وﻟﺪت
ﻓﻲ
ﻗﻠﺐ
أزﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺎخ
ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻌﺎﺟﻞ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق
اﻟﻄﻔﻞ

شكر وتقدير

ولم يكن لنا أن نضع بين أيديكم هذا التقرير لوال البيانات
والخبرات التي قدمها ويم تيري .وجدير بالذكر أن النتائج
الواردة في هذا التقرير ،حول التعرض الطويل لظاهرة
قاسية ،مستمدة من الدراسة العلمية التالية :تيري،
دبليو ،النغه ،إس ،روجيل ،جيه ،شلويسنر ،سي-إف،
غودموندسون ،إل ،سينيفيراتني ،إس آي ،فريلير ،ك،
إيمانويل ،ك ،غايغر ،تي ،بريش ،دي إن ،تشاو ،إف ،ويلنر،
إس إن ،بوشنر ،إم ،فولكهولتس ،جيه ،أندريجيفيتش ،إم،
باور ،إن ،تشانغ ،جيه ،سيياس ،بي ،دوري ،إم ،فرانسوا،
إل ،غريالكيس ،إم ،غوسلينغ ،إس إن ،هاناساكي ،إن،
هيكلر ،تي ،هوبر ،في ،إيتو ،إيه ،ياغرماير ،جيه ،خاباروف،
إن ،كوتروليس ،إيه ،ليو ،دبليو ،لوتس ،دبليو ،مينغل ،إم،
مولر ،سي ،أوستبيرغ ،إس ،راير ،سي.بي.أوه ،.ستاك،
تي ،وادا ،واي ،أثر التعرض لظاهرة قاسية بحسب األعمار،
علوم ،تحت الطبع .وأجري التحليل العلمي بإشراف أ.د.
فيم تيري ،رئيس مجموعة  BCLIMATEفي الجامعة الحرة
في بروكسل .وتتقدم  Save the Childrenبالشكر لجميع
المساهمين في الدراسة على إعداد هذا البحث وعرض
هذه النتائج.
آخرا ،ال بد لنا أن نعبر عن امتنانا لخمسة
وأخيرا وليس ً
ً
مراجعين خارجيين ،وهم :شارلين واتسون وماركوس مانويل
(معهد التنمية الخارجية) وجنيفر خادم (المركز الدولي لتغير
المناخ والتنمية) وتوماس تانر (مدرسة الدراسات الشرقية
واإلفريقية التابعة لجامعة لندن) وسيري إريكسن (الجامعة
أخيرا إلى أن المحتوى ال
النرويجية لعلوم الحياة) .وننوه ً
يعكس بالضرورة آراء هؤالء المراجعين.
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شاترستوك  /جينر أندريس إتش بي

كتبت هذا التقرير إيرين رايان بدعم من جاك واكفيلد وسيري
لوثين .ويعبر المؤلفون عن امتنانهم لعدد من موظفي
 Save the Childrenالذين ساهموا في إعداده ،ومنهم:
بول ميتشل ،وكيت فوغان ،وأوليفر فياال ،وسلطان لطيف،
ويوالند رايت ،وكريستوف بيلبرون ،وريك جوفيردي،
وسيلفيا باروزولو ،وأولريكا سيلييرز .ويتوجهون بالشكر
لموظفي  Save the Childrenمن مكاتب األعضاء
والمكاتب اإلقليمية ومكاتب الدعم والمناصرة على دعمهم
في مراجعة التقرير .ويخصون بالشكر جيس إدواردز على
دعمها الذي ال يقدر بثمن لمجموعة األطفال المرجعية في
تقديم المعلومات الالزمة إلعداد هذا التقرير.

الغالف :في الوقت الذي التقطت فيه
هذه الصورة عام  ،2019كانت باوال ،البالغة
من العمر  8أعوام ،تعيش مع والدتها
وإخوتها في مخيم مؤقت للنازحين بسبب
إعصار إيداي الذي دمر المنزل وغمره بالماء.
غادرت مع والدتها وإخوتها لالحتماء تحت
طاولة في أحد األسواق قبل أن تصل إلى
مقاطعة سوفاال في موزمبيق،
أما والدها فكان يتلقى العالج بعد أن
حوصر بسبب الحطام المتساقط أثناء حماية
ممتلكاتهم خالل العاصفة .تحضر باوال إلى
مساحة مخصصة لألطفال ومركز تعليمي
مؤقت تابع لخيام .Save the Children

تصميم الغالف:
كريستوفر نيلسين
صورة الغالف:
هانا أدكوك Save the Children /
خطوط المناخ " "Stripesمقتبسة من
هاوكينز ،إي "Show Your Stripes
."2018–2019
https://showyourstripes.info/
تظهر السنوات من السنوات 2020–1960
فقط.
تصميم التقرير والرسوم البيانية:
جون إف ماكغيل

المحتويات
			

بيان مشاركة األطفال

		

4

			

تغير المناخ
قصيدة في ّ

		

5

		

6

		

9

		 الملخص التنفيذي
			

أبرز التوصيات

		 مستقبل األطفال :دالالت البيانات

		 10

			

الظواهر القاسية

		 12

			

الظلم المضاعف :حقوق األطفال المعرضين للتمييز وعدم المساواة

		 22

			

ال وقت نضيعه :الحد من ارتفاع درجات الحرارة لتأمين مستقبل األطفال

		 26

		 مجابهة التحدي :داللة البيانات بالنسبة لحقوق األطفال

		 28

			

الحق في الصحة والغذاء

		 29

			

الحق في التعليم

		 32

			

الحق في الحماية

		 34

			

الحق في الحماية االجتماعية

		 35

			

الحق في المشاركة

		 37

		 التوصيات

ولدت في قلب أزمة المناخ – ضرورة التحرك العاجل لتأمين حقوق الطفل

		 40

3

بيان مشاركة األطفال

مارك نيوروغ Save the Children /

أعد هذا التقرير بدعم مجموعة األطفال المرجعية المتخصصة التي تضم
طفال تتراوح أعمارهم بين  12إلى  17سنة ،من ألبانيا وبنغالديش
12
ً
وتشيلي والسلفادور وغواتيماال وكوسوفو والنرويج والصومال وسريالنكا
والواليات المتحدة وزامبيا ،لمناقشة كيف يؤدي تغير المناخ الممتد لعدة أجيال
إلى انتهاك حقوق الطفل في الحياة والتعليم والحماية.
ونشكر هؤالء األطفال – وجميع األطفال المناصرين للعمل المناخي حول العالم –
على وقتهم وتوصياتهم المدروسة والتزامهم المستمر بالدفاع عن حقوق
الطفل في مواجهة أزمة مناخ لم تكن لهم يد فيها.
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تغير المناخ
قصيدة في ّ

جوستينا
طفلة بعمر  15سنة من زامبيا

روحي حزينة
قلبي مجروح
"تغير المناخ"
متعبة من التغيير والتعطيل والدمار المسمى
ّ
جميال ،لكن وقعه مدمر للبيئة.
"تغير المناخ" ،لحن يبدو
آخ!
ً
ّ
تغير المناخ.
أنا ،طفلة من هذا الجيل ،أريد أن أرفع صوتي ألبين للعالم ما أحدثه ّ
أصبحت مشاركة األطفال محدودة في هذه الدولة،
أمطار غزيرة أحدثت الفيضانات ،وجلبت األمراض ،كالكوليرا،
بسبب المياه الملوثة غير المعالجة.
أمطار شحيحة تسببت بالجفاف ،وقلة الغذاء وأدت إلى انتشار الجوع بين األطفال،
فأصبحنا غير قادرين على التركيز في الدروس والحصول على التعليم.
أمطار غزيرة منعتنا من الحضور إلى المدرسة.
أمطار شحيحة تزيد من تقنين الكهرباء ،وتتركنا دون خيار سوى
قطع األشجار لنستخدم الفحم بحجة أنه مكمل للكهرباء.
آخ! كلماتي ال تسعفني
دمعاتي تتساقط حزنً ا على الظروف واألحوال.
إن كنا نحن السبب ،فباستطاعتنا أن نكون الحل.
عال
ٍ
أناشدكم
بصوت ٍ
يا كل صنّ اع القرار! ال تنسوا زراعة األشجار!
أناشد وأبكي من جديد.
يا كل صنّ اع القرار! أخبروا الجميع عن تغير المناخ
حلما (تسع فيه إفريقيا لألطفال).
ومشاركة األطفال ،كي نحقق ً

ولدت في قلب أزمة المناخ – ضرورة التحرك العاجل لتأمين حقوق الطفل
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نهيليا تاالفيرا Save the Children /

الملخص
					 التنفيذي

جذريا وعلى نحو
تعيد أزمة المناخ تشكيل عالمنا
ً
يتعذر إصالحه ،وتؤدي بذلك إلى آثار تضر بحقوق
ّ
األطفال اليوم وفي المستقبل .وعند ترتيب
الدول حسب الدخل ،نجد أن النصف الغني منها
مسؤول عن  %86من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون التراكمية ،مقارنة بالنصف األقل غنى
1
الذي ال تتعدى نسبة الغاز المنبعث منه . %14
ورغم ذلك ،يتحمل األطفال المقيمون في
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبء الخسائر
واألضرار التي تلحق بالصحة ورأس المال البشري
واألرض والتراث الثقافي والمعرفة األصيلة
والمحلية والتنوع الحيوي نتيجة تغير المناخ .2ودون
اتخاذ إجراءات جذرية لتقليل االنبعاثات والحد
من االحتباس الحراري كي ال يتجاوز  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية،
بقيادة الدول مرتفعة الدخل وشديدة االنبعاثات،
ووفق معلومات حول مصالح األطفال الفضلى
وأولوياتهم المحددة ،سيتحمل األطفال في
الدول متوسطة ومنخفضة الدخل أشد تبعات أزمة
المناخ التي لم يكن لهم يد فيها.

الملخص التنفيذي

بتغير المناخ ( )IPCCفي
وبحسب ما أكد التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
ّ
آب/أغسطس  2021بشأن األسس العلمية الفيزيائية لتغير المناخ ،فإن النشاط البشري غير
قطعا السبب الرئيسي لالحتباس الحراري على كوكب األرض3؛ حيث وصلت
المستدام هو
ً
العديد من العالمات الحيوية للكوكب ،مثل تركيز الغازات المسببة لالحتباس الحراري وارتفاع
حرارة المحيطات وذوبان الكتل الجليدية ،إلى مستويات حرجة ،ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة
بتغير المناخ .وباستمرار المصالح المكتسبة
في الظواهر المناخية القاسية المرتبطة مباشرة
ّ
من الوقود األحفوري والصناعات األخرى المدمرة للبيئة ،وفي ظل تقاعس حكومات الدول
مرتفعة الدخل التي تتحمل المسؤولية األكبر عن التأثيرات المناخية ،نجد أن لتغير المناخ آثار
متصاعدة على حقوق األطفال اليوم وفي المستقبل.
وألن معظم التعهدات المتعلقة بالمناخ التي قدمتها كل دولة في المساهمات المحددة
وطنيا عقب اتفاقية باريس غير كافية ،من المتوقع أن تؤدي األزمة إلى عواقب وخيمة على
ً
األطفال واألجيال القادمة .حيث كشف نموذج جديد طوره فريق دولي من الباحثين في
الجامعة الحرة في بروكسل أن األطفال المولودين عام  ،2020ورغم تعهدات اتفاقية باريس،
سيواجهون طوال حياتهم ضعف حجم حرائق الغابات ،وسيعانون من تلف المحاصيل بزيادة
ضعفا ،وبالقدر نفسه ستزيد فيضانات األنهار ،أما الجفاف فسيزيد بنحو
ً
تصل إلى 2.8
ضعفا ،وستتضاعف موجات الحر بنحو  6.8مرات ،وذلك مقارنة بمن ولدوا عام .1960
ً
2.6

الشكل 1
التعرض مدى الحياة للظواهر المناخية
القاسية المنصوص عليه في تعهدات
اتفاقية باريس بالنسبة لألطفال المولودين
عام  2020مقارنة بمن ولدوا عام .1960

وتظهر البيانات أن األطفال في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سيتحملون العبء المتزايد
لتغير المناخ ،وسيتفاقم الحال بالنسبة لألطفال ،سيما المعرضين للعديد من المخاطر،
تضررا من جائحة كوفيد ،19-ومن يعانون من
ومن يعيشون في مناطق النزاع ،وأكثرهم
ً
الالمساواة والتمييز على أساس النوع االجتماعي أو اإلعاقة أو العرق أو النزوح أو أي عوامل
وثيقا بقضايا
ً
ارتباطا
تغير المناخ
ً
أخرى ،وهي عوامل تكون متقاطعة في الغالب .ويرتبط ّ
أوسع تتعلق بالالمساواة والفشل في دعم حقوق األطفال األساسية .ومن هنا ،يبدو
جها نحو األسوأ.
تغير المناخ
وخيما ومتّ ً
ً
مستقبل األطفال الذين يواجهون أسوأ آثار ّ

 7أضعاف

6.8
ضعفا
ً

 6أضعاف

زيادة التعرض للظواهر القاسية على مدار العمر

 5أضعاف
 4أضعاف
 3أضعاف

2.8
ضعفا
ً

ضعفان
ضعف واحد
0

المولودون
في 1960

ضعفان
المولودون
في 2020

في المتوسط وبموجب
تعهدات اتفاقية باريس،
تزيد احتمالية تعرض
الطفل المولود عام 2020
لخطر حرائق الغابات
بمقدار الضعفين مقارنة
بمن ولدوا عام .1960

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

على مستوى العالم،
وبموجب تعهدات
اتفاقية باريس ،تزيد
احتمالية تعرض الطفل
المولود عام  2020لخطر
تلف المحاصيل بمعدل
 2.8أضعاف مقارنة
باألجيال األكبر منه.
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2.8
ضعفا
ً

2.6
ضعفا
ً
المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

بموجب تعهدات اتفاقية
باريس ،تزيد احتمالية
تعرض الطفل المولود
عام  2020لخطر الجفاف
بمعدل  2.6أضعاف
مقارنة بمن ولدوا
عام .1960

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

بموجب تعهدات
اتفاقية باريس ،تزيد
احتمالية تعرض الطفل
المولود عام  2020لخطر
فيضانات األنهار بمعدل
 2.8أضعاف مقارنة بمن
ولدوا عام .1960

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

بموجب تعهدات اتفاقية
باريس ،تزيد احتمالية تعرض
الطفل المولود عام 2020
لخطر موجات الحر بمعدل
 6.8أضعاف مقارنة بمن
ولدوا عام .1960
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الملخص التنفيذي

الشكل 2
االنخفاض المحتمل في إمكانية التعرض
اإلضافي لظواهر مناخية قاسية على
مدار العمر بالنسبة لألطفال المولودين
عام  ،2020في حال اقتصر االحتباس الحراري
على  1.5درجة مئوية بدل الدرجات األعلى،
كما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس.

وأشار النموذج الجديد إلى بصيص أمل ،فهناك فرصة ،بل حاجة ملحة ،للعمل؛ فبحسب
اتفاقية باريس ،سيؤدي تقليل االحتباس الحراري عند  1.5درجة مئوية فوق مستويات ما
قبل الثورة الصناعية إلى الحد من تعرض األطفال حديثي الوالدة لموجات الحر خالل حياتهم
بنسبة تصل إلى  ،%45والجفاف بنسبة  ،%39وفيضانات األنهار بنسبة  ،%38وتلف
المحاصيل بنسبة  ،%28وحرائق الغابات بنسبة  .%10ومن شأن هذه الفروقات أن تزيد من
عدد األطفال الذين يحصلون على حقوقهم في الخدمات وفي تأمين حاجاتهم األساسية
وفي المشاركة ،وفي مستقبل أفضل .وستساهم قيادة العمل المناخي من جانب الدول
مرتفعة الدخل المسؤولة عن تغير المناخ ،سيما فيما يتعلق بالتمويل والتكيف ،في تحقيق
العديد من المكتسبات االجتماعية والبيئية واالقتصادية ،فقد يؤدي استثمار  1.8ترليون
دوالر خالل عشر سنوات ،وعلى مستوى العالم ،في خمسة مجاالت رئيسية للتكيف إلى
تحقيق  7.1ترليون دوالر من األرباح اإلجمالية الصافية.4

حرائق الغابات

%10-

تلف المحاصيل

%28-

الجفاف

%39-

فيضان األنهار

%38-

موجات الحر

%45-

محمد عثمان Save the Children /

عالوة على ما سبق ،أصبحت اليوم اإلجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ ،والتي تتم
بقيادة محلية تراعي مصلحة األطفال ،ضرورة اقتصادية ملحة ،وبخاصة مع ارتفاع تكاليف
االستجابة لألزمات اإلنسانية الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية ،والخسائر الكبيرة التي
تتكبدها الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب أزمة لم تكن لها يد فيها ،والتي أضعفت
اإلنتاجية في قطاعات رئيسية كالزراعة .ولكن ،رغم األدلة العلمية الدامغة التي تؤكد أن
سريعا ،تظل االلتزامات بالعمل المناخي والتمويل
العالم يقف أمام نافذة أمل قد تغلق
ً
جدا.
ومشاركة األطفال في صنع القرار غير كافية إلى حد خطير ً
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بابلو بارنيس Save the Children /

أبرز التوصيات
تغير المناخ ،وللوفاء بالعهود المقطوعة لألطفال في
وللقضاء على هذا الظلم الناجم عن ّ
أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل ،ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس ،يتعين
على الحكومات والمانحين والقطاع الخاص والوكاالت متعددة األطراف:
z zاتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة للحد من االحتباس الحراري بحيث ال يزيد على  1.5درجة
سريعا عن استخدام
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ،وبما يشمل التوقف
ً
الوقود األحفوري ودعمه.
z zتعزيز االلتزام بتمويل المناخ للحد من أثره والتكيف معه ،مع االعتراف بأن أزمة المناخ
تأثرا بها .ويشمل ذلك
قضية تتعلق بحقوق األطفال ألنهم أول المتضررين منها واألشد ً
الوفاء بالتعهدات غير المنفذة ،والتي تنص على توفير ما ال يقل عن  100مليار دوالر
التكيف التي تدعم الدول منخفضة
سنويا ،تساهم  %50منها على األقل في تدابير
ّ
ً
ومتوسطة الدخل في التعامل مع األضرار الحتمية لتغير المناخ ،باإلضافة إلى متابعة
مسارات التنمية الخضراء الصديقة للبيئة.
z zاالعتراف بأن األطفال معنيون كغيرهم بأزمة المناخ والبيئة ،ومساهمون رئيسيون
في حلها بشتى الطرق ،بما في ذلك استحداث آليات تناسب األطفال وإنشاء منصات
رسميا في صنع القرارات الخاصة بتغير المناخ.
تسمح لهم بالمشاركة
ً
z zتوسيع نطاق أنظمة الحماية االجتماعية لمعالجة األضرار المتزايدة التي تؤثر على
األطفال وأسرهم نتيجة الصدمات المناخية ،سيما في ظل الطموح لتوفير مخصصات
األطفال الشاملة مع مرور الوقت لتحسين مستوى رعاية األطفال وبناء القدرة على
الصمود والتعافي.
وبينما تستعد الحكومات لعقد االجتماعات وتقييم التقدم الذي أحرزته وتسريع تنفيذ
التزاماتها في الدورة الخمسية المقبلة من اتفاقية باريس ،ال بد لها أال تكتفي بالعمل
على التزاماتها لتحقق المصلحة الفضلى لألطفال فحسب ،بل أن تستفيد من األطفال
خصوصا في الدول منخفضة
أيضا .وألن أطفال العالم –
وقدراتهم في تمكين ذلك ً
ً
ومتوسطة الدخل وكل من يعاني من التمييز والالمساواة في مكان عيشه – هم
األقل مساهمة في نشوء حالة الطوارئ المناخية ،واألكثر خسارة إذا استمرت كما هي
جزءا من هذا التحول الحرج ،ال لكونهم ملهمين له ،بل
دون تغيير ،ال بد لهم أن يكونوا ً
تضررا منه ،وألنهم قوة قادرة على التغيير العاجل
ألنهم أصحاب حق فيه ،وألنهم األكثر
ً
والضروري الذي سيغير وجه األزمة.
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تغير المناخ على األطفال
لم يكن التهديد الذي يشكله ّ
نظريا في يوم من األيام ،بل هو خطر
وحقوقهم
ً
حقيقي وداهم .وبحسب ما ذكر التقرير الصادر عن
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ()IPCC
في أب/أغسطس  2021بشأن األسس العلمية
لتغير المناخ ،فإن أزمة المناخ تؤثر على
الفيزيائية
ّ
الطقس والظواهر المناخية القاسية في كل مكان في
العالم .5وأقامت  Save the Childrenشراكة مع فريق
دولي يضم باحثين رائدين في مجال المناخ ،بقيادة
الجامعة الحرة في بروكسل ،لتحديد حجم الظواهر
المناخية القاسية التي سيتعرض لها األطفال بسبب
تغير المناخ ،وبيان التفاوت بين األجيال ،واتساع فجوة
الالمساواة بين الدول مرتفعة ومنخفضة الدخل.6
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إدواردو سوتيراس جليل Save the Children /

مستقبل
األطفال
دالالت البيانات

مستقبل األطفال :دالالت البيانات

الموقعون مساهمات محددة
ِّ
ولتنفيذ اتفاقية باريس على المستوى الوطني ،استحدث
وطنيا قرروا فيها اإلجراءات والمستهدفات والسياسات والتدابير المناخية المختلفة .ورغم
ً
وطنيا ،إال أنها أكثر الطرق المؤثرة لحماية مستقبل
التباين في المساهمات المحددة
ً
وطنيا التي
تغير المناخ .ومن هنا ،يعرض القسم التالي االلتزامات المحددة
ً
األطفال من تأثير ّ
7
يبين مدى تعرض المولودين عام 2020
استحدثت في إطار اتفاقية باريس لوضع نموذج ّ
للظواهر القاسية على مدى الحياة ،سيما حرائق الغابات ،وتلف المحاصيل ،والجفاف،
وفيضان األنهار ،وموجات الحر ،مقارنة بمن ولدوا عام .1960
ورغم أن كال الجيلين سيواجهان هذه الظواهر المناخية القاسية بوتيرة متصاعدة وبحدة أكبر
كبيرا ،ال رجعة عنه؛ فتجدهم على
ً
تغير المناخ ،إال أن حياة األطفال تبدو مختلفة
اختالفا ً
نتيجة ّ
أهبة االستعداد للفرار من حرائق الغابات المتزايدة ،ولمواجهة نقص الغذاء الناجم عن تلف
المحاصيل ،والتعرض للفيضانات المتزايدة ،ومتنبهين لموجات الحر القاسية والمستمرة
في جميع أنحاء العالم ،سيما مع تزايد التبعات السلبية على األطفال في الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل.

أزمة المناخ تؤثر على
الطقس والظواهر
المناخية القاسية في
كل مكان في العالم.

فضال عن الفقر المتزايد بسبب
ومن المتوقع أن يؤدي نشوء الظواهر القاسية المتكررة،
ً
تغير المناخ ،إلى وقوع أكثر من  100مليون شخص في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
في براثن الفقر بحلول عام  8،2030وسيتضاعف عدد من يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية
شديدا من  3.5مليار دوالر
ارتفاعا
بحلول عام  ،2050وسترتفع تكلفة هذه المساعدة
ً
ً
سنويا بحلول عام  .92030وألن أزمة المناخ تزيد
و 12مليار دوالر اليوم ،إلى  20مليار دوالر
ً
التكيف
من التهديد ،فستؤدي إلى تفاقم الصراع الحالي وإلى الحد من قدرة األفراد على
ّ
مع آثارها .أما زيادة التعرض للصدمات ،فسيعمق مشكلة الالمساواة داخل المجتمعات،
وسيكبح عجلة النمو االقتصادي ،وسيقوض جهود الحد من الفقر على المدى الطويل.10
وتظهر البيانات أدناه حجم تعرض األطفال للظواهر المناخية القاسية في مواقع مختلفة.
وأثناء دراسة هذه المسألة ،ال بد لنا أن نضع في اعتبارنا أن هذه المواقع الجغرافية المعرضة
للخطر تتقاطع بطرق كثيرة مع خطر تعرض األطفال للفقر والالمساواة والحرمان من الخدمات
األساسية ،كالعناية الصحية الشاملة أو الحماية االجتماعية .وهذا ما يؤكد على مسؤولية
تضررا
الدول مرتفعة الدخل ،التي رغم أنها تتحمل الوزر األكبر عن أزمة المناخ إال أنها األقل
ً
بتبعاتها ،وعلى الحاجة إلى زيادة الدعم المالي والسياسي زيادة كبيرة في العمل المناخي.
وال شك هنا أن للجهود المستمرة في الحد من ظاهرة االحتباس الحراري عند درجة دون
حقيقيا على األطفال ،اليوم وفي المستقبل ،إذ ستقلل من
تأثيرا
 1.5درجة مئوية ستؤثر
ً
ً
صرح به
تعرضهم لجميع أشكال الظواهر المناخية القاسية طوال حياتهم .وهذا يؤكد ما ّ
وثيقا
ً
ارتباطا
سابقا ،بأن العمل المناخي العاجل مسألة ترتبط
ً
األطفال في جميع أنحاء العالم
ً
بتحقيق العدالة بين األجيال.

المنهجية:
تعتمد النتائج التالية على خمسة مصادر للبيانات ،وتشمل :عمليات المحاكاة التي تم إعدادها
ً
حديثا حول اآلثار المناخية في خمس فئات من الظواهر القاسية؛ والتوقعات السكانية
العالمية الصادرة عن األمم المتحدة؛ وجمع سيناريوهات متوسط درجة الحرارة العالمية لدعم
بتغير المناخ والخاص بظاهرة "االحترار العالمي بمقدار
تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية
ّ
القطرية المتاحة
 1.5درجة مئوية"؛ وعمليات إعادة اإلعمار واإلسقاطات السكانية؛ والبيانات ُ
عبر مستكشف بيانات رأس المال البشري التابع لمركز فيتغنشتاين .11،ويحسب البحث مدى
إقليما وفي العالم
تعرض الشخص العادي لتأثيرات المناخ طوال حياته في  178دولة ،و11
ً
بأسره بموجب التزامات العمل المناخي التي أعلنتها الحكومات في المساهمات المحددة
وطنيا التي تم إعدادها بعد إدخال اتفاقية باريس ،ثم يقارن بين الفئات العمرية المختلفة
ً
لتغير المناخ ،مع
لحساب التقديرات المتحفظة لوقوع الظواهر القاسية خالل عمر الفرد نتيجة
ّ
التحكم في متوسط العمر المتوقع.
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حرائق الغابات

زيادة التعرض للحرائق على مدار
العمر
ضعفان

ضعفان

ضعف واحد

0

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

الشكل 3
في المتوسط وبموجب تعهدات
اتفاقية باريس ،تزيد احتمالية تعرض
الطفل المولود عام  2020لخطر
حرائق الغابات بمقدار الضعفين
مقارنة بمن ولدوا عام .1960

12

تعرض بعض الصور حجم الخطر الزاحف بسبب ظاهرة االحتباس الحراري ،كالحرائق المشتعلة
يسود سماء النهار يوشح زرقة
التي تحول المنازل والمدارس إلى رماد وتنشر الدخان الذي
ّ
السماء بالسواد .وأظهرت التقييمات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ أن العوامل المرتبطة بالتغير المناخي الناتج عن األنشطة البشرية ،والتي تشمل
ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدالت هطول األمطار وزيادة مستويات ثاني أكسيد
الكربون في الغالف الجوي المؤثرة على الغطاء النباتي ،تؤدي إلى زيادة خطر نشوب
12
وبينت عمليات المحاكاة الجديدة ،التي صممت لنمذجة حرائق الغابات المرتبطة
الحرائق ّ .
بتغير المناخ خالل فترة زمنية ممتدة ،وجود خطر متصاعد على األطفال؛ ففي المتوسط،
وبتطبيق تعهدات اتفاقية باريس ،تزيد احتمالية تعرض الطفل المولود عام  2020لخطر حرائق
الغابات بمقدار الضعفين مقارنة بمن ولدوا عام .1960
وال شك أن هذا الخطر أشد على األطفال من غيرهم ،سيما في المناطق التي تعاني من
أزمات ،مثل فلسطين وأفغانستان وبابوا نيو غينيا ،الذين يواجهون خطر التعرض لحرائق
الغابات بمعدل يصل إلى الضعف مقارنة باألجيال التي سبقتهم .أما في األردن وتركيا
 اللتان تعدان من أكبر الدول المستضيفة لالجئين في السنوات األخيرة  -فال يزداد الخطرويظهر الدمار الناجم عن حرائق
على األطفال فحسب ،بل يهدد حياتهم في بعض األحيانُ .
الغابات في تركيا والدول المجاورة لها ،والتي أحرقت أكثر من  1600كيلومتر مربع خالل
شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس  ،2021فداحة هذا الخطر ،سيما وأن الكثافة السكانية
العالية والبنية التحتية الضعيفة في مخيمات الالجئين تهيء الظروف النتشار الحرائق
بسرعة ،ويظل األطفال الذين يعيشون في هذه البيئات بأعداد كبيرة هم المعرضون للخطر؛
إذ تشير التقارير األخيرة إلى أن  %44من الالجئين السوريين في تركيا 13و %48في األردن
هم من األطفال.14
وتم توضيح الخطر المتزايد لحدوث حرائق الغابات وآثارها على حقوق األطفال في التقاضي
المناخي بقيادة األطفال؛ ففي قضية دوارتي أغوستينو و 5آخرين ضد البرتغال و32
آخرين أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،يوضح األطفال من المجتمعات المتضررة
من الحرائق في البرتغال حجم الخسائر في األرواح وحاالت الضيق النفسي واالجتماعي
فضال عن تعطل التعليم بسبب حرائق الغابات التي نشبت عام  .152017ومن غير
المستمرة،
ً
المرجح أن تكون التجارب التي أدت إلى هذا التقاضي هي األخيرة لهؤالء األطفال؛ فالمواليد
الجدد في البرتغال أصبحوا متأهبين لمواجهة هذا الخطر طوال حياتهم بمعدل ارتفع بنحو 1.8
ضعفا مقارنة باألجيال السابقة.
ً
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أليكس إلينغهاوزن  /سيدني مورنينغ هيرالد

الظواهر القاسية

مستقبل األطفال :دالالت البيانات

1.7
ضعفا
ً
1.4
ضعفا
ً

1.6
ضعفا
ً
1.3
ضعفا
ً

ضعف
ونصف

1.2
ضعفا
ً

1.3
ضعفا
ً

ضررا
أشد المناطق
ً
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الشمالية
شرق آسيا والمحيط الهادئ
جنوب آسيا
أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

الشكل 4
الزيادة اإلقليمية في تعرض األطفال
المولودين عام  2020لحرائق الغابات
على مدى الحياة

أفغانستان

فلسطين

تركيا
بابوا نيو غينيا

ضعفان

الشكل 5
تضاعف خطر حرائق الغابات الذي قد يعايشه
األطفال المولودون في  2020طوال حياتهم في
عدد من الدول الهشة ،مثل :فلسطين وأفغانستان
وبابوا نيو غينيا ،مقارنة باألجيال األكبر منهم.

الشكل 7
تشير التقارير األخيرة إلى أن  %44من
الالجئين السوريين في تركيا و %48في
األردن هم من األطفال .وفي حاالت اللجوء،
كبيرا فقط،
ال يكون الخطر على األطفال ً
بل مركزً ا ،ويصل إلى حد مميت أحيانً ا ،ما
أعدادا غير متناسبة من األطفال الذين
يجعل
ً
يعيشون في هذه البيئات معرضين للخطر.

األردن

ضعفان

الشكل 6
في األردن وتركيا – أكبر بلدين مضيفين
لالجئين ،تضاعف خطر اندالع حرائق الغابات
طوال الحياة مقارنة باألجيال السابقة.

تركيا
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األردن

الالجئون السوريون من األطفال
الالجئون السوريون من البالغين
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زيادة التعرض لتلف المحاصيل
على مدار العمر

2.8

أضعاف
ساشا مايرز Save the Children /

ضعفان

ضعف واحد

0

المولودون
في 1960

تلف المحاصيل

المولودون
في 2020

الشكل 8
على مستوى العالم ،وبموجب
تعهدات اتفاقية باريس ،تزيد
احتمالية تعرض الطفل المولود
عام  2020لخطر تلف المحاصيل
بمعدل  2.8أضعاف مقارنة باألجيال
األكبر منه.

تدعم النظم الغذائية العالمية األطفال وتحرص على توفير الغذاء لهم خالل المراحل الحرجة
من نموهم البدني والنفسي .ورغم أن تعطيل هذه األنظمة يؤدي إلى تبعات ال يمكن
لنا تحملها ،إال أن مجموعة من التغييرات واسعة النطاق في استخدام األراضي ،مثل إزالة
الغابات ،وتدهور األراضي ،وارتفاع درجات الحرارة ،وتغير أنماط هطول األمطار بسبب تغير
المناخ ،تهدد هذه األنظمة وتزيد من خطر تلف المحاصيل في المناطق التي تقع على
خطوط العرض المنخفضة .16ويتضح ذلك من النموذج الجديد الذي يظهر أن تعهدات اتفاقية
مضاعفا بنحو 2.8
ً
خطرا
باريس ستشهد األطفال حديثي الوالدة يواجهون في المتوسط
ً
مرة لتلف المحاصيل ،مقارنة بكبار السن ،مع زيادة المخاطر بشكل كبير في العديد من الدول
منخفضة ومتوسطة الدخل.

مالي

9.9
ضعفا
ً

الشكل 9
يواجه المواليد الجدد زيادة في احتمالية
تلف المحاصيل تصل إلى  9.9أضعاف.

وتشير تقديراتنا إلى أن أزمة المناخ قد أدت إلى انعدام األمن الغذائي في شرقي وجنوبي
إفريقيا حتى مستويات الطوارئ أو أسوأ منها ،بما يضر بنحو  33مليون شخص 16 ،17مليونً ا
سوءا ،فمن المتوقع أن يتضاعف خطر تلف
تقريبا من األطفال .18وتزداد األزمة
منهم
ً
ً
المحاصيل الذي يتعرض له المواليد الجدد في  2020في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى بنحو  2.6مرة على مدى حياتهم مقارنة بمن ولدوا عام  .1960وفي جنوب آسيا،
يرتفع هذا المعدل إلى نحو  3.6أضعاف ،ويصل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى
مضاعفا لحقوق األطفال في حاالت النزاع المسلح،
ً
تهديدا
 4.4أضعاف؛ وهو ما يشكل
ً
سالحا في الحرب.
سيما عندما تستخدم األطراف الجوع
ً
وفي مالي ،حيث يواجه المواليد الجدد احتمال تلف المحاصيل بنحو  9.9أضعاف مقارنة
باألكبر منهم سنً ا ،وفق تعهدات اتفاق باريس ،فقد تكون الخسارة أكبر من أن تُ حصى .ورغم
أن معدالت التقزم في مالي قد انخفضت بشكل مطرد بنسبة  %36منذ عام 2000،18
فإن الحالة التغذوية للسكان ،سيما األطفال مهددة مرة أخرى بمجموعة من العوامل التي
تفاقمت بسبب تغير المناخ .ويهدد انعدام األمن ،ونزوح السكان ،واالضطرابات في التقويم
الثقافي الناجم عن العنف ،وتأثيرات تغير المناخ على اإلنتاج الزراعي وتوفر غذاء صحي
كاف ،بعكس هذا المنحنى بشكل أكبر ،وبتعميق التفاوتات المستمرة ،وترك جيل جديد على
ٍ
الهامش.
ورغم أن األطفال في الواليات المتحدة أو ألمانيا بعيدون كل البعد عن الحماية من تأثيرات
تغير المناخ ،إال أنهم ،وبخالف أقرانهم في الدول المذكورة أعاله ،يواجهون خطر زيادة تلف
المحاصيل بقدر أقل ،وهو ما يؤكد أن أزمة المناخ هي أزمة على حقوق الطفل في العالم،
ولكن تبعاتها متباينة من منطقة ألخرى.
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ً

2.6
ضعفا
ً

2.5
ضعفا
ً

ضررا
أشد المناطق
ً
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
جنوب آسيا
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
أمريكا الالتينية والكاريبي
شرق آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الشمالية

الشكل 10
الزيادة اإلقليمية في تعرض األطفال
المولودين عام  2020لتلف المحاصيل
على مدى الحياة

												
قصة ميرنا

نيكاراغوا

"تملكني الخوف يوم وقوع اإلعصار" تقول ميرنا
عاما) ،التي تدرس في الصف الخامس وتعيش
(ً 12
في بلدة رايتي في نيكاراغوا ،التي تقع على طول
نهر ريو كوكو ،مع والدتها وأربعة إخوة وجدها وجدتها،
وهي واحدة من ماليين المتضررين من إعصاري إيتا
وإيوتا اللذان اجتاحا العديد من الدول في أسبوعين
فقط ،وصنفا ضمن الفئة الرابعة ،وخلفا وراءهما
الدمار والخراب في المنطقة.

جزئيا فحسب ،بل
ولم يدمر اإلعصاران منزل ميرنا
ً
سببا في تعريض مصدر عيش عائلتها للخطر ،إذ
كانا
ً
تزرع العائلة العديد من المحاصيل ،كاألرز والفاصوليا
والموز والكسافا والقلقاس والذرة ،وتقول ميرنا إن
أضرارا بالغة ودمرا محاصيل أسرتها،
اإلعصارين ألحقا
ً
حتى أصبحت عائلتها تبحث عن مصدر دخل آخر.
"أشعر اليوم بقلق شديد على بيتي وأسرتي"
ورغم أن الطريق طويل وشاق ،إال أن أمل ميرنا
بمستقبل أفضل لم ينقطع ،إذ تحلم بمتابعة
دراستها لتصبح معلمة أو ممرضة.

ولدت في قلب أزمة المناخ – ضرورة التحرك العاجل لتأمين حقوق الطفل

نهيليا تاالفيرا Save the Children /

تقول ميرنا إنها تشعر بالخوف والحزن والقلق،
"أكثر ما يؤلمني هو الخراب الذي خلفه [اإلعصار]
بعد أن دمر بيتي وتركنا دون مأوى" توضح ميرنا.
جدا وحالته سيئة ،إال أنه يؤوينا
"ورغم أن بيتي صغير ً
على األقل".
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الجفاف
وثيقا بتلف المحاصيل ،ويعد عامل خطر
ً
ارتباطا
يرتبط الجفاف الذي يستمر فترات طويلة
ً
يؤدي إلى سوء التغذية ،ويرتبط بارتفاع األسعار الذي يضاعف الضغوط المالية على
ووفقا لتعهدات اتفاقية باريس ،تزيد احتمالية تعرض أطفال العالم
ً
األسر ويهددها بالفقر.
المولودين عام  2020لخطر الجفاف بمعدل  2.6أضعاف مقارنة بمن ولدوا عام .1960
زيادة التعرض للجفاف على مدار
العمر

2.6
ضعافا
ً

ضعفان

ضعف واحد

0

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

الشكل 11
بتطبيق تعهدات اتفاقية باريس ،تزيد
احتمالية تعرض الطفل المولود عام 2020
لخطر الجفاف بمعدل  2.6أضعاف مقارنة
بمن ولدوا عام .1960

وكما هو الحال عند تلف المحاصيل ،تصبح المخاطر أشد بكثير في العديد من الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل ،سيما في آسيا وإفريقيا .ومقارنة بالذين بلغوا الستين من عمرهم ،من
المتوقع أن يتضاعف خطر الجفاف على المواليد الجدد في أفغانستان بنحو  5.3مرات على
مدى الحياة ،أما في تنزانيا وكينيا ،فستبلغ هذه الزيادة نحو  2.8و 4.6على التوالي .ومن
المتوقع أن تقل المحاصيل الزراعية في منطقة الساحل ،التي ترتفع فيها درجات الحرارة
بسرعة أشد بمرة ونصف عن المعدل العالمي ،لتصل إلى نحو  %20في كل عقد حتى نهاية
القرن الحادي والعشرين .20ويعني فقدان مصدر الدخل ،بالنسبة للعديد من العائالت التي
تعتمد على األرض في عيشها ،عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الصحي ،أو االضطرار
إلى إيقاف تعليم أطفالهم في المدرسة ،أو العجز عن دفع تكاليف الرعاية الصحية في حالة
أيضا تبني آليات التكيف السلبية ،مثل الزواج المبكر أو القسري،
مرض الطفل ،وقد يعني ً
وعمل األطفال الذي قد يزيد من مخاطر تعرضهم للعنف واإلساءة واالستغالل .ومثال ذلك
ما حدث عقب الجفاف الذي ضرب ساحل العاج ،حيث انخفضت معدالت االلتحاق بالمدارس
بنسبة  ،21%20وكذلك األمر في دول إفريقية أخرى ،وفي آسيا وأمريكا الالتينية.22
لقد طالت أزمة المناخ الجميع ،وال مأمن ألحد من آثارها؛ ولكن عند إجراء المقارنة ،من
المتوقع أن يتعرض طفل في أوروبا الغربية للمستوى نفسه من خطر الجفاف الذي تعرضت
له األجيال السابقة .وفي الوقت الذي تعد فيه أزمة المناخ أزمة بين األجيال ،وتؤثر بشكل
خاص على حقوق األطفال في الحياة والتعلم والحماية ،إال أنها تتقاطع مع أوجه الالمساواة
والتمييز القائمة.

النزوح بسبب الجفاف
وجهات نظر األطفال حول تغير المناخ وحماية الطفل في األراضي الجافة في العراق

23

تأثرا بالمناخ بسبب
يعد العراق أحد أكثر دول الشرق األوسط ً
تصنيف أكثر من  %90من أراضيه ضمن األراضي الجافة
والمعرضة لخطر التصحر؛ حيث ساهم ارتفاع درجات الحرارة
وانخفاض معدالت هطول األمطار في حدوث جفاف شديد
وطويل األمد ،أدى إلى انعدام األمن المائي وتلف المحاصيل
وفقدان سبل العيش في قطاع الزراعة ،ناهيك عما يرتبط بذلك
من مشكالت أضرت بصحة األطفال ،كالجفاف وسوء التغذية
فضال
وأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن العواصف الترابية،
ً
سوءا على األطفال،
عن الوفاة .ومن المتوقع أن يزداد الوضع
ً
إذ تشير التقديرات أن األطفال حديثي الوالدة سيتعرضون لخطر
الجفاف بمعدل يزيد بنحو  3.1أضعاف ولخطر تلف المحاصيل
بمعدل يصل إلى  4أضعاف مقارنة باألجيال األكبر.

4

أضعاف

الشكل 12
من المتوقع أن يواجه األطفال المولودون
في العراق عام  2020خطر الجفاف بمعدل
يزيد بنحو  3.1أضعاف وخطر تلف المحاصيل
بنحو  4أضعاف مقارنة بمن ولدوا عام .1960
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3.1
ضعفا
ً

الجفاف
تلف المحاصيل
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وأكد األطفال الذين أجريت معهم المقابالت ،ومن شاركوا في
النقاشات الجماعية التي عقدتها  Save the Childrenعلى
أن تغير المناخ سبب من أسباب النزوح ،حيث اقتلع العديد من
األسر من بلداتهم وجعلهم ينتقلون إلى المراكز الحضرية بعد
أن تدمرت سبل عيشهم وأصبحوا يعانون من شح المياه على
نحو يهدد استقرارهم وأمنهم في بلد يعاني من األزمات .وأفاد
فتية وفتيات من منطقة اللطيفية في العراق أنهم تضرروا بعدة
أشكال ،منها:

"غادر العديد من الفتيان مدنهم ً
بحثا عن عمل إلعالة أسرهم".
طفل ( 12-8سنة)
"سمعنا من أقاربنا وشهدنا بأعيننا إجبار العديد من الفتيات
الصغيرات على الزواج".
فتاة ( 17-13سنة)
وصنف األطفال من ذوي اإلعاقات ضمن الفئات التي تضررت
بشكل كبير ومختلف:

ضعفا.
ً
"األطفال ذوو اإلعاقة هم أكثر األطفال
وأصبحنا نراهم يتسولون في األسواق والشوارع ،حيث
يتعرضون لإلهانة واالستغالل".
طفل ( 12-8سنة)
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الشكل 13
الزيادة اإلقليمية في تعرض األطفال
المولودين عام  2020للجفاف على
مدى الحياة

ي

ارتفاع درجات الحرارة

ل ال
عد

لم
ا

أفغانستان

الشكل 14
مقارنة بالذين بلغوا الستين من عمرهم،
من المتوقع أن يتضاعف خطر الجفاف على
األطفال في أفغانستان عام  2020بنحو
 5.3مرات على مدى الحياة ،أما في تنزانيا
وكينيا ،فستبلغ هذه الزيادة نحو  2.8و4.6
على التوالي.
وبالمقارنة مع األطفال في أوروبا الغربية،
من المتوقع أال تختلف هذه النسبة مقارنة
باألجيال السابقة.

لم
عا

كينيا
 4.6أضعاف

 5.3أضعاف

تنزانيا

الشكل 15
ترتفع درجات الحرارة في منطقة الساحل
اإلفريقي بسرعة أكبر بمرة ونصف المرة
مقارنة بالمعدل العالمي.

 2.8أضعاف
غرب أوروبا
المولودون في
1960

المولودون في
2020

المولودون في 2020

المولودون في 2020

المولودون في 2020
الشكل 16
من المتوقعأن تنخفض المحاصيل الزراعية في
منطقة الساحل اإلفريقي بنحو  %20في العقد
الواحد حتى نهاية القرن الحادي والعشرين.
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الشكل 17
الزيادة اإلقليمية في تعرض األطفال
المولودين عام  2020لفيضانات األنهار
على مدى الحياة.

زيادة التعرض لفيضانات األنهار
على مدار العمر
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الشكل 18
بموجب تعهدات اتفاقية باريس،
تزيد احتمالية تعرض الطفل المولود
عام  2020لخطر فيضانات األنهار
بمعدل  2.8أضعاف مقارنة بمن
ولدوا عام .1960

18

فيضان األنهار
وثيقا بجفاف أجزاء كثيرة من األرض فحسب ،بل
ً
ارتباطا
ال يقتصر ارتباط ارتفاع درجات الحرارة
ً
تواترا وشدة الناشئة من تغير
أيضا ،مثل الفيضانات األكثر
بظواهر هيدرولوجية قاسية أخرى ً
ً
عاما ،كانت الفيضانات أكثر
أنماط هطول األمطار وذوبان األنهار الجليدية .وعلى مدار ً 20
شيوعا ،حيث تمثل  %43من جميع الظواهر القاسية .24ومن
الكوارث المرتبطة بتغير المناخ
ً
المتوقع أن ترتفع هذه المعدالت بشكل أكبر ،مع احتمالية تعرض الطفل المولود عام 2020
لخطر فيضانات األنهار بمعدل  2.8أضعاف مقارنة بمن ولدوا عام  .1960وبحسب اتفاقية
باريس ،سيرتفع خطر تعرض المواليد الجدد بنحو  3.8أضعاف مقارنة باألجيال األكبر سنً ا
في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وبنحو  4.5أضعاف في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.
خطرا
وفي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على وجه الخصوص ،تشكل فيضانات األنهار
ً
مدمرا يؤدي إلى خراب واسع النطاق في المنازل وتعطل كبير في الخدمات ،ناهيك عن
ً
فضال عن التشرد والوفاة .ويعني تأثير
غمر المحاصيل ،وانتشار األمراض المنقولة بالمياه،
ً
الفيضانات الكبير على إغالق المدارس واستمرار التعليم أن يستمر ضررها لفترة طويلة حتى
بعد انحسار المياه؛ ففي جنوب آسيا وحدها ،أغلقت  18ألف مدرسة عام  2017بعد تعرضها
للخراب أو الدمار عقب أسوأ فيضان ضرب المنطقة منذ سنوات.25
وليست فيضانات األنهار ظاهرة جديدة بالنسبة للكثير من المجتمعات في هذه المناطق
شديدة الخطر؛ إذ يفيض نهر شيبيل في الصومال كل سنة ،ويتدفق نهر ميكونغ جنوب شرق
آسيا باتجاه السهول الفيضية مع الرياح الموسمية .ولكن تغير المناخ يحد من هذه القدرة
تواترا وشدة ،ويؤدي إلى خسائر فادحة في
على التنبؤ ،ما يتسبب في حدوث فيضانات أكثر
ً
المحاصيل والزراعة ومصايد األسماك .فبعد فيضان النهر عام  ،2018اضطرت المجتمعات
في الصومال إلى الهرب بعد أن خسرت محاصيلها التي تعيش عليها ،26،وكذلك األمر في
كمبوديا وفيتنام ،حيث أجبر األطفال وأسرهم على الهجرة بسبب الفيضانات المتكررة ونقص
سبل العيش البديلة ،ما جعل مزارعهم غير معروفة وغير مربحة .27ونشهد في العديد من
األماكن انتقال العائالت إلى مستوطنات حضرية غير رسمية ،ما يؤدي إلى زيادة خطر العنف
وسوء المعاملة واالستغالل الذي يتعرض له األطفال ،بما في ذلك عمالة األطفال والفقر
المدقع وقلة الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي األساسية والتعليم.
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 – Save the Childrenإندونيسيا
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موجات الحر

 7أضعاف
 6أضعاف

6.8
ضعافا
ً

 5أضعاف
 4أضعاف
 3أضعاف
ضعفان
ضعف واحد
0

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

الشكل 19
بموجب تعهدات اتفاقية باريس،
تزيد احتمالية تعرض الطفل المولود
عام  2020لخطر موجات الحر بمعدل
 6.8أضعاف مقارنة بمن ولدوا
عام .1960

وتزيد حدة هذا الخطر على األطفال بسبب نموهم البدني المستمر وضعف قدرتهم على
تنظيم درجة حرارة الجسم؛ ويصبحون خالل موجات الحر أكثر عرضة لخطر عدم توازن الكهارل
(اإللكتروليتات) والحمى واألمراض التنفسية وأمراض الكلى .28وتتضرر العملية التعليمية
بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،سيما عندما تصبح الحرارة شديدة ،ويكون األطفال المتضررون
ضعفا وحاجة من غيرهم ،بسبب صعوبة حصولهم
ً
من الالمساواة والتمييز والنزاعات أكثر
على الرعاية الصحية الجيدة ،ومعاناتهم من مشكالت صحية أساسية ،أو من سوء التغذية
في األيام األلف األولى من حياتهم.
ونتيجة لتغير المناخ ،ترتفع وتيرة الموجات الحارة ،وتصبح أطول مدة وأكثر شدة ،ويشعر بها
السكان في جميع أنحاء العالم بمستويات متفاوتة؛ حيث تتضاعف حدتها على األطفال في
أوروبا وآسيا الوسطى بنحو  4.8مرات مقارنة باألجيال التي سبقتهم ،وتبلغ معدالت عالية
في معظم مناطق إفريقيا ،تصل إلى نحو  9أضعاف في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
ضعفا في إرتيريا .أما في جنوب آسيا وآسيا الوسطى ،فستكون أشد وطأة؛ حيث
ً
و11.6
ضعفا لمن ولدوا
ً
ضعفا ،مقارنة بمن ولدوا عام  1960في طاجيكستان و18
ً
تصل إلى 15.9
في أفغانستان .وفي حالة أفغانستان ،التي ترزح تحت وطأة النزاعات المسلحة وتغير المناخ،
يعيش الكثير من األطفال وعائالتهم في منشآت مخصصة للنازحين في ضواحي المدن،
جدا ،في مأوى ال يكفيهم حر الشمس وال تتوفر فيه
حيث يعانون من موجات حر صعبة ً
كميات كافية من المياه .29وقد يحتاج الرضع والصغار هنا إلى رعاية خاصة للبقاء على قيد
الحياة حتى مرحلة البلوغ في ظل ارتفاع متزايد في درجات الحرارة.

غيتي إميجز  /آي ستوك فوتو

زيادة التعرض لموجات الحر على
مدار العمر

باطراد وعلى شكل موجات مفاجئة،
مع ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض ،ترتفع درجات الحرارة ّ
تتصدر عناوين الصحف وتؤدي إلى دخول المستشفيات وزيادة الوفيات في جميع أنحاء
ويعد التعرض المتزايد لموجات الحر أكثر التغيرات المناخية التي تواجه األطفال بروزً ا
العالمُ .
وشدة ،مقارنة باألجيال السابقة:
وبموجب تعهدات اتفاقية باريس ،تزيد احتمالية تعرض المواليد الجدد لخطر موجات الحر
بمعدل  6.8أضعاف مقارنة بمن ولدوا عام .1960

الشكل 20
تعرض األطفال المولودين في 2020
لموجات الحر مقارنة بالمولودين في .1960

المولودون في 1960
المولودون

في  4.8 2020أضعاف

المولودون في 2020
المولودون في 2020
المولودون في 2020
المولودون في 2020
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أوروبا وآسيا الوسطى
 9.0أضعاف

جمهورية الكونغو الديمقراطية
11.6
ضعفا
ً

إريتريا
15.9
ضعفا
ً

طاجيكستان

18.0
ضعفا
ً

أفغانستان
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4.8

أضعاف

4.1

أضعاف

6

أضعاف

7.2

أضعاف

8.2

أضعاف

6.4

أضعاف

4.5

أضعاف

ضررا
أشد المناطق
ً
شرق آسيا والمحيط الهادئ
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
جنوب آسيا
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والكاريبي
أمريكا الشمالية

الشكل 21
الزيادة اإلقليمية في تعرض األطفال
المولودين عام  2020لموجات الحر مدى
الحياة

جدا أن نتعلم
" صعب ً
تحت لهيب الشمس"
محمد
عاما ،و
طفل عمره ً 14
شكري
عاما
فتاة عمرها ً 14
كالهما من الصومال

العمل الفني
محمد
وشكري

ِّ
تخلف التغيرات المناخية الكثير من اآلثار التي تضر بنا
وبمجتمعاتنا بأكملها ،ومن ذلك على سبيل المثال ،لهيب
الشمس الناتج عن قطع األشجار وإزالة الشجيرات .عالوة على
مبان مؤقتة أو شبه دائمة ال
ذلك ،فإن منازلنا مصنوعة من
ٍ
تحمينا من أشعة الشمس الحارقة.
أما في مواسم المطر الباردة ،فنواجه الكثير من العقبات؛
فكثير من الطرق في الصومال غير معبدة ،ما يجعل الذهاب
إلى المدرسة وزيارة المراكز الصحية رحلة شاقة ،وترتفع أسعار
المواد الغذائية ،ما يجعل شراءها مهمة صعبة على أسرنا ،كما
أن منازلنا غير مؤهلة لتحمل األمطار الغزيرة ،وقد تغمرها المياه
في أي وقت.
وال أريد الحديث عن غرفنا الصفية المؤقتة التي تملؤها مياه
األمطار عند سقوطها ،وال تكاد تطيق الجلوس فيها من شدة الحر
في مواسم الجفاف ،ما قد يتسبب في إيقاف العملية التعليمية
برمتها.
ومن هنا ،نأمل أن تتعاون  Save the Childrenمع حكومتنا لحماية
بيئتنا لنتمتع نحن األطفال بمكان أفضل نعيش فيه ونمارس طفولتنا.
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الترجمة
 – 1مواسم المطر :يعيش
معظم سكان الصومال في
منازل مؤقتة وشبه دائمة ال
تحميهم من مياه األمطار التي
تتسرب إلى داخلها.
 – 2مواسم الحر والجفاف:
ال يوجد لدى السكان أماكن جيدة
تحميهم من حرارة الشمس
الشديدة.
 – 3يؤدي قطع األشجار وإزالة
الشجيرات إلى هبوب رياح عاتية
تزيح السحب الماطرة.

 – 4تبنى الكثير من المدارس من
الصفيح ،ما يجعل العملية التعليمية
جدا إذا كانت الشمس حارة،
صعبة ً
حتى أننا قد ال نتمكن من الذهاب
إلى المدرسة يومها .والحال ليس
أفضل في األيام الماطرة ،بسبب
دخول قطرات المطر من األسقف
والنوافذ.
 – 5تتسبب الفيضانات في الكثير
من الدمار ،الذي يشمل جرف
المنازل وتآكل التربة وإهالك
النباتات واألشجار ،ناهيك عن
حاالت الوفاة.
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تدل البيانات المبينة هنا على التهديدات المتزايدة لحقوق األطفال ورفاهيتهم في جميع
أنحاء العالم ،وعلى تباين األثر وفداحته على األطفال في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل،
لكن هذه البيانات ال تعرض أثر التمييز والالمساواة في المجتمعات والدول المختلفة،
سريعا ،وتزيد من حجم
وال تأخذ بالحسبان تداخل هذه األخطار وآثارها المختلفة ،التي تتابع
ً
الضغوطات على الحياة وسبل العيش.

تضر أزمة المناخ
باألطفال المعرضين
للتمييز والالمساواة
قبل غيرهم وبأشد
صورة.

أحدا من األطفال ،في كل مكان ،إال أن أزمة المناخ
ورغم أن اتفاقية حقوق الطفل ال تستثني ً
تضر باألطفال المعرضين للتمييز والالمساواة قبل غيرهم ،وبأشد صورة .وتتميز هويات
بتغير المناخ ،لذلك ال بد
تماما مثل تجاربهم ذات الصلة
األطفال بالتنوع والتعقيد والتداخل،
ّ
ً
أن يدرك صناع القرار طبيعة تجاربهم المتباينة والشديدة الناجمة عن أزمة المناخ ،وأن يتخذوا
اإلجراءات الالزمة لدعم المشاركة المتساوية والشاملة لجميع األطفال ،ويشمل ذلك،
على سبيل المثال ال الحصر :الفتيات ،واألطفال الذين يعانون من التمييز بسبب توجهاتهم
وهوياتهم وتعبيراتهم الجنسية ،وأطفال السكان األصليين ،واألطفال من ذوي اإلعاقة،
واألطفال النازحين ،ومن يعانون من مشكالت معقدة ومتداخلة سببها التهميش والتمييز.

الفتيات واألطفال الذين يعانون من التمييز بسبب
توجهاتهم وهوياتهم وتعبيراتهم الجنسية
التكيف
غالبا ما تكون الفتيات أول من يعاني من الصعوبات التي تواجهها العائالت في
ّ
ً
لتغير المناخ ،حيث ينقطعن عن المدرسة بمعدالت أعلى من
مع اآلثار البيئية واالقتصادية
ّ
الفتيان ،وتناط بهن في كثير من األحيان واجبات رعاية غير مدفوعة األجر داخل المنزل ،كما
أنهن األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي ،ويواجهن مخاطر أعلى من العنف واالستغالل
اعتقادا بأنه
وسوء المعاملة عند إجالئهن إلى مالجئ غير آمنة 30،ويتم إجبارهن على الزواج
ً
وسيلة مناسبة للتعامل مع الصدمات ،سيما الضغوط االقتصادية لألسرة في أعقاب
أشكاال
األحداث أو األزمات المتطرفة مثل جائحة كوفيد .3119-وتواجه العديد من الفتيات
ً
رفضا لدعمهن ومناصرتهن
ً
مختلفة من التهديد والعنف ذات الصلة بالنوع االجتماعي
تحد لألعراف الجنسانية السائدة.
للقضايا البيئية والمناخية التي ينظر إليها على أنها ٍ
عالوة على ذلك ،يتعرض األطفال الذين يعانون من التمييز بسبب توجهاتهم وتعبيراتهم
وهوياتهم الجنسانية بشكل أكبر لخطر الفقر والتشرد ،ناهيك عن العنف الجنسي ،مقارنة
جنسيا ،32وهو ما يعرضهم لمخاطر أكبر في حال وقوع األزمات
باألطفال والشباب المغايرين
ً
فضال عن احتمالية إقصائهم من المالجئ
اإلنسانية نتيجة الظواهر المناخية القاسية،
ً
وحرمانهم من الخدمات.
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Save the Children

الظلم المضاعف:
حقوق األطفال المعرضين
للتمييز وعدم المساواة
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تهديد مضاعف
أزمة المناخ وزواج األطفال في الساحل اإلفريقي
ارتفاعا بطيئً ا
تواجه المجتمعات في الساحل اإلفريقي الممتد من السنغال إلى السودان
ً
في درجات الحرارة وكوارث مفاجئة مثل الفيضانات ،حتى شكلت أزمة المناخ عوامل تضاعف
أصال من انعدام
من حجم التهديد ،ما أدى إلى زيادة شديدة في المستويات المرتفعة
ً
فضال عن نقص الغذاء .وبالنسبة للفتيات
األمن الناجم عن الصراعات والنزوح واسع النطاق،
ً
هناك ،فتزيد أزمة المناخ من تعرضهن للعنف الجنسي وزواج األطفال؛
ففي حوض بحيرة تشاد وليبتاكو غورما ،حيث يؤدي الجفاف إلى تفاقم مشكلة شح المياه،
تسير النساء والفتيات مسافات أطول للحصول على مياه صالحة للشرب ،ويواجهن
بعيدا عن المنزل .وبينما تكافح العائالت لتغطية نفقاتها،
خطر االعتداء أثناء تواجدهن
ً
33
التكيف االقتصادي  .ومن هنا ،تعمل
تتزايد حاالت زواج األطفال باعتبارها إحدى آليات
ّ
 Save the Childrenعلى تعزيز قدرة األسر على الصمود والتعافي عبر تأمين المواد
الغذائية والماء الالزم لها.
وفي ظل هذا الوضع اإلنساني المعقد ،يؤدي تغير المناخ إلى تعزيز الالمساواة بين
الجنسين ،ويزيد من حدة التمييز الذي تتعرض له الفتيات .ووسط هذه الضغوط ،من
الضروري حماية حقوق الفتيات في السالمة واألمن وتقرير المصير ،ومنح األولوية لها.

أطفال السكان األصليين

كولين ليفاسيا  /دايلي ميرور

تهديدا لوجودهم على
يشكل تغير المناخ بالنسبة للعديد من أطفال السكان األصليين
ً
وتهديدا لتقاليدهم ،ويضاعف االستبعاد المنهجي من صنع القرار من مشكلتهم
أراضيهم
ً
في السلب التاريخي .ومن هنا ،يعد أطفال السكان األصليين من المشاركين الرئيسيين في
تغير المناخ ،بما في ذلك على وجه الخصوص قضية ساشي وآخرين ضد
التقاضي بشأن ّ
األرجنتين وغيرها؛ في أول قضية من نوعها أمام لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ،حيث
يدعي مقدما التماسات األطفال ،سامي ويوبياك ،بأن االحتباس الحراري يجعل ممارسة
مستحيال .ويبين شباب من جزر المارشال أن ارتفاع مستوى سطح
أمرا
ً
تقاليدهم المعيشية ً
البحر وزيادة العواصف وتحمض المحيطات ال يقتصر على إزالة الجزر فحسب ،بل يقضي
تهديدا
على الممارسات الثقافية في منطقة باسيفيكا كذلك .34وبهذا ،تشكل أزمة المناخ
ً
جيال عن
مباشرا يمتد لعدة أجيال لحياة أطفال السكان األصليين ونمط حياتهم الذي تناقلوه ً
ً
جيل منذ آالف السنين.
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األطفال من ذوي اإلعاقة
تغير المناخ من حجم المشكالت التي يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة ،واألطفال الذين
يفاقم ّ
يعيشون مع والديهم ذوي اإلعاقة ،لكونهم أكثر عرضة لإلقصاء من عمليات اإلجالء وتدابير
االستجابة األخرى للكوارث ،وأكثر المتضررين من التبعات السلبية لالضطرابات في الصحة
وغالبا ما ال يتم إسكانهم في أماكن
وإعادة التأهيل والخدمات األخرى الخاصة باإلعاقة،
ً
يسهل الوصول إليها بالنسبة لهم ،وقد ال يكونون قادرين على استخدام مرافق وخدمات
المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ،وقد تكون التقنيات واألجهزة المساعدة الهامة
تغير المناخ يزيد من وتيرة وحدة الظواهر
التي يستخدمونها قد تضررت أو فقدت .ونظرا الن ّ
المناخية القاسية ،يتعرض عدد أكبر من األطفال ذوي اإلعاقة للخطر .ورغم ذلك ،يواجه ذوو
اإلعاقة والمنظمات المعنية بهم حواجز نظامية تحول دون مشاركتهم في صنع القرار.
ويؤدي الفشل في تحديد تدابير فعالة تحد من المخاطر التي يتعرض لها ذوو اإلعاقة ،وأخرى
تساعد في التكيف معها إلى استمرار حالة اإلقصاء هذه.35

				
قصة جيرما

أويبوال ،جزر سليمان

36

كان الرتفاع مستوى سطح البحر في  2014أثر شديد على حياتي ،بعد أن تسبب
في وفاة أخي المعاق ،حيث سقط في البحر فجأة بينما كان يزحف من المطبخ
إلى المنزل ،وظل في البحر دون حول وال قوة ألكثر من  10دقائق قبل أن
تتمكن أختي الكبرى من رؤيته .وبعد ذلك بوقت قصير ،أعلنت الممرضة في
عيادة أون أونيابو وفاته ،في لحظة شديدة الصعوبة للعائلة .لكن على من يقع
اللوم؟

كولين ليفاسيا  /دايلي ميرور

 ...بالنظر إلى جزر سليمان بأكملها ،نجد أن دورها في إحداث االحتباس الحراري
محدود للغاية ،وال تشكل أنشطة مثل قطع األشجار وإزالتها وحرقها ألجل
الزراعة ،إضافة إلى قطع أشجار المنغروف الستخدامها في التدفئة والطهو كل
كبيرا مقارنة بالدول الصناعية األخرى .ومع ذلك  ،فنحن من نواجه آثار
أثرا ً
يوم ً
االحتباس الحراري بشكل مباشر.
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جي .إم .بي .أكاش  /بانوس بيكتشرز Save the Children /

األطفال النازحون
تغير المناخ حركة األفراد بسبب الظواهر المناخية التي يتسبب بها ،والتي أدت
يقود ّ
إلى تضاعف عدد حاالت النزوح الجديدة عام  2020مقارنة بالنزاع والعنف ،37وزيادة حدة
المخاطر التي تهدد حقوق األطفال المتنقلين الذين يعيشون في حالة نزوح داخلي وفي
وقدر البنك الدولي أن عدد النازحين داخل دولهم سيصل إلى أكثر
مستوطنات الالجئين.
ّ
من  216مليون شخص بحلول عام  2050في ست مناطق ،إن لم يتم اتخاذ تدابير فعالة
مثال ،أصبحت جزر بأكملها غير صالحة للسكن،
تحد من االنبعاثات .38ففي المحيط الهادئ
ً
ويتعرض ما ال يقل عن  50ألف شخص في السنة لخطر النزوح بسبب الظواهر المناخية
وغالبا ما يجد األطفال واألسر ،الذين هاجروا ألسباب تتعلق بالمناخ،
المتكررة والشديدة.39
ً
أنفسهم معرضين لألخطار والظواهر الجوية القاسية بالقدر نفسه أو بشكل أكبر في
مواقعهم الجديدة ،بموارد أقل وهياكل دعم للتعامل مع اآلثار المختلفة .وفي هذه البيئات
الخطيرة ،يواجه األطفال تهديدات مباشرة لصحتهم وحمايتهم ورعايتهم ،ناهيك عن خطر
االنفصال عن أسرهم ،وخطر االنقطاع المستمر عن التعليم ،وزواج األطفال ،وعمالة
األطفال ،وأشكال أخرى من االستغالل واإلساءة.

الجفاف والنزوح في لبنان
عددا أكبر من
مع احتدام الصراع واألزمات على حدوده مع سوريا ،يستضيف لبنان ً
الالجئين مقارنة بعدد سكانه ،بنسب أعلى من أي بلد في العالم .ومن بين هؤالء
الالجئين %56.1 ،من األطفال .40ومع االنحدار االقتصادي الشديد الذي يشهده لبنان،
والذي شارف على االنهيار ،ال تحظى أزمة المناخ باالهتمام المطلوب ،سيما وأن البيئة
االجتماعية والسياسية المعقدة هناك تؤدي إلى نشوء أزمات متزامنة.
وال يؤدي الجفاف المتكرر والمطول إلى انخفاض الهطول المطري فحسب ،بل يؤدي
أيضا إلى انخفاض مستويات الثلوج ،ما يضر بمصادر المياه الحيوية؛ ويتسبب ارتفاع
ً
مستوى سطح البحر في زيادة تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية الساحلية ،وتؤثر
تغير المناخ واألزمات السياسية مجتمعة على إمدادات المياه
هذه الضغوط الناجمة عن ّ
ونظرا
في لبنان ،41ويتسبب ارتفاع الطلب على مياه الري في حدوث توترات اجتماعية.
ً
ألن تغير المناخ يتقاطع مع أزمات أخرى في لبنان ،فال يمكن التعامل معه على أنه قضية
قائمة بذاتها ،بل يمكن فهمه في سياق أزمة اقتصادية عميقة وأزمة الجئين مطولة تؤثر
بشكل كبير على أطفال المنطقة.
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يستند النموذج أعاله الخاص بالتعرض للظواهر الجوية القاسية إلى تعهدات العمل المناخي
التي أطلقتها الحكومات في إطار اتفاقية باريس .وتشير التقديرات إلى أن هذه التعهدات
المخيبة ستؤدي إلى أن يقتصر االحترار على ما بين  2.6و 3.1درجات مئوية؛ وهي درجة
بعيدة عما هو مطلوب لحماية األطفال وحقوقهم من أسوأ آثار أزمة المناخ.
ومع ذلك ،توضح البيانات ذاتها اآلثار اإليجابية الهائلة التي يمكن أن تحدث لألطفال إذا
سارعت الحكومات في جهودها للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى  1.5درجة مئوية؛ إذ يمكن
تقليل الزيادة في تعرض حديثي الوالدة لموجات الحر بنسبة  ،%45والجفاف بنسبة ،%39
وفيضانات األنهار بنسبة  ،%38وتلف المحاصيل بنسبة  ،%28وحرائق الغابات بنسبة
نسبا مئوية فقط ،بل هي تمثل حياة أناس حقيقيين وأطفال
 .%10وهذه االختالفات ليست
ً
موجودين على أرض الواقع ،وتدل على الحاجة إلى تعزيز االلتزامات ومحاسبة الحكومات
طموحا؛ حيث يساهم الحد من وتيرة الظواهر الجوية القاسية
لتحقيق أهداف واضحة وأكثر
ً
عبر خفض االنبعاثات في إبقاء المزيد من األطفال في المدرسة ،وتجنب زيادة معدالت سوء
ضعفا في العالم.
ً
التغذية ،وإنقاذ حياة العديد من األطفال األكثر

" تحركوا للحد من
تلوث البيئة لتوفير
خيارات وفرص
لألجيال القادمة".
جي .جيسس
عاما
فتى عمره ً 12
ريناس/ريدنياس
السلفادور

سعيا إلى خلق بيئة مالءمة ومقبولة لتنمية الفتيات والفتيان واليافعون اليوم وفي
ً
المستقبل القريب ،سأعرض بعض المشكالت التي تؤثر علينا:
 1يتأثر األطفال واليافعون بالتلوث الناجم عن انبعاث الغازات من وسائل النقل ،والروائح
أمراضا في الجهاز التنفسي.
ً
الكريهة التي تسبب لنا
 2إضافة إلى صعوبة الحصول على المياه ،حيث ال تزال بعض األسر تفتقر إلى تلك
الخدمة األساسية للحياة والتنمية الشخصية واألسرية والمجتمعية التي تؤثر بشكل
مباشر على األطفال واليافعين.
 3وال تغيب عنا موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات وتلف المحاصيل واألنواع المهددة
باالنقراض والفيضانات واألعاصير والعواصف التي تؤثر جميعها على الصحة
واإلسكان والتعليم.
ختاما ،تحركوا للحد من تلوث البيئة لتوفير ظروف مواتية وخيارات مناسبة لتنمو
ً
األجيال القادمة".
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جيسك مورينو  Save the Children /كولومبيا

ال وقت نضيعه:
الحد من ارتفاع درجات الحرارة
لتأمين مستقبل األطفال

مستقبل األطفال :دالالت البيانات

ال بد لدول العالم من اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة للحد من هذه المخاطر على مدى الحياة،
سيما من الدول مرتفعة الدخل وأبرز الدول التي تنبعث منها الغازات الضارة؛ وال بد لهذه
اإلجراءات أن تشمل تقديم تمويل كبير للتكيف مع األزمات ودعم الدول منخفضة ومتوسطة
تغير المناخ ،وترسية دعائم
تضررا ،والتي تبذل
الدخل األكثر
جهودا حقيقية للتعامل مع آثار ّ
ً
ً
مزدهرا لألطفال .وجدير بالذكر أن القيادة العالمية لهذا التمويل
مستقبال
اقتصادية تضمن
ً
ً
ستحقق مكاسب ثالثة ،منها فوائد مختلفة تساهم في تجنب الخسائر واألضرار ،من خالل
تمويل البنية التحتية المقاومة للمناخ ،وآليات اإلنذار المبكر؛ وفوائد اقتصادية ،من خالل
تدابير التكيف التي تعمل على تحسين اإلنتاجية واالستدامة في قطاعات مثل الزراعة؛
وفوائد اجتماعية وبيئية لموائل اإلنسان ورأس المال البشري واألرواح .42ويشمل االستثمار
في الحلول القائمة على الطبيعة  -بما في ذلك إدارة النظم البيئية الطبيعية وحمايتها
واستعادتها  -فرصة حقيقية لتقليل االنبعاثات من خالل زيادة مصارف الكربون ،ويمكن
أن يؤدي ذلك في الوقت نفسه إلى بناء القدرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية
القاسية والتعافي منها ،والحفاظ على التنوع الحيوي والوظائف والخدمات اإليكولوجية
المهمة ،وحماية السلع والخدمات التي توفرها هذه النظم البيئية للبشرية.43
أيضا على أدوار األطفال وقيادتهم في العمل المناخي ،وشرعية حججهم
وتؤكد هذه النتائج ً
وأنشطتهم؛ إذ توضح البيانات أن تغير المناخ يؤثر على حياة األجيال ومساراتهم بشكل كبير
وبطرق مختلفة ،وأنه رغم صعوبة تجنب أثر تغير المناخ على األطفال حديثي الوالدة اليوم،
إال أن المجال متاح لبذل جهود طموحة للتخفيف من هذا األثر على األجيال المختلفة بشكل
والتكيف معه.
كبير
ّ

" لن نستطيع تحقيق
ذلك وحدنا"
الورا
عاما
فتاة بعمر ً 16
أوبكيون/ريدنياس
تشيلي

ولتجنب االحتباس الحراري الكارثي على األرض ،ولحماية مستقبل األطفال ،يجب أن تضاعف
الحكومات جهودها لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ،بما يشمل زيادة طموح التعهدات الحالية
بشكل كبير بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة.

عندما تغادر بيتك لتجلس في الخارج ،لن تجد أمامك سوى مساحة رمادية كئيبة ،ولن تشم
"واحدا من ثالثة في العالم" ممن
غير الهواء الملوث ،وعندما تعود إلى المنزل ،وكنت
ً
مياها صالحة للشرب تروي بها ظمأك بعد تعبك طوال اليوم ،فاعلم أنك في
ال يملكون
ً
خطر .لقد سمعنا عن وجود بيئات خالية من التلوث ،لكن أين هي؟
االحتباس الحراري :ظهر االحتباس الحراري نتيجة انعدام المعرفة وضعف التوعية بالقوانين
السارية ،وهو السبب نفسه الذي أوصلنا إلى هنا ،والذي دفعنا إلى المشاركة ،والذي
جعل األطفال والشباب حريصين على إيصال أصواتهم.
اعملوا على رفع مستوى الوعي والتثقيف منذ بداية المدرسة ،وزيادة التوجه نحو الطاقات
المتجددة ،والحفاظ على المياه النظيفة وتوفيرها للجميع ،وضبط المصانع ووسائل النقل؛
فهواؤنا ملوث! وافرضوا القيود على النفايات ،بالحد منها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

غيتي إميجز  /آي ستوك فوتو

وسنؤدي نحن واجبنا ،وسنعمل على توعية أقراننا ،سيما أصدقاؤنا الشباب ليعرفوا حجم
المشكلة ويدركوا أبعادها ،ألن الطريق صعب وال نستطيع أن نسلكه وحدنا ،بل ال بد من
تضافر الجهود والحصول على دعم حقيقي من الكبار ،ومنكم أنتم يا صنّ اع القرار ،ألننا
اليوم في خطر ،ولدينا مشكالت كثيرة واقتراحات وأفكار لحلها.
نحن هنا اليوم ،وإن لم نتحرك ،فلن يكون لنا غد.
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تعهد العالم ،من خالل خطة التنمية المستدامة
وأهداف التنمية المستدامة  ،2030بعدم التخلي
عن أي أحد ،ولكن دون اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من
انبعاثات الغازات الدفيئة ،ووضع حد إلنتاج واستخدام
ودعم الوقود األحفوري والممارسات األخرى التي
تدمر النظم البيئية الضرورية أو تعطلها .ودون تمويل
التكيف والعدالة المناخية ،وتجنب االحترار
إجراءات
ّ
الكارثي لألرض ،ستصبح أجيال كاملة من األطفال،
اليوم وفي المستقبل ،معرضة لخطر التخلي عنها،
في وقت تتم فيه إعادة تشكيل كوكبهم بسبب تغير
المناخ .وال شك في أن تعرض األطفال المتزايد
للظواهر القاسية الناجمة عن أزمة المناخ له تبعات
خطيرة على حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية
حقوق الطفل ،ومسارات تنمية الدول ،على النحو
المبين في أهداف التنمية المستدامة.
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دافي كوك Save the Children /

مجابهة التحدي:
داللة البيانات بالنسبة
لحقوق األطفال

مجابهة التحدي :داللة البيانات بالنسبة لحقوق األطفال

"يجب أن يعرف
األطفال حقوقهم
من السنوات
األولى من
المدرسة".
إيزيلدا
طفلة بعمر  17سنة
من ألبانيا

لألطفال هوياتهم القانونية واهتماماتهم الخاصة – المنفصلة عن اهتمامات والديهم
– التي تستحق الحماية ،وال تؤثر رفاهية األطفال عليهم وعلى أسرهم فحسب،
بل على المجتمع بأكمله؛ فإذا نشأ األطفال نشأة سليمة في سنواتهم األولى،
فمن المرجح أن يكونوا مواطنين منتجين ومساهمين فاعلين في تحقيق االزدهار
االقتصادي والسياسة التشاركية .ويؤدي االستثمار في رفاهية الطفل ورعايته
إلى تحقيق عائدات على المدى الطويل ،ويؤثر في ازدهار المجتمع وحيويته في
المستقبل .وفوق كل شيء ،أعتقد أن على الحكومات سن قانون يقضي بضرورة
جدا بطريقة خاصة ،وال بد لألطفال من أن يعرفوا حقوقهم
تناول هذه المسألة المهم ً
من السنوات األولى من المدرسة.
وتشتمل المشاركة على أنواع مختلفة ممن التدخل والمساهمة والمساعدة واتخاذ
القرار ،وتتباين هذه األشكال من حيث الجودة ،ويجب التمييز فيها بين المشاركة
التي يبدأ بها الكبار وتخضع لرقابتهم ،واتخاذ القرارات على قدم المساواة ،ومشاركة
األطفال التي يقررونها ويبدأونها بأنفسهم.
وعليه ،أعتقد أن أولى اإلجراءات التي يتعين على حكومات العالم اتخاذها هي إصدار
قرار رسمي يقضي باعتماد تدريس حقوق األطفال ومشاركتهم في اتخاذ القرارات.

الحق في الصحة والغذاء
تشير التقديرات إلى أن نصف مليار طفل يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات ،وأن
 920مليون طفل معرضون لشح المياه والجفاف .44ومن المتوقع أن تكون للزيادة في
األمراض الناجمة عن تغير المناخ تبعات قاتلة على األطفال ،بما في ذلك األمراض التي
تحملها النواقل ،كالمالريا وحمى الضنك 45 ،وأمراض اإلسهال المنقولة بماء الشرب
َ
وتشكُّل الفيضانات.46
الملوث بعد هطول األمطار بغزارة
تغير
ً
ويفاقم تلوث الهواء ،الذي ُيعد
عارضا من أعراض إدماننا على الوقود األحفوري ،آثار ّ
إضافيا على صحة األطفال ورفاههم .وتوصلت األبحاث التي أجريت
تهديدا
المناخ ،ويشكل
ً
ً
عقب حرائق الغابات األسترالية عام  ،2020التي أدت إلى انتشار الدخان حتى غطى مدنً ا كبيرة
بأكملها وهبط بجودة الهواء إلى مستويات غير مسبوقة ،إلى أن التعرض أثناء الحمل للهواء
شديد التلوث الناجم عن ظواهر قاسية ،كحرائق الغابات والعواصف الترابية ،قد يؤدي إلى
فضال عن تقييد النمو
آثار تستمر مدى الحياة على األطفال ،وإلى زيادة خطر الوالدة المبكرة،
ً
السليم .47ولكن ،ال يقتصر هذا التعرض على الظواهر القاسية فحسب؛ إذ يستنشق أكثر
من  %90من أطفال العالم جسيمات دقيقة كل يوم وبتركيزات عالية تتجاوز تلك المحددة في
توجيهات منظمة الصحة العالمية ،48وهو ما قد يؤدي إلى اإلصابة بضعف نمو الرئة وتلفها
والتهابها (والتي تصنف القاتل األشد على األطفال).
شديدا على
ضررا
وتحدث الظروف المناخية القاسية ،وحاالت الجفاف وإزالة الغابات،
ً
ً
النظم الغذائية ،ما يؤدي إلى انخفاض المحاصيل ،ونقص في التنوع الغذائي ،وندرة في
المحاصيل األساسية ،ومن ثم تضخم أسعار السوق .أما استنزاف التربة الناجم عن فقدان
التنوع الحيوي الزراعي ،واالستخدام المفرط للمبيدات الحشرية االصطناعية واألسمدة،
والزراعة األحادية ،فكلها عوامل تزيد من حجم التحدي الذي يواجهه األطفال .وعليه ،تجد أن
األطفال معرضون آلثار تستمر طوال حياتهم ،مثل انعدام األمن الغذائي ،الذي تشمل
أبرز ظواهره اختالل التوازن الغذائي ونقص الفيتامينات وزيادة التعرض لألمراض وسوء
التغذية ،كالهزال والتقزم وضعف النمو المعرفي .ويشير أحد التقديرات المتحفظة إلى
أنه إذا لم ينخفض االعتماد على الوقود األحفوري ،فستزيد حاالت الوفاة اإلضافية بسبب
سوء التغذية المرتبط بتغير المناخ لدى األطفال دون  5سنوات بنحو  95ألف حالة بحلول
عام .492050
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" ال بد لصانعي
القرار من زيادة
تركيزهم على
األنشطة التي
تحد من مخاطر
تغير المناخ"
ّ
فازيليا
طفلة بعمر  14سنة
من كوسوفو

تغير
ال بد لصانعي القرار من زيادة تركيزهم على األنشطة التي تحد من مخاطر ّ
يتعين على إدارة البلدية أن تشرع
المناخ وحيث أعيش في بلدة محاطة بالغابات،
ّ
تروج من خاللها ألهمية الغابات لصحتنا ،ولصحة أطفالنا.
باتخاذ إجراءات ّ
وقبل كل شيء ،يجب على العالم رفع مستوى وعي السكان بدور الغابات في
حماية المناطق التي نعيش فيها وبساهمتها في تنقية الهواء ،ثم البدء بالعمل
على زيادة وعي الشباب بأهمية األنشطة التطوعية التي يمكن أن تساهم في
إصالح األضرار التي وقعت بالفعل.
ويجب على السلطات المحلية أن تسعى جاهدة إلى إنفاذ القوانين البيئية التي
ُسنّ ت بالتعاون مع مؤسسات أخرى .وهذه ليست إال بضعة أمثلة على األنشطة
التي يمكن للحكومات المحلية القيام بها.

مجابهة التحدي:
تمويل العمل المناخي المراعي لألطفال
في ظل التهديد الواقع على حق األطفال في مستقبل صحي وآمن ،هناك حاجة إلى
سعيا إلى
زيادة التمويل ،سيما المتأتي ممن يتحملون المسؤولية األكبر عن أزمة المناخ،
ً
التكيف
الحد من المخاطر الصحية ،ودعم مبادرات الصمود والتعافي ،وتعزيز القدرة على
ّ
بقيادة محلية.
للتكيف
ففي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،نجد أن التكاليف البشرية والمالية الالزمة
ّ
مع تغير المناخ آخذة باالرتفاع ،إذ تقدر التكاليف السنوية اليوم بنحو  70مليار دوالر أمريكي،
ومن المتوقع أن تصل إلى  300-140مليار دوالر بحلول عام  .502030ولكن رغم ذلك ،ال
تتجاوز تكلفة تمويل تدابير التكيف أكثر من  30مليار دوالر بالسنة .51وال شك بأن هذه فجوة
محايدا من حيث التكلفة؛ فمع تفاقم تكاليف االستجابة اإلنسانية،
كبيرة ،لكن البديل ليس
ً
تتكبد الحكومات والمانحون تكاليف أكبر عن كل يوم من التقاعس عن العمل ،في وقت
يكافحون فيه الظواهر المناخية القاسية والمتكررة بشكل متزايد ،ويعملون على توفير
البنية التحتية الالزمة ،والخدمات الصحية الضرورية ،ورأس المال البشري الذي ال غنى عنه.
وليست زيادة تدفقات التمويل المناخي إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ضرورة
ملحة فقط عند مقارنتها بتكلفة عدم اتخاذ أي إجراء ،بل هي استثمار في التخطيط طويل
األجل لبناء قدرة المجتمعات على الصمود أمام آثار تغير المناخ بطيئة الظهور ،وحماية
أيضا تصميم
االقتصادات من المزيد من الصدمات المفاجئة .ويمكن ،بل ويجبً ،
تضررا،
سياسات المناخ لدعم االستثمارات وتعزيز الفوائد التي تحققها المجتمعات األكثر
ً
ومنها على سبيل المثال أن تشمل سياسات الحد من االنبعاثات فرض المزيد من
الضرائب البيئية لدعم الموارد المالية ،ثم توجيهها لتحسين الحماية االجتماعية وبناء قدرة
المجتمع على التصدي للصدمات المناخية وآثارها االقتصادية طويلة األجل ،والتعافي
منها .52وتوصلت األبحاث إلى أن استثمار  1.8تريليون دوالر على المستوى العالمي في
خمسة مجاالت للتكيف من عام  2020إلى عام ( 2030وهي :تطوير أنظمة اإلنذار المبكر،
وجعل البنية التحتية الجديدة مقاومة للمناخ ،وتحسين إنتاج المحاصيل ،وحماية أشجار
المانغروف ،وتعزيز المرونة في إدارة الموارد المائية) يمكن أن يولد  7.1تريليون دوالر في
صافي الفوائد اإلجمالية.53
التكيف ،يمكن أن يضمن ترتيب المبادرات المحلية حسب
وفي إطار تمويل القدرة على
ّ
األولوية تلبية االحتياجات الفورية ومساهمة االستثمارات في بناء القدرة على صناعة
القرار وتأسيس رأس المال االجتماعي للمجتمعات لمواجهة تغير المناخ .54وعليه ،ال
يرتبط تمويل العمل المناخي بزيادة اإلنفاق فحسب ،بل بتحسين اإلنفاق وجعله أكثر
ً
إنصافا للحد من التباينات المالية بين من ساهم بشكل أكبر في تغير المناخ ومن كانت
مساهمته محدودة.
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دراسة حالة
دور تقنيات مقاومة تغير المناخ في إنهاء دورة نقص الغذاء
في بنغالديش

توم ميريليونSave the Children/

والتزاما
انطالقا من ضرورة أن يظل األطفال واحتياجاتهم في صميم العمل المناخي،
ً
ً
باتفاقية حقوق الطفل بضمان مصالحهم الفضلى ،يجب أن تكون الزيادات في تمويل
العمل المناخي مصحوبة بتقييمات تحدد أثر تغير المناخ على فئات مختلفة من األطفال،
وأن تستخدم معايير محددة لضمان االستثمار بما يراعي حالتهم الخاصة .ويجب أن تمنح
هذه المعايير األولوية لالستثمارات التي تضمن االستماع إلى األطفال وأخذ آرائهم
ووجهات نظرهم بعين االعتبار ،وتلك التي تضع تدابير معينة تحمي حقوقهم ،مثل
االستثمارات المراعية لطبيعة األطفال في التعليم والصحة والحماية ،سيما تلك التي
تضررا من التمييز والالمساواة.
تبذل لمصلحة األطفال األكثر
ً

تؤثر الصدمات المناخية والظواهر القاسية ،مثل هطول األمطار الغزيرة والجفاف
والفيضانات المفاجئة ،التي تضرب مقاطعتي سيلهيت ومولفيبازار في بنغالديش على
إنتاج األسر للغذاء وتغذية األطفال .ولتحسين القدرة على الصمود والنتائج التغذوية ،وبدعم
من االتحاد األوروبي ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة،
سعيا إلى توسيع نطاق
تعمل منظمة  Save the Childrenعلى تنفيذ مبادرة سوشانا
ً
فقرا.
التدخالت المقاومة للمناخ وتوفيرها لألسر والمجتمعات األكثر
ً
وتشتمل تدخالت سوشانا الهادفة إلى الحد من خطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على
ابتكارات في الزراعة صغيرة النطاق ،بما في ذلك التقنيات منخفضة التكلفة ،مثل األكياس
القماشية وحدائق األبراج ،التي تزيد من استخدام األراضي وتقلل من مخاطر فقدان
المحاصيل بسبب الفيضانات .وساهمت هذه التدابير في دعم األسر في زراعة المنتجات
الطازجة الستهالكها الخاص ،وتنويع مصادر الغذاء ،وبيع المنتجات الفائضة في األسواق
المحلية .ومن خالل المشاركة في البرنامج ،طرحت لألسر تدريبات في إدارة الكوارث والتأهب
للصدمات المناخية ،وتم ربطها بشبكات األمان الحكومية الرسمية.
ونتيجة لذلك ،تزرع  %98من األسر المشاركة خضروات غنية بالمواد الغذائية ،وحققت %63
أرباحا من الزراعة ،وزادت األصول اإلنتاجية من األنشطة المدرة للدخل ،وتبنت
من األسر
ً
 %84.7من األسر ممارسات تعزز القدرة على التصدي ألزمات المناخ والتعافي منها.
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الحق في التعليم

محمد عثمان Save the Children /

تتسبب التهديدات المناخية والبيئية ،بما في ذلك الكوارث وتفشي األمراض ،باضطراب
العملية التعليمية ألكثر من  37مليون طفل كل عام – أي نحو نصف الخمسة وسبعين
أيضا أن
مليون طفل وشاب سيتوقف تعليمهم بسبب حالة طوارئ أو أزمة .55ومن المرجح ً
يضر تعطيل التعليم بالفتيات ولمدة أطول ،فعلى سبيل المثال ،وصلت نسبة الفتيات من
الصف السادس الالتي تركن المدرسة في باكستان بعد فيضانات عام ( 2010التي تفاقمت
بسبب تغير المناخ )56إلى  ،%24مقارنة بنحو  %6من الفتيان .57وإذا استمرت االتجاهات
الحالية كما هي عليه ،فمن المتوقع أن تساهم طوارئ المناخ في منع ما ال يقل عن 12.5
مليون فتاة من إنهاء تعليمهن كل سنة.58

" يجب أن يتمتع
الطفل بحقه في
التعليم".
ديلماني
طفلة بعمر  15سنة
من سريالنكا
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تغير المناخ إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات التعليمية فحسب ،بل يمكن أن
وال يؤدي ّ
يضر كذلك بقدرة الطفل على التعلم ،ومن األمثلة على ذلك أثر ارتفاع درجات الحرارة على
التحصيل العلمي ،حيث تبين أن الطالب يحصلون على عالمات أدنى في أيام السنة
الحارة مقارنة باأليام األكثر برودة؛ ويشير بحث إلى أن كل درجة فهرنهايتية زائدة طوال العام
الدراسي تقلل من المقدار الذي يتعلمه األطفال في ذلك العام بنسبة  .59%1ويمكن أن
فغالبا ما يعيش الطالب
يؤدي التعرض لدرجات حرارة عالية إلى تفاقم حاالت الالمساواة،
ً
من األسر محدودة الدخل في مناطق تتأثر بالحرارة ،وتقل بذلك فرصة استخدامهم لوسائل
تكييف الهواء .ولتلوث الهواء الناجم عن احتراق الوقود واالنبعاثات األخرى أضرار مباشرة
أيضا ،حيث ينخفض تحصيل الطالب الذين يتوجهون إلى مدارسهم على الطرق السريعة
ً
المواجهة للريح ،وتسجل ضدهم حوادث أكثر تتعلق بالسلوك ،ناهيك عن الغياب ،مقارنة بمن
أيضا إلى أن
يتوجهون إليها بعكس اتجاه الريح من مصدر التلوث نفسه .60وتشير النماذج ً
نمو الذاكرة العاملة لألطفال الذين يتعرضون لثاني أكسيد النيتروجين بنسبة تزيد بنحو %20
مقارنة بأقرانهم سيتأخر نحو ثالثة أسابيع في السنة .61أما في األزمات ،فيمكن للمدارس
أن تشكل منصة مهمة تقدم لألطفال الخدمات الصحية والمعلومات والدعم النفسي
واالجتماعي والحماية من مخاطر العنف واإلساءة واإلهمال واالستغالل المتزايدة.

تغير المناخ أزمة ضخمة في سريالنكا ،فأكثر الكوارث التي نواجهها في بلدنا
يشكل ّ
تكرارا هي الفيضانات والجفاف واالنزالقات األرضية ،وأكثر المتضررين منها هم
ً
المزارعون ،الذين يحرمون بسببها من مصدر عيشهم األساسي .عالوة على ذلك ،تتأثر
العديد من المناطق الريفية بالفيضانات ،ما يؤدي إلى تعطيل تعليم األطفال في هذه
المناطق ،وال تخصص الحكومة إال  %3فقط من موازنتها السنوية للتعليم .وألن لكل
يتعين على الحكومة تعزيز
طفل الحق في التعليم ألنه األداة الوحيدة لبناء مستقبله؛
ّ
تركيزها على كيفية مساعدة األطفال المتضررين وضمان استمرار العملية التعليمية
دون تعطيل .فإذا اتخذ صناع القرار تدابير لتوفير األجهزة الالزمة لهؤالء األطفال
وضمان توفير خدمات اإلنترنت ،فيمكنهم متابعة دروسهم حتى في األزمات .ويمكن
للحكومات أن توفر مواقع مخصصة للعامة تتاح فيها خدمة اإلنترنت مجانً ا بما يضمن
عدم انقطاع األطفال عن التعليم .ويجب أن تخصص الحكومة في موازناتها السنوية
المزيد من النفقات لألطفال وتعليمهم ،كما يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات فعالة
وملموسة للقضاء على سوء التغذية بين األطفال المحرومين ،ألن الصحة والتعليم
مفتاحان أساسيان يضمنان تقدم أي دولة.
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مجابهة التحدي:
تعزيز أنظمة التعليم المرنة
من أجل التصدي لهذه المخاطر ،يتعين على كل دولة وضع خطة تعليمية تأخذ األزمات
المحتملة في الحسبان ،ومن الضروري كذلك مأسسة إدارة المخاطر والعمل االستباقي
في قطاع التعليم لبناء أنظمة تعليمية مرنة 62،والحد من المخاطر التي تهدد تعليم األطفال
قبل األزمات وأثناءها وبعدها ،وتعزيز السياسات والبرامج التعليمية التي تساهم في منع
مستقبال.63
األزمات
ً
وال بد أن تكون الزيادة في تمويل العمل المناخي الذي تدعم به الحكومات الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل مستندة إلى تحليالت النوع االجتماعي والصالحيات ،وأن يتم ذلك في
تضررا ،وأن يحظى بدعم استثمارات مستدامة في
إطار حوار مع المجتمعات واألطفال األكثر
ً
بناء القدرة المستمرة على الصمود والتعافي في قطاعات الخدمات الرئيسية ،التي تشمل
التعليم .ولن يقتصر ذلك على دعم المجتمعات المتضررة من األزمات بتوفير الخدمات
فيها أثناء وقوع الظواهر القاسية وبعدها فحسب ،بل في مواجهة الصدمات االقتصادية
والصحية المحتملة في األيام واألسابيع التي تليها كذلك.

دراسة حالة
بناء القدرة التعليمية بعد إعصار هارولد المداري
صنّ ف إعصار هارولد المداري ثاني أقوى إعصار يضرب فانواتو في تاريخها المسجل،
بعد أن وصل إلى اليابسة في نيسان/أبريل  2020مع انتشار أزمة كورونا في جميع
أنحاء العالم .ففي مقاطعة بيناما ،على سبيل المثال ،تسبب اإلعصار في إصابة %30
من المدارس بأضرار جسيمة ،بينما فقدت  %70من المدارس في مقاطعة سانما بين
 %50و %100من مواردها وموادها المدرسية.
وبدعم من الشراكة العالمية للتعليم وبالشراكة مع وزارة التعليم والتدريب في فانواتو،
تعمل منظمة  Save the Childrenعلى إعادة بناء البنية التحتية ،وتوفير مواد تعليمية
شموال بدل تلك المدمرة ،وتعزيز قدرة قطاع التعليم على االستجابة
جديدة وأكثر
ً
للصدمات والكوارث المرتبطة بتغير المناخ أو تفشي فيروس كورونا ،والتخفيف من
أثرها والتعافي منها في المستقبل؛ بما يشمل تطوير حزم التعلم في المنزل وإعداد
إرشادات وتوجيهات ألولياء األمور ومقدمي الرعاية لدعم استمرارية تعليمية بشكل
أفضل.

غوردون أليك Save the Children /

ومع تعرض األطفال في فانواتو ألعاصير أكثر حدة ،مقارنة باألجيال األكبر سنً ا ،يجب
أن يشكل بناء أنظمة تعليمية تستجيب للصدمات ركيزة أساسية لنهج الدولة الجزرية
في الصمود.
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الحق في الحماية
تؤدي الظواهر المناخية القاسية إلى زيادة تعرض األطفال للعنف واالستغالل بعدة طرق،
ويمكن أن تؤدي الضغوطات التي تتعرض لها العائالت نتيجة عدم القدرة على توقع
المستقبل ،ناهيك عن الصدمات والتغيرات في طبيعة الحياة ،إلى زيادة العنف في المنزل.
وقد يساهم الضغط على سبل العيش في ظهور استراتيجيات تكيف سلبية ،مثل انقطاع
األطفال عن المدرسة وعمالة األطفال وزواج األطفال.

مع تصاعد دوافع
الصراع ،سيتعرض
المزيد من األطفال
لخطر الوفاة واإلصابة
والتشرد والعنف
والهجمات على
التعليم واإلعاقات
الدائمة.

وفي أعقاب الظواهر المناخية القاسية ،يؤدي تزايد انعدام األمن الغذائي والتحركات
الجماعية لألشخاص إلى نشوء مخاطر أخرى على األطفال؛ إذ يساهم التهجير القسري
في تعطيل حصولهم على الخدمات األساسية ،ويعرضهم لخطر االنفصال عن ذويهم،
فيصبحون عرضة لالتجار واالستغالل الجنسي ،أو التجنيد واالستخدام من قبل الجماعات
المسلحة في النزاع.
ويتعرض األمن وسالمة األطفال ورفاههم للتهديد مع تفاقم التدهور البيئي ،وتصبح
أصال بين العوامل
الظروف المناخية قاسية وغير متوقعة ،ما يزيد من حدة العالقة المعقدة
ً
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تؤدي إلى النزاع .64فعلى سبيل المثال ،وصلت
معدالت انعدام األمن المستمر نتيجة النزاع والصدمات المناخية في منطقة الساحل إلى
تعرض  8أطفال من كل  10للعنف ،سيما مع فرار العديد منهم وتعرضهم لمخاطر متزايدة
من االستغالل وسوء المعاملة.65
ّ
الهشة والمتأثرة بالنزاع ،تصبح صعوبة الحصول على الخدمات إحدى
وفي السياقات
المشكالت العديدة التي تهدد حقوق األطفال ورفاههم ،رغم أن هذا هو المكان الذي يمكن
أن تكون فيه الحاجة إلى خدمات الحماية أكبر .ومع تصاعد دوافع الصراع ،سيتعرض المزيد
من األطفال لخطر الوفاة واإلصابة والتشرد والعنف والهجمات على التعليم واإلعاقات
الدائمة ،وعادة ما تكون الفتيات أكثر عرضة للمخاطر الجنسية والجنسانية األخرى ،بينما نجد أن
الفتيان أكثر عرضة للقتل والتشويه واالختطاف والتجنيد في الجماعات المسلحة ،66ويواجه
األطفال من ذوي اإلعاقة مخاطر خاصة مثل فقدان األولوية أو اإلقصاء أو اإلهمال أو االتجار.
وقد تكون لكل هذه الحاالت آثار طويلة األمد على صحة األطفال ونموهم وسالمتهم
ورعايتهم النفسية ،ودون الوصول إلى خدمات الدعم االجتماعي والعاطفي الكافية ،يمكن
أن يؤدي التعرض لمثل هذه التجارب السلبية القوية والطويلة في كثير من األحيان إلى
"استجابة اإلجهاد السام" 67التي يمكن أن تكون لها آثار ضارة فورية على األطفال واليافعين،
وتؤدي إلى خطر اإلصابة بأمراض نفسية تستمر مدى الحياة.

مجابهة التحدي:
زيادة مشاركة األسرة والمجتمع وفهم وتعزيز حماية األطفال
تؤكد التجربة في المرحلة األولى من ظهور جائحة كورونا ،التي تطورت من أزمة صحية
إلى اجتماعية واقتصادية وأزمة حماية ،على أهمية تقوية أنظمة اإلنذار المبكر بمخاطر
الحماية ،على أن يشمل ذلك االستثمار في التحليل والتنبؤ بمخاطر حماية الطفل ،وإدراج
حماية األطفال في تخطيط التأهب ،واالتفاق على عتبات العمل المبكر لمنع مخاطر الحماية
واالستجابة لها قبل أن تصبح شديدة .ويجب االستثمار في بناء آليات مجتمعية لحماية
األطفال والعاملين عند تحديد مخاطر مثل العنف القائم على النوع االجتماعي وعمالة
األطفال وزواج األطفال والعنف ضد األطفال.
وال بد من إيجاد عالقة قوية مع برامج الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات ،سيما تلك
فضال عن التدخالت التي تدعم
التي تتبنى منهجيات "النقد اإلضافي" 68التي تقدم النقد،
ً
األسر للتغلب على العنف واالستغالل.
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الحق في الحماية االجتماعية
تضررا
يؤدي غياب تدابير الحماية االجتماعية الحكومية أو ضعفها في العديد من الدول األكثر
ً
بأزمة المناخ إلى ترك األطفال وأسرهم يقعون في دائرة الفقر المدقع ،إذ تتعطل سبل
عيشهم والخدمات المتاحة لهم بسبب الظواهر المناخية ذات الصلة .ورغم التقدم الذي أحرزه
العالم أثناء جائحة كورونا في تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية ،ما تزال الكثير من األسر تعاني
فضال عن عدم كفاية التغطية المتاحة
من فجوات في الدعم الالزم لرعاية األطفال وتربيتهم،
ً
لألطفال والكبار من ذوي اإلعاقة ،69وهو ما يحرم األطفال من الحصول على الدعم الذي
يكفيهم في أفضل األوقات ،ويجعلهم مفتقرين الحتياجاتهم األساسية خالل األزمات ،كما
هو الحال عند نشوء ظواهر مناخية قاسية ،باتت وتيرتها سريعة وتبعاتها جسيمة.
ورغم األثر السلبي ألزمة المناخ على األمن البشري ،ما يزال التمويل للحد من مخاطر
كاف لبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ على نطاق
الكوارث والتأهب واالستجابة غير ٍ
واسع وفي القطاعات المختلفة .ومع تغير المناخ الذي يضاعف من مخاطر الكوارث بمرور
الوقت ،ستصبح هذه المخصصات الضئيلة غير كافية بشكل أكبر ،ما يضر بالمزيد من
األفراد ،دون أن يحظوا بالدعم اإلنساني الضروري في أوقات األزمات .وفي الوقت نفسه،
تقوض النزاعات قدرة المجتمعات والحكومات على االستثمار في المرونة المناخية ،ما
يجعل األطفال وأسرهم أكثر عرضة للصدمات التي تعطل األمن المالي وتعرض احتياجاتهم
األساسية للخطر.
ولمساعدة الدول والمجتمعات المعرضة للخطر في التعامل بشكل أفضل مع األضرار
الحتمية ألزمة المناخ وحماية احتياجات األطفال األساسية وحقوقهم في أوقات األزمات،
فضال عن زيادة االهتمام
هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل اإلنساني وتمويل المناخ،
ً
بتمكين األنظمة المحلية والوطنية إلدارة الكوارث وأزمات المناخ ،والحرص على دعم العمل
اإلنساني المحلي لبناء القدرة على الصمود في وجه األزمات المحتملة والتعافي منها.

مجابهة التحدي:
التكيفية أو المستجيبة للصدمات
االجتماعية
الحماية
ّ

يمكن أن تساهم
التحويالت النقدية
في كسر حلقة الفقر
بين األجيال ،والوفاء
بحقوق األطفال،
ومساعدة األسر
على التعامل مع
الصدمات المتعلقة
بتغير المناخ ،وغيرها
ّ
من الصدمات
التي من شأنها أن
تدفعهم إلى المزيد
من الفقر.

يمكن أن تساهم التحويالت النقدية ،سيما عند ربطها بتوفير الخدمات األساسية والخدمات
التكميلية ،في الدول المتضررة من الكوارث الناجمة عن أزمة المناخ في كسر حلقة الفقر بين
األجيال ،والوفاء بحقوق األطفال ،ومساعدة األسر على التعامل بشكل أفضل مع الصدمات
المتعلقة بتغير المناخ ،وغيرها من الصدمات التي من شأنها أن تدفعهم إلى المزيد من
الفقر .70وإلى جانب تقديم الدعم الفوري في حال وقوع ظواهر جوية قاسية ،يساهم وجود
تدابير حكومية خاصة بالحماية االجتماعية في تقليل خطر التعرض للصدمات ،وذلك عبر الحد
من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود والتعافي .وتساعد هذه التدابير في تحسين نتائج
التنمية البشرية عبر تحسين خدمات الصحة ،والتعليم ،والوقاية من العنف ،وحماية األطفال،
مناسبا ،فيمكنها تحفيز األنشطة التي تساعد في
تصميما
وغير ذلك .وإذا تم تصميمها
ً
ً
مناخيا ،ويمكن أن تؤدي
التعامل مع تغير المناخ ،مثل تشجيع التشجير أو سبل العيش الذكية
ً
دورا في دعم االنتقال العادل إلى مصادر الطاقة النظيفة ،عبر تعويض
الحماية االجتماعية ً
العمال المتضررين من هذا االنتقال ودعمهم.71
ويوفر العمل نحو تمكين التغطية الشاملة للحماية االجتماعية لمجموعات معينة ،مثل
مخصصات األطفال الشاملة ،وسيلة قوية بشكل خاص للحكومات لالستجابة للصدمات
المتعلقة بالمناخ؛ فإذا تم تسجيل جميع األطفال دون سن معينة ،كما هو الحال في عدد
من الدول ،لمقدمي الرعاية لهم لتلقي مدفوعات شهرية تساعد في تلبية احتياجاتهم،
فسينخفض العبء اإلداري المرتبط بزيادة الدعم في حالة الصدمات ،مثل الكوارث المناخية،
كبيرا .72ولو كانت هذه المخصصات متاحة قبل ظهور جائحة كوفيد ،لكان من الممكن
ً
انخفاضا ً
الوصول بسرعة إلى ثلثي األسر في العالم ،بتوفير الدعم المالي المهم وإيصال الخدمات
لهم .73وعليه ،ال بد أن ننظر إلى أنظمة الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات على أنها
والتكيف مع أزمات المناخ وتحقيق العدالة.
مكون مركزي للقدرة على الصمود
ّ
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ساشا مايرز Save the Children /

وحيث تبحث الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات متعددة األطراف في التزاماتها
المتعلقة بتمويل المناخ في إطار فرصة غير مسبوقة "لبناء مستقبل أفضل" بعد جائحة
كورونا ،يجب عليهم االعتراف بدور الحماية االجتماعية في التعامل مع اآلثار المتزايدة
للصدمات المناخية على األطفال وأسرهم ،وهو ما يتطلب االلتزام بتوسيع نطاق الحماية
االجتماعية الشاملة المراعية لألطفال ،والطموح لالنتقال مع مرور الوقت إلى مخصصات
األطفال الشاملة لتحسين مستويات حماية األطفال ورفاهيتهم ورعايتهم ،وبناء قدرة األسر
والمجتمعات على الصمود والتعافي من األزمات.

دراسة حالة
برنامج تجريب قدرة أنظمة الحماية االجتماعية على االستجابة للصدمات
في الصومال
يقف الصومال اليوم بعد أن خرج من عقود من الصراع وانعدام األمن ،على قمة هرم
الصدمات المناخية الدورية والشديدة المتزايدة ،بما في ذلك الجفاف والفيضانات
المتكررة .وبعد الفيضانات الشديدة األخيرة ،كما أخبرتنا فاتن* البالغة من العمر  7سنوات،
"أخذ الفيضان قطيع الماعز ،وأصبح لدينا اليوم ثالثة فقط بعد أن كان عندنا الكثير منها،
وكنت قد اعتدت على مساعدتها ".وبشكل عام ،أصبح  %49من الصوماليين غير قادرين
على تلبية احتياجاتهم الغذائية حتى وإن أنفقوا كل مالهم على الغذاء.
وال يخفى على أحد أن  Save the Childrenكانت من أوائل المتبنين لنموذج العمل
المبكر الذي يعتمد على البيانات التي تركز على المناخ لالستجابة في وقت مبكر
بدال من االستجابة لحاالت
للمؤشرات التي تدل على أن الصدمة على وشك أن تحدثً ،
الطوارئ بعد حدوثها ،وذلك للتخفيف من ضرر أزمة إنسانية واسعة النطاق في أعقاب
ظاهرة مناخية قاسية .74وشمل جزء من هذا التبني أربع مراحل تجريبية لشبكة األمان
المستجيبة للصدمات في الصومال ،حيث اعتمدت كل مرحلة على مؤشرات اإلنذار
المبكر المتفق عليها التي يتم إطالقها بالتشاور مع الجهات الفاعلة .وبتوفير هذه األنظمة
قبل وقوع الصدمات ،تمكنا من توفير األموال للمحتاجين بعد ستة أيام فقط من بدء
التكيف السلبية الضارة.
االستجابة ،ما قلل من حاجتهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات
ّ
وتشير أدلة أخرى على أن تقديم الدعم المبكر  -مثل النقد  -يساهم في إنقاذ األرواح
وحماية سبل العيش ،وهو أكثر فعالية من حيث التكلفة .ويمكن أن تساعد آليات
االستجابة للصدمات في سد الفجوة بين مبادرات التنمية طويلة المدى التي تهدف
إلى بناء خطط حماية اجتماعية مملوكة للحكومة وتخضع إلدارتها ،والنقد اإلنساني الذي
يستجيب لألزمات.
* تم تغيير االسم لحماية الهوية.
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الحق في المشاركة

" ربما لسنا ،نحن
األطفال ،علماء
مناخ ،لكن لدينا
معلومات مهمة
يمكن االستفادة
منها .لذلك ،يجب
أن نتحرك اآلن!"
إيمانويل
طفلة بعمر  14سنة
من النرويج

استمعوا لنا ،نحن األطفال ،وتحركوا اآلن!
بات االحتباس الحراري وموجات الحر والفيضانات وجميع التبعات الكارثية األخرى لتغير
المناخ ظواهر يجب على أطفال اليوم التعايش معها لفترة طويلة ،وكذا جميع األجيال
القادمة .لكن المشكلة الوحيدة هنا هي أنه يتعذر التعايش مع هذه التغييرات .ربما
وقعنا قرار إعدامنا
تكون هذه الحقيقة صعبة ،لكن إن لم نتحرك اليوم ،فسنكون قد ّ
بأنفسنا .وفي عام  ،2019شارك شباب من جميع أنحاء العالم في تظاهرات "الجمعة
من أجل المستقبل" التي دعت إليها الناشطة المناخية ثونبيرغ ،وفي  15آذار/
مارس ،أرسل  1.4مليون طالب من  125دولة في العالم رسائلهم الواضحة مطالبين
العالم بالتغيير ،وضمان مستقبل آمن لهم .وكما هو الحال اليوم ،ما يزال ما نقوم
تغير المناخ ،ويجب أن نسعى إلى إحداث تغيير جذري
به اليوم غير ٍ
أبدا لوقف ّ
كاف ً
وأن نبدأ بالتعامل مع أزمة المناخ بجدية ،وال بد لنا أن نتحرك إلفساح المجال للوصول
إلى أهدافنا وحماية مستقبلنا " .ربما لسنا ،نحن األطفال ،علماء مناخ ،لكن لدينا
معلومات مهمة يمكن االستفادة منها .يجب أن نتحرك اآلن! قبل أن يفوت األوان،
وإال سيكون مصيرنا الندم .وعلى القادة أن يعوا بأن مستقبل البشرية في أعناقهم،
مستقبلنا نحن!

الناشطة شريا في منظمة اإلنذار المناخي األحمر من نيبال  /الشباب النيبالي للعمل المناخي

استمعوا لنا وللعلماء ،وتحركوا اآلن!
ورغم التهديدات المباشرة والضخمة لحقوق األطفال اليوم وفي المستقبل ،وقيادتهم
الشجاعة والواضحة في دفاعها عن هذه الحقوق في مواجهة األزماتُ ،يستبعد األطفال
ويغفل دورهم؛ فعلى سبيل المثال ،لم يرد ذكر األطفال مباشرة إال
من عملية صنع القرار ُ
وطنيا التي استُ حدثت بعد اتفاقية
في  %20فقط في من جميع المساهمات المحددة
ً
باريس ،75وتتحمل الدول والهيئات الحكومية الدولية مسؤولية االعتراف بتجارب األطفال
اليوم وفي المستقبل بموجب المادة  3من اتفاقية حقوق الطفل ،التي تؤكد على أنه "في
جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفال  ...يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي االعتبار
األساسي".76
ويتحرك األطفال في جميع أنحاء العالم بجرأة وشجاعة للدفاع عن حقوقهم وعن المناخ ،سواء
بتنظيم اإلضرابات أو إرسال العرائض أو إطالق حمالت تطالب الحكومات باالعتراف باألزمة
والتحرك لحلها .وتدعم األرقام المتزايدة هذا اإلجراء الواضح للغاية باللجوء إلى المحاكم
للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالمساهمة في تحديد مصالحهم ،باالعتماد على اتفاقية
77
حقوق الطفل لتأكيد إهمال الوزراء الذين يوافقون على المشاريع التي تزيد االنبعاثات،
لتغير المناخ 78،واعتبار العمل المناخي مسألة ترتبط
ولعرض تباين تجربة األجيال المختلفة
ّ
بالعدالة بين األجيال.79
ومع ذلك ،ما تزال أدوار وقدرات األطفال والشباب الناشطين في العمل المناخي غير
غالبا ،وتقوضها الحكومات في كثير من األحيان .ومن األمثلة
مفهومة ،وال تحظى باالحترام ً
الصارخة على ذلك ،تصريح وزير المالية األسترالي السابق واألمين العام الجديد لمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية الذي وصف فيه نشطاء المناخ من األطفال بأنهم "تعرضوا
لالستغالل واإلساءة" 80من قبل منظمات تقود حمالت ينظمها الكبار ،وأكد على أن األطفال
مكانهم المدرسة .وإذ يمارس األطفال حقهم في تنظيم الحمالت والتأثير في التغيير ،فلهم
الحق في أن يحترمهم الكبار ويدعمونهم ،سيما أولئك المكلفون بحماية حرياتهم في التعبير
والتجمع وتشكيل الجمعيات السلمية والوصول إلى المعلومات.
وال شك أن تشجيع دور األطفال الفاعل في تحديد مصالحهم الفضلى يفي بحق إنساني
جوهري من حقوقهم ،كما هو منصوص عليه في قرار مجلس حقوق اإلنسان  2020بشأن
الوفاء بحقوق األطفال بتوفير بيئة صحية" 81،فلكل طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق
التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل ،وإيالء آراء الطفل االعتبار
ً
وفقا لسن الطفل ونضجه ،بما في ذلك عمليات صنع القرار البيئي التي قد تكون
الواجب
82
ذات صلة بحياته" .
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مجابهة التحدي:
خلق فرص حقيقية لألطفال في سياسة المناخ
ساهمت جائحة كورونا في تقييد قدرة منظمات المجتمع المدني والناشطين (بمن فيهم
األطفال) على تنظيم الفعاليات ومشاركة مخاوفهم علنً ا ،وبعد أن بات من غير الممكن سماع
هذه األصوات في األماكن العامة ،يجب على السياسيين وصانعي السياسات االستماع
لهم بطرق أخرى ،ليعرفوا أن القلق العام ،وخاصة قلق األطفال ،بشأن أزمة المناخ لم
تضررا من التمييز والالمساواة فرص حقيقية وآمنة
يتضاءل .ويجب أن تتاح لألطفال األكثر
ً
لممارسة حقوقهم وحرياتهم المدنية ،بما فيها الحق في االستماع لهم عند تطوير سياسات
المناخ على المستويات كافة.

ساشا مايرز Save the Children /

فضال عن منظمات المجتمع المدني
وال بد للدول والمنظمات المشتركة بين الحكومات،
ً
ومؤسسات القطاع الخاص ،من حماية واحترام حقوق األطفال في التعبير والتجمع السلمي
فضال عن حقهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان البيئية في القانون
وتكوين الجمعيات،
ً
والممارسة .وفي هذا الصدد ،يجب على صانعي القرار إنشاء آليات ومنصات صديقة
لألطفال (سواء عبر اإلنترنت أو على أرض الواقع) لتسهيل مشاركة األطفال ،واستحداث
آليات للتشاور الهادف مع األطفال لضمان مشاركتهم اآلمنة والفعالة ،ومعالجة انتهاكات
الحقوق والحريات المدنية لألطفال والتحدث عنها علنً ا.
ويجب أال تقتصر مشاركة األطفال على نقطة زمنية يحددها من هم في السلطة .ولدعم
حقهم في المشاركة ،يجب العمل على توفير معلومات مناسبة للعمر والنوع االجتماعي
والقدرات ،وتعليمهم وتثقيفهم حول األزمات المالية والمناخية من خالل أنظمة التعليم
الرسمي وغير الرسمي .ومن الضروري لتحقيق ذلك االستثمار في توفير المعلومات بما
يضمن اكتساب األطفال للمهارات والمعرفة الالزمة لبناء المرونة والقدرة على التكيف،
وتمكينهم من إيجاد مستقبل أكثر استدامة ،وتعزيز هذا المستقبل والتأثير فيه.

" بأيدينا قرار العمل،
وإن لم نتحرك
قريبا ،فقد يكون
ً
األوان قد فات"
شيفانغي
طفلة بعمر  17سنة
من الواليات المتحدة

ال تخفى على أحد منا التبعات الكارثية ألزمة المناخ على كوكب األرض،
ولكننا قد ال ندرك حجم الخسائر الفادحة التي سيتكبدها األطفال واألجيال القادمة،
سيما وأن األطفال معرضون لخطر خاص ألنهم ما يزالون في مرحلة النمو وغير
قادرين على حماية أنفسهم من اآلثار المتزايدة لتغير المناخ.
سوءا إن لم نستمع إليهم ،وستسوء المشكالت القائمة
وال شك أن األمر سيزداد
ً
أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة .ومن هنا ،أحثكم على االستماع إلى األطفال وأخذها
وجهات نظرهم في الحسبان عند وضع السياسات المتعلقة بتغير المناخ .وال بد
كذلك من تشجيعهم على الدفاع عنها والضغط على الجهات المعنية إلنفاذها،
ألن ذلك سيساهم في إظهار آرائهم حول تغير المناخ ،وله تأثير حاسم على عملية
صنع القرار.
طرقا جديدة للعناية
ً
لم تعد العودة إلى اتفاقية باريس كافية اليوم ،وعلينا أن نبتكر
أيضا أن نوفر
بالمستقبل ،فيما يتعلق بالبالستيك والنفايات وما إلى ذلك .ويجب ً
تضررا من تغير المناخ ،وخاصة األطفال .بأيدينا قرار
المرافق والموارد ألكثر الفئات
ً
قريبا ،فقد يكون األوان قد فات .علينا أن نعتني باألرض وبمن
العمل ،وإن لم نتحرك
ً
عليها ،وإن لم نأخذ زمام المبادرة ،فمن يفعل؟

أما منظمات المجتمع المدني ،فيمكنها تمكين أكثر الفئات عرضة للخطر من التأثير
في صناع القرار ،وذلك عبر دعم الحمالت التي يقودها األطفال ،مثل مبادرة
 Save the Childrenبعنوان "اإلنذار األحمر" التي ساهمت فيها العديد من دول آسيا.
وحتى اليوم ،قدمت هذه المبادرة الدعم للناشطين األطفال في رفع مستوى وعيهم
العام والدفاع عن القضية أمام صناع القرار في جميع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
وذلك بعدة طرق ،منها االجتماعات رفيعة المستوى ،ودعم الموازنة ،وإنتاج أفالم قصيرة
يوجهون من خاللها رسائل لقادة العالم.83
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" نرجوكم أن
تستمعوا لنا
وتعطوا أهمية
ألصواتنا،
ونعدكم أن نكون
جزءا من الحل".
ً
ديا
طفلة بعمر  16سنة
من بنغالديش

ربما تكون تجربتي مع تغير المناخ في سن صغيرة هي أسوأ كابوس
مررت به؛ ولم تعد المواسم الستة التي قضيتها في طفولتي
اليوم سوى أسطورة تقلق جيلنا بأكمله .ال تنسوا أننا أطفال ،وأن
قدراتنا بسيطة وفرصنا محدودة مقارنة بالكبار .وإن كنا ال نستطيع
اتخاذ القرار ،إال أننا قادرون على أن نحكي مشكالتنا وأن نضغط على
الكبار إليجاد حلول لها .نحن أطفال ،لكن من حقنا عليكم أن تسمعوا
أصواتنا ،ومن حقنا أن نحلم بغد آمن ،ومستقبل أفضل.

 – Save the Childrenبنغالديش

رئيسيا في إيجاد منصات متاحة لألطفال ،وتوفير الموارد الالزمة لها،
دورا
ً
وتؤدي الحكومات ً
ليطرحوا من خاللها مخاوفهم ولمساءلة الحكومات عن االلتزامات المناخية الحالية ،والمطالبة
بمزيد من االلتزامات في المستقبل .ويجب أن تقدم القوانين والسياسات التوجيهات بشأن
شكل مشاركة األطفال وهيكلة آلياتها كلها ،وتنفيذها وتقييمها ،وال بد من توفير ما يكفي
من الموارد المالية وغيرها الستحداث آليات مستدامة وفعالة والمحافظة عليها .ومن بين
التدابير األخرى التي يمكن اتخاذها :إنشاء تجمعات لألطفال ،وتيسير عمليات المساءلة ،بما
في ذلك التصديق على البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل الذي يسمح
لألطفال بتقديم الشكاوى مباشرة إلى لجنة حقوق الطفل .وحيث أن هذه التدابير ضرورية،
أيضا في
أوال وقبل كل شيء ،لضمان الوفاء بحقوق األطفال ،إال أنها يمكن أن تسهم ً
ً
بناء الشعور بقيمة المواطنة العالمية بين األطفال ،وتعزيز التماسك االجتماعي داخل
المجتمعات وفيما بينها ،وتحقيق نتائج سياسية مستهدفة ومستنيرة ،وأداء دور هام في
إيجاد ديمقراطيات مستقرة وتعزيز استدامتها.84

يوما بعد يوم ،ويكبر األطفال من جيلي
االحتباس الحراري يتفاقم ً
مستقبال تحف بجوانبه األخطار ،بل إننا نعاني من أشد
ليواجهوا
ً
آثاره رغم أننا األقل مسؤولية عنه .وال يخفى على أحد أن األطفال
في المناطق الساحلية هم األكثر عرضة للكوارث ،فإن لم نعمل
معا على الحد من تغير المناخ،
مبكرا على إيجاد الحل ،وإن لم نتعاون ً
ً
فستغدو دول كبنغالديش تحت سطح البحر خالل أقل من  50سنة.
وبصفتي ممثلة لألطفال في دولة معرضة للكوارث ،أدعو القادة
وصناع القرار إلى االستماع إلينا وإيالئنا المزيد من االهتمام.
جزءا من الحل".
ونعدكم أن نكون ً
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ومن الضروري هنا أال يكون أطفال اليوم
رغم تركيز المجتمع الدولي اليوم على مسارات
والمستقبل في قلب جميع القرارات فحسب،
التنمية في عالم ما بعد الجائحة ،يجب أن تظل
أيضا.
بل ال بد لهم من أن يجلسوا على الطاولة ً
أزمة المناخ مركزية لبناء مجتمعات أكثر قدرة على
الصمود والتعافي ،إذ ال نستطيع البناء لمستقبل وبناء عليه ،وأثناء إعداد توصياتنا ،وضعت
مجموعة األطفال المرجعية التي ساهمت
أفضل بإعادة تجميع َل ِبنات االقتصاد األساسية
أيضا،
في إعداد هذا التقرير توصياتها الخاصة ً
ضعفا ,بينما فشلت
ً
التي لم تسند أشد الفئات
إذ تتقارب آراء هؤالء األطفال وآراء الخبراء
شبكات األمان االجتماعي ،من التقاف الذين
المتخصصين في تغير المناخ لتسليط الضوء
هم األشد عوزً ا ،وسمحت للقطاعات التي تدمر
على الحاجة الملحة للعمل المناخي وتمويله،
الكوكب والمجتمعات بمواصلة ما تقوم به.
والحماية االجتماعية لالستجابة للصدمات ،وإلى
واليوم ،تشكل جهود التعافي من أزمة كورونا
اتخاذ قرارات شاملة .ومن شأن هذه التوصيات
فرصة لتجاوز الطموح المتواضع الذي نسعى
حاسما لصانعي القرار
طريقا
ً
جميعها أن ترسم
من خالله إلى استعادة الحياة الطبيعية لنضع
ً
إنصافا المسؤولين عن الوفاء بحقوق األطفال وحماية
ً
طموحات جريئة لبناء مستقبل أفضل ،أكثر
مصالحهم الفضلى.
لألطفال وأكثر حماية للبيئة .ومن هنا ،يجب أن
ندرس األسس التي تقوم عليها األنظمة التي
ثبتت هشاشتها في وجه هذا االضطراب ،وأن
ندرك بأن هذه األزمة ليست إال فرصة لألمل
والتغيير نحو األفضل.
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التوصيات

التوصيات

ومن الضروري هنا
أال يكون أطفال
اليوم والمستقبل
في قلب جميع
القرارات فحسب،
بل ال بد لهم من
أن يجلسوا على
أيضا.
الطاولة ً

تدابير مناخية عاجلة وشاملة وتحولية
شديدا يضر
ظلما
ال شك أن الحكومات كانت بطيئة للغاية في إدراك أن أزمة المناخ تشكل
ً
ً
حقيقيا لحقوق األطفال ورعايتهم والفرص المتاحة أمامهم ،اليوم وفي
وتهديدا
باألجيال،
ً
ً
جهودا عاجلة ومتضافرة للتصدي ألزمة المناخ ،ستغلق
المستقبل .وإذا لم تبذل الحكومات
ً
سريعا ،ألن
سريعا؛ لذلك ال بد لنا أن نستمع للعلماء الذين يدعون للتحرك
نافذة األمل
ً
ً
مستقبل األطفال سيكون أشد قتامة من اليوم .ومن هنا ،تدعو Save the Children
حكومات العالم – سيما الدول مرتفعة الدخل التي استفادت من استغالل البيئة – والمانحين
والقطاع الخاص والوكاالت متعددة األطراف إلى االعتراف بأن أزمة المناخ تضر باألطفال
بأشد صورة ،وأن تعلن حالة الطوارئ المناخية ،وأن تتخذ خطوات عاجلة وملموسة لزيادة
العمل المناخي والحد من انبعاث الغازات الضارة .وتشمل هذه الجهود:
z zاتخاذ إجراءات عاجلة وطموحة للحد من االحتباس الحراري بحيث ال يزيد على  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .ودون خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
وسريعا وعلى نطاق واسع ،فسيكون الحد من االحتباس الحراري عند  1.5درجة
عاجال
ً
ً
حلما بعيد المنال .ولتجنب االحترار الكارثي على األرض،
مئوية أو حتى درجتين مئويتين ً
يجب أن تضاعف الحكومات جهودها لتحقيق أهداف اتفاقية باريس ،وذلك برفع سقف
وطنيا ،لتشمل االلتزام
الطموحات التي تمت صياغتها في المساهمات المحددة
ً
تغير المناخ للحد من ارتفاع
بالخفض العاجل والجذري لالنبعاثات وااللتزام بتخفيف آثار ّ
االحترار عند  1.5درجة مئوية ،بما يتماشى مع أفضل التوصيات العلمية المقدمة.

أليكس إلينغهاوزن  /سيدني مورنينغ هيرالد

سريعا عن استخدام ودعم الوقود األحفوري ،والتخلي عن الممارسات المدمرة
z zالتوقف
ً
للبيئة ،واالنتقال إلى الطاقة المتجددة والخضراء في أسرع وقت ممكن ،وتقديم
تضررا من التمييز والالمساواة في الحصول على
الحوافز التي تضمن دعم األسر األكثر
ً
عد حرق الفحم والنفط
فرص اقتصادية جديدة في اقتصاد أخضر يحافظ على البيئة .وإذ ُي ّ
يتعين على الدول مرتفعة الدخل ،التي
والغاز الطبيعي المحرك الرئيسي ألزمة المناخ،85
ّ
تتحمل مسؤولية خاصة عن األزمة ،قيادة الطريق نحو االنتقال العادل من االستثمار
في الوقود األحفوري إلى الوظائف الصديقة للبيئة ،وأن تضمن دعم الدول منخفضة
التكيف مع
ومتوسطة الدخل في انتقالها إلى أنظمة اقتصادية خالية من الكربون ،وفي
ّ
األضرار الحتمية لتغير المناخ.
z zتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة بالوفاء
بحقوق الطفل في بيئة صحية ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر االعتراف
بالحق في العيش في بيئة وطنية صحية تتعزز فيها فرص التقاضي ،والمساءلة،
وإمكانية مشاركة األطفال ،وتكون فيها الهيئات التنظيمية والوزارات مسؤولة عن
تغير المناخ ،وتبذل
اإلشراف على المعايير ذات الصلة بحقوق األطفال المقيدة بسبب ّ
التغير المناخي عبر جمع المعلومات
فيها المزيد من الجهود لرصد تعرض األطفال آلثار
ّ
حول أثر الضرر البيئي عليهم .86وال بد هنا من دعم هذا االلتزام عبر تعيين مقرر خاص
لألمم المتحدة معني بحقوق اإلنسان وتغير المناخ.
z zالتوقيع على إعالن خاص بالعمل ألجل المناخ واألطفال والشباب وتنفيذه 87لتسريع
تنفيذ التدابير المناخية وتطبيق سياسات المناخ الشاملة والمعنية باألطفال والشباب
على المستويين الوطني والدولي .ويستند هذا اإلعالن الذي وضعه مندوبون عن
مبادرة الحقوق البيئية لألطفال ،واليونيسيف ،ومجموعة األطفال والشباب في اتفاقية
تغير المناخ ،إلى أولويات ومدخالت قدمها األطفال من
األمم المتحدة اإلطارية بشأن ّ
شخصيا.
جميع أنحاء العالم بالتشاور معهم عبر اإلنترنت وبمقابلتهم
ً
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كايت ستانوورث Save the Children /

z zإجراء تقييم منهجي ألثر القوانين والسياسات وأنظمة التمويل والبرامج ذات الصلة
بالمناخ على األطفال بمختلف فئاتهم ،ونشر نتائجها ،إذ تساعد هذه التقييمات في
بيان األثر على األطفال ،وتقديم معلومات ملموسة خاصة بهم إلى صنّ اع القرار ،والتأكد
من أن السياسات واإلجراءات األخرى ال تضر بهم.
z zاتباع نهج عادل لتخطيط السياسات وتنفيذها ،بما في ذلك عبر تحليل أوجه عدم
المساواة القائمة وتصنيف البيانات حسب العمر والجنس واإلعاقة ،بحد أدنى ،للتعرف
على األثر المحدد ألزمة المناخ على األطفال بمختلف فئاتهم .أما المشكالت في جمع
البيانات واالعتماد المفرط على المعدالت المتوسطة ،فتؤدي إلى الفشل في تحقيق
األثر المطلوب على األطفال ،سيما الفتيات والمجموعات األخرى المتضررة من التمييز
والالمساواة.
z zالتأكد من وضع خطط تأهب متكاملة لالستجابة ألزمات المستقبل التي تضر بجهود
التعليم والرعاية المقدمة لألطفال ،عبر االستثمار المستدام في القطاعات الرئيسية،
كالتعليم والصحة والحماية االجتماعية وحماية الطفل .ويشمل ذلك برامج التعلم عن
بعد التي تتميز بمرونتها وشموليتها وسهولة المشاركة فيها وبتقديمها لمواد مراعية
سريعا في حال إغالق المدارس
لالعتبارات الجنسانية ،والتي يمكن توسيع نطاقها
ً
فتحول دون وقوع أي اضطرابات في التعليم عند حدوث األزمات والكوارث .ويجب
إعداد هذه البرامج وتنفيذها بالتشاور مع األطفال وأولياء األمور والسلطات التعليمية
والمعلمين ومديري المدارس وموظفيها .وعلى المدى الطويل ،يجب أن يعتمد بناء أو
تحسين مرافق التربية البدنية على توجيهات الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في
حالة الطوارئ بشان بناء المدارس اآلمنة لجعل المدارس اكثر قدرة على الصمود في
مواجهة الكوارث والصدمات.
جزءا
دورا
حاسما في مكافحة أزمة المناخ ،بأن يكون ً
ً
z zالتأكد من أن يؤدي القطاع الخاص ً
رئيسيا من قيادة االنتقال العادل إلى اقتصادات مستدامة خالية من الكربون ،تحمي
ً
كوكبنا ومستقبل أطفالنا ،بطرق شتى مثل االبتعاد عن الوقود األحفوري واستحداث
وظائف صديقة للبيئة .ومن خالل األنشطة والمنتجات وعالقات األعمال ،يتعين
على القطاع الخاص تحديد الحاالت التي يتعرض فيها األطفال للمواد السامة ومخاطر
تدهور البيئة ،ومنعها والحد منها .وال بد له كذلك من إجراء تقييمات لألثر البيئي
وحقوق اإلنسان لبيان فعالية اإلجراءات المقترحة على األطفال ،بما يتماشى مع
المبادئ التوجيهية الصادرة عن األمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
وحقوق األطفال ومبادئ األعمال .وجدير بالذكر أن القطاع الخاص في وضع يسمح له
بالمساهمة في سد فجوة تمويل العمل المناخي وزيادة الوعي بأزمة المناخ.

توصيات األطفال
تغير المناخ
z zيتعين على صناع القرار أخذ كافة المعلومات التي يتلقونها حول ّ
بالحسبان.
z zالحد من استخدام الوقود األحفوري والتحول إلى الطاقة الخضراء والمتجددة.
z zيتعين على الحكومات تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات للحد من التلوث
وتقليل استخدام الوقود األحفوري ،والتأكد من توفير مصادر الطاقة المتجددة
والخضراء للجميع الستخدامها.
z zتحسين وسائل النقل العام لتكون وسيلة لخفض االنبعاثات ،ولتيسير وصول
األفراد إلى وظائفهم والطالب إلى مدارسهم حتى عند وقوع الظواهر المناخية
القاسية.
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لذلك يتوجب على
الدول مرتفعة الدخل،
التي تسببت بقدر
أكبر في تغير المناخ،
أن تفي بتعهداتها
المالية التي
قطعتها على الدول
منخفضة ومتوسطة
الدخل التي كانت
مساهمتها محدودة
في هذه األزمة.

التوسع السريع في تمويل أنشطة التخفيف من ضرر
والتكيف معها وتوقعها.
أزمة المناخ
ّ
وعودا خاوية بالنسبة لماليين األطفال
ستظل االلتزامات والسياسات المتعلقة بالمناخ
ً
يوميا من أزمة المناخ دون رفع المساهمات المالية بشكل كبير ،لذلك يتوجب
المتضررين
ً
على الدول مرتفعة الدخل ،التي تسببت بقدر أكبر في تغير المناخ ،أن تفي بتعهداتها
المالية التي قطعتها على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي كانت مساهمتها محدودة
في هذه األزمة ،وتعاني أكثر من غيرها من تبعاتها .ومن هنا ،تدعو Save the Children
الحكومات والمانحين إلى اعتماد نهج عادل يشمل عدة أجيال في تمويل جهود حل أزمة
والتكيف معها.
المناخ
ّ
ويشمل ذلك:
z zزيادة تمويل الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة المناخ للوفاء بالتعهدات القائمة
سنويا بحلول  ،2020ومساعدة الدول منخفضة
لتوفير ما ال يقل عن  100مليار دوالر
ً
ومتوسطة الدخل في االنتقال إلى التنمية النظيفة والتعامل مع األضرار الحتمية
باستخدام مقاييس محددة لضمان االستثمار بما يحقق مصلحة األطفال .ويشمل
ذلك تقديم دعم مالي جديد وإضافي على شكل منح ويقوم على مبادئ القدرة على
للتكيف
التنبؤ والشفافية والقيادة المحلية ،بما يتماشى مع مبادئ اللجنة العالمية
ّ
تاريخيا عن نسبة كبيرة من أزمة المناخ سداد
بقيادة محلية .88ويجب على الدول المسؤولة
ً
ديونها الكربونية ألنها تسببت بهذه األزمة وبالضرر الناجم عنها ،عبر المساهمة بحصة
عادلة في تمويل المناخ.
للتكيف مع أزمة المناخ ودعم جهود
z zتخصيص ما ال يقل عن  %50من االستثمار
ّ
التصدي لها والتعافي منها والحد من أضرارها ،سيما تلك التي تبذل لمصلحة األطفال
تضررا من التمييز والالمساواة؛ فدون زيادة كبيرة في حجم االستثمار في التكيف
األكثر
ً
مع الظروف المناخية – والتي ال تشكل سوى  %11من التمويل العالمي العام للمناخ
في  – 2018-2017سيعاني ماليين األطفال من أضرار ال يمكن تداركها ،كانت قد بدأت
فعال .89ويجب أن تضمن النُ هج الوطنية للحد من مخاطر المناخ والكوارث ذات الصلة،
ً
االتساق بين إطار سنداي للحد من خطر الكوارث ،واتفاقية باريس ،وخطة عمل التنمية
المستدامة لعام  ،2030التي تَ ِعد بأال يتخلف أحد عن الركب.

غيتي إميجز

z zاستحداث أداة جديدة لتمويل المناخ لمعالجة الخسائر واألضرار بحلول  .2030يتكبد
األطفال في المجتمعات المعرضة لألزمات المناخية حول العالم خسائر يتعذر منعها،
يدفعون حقوقهم ثمنً ا لها ،سيما أولئك الذين يعانون من التمييز والالمساواة .ومن
هنا ،يجب أن تدعم الحكومات تطوير التمويل المناخي الجديد واإلضافي لمعالجة
فضال عن إيجاد آليات تمويل جديدة ذات صلة
سريعا،
الخسائر واألضرار المتصاعدة
ً
ً
بحلول عام  .2023ويجب أن تتفق الحكومات على الجهة التشغيلية المسؤولة عن توفير
المساعدة الفنية على شكل شبكة سانتياغو للخسائر واألضرار ،والتي يجب أن تكون
شاملة ،ومراعية لالعتبارات الجنسانية ،ومناسبة للغرض الذي استحدثت من أجله،
وقادرة على تقديم مساعدة فنية ملموسة للدول والمجتمعات واألطفال المتضررين
أكثر من غيرهم من أزمة المناخ.
z zمنح األولوية لإلجراءات االستباقية إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش ،مع االستثمار
سريعا
مسبقا وخطط العمل؛ لدعم المجتمعات
ً
في التحليالت والتمويل المتفق عليه
ً
قبل وقوع الكوارث ،وتجنب األزمات اإلنسانية على نطاق واسع .إذ تشير المزيد من
جدا من حيث التكلفة
األدلة إلى أن التمويل الكبير القائم على التوقعات وسيلة فعالة ً
تغير المناخ التي يمكن التنبؤ بها .وال بد هنا من زيادة
لحماية المجتمعات من مخاطر ّ
حجم االستثمار إلجراء التحليالت الالزمة ،واالتفاق على خطط العمل التي تأخذ النزاعات
ومطالب األطفال واحتياجاتهم بالحسبان ،والتأكد من توفر التمويل المطلوب ،فمن
شأن ذلك أن يضمن تقديم المدفوعات الالزمة والكافية في الوقت المطلوب لحماية
األطفال والمجتمعات.
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تضررا من التمييز والالمساواة،
z zضمان التركيز الشامل على األطفال ،سيما أكثرهم
ً
في االلتزامات والسياسات واألطر الدولية والوطنية ذات الصلة بالمناخ.
يتعين على الحكومات التأكد من أخذ حقوق األطفال واحتياجاتهم
ولمعالجة هذه المسألة،
ّ
بالحسبان عند تنقيح الخطط الوطنية للمناخ ،التي تشمل المساهمات المحددة
للتكيف مع األزمة .وال بد هنا من إيالء االهتمام باالحتياجات
وطنيا والخطط الوطنية
ّ
ً
المحددة وحالة الضعف الخاصة التي تعاني منها الفتيات وأبناء السكان األصليين في
بعض المناطق ،واألطفال المعاقون ،وغيرهم من المجموعات المتضررة من التمييز
والالمساواة ،وال بد من توجيه تركيز عمليات صنع القرار بموجب اتفاقية األمم المتحدة
تغير المناخ على حقوق األطفال وعلى الفئات الموضوعة في آخر قائمة
اإلطارية بشأن ّ
األولويات ،لضمان توفير فرصة آمنة وحقيقية لألطفال للتأثير في هذه العمليات.

توصيات األطفال
z zيتعين على الحكومات تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات للحد من التلوث وتقليل
استخدام الوقود األحفوري ،والتأكد من توفير مصادر الطاقة المتجددة والخضراء
للجميع الستخدامها.

والفعالة في صياغة
دعم مشاركة األطفال الهادفة
ّ
سياسة المناخ
يتعين على صناع القرار والجمهور العام االعتراف بأن األطفال معنيون كغيرهم بأزمة المناخ
والبيئة ،ومساهمون رئيسيون في ّ
حلها ،وال بد لهم من حماية واحترام حقوق األطفال في
فضال عن حقهم في الدفاع عن حقوق اإلنسان
التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
ً
البيئية في القانون والممارسة .ومن هنا ،تدعو  Save the Childrenالحكومات والمنظمات
المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى اتخاذ خطوات ملموسة
لدعم واحترام مشاركة األطفال في صياغة سياسة المناخ من خالل:

غيتي إميجز  /ستوك فوتو

التغير المناخي المهمة لهم .يجب
z zتمكين األطفال ودعمهم في العمل على قضايا
ّ
تضررا من التمييز والالمساواة فرص حقيقية لممارسة حقهم
أن تتاح لألطفال األكثر
ً
في التعبير والتجمع وإطالق الحمالت والمطالبة بالمساءلة والمشاركة في الكاملة في
النقاشات حول البيئة والمناخ وتطوير السياسات على المستويات كافة.
z zسن القوانين التي تضمن حق األطفال في المشاركة في كافة المسائل التي
تعنيهم ،بما في ذلك عمليات صنع القرار العامة التي لها انعكاسات على المناخ
والبيئة .ويجب أن تكون القوانين والسياسات محددة ،وأن تقدم التوجيهات بشأن شكل
مشاركة األطفال وهيكلة آلياتها كلها ،وتنفيذها وتقييمها ،وال بد من توفير ما يكفي من
الموارد المالية وغيرها الستحداث آليات مستدامة وفعالة والمحافظة عليها.
z zاستحداث آليات تناسب األطفال وإنشاء منصات إلكترونية وغير إلكترونية تسمح
رسميا وبطريقة آمنة وفعالة في صنع القرارات الخاصة بتغير المناخ.
لهم بالمشاركة
ً
ويجب التصدي لحاالت انتهاك حقوق األطفال ،بما في ذلك العنف القائم على النوع
االجتماعي والتهديدات التي تتعرض لها الفتيات.
تقيد أنشطة وتحركات المجتمع المدني التي يقوم بها
z zالتأكد من أن القوانين التي ّ
نشطاء المناخ الصغار والكبار ضرورية ومعقولة ومالئمة لتحقيق غرض مشروع ،وأال
تؤدي بأي حال من األحوال إلى الحد من تلك الحقوق التي تعتبر حقوق مطلقة أو غير
قابلة للتقييد.
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الفعالة،
z zالتأكد من تحقيق العدالة لجميع األطفال ،وبما يشمل سبل االنتصاف
ّ
والتعويض عن االنتهاكات الناجمة عن اإلضرار في البيئة واالنتهاكات األخرى لحقوق
الطفل بسبب أزمة المناخ ،وذلك من خالل آليات لتقديم الشكاوى تناسب األطفال
وتراعي المنظور الجنساني على جميع المستويات ،بما في ذلك عبر التصديق على
البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل المعني بإجراءات التواصل.
z zضمان حصول األطفال على معلومات مناسبة للعمر والنوع االجتماعي والقدرات،
وتعليمهم عبر أنظمة التعليم الرسمي وغير الرسمي للتأكد من اكتساب جميع األطفال
والتكيف ،وتمكينهم من خلق
للمهارات والمعارف الضرورية لبناء القدرة على الصمود
ّ
مستقبل أكثر استدامة ،والتأثير فيه والترويج له .ويجب أن تعمل الحكومات على توفير
بيئات تعليمية سليمة لجميع األطفال ،تكون فيها المدارس آمنة وقادرة على الصمود
وبعيدة عن المخاطر.

توصيات األطفال
z zيجب أن نحرص على أن يحصل كل طفل من األطفال على حقوقه.
دائما واحترامها في كل
z zاألطفال قادة المستقبل ،ولذلك يجب االستماع ألصواتهم
ً
بتغير
األوقات ،وأخذها على محمل الجد ،ومراعاتها في جميع القرارات ذات الصلة
ّ
المناخ.
z zيجب على الجميع ،سواء كانوا أولياء أمور أم معلمين أم قادة ،فهم أثر المناخ على
تغير المناخ.
حقوق األطفال ،وعلى حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات حول ّ
z zيجب أن تكون مشاركة األطفال شاملة لجميع األطفال ،بمن فيهم أولئك الذين
يحتاجون إلى المزيد من الدعم لتمكينهم من المشاركة.
z zيجب توفير معلومات جيدة ومفهومة لألطفال تمكنهم من المشاركة في عمليات
صنع القرار حول المناخ.

الوفاء بحق األطفال في الحماية االجتماعية
للتكيف مع األزمة بقيادة محلية ،يجب على
وخصوصا
إلى جانب زيادة تمويل المناخ،
ّ
ً
الحكومات استكشاف وسائل أخرى لدعم قدرة المجتمع على الصمود أمام األزمات
والتعافي منها .ومن هنا ،تدعو  Save the Childrenالحكومات والمانحين إلى:
z zتوسيع نطاق أنظمة الحماية االجتماعية لمعالجة األضرار المتزايدة التي تؤثر على
األطفال وأسرهم نتيجة الصدمات المناخية ،سيما في إطار الطموح لتوفير مخصصات
األطفال الشاملة مع مرور الوقت لتحسين مستوى رعاية األطفال وبناء القدرة على
الصمود والتعافي .ومن المهم أن تكون هذه األنظمة مراعية لألطفال ،والمنظور
الجنساني ،ومرتبطة بأنظمة حماية األطفال ،وشاملة لذوي اإلعاقة ومن يعانون من
التمييز والالمساواة ،ويجب أن تكون كذلك قادرة على االستجابة للصدمات ،فتسمح
التكيف مع أزمة المناخ
بتقديم المزيد من الدفعات الفعالة والكافية لمساعدة األسر على
ّ
والصدمات األخرى قبل وقوعها وأثناءه وبعده ،وأن تكون مدعومة بتوفير تعليم جيد
لألطفال ،وخدمات لحمايتهم ،وأخرى لتقديم الرعاية الصحية األولية المجانية ،ضمن
تغطية صحية شاملة.

توصيات األطفال
z zيحتاج كل من يعمل في القطاعات التي تتطلب الوقود األحفوري إلى الحصول
على الحماية االجتماعية ألنهم قد يفقدون وظائفهم عند التحول إلى مصادر الطاقة
المتجددة والخضراء.
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