أندرو هولم

ولدت في قلب أزمة المناخ
			 ضرورة التحرك العاجل
						 لتأمين حقوق الطفل
تقرير األطفال والشباب

بيان مشاركة األطفال
طفال
أعد هذا التقرير بدعم مجموعة األطفال المرجعية المتخصصة التي تضم 12
ً
تتراوح أعمارهم بين  12إلى  17سنة ،من ألبانيا وبنغالديش وتشيلي والسلفادور
وغواتيماال وكوسوفو والنرويج والصومال وسريالنكا والواليات المتحدة وزامبيا.
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.
ننوه إلى أن تعريفات جميع الكلمات
المكتوبة بخط غامق واردة في مسرد
المصطلحات.

قصيدة في تغير المناخ
جوستينا
طفلة بعمر  15سنة من زامبيا

روحي حزينة
قلبي مجروح
"تغير المناخ"
متعبة من التغيير والتعطيل والدمار المسمى
ّ
جميال،
"تغير المناخ" ،لحن يبدو
آخ!
ً
ّ
لكن وقعه مدمر للبيئة.
أنا ،طفلة من هذا الجيل،
تغير المناخ.
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.

مارك نيوروغ Save the Children /

تغير المناخ
يا كل صنّ اع القرار! أخبروا الجميع عن ّ
حلما (تسع فيه إفريقيا لألطفال).
ومشاركة األطفال ،كي نحقق ً
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مقدمة
هائال للعالم،
تهديدا
تشكل أزمة المناخ
ً
ً
يؤدي إلى عواقب وخيمة على جيل اليوم
والمستقبل ،عواقب قد تنتزع منهم
حقوقهم.

"لن نستطيع تحقيق
ذلك وحدنا"

الورا
عاما
فتاة بعمر ً 16
أوبكيون/ريدنياس
تشيلي

ويتحمل النصف الغني من الدول مسؤولية
 %86من انبعاثات العالم من غاز ثاني أكسيد
الكربون ،مقارنة بالنصف األقل غنى الذي
ال تتعدى نسبة الغاز المنبعث منه .1%14
ورغم قلة االنبعاث المتسببة بتغير المناخ
والصادرة عن الدول متوسطة ومنخفضة
تضررا
الدخل ،إال أنها هذه الدول هي األكثر
ً
من أزمة المناخ.2

عندما تغادر بيتك لتجلس في الخارج ،لن تجد أمامك سوى مساحة رمادية كئيبة،
"واحدا من ثالثة
ولن تشم غير الهواء الملوث ،وعندما تعود إلى المنزل ،وكنت
ً
مياها صالحة للشرب تروي بها ظمأك بعد تعبك
في العالم" ممن ال يملكون
ً
طوال اليوم ،فاعلم أنك في خطر .لقد سمعنا عن وجود بيئات خالية من التلوث،
لكن أين هي؟

أثر أزمة المناخ على األطفال
وال يخفى على أحد أن اإلنسان هو
المسؤول عن االحترار السريع للكوكب؛ إذ
تساهم األنشطة المدمرة واسعة النطاق
– كاستخدام الوقود األحفوري وقطع
الغابات – في تغير المناخ ،حتى بلغت الزيادة
في الغازات الدفيئة ،واالرتفاع في درجة
حرارة المحيطات ،وذوبان الغطاء الجليدي
جدا ،ما أدى إلى ظواهر
مستويات عالية ً
مناخية قاسية ،كالجفاف والفيضانات وحرائق
الغابات – المرتبطة جميعها بتغير المناخ.
لكن إن لم يقف العالم اليوم لتقليل
االنبعاثات والحد من االحتباس الحراري
إلى ما ال يزيد عن  1.5درجة مئوية فوق
المستويات التي كان عليها قبل أن يبدأ
استخدام الوقود األحفوري في الصناعة
(مستويات ما قبل الثورة الصناعية)،
فسيواجه األطفال في الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل أخطر التبعات الناجمة عن
أزمة المناخ.

اجتمعت دول العالم عام  2015في باريس
تغير
لالتفاق على معاهدة دولية حول ّ
المناخ ،أطلق عليها اسم اتفاقية باريس.
وبموجب هذه االتفاقية ،وافقت الدول
وطنيا
على استحداث مساهمات محددة
ً
على شكل وثائق تحدد فيها اإلجراءات
التي ستتخذها الدولة للحد من انبعاثات
الغازات الدفيئة والمساعدة في منع
تغير المناخ.
تأثيرات ّ
وبناء على هذه التعهدات التي أطلقتها
وطنيا،
الدول في مساهماتها المحددة
ً
أجرى فريق دولي من الباحثين في المناخ
بقيادة الجامعة الحرة في بروكسل ً
بحثا
لدراسة االختالف في األثر الناجم عن
تعرض األطفال المولودين عام 2020
للظواهر المناخية القاسية مقارنة بأثره
على من ولدوا عام .3 1960

وبين البحث أن التزام الدول باإلجراءات
ّ
التي تعهدت بتنفيذها في المساهمات
وطنيا لن يحول دون أن يواجه
المحددة
ً
األطفال المولودون عام  2020ظواهر
مناخية أقسى بـ  7 - 2أضعاف ،في جميع
أنحاء العالم ،مقارنة بمن ولدوا عام .1960
وبالمقارنة مع شخص ولد عام ،1960
سيتعرض الطفل المولود عام  2020طوال
حياته إلى:
z zحرائق الغابات التي ستزيد بنحو ضعفين
z zتلف المحاصيل الذي سيزيد بنحو 2.8
ضعفا
ً
ضعفا
ً
z zالجفاف الذي سيزيد بنحو 2.6
z zفيضانات األنهار التي ستزيد بنحو 2.8
ضعفا
ً
z zموجات الحر التي ستزيد بنحو 6.8
أضعاف.
رجح سيكون
الم ّ
وكشف التقرير أن األثر ُ
أكبر على األطفال المولودين في دول
منخفضة إلى متوسطة الدخل ،وذلك
تغير المناخ سيجعل التحديات القائمة
ألن ّ
أمام األطفال اليوم في هذه الدول أكثر
تعقيدا ،وسيخلق صعوبات جديدة تحول
ً
دون الوفاء بحقوق األطفال فيها.

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.

جدا أن
"صعب ً
نتعلم تحت لهيب الشمس"

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.

محمد
عاما،
طفل عمره ً 14
وشكري
عاما
فتاة عمرها ً 14
كالهما من الصومال

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.

تغير المناخ بقضية الالمساواة
ويرتبط ّ
نطاقا ،وهو ما يعني أن تبعات أزمة
ً
األوسع
المناخ ستكون أشد على بعض األطفال
دون غيرهم؛ حيث ستكون تبعاتها على
المعرضين منهم للخطر مواجهة أكثر من
ّ
ظاهرة مناخية قاسية ،أو على من يعيشون
أصال
في مناطق النزاع ،أو على من يعانون
ً
من التمييز والالمساواة ألسباب تتعلق
العرق أو غير
بالنوع االجتماعي أو اإلعاقة أو ِ
ذلك.
ويشير البحث ذاته إلى أن الخطر سيكون أقل
على األطفال المولودين في  2020في
حال اقتصرت الزيادة في االحتباس الحراري
على  1.5درجة مئوية مقارنة بمستويات ما
قبل الثورة الصناعية ،حيث سيحد ذلك من
خطر:
z zالتعرض لموجات الحر بنحو %45
z zالتعرض للجفاف بنحو %39
z zالتعرض لفيضانات األنهار بنحو %38
z zالتعرض لتلف المحاصيل بنحو %28
z zالتعرض لحرائق الغابات بنحو .%10
وبالحد من خطر التعرض للظواهر المناخية
القاسية ،ستكون عواقب أزمة المناخ
على األطفال أقل ،وسيكونون أقدر على
التمتع بحقهم في الحصول على الخدمات
واالحتياجات األساسية –كالغذاء والتعليم
والرعاية الصحية – وبحقهم في المشاركة
في القرارات التي تمس مستقبلهم.

ِّ
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 تحمينا من أشعة الشمس
ذلك ،فإن منازلنا مصنوعة من
ٍ
الحارقة.
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كايت ستانوورث Save the Children /

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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أندرو هولم

أثر أزمة المناخ المتوقع على األطفال
المنصوص عليه في تعهدات اتفاقية باريس

أندرو هولم

الحد من الضرر على األطفال إذا اقتصرت الزيادة
في االحتباس الحراري على  1.5درجة مئوية

موجات الحر

الجفاف

فيضان األنهار

حرائق الغابات

تلف المحاصيل

زيادة التعرض
للظواهر القاسية
على مدار العمر
 7أضعاف

6.8
ضعفا
ً

 6أضعاف
 5أضعاف

%10-

حرائق الغابات

%28-

تلف المحاصيل

 4أضعاف
 3أضعاف

2.8
ضعفا
ً
المولودون
في 2020

المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

2.6
ضعفا
ً
المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

الشكل 1
التعرض مدى الحياة للظواهر القاسية المنصوص
عليه في تعهدات اتفاقية باريس بالنسبة لألطفال
المولودين عام  2020مقارنة بمن ولدوا عام 1960
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2.8
ضعفا
ً
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المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

ضعفان

ضعفان
المولودون
في 1960

المولودون
في 2020

%39-

الجفاف

%38-

فيضان األنهار

ضعف واحد
المولودون
في 1960

0

%45-

موجات الحر
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.
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يتحرك األطفال في جميع أنحاء العالم بجرأة
للدفاع عن حقوقهم وعن المناخ ،سواء
بتنظيم اإلضرابات أو إرسال العرائض أو
إطالق حمالت تطالب الحكومات بالتحرك.
وبموجب المادة  12من اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل ،لألطفال الحق
في التعبير عن آرائهم بحرية وإيالء
أيضا بالحق
االهتمام بها – والمعروف ً
في المشاركة ،4ويشمل ذلك توفير
المعلومات حول المسائل التي تمسهم
والمهمة لهم ،وإتاحة الفرصة لهم للتعبير
عن آرائهم واالستماع إلى أصواتهم،
وتمكينهم من المشاركة في صناعة
القرارات التي تمسهم.

وتفاقمت األزمة بالنسبة لألطفال بعد
جائحة كوفيد ،19-سيما بعد أن أصبح التعبير
عن مخاوفهم ومطالبهم علنً ا أكثر صعوبة،
لمنعهم من تنظيم الفعاليات واالحتجاجات
واإلضرابات .وكان الضرر أشد على األطفال
تضررا من الالمساواة والتمييز ،حيث
األكثر
ً
يواجهون المزيد من العقبات التي تحول
دون مشاركتهم .ومن هنا ،ال بد من منح
األطفال فرصة آمنة للمشاركة واالستماع
إلى أصواتهم وآرائهم وأخذها بالحسبان عند
اتخاذ القرارات على جميع المستويات.

بموجب المادة  12من
اتفاقية األمم المتحدة
لحقوق الطفل ،لألطفال
الحق في التعبير عن
آرائهم بحرية واالهتمام
أيضا
بها – والمعروف ً
بالحق في المشاركة.

للوقوف في وجه آثار تغير المناخ والوفاء
بالعهود التي قطعناها على األطفال في
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل،
يتعين على الحكومات التي تسببت أكثر
من غيرها في أزمة المناخ وغيرها من صنّ اع
القرار:
z zاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من االحتباس
الحراري بحيث ال يزيد على  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة
الصناعية ،وبما يشمل وال يقتصر على
سريعا عن استخدام الوقود
التخلي
ً
األحفوري.
z zتعزيز االلتزام بتمويل المناخ للحد من
والتكيف معه ،مع االعتراف بأن أزمة
أثره
ّ
المناخ قضية تتعلق بحقوق األطفال
تأثرا
ألنهم أول المتضررين منها واألشد ً
بها.
z zاالعتراف بأن األطفال معنيون كغيرهم
بأزمة المناخ ،ومساهمون رئيسيون
في حلها بشتى الطرق ،بما في ذلك
استحداث آليات وإنشاء منصات تسمح
لألطفال بالمشاركة في النقاشات
تغير المناخ.
والقرارات حول ّ

"نرجوكم أن
تستمعوا إلينا
وتعطوا أهمية
ألصواتنا ،ونعدكم
جزءا من
أن نكون ً
الحل".
ديا
طفلة بعمر  16سنة
من بنغالديش

تغير المناخ في سن صغيرة هي أسوأ كابوس
ربما تكون تجربتي مع ّ
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.
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
تغير المناخ،
معا على الحد من ّ
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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z zتوسيع نطاق أنظمة الحماية االجتماعية
لمساعدة األسر واألطفال في التغلب
تغير المناخ ،واالنتقال نحو
على آثار ّ
مخصصات األطفال الشاملة لتحسين
مستوى رعايتهم ورفاههم.

بابلو بارنيس Save the Children /

مشاركة األطفال في القرارات
المعنية بالمناخ
ورغم أن األطفال هم أكثر المتضررين من
أزمة المناخ اليوم وفي المستقبل ،إال أن
غالبا،
حقهم في التعبير والمشاركة مغبون ً
فتجد أنهم مستبعدون من المشاركة في
بتغير المناخ.
صنع القرارات ذات الصلة
ّ

التوصيات

وأثناء إعداد هذا التقرير ،وضعت مجموعة األطفال المرجعية توصياتها الخاصة ،وهي:

توصيات األطفال
تغير المناخ
z zيتعين على صناع القرار أخذ كافة المعلومات التي يتلقونها حول ّ
بالحسبان عند اتخاذ قراراتهم ذات الصلة.
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.
z zيجب أن نحرص على الوفاء بحقوق كل طفل من األطفال.
دائما واحترامها في
z zاألطفال قادة المستقبل ،ولذلك يجب االستماع ألصواتهم
ً
كل األوقات ،وأخذها على محمل الجد ،ومراعاتها في جميع القرارات ذات الصلة
بتغير 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 لألطفال تمكنهم من المشاركة في عمليات صنع القرار
حول المناخ بطريقة مفهومة لهم.
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.

ولدت في قلب أزمة المناخ – ضرورة التحرك العاجل لتأمين حقوق الطفل
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مسرد المصطلحات
أزمة المناخ
مصطلح يستخدم لوصف المشكالت
التي تتسبب بها أو التي يرجح أن تتسبب
بها التغيرات في الطقس العالمي نتيجة
تغير المناخ.
ّ
الظواهر المناخية القاسية
غير المتوقعة أو غير المعتادة أو الشديدة
أو غير الموسمية ،وتشمل حاالت مثل
الجفاف وموجات الحر والفيضانات وتلف
المحاصيل وحرائق الغابات.
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
متواضعا أو
اقتصادا
الدول التي تمتلك
ً
ً
متوسط الحجم.
اتفاقية باريس
تغير المناخ وافقت
معاهدة دولية حول ّ
عليها الدول في مؤتمر باريس بشأن
تغير المناخ عام  ،2015وتهدف إلى الحد
ّ
من مستويات االحتباس الحراري إلى ما
دون درجتين مئويتين ،ويفضل أن تكون
 1.5درجة مئوية ،مقارنة بمستويات ما
قبل الثورة الصناعية.
الوقود األحفوري
يتم إنتاج الكثير من الطاقة المستهلكة
في العالم من حرق الوقود األحفوري،
كالنفط والفحم والغاز ،فينتج عنه غاز ثاني
أكسيد الكربون الذي يزيد من درجة الحرارة
اإلجمالية ويدمر البيئة.
تدابير التخفيف
اإلجراءات المتخذة للحد من االحتباس
الحراري وأضراره ،ومنها على سبيل
المثال ،الجهود المبذولة للحد من
االنبعاثات ،مثل التحول من النفط والفحم
والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة،
كالريح والشمس.

وطنيا
المساهمات المحددة
ً
بموجب اتفاقية باريس ،وافقت الدول
وطنيا ،وهي
على المساهمات المحددة
ً
وثائق تحدد فيها اإلجراءات التي ستتخذها
الدولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
والمساعدة في منع تأثيرات تغير المناخ.
التكيف
تدابير
ّ
اإلجراءات المتخذة للتأهب لمواجهة آثار
والتكيف معها .ومنها
التغير المناخي
ّ
ّ
على سبيل المثال بناء حواجز دفاعية
للحماية من ارتفاع مستويات سطح البحر.
الطاقة المتجددة
مصادر الطاقة الطبيعية التي يمكن
استخدامها لتوليد الطاقة ،والتي ال
أبدا ،مثل الريح والشمس والماء.
تنضب ً
الحماية االجتماعية
مجموعة من القوانين والسياسات
واألنظمة التي سنتها الحكومات
لمساعدة جميع األفراد على الوصول
إلى مستوى معيشي كريم .وقد يشمل
ذلك تقديم المال لمن يحتاجون إليه ،أو
توفير التأمين الصحي والتعليم المجاني
والوجبات المجانية وغيرها من الخدمات
التي قد يحتاج إليها األطفال.
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
معاهدة دولية تحتوي على جميع حقوق
األطفال التي يتمتعون بها لكونهم
تقريبا
أطفاال .ووافقت جميع دول العالم
ً
ً
على هذه االتفاقية ،ما يعني تعهدها
باتخاذ إجراءات تضمن دعم حقوق األطفال
وحمايتها.

تغير المناخ
ّ
التغير طويل األمد في األنماط المناخية
المعتادة على المستوى المحلي
واإلقليمي والدولي نتيجة النشاط
البشري .ولهذه التغييرات عدد من
التبعات ،منها الجفاف والفيضانات
وذوبان الغطاء الجليدي وارتفاع مستوى
سطح البحر.
مخصصات األطفال الشاملة
نوع من الحماية االجتماعية التي تحصل
بموجبها جميع األسر في الدولة على
أموال لدعم األطفال إلى أن يبلغوا
عاما .ومن شأن هذه المساعدة أن
ً 18
تعين مقدمي الرعاية على شراء الغذاء،
أو سداد رسوم المدرسة وتأمين لوازمها،
أو شراء األدوية ،أو دفع تكاليف العالج.
والجدير بالذكر أن "شاملة" تعني أن هذه
المستحقات متاحة لجميع أطفال الدولة،
دون تمييز من أي نوع كان.
مستويات ما قبل الثورة الصناعية
قبل أن يبدأ استخدام الوقود األحفوري
في الصناعة ،كانت معدالت ثاني
أكسيد الكربون أقل في الهواء ،وكانت
الحرارة على الكرة األرضية أقل – وهي
المستويات المستخدمة لمقارنتها مع
المعلومات الحالية حول المناخ.

المالحظات الختامية
 :1ريتشي ،إتش" .2018 .الالمساواة العالمية
في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون" ،عالمنا في
البيانات متاح على https://ourworldindata.org/
.co2-by-income-region
 :2مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي.2013 ،
تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي الثامن
عشر ،المنعقد في الدوحة في  26نوفمبر إلى
 8ديسمبر  – 2012الجزء الثاني من الملحق:
اإلجراءات المتخذة في مؤتمر التغير المناخي في
جلسته الثامنة عشرة .متاح على https://unfccc.
int/resource/docs/2012/cop18/eng/08a01.
.pdf
 :3المنهجية :تعتمد النتائج على خمسة مصادر
للبيانات ،وتشمل عمليات المحاكاة التي تم إعدادها
ً
حديثا حول اآلثار المناخية في خمس فئات من
الظواهر القاسية؛ التوقعات السكانية العالمية
الصادرة عن األمم المتحدة؛ وجمع سيناريوهات
متوسط درجة الحرارة العالمية لدعم تقرير الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والخاص
بظاهرة االحتباس الحراري
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عند درجة  1.5مئوية؛ وعمليات إعادة اإلعمار
القطرية المتاحة
واإلسقاطات السكانية؛ والبيانات ُ
عبر مستكشف بيانات رأس المال البشري التابع
لمركز فيتغنشتاينhttp://dataexplorer. ،
 ./wittgensteincentre.org/wcde-v2ويحسب
البحث مدى تعرض الشخص العادي لتأثيرات المناخ
إقليما وفي العالم
طوال حياته في  178دولة ،و11
ً
بأسره بموجب التزامات العمل المناخي التي أعلنتها
وطنيا التي تم
الحكومات في المساهمات المحددة
ً
إعدادها بعد إدخال اتفاقية باريس.
ثم يقارن البحث بين الفئات العمرية المختلفة
لحساب التقديرات المتحفظة لوقوع الظواهر
القاسية خالل عمر الفرد نتيجة لتغير المناخ ،مع
التحكم في متوسط العمر المتوقع.
 :4اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،المادة .12
متاح على https://www.unicef.org.uk/what-
./we-do/un-convention-child-rights
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