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 متهيد
ظلت اليونيسف تحقق النتائج لألطفال منذ 75 عاماً. فمن النزاعات 

املسلحة، والكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية إىل برامج البقاء 
والتنمية طويلة األجل، ظل موظفونا ورشكاؤنا يعملون يف امليدان 

لتوفري الخدمات األساسية للمحتاجني إليها. وعىل مّر العقود، ساعدت 
اليونيسف يف تطوير بيئات أكرث صحة وأماناً لألطفال وأرسهم.

لننظر إىل أحد األمثلة — اللقاحات. ففي عقد الثامنينيات من القرن 

العرشين، رشعت اليونيسف ورشكاؤها يف مهمة جريئة وهي تحصني 

كل طفل ضد األمراض التي ميكن منعها. وبالتعاون مع الحكومات، أدرنا 

إحدى أكرب عمليات التعبئة اللوجستية يف أوقات السالم يف التاريخ. 

وبحلول بدايات عقد التسعينيات من القرن العرشين، وصلت املعدالت 

العاملية للتحصني يف الطفولة إىل 80 باملئة.

وقبل الجائحة، حققنا خطوات كبرية نحو مساعدة جميع األطفال يف 

إعامل حقهم يف الصحة والتعليم والحامية. ففي بداية عام 2020، بات 

عدد األطفال الذين يعيشون ويتخطون سّن السنة الواحدة يفوق أي 

وقت سابق يف التاريخ، فقد انخفض معدل الوفيات بني األطفال بنسبة 

50 باملئة منذ عام 2000. كام أخذت معدالت وفيات األمومة وزواج 

األطفال ترتاجع، وبات عدد البنات الاليت يلتحقن باملدارس ويواظنب 

فيها يفوق عددهن يف أي وقت مىض.

مع ذلك مثة أزمات متعددة تشّكل حالياً تهديداً لتلك املكتسبات التي 

تحققت لألطفال بعد بذل جهود مضنية. فجائحة الكورونا متثّل أكرب 

تهديد لألطفال يف تاريخنا الذي دام 75 عاماً: إذ ترتفع أعداد األطفال 

الذين يعانون من الجوع أو هم خارج املدارس أو يتعرضون لإليذاء 

أو يعيشون يف فقر أو يجربون عىل الزواج، ويف ذات الوقت تنخفض 

أعداد األطفال الذين يتلقون الرعاية الصحية واللقاحات والغذاء الكايف 

والخدمات األساسية.

فجائحة كوفيد–19 املستمرة، وأزمة املناخ املتفاقمة، والنزاعات املسلحة، 

والتهجري، وغري ذلك من حاالت الطوارئ اإلنسانية تحرم األطفال 

من صحتهم وعافيتهم. وتُنذر هذه التطورات مبستقبل أكرث صعوبة 

— مستقبل قد يخفق فيه العامل عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

بإنهاء الفقر، والحد من انعدام املساواة، وبناء مجتمعات أكرث ازدهاراً 

ومتتعاً بالسالم بحلول عام 2030. ويف أيلول / سبتمرب، أوضح األمني 

العام لألمم املتحدة مدى الخطر أمام قادة العامل: “أنا هنا لدق ناقوس 

الخطر. يجب عىل العامل أن يستيقظ. فنحن عىل حافة الهاوية — 

ونتحرك يف االتجاه الخاطئ”.

يقف العامل عىل مفرتق طرق. وأمامنا قرار يجب أن نتخذه، فهل 

سنحتشد ونتوحد لحامية التقدم الذي تحقق عىل امتداد سنوات يف 

حقوق الطفل؟ أم سنسمح للتعايف غري املتساوي من كوفيد–19 أن يزيد 

من تهميش املحرومني وانعدام املساواة أكرث مام هي عليه اآلن؟

لقد تأسست اليونيسف يف لحظة أزمة أخرى، فقد كان معظم العامل 

حينها محطامً من جراء سنوات من الحرب، وكان األطفال األشد ضعفاً 

وتهميشاً آنذاك، كام هم اآلن، هم األشد تأثراً. ويف هذا السياق، تأسست 

اليونيسف وكُلّفت بوالية إلعامل حقوق كل طفل والدفاع عنها.

لذا، ويف الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس 

د العمل الذي ما زال يتعني علينا أن  اليونيسف، يجب علينا أن نُحدِّ

ننجزه من أجل األطفال. وسنواصل السعي، اآلن ويف السنوات املقبلة، 

إلقامة عامل يتمتع فيه األطفال بكامل حقوقهم، حيث نخلق فرصاً لكل 

طفل. وهذا مرشوع طموح يعتمد عىل إقامة رشاكات جديدة ومعززة مع 

الحكومات واملجتمع املدين والوكاالت الشقيقة يف األمم املتحدة وقطاع 

األعامل. وميكننا معاً أن نبني عىل األساس الذي أرسيناه من النتائج 

التي حققناها لألطفال طوال 75 عاماً.

يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، أدى القطاع الخاص دوراً رئيسياً يف 

املساعدة عىل إعادة بناء االقتصادات والخدمات واألنظمة لألطفال. 

ويف السنوات املقبلة، سيكون القطاع الخاص رشيكاً محورياً لدفع 

االبتكارات والتقنيات ملساعدتنا يف توفري خدمات أفضل لعدد أكرب من 

األطفال واألرس.

وبالطبع، يظل األطفال واليافعون هم أهم رشكائنا. فهم أكرث من مجرد 

أصوات ومستفيدين — إذ أنهم مشاركون أساسيون يف خلق الحلول 

وتنفيذها. وأنا أستمُد األمل من قوتهم وإبداعهم وشجاعتهم. ومن خالل 

العمل معهم، سيمكننا التصدي للجائحة والتعايف منها عىل نحو متساٍو 

وسيمكننا وضع رؤية جديدة ملستقبل أفضل لكل طفل.

 هرنييتا هـ. فور

املديرة التنفيذية لليونيسف
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 الرسائل الرئيسية

املشكلة

•  إن جائحة كوفيد–19 هي أسوأ أزمة تواجه األطفال يف تاريخ 

اليونيسف الذي ميتد 75 عاماً. ومن دون العمل للتصدي لها 

وآلثارها، يواجه العامل خطر ضياع عقد لألطفال، مام سيجعل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة حلامً مستحيالً.

•  خالل أقل من سنتني، وقع 100 مليون طفل إضايف يف براثن 

الفقر، أي بزيادة بنسبة 10 باملئة منذ عام 2019.

•  ويف أفضل الحاالت، سيستغرق األمر 7–8 سنوات للتعايف والعودة 

إىل مستويات الفقر بني األطفال التي كانت سائدة قبل وقوع 

جائحة كوفيد–19.

•  إن التفاوت العميق يف التعايف من الجائحة يزيد من اتساع الفجوة 

بني البلدان الغنية والفقرية. فبينام تتعاىف البلدان الغنية، باتت 

الدول الفقرية مثقلة بالديون وأخذت املكتسبات اإلمنائية فيها 

تنحرس. ويتواصل تصاُعد معدل الفقر يف البلدان املنخفضة الدخل 

ويف أقل البلدان منواً.

اخلطر

•  يك يتحقق السيناريو األفضل، يجب أن نقوم بعمل اآلن.

•  حتى قبل الجائحة، كان بليون طفل يف العامل، ونصف جميع 

األطفال يف البلدان النامية، يعانون من جانب واحد عىل األقل من 

جوانب الحرمان، إذ ال يتمكنون من الحصول عىل التعليم أو الصحة 

أو السكن أو التغذية أو خدمات الرصف الصحي، أو املياه.

•  يقف العامل عىل مفرتق طرق. وعلينا أن نقرر إما حامية املكتسبات 

التي تحققت يف مجال حقوق الطفل عىل مر السنوات وحاميتها، أو 

أن نعاين من انحسار التقدم ومن ضياع عقد ألطفال ويافعي اليوم، 

وهو ما سيؤثر علينا جميعاً، يف كل مكان.

طفل يشرب املاء من املصدر 
الوحيد للماء في مخيم الحسبة 

في جنوب لبنان، تشرين األول 
/ أكتوبر 2021.
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لكن األمل موجود

•  ال يشعر أطفال ويافعو اليوم بأنهم عاجزون أمام الصعوبات، بل 

هم يرحبون بالتغيري والتحديات، وينطلقون إىل األمام مبرونة 

وشجاعة. وبدالً من االستسالم للمستقبل املرسوم سلفاً، ها هم 

يقومون بعمل. فالجيل اليافع حالياً يشعر أكرث باألمل ويثق بأن 

العامل يصبح مكاناً أفضل.

•  وتشكل األزمات الحالية نافذة فريدة من الفرص للعامل ليضع رؤية 

جديدة لنفسه — ككيان منصف وآمن قائم عىل االعتامد املتبادل 

يحصل فيه كل طفل عىل فرصة متساوية لتحقيق إمكاناته.

•  لقد ظلت اليونيسف منذ 75 عاماً مهندساً لحقوق الطفل يف العامل 

ومنارصاً رئيسياً لها، وظلت تعمل لتحقيق النتائج لألطفال، خصوصاً 

يف أوقات األزمات، وهي مهمة اليوم أكرث من أي وقت مىض.

•  وهذه اللحظة ليست لحظة حذر واحرتاس، بل هي وقت لنعمل معاً 

لبناء مستقبل أفضل.

ما الذي جيب أن حيدث

•  وْضع مستقبلنا الجامعي — أي أطفالنا — يف مقدمة األولويات 

لالستثامر، ويف آخر قامئة اقتطاع املخصصات.

•  يستند جدول األعامل هذا إىل خربة اليونيسف املمتدة 75 عاماً، وأبحاثها 

ومامرساتها، وإىل 75 عاماً من االستامع إىل األطفال واليافعني.

•  ومن أجل االستجابة والتعايف ووضع رؤية جديدة للمستقبل لكل 

طفل، تواصل اليونيسف الدعوة إىل:

    ‹  االستثامر يف الحامية االجتامعية ورأس املال البرشي واإلنفاق 

من أجل تحقيق تعاف شامل للجميع ومستدام.

    ‹  إنهاء الجائحة وصد االنحسار املقلق يف مجال صحة الطفل 

وتغذيته، ويشمل ذلك استغالل دور اليونيسف الحيوي يف 

توزيع لقاحات كوفيد–19.

    ‹  البناء عىل نحو أقوى من السابق عرب التحّقق من توفري التعليم 

الجيد والحامية والرعاية الجيدة للصحة العقلية لكل طفل.

    ‹  بناء القدرة عىل الصمود لنتمكن من منع وقوع األزمات 

واالستجابة إليها وحامية األطفال منها عىل نحو أفضل، ويشمل 

ذلك نهجاً جديدة إلنهاء املجاعات وحامية األطفال من تغري 

املناخ ووضع تصور مختلف لإلنفاق يف أوضاع الكوارث.

رقية عباس، مختصة في 
التعليم في اليونيسف في 

نيجيريا، تتحدث مع األطفال 
في مدرسة كوملسولوم في 

مايدوغوري، نيجيريا.
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إن جائحة كوفيد–19 هي أسوأ أزمة تواجه األطفال يف تاريخ اليونيسف 

الذي ميتد 75 عاماً. بعد مرور حوايل سنتني عىل الجائحة، يتواصل 

ق تأثريها الواسع النطاق، مام يزيد الفقر ويرّسخ انعدام املساواة.  تعمُّ

وبينام أخذت بعض البلدان تتعاىف وتعيد البناء ضمن وضع ‘عادي 

جديد’، يظل كوفيد–19 ميثل كارثة لعدد هائل من البرش.

ظلت االستجابة الدولية لغاية اآلن غري كافية وغري متساوية إىل حد 

د اإلجراءات التي  كبري. ويقف العامل اآلن عىل مفرتق طرق. وستُحدِّ

نتخذها حالياً وضع عافية األطفال وحقوقهم لسنوات عديدة قادمة.

ويؤدي التقديم غري املتساوي للقاحات كوفيد–19 إىل وضع مجتمعات 

محلية بأرسها تحت الخطر. ويستمر ظهور نُسخ متحورة جديدة عن 

الفريوس، ويستمر األطفال ومجتمعاتهم املحلية يف مواجهة أخطار صحية.

وقد أدى تزايد معدالت الفقر إىل انحسار التقدم نحو إعامل حقوق 

الطفل وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

وتراجعت األمناط الغذائية لألطفال، وباتت األرس تكافح للعثور عىل 

طرق للحصول عىل أغذية كافية ومياه مأمونة ألطفالها.

ولغاية أيلول / سبتمرب 2021، خرس طالب املدارس يف العامل ما يُقدر 

بـ 1.8 تريليون ساعة من التعليم الوجاهي بسبب إغالقات املدارس 

الناجمة عن كوفيد–19، مام سيرتك تأثريات اجتامعية واقتصادية كبرية 

وطويلة األجل وغري متساوية.

وتعطّلت خدمات أساسية يف مجايل التغذية والصحة، من قبيل برامج 

التحصني الروتيني والرعاية الصحية لألمهات واألطفال.

وقد تركت إغالقات املدارس، وخسارة الوظائف بني األرس، وزيادة 

التوتر والقلق، تأثريات عىل الصحة العقلية لألطفال واليافعني.

ويظل كوفيد–19 أزمة ملحة لألطفال وتتطلب عمالً مستمراً ومركزاً 

ملواجهتها.

وإذ نحتفل بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس اليونيسف، يوضح هذا 

التقرير العمل الذي ينتظرنا إذ يحدد التأثري املستمر لكوفيد–19 عىل 

األطفال، والطريق نحو االستجابة والتعايف لوضع رؤية جديدة للمستقبل 

لكل طفل.

مقدمة



7 مقدمة

فتيات يلعبن بعد املدرسة في 
مدينة مونتيفيديو، عاصمة 

األوروغواي.
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 من التعلم عن 
ً
 عن ُبعد أم خليطا

ً
 لتجربتي، تسببت الدراسة أثناء الجائحة، سواء أكانت تعليما

ً
“وفقا

ُبعد والتعليم الوجاهي، في خسارة كبيرة في االهتمام بالتعليم. فثمة إحباط، وقلق، وهلع، والرغبة في 

ترك املدرسة، وكان لكل ذلك تأثير كبير على صحتنا العقلية. أعتقُد أن جيلنا يشكك بأشياء عديدة. 

ونحن نتحدث عن أشياء محاطة بهالة تحريم، ولكن ال�شيء األهم أننا نجاهر بآرائنا ونرفع أصواتنا دون 

أن نسمح ألحد بإسكاتنا. ونحن نحتشد بصرف النظر عن اختالفاتنا، وهذا أمر جيد بالفعل يتيح لنا 

 ،
ً
 جيدا

ً
، وعاملا

ً
 جيدا

ً
السعي لتحقيق الهدف نفسه. ونحن نريد استخدام التعاطف كي نترك وراءنا كوكبا

 ألجيال املستقبل”. 
ً
 جيدا

ً
ومكانا

صوفيا، أوروغواي، من املوسم الثاني لسلسة “التصدي لكوفيد-19” )اليونيسف(.
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حلظة حرجة: التأثري اهلائل ألزمات متعددة

ينشأ أطفال اليوم يف عامل يواجه أزمات متعددة.

إال أن تأثري هذه األزمات عىل األطفال ليس متساوياً، إذ يتحمل 

األطفال األشد ضعفاً وعرضة للتهميش الوطأة األشد، ويستمر التفاوت 

الهائل يف الصحة، والتعليم، والصحة العقلية، والفقر، والهجرة.

 يف عام 2020، خرس أكرث من 23 مليون طفل تلقي 

لقاحاتهم األساسية — بزيادة قدرها 4 ماليني عن 

عام 2019، وهو أعىل عدد منذ عام 2009.

 يف ذروة اإلغالقات العامة، كان أكرث من 1.5 بليون طفل خارج 

املدارس. ومثة ماليني األطفال إما أنهم خارج املدارس أو أنهم ال 

يتعلمون املهارات األساسية التي يحتاجونها لبناء مستقبل أفضل.

 تؤثر اعتالالت الصحة العقلية عىل أكرث من 13 باملئة 

من املراهقني بأعامر 10–19 سنة يف العامل.

 وعىل صعيد العامل، يعيش 426 مليون طفل — أي حوايل 1 من كل 

5 — يف مناطق نزاعات تزداد شدة وتتسبب بخسائر متزايدة بني 

املدنيني وتؤثر بشكل أكرب عىل األطفال. وتواجه النساء والبنات 

مستوى مرتفعاً من العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات. وينشأ 

مثانون باملئة من جميع االحتياجات اإلنسانية عن النزاعات.

 يعاين 50 مليون طفل من الهزال، وهو أحد أشكال سوء التغذية 

األشد تهديداً للحياة، وقد يزداد هذا العدد مبقدار 9 ماليني إضافيني 

بحلول عام 2022 بسبب تأثري الجائحة عىل األمناط الغذائية 

لألطفال، وعىل خدمات األغذية، ومامرسات تغذية األطفال.

 يعيش حوايل بليون طفل — أي زهاء نصف أطفال العامل — 

يف بلدان تواجه ‘خطراً مرتفعاً بشدة’ من تأثريات تغري املناخ.

 بات عدد األطفال املهّجرين حالياً أكرث من أي وقت مىض. ويف العام 

املايض، ُهّجر أكرث من 82 مليون شخص يف العامل تهجرياً قرسياً.

عاملون صحيون يحملون لقاحات 
من أجل جلسة تطعيم ضد 

الكورونا في رامغار، بانسوادا، الهند.

© UNICEF/UN0499236/ Bhardwaj



9 جائحة طويلة األمد  بتأثري غري متساٍو

تستمر الجائحة يف بث الفوىض يف حياة اليافعني يف جميع أنحاء 

العامل. وقد أثّر كوفيد–19 عىل كل طفل يف العامل، إال أنه مل يؤثر 

عليهم عىل نحو متساٍو. وتتدافع الحكومات لتعجيل برامج التحصني 

بينام متدد إجراءات الصحة العامة ملواجهة الجائحة أو حتى تعيد 

فرضها من جديد.

ويفيد استقصاء أجرته املكاتب القطرية التابعة لليونيسف بني شهري 

آذار / مارس إىل نيسان / أبريل 2021 بأن جميع البلدان — وليس 

فقط التي تجري فيها استجابة إنسانية أو التي ليست عىل املسار 

املطلوب لتقليص معدالت وفيات األطفال — تواِصل مواجهة تعطيالت 

شديدة للخدمات بسبب جائحة كوفيد–19 واالستجابات إليها. وكانت 

البلدان التي فيها نداءات عمل إنساين من أجل األطفال أكرث تأثراً. 

وتُعترب إجراءات اإلغالقات العامة التي تقيّد الحركة وإمكانية الوصول 

واملواصالت من األسباب الرئيسية لتعطيل الخدمات.

ظل التعايف االقتصادي غري متساٍو إىل حد كبري. فبينام يُتوقع أن تستعيد 

الدول الغنية جميع خسائرها الناجمة عن الجائحة بحلول نهاية عام 

2022، تواجه البلدان املنخفضة الدخل أزمات مالية واقتصادية قد تستمر 

لسنوات. وبينام تنفق الدول الغنية تريليونات الدوالرات عىل برامج التحفيز 

االقتصادي وتوفري لقاحات كوفيد–19، تواجه البلدان املنخفضة الدخل 

منواً اقتصادياً أبطأ، ونقصاً يف اللقاحات، وانعداماً يف األمن الغذايئ، 

وتعمقاً للفقر. وبينام ترزح العديد من البلدان املنخفضة الدخل تحت عبء 

الدين، تعمل الجائحة عىل توسيع الفجوة بني البلدان الغنية والفقرية.

 ويرُبز هذا األمر عىل نحو جيل يف تقديم لقاحات كوفيد–19. 

 فقد أدى انتصار العلم واالبتكار اإلنساين إىل استحداث لقاحات 

 منقذة لألرواح خالل وقت قيايس. إال أن سكان البلدان الغنية 

يتمكنون من الحصول عليها، بينام ما زالت البلدان الفقرية تنتظر 

 وصول الجرعات. ولغاية 1 ترشين الثاين / نوفمرب 2021، كان أكرث 

من 80 باملئة من جرعات كوفيد–19 قد أُعطيت ألفراد يعيشون يف 

البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا، 

بينام بلغت نسبتها يف البلدان املنخفضة الدخل 1.5 باملئة فقط.

ويف مؤمتر القمة املعني بكوفيد–19 الذي عقد يف أيلول / سبتمرب، 

وضع قادة العامل هدفاً بأن يتمكن كل بلد من تحصني 70 باملئة من 

سكانه بحلول منتصف عام 2022. مع ذلك، ووفقاً ألحد التقديرات، 

 لن يتمكن أكرث من 85 بلداً منخفض الدخل من بلوغ معدل تحصني 

يبلغ 60 باملئة حتى حلول عام 2023، أو حتى بعد ذلك.

وال يقترص تأثري هذا التوزيع الظامل للقاحات عىل الناس الذين 

ال يتمكنون من الحصول عىل اللقاحات، بل يؤثر عىل العامل بأجمعه 

أيضاً، فمع استمرار انتشار الفريوس، تزيد أرجحيه تحوره، ومن املحتمل 

أن يتحور إىل سالالت أخطر.

ولن تنتهي الجائحة ألي أحد حتى تنتهي للجميع. 

 جائحة طويلة األمد 
بتأثري غري متساٍو
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في الصورة إندا تلبس ابنتها فاطمة، 
 قبل أن تغادرا منزلهما 

ً
3 سنوات، قناعا

في بيكا�شي، بمقاطعة جاوا الغربية، 
إندونيسيا.

© UNICEF/UNI346202/Wilander

“لقد غّير الكورونا نظرتي إلى العالم. اضطررنا أن نتكيف بسرعة مع ظروف غير متوقعة. 

 ودفعني أن أعتني على نحو أفضل بصحتي وبالنظافة وأن 
ً
لقد غّيرني كوفيد 19 شخصيا

… وما زلت أريد أن أكون فاعلة في التغيير وأن أقدم مساهمات أكثر 
ً
نرعى بعضنا بعضا

 األطفال في منطقة »كابوباتين بون«… وآمل بأن تتمكن 
ً
لألطفال في إندونيسيا، خصوصا

البنات في إندونيسيا من السعي للحصول على أعلى الدرجات العلمية املمكنة ودون 

إعاقات، من قبيل زواج األطفال، والزيجات املدبرة، وغير ذلك من املمارسات. وآمل أن 

يدرك الناس أن التعليم هو أهم �شيء”. 

 زولفا، إندونيسيا، من املوسم الثاني لسلسة “التصدي لكوفيد-19” )اليونيسف(.



11 رؤية جديدة للمستقبل

قبل سنة، ناشدنا العامل أن يقوم بعمل لتفادي ضياع جيل بسبب كوفيد–19. 

وبعد مرور سنة، بات من الواضح أن أطفال ويافعي اليوم ليسوا عاجزين 

أمام التحديات بل أنهم جيل ‘الرتحيب’ — إذ يرحبون بالتغيري والتحديات، 

وينطلقون إىل األمام مبرونة وشجاعة. وبدالً من االستسالم للمستقبل 

املرسوم سلفاً، ها هم يقومون بعمل ويفتحون فرصاً جديدة.

يشعر الجيل اليافع حالياً بأمل وثقة أكرب بأن العامل يصبح مكاناً أفضل. 

وقد أجرى ‘مرشوع الطفولة املتغرية’ الذي تديره اليونيسف استقصاًء 

شمل أكرث من 20,000 شخص يتوزعون عىل 21 بلداً، ووجد أنه بدالً من 

الشعور باليأس يف مواجهة انعدام املساواة وأزمة املناخ، يشعر اليافعون 

بثقة أكرب بأن العامل يصبح مكاناً أفضل، مقارنة مع األشخاص من عمر 

40 سنة فأكرث. ووجد االستقصاء أيضاً أن األرجحية أكرب أن يقر يافعو 

اليوم بالتقدم الذي تحقق، مقارنة مع الجيل األكرب سناً، مع تحسن 

مستوى املعيشية وتوّسع إمكانية الحصول عىل الخدمات.

إن توقعات األطفال واليافعني تتغري، فهم يريدون أن يكونوا أكرث من 

مجرد أصوات ترفع مطالبات ومستفيدين من الخدمات. فهم أصحاب 

حقوق ويترصفون كفاعلني يف التغيري ومشاركني يف خلق الحلول 

وتنفيذها. فمن التصدي لتغري املناخ، والصحة العقلية، والتعليم، وظاهرة 

كراهية األجانب، والعنرصية، والتمييز — هم يطالبون الراشدين بوضع 

رؤية جديدة لعامل أفضل.

وكراشدين، علينا أن نستمع إليهم وأن نتعلم من منظوراتهم. وليس 

بوسعنا أن نخيّب رجاءهم.

إذ تحتفل اليونيسف بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسها، فإننا نعيد إلزام 

أنفسنا، وبإلحاح متجدد، بالعمل مع الرشكاء واملنارصين واألطفال 

واليافعني يف جميع أنحاء العامل – لضامن أن األطفال يتمكنون من 

البقاء ويزدهرون ويصبحون راشدين أصحاء ومنتجني، ولحامية األشد 

ضعفاً واألكرث عرضة للتهميش.

يجب أن يكون األطفال يف مقدمة األولويات لالستثامر، ويف آخر 

قامئة اقتطاع املخصصات. ونحن نبدأ سنتنا الـ 76 باملطالبة بعمل عاجل 

لالستجابة لكوفيد–19 والتعايف منه. ولن يقترص تأثري التعايف املنصف 

عىل صد تأثريات الجائحة، بل سيبني أساساً لالستجابة لألزمات املستقبلية 

وسيحقق انحساراً يف أوجه التفاوت العميق التي تؤثر عىل األطفال:

1–  االستثامر يف الحامية االجتامعية ورأس املال اإلنساين 
واإلنفاق لتحقيق تعاٍف مستدام شامل للجميع:

  •  ضامن التعايف الشامل لكل طفل.

  •  االستثامر يف اإلمكانات غري املستغلة للمهاجرين 

والالجئني واملهّجرين اليافعني.

2–  إنهاء الجائحة وعكس اتجاه الرتاجع املثري للقلق يف صحة 
الطفل وتغذيته، ويشمل ذلك استغالل دور اليونيسف 

الحيوي يف توزيع لقاحات كوفيد–19:

  •  ضامن إمكانية الوصول املنصف عىل قدم املساواة إىل 

لقاحات كوفيد–19.

  •  حامية األطفال من األمراض الفتاكة القابلة للعالج.

  •  التصدي ألزمة تغذية الطفل.

3–  إعادة البناء عىل نحو أقوى من خالل ضامن التعليم الجيد 
والحامية والرعاية الجيدة للصحة العقلية لكل طفل:

  •  استئناف التعليم الوجاهي وتحسني نوعية التعليم 

لكل طفل.

  •  االستثامر يف الصحة العقلية لألطفال واليافعني وعافيتهم.

4–  بناء القدرة عىل الصمود لنتمكن من منع األزمات 
واالستجابة إليها وحامية األطفال منها بشكل أفضل، مبا يف 

ذلك عرب اتباع نهج جديدة إلنهاء املجاعات، وحامية األطفال 
من تغري املناخ، ووضع رؤية جديدة لإلنفاق يف أوضاع 

الكوارث:

  •  إنهاء املجاعات وانعدام األمن الغذايئ بحيث يصبحان 

من املايض.

  •  القيام بعمل عاجل لحامية األطفال من تغري املناخ وإبطاء 

االرتفاع املدمر يف درجات الحرارة العاملية.

  •  وضع رؤية جديدة لإلنفاق يف أوضاع الكوارث.

  •  مضاعفة الجهود لحامية األطفال يف الحرب.

رؤية جديدة للمستقبل



 75 عامًا
من حتقيق النتائج لألطفال

وبعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل يف عام 1989، وهي اإلطار القانوين 

الدويل األكرث شموالً بخصوص حقوق األطفال، حشدت اليونيسف أمم 

العامل معاً تحت راية حقوق األطفال وتبنت نهجاً قامئاً عىل حقوق 

اإلنسان للربمجة يضع مبادئ حقوق اإلنسان يف مركز عملها. ويف عقد 

التسعينات من القرن العرشين، طّورت اليونيسف أيضاً برنامج ‘املدرسة 

يف علبة’، والذي ما زال يحافظ عىل تعليم األطفال يف أوضاع الطوارئ.

وعىل الصعيد العاملي، تحسنت صحة األطفال وعافيتهم 

تحسناً كبرياً منذ عام 1946، فقد طورت اليونيسف بالتعاون 

مع رشكائها ابتكارات غرّيت حياة األطفال: فاملضخات 

اليدوية من طراز India Mark II التي طُّورت يف عقد 

السبعينات من القرن العرشين ما زالت هي املضخات 

اليدوية األكرث استخداماً يف العامل.

وضع رؤية جديدة للمستقبل لكل طفل

1946

1970s

1980s

1990s

عندما تأسست اليونيسف يف 

عام 1946 يف أعقاب الحرب 

العاملية الثانية، كان العامل 

يواجه دماراً غري مسبوق. 

واحتاج أطفال العامل إىل 

ما قدمته اليونيسف من 

دعم وخدمات ومنارصة.

ويف عقد الثامنينيات من القرن 

العرشين، أطلقت اليونيسف حملة 

‘ثورة من أجل بقاء الطفل ومنائه’ 

إلنقاذ أرواح ماليني األطفال سنوياً 

ركزت عىل أربعة إجراءات منخفضة 

الكلفة: رصد النمو، والعالج 

باإلماهة الفموية، وتشجيع 

الرضاعة الطبيعية، والتحصني.
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وضع رؤية جديدة للمستقبل لكل طفل

وبعد عقد من ذلك، أدت اليونيسف دوراً رئيسياً يف تحدي 

التفاوت الهيكيل يف جميع أنحاء العامل. ففي عام 2015، بدأ 

العامل بالعمل لوضع جدول أعامل عاملي جديد للتنمية، سعياً 

لتحقيق غايات جديدة بحلول عام 2030 موضحة يف أهداف 

التنمية املستدامة.

لكن ما زال هناك عمل كثري لننجزه. فالظواهر الراسخة 

من متييز وفقر وانعدام املساواة ترتك العديد من األطفال 

واليافعني يتخلفون عن الركب. واليونيسف ملتزمة مبواصلة 

الوصول إىل األطفال من األرس املعيشية واملجتمعات املحلية 

والبلدان األشد فقراً واألكرث حرماناً.

2000s

2010s

2020s

ويف العقد األول من القرن الحادي والعرشين، وّسعت اليونيسف استخدام 

األغذية العالجية الجاهزة لالستخدام والتي أصبحت معياراً عاملياً ملعالجة 

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وخالل الفرتة ما بني عام 2019 

وعام 2000، أدى توسيع تغطية برامج الوقاية من املالريا ومعالجتها، من 

قبيل توزيع الناموسيات املعالجة مببيدات حرشية، والفحوصات الرسيعة 

للكشف عن اإلصابة باملالريا، وتقديم األدوية، إىل تقليص الوفيات العاملية 

الناجمة عن املالريا بنسبة 60 باملئة.

ويف عام 2020، وبينام كان العامل يكابد جائحة كوفيد–19، أدت 

اليونيسف دوراً رئيسياً يف االستجابة عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة وقادت الجهود لرشاء وتقديم لقاحات كوفيد–19 يك 

تتاح لجميع البلدان إمكانية منصفة ومتساوية يف الحصول 

عىل اللقاحات يف إطار مبادرة مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات 

كوفيد–19 عىل الصعيد العاملي )كوفاكس(.
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، تغسل 
ً
هامساتو، 13 عاما

يديها في مخيم سوكورا 
للنازحين في موبتي، مالي.

© UNICEF/ UN0488966/ Keïta
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 التأثري املستمر لكوفيد–19
على األطفال

من املتوقع أن تزيد نسبة األطفال الذين يعيشون يف فقر متعدد األبعاد من 46–48 باملئة قبل كوفيد–19 إىل حوايل 52 باملئة 

يف عام 2021، بزيادة تبلغ 100 مليون طفل إضايف.

من املتوقع أن تزيد نسبة األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية تعاين من فقر نقدي من 32 باملئة يف عام 2019 إىل 

35 باملئة يف عام 2021، أي بزيادة تبلغ 60 مليون طفل إضايف مقارنة بفرتة ما قبل الجائحة.

خرس أكرث من 23 مليون طفل تلقي 

لقاحاتهم األساسية يف عام 2020، 

وهو أعىل عدد منذ عام 2009.

يعاين 50 مليون طفل من الهزال، 

وهو أحد أشكال سوء التغذية األكرث 

تهديداً للحياة، وقد يزداد هذا العدد 

مبقدار 9 ماليني بحلول عام 2022 

بسبب تأثري الجائحة.

لغاية ترشين األول / أكتوبر 2020، 

عطّلت الجائحة أو أوقفت خدمات 

الصحة العقلية الرضورية يف 93 باملئة 

من البلدان يف العامل.

يف ذروة الجائحة كان 1.8 بليون طفل 

يعيشون يف 104 بلدان تعرضت فيها 

خدمات منع العنف واالستجابة إليه 

لتعطيالت شديدة.

 ويف ذروة اإلغالقات يف آذار / مارس 2020، 

 كانت املدارس مغلقة أمام 1.6 بليون متعلّم 

)90 باملئة من مجموع الطالب يف العامل(.

أخذت النزاعات تؤثر تأثرياً متزايداً 

عىل املدنيني، وترتك تأثريات غري 

متناسبة عىل األطفال، كام تزايدت 

أخطار العنف الجنساين املرتبط 

بالنزاعات عىل النساء والبنات.

 كانت املدارس مغلقة يف العامل خالل 

80 باملئة تقريباً من وقت التعليم 

الوجاهي أثناء السنة األوىل من الجائحة.
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الفقر
تؤدي جائحة كوفيد–19 إىل تراجع التقدم الذي تحقق يف مكافحة فقر 

األطفال. ورغم أن مستويات فقر األطفال يف قسم كبري من العامل مل 

تكن مرتفعة يف أواخر عام 2021 بالقدر الذي كانت عليه أثناء األشهر 

األوىل من عام 2020، سيتطلب األمر 7–8 سنوات عىل األقل للتعايف 

والعودة إىل مستويات فقر األطفال التي كانت سائدة قبل الجائحة. 

وببساطة، فليس التعايف رسيعاً مبا يكفي.

تحسب اليونيسف قياسني منفصلني، ولكنهام متكامالن، لفقر األطفال: 

األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية تعاين من فقر نقدي، والفقر 

املتعدد األبعاد )الحرمان من واحد عىل األقل من الجوانب التالية: 

التعليم، والصحة، والسكن، والتغذية، والرصف الصحي، واملياه(.

ازدادت نسبة األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية تعاين من فقر 

نقدي زيادة كبرية يف عام 2020 مقارنة مع عام 2019، يف حني شهد 

عام 2021 انخفاضاً بسيطاً عىل مستوى العامل مقارنة بعام 2020، 

إضافة إىل وجود انعدام كبري للمساواة. وبينام تحسنت األوضاع يف 

البلدان الغنية، ظلت معدالت الفقر تتزايد يف البلدان املنخفضة الدخل 

ويف أقل البلدان منواً مقارنة بعام 2020.

وعىل الصعيد العاملي، من املتوقع أن تزداد نسبة األطفال الذين يعيشون 

يف فقر متعدد األبعاد من 46–48 باملئة قبل كوفيد–19 )حوايل بليون 

طفل( إىل حوايل 52 باملئة يف عام 2021. وهذا يكافئ زيادة متوقعة 

تبلغ 100 مليون طفل إضايف يعيشون يف الفقر مقارنة مع عام 2019. 

ويف أقل البلدان منواً، من املتوقع أن تكون الزيادة يف الفقر أكرب، 

إذ سرتتفع من 48 يف عام 2019 إىل حوايل 56 باملئة يف عام 2021 

)بزيادة تفوق 40 مليون طفل إضايف(.

إضافة لذلك، تتعاىف البلدان املنخفضة الدخل تعافياً أبطأ وتستمر يف 

مواجهة مستويات أعىل من البطالة، كام متتد معاناة األرس واألطفال. 

ومن املرجح أن يؤدي التوزيع غري املتساوي لصدمة كوفيد–19 إىل 

تعميق انعدام املساواة بني البلدان، وأن يؤثر بصفة خاصة عىل األطفال 

الذين يعيشون يف املناطق املنخفضة الدخل. 

، تقف على سطح 
ً
سيباباتسو نخيفا، 18 عاما

املنزل الذي تعيش فيه هي ووالدتها وشقيقتاها 
في آيفوري بارك، وهي مستوطنة غير رسمية 

على مشارف مدينة جوهانسبرغ، في جنوب 
أفريقيا. 

© UNICEF/UNI363394/Schermbrucker
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)1( مالحظة: ملعرفة املزيد عن االفرتاضات، والتحليل، والُنهج املستخدمة لتوسيع وتحديث إسقاطات 

تأثري كوفيد 19 عىل فقر األطفال، واألطفال الذين يعيشون يف أرس تعاين من فقر نقدي، والتي أجرتها 

منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسف يف العام املايض، يرجى االطالع عىل ‘مذكرة فنية: تأثري كوفيد 19 عىل 

www.unicef.org/reports/unicef-75-preven-< :السنة الثانية، املتوفرة هنا ،’ لفقر األطفا

.>ting-a-lost-decade

ومن املرجح أن يعاين األطفال الذين يعيشون أصالً يف فقر نقدي من 

فقر أشد عمقاً، ومن املرجح أيضاً أن تزيد أعداد األطفال الذين يعيشون 

يف الفقر من جراء زيادة معدالت البطالة.

وحتى قبل الجائحة، كان حوايل نصف األطفال يف البلدان النامية، 

يعانون من جانب واحد عىل األقل من جوانب الحرمان الشديد، 

إذ ال يتمكنون من الحصول عىل التعليم أو الصحة أو السكن أو التغذية 

أو خدمات الرصف الصحي أو املياه. ويف عام 2020، ازدادت نسبة 

الفقر املتعدد األبعاد مبقدار 15–18 باملئة بسبب التأثريات املبارشة 

لكوفيد–19، من قبيل إغالق املدارس، وتعطيل الخدمات الصحية.

ومن املتوقع أن ترتاجع بعض هذه الزيادات يف عام 2021 إذ تعيد 

املدارس فتح أبوابها وتتعاىف الخدمات الصحية. مع ذلك، ومع استمرار 

الجائحة، باتت تتضح التأثريات املتأخرة والرتاكمية لتعطيل االقتصاد 

عىل التغذية، والتي أدت إىل تغيري يف تشكيلة فقر األطفال. وقد وقعت 

هذه التغيريات عىل مجموعة مختلفة من األطفال وأثارت مجموعة 

مختلفة من املشاكل. وتكمن الفجوات الكبرية يف الحامية االجتامعية 

خلف العديد من هذه التحديات. فعىل سبيل املثال، يتمكن طفل واحد 

فقط من كل أربعة أطفال من الحصول عىل أي شكل من أشكال 
استحقاقات الطفل أو األرسة. )1(

يتواصل ازدياد عدد األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية 
تعاين من فقر نقدي يف البلدان املنخفضة الدخل، لكن الوضع 

أفضل يف البلدان الغنية.

الشكل 1

كان االرتفاع يف الفقر املتعدد األبعاد أعىل بكثري يف أقل البلدان 
منواً منذ ما قبل انتشار الجائحة.

الشكل 2

نسبة األطفال الذين يعيشون يف فقر متعدد األبعاد )%(نسبة األطفال الذين يعيشون يف أرس معيشية تعاين من فقر نقدي )%(
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الصحة والتحصني
وفقاً لبيانات من الربع األول من عام 2021، أبلغ أكرث من نصف البلدان 

التي أجابت عىل االستقصاءات عن مستوى ما من تقليص خدمات 

التحصني الروتيني مقارنة مع الفرتة نفسها من عام 2020، وأبلغ أكرث 

من ثلث البلدان املجيبة عن تعطيالت لخدمات التحصني التي تُقدم يف 

املرافق الصحية وتلك التي تُقدم يف حمالت التحصني الخارجية.

تراَجع التقّدم الذي تحقق عىل امتداد سنوات يف تحصني األطفال يف 

أقل من سنتني من الجائحة:

 •  يف عام 2020، خرس أكرث من 23 مليون طفل تلقي اللقاحات 

األساسية — بزيادة قدرها زهاء 4 ماليني عن عام 2019، 

وهذا يشكل أعىل رقم منذ عام 2009.

 •  ويعيش أكرث من 60 باملئة من هؤالء الـ 23 مليوناً يف 

عرشة بلدان فقط )إثيوبيا، وإندونيسيا، وأنغوال، وباكستان، 

والربازيل، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، والفلبني، 

واملكسيك، ونيجرييا، والهند(، ومل يتلَق 17 مليوناً منهم أي 

لقاحات )األطفال بدون أي جرعة(.

 •  ويعيش معظم هؤالء األطفال يف مجتمعات محلية متأثرة 

بالنزاعات، أو مناطق نائية تفتقر للخدمات، أو مناطق 

حرضية غري رسمية حيث يعانون من أوجه حرمان متعددة، 

مبا يف ذلك ضعف إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية 

واالجتامعية األساسية.

في الصورة روشام دير تحمل طفلها 
املعاق في مركز للتطعيم والفحص 

تدعمه اليونيسف في مقاطعة 
راتاناكييري، في كمبوديا.

© UNICEF/UNI316681/Frank Dejo
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التعليم
كان تأثري إغالق املدارس أثناء السنة األوىل من الجائحة ظاهرة عاملية 

بالفعل، فقد أثرت عىل جميع البلدان واملناطق.

 وباملجمل، كانت املدارس مغلقة يف العامل إما كلياً أو جزئياً خالل 

حوايل 80 باملئة من وقت التعليم الوجاهي أثناء السنة األوىل من 

 الجائحة. إذ كانت املدارس يف العامل مغلقة إغالقاً تاماً يف 43 باملئة 

 من الوقت املخصص للتعليم الوجاهي، وأغلقت جزئياً 

يف 35 باملئة من  الوقت.

وكانت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكرث املناطق تأثراً 

إذ تعطّل 80 باملئة من وقت التدريس بسبب اإلغالق التام للمدارس. 

أما منطقة جنوب آسيا، والتي تضم أكرب تعداد سكاين، فقد تعطّل 

التدريس فيها 57 باملئة من الوقت، ويف منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا 51 باملئة من الوقت.

ويف بعض البلدان، ظلت املدارس مغلقة عىل امتداد الجائحة منذ 

بدايات عام 2020. ووفقاً لبيانات من اليونسكو، يُقّدر أن أكرث من 

55 مليون طالب تأثروا بإغالق املدارس يف 14 بلداً حيث مل يحصلوا 

عىل أي تعليم وجاهي، وذلك لغاية 31 ترشين األول / أكتوبر 2021. 

وكانت البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة 

الدنيا هي األكرث تأثراً باإلغالق التام للمدارس مقارنة مع البلدان 

املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا والبلدان املرتفعة الدخل.

يتمكن طالب املدارس من األرس املعيشية الغنية من الحصول عىل 

التقنيات الرقمية التي تتيح لهم التعلّم عن بُعد، بينام يواجه األطفال 

من األرس املعيشية الفقرية تهديد التخلف أكرث عن الركب يف تعليمهم. 

وميكن أن يؤدي اإلغالق املمتد للمدارس مرتافقاً مع نقص التعلّم عن 

بُعد إىل خسارة كبرية يف التعليم، مام يفاقم أزمة التعليم.

ويظل هناك قدر كبري من انعدام املساواة يف إمكانية استخدام 

اإلنرتنت بني البلدان وضمنها. وعىل الصعيد العاملي، ال ميلك 2.2 بليون 

طفل ويافع بسن 25 سنة أو أقل — ويشكلون ثلثي األطفال واليافعني 

يف العامل — ربطاً باإلنرتنت يف منازلهم.

ويزداد اتساع الفجوة يف إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت بني البلدان 

الغنية والفقرية. ويتمكن 6 باملئة فقط من األطفال واليافعني بسن 

25 سنة أو أقل من الوصول إىل اإلنرتنت يف منازلهم يف البلدان 

املنخفضة الدخل، مقارنة مع 87 باملئة يف البلدان املرتفعة الدخل. 

وعىل الصعيد العاملي، وضمن أغنى 20 باملئة من األرس املعيشية، يتمكن 

58 باملئة من األطفال واليافعني بسن 25 سنة أو أقل من الوصول إىل 

اإلنرتنت من منازلهم، مقارنة مع 16 باملئة فقط من األطفال واليافعني 

من أفقر 20 باملئة من األرس املعيشية.

األطفال في املدرسة 78 في مدينة 
يريفان، عاصمة أرمينيا، يرتدون 

أقنعة في املدرسة لحماية أنفسهم 
واآلخرين من الكورونا.

© UNICEF/UN0415007/Galstyan
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 كان هناك نسبة أعىل من تعطّل وقت التعلّم الوجاهي من جراء اإلغالق التام للمدارس 
يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا.

الشكل 3

نسبة تعطّل وقت التعليم الوجاهي بسبب إغالق املدارس عىل امتداد السنة األوىل من الجائحة )11 آذار / مارس 2020 – 11 آذار / مارس 2021(.
مالحظة: تُعترب املدارس “مغلقة كلياً ” إذا كان اإلغالق الذي تفرضه الحكومة يؤثر عىل ما ال يقل عن 70% من الطالب )من مرحلة التعليم قبل االبتدايئ وحتى مرحلة التعليم الثانوي األعىل( 

يف البلد املعني؛ ويُعترب إغالق املدارس عىل املستوى دون الوطني الذي يؤثر عىل حصة أصغر من الطالب إغالقاً جزئياً.

مرتفعة الدخل

متوسطة الدخل 
من الرشيحة العليا

متوسطة الدخل 
من الرشيحة الدنيا

منخفضة الدخل

جنوب آسيا

الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا

أوروبا الرشقية 
وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

رشق أفريقيا 
والجنوب األفريقي

غرب ووسط 
أفريقيا

أمريكا الشاملية

رشق آسيا واملحيط 
الهادئ
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محاية الطفل
حتى قبل كوفيد–19، كان العنف شائعاً جداً يف حياة األطفال 

ويؤثر عىل بليون طفل عىل األقل سنوياً. وتشري جميع الدالئل إىل 

أن التعطيالت وإجراءات الصحة العامة املرتبطة بالجائحة قد 

تكون زادت تواتر العنف وشدته. ويف الوقت نفسه، انقطع األطفال 

عن العديد من العالقات اإليجابية والداعمة التي يعتمدون عليها 

عندما يشعرون بالكرب، مبا يف ذلك ضمن املدرسة واألرسة املمتدة 

واملجتمع املحيل. ويف ذروة الجائحة، كان 1.8 بليون طفل يعيشون 

يف 104 بلدان تعرضت فيها خدمات منع العنف واالستجابة إليه 

لتعطيل كبري. وبينام سترتاجع األزمة الصحية املبارشة يف نهاية 

املطاف، من املمكن أن ميتد تأثري العنف والصدمة عىل األطفال 

طوال حياتهم، مبا يف ذلك تكاليف اجتامعية واقتصادية كبرية.

يرتبط زواج األطفال ارتباطاً وثيقاً بانخفاض التحصيل التعليمي، 

والحمل املبكر، وعنف العشري، ووفيات األمهات واألطفال، وزيادة 

معدالت االلتهابات املنقولة باالتصال الجنيس، والفقر العابر 

لألجيال، وإضعاف حيلة البنات املتزوجات. وتتسبب الجائحة يف 

انحسار التقدم الذي تحقق عىل امتداد سنوات يف مكافحة زواج 

األطفال. ومن املمكن أن تقع ما يصل إىل 10 ماليني حالة إضافية 

من زواج األطفال قبل نهاية هذا العقد كنتيجة لجائحة كوفيد–19. 

ومن الجوانب األساسية التي تساعد يف إنهاء زواج األطفال تقليص 

الفقر وزيادة إمكانية الحصول عىل التعليم وفرص العمل.

وقد توقف التقدم العاملي يف إنهاء زواج األطفال، وذلك للمرة األوىل 

منذ 20 عاماً. وتشري آخر تقديرات عاملية أن عدد األطفال املنهمكني 

يف عاملة األطفال ازداد إىل 160 مليوناً يف العامل — بزيادة قدرها 

8.4 ماليني طفل يف السنوات األربع املاضية. ويف بداية عام 2020، 

كان 63 مليون بنت و97 مليون ولد منخرطني يف عاملة األطفال يف 

العامل، ويشكلون حوايل 1 من كل 10 أطفال يف العامل. ومثة 9 ماليني 

طفل إضايف معرضون ألن يُدفعوا لالنخراط يف عاملة األطفال 

بحلول نهاية عام 2022 نتيجة لزيادة الفقر الناجم عن الجائحة.

، لديها كل أسباب 
ً
ميمونة، 12 عاما

النجاح. وهي طالبة مجّدة، تحصل 
على عالمات جيدة، وتحلم بأن تصبح 

معلمة. ومع ذلك، في مخيم بيرا لالجئين، 
في موريتانيا، حيث تعيش، يخيم شبح 

يهدد مستقبلها: الزواج املبكر. 
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التغذية
لقد تسببت الجائحة بالرضر لتغذية األطفال واملراهقني وأمناطهم 

الغذائية وأمنهم الغذايئ، وخصوصاً الذين يعيشون يف الفقر 

ويعانون من جوانب ضعف متعددة. لقد ظلت األمناط الغذائية 

لألطفال ومنذ مدة طويلة غري كافية — إذ يتلقى 29 باملئة 

من األطفال بسن 6 إىل 23 شهراً الحد األدىن للتنوع الغذايئ، 

ويتلقى 52 باملئة فقط الحد األدىن لتواتر الوجبات، ومل يحدث 

تغيري يُذكر يف هذا املجال يف السنوات العرش املاضية. وقد 

زادت الجائحة من سوء الوضع لألمناط الغذائية لألطفال.

لقد أدت إجراءات الحجر الصحي، وتدهور الظروف االقتصادية لألرس، 

وإغالقات املدارس إىل زيادة كبرية يف انعدام األمن الغذايئ. ففي 

الفلبني، قفزت نسبة األرس املعيشية املصنفة بأنها تعاين من انعدام 

األمن الغذايئ بدرجة متوسطة أو شديدة إىل 65 باملئة، مقارنة مع 

40 باملئة قبل الجائحة. وأبلغ ستة وخمسون باملئة من األرس املعيشية 

يف الفلبني عن مواجهة مشاكل يف الحصول عىل الغذاء بسبب 

خسارة الوظائف أو نقص النقد أو محدودية املواصالت العامة.

لقد أجربت األوضاع االقتصادية األرس عىل اللجوء إىل 

اسرتاتيجيات صعبة للتعامل مع نقص الغذاء لتتمكن من 

إدارة محدودية املوارد الغذائية. ففي كمبوديا، ازدادت نسبة 

األرس املعيشية التي تتبنى هذه االسرتاتيجيات من 62 باملئة يف 

آب / أغسطس 2020 إىل 71 باملئة يف متوز / يوليو 2021.

انخفاض التنوع الغذايئ. أثرت الجائحة أيضاً عىل نوعية األمناط 

الغذائية لألطفال، وتسببت بزيادة كبرية يف خطر معاناتهم من نقص 

املغذيات الدقيقة. ففي رسي النكا، حدث تقلص يف استهالك اللحوم، 

واأللبان، والبقول، واألغذية الغنية بفيتامني ألف بني األطفال بأعامر 

6–23 شهراً مقارنة مع البيانات من ترشين الثاين / نوفمرب 2019.

استهلك األطفال كميات أكرب من األغذية املصّنعة. مع إمضاء 

األطفال وقتاً أطول يف منازلهم بسبب إجراءات التباعد البدين 

والقيود عىل الحركة، تحّول األطفال وأرسهم يف أمناط استهالكهم 

الغذايئ، وأخذوا يستهلكون املزيد من األغذية غري الصحية. 

فعىل سبيل املثال، تراجع استهالك الفواكه بنسبة 30 باملئة يف 

كينيا وأوغندا مقارنة مع فرتة ما قبل الجائحة. ويف زمبابوي، 

أفاد 36 باملئة من الناس عن زيادة استهالكهم لألغذية السكرية 

وغري الصحية منذ بداية اإلغالق العام يف أيار / مايو 2020.

شاَهَد األطفال عدداً أكرب من إعالنات املنتجات غري الصحية يف 

وسائل اإلعالم أثناء الجائحة. وقد جرى استعراض يف أوروغواي 

وثّق مامرسات التسويق الرقمي التي انتهجتها رشكات األغذية 

يف املواد التي نرشتها عىل وسائل التواصل االجتامعي. وأشار 

أكرث من ثلث منشوراتها حول األغذية الفائقة التجهيز )35 باملئة( 

عىل موقع فيسبوك إىل جائحة كوفيد–19 بوصفها ‘عذراً’ من 

أجل ‘البقاء يف املنزل’ واستهالك املزيد من هذه املنتجات.

، تطعم املوز 
ً
ماريا منديز، 26 عاما

املطحون البنتها ماريال البالغة 
من العمر عامين في كولوتينانغو، 

غواتيماال.
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مقّدمة رعاية في “لوسيكيسيكي نغوبوزانا” في 
محافظة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا ترصد 

تعافي مارلون من سوء التغذية الحاد، بينما تحمله 
والدته “نوماخوسازانا”. 

وأدت اإلغالقات العامة املرتبطة بالكورونا إلى زيادة 
إضعاف السكان الذين يعيشون في مجتمعات محلية 

مهمشة. ويظل سوء التغذية الحاد املتوسط وسوء 
التغذية الحاد الوخيم من األسباب الرئيسية الكامنة 

لوفيات األطفال. ويواصل مقدمو الرعاية املحليون 
القيام بزيارات إلى منازل األطفال الذين يتلقون 

 من سوء التغذية. ولكن تقول أسر عديدة إن 
ً
عالجا

تواتر الزيارات املنزلية التي يقوم بها مقدمو الرعاية 
قد تناقص وإن العيادات لم تفتح بصفة مستمرة. 

كما كشفت القيود على السفر لضرورات االستجابة 
للجائحة عن انقسام حاد بين أولئك الذين يتمكنون 

من تحمل كلفة أنظمة غذائية كافية وخدمات كافية، 
وأولئك الذين ال يطيقونها.
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الصحة العقلية
حتى قبل الجائحة، ظلت الصحة العقلية مرتبطة بالوصم ومنقوصة 

التمويل يف جميع البلدان تقريباً — ويؤدي سوء الصحة العقلية إىل 

تقييد فرص الحياة لألطفال واملراهقني يف جميع أنحاء العامل.

 •  يعاين أكرث من 13 باملئة من املراهقني بسن 10–19 

سنة من اعتالالت عقلية تم تشخيصها.

 •  يشّكل االنتحار رابع أكرب سبب للوفاة 

بني اليافعني بسن 15–19 سنة.

 •  تبدأ نصف االعتالالت العقلية بسن الرابعة عرشة وما بعدها.

كشف كوفيد–19 عن مدى شدة أزمة الصحة العقلية. فالتعطيالت 

للروتني اليومي والتعليم والرتفيه، إضافة إىل االنشغال بشأن دخل 

األرسة وصحتها وزيادة التوتر والقلق، تدفع العديد من األطفال 

واليافعني للشعور بالخوف والغضب واالنشغال بشأن مستقبلهم.

وبحلول ترشين األول / أكتوبر 2020، عطلت الجائحة أو أوقفت 

خدمات الصحة العقلية الرضورية يف 93 باملئة من البلدان يف العامل، 

يف حني ازداد الطلب عىل دعم الصحة العقلية. وزادت اإلغالقات 

العامة عىل املستوى الوطني من الضغوط عىل األطفال املستضعفني 

وعىل قدرة الوالدين ومقدمي الرعاية عىل حامية األطفال ورعايتهم.

ووفقاً ملرشوع الطفولة املتغرية الذي نفذته اليونيسف يف 21 بلداً 

يف النصف األول من عام 2021، أفاد 1 من كل 5 يافعني بأنهم 

عادة ما يشعرون باالكتئاب أو أن اهتاممهم باألنشطة قليل.

ويف الواقع، لن نعلم التأثري الحقيقي لكوفيد–19 عىل 

الصحة العقلية لألطفال إال بعد مرور سنوات.

يشارك األطفال في تشاتيسغار، في الهند، 
في األلعاب واألنشطة لبناء الوعي العاطفي 
كجزء من برنامج للصحة العقلية والدعم 

النف�شي-االجتماعي تيسره اليونيسف.
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أوضاع الطوارئ اإلنسانية
تثري التوجهات اإلنسانية انشغاالً عميقاً. ويتواصل التصاعد الشديد يف 

عدد البلدان والناس املتأثرين بأزمات إنسانية، مبا يف ذلك الكوارث 

الطبيعية والنزاعات املسلحة وحاالت تفيش األمراض املعدية. وتعكس 

النداءات املتعددة الوكاالت التابعة لألمم املتحدة الحجم املتعاظم 

الحتياجات الحامية واملساعدات اإلنسانية. ففي عام 2011، صدر 

14 نداًء موحداً بهدف الوصول إىل 112 مليون شخص. وبحلول عام 

2021، ازداد هذا العدد إىل 160 مليون شخص يف 27 نداًء موحداً.

أخذت النزاعات تؤثر عىل نحو متزايد عىل السكان املدنيني، كام 

ترتك تأثرياً غري متناسب عىل األطفال. وتواجه النساء والبنات 

زيادة يف خطر العنف الجنيس املرتبط بالنزاعات. ومع ازدياد شدة 

النزاعات، بلغ عدد الناس املهجرين داخلياً من جراء النزاعات إىل 

أعىل مستوى له. ومع دخول عام 2021، كان يوجد ما يقدر بـ 48 

مليون مهّجر داخيل، كام وصل عدد الالجئني إىل 20 مليوناً.

وفوق كل ذلك، تؤدي أزمة املناخ املتفاقمة إىل تعميق أزمة حقوق 

الطفل. فقد أخذت الظواهر الجوية املتطرفة واملتواترة تواتراً مطرداً 

والكوارث الطبيعية يف مفاقمة جوانب الضعف املزمنة. وعىل صعيد 

العامل، يعيش حوايل بليون طفل — أي زهاء نصف أطفال العامل 

— يف بلدان تواجه ‘خطراً عالياً بشدة’ من تأثريات تغري املناخ.

شحنة إنسانية تصل مطار بيروت الدولي على 
متن طائرة استأجرتها اليونيسف. شملت الشحنة 
أدوية أساسية وأمالح اإلماهة الفموية واملضادات 
 غذائية. 

ً
الحيوية وإمدادات طبية وجراحية وسلعا
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صبي يبتسم في مركز تعليمي 
في بارانكويال، كولومبيا. يوفر 
هذا املركز التعليم لألطفال 

 الذين نزحوا 
ً
بأعمار 6–15 عاما

بسبب العنف وغير املسجلين في 
املدارس.
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عندما تأسست اليونيسف قبل 75 عاماً، احتاج العامل حلوالً لرأب 

االنقسامات، وتسخري التقدم العاملي، وحامية حقوق اإلنسان العاملية 

وإعاملها. ونحن نؤمن اآلن كام آمنا قبل 75 عاماً بأن كل ذلك يبدأ 

بضامن حياة أفضل للجيل املقبل قياساً بالجيل الذي سبقه.

ونحن نعلم شكل العامل الذي ننشده. فهو عامل ننّفذ فيه اتفاقية حقوق 

الطفل ونحّقق أهداف التنمية املستدامة بأكملها، حيث نعمل معاً إلنهاء 

 الجائحة وصد الرتاجع الذي قد يكون مدمراً يف التقدم الذي تحقق 

يف مجال صحة الطفل وتغذيته، وحيث نعيد البناء أقوى مام سبق من 

 خالل ضامن التعليم الجيد ودعم الصحة العقلية لكل طفل، وحيث 

ننهي الفقر ونستثمر يف رأس املال اإلنساين لتحقيق تعاٍف شامل 

للجميع، وحيث نعكس اتجاه تغري املناخ، وحيث نضمن صفقة جديدة 

لألطفال الذين يعيشون ضمن ظروف نزاعات أو كوارث أو تهجري.

 توفر الحلول الواردة أدناه خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا 

العامل املنشود.

 إال أن ذلك ليس سوى بداية، فلن ننهض أقوى مام كنا عليه 

 إال عرب العمل معاً جميعاً — الحكومات، وقطاع األعامل، 

 واملجتمع املدين والجمهور، ويف املقام األول األطفال واليافعني — 

لبناء مستقبل أفضل لكل طفل.

في مقدمة األولويات لالستثمار، وفي آخر قائمة اقتطاع المخصصات: 

برنامج عمل عاجل من أجل األطفال

 –1 
 االستثامر يف الحامية االجتامعية، 

ورأس املال اإلنساين، واإلنفاق عىل تعاٍف 

شامل للجميع وقادر عىل الصمود.

 –2 
 إنهاء الجائحة وعكس اتجاه الرتاجع 

املثري للقلق يف صحة الطفل وتغذيته، 

مبا يف ذلك عرب استغالل دور اليونيسف 

الحيوي يف توزيع لقاحات كوفيد–19

 –3 
 إعادة البناء عىل نحو أقوى من السابق من 

خالل ضامن التعليم الجيد، والحامية، 

والدعم للصحة العقلية الجيدة لكل طفل

 –4 
 بناء القدرة عىل الصمود لنتمكن 

من منع األزمات واالستجابة 

إليها وحامية األطفال منها
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 االستثمار يف احلماية االجتماعية، 
ورأس املال اإلنساني، واإلنفاق على تعاف 

شامل للجميع وقادر على الصمود

1

يضحك رانفير بحرارة وهو يلعب مع 
أصدقائه في مركز أنغانوادي في ناياكيدا، في 
والية راجستان، في الهند. وعلى غرار مراكز 

الرعاية النهارية، توفر مراكز أنغانوادي 
وجبات الطعام والخدمات الصحية 

 
ً
 وآمنا

ً
 سعيدا

ً
األساسية والتحصين ومكانا

للعب والتعلم لألطفال في القرى واملناطق 
الريفية في جميع أنحاء الهند. 
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ضمان تعاف شامل للجميع لكل طفل

ي جميع أنحاء العالم. 
 تهدد جائحة كوفيد–19 بتبعات اقتصادية طويلة الأجل ومدمرة للأطفال والمجتمعات المحلية والبلدان �ف

ي الفقر، وخسارة التعليم، وتراجع التغذية، 
ف أصلً الوطأة الأشد، إذ يعانون من تأث�ي العيش �ف  ويتحمل الأطفال الذين كانوا مهمش�ي

وتعطيل دعم الصحة العقلية.

عادة ما يتبع األزمات االقتصادية اقتطاعاٌت يف اإلنفاق الحكومي، مبا 

يف ذلك عىل الربامج املخصصة لألطفال. وإذا كرر العامل هذا النمط 

يف أعقاب كوفيد–19، سيتواصل الفقر والحرمان بني األطفال بعد مدة 

طويلة من تراجع األزمة املبارشة.

وملنع ضياع عقد، من الرضوري أن تستثمر البلدان باألطفال لتحقيق 

منو اقتصادي مستدام وشامل للجميع وضامن أنهم مستعدون لالقتصاد 

العاملي املستقبيل.

ونحن بحاجة ماسة إىل خطة لتحقيق تعاٍف شامل للجميع الستعادة 

مكتسبات التنمية السابقة التي تحققت بجهود كبرية، ولتجنب تبعات 

الفقر ملاليني إضافية من األطفال وأرسهم.

يتطلب التعايف الشامل للجميع:

1–  أن تكفل الحكومات اإلنفاق االجتامعي الحاسم األهمية لتضمن 

حامية األنظمة والتدخالت االجتامعية من اقتطاع املخصصات، 

وتوسيع األنظمة غري الكافية منها.

  •  يجب عىل جميع الحكومات أن تحدد وتحمي اإلنفاق املخصص 

لألطفال، وأن تتبنى مبدأ أن األطفال هم يف مقدمة أولويات 

االستثامر، ويف آخر قامئة االقتطاعات.

  •  توسيع برامج الحامية االجتامعية القادرة عىل الصمود ملصلحة 

األطفال األشد ضعفاً، وبرصف النظر عن وضعهم من حيث 

الهجرة، إضافة إىل األرس التي تعيل أطفاالً، مبا يف ذلك العمل 

عىل توفري استحقاقات شاملة لألطفال، وخدمات صديقة 

لألطفال مبا يف ذلك الرعاية النهارية الجيدة وامليسورة الكلفة.

2–  أن تضمن الحكومات االستخدام األفضل واألكرث مساواة وفاعلية 

وكفاءة للموارد املالية عىل امتداد القطاعات االجتامعية لتطوير 

رأس املال اإلنساين.

  •  هذا يشمل ضامن أن يكون التعايف من جائحة كوفيد–19 تعافياً 

أخرض، وقليل االعتامد عىل الكربون، وشامالً للجميع، وذلك 

لضامن عدم إضعاف قدرة أجيال املستقبل عىل معالجة أزمة 

املناخ واالستجابة إليها.

3–  أن يوّجه املانحون الدوليون التمويل نحو تحقيق تعاٍف شامل 

للجميع يحمي األطفال، خصوصاً أشدهم فقراً وعرضة للتهميش.

  •  املحافظة عىل التزامات املساعدات الخارجية أو زيادتها، 

وتحديد خيارات متويل جديدة محددة بالسياق، وتوجيه التمويل 

للبلدان األشد تأثراً واألقل قدرة عىل تحمل ديون جديدة.

  •  العمل عىل تخفيف عبء الدين، مبا يف ذلك متديد التعليق 

الحايل لخدمة الدين للبلدان املتوسطة الدخل فيام يتجاوز 

كانون األول / ديسمرب 2021. وضامن تنفيذ أنشطة منسقة 

تغطي جميع الدائنني إلعادة هيكلة الدين، وتقليصه عند 

الرضورة.

فتاة الجئة من الروهينغا تقفز عبر بركة 
ماء كبيرة خلفتها األمطار األخيرة في مخيم 

بالوخالي لالجئين الروهينغا في منطقة 
كوكس بازار، بنغالديش.
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 االستثمار في اإلمكانات غير المستغلة للمهاجرين والالجئين 
والمهجّرين اليافعين 

ي المواهب
ي بعد جائحة كوفيد–19 هناك الستثمار �ف

نسا�ف ف الطرق لزيادة رأس المال الإ  من ب�ي

ي تظل غ�ي مستغلة إىل حد بعيد.
ي ريادة الأعمال — وال�ت

ف وقدراتهم �ف ف المتنقل�ي والأفكار الفريدة لليافع�ي

  غالباً ما يتمتع الشباب املهاجرون واملهّجرون بالقدرة عىل الصمود 

وبدافعية كبرية وخربة يف التغلب عىل الصعوبات، كام يتمتعون 

بإمكانية املساعدة يف حل بعض من أعظم التحديات.

  •  حسبت رشكة ‘ماكينزي’ العاملية لالستشارات، شّكل املهاجرون 

3.4 باملئة من سكان العامل يف عام 2015، إال أنهم أسهموا 

بحوايل 10 باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل للعامل.

  •  وتتأثر حياتنا يومياً باالبتكارات واملنتجات التي طورها 

مهاجرون أو الجئون. ويف عام 2017، كان زهاء نصف 

 الرشكات الواردة يف قامئة مجلة ‘فورتشني’ ألكرب 500 رشكة 

قد تأسست عىل يد أمريكيني مهاجرين أو أبناء مهاجرين.

وبينام تتوفر املواهب يف جميع أنحاء العامل، إال أن الفرص تظل قليلة 

للعديد من الناس. يجب عىل الحكومات واملانحني يف جميع أنحاء 

العامل أن يبذلوا املزيد من الجهد لكرس العوائق التي تقف يف طريق 

هذه اإلمكانات الهائلة من أجل إعادة البناء عىل نحو أفضل من السابق.

 ويتطلب إطالق عنان اإلمكانات غري املستغلة ملواهب 
اليافعني املتنقلني:

  •  أن تزيل الحكومات العوائق التي متنع األطفال واليافعني 

املتنقلني من الحصول عىل التعليم والرعاية الصحية والحامية 

االجتامعية، وهذا يتضمن فتح املدارس الوطنية أمام جميع 

األطفال برصف النظر عن وضعيتهم من حيث الهجرة، وإلغاء 

الرسوم املدرسية، وتأسيس برامج منح دراسية وتدريب مدفوع 

األجر، وتوفري مساعدات مالية لرشاء املستلزمات املدرسية.

  •  أن تعرتف الحكومات بالتحصيل العلمي واملؤهالت السابقة 

لألطفال واليافعني املهاجرين واملهجرين. وميكن االستفادة من 

حلول رقمية مبتكرة لتحقيق هذا األمر.

  •  أن توّسع الحكومات جهودها إلغالق الفجوة الرقمية وخلق 

فرص أكرث لألطفال والشباب الالجئني واملهاجرين لالنتقال 

من التعلّم إىل كسب العيش.

  •  أن تعمل الحكومات ومقدمو الرعاية والخدمات االجتامعية 

عىل تزويد اليافعني مبزيد من املعلومات ذات الصلة واملوجهة 

بشأن فرص التعليم والعمل املتوفرة. ويجب توفري هذه 

املعلومات بلغات يفهمها الشباب املتنقلون، ونرشها عرب قنوات 

متاحة لهم ويثقون بها — مثالً، بالعمل مع مجتمعات الشتات، 

أو جامعات الشباب، أو تطبيقات الرتاسل االجتامعي. أم تحمل طفلها 
الصغير في مخيم 

صحي مؤقت في 
نيبال.

© UNICEF/ 
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من مرشوع صور جيل الكورونا، بالرشاكة بني 
.Magnum Photos اليونيسف و

عطي “مانيجا” )واقفة في الصورة(، وعمرها 13 سنة، 
ُ
ت

 في اللغة اإلنجليزية في جزيرة ليسبوس باليونان في 
ً
درسا

“مدرسة النجوم”، التي تديرها مع صديقتها “أتيفي” في 
مركز موريا لالستقبال وتحديد الهوية، وهو أكبر مخيم 

لالجئين واملهاجرين في أوروبا. وتنحدر كال الفتاتين من 
أصول أفغانية بيد أنهما ولدتا في إيران حيث عاشتا حتى 

 بالحصول على صفة 
ً
هاجرتا مع أسرتيهما إلى اليونان أمال

اللجوء في بلد من بلدان االتحاد األوروبي. وال يتمكن 
األطفال الالجئون من االلتحاق باملدارس الحكومية في 

اليونان؛ وقررت الصديقتان أن تؤسسا مدرسة خاصة 
 لتعليم اللغتين اإلنجليزية والفارسية. 

ً
بهما تقدم دروسا
وتقول “مانيجا”، 

  “أنا شغوفة بالتدريس. ونحن نوفر كمامات 
لكل طالب في الصف، ونطلب منهم غسل 

أيديهم، كما نعمل على تنقية الهواء… أريد 
أن أكبر وأنفع مجتمعي املحلي”.
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إهناء اجلائحة وعكس اجتاه الرتاجع املقلق 
يف صحة الطفل وتغذيته، مبا يف ذلك عرب 
استغالل دور اليونيسف احليوي يف توزيع 

لقاحات كوفيد–19

2

طفلة عمرها 3 سنوات يتم قياس ذراعها 
ضمن برنامج التغذية العالجية ملر�شى 

العيادات في داغون سيكان، ميانمار.

© UNICEF/UN0556774/Htet
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ضمان إمكانية الوصول المتساوية والمنصفة للقاحات كوفيد–19

يجب أن تتوفر فرصة متساوية لجميع الناس لتلقي لقاح كوفيد–19 برصف النظر عن هويتهم أو مكان عيشهم أو وضعهم من حيث الهجرة 

. ي
ث�ف ي أو وضعهم الجتماعي أو انتمائهم الإ

أو جنسيتهم أو نوعهم الجنسا�ف

طاملا ظل الفريوس ينترش، سيواصل التحّور وعبور الحدود ونرش املرض 

واإلرضار باالقتصاد العاملي وتعطيل الخدمات األساسية لألطفال 

والشباب. وكلام طالت املدة إىل أن يتم توفري اللقاحات للجميع كلام زاد 

الخطر عىل العامل بأجمعه وزادت صعوبة منع ضياع عقد.

ومن أجل إبطاء انتشار كوفيد–19 والحد من تأثريه املدمر، يجب عىل 

الحكومات القيام بعمل عاملي منّسق لضامن إمكانية الوصول املتساوية 

واملنصفة للقاحات كوفيد–19. ورغم التقدم الذي تحّقق يف العام 

املايض، ما زال معدل تقديم اللقاحات يف البلدان املنخفضة الدخل 

متدنياً إىل درجة صادمة. يجب عىل البلدان األكرث ثراًء أن تبادر يك 

تضمن أال يتواصل انعدام املساواة هذا يف عام 2022.

وهذا بالطبع هو الترصف الصائب، لكنه أيضاً رضوري لجهود التعايف 

العاملية. وتشري التقديرات إىل أن انعدام املساواة يف إمكانية الحصول 

عىل لقاحات كوفيد–19 قد يكلّف االقتصاد العاملي 9.2 تريليونات دوالر.

ويتطلب الوصول إىل جميع الناس بلقاحات كوفيد–19:

•  أن توفر الجهات املانحة للمساعدات متويالً كامالً ملبادرة ترسيع 

إتاحة أدوات مكافحة كوفيد–19 ومرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات 

كوفيد–19 عىل الصعيد العاملي — وهو ائتالف عاملي ملنظامت 

تعكف عىل تطوير ونرش وسائل التشخيص والعالج واللقاحات 

املطلوبة إلنهاء أسوأ تأثريات الجائحة، مبا يف ذلك توفري الدعم 

لجهود البلدان يف تقديم اللقاحات.

 •  أن تقوم البلدان التي تتلقى عدداً من الجرعات يفوق ما تحتاجه 

لتحصني جميع السكان الراشدين فيها، بإقراض الجرعات 

الزائدة فوراً إىل مرفق كوفاكس أو التربع بها.

 •  أن تضمن جميع الحكومات أن اسرتاتيجياتها املعنية باللقاحات 

شاملة للجميع — إيالء األولوية لألفراد األشد ضعفاً وبرصف 

النظر عن مكانتهم، وبذل جهود إضافية للوصول إىل هؤالء 

األفراد واملجتمعات املحلية، مبا يف ذلك الالجئون واملهاجرون 

واملهّجرون داخلياً.

 •  أن تويل البلدان أولوية للقاحات املنقذة لألرواح، وتحمي خدمات 

الصحة العامة — بدءاً باألشد ضعفاً والعاملني يف الخطوط 

األمامية، عندما يكون عدد اللقاحات املتوفرة محدوداً.

إضافة إىل تقديم اللقاحات، يجب أن تستمر اإلجراءات من قبيل توعية 

الناس بشأن هذا املرض ومامرسة التباعد البدين وغسل األيدي باملاء 

والصابون، بوصف هذه اإلجراءات مامرسات رضورية للسيطرة عىل 

انتشار كوفيد–19.
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حماية األطفال من األمراض الفتاكة التي يمكن منعها

ي يمكن منعها، لكن يتطلب ذلك جهوداً جماعية 
نهاء جائحة كوفيد–19 ووضع مسار للقضاء عىل الأمراض ال�ت ثمة فرصة تاريخية متاحة للعالم لإ

ي كل مكان. وهذه هي 
للوصول إىل كل طفل وكل مجتمع محىلي باللقاحات وإعمال الحق بالحصول عىل الرعاية الصحية الأساسية لكل شخص �ف

ي يمكن منعها.
الطريقة الوحيدة لتعجيل التقدم نحو الهدف العالمي بإنهاء وفيات الأطفال ال�ت

تُعترب اللقاحات، إىل جانب غسل األيدي باملاء والصابون، إحدى التدخالت 

الصحية األكرث كفاءة من حيث الكلفة: فقد منعت اللقاحات 37 مليون 

وفاة عىل امتداد السنوات العرشين املاضية يف البلدان املتوسطة الدخل 

والبلدان املنخفضة الدخل. مع ذلك، توىف 7.4 ماليني طفل ومراهق ويافع 

يف عام 2019 من جراء أمراض ميكن منعها أو عالجها.

ويتطلب الوصول إىل كل طفل ومجتمع محيل باللقاحات 
والخدمات الصحية:

 •  تعزيز األنظمة الصحية يف البلدان األشد فقراً من خالل زيادة 

االستثامرات املوجهة، وحامية ميزانيات املساعدات، واإليفاء 

بااللتزامات القامئة لدعم خدمات صحة األطفال املنقذة لألرواح 

مبا يف ذلك التحصني.

 •  االستثامر يف الرعاية الصحية األساسية، مبا يف ذلك الرعاية 

الصحية املجتمعية كحزمة شاملة تغطي الصحة والتغذية واملياه 

والرصف الصحي.

 •  أن تعكف جميع الحكومات عىل تطوير وتنفيذ خطط وطنية 

طموحة للوصول إىل كل طفل باللقاحات األساسية.

 •  إيالء األولوية للمجتمعات املحلية التي فيها أطفال ‘بدون أي جرعة’ 

 ممن يظلون مفتقرين لخدمات التحصني األساسية الروتينية 

يف كل سنة.

 •  ضامن أن االلتزامات السياسية الحالية بشأن لقاحات كوفيد–19 

تؤدي إىل استثامر يف خدمات الرعاية الصحية األساسية التي 

ميكنها الوصول إىل كل شخص يف كل مجتمع محيل.

 •  بناء الثقة باللقاحات — املضادة لكوفيد–19 واللقاحات الروتينية 

التي تنقذ أرواح األطفال — من خالل عمل جامعي يشمل 

الفاعلني اإلمنائيني واملجتمعات املحلية والحكومات والعاملني يف 

الرعاية الصحية.

تم تطعيم كارال فلوريس، 7 سنوات، 
خالل يوم تطعيم جماعي في مجتمع 

سان فيسنتي املحلي، في والية ميراندا، 
جمهورية فنزويال البوليفارية.
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التصدي ألزمة تغذية الطفل

وري لضمان أننا نعيد البناء بعد الجائحة ي مغذي وآمن لكل طفل هو أمر �ف
 إن ضمان توف�ي نمط غذا�أ

عىل نحو أقوى من السابق بالفعل وأننا نضمن صحة أجيال المستقبل وعافيتها.

ميكن لسوء املدخول الغذايئ يف السنوات املبكرة من حياة األطفال أن 

يؤدي إىل أرضار ال رجعة فيها ألجسامهم وأدمغتهم التي تنمو برسعة، 

مام يؤثر عىل أدائهم املدريس، وآفاق حصولهم عىل عمل يف املستقبل.

ومع أننا نعلم هذا األمر منذ سنوات عديدة، إال أنه مل يحدث سوى 

تقدم ضئيل يف توفري النوع الصحيح من األغذية املغذية واآلمنة 

التي يحتاجها األطفال الصغار للنامء والتطور منواً صحياً — وتؤدي 

التعطيالت املستمرة الناشئة عن تأثريات كوفيد–19 إىل تفاقم الوضع 

يف الوقت الذي نحتاج فيه حاجة ماسة إىل تحقق تحّسن يف الوضع.

مثة حلول متعددة ملواجهة األمناط الغذائية السيئة، بقدر تعّدد محركاتها. 

وبغية تقديم أمناط غذائية مغذية وآمنة وميسورة الكلفة لكل طفل، يجب 

أن تعمل الحكومات واملانحون ومنظامت املجتمع املدين والفاعلون 

اإلمنائيون معاً إلحداث تحّول يف أنظمة الغذاء والصحة والحامية 

االجتامعية وتحسني التدخالت الرامية ملنع أشكال سوء التغذية األكرث 

شدة ومعالجتها.

 يتطلب تقديم أمناط غذائية مغذية وآمنة
وميسورة الكلفة لكل طفل:

 •  أن يعمل جميع من ميلكون القدرة والتأثري عىل زيادة توافر 

األغذية املغذية وتيسري كلفتها — مبا يف ذلك الفواكه والخضار 

والبيض ومشتقات األلبان والسمك واللحوم واألغذية املعززة — 

من خالل تحفيز إنتاجها، وجعلها أقل كلفة وأكرث توفراً.

 •  أن تنّفذ الحكومات معايري وترشيعات وطنية لحامية األطفال 

الصغار من األغذية املصّنعة وفائقة التصنيع غري الصحية وإنهاء 

مامرسات التسويق الضار لألغذية واملرشوبات غري الصحية التي 

تستهدف األطفال واألرس.

 •  أن تحيي الحكومات والفاعلون اإلمنائيون أنشطتهم إلنهاء 

الهزال بني األطفال — مبا يف ذلك تدريب العاملني املجتمعيني 

ومقدمي الرعاية عىل إدراك العالمات املبكرة للهزال؛ والقيام 

بأنشطة منسقة ومحلية ملنع نشوء نقاط ساخنة لإلصابة بالهزال؛ 

وتعبئة متويل جديد للعالج املنقذ لألرواح، مبا يف ذلك األغذية 

العالجية الجاهزة لالستخدام.

 •  أن يعمل املانحون اإلمنائيون واإلنسانيون عىل مضاعفة 

التزاماتهم املالية — كحد أدىن — ملكافحة سوء التغذية وااللتزام 

بالحلول التي نعلم أنها ناجعة.

•  نشأة األطفال يف الفقر. غالباً ما تكافح األرس التي 

تعيش يف بلدان منخفضة الدخل، واألرس املعيشية 

املنخفضة الدخل عموماً، لتحمل كلفة األغذية املغذية 

واآلمنة لألطفال، مبا يف ذلك الفواكه والخضار 

والحليب والسمك والبيض واللحوم.

•  تؤدي النزاعات، وتغري املناخ، وجائحة كوفيد–19 

أيضاً دوراً رئيسياً يف الحد من توافر األغذية املغذية 

واآلمنة وزيادة كلفتها ملاليني األطفال الصغار.

•  وفرة األغذية املصّنعة املفتقرة للمغذيات والغنية 

بالسكر وامللح والدهون والضارة بالصحة. تنترش 

األغذية غري الصحية انتشاراً واسعاً يف املدن الكبرية 

واملناطق الريفية عىل حٍد سواء، وغالباً ما تكون 

مصحوبة باسرتاتيجيات تسويق مضللة تستهدف 

األطفال واألرس.

ما الذي حيرّك أزمة التغذية؟
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إعادة البناء على حنو أقوى من السابق 
من خالل ضمان التعليم اجليد، واحلماية، 
والدعم للصحة العقلية اجليدة لكل طفل

3

يعكف “كايو”، 12 سنة، على إنهاء وظيفة مدرسية 
منزلية في منزله في “إيتاكاري” في البرازيل. 

م مدرسوه جلسات دعم عبر غرف صفية 
ّ
وقد نظ

 لعدم توفر اإلنترنت في منزل 
ً
افتراضية، ولكن نظرا

“كايو” وعدم توفر أي هاتف ذكي أو جهاز حاسب، فقد 
عجز عن املشاركة في األنشطة املدرسية عبر اإلنترنت. 
 مع كل املتطلبات املدرسية 

ً
وبما أنه وجد نفسه وحيدا

ومن دون هيكل الدعم الذي توفره املدرسة، يجد 
 أن يواكب دروسه. 

ً
“كايو” أن من املستحيل عليه تقريبا

وقد أدت الجائحة إلى مفاقمة الفجوات في انعدام 
املساواة في التعليم، مما دفع “كايو” للتخلف أكثر عن 

الركب في هذه السنة الحاسمة من تعليمه.
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ستئناف التعليم الوجاهي وتحسين نوعية التعليم لكل طفل

ف الأطفال. وح�ت قبل كوفيد–19، كان العالم يكابد أزمة تعليم.   لقد أدت الجائحة إىل قلب التعليم رأساً عىل عقب لملي�ي

وأمامنا الآن فرصة تتوفر مرة كل جيل لإصلح هذه الأزمة — بدءاً بإعادة الأطفال إىل المدارس.

إن إمكانية الحصول عىل تعليم جيد متثل حقاً وفرصة حاسمة لكل طفل، 

فاملعرفة األساسية بالقراءة والحساب هي رشط مسبق للتعليم الجيد، 

إذ تضمن هذه املهارات أن بوسع الطفل االزدهار يف التعليم االبتدايئ 

والثانوي ومن ثم االنتقال إىل سوق العمل.

وبوسع االستثامر يف التعليم قبل االبتدايئ، ال سيام لألطفال املهمشني 

وأولئك املتأثرين بفقر التعليم، أن يُحدث تحوالً يف حياتهم وحياة 

أرسهم ومجتمعاتهم املحلية. وبوسع إتاحة الحصول عىل التعليم الرقمي 

يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل أن يعمل أيضاً 

كعامل كبري لتحقيق املساواة.

وبغية التصدي ألزمة التعليم، يجب علينا أن نضمن أن يكتسب كل 

طالب املهارات الالزمة ليحقق كامل إمكاناته، مبا يف ذلك من خالل 

التعليم الرقمي الجيد.

يتطلب ضامن إمكانية الحصول عىل تعليم جيد لكل طفل:

 •  حامية ميزانيات التعليم من التأثري االقتصادي لكوفيد–19، 

وإيالء األولوية لألطفال األشد ضعفاً، ليس فقط ملصلحة الجيل 

الحايل من األطفال، بل أيضاً ملصلحة قوة العمل املستقبلية، 

والنمو االقتصادي، والتامسك االجتامعي.

 •  مساعدة املعلمني واإلداريني عىل تقديم أساس سليم يف القراءة 

والحساب.

 •  إيالء األولوية إلعادة فتح املدارس وتوفري دعم كاٍف للمعلمني 

واملدارس لجعل هذا األمر ممكناً.

ص الحكومات واملانحون من القطاع الخاص ما ال يقل   •  أن تخصِّ

عن 10 باملئة من ميزانية التعليم، أو املساعدات، للتعليم قبل 

االبتدايئ. وهذا يضمن جاهزية األطفال للتعلم عند بلوغهم سن 

االلتحاق باملدرسة االبتدائية.

 •  تطوير حلول دامئة وواسعة النطاق تتضمن إقامة رشاكات بني 

القطاع الخاص والحكومات ورشكاء آخرين لربط كل طفل 

ويافع — حوايل 3.5 باليني — باإلنرتنت بحلول عام 2030. وهذا 

يعني أن تزيد الرشكات املزودة للتعليم الرقمي إمكانية الوصول 

إىل محتواها ومنصاتها؛ وأن يعمل املجتمع الدويل — خصوصاً 

القطاع الخاص — عىل تخفيض كلفة األجهزة الرقمية؛ وأن تطور 

جميع الرشكات املشغلة لشبكات االتصال الخلوي حلوالً إلتاحة 

الوصول إىل محتوى التعليم الرقمي من أي مكان؛ وأن تعمل 

كل حكومة عىل خلق فرص للشباب ليؤدوا دوراً يف وضع رؤية 

جديدة للتعليم.

 •  إيقاف جميع االعتداءات عىل املدارس، واحرتام العاملني يف 

التعليم وحاميتهم. ويجب عىل الدول األعضاء أن تصادق عىل 

إعالن املدارس اآلمنة وأن تحث الدول األخرى عىل املصادقة 

عليه، وأن تتخذ كافة اإلجراءات الرضورية لضامن التنفيذ الكامل 

والفعال لهذا اإلعالن.

 

يستخدم الطالب أجهزة الكمبيوتر 
املحمولة التي تقدمها اليونيسف خالل 

أنشطة مهارات التعلم في مدرسة النصر 
الثانوية في محافظة صنعاء، اليمن.
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االستثمار في الصحة والعافية العقليتين لألطفال واليافعين

ي الوقت الذي يواجه فيه الأطفال واليافعون العديد من الصعوبات لعافيتهم العقلية، تشكل الجائحة لحظة حاسمة للدفع قدماً بتغي�ي جذري 
�ف

ي مجال الصحة العقلية.
�ف

لقد أظهرت جائحة كوفيد–19 مدى أهمية الصحة والعافية العقليتني 

لجميع األطفال واملراهقني ومقدمي الرعاية واألرس يف جميع البلدان، 

كام أبرزت هشاشة أنظمة الدعم للصحة العقلية يف العديد من البلدان، 

مؤكدًة من جديد عىل الكيفية التي تقع فيها هذه الصعوبات، وعىل نحو 

غري متناسب، عىل املجتمعات املحلية األشد ضعفاً.

يواجه األطفال واملراهقون األكرث عرضة للتهميش والتمييز، مبن فيهم 

املعرضون للفقر والعنف واإلهامل أو الذين يعيشون يف أزمات إنسانية 

وظروف تهجري، أكرب خطر باإلصابة باعتالالت يف الصحة العقلية، بيد 

أنهم األقل أرجحية بأن يحصلوا عىل الدعم.

وبينام يظل تأثري الجائحة الطويل األجل عىل الصحة العقلية لألطفال 

غري واضح، تُشكل جهود التعايف العاملية فرصة فريدة للتصدي ألزمة 

الصحة العقلية.

ويُعترب املنع املبكر العتالالت الصحة العقلية أمراً رئيسياً، فبوسعه كرس 

حلقة سوء الصحة العقلية العابر لألجيال وأن يُحِدث تحوالً يف نتائج 

الصحة العقلية للجيل الحايل وأجيال املستقبل.

وللخروج من هذه الجائحة أقوى من قبل وضامن مستقبل أفضل 

لكل طفل، يجب عىل الحكومات أن تستثمر يف الدعم الجيد لحامية 

األطفال من اإلهامل واإلساءات وتعزيز الصحة العقلية لجميع األطفال 

واليافعني، مع تركيز خاص عىل إنهاء صعوبات الطفولة التي تدفع إىل 

ظهور نتائج سيئة يف الصحة العقلية.

تتطلب حامية الصحة العقلية ودعمها لكل طفل ويافع:

 •  أن تستثمر الحكومات يف خدمات أفضل للحامية، والصحة 

العقلية والدعم النفيس االجتامعي، وعىل امتداد جميع القطاعات 

والخدمات املجتمعية.

 •  أن تدعم الحكومات والخدمات الوطنية واملحلية ذات الصلة 

األرس من خالل توسيع برامج تنشئة األطفال التي تشجع تقديم 

الرعاية املستجيبة والحانية ودعم عافية الوالدين ومقدمي 

الرعاية وصحتهم العقلية.

 •  أن تدعم الحكومات مقدمي التعليم ومزودي الرعاية املجتمعية 

لضامن أن جميع املدارس تدعم الصحة العقلية من خالل 

توفري خدمات جيدة وعالقات إيجابية، وأن األطفال واملراهقني 

يتعلمون ويتفاعلون ضمن بيئات آمنة، يف العامل الواقعي وعىل 

شبكة اإلنرتنت عىل حٍد سواء.

 •  أن يستجيب جميع الفاعلني املعنيني ملا يتعرض له األطفال 

من إساءات وإهامل، وضامن أن يتمكن األطفال وأرسهم من 

الوصول إىل خدمات مستجيبة والحصول عىل الرعاية والعدالة، 

ومنع تكرار اإلساءات واإلهامل.

 •  أن تؤدي الحكومات والخدمات الوطنية واملحلية املعنية دوراً 

فاعالً يف معالجة الوصم وتشجيع فهم أفضل للصحة العقلية. 

وسيتحقق ذلك، جزئياً، من خالل اإلرشاك الجدي لألطفال 

واليافعني يف تصميم السياسات والربامج وتنفيذها.
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فتيات في قرية أليبيت، في جنوب 
تشاد.

© UNICEF/UN0291831/Frank Dejongh

“لم تعد بعض البنات إلى املدرسة بعد كوفيد 19 ألنهن خائفات… لقد غيرت الجائحة الطريقة التي أرى 

 كما كان يبدو عليه… وآمل أن جميع البنات 
ً
 ومستقرا

ً
بها العالم، إذ بتُّ أعرف اآلن أن العالم ليس هادئا

في تشاد سيكافحن من أجل مستقبلهن”. 

التيشيا، تشاد، من املوسم الثاني لسلسة “التصدي لكوفيد-19” )اليونيسف(. 
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بناء القدرة على الصمود لنتمكن من منع األزمات 
واالستجابة إليها وحماية األطفال منها، بما في 
ذلك عبر نهج جديدة إلنهاء المجاعات وحماية 

األطفال من تغير المناخ ووضع رؤية جديدة 
لإلنفاق في أوضاع الكوارث

نسانية، وترسيخ انعدام المساواة،  اعات، وتغ�ي المناخ، وكوفيد–19 يؤدي إىل تعميق الأزمات الإ ف  ثمة مزيج سام من ال�ف

ودفعنا بعيداً عن إعمال حقوق الأطفال والأهداف الطموحة بتحقيق التنمية المستدامة.

4

استفادت تيلما، البالغة من العمر 36 
، التي تظهر هنا مع أطفالها الثالثة، 

ً
عاما

من املساعدة خالل فترة حجر الكورونا من 
خالل برنامج بونو فاميليا للتحويالت النقدية 

الطارئة، الذي وضعته حكومة غواتيماال 
بدعم من اليونيسف والبنك الدولي.

© UNICEF/UNI388999/Mussapp
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ملاذا حنتاج إىل هنج جديد ملعاجلة األزمات؟

 •  الجوع يتزايد. عاىن زهاء ُعرش سكان العامل — ما يصل إىل 

811 مليون شخص — من الجوع يف عام 2020. وباتت املجاعات 

تلوح يف األفق من جديد، مع أنها كان ينبغي أن تصبح من 

منسيّات البرشية.

•  كانت السنوات الـ 10 املاضية هي األكرث حرارة يف السجالت، 

وزادت الكوارث املتصلة باملناخ بثالثة أضعاف يف السنوات 

الـ 30 املاضية. وقد أثرت تلك الكوارث تأثرياً أكرب عىل األطفال 

واألرس األشد ضعفاً — وهي تهدد األمن الغذايئ، وتزيد نقص 

املياه، وتجرب الناس عىل مغادرة بيوتهم، وتزيد خطر اندالع 

النزاعات ووقوع حاالت طارئة يف الصحة العامة.

•  يعيش أكرث من 400 مليون طفل حالياً يف مناطق تعاين من 

ضعف من درجة عالية أو عالية جداً يف مجال املياه. ومن 

املرجح أن يتفاقم هذا الوضع مع تأثريات تغري املناخ التي 

ستؤدي إىل زيادة تواتر حاالت الجفاف، واإلجهاد املايئ، 

والتغرّيات املوسمية والسنوية، والتلوث، والطلب والتنافس 

عىل املياه.

•  بات عدد األطفال املهّجرين أكرث من أي وقت مىض. تعرّض 

أكرث من 82 مليون شخص يف العامل إىل تهجري قرسي يف العام 

املايض، ومثة نسبة هائلة من األطفال بينهم تصل إىل 42 باملئة. 

وكان من أكرب محركات التهجري القرسي هي الكوارث التي نشأ 

العديد منها عن تغري املناخ، وشح املياه، والنزاعات.

•  تستمر الحروب يف التسبب بخسائر فادحة عىل املدنيني، مبن 

فيهم األطفال. كام تستمر مامرسات سيئة ومبعدالت خطرية، 

مبا فيها إجبار األرس عىل مغادرة بيوتها، وشن هجامت ضد 

األطفال، مبا يف ذلك ضد الهياكل األساسية املدنية الرضورية 

لبقائهم. وقد تحققت األمم املتحدة يف عام 2020 من وقوع 

23,946 انتهاكاً ضد األطفال يف أوضاع النزاعات. وهذا يعني 

وقوع 72 انتهاكاً يومياً، أو 3 انتهاكات يف كل ساعة.

مل يكن العامل مستعداً لجائحة كوفيد–19 — وكان بطيئاً جداً يف 

االستجابة لكوارث أخرى عديدة مرتبطة باملناخ والنزاعات يف السنوات 

القليلة املاضية. ويواجه ماليني األطفال خطراً وشيكاً إذا أخفقنا عن 

االستجابة لتلك االحتياجات برسعة وثبات.

طائرة تحمل 9 أطنان من اإلمدادات الطبية لليونيسف تصل 
إلى مطار توكومن الدولي، في بنما، ملواصلة دعم االستجابة ضد 

الكورونا في املنطقة. ستوزع اإلمدادات عبر املستودع اإلقليمي 
للشؤون اإلنسانية، على بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي.
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جعل اجملاعات وانعدام األمن الغذائي من املاضي

نحن بحاجة إىل خطة عمل دولية ومساءلة لجعل المجاعات وانعدام 

ي للجميع.
ي أمراً من الما�ف

الأمن الغذا�أ

وهذا يعني:
 •  االستثامر يف نُهج أطول أجالً، ووقائية، ومتعددة املسارات تتجاوز 

تقديم املساعدات الغذائية كام تويل األولوية لألطفال بوصفهم 

األشد تأثراً بهذه األزمات.

 •  لكن يف نهاية املطاف، يجب أن ندرك ماهية املجاعات: فهي 

أزمات سياسية تتطلب حلوالً سياسية. ونحن بحاجة إىل إرادة 

جامعية ومساءلة، لضامن االستجابة إلخفاقات الحكومات 

بشكل يسبق توطّد املجاعة، وضامن استمرارية إمكانية الوصول 

اإلنسانية، وااللتزام بقوانني النزاعات وأعرافها.

عمل عاجل حلماية األطفال من تغري املناخ 
وإبطاء التصاعد العاملي املدمر يف درجات احلرارة

ي العالم هو ظاهرة حقيقية وتحدث الآن وتشّكل 
ّ المناخ �ف إن تغ�ي

ي كل مكان. إل أن الأهداف الحالية 
خطراً عىل جميع الأطفال �ف

 لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، وهي الطريقة الوحيدة لتفادي 

ات أزمة المناخ، ليست كافية. أسوأ تأث�ي

تتطلب حامية األطفال من تغري املناخ الجاري حالياً وتفادي 
أسوأ تأثريات أزمة املناخ:

 •  أن تضع الحكومات خريطة طريق لتقليص االنبعاثات إىل ‘رصيد 

صاٍف صفري’ بحلول عام 2050.

 •  تحقيق زيادة رسيعة يف االستثامر يف التكيف املناخي والقدرة 

عىل الصمود للخدمات االجتامعية الرئيسية لألطفال، مبا يف 

ذلك الخدمات الرضورية يف قطاعات املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، والصحة، وأنظمة الغذاء، يك تكون أكرث 

استدامة وقليلة االعتامد عىل الكربون وقادرة عىل الصمود أمام 

تأثريات تغري املناخ. وهذا يشمل أيضاً تزويد األطفال بتعليم 

حول املناخ ومهارات خرضاء، وهي رضورية لتكيّفهم ولالستعداد 

لتأثريات تغري املناخ.

 •  ضامن أن حقوق األطفال واحتياجاتهم هي يف مركز السياسات 

املعنية باملناخ والبيئة، وضامن استشارة األطفال واالستامع إىل 

أصواتهم عند اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم مبارشة.

 •  أن ترُشك الحكومات رسمياً اليافعني يف جميع املفاوضات 

والقرارات الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك حول 

املناقشات العلمية والسياسية الناشئة حول إمكانية التنقل املرتبطة 

باملناخ؛ ويجب أن يكون لألطفال واليافعني املتنقلني مكان عىل 

طاولة الحوار بشأن عمليات تغري املناخ وعىل كافة املستويات.
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رؤية جديدة بشأن اإلنفاق على الكوارث

ثمة حاجة إىل إعادة التفك�ي عىل نحو واسع بشأن كيفية مقاربة 

ات. ي لمواجهة هذه التغي�ي
نسا�ف التمويل الإ

يتطلب االستعداد املالئم لألزمات املقبلة وإنفاق املال بطريقة 
تحمي األطفال األكرث عرضة للخطر:

 •  يف املقام األول، يجب أن يفي املانحون بوعودهم بخصوص 

التمويل اإلنساين يك نتمكن من إنقاذ األرواح وتفادي ضياع 

جيل. وهذا يعني متويال إنسانياً مرناً وطويل األجل حالياً، وتجنب 

اشرتاطات املانحني التي قد تعيق إمكانية الحصول عىل الدعم 

املنقذ لألرواح.

 •  يجب أن يلتزم املانحون بتمويل مرتب مسبقاً لتتمكن املنظامت 

اإلنسانية واإلمنائية، من قبيل اليونيسف، من تعبئة املوارد برسعة 

أكرب، وقبل مدة طويلة من وقوع رضر مدمر وال رجعة فيه عىل 

األطفال.

 •  وليس بوسعنا االنتظار لتوفري حامية ودعم أفضل لألطفال 

ومجتمعاتهم املحلية. يجب عىل جميع الفاعلني اإلنسانيني ضامن 

املشاركة الجدية للبلدان املستضعفة والجامعات املستضعفة 

واملجتمعات املحلية ضمن تلك البلدان يف التخطيط اإلنساين 

املستقبيل.

مضاعفة اجلهود حلماية األطفال يف احلرب

ي العالم، وقد توقف 
نسانية �ف اعات هي السبب الرئيسي للأزمات الإ ف ال�ف

اعات. ف ي معظم البلدان المتأثرة بال�ف
التقدم أو تراجع �ف

يتطلب ضامن السالم والحامية لكل طفل:
 •  أن يستثمر املانحون والفاعلون اإلنسانيون يف بناء السالم 

املراعي لألطفال محلياً ووطنياً ودولياً، وعىل أقل تقدير إعادة 

التأكيد عىل الحاجة إىل وقف مؤقت إلطالق النار لدعم 

عملية تقديم آمنة وفعالة وشاملة للجميع للقاحات كوفيد–19 

واالستجابة للجائحة وبذل جهود لتقديم الدعم. والسالم هو 

الحامية األفضل.

 •  أن يعمل جميع الفاعلني الذين يتمتعون بالتأثري عىل زيادة 

الضغط عىل أطراف النزاعات إلنهاء االنتهاكات الجسيمة ضد 

األطفال يف الحروب، مبا يف ذلك االنتهاكات التي تطيل أمد 

الحرب وتزيد انعدام األمن الغذايئ وتتسبب باملجاعات. ويجب 

أن يتضمن ذلك إعالناً سياسياً قوياً لتجنب استخدام األسلحة 

املتفجرة يف املناطق املأهولة وتجديد الجهود إلعادة إدماج 

األطفال يف مجتمعاتهم املحلية بعد التهجري أو النزاع.

 •  أن تُضاعف جميع أطراف النزاعات جهودها الحرتام القانون 

الدويل اإلنساين وضامن احرتامه من قبل الغري، ويجب عىل 

جميع الجهات التي متلك تأثرياً عىل أطراف النزاعات أن 

تشجب أي عمل أو امتناع عن أي عمل أثناء النزاعات يؤدي 

إىل منع األطفال ومجتمعاتهم املحلية من الحصول عىل الغذاء 

واملياه املأمونة وخدمات الرصف الصحي وغري ذلك من اإلغاثة 

العاجلة إبان النزاعات.
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