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أداء البلدان فيام يخص مؤرش ازدهار الطفل ومستقبله3

تؤدي ظاهرة االحتباس الحراري العاملي إىل تفاقم أزمات النزاع والهجرة، ويقع 

األطفال يف املقام األول ضحايا لتلك األزمات، حيث تقل أعامر نصف الالجئني يف 

العامل اليوم عن 18 عاماً.1 وسيؤدي سيناريو استمرار الحال عىل ما هو عليه، إىل 

تقويض مستقبل جميع األطفال نتيجة الرتفاع منسوب مياه املحيطات وزيادة 

الوفيات الناجمة عن الظواهر الجوية املتطرفة وانتشار أمراض مثل املالريا وحمى 

الضنك وأزمة سوء التغذية.2 ويواصل األطفال احتجاجهم يف ربوع العامل أجمع 

لتذكرينا بأن “منزلنا يحرتق.”

وقد أفاد املؤرش العاملي املعروض يف تقرير اللجنة التاريخية املشرتكة بني منظمة 

الصحة العاملية واليونيسيف ومجلة “ذا النست” )2020( بأنه، من بني البلدان 

البالغ عددها 180 بلداً املشمولة بالبحث، ال يوجد بلد واحد يؤّمن الظروف 

الالزمة لتمّتع الطفل بالصحة يف الحارض ويف املستقبل. ويُعد أداء البلدان األغنى 

أفضل فيام يخص مؤرشات “ازدهار الطفل” )التي تجمع بني البيانات املتعلقة 

مبعدالت البقاء عىل قيد الحياة، مثل خفض معدل وفيات األطفال دون سن 

الخامسة وانتحار املراهقني، والبيانات املتعلقة بعافية األطفال، مثل التحصيل 

الدرايس والتغذية والحامية من العنف(، ولكنها تُعرّض مستقبل األطفال للخطر 

بفعل االرتفاع املفرط ملعدل انبعاثات الكربون فيها. وعىل النقيض من ذلك، فإن 

البلدان األشد فقراً تعجز عن ضامن بقاء األطفال عىل قيد الحياة وازدهارهم يف 

الحارض، وإن قّل إسهامها يف أزمة تغري املناخ.

وأثبتت بعض البلدان، مثل ألبانيا وأرمينيا وكوستاريكا واألردن ومولدوفا 

ورسي النكا وتونس وأوروغواي وفييت نام، بأنه يف اإلمكان إعطاء األولوية لصحة 

الطفل وعافيته ومواصلة السري يف الوقت نفسه عىل الطريق الصحيح صوب 

بلوغ الغايات املحددة بشأن تقليل معدل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل فرد 

بحلول عام 2030. 3 وينبغي لسائر البلدان أن تحذو حذوها.

وتريس مؤرشات أهداف التنمية املستدامة أساساً متيناً لرصد التقدم املُحرز؛ ولكن 

مثة فجوات ضخمة تتخلل عملية جمع البيانات. فمعظم البلدان ال تواظب عىل 

جمع البيانات الخاصة باملؤرشات املتعلقة باألطفال.3 ولرصد أهداف التنمية 

املستدامة يلزم تعزيز االستثامرات تعزيزاً كبرياً، مبا يف ذلك االستثامرات املوظفة 

ألغراض تصنيف البيانات عىل املستوى دون الوطني. وال غنى عن االستفادة من 

املساءلة من ِقبل املواطنني )باالستفادة مثالً من تطبيقات اإلبالغ اإللكرتونية( 

وتحسني النظم الروتينية يف البلدان سعياً إىل وضع خطة جديدة تدرج األطفال يف 

صميم أهداف التنمية املستدامة.
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إعداد لوحات تحكم سهلة االستخدام
ينبغي أن تصدر الوكاالت التابعة لألمم املتحدة تقارير مبّسطة 
ومنتظمة ملساعدة البلدان عىل تقييم الُسبل الكفيلة بتحسني 

السياسات املتعلقة بعافية األطفال.

تحسني عملية جمع البيانات
ينبغي أن يعطي رؤساء الدول توجيهات إىل 

املؤسسات الوطنية بشأن تحسني نظم املعلومات 
القطرية وعمليات جمع البيانات واملساءلة التي 

ميسك املواطنون بزمامها.

التعجيل بتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
الستيفاء الغايات املحددة يف اتفاق باريس بشأن 

تغري املناخ
يجب عىل زعامء جميع البلدان التي تتجاوز الغايات املحددة 

بشأن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون أن يعجلوا باتخاذ 
إجراءات تكفل تأمني مستقبل األطفال.
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