
آفاق مستقبلية - العدد )2( - ينايـــر 2022

1

2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

يُعـــدُّ األطفـــال أكثـــر ُعرضـــة للتأثـــر بالصدمـــات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة مقارنـــًة 
ــى  ــدرة علـ ــل قـ ــاً وأقـ ــر ضعفـ ــم أكثـ ــا: كونهـ ــي مقدمتهـ ــباب، فــ ــدة أسـ ــن لعـ بالبالغـ
ـــاف وموجـــات  ـــيضانات وموجـــات اجلف ـــة الشـــديدة، كالفـ ـــر املناخي مواجهـــة الظواه
احلـــرارة املرتفعـــة. باإلضافـــة إلـــى كـــون األطفـــال أكثـــر ُعرضـــة خلطـــر الوفـــاة 
ــا وُحّمـــى  ــة، كاملالريـ ــرات املناخيـ ــببها التغيـ ــراض تسـ ــة أمـ ــة بالبالغـــن نتيجـ مقارنـ
الضنـــك، أو نتيجـــة التعـــرُّض ملـــواد ســـامة غيـــر صديقـــة للبيئـــة، كالرصـــاص وغيـــره 

مـــن امللوثـــات، حتـــى لـــو بكميـــات قليلـــة. 

مـــن املعهـــود أن األطفـــال تنتظرهـــم احليـــاة بأســـرها، لـــذا فـــإن تعرضهـــم للحرمـــان 
نتيجـــة التغيـــرات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة فــــي ســـن ُمبكـــرة قـــد يُفقدهـــم الكثيـــر 
مـــن الفـــرص؛ إذ إن التداعيـــات الســـلبية للتغيـــرات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة 
ال توجـــد فــــي معـــزل عـــن بعضهـــا البعـــض. فاجلفـــاف والفــــيضانات والطقـــس 
الســـيء قـــد يتداخـــل مـــع الضغـــوط البيئيـــة األخـــرى الـــذي قـــد يـــؤدي الـــى تهميـــش 
بعـــض الفئـــات اجملتمعيـــة، وتعميـــق أوضـــاع عـــدم التكافـــؤ. وقـــد تتداخـــل أيضـــا 
مـــع اخملاطـــر االجتماعيـــة والسياســـية والصحيـــة مبـــا فــــي ذلـــك أزمـــة فــــيروس 
ــات  ــأن االنعكاسـ ــاوف بشـ ــم اخملـ ــل يُفاقـ ــذا التداخـ ــك أن هـ ــيد-19. وال شـ كوفــ

أن  يجـــب  ملـــاذا  املنـــاخ:  وتغيـــر  األطفـــال 
)*( اآلن؟  نتحـــرك 

هـــوبـــكـــنـــز  ــي  ــرميــ ــيــ جــ أ. 

مصـــر فــــي  يونيســـف  ممثـــل 

يـتـحـمـــــــل  بـيـنـمــــــا 
ـــا العـــبء  األطفـــال حالًيّ
آثـــــــــــــــار  مــــن  األكـبـــــــــــر 
املنـاخـيــــــة،  الـتـغـيـــــــــرات 
الـفـئـــــــات  أقــــــل  فإنهـــم 
مســـببات  فــــي  إســـهاًما 
عــــن  فـضــــــًلا  األزمــــــة، 
التداعيـــات  حتمـــل  أن 
املترتبـــة علـــى التغيـــرات 
يكـــون  لـــن  املنـاخـيـــــــة 
ســـيكون  حيـــث  عـــادًلا؛ 
األطفـــال األكثـــر ُعرضـــة 

األكبـــر.   للعـــبء 

إن أزمـــة املنـــاخ تعتبـــر أزمـــة فــــي حقـــوق الطفـــل؛ حيـــث ُتنـــــذر موجـــــــــــــات 
احلـــرارة وحرائـــق الغابـــات والـفـيضـــــــــانــــات التـــي تـشـهـــدهـــــــا العديــــــد مـــن الـــدول 
ما األطفـــال  »بوضـــع جديـــد« ينطـــوي علـــى حتديـــات لألطـــراف كافـــة ال ســـيَّ
والشـــباب الذيـــن ُيتركـــون ملواجهـــة مصيـــر غيـــر معلـــوم. آثـــار تغيـــر املنـــاخ واضحـــة 

وكذلـــك احللـــول.  
الـتنفـيذيــــة  املـديــــرة   - فـــــــور"  "هنريـتــــــا 
ــة )يونيســـف( ملنـظـمــــة األمم املتحـــدة للطفولـ

)*( يعتمـــد هـــذا املقـــال واحلقائـــق الـــواردة بـــه علـــى إصداريـــن عامليـــن ملنظمـــة األمم املتحـــدة 
ــرة  ــال: نظـ ــة إزاء األطفـ ــة حقوقيـ ــي أزمـ ــاخ هـ ــة املنـ ــدار األول: أزمـ ــف(، اإلصـ ــة )يونيسـ للطفولـ
ـــة  ـــى األطفـــال 2021، وإصـــدار يونيســـف ومنظمـــة الهجـــرة الدولي ـــاخ عل ـــى مؤشـــر مخاطـــر املن عل

بعنـــوان: انتـــزاع حقـــوق الطفـــل نتيجـــة التغيـــر املناخـــي 2021.
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــص  ـــال؛ ممـــا يقل ـــر مســـتقرة وخطـــرة لألطف ـــى غي ـــة إل ـــل مناطـــق معين ـــك حتوي ـــع، وكذل ـــراد اجملتم ـــى أف ـــة عل احملتمل
مـــن فرصهـــم فــــي املســـتقبل. 

لـــذا فـــإن أزمـــة املنـــاخ ُتثِّـــل أزمـــة حقوقيـــة لألطفـــال؛ نظـــًرا ألنهـــا تؤثـــر علـــى قدرتهـــم علـــى احلصـــول علـــى امليـــاه، 
الصحـــة، التعليـــم، احلمايـــة واملشـــاركة. فهـــي تهـــدد حـــق االطفـــال فــــي البقـــاء علـــى قيـــد احليـــاة، وبالتالـــي، فإنهـــا تتعـــدى 

ـــل الصـــادرة عـــن األمم املتحـــدة.  ـــوق الطف ـــة حق ـــي اتفاقي ـــورة فـ ـــل املذك ـــوق الطف ـــى حق عل

يتعــرض كل طفــل فـــي العالــم تقريًبــا خلطــر واحــد علــى األقــل 	 
مــن اخملاطــر والصدمــات والضغــوط املناخيــة والبيئيــة. 

ــا )90% مــن أطفــال العالــم تقريًبــا( 	  يتعــرض 2مليــار طفــل حالًيّ
ملعــدل تلــوث هــواء يزيــد علــى 10 ميكروجــم/ م3 بشــكل كبيــر. 

يتعــرض 920 مليــون طفــل حالًيّــا )أكثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم( 	 
لنــدرة املياه.

يتعــرض 820 مليــون طفــل حالًيّــا )أكثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم( 	 
ملوجــات احلرارة.

يتعــرض 815 مليــون طفــل حالًيّــا )أكثــر مــن ثلــث أطفــال العالــم( 	 
للتلــوث بالرصــاص؛ نظــًرا لتلــوث الهــواء واملــاء والتربــة والغذاء.  Burundi, 2021

© UNICEF/UN0436094/Prinsloo
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إلـــى أي مـــدى يتعـــرض األطفـــال خملاطـــر الصدمـــات 
البيئيـــة؟  والضغـــوط  املناخيـــة 

أ . درجات احلرارة القاسية 

ـــًة بالبالغـــن؛ حيـــث  يتأثـــر األطفـــال بدرجـــات احلـــرارة القاســـية بشـــكل أكبـــر مقارن
ـــر  ـــي درجـــات احلـــرارة، كمـــا أنهـــم أكث إنهـــم يتكيفـــون بشـــكل أبطـــأ مـــع التغيـــرات فـ
ــن  ــال دون سـ ــا األطفـ ــك، خصوًصـ ــى ذلـ ــة علـ ــة املترتبـ ــر الصحيـ ــة للمخاطـ ُعرضـ
الــــ 12 شـــهًرا؛ حيـــث تتزايـــد احتماليـــة وفـــاة الُرضـــع وصغـــار الســـن أو تعرضهـــم 
لنوبـــات قلبيـــة، بالنظـــر إلـــى كونهـــم غيـــر قادريـــن علـــى تنظيـــم درجـــة حـــرارة 
أجســـادهم أو التحكـــم فــــي البيئـــة احمليطـــة بهـــم، ال ســـيَّما أن التعـــرض للرطوبـــة 
ودرجـــات احلـــرارة املرتفعـــة لفتـــرات زمنيـــة طويلـــة دون شـــرب الكثيـــر مـــن الســـوائل 

ـــة باحلـــرارة. ـــراض املتعلق ـــن األم ـــد م ـــي العدي ـــد يتســـبب فـ ق
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تكـــون  مـــا  غالًبـــا 
الفتيـــات أكثـــر تأثـــًرا مـــن 
يتعـــنَّ  حيـــث  الفتيـــان؛ 
عليهـــن الســـفر ملســـافات 
أطـــول فــــي ظـــروف غيـــر 
آمنـــة للوصـــول إلـــى امليـــاه 
وإحضارهـــا إلـــى املنـــزل؛ 
النســـاء  جتلـــب  حيـــث 
والفتيـــات 80% مـــن امليـــاه 
مســـتوى  علـــى  لألســـر 
العالـــم، وعـــادًة مـــا يكـــنَّ 
-أيًضـــا- أول مـــن يتـــرك 
املدرســـة للمســـاعدة فــــي 
إعالـــة أســـرهن فــــي أوقـــات 

األزمـــات.  

ب . ندرة املياه
أضحــت ظاهــرة شــح امليــاه واجلفــاف أشــد قســوة وأطــول أمــًدا وأوســع نطاًقــا؛ حيث 
ــل امليــاه العذبــة 2.5% مــن املــوارد املائيــة حــول العالــم، تبلــغ حصــة البحيــرات  ُتِثّ
ل الكتــل اجلليدية واألنهــار املتجمدة  واألنهــار منهــا نحــو 0.3% فقــط، فـــي حــن تُشــكِّ
ــلًا  ــاك قــدًرا ضئي ــي أن هن ــى وجــه األرض؛ ممــا يعن ــة عل ــاه العذب ــي مصــادر املي ثلث

للغايــة لالســتهالك البشــري. 

وُيكن لندرة املياه واجلفاف التأثير على األسر واجملتمعات الفقيرة بصور عديدة؛ 
حيث يتسبب شح املياه فـي تلف احملاصيل ونفوق املاشية، وتراجع الدخل مما يؤدي 
الى انعدام األمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء. وليس مستبعًدا أن يُسهم الوصول 

غير العادل ملتطلبات احلياة فـي اضطرابات مجتمعية. 

وتُعد املياه أساَس احلياة بالنسبة لألطفال؛ إذ إنهم يحتاجون إلى استهالك كميات كبيرة 
من املياه والغذاء لكل وحدة من وزن اجلسم مقارنًة بالبالغن، وقد ينتج عن حرمانهم 
من الكميات التي يحتاجون إليها من املياه والغذاء تأثيرات حلظية ومدى احلياة، فعلى 
سبيل املثال: يُسهم نقص التغذية فـي زيادة حدة الكثير من األمراض، كما أنه مسؤول 

عن وفاة نصف األطفال - تقريًبا - حول العالم ممن هم دون سن اخلامسة. 

وال تقتصر مخاطر ندرة املياه واجلفاف على األطفال على التهديدات املرتبطة بالصحة البدنية؛ حيث يعاني األطفال 
أيًضا من ضغوط نفسية، مبا فـي ذلك اخلوف من االنفصال عن أسرهم، والتوتر داخل األسرة وفقدان الدعم العاطفـي 
وزيادة األعباء الوظيفـية نتيجة تداعيات الصراعات املتعلقة باملياه. كما قد تتد التداعيات السلبية لندرة املياه على 
صحة األطفال وتنميتهم إلى حد عرقلة التقدم احمُلرز فـي احلد من وفـيات األطفال، وحتقيق التنمية املستدامة، مبا 

يُشكل تهديًدا حلياة األطفال فـي عالم اليوم، ويُنذر بعواقب وخيمة ألطفال املستقبل. 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

جـ. تلوث الهواء
ا، ويرتبـــط تلـــوث الهـــواء  يتنفـــس نحـــو 90% مـــن أطفـــال العالـــم يومّيًـــا هـــواًء ســـاًمّ
بعـــدد مـــن األمـــراض اخلطيـــرة القاتلـــة لألطفـــال، مثـــل: االلتهـــاب الرئـــوي؛ حيـــث 
اء  ـــي عـــام 2016 جـــرَّ ـــي مـــا يقـــرب مـــن 600 ألـــف طفـــل علـــى مســـتوى العالـــم فـ توفـ
إصابـــات حـــادة فــــي اجلهـــاز التنفســـي الســـفلي ناجمـــة عـــن تنفـــس هـــواء ملـــوث، 
ــو؛  ــور النمـ ــي طـ ــزال فــ ــة ال تـ ــم املناعيـ ــال وأجهزتهـ ــات األطفـ ــى أن رئـ ــر إلـ بالنظـ
ممـــا يجعلهـــا ُعرضـــة بشـــكل أكبـــر آلثـــار تلـــوث الهـــواء، كمـــا أن الشـــعب الهوائيـــة 
لألطفـــال تكـــون أصغـــر مـــن مثلهـــا لـــدى البالغـــن، لذلـــك مـــن املرجـــح أن تُســـبب 
العـــدوى انســـداًدا بنســـبة كبيـــرة لديهـــم، إضافـــًة إلـــى أن األطفـــال يتنفســـون مبعـــدل 
أســـرع مرتـــن مقارنـــة بالبالغـــن، مستنشـــقن كميـــات كبيـــرة مـــن امللوثـــات املوجـــودة 
ـــح أن يـــؤدي التعـــرض للهـــواء امللـــوث فــــي أثنـــاء الطفولـــة إلـــى  فــــي الهـــواء. ومـــن املُرجَّ
اإلضـــرار بالوظائـــف الصحيـــة لرئـــات األطفـــال، وقـــد يكـــون لذلـــك تداعيـــات ممتـــدة 
مـــدى احليـــاة فــــي بعـــض األحيـــان، وتتجلـــى خطـــورة األمـــر بالنظـــر إلـــى أن مـــا يقـــرب 
مـــن 2 مليـــار طفـــل يعيشـــون فــــي مناطـــق تتجـــاوز فــــيها نســـبة تلـــوث الهـــواء املتوســـط 
املقبـــول )10 ميكروجـــرام/ متـــر مكعـــب( الـــذي حددتـــه منظمـــة الصحـــة العامليـــة، 
ـــي بيئـــات تتجـــاوز  باإلضافـــة إلـــى األعـــداد الكبيـــرة مـــن األطفـــال الذيـــن يعيشـــون فـ

ـــوث الهـــواء احلـــدود القصـــوى مبراحـــل. ـــيها نســـبة تل فـ

د. تلوث املاء والتربة
ــن  ــن بـ ــاه، مـ ــة وامليـ ــي التربـ ــا- فــ ــد -غالًبـ ــذي يوجـ ــاص، والـ ــوث بالرصـ ــدُّ التلـ يُعـ
دة للحيـــاة أيًضـــا؛ وتتزايـــد التهديـــدات بالنســـبة لألطفـــال؛  اخملاطـــر الســـامة املهـــدِّ
ـــون  ـــى نحـــو 815 ملي ـــا - أي مـــا يصـــل إل ـــة أطفـــال تقريًب ـــاك واحـــد مـــن كل ثالث فهن
ـــى أو  ـــدم تصـــل إل ـــي ال ـــه نســـبة مـــن الرصـــاص فـ ـــم - لدي ـــى مســـتوى العال طفـــل عل
ـــاره ســـم  ـــهم التعـــرض للرصـــاص -باعتب ـــكل ديســـيلتر. ويُس ـــدى 5 ميكروجـــرام ل تتع
عصبـــي قـــوي وإن كان بنســـبة ضئيلـــة - فــــي انخفـــاض معـــدالت الـــذكاء، وقصـــور 
االنتبـــاه، ورمبـــا الســـلوك العنيـــف فــــي وقـــت الحـــق مـــن احليـــاة، ويُعـــدُّ األطفـــال دون 
ــة مـــن العمـــر  ــًرا، بســـبب ارتبـــاط هـــذه الفتـــرة احلرجـ ــة األكثـــر تأثـ ســـن اخلامسـ
بنمـــو املـــخ. وتشـــير الدراســـات إلـــى أنـــه عنـــد التعـــرض ملســـتويات تزيـــد علـــى 5 
ميكروجـــرام/ ديســـيلتر، تنخفـــض نتائـــج اختبـــارات الـــذكاء بنســـبة تتـــراوح بـــن 3 
و5 نقـــاط؛ ممـــا يقـــوض إمكانـــات األطفـــال فــــي املســـتقبل. كمـــا أشـــارت التقديـــرات 
إلـــى حـــدوث أكثـــر مـــن 900 ألـــف حالـــة وفـــاة مبكـــرة ســـنوًيّا ألســـباب تُعـــزى إلـــى 
التســـمم بالرصـــاص. ومـــن بـــن الطـــرق األكثـــر شـــيوًعا لتعـــرض األطفـــال للتلـــوث 
ـــات  ـــر بطاري ـــات إعـــادة تدوي ـــواء، بســـبب عملي ـــاه واله ـــة واملي ـــوث الترب بالرصـــاص تل
ـــق،  ـــواء الطل ـــي اله ـــر املوجـــودة فـ ـــران الصه ـــة، وأف ـــر اآلمن ـــة غي الرصـــاص احلمضي

بـــــعـــــــــــــض  أظــــــــهـــــرت 
الهواء  تلوث  أن  الدراسات 
قد يؤثر على النمو العقلي؛ 
الهواء  استنشاق  إن  حيث 
بعض  بنفاذ  يسمح  قد 
اجلسيمات متناهية الصغر 
قد  مما  الدم؛  مجرى  إلى 
نسب  ارتفاع  فـي  يتسبب 
التهاب  وحدوث  األكســـدة 

االعصاب فـي املخ.  

ُتعدُّ األمهات احلوامل 
األكثر ُعرضة للخطر على 
حيث  اخلصوص؛  وجه 
وجود  الدراسات  أوضحت 
املستويات  بن  ارتباط 
الهواء  تلوث  من  املرتفعة 
والوالدة  اجلنن  وفقدان 
الوزن  وانخفاض  املبكرة 
كما  والعقم،  الوالدة  عند 
لتلوث  يكون  أن  ميكن 
على  صحية  آثار  الهواء 

الطفل مدى احلياة.  

أظهرت الدراسات قلة 
الذين  األطفال  رئة  سعة 
ملوثة،  بيئات  فـي  يعشون 
الناجت  التأثير  غرار  على 
عن النمو فـي منزل يسكنه 

مدخنون.  
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

ـــدان  ـــد مـــن البل ـــي العدي ـــد فـ ـــي تنتشـــر بشـــكل متزاي والت
ـــة  ـــاك أيًضـــا احتمالي منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل. وهن
اء ابتالعـــه بســـبب تقشـــير  التســـمم بالرصـــاص جـــرَّ
وتشـــقق الطـــالء احملتـــوي علـــى مـــادة الرصـــاص، وتنـــاول 
األطعمـــة امللوثـــة بالرصـــاص نتيجـــة الفخـــار املطلـــي 
بالرصـــاص، فضـــلًا عـــن الرصـــاص الـــذي حتتـــوي عليـــه 
ــاه  ــى ميـ ــل، والرصـــاص الـــذي يتســـرب إلـ بعـــض التوابـ
الشـــرب مـــن األنابيـــب احملتويـــة علـــى الرصـــاص، واللعـــب 
فــــي مقالـــب نفايـــات إلكترونيـــة بهـــا مـــادة الرصـــاص. 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى الرصـــاص املوجـــود فــــي بعـــض 
مســـتحضرات التجميـــل، ولعـــب األطفـــال، واملنتجـــات 
اآلبـــاء  أن  إلـــى  باإلضافـــة  األخـــرى،  االســـتهالكية 
واألمهـــات الذيـــن تشـــمل وظائفهـــم العمـــل بالرصـــاص 
غالًبـــا مـــا يجلبـــون الغبـــار امللـــوث إلـــى املنـــزل، علـــى 
وبالتالـــي  وأحذيتهـــم،  وأيديهـــم  وشـــعرهم  مالبســـهم 

ــم لـــه دون قصـــد. يُعرضـــون أطفالهـ

فضـــلًا عـــن ذلـــك، فـــإن التلـــوث الناجـــم عـــن املبيـــدات 
احلشـــرية، والـــذي عـــادًة مـــا يكـــون فــــي التربـــة أو 
ــم  ــال وأعينهـ ــرة األطفـ ــي بشـ ــر فــ ــن أن يؤثـ ــاه، يكـ امليـ
وأجهزتهـــم العصبيـــة والهضميـــة والتناســـلية وجهازهـــم 
املناعـــي، وباإلضافـــة إلـــى إضـــراره بوظائـــف القلـــب 
والكبـــد والكلـــى واألوعيـــة الدمويـــة والغـــدد الصمـــاء، 
ـــي  ـــة مبـــرض الســـرطان، مبـــا فـ ـــى اإلصاب ـــؤدي إل فقـــد ي
ذلـــك ســـرطان الـــدم فــــي مرحلـــة الطفولـــة، وقـــد يتســـبب 
ــزداد  ــا. وتـ ــي أيًضـ ــمي والعقلـ ــو اجلسـ ــر النمـ ــي تأخـ فــ
خطـــورة األمـــر علـــى األطفـــال فــــي الـــدول الناميـــة؛ 
مـــن  فقـــط   %25 تســـتخدم  الـــدول  هـــذه  أن  فرغـــم 
املبيـــدات احلشـــرية حـــول العالـــم، فإنهـــا مســـؤولة عـــن 
ـــدات احلشـــرية  ـــاة املرتبطـــة باملبي 99% مـــن حـــاالت الوف
علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو مـــا يســـتدعي اهتماًمـــا أكبـــر 
ــة؛ لتقليـــل تعـــرض  ــواد الكيميائيـ ــليمة للمـ بـــاإلدارة السـ

ــا.  ــة بهـ ــر املرتبطـ ــال للمخاطـ األطفـ
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

تداعيات تشاُبك اخملاطر 
مـــن  العديـــد  العالـــم  تواجـــه مناطـــق مختلفـــة حـــول 
أينمـــا  ولكـــن  والتلـــوث،  املناخيـــة  التغيـــرات  مخاطـــر 
تتقاطـــع احلـــدود الفاصلـــة بـــن هـــذه اخملاطـــر تتفاقـــم 

حـــدة اخملـــاوف، ألنهـــا:

ميكـــن أن يحفـــز ويعـــزز بعضهـــا بعًضـــا مصحوًبـــا  	
بنتائـــج أســـوأ مـــن تداعيـــات كل خطـــر علـــى حـــدة، 
الطقـــس  يـــؤدي  أن  يكـــن  املثـــال:  ســـبيل  فعلـــى 
ــا إلـــى جنـــب مـــع ارتفـــاع  الســـيء واألعاصيـــر، جنًبـ
منســـوب ميـــاه البحـــر، إلـــى حـــدوث عواصـــف. وعلـــى 
املنـــوال نفســـه، يكـــن أن تـــؤدي املســـتويات العاليـــة 
مـــن تلـــوث الهـــواء إلـــى جانـــب موجـــات اجلفـــاف 
ونقـــص هطـــول األمطـــار إلـــى مفاقمـــة تلـــوث الهـــواء؛ 
بالنظـــر إلـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه األمطـــار فــــي تنقيـــة 
ــى  ــواء علـ ــوث الهـ ــر تلـ ــن أن يؤثـ ــذا ويكـ ــواء. هـ الهـ
مـــن خطـــر  يزيـــد  أيًضـــا؛ ممـــا  املناعـــي  اجلهـــاز 
اإلصابـــة بالعديـــد مـــن األمـــراض فــــي املســـتقبل 
خاصـــة املرتبطـــة باملنـــاخ والبيئـــة. كذلـــك يكـــن أن 
تتســـبب الفــــيضانات فــــي املناطـــق املعرضـــة بشـــدة 
ــاص،  ــوث بالرصـ ــدوث تلـ ــي حـ ــام فــ ــاص السـ للرصـ
ـــى اجملـــاري  ـــوث إل ـــة تســـرب التل فضـــلًا عـــن احتمالي
املائيـــة، ليجـــد طريقـــه إلـــى األطفـــال. إضافـــة إلـــى 
ذلـــك، يكـــن أن يـــؤدي اســـتخدام املبيـــدات احلشـــرية 
ـــا  ـــض قدرته ـــة، وتقوي ـــة البيئي ـــى اإلضـــرار باألنظم إل
علـــى الصمـــود، ومفاقمـــة اخملاطـــر املرتبطـــة بنـــدرة 

امليـــاه وتلـــوث الهـــواء وحتـــى نواقـــل األمـــراض. 

التعافـــي  	 األطفــال  علــى  الصعــب  مــن  جتعــل 
وتعزيــز قواهــم؛ حيــث يكــن لألســر التــي تتعــرض 
خلطــر أزمــة واحــدة اســتيعاب الصدمــة والنجــاة، 
ولكــن  للغايــة،  شــديدة  األزمــة  تكــون  أال  بشــرط 
عندمــا تتعــرض األســر خملاطــر متعــددة ومتتاليــة، 
تتضــاءل قدرتهــا علــى التكيــف والوصول إلــى املوارد، 
وتســتنفد السياســات واملســاعدات املؤسســية ســبلها 

أيًضــا، وتتعقــد األزمــات وتصبــح أكثــر ضــراوة، مبــا 
يُهــدد أمنــاط احليــاة، ويضــع عراقيــل إضافـــية أمــام 

ــي. ــى الصمــود والتعافـ القــدرة عل

تـــؤدي إلـــى تفاقـــم أوضـــاع عـــدم املســـاواة؛ حيـــث  	
يكـــن أن تـــؤدي الصدمـــات املتتاليـــة إلـــى تفاقـــم 
أوضـــاع عـــدم املســـاواة، فعلـــى ســـبيل املثـــال: قـــد 
تُســـهم الظواهـــر املناخيـــة فــــي مفاقمـــة اخملاطـــر 
التـــي ســـيضطر األطفـــال الفقـــراء إلـــى مواجهتهـــا، 
ــًرا  ــا؛ نظـ ــا اقتصادّيًـ والذيـــن يعانـــون بالفعـــل حرماًنـ
لكونهـــم أقـــل قـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى املـــوارد 
األساســـية )كامليـــاه الصاحلـــة للشـــرب، والصـــرف 
عنـــد  الصحيـــة(  واملرافـــق  والغـــذاء،  الصحـــي، 
حـــدوث أزمـــات؛ ممـــا يدفعهـــم إلـــى براثـــن الفقـــر. 
ـــر  ـــب اآلخـــر، قـــد يتمكـــن األطفـــال األكث ـــى اجلان وعل
ــية،  ــوارد األساسـ ــذه املـ ــى هـ ــول إلـ ــن الوصـ ــراًء مـ ثـ
رغـــم التداعيـــات الســـلبية لألزمـــات عليهـــم، وعلـــى 
ــي  ــي تنامـ ــة هـ ــة النهائيـ ــون النتيجـ ــو، تكـ ــذا النحـ هـ
ــدة  ـــا زادت حـ ــراء كلم ــاء والفقـ ــن األغنيـ ــوة بـ الفجـ

ــاخ. ــر املنـ تغيـ

معرضـــون  األطفـــال  جميـــع  هـــل 
الصدمـــات  خملاطـــر  متســـاٍو  بشـــكل 

البيئيـــة؟ والضغـــوط  املناخيـــة 
بالتغيـرات  مرتبطـة  حتديـات  األطفـال  جميـع  يواجـه 
بعـض  فـإن  ذلـك،  ومـع  البيئيـة،  والضغـوط  املناخيـة 
مقارنـة  املنـاخ  تغيـر  لتداعيـات  ُعرضـة  أكثـر  األطفـال 
بغيرهـم، وهـو مـا يرجـع بشـكل رئيـس إلـى تبايـن قـدرة 
األطفـال علـى الوصـول إلـى اخلدمات األساسـية، ومدى 
جودتهـا واسـتدامتها، والتوزيـع املنصـف لهـا؛ حيث يؤدي 
نقـص اخلدمـات األساسـية التـي يحتـاج إليهـا األطفـال، 
كامليـاه والصـرف الصحـي والرعايـة الصحيـة والتغذيـة 
والتعليـم وغيرهـا مـن أمـور أخـرى، إلـى تقويـض قـدرة 
األطفـال علـى التكيـف مـع التغيـرات املناخيـة، وهـو مـا 

يتضـح فــيما يلـي:
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

خلصـــت دراســـة حديثة 
أن  إلـــى  الدولـــي  للبنـــك 
»التغيرات املناخية قد ُتسهم 
فــــي الـــزج مبا يصـــل إلى 132 
هـــوة  إلـــى  شـــخص  مليـــون 
عـــام  بحلـــول  املدقـــع  الفقـــر 
2030، منهـــم نحـــو 44 مليوًنا 
الصحيـــة  التداعيـــات  اء  جـــرَّ
ألزمـــة املنـــاخ، و33.5 مليوًنـــا 
األزمـــة  انعكاســـات  بســـبب 
علـــى أســـعار املـــواد الغذائيـــة، 
و18.2 مليوًنا بسبب الكوارث 

عنهـــا«.   الناجمـــة 

والصـرف  	 للميـاه  اآلمنـة  للخدمـات  الوصـول  إلـى  يفتقـر  الـذي  الطفـل 
الصدمـات  خملاطـر  ُعرضـة  أكثـر  أساسـية،  خدمـات  مـن  وغيرهـا  الصحـي 
املناخيـة والضغـوط البيئيـة: حيـث تؤثـر هـذه اخلدمات فــي قدرة األفراد على 
التكيـف مـع آثـار التغيـرات املناخيـة؛ فتتضـاءل قدرة األطفـال، الذين ال يحصلون 
التغيـرات  بتداعيـات  املرتبطـة  األمـراض  مواجهـة  علـى  اخلدمـات،  هـذه  علـى 
املناخيـة والتعافــي منهـا، علـى غـرار الظـروف التي رافقت جائحـة كورونا، والتي 
لعبـت خاللهـا النظافـة الشـخصية -مثـل غسـل اليديـن املتكـرر بالصابـون - دوًرا 
بالـغ األهميـة فــي احليلولـة دون انتقـال املـرض. سـيؤثر تغيـر املنـاخ ليـس فقـط 
علـى انتشـار األمـراض املنقولـة ولكـن أيًضـا األمـراض املرتبطـة بامليـاه والتي تعد 

مـن بـن أكثـر األمـراض فتـًكا باألطفـال، مثـل اإلسـهال.

أكثر  	 التغذية،  ونقص  الصحية  األحوال  سوء  من  يعاني  الذي  الطفل 
ُعرضة للصدمات املناخية والضغوط والبيئية: إذ يُعدُّ األطفال الذين يعانون 
والضغوط  املناخية  التغيرات  آلثار  ُعرضة  األكثر  الصحية  األحوال  سوء  من 
البيئية؛ فمع تسارع وتيرة التحضر والتصنيع، وتزايد نسب التلوث فـي الهواء، 
ح أن تزداد معاناة األطفال الذين لديهم مشكالت فـي اجلهاز التنفسي،  من املُرجَّ
أمراض  وغيرها من  الهوائية،  الشعب  والتهاب  الرئوي،  وااللتهاب  الربو،  مثل: 
ى األطفال الذين يعانون من نقص التغذية بشدة من آثار  تنفسية. كما قد يتأذَّ
التغيرات املناخية؛ حيث تُفاقم الظروف البيئية الضغط على األنظمة الزراعية، 
ومن ثمَّ يضطر األطفال الذين يعانون من نقص التغذية إلى مواجهة تداعيات 
يفتقرون  الذين  األطفال  سيتحمل  والهزال.  القامة  قصر  مثل:  خطورة،  أكثر 
إلى الصحة والتغذية الكافـيتن بعض أعباء تغير املناخ، مع الظروف الصحية 
احلالية، ونقص التغذية، وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية وسوء صحة 
اآلثار،  ولعكس هذه  باملناخ.  للتأثر  الطفل  تعرض  رئيسية على  األم كمؤشرات 
ومنح األطفال املعرضن للخطر فرًصا للتغلب على تداعيات أزمة املناخ، ستكون 

هناك حاجة إلى تكثيف االهتمام بتحسن صحة الطفل وتغذيته. 

أكثـر  	 يصبـح  املناسـب،  التعليـم  علـى  احلصـول  إلـى  يفتقـر  الـذي  الطفـل 
ُعرضـة للصدمـات املناخيـة والضغـوط البيئيـة: حيث غالًبا ما تدل مسـتويات 
التحصيـل العلمـي علـى مجموعـة واسـعة مـن املؤشـرات املرتبطـة باخملاطـر، مبـا 
فـي ذلك املكان الذي يعيش فـيه األطفال، واملوارد الالزمة لالستجابة للمخاطر 
والتكيـف معهـا، حيـث عـادًة ما يكون األطفال ذوو املسـتويات التعليمية املنخفضة 
أكثـر ُعرضـة للضغـوط البيئيـة، ومـن املرجح أن يتم إخراجهـم من املدارس للعمل 
فـي حالة وقوع الكوارث، وذلك على النقيض من األطفال واألسر ذوو املستويات 
التعليمية املرتفعة، والذين يكونون أكثر قدرة على التكيف مع الكوارث والتعافـي 
مـن تبعاتهـا. وعلـى هـذا النحـو، تبـرز أهميـة تعليـم األطفـال وتكينهـم، مبـا يُعزز 
مـن قدرتهـم علـى التكيـف، ويحـد مـن وطـأة تعرضهـم آلثـار التغيـرات املناخيـة؛ 
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2022 العاملـــي  خـريـطــــــة ديـنـامـيـكـيــــــة االقتصـــاد 
ــوذ للتفاعـــات والنفـ

التحول وإرهاصات  إقليميـــة تهديدات أمنية متزايدةالطاقة  توازنـــات 
معقـــدة

بالنظر إلى أن التعليم يُكِسـب األطفال املهارات الالزمة إلدارة اخملاطر، سـواء كانت مناخية، 
أو اقتصاديـة أو حتـى فــي حالـة نشـوء صراعـات نتيجـة لبعـض اخملاطـر، ويتجلـى علـى وجـه 
اخلصوص أهمية دمج التعليم البيئي فــي املناهج املدرسـية؛ لضمان اتخاذ األطفال خيارات 

مسـتنيرة حـول العمـل املناخي واالسـتدامة البيئية. 

الطفـــل الـــذي يعانـــي مـــن الفقـــر، ويفتقـــر إلـــى احلمايـــة االجتماعيـــة، أكثـــر ُعرضـــة  	
للصدمـــات املناخيـــة والضغـــوط البيئيـــة: وذلـــك بالنظـــر إلـــى قلـــة املـــوارد التـــي يحصـــل 
ـــف. وتتعاظـــم خطـــورة األمـــر بالنســـبة  ـــى التكي ـــم عل ـــال، وتضـــاؤل قدرته ـــا هـــؤالء األطف عليه

لألطفـــال األكثـــر فقـــًرا علـــى وجـــه اخلصـــوص لعـــدة أســـباب، وهـــي: 

االعتمـــاد علـــى النظـــام اإليكولوجـــي فــــي توفــــير ســـبل كســـب العيـــش: حيـــث يعتمـــد 70% مـــن  	
ـــل: الزراعـــة ـــم، مث ـــة لكســـب قـــوت يومه ـــوارد الطبيعي ـــى امل ـــر عل ـــم بشـــكل كبي ـــراء العال  فق
ــة  ــر ُعرضـ ــة أكثـ ــواق عاملـ ــا أسـ ــد بهـ ــي ال يوجـ ــية التـ ــق الريفــ ــدُّ املناطـ ــد، وتُعـ أو الصيـ

خملاطـــر الضغـــوط البيئيـــة؛ نظـــًرا لالعتمـــاد الكبيـــر علـــى حرفـــة الزراعـــة.

عدم وجود تنوع ومرونة فـي خيارات سبل كسب العيش: إذ يُسهم ضعف التنوع االقتصادي  	
يكن  بدائل  وجود  غياب  ظل  فـي  سيَّما  ال  للمخاطر،  ُعرضة  أكثر  األفراد  جعل  فـي 
االعتماد عليها عند حدوث الصدمات املناخية، ويعاني أولئك الذين يعتمدون على حرفة 
الزراعة فقط، على وجه اخلصوص، أكبر اخلسائر. وفـي املناطق األكثر فقًرا، حيث يكون 
التنوع االقتصادي ضعيًفا، تتضاءل فرص التكيف مع آثار التغيرات املناخية لتوفـير سبل 

بديلة لكسب العيش؛ مما يدفع األفراد إلى براثن الفقر.

نقـص األصـول والبنيـة التحتيـة الضروريـة الازمـة للصمـود: حيـث يتبايـن تأثيـر اخملاطر  	
املرتبطـة بالتغيـرات املناخيـة مـن شـخص آلخـر، ومن منطقة جغرافــية إلى أخـرى، وبينما 
يتكبـد األفـراد األكثـر ثـراء خسـائر كبـرى عنـد التعـرُّض للكـوارث املناخيـة، كالفــيضانات، 
فإن األفراد األكثر فقًرا يتكبدون خسـائر أشـد وطأة من الناحية النسـبية، نتيجة لتشـعب 
وتداخـل مكامـن اخلطـر التـي يتعرضـون لهـا، مبا فــي ذلك نقص األصـول التي يتلكونها، 
وضعف البنية التحتية لديهم. وفــي ضوء ذلك، يصبح أطفال األسـر األكثر فقًرا، والذين 
لديهـم ممتلـكات أقـل ودخـل منخفـض، أقـل قـدرة علـى التكيـف مـع التغيـرات املناخيـة، 

والتعافــي السـريع من تداعياتها. 

أوقات  	 فـي  األساسية:  اخلدمات  على  للحصول  الضرورية  /األصول  املمتلكات  بيع 
األزمات، غالًبا ما يضطر الفقراء إلى بيع أصولهم الضرورية، مثل: األرض، واملاشية، 
وأدوات الزراعة؛ من أجل الوصول إلى اخلدمات أو املوارد األساسية، كالغذاء أو املأوى. 
وال شك أن هذه األصول توفر لألسر الفقيرة نقطة أمان يكن الرجوع إليها فـي أوقات 
األزمات، كما أنها ضرورية لتعزيز قدرتها على االستجابة للتغيرات املناخية، والتعافـي من 
تداعياتها فـي املستقبل؛ إذ إن االفتقار إلى األصول أو امتالك القليل منها يُقلص قدرة 
األفراد على التعافـي السريع من الصدمات والضغوط البيئية، ال سيَّما أن األشخاص 

األكثر فقًرا سيجدون صعوبة فـي استبدال هذه األصول على املدى الطويل. 
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شــــــــائـكــــة  مـلـفــــــــــات 
فـي صدارة املشهد

 تـطـــــــــــورات تـكـنـولـوجــيـــــــة
متسارعة 

وإشـــكاليات  قضايـــا 
مســـتقبلية

التغيـــر املناخـــي.. بـــن الواقـــع 
واملأمـــول

صحيـــة  أزمـــة   ..2022
ة مســـتمر

إن االفتقـار إلـى احلمايـة االجتماعيـة - السياسـات 
والبرامج الالزمة حلماية األفراد من الفقر والتهميش 
املناخيـة.  للتغيـرات  ُعرضـة  أكثـر  األطفـال  يجعـل   -
اإلعانـات  االجتماعيـة:  احلمايـة  أمثلـة  وتشـمل 
النقديـة، وِمنـح األطفـال، والوجبـات املدرسـية، ودعـم 
كالرعايـة  األساسـية  اخلدمـات  إلـى  األسـر  وصـول 
ألطفالهـم. التعليميـة  واخلدمـات  والغـذاء  الصحيـة 

مسـتوى  علـى  أطفـال  ثالثـة  كل  مـن  اثنـان  يتمتـع  ال 
العالـم بـأي شـكل مـن أشـكال احلمايـة االجتماعيـة؛ 
مما يجعلهم ُعرضة للضغوط االقتصادية والتهميش، 
التغيـرات املناخيـة؛ ف فــي  تُفاقمهـا  وهـي حتديـات 
االجتماعيـة  احلمايـة  تصبـح  الطارئـة،  احلـاالت 
علـى  وأسـرهم  األطفـال  حصـول  لضمـان  ضروريـة 
واالسـتجابة  احتياجاتهـم،  لتلبيـة  الالزمـة  املـوارد 
اسـتراتيجيات  إلـى  اللجـوء  دون  البيئيـة،  للضغـوط 
سـلبية للتكيـف، تنطـوي علـى آثار مدمـرة على املدين 

والطويـل.  املتوسـط 

وبالتالـي تتزايـد احلاجة إلـى أنظمة حماية اجتماعية 
الة فــي االستجابة لألزمات، مبا فــي ذلك اآلليات  فعَّ
املتوقعـة،  اخملاطـر  خاللهـا حتديـد  مـن  يكـن  التـي 
التمويليـة  والبرامـج  العاجلـة،  االسـتجابة  وسـبل 
سـريعة  باسـتجابة  تسـمح  والتـي  الطـوارئ،  حلـاالت 

النطـاق. واسـعة 

تتزايـــد حـــدة اخملاطـــر التـــي ســـيضطر األطفـــال األكثـــر ضعًفـــا واملعرضـــون بالفعـــل خملاطـــر متعـــددة إلـــى مواجهتهـــا، مبـــا 
قـــد يدفعهـــم إلـــى هـــوة الفقـــر، ال ســـيَّما فــــي ظـــل احتـــدام التداعيـــات الكارثيـــة للتغيـــرات املناخيـــة، بالنظـــر إلـــى احتماليـــة 

تداخـــل نقـــاط الضعـــف ومكامـــن اخلطـــر بعضهـــا مـــع بعـــض، مبـــا يُفاقـــم التبعـــات الســـلبية علـــى هـــؤالء األطفـــال. 
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