وﻟﺪت
ﻓﻲ
ﻗﻠﺐ
أزﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺎخ
ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻌﺎﺟﻞ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق الملخص التنفيذي
اﻟﻄﻔﻞ وأبرز التوصيات

بيان مشاركة األطفال
طفال تتراوح
أعد هذا التقرير بدعم مجموعة األطفال المرجعية المتخصصة التي تضم 12
ً
أعمارهم بين  12إلى  17سنة ،من ألبانيا وبنغالديش 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.

تغير المناخ
قصيدة في ّ

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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بتغير المناخ ( )IPCCفي
وبحسب ما أكد التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية
ّ
لتغير المناخ ،فإن النشاط البشري غير
آب/أغسطس  2021بشأن األسس العلمية الفيزيائية
ّ
3
قطعا السبب الرئيسي لالحتباس الحراري على كوكب األرض ؛ 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
لتغير المناخ آثار
مرتفعة الدخل التي تتحمل المسؤولية األكبر عن التأثيرات المناخية ،نجد أن
ّ
متصاعدة على حقوق األطفال اليوم وفي المستقبل.

الملخص
					 التنفيذي

نهيليا تاالفيرا Save the Children /

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 .41960
ً
2.6

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 الذي ال تتعدى
نسبة الغاز المنبعث منه  .1%14ورغم 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.

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

 7أضعاف

6.8
ضعفا
ً

 6أضعاف
 5أضعاف
 4أضعاف
 3أضعاف

2.8
ضعفا
ً
المولودون
في 2020

المولودون
في 1960

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

4

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

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 كوفيد19-؛ 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 أوسع تتعلق
ً
ارتباطا
تغير المناخ
ً
غالبا ما تكون متقاطعة .ويرتبط ّ
أخرى ،والتي ً
بالالمساواة والفشل في دعم حقوق األطفال األساسية .ومن هنا ،يبدو مستقبل األطفال
جها نحو األسوأ.
تغير المناخ
وخيما ومتّ ً
ً
الذين يواجهون أسوأ آثار ّ

المولودون
في 2020

2.8
ضعفا
ً

2.6
ضعفا
ً
المولودون
في 1960

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

المولودون
في 2020

المولودون
في 1960

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

ضعفان

ضعفان
المولودون
في 1960

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

المولودون
في 2020

ضعف واحد
المولودون
في 1960

0

في المتوسط وبتطبيق
تعهدات اتفاقية باريس،
تزيد احتمالية تعرض
الطفل المولود عام 2020
لخطر حرائق الغابات
بمقدار الضعفين مقارنة
بمن ولدوا عام .1960
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%10-

حرائق الغابات

%28-

تلف المحاصيل

%39-

الجفاف

%38-

فيضان األنهار

%45-

موجات الحر

أبرز التوصيات

بابلو بارنيس Save the Children /

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 إلى  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.5

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.

لتغير المناخ ،والتي تتم
عالوة على ما سبق ،أصبحت اليوم اإلجراءات المتخذة للتصدي
ّ
بقيادة محلية تراعي مصلحة األطفال ،ضرورة اقتصادية ملحة ،سيما 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 ،أضعفت اإلنتاجية
في قطاعات رئيسية فيها كالزراعة .ولكن ،رغم األدلة العلمية الدامغة التي تؤكد أن العالم
سريعا ،تظل االلتزامات بالعمل المناخي والتمويل ومشاركة
يقف أمام نافذة أمل قد تغلق
ً
جدا.
األطفال في صنع القرار غير كافية إلى حد خطير ً

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.

محمد عثمان Save the Children /

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 وقدراتهم
خصوصا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
أيضا .وألن أطفال العالم –
في تمكين ذلك ً
ً
وكل من يعاني من التمييز والالمساواة في مكان عيشه – هم األقل مساهمة في نشوء
حالة الطوارئ المناخية ،واألكثر خسارة إذا استمرت كما هي دون تغيير ،ال بد لهم أن يكونوا
جزءا من هذا التحول الحرج ،ال لكونهم ملهمين له ،بل ألنهم أصحاب حق فيه ،وألنهم األكثر
ً
تضررا منه ،وألنهم قوة قادرة على التغيير العاجل والضروري الذي سيغير وجه األزمة.
ً
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أبرز التوصيات

"نرجوكم أن
تستمعوا إلينا
وتعطوا أهمية
ألصواتنا،
ونعدكم أن نكون
جزءا من الحل".
ً

ديا
طفلة بعمر  16سنة
من بنغالديش

أثناء 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 كل
z zاألطفال قادة المستقبل ،ولذلك يجب االستماع ألصواتهم
ً
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
حقوق األطفال ،وعلى حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات حول تغير المناخ.
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.

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
 :3الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ،
 .2021تغير المناخ :2021
األساس العلمي الفيزيائي .مساهمة الفريق
األول في تقرير التقييم السادس الصادر عن
اللجنة المشتركة بين الحكومات المعنية بتغير
المناخ [ماسون-ديلموت ،في ،.بي .شاي ،إيهز
بيراني ،إس .إل .كونرز ،سي .بين ،إس .بيرغر ،إن.
كاود ،واي .تشين ،إل .غولدفارب ،إم .آي .غوميز،
إم .هوانغ ،كيه .اليتسل ،إل .لونوي ،جيه .بي.
آر .ماثيوز ،تي .كيه .مايكوك ،تي .ووترفيلد ،أوه.
يليكتشي ،آر .يو وبي .تشو (المحررون)] .مطبعة
جامعة كامبريدج .قيد الطبع.
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 :4المنهجية :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 عند درجة  1.5مئوية؛
وعمليات إعادة اإلعمار واإلسقاطات السكانية؛
القطرية المتاحة عبر مستكشف بيانات
والبيانات ُ
رأس المال البشري التابع لمركز فيتغنشتاين،
http://dataexplorer.wittgensteincentre.
 .org/wcde-v2/ويحسب البحث مدى تعرض
الشخص العادي لتأثيرات المناخ طوال حياته في
إقليما وفي العالم بأسره بموجب
 178دولة ،و11
ً
التزامات العمل المناخي التي أعلنتها الحكومات في
وطنيا التي تم إعدادها بعد
المساهمات المحددة
ً
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.
 :5اللجنة العالمية للتكيف.2019 ،
التكيف اآلن :دعوة قادة العالم
للتصدي ألزمة المناخ والتعافي منها .متاح
على https://gca.org/wp-content/
GlobalCommission_/09/uploads/2019
.Report_FINAL.pdf
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