“از آنجا که مشاركت كودكان و نوجوانان در اقدامات محلي م ربوط به سالمت،
كشاورزي و محيط زيست بر بقا و رشد كودك تاثير م يگذارند ،مشاركت
نس لهاي مختلف در محیطی مملو از اعتماد متقابل و توسعه اهداف مشترك
در این راستا امری ضروری است.
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“انتظار زيادي نداريم .فقط انتظار داريم در تالشهاي م ربوط به توسعه ب راي
تضمين غذا ،آب سالم و بهداشت ب راي تمامي كودكان و زندگي کردن در
جهاني مملو از صلح شريك شما تلقي شويم.
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•حفظ و نجات منابع طبيعي
•آگاهي از نياز به زندگي در محيطي كه سالم و ب راي پیشرفت ما
مطلوب است
•محيط قابل دسترسي ب راي كودكان با نيازهاي خاص
گزيدهاي از «جهاني شایسته ما» كه از سوي جوانان در جلسه ويژه سازمان
ملل متحد درباره كودكان تهيه شد.
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آرمانهاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد
 189عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند تا قبل از
سال :2015
 .1فقر و گرسنگی شدید را ریشه کن کنند
 .2به تحصیالت ابتدایی در جهان دست یابند
 .3ب رابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را ترویج کنند
 .4می زان مرگ و میر کودکان را کاهش دهند
 .5سالمت مادران را بهبود بخشند
 .6با اچ.آی.وی /ایدز ،ماالریا و سایر بيماريها مبارزه کنند
 .7پایداری زیست محیطی را تضمین کنند
 .8مشارکتی جهانی ب رای توسعه ایجاد کنند

© تمامي حقوق اين كتاب متعلق به صندوق كودكان سازمان ملل
متحد (يونيسف) م يباشد.
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تفسيرهای مندرج در اين كتاب نمايانگر ديدگاه شخصي نويسندگان
است و الزاماً مواضع صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) را
منعكس نم يكنند.
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پيشگفتار

“از تمامي اعضاي جامعه دعوت م يكنيم در حرکتی جهاني
به ما بپیوندید تا با تعهداتمان نسبت به اصول و اهداف زير،
به ايجاد جهاني شایسته کودکان كمك کنیم...
« کره زمین را ب راي كودكان نگهداری کنیم .ما بايد از
طبيعت و محيط زيست ،با تنوع حيات  ،زيباي يها و منابع
آن كه كيفيت زندگي را ارتقا م يدهند ،ب راي نس لهاي حاضر
و آينده حفاظت كنيم .ب راي حمايت از كودكان و به حداقل
رساندن آثار بالياي طبيعي و تخريب زيست محيطي بر آنان
از هيچ كمكي فروگذار نخواهيم كرد»
جهاني شایسته كودكان ،2002 ،پاراگ راف  ،7بخش ،10
جلسه ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره كودكان.
2002

امروز جوانان از نياز به حفاظت از محيط زيست آگاه هستند .هرگاه
از آنان خواسته شود فهرست مواردي كه موجب نگ راني آنان است را
ارائه دهند ،ب یشک تغيي رات آب و هوايي موضوعي خواهد بود كه در
فهرست آنان اهميت ويژهاي دارد.
آنان حق دارند نگ ران باشند .در عین حال كه باید در خصوص عواقب
تغيي رات آب و هوايي بیشتر بدانیم ،توسعه اقتصادي و اجتماعي
پايدار نخواهد بود مگر اينكه قاطعانه به اين موضوع بپردازيم .تغیی رات
آب و هوایی م یتواند مي زان ناامني آسي بپذيرترين مردم در برخي از
آسي بپذيرترين كشورها را افزایش دهد.
آمار منتشر شده جدید پيشرفت يكپارچه ای را در زمینه بقاي كودك
از جمله كاهش مرگ و مير کودکان زير پنج سال در سال جاري نشان
م یدهند .مرگ و مير كودكان در جهان به پايي نترين حد خود رسيده
است و از  13ميليون در سال  1990به کمتر از  10ميليون به عبارت
دقیقتر به  9/7ميليون در سال كاهش يافته است.
با گسترش خدمات پایه مانند م راقبت های بهداشتی اوليه  ،ب رنامههاي
تغذيه ،تامین آب سالم و ارائه خدمات بهداشتي جان ميليونها كودك
نجات يافته است و این نشان م یدهد كه پيشرفت در وضعیت كودكان
امكانپذير است.

2

با اين حال ،مرگ  9/7ميليون كودك در سال غير قابل قبول است و
لذا بايد در مسیر پيشرفت سریعتر گام برداریم .تصميمات غیرمعقول
كه منجر به خسارات دائمي در محيط زيست م یشوند نبايد اين
وظيفه را مورد تهديد ق رار داده و يا آن را تضعيف كنند.
در اين كتاب كودكان نظ رات خود را در خصوص تغيي رات آب و هوايي
اظهار م یكنند .در سال  ،2006كودكان شرکت کننده در چهارمين
نشست جهاني آب در مكزيكوسيتي با بيان اين كه « ما ،كودكان
جهان ،آمادهايم با شما همكاري كنيم .آيا شما نیز آمادهايد با ما
كار كنيد؟» رهب ران و تصمي مگي ران را به چالش كشيدند .پاسخ اين
پرسش بايد «آري» با صداي بلند باشد زي را آنچه كه ب راي كودك مفيد
است یعنی كاهش آلودگي ،آموزش و سالمت ،حفاظت از تنوع زيست
محيطي ،حفاظت منابع آبي ،افزايش دسترسي به تاسيسات بهداشتي
مناسب ،ب راي كره زمين نيز مفيد خواهد بود.
آنِ .ون ِمن ( )Ann M. Venemanمدير اج رايي يونيسف

صداي كودكان

اين متن خالصهاي از نظ رات و نامههاي كودكان و نوجوانان از س راسر جهان است كه از مجموعه صداي جوانان يونيسف ،نمايندگان كودكان حاضر در
كنف رانس کودکان و محيط زيست در آفريقا و اردوی جهاني پيشاهنگان با همكاري ب رنامه عم ران سازمان ملل متحد جمعآوري شدهاند.

كشورها و جوامع ما در خطر هستند .هر روز شاهد آتشسوزي جنگلها
و دفع مواد شيميايي در آب و بريدن درختان توسط مردم هستيم.
در بسياري از كشورها ،كودكان و نوجوانان از لحاظ بهداشت ،سالمت
و ش رایط زيست محيطي وضعیت مناسبی ندارند .در عین حالي كه
ب يهدف ساخت و ساز م يكنيم ،زبالههايمان را در مجاري عبور آب
رها م يكنيم ،جنگلهايمان را از بين م يبريم و به آتش م يكشيم و
به كشاورزي ناپايدار مشغوليم ،اين فعالي تها به جاري شدن سيل،
فرسايش خاك ،رانش زمين و گسترش بيابانها منجر م يشود.

ما بايد برای نجات كره زمين کاری انجام دهيم!
قرنهاست که آلودگي مشكلساز است .پس منتظر چه چيزي
هستيم؟ از زماني كه تغيي رات آب و هوايي پدیدار شد ،منابع آبي
آلوده شدهاند ،جنگلها محو شدهاند ،گونههاي حيواني ناپديد شدهاند
و سالمت مردم به دليل آلودگي هایی كه ايجاد كردهايم به خطر افتاده
است.

خواهند گذاشت .ما با عواقب آنها زندگي خواهيم كرد .ما هوايي را
استنشاق خواهيم كرد و آبي را خواهيم نوشيد كه شما ب راي ما بر
جاي خواهيد گذارد .جوانان بايد در خصوص تغيي رات آب و هوايي اجازه
صحبت داشته باشند .ما به تريبوني نياز داريم كه درخواستهايمان را
از آن بيان كنيم .ما مايليم با دولتها و جوامع محلی همكاري كنيم
تا به ط راحي و تاثيرگذاري بر سياستهايي كمك كنيم كه در حال
حاضر و در آينده بر زندگي ما تاثیر م یگذارند.
مايل هستيم با بينشي چند نسلي و چند وجهي به سوي جلو حركت
كنيم :رهب ران و جوانان با همكاري یکدیگر م يتوانند نحوه عملكرد
جامعه را مجددا ً ط راحي كنند .با کمک هم م يتوانيم ب راي آموزش
همه جانبه و ایجاد ب رنامه درسي م ربوط به تغيي رات آب و هوايي اعمال
نفوذ كنيم تا بدين ترتيب جوانان امروز نه تنها از تغيي رات آب و هوايي
مطلع باشند بلکه ب راي اقدام الزم نیز مجهز شوند.
ما می خواهیم تغییر ایجاد كنيم.
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ما بر ارزش آموزش در مفهوم توسعه پايدار و تامين انرژي تاكيد
م يكنيم .جوانان در تمامي م راحل تحصيلی خود بايد از خط رات
تخريب زيست محيطي ،مصرف ب یرویه انرژيهاي فسيلی و از
چشمانداز انرژي تجديد پذير آگاه شوند .بناب راين ،از آموزگاران مص رانه
م يخواهيم محيط زيست و موضوعات م ربوط به انرژي را در كتابهای
درسي بگنجانند.
تصميماتي كه اكنون اتخاذ م يشوند بر زندگي ما تاثير چشمگيری
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تغييرات آب و هوايي و كودكان
خطرات كدامند؟
« محيط زيست ارزشمند است و ما بايد همان طور كه يك
مرغ مادر از جوجههاي خود محافظت م يكند از محيط
زيست حفاظت كنيم .ما بايد از تخریب جنگلها بپرهیزیم،
در جستجوی یافتن راه حلها و اقدامات مناسب ب رای
جلوگیری از آلودگي هوا باشیم و مي زان آگاهي مردم ،به ويژه
جوانان كه آيندگان فردا هستند را افزايش دهيم».
 سارا بايكام ( )Sarah Baikameهفده ساله از كامرون«ما نوجوانان از اين كه خود را وقف م راقبت از “مادر طبيعت”
نماييم خرسندیم .با ايجاد ارتباط ميان جوامع محلي و
بي نالمللي ،و با پیوستن به اين كنف رانس ،اميدواريم بينشي
جهاني ايجاد شود و خسارات ناشي از بالياي طبيعي را كاهش
دهيم ...و به کاهش صدمات جاني كمك كنيم .اعتقاد راسخ
داريم كه در اختیار ق رار دادن تجارب محلي ما صلح آينده
ب راي تمامي جهان را تضمين خواهد كرد».
 -بيانيه اجالس جوانان درباره باليای طبيعي2006 ،

باال آمدن سطح درياها و ذوب شدن پهنههاي يخي ...رويدادهاي شديد
اقليمي  ...خشكسالي و جاری شدن سيل .تغيي رات آب و هوايي ،با آثار
چشمگير و زيانبخش بر محيط زيست ،عناصر اساسي زندگي مردم
س راسر جهان را تهديد م يكند ،به سالمت و محيط زيست آسيب
م یرساند و می زان دسترسي به آب ،غذا و زمين را محدود م يكند.
در واقع ،تغيي رات آب و هوايي باعث خواهد شد احتمال دستيابي به
تمامي آرمانهاي توسعه هزاره كاهش يافته و از سرعت تالشهاي
انجام شده ب راي ريشهكني فقر ،بهبود سالمت و حفاظت از محيط
زيست كاسته شود.
تعداد روزافزون شواهد دال بر آن است که تغيي رات آب و هوايي در
افزايش مي زان گسترش بیماریها نيز نقش دارد .بنابر اعالم سازمان
جهاني بهداشت در سال  2000تخمین زده م یشود که حدود 2/4
درصد موارد ابتال به اسهال در جهان و  6درصد موارد ابتال به ماالريا
در كشورهاي با درآمد متوسط ( )1همچنین شیوع نامتناسب بیماریها
در میان نوجوانان در كشورهاي در حال توسعه ناشی از تغيي رات آب
و هوايي بوده است(.)2

هوا مرتبط هستند احتماال تشديد م یشوند که در نتيجه مرگ و میر،
صدمات جانی و آسیبهای روحي بيشتری را به بار م یآورند.
اگر امروز اقدام نكنيم ،هزينه خط رات ناشی از  5تا  6درجه سانتيگ راد
گرم شدن هوا  -كه وقوع آن در قرن آينده كام ً
ال امكانپذير است -
اكنون و در آينده قابل پي شبيني ،ب رابر با از دست دادن حداقل 5
درصد توليد ساالنه ناخالص ملي خواهد بود .اگر طيف وسيعي از
خط رات و عواقب در نظر گرفته شوند ،برآورد خط رات ممكن است تا
 20درصد توليد ناخالص ملي يا بيشتر از آن افزايش يابد(.)4
پي شبيني م يشود تا قبل از سال  ،2020تغيي رات آب و هوايي حدود
 75ميليون نفر را فقط در آفريقا ( )5در معرض كمبود بيشتر آب ق رار
دهد .تا پايان قرن  ،21در مناطق ساحلي پر جمعیت كه پايي نتر
از سطح دريا ق رار دارند ،سطح آب دريا باال خواهد آمد .هزينههاي

با گرم شدن زمين ،مردم دچار گرسنگي ،كمبود آب و جاري شدن
سيل در نواحي ساحلي خواهند شد .با قطع بارش باران ،محصوالت
زراعي پژمرده و خ راب شده و دامها خواهند مرد که اين موضوع باعث
خواهد شد كودكان در معرض خطر قحطي ق رار گرفته و منابع آب
مورد استفاده جهت شرب و مصارف بهداشتی کاهش یابد.
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شواهد امروز مويد آن هستند كه كشورهاي در حال توسعه كه اكث را ً
در مناطق گرمسیر واقع هستند و منابع عمده درآمد آنها كشاورزي
است از تغيير در الگوهاي بارش باران ،افزایش دامنه تغیی رات آب و
هوایی ،خشكسالي و سيالبهاي روز افزون بيشترين صدمه را خواهند
كمي ت منابع آبي تاثير
ديد .تغيير در الگوهاي بارندگي بر كيفيت و ّ
م يگذارد و در نتيجه عواقب آب ناسالم و بهداشت نامناسب و سوءتغذيه
را تشدید م يكند .خط رات فيزيكي مانند طوفان و سي البها که به آب و

سازگارسازي ممكن است حداقل به  5تا  10درصد توليد ناخالص
ملي برسد .مطالعات جديد تاييد م يكنند كه آفريقا به دليل
فشارهاي متعدد و ظرفيت پایین سازگارپذیري به تغيي رات آب و
هوا آسي بپذيري خاص دارد (.)6
به طور كلي ،كشورهاي در حال توسعه  -به ويژه فقيرترين
آنها – به كشاورزي ،كه در تمامي بخشهاي اقتصادي بيشترين
حساسيت را به آب و هوا دارد ،شديدا ً وابسته هستند .این کشورها
از م راقب تهاي نامناسب بهداشتی و خدمات عمومي ضعیف رنج
م يب رند.
همانند ساير پديدههاي پيچيده جهاني ،آثار اين بح ران روزافزون
وسیع  ،دامنه دار و در عین حال با هم مرتبط هستند .خشكسالي
كه منابع آبي و غذايي يك روستا را نابود م یکند ،قطعاً گرسنگي
به وجود خواهد آورد – ولي گرسنگي تنها يك جنبه اين داستان
وحشتناك است .يك خانواده گرسنه ممكن است قادر نباشد
فرزندان خود را به مدرسه بفرستند يا بتوانند از عهده مخارج
م راقب تهاي بهداشتی برآیند .گرسنگي م يتواند خانوادهها را از
خانههايشان بيرون ب راند و محيطي را ايجاد كند كه جرم و جنايت
را پرورش م يدهد.
تغيي رات آب و هوايي از مسئلهاي «زيست محيطي» به موضوعي
تبديل شده است كه به تخصص جمعي در توسعه پايدار ،امنيت
انرژي  ،سالمت و رفاه كودكان نياز دارد.

© UNICEF/HQ06-0203/Kamber
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بالياي طبيعي

شدت و تعداد بالياي طبيعي در حال افزايش است و به نظر كارشناسان
يكي از داليل آن تغيي رات آب و هوايي می باشد .ميانگين تعداد بالیای
طبیعی که در هر سال در نيمه اول قرن بيستم روي داد  12مورد
بوده است در حالي كه اين رقم در سال  2004به عدد شگفت آور 350
رسيد (.)7
رنج انسان بدلیل بالياي طبيعي در كشورهاي در حال توسعه به
ويژه در ميان ملل فقير كه فاقد منابع الزم ب راي تحمل عواقب آنها
هستند  ،بيشتر از ساير مناطق احساس م يشود .كشورهايي كه
شاخص توسعه انساني آن ها پائین است از نرخ باالتر مرگ و مير
ناشي از باليا رنج م يب رند(.)8
به عالوه ،بالياي فاجعهآمیز اغلب خسارات عظيم اقتصادي بهبار
م يآورند كه می زان آن گاهي ف راتر از توليد ناخالص ملي كشورهاي
كم درآمد است.
با اين كه بالياي طبيعي ب راي تمامي اشخاصي كه آن را تج ربه
م يكنند خانمان ب رانداز و تحمل آن بسيار سخت است اما كودكان،
به دليل جثه كوچك و ناتواني نسبي م راقبت از خود ،آسي بپذيرترين
اف راد هستند.
احتمال اين كه هنگام وقوع بالياي طبيعي كودكان جان خود را از
دست بدهند يا پس از آن دچار سوء تغذيه ،ج راحات بدني يا بیماری
شوند بيشتر از بزرگساالن است .بالياي طبيعي م یتوانند كودكان را
از خانه يا حتي كشورشان بيروند ب رانند ،والدينشان را از آنها بگی رند،
آنها را از خانوادههايشان جدا کنند و يا حتي به دام اف راد فرصت طلب
بيندازند.

6

آمادگي در برابر وضعیت اضطراری و كاهش خطرات
در تالشهاي انجام شده ب رای كاهش خط رات ،كودكان بايد اولين
اولويت باشند .عالوه بر راهبردهاي كاهش خط رات ب راي كل مردم،
اقدامات ب رای از بین بردن خط رات خاص موجود که کودکان و والدين
آنان را تهديد م يكنند نیز باید تعيين و اتخاذ شوند.
اقدامات و ب رنامههاي كاهش خط رات بايد ب راي آموزش خانوادهها و
كودكان درباره اقدامات ساده و عملي ط راحي شوند كه ب رای محفاظت
از جان و اموال شخصي آنان در صورت وقوع بالياي طبيعي استفاده
شوند .ب رنامههاي موثر آگاهسازي در مدارس ،خانهها و جوامع محلي
م يتواند فرهنگ پيش گيري و توانمندسازي را به وجود آورد.
به منظور تضمين واكنشهاي موثر ،به موقع و قابل اعتماد ،اقدامات
آماده سازي ب راي وضعي تهاي اضط راري با تمرکز بر زنان و كودكان بايد
اتخاذ شوند .كودكان ،خانوادهها ،جوامع محلي و ارائه دهندگان خدمات
اولیه بايد آماده باشند تا نيازهاي سالمت ،تغذيه ،آموزش و امنيت را
هنگام وقوع بالياي طبيعي مرتفع كنند.
از آنجائی كه فقر اغلب مانع م يشود مردم اقدامات پي شگي رانه اتخاذ
كنند  -با توجه به اينكه فقط بالياي طبيعي نيستند كه آثار بح ران
را تعيين م يكنند بلكه سطوح آسي بپذيري نيز در اين امر نقش
دارند – آسي بپذيري نهفته خانوادهها بايد از طريق فقرزدایی و ساير
اقدامات كاهش يابند.
از آنجایی که بیشتر عواقب بالياي طبيعي متوجه اف راد آسي بپذير
است ،به نيازهاي آنان بايد به صورت خاص و از طریق راهبردهاي
واكنشی پرداخته شود همچنین الزم است ب راي اطمینان از نتیجهگیری
بهتر ،این اف راد خود در تهيه و ط راحی اين راهبردها شركت كنند.

نقشه جهاني ايمني بالياي طبيعي
 -ابتكاري محلي

هر سال طوفان ،جاری شدن سيل و آثار شديد بالياي طبيعي در
كشورهاي كوچك جزيرهاي ،مرگ و مير و ب يثباتي اقتصادي به بار
م يآورند .پروژه كاهش خط رات که در سطح منطقه به ابتكار مردي
جوان از ترینيداد و توباگو در دومين نشست جهانی كودكان درباره
آب که در چهارمين نشست جهانی آب در مكزيك اج را شد توانست
تغیی راتی در سطح محلی و جهانی ایجاد کند.
“پروژه نقشه جهاني ايمني بالياي ترینيداد و توباگو متعلق به شبكه
بي نالمللي آموزش و منابع  ،به دانشآموزان فرصت م يدهد از باليا و
وضعيت مديريت باليا در جوامع خود مطلع شوند .همچنين ،توانايي
الزم را به آنان م يدهد تا ب راي کاهش خط رات و آمادگي ،اقدامات الزم
را اتخاذ كنند .بسياري از عوامل كه آثار بالياي طبيعي را وخي متر
م يسازند به آساني قابل شناسايي و اجتناب پذیر هستند از جمله
دفع زباله در آب راهها ،ساخت و سازهاي ناصحيح يا غيرقانوني و
فعالي تهاي كشاورزي ناپايدار.
“بناب راين ،هدف ب رنامههاي احياي جنگلها و آب فشانها ،مديريت
منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و حفاظت از آب فشانها به منظور
حفظ سطح مناسب آبرساني است .اين فرآيند به وسیله دانشآموزانی
اج را م يشود كه نقشههاي جوامع محلي خود و اقدامات خاص کاهش
خطر و آمادگي را تهيه م يكنند .سپس اين نقشههاي ايمني بالياي
طبيعي جوامع محلي به يكديگر متصل م يشوند تا نقشه ملي ايمني
تهيه شود كه اين خود با نقشههاي ساير كشورها تركيب م يشود تا
نقشه جهاني ايمني تهيه شود.

© UNICEF/HQ05-0169/Noorani

«ب رنامهها در مدارس به آموزگاران کمک م یکنند تا دانشآموزان را با
استفاده از عادتهای دوستدار محيط زيست توانمند سازند».
 آب راهام فرگوسن ( 16 ،)Abraham Fergussonساله ،سفيرترينيداد و توباگو در اجالس جوانان ب راي بالياي طبيعي.
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محيط زيست سالم،
كودكان سالم:
تعهدي براي اقدام

بیماریها

“ما ،محققان ،كارشناسان م راقب تهاي بهداشتي و متخصصان
محيط زيست ،اساتيد دانشگاهها ،نمايندگان سازمانهاي دولتي
و غيردولتي در دومين كنف رانس بي نالمللي درباره سالمت
زيست محيطي كودكان از چهاردهم تا شانزدهم نوامبر  2005در
بوئنوسآيرس آرژانتين گرد هم آمديم تا آثار زيست محيطي بر
سالمت كودكان را بررسي و اقدامات الزم را پيشنهاد كنيم.

تغيي رات آب و هوایی با تغییر الگوهاي اقليمي و به هم ریختن نظم
اكوسيستمها عواقب جدی بر سالمت انسان دارد .عللی که منجر به
مرگ و میر کودکان م یشوند از جمله ماالريا ،اسهال و سوء تغذيه
()10
تحت تاثیر ش رايط اقليمي مانند جاري شدن سيل هستند.
آثار تغيي رات آب و هوایی در جهان ،در نقاطی بارزتر دیده میشوند
كه در مجاورت مناطق فعلي انتقال بیماری ق رار دارند ( .)11كشورهاي
معتدل مانند ارمنستان ،آذربايجان ،تاجيكستان و تركمنستان اخي را ً
شاهد شيوع مجدد ماالريا بودهاند.

“ما ،شركت كنندگان ،به اين وسيله بر خواست خود ب راي تشریح و
بهبود اقدامات تاكيد م يکنیم تا كودكان و نوجوانان جهان بتوانند
در محيطي سالم ،پاك و امن كه از سالمت و آينده آنان محافظت
و پرورش كامل ظرفي تهاي آنان را تضمين م یكند  ،رشد كنند،
بازيكنند ،بياموزند و پرورش يابند...

به عالوه ،عواملي كه در تغيي رات آب و هوايي نقش دارند ،مانند گازهايي

“ما بر اين امر واقف هستيم كه  ...تعداد روزافزون بیماریهای كودكان
و مشكالت م ربوط به توسعه به آاليندههاي موجود در آب ،هوا،
خاك و غذا ،ت رافيك ،صدا و تشعشعات ،صدمات جاني ،ام راضي
كه از حيوانات به انسان منتقل م يشوند( ،)9به مواد شيميايي و
همچنين به تغيي رات آب و هوايي ،شه رنشيني بی رویه و ش رايط
نامطلوب اجتماعي مرتبط هستند”...

© UNICEF/HQ00-0162/Pirozzi
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كه از وسايط نقليه و كارخانهها متصاعد م يشوند ،به سالمت كودكان
به شدت آسيب م يرسانند .انتظار م يرود در صورتي كه اقدامات فوري
اتخاذ نشود ،تعداد موارد مرگ ناشی از آسم ،كه شايعترين بیماری
()12
مزمن در كودكان است ،تا سال  2016تا حدود  20درصد افزايش يابد.
باتوجه به اين كه ابعاد جسمی و متابوليسمي كودكان و بزرگساالن
تفاوتهاي چشمگير باهم دارند ،برخي از آثار تغيي رات آب و هوايي بر
سالمت نيز متفاوت خواهند بود.

© UNICEF/HQ06-0177/Kamber
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آب

زمين خشك و ترك خورده نم يتواند كودكان را تغذيه كند .تبعات
خشكسالي ب رای ملتي كه فقير است شديد و گستردهتر خواهد بود:
زمي نهاي لميزرع ،دام در حال مرگ ،كودكان استخواني و تكيده و
كالسهاي خالي درس.
در س راسر جهان ،كاهش منابع آبهاي شيرين ،سالمت و ام رار معاش
را شديدا ً تهديد م يكند .آلودگي روزافزون ،برداشت بيش از حد آب از
چشمهها و تخريب مناطق آبريز آبهاي شيرين وضعيت خط رناک
و ب یثبات کنونی را وخي متر م يسازد ( .)13رقابت شديد ب راي منابع
آبي رو به كاهش منجر به برداشت بيش از اندازه ب راي صنعت و
كشاورزي ،كاهش سطوح آبهاي زيرزميني و كمبود منابع آبي خانگي
شده است .در عين حال ،آلودگي ناشي از صنايع ،كشاورزي و مديريت
نادرست زبالههاي انساني ،منابع آبي ايمن را تهديد م يكنند.
انتظار م يرود در مناطقي از شمال آفريقا و شرق مديت رانه كه خشك
هستند ،تغيي رات آب و هوايي ،وضعیت كاهش كميت و كيفيت آب
را وخي متر سازد (.)14
مديريت سنجیده خدمات آبرساني و تاسيسات بهداشتي مسئلهای
اساسی است .با توجه به رفتار و خصوصيات مورد انتظار آب خوانها
ممكن است الزم باشد منابع جديد آبهاي زيرزميني ايجاد شوند و
روشهاي جديد فناوري بايد ب راي بهرهبرداري ب يخطر و محافظت از
منابع آبي تهيه شوند .بازيافت آب و استفاده مجدد از آن ممكن است
نه تنها مقرون به صرفه بلكه ضروري باشد.

© UNICEF/HQ96-1011/Noorani

10

حفاظت و مديريت محيط زيست آبي وظيفهاي بسيار سنگين است
كه مستلزم تعهد ،پايش موثر ،راهكارهاي متغیر و مداخالت خاص در
سطوح منطقهاي ،ملي و جامعه محلي است.

داستان آليزتا:
«مادر من به دليل خشكسالي بسيار فقير است».

“آليزتا اودراگو ( )Alizeta Ouedraogoدختر  16ساله بوركينافاسويي
است و به عنوان نماينده ب راي شركت در نشست كودكان BioVision
كه بخشي از نشست علوم زندگي جهاني  BioVision 2007است
که در ماه مارس در ليون ف رانسه برگزار شد انتخاب گرديد .نشست
كودكان به موضوعات آب ،كشاورزي ،محيط زيست و انرژي پرداخت و
مکانی ب راي رساندن صداي جوانان به گوش رهب ران در علوم و صنايع
به وجود آورد .داستان آليزتا ( )Alizetaكه در ذيل م یخوانید ،آثار
دلخ راش و غمانگيز تغيي رات آب و هوايي بر امنيت و توسعه انساني را
نشان م يدهد.

مريض م يشوم ب رای خريد دارو پول كافي نداريم .مادر من به دليل
خشكسالي بسيار فقير است.

“بوركينافاسو كشوري ساحلی است و  90درصد سکنه آن به كشاورزي
مشغولند .دامپروري و كشاورزي منابع عمده درآمد خانوادهها هستند.
هنگام وقوع خشكسالي يا مرغوب نبودن محصوالت کشاورزی ،حيوانات
چيزي ب راي خوردن ندارند.

“گاهي دخت ران خودفروشی کرده و خود را در اختیار مغازهداران ق رار
می دهند و در نتیجه ممكن است دچار بارداري ناخواسته يا به ام راض
مقاربتی مبتال شوند.

“تا آنجايي كه به خانواده من م ربوط است ،محصول هميشه بد است و
ما غذاي كافي نداريم .ب راي خريد نوشتافزار ب راي من و ب رادرم یا وقتي

“مردم به م راكز بهداشت م راجعه نم يكنند و برخي به ام راضي مبتال
م يشوند كه به دليل عدم بهداشت به وجود م يآيند.

© UNICEF/HQ06-0203/Kamber

“در جامعه محلي ،اين مشکل جديتر است زي را همه خريدها از پول
حاصل از محصوالت كشاورزي انجام م يشود .وقتي محصول خوب
نباشد ،پولي ب راي خرج كردن نيست .هر سال ،كمبود غذا وجود
دارد .كودكان مدرسه را رها م يكنند چون نم يتوانند از عهده مخارج
نوشتافزار يا شهريه مدارس برآيند ،يا چون هنگامي كه در مدرسه
هستند چيزي ب راي خوردن ندارند .برخي از این كودكان گدايي يا دزدي
م يكنند؛ سالمندان نيز گدايي م يكنند.

© UNICEF/HQ98-0191/Noorani

“محله ما دچار خشكسالي شد و این باعث شد محصوالت
كشاورزي ما از بين بروند و به همین دلیل امنيت غذايي
وجود ندارد .مردم جان خود را از دست دادند ،دامهاي ما
مردند و زمي نهاي ما به بيابان تبديل شدند»
 كامدون نوآيو ( )Kamdoun Nouayouيازده ساله ازكامرون
“ما در محله خود از فقدان آب آشاميدني رنج م يبريم .آب
سالم از ما بسيار دور است؛ اكثر اوقات مجبوريم  10تا 15
دقیقه پياده برويم تا به جايي برسيم كه آب آشاميدني وجود
دارد .فكر م يكنم راه حل اين است كه فاضالب را بازيافت
كنيم چون شنيدهام كه در بعضي از كشورها اين كار را انجام
دادهاند”.
 رشيدا ( )Rasheedaيازده ساله از نيجريه11

© UNICEF/HQ02-0260/Vitale
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امنيت غذايي

در نيجريه باغهاي محلی
اميد م يپرورانند.

تغيي رات آب و هوايي ،تغذيه و سالمت فقي ران جهان را تهديد
م يكند .تغيير در الگوي آب و هوايي م يتواند به جاری شدن
سیل و خشكسالي منجر شود – كه هر دو اين پدیده ها م يتوانند
ذخایر غذایی يك منطقه را نابود کنند.

نيجر شديدا ً با بح ران تغذيه دست و پنجه نرم می كند .ولي در
روستاي آل يكي نكين ( ، )Alikinkinباغهاي محلی چشم اندازی
مملو از زيبايي و منابع غذايي هستند كه به كودكان كمك م يكنند
از بدترين آثار بح ران در امان بمانند .در باغهاي آل يكي نكين االغها،
بزها و پ رندگان در ميان چمنها ،بوته ها و درختان نخل و خرما رش د
م يكنند .رديفهاي درختان كه با دقت و مرتب كاشته شدهاند با آب
پاكی آبياري م يشوند كه با پمپ از چاهها خارج م يشوند – وضعيتي
كه با ساير قسمتهاي كشور كام ً
ال در تناقض است.

هنگامي كه اين پروژه در سال  2002آغاز شد ،زناني كه سبزيجات
كاشت و برداشت م يكردند مجبور بودند با دست از چاهها آب بكشند.
به منظور كمك به آبياري ،به آنان پيشنهاد شد از شتر يا پمپهاي
موتوردار استفاده کنند .برداشتهاي باغي خارج از فصل ،به خانوادهها
در گذراندن فصل طوالن يتر گرسنگي كمك م يكند .كودكان از اولين
سبزيجات برداشت شده استفاده م يكنند ولي هنگامي که محصول
بیش از حد باشد ،محصول اضافي در بازار فروخته و پول حاصل از آن
در حساب بانكي زنان محلي پ سانداز م يشود.

در آگاذر ( )Agadezشهري در نزديكي آل يكي نكين 50 ،باغ محلی
دسترسی كودكان روستا به غذاي مغذي را تضمين م يكنند .در اين
باغها گوجه ف رنگي ،پياز ،هويج ،انواع نخود ،لوبيا ،كلم ،سي بزميني و
گندم توليد م يشود.

اين پول صرف خريد دارو ،پرداخت شهريه و تهیه لباس مدرسه و یا
خريد محصوالت اساسي مانند ارزن يا ذرت خوشه ای كه در آگادز قابل
پرورش نيستند می شود.

دانشمندان پي شبيني م يكنند دماي رو به افزايش هوا و بارندگی
ناپایدار م يتواند بهرهوري محصوالت كشاورزي را در بسياري از
مناطق آسي بپذير كاهش دهد .در كشورهاي در حال توسعه ،اين
امر م يتواند باعث شود ميليونها انسان ب رای توليد يا خريد مواد
غذايي كافي ،توانايي الزم را نداشته باشند.
در مناطقي كه ام رار معاش به كشاورزي ديم و پرورش دام وابسته
است ،خشكسالي و جاري شدن سيل  -و در نتیجه فقدان
محصوالت كشاورزي -بقا و تغذيه كودكان و مادران را شديدا ً
تضعيف م يكند .تغيير در آب و هوا همچنين زمي نهاي مناسب
ب راي كشاورزي را تحت تاثير ق رار خواهد داد .به عالوه تغيي رات در
اكوسيستمهاي آب و هوایی ،يافتن منابع غذا در حیات وحش را
دشوارتر م يسازد زي را دانش مردم درخصوص اين كه كجا و چه
زمان شكار كنند و یا ماهیگیری کرده و گياهان خوراكي برداشت
كنند ،کاهش می یابد.

© UNICEF/HQ06-0999/Noorani
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درختان

«با كاشت هر درخت ،بذرهاي اميد و صلح م يكاريم» – پروفسور
وانگاري ماتاي ( )Wangari Maathaiب رنده جايزه صلح نوبل سال
2004

«كاشت درخت در باالي كوهها بدون آبياري و پرورش آنها
مانند اين است كه از مادري كه داروهاي ضدبارداري استفاده
م يكند انتظار داشته باشيد بچهدار شود»
– ه رار ( )Hararدختر  16ساله اهل اتيوپي.

درختان ما را از گرماي روز مصون م يسازند ،ب رای تزیین میزهایمان
میوه م یآورند و به زيبايي سرزمي نمان م يافزايند .آن ها ب رای محیط
زیست حيات يتر و ضروريتر هستند زی را اكسيژن جانبخشی كه
درختان توليد م يكنند باعث از بين رفتن آلودگي و كاهش دماي هوا
م يشوند و به رطوبت هوا م يافزايند .با تثبيت خاك و كاهش می زان
هرز رفتن آب چشمهها ،درختان از فرسايش خاك پي شگيري ،بهمنها
را كنترل ،گسترش بيابانها را تعديل ،مناطق ساحلي را محافظت و
تپ ههاي شني را تثبيت م يكنند.

«قطع درختان از كنترل خارج شده است ؛ همه جا تكههاي
بزرگ زمين لخت ديده م يشود و من اين را دوست ندارم ما
به درختان ب راي نفس كشيدن نياز داريم  -م يتوانيم مصالح
الزم ب رای ساخت اشيا را از جای ديگری تامین كنيم!».
 -ناتالي ( 16 )Natalieساله از كانادا.

پ رندگان و ساير حيوانات ب راي سرپناه و غذا – همانند كودكان – به
درختان نياز دارند .در حقيقت ،درختان اساس بسياري از نظامهاي
ن تنوع زيستي كره
طبيعي هستند .جنگلها مهمترين مخاز 
خاكي هستند و سرپناه  90درصد گونههاي شناخته شده را تامين
م يكنند.
درختان دياكسيدك ربن جذب م يكنند و نقشی حياتي در دفع ك ربن
دارند ( . )15ب رنامه محيط زيست سازمان ملل متحد برآورد م يكند كه
جنگلهاي جهان  283گيگاتن ك ربن را فقط در توده خود نگهداري
م يكنند و همچنین مجموع ك ربني كه در زیست توده جنگلها،
چوب مرده ،زباله و خاك وجود دارد حدود  50درصد بيشتر از ك ربن
موجود در اتمسفر است.

© UNICEF/HQ03-0549/d’Elbee
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حفاظت زيست محيطي از طريق كاشت درخت يكي از اركان توسعه
است .طبق گزارشهاي اخير ،به عنوان بخشي از جشنهاي هزاره
اتيوپي ،دولت اتيوپي تعهد خود به محيط زيست سبزتر را با تعيين
هدف كاشت  20ميليون درخت تقویت نمود .به منظور بسيج
عموم مردم ب راي شركت در اين چالش  ،به ويژه كودكان و نوجوانان،

آژان سهاي سازمان ملل با دولت همكاري نزديك داشتند .اين ب رنامه كه
مباني كاشت درخت و پرورش نهال را به كودكان آموخت ،در افزايش
مي زان آگاهي عموم مردم درخصوص حفاظت از محيط زيست نقش
كليدي ايفا كرد.
از بين رفتن جنگلهاي طبيعي در جهان هر سال بيشتر از آنکه
به حمل و نقل کمک کند به انتشار ك ربن كمك م يكند .مهار
جنگلزدايي ک ربنی راهي موثر ب راي كاهش انتشار ک ربن است ( .)16قطع
درختان ب راي تهيه سوختهاي فسيلي به جنگلزدايي و گسترش
بيابانها منجر م يشود و با انتشار گازهاي گلخانهاي و تغيي رات آب و
هوايي مرتبط است .به عالوه ،اين مسئل ه از دید سالمت و جنسيت
قابل بررسی است .زنان و دخت ران ساعتهاي بيشتري از روز را به تهیه
چوب ب راي سوخت صرف م يكنند و بهصورت نامتناسب در معرض
دود ناشي از آتشي ق رار دارند كه در فضاهای بسته ب راي پخت و پز
استفاده م يشود.

كاشت درختان اميد
ب رنامه محیط زیست سازمان ملل متحد فعاليت جهاني بزرگی ب راي
كاشت درخت به نام «گياهان ب راي كره زمين :ب رنامه يك ميليارد
درخت» را آغاز كرده است كه مردم ،جوامع محلي ،تجار و صنايع،
سازمانهاي جامعه مدني و دولتها را تشويق م يكند که از طریق
اینت رنت به پيمان ب رنامه يك ميليارد درخت ملحق شوند .هدف اين
ب رنامه كاشت حداقل يك ميليارد درخت در س راسر جهان در سال
 2007است.
با امكانپذير ساختن مشاركت كودكان در ب رنامههاي آموزشی و ویژه
کودکان و نوجوانان در كشورهاي در حال توسعه و از طريق ب رنامههاي
تحت حمايت كميتههاي ملي در كشورهاي صنعتي ،يونيسف از
ب رنامه يك ميليارد درخت حمايت م يكند.
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«پي بردن به اين واقعيت كه م يتوانم ب راي كره زمين و
آيندهمان كارهاي زيادي انجام دهم تج ربهاي عبرتانگيز
است .ب راي صرفه جويي در انرژي ،آب و ب راي بازيافت تا
آنجايي كه بتوانم تالش خواهم كرد .كمك به بسياري از
كودكان در جهان با صرفه جويي در انرژي و مصرف عاقالنه
کار بسيار عالي خواهد بود».
 يرين كيم ( 12 )Yerin Kimساله از جمهوري كره.«بلي ،كام ً
ال موافقم كه نبايد درختان را ب يجا قطع كرد ،ولي
بايد به فكر اف رادي نیز باشيم كه مجبور هستند ب راي ادامه
زندگ يشان درختان را قطع كنند .علت عمده سوءاستفاده
ب يرويه از درختان ،قطع آنها ب راي سوخت است .مردم جهان
از نیازهای اساسي مانند سوخت محروم هستند و مجبورند
ب راي گرم شدن ،درختان را قطع كنند .تمامي دولتها بايد
ب راي تامين منابع جايگزين تالش كنند تا ماموريت ما با
موفقيت انجام شود»
 -آمره ( 18 )Amreساله از سومالي.

انرژي :چالشها و فرصتها

 1/6ميليارد نفر در جهان به برق و همچنین  2/4ميليارد نفر ب راي
پخت و پز و گرمايش به سوختهاي مدرن دسترسي ندارند .از هر پنج
نفر كه به برق دسترسي ندارند چهارنفر در كشورهاي در حال توسعه
و در مناطق روستايي ،عمدتاً در جنوب آسيا و کشورهای صح راي
آفريقا زندگي م يكنند.
فقدان زيرساختارهاي مناسب انرژي بيش از يك سوم جمعيت جهان
یعنی  3ميليارد نفر را مجبور م يكند ب راي پخت و پز و گرم كردن
خانههاي خود از سوزاندن چوب ،كود حيواني ،و ضايعات محصوالت
كشاورزي استفاده كنند .اين خانوادهها با معضلی بسیار دشوار مواجه
هستند :پخت و پز با سوختهاي جامد و تحمل عواقب آن كه سالمت
آنان را تهديد م يكند يا نخوردن غذاي پخته شده (.)17

دود در خانه باعث مرگ حدود  800،000كودك در سال م يشود .مادران
اغلب هنگام پخت و پز نوزاد یا کودک شيرخوار خود را بر پشت حمل
م يكنند يا آنان را در نزديكي منبع گرما ق رار می دهند .در نتيجه،
اين نوزادان و كودكان شيرخوار در اولين سال زندگي خود هواي آلوده
استنشاق م يكنند يعني دقيقاً زماني كه ريه آنان در حال رشد است
و سيستم ایمنی بدنشان آنان را آسي بپذيرتر م يكند ( .)18آب و هوا و
ش رايط اقليمي برتمركز اين مواد در هوا تاثير م يگذارند.
تغيير سوختهاي جامد به انرژي پاكتر  -ب راي مثال گاز مايع  ،انرژي
خورشيدي يا بيوگاز -م يتوانند بيشترين كاهش در سطوح آلودگي
هواي فضاهاي بسته را به وجود آورند و در عين حال آثار زيست
محيطي توليد و مصرف انرژي را به حداقل برسانند.
دسترسي به خدمات مدرن انرژي ،دسترسي كودكان به آموزش را
بهبود م يبخشد و به نگاهداشتن دخت ران و پس ران در مدارس ب راي
ادامه تحصيل – به ويژه دخت ران كه هيزم يا ساير سوختهاي
زیست تودهای را ب راي پخت و پز و گرمايش تهيه م يكنند – كمك
م يكند.
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در چين ،از ب رنامههایی با انرژي خورشيدي مقرونبهصرفه ب راي توليد
برق ،گرم كردن و تلمبه زنی آب ب راي مصارف خانگي در مناطق
روستايي حمايت م يشود .به عالوه ،دولت از ترويج كارخانجات بيوگاز
خانگي ب راي عملآوري فضوالت انسان و كود خوك از طريق گوارش غير
هوازي ب راي توليد متان – گاز گلخانهاي كه هنگام سوزاندن «سبز»
م يشود – ب راي پخت و پز و روشنايي در خانوارهاي روستايي حمايت
م يكند .فضوالت ناشی از توالتهای بيوگاز به عنوان باروركننده آلي
در زمي نهاي كشاورزي به كار م يروند.

17

اقدام و ترويج

با توجه به این كه تخريب روزافزون محيط زيست جهان ،تاثیر عمیقی
بر كودكان و نوجوانان م يگذارد ،كودكان و نوجواناني كه از نظر زيست
محيطي آگاه و توانمند باشند بزرگترين عوامل بالقوه تغيير ب راي
حفاظت و نگهداري كره زمين در بلندمدت هستند.
سن بيش از  46درصد جمعيت جهان – يعني  3ميليارد نفر
اكنون كمتر از  25سال است .تصميماتي كه آنان اتخاذ م يكنند
آينده جهان ما را شكل خواهد داد 10 .سال آينده بسيار حياتي است
و فرصتی عالي ف راهم م يكند.
()19
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«من مجری ب رنامه راديو هستم .ما در هر ب رنامه راديويي،
زمان خاصی را ب رای راهكارها و بحثهای زيست محيطي
اختصاص می دهیم .م يتوانيم عموم مردم را درخصوص آثار
نامطلوب اقدامات مختلف كه محيط زيست را آلوده م يكنند
حساس ساخته و آنان را از اين موارد آگاه كنيم».
 -عبدلي ( 13 )Abdoulieساله از گامبيا

18

فعالي تهاي پايش و ترويج جامعه محور ،در كشورهاي منتخب به
ايجاد فرصتهایي ب رای مشاركت جوانان در راستای کاهش تعداد موارد
ابتال به ام راض م ربوط به آب و جنگلزدايي منجر شده است .این
اقدامات همچنين محيط زيست و مناطق آب فشان جامعه محلي
را كه تخريب شدهاند به منظور بهبود ش رايط زندگي ب راي خود و
خانوادههاي آنان پاك م يسازند.
مشاركت كودكان در اين فعالي تها منجر به افزایش آگاهي آنان درباره
نقش ايشان به عنوان عامل ايجاد تغيير شده است .ولي تج ربه به ما
م يگويد تاثيرگذاري بر افكار بزرگساالن ب رای شریک کردن کودکان در
ماموريت خود به تالش بيشتري نياز دارد.
بر اساس اين اصل كه “آنچه كودكان ،امروز ف را م يگي رند دنياي فردا را
شكل خواهد داد” ،القاي آگاهي زيست محيطي در سنين جواني راهي
موثر ب راي حفاظت از محيط زيست است .ب رنامههايي كه مي زان در

ولي افزايش آگاهي زيست محيطي كودكان و جوانان كافي نيست .به
منظور اين كه كودكان و جوانان عوامل موثر تغيير باشند ،بايد راههاي
تبديل دانش آنان به فعالی تهای ترويجي و اقدامات عملی وجود داشته
باشند .ب رنامههايي كه مشاركت كودكان در ابتكارات زيست محيطي
محلي را ترويج م يدهند ،باشگاهها و شبكههاي كودكان را تقويت
م يكنند ،و صداي كودكان را در فرآيندهاي محلي ،ملي و جهاني به
گوش سايرين م يرسانند ،راههايي هستند كه به پي بردن به نيروي
بالقوه كودكان ب راي شكل دادن جهان پی رامونشان كمك م يكنند.
در اين راستا ،ب رنامه عم ران سازمان
ملل متحد و يونيسف «بسته منابع
آموزشي زيست محيطي ب راي مدارس
دوستدار كودك» را تهيه م يكنند كه
راهحلهاي ف راگير ارائه داده و ب راي
توانمندسازي كودكان ط راحي شدهاند.
اين بسته از تالشهاي تعديل خط رات
و كاهش خط رات باليا حمايت كرده
و درك شخص از محيط فيزيكي
پی رامون خود ،تصویر ذهنی از خود،
سالمت و ظرفيت يادگيري را ارتقا
م يدهد.
حفاظت از محيط زيست و در عين
حال تامين سالمت و رشد كودكان
اهدافي هستند كه به صورت دوجانبه
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«م يتوانم كمتر خريد كنم ،يك ساک چند بار مصرف بخرم
تا مجبور نشوم از مغازهها كيسه پالستيكي يا پاکت خرید
بگيرم .در صورت امکان ،بازيافت كنيد! چ راغهايي اضافی را
خاموش كنيد! سایز بزرگ بسته های مواد غذایی را خریداری
کنیم ،به جاي خريدن  6قوطي شير ،م يتوانيم يك قوطي
بزرگ شیر بخريم».
 -داركمي ( 14 )Darkmeساله از عمان

دانش جوانان درباره آب ،محيط زيست و سالمت عمدتاً ابتدایی و
دست نخورده است .آنان نسل بعدي مصرفكنندگان آب و مسئول
رسیدگی به امور زيست محيطي در خانوارها و جوامع محلي هستند.
ظرفيت اين جوانان ب راي زندگي همآهنگ و سازگار با طبيعت ،مديريت
و حفظ موثر منابع محلي آب ،هوا و زمين بسيار حياتي است.

دسترس بودن و كيفيت آموزش زيست محيطي را بهبود م يبخشند،
مداخالت كليدي ب راي تغيي رات بلند مدت محسوب م یشوند .با وجود
اینکه مدارس بهويژه مدارس ابتدايي مکانی ايدهآل ب رای افزايش
دانش زيست محيطي كودكان هستند ،موثرترين ب رنامههاي يادگيري
مکانهایی بجز مدارس و در بطن جوامع محلي اج را می شوند.

يكديگر را در بر م يگي رند .تقريب اً هر اقدامي كه ب راي ارتقاي كيفيت
زيست محيطي اتخاذ م يشود ،به رفع نيازها و احقاق حقوق پایه
كودكان كمك م يكند.
© UNICEF/Q02-0499/Pirozzi

ما به ظرفیت الزم ب رای ایجاد راهحلهاي خالقانه و موثر نياز
داريم”.
 اعالمیه بي نالمللي جوانان ،كنوانسيون ملل متحد دربارهتغيي رات آب و هوایی ،كنف رانس ده جانبه ،دسامبر ،2004
بوئنوسآيرس.

“من اهل جزيره كرت ( )Creteهستم ،كه به دلیل ثروت و
زيبايي طبيعي خيره كننده خود معروف است .چند هفته
قبل ،دختری جوان ،كه بيش از  10سال سن نداشت ،پیش
من آمد و پرسيد «دورا ،ب راي حفظ كره زمين و نجات آن
چه كار م يتوانم انجام دهم؟» از سادگي پرسش و در عين
حال پيچيدگي پاسخ آن يكه خوردم .سادهترين پاسخي كه
م يتوانستم بدهم اين بود”:تو و خانوادهات بايد نحوه زندگ يتان “به نظر من بهترين راهي كه جوانان م يتوانند نقش الزم را ايفا
كنند تالش ب رای ايجاد وجدان زيست محيطي در بزرگساالن
– عادات روزمرهتان  -را تغيير دهيد”.
به نقل از خانم دكتر دورا باكويانيس ( )Dora Bakoyannisاست ...استفاده انسان از منابع تا حدی ناآگاهانه بوده و چند
وزير امور خارجه جمهوري يونان در نشست عالي ملل متحد سال پيش ما کمکم با عواقب آن روبهرو شدیم .به نظر من
درباره تغيي رات آب و هوايي “آينده در دست ماست :پرداختن جوانان وظيفه دارند وجدان زيست محيطی را به وجود آورند”.
به چالشهاي مدیریتی تغيي رات آب و هوايي”  24سپتامبر  -ماريل ( 17، )Marielleساله از مكزيك
 – 2007نيويورك
“کودکان و نوجوانان ب راي توسعه پايدار ب رنامههايي اج را
م يکنند كه نه تنها ظرفيت ما ب راي مواجهه با چالشهاي
زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي در آينده را توسعه
م يدهند بلكه به بهبود جوامع محلي ما نیز كمك م يكنند.
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آرمانهاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد
 189عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند تا قبل از
سال :2015
 .1فقر و گرسنگی شدید را ریشه کن کنند
 .2به تحصیالت ابتدایی در جهان دست یابند
 .3ب رابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را ترویج کنند
 .4می زان مرگ و میر کودکان را کاهش دهند
 .5سالمت مادران را بهبود بخشند
 .6با اچ.آی.وی /ایدز ،ماالریا و سایر بيماريها مبارزه کنند
 .7پایداری زیست محیطی را تضمین کنند
 .8مشارکتی جهانی ب رای توسعه ایجاد کنند

© تمامي حقوق اين كتاب متعلق به صندوق كودكان سازمان ملل
متحد (يونيسف) م يباشد.

© UNICEF/HQ06-1795/Kiewnil

تفسيرهای مندرج در اين كتاب نمايانگر ديدگاه شخصي نويسندگان
است و الزاماً مواضع صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) را
منعكس نم يكنند.

© UNICEF/HQ06-2275/Bannon

تهیه کننده :صندوق کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)  -دسامبر
2007
با سپاس از :ب رنامه عم ران سازمان ملل متحد؛ ب رنامه محيط زيست
سازمان ملل متحد ،كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره تغيي رات آب و
هوايي و سازمان جهاني بهداشت

“از آنجا که مشاركت كودكان و نوجوانان در اقدامات محلي م ربوط به سالمت،
كشاورزي و محيط زيست بر بقا و رشد كودك تاثير م يگذارند ،مشاركت
نس لهاي مختلف در محیطی مملو از اعتماد متقابل و توسعه اهداف مشترك
در این راستا امری ضروری است.

تغييرات
آب و هوايي
و كودكان

“انتظار زيادي نداريم .فقط انتظار داريم در تالشهاي م ربوط به توسعه ب راي
تضمين غذا ،آب سالم و بهداشت ب راي تمامي كودكان و زندگي کردن در
جهاني مملو از صلح شريك شما تلقي شويم.
 ف راخوان كودكان ب راي اقدام  ، BioVisionليون ،ف رانسه 14 ،مارس 2007به نظر ما حفاظت از محيط زيست يعني:
•حفظ و نجات منابع طبيعي
•آگاهي از نياز به زندگي در محيطي كه سالم و ب راي پیشرفت ما
مطلوب است
•محيط قابل دسترسي ب راي كودكان با نيازهاي خاص
گزيدهاي از «جهاني شایسته ما» كه از سوي جوانان در جلسه ويژه سازمان
ملل متحد درباره كودكان تهيه شد.
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