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التوصيات

ومن الضروري هنا أال يكون أطفال اليوم والمستقبل في قلب
جميع القرارات فحسب ،بل ال بد لهم من أن يجلسوا على الطاولة
أيضا .وبناء عليه ،وأثناء إعداد توصياتنا ،وضعت مجموعة األطفال
ً
المرجعية التي ساهمت في إعداد هذا التقرير توصياتها الخاصة
أيضا ،إذ تتقارب آراء هؤالء األطفال وآراء الخبراء المتخصصين في
ً
تغير المناخ لتسليط الضوء على الحاجة الملحة للعمل المناخي
وتمويله ،والحماية االجتماعية لالستجابة للصدمات ،وإلى اتخاذ
طريقا
ً
قرارات شاملة .ومن شأن هذه التوصيات جميعها أن ترسم
حاسما لصانعي القرار المسؤولين عن الوفاء بحقوق األطفال
ً
وحماية مصالحهم الفضلى.

تدابير مناخية عاجلة وشاملة وتحولية
ال شك أن الحكومات كانت بطئية للغاية في إدراك أن أزمة
حقيقيا
وتهديدا
شديدا يضر باألجيال،
ظلما
المناخ تشكل
ً
ً
ً
ً
لحقوق األطفال ورعايتهم والفرص المتاحة أمامهم ،اليوم وفي
جهودا عاجلة ومتضافرة
المستقبل .وإذا لم تبذل الحكومات
ً
سريعا؛ لذلك ال
للتصدي ألزمة المناخ ،ستغلق نافذة األمل
ً
سريعا ،ألن
بد لنا أن نستمع للعلماء الذين يدعون للتحرك
ً
مستقبل األطفال سيكون أشد قتامة من اليوم .ومن هنا ،تدعو
 Save the Childrenحكومات 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

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.

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
عاجال
الثورة الصناعية .ودون خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
ً
وسريعا وعلى نطاق واسع ،فسيكون الحد من االحتباس
ً
حلما
الحراري عند  1.5درجة مئوية أو حتى درجتين مئويتين ً
بعيد المنال .ولتجنب االحترار الكارثي على األرض ،يجب أن
تضاعف الحكومات جهودها لتحقيق أهداف اتفاقية باريس،
وذلك برفع سقف الطموحات التي تمت صياغتها في
وطنيا ،لتشمل االلتزام بالخفض العاجل
المساهمات المحددة
ً
تغير المناخ للحد من
والجذري لالنبعاثات وااللتزام بتخفيف آثار ّ
ارتفاع االحترار عند  1.5درجة مئوية ،بما يتماشى مع أفضل
التوصيات العلمية المقدمة.

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.

سريعا عن استخدام ودعم الوقود األحفوري،
z zالتوقف
ً
والتخلي عن الممارسات المدمرة للبيئة ،واالنتقال إلى
الطاقة المتجددة والخضراء في أسرع وقت ممكن ،وتقديم
تضررا من التمييز
الحوافز التي تضمن دعم األسر األكثر
ً
والالمساواة في الحصول على فرص اقتصادية جديدة في
عد حرق الفحم والنفط
اقتصاد أخضر يحافظ على البيئة .وإذ ُي ّ
يتعين
والغاز الطبيعي المحرك الرئيسي ألزمة المناخ،1
ّ
على الدول مرتفعة الدخل ،التي تتحمل مسؤولية خاصة عن
األزمة ،قيادة الطريق نحو االنتقال العادل من االستثمار في
الوقود األحفوري إلى الوظائف الصديقة للبيئة ،وأن تضمن
دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في انتقالها إلى
التكيف مع األضرار
أنظمة اقتصادية خالية من الكربون ،وفي
ّ
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 اإلشراف على المعايير ذات
تغير المناخ ،وتبذل
الصلة بحقوق األطفال المقيدة بسبب ّ
التغير
فيها المزيد من الجهود لرصد تعرض األطفال آلثار
ّ
المناخي عبر جمع المعلومات حول أثر الضرر البيئي عليهم.2
وال بد هنا من دعم هذا االلتزام عبر تعيين مقرر خاص لألمم
المتحدة معني بحقوق اإلنسان وتغير المناخ.

حاسما في مكافحة
دورا
ً
z zالتأكد من أن يؤدي القطاع الخاص ً
أزمة المناخ،
رئيسيا من قيادة االنتقال العادل إلى اقتصادات
جزءا
ً
بأن يكون ً
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
z zيتعين على صناع القرار أخذ كافة المعلومات التي
تغير المناخ بالحسبان.
يتلقونها حول ّ
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.

 – Save the Childrenإندونيسيا

رغم تركيز المجتمع الدولي اليوم على مسارات التنمية في عالم
ما بعد الجائحة ،يجب أن تظل أزمة المناخ مركزية لبناء مجتمعات
أكثر قدرة على الصمود والتعافي ،إذ ال نستطيع البناء لمستقبل
أفضل بإعادة تجميع َل ِبنات االقتصاد األساسية التي لم تسند
ضعفا ,بينما فشلت شبكات األمان االجتماعي من
ً
أشد الفئات
التقاف الذين هم األشد عوزً ا ،وسمحت للقطاعات التي تدمر
الكوكب والمجتمعات بمواصلة ما تقوم به .واليوم ،تشكل
جهود التعافي من أزمة كورونا فرصة لتجاوز الطموح المتواضع
الذي نسعى من خالله إلى استعادة الحياة الطبيعية لنضع
إنصافا لألطفال
ً
طموحات جرئية لبناء مستقبل أفضل ،أكثر
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.

z zالتوقيع على إعالن خاص بالعمل ألجل المناخ واألطفال
والشباب وتنفيذه 3لتسريع 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 األمم
تغير المناخ ،إلى أولويات ومدخالت
المتحدة اإلطارية بشأن ّ
قدمها األطفال من جميع أنحاء العالم بالتشاور معهم عبر
شخصيا.
اإلنترنت وبمقابلتهم
ً

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 لالعتبارات الجنسانية ،والتي يمكن توسيع نطاقها
سريعا في حال إغالق المدارس 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.
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وعودا خاوية
ستظل االلتزامات والسياسات المتعلقة بالمناخ
ً
يوميا من أزمة المناخ دون
بالنسبة لماليين األطفال المتضررين
ً
رفع المساهمات المالية بشكل كبير ،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 ،وتعاني
أكثر من غيرها من تبعاتها .ومن هنا ،تدعو Save the Children
الحكومات والمانحين إلى اعتماد نهج عادل يشمل عدة أجيال في
والتكيف معها .ويشمل ذلك:
تمويل جهود حل أزمة المناخ
ّ
z zزيادة تمويل الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة المناخ للوفاء
بالتعهدات القائمة لتوفير ما ال يقل عن  100مليار دوالر
سنويا بحلول  ،2020ومساعدة الدول الفقيرة 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 التنبؤ والشفافية
والقيادة المحلية ،بما يتماشى مع مبادئ اللجنة العالمية
تاريخيا
للتكيف بقيادة محلية .4ويجب على الدول المسؤولة
ً
ّ
عن نسبة كبيرة من أزمة المناخ سداد ديونها الكربونية ألنها
تسببت بهذه األزمة وبالضرر الناجم عنها ،عبر المساهمة
بحصة عادلة في تمويل المناخ.
للتكيف مع
z zتخصيص ما ال يقل عن  %50من االستثمار
ّ
أزمة المناخ ودعم جهود التصدي لها والتعافي منها والحد
من أضرارها ،سيما تلك التي تبذل لمصلحة األطفال األكثر
تضررا من التمييز والالمساواة؛ فدون زيادة كبيرة في حجم
ً
التكيف مع الظروف المناخية – والتي ال تشكل
االستثمار في
ّ
سوى  %11من التمويل العالمي العام للمناخ في -2017
 – 2018سيعاني ماليين األطفال من أضرار ال يمكن تداركها،
فعال .5ويجب أن تضمن النُ هج الوطنية للحد من
كانت قد بدأت
ً
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.

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 الخسائر
فضال عن إيجاد آليات تمويل
سريعا،
واألضرار المتصاعدة
ً
ً
جديدة ذات صلة 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 في التحليالت والتمويل المتفق
سريعا قبل
مسبقا وخطط العمل؛ لدعم المجتمعات
ً
عليه
ً
وقوع الكوارث ،وتجنب األزمات اإلنسانية على نطاق واسع.
إذ تشير المزيد من األدلة إلى أن التمويل الكبير القائم
جدا من حيث التكلفة لحماية
على التوقعات وسيلة فعالة ً
تغير المناخ التي يمكن التنبؤ بها .وال
المجتمعات من مخاطر ّ
بد هنا من زيادة 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.
تضررا
z zضمان التركيز الشامل على األطفال ،سيما أكثرهم
ً
من التمييز والالمساواة ،في االلتزامات والسياسات
واألطر الدولية والوطنية ذات الصلة بالمناخ .ولمعالجة هذه
المسألة ،يتعين على الحكومات التأكد من أخذ حقوق األطفال
واحتياجاتهم بالحسبان عند تنقيح الخطط الوطنية للمناخ ،التي
للتكيف
وطنيا والخطط الوطنية
تشمل المساهمات المحددة
ّ
ً
مع األزمة .وال بد هنا من إيالء االهتمام باالحتياجات 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
اإلطارية بشأن ّ
الموضوعة في آخر قائمة األولويات ،لضمان توفير فرصة
آمنة وحقيقية لألطفال للتأثير في هذه العمليات.

توصيات األطفال

والفعالة
دعم مشاركة األطفال الهادفة
ّ
في صياغة 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 التعبير
فضال عن حقهم في الدفاع
والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
ً
عن حقوق اإلنسان 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:
التغير
z zتمكين األطفال ودعمهم في العمل على قضايا
ّ
تضررا
المناخي المهمة لهم .يجب أن تتاح لألطفال األكثر
ً
من التمييز والالمساواة فرص حقيقية لممارسة حقهم
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
رسميا وبطريقة
وغير إلكترونية تسمح لهم بالمشاركة
ً
آمنة وفعالة في صنع القرارات الخاصة بتغير المناخ.
ويجب التصدي لحاالت انتهاك حقوق األطفال ،بما في
ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي والتهديدات التي
تتعرض لها الفتيات.
تقيد أنشطة وتحركات المجتمع
z zالتأكد من أن القوانين التي ّ
المدني التي يقوم بها 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.
z zالتأكد من تحقيق العدالة لجميع األطفال ،وبما يشمل سبل
الفعالة ،والتعويض عن االنتهاكات الناجمة عن
االنتصاف
ّ
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 zيتعين على الحكومات تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات
للحد من التلوث وتقليل استخدام الوقود األحفوري،
والتأكد من توفير مصادر الطاقة المتجددة والخضراء للجميع
الستخدامها.
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التوسع السريع في تمويل أنشطة
التخفيف من ضرر أزمة المناخ
والتكيف معها وتوقعها.
ّ

التوصيات

z zضمان حصول األطفال على معلومات مناسبة للعمر
والنوع االجتماعي والقدرات ،وتعليمهم عبر أنظمة التعليم
الرسمي وغير الرسمي للتأكد من اكتساب جميع األطفال
للمهارات والمعارف الضرورية لبناء القدرة على الصمود
والتكيف ،وتمكينهم من خلق 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.
z zاألطفال قادة المستقبل ،ولذلك يجب االستماع
دائما واحترامها في كل األوقات ،وأخذها
ألصواتهم
ً
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 ومفهومة لألطفال تمكنهم
من المشاركة في عمليات صنع القرار حول المناخ.
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الوفاء بحق األطفال
في الحماية االجتماعية
وخصوصا للتكيف مع األزمة بقيادة
إلى جانب زيادة تمويل المناخ،
ً
محلية ،يجب على 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 بتقديم المزيد من الدفعات
الفعالة والكافية لمساعدة األسر على التكيف مع أزمة المناخ
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.
مارك نيوروغ Save the Children /

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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