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رغـــم القلـــق المتزايـــد فـــي المنطقـــة بســـبب أزمـــة المنـــاخ، ال يـــزال هنـــاك مجـــال 
ـــك  ـــى االســـتجابة الحاســـمة لتل ـــد الوعـــي بالحاجـــة الملحـــة إل ـــث يتزاي ـــاؤل؛ حي للتف
األزمـــة علـــى جميـــع المســـتويات؛ ممـــا يجعـــل تغيـــر المنـــاخ والتدهـــور البيئـــي قضيـــة 
ـــد  ـــى التعه ـــذي دعـــا مصـــر إل ـــر ال ـــة، األم ـــد فـــي السياســـة العام ـــارزة بشـــكل متزاي ب
ـــى المشـــروعات  ـــز عل ـــة والتركي ـــة الوطني ـــاخ فـــي سياســـات التنمي ـــر المن ـــاج تغي بإدم
الخضـــراء فـــي ميزانيتهـــا بالعديـــد مـــن القطاعـــات وفـــق رؤيـــة مصـــر 2030 

واســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة.

ــابع والعشـــرين )COP27( فـــي  قدمـــت اســـتضافة مصـــر لمؤتمـــر األطـــراف السـ
نوفمبـــر 2022 قـــوة دفـــع إضافيـــة إلبـــراز قضيـــة تغيـــر المنـــاخ وتكاملـــه فـــي الهيئـــات 
الحكوميـــة؛ حيـــث تمكنـــت يونيســـف مـــن المشـــاركة والتفاعـــل  مـــع مختلـــف األطـــراف 
المعنيـــة فـــي المجاليـــن العـــام والخـــاص لضمـــان إبـــراز أزمـــة المنـــاخ كأزمـــة لحقـــوق 
الطفـــل مـــن خـــال ثـــاث نقـــاط مهمـــة للدفـــاع؛ أولًا: مـــن الضـــروري أن نتصـــدى 
لمخاطـــر المنـــاخ الواقعـــة علـــى الفئـــات واألشـــخاص األكثـــر ضعًفـــا )ومـــن بينهـــم 
األطفـــال( مـــن خـــال اســـتثمار واضـــح ومـــدروس فـــي القـــدرة علـــى التكيـــف مـــع 
الخدمـــات االجتماعيـــة الضروريـــة لهـــم. ثانًيـــا: شـــاركت يونيســـف فـــي مؤتمـــر 
األطـــراف الســـابع والعشـــرين لتعزيـــز مشـــاركة األطفـــال والشـــباب فـــي المفاوضـــات 
التـــي تشـــكل جوهـــر المؤتمـــر ولضمـــان أن يكونـــوا فـــي قلـــب المناقشـــات التـــي تركـــز 
علـــى مســـتقبل الكوكـــب الـــذي ســـيرثون قيادتـــه. ثالًثـــا: مـــن المهـــم أن يؤخـــذ رأي 
األطفـــال بعيـــن االعتبـــار فـــي جميـــع المناقشـــات حـــول االســـتثمار فـــي تغيـــر المنـــاخ، 
والغـــذاء، والمـــاء والطاقـــة، خاصـــة مـــع وجـــود مناقشـــات مهمـــة للغايـــة حـــول تمويـــل 

ـــك الخســـائر واألضـــرار.  ـــا فـــي ذل ـــاخ بم المن

تُظِهـــر مجموعـــة األدلـــة المتزايـــدة علـــى الصعيديـــن المصـــري والعالمـــي بوضـــوح أن 
هنـــاك حاجـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات عاجلـــة لحمايـــة األطفـــال والشـــباب مـــن آثـــار 

تغير المناخ في مصر: الدور 
الحاسم للتعليم في بناء القدرة 

على الصمود
هــــوبــــكــــنــــز جـــــــيـــــــرميـــــــي  أ. 

ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في مصر
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تغيـــر المنـــاخ مـــن خـــال تكييـــف الخدمـــات االجتماعيـــة المهمـــة مـــن أجـــل مســـتقبل 
أكثـــر دفًئـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال، يجـــب مراعـــاة بيئـــة االحتـــرار عنـــد التخطيـــط 
طويـــل األمـــد لسلســـلة التبريـــد؛ لضمـــان الحفـــاظ علـــى بـــرودة اللقاحـــات، ويجـــب أن 
ـــن  ـــال الذي ـــد مـــن حـــاالت األطف ـــة جاهـــزة الســـتقبال المزي تكـــون الخدمـــات الصحي
يعانـــون مـــن موجـــات الحـــرارة أو األمـــراض المرتبطـــة بتلـــوث الهـــواء، ويجـــب أن 
تكـــون المـــدارس جاهـــزة لضمـــان بيئـــة آمنـــة للتعلـــم فـــي منـــاخ أكثـــر حـــرارة، ومـــا 

ـــك.  ـــى ذل إل

الجديـــر بالذكـــر أن إعـــداد األطفـــال والشـــباب مـــن خـــال التثقيـــف المناخـــي 
سيســـاعدهم علـــى التكيـــف اآلن، باإلضافـــة إلـــى إعدادهـــم كمدافعيـــن وقـــادة 
للمشـــاركة مـــع الحكومـــات والشـــركات إلحـــداث تغييـــر فـــي األمـــور التـــي تؤثـــر 
عليهـــم، وضمـــان ســـماع أصواتهـــم واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة، ولكـــي نفعـــل ذلـــك؛ 
يجـــب أن نعطـــي األولويـــة لألطفـــال فـــي تمويـــل المنـــاخ والسياســـات وتخصيـــص 

المـــوارد.

هـــذا وقـــد نشـــرت يونيســـف مصـــر فـــي العـــام الماضـــي »مؤشـــر مخاطـــر المنـــاخ 
لألطفـــال: تقريـــر مصـــر«- الـــذي قـــدم أول نظـــرة عامـــة شـــاملة حـــول كيفيـــة تأثيـــر 
تغيـــر المنـــاخ علـــى حقـــوق األطفـــال فـــي مصـــر واستكشـــاف مســـتويات التعـــرض 
وهشاشـــة وضـــع  األطفـــال تجـــاه تغيـــر المنـــاخ، ويعتمـــد التقريـــر علـــى مؤشـــر 
ـــب  ـــال )CCRI(، وهـــو مؤشـــر مرك ـــى األطف ـــاخ عل ـــي لمخاطـــر المن يونيســـف العالم
يعتمـــد علـــى نمـــوذج الصدمـــات المتعـــددة الـــذي يلتقـــط تعـــرض األطفـــال لصدمـــات 
وضغـــوط مناخيـــة وبيئيـــة متعـــددة ، ويغطـــي المؤشـــر مجـــاالت متعـــددة مرتبطـــة 
ــل  ــد تُســـهم فـــي ســـلب الطفـ ــى الجوانـــب التـــي قـ ــال، ويركـــز علـ برفاهيـــة األطفـ

رفاهيتـــه فـــي إطـــار الصدمـــات والضغـــوط البيئيـــة المرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ.

يتميـــز مؤشـــر يونيســـف العالمـــي لمخاطـــر المنـــاخ علـــى األطفـــال بخصائـــص 
ــر علـــى  ــز المؤشـ ــأولًا: يركـ ــة؛ فـ ــرات األخـــرى المماثلـ ــن المؤشـ ــا عـ ــه مختلًفـ تجعلـ
القـــدرات وعوامـــل الضعـــف الخاصـــة باألطفـــال مثـــل: الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
ــل،  ــة الطفـ ــة وحمايـ ــة االجتماعيـ ــة والحمايـ ــة والتغذيـ ــم والصحـ ــة والتعليـ والنظافـ
ـــا: يســـتخدم المؤشـــر بيانـــات محدثـــة عـــن مخاطـــر الفيضانـــات الهيدرولوجيـــة  وثانًي
والســـاحلية مـــن معهـــد المـــوارد العالميـــة؛ ممـــا يســـمح لنـــا بقيـــاس التعـــرض 
ـــا: ال يشـــمل  للصدمـــات والضغـــوط بدقـــة عليـــا وبدرجـــة كبـــرى مـــن التفصيـــل، وثالًث
ــن  ــوم بتضميـ ــل يقـ ــط، بـ ــاخ فقـ ــر المنـ ــاخ وتغيـ ــة بالمنـ ــر المتعلقـ ــر المخاطـ المؤشـ
ـــة  ـــى رفاهي ـــر المباشـــر عل ـــا ذات التأثي ـــة األوســـع نطاًق الصدمـــات والضغـــوط البيئي

األطفـــال مثـــل تلـــوث الهـــواء.
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يمكـــن أن يمثـــل التعـــرض لـــكل مـــن المخاطـــر الثمانيـــة 
الموضحـــة أعـــاه سلســـلة مـــن المخـــاوف الصحيـــة 
ــر،  ــي مصـ ــش فـ ــذي يعيـ ــل الـ ــبة للطفـ ــرة بالنسـ الخطيـ
ــال فـــي مصـــر  ــع ذلـــك يتعـــرض العديـــد مـــن األطفـ ومـ
فـــي وقـــت واحـــد للكثيـــر مـــن المخاطـــر المتداخلـــة، 
إثـــارة  إلـــى  المتداخلـــة  المخاطـــر  تـــؤدي  أن  ويمكـــن 
وتعزيـــز بعضهـــا بعًضـــا؛ ممـــا ينتـــج عنـــه تأثيـــر ســـلبي 

ــه. ــوع أجزائـ ــن مجمـ ــر مـ ــب أكبـ مركـ

إن التأثيـــر األكبـــر للمخاطـــر المتداخلـــة يجعـــل مـــن 
الصعـــب علـــى العائـــات والمجتمعـــات التعافـــي مـــن 
ــا  ــة والتكيـــف، كمـ ــاء المرونـ ــوط وبنـ ــات والضغـ الصدمـ
تفاقـــم  إلـــى  المتداخلـــة  المخاطـــر  تـــؤدي  أن  يمكـــن 
التفاوتـــات الحاليـــة؛ حيـــث إن األســـر الفقيـــرة لديهـــا 
قـــدرة  وبالتالـــي  الصمـــود  علـــى  منخفضـــة  قـــدرة 

المتعلقـــة  للصدمـــات  االســـتجابة  علـــى  منخفضـــة 
ـــع إلـــى مزيـــد مـــن الفقـــر المدقـــع  ـــَمّ تُْدَف بالمنـــاخ، ومـــن ثَ

وزيـــادة هشاشـــة اوضاعهـــم.

يشـــير تقييـــم مؤشـــر مصـــر إلـــى درجـــة فـــي فئـــة »عاليـــة 
ــات( فـــي  ــات إلـــى 10 درجـ ــة« )أي مـــن 7.2 درجـ للغايـ
أربعـــة مخاطـــر، وهـــي: الفيضانـــات الســـاحلية، وتلـــوث 
ــاه، وتلـــوث الهـــواء، وموجـــات الحـــر، فـــي  التربـــة والميـ
حيـــن تقـــع درجـــة مصـــر فـــي فئـــة »عاليـــة« )أي مـــن 5.5 
درجـــات إلـــى 7 درجـــات( فـــي خطـــر )نـــدرة الميـــاه(، 
كمـــا يقـــع أحـــد المخاطـــر فـــي الفئـــة »متوســـطة - 
عاليـــة« وهـــو: األمـــراض المنقولـــة بواســـطة الحشـــرات، 
فيمـــا يتبقـــى اثنـــان ذوا درجـــة تعـــرض ضئيلـــة، وهمـــا: 

فيضانـــات النهـــر، واألعاصيـــر.

مؤشر مخاطر املناخ على األطفال

الركيزة األولى: التعرض للمخاطر البيئية 
الركيزة  الثانية: ضعف الطفلواملناخيــــــة والصدمـــــــــات واإلجهــــــــاد

ندرة املياه

فيضانات األنهار

الفيضانات الساحلية

األعاصير املدارية

األمراض املنتقلة عن طريق احلشرات

موجات احلر

تلوث الهواء

تلوث التربة واملياه

صحة وغذاء األطفال

التعليم

املياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

الفقر واالتصاالت واحلماية االجتماعية

الشكل )1(
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توجـــد عاقـــة قويـــة بيـــن مســـتوى تعليـــم الطفـــل وقدرتـــه 
علـــى التكيـــف مـــع الصدمـــات والضغـــوط المناخيـــة 
ـــف  ـــى التكي ـــل عل ـــدرة الطف ـــم ق ـــزز التعلي ـــة؛ إذ يع والبيئي
فـــي الحاضـــر والمســـتقبل، وهـــو مـــا يقلـــل الحساســـية 
ـــا مـــا يكـــون األطفـــال واألســـر  ـــاخ، وغالًب ـــر المن تجـــاه تغي
والمجتمعـــات المتعلمـــة أكثـــر تمكًنـــا وقـــدرة علـــى تكييـــف 
ــا،  ــي منهـ ــات والتعافـ ــتجابة للصدمـ ــتعدادهم واالسـ اسـ
أمـــا األطفـــال الذيـــن يعيشـــون فـــي أســـر ذات مســـتويات 
ـــرك المدرســـة  ـــر عرضـــة لت ـــة منخفضـــة فهـــم أكث تعليمي
ــا  ــات، كمـ ــر الصدمـ ــع تأثيـ ــل مـ ــرة والتعامـ ــم األسـ لدعـ

أنهـــم أكثـــر عرضـــة للنـــزوح.

ســـجلت مصـــر فـــي مؤشـــر يونيســـف العالمـــي لمخاطـــر 
المنـــاخ علـــى األطفـــال مـــن حيـــث الضعـــف بســـبب عـــدم 
كفايـــة التعليـــم والتعلـــم 2.3 درجـــة؛ ممـــا يضـــع البـــاد 
فـــي فئـــة الخطـــورة »المنخفضـــة والمتوســـطة«، ووفًقـــا 
للشـــكل أدنـــاه فمصـــر هـــي الخامســـة فـــي المنطقـــة 
ـــر مـــن الســـودان )9.5  ـــة، وهـــي أقـــل بكثي فـــي هـــذه الفئ
ــات(  ــي )7 درجـ ــات( وجيبوتـ ــن )8 درجـ ــات( واليمـ درجـ

واألردن )4.7 درجـــات(.

ا" بشكل عام من المخاطر لألطفال. تشير درجات المؤشر العالية في عوامل الخطر المتعددة إلى مستوى "مرتفع جّدً

كيف يرتبط التعليم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ؟
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الفيضانات الساحلية

فيضانات األنهار

ندرة املياه موجات احلر

تلوث الهواء

تلوث التربة واملياه

األمراض املنتقلة 
عن طريق 
احلشرات

 الشكل )2(
ض األطفال للمخاطر المناخية والبيئية: ملخص حسب المخاطر تعرُّ
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ــة نظــام  ــاء مرون ــى مــا ســبق، يجــب أن يظــل بن ــاء عل بن
التعليــم بالتنســيق مــع األحــداث المتعلقــة بالمناخ أولوية؛ 
حيــث تســتثمر مصــر فــي برنامــج طموح إلصــاح التعليم 
لاســتفادة مــن التقــدم المهــم الــذي أُحــِرز فــي الســنوات 

الماضيــة والتصــدي للتحديــات المتبقيــة.

ويوجــد فــي مصــر  أكثــر مــن 21 مليــون طالــب مســجلين 
)باســتثناء التعليــم العالــي(؛ ممــا يعنــي اقتــراب صافــي 
معــدالت االلتحــاق مــن الوصــول الشــامل بنســبة %100 
لي،  فــي التعليــم االبتدائــي، و81% في التعليم الثانوي األوَّ
يأتــي ذلــك مــع عــدم وجود فجــوات بين الجنســين تقريًبا 
فــي االلتحــاق. وتظــل الفــوارق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والجغرافيــة مــن بيــن المحــددات الرئيســة للوصــول إلــى 
التعليــم فــي مصــر، وبالفعــل فــإن عــدد األطفــال الذيــن 
يتركــون التعليــم األساســي )االبتدائــي واإلعــدادي( يزيــد 
علــى 200 ألــف طالــب ســنوًيّا، معظمهــم مــن األســر 

الفقيــرة وفــي المناطــق النائيــة.

ال تـزال جـودة التعليـم تمثـل تحدًيـا يُسـهم فـي انخفـاض 
العالميـة  لاتجاهـات  وفًقـا  التعليـم  إتمـام  معـدالت 

والعلـوم  للرياضيـات  الدوليـة  الدراسـة  فـي   2019 لعـام 
)TIMSS( -التي تتعقب كفاءات المتعلم في الرياضيات 
والعلـوم فـي الصفيـن الرابـع االبتدائـي والثانـي اإلعدادي 
باسـتخدام معاييـر قياسـية-؛ إذ يظـل متوسـط درجـات 
 2019 العـام  ففـي  الوقـت؛  بمـرور  منخفًضـا  الطـاب 
مشـاركة  دولـة   39 بيـن  مـن   34 المرتبـة  مصـر  احتلـت 
فـي الرياضيـات بمتوسـط 413 درجـة، فـي حيـن احتلـت 
المرتبـة 37 مـن بيـن 39 دولـة فـي العلـوم بمتوسـط 389 
درجـة، وبالتالـي فهـي أقل من مؤشـر اإلنجـاز المنخفض؛ 
الدرجـة  المشـاركين  الطـاب  مـن   %27 سـجل  حيـث 
المعيارية المتوسـطة )475( في الرياضيات، وفي العلوم 

سـجل تلـك الدرجـة 24% فقـط مـن الطـاب.

ولكـن ال يـزال التعليـم قبـل االبتدائـي مجـالًا يمكـن فيـه 
تحقيق مكاسب كبيرة من حيث معدالت االلتحاق ونوعية 
التعليم. وتشير األدلة العالمية بقوة إلى أهمية االستثمار 
فـي التعليـم قبـل االبتدائي كوسـيلة لضمان معدالت إتمام 
عليـا فـي التعليـم االبتدائـي والثانـوي، فضـلًا عـن درجـات 

أفضـل فـي الدراسـة الدولية للرياضيـات والعلوم.
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مؤشر مخاطر املناخ لألطفال 
التعرض للخطر بسبب التعليم والتعلم غير الكفء فـي دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الشكل )3(
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أثَّـــر الوبـــاء األخيـــر وعقبـــات التعلـــم العالمـــي علـــى مصـــر كغيرهـــا مـــن بلـــدان 
ـــاء  ـــي أثن ـــد ف ـــم عـــن بع ـــارات التعل ـــى اللجـــوء لخي ـــال إل ـــث اضطـــر األطف ـــم؛ حي العال
إغـــاق المـــدارس، وفـــي بعـــض الحـــاالت لـــم يكـــن األطفـــال قادريـــن علـــى اســـتخدام 
المحتـــوى المتـــاح علـــى منصـــات مختلفـــة بســـبب مشـــكات االتصـــال أو نقـــص 
ــتطيعون  ــم ال يسـ ــرد أن آباءهـ ــاالت أو لمجـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــزة تكنولوجيـ أجهـ
ـــا دعـــا  تحمـــل المدفوعـــات المنتظمـــة لباقـــات اإلنترنـــت، وقـــد مّثـــل ذلـــك درًســـا مهّمً

إلـــى النظـــر فـــي مرونـــة النظـــام.

التعليمية لتقليل تعرض األطفال  التزامات يونيسف  ما 
للمخاطر البيئية؟

ــاركة  ــة المشـ ــى مواصلـ ــة إلـ ــي باإلضافـ ــل المناخـ ــى العمـ ــز علـ ــادة التركيـ يجـــب زيـ
فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لزيـــادة توافـــر الخدمـــات األساســـية والوصـــول إليهـــا 
ـــل تعرضهـــم للصدمـــات والضغـــوط  ـــة األطفـــال، ويقل واســـتخدامها؛ ممـــا يزيـــد مرون

المناخيـــة والبيئيـــة.

تُســـهم مشـــاركة يونيســـف فـــي التعليـــم المصـــري وشـــراكتها القويـــة طويلـــة األمـــد 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم الفنـــي -مـــن بيـــن قطاعـــات حيويـــة أخـــرى- 
فـــي أولويـــات إصـــاح التعليـــم الوطنـــي مـــن خـــال معالجـــة الحواجـــز التـــي تعـــوق 
ــة  ــة تعليميـ ــي بيئـ ــارات فـ ــر المهـ ــم وتطويـ ــي التعلـ ــن فـ ــال والمراهقيـ ــوق األطفـ حقـ
آمنـــة، وتقـــدم يونيســـف المســـاعدة الفنيـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم الفنـــي 
فـــي بـــدء تنفيـــذ إصـــاح التعليـــم مـــن الســـنة األولـــى فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال 
ـــم وتعـــزز  إلـــى الصـــف الثالـــث اإلعـــدادي، كمـــا تدعـــم يونيســـف تحســـين نتائـــج التعل

مشـــاركة اآلبـــاء والمجتمعـــات.

تولـــي يونيســـف أهميـــة كبيـــرة لتنفيـــذ األنظمـــة القائمـــة علـــى األدلـــة لرصـــد المشـــاركة 
فـــي التعليـــم ومنـــع تـــرك المـــدارس وتعزيـــز إعـــادة التســـجيل والوصـــول العـــادل إلـــى 
التعلـــم الرقمـــي، كمـــا تعطـــي األولويـــة لنشـــر االبتـــكارات الرقميـــة منخفضـــة التقنيـــة 

فـــي المناطـــق المحرومـــة لضمـــان اســـتمرارية التعلـــم الجيـــد.

تعمـــل يونيســـف أيًضـــا علـــى زيـــادة قـــدرة المعلميـــن علـــى دعـــم األطفـــال والمراهقيـــن 
والشـــباب فـــي تطويـــر الكفـــاءات المطلوبـــة لاســـتعداد للمدرســـة وإلكمـــال 12 عاًمـــا 
ـــي  ـــرات ف ـــم الثغ ـــك تقيي ـــوي(، ويشـــمل ذل ـــي واإلعـــدادي والثان ـــم )االبتدائ مـــن التعلي
المهـــارات التأسيســـية، وتصميـــم حلـــول مبتكـــرة لصقـــل مهـــارات القـــوى العاملـــة 
فـــي التعليـــم لتســـريع التعلـــم، وتعزيـــز تدريـــب المعلميـــن قبـــل الخدمـــة وفـــي 
أثنائهـــا، وتحســـين الجـــودة، ونشـــر برامـــج التعلـــم وتنميـــة المهـــارات التـــي تســـاعد 
 المراهقيـــن والشـــباب علـــى تطويـــر مهـــارات تتماشـــى مـــع الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة،

مسابقة فنية 
لتغير المناخ

إدراًكــا ألهمية الوعي 
بـــتـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ، قـــدمـــت 
التربية  ووزارة  يــونــيــســف 
الفني  والتعليم  والتعليم 
لــــ 1700 طــالــب  الــفــرصــة 
لعرض  محافظة   27 مــن 
آرائــهــم حــول تغير المناخ 
الصلة من  ذات  والــحــلــول 
ــال الــفــنــيــة  ــ ــمـ ــ خـــــال األعـ
ــلـــفـــة. تـــــم عـــرض  ــتـ الـــمـــخـ
فــي  قـــطـــعـــة   200 أفــــضــــل 
معرض بالمتحف القومي 
المصرية تحت  للحضارة 
شــعــار: رســالــة مــن أطفال 

مصر إلى العالم.  
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بمـــا فـــي ذلـــك المهـــارات الرقميـــة والمهـــارات الخضـــراء. هـــذا باإلضافـــة إلـــى دمـــج 
عناصـــر تغيـــر المنـــاخ فـــي المناهـــج لبنـــاء الوعـــي فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن، ولتحقيـــق 
ـــر  ـــي لتطوي ـــم الفن ـــم والتعلي ـــة والتعلي ـــت يونيســـف مـــع وزارة التربي ـــة؛ عمل هـــذه الغاي
ـــة  ـــة فـــي المـــدارس الحكومي ـــوى العامل ـــاخ للق ـــر المن ـــى تغي ـــب عل ونشـــر حزمـــة تدري
علـــى المســـتوى الوطنـــي، فتلقـــى أكثـــر مـــن 300 ألـــف معلـــم التدريـــب حتـــى اآلن؛ 
ممـــا يعنـــي الوصـــول إلـــى 23 مليـــون طفـــل ومراهـــق فـــي نظـــام التعليـــم وتوعيتهـــم 
بتغيـــر المنـــاخ، ويَُعـــد ذلـــك حجـــر األســـاس لضمـــان مشـــاركة األطفـــال والشـــباب 
ــارات  ــد بالمهـ ــادة الغـ ــد قـ ــي تزويـ ــدء فـ ــك البـ ــاخ، وكذلـ ــر المنـ ــات تغيـ ــي مناقشـ فـ
األساســـية التـــي يمكـــن مـــن خالهـــا التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ وضمـــان مركزيتـــه 

فـــي صنـــع السياســـات.

وختاًمـــا، أدى بـــروز تغيـــر المنـــاخ إلـــى خلـــق نقـــاط تقـــارب تســـهل الحـــوار المهـــم علـــى 
مســـتوى السياســـات بدعـــم مـــن يونيســـف، والـــذي يوفـــر نمـــاذج للحكومـــة إلدخـــال 
السياســـات التـــي تعمـــل علـــى تمكيـــن أنظمـــة التعلـــم المرنـــة لدعـــم البرامـــج الوطنيـــة، 
مثـــل: حيـــاة كريمـــة، وتكافـــل وكرامـــة، فضـــلًا عـــن سياســـات معالجـــة مخاطـــر األذى 
والعنـــف فـــي مرافـــق التعلـــم، بمـــا فـــي ذلـــك المنصـــات الرقميـــة. وبالتالـــي، فـــإن مثـــل 
هـــذه االســـتثمارات فـــي التعليـــم هـــي عنصـــر حاســـم للغايـــة فـــي تحقيـــق رؤيـــة مصـــر 

2030 واســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة.
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