامل 

 من التحليل.
ً
للمخاطر املتداخلة يتطلب مزيدا

 قيود أمام الركيزة الثانية. وأحد القيود الرئيسية هو نقت 
ً
يوجد أيضا

البيانات املحلية عن جوانب هشاشة األطفال. باستخدام البيانات املحلية، 

ميكننا دراسة أين تتفاعل املخاطر املناخية والبيئية املحددة مع جوانب 

الهشاشة. وثمة قيد آخر هو التحليل االستشرافي. فاملؤشر يدرس 

املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية فقط باإلضافة إلى 

جوانب الهشاشة احلالية عند األطفال - لكن لم يتحدد بعد كيف سيتغير 

تدهور املناخ والبيئة ونقاط هشاشة األطفال، وأين، في العقود املقبلة.

هذه محاولة لتقدق منظور فريد، ونأمل أن يكون أفضل، بشأن املخاطر 

املناخية والبيئية التي يتعرض لها األطفال، كما أنها دعوة إلى جمع 

 
ً
بيانات أكثر وأفضل. لن نتمكن من فهم املخاطر التي تواجه األطفال حقا

وتلبية احتياجاتهم في ضوئها إال ببيانات وأدلة أكثر وأفضل.
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مواجهة املخاطر

يمكن مواجهة عوامل الخطر املحددة في مؤشر مخاطر املناخ على 

األطفال بطرق مختلفة، من بينها معالجة أبعاد التعرض للمخاطر 

في الركيزة 1؛ أو معالجة أبعاد هشاشة األطفال في الركيزة 2؛ 

أو توسيع أدوات زيادة االستدامة البيئية، والحد من االنبعاثات، 

وإشراك األطفال واليافعين في إيجاد الحلول، وتنفيذ برامج وآليات 

للحد من مخاطر الكوارث تشمل الركيزتين.

يعرض هذا الفصل سيناريوهات النمذجة التي تقدر عدد األطفال 

 في املخاطر نتيجة االستثمار 
ً
 كبيرا

ً
الذين قد يشهدون انخفاضا

في تقليل تعرضهم وهشاشتهم. ثم يلقي نظرة أعمق على مجموعة 

آليات االستدامة والحد من مخاطر الكوارث التي يتم اإلباغ عنها 
في إطار أهداف التنمية املستدامة، وكيف يظهر تصنيف الدول 

بحسب مؤشر مخاطر املناخ على األطفال.

بناء املرونة وتقليل التعرض: 

اختبار الحساسية عن طريق نمذجة التغيرات 
في املخاطر

تقدر السيناريوهات النموذجية التالية عدد األطفال الذين قد 

 في املخاطر إذا استثمرت البلدان في 
ً
 كبيرا

ً
يشهدون انخفاضا

الحد من تعرضهم للمخاطر املناخية والبيئية، وفي تقليل جوانب 

الهشاشة لديهم عبر تحسين الحصول على الخدمات األساسية.

يدرج في النموذج أن االستثمارات التي تقلل التعرض أو الهشاشة 

هي التي تحسن درجة املكون بنسبة 50%. وكلمة "مهم أو كبير" تعني 

انخفاض بمقدار 0.5 نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على 

األطفال على املستوى الوطني. يوجد طرق عديدة لتحقيق أهداف 

الحد من التعرض للمخاطر ومن الهشاشة، وتختلف الحلول 

وتكاليفها وتحدياتها باختاف املشكلة والقطاع والظروف.

الحل الوحيد طويل األجل لتغير املناخ هو تقليل االنبعاثات 

 تدابير عديدة لتقليل التعرض 
ً
الكربونية� لكن يوجد أيضا

 في إنقاذ حياة ماليين األطفال� 
ً
والهشاشة يمكن أن تساعد أيضا

على سبيل املثال:

5
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االستثمارات التي تقلل ندرة املياه تخفض إلى حد كبير مخاطر 

 على 120 مليون طفل*� 
ً
املناخ عموما

ويشمل الحد من تعرض األطفال لندرة املياه، على سبيل املثال، 

تجنب أزمات ندرة املياه عن طريق تقييمات املوارد املائية، وسحب 

املياه بشكل مستدام، وكفاءة االستخدام، واإلنذار املبكر، والعمل 

ملنع حاالت استنزاف مصادر املياه. كما أن توفير خدمات مياه 

 عن ضمان قدرة البنية 
ً
الشرب املأمونة وامليسورة ضروري، فضا

التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدماتها على 

 العمل 
ً
تحمل مخاطر املناخ. ويشمل الحد من ندرة املياه أيضا

مع املجتمعات املحلية واألطراف املعنية بحيث تساهم إدارة 

املياه وخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في زيادة 

التماسك االجتماعي واالستقرار السيا�سي والسام، ال سيما في 

مناطق النزاع ملنع الهجمات على املوارد املائية والبنية التحتية 

للصرف الصحي واملوظفين املعنيين.

االستثمارات التي تقلل التعرض للفيضانات الساحلية تخفض 

 على 525 مليون طفل*�
ً
إلى حد كبير مخاطر املناخ عموما

يشمل الحد من التعرض للفيضانات الساحلية، على سبيل املثال، 

توسيع غابات املانغروف، واالستثمار في حلول كتحسين البنية 

التحتية على طول املناطق الساحلية املنخفضة، والحفاظ على 

مصادر املياه العذبة، وتقليل امللوحة.

االستثمارات التي تقلل التعرض ملوجات الحر تخفض إلى حد 

 على 160 مليون طفل*�
ً
كبير مخاطر املناخ عموما

يشمل الحد من التعرض ملوجات الحر تركيب مناطق مظللة في 

األماكن التي يعيش فيها األطفال ويلعبون ويتعلمون. كما يشمل 

الحلول الطبيعية كزراعة األشجار. فقد ثبت أن املساحات 

الخضراء في املناطق الحضرية تقلل متوسط درجات الحرارة. وقد 

 زيادة توفر مكيفات 
ً
يتطلب الحد من التعرض ملوجات الحر أيضا

الهواء واملراوح، وكذلك الحصول على املياه للشرب واالستحمام 

لتنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل.

*    ماحظة لجميع االستثمارات: عامل التخفيض لكل متغير أدناه بنسبة 50%. كلمة "مهم 
 بمقدار 0.5 نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 

ً
أو كبير" تعني انخفاضا

على املستوى الوطني.
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جنوب السودان، 2020
© UNICEF/UNI374959/Ryeng

االستثمارات التي تقلل التعرض لألعاصير تخفض إلى حد كبير 

 على 35 مليون طفل*�
ً
مخاطر املناخ عموما

رغم أن منع األعاصير مباشرة غير ممكن، يمكن اتخاذ تدابير 

وقائية للحد من هشاشة األطفال. يمكن أن يشمل الحد من 

التعرض لألعاصير، على سبيل املثال، االستثمار في أنظمة فعالة 

لإلنذار باألعاصير واستراتيجيات شاملة إلدارة الكوارث. كما 

يجب تثقيف األطفال بشأن التأهب للكوارث، كي يعرفوا كيفية 

االستجابة عندما يضرب اإلعصار أو يتوقع حدوثه. كما أن 

التحسينات على البنية التحتية لضمان قدرة املباني األساسية 

كاملستشفيات واملدارس على مقاومة األعاصير قدر اإلمكان يمكن 

أن تقلل املخاطر على األطفال، ما يمنع انهيار وتهدم املباني كي 

يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية وعدم تعطيل تعليمهم 

على املدى الطويل.

االستثمارات التي تقلل التعرض لفيضانات األنهار تخفض إلى 

 على 85 مليون طفل*�
ً
حد كبير مخاطر املناخ عموما

يشمل الحد من التعرض لفيضانات األنهار، على سبيل املثال، 

االستثمار في حلول كتحسين البنية التحتية ومرونة الخدمات 
التي يحتاجها األطفال أكثر من غيرهم. ويشمل ذلك الحلول 

الطبيعية، كاستصاح األرا�سي الرطبة واألهوار وحدائق األمطار 

والحفاظ عليها، ما يساعد على التحكم في الجريان السطحي في 

ظواهر الهطول الشديد، وتحسين التخطيط املكاني وإدارة املوارد 

املائية على مستوى املجتمع واملستوى املحلي. كما أن تحسين 

تدريب املجتمعات على الحد من مخاطر الكوارث وتوجيهها بشأن 

 تقليل 
ً
إدارة وحماية أنفسهم من فيضانات األنهار من شأنه أيضا

املخاطر، وكذلك ضمان وجود املدارس والعيادات في مناطق يمكن 

أن تخدم املجتمعات املتضررة، لكنها قادرة على الصمود أمام 

التعرض للفيضانات النهرية.

االستثمارات التي تقلل التعرض لألمراض املنقولة بالحشرات 

 على 
ً
املرتبطة باملناخ تخفض إلى حد كبير مخاطر املناخ عموما

10 ماليين طفل*�

يشمل الحد من التعرض لألمراض املرتبطة باملناخ، كاملاريا وحمى 

الضنك، على سبيل املثال، مكافحة ناقات األمراض، بالتركيز 

على منع انتقال الطفيليات من البشر إلى البعوض ثم العودة إلى 

 عن طريق الحد من عوامل الخطر كاملياه الراكدة 
ً
البشر، مثا

)مناطق تكاثر البعوض(، وكذلك استخدام الناموسيات املعالجة 

 تحسين إدارة الحاالت، التي 
ً
بمبيدات الحشرات. ويشمل أيضا

تتضمن التشخيص الفوري والعاج باألدوية املناسبة املضادة 

للماريا. وألن الحشرات الناقلة للمرض قد تتغير وتنتشر نتيجة 

تغير املناخ، فهذا يعني في النهاية تقليل االنبعاثات ملنع أسوأ اآلثار.

*    ماحظة لجميع االستثمارات: عامل التخفيض لكل متغير أدناه بنسبة 50%. كلمة "مهم 
 بمقدار 0.5 نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 

ً
أو كبير" تعني انخفاضا

على املستوى الوطني.
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فيجي، 2016
© UNICEF/UN012959/Sokhin

االستثمارات التي تقلل التعرض لتلوث الهواء تخفض إلى حد 

 على 120 مليون طفل*�
ً
كبير مخاطر املناخ عموما

تشمل حلول الهواء النظيف الحد من أسباب تلوث الهواء الناجم 

عن النقل والطاقة واملصادر الوطنية والعابرة للحدود، واالنتقال 

بسرعة نحو مصادر الطاقة املستدامة. ضمن املجتمعات، ثمة 

حاجة إلى تحسين إدارة موارد املجتمع، كالتخلص اآلمن من 

النفايات، ووقف استخدام الوقود الصلب للطهي، وتحسين 

خيارات النقل العام، وتقديم نصائح لتخفيض التلوث. كما تشمل 

توفير تهوية أفضل، باإلضافة إلى العزل، حسب مصدر امللوثات 

في املنازل. ويمكن تقديم نصائح بشأن حماية النفس واألسرة من 

 تحسين تخطيط 
ً
تلوث الهواء. ويشمل الحد من التعرض أيضا

املدن وضمان عدم بناء املصادر امللوثة بالقرب من املدارس 

واملاعب. كما يشمل تحسين رصد تلوث الهواء والتوعية بآثاره 

الضارة. فالتوعية تشجع املواطنين على املبادرة بالعمل والدعوة 

للتغيير. وكلما زادت املعرفة عن تلوث الهواء، يمكن تنفيذ مشاريع 

أكثر ماءمة لحماية األطفال من آثاره السلبية.

االستثمارات التي تقلل التعرض لتلوث التربة واملياه تخفض إلى 

 على 55 مليون طفل*�
ً
حد كبير مخاطر املناخ عموما

يتطلب الحد من تلوث التربة واملياه مجموعة من التدابير في 

 
ً
شتى امللوثات. وهنا، درسنا الرصاص واملبيدات الحشرية، نظرا

لتأثيرها الشديد على األطفال. وستتطلب معالجة تلوث التربة 

واملياه تحسين القدرة على الرصد واإلباغ، بما في ذلك تعزيز دور 

قطاع الصحة في الوقاية وتشخيص تعرض األطفال. وهذا يتطلب 

تحسين إدارة املواقع املؤذية الحتوائها على الرصاص واملبيدات 

الحشرية ومعالجتها وعاجها - بما في ذلك تحسين معايير تصنيع 

الرصاص وإعادة تدويره. ويتطلب توعية السكان وتغيير السلوك، 

بحيث يكون اآلباء واألطفال على دراية بهذه املواقع، وكيفية منع 

التعرض لها. كما يتطلب تشريعات وسياسات للحد من مخاطر 

التعرض في املقام األول - بما في ذلك إنفاذ اللوائح الخاصة بإدارة 

املواد الكيميائية. بالنسبة للرصاص، يشمل ذلك تنفيذ وإنفاذ 

معايير البيئة والصحة والسامة الخاصة بتصنيع وإعادة تدوير 
بطاريات الرصاص الحمضية والنفايات اإللكترونية واملواد األخرى 

التي تحتوي على الرصاص.
*    ماحظة لجميع االستثمارات: عامل التخفيض لكل متغير أدناه بنسبة 50%. كلمة "مهم 

 بمقدار 0.5 نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 
ً
أو كبير" تعني انخفاضا

على املستوى الوطني.
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منغوليا، 2017
© UNICEF/UN0255483/Bayarsaikhan

فكرة واعدة: التوعية بأحوال الهواء

 من مناطق 
ً
ميكن أن يكون حتسني رصد تلوث الهواء، بدءا

العالم التي يوجد فيها رصد محدود، أول حافز للتغيير. 

ثمة نقت كبير في رصد جودة الهواء. واالستخدام 

املدروس ألنظمة جودة الهواء املتطورة يساعد في تزويد 

الناس مبعلومات ورسائل صحية عامة غنية وآنية عن 

حالة الهواء. وباملثل، ميكن عمل الكثير باستخدام أجهزة 

استشعار محمولة منخفضة التكلفة. وعلى سبيل املثال، 

فإن استخدام أنظمة دقيقة لرصد جودة الهواء بشكل 

آني في أجنحة األمهات وحديثي الوالدة وفي املدارس 

ليس فقط ُيحسن رصد جودة الهواء املراعي لألطفال، بل 

 العمل مع مقدمي الرعاية حلماية األطفال من 
ً
ُيسهل أيضا

آثار تلوث الهواء. إن حتسني وعي الناس وفهمهم ملخاطر 

تدني جودة الهواء يساعدهم ليس في حماية أنفسهم 

فحسب، بل وفي حتديد مصادر التلوث والدعوة إلى احلد 

.
ً
من االنبعاثات التي تزيد مستويات تلوث الهواء أساسا



االستثمارات التي تحسن الحصول على خدمات مرنة في مجال 

املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تخفض إلى حد كبير 

 على 415 مليون طفل*�
ً
مخاطر 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 لاحتياجات 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

الشخصية فيه على مواجهة األزمات.

االستثمارات التي تحسن النتائج التعليمية تخفض إلى حد كبير 

 على 275 مليون طفل*�
ً
مخاطر املناخ عموما

لاستثمار في تعليم االستدامة أثر متضاعف هائل. فتحسين 

التعليم الذي يبني املعارف واملهارات يساهم في تحسين ممارسات 

االستدامة وتقليل االنبعاثات على املستويات الفردية واملؤسسية 

واملجتمعية. ويشمل تحسين نتائج التعليم، على سبيل املثال، 

االستثمار في البنية التحتية املقاومة للكوارث للحد من 
االنقطاعات الطويل في عملية تعلم األطفال، وكذلك الحلول 

 عن اإلنصاف. 
ً
التي تزيد إمكانية الوصول، كالتعلم الرقمي، فضا

فاإلنصاف في الوصول مهم في النوع االجتماعي، وفي مراحل 
الحياة )من الطفولة املبكرة حتى املراهقة(، وكذلك لألطفال ذوي 

 
ً
. وتحسين النتائج التعليمية يعني أيضا

ً
اإلعاقة املهمشين غالبا

ضمان جودة التعلم، كتوفير بيئة آمنة وودية، ومعلمين مؤهلين 

ومتحمسين، وتعليم لغات يمكن للطاب فهمها. وهذا يعني إدراج 

أحدث املعارف والعلوم املتعلقة بتغير املناخ في املناهج الدراسية 
الوطنية وكذلك ضمان اكتساب األطفال املهارات التي يحتاجون 

إليها للنجاح في الحياة. واملقصود هو املهارات ذات الصلة بمستقبل 

العمل، كاالقتصاد األخضر املتنامي وسبل العيش األقل عرضة 

آلثار تغير املناخ وتدهور البيئة. ويعد التعلم القائم على املهارات 

 لتمكين األطفال واملراهقين واملعلمين من املشاركة 
ً
 أيضا

ً
ضروريا

في أنشطة تخفيف آثار املناخ والتكيف معها وتحمل آثارها في 

 من الحل ملشكلة 
ً
املدارس، لتشجيع األطفال على أن يصبحوا جزءا

تغير املناخ.

االستثمارات التي تحسن الحصول على الخدمات الصحية 

 على 460 
ً
والتغذوية تخفض إلى حد كبير مخاطر املناخ عموما

مليون طفل*�

يشمل تحسين الحصول على الخدمات الصحية، على سبيل 

املثال، االستثمار في خدمات رعاية جيدة لألمهات واألطفال حديثي 

الوالدة، واستدامة برامج التطعيم، ودعم الخدمات الوقائية 

والتعزيزية والعاجية لالتهاب الرئوي واإلسهال واملاريا وغيرها 

من االضطرابات الصحية عند األطفال. كما أنه يتضمن تحديد 

التهديدات الصحية املتغيرة التي يواجهها األطفال نتيجة العوامل 

 لذلك. 
ً
املناخية والبيئية وإعطاء األولوية للحلول الصحية وفقا

 دعم صحة املراهقين وعافيتهم وتوفير املعلومات 
ً
ويشمل أيضا

الصحية حسب العمر. كما أنه يتطلب تعزيز األنظمة الصحية 

لتقديم خدمات متكاملة لألطفال.

االستثمارات التي تحسن الحصول على الحماية االجتماعية 

 على 
ً
والحد من الفقر تخفض إلى حد كبير مخاطر املناخ عموما

310 مليون طفل*�

يتطلب تحسين الحصول على الحماية االجتماعية العمل على 

تحقيق التغطية الشاملة ملنافع األطفال واألسرة باإلضافة إلى 

ضمان أن توفر أنظمة الحماية االجتماعية اتصاالت بخدمات 

حيوية أخرى في مجاالت الصحة والتعليم والتغذية وكذلك مع 

العاملين في الرعاية االجتماعية. ومن األمور الحاسمة تحسين قدرة 

أنظمة الحماية االجتماعية على مواجهة مشاكل املناخ، بحيث 

تكون أكثر قدرة على التكيف مع طبيعة الصدمات والضغوط 

املتغيرة بسرعة. ويتطلب ذلك فهم آثار تغير املناخ املتزايدة 
باستمرار التي يواجهها األطفال ومن يرعاهم وتصميم حلول 

الحماية االجتماعية لتكون قادرة على االستجابة بسرعة. بالنسبة 

 
ً
لألطفال وأسرهم، يساعد ذلك في جعل الصدمة املناخية اضطرابا

 من دفع األسر إلى فقر طويل األمد.
ً
 بدال

ً
مؤقتا

*    ماحظة لجميع االستثمارات: عامل التخفيض لكل متغير أدناه بنسبة 50%. كلمة "مهم 
أو كبير" تعني انخفاض بمقدار 0.5 نقطة على األقل في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 

على املستوى الوطني.
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  ال يوجد بيانات 

 الخريطة 30: البلدان مرتفعة االنبعاثات 
)طن متري لكل نسمة(

املصدر: بيانات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون التي أخذت من دليل بيانات 

مؤرش التنمية العاملية للبنك الدويل، املصدر األصيل: مركز تحليل معلومات 

ثاين أكسيد الكربون، قسم العلوم البيئية، مخترب أوك ريدج الوطني، 

تينييس، الواليات املتحدة.

 مؤشر مخاطر املناخ على األطفال في سياق االستدامة 
البيئية وتدابير الحد من مخاطر الكوارث

إن فهم قابلية التأثر والتعرض لألخطار، وبالتالي املخاطر، التي 

يواجهها األطفال بسبب تغير املناخ هو أساس فهم كيفية حمايتهم 

بشكل أفضل. لكن تداخل مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 

مع املؤشرات الرئيسية للحد من مخاطر الكوارث واالستدامة 

البيئية يقدم فكرة عن بعض الفجوات الخاصة التي يواجهها 

املجتمع العالمي في مساعدة أفقر املناطق على توفير حماية أفضل 

لألطفال.

االنبعاثات العاملية

 تكون 
ً
. فرغم أن املناطق األكثر ضعفا

ً
تغير املناخ غير عادل إطاقا

 من مشاكل تغير املناخ، إال أنها األقل مساهمة في 
ً
األكثر تضررا

 ملؤشر مخاطر 
ً
 وفقا

ً
أسبابها. فالدول املعرضة ملخاطر شديدة جدا

املناخ على األطفال ال تصدر سوى 9% من انبعاثات الكربون 

العاملية، بل إن الدول العشر األكثر هشاشة بحسب املؤشر 

مسؤولة عن 0.55% فقط من تلك االنبعاثات. وهذا يؤكد أهمية 

البلدان ذات االنبعاثات املرتفعة في دعم القدرة على التكيف لدى 

األطفال والبلدان األكثر هشاشة. 

تبني مؤشر مخاطر املناخ على األطفال - 90



 للمخاطر وفق مؤشر مخاطر املناخ على 
ً
تصدر أكثر 33 دولة تعرضا

األطفال 9% فقط من انبعاثات الكربون العاملية. وتصدر أكثر 10 دول 
 لهذه املخاطر 0.5% فقط من االنبعاثات العاملية.

ً
تعرضا

الجــدول 2:
اتــب األعلــى علــى مؤشــر مخاطــر املنــاخ   املر

انبعاثــات ثانــي أكســيد   علــى األطفــال و
الكربــون املقابلــة

الجــدول 3:
أعلــى 20 دولــة فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
)% مــن االنبعاثــات العامليــة( وترتيبهــا وفــق مؤشــر 

مخاطــر املنــاخ علــى األطفــال

املصدر: بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم تنزيلها من كتالوج بيانات مؤشر التنمية العاملية للبنك الدولي، املصدر األصلي: مركز تحليل 
معلومات ثاني أكسيد الكربون، قسم العلوم البيئية، مختبر أوك ريدج الوطني، تيني�سي، الواليات املتحدة.

املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 
البلداألطفال 

الدرجة على مؤشر 
مخاطر املناخ على 

نسبة انبعاثات األطفال
الكربون العاملية

انبعاثات الكربون 
تراكميلكل فرد )طن متري(

1
جمهورية أفريقيا 

 انبعاثات تراكمية:8.70.0010.07الوسطى
  0.55% من 

االنبعاثات العاملية

عدد السكان التراكمي: 
502 مليون

 االنبعاثات التراكمية 
لكل فرد: 0.4 طن متري

8.50.0030.07تشاد2

8.50.3840.67نيجيريا2

8.40.0090.25غينيا4

8.40.0010.17غينيا-بيساو4

8.40.0020.05الصومال4

8.20.0070.10النيجر7

8.20.0040.13جنوب السودان7

9
جمهورية الكونغو 

8.00.0060.03الديمقراطية

7.90.0800.89أنغوال10

7.90.0250.34الكاميرون10

7.90.0100.13مدغشقر10

7.90.0200.23موزامبيق10

املرتبة في 
انبعاثات 
الكربون 

)نسبة من 
االنبعاثات 

البلدالعاملية(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

املرتبة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

30.307.41406.7الصين1

14.6315.24805.0الواليات املتحدة2

7.151.80267.4الهند3

4.7211.13904.6االتحاد الرو�سي4

3.258.74944.5اليابان5

2.088.561422.6أملانيا6

1.8512.22725.2جمهورية كوريا7

1.857.69705.3إيران )جمهورية-اإلسامية(8

1.712.18466.5إندونيسيا9

1.6915.501173.7كندا10

1.5115.27884.7اململكة العربية السعودية11

1.393.74545.9املكسيك12

1.277.50725.2جنوب أفريقيا13

1.262.04705.3البرازيل14

1.215.02974.4تركيا15

1.1415.481213.6أستراليا16

1.055.401113.8اململكة املتحدة17

0.955.381024.1إيطاليا18

0.928.241263.5بولندا19

0.914.621024.1فرنسا20
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الجــدول 4: 
 أعلــى 20 دولــة فــي انبعاثــات الكربــون للفــرد وترتيبهــا 

وفــق مؤشــر مخاطــر املنــاخ علــى األطفــال

املصدر: بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي أخذت من دليل بيانات مؤشر التنمية العاملية للبنك الدولي، املصدر األصلي: مركز تحليل 
معلومات ثاني أكسيد الكربون، قسم العلوم البيئية، مختبر أوك ريدج الوطني، تيني�سي، الواليات املتحدة.

املرتبة حسب انبعاثات 
 الكربون لكل فرد 

البلد)طن متري(

الصدمات املناخية والبيئية 
)الركيزة 1(

 هشاشة األطفال 
)الركيزة 2(

مؤشر مخاطر املناخ على 
املرتبة على مؤشر مخاطر األطفال

املناخ على األطفال
انبعاثات الكربون لكل 

فرد )طن متري(

4.11.93.113332.42قطر1

4.61.83.312821.62الكويت2

6.02.04.310020.80اإلمارات العربية املتحدة3

3.92.33.113319.59البحرين4

2.91.82.414716.64بروني دار السام5

5.41.53.711715.50كندا6

5.41.23.612115.48أستراليا7

1.11.81.516215.33لكسمبرغ8

6.81.74.78815.27اململكة العربية السعودية9

7.31.35.08015.24الواليات املتحدة10

6.21.94.49715.19ُعمان11

6.52.04.69012.26تركمانستان12

7.31.85.27212.22جمهورية كوريا13

2.11.21.715912.10إستونيا14

5.71.94.110212.06كازاخستان15

6.51.84.69011.13االتحاد الرو�سي16

3.21.62.41479.64تشيكيا17

5.53.24.4978.83ليبيا18

4.11.02.71408.77هولندا19

6.32.14.5948.74اليابان20
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التدفقات املالية )ماليني الدوالرات األمريكية، باألسعار الثابتة، 2017( 

  عالية جداً  )< 400 دوالر( 
  عالية  )200–400 دوالر(  

  متوسطة – عالية  )100–200 دوالر( 
  منخفضة – متوسطة  )50–100 دوالر(  

  منخفضة  )صفر–50 دوالر(  
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 31: التدفقات املالية من أجل أبحاث الطاقة النظيفة 
وتطويرها وإنتاجها

املصدر: مؤرش أهداف التنمية املستدامة 7-أ-1: التدفقات املالية الدولية إىل 

البلدان النامية لدعم البحث والتطوير يف مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة 

املتجددة، مبا يف ذلك النظم الهجينة )مليون دوالر، باألسعار الثابتة(.

التدفقات املالية على الطاقة النظيفة

من العناصر األساسية في مساعدة البلدان الضعيفة على مواجهة 

تغير املناخ بشكل أفضل ضمان حصولها على الدعم الفني واملالي 

الضروري لاستفادة بشكل أكبر من الطاقة النظيفة، كالطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح. ولسوء الحظ، تشير البيانات العاملية إلى 
محدودية املساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات املالية األخرى 

، كنسبة من إجمالي التدفقات املالية 
ً
إلى البلدان األكثر ضعفا

على الطاقة النظيفة وباألرقام املطلقة. تلقت البلدان املعرضة 

ألشد املخاطر 9 مليارات دوالر فقط من التدفقات املالية الدولية 

لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الطاقة 

املتجددة، بما في ذلك النظم الهجينة.

تلقت البلدان املعرضة ملخاطر شديدة 
9 مليارات دوالر فقط في صيغة تدفقات 

مالية عاملية، معظمها على شكل 
مساعدة إمنائية رسمية، على أبحاث 
الطاقة النظيفة وتطويرها وإنتاجها.
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تم ذكر األطفال و/أو الشباب يف املساهامت املحددة وطنياً؟

  نعم 

  ال 
  ال يوجد بيانات 

ً
الخريطة 32: األطفال و/أو الشباب في املساهمات املحددة وطنيا

 املصدر: اليونيسف )2019( "هل سياسات تغري املناخ مراعية لألطفال؟"، 

بيغرام وكولون

* يتم تحديث املساهامت املحددة وطنياً من أجل مؤمتر تغري املناخ 26، 

وهذه األرقام ال تعكس التحديثات ألن العديد منها قيد البحث. تم إجراء 

التحليل عىل املساهامت املحددة وطنياً املتاحة يف عام 2019، والتي تم 

تقدميها كجزء من اتفاقية باريس. سيتم تحديث التحليل مبجرد توفر 

جميع تحديثات املساهامت املحددة وطنياً.

 وبرامج العمل الوطنية
ً
إدراج األطفال واليافعين في املساهمات املحددة وطنيا

ال يوجد �سيء اسمه سياسة محايدة إزاء األطفال. فكل سياسة، 

 على حياة األطفال. 
ً
 أو سلبا

ً
بقصد أو بغير قصد، تؤثر إيجابا

لكن رغم الطرق العديدة التي يؤثر بها تغير املناخ عليهم، يتم 

تجاهلهم باستمرار في تصميم ومحتوى سياسات املناخ والعمليات 

 املخاطر الخاصة التي 
ً
ذات الصلة. وال تعالج سياسة املناخ غالبا

يواجهونها نتيجة تغير املناخ. لألطفال الحق في سماع أصواتهم 

ووجهات نظرهم والتجاوب معها بشأن القضايا التي تؤثر عليهم، 

كما تنص اتفاقية حقوق الطفل.

 
ً
، يتضمن 42% فقط من جميع املساهمات املحددة وطنيا

ً
عامليا

إشارة مباشرة إلى األطفال أو الشباب، بينما يشير 20% فقط إلى 
. وتذكر ثاث دول فقط حقوق 

ً
األطفال )دون سن 18( تحديدا

األطفال، وخمس دول أخرى تشير إلى حقوق اإلنسان في سياق 

املساواة بين األجيال أو األجيال القادمة. وال تذكر قرابة ربع )%23( 

 األطفال أو الشباب أو مصطلحات 
ً
املساهمات املحددة وطنيا

.
ً
متعلقة باألطفال، كالتعليم، مطلقا

 بداية 
ً
إن ذكر األطفال والشباب في املساهمات املحددة وطنيا

مهمة - مع أنها ليست كافية. فهذه املساهمات يجب أن تتناول األثر 

الكامل لتغير املناخ على األطفال، وعلى التدابير املتخذة أن تذكر 

النطاق الكامل الحتياجاتهم وحقوقهم في مواجهة تغير املناخ.

40% فقط من البلدان املعرضة ملخاطر 
شديدة ذكرت األطفال و/أو الشباب في 

 
ً
مساهماتها املحددة وطنيا
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  عالية جداً  )0.8–1( 
  عالية  )0.6–0.8(  

  متوسطة – عالية  )0.4–0.6( 
  منخفضة – متوسطة  )0.2–0.4( 

  منخفضة  )0–0.2( 
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 33: إطار سنداي ودرجة االعتماد والتنفيذ

املصدر: مؤرش أهداف التنمية املستدامة 1-5-3، 11-ب-1، 13-1-2: عدد البلدان 

التي أبلغت أن لديها اسرتاتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تتامىش مع 

إطار سنداي.

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث

 
ً
تعد االستراتيجية الشاملة للحد من مخاطر الكوارث مكونا

 لحماية األطفال من آثار تغير املناخ بشكل أفضل. والحد 
ً
مهما

من مخاطر الكوارث نهج منظم لتحديد هذه املخاطر وتقييمها 

وتقليلها. وهو يهدف إلى تقليل نقاط الضعف ومخاطر الكوارث في 

املجتمع لتفادي اآلثار السلبية لألخطار الطبيعية أو الحد منها، 

وكذلك لتسهيل التنمية املستدامة.

ويفترض باستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث أن تعالج نقاط 
الضعف الخاصة باألطفال والنساء، بمن فيهم ذوي اإلعاقة وذوي 

االحتياجات الخاصة. فاألسر قد ال تعرف إلى أين تجد التوجيه، 

 عن املهارات 
ً
ومن األهمية بمكان تعزيز املعلومات والوعي، فضا

الفنية. فغياب خطط الحد من مخاطر الكوارث املراعية لألطفال 

يؤدي إلى تعريضهم للمخاطر. ويجب أن يترافق الرصد والتنبؤ 

واإلنذار املبكر باألخطار الطبيعية مع تدابير مائمة وكافية للحد 

من مخاطر الكوارث لتزويد املجتمعات باملعارف واملهارات التي 

يحتاجونها لحماية أنفسهم عند وقوع خطر طبيعي. 

لم يسجل أي من البلدان املعرضة 
 
ً
 ملخاطر شديدة درجة عالية جدا

)أكثر من 80%( على صعيد اعتماد 
 وتنفيذ استراتيجيات وطنية للحد 

 من مخاطر الكوارث تتماشى مع 
إطار سنداي

مواجهة املخاطر - 95



  عالية جداً  )%80–%100( 
  عالية  )%60–%80(  

  متوسطة – عالية  )%40–%60( 
  منخفضة – متوسطة  )20–%40( 

  منخفضة  )0–%20( 

الخريطة 34: نسبة األطفال الذين يعيشون ضمن نطاق 50 كم 
من محطات مراقبة تلوث الهواء

 Global air monitoring stations sourced from :املصدر 
 https://waqi.info/; https://www.purpleair.com; http://airqo.net/.

 Population data from Gridded Population of the World 
(version 4 (GPWv4

رصد تلوث الهواء

يساعد الرصد اآلني للتلوث على مستوى األرض في التقاط 

 - وكل ساعة حتى - بشكل أفضل. 
ً
تقلبات جودة الهواء يوميا

وهذه القياسات مهمة لتوعية السكان، ومساعدتهم على تكييف 

سلوكاتهم وأفعالهم للحد من تلوث الهواء وتقليل تعرضهم له. وهذا 

 في تحديد مصادر التلوث، وصياغة سياسة 
ً
الرصد مفيد أيضا

الصحة العامة، وإثراء العمل على مستوى املجتمع والتدخات التي 

.
ً
تستهدف الفئات األكثر تضررا

 من 
ً
معظم البلدان املعرضة ملخاطر شديدة )28 من 33( لديها عدد قليل جدا

محطات مراقبة جودة الهواء على مستوى األرض - أقل من 10% من األطفال 
 من محطات كهذه

ً
يعيش ضمن نطاق 50 كيلومترا

تبني مؤشر مخاطر املناخ على األطفال - 96



  غري هشة 
  هشة أو هشة جداً 

  ال يوجد بيانات 

الخريطة 35: املناطق الهشة

 املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2020(، دول الهشاشة 2020، 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للنرش، باريس،

https://doi.org/10.1787/ba7c22e7-en 

 مؤشر مخاطر املناخ على األطفال 
في ظروف الهشاشة والحكم والنزوح

املناطق الهشة

الحاالت أو األزمات اإلنسانية هي حدث أو سلسلة أحداث في 

 في أداء املجتمع، يؤدي إلى 
ً
 شديدا

ً
بلد أو منطقة تسبب اضطرابا

خسائر بشرية أو مادية أو بيئية، تتجاوز قدرة السكان املتضررين 

على التكيف باستخدام مواردهم. والتأثر باملناخ قضية شاملة 

 بالهشاشة. فاألطفال الذين 
ً
 وثيقا

ً
ارتبطت على الدوام ارتباطا

 
ً
يعيشون في دول هشة و/أو يعانون من أزمة إنسانية يكونون أيضا

 من تغير املناخ. وقدرتهم على مواجهة 
ً
من أكثر الفئات تضررا

املخاطر محدودة – ألن قدرة الفرد على التكيف تتوقف على درجة 

النظام املدني للدولة والشفافية السياسية واإلدارة االقتصادية 

القوية – ويعانون من ضعف املرونة الازمة للتعافي بعد الكوارث. 

لذلك، فإن الحد من الهشاشة ضروري لحماية األطفال األكثر 

 في العالم من عواقب تغير املناخ.
ً
ضعفا

 جميع الدول املعرضة ملخاطر 
 )29 من 33( 

ً
 شديدة تقريبا

ً
هي مناطق هشة أيضا
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  عالية جداً  
  عالية  

  متوسطة – عالية  
  منخفضة – متوسطة 

  منخفضة 
  ال يوجد بيانات 

الخريطة 36: كفاءة الحكم

 Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Mastruzzi, Massimo, :املصدر
 The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical

 Issues (September 2010). World Bank Policy Research Working Paper
No. 5430, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1682130

الحكم الرشيد

الحكم الرشيد يعني قدرة الحكومات على تقديم خدمات عالية 

الجودة بطريقة فعالة وشاملة، وحماية السكان الضعفاء 

وتمكينهم. وهو أمر أسا�سي لدعم حقوق األطفال وعافيتهم، لكن 

تحقيق حكم رشيد فعال وخاضع للمساءلة يظل مهمة صعبة، 

 
ً
بسبب مزيج من القدرات املحدودة واملؤسسات غير املائمة، فضا

عن الظروف االجتماعية والسياسية والتكنولوجية واالقتصادية 

املتغيرة. ولجودة الحكم أثر هائل على قدرة الدولة على االستجابة 

وإيجاد حلول سريعة وفعالة للمناخ، واألطفال في البلدان األكثر 

 بتغير املناخ يعيشون في ظروف هي األدنى على مؤشر الحكم 
ً
تأثرا

 في العالم من تغير املناخ، 
ً
الرشيد. ولحماية األطفال األكثر ضعفا

من الضروري إجراء تحسينات على الحكم.

برزت اإلدارة الرشيدة للمناخ بشكل متزايد في السنوات األخيرة. 

وهي تعني املعلومات وعمليات صنع القرار املتعلقة بتغير املناخ التي 

تتم على املستويين الوطني والدولي، وتتعلق بجميع شرائح املجتمع. 

فهذه القرارات والسياسات املناخية يجب أن تراعي األطفال 

واليافعين وتصغي آلرائهم، ألنهم طرف مهم لنجاح العمل املناخي. 

من املرجح أن تنفذ الحكومات املحلية والوطنية التي تعمل بنشاط 

وتدعو إلى إدارة مناخية شاملة لألطفال تدابير مناخية تقلل تضرر 

األطفال من تغير املناخ وتؤيد حقهم في املشاركة في اتخاذ القرارات 

املتعلقة باملناخ.

أكثر من ثالثة أرباع الدول املعرضة 
ملخاطر شديدة )26 من 30( فيها ضعف 

كبير في احلكم الرشيد
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املهجرون  )%(  

  عالية جداً  )<%15( 
  عالية  )%10–%15(  

  متوسطة – عالية  )%5–%10(   
  منخفضة – متوسطة  )%1–%5(

  منخفضة  )>%1( 

املهجرون  )باآلالف(

1  
10  

100  
1,000  

10,000  

الخريطة 37: املهجرون

إجاميل عدد األشخاص املقتلعني هو مجموع أعداد الالجئني وطالبي اللجوء 

)2020( والالجئني العائدين )2019( واألشخاص املهجرين داخلياً بسبب 

الرصاعات والعنف )2019( واألشخاص املهجرين داخلياً بسبب الكوارث )2019(. 

 )UNHCR( مصادر البيانات: مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

.)IDMC( ومركز رصد النزوح الداخيل

النزوح

في نهاية عام 2019، هجر بشكل قسري قرابة 33 مليون طفل في 

العالم. وليس من املستغرب أن يشهد كثير من البلدان شديدة 

. ومع تزايد شدة 
ً
 مستويات نزوح مرتفعة جدا

ً
الخطورة أيضا

املخاطر وتكرارها مع تغير البيئة، يتزايد النزوح الناجم عن املناخ 

بسرعة. على سبيل املثال، تضاعف النزوح املرتبط بالعواصف 

والفيضانات في جزر الكاريبي بين 2014 و2018 ستة أضعاف 

مقارنة بالفترة 2009-2013. وفي بعض الحاالت، يكون تغير املناخ 

 عن النزوح بسبب النزاعات، في الحاالت التي ينشأ 
ً
 أيضا

ً
مسؤوال

فيها النزاع بسبب املنافسة على املوارد الطبيعية التي أصبحت أكثر 

ندرة مع تغير املناخ.

في ظروف النزوح، يعاني األطفال من مجموعة متنوعة من 

املخاطر املتزايدة، بما في ذلك تلك املتعلقة باالنفصال عن األسرة 

واالستغال والعنف وسوء املعاملة وفقدان التعليم وزيادة 

التعرض للصدمات الجسدية والنفسية، وغيرها. تعرض نقاط 

الضعف هذه األطفال النازحين لزيادة مخاطر اآلثار املستقبلية 

لتغير املناخ. وبالتالي فإن طريقة الحكومات في إدارة النزوح جزء 

ال يتجزأ من حماية األطفال الضعفاء من آثار املناخ.

 ربع الدول املعرضة ملخاطر شديدة 
)8 من 30( لديها مستويات نزوح عالية 
 )أكثر من 5% من السكان نازحون(.

ً
جدا
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 منهجية مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

يستعرض هذا الفصل اختيار عناصر ركيزتي نموذج مؤشر 

مخاطر املناخ على األطفال. وهناك في "دراسة املنهجية" وصف 

أكثر تفصيا للمنهجية، يتضمن جميع خطوات وضع درجات 

املؤشر وقواعد التجميع املطبقة لحساب العناصر املركبة في 

مختلف مستويات النموذج.

مؤشر مخاطر املناخ على األطفال املركب هو نموذج متعدد 

الصدمات يهدف إلى قياس مستويات تعرض األطفال لصدمات 

وضغوط مناخية وبيئية متعددة. إنه نموذج متعدد القطاعات 

يهدف إلى تقديم رؤية متوازنة ملختلف القطاعات املعنية بعافية 

األطفال، مع التركيز على الجوانب التي يمكن أن تسهم في حرمانهم 

أو في مفاقمته في ظروف الصدمات والضغوط املناخية والبيئية. 

والنموذج هيكل متعدد املستويات، حيث يتم بناء مؤشر مخاطر 

املناخ على األطفال املركب من خال الجمع بين مجموعة من 

املؤشرات في ركيزتين:

•  الركيزة 1 تقيس التعرض للصدمات والضغوط املناخية 
والبيئية.

•  والركيزة 2 تقيس درجة هشاشة األطفال.

تتبنى منهجية مؤشر مخاطر املناخ على األطفال إطار املخاطر في 

الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC 2014(، ولهذا 

تعتبر أن املخاطر تتكون من املجاالت الرئيسية لألخطار، والتعرض 

ألخطار وجوانب هشاشة محددة، حيث تضم الهشاشة عناصر 

من الحساسية )األثر املباشر لألخطار( والقدرة على التكيف 

)القدرة على مواجهتها في املدى البعيد(. وبالتالي، يتم اختيار 

 ،
ً
املؤشرات التي تعكس هذه الفئات الرئيسية، وبشكل أكثر تحديدا

تعكس عاقتها باملخاطر التي يتعرض لها األطفال جراء تغير املناخ. 

في مؤشر مخاطر املناخ على األطفال، يتم فقط تضمين عناصر 

الحساسية التي تعكس تجربة الطفل املباشرة؛ ولكن تجري بعدئذ 

مقارنة املؤشر ككل مع مقاييس القدرة على التكيف من أجل 

توضيح أي عاقات محتملة بينهما. تم تبني هذه املنهجية إلبراز 

صلة العمل املحددة بقضايا السياسات.

في الواقع، يتمثل أحد األهداف الرئيسية لهذا العمل في تحديد 

 بشكل خاص لتجارب األطفال، 
ً
مؤشر للمخاطر يكون حساسا

ويظهر أن األطفال ليسوا فقط معرضين أكثر من غيرهم للمخاطر 

 أخذهم في االعتبار بشكل مستقل من قبل 
ً
البيئية، بل يجب أيضا

أصحاب القرار املكلفين بوضع خطط مواجهة تغير املناخ. يمكن 

استخدام مؤشر مخاطر املناخ على األطفال لرصد وتقييم قابلية 
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تأثر األطفال باملناخ والتعرض ألخطار محددة )مخاطر(، وكذلك 

لتسهيل املطالبة بخطة مواجهة مناخية تخدم عافية األطفال 

في العالم. 

الركيزة 1:

تتناول الركيزة 1 املخاطر والصدمات والضغوط املناخية والبيئية. 

 من املخاطر والصدمات والضغوط املناخية 
ً
وهي تدرس عددا

 رصدها وتوثيقها. من املهم املاحظة أن 
ً
والبيئية التي يجري حاليا

هذه املخاطر والصدمات والضغوط راهنة وليست توقعات. انظر 

الشكلين 11 و12 والجدول 5 ملعرفة العناصر األساسية والفرعية.

الركيزة 2

تبحث الركيزة 2 في هشاشة األطفال وقدرتهم على التكيف، كما 

صورتها حقوق األطفال الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. فهي 

تقيس األبعاد الخاصة التي تجعل األطفال أكثر عرضة للصدمات 

 متغيرات 
ً
أو الضغوط )كما توضحها الركيزة 1(. وتشمل أيضا

تتعلق بالقدرات املجتمعية والوطنية واملؤسسية )نقاط القوة، 

األداء( ملعالجة آثار الصدمات والضغوط )بما فيها القدرة على 

تقديم خدمات مثل الصحة، واملياه والصرف الصحي والنظافة، 

والتعليم(. انظر الشكل 12 والجدول 6 ملعرفة العناصر األساسية 

والفرعية.
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املصدر*مجموعة البياناتاملؤشرعناصر أساسية

األطفال املعرضون لندرة املياه ندرة املياه
)مطلق(

برنامج األمم املتحدة للبيئةحاالت الجفاف

معهد املوارد العامليةشح املياه

معهد املوارد العامليةالتقلبات املوسمية

األطفال املعرضون لندرة املياه 
)نسبي(

معهد املوارد العامليةالتقلبات السنوية

معهد املوارد العامليةتراجع مستوى املياه الجوفية

فيضانات 
األنهار

األطفال املعرضون لفيضانات األنهار 
- 50 سنة )مطلق(

أخطار فيضانات األنهار، 
 فترة التكرار 50 سنة

2015 GAR

األطفال املعرضون لفيضانات األنهار 
- 50 سنة )نسبي(

الفيضانات 
 الساحلية

األطفال املتواجدون في مناطق 
معرضة لخطر الفيضانات الساحلية 

)مطلق(

 مخاطر الفيضانات الساحلية 
)

ً
)عالية إلى عالية جدا

معهد املوارد العاملية

األطفال املتواجدون في مناطق 
معرضة لخطر الفيضانات الساحلية 

)نسبي(

رياح األعاصير 
املدارية

األطفال املعرضون لرياح األعاصير 
املدارية - 100 سنة )مطلق(

 سرعة رياح األعاصير املدارية، 
 فترة التكرار 100 سنة 

 )أكثر من 119 كم/ساعة 
وأكثر من 178 كم/ساعة(

2015 GAR

األطفال املعرضون لرياح األعاصير 
املدارية - 100 سنة )نسبي(

األمراض 
املنقولة 

بالحشرات 

األطفال املعرضون لإلصابة باملاريا 
)مطلق(

الحدود املكانية النتقال املاريا املتصورة النشيطة 
)مستقرة وغير مستقرة(

مشروع أطلس املاريا

األطفال املعرضون لإلصابة باملاريا 
)نسبي(

الحدود املكانية النتقال املاريا املتصورة املنجلية 
)مستقرة وغير مستقرة(

األطفال املعرضون لفيروس زيكا 
)مطلق(

.Messina et alالبيئة املائمة لفيروس زيكا

األطفال املعرضون لفيروس زيكا 
)نسبي(

األطفال املعرضون لحشرة الزاعجة 
)مطلق(

.Kraemer et alاحتماالت وجود الزاعجة

األطفال املعرضون لحشرة الزاعجة 
)نسبي(

األطفال املعرضون لحمى الضنك 
)مطلق(

.Messina et alالبيئة املائمة لحمى الضنك

األطفال املعرضون لحمى الضنك 
)نسبي(

املصدر*مجموعة البياناتاملؤشرعناصر أساسية

األطفال املعرضون ملوجات الحر موجات الحر
)مطلق(

 
ً
 متوسط عدد موجات الحر سنويا

بين عامي 2000 و2020
درجات حرارة سطح األرض 

بحسب بيركلي إيرث

األطفال املعرضون ملوجات الحر 
)نسبي(

األطفال املعرضون للملوثات تلوث الهواء
الدقيقة في الهواء الطلق )مطلق(

التعرض للجسيمات الدقيقة املحيطة 
(PM2.5)

فريق تحليل تركيب الغاف 
الجوي

األطفال املعرضون للملوثات 
الدقيقة في الهواء الطلق )نسبي(

تلوث التربة 
واملاء

األطفال املتواجدون في مناطق خطر 
التلوث باملبيدات فيها مرتفع )مطلق(

)
ً
.Tang et alمخاطر املبيدات )عالية إلى عالية جدا

األطفال املتواجدون في مناطق 
معرضة لخطر الفيضانات الساحلية 

)نسبي(

Tang et al.

األطفال الذين تزيد نسبة الرصاص 
في الدم لديهم عن 5 ميكروغرام / 

ديسيليتر )مطلق(

عدد األطفال الذين تزيد نسبة الرصاص في الدم 
لديهم عن 5 ميكروغرام / ديسيليتر 

النسبة من إجمالي السكان حسب الفئة العمرية 
لكا الجنسين )لكل 100 نسمة(، تقديرات 

عام 2019

معهد القياسات الصحية 
والتقييم

األطفال الذين تزيد نسبة الرصاص 
في الدم لديهم عن 5 ميكروغرام / 

ديسيليتر )نسبي(

األمم املتحدة، مراجعة 
التوقعات السكانية في 

العالم

عدد سكان العالم v4.11، معدل حسب األمم إجمالي عدد السكان، لكا الجنسينمشترك
املتحدة، تقديرات عام 2020

مركز شبكة معلومات علوم 
)CIESIN( األرض الدولية

نسبة األطفال دون سن 18، 
كا الجنسين

النسبة من إجمالي السكان حسب الفئات العمرية 
الكبيرة لكا الجنسين )لكل 100 نسمة(، تقديرات 

عام 2020

األمم املتحدة، مراجعة 
التوقعات السكانية في 

العالم

الجدول 5:  عناصر )مخاطر( ومؤشرات الركيزة 1  

* يرجى  العودة إىل ورقة املنهجية للمصادر الكاملة.
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الشكل 11: الركيزة 1 - التعرض للصدمات والضغوط املناخية والبيئية 

التعرض للصدمات 
والضغوط المناخية 

والبيئية

ندرة المياه

فيضانات ا��نهار

الفيضانات الساحلية

ا��عاص�	 المدارية

ات ا��مراض المنقولة بالح��

موجات الحر

تلوث الهواء

بة والماء تلوث ال��

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لندرة المياه (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لندرة المياه (%)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لفيضانات ا��نهار - 50 سنة (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لفيضانات ا��نهار - 50 سنة (%)

� مناطق معرضة لمخاطر الفيضانات الساحلية (عدد)
ا��طفال دون سن 18 المتواجدون ��

� مناطق معرضة لمخاطر الفيضانات الساحلية (%)
ا��طفال دون سن 18 المتواجدون ��

ا��طفال دون سن 18 المعرضون ل��عاص�� المدارية (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون ل��عاص�� المدارية (%)

انظر الصفحة التالية

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لموجات الحر (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لموجات الحر (%)

� الهواء الطلق (عدد)
ا��طفال دون سن 18 المعرضون للملوثات الدقيقة ��

� الهواء الطلق (%)
ا��طفال دون سن 18 المعرضون للملوثات الدقيقة ��

التلوث بالمبيدات

التلوث بالرصاص

متوسط هند��

� (معكوس) متوسط حسا¡�

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لرياح ا��عاص�� الشديدة - 100 سنة (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لرياح ا��عاص�� الشديدة - 100 سنة (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لرياح ا��عاص�� الشديدة - 100 سنة (%)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون لرياح ا��عاص�� الشديدة - 100 سنة (%)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون للجسيمات 2.5 <= 10 ميكروغرام / م 3 (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون للجسيمات 2.5 <= 25 ميكروغرام / م 3 (عدد)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون للجسيمات 2.5 <= 10 ميكروغرام / م 3 (%)

ا��طفال دون سن 18 المعرضون للجسيمات 2.5 <= 25 ميكروغرام / م 3 (%)

� مناطق معرضة لخطر التلوث بالمبيدات (عدد)
ا��طفال دون سن 18 المتواجدون ��

� مناطق معرضة لخطر التلوث بالمبيدات (%)
ا��طفال دون سن 18 المتواجدون ��

� الدم لديهم عن 5 ميكروغرام / ديسيلي�± (عدد)
ا��طفال دون سن 20 الذين تزيد نسبة الرصاص ��

� الدم لديهم عن 5 ميكروغرام / ديسيلي�± (%)
ا��طفال دون سن 20 الذين تزيد نسبة الرصاص ��
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الشكل 11: الركيزة 1 - تتمة 

ات ��ا��مراض المنقولة بالح
التعرض للصدمات والضغوط

ات ��ا��مراض المنقولة بالح

التعرض للم�ريا

وس زيكا التعرض لف��

ة الزاعجة ��التعرض للح

التعرض لحمى الضنك

التعرض للم�ريا المتصورة النشيطة

التعرض للم�ريا المتصورة المنجلية

ا��طفال المعرضون دون سن 18 (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 (%)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 (%)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 (%)

التعرض للم�ريا المتصورة النشيطة (مطلق)

( � التعرض للم�ريا المتصورة النشيطة (نس �

التعرض للم�ريا المتصورة المنجلية (مطلق)

( � التعرض للم�ريا المتصورة المنجلية (نس �

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال غ�� مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال غ�� مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال غ�� مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال مستقر (عدد)

ا��طفال المعرضون دون سن 18 – انتقال غ�� مستقر (عدد)

متوسط هند��

� (معكوس) متوسط حسا��
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الشكل 13: الركيزة 2 - هشاشة األطفال 

هشاشة 
ا��طفال

� ��متوسط حسا

درجة مرجحة

صحة ا��طفال وتغذيتهم

التعليم

المياه وال�ف الصحي والنظافة الشخصية

الفقر، وأصول ا�تصا�ت، 
والحماية ا�جتماعية

صحة ا��طفال

التغذية

صحة ا��مهات

ا��طفال خارج الدراسة

محو أمية الشباب

نفاق ع� التعليم ا��

ب مستوى خدمات مياه ال��

المرافق ا��ساسية لغسل اليدين

الفقر وال�مساواة

أصول ا�تصا�ت

¡ ا�قتصادي الحماية ا�جتماعية والتمك£¢

وفيات ا��طفال

¡ التحص£¢

انتشار تأخر النمو

نقص الوزن عند الو�دة

وفيات ا��مهات

¢ التمريض والقبالة
¡ª ¡ كثافة العامل£¢

نفاق ع� الصحة ا��

معدل ترك التعليم ا��سا®¢

ك التعليم الثانوي معدل أقل ل±°

ب ا��ساسية ع� ا��قل مياه ال��

ب محدودة مياه ال��

ب مصدر غ±¢ محسن لمياه ال��

مياه سطحية

نسبة مساعدات الفقر

¢
¡́ مؤ�µ جي

اكات الهاتف المحمول اش±°

الحصول ع� الكهرباء

شبكات الضمان ا�جتماعي

الشمول الما¾¢

DTP3 التغطية بلقاح

MCV2 التغطية بلقاح

PCV3 التغطية بلقاح

µعانات النقدية ل��طفال/ا�� ا��

شبكات الضمان ا�جتماعي

القدرة ع� إيجاد تمويل للطوارئ

الوصول إ¾ الخدمات المالية
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الجدول 6: عناصر ومؤشرات الركيزة 2

 عناصر 
أساسية

 عناصر 
فرعية

 عناصر 
فرعية

 املؤشر 
)اسم مختصر(

املصدر*

صحة األطفال 
وتغذيتهم

فريق األمم املتحدة املشترك بين الوكاالت الوفيات دون سن الخامسةصحة األطفال
املعني بتقدير وفيات األطفال، عبر تقرير 
مؤشرات التنمية العاملية في البنك الدولي

الحصول على الجرعة الثالثة التحصين
من اللقاح الثاثي

منظمة الصحة العاملية، اليونيسف، عبر 
أهداف التنمية املستدامة 

الحصول على الجرعة الثانية 
من لقاح الحصبة

منظمة الصحة العاملية، اليونيسف، عبر 
أهداف التنمية املستدامة

الحصول على الجرعة الثالثة 
من لقاح املكورات الرئوية

منظمة الصحة العاملية، اليونيسف، عبر 
أهداف التنمية املستدامة

اليونيسيف، منظمة الصحة العاملية، البنك انتشار تأخر النموالتغذية
الدولي: التقديرات املشتركة لسوء التغذية 

لدى األطفال

اليونيسيف، منظمة الصحة العاملية، عبر نقص الوزن عند الوالدة
تقرير مؤشرات التنمية العاملية في البنك الدولي

منظمة الصحة العاملية، اليونيسف، صندوق وفيات األمهاتصحة األمهات
األمم املتحدة للسكان، مجموعة البنك الدولي، 

شعبة السكان في األمم املتحدة، عبر تقرير 
مؤشرات التنمية العاملية في البنك الدولي

كثافة العاملين في التمريض 
والقبالة

منظمة الصحة العاملية، عبر أهداف التنمية 
املستدامة

منظمة الصحة العاملية، عبر تقرير مؤشرات اإلنفاق على الصحة
التنمية العاملية في البنك الدولي

معدالت الطاب خارج املدرسة خارج املدرسةالتعليم
في مرحلة التعليم األسا�سي

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

معدالت الطاب خارج املدرسة 
في املرحلة اإلعدادية

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

معدل اإلملام بالقراءة 
والكتابة )السكان 

 من 
ً
بأعمار 15–24 عاما

الجنسين(

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

اليونسكو، عبر تقرير مؤشرات التنمية اإلنفاق على التعليم
العاملية في البنك الدولي

 عناصر 
أساسية

 عناصر 
فرعية

 عناصر 
فرعية

 املؤشر 
)اسم مختصر(

املصدر*

املياه والصرف 
الصحي والنظافة 

الشخصية

مستوى خدمات 
مياه الشرب

مصادر مياه الشرب املحسنة 
)على بعد 30 دقيقة(

برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة 
العاملية واليونيسف

مصادر مياه الشرب املحسنة 
)على بعد أكثر من 30 دقيقة(

برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة 
العاملية واليونيسف

مياه الشرب من آبار أو ينابيع 
غير محمية

برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة 
العاملية واليونيسف

مياه الشرب من مصادر أخرى 
غير محمية

برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة 
العاملية واليونيسف

املرافق األساسية لغسل 
اليدين

برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة 
العاملية واليونيسف، عبر تقرير مؤشرات 

التنمية العاملية في البنك الدولي

الفقر، وأصول 
 االتصاالت، 

والحماية 
االجتماعية

الفقر 
والامساواة

نسبة السكان تحت خط الفقر 
الوطني

فريق عمل البنك الدولي املعني بالفقر في 
العالم

فريق أبحاث التنمية في البنك الدوليمؤشر جيني

أصول 
االتصاالت

االتحاد الدولي لاتصاالت، تكنولوجيا اشتراكات الهاتف املحمول
املعلومات واالتصاالت، عبر تقرير مؤشرات 

التنمية العاملية في البنك الدولي

البنك الدولي، عبر أهداف التنمية املستدامةالحصول على الكهرباء

الحماية 
االجتماعية 

والتمكين 
االقتصادي

شبكات الضمان 
االجتماعي

منظمة العمل الدولية، عبر أهداف التنمية اإلعانات النقدية لألطفال
املستدامة

اإلنفاق على تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

البنك الدولي، أطلس الحماية االجتماعية - 
مؤشرات املرونة واإلنصاف

إتاحة الخدمات 
املالية للجميع

قاعدة البيانات املالية في البنك الدولينقص تمويل الطوارئ

قاعدة البيانات املالية في البنك الدوليالوصول إلى الخدمات النقدية

* يرجى  العودة إىل ورقة املنهجية للمصادر الكاملة.
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أزمة املناخ هي أزمة في حقوق الطفل

أزمة على جبهات عدة

أزمة املناخ تسبب أزمة غير مسبوقة في حقوق الطفل. على الرغم 

من أن مستويات معيشة األطفال وصحتهم العامة وتعليمهم 
تحسنت في العقود األخيرة، فإنهم باملقابل ينمون في عالم يواجهون 

 من التهديدات واألخطار واملخاطر - بسبب تغير 
ً
 متزايدا

ً
فيه عددا

املناخ وتدهور البيئة. وهذه التهديدات ال تعرض مستقبلهم للخطر 

 أن تقوض التقدم املحرز.
ً
فحسب، بل يمكن أيضا

على مدى عقود، تسبب سعي البلدان لتحقيق نمو اقتصادي 

سريع في تراجع البيئة. لكن البيئة لها فوائد مهمة كثيرة، ليس فقط 

 لعافية املجتمع ككل - فهي توفر 
ً
من الناحية االقتصادية، بل أيضا

 لبقائنا على قيد الحياة، كالهواء 
ً
خدمات عديدة تعتبر مهمة جدا

النظيف واملاء والطعام املغذي. والنظم البيئية الجيدة والتنوع 

 
ً
 في حد ذاتها فحسب، بل إنها تثري أيضا

ً
 مهما

ً
البيولوجي ليست أمرا

تجربتنا مع الطبيعة، وقيمة ما يمكن أن توفره لنا، كفرص الصحة 

، وكذلك اكتشاف أدوية جديدة. 
ً
االجتماعية والنفسية مثا

من الواضح اليوم أن النمو االقتصادي الذي يتحقق على 

حساب البيئة مقايضة ليست في "مصلحة الطفل الفضلى"�

يؤدي تغير املناخ وتدهور البيئة إلى:

•  أزمة مياه: فحاالت الجفاف والفيضانات والطقس 
 على وصول 

ً
القا�سي الناجم عن تغير املناخ تؤثر غالبا

األطفال إلى مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف 

الصحي. وهناك نحو 450 مليون طفل يعيشون في 

7
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 - 
ً
مناطق تتصف بندرة مائية شديدة أو شديدة جدا

حيث تتقاطع مخاطر الجفاف، وتدهور منسوب املياه 

الجوفية، واإلجهاد املائي، والتغيرات السنوية واملوسمية 

جميعها لتسبب تدني مستويات الوصول إلى خدمات 

املياه.

•  أزمة صحية: يعود سبب نحو 26% من وفيات األطفال 
دون سن الخامسة إلى عوامل بيئية يمكن تعديلها. ويعد 

تلوث الهواء والسموم البيئية من أكبر مسببات وفيات 

األطفال في العالم، ويؤدي تغير املناخ إلى تفاقم املخاطر 

الصحية الكثيرة التي يواجهها األطفال. واألطفال 

 أكثر من غيرهم ملوجات الحر الشديد، 
ً
معرضون أيضا

ألن قدرتهم على تنظيم درجة حرارة أجسامهم وحماية 

أنفسهم ضعيفة. ويتحمل األطفال دون سن الخامسة 

قرابة 90% من العبء العالمي لألمراض املرتبطة بتغير 

املناخ. والسموم التي تتسرب إلى الطعام الذي يأكله 

األطفال واملياه التي يشربونها والتربة التي يلعبون عليها 

(، تضر بصحتهم ونموهم. وقد يؤدي 
ً
)كالرصاص مثا

 إلى انقطاع أو تعطيل الوصول إلى 
ً
تغير املناخ أيضا

الخدمات الصحية األساسية والعيادات. ويمكن الوقاية 

من معظم مخاطر صحة األطفال املرتبطة بالعوامل 

البيئية.

 
ً
 مباشرا

ً
•  أزمة تغذية: يرتبط األمن الغذائي ارتباطا

بتغير املناخ. ومع تزايد وتيرة وشدة حاالت الجفاف 

والفيضانات والطقس القا�سي، بات األمن الغذائي 

 للخطر، مما يهدد مستوى التغذية املتاحة 
ً
معرضا

لألطفال. فتأثير تغير املناخ على الفقر في أفريقيا جنوب 

الصحراء، على سبيل املثال، سببه األسا�سي ارتفاع 

 كهذه يمكن أن 
ً
أسعار املواد الغذائية. كما أن أحداثا

تلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية مما يمنع التوزيع 

الكافي للغذاء في املناطق املتضررة. وأثر املناخ على األمن 

الغذائي ال يقتصر على هذه األحداث الكارثية، بل يتم 
 من خال التغيرات البطيئة في مستويات هطول 

ً
أيضا

األمطار ودرجة الحرارة، والتي يمكن أن تغير املمارسات 

الزراعية التي اعتمدت عليها املجتمعات ألجيال.

•  أزمة تعليم: يضعف تغير املناخ والتدهور البيئي قدرة 
األطفال على الذهاب إلى املدرسة، من خال تأثيرهما 

على صحة وعافية الطاب واملعلمين على السواء. 

فحاالت الجفاف والفيضانات وحتى حاالت التلوث 

الشديد للهواء والتعرض للمواد الكيميائية السامة، 

يمكن بالقدر نفسه أن تمنع األطفال من الوصول إلى 

 على وظائفهم املعرفية ونتائجهم 
ً
املدرسة، وتؤثر سلبا

 على ماءمة املهارات 
ً
الدراسية. ويؤثر تغير املناخ أيضا

التي توفرها املدارس - فأنظمة التعليم بحاجة إلى إعادة 

تصميم كي تقدم لألطفال املهارات والتدريب الذي 

يحتاجونه ملواجهة تحديات املستقبل وتنامي االقتصاد 

األخضر.

•  أزمة حماية اجتماعية: سيؤدي تغير املناخ إلى إجهاد 
. والتوجه 

ً
األنظمة لتلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفا

نحو إصاح األنظمة غير املتجانسة، ودعم التحقيق 
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ً
 كبيرا

ً
التدريجي للمنافع الشاملة لألطفال سيتركان أثرا

على معالجة اآلثار بعيدة املدى لتغير املناخ.

 ألن تغير املناخ يعطل 
ً
•  أزمة في حماية األطفال: نظرا

األنظمة املؤسسية وأنظمة الحماية ويجبر الناس على 

الهجرة والنزوح، فإنه يعرض مايين األطفال ملخاطر 

االستغال والعمل وسوء املعاملة. واألطفال الذين 

يسافرون بمفردهم أو بدون والديهم معرضون أكثر من 

غيرهم لخطر العنف العاطفي والجسدي والجن�سي.

 سماع آراء األطفال وال تبنيها 
ً
•  أزمة مشاركة: ال يتم غالبا

من قبل أصحاب القرار الذين يضعون سياسات تؤثر 

بشكل مباشر على مدى خطورة اآلثار املستقبلية. وألن 

 ال يحظون بنفس الوضعية القانونية 
ً
األطفال غالبا

 إلى 
ً
والسياسية مثل البالغين، فإنهم يفتقرون غالبا

منصة توصل آراءهم أو آليات مساءلة تضمن تبنيها 

. إنهم يعتمدون على البالغين، ويعانون من اختال 
ً
عمليا

في موازين القوى ونقص في املعرفة، بما في ذلك في قضايا 

تغير املناخ.

أزمة تتعدى على حقوق كثيرة

 
ً
تؤثر أزمة املناخ أو ستؤثر على جميع األطفال، في كل مكان، وغالبا

بطرق مهمة تغير طريقة عيشهم، طوال حياتهم. وهي تقوض التمتع 

الفعلي بالحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقعت 

عليها جميع الدول األطراف املؤهلة، وعددها 196 دولة باستثناء 

الواليات املتحدة، بما في ذلك:

املادة 3: مصالح الطفل الفضلى يجب أن تكون أولوية قصوى: 

يعمل تغير املناخ ضد املصالح الفضلى لألطفال، وال سيما في 

البلدان الهشة. 

املادة 6: الحق األصيل في الحياة والتطور. يهدد تغير املناخ 

بشكل مباشر بقاء األطفال ونموهم، ألنه يزيد مخاطر الجفاف 

والفيضانات واألمراض والجوع.

املادتان 9 و10: العاقات األسرية وعدم عدم فصل الطفل عن 

والديه على كره منه. يؤدي تغير املناخ إلى تشريد مايين األطفال 

الذين يعيشون في أماكن معرضة للخطر، بما في ذلك إجبارهم على 

التنقل بين البلدان وضمنها.

املادة 12: حق التعبير عن الرأي. لألطفال حق التعبير عن آرائهم 

في املسائل التي تمسهم. وتغير املناخ يؤثر على أجيال املستقبل أكثر 

من أي فئة أخرى. والحد من فرصهم في التعبير عن آرائهم بشأن 

طموح العمل املناخي على املستويات املحلية والوطنية والدولية 

يمنع هذا الحق.

املادة 24: الحق في الصحة. يؤثر الجزء األكبر من عبء املرض 

العالمي املرتبط بتغير املناخ على األطفال، وخاصة الصغار منهم. 

 إلى انقطاع أو تعطيل الوصول إلى 
ً
وقد يؤدي تغير املناخ أيضا

الخدمات الصحية األساسية والعيادات.

املادة 27: الحق في مستوى معي�سي مائم. يهدد ارتفاع منسوب 

مياه البحر والعواصف والفيضانات بتدمير املساكن وخلق ظروف 

معيشية غير آمنة لألطفال.

املادة 28: الحق في التعليم. ُيحرم األطفال من املدرسة أو يبتعدون 

عنها بسبب الكوارث الناجمة عن تغير املناخ، كالفيضانات 

والعواصف والجفاف.

املواد 19، و32 و34-36: الحق في الحماية من جميع أشكال 

العنف واالستغال. تغير املناخ يزيد مخاطر العنف واالستغال، 

 مخاطر 
ً
وال سيما عند نزوح األطفال وأسرهم. وهذا قد يزيد أيضا

الخطف واالتجار باألطفال.

املادة 30: الحق بممارسة الثقافة األصلية واللغة األم. يهدد تغير 

 بثقافة ولغات الشعوب األصلية.
ً
املناخ البيئات املرتبطة جوهريا

املادة 31: الحق في الراحة واالستجمام وممارسة األلعاب. يرجح 

أن يهدد تغير املناخ قدرة األطفال على الوصول إلى أمكنة آمنة 

لاستجمام واللعب، من خال تدمير أو تضرر املدارس واملساحات 

املجتمعية وغيرها.

بسبب الطبيعة املترابطة واملتشابكة للحقوق، فإن تطبيق أحدها 

، على تطبيق الحقوق األخرى. 
ً
 أو جزئيا

ً
 ما يتوقف، كليا

ً
غالبا

 انتهاك حق آخر أو يؤدي إلى 
ً
وانتهاك أحد الحقوق يزيد غالبا

 بأزمة املناخ، 
ً
انتهاكه. ولذلك، تتأثر جميع حقوق األطفال فعليا

مما قد يؤثر على التنفيذ الفعال التفاقية حقوق الطفل ككل. 

عرفت لجنة حقوق الطفل تغير املناخ بوصفه أحد أكبر التهديدات 

لصحة األطفال وحثت الدول األطراف على وضع الجوانب الصحية 

لألطفال في صميم استراتيجياتها للتكيف مع تغير املناخ والتخفيف 

من حدته. وشددت على أن الدول تتحمل مسؤولية حماية األطفال 

من األضرار البيئية.
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التزامات الدول حيال األطفال 

الدول هي املسؤول الرئي�سي عن حقوق األطفال، وعليها االمتثال 

لالتزامات القانونية الدولية املذكورة أعاه والتي وقعت عليها. إن 

التعدي على حقوق األطفال واآلثار السلبية ألزمة املناخ عليهم 

يفرضان على جميع الدول التحرك وحماية األطفال من اآلثار 

السلبية الحالية واملتوقعة. كما يتعين على الدول ضمان أن جميع 

القرارات التي يتخذها وكاؤها تراعي مصالح الطفل الفضلى 

كاعتبار أسا�سي، وأن تعتمد هذه القرارات على تقييم واقعي 

لتأثيرها على حقوق الطفل. من واجب الدول ضمان إعمال جميع 

حقوق األطفال في بادهم، لكن اتفاقية حقوق الطفل تفرض عليها 

 التزامات باتخاذ تدابير لدعم حقوق األطفال على الصعيد 
ً
أيضا

الدولي، ولهذا األمر تبعات واضحة على األضرار البيئية العابرة 

للحدود.

وعلى الرغم من أن الدول تتحمل املسؤولية األساسية عن 

الحقوق، فإن الشركات تتحمل مسؤولية احترام حقوق اإلنسان 
وعدم إلحاق األذى. في تعليقها العام رقم 16، توفر لجنة حقوق 

الطفل إطار عمل لضمان احترام الشركات حقوق الطفل، بما في 

ذلك التشريعات واللوائح السارية وتنفيذها، وكذلك السياسات 

وتدابير املعالجة والرصد والتنسيق والتوعية. على الدول مطالبة 

الشركات ببذل العناية الواجبة بحقوق الطفل وتحديد ومنع 

وتخفيف تأثير عملها على البيئة وعلى حقوق األطفال بما في ذلك 

جميع عاقاتها التجارية وضمن العمليات العاملية.

باإلضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

 بواجباتها تجاه االتفاقيات األخرى متعددة 
ً
تلتزم الدول أيضا

األطراف. فاتفاق باريس يدعو األطراف إلى احترام وتعزيز ومراعاة 

التزامات كل منهم تجاه حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق األطفال. 

، فإن أجندة التنمية املستدامة 2030، وإطار سنداي للحد 
ً
وأيضا

من مخاطر الكوارث 2015-2030 وخطة عمل أديس أبابا الصادرة 

عن املؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية تذكر جميعها األطفال 

وتعيد تأكيد التزامات الدول باتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان 

في التنمية والعمل املناخي. 

حق األطفال في املطالبة بحقوقهم

لألطفال الحق في إسماع أصواتهم بشأن القضايا التي تمسهم، 

وبينها تغير املناخ الذي سيؤثر على األجيال املقبلة أكثر من بقية 

 الحق في السعي للحصول على تعويض 
ً
الفئات. لألطفال أيضا

مناسب عندما يعتقدون أن حقوقهم انتهكت.

 ألن األطفال ال يحظون بنفس الوضعية القانونية 
ً
ولكن نظرا

 إلى منصة توصل 
ً
والسياسية مثل البالغين، فإنهم يفتقرون غالبا

 اإلصغاء 
ً
، وال يتم غالبا

ً
آراءهم أو آليات مساءلة تضمن تبنيها عمليا

إلى آرائهم. وهم مضطرون لاعتماد على البالغين وللمعاناة من 

اختال موازين القوى ونقص املعرفة والوصول إلى املعلومات. 

فالحد من فرصهم في تقديم آرائهم بشأن طموح العمل املناخي على 

املستويات املحلية والوطنية والدولية يمنع تطبيق حقوقهم.

في حالة عدم امتثال الدول للقواعد واملعايير القانونية الواردة في 

صكوك حقوق اإلنسان، يحق لألطفال و/أو البالغين نيابة عنهم 

رفع دعوى للحصول على تعويض مناسب أمام محكمة مختصة 

أو هيئة قضائية أخرى. لكن الغالبية العظمى من أطفال العالم 

تواجه عقبات هائلة في الوصول إلى العدالة - القانونية واملالية 

والثقافية والعملية - مما يعني أن الوقاية قد تكون أفضل وسيلة 

في كثير من األحيان لضمان الوصول إلى معالجة فعالة. 

مع ذلك، ورغم العقبات التي تعترضهم، فإن األطفال يستخدمون 
االحتجاجات في الشوارع والنشاط عبر اإلنترنت والدعاوى 

القضائية لاحتجاج على تقاعس الحكومات في ميدان تغير 

املناخ. وهم في كثير من الحاالت في طليعة الحركات البيئية ويجب 

االعتراف بهم كمحركات للتغيير ومدافعين عن حقوق اإلنسان. 

 من الشكاوى ضد حكوماتهم بسبب 
ً
 مزيدا

ً
كما يقدم األطفال أيضا

 يحققون 
ً
تقاعسها عن اتخاذ تدابير خاصة باملناخ، وهم غالبا

انتصارات تجبر تلك الحكومات على التصرف ويلهمون اآلخرين كي 

يحذوا حذوهم.
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وجهات نظركم: تاسني، بنغالدش

ما هي أثار تغير املناخ واألضرار البيئية في بنغالدش؟

بنغالدش من البلدان األشد هشاشة أمام آثار تغير املناخ. فالناس يعانون من الفيضانات 

واألعاصير واجلفاف وامللوحة وتآكل األنهار، والفقراء يتضررون منها أكثر من غيرهم. 

نسبة كبيرة من السكان شباب، وألن مستقبل بنغالديش في أيديهم، فمن الضرورا أن نعي 

نحن مشكلة تغير املناخ ونتخذ التدابير الالزمة. أنا مصمم على العمل على هذا بال كلل، رغم 

أنها مهمة ليست سهلة.

نشاطي: ما الذي ألهمني حتى أفعل ذلك؟

في طفولتي، اعتدت على زيارة منزل جدا في قرية تقع قرب أحد األنهار. كنت أشعر أن 

 بعد يوم. بدأ عقلي الصغير في استيعاب كيف يبقى الناس في مناطق تآكل 
ً
النهر يتوسع يوما

 في إحدى الصحف عن اجلوانب الضارة 
ً
النهر بسبب تأثير تغير املناخ. وذات يوم، قرأت مقاال

لتغير املناخ. وأشعرني ذلك بالقلق.

، بدأت بإصدار مجلة شهرية لألطفال تسمى الل صبوج. وبدأ 
ً
عندما أصبح عمرا ١2 عاما

أطفال من مختلف األعمار يرسلون مشاكلهم وحلولهم في شكل تقارير أو مقاالت إبداعية. 

وكانوا، في بداية كل شهر، ينتظرون الستالم العدد اجلديد من الل صبوج. واهتماماتهم ألهمتني.

 
ً
في عام 20١5، أسست منظمة شبابية اسمها "جمعية الل صابوج" واليوم أنا أوفر فرصا

لآلخرين وخاصة األطفال املعرضني خلطر تغير املناخ في املناطق الساحلية ملمارسة الكتابة 

الصحفية. وبهذه الطريقة، يتمكنون من عرض أوضاعهم مباشرة أمام العالم. العديد منهم 

كبروا وباتوا مهتمني في وسائل اإلعالم الرئيسية.

وهناك اليوم 400 طفل وشاب في جميع أنحاء بنغالدش يعملون معي في قضايا تغير املناخ. نقوم 

بتنظيف األماكن العامة، كالقنوات واملواقع السياحية، وجنمع العبوات البالستيكية ثم نبيعها ملراكز 

 إلهام الناس 
ً
إعادة التدوير. وننفق املال الذا نحصله من هذا على غرس األشجار. نحاول أيضا

إلعادة تدوير البالستيك، على سبيل املثال من خالل مسابقات عبر اإلنترنت تقدم فيها مكافآت. 

نصائح جلميع أصدقائي الصغار

1-  أغلق صنبور املاء إذا كنت ال حتتاجه

2-  اطفئ األنوار قدر املستطاع لتوفير الكهرباء

3-  اغرس أكبر عدد ممكن من األشجار كي نحصل على مزيد من األوكسجني

4-  أعد استخدام أا عبوة بالستيكية لديك. أعد تدوير البالستيك املستعمل لتجنب إلقائه مع 

النفايات وتقليل الطلب على البالستيك اجلديد. إن اتخاذ هذه اخلطوات البسيطة يساعد 

في تخفيض التلوث بالبالستيك ويحافظ على نظافة كوكبنا وعلى صحتنا

5-  استخدم دراجة عادية في التنقل. فركوبها ال يحتاج إلى وقود أحفورا وال يسبب أا 

تلوث للهواء

، ممارسة دور مهم في التوعية البيئية واملناخية. ميكنك اليوم، 
ً
6-  تستطيع، بوصفك شابا

وال سيما عبر وسائل التواصل االجتماعي، تعميم قضايا تغير املناخ على اجلميع بسهولة.

نحن بحاجة إلى نشطاء شباب جلعل العالم أكثر جماال. ميكنك إنشاء مجموعة قيادة في 

املدرسة أو إيجاد منظمات شبابية في منطقتك تعمل لصالح املجتمع. شارك وحتمل املسؤولية 

قدر اإلمكان. تابع املنظمات املختلفة من خالل وسائل التواصل االجتماعي حتى تتمكن من 

معرفة الفرص املختلفة واملشاركة بها. شارك في احلراك اجلارا في بلدك بشأن تغير املناخ 

 أن عمرك صغير - انظر إلى مثال غريتا!
ً
أو أا قضايا أخرى. ال تفكر أبدا

 إلى حماية 
ً
دور األطفال واليافعني هو األهم في عالم احلاضر واملستقبل. عليك أن تبادر فورا

املناخ. أود أن أقول جلميع األطفال واليافعني، ابدأوا اآلن في اتخاذ اخلطوات أينما كنتم. 

إنه زمننا!
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أوروغواي، 2021
© UNICEF/UN0411235/

االتفاقيات واألجندات وأطر العمل 
العاملية األخرى

تؤكد أجندة التنمية املستدامة 2030 واتفاق باريس وإطار سنداا 

للحد من مخاطر الكوارث 20١5-2030 جميعها التزامات الدول 

بنهج قائم على حقوق اإلنسان في التنمية والعمل املناخي.

اتفاق باريس

 للبشرية، ينبغي 
ً
 مشتركا

ً
"إذ تقر بأن تغير املناخ يشكل شاغال

لألطراف، عند اتخاذ إجراءات للتصدا لتغير املناخ، أن حتترم 

وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق 

اإلنسان واحلق في الصحة وحقوق الشعوب األصلية واملجتمعات 

املحلية واملهاجرين واألطفال واألشخاص ذوا اإلعاقة واألشخاص 

 عن 
ً
 هشة، واحلق في التنمية، فضال

ً
الذين يعيشون أوضاعا

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واإلنصاف بني األجيال".

أجندة التنمية املستدامة

، هم عوامل التغيير احلاسمة، 
ً
"األطفال والشباب، إناثا وذكورا

وسـيجدون في األهـداف اجلديـدة

مجاال يوجهون من خالله قدراتهم الالمتناهية في إطار سعيهم 

الدؤوب إلى إيجاد عالم أفضل". قرار اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة رقم 70 / ١، البند 5١.

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015

"األطفال والشباب من عوامل التغيير، وينبغي أن يتاح لهم املجال 

والطرائق التي تكفل لهم املساهمة في احلد 

 للتشريعات واملمارسات الوطنية 
ً
من مخاطر الكوارث وفقا

واملناهج التعليمية؛" إطار سنداا للحد من مخاطر الكوارث 

20١5-2030، دور اجلهات صاحبة املصلحة، 3٦)أ()2(.



إندونيسيا، 2020
© UNICEF/UN0353517/Ijazah

فكرة واعدة: تنويع مصادر املياه

، فإن تنويع 
ً
 عامليا

ً
في عالم ستظل فيه ندرة املياه حتديا

مصادر املياه ال يساعد فقط في إدارة حالة عدم اليقني، بل 

 من خطر كوارث قد تلحق الضرر مبصدر املياه 
ً
يحمي أيضا

الوحيد. وإعادة استخدام املياه، وتقليل التسرب، واالستفادة 

من مياه األمطار، وإدارة إعادة تغذية املياه اجلوفية / سدود 

املياه اجلوفية، تساعد في حتسني تنوع املصادر املتاحة، 

وزيادة املرونة في مواجهة آثار تغير املناخ. وتخفيض حجم 

التدفق السطحي يقلل مخاطر تلوث خدمات املياه الذا 

يجعل املصادر احلالية غير آمنة وغير صاحلة لالستعمال. 

 استخدام إعادة تغذية املياه اجلوفية إلنشاء 
ً
وميكن أيضا

حاجز ضد تدفق املياه املاحلة أو قليلة امللوحة، وهو خطر 

متزايد بسبب تغير املناخ. وميكن حللول أخرى مثل إعادة 

استخدام املياه أن تقلل مخاطر التلوث مبياه الصرف 

الصحي غير املعاجلة املعدة ألغراض زراعية أو ترفيهية، 

وحتافظ في الوقت نفسه على املياه اجلوفية اآلمنة. وهذا 

مهم بشكل خاص ألن العواصف والفيضانات وارتفاع مستوى 

سطح البحر واآلثار األخرى لتغير املناخ تزيد من خطر 

تلوث مصادر املياه. عالوة على ذلك، فإن جمع مياه الصرف 

الصحي ومعاجلتها ال يقلل فقط من مخاطر التلوث، بل 

 مصدر مياه بديل آمن ميكن استخدامه ألغراض 
ً
يوفر أيضا

عديدة، كالرا والتنظيف، ويحافظ على املياه العذبة 

ألغراض أكثر أهمية.  



هايتي، 2020
© UNICEF/UN0364558/Casares



توفير بيئة مالئمة لألطفال

يؤثر تغير املناخ بالفعل على سامة األطفال وتعليمهم وصحتهم، 

 من الكوارث الطبيعية إلى النزاعات املتعلقة باملناخ إلى الهجرة 
ً
بدءا

القسرية. ويكون التأثير على أشده في البلدان التي تتصدر مؤشر 

مخاطر املناخ على األطفال.

إنه وضع مأساوي، لكن تحركنا اآلن يمكن أن يمنع نشوء تحديات 

أسوأ في املستقبل.

يجب حماية جميع األطفال واليافعين با استثناء - 3.5 مليار 

بحلول عام 2030 - من أسوأ آثار تغير املناخ والتدهور البيئي، 

 عن إشراكهم في إيجاد الحل والتحرك لشفاء الكوكب.
ً
فضا

تتطلب معالجة أزمة املناخ في جوهرها إعادة التفكير في كيفية 

تقديرنا للمستقبل في نماذجنا االقتصادية الحالية. يجب بناء 

رؤيتنا للمستقبل من منظور أطفال اليوم واألجيال املقبلة الذين 

سيتعين عليهم العيش في عالم يحمل آثار قراراتنا. 

ولضمان التحرك الفوري ملواجهة هذه األزمة، علينا إيجاد حلول 

ملموسة.

 في التاريخ، حيث 
ً
ربما يكون تغير املناخ أحد أكثر التحديات شموال

 
ً
تترسخ أسبابه وآثاره بعمق في األنظمة العامة التي تقرر أيضا

مستوى الامساواة االقتصادية واالجتماعية. ومن شأن حل جيد 

لقضايا املناخ أن يساعد في معالجة هذه التحديات األخرى. ويجب 

أن يعالج عوامل خطورة متعددة في الوقت نفسه. يجب أن يغطي 

 اآلثار املباشرة واآلثار بعيدة املدى واآلثار 
ً
الحل املناخي الجيد أيضا

بين األجيال.

يتطلب توفير بيئة مناسبة لألطفال تحرك املجتمع بأسره، وهذا 

يقت�سي:

•  أن تضمن الحكومات مراعاة السياسات البيئية ملصالح 
األطفال وأن تضمن الشركات أن ممارساتها تحمي البيئة 

الطبيعية التي يعتمد عليها األطفال. 

8



 أكبر باألطفال واليافعين بوصفهم محركات 
ً
•  اعترافا

 في نماذج تنميتنا االقتصادية 
ً
 عميقا

ً
للتغيير، وتحوال

لتوفير الفرص لألجيال املقبلة دون تدمير بيئتنا 

الطبيعية. 

•  أن تصبح القدرة على التكيف مع تغير املناخ واالستدامة 
البيئية عنصرين أساسيين في الخدمات التي يعتمد عليها 

األطفال لبقائهم وعافيتهم. 

•  تقليل االنبعاثات الكربونية املسؤولة عن تغير املناخ 
.
ً
 كبيرا

ً
وامللوثات البيئية التي تلحق باألطفال ضررا

لتسريع العمل املناخي والبيئي، علينا التركيز على تلبية احتياجات 

األطفال األكثر عرضة لخطر تغير املناخ. لقد حان الوقت لتزويد 

جميع األطفال واليافعين باملوارد التي يحتاجون إليها وتمكينهم 

بوصفهم عوامل تغيير - ملنحهم أفضل فرصة ممكنة ملعالجة أزمة 

سببناها نحن لهم.

 للعيش�
ً
 صالحا

ً
كل طفل يستحق كوكبا
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املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

0.07>3300.01 جمهورية أفريقيا الوسطى18.7

0.07>1,0700.01تشاد28.5

0.380.67 130,670نيجيريا28.5

0.010.25 3,120غينيا48.4

0.17>3100.01غينيا-بيساو48.4

0.05>6900.01الصومال48.4

0.010.10 2,290النيجر78.2

0.13>1,3800.01جنوب السودان78.2

0.010.03 2,200جمهورية الكونغو الديمقراطية98.0

0.080.89 27,340أنغوال107.9

املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

0.030.34 8,620الكاميرون107.9

0.010.13 3,370مدغشقر107.9

0.020.23 6,640موزامبيق107.9

0.610.98 208,370باكستان147.7

0.020.20 7,440أفغانستان157.6

0.240.51 82,760بنغاديش157.6

0.020.69 7,910بنن157.6

0.010.22 4,270بوركينا فاسو157.6

0.050.15 16,280إثيوبيا157.6

0.060.48 20,200السودان157.6

امللحق

 التصنيف على مؤشر 

 مخاطر املناخ على األطفال 

واالنبعاثات حسب البلدان



املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

0.010.29 2,260توغو157.6

0.030.40 9,910كوت ديفوار227.5

0.025.10 6,670غينيا االستوائية227.5

0.27>1,3200.01ليبريا227.5

0.030.62 9,860السنغال227.5

7.151.80 2,434,520الهند267.4

0.13>1,0200.01سيراليون267.4

0.030.33 9,310اليمن267.4

0.010.30 3,330هايتي297.3

0.020.29 5,620مالي297.3

0.23>8000.01إريتريا317.1

0.100.61 32,520ميانمار317.1

0.421.33 142,240الفلبين317.1

0.020.87 7,460بابوا غينيا الجديدة347.0

356.9
جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية
18,120 0.050.71

0.050.54 16,110غانا356.9

0.25>5700.01غامبيا376.8

0.020.14 6,130أوغندا376.8

0.762.70 257,860فييت نام376.8

30.307.41 10,313,460الصين406.7

406.7
جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية
18,790 0.062.66

0.09>1,5700.01ماوي406.7

0.010.91 4,000موريتانيا406.7

0.030.21 11,580جمهورية تنزانيا املتحدة406.7

املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

0.020.45 7,740زامبيا456.6

0.030.69 11,160كمبوديا466.5

1.712.18 583,110إندونيسيا466.5

0.010.61 3,220الكونغو486.4

0.050.36 18,400كينيا496.3

0.763.71 257,860تايلند506.2

0.05>5900.01بوروندي516.1

0.040.43 12,030نيبال516.1

0.040.85 12,270زمبابوي516.1

0.051.11 18,210غواتيماال545.9

1.393.74 472,140املكسيك545.9

0.51>4900.01جيبوتي565.8

0.09>1,0800.01رواندا575.7

0.722.50 246,260مصر585.6

0.031.02 9,770هندوراس595.5

0.414.78 138,160فنزويا )جمهورية-البوليفارية(595.5

0.231.60 79,490كولومبيا615.4

0.122.31 39,530إكوادور615.4

0.554.90 188,140العراق615.4

0.011.22 2,570ليسوتو615.4

0.707.60 239,620ماليزيا615.4

0.201.85 66,680املغرب615.4

0.061.00 21,630سري النكا615.4

0.020.81 7,330طاجيكستان615.4

0.333.40 112,090أوزبكستان615.4
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املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

1.262.04 427,710البرازيل705.3

1.857.69 629,290إيران )جمهورية-اإلسامية(705.3

0.072.36 25,120الجمهورية الدومينيكية725.2

0.96>1,0900.01إسواتيني725.2

1.8512.22 630,870جمهورية كوريا725.2

0.57>3700.01جزر سليمان725.2

1.277.50 433,250جنوب أفريقيا725.2

0.021.06 6,810السلفادور775.1

0.012.18 4,610غابون775.1

0.011.74 4,250ناميبيا775.1

805.0
بوليفيا )دولة-املتعددة 

القوميات(
22,710 0.072.00

0.161.70 54,280بيرو805.0

0.013.61 2,080سورينام805.0

14.6315.24 4,981,300الواليات املتحدة805.0

0.021.94 5,560ألبانيا844.8

0.023.64 8,210بوتسوانا844.8

0.013.13 2,440غيانا844.8

0.081.65 27,910الجمهورية العربية السورية844.8

0.072.20 24,970كوبا884.7

1.5115.27 514,600اململكة العربية السعودية884.7

0.453.59 151,670الجزائر904.6

0.020.81 5,210نيكاراغوا904.6

4.7211.13 1,607,550االتحاد الرو�سي904.6

0.2112.26 71,730تركمانستان904.6

املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

3.258.74 1,106,150اليابان944.5

0.072.48 24,700األردن944.5

0.031.74 11,000قيرغيزستان944.5

0.178.83 58,940ليبيا974.4

0.2215.19 73,370ُعمان974.4

1.215.02 412,970تركيا974.4

0.5920.80 200,300اإلمارات العربية املتحدة1004.3

0.066.73 21,320منغوليا1014.2

0.523.99 177,410األرجنتين1024.1

0.914.62 309,960فرنسا1024.1

0.955.38 324,850إيطاليا1024.1

0.6512.06 220,450كازاخستان1024.1

0.033.17 8,590جمهورية مولدوفا1024.1

0.223.85 74,880رومانيا1024.1

0.254.62 86,620شيلي1084.0

0.021.21 8,420باراغواي1093.9

0.136.52 45,540صربيا1093.9

0.093.22 32,020أذربيجان1113.8

1.78>6800.01بليز1113.8

1.83>1,3800.01بوتان1113.8

0.544.15 185,370أوكرانيا1113.8

1.055.40 358,800اململكة املتحدة1113.8

0.021.88 5,550أرمينيا1173.7

1.6915.50 574,400كندا1173.7

0.186.98 61,970إسرائيل1173.7

تبني مؤشر مخاطر املناخ على األطفال - 122



مالحظة: يتم حساب مؤرش نسبة االنبعاثات العاملية بناء عىل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون )آالف األطنان املرتية من 

ثاين أكسيد الكربون( لكل بلد.

املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

0.765.52 258,340إسبانيا1173.7

1.1415.48 386,620أستراليا1213.6

0.125.85 41,130بلغاريا1213.6

0.084.04 27,710لبنان1213.6

0.032.43 10,140بنما1213.6

0.092.59 29,980تونس1213.6

0.928.24 312,740بولندا1263.5

0.023.54 7,370مقدونيا الشمالية1273.4

0.196.08 65,290اليونان1283.3

0.2621.62 89,460الكويت1283.3

0.176.25 59,310بياروس1303.2

0.054.06 16,580كرواتيا1303.2

0.144.75 46,390هنغاريا1303.2

0.0919.59 30,750البحرين1333.1

0.2632.42 90,170قطر1333.1

0.076.78 22,540البوسنة والهرسك1353.0

0.154.84 49,780البرتغال1353.0

0.021.89 6,520أوروغواي1353.0

0.021.65 8,260كوستاريكا1382.9

0.106.06 33,000سلوفاكيا1382.9

0.014.05 2,520الجبل األسود1402.7

0.448.77 151,170هولندا1402.7

0.032.54 9,460جورجيا1422.6

2.088.56 709,540أملانيا1422.6

0.023.96 7,630التفيا1422.6

املرتبة 
على مؤشر 

مخاطر 
املناخ على 

األطفال

الدرجة على 
مؤشر مخاطر 

املناخ على 
األطفال

البلد

انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون 

)كيلو طن(
نسبة انبعاثات 
الكربون العاملية

انبعاثات 
الكربون لكل 

 فرد 
)طن متري(

0.278.18 93,470بلجيكا1452.5

0.026.08 7,230قبرص1452.5

0.0216.64 7,140بروني دار السام1472.4

0.309.64 102,480تشيكيا1472.4

0.105.76  33,380 الدانمرك1472.4

0.034.14  11,590 ليتوانيا1472.4

0.114.40  37,480 سويسرا1472.4

0.046.77  14,050 سلوفينيا1522.3

0.003.69  140 ليختنشتاين1532.2

0.197.15  63,180 النمسا1542.1

0.117.62  37,110 أيرلندا1542.1

3.20>0.01 1,550 مالطة1542.1

0.117.03  37,350 النرويج1542.1

0.113.54  36,000 السويد1581.8

0.0512.10  16,000 إستونيا1591.7

0.138.04  44,360 فنلندا1591.7

0.096.57  32,210 نيوزيلندا1611.6

0.0315.33  9,320 لكسمبرغ1621.5

0.016.24  2,200 آيسلندا1631.0

 Methodology for CCRI data. CO2 emissions data downloaded from World Bank WDI data :املصدر
 catalogue, original source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences

 .Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States. Reference Year: 2018
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يرجى االتصال باملؤلفين إن رغبتم بمزيد من املعلومات 

حول املراجع واالستشهادات.

أهم املراجع
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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
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