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8  حالة أطفال العامل لعام 2021

متهيد

ظل األطفال من جميع أنحاء العامل ممنوعني عن التوّجه إىل 

صفوفهم املدرسية، ومعزولني يف منازلهم، ومحرومني من الفرح 

اليومي املتأيت عن اللعب مع أصدقائهم – وكل ذلك نتيجة لجائحة 

كوفيد-19. وُدفعت ماليني أخرى من األرس إىل ربقة الفقر، وباتت 

غري قادرة عىل إعالة نفسها. وأخذت ظواهر عاملة األطفال، 

واإلساءات، والعنف الجنساين تتصاعد.

وسادت مشاعر الحزن واألمل والقلق بني العديد من األطفال، 

ويتساءل بعضهم إىل أين يتوجه العامل وأين مكانهم فيه.

ويف الواقع هذه أوقات صعبة عىل األطفال واليافعني، وهذه هي 

حالة أطفال العامل يف عام 2021.

ولكن حتى من دون الجائحة، فإن اإلجهاد النفيس-االجتامعي 

وضعف الصحة العقلية يبتيل عدداً كبرياً من األطفال، مبا يف ذلك 

ماليني األطفال الذين يُجربون عىل مغادرة بيوتهم يف كل سنة، 

يحملون ندوب النزاعات واملِحن الخطرية، ويُحرمون من إمكانية 

الوصول إىل املدارس والحامية والدعم.

ويف الواقع، ال متثل جائحة كوفيد-19 سوى غيض من فيض عندما 

يأيت األمر إىل ضعف نتائج الصحة العقلية.

وهو فيٌض بقينا نتجاهله ملدة طويلة، وإذا مل نترصف حياله 

فسيواصل التسبُّب بنتائج كارثية لألطفال واملجتمعات وحتى مدة 

طويلة بعد انتهاء الجائحة.

وعندما نتجاهل الصحة العقلية لألطفال، فإننا نقّوض قدرتهم 

عىل التعلّم والعمل وبناء عالقات ذات معنى واملساهمة يف 

العامل. وعندما نتجاهل الصحة العقلية للوالدين ومقدمي الرعاية، 

فإننا نقرّص يف تقديم الدعم لهم لتنشئة أطفالهم ورعايتهم بقدر 

استطاعتهم. وعندما نتجاهل قضايا الصحة العقلية يف مجتمعاتنا، 

فإننا نقفل الحوار، ونعزز الوصم، ومننع األطفال ومقدمي الرعاية 

من التامس املساعدة التي يحتاجونها.

ويف مواجهة هذا الواقع، فإننا كثرياً ما نلتزم الصمت، وكثرياً ما نقرّص 

عن استيعاب التعقيد الكامل ملعنى أن يكون املرء إنساناً. أو أننا 

نفشل يف إقرار أن "اإلجهاد النفيس ال ميثل سلوكاً شاذاً يتعني كبحه 

وإخفاؤه بعيداً، وإمنا هو جانب طبيعي من التجربة اإلنسانية"، عىل 

حد تعبري ليا لبيك، وهي منارصة لحقوق اإلنسان ومن املساهمني يف 

هذا املرشوع.

يجب أن نكف عن هذا الصمت.

ويجب أن نستمع إىل اليافعني يف جميع أنحاء العامل الذين يرفعون 

أصواتهم باطّراد ويطالبون بإجراءات حيال هذه القضية.

ويجب أن نترصف حيالها.

ومع هذا اإلصدار من تقرير حالة أطفال العامل، وهو أول تقرير يركز 

عىل الصحة العقلية، تعلن اليونيسف عن عزمها عىل االستامع – 

والعمل.

لقد عملنا يف السنوات األخرية للمساعدة يف ضامن الصحة العقلية 

والعافية النفسية االجتامعية لألطفال واملراهقني والوالدين ومقدمي 

الرعاية يف بعض من األوضاع األشد صعوبة يف العامل. كام عملنا 

عىل التصدي للتأثري الهائل للجائحة عىل الصحة العقلية. ففي 

عام 2020، وصلنا إىل 47.2 مليون طفل ومراهق ومقدم رعاية 

بدعم قائم عىل املجتمع املحيل للصحة العقلية والعافية النفسية 

االجتامعية، مبا يف ذلك حمالت توعية مجتمعية موجهة يف 116 بلداً 

– أو زهاء ضعفي عدد البلدان التي غطيناها يف عام 2019.
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وسيتزايد هذه االنهامك يف السنوات املقبلة، كام ستتزايد جهودنا لتأمني 

استثامرات للصحة العقلية ومعالجة بالء اإلهامل واإلساءات وصدمات 

الطفولة التي تقوض الصحة العقلية لعدد كبري جداً من األطفال.

وذلك ألننا نعلم أنه يتوجب علينا جميعاً أن نقوم مبزيد من العمل.

واآلن، وبالتعاون مع رشكاء رئيسيني من قبيل منظمة الصحة العاملية 

والحكومات وأكادمييني وجهات أخرى عديدة، يجب علينا جميعاً 

أن نُظهر التزاماً بالقيادة وباالستثامر من أجل تقديم دعم أفضل 

للصحة العقلية.

يجب علينا جميعاً أن نساعد يف كرس الصمت املحيط بالصحة 

العقلية – والتصّدي للوصم، وزيادة الوعي بالصحة العقلية، وضامن 

االستامع إىل أصوات اليافعني، وخصوصاً أولئك الذين عانوا من 

اعتالالت يف الصحة العقلية.

ويجب علينا جميعاً أن نلتزم بالعمل يف مجاالت رئيسية، من قبيل 

تقديم دعم أفضل للوالدين، وضامن أن تكون املدارس أماكن أكرث 

رفقاً وأماناً لألطفال، وكذلك – من خالل االستثامر يف تطوير قوى 

العمل – تلبية االحتياجات يف مجال الصحة العقلية لألرس من خالل 

مجاالت من قبيل الحامية االجتامعية والرعاية املجتمعية.

ومثة أمر حاسم أيضاً، وهو أن علينا جميعاً أن نعمل عىل تحسني 

جمع البيانات، والرصد الروتيني، واألبحاث – وهذا تحٍد رئييس 

لجميع العاملني يف منظومة األمم املتحدة. إن الصورة التي لدينا 

حول الصحة العقلية لألطفال هي صورة جزئية، وهي متيل بشدة 

نحو البلدان األكرث ثراًء يف العامل. وهذا يعني أننا نعلم القليل جداً 

حول الكيفية التي يتعاطى فيها األطفال واليافعون يف معظم أنحاء 

العامل مع الصحة العقلية. كام يعني أننا نعلم القليل جداً عن 

مكامن القوة املحتملة والدعم الذي قد تكون املجتمعات املحلية 

والثقافات املتنوعة قادرة عىل تقدميه لألطفال واألرس.

إن التحدي املاثل أمامنا هو تحٍد هائل، ورغم أن جهات عديدة 

بذلت أفضل ما لديها من جهود، ال سيام اليافعون الذين شاطروا 

قصصهم وأفكارهم وحامسهم من أجل التغيري، لكن بالكاد بدأ 

مجتمعنا الدويل يف التصدي لهذا التحدي. وعندما يتعلق األمر 

بالصحة العقلية، فإن جميع البلدان هي بلدان نامية.

ولكن إذا كان التحدي عظيامً، فإن العوائد املتأتية عن التصدي له 

هي عوائد أعظم – لكل طفل، ولكل أرسة، ولكل مجتمع محيل.

وال ميكننا االنتظار أكرث. وليس بوسعنا أن نخيّب جيالً آخر. اآلن هو 

أوان العمل.

هرنييتا هـ. فور

املديرة التنفيذية لليونيسف
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الرسائل الرئيسية

تشكّل اضطرابات الصحة العقلية يف جميع أنحاء 

العامل سبباً كبرياً، وغالباً ما يكون مهمالً، ملعاناة 

تؤثر عىل صحة األطفال واليافعني وتعليمهم 

وقدرتهم عىل تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ر أن أكرث من 13 باملئة من 	  يُقدَّ

املراهقني من الفئة العمرية 10–19 

سنة مصابون باضطرابات عقلية تم 

تشخيصها حسب تعريفات منظمة 

الصحة العاملية.

وهذا ميثل 86 مليون مراهق من الفئة 	 

العمرية 15–19 سنة و80 مليون 

مراهق من الفئة العمرية 10–14 

سنة.

مثة 89 مليون ولد مراهق من الفئة 	 

العمرية 10–19 سنة و77 مليون بنت 

مراهقة من الفئة العمرية 10–19 

سنة مصابون باضطرابات عقلية.

تصل معدالت انتشار االضطرابات التي 	 

تم تشخيصها إىل أعىل مستوى لها يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

ومنطقة أمريكا الشاملية وأوروبا 

الغربية.

تشكل اضطرابات القلق واالكتئاب 	 

حوايل 40 باملئة من االضطرابات 

العقلية التي تم تشخيصها؛ أما 

االضطرابات األخرى فتتضمن 

اضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط، 

واالضطرابات السلوكية، واإلعاقات 

الذهنية، واالضطراب الثنايئ القطب، 

واضطرابات األكل، وطيف التوحد، 

والفصام، ومجموعة من اضطرابات 

الشخصية.

أَبلغ األطفال واليافعون أيضاً عن 	 

معاناتهم من إجهاد نفيس-اجتامعي ال 

يرتقي إىل مستوى االضطراب املريض، 

إال أنه يكّدر حياتهم وصحتهم وآفاقهم 

املستقبلية.

وفقاً لبحث أجراه معهد غالوب الدويل 	 

يف إطار إعداد تقرير ’الطفولة املتغرّية’ 

الذي ستصدره اليونيسف قريباً، أفاد 

ما معدله 19 باملئة من اليافعني من 

الفئة العمرية 15–24 سنة يف 21 بلداً 

يف النصف األول من سنة 2021 بأنهم 

عادة ما يشعرون باالكتئاب أو بأن 

لديهم اهتامماً قليالً بالقيام بأنشطة. 

مثة كلفة كبرية لعدم القيام بعمل – فيام 

يتعلق بالخسائر يف األرواح واألرضار املالية 

التي تتكبدها األرس واملجتمعات املحلية. 

ر أن 45,800 مراهق يتوفون 	  يُقدَّ

من جراء االنتحار سنوياً، أو أكرث من 

شخص واحد كل 11 دقيقة.

يشّكل االنتحار خامس أكرب سبب 	 

للوفيات بني املراهقني من الفئة 

العمرية 10–19 سنة؛ ورابع أكرب 

سبب للوفيات بني املراهقني من الفئة 

العمرية 15–19 سنة أوالداً وبناتاً، 

ويأيت بعد إصابات الطرق، والسل، 

والعنف بني األشخاص. كام أنه ثالث 

أكرب سبب للوفيات بني البنات من 

الفئة العمرية 15–19 سنة، ورابع أكرب 

سبب للوفيات بني األوالد من الفئة 

العمرية نفسها.

تشري تحليالت جديدة أجريت لغرض 	 

إعداد هذا التقرير أن الخسارة 

السنوية التي تلحق برأس املال 

اإلنساين بسبب اعتالالت الصحة 

العقلية بني األطفال من الفئة العمرية 

0–19 سنة تبلغ 387.2 بليون دوالر 

(بالدوالرات املعادلة للقوة الرشائية 

الحالية). وينشأ 340.2 بليون دوالر 

من هذه الكلفة عن اضطرابات 

تتضمن القلق واالكتئاب، فيام ينشأ 

47 بليون دوالر منها عن الخسائر 

الناجمة عن االنتحار.

ومن ضمن الكلفة البالغة 340.2 	 

بليون دوالر، يبلغ نصيب الكلفة 

الناشئة عن اضطرابات القلق 26.93 

باملئة؛ واالضطرابات السلوكية 22.63 

باملئة؛ واالكتئاب 21.87 باملئة.

رغم املطالب الواسعة النطاق بتنفيذ 

استجابات تعزز الصحة العقلية لألطفال 

وتحميها وترعاها، يظل االستثامر يف هذا 

املجال ضئيالً.
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يشري بحث أجراه معهد غالوب الدويل 	 

يف إطار إعداد تقرير ’الطفولة املتغرّية’ 

الذي ستصدره اليونيسف قريباً إىل 

وجود طلب قوي. وقد أعرب ما 

معدله 83 باملئة من اليافعني من الفئة 

العمرية 15–19 سنة من 21 بلداً عن 

اعتقادهم بأنه من األفضل معالجة 

قضايا الصحة العقلية من خالل 

مشاطرة التجارب مع أشخاص آخرين 

والتامس الدعم بدالً من التعامل معها 

بصفة منفردة.

ورغم الطلب عىل الدعم، يبلغ معدل 	 

اإلنفاق الحكومي عىل الصحة العقلية 

يف العامل 2.1 باملئة فقط من معدل 

اإلنفاق الحكومي عىل الصحة عموماً.

ويف بعض البلدان األشد فقراً يف العامل، 	 

تنفق الحكومات أقل من دوالر واحد 

عىل الشخص ملعالجة اضطرابات 

الصحة العقلية.

بلغ عدد األطباء النفسيني املتخصصني 	 

مبعالجة األطفال واليافعني أقل من 

0.1 لكل 100,000 نسمة يف جميع 

البلدان ما عدا البلدان املرتفعة 

الدخل، حيث يبلغ عددهم 5.5 لكل 

100,000 نسمة.

إن االستثامر يف تعزيز الصحة العقلية 	 

وحاميتها – بوصفها شكالً مميزاً من 

الرعاية لألطفال الذين يواجهون أعظم 

الصعوبات – هو استثامر ضئيل بشدة.

ويعني نقص التمويل أن قوة العمل 	 

 – ويشمل ذلك العاملني املجتمعيني –

غري مزودين مبا يلزم للتصدي لقضايا 

الصحة العقلية عىل امتداد قطاعات 

متعددة، مبا يف ذلك الرعاية الصحية 

األساسية، والتعليم، والحامية 

االجتامعية، وقطاعات أخرى.

مثة وصم وسوء فهم واسعا النطاق إزاء الصحة 

العقلية: لكن يف الواقع، متثل الصحة العقلية 

حالة إيجابية للعافية ووظيفة تتيح لألطفال 

واليافعني بناء مستقبلهم.

رغم اإلدراك املتنامي لتأثري اعتالالت 	 

الصحة العقلية، يظل الوصم قوة 

مؤثرة. ويؤدي الوصم – سواًء أكان 

مقصوداً أم ال – إىل إعاقة األطفال 

واليافعني عن التامس العالج ويقيّد 

فرصهم بالنامء والتعلم واالزدهار.

يجب التفكري يف الصحة العقلية بأنها 	 

أمر إيجايب، حالها كحال الصحة البدنية: 

فهي أساس قدرة اإلنسان عىل التفكري، 

والشعور، والعمل، وبناء عالقات ذات 

معنى، واملساهمة يف املجتمعات 

املحلية والعامل. وهي جزء جوهري 

من صحة الفرد، وأساس للمجتمعات 

املحلية واألمم التي تنعم بالصحة.

توجد الصحة العقلية ضمن طيف 	 

متصل ميكن أن يتضمن فرتات من 

العافية وفرتات من اإلجهاد، ومعظمها 

لن يتطور أبداً إىل اضطراب ميكن 

تشخيصه.

الصحة العقلية هي حق أسايس وهي 	 

حاسمة األهمية لتحقيق األهداف 

العاملية، مبا يف ذلك أهداف التنمية 

املستدامة.

تؤثر عوامل الخطر وعوامل الحامية عىل 

الصحة العقلية يف اللحظات الحرجة من النامء.

يف اللحظات الحرجة من النامء، بوسع 	 

العوامل القامئة عىل التجارب والبيئة 

املحيطة أن متثل خطراً عىل الصحة 

العقلية أو أن تساعد يف حاميتها. 

ويجب عىل نُهج السياسات أن تهدف 

إىل تقليص عوامل الخطر إىل الحد 

األدىن وزيادة عوامل الحامية إىل الحد 

األقىص.

ميكن تنظيم عوامل الخطر وعوامل 	 

الحامية يف ثالثة مجاالت تأثري: عامل 

الطفل يركز عىل املنزل وظروف 

تقديم الرعاية؛ والعامل املحيط بالطفل، 

ويتضمن األمان واألمن واالرتباطات 

الصحية يف فرتة ما قبل املدرسة، 

ويف املدارس واملجتمعات املحلية؛ 

والعامل العام، وهو يتضمن املحددات 

االجتامعية الكبرية املقياس – من قبيل 

الفقر، والكوارث، والنزاعات، والتمييز.
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ترتبط الصحة العقلية بلحظات حرجة 	 

يف مناء الدماغ، والتي قد تتأثر بعوامل 

من قبيل اإلجهاد املرُض الناشئ عن 

التجارب السلبية يف الطفولة، من قبيل 

اإلساءات البدنية والعاطفية، واإلهامل 

والعنف املزمنني.

لقد أظهرت األبحاث أن التعرض ملا 	 

ال يقل عن أربع تجارب سلبية يف 

الطفولة يرتبط بقوة بالسلوك الجنيس 

الخطر، واعتالالت الصحة العقلية، 

وتعاطي الكحول؛ كام يرتبط بقوة 

أكرب بتعاطي املخدرات، والعنف بني 

األشخاص، والعنف املوجه إىل النفس.

تُعد تنشئة األطفال أمراً حاسامً إلرساء أسس 

قوية للصحة العقلية للطفل، بيد أن العديد 

من الوالدين يحتاجون إىل مزيد من الدعم.

تُعد تنشئة األطفال أساساً للصحة 	 

العقلية للطفل. مع ذلك، يتطلب 

أداء هذا الدور بالنسبة للعديد من 

مقدمي الرعاية الحصول عىل دعم من 

برامج تنشئة األطفال التي قد تتضمن 

توفري معلومات، وتوجيهات، ودعم 

مايل ونفيس-اجتامعي.

يحتاج العديد من مقدمي الرعاية 	 

أيضاً لدعم لصحتهم العقلية هم 

أنفسهم.

تتضمن عوامل الخطر للصحة العقلية 	 

للطفل، قبل الحمل به، انخفاض 

الوزن عند الوالدة، وسوء تغذية 

األم، والصحة العقلية لألم، وحمل 

املراهقات. وعىل صعيد العامل، يولد 

15 باملئة من األطفال ويكون وزنهم 

منخفضاً عند الوالدة، بينام تصبح 15 

باملئة من البنات أمهات قبل بلوغهن 

سن 18 سنة.

ويف مرحلة الطفولة، تتضمن عوامل 	 

الخطر سوء نوعية التغذية والتأديب 

العنيف. وعىل صعيد العامل، ال يحصل 

حوايل 29 باملئة من األطفال عىل الحد 

األدىن للتنوع الغذايئ.

ويف أقل البلدان منواً يف العامل، يتعرض 	 

83 باملئة من األطفال للتأديب العنيف 

من مقدمي الرعاية، ويشارك 22 باملئة 

من األطفال يف شكل من أشكال عاملة 

األطفال.

ويف مرحلة املراهقة، تظل تنشئة 	 

األطفال الحانية والداعمة إحدى أقوى 

عوامل الحامية للصحة العقلية.

بوسع املدارس وبيئات التعلّم أن توفر فرصاً 

لدعم الصحة العقلية، ولكن بوسعها أيضاً أن 

تعرِّض األطفال إىل أخطار، مبا يف ذلك التنّمر 

والضغط املفرط للنجاح يف االمتحانات.

ميكن أن تكون املدارس بيئات صحية 	 

وشاملة للجميع حيث يتعلم األطفال 

املهارات املهمة لتعزيز عافيتهم، 

ولكنها ميكن أن تكون مكاناً يتعرض 

فيه األطفال للتنمر، والعنرصية، 

والتمييز، وضغط األقران، واإلجهاد 

بشأن األداء األكادميي.

رغم الروابط بني فرص التعلّم املبكر 	 

ومناء الطفل، ال يلتحق حوايل 81 

باملئة من األطفال يف أقل البلدان منواً 

بالتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

وضمن األطفال األكرب سناً، يرتبط 	 

التغيّب عن املدرسة أو االنقطاع 

عنها قبل إمتام الدراسة باالنعزال 

االجتامعي، والذي قد يؤدي بدوره إىل 

اعتالالت يف الصحة العقلية، مبا يف ذلك 

إيذاء النفس، والتفكري يف االنتحار، 

واالكتئاب، والقلق، وتعاطي املواد 

املخدرة.

يشري تحليل أجراه ’معهد آر يت 	 

آي إنرتناشونال’ لهذا التقرير بأن 

التدخالت املدرسية التي تعالج القلق 

واالكتئاب واالنتحار توفر عائداً عىل 

االستثامر يبلغ 21.5 دوالراً مقابل كل 

دوالر يُستثمر، وذلك عىل امتداد 80 

سنة.

ميكن للعوامل االجتامعية-االقتصادية والثقافية 

يف العامل العام، وكذلك األحداث واألزمات 

اإلنسانية من قبيل جائحة كوفيد-19، أن تعود 

بالرضر عىل الصحة العقلية. 

تسري العالقة بني الفقر والصحة 	 

العقلية باتجاهني. إذ ميكن أن يؤدي 

الفقر إىل اعتالالت يف الصحة العقلية، 

وميكن العتالالت الصحة العقلية أن 

تؤدي إىل الفقر. وعىل صعيد العامل، 

يعيش حوايل 20 باملئة من األطفال 

دون سن الخامسة يف فقر مدقع.

ميكن لألعراف املتعلقة بالنوع 	 
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الجنساين أن تؤثر عىل الصحة العقلية 

للبنات واألوالد عىل حٍد سواء. فقد 

تُواِجه الفتيات صوراً منطية تقييدية 

حول العمل والتعليم واألرسة إضافة 

إىل خطر التعرض لعنف العشري؛ بينام 

قد يتعرض األوالد للضغط لكبت 

مشاعرهم ولتجريب استخدام املواد 

املخدرة.

كثرياً جداً ما يكون األطفال موجودين 	 

يف الخطوط األمامية لألزمات اإلنسانية 

– 415 مليون طفل يف عام 2018، 

وكلهم معرضون لإلجهاد والصدمات. 

وميكن أن يختلف تأثري مثل هذه 

األزمات بني طفل وآخر، إذ يُظهر 

بعضهم قدرة عىل الصمود بينام يعاين 

غريهم من إجهاد شديد ومستمر.

مثة تقارير عديدة تحدثت عن تعرض 	 

األطفال لإلساءات يف مؤسسات 

الرعاية، ومن بينهم نسبة كبرية 

من األطفال ذوي اإلعاقات، مبا يف 

ذلك إعاقات النمو وإعاقات الصحة 

العقلية. كام توجد أدلة كثرية عن 

استمرار استخدام تكبيل األطفال 

واليافعني املصابني باعتالالت خطرية يف 

الصحة العقلية، إضافة إىل استخدام 

القرس والتقييد يف خدمات الصحة 

العقلية.

مثة شاغل واسع النطاق بشأن تأثري 	 

جائحة كوفيد-19 عىل الصحة 

العقلية. وتشري األبحاث إىل حدوث 

بعض الزيادات يف اإلجهاد والقلق بني 

األطفال واملراهقني. ومثة شاغل آخر 

بشأن الصحة العقلية ملقدمي الرعاية، 

خصوصاً األمهات اليافعات. 

بوسع التدخالت التي تشمل مجموعة من 

األنظمة والقطاعات – مبا يف ذلك األرس، 

واملجتمعات املحلية واملدارس، ومن خالل 

الحامية االجتامعية – أن تعزز الصحة العقلية 

وأن تحميها.

تشري تقييامت برامج تنشئة األطفال 	 

إىل أنها تساعد يف تعميق االرتباط 

بني مقدم الرعاية والطفل، وتقلّص 

املامرسات القاسية يف تنشئة األطفال، 

وتحّسن النمو اإلدرايك للطفل.

ويف املدارس، ثبَتت فاعلية نُهج التعليم 	 

االجتامعي والعاطفي التي تتضمن 

تدخالت تشمل املدرسة بأكملها، 

وتدخالت محددة تستهدف األطفال 

واليافعني املعرضني للخطر.

ميكن لربامج التحويالت النقدية أن 	 

تؤثر تأثرياً غري مبارش عىل الصحة 

العقلية لألطفال واملراهقني من خالل 

زيادة املشاركة يف املدرسة، واألمن 

الغذايئ، وإمكانية الوصول إىل الرعاية 

الصحية والخدمات االجتامعية.

ويف األوضاع اإلنسانية، بوسع التنفيذ 	 

الحريص لتدخالت موجزة ومنظّمة 

توفّر استجابات فورية ملعالجة 

االكتئاب والقلق واضطراب إجهاد ما 

بعد الصدمة أن يعزز الصحة العقلية 

لألطفال واليافعني.  

ينتهي تقرير حالة أطفال العامل لعام 2021 

بتوجيه دعوة من أجل االلتزام، والتوعية، 

والعمل من أجل تعزيز الصحة العقلية الجيدة 

لكل طفل، وحامية األطفال املستضعفني، 

ورعاية األطفال الذين يواجهون أعظم 

التحديات. 

يعني االلتزام تعزيز القيادة لرتكيز اهتامم 

طيف متنوع من الرشكاء وأصحاب املصلحة 

عىل أهداف واضحة، وضامن االستثامر يف 

الحلول ويف الناس عىل امتداد مجموعة من 

القطاعات.

وتعني التوعية كرس الصمت املحيط بالصحة 

العقلية، والتصدي للوصم، وتحسني معرفة 

الجمهور بالصحة العقلية، وضامن إيصال صوت 

األطفال واليافعني واألفراد الذين عانوا من 

اعتالالت يف الصحة العقلية.

ويعني القيام بعمل السعي لتقليص عوامل 

الخطر إىل الحد األدىن وزيادة عوامل الحامية 

إىل الحد األقىص للصحة العقلية يف املجاالت 

الرئيسية من حياة األطفال، إضافة إىل االستثامر 

يف تطوير قوة العمل من أجل:

دعم األرس والوالدين ومقدمي الرعاية	 

ضامن أن املدارس تدعم الصحة 	 

العقلية

تعزيز أنظمة متعددة وقوى العمل 	 

فيها وتزويدها مبا يلزم للتصدي 

للتحديات املعقدة

تحسني البيانات واألبحاث واألدلة	 
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مقدمة

هذا أوان القيادة بشأن 

الصحة العقلية

لقد قلَبْت جائحة كوفيد-19 عاملنا رأساً عىل 
عقب، وتسببْت يف أزمة عاملية غري مسبوقة 

يف حياتنا، وأثارْت شواغل خطرية بشأن 
الصحة العقلية لألطفال وأرسهم، وأظهرْت 

عىل نحو صارخ كيف ميكن لألحداث يف 
العامل األوسع أن تؤثر عىل العامل يف داخل 
رؤوسنا. إال أن الجائحة توفر أيضاً فرصة 
لبناء واقع أفضل. ولدينا فرصة تاريخية 

لتحديد التزامات وبذل جهود توعية والقيام 
بعمل من أجل تعزيز الصحة العقلية 

وحاميتها ورعايتها لجيل بأكمله. 

 رؤية املستقبل: البداية الجيدة يف الحياة هي أساس للصحة العقلية

 لألطفال يف كل مكان، مبن فيهم  كان، 3 أعوام، يف رصبيا. 

© UNICEF/UN0465351/Pancic
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غموض. وحدة. حزن.

لقد شملت هذه املشاعر القوية حياة ماليني 

عديدة من األطفال واليافعني واألرس عند حلول 

جائحة فريوس الكورونا عىل العامل يف عام 2019. 

ويف الفرتة املبكرة من الجائحة بصفة خاصة، 

أعرب خرباء عديدون عن خشيتهم من أن هذه 

املشاعر ستستمر وستُسبِّب رضراً عىل الصحة 
العقلية لجيل بأكمله.1

ويف الحقيقة، سيتطلب األمر انقضاء سنوات قبل 

أن نتمكن فعالً من تقييم تأثري كوفيد-19 عىل 

صحتنا العقلية.

فحتى لو تضاءلت قوة مفعول الفريوس، ستظل 

التأثريات االقتصادية واالجتامعية للجائحة ماثلة: 

عىل اآلباء واألمهات الذين اعتقدوا بأنهم تخطّوا 

أسوأ مرحلة، لكنهم يكافحون من جديد إلطعام 

أطفالهم؛ وعىل الطفل الذي تراجع أداؤه يف 

املدرسة بعد أشهر من تعطّل التعليم؛ والبنت 

التي انقطعت عن الدراسة يك تعمل يف مزرعة 

أو مصنع. وسوف يظل تأثري الجائحة مخيّامً فوق 

طموحات جيل بأكمله وسيؤثر عىل الدخل الذي 

سيكسبه أفراد هذا الجيل يف املستقبل بسبب 
تعطّل تعليمهم.2

ويف الواقع يتمثل الخطر يف أن الصدمات 

الالحقة لهذه الجائحة ستفّت يف سعادة األطفال 

واملراهقني ومقدمي الرعاية وعافيتهم لسنوات 

عديدة مقبلة – وأنها ستشكل خطراً عىل أسس 

الصحة العقلية.

وإذا كنا قد تعلمنا شيئاً من الجائحة، فهو أن 

صحتنا العقلية تتأثر بشدة بالعامل املحيط بنا. 

إن وضع الصحة العقلية ألي طفل أو مراهق 

هو أبعد ما يكون عن مجرد ما يدور يف ذهنه، 

إذ يتأثر هذا الوضع تأثراً شديداً بظروف 

حياته – تجاربه مع الوالدين ومقدمي الرعاية، 

والروابط التي يقيمها مع األصدقاء، وفرصه 

يف اللعب والتعلّم والنامء. كام تعكس الصحة 

العقلية الطرق التي تتأثر بها حياة الطفل بالفقر 

والنزاعات واألمراض وإمكانيته يف الوصول إىل 

الفرص املوجودة يف عامله.

وإذا كانت هذه الروابط غري واضحة قبل الجائحة، 

فام من شك أنها باتت واضحة متاماً اآلن.

وهذا هو الواقع الذي يكُمن يف صميم تقرير 

حالة أطفال العامل لعام 2021. 

تحٍد تم إهامله

إن ما تعلمناه، يف الواقع، هو أن الصحة 

العقلية هي أمر إيجايب – ميزة: إذ تتعلق 

االزدهار وسط  تتمكن من  ببنت صغرية 

الذي تقدمه أرستها، إذ  الحنو والدعم 

ومرها.  حلوها  اليومية،  الحياة  تشاطرها 

يتمكن من  بولد مراهق  تتعلق  وهي 

ويدعمهم  أصدقائه،  مع  والضحك  التحدث 

يعاين هو.  ويآزرونه عندما  يعانون  عندما 

بالدافعية  تتمتع  شابة  بامرأة  تتعلق  وهي 

مواجهة  متكّنها من  بالنفس  وثقة  حياتها  يف 

أو أب يتمكن من  بأم  التحديات. وتتعلق 

لطفله،  العاطفيتني  والعافية  الصحة  دعم 

معه. ارتباط حميم  وإقامة 

مثة إدراك متناٍم للروابط بني الصحة والعافية 

العقليتني والبدنيتني، وألهمية الصحة العقلية 

يف تشكل نتائج الحياة. وتنعكس هذه الروابط 

يف الربط بني الصحة العقلية وبني أسس إقامة 

عامل ينعم بالصحة واالزدهار، وهو ربط أقرت به 

أهداف التنمية املستدامة. ويف الواقع، َحّددت 

االتفاقية املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 

تعزيز الصحة والعافية العقليتني وحاميتهام 

بأنهام أمر أسايس لجدول أعامل التنمية العاملي.

ورغم كل ذلك، تَستثمر الحكومات واملجتمعات 

القليل جداً جداً يف تعزيز الصحة العقلية لألطفال 

واليافعني ومقدمي الرعاية وحاميتها ورعايتها.

ويف بعض البلدان األشد فقراً يف العامل، تُنفق 

الحكومات سنوياً أقل من دوالر لكل شخص 

سنوياً عىل معالجة الصحة العقلية. وحتى يف 

البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا، 

ما زال اإلنفاق السنوي يف هذا املجال أقل من 

ثالثة دوالرات لكل شخص.3 وكل هذه األرقام 

تقل كثرياً عام هو مطلوب ملعالجة اعتالالت 

الصحة العقلية بني األطفال واملراهقني 

ومقدمي الرعاية، خصوصاً أولئك الذين 

يواجهون الصعوبات األكرب يف الصحة العقلية. 

وهذا يعني أنه ال يتبقى أي إنفاق تقريباً 

لتعزيز الصحة العقلية اإليجابية لألطفال 

ومقدمي الرعاية لهم.

وإذا كنا قد تعلمنا 
شيئاً من الجائحة، 

فهو أن صحتنا 
العقلية تتأثر بشدة 

بالعامل املحيط بنا.
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ونحن نتكبّد كلفة اقتصادية عالية بسبب هذا 

اإلهامل – حوايل 387.2 بليون دوالر سنويا، 

وفقاً لحسابات أعدها لهذا التقرير الباحثان 

ديفيد مكديد وسارا إيفانز-الكو من قسم 

السياسات الصحية يف كلية لندن لالقتصاد 

والعلوم السياسية. وهذا الرقم ميثل 387.2 

بليون دوالر من اإلمكانات اإلنسانية املهدورة 

التي كان ميكن أن تساهم يف االقتصادات 

الوطنية.

بيد أن كلفة هذا اإلهامل عصيّة عىل الحساب 

من حيث تأثريه عىل الحياة الحقيقية للناس.

فهذه الكلفة ماثلة يف األرُس واملدارس 

واملجتمعات املحلية التي عانت من االنتحار – 

الذي يشكل رابع أكرب سبب للوفيات بني اليافعني 

من الفئة العمرية 15–19 سنة.4 ففي كل سنة، 

يُنهي زهاء 46,000 طفل ويافع بني سن 10 

سنوات و19 سنة حياتهم — أي حوايل طفل 
واحد كل إحدى عرش دقيقة.5

وهي ماثلة يف التحديات اليومية التي يواجهها 

املراهقون الذين يعانون من اعتالالت يف الصحة 

العقلية وتبلغ نسبتهم 13 باملئة من املجموع. 

وبالنسبة لليافعني من الفئة العمرية 15–19 سنة 

بصفة خاصة، ميكن أن نلمس هذه الكلفة إذ تبدأ 

اعتالالت الصحة العقلية بالنشوء وتساهم يف خسارة 
سنوات من الحياة وخسارة الحياة الصحية.6

وهي ماثلة يف أصوات اليافعني إذ يتحدثون عن 

تجاربهم مع االكتئاب والقلق وعن إجهادهم العام 

الكبري، والذي قد ال يرتقي إىل مستوى االضطراب. 

ولغرض إعداد تقرير حالة أطفال العامل لعام 2021، 

تعاونت اليونيسف مع باحثني شاركوا يف الدراسة 

العاملية للمراهقة املبكرة التي أجرتها كلية بلومربغ 

للصحة العامة التابعة لجامعة جونز هوبكنز، 

وذلك لالستامع إىل بعض أصوات اليافعني (انظر 

اإلطار 1: التعرّف عىل آراء املراهقني).

وأعربت بنت شاركت يف مجموعة نقاش 

ملراهقني من الفئة العمرية 15–19 سنة عن 

اعتقادها بأن كل شخص مير يف حالة اكتئاب 

منخفضة املستوى تنشأ عن التحدي الناجم عن 

محاولته معرفة "كينونته كشخص". وقالت إن 

املشكلة تنشأ ألن هذه املشاعر ميكن أن "تتعزز 

أو تتعاظم" بفعل التجارب الشخصية يف العامل.

وقالت، "أعتقُد أن األمر يبدأ هنا، وأرى أن األمر 

يصبح خطرياً عندما تُهَمل هذه املشاعر أو 

العواطف".

وعرّبت بنت شاركت يف مجموعة نقاش يف مرص 

من الفئة العمرية نفسها عن الكيفية التي 

يؤثر فيها إهامل الصحة العقلية – أو عىل حد 

تعبريها، إهامل أن يكون املرء "تعباناً نفسياً" – 

عىل مستقبل اليافعني.

وقالت، "هذا يعني أنك ال تشعر بأنك تعيش 

حياتك وأنك غري قادر عىل القيام بأي يشء. 

وحتى لو كنت طموحاً، فلن تتمكن من تحقيق 

طموحاتك ألنك مهزوم نفسياً متاماً".

الدردشة يف النيجر: من شأن التواصل مع األصدقاء أن 

 يدعم الصحة العقلية.

© UNICEF/UN0439614/Dejongh 
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اإلطار 1. 

التعرّف عىل آراء املراهقني

عندما يتعلق األمر بالصحة العقلية، 

يتعني علينا أن نستمع إىل أفكار األطفال 

واملراهقني وأن نتعرّف عىل شواغلهم 

وتجاربهم.

مع  اليونيسف  تعاونت  السبب  ولهذا 

للمراهقة  العاملية  الدراسة  من  باحثني 

بلومربغ  كلية  أجرتها  التي  املبكرة 

جونز  لجامعة  التابعة  العامة  للصحة 

مناقشات  الستضافة  وذلك  هوبكنز 

والعافية  الصحة  حول  تركيز  مجموعات 

بدعم  املرشوع  هذا  تم  وقد  العقليتني. 

االستئامين’. ويلكوم  ‘صندوق  من 

وقد نظّم رشكاء محليون مناقشات مجموعات 

تركيز ملراهقني من الفئتني العمريتني 10–14 

سنة و15–19 سنة يف كل من بلجيكا، وشييل، 

والصني، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، ومرص، 

وإندونيسيا، وجامايكا، واألردن، وكينيا، ومالوي، 

والسويد، وسويرسا، والواليات املتحدة، وذلك 

خالل الفرتة من شباط / فرباير إىل حزيران / 

يونيو 2021. والتزمت هذه املناقشات بدليل 

توجيهي من إعداد اليونيسف وجامعة جونز 

هوبكنز والرشكاء املحليني.

وجرى ترميز البيانات النوعية التي نتجت 

عن هذه املناقشات باستخدام نهج التحليل 

املواضيعي االستقرايئ، كام ظلت البيانات 

تخضع لعملية صقل وتشذيب عىل امتداد 

عملية تحليل البيانات. وتتوفر هذه البيانات 

يف حالة طلبها. وقد حصلت جميع مواقع 

مناقشات مجموعات الرتكيز عىل موافقة 

مجلس االستعراض املؤسيس املحيل املعني.

يتضمن تقرير حالة أطفال العامل لعام 

2021 بيانات نوعية من هذه املناقشات، 

واقتباسات من أقوال بعض املراهقني الذين 

شاركوا يف مجموعات الرتكيز. وسيَصُدر يف 

املستقبل تقرير ُمرافق أكرث شموالً حول 

هذه املناقشات.

دعوات غري ُملّباة 

لقد ظل منارصو الصحة العقلية الشباب، 

مبن فيهم مستشارون ومساهمون يف هذا 

التقرير، يدعون بشجاعة لتناول موضوع 

الصحة العقلية يف أوضاع مختلفة يف العامل. 

وتحّدث بعضهم عن تجاربهم يف املعاناة 

من اعتالالت يف الصحة العقلية، والتحديات 

التي واجهها أصدقاؤهم وأقرانهم، ووجوب 

أن يتمكن األطفال واليافعون من التامس 

املساعدة والحصول عليها.

ومل يكونوا وحدهم يف مطالباتهم هذه. فعىل 

صعيد العامل، يُظهر استقصاء أجرته اليونيسف 

ومعهد غالوب الدويل أن غالبية كبرية من 

الشباب والراشدين األكرب سناً يف معظم 

البلدان – وغالباً ما تصل النسبة إىل أربعة 

من كل خمسة أشخاص – يعتقدون بأنه ال 

يجب أن يتعامل أي أحد مع صعوبات الصحة 

العقلية لوحده. ويعتقدون أن الحل األفضل 

هو مشاطرة التجارب والتامس الدعم.

إن غالبية كبرية من 
الشباب والراشدين 
األكرب سناً يف معظم 

البلدان – وغالباً ما تصل 
النسبة إىل 4 من كل 

5 أشخاص – يعتقدون 
بأنه ال يجب أن يتعامل 

أي أحد مع صعوبات 
الصحة العقلية لوحده.
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اإلطار 2. 

مستعدون اللتامس املساعدة؟

تعتقد الغالبية العظمى من اليافعني أنه 

من األفضل التامس املساعدة من اآلخرين 

بخصوص مشاكل الصحة العقلية بدالً من 

محاولة التعامل معها لوحدهم، وذلك وفقاً 

الستقصاء أجرته اليونيسف ومعهد غالوب 

الدويل يف 21 بلداً يف النصف األول من عام 

.2021

وأعرب ما معدله 83 باملئة من اليافعني (15–

24 سنة) عن اتفاقهم مع الرأي بأنه من األفضل 

التعامل مع مشاكل الصحة العقلية من خالل 

مشاطرة تجاربهم مع اآلخرين والتامس الدعم؛ 

ويف املقابل، قال 15 باملئة منهم إنهم يعتقدون 

بأنه هذه املشاكل هي مسائل شخصية ويجب 

عىل املرء التعامل معها لوحده.

ومن بني البلدان الـ 21، كانت الهند هي 

االستثناء الوحيد، إذ يدعم 41 باملئة من 

اليافعني خيار مشاطرة التجارب.

وعموماً، اختلفت املواقف اختالفاً قليالً نسبياً 

بني األجيال: ففي البلدان الـ 21، أيّد حوايل 

أربعة من كل خمسة أشخاص (ممن تبلغ 

أعامرهم 40 سنة أو أكرث) خيار مشاطرة 

التجارب. مع ذلك، كانت االختالفات أكرث بروزاً 

يف بعض البلدان: فرغم أن أغلبية اليافعني 

والراشدين دعموا خيار مشاطرة التجارب يف 

اليابان وأملانيا وأوكرانيا، كانت توجد فجوة 

قدرها 14 نقطة بني املجموعتني. وهذا يثري 

أسئلة مثرية بشأن كيف تختلف املواقف أيضاً 

إزاء الصحة العقلية بني األجيال، وكيف تتطور 

مع مرور الوقت يف أجزاء مختلفة من العامل.  

سُتنرَش النتائج الكاملة من مرشوع الطفولة 

املتغرية يف تقرير ستصدره اليونيسف يف ترشين 

الثاين / نوفمرب 2021.

الفئة العمرية 

15–24 سنة

راشدون أكرب سناً 

)40 سنة +(

أفضل طريقة للتعامل مع مشاكل الصحة العقلية 

8382هي مشاطرة التجارب مع اآلخرين والتامس الدعم

الصحة العقلية هي مسألة شخصية ويجب عىل املرء 

حلها لوحده
1517

املصدر: تقرير الطفولة املتغرية ]سيصدر قريباً[.

 طلب الدعم: تعتقد األجيال الشابة واألكرب سناً أيضاً أن األفضل هو طلب املساعدة فيام يتعلق بقضايا الصحة العقلية.

© UNICEF/UNI389214/Wilande 

يف إطار مرشوع الطفولة املتغرية، أجرى معهد غالوب الدويل مقابالت عرب الهاتف مع أكرث من 20,000 شخص يف 21 بلداً خالل الفرتة ما بني شباط/ فرباير إىل حزيران/ يونيو 

2021، وذلك ضمن فئتني سكانيتني مميزتني – أفراد من الفئة العمرية 15-24 وأفراد بسن 40 سنة أو أكرث. وُحِسَب معدل هامش الخطأ بأنه 6.7 باملئة للمجموعة األصغر سناً و 

6.4 باملئة للمجموعة األكرب سناً. سرتد التفاصيل الكاملة للمنهجية وأساليب البحث ضمن تقرير الطفولة املتغرية الذي ستُصدره اليونيسف قريباً.

متوسط نِسب األشخاص من 21 بلداً الذين يعتقدون بأن أفضل طريقة للتصدي 

ملشاكل الصحة العقلية هي مشاطرة التجارب مع اآلخرين والتامس الدعم: 
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اإلطار 3. 

الشعور بهبوط الهمة

أفاد ما معدله شخص واحد من كل خمسة 

أشخاص (19 باملئة) يف 21 بلداً يف النصف 

األول من عام 2021 أنهم يشعرون باالكتئاب 

أو أن لديهم اهتامماً قليالً بالقيام بأنشطة، 

وفقاً الستقصاء أجرته اليونيسف ومعهد غالوب 

الدويل. وقد تراوحت النسبة ما بني زهاء واحد 

من كل ثالثة أشخاص يف الكامريون إىل واحد 

من كل عرشة أشخاص يف إثيوبيا واليابان.

يف الوقت الذي ترُبز فيه شواغل كبرية بشأن 

الصحة العقلية لليافعني أثناء جائحة كوفيد-19، 

توفِّر نتائج االستقصاء رؤى مثرية حول املشاعر 

التي يشعر بها اليافعون أنفسهم. ولكن تجدر 

اإلشارة إىل أن هذه األرقام ال متثل سوى 

تصورات اليافعني أنفسهم، وليس تشخيصاً 

لالكتئاب من قبل مهنيني صحيني.

وتستند األرقام أيضاً إىل سؤال واحد فقط، 

وليس إىل عدة أسئلة استُخدمت يف إطار بحث 

معني بالصحة العقلية، لذا ال ميكن لهذه 

األرقام أن توفر تقديرات مقبولة حول مدى 

انتشار اعتالالت الصحة العقلية. وختاماً، ال 

توجد تقديرات قابلة للمقارنة من فرتة ما قبل 

الجائحة، مام يعني أنه ال ميكن فهم األرقام 

بأنها تعكس تأثري الجائحة عىل الصحة العقلية 

لليافعني.

ونظراً لنقص جمع البيانات والرصد الروتيني، 

يظل تكوين صورة عن وضع الصحة العقلية 

لليافعني واحتياجاتهم أمراً محدوداً بشدة يف 

معظم البلدان. وكام أرشنا يف الفصل 6 من هذا 

التقرير، يؤدي هذا األمر إىل إعاقة شديدة أمام 

إيالء األولوية لرعاية الصحة العقلية وتطوير 

سياسات بهذا الشأن.

32الكامريون

31مايل

29إندونيسيا

27زمبابوي

24فرنسا

24أملانيا

24الواليات املتحدة

22الربازيل

21 لبنان

20اململكة املتحدة

19األرجنتني

19كينيا

16بريو

14بنغالديش

14الهند

14املغرب

14نيجرييا

12أوكرانيا

11إسبانيا

10إثيوبيا

10اليابان

19متوسط البلدان الـ 21

 العالقات الوثيقة: برنامج ملنع االنتحار يف كازاخستان يوثق العالقة بني األم وابنتها.

© UNICEF/UN0474761/Babajanyan/VII Photo

املصدر: تقرير الطفولة املتغرية ]سيصدر قريباً[.

نسبة األشخاص من الفئة العمرية 

15–24 سنة الذين أفادوا بأنهم يشعرون 

باالكتئاب أو بأن لديهم اهتامماً قليالً 

بالقيام بأنشطة

يف إطار مرشوع الطفولة املتغرية، أجرى معهد غالوب الدويل مقابالت عرب الهاتف مع أكرث من 20,000 شخص يف 

21 بلداً خالل الفرتة ما بني شباط/ فرباير إىل حزيران/ يونيو 2021، وذلك ضمن فئتني سكانيتني مميزتني – أفراد من 

الفئة العمرية 15-24 وأفراد بسن 40 سنة أو أكرث. وُحِسَب معدل هامش الخطأ بأنه 6.7 باملئة للمجموعة األصغر 

سناً و 6.4 باملئة للمجموعة األكرب سناً. سرتد التفاصيل الكاملة للمنهجية وأساليب البحث ضمن تقرير الطفولة 

املتغرية الذي ستُصدره اليونيسف قريباً
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مع ذلك، ال يجد ماليني الناس يف جميع 

أنحاء العامل أحداً ليتحدثوا إليه أو مكاناً 

ليتمسوا فيه املساعدة.

ملاذا؟

مثة عوائق عديدة تقف يف طريق تعزيز 

الصحة العقلية لألطفال واملراهقني 

وحاميتها ورعايتها. وبعض هذه العوائق 

هيكيل عىل شكل عقبات نشأت عن نقص 

التمويل والقيادة والتنسيق بني القطاعات، 

ونقص العاملني املدربني.

ويف كثري من الحاالت، تُعاق قدرتنا عىل 

التعامل مع الصحة العقلية من جراء 

عجزنا عن التحدث عنها. وقد يجد األطفال 

واملراهقون ومقدمو الرعاية صعوبة يف 

العثور عىل اللغة التي يحتاجونها للتحدث 

عن طبيعة مشاعرهم. وقد يخشون من 

التعرض لكلامت قاسية أو للسخرية أو 

اإلساءات التي تنشأ عن الوصم وسوء الفهم 

املحيط بالصحة العقلية.

ومن أهم جوانب سوء الفهم هو اإلخفاق يف 

فهم أن الصحة العقلية – حالها كحال الصحة 

البدنية – هي حالة إيجابية. ويقول أليكس 

جورج، وهو طبيب ومقدم برنامج تلفزيوين 

شهري يف اململكة املتحدة، إنه يعرف جيداً املعاناة 

املرتبطة بالصحة العقلية، فقد انتحر شقيقه 

يف سن 19 سنة. ويعرّب أليكس عن املوضوع 

كالتايل: عندما يصف الناس الصحة البدنية، فإنهم 

يتحدثون عن التمرينات الرياضية واألغذية 

الصحية. وعندما يتحدثون عن الصحة العقلية، 

فهم يعنون االكتئاب والقلق والحزن.

وقال لصحيفة بريطانية يف شباط / فرباير 

2021، "ميكن للصحة العقلية، يف الواقع، أن 

تعني القدرة عىل الصمود، وميكن أن تعني 
السعادة، أو الشجاعة".7

وعادة ما يكون اإلخفاق يف اعتبار الصحة 

العقلية كأمر إيجايب نابعاً من تأثري التفكري 

البيولوجي-الطبي، حيث ينصب الرتكيز عىل 

تشخيص االعتالالت ومعالجتها باألدوية. 

وبدالً من ذلك، يتوجب فهم الصحة العقلية 

عىل أنها طيف متصل. ففي أي مرحلة من 

حياتنا، قد يجد املرء نفسه عىل نقاط مختلفة 

من هذا الطيف املتصل. فسوف منر يف صحة 

عقلية إيجابية – القدرة عىل التمتع بالحياة 

وعىل التعامل مع األيام الجيدة وتلك السيئة. 

ولكننا قد نواجه فرتات نتعرض فيها لكرب 

كبري. وقد يعاين البعض من اعتالالت طويلة 

األجل وُمعطِّلة يف الصحة العقلية.

وبالتايل، ومن ناحية واقعية، نحن جميعاً 

منر يف حالة ما من الصحة العقلية.

مع ذلك، تُعترب الصحة العقلية بالنسبة لبعض 

الناس ترفاً أو قضية تخص الناس اآلخرين – 

فهي ال تُعترب مشكلة يل أو ملجتمعي املحيل. 

وما من شك أن الثقافة والسياق يشكالن 

الكيفية التي يعاين فيها الشخص االضطرابات 

العقلية وكيفية فهمها ومعالجتها. وال يجب 

أبداً تجاهل هذه املنظورات املختلفة وفهمها 

– كام يجري عادة – بل يجب أن تُستخدم 

لتوجيه االستجابات للتحديات يف مجال 

الصحة العقلية. وعندما يتحقق ذلك، فقد 

يؤدي إىل استجابات أكرث تحقق فائدة أكرب 

للمجتمعات املحلية وتحظى بقبول أكرب منها، 

وتستند إىل مواطن القوة التي تتمتع بها تلك 

املجتمعات. ومع ذلك مثة جوانب مشرتكة 

وعاملية يف التجارب املتعلقة بالصحة العقلية: 

وكام أشارت لجنة النسيت املعنية بالصحة 

العقلية العاملية والتنمية املستدامة، يف عام 

2008، "إن األمل العاطفي هو أمل أسايس 
للتجربة اإلنسانية متاماً مثل األمل البدين".8

طلب املساعدة: قّدم خط مساعدة يف أوكرانيا لفاليا، 15 

 عاماً، طريقة للوصول إىل الحامية والدعم.

© UNICEF/UN0399561/Filippov
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هذا أوان القيادة

يكمن غياب القيادة وااللتزام يف صميم 

إخفاق مجتمعاتنا يف االستجابة الحتياجات 

الصحة العقلية لألطفال واملراهقني ومقدمي 

الرعاية. نحن بحاجة إىل التزام، خصوصاً 

التزام مايل، من القادة العامليني والوطنيني 

ومن مجموعة واسعة من الجهات صاحبة 

دات  املصلحة، يعكس أهمية دور املحدِّ

دات يف املساعدة  االجتامعية وغريها من املحدِّ

عىل تشكيل نتائج الصحة العقلية. ومثة 

مضامني هائلة لهذا النهج، فهو يتطلب أن 

نضع نصب أعيننا هدفاً مشرتكاً واضحاً بأن 

ندعم األطفال واملراهقني يف اللحظات الحرجة 

من منائهم للحد من عوامل الخطر إىل الحد 

األدىن وزيادة عوامل الحامية إىل الحد األقىص.

وبقدر حاجتنا إىل االلتزام، فإننا بحاجة إىل 

التوعية: فعلينا إنهاء الوصم، وكرس الصمت 

املحيط بالصحة العقلية، وضامن االستامع إىل 

اليافعني، خصوصاً الذين عانوا من اعتالالت 

يف الصحة العقلية. فمن دون إيصال أصواتهم 

ومن دون مشاركتهم الفاعلة وانهامكهم، لن 

نتمكن من التصدي لتحدي تطوير مبادرات 

وبرامج وثيقة الصلة يف مجال الصحة العقلية.

ونحن بحاجة إىل العمل: علينا أن نوفر دعامً 

أفضل للوالدين يك يتمكنوا من تقديم دعم 

أفضل ألطفالهم؛ ونحن بحاجة إىل مدارس 

تلبي االحتياجات االجتامعية والعاطفية 

لألطفال؛ ونحن بحاجة إىل إخراج الصحة 

العقلية من ’قوقعتها’ يف النظام الصحي 

وتلبية احتياجات األطفال واملراهقني ومقدمي 

الرعاية عىل امتداد طيف من األنظمة، مبا 

يف ذلك تنشئة األطفال، والتعليم، والرعاية 

الصحية األساسية، والحامية االجتامعية، 

واالستجابات اإلنسانية؛ ونحن بحاجة إىل 

تحسني البيانات واألبحاث واألدلة لتحقيق 

فهم أفضل النتشار اعتالالت الصحة العقلية 

ولتحسني االستجابات.

هذا أوان العمل

لقد قَلَبْت جائحة كوفيد-19 عاملنا رأساً عىل 

عقب، وخلقت أزمة عاملية غري مسبوقة يف 

حياتنا، وأثارت شواغل خطرية بشأن الصحة 

العقلية لألطفال وأرسهم أثناء اإلغالقات 

العامة، وأظهرت بوضوح ساطع كيف ميكن 

لألحداث يف العامل الواسع أن تؤثر عىل 

العامل يف داخل رؤوسنا. كام أبرزت هشاشة 

أنظمة الدعم للصحة العقلية يف العديد من 

البلدان، وأكدت – من جديد – عىل كيفية 

وقوع هذه املشقات عىل نحو غري متناسب 

عىل املجتمعات املحلية األشد ضعفاً.

إال أن الجائحة توفر أيضاً فرصة للبناء من 

جديد عىل نحو أفضل من ذي قبل. وكام 

يوضح هذا التقرير، نحن ندرك الدور 

الرئييس الذي يؤديه الوالدون ومقدمو 

الرعاية يف تشكيل الصحة العقلية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة؛ كام ندرك حاجة األطفال 

واملراهقني إىل إقامة ارتباطات؛ وندرك 

التأثري الفظيع الذي ميكن أن يرتكه الفقر 

والتمييز والتهميش عىل الصحة العقلية. 

وبينام ال يزال هناك الكثري مام يجب القيام 

به لتطوير استجابات، إال أننا ندرك أهمية 

التدخالت الرئيسية، من قبيل التصدي 

للوصم، ودعم الوالِدين، وإقامة مدارس 

راعية، والعمل عىل امتداد القطاعات، وبناء 

قوة عمل قوية يف مجال الصحة العقلية، 

ووضع سياسات تشجع االستثامر وتريس 

أساساً متيناً للصحة والعافية العقليتني.

أمامنا فرصة تاريخية لتكريس االلتزام 

والتوعية والعمل لتعزيز الصحة العقلية 

وحاميتها ورعايتها لجيل بأكمله. وميكننا 

توفري الدعم إلرساء أساس لجيل مزود مبا 

يلزم ليسعى إىل تحقيق أحالمه وإمكاناته، 

واملساهمة يف العامل. 

أمامنا فرصة تاريخية 
لتكريس االلتزام 
والتوعية والعمل 

لتعزيز الصحة 
العقلية وحاميتها 

ورعايتها لجيل 
بأكمله. وميكننا توفري 
الدعم إلرساء أساس 
لجيل مزود مبا يلزم 
ليسعى إىل تحقيق 
أحالمه وإمكاناته، 

واملساهمة يف العامل.



عن هذا التقرير 

يتناول تقرير حالة أطفال العامل لعام 

2021 الصحة العقلية لألطفال واملراهقني 

ومقدمي الرعاية. ويركز عىل عوامل الخطر 

وعوامل الحامية للصحة والعافية العقليتني 

يف لحظات حرجة من مسرية الحياة. 

ويهدف إىل زيادة الفهم بشأن االحتياجات 

املحددة لألطفال واملراهقني ومقدمي 

الرعاية، وتحّري قضايا يف مجال الصحة 

العقلية من منظور اليافعني أنفسهم. 

ويف نهاية املطاف، يتمثل هدف التقرير 

يف تسليط الضوء عىل نهج شامل يعزز 

الصحة العقلية الجيدة لكل طفل، ويحمي 

األطفال املستضعفني، ويرعى األطفال 

الذين يواجهون أعظم التحديات.

يُعرّف الفصل 1 الصحة العقلية اإليجابية 

بأنها طيف متصل ويصف التأثريات الضارة 

الناشئة عن الوصم. ويستعرض الفصل 

مدى انتشار اعتالالت الصحة العقلية 

ويبحث يف كلفتها االقتصادية.

يطرح الفصل 2 إطاراً لفهم الصحة 

والعافية العقليتني يف حياة األطفال، ويركز 

عىل عامل الطفل، والعامل املحيط بالطفل، 

والعامل العام. ويوضح دور مناء الطفل يف 

فهم عوامل الخطر وعوامل الحامية عىل 

الصحة العقلية، ويف بناء أسس متينة لها.

يتفّحص الفصل 3 عوامل خطر وعوامل 

حامية محددة للصحة العقلية عىل امتداد 

الحياة – منذ فرتة ما قبل الحمل وحتى 

العقد الثاين من العمر، ويركز عىل أهمية 

الحانية لألطفال، والتغذية،  التنشئة 

وبيئات التعلّم، والعالقات مع األقران.

ينصب اهتامم الفصل 4 عىل العامل العام، 

ويركز عىل تأثري الفقر والتمييز واألزمات 

اإلنسانية وجائحة كوفيد-19 عىل الصحة 

العقلية. كام يستعرض هذا الفصل فهمنا 

الناشئ ملفهوم القدرة عىل الصمود.

يقيّم الفصل 5 الوضع الحايل لالستجابات 

العقلية لألطفال واليافعني،  املعنية بالصحة 

ويتفّحص االستجابات العاملية إىل جانب 

الربامج التي تتناول تنشئة األطفال، 

والتعليم، والحامية االجتامعية، وأنظمة 

الرعاية الصحية األساسية، واألوضاع 

اإلنسانية. إضافة إىل ذلك، يتناول هذا 

الفصل مشكلة االنتحار، وأهمية البيانات 

واألبحاث.

يقّدم الفصل 6 توصيات لتعزيز الصحة 

العقلية الجيدة لكل طفل، وحامية 

األطفال املستضعفني، ورعاية األطفال 

الذين يواجهون أعظم التحديات. وتستند 

هذه التوصيات إىل ثالثة مبادئ: التوعية، 

وااللتزام، والعمل.

 هذا أوان العمل: لدى العامل فرصة تاريخية لدعم أسس الصحة العقلية لألطفال يف كل مكان.
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دراسة حالة

لبنان

 تحت االختبار: تفعيل برنامج
وطني للصحة النفسية

يف عام 2020، وضعت لبنان خطة جديدة 

لتقديم خدمات الصحة النفسية تحت االختبار.

ففي 4 آب / أغسطس، حدث تفجري مروع دمر 

منطقة مرفأ بريوت. يف هذا الوقت، كان جاد، 

الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، باملنزل مع 

أمه.* كان والده أحد العاملني باملرفأ، ومن ثم 

عاد إىل البيت وهو فاقد حاسة السمع، ويعاين 

من إصابة خطرية يف ظهره.

ُرغم أن جاد نجا دون أي إصابة جسمية، فإن 

التجربة خلَّفت له شعوراً بالقلق وخوفاً ال ميكن 

السيطرة عليه من حدوث أي انفجارات أخرى. 

امتنع عن تناول الطعام، ورفض مغادرة بيته 

الجديد، وأضحى منطوياً انطواًء مفرطاً.

“قال جاد: "أُصيب أيب، وحزنت 

أمي، وُدمر بيتي. مل أكن أدري ماذا 

عساي أن أفعل لتقديم املساعدة".

وصلت املساعدة لجاد عندما طرقت "حامية" 

باب منزله املؤقت، وهي منظمة غري حكومية، 

معنية بحامية األطفال، تعهدت بزيارة األرُس يف 

أعقاب االنفجار.

وكان العمل الذي اضطلعت به "حامية" جزءاً 

من تفعيل االستجابة لكارثة انفجار بريوت، 

بتقديم الدعم النفيس االجتامعي، وهي 

االستجابة التي أُطلقت مبارشة بعد االنفجار. 

جرى تنفيذ خطة االستجابة ضمن إطار عمل 

الربنامج الوطني للصحة النفسية، الذي يُعد أول 

برنامج يطلقه لبنان لتقديم خدمات الصحة 

النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف جميع 

أرجاء البالد.

أسست وزارة الصحة العامة بلبنان الربنامج 

الوطني للصحة النفسية يف عام 2014، بدعم 

من رشكائها، ومنهم اليونيسف، ومنظمة الصحة 

العاملية، ووحدة الخدمات الطبية الدولية. 

يف البداية، كان الهدف يتمثل يف االستجابة 

الحتياجات الصحة النفسية من جرَّاء األزمات 

السورية ووصول الالجئني إىل لبنان. بيد أن 

الربنامج الوطني للصحة النفسية ركز، أيضاً، عىل 

توحيد خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي يف املنصات املجتمعية يف جميع 

أنحاء البالد. 

“يقول الدكتور ربيع الشامعي، وهو 

طبيب نفيس ومدير الربنامج الوطني 

للصحة النفسية: إنه "لفرتة طويلة، تم 

تهميش مجال الرفاه هذا وكأنه ليس 

سوى إضافة لغريه من مجاالت الرعاية 

الصحية. يركز الربنامج الوطني للصحة 

النفسية عىل تعميم الوعي بالصحة 

النفسية، وهو ما يحد من الوصمة التي 

تالحقها، ويجعلها جزءاً من إسرتاتيجية 

وطنية شاملة للرعاية الصحية".

يرُشف الربنامج الوطني للصحة النفسية 

عىل فرقة العمل املعنية بالصحة النفسية 

والدعم النفيس واالجتامعي، التي تشارك يف 

رئاستها منظمة الصحة العاملية واليونيسف، 

والتي تنسق عمل أكرث من 60 منظمة. وكذا 

يعمل الربنامج عن كثب مع الفريق العامل 

املعني بحامية األطفال يف حاالت الطوارئ 

ولجنة الدعم النفيس االجتامعي، والتي تعمل 
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مع الفرقة العاملة لتوفري أدوات وإرشادات 

موحدة تهدف إىل مواءمة برامج الدعم النفيس 

االجتامعي املعنية باألطفال، ومقدمي الرعاية، 

واملجتمعات املحلية. 

 وفضالً عىل ذلك، يركز الربنامج عىل املراكز 

الصحية األساسية، ويقدم تدريباً يف مجال 

الصحة النفسية للممرضني واملمرضات، 

واألخصائيني االجتامعيني واألخصائيات 

االجتامعيات، واملامرسني العموميني واملامرسات 

العموميات يف القطاع الصحي يف املستشفيات، 

لضامن متتعهم باملستوى األسايس من املعرفة.

وأخرياً، فالربنامج الوطني للصحة النفسية هو 

بداية عهد جديد خاص بالصحة النفسية يف لبنان؛ 

عهد يركز عىل املجتمعات املحلية والرفاه، عوضاً 

عن مجرد توفري عالج طبي يف املستشفيات.

“ويردف الشامعي قائاًل: "نحن بحاجة 

إىل ترقية موضوع رعاية الصحة 

النفسية، فبداًل من أن يكون ترفاً 

يتمتع به األغنياء، يجب أن يصبح 

خدمة أساسية مقبولة قامئة عىل 

حقوق اإلنسان متوافرة لكل أفراد 

املجتمع وقريبة من موقع سكنهم".

مل يكن انفجار مرفأ بريوت هو الحادث الوحيد يف 

عام 2020 الذي وضع النهج الجديد الذي يتبعه 

الربنامج الوطني للصحة النفسية تحت االختبار. 

بالطبع، فاقم االنفجار من ظروف كانت متوترة 

بالفعل يف لبنان، منها انهيار االقتصاد، وتنامي 

الفقر، وتزايد القالقل االجتامعية والسياسية. ففي 

عام 2020، واجه لبنان، مثل بقية العامل، تبعات 

جائحة الكورونا عىل الصحة النفسية.

واستجابًة للجائحة، عملت حكومة لبنان 

ورشكاؤها يف خدمات الصحة النفسية معاً، 

إلعداد خطة مجتمعية ترمي إىل تعزيز الصحة 

النفسية، والوقاية من الضغوطات، وتوفري 

دعم الصحة النفسية لدى األفراد. وأدرجت 

الخطة قطاعات متعددة، ومنها حامية األطفال، 

والصحة، والتعليم، والتواصل من أجل التنمية. 

وتضمنت الجهود املبذولة إذكاء الوعي لدى 

املراهقني واملراهقات والشباب عرب املنصات 

اإللكرتونية والرقمية، وخطوط الدعم الوجداين 

املبارشة، والحمالت التليفزيونية الوطنية، 

والدورات اإللكرتونية التفاعلية.

وأما عن جاد، فيعني اتباع لبنان هذا النهج 

الجديد الخاص بالصحة النفسية أنه وأرسته 

أصبحوا يتمتعون بفرصة الوصول اليسري إىل 

الدعم النفيس، وهي خدمة مل تكن متوافرة 

لهم يف املايض. استقبل جاد زيارات قام بها 

مرشد اجتامعي بني الفينة واألخرى. وبسبب 

القيود التي فرضتها جائحة الكورونا، قدمت له 

ماريا سفري، طبيبة نفسية لدى منظمة حامية، 

جلسات عالجية نفسية كالمية عرب اإلنرتنت.

قالت سفري بأنه مع مرور الوقت، أصبح جاد 

قادراً عىل املغامرة بالخروج من املنزل ُرغم 

مخاوفه املتكررة، كام أحرز "تقدماً شجاعاً".

*تم حجب اسم عائلة جاد لصون هويتها. 

وأُجريت املقابلة معه يف بريوت يف 9 نيسان / 

أبريل 2021.

 انفجار: دمر انفجار ميناء بريوت منزل جاد البالغ من العمر 9 سنوات.
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_نفيس :(BTSLoveMyself#) إنهاء العنف وتحسني تقدير  حملة #أحبُّ
الذات والعافية بني األطفال واليافعني
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"شكراً لكم جميعاً 

فاليوم أنقذتم حياة".

تأسست فرقة ’يب يت أس’ (BTS) الغنائية 

الجامهريية يف عام 2013 يف جمهورية كوريا، 

وأصبحت من أكرث الفرق الغنائية نجاحاً يف 

عرصنا، إذ احتلت خمس من أغانيها املرتبة األوىل 

بني األغاين األكرث رواجاً يف أقل من سنة، ولها 38 

مليون متابع عىل موقع تويرت، وتتمتع بجمهور 

واسع يف جميع أنحاء العامل يُطلق عليه لقب 

’الجيش’.

ويف عام 2017، ضمت فرقة ’يب يت أس’ 

والرشكة التي تنتج أغانيها، ’بيغ هيت ميوزيك’ 

(BIGHIT MUSIC)، جهودهام إىل جهود 

اليونيسف لتسخري تأثري الفرقة للمساعدة يف 

إنهاء العنف واإلساءات والتنمر ولتعزيز الثقة 

بالنفس والعافية بني اليافعني يف العامل. وقد 

تحدث أعضاء الفرقة، من موقعهم كمؤيدين 

لليونيسف، أمام قادة العامل يف االجتامع السنوي 

للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك؛ 

وأطلقت الفرقة مقطعاً موسيقياً حرصياً لدعم 

حملة اليونيسف والتشجيع عىل املحبة واللطف؛ 

وأقامت أكشاكاً يف أماكن انعقاد عروضها 

املوسيقية يف جميع أنحاء العامل لتوزيع معلومات 

حول هذه الحملة.

وجمعت الفرقة 3.6 ماليني دوالر لعمل اليونيسف 

إلنهاء العنف، ووصلت إىل ماليني اليافعني برسائل 

إيجابية عن تقدير النفس والرعاية الذاتية. واجتذب 

الوسم #أحب_نفيس  (BTSLoveMyself#)حوايل 

5 ماليني تغريدة، وفقاً ملوقع تويرت، وأكرث من 50 

مليون مشاركة – من قبيل اإلعجابات، وإعادة 

التغريد، والردود، والتعليقات – شملت جميع بلدان 

.(Talkwalker) العامل تقريباً، وفقاً ملوقع

من فرقة ’يب يت أس’:

"لقد بدأنا حملة ’أحبُّ نفيس’ كوسيلة للوصول 

إىل اليافعني واملساعدة يف تحسني حياتهم 

وحقوقهم. وأثناء هذه العملية، سعينا أن "نحب 

أنفسنا" نحن أيضاً، وقد شعرنا بأننا ننمو كفرقة 

وكأفراد. ونحن نأمل بأن العديد من الناس شعروا 

كيف ميكن أن تصبح املحبة التي يتلقونها من 

اآلخرين قوة تتيح لهم أن يحبوا أنفسهم. كام 

نأمل بأن تستمر رسالة ’أحبُّ نفيس’ يف العمل 

عىل إطالق الحيوية يف حياة الجميع. وسيكون 

ترشيفاً لنا نحن السبعة أعضاء الفرقة إذا متكّنا 

من مواصلة هذه الحملة وإعادة إطالق املحبة 

املدهشة التي تلقيناها ومنح الناس القدرة عىل 

االقرتاب من هدف محبة النفس. ونحن نأمل 

مبواصلة عملنا هذا ومواصلة التعبري عام نعرب 

عنه يك نتمكن من مساعدة الناس يف العثور عىل 

املساعدة واملحبة".

وأثناء جائحة كوفيد-19، شّكلت التأمالت 

الشخصية التي عرّب عنها أعضاء الفرقة مساعدة 

لألطفال واليافعني الذين شعروا بالعزلة واالنقطاع 

والوهن. وقال "جوهارا" البالغ من العمر 23 سنة 

 (@paralumanssi_):من الفلبني

ويف آذار / مارس 2021، جّددت فرقة ’يب يت 

أس’ ورشكة ’بيغ هيت ميوزيك’ التزامهام بحملة 

’أحبُّ نفيس’، وتعهدا بتقديم أكرث من مليون 

دوالر لليونيسف، وهذا املبلغ هو األرباح الناتجة 

عن بيع مواد حملة ’أحب نفيس’، وجزء مبيعات 

ألبوم ’أِحّبْ نفسك’ الغنايئ.
 أصوات إيجابية: فرقة البوب الشهرية BTS تتحدث إىل عشاق املوسيقى واألمم املتحدة.

© UNICEF/UN0238385/Garten, UN Photo
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 الرعاية الرؤوم: من املهم جداً للصحة العقلية أن يتم دعم الوالدين، مثل هذه األم يف الهند، ليمكنوا من دعم أطفالهم بشكل أفضل.
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 األمان: تعرض فيدل، 11 عاماً، للعنف واالستغالل بسبب العيش يف الشوارع يف كوت ديفوار.

 وهو اآلن يف مركز، ويقول: "أشعر باألمان ... وبأنني محمي".

© UNICEF/UNI362880/Dejongh

الفصل 1

الصحة العقلية

الصحة العقلية هي حق يتطلب رعاية؛ 
وهي حالة إيجابية للعافية واستثامر أسايس 
يف األطفال والعامل. مع ذلك، كثرياً ما تكون 
الصحة العقلية أمراً هامشياً لصانعي القرار 

والقادة واألرس – هذا إذا تم التفكري فيها 
أصالً. ونتيجة لذلك، يعاين ماليني األطفال 

واليافعني بصمت، وتكبحهم مظاهر الوصم 
وسوء الفهم. وتتكبد املجتمعات عدة ماليني 

من الدوالرات سنوياً بسبب هذا الصمت. 
أما كلفته عىل األطفال واألرس، فهي عصيّة 

عىل الحساب.
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الصحة العقلية: ما هي
تستحرض كلمة الصحة صورة التمرينات 

الرياضية، واألغذية املغذية، والتوازن بني حياة 

العمل وبني األرسة والرفاهية. وإذا أضفنا كلمة 

’العقلية’ بعد كلمة الصحة – الصحة العقلية 

– تتحول الصور يف أذهاننا إىل صور قامتة. 

ففي خلفية تصوراتنا متكن مفاهيم خاطئة 

عديدة وتعابري تتضمن كلامت من قبيل خطري، 

ومجنون، وممسوس، ومخبول. وتُعترب الصحة 

العقلية بأنها مشكلة تتعلق باإلفراط يف التفكري، 

كام تُنبذ رعاية الصحة العقلية عىل أنها ترف 

يلجأ إليه أولئك الذين يتمتعون بوقت وموارد 

تزيد عن حاجتهم. ويف أجزاء عديدة من العامل، 

تُعالج الصحة العقلية بوصفها مشكلة بيولوجية 

أو طبية فقط (انظر اإلطار x— التعامل مع 

الطفولة باألدوية).

مع ذلك فإن الصحة العقلية ليست اضطراباً أو 

حتى غياباً لالضطرابات. فهي أمر إيجايب، وهي 

حالة للصحة.

ويف الواقع، ضّمنت منظمة الصحة العاملية يف 

التأسيسية الصحة العقلية يف تعريفها  وثيقتها 

للصحة: "حالة من اكتامل السالمة بدنياً 

وعقلياً واجتامعياً، ال مجرد انعدام املرض أو 
العجز".13

وقد ُوصفت الصحة العقلية، بوصفها أمراً 

إيجابياً، بأنها "حالة دينامية من التوازن 

الداخيل" تتضمن القدرة عىل تطبيق مهارات 

اجتامعية وعاطفية وإدراكية أساسية للخوض 

بفاعلية يف الحياة والعامل.14 ومثة تعريفات 

أخرى تربط الصحة العقلية اإليجابية بالقدرة 

عىل "التمتع بالحياة والتعامل مع التحديات 

التي نواجهها".15 وعموماً، تتطرق معظم 

التعريفات إىل القدرات العاطفية، واإلدراكية، 
والوظيفية، واالجتامعية، والبدنية، والروحية.16

وغالباً ما يتم ربط الصحة العقلية بالعافية 

والرفاه – وهو مفهوم واسع قد يتضمن 

الصحة، والحالة االقتصادية، والتغذية، والوضع 

النفيس.17 ويف التقرير الذي أصدره مركز 

إينوشينتي لألبحاث التابع لليونيسف، وعنوانه 

’عوامل من التأثري: فهم ما يُشّكل عافية الطفل 

يف البلدان الغنية’، أشار املركز إىل ثالث فئات 

تشّكل مكونات العافية: العافية العقلية 

الجيدة، والصحة الجسدية الجيدة، واملهارات 

الحياتية.18 وبالنسبة لألطفال واليافعني، ترتبط 

الصحة والعافية العقليتان بالوالدين ومقدمي 

الرعاية املنهمكني انهامكاً وثيقاً يف تشكيل 

حياتهم.

ومثة إطار أُعدَّ مؤخراً بشأن املراهقني تحديداً، 

وقد حّدد خمسة مجاالت للعافية: الصحة 

الجيدة مع تغذية ُمثىل؛ والقيم اإليجابية 

املرتابطة واملساَهمة يف املجتمع؛ والبيئات اآلمنة 

والداعمة؛ والتعلّم والكفاءة واملهارات والتعليم 

وقابلية العثور عىل عمل؛ والفاعلية والقدرة 
عىل الصمود.19

ومن جوانب عديدة، تتالقى جميع هذه األطر 

لتصف الصحة والعافية العقليتني اإليجابيتني. 

لكن، وبصفة عامة، ميكن فهم الصحة والعافية 
العقليتني ضمن ثالث فئات:20

تُعد الصحة العقلية أساس قدرة اإلنسان عىل 

التفكري، والشعور، والتعلّم، والعمل، وبناء عالقات 

ذات معنى، واملساهمة يف املجتمعات املحلية 

والعامل. وهي جزء أصيل من صحة الفرد وأساس 

لصحة املجتمعات املحلية.

ومتثل الصحة العقلية حقاً يجب تعزيزه وحاميته.

وعىل صعيد العامل، مثة عدد كبري من األطفال 

واملراهقني يعانون من اعتالالت يف الصحة العقلية، 

مبا يف ذلك االكتئاب، والقلق، واضطرابات يف 

السلوك ويف القدرة عىل االنتباه. وبالنسبة لألطفال 

واملراهقني الذين عانوا من اعتالالت يف الصحة 

العقلية، تشكل هذه االعتالالت جزءاً من حياتهم، 

ويُعد تقديم الرعاية لهم وتزويدهم بفرصة لعيش 

حياة صحية حقاً أساسياً.

مع ذلك، مثة عدد كبري من األطفال واملراهقني 

يعانون بصمت، ويثبطهم سوء الفهم والوصم 

ونقص املبادرات الشاملة التي تعزز وتحمي الصحة 

العقلية والرعاية ملن يحتاجونها.

وميكن حساب كلفة هذا الصمت باأليام واألشهر 

والسنوات التي تُهدر من حياة الناس. أما بالنسبة 

لألطفال واليافعني تحديداً، فتُحسب هذه الكلفة 

باألحالم املهدورة.

وإضافة إىل ما تتسبب فيه اعتالالت الصحة 

العقلية من أرضار عىل األطفال واليافعني، فإنها 

تسلب املجتمعات من إمكاناتها البرشية. وميكن 

حساب هذه الكلفة بالقدرات البرشية املهدورة، 

والتي تقوض وئام األرس واملجتمعات املحلية 

واألمم وازدهارها.

الصحة العقلية ليست 
اضطراباً أو حتى غياباً 
لالضطرابات. بل هي 

أمر إيجايب، وهي حالة 
من أحوال الصحة.
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اإلطار 5. 

الصحة العقلية: حٌق وهدٌف

ترتبط الصحة العقلية ارتباطاً وثيقا بالوضع 

الصحي العام – لألفراد، واملجتمعات املحلية، 

واألمم، واالقتصادات.

وقد أقرّت منظمة الصحة العاملية بهذا 

االرتباط يف دستورها من خالل تعريق الصحة 

بأنها "حالة من اكتامل السالمة بدنياً وعقلياً 

واجتامعياً، ال مجرد انعدام املرض أو العجز". 

وقد أكدت هذه الوثيقة التأسيسية أيضاً عىل 

أن أحد الحقوق األساسية لكل إنسان هو 

تحقيق "أعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه"، 

والذي يشّكل أيضاً أمراً أساسياً لبلوغ السلم 
واألمن.1

ومنذ عام 1948، عندما دخل دستور منظمة 

الصحة العاملية حيز النفاذ، أكدت عدة آليات 

دولية عىل الحق بالصحة العقلية ووفرت 

هياكل لحمياتها.2 ويف عام 1991، أكدت 

الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل الحق 

برعاية الصحة العقلية وشّددت عىل الحقوق 

األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقات النفسية-
االجتامعية.3

وفيام يخص األطفال، أسست اتفاقية حقوق 

الطفل التي صدرت عن األمم املتحدة يف عام 

1989 إطاراً لفهم أهمية خدمات الصحة 

العقلية التي يقودها األطفال والشباب.4 

وتدعو اتفاقية حقوق الطفل الدول األعضاء 

أن تحمي املصالح الُفضىل لألطفال واليافعني 

ومعالجة األخطار العديدة عىل الصحة العقلية، 

مبا يف ذلك التمييز، والعنف، والحرمان من 

الحرية. وتحديداً، تؤكد اتفاقية حقوق الطفل 

عىل مسؤولية الدول األعضاء عن توفري أفضل 

الفرص لبقاء األطفال واليافعني ومنائهم، مبا يف 

ذلك توفري الرعاية الصحية. وتدعو االتفاقية 

الدول األعضاء إىل تعزيز التعايف البدين والنفيس 

واالجتامعي لألطفال واليافعني الذين يعانون 

من اإلهامل، أو اإلساءات، أو املعاملة أو 

العقوبة املهينة، أو النزاعات املسلحة. كام 

تسلط الضوء عىل حق األطفال واليافعني ذوي 

اإلعاقات بالحصول عىل رعاية للصحة العقلية 

وعىل منط حياة صحي.

إضافة إىل ذلك، دّل إقرار اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري 

يف عام 2006 عىل التزام عاملي بحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.5 

وتدعو هذه االتفاقية إىل نبذ نهج إضفاء 

الصفة الطبية عىل اإلعاقات بصفة عامة وعىل 

اعتالالت الصحة العقلية بصفة خاصة.6 كام 

تسلط الضوء عىل الطرق العديدة التي تؤدي 

فيها العوامل االجتامعية والسياسية واالقتصادية 

إىل زيادة التفاوت لألشخاص ذوي اإلعاقات 

النفسية-االجتامعية.

وقد بذلت األمم املتحدة أيضاً جهوداً محّددة 

ملعالجة إعاقات النمو. ففي عام 2012، أصدرت 

الجمعية العامة لألمم املتحدة قراراً دعا 

الحكومات إىل حامية حقوق األطفال واألرس 

املتأثرين باضطرابات طيف التوحد، واضطرابات 

النمو، وما يتصل بها من أشكال اإلعاقة.7 ويف 

عام 2014، دعت جمعية الصحة العاملية 

إىل القيام مبزيد من االستجابات املتعددة 

القطاعات دعامً للجهود الشاملة واملنسقة 

إلدارة اضطرابات طيف التوحد.8

ومع إقرار أهداف التنمية املستدامة يف عام 

2015، أقرت الدول األعضاء باألمم املتحدة 

بالصحة العقلية كمصلحة عامة عاملية وكحق 
يتعني عىل البلدان حاميته.9

ويدعو قرار أهداف التنمية املستدامة – 

والذي ميثل مخططاً لتحقيق السالم واالزدهار 

واالستدامة عاملياً – إىل تبني نُهجٍ لتعزيز الصحة 

والعافية العقليتني والوقاية من اعتالالت الصحة 

العقلية ومعالجتها. ويضع القرار تصورات بشأن 

"عامل تتاح فيه للجميع سبل متكافئة للحصول 

عىل التعليم الجيد عىل جميع املستويات، وعىل 

الرعاية الصحية والحامية االجتامعية، وتكفل فيه 
السالمة البدنية والعقلية والرفاه االجتامعي".10

ويؤدي تعزيز الصحة العقلية لألطفال واليافعني 

وحاميتها ورعايتها دوراً يف تحقيق معظم 

األهداف اإلمنائية الـ 17. فإضافة إىل الهدف 

3 الذي يدعو الدول األعضاء إىل "ضامن متتُّع 

الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف 

جميع األعامر"،11 تتصدى أهداف التنمية 

املستدامة إىل العديد من عوامل الخطر التي 

تهدد الصحة العقلية لألطفال واليافعني. بل أن 

األهداف الرامية إىل معالجة الفقر، وانعدام 

املساواة، والتغذية، والتعليم، واملساواة بني 

الجنسني، واملجتمعات املحلية املستدامة، 

والعدالة االجتامعية، تؤدي دوراً حيوياً أيضاً يف 

الصحة العقلية لألطفال واليافعني. وبالتايل، فإن 

معالجة الصحة العقلية سيساعد الدول األعضاء 
يف تحقيق تلك األهداف.12



32  حالة أطفال العامل لعام 2021

العافية العاطفية: الحياة اإليجابية، 	 

والسعيدة، والهادئة، واملساملة، التي 

تتضمن اهتامماً وانهامكاً

العافية االجتامعية: القدرة عىل 	 

التعامل مع مجريات الحياة مرتافقة 

مع الشعور الشخيص بالقيمة واالنتامء

العافية العملية: القدرة عىل تطوير 	 

املهارات واملعارف التي تساعد املرء 

عىل اتخاذ قرارات إيجابية واالستجابة 

إىل تحديات الحياة 

طيف متصل

من املرجح أن مير األطفال واليافعون عىل امتداد 

حياتهم بتدرجات من الصحة والعافية العقليتني 

اإليجابيتني. كام سيواجه العديد منهم تدرجات من 

اعتالالت الصحة العقلية.

وأحياناً، قد توجد الصحة العقلية اإليجابية 

واعتالالت الصحة العقلية لدى الفرد يف وقت 

واحد. فمثالً، بوسع شخص يعاين من اعتالل 

تم تشخيصه يف الصحة العقلية أن يحقق حساً 

بالعافية اإليجابية – حساً بالصحة العقلية – عىل 

الرغم من وجود أعراض مزعجة أو منهكة.21 

وباملقابل، قد مير شخص ليس لديه اعتالل تم 

تشخيصه يف الصحة العقلية يف مستويات مختلفة 

من الصحة العقلية عىل امتداد حياته.

ونتيجة لذلك، فإن الرتكيز عىل اعتالالت الصحة 

العقلية لوحدها – واالعتامد عىل التدخالت الطبية 

فقط – ال يصف تنوع التجارب اإلنسانية يف مجال 

الصحة العقلية، وميكن أن يقيّد الجهود الرامية إىل 

تعزيز الصحة العقلية وحاميتها أثناء تقديم الرعاية 

إىل املحتاجني إليها.

الصحة العقلية اإليجابية

لقد أرىس الباحثون مقاييس مصممة لقياس 

الصحة العقلية اإليجابية. ومن بني املؤرشات التي 

يتم قياسها القبول بالذات، والتفاؤل، والقدرة 

عىل الصمود، والعالقات اإليجابية مع الوالدين أو 

األقران، والشعور بالهدف يف الحياة، ومشاعر النمو 

أو اإلنجاز.22 ومثة مقاييس أخرى لقياس الصحة 

العقلية اإليجابية تركز عىل الكيفية التي ينظر 

فيها الناس إىل أنفسهم يف حياتهم العامة، مبا يف 

ذلك شعورهم بالقبول االجتامعي واالندماج يف 

مجتمعاتهم املحلية.

ومع الرتكيز عىل الصحة العقلية اإليجابية، يصبح 

من الواضح أن غياب اعتالالت الصحة العقلية ال 

يعني التمتع بالصحة العقلية.23 فاألطفال واليافعون 

الذين ال يعانون من اعتالالت يف الصحة العقلية 

قد ميرون – ومن املحتمل أن ميروا – بعدة درجات 

من الصحة العقلية اإليجابية عىل امتداد حياتهم. 

واستناداً إىل هذا النموذج، استنتج الباحثون 

أن معظم السكان رمبا يتمتعون بصحة عقلية 

متوسطة، وبعض السكان رمبا يف حالة عقلية 

مزدهرة، بينام مير البعض اآلخر بحالة واهنة من 

الصحة العقلية. وإضافة إىل ذلك هناك جزء من 

السكان يعانون من اعتالالت قابلة للتشخيص يف 

مجال الصحة العقلية. 

اعتالالت الصحة العقلية

ميكن العتالالت الصحة العقلية أن تحدث ضمن 

طيف متصل. ويحتوي هذا الطيف عىل تدرجات 

تتضمن الكرب البسيط واملؤقت، واعتالالت 

ميكن إدارتها قد تصبح مزمنة أو ال تصبح مزمنة، 

واعتالالت متنامية وحادة يف الصحة العقلية. 

وميكن للطفل أن يعاين خالل حياته من وضع 

عقيل يقع عىل مكان ما من هذا الطيف املتصل.

ويتضمن هذا الطيف املتصل اعتالالت واسعة 

االنتشار يف الصحة العقلية من قبيل القلق، 

واالكتئاب، والذهان، واضطرابات االعتامد 

عىل تعاطي الكحول واملخدرات. وتُحسب 

التقديرات العاملية النتشار االضطرابات 

العقلية والخسائر يف األرواح وخسارة الحياة 

الصحية بناء عىل بيانات بشأن االضطرابات، 

مبا يف ذلك: االكتئاب، والقلق، واالضطراب 

الثنايئ القطب، واضطرابات األكل، وطيف 

التوحد، واضطرابات السلوك، وتعاطي 

املخدرات، واإلعاقات الذهنية املجهولة 

السبب، واضطراب نقص االنتباه / فرط 
النشاط، ومجموعات اضطرابات الشخصية.24

ولكن من املهم مالحظة أن معظم اعتالالت 

الصحة العقلية تظل من مستوى أقل كثرياً من 

عتبة التشخيص.25 وعىل سبيل املثال، قد يصف 

شخص يافع شعوره ’باالكتئاب’ أو ’القلق’ يف وضع 

معنّي، ولكن أحياناً فقط تتطور هذه املشاعر إىل 

مستوى يجعلها تؤثر عىل الحياة اليومية لهذا 

الشخص أو إىل مستوى يستدعي إجراء تشخيص 

وتقديم عالج.

السياق ذو أهمية رئيسية

إن فهم الصحة العقلية، وخصوصاً فيام يتعلق 

باألطفال واليافعني، يعني إدراك أن الفكرة نفسها 

منضفرة مع القيم االجتامعية واألرسية، واملعايري 

إن فهم الصحة العقلية، 
وخصوصاً فيام يتعلق 

باألطفال واليافعني، 
يعني إدراك أن الفكرة 

نفسها منضفرة مع القيم 
االجتامعية واألرسية، 

واملعايري الثقافية، 
والتوقعات االجتامعية، 

والقدرات املتعلقة بالنامء.
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اإلطار 6. 

املصطلحات الرئيسية

يستخدم تقرير حالة أطفال العامل لعام 2021 مصطلح ‘اعتالل الصحة العقلية’ لوصف طائفة واسعة من االعتالالت التي قد تتفاوت يف شدتها من الحالة 

البسيطة واملؤقتة إىل الحالة الشديدة واملمتدة مدى الحياة. ويُعترب العديد من هذه املصطلحات بأنه ينطوي عىل وصم، وبالتايل يتم تجنبها واستبدالها 

بعبارات تعريفية من قبيل ‘طفل عاىن من اعتالل يف الصحة العقلية’، أو ‘مستهلك لخدمات الصحة العقلية’، أو ‘مراجع سابق لخدمات الطب النفيس’.27 

واستَخدمت منظمة الصحة العاملية أيضاً عبارة ‘اعتالل الصحة العقلية’ يف بعض املواد لإلشارة إىل "االضطرابات العقلية والعصبية وتلك املتعلقة بتعاطي 

املخدرات، ومخاطر االنتحار، وما يرتبط بذلك من إعاقات نفسية-اجتامعية، وإدراكية، وذهنية".28 مع ذلك، مثة مصطلحات عديدة مستخدمة يف ميدان 

الصحة العقلية، وبعضها ينطوي عىل معاٍن أكرث تحديداً. ومن بني هذه املصطلحات:

تصنيفات الصحة العقلية: تصنيفات رسمية 

لالضطرابات العقلية مستمدة من منشورات 

من قبيل التصنيف اإلحصايئ الدويل لألمراض 

واملشاكل الصحية ذات الصلة الذي تُصدره 

منظمة الصحة العاملية، ودليل االضطرابات 

العقلية التشخييص واإلحصايئ الذي تُصدره 

الرابطة األمريكية للطب النفيس.

االضطراب العقيل: يتألف من طائفة من 

االعتالالت بأعراض مختلفة.  وقد َعرّفت منظمة 

الصحة العاملية االضطراب العقيل بأنه يتضمن:29 

"القلق، واالكتئاب، والفصام، واالعتامد عىل 
الكحول واملخدرات".30

الصحة العقلية: تعرّفها منظمة الصحة العاملية 

بأنها "حالة من العافية يتمكن من خاللها الفرد 

من تحقيق قدراته، والتعامل مع الضغوط 

العادية للحياة، والعمل عىل نحو منتج، وتقديم 

إسهامات ملجتمعه املحيل".31 وبالنسبة لألطفال، 

يأخذ التعريف، وبحكم الرضورة، باالعتبار 

العالمات الخاصة بالعمر ودورة الحياة، ويتضمن 

الشعور اإليجايب بالهوية، والقدرة عىل إدارة 

األفكار والعواطف، والقدرة عىل بناء العالقات، 

والقدرة عىل التعلّم واكتساب التعليم.

الصحة العقلية والدعم النفيس-االجتامعي: 

عبارة مركبة متفق عليها من قبل اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت "لوصف أي نوع من 

الدعم املحيل أو الخارجي الهادف إىل حامية أو 

تعزيز العافية النفسية-االجتامعية و / أو منع 
االضطرابات العقلية أو معالجتها".32

نفيس-اجتامعي: يصف هذا املصطلح تأثري 

العوامل االجتامعية عىل العقل والسلوك والعالقة 
املتبادلة بني العقل واملجتمع يف منو اإلنسان.33

اإلعاقة النفسية-االجتامعية: مصطلح يُستخدم 

لإلشارة إىل "جميع األشخاص الذين يعانون 

من التمييز والعوائق االجتامعية أو من كرب 

ذايت، بناء عىل تشخيص فعيل أو متصوَّر 

للصحة العقلية، وبرصف النظر عن الكيفية 

التي يحددون بها هويتهم الذاتية وعن 

تشخيصهم".34 ويُستخدم مصطلح ‘االضطراب 

العقيل واإلعاقة النفسية-االجتامعية’ عىل 

امتداد خطة العمل للصحة العقلية للفرتة 

2013–2020 ملنظمة الصحة العاملية.35 وتُفضل 

آليات حقوق اإلنسان الدولية والوكاالت 

التي متثل األشخاص ذوي اإلعاقات استخدام 

مصطلح ‘األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية-
االجتامعية’.36

العافية: مفهوم واسع يرتبط بعدة مجاالت 

من قبيل الصحة، واالقتصاد، والتغذية، 

والحالة النفسية.37 وعموماً، تتضمن العافية 

عنارص عاطفية ونفسية واجتامعية.

النموذج البيولوجي-النفيس-االجتامعي: 

نهج شامل للصحة العقلية يأخذ باالعتبار 

املُحددات البيولوجية، والنفسية، 

واالجتامعية.

الثقافية، والتوقعات االجتامعية، والقدرات 

املتعلقة بالنامء. فعىل سبيل املثال، مثة تنوع 

يف التصورات بشأن السلوك املقبول والنشاط 

االجتامعي املالئم، وهي تعتمد عىل الوضع، 

والعمر، والثقافة.

إضافة إىل ذلك، تُفهم تجارب املحن والصدمات 

فهامً مختلفاً يف السياقات الثقافية املختلفة، مام 

يؤثر عىل أشكال فهم الصحة العقلية.26 وباملثل، 

تتطور التوقعات املتعلقة بالسعادة والنمو 

الشخيص ومستوى الرضا مع تقدم الطفل بالعمر، 

وهي تختلف من بلد إىل آخر، ومن مجتمع محيل 

إىل آخر، وأحياناً من أرسة إىل أخرى. ونتيجة لذلك، 

يتعني عىل أساليب تقييم الصحة العقلية أن تأخذ 

باالعتبار السياقات الثقافية واالجتامعية والسياسية 

والبيئية.
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 دعم األم: يف هندوراس، تقوم لورديس مبساعدة خوسيه، 14 عاماً، عىل التعامل

 مع تأثري التنمر، وهو عامل خطورة معروف يرض بالصحة العقلية.
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تقديرات البيانات

تظل اعتالالت الصحة العقلية ونقص استجابات 

الرعاية يف كافة أنحاء العامل، يف البلدان الغنية 

والفقرية عىل حد سواء، سبباً يف قدر كبري من 

املعاناة بني األطفال واليافعني، كام أنها من بني 

األسباب الرئيسية للوفيات واألمراض واإلعاقات، 

ال سيام بني املراهقني األكرب سناً.

ومن بني الطرق لقياس هذه الكلفة اإلنسانية 

هي قياس انتشار االضطرابات العقلية.

 10 العمرية  الفئة  املراهقني من  بلغ عدد 

إىل 19 سنة أكرث من 1.2 بليون يف العامل 

يف عام 2020.38 وتشري التقديرات أن أكرث 

باملئة منهم يعانون من اضطرابات   13 من 

عقلية.39 وهذا يعني أن ما يُقدر بـ 86 

 19–15 العمرية  الفئة  مليون مراهق من 

العمرية  الفئة  سنة، و80 مليون مراهق من 

عقلية  باضطرابات  مصابون  سنة،   14–10

(انظر الشكل 1-1). إضافة إىل ذلك، تزيد 

األرجحية قليالً أن يعاين األوالد املراهقون 

وذلك  بالبنات،  مقارنة  عقلية  اضطرابات  من 

املذكورتني. مع  العمريتني  الفئتني  يف كال 

البنات من  ذلك، تزيد األرجحية بأن تعاين 

تُعرّف  عندما  العقلية  الصحة  اعتالالت يف 

هذه االعتالالت بأنها كرب نفيس، أو نقص 

يف الرضا عن الحياة أو الشعور باالزدهار 

لدراسة حول  والسعادة، وذلك وفقاً 
املراهقني جرت يف 73 بلداً يف عام 2021. 40

الشكل 1-1-  تقديرات انتشار االضطرابات العقلية عىل الصعيد العاملي للبنات واألوالد للفئتني العمريتني 10–14 سنة و15–19 
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مالحظة: تم تقريب عدد املراهقني املصابني باضطرابات عقلية إىل أقرب 1,000؛ تستند الحسابات إىل االضطرابات التالية: االكتئاب، والقلق، واالضطراب الثنايئ القطب، واضطرابات األكل، وطيف 

 التوحد، واضطرابات السلوك، والفصام، واإلعاقات الذهنية املجهولة السبب، واضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط، ومجموعة من اضطرابات الشخصية.

املصدر: تحليالت اليونيسف استناداً إىل تقديرات من معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي، دراسة العبء العاملي للمرض، 2019.
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الفتيان – االنتشارالفتيات – االنتشارالفتيان – العددالفتيات – العدد
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الشكل 1-2-   تقديرات أعداد ونسبة انتشار اضطرابات الصحة العقلية بني املراهقني من األوالد والبنات حسب العمر وحسب 
مناطق العامل ومناطق اليونيسف، 2019
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وتزيد معدالت انتشار االضطرابات العقلية بني 

األوالد املراهقني من الفئة العمرية 10–19 سنة 

(13.8%) وعددها مقارنة مع البنات من الفئة 

العمرية نفسها (12.5%). وتوجد يف منطقة 

رشق آسيا واملحيط الهادئ ومنطقة جنوب 

آسيا أعىل أعداد املراهقني الذين يعانون من 

اضطرابات عقلية. أما منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا ومنطقة أمريكا الشاملية 

وأوروبا الغربية فيوجد فيهام أعىل معدالت 

انتشار (انظر الشكل 1-2). وقد برزت هذا 

األمناط ذاتها للفئتني العمريتني 10–14 سنة 

و15–19 سنة.

مالحظة: ش.أ.م.هـ، رشق آسيا واملحيط الهادئ؛ أ.ش.أ.و، أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى؛ ش.أ.ج.أ، رشق أفريقيا والجنوب األفريقي؛ أ.ل.ب.ك، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ش.أ.ش.أ، 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ أ.ش، أمريكا الشاملية؛ ج.أ، جنوب آسيا؛ غ.و.أ، غرب ووسط أفريقيا؛ أ.غ، أوروبا الغربية. وتستند الحسابات إىل االضطرابات التالية: االكتئاب، والقلق، واالضطراب 

 الثنايئ القطب، واضطرابات األكل، وطيف التوحد، واضطرابات السلوك، والفصام، واإلعاقات الذهنية املجهولة السبب، واضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط، ومجموعة من اضطرابات الشخصية.

املصدر: تحليالت اليونيسف استناداً إىل تقديرات من معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي، دراسة العبء العاملي للمرض، 2019.
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العامل ج.أ أ.غش.أ.ج.أ أ.ش غ.و.أأ.ش.أ.و ش.أ.ش.أأ.ل.ب.ك ش.أ.م.هـ
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الشكل 1-3-   انتشار القلق، واالكتئاب، واضطرابات معينة أخرى، ضمن البنات واألوالد من الفئة العمرية 10–19 سنة الذين 
يعانون من اضطرابات عقلية، 2019
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15.5%15.2%
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القلق واالكتئاب واالضطرابات األخرى

تشكل اضطرابات القلق واالكتئاب بني 

املراهقني من الفئة العملية 10–19 سنة 40 

باملئة من اضطرابات الصحة العقلية املشمولة 

يف دراسة العبء العاملي للمرض التي أجراها 

معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي.41 

وتشمل هذه االعتالالت اضطرابات القلق، 

ونقص االنتباه / فرط النشاط، واضطرابات 

االكتئاب، واإلعاقات الذهنية، واالضطراب 

الثنايئ القطب، واضطرابات األكل، وطيف 

التوحد، والفصام، ومجموعة اضطرابات 

الشخصية.

مالحظة: يزيد مجموع معدالت انتشار االضطرابات املنفردة عن 100 باملئة نظراً ملعاناة بعض األفراد بأكرث من اضطراب واحد يف الوقت نفسه. وتستند الحسابات إىل االضطرابات التالية: 

االكتئاب، والقلق، واالضطراب الثنايئ القطب، واضطرابات األكل، وطيف التوحد، واضطرابات السلوك، والفصام، واإلعاقات الذهنية املجهولة السبب، واضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط، 

 ومجموعة من اضطرابات الشخصية.

املصدر: تحليالت اليونيسف استناداً إىل تقديرات من معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي، دراسة العبء العاملي للمرض، 2019.

شار
معدل االنت

شار
معدل االنت

شار
معدل االنت

الفئة العمرية 10–19 سنة، أوالد وبنات

الفئة العمرية 10–19 سنة، بنات

الفئة العمرية 10–19 سنة، أوالد

اضطرابات القلق 
واالكتئاب

اضطراب نقص االنتباه اضطرابات السلوك
وفرط النشاط

اإلعاقات الذهنية 
املجهولة السبب

االضطرابات العقلية 
األخرى

اضطراب نقص االنتباه 
وفرط النشاط

االضطرابات العقلية 
األخرى

اإلعاقات الذهنية 
املجهولة السبب

االضطرابات العقلية 
األخرى

اإلعاقات الذهنية 
املجهولة السبب

اضطرابات السلوك

اضطرابات السلوك اضطراب نقص االنتباه 
وفرط النشاط

اضطرابات القلق 
واالكتئاب

اضطرابات القلق 
واالكتئاب
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االنتحار

كل 11 دقيقة، وفقاً ألحدث تقديرات منظمة 

الصحة العاملية التي كانت متوفرة عند إعداد 

هذا التقرير. ويزداد خطر هذه املأساة مع 

ازدياد عمر املراهقني (انظر الشكل 4-1).

وعىل صعيد العامل، ميثل االنتحار خامس أكرب 

سبب للوفاة بني املراهقني من الفئة العمرية 

10-19 سنة.42 وبالنسبة للمراهقني من الفئة 

العمرية 15–19 سنة، يشكل االنتحار رابع 

أكرب سبب للوفاة (انظر الشكل 1-5)؛ وحتى 

بني املراهقني األصغر سناً، يظل االنتحار بني 

أكرب 10 أسباب للوفاة. وبالنسبة لألوالد من 

الفئة العمرية 15–19 سنة، ميثل االنتحار رابع 

أكرب سبب للوفاة، وذلك بعد إصابات الطرق، 

والعنف بني األشخاص، والسل (انظر الشكل 

1-6). أما للبنات من الفئة العمرية 15–19 

سنة، ميثل االنتحار ثالث أكرب سبب للوفاة بعد 

السل واالعتالالت املرتبطة بالحمل والوالدة. مع 

ذلك، يظل عدد البنات الاليت يتوفني من جراء 

االنتحار – ويبلغ 5 سنوياً من كل 100,000 – 

أقل مقارنة مع األوالد – ويبلغ 6 سنوياً من كل 

.100,000

وميثل االنتحار أكرب سبب للوفيات بني املراهقني 

من الفئة العمرية 15–19 سنة يف منطقة أوروبا 

الرشقية وآسيا الوسطى؛ وثاين أكرب سبب للوفاة 

يف أمريكا الشاملية، وأوروبا الغربية، وجنوب 

آسيا، وغرب ووسط أفريقيا؛ وثالث أكرب سبب 

للوفاة يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

(انظر الشكل 5-1).

الشكل 1-4-  التقديرات الخاصة باالنتحار كسبب للوفاة عىل صعيد العامل، بحسب العمر والجنس، 2019

43%

57%

44%

56%

39%

61%

ميثل االنتحار 
خامس أكرب سبب 

للوفاة بني املراهقني 
من الفئة العمرية 

19-10 سنة.

 مالحظة: النتائج مقّربة إىل أقرب 100؛ حدود الثقة بخصوص املراهقني من الفئة العمرية 10–19 سنة هي 32,641 – 63,068؛ 10–14 سنة هي 6,517 – 15,490؛ 15–19 سنة هي 26,124 – 47,578.

املصدر: تحليالت اليونيسف استناداً إىل التقديرات الصحية العاملية التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية، 2019؛ ُحسبت التقديرات العاملية باستخدام البيانات السكانية من التوقعات السكانية يف العامل 

لعام 2019 والصادرة عن شعبة السكان باألمم املتحدة.

الفتيانالفتيات

املراهقون بأعامر 
15–19، املجموع: 

35,600

املراهقون بأعامر 
10–14، املجموع: 

10,200

املراهقون بأعامر 
10–19، املجموع: 

45,800
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الشكل 1-5-  أكرب خمسة أسباب للوفاة بني املراهقني األوالد والبنات من الفئة العمرية 15–19 سنة بحسب مناطق اليونيسف، 2019

.>https://data.unicef.org/topic/child-health/mental-health/< مالحظة: حدود الثقة لهذه التقديرات متوفرة عىل املوقع 

املصدر: تحليالت اليونيسف استناداً إىل التقديرات الصحية العاملية التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية، 2019؛ ُحسبت القديرات العاملية واإلقليمية باستخدام البيانات السكانية من التوقعات 

السكانية يف العامل لعام 2019 والصادرة عن شعبة السكان باألمم املتحدة.

السبباملرتبةاملنطقة
اإلصابات عىل الطرق1العامل

السل2
العنف بني األشخاص3
االنتحار4
أمراض اإلسهال5

االنتحار1أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى
اإلصابات عىل الطرق2
العنف بني األشخاص3
الغرق4
التهابات الجهاز التنفيس السفيل5

اإلصابات عىل الطرق1أمريكا الشاملية
االنتحار2
العنف بني األشخاص3
اضطرابات ناجمة عن تعاطي املخدرات4
الغرق5

اإلصابات عىل الطرق1أوروبا الغربية
االنتحار2
تشوهات خلقية3
اضطرابات ناجمة عن تعاطي املخدرات4
اللوكيميا5

اإلصابات عىل الطرق1رشق آسيا واملحيط الهادئ
السل2
الغرق3
االنتحار4
العنف بني األشخاص5

اإلصابات عىل الطرق1رشق أفريقيا والجنوب األفريقي
فريوس نقص املناعة البرشية / متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)2
السل3
العنف بني األشخاص4
االعتالالت املرتبطة بالحمل والوالدة5

العنف بني األشخاص1أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
اإلصابات عىل الطرق2
االنتحار3
الغرق4
اللوكيميا5

اإلصابات عىل الطرق1الرشق األوسط وشامل أفريقيا
العنف الجامعي وتدخل القانون2
العنف بني األشخاص3
أمراض القلب اإلقفارية4
االنتحار5

السل1جنوب آسيا
االنتحار2
أمراض اإلسهال3
اإلصابات عىل الطرق4
العنف بني األشخاص5

السل1غرب ووسط أفريقيا
اإلصابات عىل الطرق2
االعتالالت املرتبطة بالحمل والوالدة3
العنف بني األشخاص4
فريوس نقص املناعة البرشية / متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)5
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 الشكل 1-6-   أكرب 10 أسباب للوفاة بني املراهقني األوالد والبنات من الفئة العمرية 15–19 سنة، 2019
األوالد والبنات بسن 15–19 سنة
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مالحظة: تحليالت اليونيسف استناداً إىل التقديرات الصحية العاملية التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية، 2019؛ ُحسبت التقديرات العاملية باستخدام البيانات السكانية من التوقعات السكانية يف العامل 

لعام 2019 والصادرة عن شعبة السكان باألمم املتحدة.

الفئة العمرية 10–19 سنة، أوالد وبنات

الفئة العمرية 10–19 سنة، بناتالفئة العمرية 10–19 سنة، أوالد
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اإلطار 7. 

تنبيه بشأن البيانات

مثة أسباب عديدة تدعو للتحفظ بشأن 

تقديرات البيانات الخاصة بالصحة العقلية، 

وخصوصاً ما تقوله هذه البيانات حول االنتحار 

وإيذاء النفس. وتاريخياً، ظل يُعترب أن مثة 

نقصاً يف اإلبالغ بشأن االنتحار.43 ونتيجة لذلك، 

ظلت نوعية البيانات حول االنتحار وجودتها 

تُعترب ضعيفة. فمثالً، وضمن التقديرات الخاصة 

باالنتحار التي أصدرتها منظمة الصحة العاملية، 

توفّرت بيانات سجالت حيوية جيدة النوعية 

يف 80 دولة عضو فقط الستخدامها يف تقدير 
معدالت االنتحار.44

إضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون موضوع 

االنتحار موضوعاً حساساً. ويف الواقع من 

املرجح أن تكون أسباب نقص اإلبالغ مرتبطة 

بالوصم املحيط باالنتحار يف العديد من 

الثقافات واألرس. ففي بعض البلدان، يُعترب 

السلوك املرتبط باالنتحار منافياً للقانون، 

مام قد يقود أيضاً إىل نقص يف اإلبالغ وسوء 

يف التصنيف. كام ميكن أن تشرتك السلطات 

الطبية والسلطات القانونية يف تسجيل حاالت 

االنتحار يف السجالت الوطنية، لذا قد تختلف 

اإلجراءات بهذا الشأن بني السلطات املختلفة. 

وغالباً ما يُساء تصنيف حاالت االنتحار 

بوصفها وفيات بدوافع غري محددة، أو أسباب 

مجهولة، أو حوادث. وبالنسبة لألطفال 

واليافعني بصفة خاصة، تزيد أرجحية تسجيل 

حاالت االنتحار بوصفها وفيات ناجمة عن 

أسباب غري محددة أو عن حوادث، ليس فقط 

بسبب االفرتاضات بشأن مرحلة النمو للفرد 

املعني، ولكن أيضاً لتجنب الوصم الذي قد 
تتعرض له أرس األطفال املتوفني.45

وميكن أن يكون تقييم البيانات حول أي 

اعتالل يف الصحة العقلية أمراً معقداً. ففي 

معظم أنحاء العامل، ال تتوفر أي بيانات؛ 

إذ ال يتم جمعها أو تحليلها؛ كام أنها ال 

تُستخدم لتطوير سياسات وبرامج فعالة أو 

لتخصيص املوارد.46 ويف البلدان واملناطق 

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، تغطي 

بيانات الصحة العقلية لألطفال واملراهقني 

حوايل 2 باملئة من السكان.47 وهذا يجعل 

من حساب العبء العاملي لألمراض 

الناجمة عن االضطرابات العقلية أمراً 

صعباً إذ أن حوايل 90 باملئة من املراهقني 

يف العامل الذين يبلغ عددهم 1.2 بليون 

يعيشون يف بلدان منخفضة الدخل وبلدان 

الدخل. متوسطة 

ويف البلدان التي تجمع بيانات، تختلف 

أساليب جمع البيانات مام يحول غالباً دون 

قابليتها للمقارنة. ونتيجة لذلك، فإن معظم 

اإلبالغ عن انتشار االضطرابات العقلية، 

خصوصاً يف البلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل، مستمد من تقديرات 

منمذجة تستند إىل قدر ضئيل من البيانات 

الفعلية.

إن وجود البيانات الجيدة حول انتشار 

اعتالالت الصحة العقلية – وعوامل الخطر 

والحامية – هو أمر حاسم األهمية لتصميم 

وتنفيذ سياسات وبرامج مالمئة لحامية 

األطفال. كام تلزم هذه البيانات للتخصيص 

الدقيق للموارد ملساعدة املراهقني املحتاجني 
للدعم.48

وال ميكن توليد بيانات جيدة دون تخصيص 

استثامر يف ذلك.49 ورغم أنه من املتوقع 

أن الكلفة العاملية للتعامل مع اعتالالت 

الصحة العقلية فاقت 6 تريليونات دوالر يف 

عام 2020، ظل االستثامر يف األبحاث عالقاً 

عند رقم 3.7 باليني دوالر سنوياً، استناداً 

إىل حسابات لالستثامرات بني عامي 2015 

و2019. وهذا يعني تخصيص حوايل نصف 

سنت أمرييك للشخص سنوياً. ويُنفق 33 

باملئة فقط من هذا املبلغ عىل األبحاث 

حول الصحة العقلية واألطفال واليافعني.

عالوة عىل ذلك، يُنفق 2.4% فقط من هذا 

التمويل عىل األبحاث يف البلدان املنخفضة 

الداخل والبلدان املتوسطة الدخل، حيث 

يعيش 84 باملئة من سكان العامل.

إن معظم اإلبالغ عن 

انتشار االضطرابات 

العقلية، خصوصاً يف 

البلدان املنخفضة 

الدخل واملتوسطة 

الدخل، مستمد من 

تقديرات منمذجة 

تستند إىل قدر ضئيل 

من البيانات الفعلية.
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قسم خاص 

الوصم
رغم اإلدراك املتزايد لتأثري اعتالالت الصحة 

العقلية عىل حياة األفراد وعىل املجتمعات 

املحلية، تظل ظواهر الوصم املرتبطة بالصحة 

العقلية قوة مؤثرة تعيق الجهود الرامية لتعزيز 

الصحة العقلية وحامية األطفال واليافعني 
املستضعفني.50

وقد أدت التأثريات التمييزية الناشئة عن 

الوصم – سواًء املقصود أم غري املقصود – إىل 

تثبيط األطفال واليافعني عن السعي للحصول 

عىل عالج كام قيّدت فرصهم بالنامء والتعلم 

واالزدهار.51 ويف الواقع، عندما يتحدث األطفال 

واليافعون الذين يعانون من اعتالالت يف 

الصحة العقلية يقولون إن الرفض وسوء الفهم 

والتمييز املرتبط بالوصم املتعلق بالصحة 

العقلية قد يتسبب بأرضار تفوق تلك الناجمة 

عن االعتالل نفسه.

وخالل مناقشات مجموعة تركيز ُعقدت 

بالتعاون مع الدراسة العاملية للمراهقة 

املبكرة التي أجرتها جامعة جونز هوبكنز، 

ومع 13 منظمة رشيكة من جميع أنحاء 

العامل، أكد املراهقون املشاركون عىل 

أن الوصم املرتبط بالصحة العقلية قد 

يعيقهم عن طلب املساعدة. وقد تحدثوا 

عن شواغلهم بأنهم قد يواجهون أحكاماً 

قاسية من األرسة أو األصدقاء أو املسؤولني 

املدرسيني أو مجتمعاتهم املحلية إذا كشفوا 

عن معاناتهم من اعتالل يف الصحة العقلية. 

وقد كان هذا الشاغل قوياً بني األوالد بصفة 

خاصة، والذين شعروا برتدد كبري إزاء مشاطرة 

مشاعرهم حول الصحة العقلية بسبب أعراف 

النوع الجنساين الذكورية.

وكانت نتيجة هذه املخاوف التزام الصمت إزاء 

اعتالالت الصحة العقلية.

وعىل حد تعبري فتاة مراهقة من السويد أثناء 

مناقشة ليافعني بسن 15–19 سنة: "بخصوص 

اإلجهاد واألمراض العقلية، يرتبط هذا املوضوع 

بقلق كبري لدى العديدين. وليس حرياً بك أن 

تتحدث بشأنه ... فاملجتمع جعل املوضوع 

إمراً مبالغاً به، وبات يُفرتض أنه يتعلق بيشء 

سلبي".

ويف كينيا، قال ولد شارك يف املجموعة نفسها: 

"عندما يعلم املرء بأن لديه اعتالل، ويكون غري 

مستعد ملشاطرة املوضوع مع أي شخص ... 

فسيتسبب له ذلك بكثري من الكدر".

وقالت فتاة من مرص شاركت يف نقاش 

ملجموعة يافعني بسن 10–14 سنة: "مثة أناس 

إذا رأوا شخصاً يتوجه إىل الطبيب النفيس 

يقولون عنه مجنوناً".

ينشأ الوصم املرتبط بالصحة العقلية من 

مزيج من العوامل من قبيل الجهل والتحيز 

والتمييز.52 وعىل حد تعبري السري غراهام 

ثورنيكروفت، وهو رئيس مشارك للجنة 

النسيت املعنية بالوصم والتمييز، وهي لجنة 

حديثة التأسيس، فإن الوصم هو مشكلة تتعلق 

باملعرفة واملواقف والسلوكيات.

وتبدأ قوة الوصم املرتبط بالصحة العقلية 

يف مرحلة مبكرة من حياة الطفل. فعندما 

يبلغ الطفل سن السادسة، يتمكن من إدراك 

املصطلحات اليومية املهينة املرتبطة باالعتالالت 

العقلية، من قبيل مجنون أو مخبول.53 ويف سن 

العارشة، يدرك الصور النمطية الثقافية التي 

تهني األشخاص الذين يعانون من اعتالالت يف 

الصحة العقلية. وقد أظهرت الدراسات أنه رغم 

ازدياد معارف األفراد بشأن اعتالالت الصحة 

العقلية مع تقدمهم يف السن، إال أن هذه 

املعرفة ال تعني دامئاً تقبّلهم لهذه االعتالالت.

ويؤدي النوع الجنساين أيضاً دوراً يف فهم 

األطفال للصحة العقلية. فقد أظهرت الدراسات 

أن األرجحية أكرب بأن يتعرض الذكور للوصم 

وأن يقوموا بإدامته، مقارنة مع اإلناث.54 وعىل 

سبيل املثال، أظهرت دراسة ملراهقني صغار 

السن من فئات إثنية متنوعة يف الواليات 

املتحدة األمريكية أن األرجحية أكرب أن يقوم 

األوالد بوصم شخص ما يعاين من اعتالل عقيل 
واالبتعاد عنه اجتامعياً، مقارنة بالبنات.55

ال يتعلم األطفال وصم اعتالالت الصحة العقلية 

من تلقاء ذاتهم؛ فالعديد منهم يقلدون السلوك 

الذي يرونه يف العامل املحيط بهم. فمثالً، جرت 

دراسة ممِثلة لجميع الفئات االجتامعية يف 

جنوب الهند شملت 566 معلامً يف مدارس 

ثانوية ووجدت أن حوايل 70 باملئة منهم 

يعتقدون أن االكتئاب هو ضعف وليس مرضاً، 

وأنه حالة غري قابلة للتوقع ولكنها ليست 
خطرية.56
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وقد عمل مجال الصحة العقلية نفسه عىل 

إدامة الوصم. ويف الواقع، يتضمن تاريخ الطب 

النفيس أمثلة ملهنيني أضفوا صفة مرضية عىل 

السلوكيات غري املقبولة اجتامعياً أو سياسياً، 

وأودعوا أفراداً ضد إرادتهم يف مصحات عقلية 
أو يف مستشفيات تشبه السجون.57

األخطار: الفردية والهيكلية
ميكن أن يكون تأثري الوصم عىل الصحة العقلية 

معقداً. لكن بصفة عامة، ميكن للوصم أن يؤثر 

عىل األفراد وعىل الهياكل االجتامعية.58 ويف 

كال هاتني الفئتني، ميكن للوصم – الفردي أو 

االجتامعي – أن يكون متعمداً أو غري متعمد.

فبالنسبة لألفراد، ميكن للوصم عندما يرتسخ 

يف النفس أن يشّكل تقدير الذات لدى الطفل 

وأفعاله ومشاعره وأساليبه يف التعامل مع 

الصعوبات. وبالنسبة للمراهقني بصفة خاصة، 

ميكن للوصم أن يتسبب أيضاً مبشاعر الخزي 

والرفض االجتامعي والخشية من عدم القدرة 

عىل االندماج يف املجتمع. كام ميكن أن يؤثر 

عىل شعورهم بالهوية، وترتتب عىل ذلك 
مضامني عىل نجاحهم يف املدرسة ويف الحياة.59

إن أحد أشد تأثريات الوصم رضراً هو أن بوسعه 

تثبيط رغبة املرء يف السعي للحصول عىل 

مساعدة.60 وميكن للوصم حتى أن مينع الطفل 

واليافع من الكشف عن األعراض التي يعاين منها 

ألقرب األشخاص إليه. وبدالً من ذلك يقرر العديد 

من اليافعني التعامل لوحدهم مع الصعوبات 
التي يعانون منها يف الصحة العقلية.61

ميكن للوصم أن يعمل باتجاهني: فبوسعه أن 

يثري اعتالالت الصحة العقلية كام ميكنه أن 

يفاقمها. وميكن أن يرتافق الوصم مع جوانب 

إجهاد أخرى، من قبيل التمييز القائم عىل 

العرق أو النوع الجنساين أو اإلعاقة أو امليل 

الجنيس أو التاريخ الشخيص، مام يدفع إىل 

ضعف الصحة العقلية. فعىل سبيل املثال، 

غالباً ما يواجه األطفال واملراهقون املرتبطون 

بجامعات مسلحة وصامً عندما يحاولون العودة 

إىل مجتمعاتهم املحلية، مام يؤدي عادة إىل 

مفاقمة وضع الصحة العقلية بينهم، والذي 

يكون هشاً أصالً.62 وباملقابل، يرتبط اإلجهاد 

والوصم االجتامعي املزمن – من قبيل التنمر أو 

الرفض املتصّور من الوالدين – مبعدالت انتشار 

أكرب العتالالت الصحة العقلية بني األطفال 
واليافعني املنتمني إىل مجتمع امليم.63

وميكن للوصم أن يكون هيكلياً أيضاً إذ يؤثر 

عىل القوانني، والسياسات، واملواقف، واألعراف 

االجتامعية، وميكن أن يؤدي إىل انتهاكات 

لحقوق اإلنسان.64 ومن بني األمثلة عىل ذلك 

القوانني والسياسات التي تقيّد حرية األشخاص 

الذين يعانون من اعتالالت يف الصحة العقلية، 

وطريقة العرض التي تعتمدها وسائل اإلعالم 

والتي تديم الصور النمطية. ومن بني التبعات 

غري املقصودة النقص الشديد يف املساعدات 

اإلمنائية للتدخالت املعنية بالصحة العقلية، 

ومحدودية األبحاث بشأن الصحة العقلية، 

وتقييد دفعات مستحقات التأمني لعالج 

اعتالالت الصحة العقلية. 

 مسكتون: وصمة العار — سواء كانت مقصودة أم ال — قد متنع األطفال من طلب املساعدة.
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44  حالة أطفال العامل لعام 2021

التكاليف
ميكن أن تكون التكاليف اإلنسانية لتجاهل 

الصحة العقلية تكاليف مدمرة لألفراد واألرس 

واملجتمعات املحلية. مع ذلك، فإن التكاليف 

املالية لإلحجام عن معالجة اعتالالت الصحة 

العقلية – كلفة عدم القيام بعمل – هي تكاليف 

مدمرة أيضاً.

يف تقرير حالة أطفال العامل لعام 2021، 

عمل الباحثان ديفيد مكديد وسارا إيفانز-

الكو من قسم السياسات الصحية يف كلية 

لندن لالقتصاد والعلوم السياسية عىل تقدير 

التكاليف العاملية العتالالت الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني بسن 0–19 سنة. ويستند 

التقدير إىل القيمة املهدورة لرأس املال 

العقيل – أو املوارد اإلدراكية والعاطفية – 

التي سيساهم فيها األطفال واليافعون يف 

االقتصادات إذا مل يتم تثبيطهم من جراء 

العقلية. اعتالالت الصحة 

وبدأ الباحثان بتقديرات لعبء األمراض املرتبطة 

بالصحة العقلية معرباً عنه بسنوات العمر املعدلة 

حسب اإلعاقة. ومتثل سنة واحدة معدلة، خسارة 

سنة واحدة من حياة صحية بسبب اإلعاقة أو 

الوفاة املبكرة.65 ثم حدد الباحثان قيمة مالية 

لكل سنة خالية من اإلعاقة استناداً إىل معدل 

مخرجات كل شخص يساهم يف االقتصاد. لذا 

فإن سنة واحدة معدلة تكافئ حصة الفرد من 

الناتج املحيل اإلجاميل معرباً عنها بتعادل القوة 

الرشائية. وتتيح هذه الصيغة إجراء مقارنات عىل 

صعيد العامل.

وباستخدام هذه املنهجية، قّدر الباحثان 

مكديد وإيفانز–الكو أن الخسارة السنوية 

يف رأس املال اإلنساين الناتجة عن اعتالالت 

الصحة العقلية تبلغ 340.2 بليون دوالر 

(بالدوالرات املعادلة للقوة الرشائية 

الشكل 1-7-   كلفة االضطرابات العقلية استناداً إىل حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
لبلدان محددة ومعّدلة حسب تعادل القوة الرشائية، مباليني الدوالرات 
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23%22%

10%

8%

5%

4%

1%

إن رعاية الصحة العقلية تندرج ضمن الرعاية الصحية املعتادة. وبوصفي 

امرأة عانيت من اضطراب قلق عام ودخلت املستشفى لتلقي العالج، فإنني 

أعرف املدى الذي بوسع الرعاية الجيدة للصحة العقلية أن تغيري فيه الحياة. 

كام اختربُت مبارشة مدى رضر وخطورة الوصم املحيط بالصحة العقلية. 

ويجب لذلك أن ينتهي. لقد آن األوان ألن نحتشد معاً لكرس هذا الوصم 

ليتمكن كل شخص – برصف النظر عن الرثوة أو النوع الجنساين أو العرق 

أو املكان الذي يعيش فيه – أن يسعى بأمان للرعاية الطبية التي يحتاجها 

لصحته العقلية وأن يحصل عليها.

أليسا ميالنو هي ممثلة ومؤلفة ومنتجة ومقدمة برامج وناشطة أمريكية. 

وُعّينت سفرية للنوايا الحسنة لليونيسف يف عام 2003.

الحالية).66 وتتضمن االعتالالت التي تسببت 

مبعظم هذه الكلفة (انظر الشكل 7-1): 

اضطرابات القلق: 26.93 باملئة	 

اضطرابات السلوك: 22.63 باملئة	 

االكتئاب: 21.87 باملئة	 

إضافة إىل ذلك، بلغت الخسارة الناجمة 

عن اإليذاء املتعمد للنفس 47 بليون 

دوالر. وعند جمعها معاً تبلغ قيمة خسارة 

رأس املال اإلنساين 387.2 بليون دوالر 

(انظر الشكل 7-1).

املصدر: مكديد، ديفيد وسارا إيفانز-الكو، ’حجة لالستثامر يف الصحة والعافية العقليتني لألطفال’، ورقة معلومات 

أساسية لتقرير حالة أطفال العامل لعام 2021، منظمة األمم املتحدة للطفولة، أيار / مايو 2021.

القلق
US $91.620

الفصام
US $4.663

اضطراب سلويك يف 
مرحلة الطفولة
US $76.980

االكتئاب
US $74.410

اإلعاقة الذهنية النامئية
US $35.248

التوحد
US $27.136

االضطراب ثنايئ القطب
US $17.997

اضطرابات األكل
US $12.132
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الشكل 1-8-   رأس املال اإلنساين املهدور من جراء االضطرابات العقلية بحسب مناطق اليونيسف واستناداً إىل قيمة محددة 
للبلدان للسنوات املعدلة حسب اإلعاقة، مباليني الدوالرات )حسب تعادل القوة الرشائية(67

ص هذه التقديرات كلفة اقتصادية  تُخصِّ

أكرب للصحة العقلية السيئة يف االقتصادات 

األكرث إنتاجية. مع ذلك، من املهم أن نتذكر 

بأن العبء الوبايئ العتالالت الصحة العقلية 

بني األطفال واملراهقني يوجد عىل نحو غري 

متناسب يف أقل البلدان منواً. وهذه مسألة تَنتج 

عن السامت الدميغرافية إذ يشكل األطفال 

واليافعون يف البلدان الفقرية حصة أكرب من 
السكان مقارنة مع البلدان الغنية.68

لذا يقّدم الباحثان مكديد وإيفانز-الكو نهجاً 

بديالً لتقدير الكلفة العاملية العتالالت الصحة 

ص القيمة نفسها لإلعاقة  العقلية لألطفال يُخصِّ

يف كل مكان يف العامل. وحسب هذه الصياغة، 

ص قيمة 16,951 دوالراً لكل سنة معدلة  تُخصَّ

حسب اإلعاقة – أي معدل الدخل لكل شخص 

يف العامل معرباً عنه بتعادل القوة الرشائية. 

واعتامداً عىل هذا النهج، تُقّدر الكلفة العاملية 

لرأس املال اإلنساين املهدور بـ 393.2 بليون 

دوالر (وفقاً لتعادل القوة الرشائية)، يف حني 

تبلغ الخسارة الناجمة عن إيذاء النفس 57.7 

بليون دوالر، وبهذا يصل مجموع اإلمكانات 

اإلنسانية املهدورة سنوياً 451 بليون دوالر.

ومام يزيد من سوء الوضع أنه من املتوقع أن 

تزداد كلفة اعتالالت الصحة العقلية، فيام عدا 

إيذاء النفس. وإذا مل يتغري معدل االنتشار، 

ستقفز الكلفة العاملية لإلمكانات البرشية 

املهدورة (استناداً إىل الكلفة العاملية للسنوات 

املعدلة حسب اإلعاقة) إىل 420 بليون دوالر 

بحلول عام 2040.

ورغم ضخامة هذه األرقام، لكن من املرجح أن 

هذه التقديرات ال تعكس األرضار االقتصادية 

الكاملة العتالالت الصحة العقلية. فبام أن 

الحسابات تستند إىل سنوات الحياة املهدورة 

بسبب اإلعاقة أو الوفاة، فإنها ال متثل متاماً 

األعباء االقتصادية واملالية التي تتسبب 

بها اعتالالت الصحة العقلية بني األطفال 

واملراهقني، مثالً، عىل أنظمة الصحة والتعليم 

والرفاه والعدالة الجنائية.

وميكن أن تكون هذه الضغوطات كبرية. ففي 

الربازيل، عىل سبيل املثال، قّدرت دراسة حول 

األطفال بسن 6–14 سنة يف ساو باولو ويف بورتو 

أليغري أن التكاليف التي يتكبدها الوالدون 

وتتكبدها الخدمات الصحية واالجتامعية تزيد 

مبقدار 2.2 ضعفاً للطفل الذي يعاين من اعتالل 

يف الصحة العقلية مقارنة مع الطفل الذي 

ال يعاين من اعتالل. وأظهرت دراسة جرت 

يف اململكة املتحدة أن الكلفة اإلجاملية عىل 

020406080

املصدر: مكديد، ديفيد وسارا إيفانز-الكو، ’حجة لالستثامر يف الصحة والعافية العقليتني لألطفال’، ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة أطفال العامل لعام 2021، منظمة األمم املتحدة 

للطفولة، أيار / مايو 2021.

رشق آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى

رشق أفريقيا والجنوب األفريقي

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

أمريكا الشاملية

جنوب آسيا  

غرب ووسط أفريقيا

أوروبا الغربية

74,680 دوالر

21,878 دوالر

10,535 دوالر

30,612 دوالر

27,687 دوالر

68,705 دوالر

41,501 دوالر

6,948 دوالر

57,640 دوالر
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الخدمات العامة املقدمة لألطفال واليافعني 

الذين يعانون من اعتالالت يف الصحة العقلية 

تزيد مبقدار 15 ضعفاً عنها لألطفال الذين ال 

يعانون من اعتالالت.

ويظهر تأثري كلفة الصحة العقلية ليس فقط 

عىل االقتصادات، بل أيضاً عىل األفراد وأرسهم. 

ومثة مضامني مالية أيضاً العتالالت الصحة 

العقلية أثناء الطفولة عىل األفراد املتأثرين – 

تستمر عادة إىل منتصف العمر.

ويف السويد، عىل سبيل املثال، يزيد معدل 

البطالة بني امللتحقني الذكور بالتجنيد اإلجباري 

الذين يتم تشخيصهم بأنهم يعانون من اعتالالت 

يف الصحة العقلية يف سن التاسعة عرشة، وذلك 

يف السنوات العرشين التي تيل إمتامهم للخدمة 

العسكرية. ووجدت دراسة بريطانية وطنية حول 

مناء األطفال أن األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 

50 سنة وعانوا من اعتالالت يف الصحة العقلية 

يف طفولتهم يحصلون عىل دخل أرسي أقل من 

أقرانهم الذين مل يعانوا من اعتالالت، وبنسبة 

تبلغ 28 باملئة.

وال تقترص التكاليف عىل الجانب املايل. ففي 

نيوزيلندا عىل سبيل املثال، جرت دراسة تابعت 

مجموعة من األطفال بسن 7 سنوات ووجدت 

أن األطفال الذين يعانون من أشد االعتالالت 

السلوكية حققوا أسوأ مستوى من نواتج الحياة 

بعد 18 سنة. وتتضمن هذه النواتج السلبية: 

زيادة احتاملية االعتقال أو اإلدانة بجرمية 

مبقدار 11 ضعفاً؛ واحتاملية أكرب بالحمل أثناء 

املراهقة؛ واحتاملية أكرب باالعتامد عىل أنظمة 

املساعدات الحكومية؛ وخطر البطالة ملدة تزيد 

عن 12 شهراً؛ وزيادة حاالت محاولة االنتحار.

ويف الربازيل، أظهرت البيانات بخصوص أكرث 

من 5,000 طفل يف مدينة بيلوتاس أن األطفال 

الذين أظهروا اعتالالت سلوكية يف سن 11 سنة 

واجهوا زيادة تبلغ 38 باملئة يف احتامل أن 

يكونوا خارج دائرة العاملة والتعليم والتدريب 

عند بلوغهم سن 22 سنة عىل األقل.69 كام يزيد 

احتامل ارتكابهم لسلوك إجرامي بنسبة 92 

باملئة، ويزيد احتامل االستخدام الخطري للكحول 

بنسبة 39 باملئة، ويزيد احتامل االستخدام 

الضار للمخدرات املحظورة بنسبة 32 باملئة.

عائد االستثامر

تعرِض األبحاث حول كلفة االمتناع عن العمل 

الخسائر يف رأس املال اإلنساين الناجمة عن 

اعتالالت الصحة العقلية. مع ذلك، مثة فوائد 

مالية للقيام بعمل ملواجهتها – االستثامر 

يف الجهود لتعزيز الصحة العقلية لألطفال 

واليافعني وحاميتها.

ر منظمة ’متحدون من أجل الصحة العقلية  تُقدِّ

العاملية’ بأن اعتالالت االكتئاب والقلق يف 

جميع الفئات السكانية تكلّف العامل حوايل 2.5 

تريليون دوالر سنوياً عىل شكل إنتاجية اقتصادية 

مهدورة، ومن املتوقع أن تزداد هذه الكلفة.70 

ويزيد معدل االحتفاظ باملوظفني لدى الرشكات 

التي تستثمر يف الصحة العقلية للموظفني بأربعة 

أضعاف باملعدل، وتحقق عائداً يبلغ 5 دوالرات 

عن كل دوالر يُستثمر يف عافية املوظفني.

وال تقترص الفوائد عىل الجانب املايل، إذ يوفر تعزيز 

الصحة العقلية ومنع االعتالالت وتقديم الرعاية 

عوائد عىل االستثامر لألفراد تظهر عىل شكل تحقيق 

اإلمكانات – زيادة يف املشاركة يف املجتمعات املحلية، 

واملدارس، وأماكن العمل، واألرس.

وبالنسبة للمراهقني من الفئة العمرية 10–19 

سنة، تشري األدلة إىل أن االستثامر يف التدخالت 

القامئة عىل املدارس ميكن أن تكون فعالة 

وكفؤة من حيث الكلفة. ولغرض إعداد تقرير 

حالة أطفال العامل لعام 2021، استعرض باحثون 

من ’معهد آر يت آي إنرتناشونال’ األدلة الخاصة 

بُحزم التدخالت الشاملة يف نطاقها – املوجهة 

إىل جميع الطالب يف املدارس – وكذلك ُحزم 

التدخالت املوجهة لتلبية احتياجات الطالب 

املعرضني للخطر. وكانت الربامج تعالج الوقاية 

الشاملة من القلق واالكتئاب، والوقاية الشاملة 

من االنتحار، وتدخالت موجهة ملنع االكتئاب 

بني املراهقني املعرضني ملستوى عاٍل من الخطر. 

يوفر تعزيز الصحة 

العقلية ومنع االعتالالت 

وتقديم الرعاية عوائد 

عىل االستثامر لألفراد 

تظهر عىل شكل تحقيق 

اإلمكانات – زيادة يف 

املشاركة يف املجتمعات 

املحلية، واملدارس، 

وأماكن العمل، واألرس.
الدروس املستفادة: ميكن للمدارس، مثل هذه يف 

 إندونيسيا، أن تساعد يف دعم الصحة العقلية.

© UNICEF/UN0473685/Ijazah
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واستخدم الباحثون يف تحليلهم منوذج ماركوف 

الذي يتضمن بيانات من 36 بلداً متثل 80 باملئة 

من العبء العاملي لالضطرابات العقلية لهذه 

الفئة من املراهقني يف عام 2017.

وتشري نتائج التحليل إىل أن التدخالت املدرسية 

التي تتناول القلق واالكتئاب واالنتحار توفر 

عائداً عىل االستثامر يبلغ 21.5 دوالراً عن كل 

دوالر يُستثمر وذلك عىل امتداد 80 سنة.71 وكان 

أكرب عائد عىل االستثامر يف البلدان املتوسطة 

الدخل من الرشيحة الدنيا، التي أظهرت 

عائداً يبلغ 88.7 دوالراً عن كل دوالر يُستثمر. 

وأظهرت البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة 

العليا عائدا يبلغ 85.8 دوالراً؛ والبلدان املنخفضة 

الدخل، 67.6 دوالراً؛ والبلدان املرتفعة الدخل، 

16.3 دوالراً. ومل تظهر اختالفات جدية يف النتائج 

استناداً إىل عمر املراهقني أو نوعهم الجنساين 

(انظر الشكل 9-1).

ورغم وجود عدد قليل فقط من الدراسات 

حول هذا الجانب يف البلدان املنخفضة الدخل، 

مثة تقييامت اقتصادية متفرقة حول عائد 

االستثامر تشري إىل فوائد محتملة لالستثامر يف 

منع اعتالالت الصحة العقلية وإيذاء النفس 

واالنتحار. وميكن لألبحاث الجديدة حول 

الربامج التي تعمل بفاعلية عىل تقليص انتشار 

اعتالالت الصحة العقلية أن توفر منوذجاً 

لحساب العائد عىل االستثامر الرامي إىل تعزيز 

الصحة العقلية وحاميتها.

ومن بني هذه الدراسات دراسة بحثت يف العائد 

عىل االستثامر لربنامج ’كيفا’ (KiVA)، وهو 

برنامج بحثي قائم عىل األدلة طورته جامعة 

يف فنلندا.72 وكان هدف الربنامج منع التنمر، 

وهو خطر معروف يتسبب باعتالالت يف الصحة 

العقلية. ويستند برنامج ’كيفا’ إىل منوذج 

قائم عىل املنع، والتدخل، والرصد، وهو يركز 

عىل تعزيز تعاطف الطالب وكفاءتهم الذاتية 

وتشجيع املواقف املناهضة للتنمر داخل الغرف 

الصفية. ويف بريطانيا، قام معلمون بتقديم 

الربنامج ألطفال بسن 7–11 سنة.

واستناداً إىل النجاح السابق الذي حققه برنامج 

’كيفا’ وإىل تقديرات التكاليف الطويلة األجل 

للتنمر، قّدر الباحثون أن تنفيذ الربنامج يف 

اململكة املتحدة قد يوفر عائداً قصري األجل 

بقيمة 1.58 دوالر عن كل دوالر يُستثمر. 

ويقفز العائد الطويل األجل لالستثامر ليصل إىل 

7.52 دوالرات لكل دوالر يُستثمر.

ورغم الحاجة إىل إجراء املزيد من األبحاث، 

خصوصاً يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل، تشري هذه األنواع من مناذج 

األبحاث إىل أن االستثامر يف جهود لتعزيز 

الصحة العقلية وحاميتها ميكن أن يكون فعاالً 

من حيث الكلفة. واألهم من ذلك، ميكن 

لالستثامر يف الجهود الرامية لتعزيز الصحة 

العقلية وحاميتها أن ينقذ األطفال واليافعني 

من املعاناة القصرية األجل لالعتالالت يف الصحة 

العقلية والتبعات السلبية التي متتد مدى 

الحياة. 

الشكل 1-9-  العائد عىل االستثامر للتدخالت املدرسية املعنية بالصحة العقلية للمراهقني، بالدوالر
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املصدر: معهد آر يت آي إنرتناشونال، ’العائد عىل االستثامر للتدخالت املدرسية ملنع اضطرابات الصحة العقلية’، ورقة معلومات أساسية لتقرير حالة أطفال العامل لعام 2021، منظمة األمم 

املتحدة للطفولة، أيار / مايو 2021.

دوالر

سن التدخل الجنس تصنيف البنك الدويل مستوى دخل البلد

إناثمرتفع  متوسط من
الرشيحة العليا

ذكور  متوسط من
الرشيحة الدنيا

10 19منخفض
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دراسة حالة

بريو

رعاية الصحة العقلية املجتمعية

يرى أندريه*، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، 

نفسه منفتحاً وقادراً عىل التكيف مع الظروف 

الجديدة. ولكن، منذ عاَمنْي تقريباً، تلقت والدته، 

روكسانا، مكاملة هاتفية مقلقة من مدرسته.

تروي روكسانا: "كان تحت أحد 

املكاتب يبيك ويقول: ال أريد 

البقاء عىل قيد الحياة".

عرفت روكسانا أن ابنها بحاجة إىل املساعدة. 

ولكنها تعيش وأندريه يف الضواحي الشاملية 

للعاصمة ليام، وفيها يتشاركان غرفة يف منزل 

إحدى الخاالت. كانت املستشفيات والعيادات 

الخاصة بعيدة بُعداً شاسعاً عنهام، أو باهظة 

التكلفة. ولكن، َوفَّرت لهام زيارة أحد املراكز 

الصحية املحلية التأمني الصحي العام واإلحالة 

إىل مركز الصحة العقلية املجتمعي يف كارابايو، 

والذي كان عىل بُعد عرش دقائق بالحافلة عن 

منزلهام.

يقع مركز الصحة العقلية املجتمعي يف ملعب 

محيل أُعيد استخدامه ألغراض ذات صلة، 

ويضم فريًقا متعدد التخصصات، يشمل أطباء 

وطبيبات نفسيِّني، وعلامء نفس، وعاملات نفس، 

وممرضني وممرضات، وأخصائيّاً اجتامعيّاً، 

وعاملني وعامالت يف الصيدلة. يقدم املركز 

خدمات تهدف إىل الوقاية من مشكالت 

الصحة العقلية، كام يوفر الرعاية املتخصصة 

لألشخاص ذوي حاالت الصحة العقلية املتوسطة 

إىل الشديدة، ومنهم األطفال واملراهقون 

واملراهقات.

املركز  واألخصائيات، يف  األخصائيون  َشخَّص 

واكتئاباً،  قلقاً  يعاين  بأنه  أندريه  املجتمعي، 

َوَصفوا  والَديْه.  انفصال  إىل  يُعَزيان، جزئيّاً، 

له مضاد اكتئاب، وأحالوه إىل عاملة نفس، 

اجتامعي، الستكامل  وأخصايئ  نفيس،  وطبيب 

العالج.

تقول عاملة النفس يزيكا 

تشامبيال: "أعددنا خطة متكاملة 

ملساعدته يف فهم ما مير به 

وإدارته. وزودناه باألدوات الالزمة 

إلجراء تغيرياته الخاصة".

م مركز الصحة العقلية  وفضالً عىل ذلك، قدَّ

إرشادات لروكسانا، التي تضطلع بدور فعال يف 

حياة ابنها.

 تُعد هذه الخطة املتكاملة جزءاً من منوذج 

رعاية الصحة العقلية املجتمعي يف بريو. يُركز 

هذا النموذج عىل تقديم الخدمات عىل مستوى 

الرعاية الصحية األولية، بالقرب من املكان الذي 

يعيش فيه الناس، حيث ميكنهم الوصول إىل شبكة 

الدعم التي توفرها لهم مجتمعاتهم املحلية.

أُِعدَّ النموذج املجتمعي استجابة للفجوة بني 

الحاجة إىل خدمات الصحة العقلية وتوافرها 

رت وزارة الصحة يف  يف بريو. يف عام 2013، قدَّ

بريو أن واحداً من بني كل خمسة أشخاص يعاين 

رت  مشكالت ذات صلة بالصحة العقلية. كام قدَّ

الوزارة أن واحداً فقط من بني هؤالء الخمسة 

يحصل عىل الرعاية املطلوبة. ويف ذلك الحني، 

تركزت رعاية الصحة العقلية يف بريو يف ثالثة 

مستشفيات يف ليام.

 أدخلت حكومة بريو سلسلة من اإلصالحات، 

التي استوحتها من الحاجة، ودعمها مكتب 

أمني املظامل — وهو هيئة رقابية تحمي حقوق 

األشخاص، وترصد توصيل الخدمات العامة  ، 

بُغية توسيع نطاق الرعاية املجتمعية، التي 

تتضمن إضافة تغطية رعاية الصحة العقلية 

إىل خطة التأمني الصحي، وكذا وضع برنامج 
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ميزانية عىل أساس نتائج الصحة العقلية،  

التي ساعدت يف تعزيز اإلنفاق العام. ويف عام 

2019، سنَّت بريو قانوناً وطنيّاً جديداً للصحة 

العقلية. 

 ونتيجة لهذه اإلجراءات، زاد عدد شبكات 

مراكز رعاية الصحة العقلية املجتمعية يف البالد 

من 22 يف عام 2015 إىل 203 يف عام 2021. 

واستكامالً لعمل املراكز، توجد 30 وحدة 

متخصصة يف املستشفيات العامة و48 دار إعادة 

تأهيل.  ووضعت جائحة كورونا (كوفيد-19) 

هذه التطورات عىل املحك.

وفقاً الستقصاء إلكرتوين أجرته وزارة الصحة 

ومنظمة اليونيسف يف 2020، واجه ثلث 

األطفال، واملراهقني واملراهقات صعوبات 

اجتامعية وجدانية إبان فرتة الجائحة.  وترك 

اإلغالق الوطني الذي استمر ملدة 106 أيام، 

بدءاً من 16 مارس/آذار إىل 30 يونيو/حزيران 

2020، كثريًا من البالغني، مبن فيهم روكسانا، 

عاطلني عن العمل بشكل مؤقت. أما األطفال 

واملراهقون واملراهقات، ومنهم أندريه، فقد 

، زاد الطلب عىل  ُحبسوا باملنزل. ومن ثمَّ

خدمات الصحة العقلية.

 استجابة لهذا، أصدرت وزارة الصحة، بدعم من 

اليونيسف، إرشادات محددة ذات صلة بالرعاية 

الصحية للمراهقني واملراهقات يف سياق جائحة 

كورونا يف عام 2020، كام أصدرت إرشادات فنية 

ذات صلة بالرعاية الصحية العقلية الشاملة 

للمراهقني واملراهقات يف عام 2021.  وبدعم من 

منظمتي اليونيسف وسيداب، وهي منظمة غري 

حكومية تقدم خدمات نفسية اجتامعية، قامت 

وزارة الصحة يف بريو بتجربة خط ساخن مجاين 

خاص بالصحة العقلية متاح للمراهقني واملراهقات 

وأرُسهم. ومنذ ديسمرب / كانون األول 2020 وحتى 

أبريل / نيسان 2021، وصل الخط الساخن إىل 821 

فرداً يُعانون قلقاً، واكتئاباً، ومشكالت أرُسية؛ و%48 

من هذا الرقم كانوا مراهقني ومراهقات.

يرصح د. يوري كوتيبيه، املدير 

التنفيذي لخدمات الصحة العقلية 

يف وزارة الصحة، قائاًل: "باسترشاف 

ن.  املستقبل، هناك تحديان مهامَّ

أولهام مواصلة توسيع نطاق الخدمات 

املجتمعية مع ضامن تقدميها 

بالجودة نفسها يف جميع أرجاء البالد، 

واآلخر تطوير برنامج محدد للفئات 

السكانية املستضعفة، بوصف هذا 

جزءاً من نهج متعدد القطاعات".

يرى أندريه أن اإلغالق كان موتراً لألعصاب، 

ولكنه استطاع أن يتحدث إىل عاملة النفس 

الخاصة به عرب الهاتف. وفضالً عىل ذلك، قىض 

وقتاً أطول مع والدته، التي مل يكن يراها عادًة 

سوى يف وقت متأخر من الليل، بعد أن تعود إىل 

املنزل من وظيفتها يف الجانب اآلخر من ليام.

تقول روكسانا: "عوَّضت 

الوقت الضائع مع ابني".

وبعد ُميض أكرث من عام عىل أول زيارة له يف 

املركز، ينتهي أندريه من فرتة عالجه ويشعر 

بتغريُّات إيجابية. 

يروي أندريه: "قبل أن آيت، 

كانت األمور ُمزرية. كنت 

أشعر باملرض وأعزُف عن تناول 

الطعام. أما اآلن، فأشعر بتحسن 

كبري، وال أُريد أن أستسلم".

*أندريه وروكسانا أسامء مستعارة استُخدمت 

لصون هويتهام. أُجريت معهام املقابلة يف ليام.

 التحسن: تلقى أندريه املساعدة من مركز صحي مجتمعي فيام يخص الصحة العقلية: ويقول "أشعر بتحسن كبري وال أريد االستسالم".

© UNICEF/UN0476518/Mandros
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 منو الطفل: بالنسبة لهذا الطفل يف بليز، تساهم لحظات اللعب واالستكشاف يف منو الدماغ بشكل صحي.

© UNICEF/UN0498261/Cus

الفصل 2

األساس

تتشكل الصحة العقلية لألطفال واليافعني 
بفعل التجارب والبيئات املحيطة، وتُسبَُك 

يف عوامل الوالدين ومقدمي الرعاية، 
واملجتمعات املحلية واملدارس، وبفعل 

ظروف الفقر، والنزاعات، واألمراض. ويف 
لحظات حاسمة من مناء الطفل، بوسع هذه 

التجارب والبيئات أن ترض الصحة العقلية، 
أو ميكن تشكيلها يك تعمل عىل تعزيز 

الصحة العقلية وحاميتها.
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مجاالت التأثري

تتشكل الصحة العقلية لألطفال والشباب من خالل التفاعل بني 

البيولوجيا والتجارب والبيئات، يف ثالثة مجاالت نفوذ:

وتساعد مجاالت التأثري هذه، بطرق ديناميكية ومتغرية، 

عىل تشكيل نتائج الصحة العقلية يف كل مرحلة من 

مراحل الحياة — من الفرتة املحيطة بالوالدة، ومروراً 

بالطفولة واملراهقة، وحتى مرحلة البلوغ.

يعكس العامل العام املحددات 
االجتامعية الواسعة النطاق، كالفقر 
والكوارث والرصاع والتمييز والهجرة 

والجائحات

أما عامل الطفل فهو عامل األمهات واآلباء 
والقامئني عىل الرعاية. فالتغذية الكافية، 

واملنازل اآلمنة، وانخراط القامئني عىل 
الرعاية هي املفاتيح

يعكس العامل املحيط بالطفل 
السالمة واألمن — شخصياً وعىل 
اإلنرتنت — والتعلق الصحي يف 
املدارس واملجتمعات املحلية
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يرتسخ خالل اللحظات املبكرة من حياة 

الطفل أساس الصحة العقلية عىل امتداد 

الحياة.

فبدءاً من قبل الحمل ووصوالً إىل املرحلة 

املبكرة من سن الرشد، مثة تفاعل معقد من 

العوامل البيولوجية والتجارب الشخصية 

والبيئة املحيطة يعمل عىل تشكيل مناء 

األطفال واليافعني وصحتهم العقلية. وعىل 

امتداد مرحلتي الطفولة واملراهقة، تعمل 

هذه الدينامية املعقدة عىل تشكيل األساس 

النفيس والعاطفي واالجتامعي واإلدرايك 

والسلويك الذي يبني عليه األطفال واليافعون 

صحتهم العقلية وحياتهم.

ونتيجة لذلك، توفر لحظات النامء الحاسمة 

التي تحدث يف الطفولة واملراهقة فرصاً 

فريدة لتعزيز الصحة العقلية وحاميتها.

توفر لحظات 
النامء الحاسمة 
التي تحدث يف 

الطفولة واملراهقة 
فرصاً فريدة 

لتعزيز الصحة 
العقلية وحاميتها.

اإلطار

مثة عوامل متعددة تشّكل الصحة العقلية 

لألطفال واليافعني. ومثة أطر متعددة ترشح 

الكيفية التي تتفاعل فيها هذه التأثريات 

لتكريس الصحة العقلية.

يؤكد إطار تقرير ’حالة أطفال العامل’ عىل 

أهمية التأثريات االجتامعية-اإليكولوجية 

عىل الصحة العقلية، وعىل األهمية الحاسمة 

للتجارب التي مير بها الطفل والبيئة املحيطة 

به إذ تؤثر عىل مراحل حاسمة من منائه، 

وهي: البداية، والفرتة املحيطة بالوالدة، 

والطفولة املبكرة، والطفولة املتوسطة، 

واملراهقة.

التأثريات االجتامعية-
اإليكولوجية

يستند إطار فهم الصحة العقلية لألطفال 

واليافعني يف تقرير حالة أطفال العامل لعام 

2021 إىل أطر قامئة، وهو يعتمد تحديداً 

عىل: نظرية النظام اإليكولوجي التي وضعها 

الباحث يوري برونفنربيرن؛1 واإلطار املعروض 

يف تقرير إينوشينتي رقم 16 لتقييم األداء: 

عوامل من التأثري – فهم ما يُشّكل عافية 

الطفل يف البلدان الغنية؛2 والنهج املمتد 

مدى الحياة بشأن املحددات االجتامعية 

للصحة العقلية الذي طورته منظمة الصحة 
العاملية.3

لقد تم تنظيم إطار التقرير وفقاً لثالثة 

مجاالت تأثري: عامل الطفل، والعامل املحيط 

بالطفل، والعامل العام.

فمنذ بداية الحياة وحتى املراهقة، توجد 

التأثريات الرئيسية عىل الصحة العقلية يف 

عامل الطفل – عامل األمهات واآلباء ومقدمي 

الرعاية. ويف عامل الطفل هذا، تُعترب التغذية 

الكافية، واملنزل املستقر واآلمن، ومقدمي 

الرعاية العارفني واملنهمكني، والبيئة الراعية 

والحافلة، أموراً رئيسية.

ع عامل الطفل، تتوسع مجاالت  ومع توسُّ

التأثري لتتضمن العامل املحيط بالطفل. 

وإضافة إىل املكونات الالزمة للصحة 

العقلية التي تتكرس يف عامل الطفل، يجب 

أن يتضمن العامل املحيط بالطفل األمن 

والسالمة – عىل الصعيد الشخيص وعىل 

شبكة اإلنرتنت – وعالقات صحية يف مرحلة 

التعليم ما قبل املدريس، ويف املدرسة، ويف 

املجتمعات املحلية.

أما مجال التأثري األسايس الثالث، وهو العامل 

العام، فيؤدي دوراً حاسامً يف تشكيل الصحة 

العقلية. ويتضمن ’العامل العام’ املحددات 

االجتامعية ذات املقياس الكبري – من قبيل 

الفقر، والكوارث، والنزاعات، والتمييز، 

والهجرة، والجوائح – والتي تقتحم حياة 

األطفال واليافعني. ويؤدي العامل العام دوراً 

يف حياة األمهات واآلباء ومقدمي الرعاية، 

ومع تقدم األطفال يف السن ليصبحوا 

مراهقني وراشدين، يبدأ العامل العام برتك 

تأثري مبارش عىل صحتهم العقلية وعىل 

مستقبلهم.
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دراسة حالة

سرياليون

االعتناء بالقامئني والقامئات عىل الرعاية

أدركت مباالو توراي فوراً أن "كانكاي سوما" 

تقع تحت وطأة ضغط هائل.

بوصفها مستشارة مدربة، ومرشدة بالصحة 

ة يف مجموعة دعم  املجتمعية، وُميَرسِّ

األمهات املحلية، قرأت مباالو العالمات حاملا 

قابلت األم الحامل التي لديها ثالثة أطفال.

“تقول مباالو: "ميكنني أن أنظر 

إىل األمهات يف لقاءات مجموعة 

دعم األمهات ألدرك فوراً أن 

إحداهن متر بوقت عصيب". 

بوقت  "متر  بالفعل،  كانكاي،  كانت 

املدينة يف  كانكاي خارج  تعيش  عصيب". 

بسرياليون،  كامبيا  ملنطقة  تابع  قروي  جزء 

يرتفع فيه معدل وفيات  بلد  وهو 

الوالدة، ويعاين من  األمهات وحديثي 

املوظفني. وقليل  نظام صحي هش 

 من الناحية الشخصية، عانت كانكاي 

من مشيها ملدة ثالثني دقيقة الستقاء املاء 

من إحدى اآلبار، ومن القيام مبهمة جمع 

الحطب من األدغال. كانت معزولة عن 

جريانها. وعانت من مضاعفات يف حملها.

التي  الخربات  باستخدام  مباالو،  اكتسبت   

للقامئني عىل  الرعاية  تدريب  من  استقتها 

أن  واستطاعت  كانكاي،  ثقة  الرعاية، 

الوجداين. وفضالً عىل  الدعم  لها  تقدم 

ذلك، تعرَّفت كانكاي إىل أحد مرشيف 

باألماكن  لها  وصَّ الذي  املجتمعية،  الصحة 

الصحية  الخدمات  لها  قدمت  التي 

األساسية. واملجتمعية 

بعد أسابيع من التقاء السيدتني بعضهام 

ببعض، اعتادت مباالو زيارة كانكاي وأرستها 

يوميّاً. أرشدت كانكاي، واستمعت إىل 

شواغلها، وعززت ثقتها، وقدمت لها نصائح 

عملية بشأن إدارة التوتر. 

“تقول مباالو: "يف مجتمعنا، حني 

ترتسم عالمات الحزن عىل وجوه أي 

شخص، قد يعاقبه اآلخرون عىل فعلته 

هذه". وأضافت قائلة: "ولكن، بفضل 

برنامج الرعاية للقامئني عىل الرعاية، 

يدرك ]كثري منا[ اآلن أنه من األفضل 

التعامل برفق وإبداء التعاطف مع 

هؤالء الذين يشعرون باكتئاب". 

برنامج "الرعاية للقامئني والقامئات عىل 

الرعاية (CFC)" هو برنامج يزود العاملني 
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يف الخطوط األمامية، مبن فيهم العاملني 

يف املجال الصحي مثل مباالو، باملعرفة 

واملهارات التي يحتاجون إليها، بُغية دعم 

الرفاه الوجداين للقامئني والقامئات عىل 

الرعاية، أال وهم األمهات واآلباء، وغريهم 

ممن يقدم رعاية أساسية لحديثي الوالدة 

واألطفال الصغار.

 يقوم التدريب عىل مفهوم يبدو بسيطاً: 

لتوفري أفضل الطرق من أجل بدء الحياة، 

يلزم االعتناء بالقامئني عىل الرعاية الذين 

يعتنون باألطفال. ومن املهم الرتكيز عىل 

القامئني عىل الرعاية الضعفاء، مبن فيهم 

الوالدون من املراهقني واملراهقات. يركز 

التدريب، يف جوهره، عىل فكرة أن الصحة 

العقلية والرفاه الوجداين هام األساس الذي 

يسمح لهم بتنشئة األطفال ورعايتهم.  ويف 

املقابل، تبني رعاية تنشئة األطفال هذه 

صحة عقلية سليمة لهم طوال حياتهم.

يبني تدريب االعتناء بالقامئني عىل الرعاية 

املهارات بني األشخاص العاملني يف الخطوط 

األمامية ومهارات اإلرشاد لديهم، كام يقدم 

حزمة من املواد واألنشطة، التي ميكن أن 

تُستخدم لتقوية ثقة القامئني عىل الرعاية، 

ورفاههم الوجداين، وقدرتهم عىل التواصل، 

ودعم أطفالهم الصغار.  ويدرب الربنامج 

العاملني يف مجال الصحة املجتمعية 

واملهنيني؛ ومن ثَمَّ ميكنهم مساعدة القامئني 

عىل الرعاية يف تطوير إسرتاتيجيات التكيف 

مع التحديات، والتوتر الذي يظهر يف 

حياتهم كل يوم. وباإلضافة إىل ذلك، يُدرِّب 

العاملني عىل مساعدة القامئني عىل الرعاية 

يف إيجاد الدعم والخدمات إذا احتاجوا إليها.

 كانت هذه هي املهارات التي حددتها 

مباالو عندما قابلت كانكاي أول مرة. وحتى 

بعد أن أنجبت كانكاي ابنها مارك، واصلت 

مباالو زيارة األرسة، مقدمًة الدعم لألم، 

واألب، والطفل وأشقائه.

تقول كانكاي: "احتضنتني مباالو 

وأخذيت لزيارة مستشفى ألول 

مرة يف حيايت؛ عرفتني معنى 

أن أعتني بنفيس وبأرسيت". 

وأضافت قائلة: "أنا ممتنة إىل 

مباالو للخدمتني اللتني قدمتهام 

لنا؛ فإحداهام ساعدتنا يف 

البقاء أحياء، واألخرى ذكرتنا 

أننا نستحق البقاء سعداء". 

 دعم األم: عاملة صحية مجتمعية يف سرياليون تحتضن أماً ومولوداً.

© UNICEF/UN0475700/Duff/VII Photo
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مناء الطفل

توفر مجاالت التأثري الثالثة هذه إطاراً لفهم 

سياق حياة األطفال واليافعني، كام تسهم يف 

تشكيل الصحة النفسية لألفراد عىل امتداد 

املرحلة املبكرة من حياتهم. لكن، وضمن هذه 

السياقات، ترتبط عملية تكريس الصحة العقلية 

بلحظات حاسمة يف مناء الطفل – لحظات 

حاسمة يف البداية، وأثناء الفرتة املحيطة 

بالوالدة، ويف الطفولة املبكرة، والطفولة، 

واملراهقة. ويف هذه اللحظات الحاسمة، تتطور 

أدمغة األطفال واملراهقني كجزء من تفاعل 

دينامي بني جيناتهم، وتجاربهم، والبيئات التي 

يعيشون فيها؛4 ويجري مناؤهم استجابة إىل 

مزيج من املحددات البيولوجية والنفسية-

االجتامعية. 

يف البداية 

يبدأ هذا التفاعل قبل تشّكل الجنني ويؤثر 

عىل العمليات الجينية والبيولوجية وعمليات 

النامء.5 فمثالً، تشري األدلة إىل أن الخاليا 

املتخصصة باإلنجاب ميكن أن تتحور من خالل 

عملية تخلّق متواٍل (epigenetic) تتأثر بالكرب 

النفيس-االجتامعي، والتعرّض للمواد السمية 

والعقاقري.6 وميكن لهذه الخاليا املتحورة أن تؤثر 

عىل الكيفية التي يظهر فيها التعبري الجيني 

لدى األم، كام ميكن مترير التحّورات إىل الطفل.

ويف الرحم، تبدأ عملية النمو العصبي ويتشكل 

النظام العصبي. ومع اكتامل الجنني، تصبح 

أجزاء الدماغ التي تعالج املعلومات املعقدة 

مرتابطة ويصبح املخطط الخلوي جاهزاً.

وبعد والدة الطفل، يتواصل منو الدماغ برسعة 

مدهشة، ويشكل أكرث من مليون رابطة عصبية 

يف الثانية.7 ويف هذا الوقت، تكون قدرة الدماغ 

عىل التغرّي يف أعىل مستوى لها؛ ويكون األوان 

قد آن لزيادة يف املطاوعة العصبية، حيث 

تستمر الروابط يف الدماغ يف التشابك وإعادة 

التشابك وتزداد قوة. ومع منو دماغ الطفل، 

تنبني الروابط العصبية بعضها عىل بعض، 

ويزداد تعقيدها باطراد من حيث هياكلها 

ووظائفها إذ تحدد منط السلوك املستقبيل، 

والقدرة عىل التعلم، والصحة العقلية.

وأثناء اللحظات الحاسمة املحيطة بالوالدة 

وبعد الوالدة، ميكن أن يتغري النمو العصبي وأن 

تتغري معه مطاوعة الدماغ.8 وميكن للتجارب 

التي مير بها الفرد والبيئات اإليجابية املحيطة 

به أن تعزز منو الدماغ؛ أما التجارب والبيئات 
السلبية فتصبح عوامل خطر.9

ويف الفرتة املحيطة بالوالدة وفرتة الطفولة 

املبكرة، تكون التجارب والبيئات التي تؤثر 

عىل منو الدماغ مرتبطة غالباً بعامل منزل الطفل 

ومقدمي الرعاية له. لذا مثة جزء كبري من 

األبحاث املعنية بنمو الطفل والصحة العقلية 

يركز عىل تأثريات األمومة.10 مع ذلك، وإذ أخذ 

اآلباء يف أجزاء من عديدة من العامل ينهضون 

مبسؤوليات أكرب يف تقديم الرعاية، فقد بدأت 

األبحاث بدراسة تأثري األبوة وبدأت تؤسس 

روابط بينها وبني الصحة العقلية لألطفال 
واليافعني. 

العقد األول

يف اللحظات املبكرة من العقد األول، تكون 

املطاوعة الدماغية قوية والتطور العصبي 

رسيعاً. ويف الطفولة املبكرة، يتعلم األطفال 

املهارات الحسية، والحركية، واإلدراكية، 

واللغوية، واالجتامعية-العاطفية التي 

ستساعدهم عىل التفكري، وحل املشاكل، 

والتواصل، والتعبري عن املشاعر وإدراكها، 

وتشكيل العالقات. ومنذ الوالدة وحتى سن 

الثالثة، يتعلم األطفال أن يُظهروا العاطفة 

وأن يعرّبوا عن الفرح، واالنزعاج، والكرب إزاء 

الغرباء. وهم يستجيبون للكرب، ويسعون 

للحصول عىل االهتامم، ويحتّجون عندما 

يشعرون باإلحباط. وعىل سبيل املثال، يبدأ 

األطفال من سن الرابعة وحتى الثامنة بتعلم 

كيفية اللعب مع اآلخرين، وتشكيل الصداقات، 

وإدراك املشاعر والتعبري عنها والسيطرة عليها.

وعىل امتداد العقد األول، تظل األمهات 

واآلباء ومقدمو الرعاية يشكلون تأثرياً حاسامً. 

مع ذلك، يتوسع عامل األطفال يف طفولتهم 

املتوسطة، إذ تبدأ بيئات التعلّم بدفع األطفال 

عىل تطوير مهارات قابلة للنقل، وتؤثر عىل 

صحتهم البدنية والعقلية. 

العقد الثاين 

كانت مثة نزعة سابقاً لتجاهل مرحلة املراهقة 

بوصفها مرحلة يتعني عىل املرء أن يعاين عىل 

امتدادها ليصل إىل سن الرشد، ولكن مثة إقرار 

حالياً بفرتة املراهقة بوصفها فرتة تشهد تحوالت 

بيولوجية وعصبية واجتامعية هائلة. كام يتم 

اإلقرار بها وعىل نحو متزايد بأنها لحظة حاسمة 

إلطالق اإلمكانات اإلنسانية وضامن الصحة 
العقلية مدى الحياة.11

تحُدث أثناء فرتة املراهقة تحوالت عصبية 

دينامية يف أجزاء الدماغ التي تؤثر عىل 

اإلحساس واإلدراك.12 وتبدأ الخاليا العصبية 

بنقل املعلومات عىل نحو أرسع وأكرث كفاءة 

بني أجزاء الدماغ، مام يتيح إجراء عمليات 
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عقلية معقدة. إضافة إىل ذلك، تحُدث تغيريات 

هيكلية يف أجزاء الدماغ التي تؤثر عىل الذاكرة، 

والقدرة االجتامعية-العاطفية، والوظائف 

التنفيذية، من قبيل السيطرة عىل االندفاعات 

اللحظية، واملرونة اإلدراكية.

وغالباً ما تستمر هذه التحوالت العصبية حتى 

السنوات املبكرة بعد سن العرشين.

إضافة إىل التغيريات العصبية، تشكل عملية 

البلوغ مرحلة انتقالية حاسمة يف املراهقة. 

تحدث عملية البلوغ عادة بني سن 8 و12 

سنة للبنات، وسن 9 و14 سنة لألوالد.13 وتشري 

األدلة، رغم محدوديتها، إىل أن النضوج الجنيس، 

وتقلبات املزاج املرتبطة بالهرمونات، والتغيريات 

يف تشكيل الجسم واملظهر، ميكن أن تؤثر بشدة 

عىل الصحة العقلية للمراهقني.

تنطوي الفرتة املبكرة ملرحلة البلوغ عىل أخطار 

محددة للصحة العقلية. وفيام تتداخل األخطار، 

فإنها يف حالة األوالد ترتبط بسلوكيات مؤذية 

ومناوئة للمجتمع.14 وبالنسبة لألوالد والبنات، 

يرتبط النضوج البدين املبكر بالرشوع املبكر 

بالنشاط الجنيس، والجنوح، وتعاطي املخدرات 

والكحول. ويف حالة البنات، يرتبط البلوغ املبكر 
باضطرابات القلق واالكتئاب واضطرابات األكل.15

يتزامن البلوغ أيضاً مع بدء اعتالالت الصحة 

العقلية، لكن االرتباط بني األمرين غري مفهوم 

جيداً لغاية اآلن.16 مع ذلك، من املمكن أن مثة 

دور يف ذلك لتوقيت البلوغ.

وأثناء مرحلة املراهقة، تشهد األدوار االجتامعية 

تحوالً أيضاً. ففي سن العارشة، غالباً ما يعيش 

األطفال مع والديهم أو مقدمي الرعاية لهم، 

ويلتحق معظمهم باملدارس وعادة ما ينهضون 

بعدد قليل من االلتزامات التي يقوم بها 

الراشدون، أو أنهم ال ينهضون بأي التزامات من 

هذا القبيل. وبحلول سن التاسعة عرشة، يظل 

بعضهم يف مؤسسات التعليم أو التدريب، يف 

حني يعيش آخرون لوحدهم ويكونون ملتحقني 

بالعمل يف القطاع الرسمي أو غري الرسمي. 

ويكون بعضهم قد أصبحوا هم أنفسهم والدين. 

وبحلول سن الرابعة والعرشين، يكون قسم 

كبري من اليافعني قد انتقلوا إىل حياة العمل، 

وإقامة رشاكات حياتية، وإنجاب األطفال.

وتعني هذه التحوالت نشوء عالقات جديدة 

مع األرسة واملجتمع املحيل، وزيادة التعرّض 

املبارش للمحددات االجتامعية التي ميكن أن 

تؤثر عىل الصحة العقلية، والتعلّم، واكتساب 

املهارات القابلة للنقل. ويف مرحلة املراهقة، 

يظل مقدمو الرعاية سنداً حاسامً للصحة 

العقلية. مع ذلك، ال تظل التأثريات عىل 

الصحة العقلية ترتكز فقط عىل الوالدين 

ومقدمي الرعاية واملنازل؛ إذ يحتل األقران 

واملدارس واملجتمع املحيل أدواراً أكرب يف 

حياة اليافعني واألطفال.17 ونتيجة لذلك، 

يكون للمحددات االجتامعية من قبيل الفقر، 

والنزاعات، واألعراف االجتامعية، والتقنيات 

الحديثة، والعمل تأثري أكرب عىل الطريقة التي 

يتعلم فيها اليافعون ويعملون، وعىل تحديد 

املكان الذي يعيشون فيه، وعىل عالقاتهم مع 

أرسهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم املحلية.

دات االجتامعية للصحة  ورغم أن املحدِّ

العقلية تؤدي دوراً عىل امتداد الحياة، إال 

أنها قد تتحول أثناء مرحلة املراهقة ألخطار 

مبارشة وأن تؤدي إىل تضاؤل الفرص للتعليم 

والتدريب والعمل. 

 وقت لألب: يف تيمور-ليشتي، يقوم أب

 بدوره يف تقديم الرعاية الرضورية.
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اإلطار 8. 

ربط اللحظات الحاسمة

ال تحدث اللحظات الحاسمة يف النامء يف 

معزل عن بعضها البعض؛ فهي ترتبط بقضايا 

حاسمة يف مناء الطفل، مبا يف ذلك االرتباط 

الحميم ]مبقدم الرعاية[، والسالسل التعاقبية 

للنامء، واألخطار الرتاكمية، والتضمني البيولوجي 

.)biological embedding( ألحداث الحياة

االرتباط الحميم

يشري االرتباط الحميم إىل مبدأ نفيس-بيولوجي 

يدفع إىل تشكيل عالقة مودة مع األم أو األب 

أو مقدم الرعاية الذي بوسعه أن يوفر للطفل 

شعوراً باألمان والحامية.18 وينشأ االرتباط 

الحميم عندما يشعر الطفل بأمن وأمان 

كافيني ليتمكن من الخروج من محيطه املبارش 
واستكشاف العامل من حوله.19

وعندما يكون االرتباط الحميم إيجابياً ومتجاوباً 

وراعياً، يطور الطفل منوذجاً يستخدمه ليكّون 

فهامً عن ذاته وهويته وخَط أساٍس للعالقات 

األخرى.20 وتعمل اآلرصة التي تأيت مع االرتباط 

الحميم عىل تعزيز قدرة الطفل عىل تطوير 

مهارات من قبيل الفضول، وتنظيم العواطف، 
والتعاطف، واملشاعر التبادلية يف العالقات.21

ورغم أن االرتباط الحميم يوجد عىل امتداد 

مسرية مناء الطفل، إال أنه يتغري مع مرور 

الوقت. ففي سن 6 إىل 9 أشهر، يضع الطفل 

الشكل النهايئ الرتباطه الحميم مبقدم الرعاية 

الرئييس.22 ويف مرحلة الطفولة املتوسطة، 

تتوقف الحاجة ألن يكون االرتباط الحميم 

مبقدم الرعاية مبارشاً أو جسدياً. فعند هذه 

النقطة، يصبح بوسع الطفل أن مييض وقتاً أطول 

بعيداً عن مقدم الرعاية، بيد أن العالقة تظل 
مركزية، خصوصاً يف أوقات الكرب.23

ويف مرحلة املراهقة، يُعيد الطفل تشكيل 

ارتباطات حميمة آمنة مع أقرانه، ولكن 

ارتباطات الطفل مع الوالدين ومقدمي الرعاية 

تظل أساسية، رغم أنها كثرياً ما تشهد تحوالت 

استجابة للحاجة املتنامية لالستقالل والسيطرة 
عىل الشؤون الشخصية.24

ومن املمكن أن تكون إقامة االرتباط الحميم 

بني مقدمي الرعاية واملواليد الجدد عسرياً عىل 

الوالدين املراهقني بصفة خاصة. وميكن للحمل 

أثناء مرحلة املراهقة أن يؤثر سلباً عىل تطوير 

القدرات العاطفية واإلدراكية الالزمة لتكريس 

ارتباط حميم صحي مع املولود الجديد.25 

إضافة إىل ذلك، ميكن الحتياجات املواليد الجدد 

لالرتباط الحميم أن يتعارض مع االحتياجات 

املستمرة التطور للوالدين املراهقني لتحقيق 

االستقالل الذايت.26 ومن الشائع أن تتزامن 

الوالدية يف سن املراهقة مع أخطار معينة، مبا 

يف ذلك الفقر ونقص الرعاية الوالدية ونقص 

الدعم االجتامعي، وكل ذلك يفاقم صعوبة 

إرساء ارتباط حميم ثابت بني الوالدين والطفل.

السالسل التعاقبية للنامء

ميكن أن ترتك التجارب والبيئات اإليجابية وتلك 

السلبية التي تحدث منذ الوالدة وحتى مرحلة 

املراهقة تأثريات تعاقبية عىل مناء الطفل أو 
اليافع.27

ففي املراحل املبكرة من النامء، تُطلِق التجارب 

اإليجابية من قبيل تقديم الرعاية الحانية 

أو التغذية املثىل سلسلة تعاقبية من النامء 

اإليجايب. ويف املقابل، تزيد التجارب السلبية – 

اإلهامل، واإلساءات، واإلجهاد الشديد املستمر 

– تعرّض الطفل ألخطار أخرى.

وميكن أن يربز تأثري التعرض لألخطار يف 

الطفولة املبكرة، من قبيل اإلهامل والعنف، يف 

مرحلة الحقة من الحياة عىل شكل صعوبات 

يف املدرسة، ومشاكل مع األقران، وتعاطي 

الكحول.28 وميكن أن يؤدي التعرض لقدر كبري 

من التجارب السيئة إىل تبعات تؤثر عىل النامء 

اإلدرايك، والصحة البدنية والعقلية، واإلنجازات 

التعليمية، والنجاحات املهنية.

الخطر الرتاكمي

تتسم تبعات التجارب والبيئات السلبية وتلك 

اإليجابية بأنها تراكمية أيضاً. وتُظِهر األبحاث 

أنه كلام زادت عوامل الخطر املختلفة التي 

يواجهها الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة 

وكلام زاد تواتر تعرض الطفل لها، كلام زادت 

فرصة حدوث االعتالالت اإلدراكية واالجتامعية 

والعاطفية يف مرحلة الحقة من الحياة.

وقد توصلت دراسة شهرية جرت يف عام 1979 إىل 

أن الطفل الذي يتعرض ملا بني صفر إىل واحد من 

عوامل الخطر يواجه احتامالً بنسبة 2 باملئة بأن 

يتعرض العتالل يف الصحة العقلية يف مرحلة الحقة 

من الحياة. وتزداد احتاملية التعرض العتالالت يف 

الصحة العقلية مع زيادة عوامل الخطر، وتصل 

إىل 20 باملئة يف حالة الطفل الذي يتعرض ألربعة 
أخطار يف مرحلة الطفولة املبكرة.29
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وإضافة إىل التأثري الرتاكمي لعوامل الخطر، 

فإنها تنزع ألن تتجمع معاً أيضاً، مام يدل 

عىل أن بعض التجارب السلبية قد تشري أيضاً 

إىل وجود تجارب سلبية أخرى. فمثالً، من 

املمكن أن الطفل الذي يواجه صعوبات يف 

املنزل يواجه أيضاً مشاكل يف املدرسة.30 وتربز 

مجموعات الخطر بصفة خاصة يف حالة األطفال 

الذين يعيشون يف الفقر أو الذين ينحدرون 

من أقليات إثنية أو مجتمعات محلية من 
املهاجرين.31

التضمني البيولوجي ألحداث الحياة

تشري األبحاث أيضاً إىل أن التعرّض لعوامل 

الخطر أثناء الفرتات املبكرة للنامء الرسيع 

للدماغ ميكن أن يغرّي الوضع النفيس للطفل 

والتعبري الجيني لديه – إذ تصبح عوامل الخطر 

نة بيولوجياً.32 وميكن لهذه التغيريات إما  ُمتضمَّ

أن تعزز القدرة عىل الصمود أو أن تعيقها أون 

تزيد نقاط الضعف، يف مواجهة الصدمات.33 

وميكن للتجارب والبيئات السلبية التي تغرّي 

التشكيل البيولوجي أو مناء الدماغ – من قبيل 

اإلهامل واإلجهاد والعنف والفقر – أن تُضعف 

القدرة عىل الصمود وأن تزيد مستوى الضعف. 

وباملقابل، ميكن للتجارب اإليجابية أن تعزِّز 

القدرة عىل الصمود.

وقد أجريت دراسة ريادية يف عام 2001 حول 

األطفال الذين عاشوا يف دور األيتام يف رومانيا 

ملدة تزيد عن مثانية أشهر يف السنة األوىل من 

حياتهم، وقد أظهرت الدراسة كيف يعمل 

التعرّض للمشقات عىل تغيري دماغ الطفل 

كيميائياً.34 وبيّنت الدراسة أنه بعد ست سنوات 

من تبّني هؤالء األطفال وخروجهم من دور 

األيتام، ظل لديهم مستويات عالية من هرمون 

الكورتيزول (وهو هرمون يطلقه الجسم 

استجابة إىل اإلجهاد) مقارنة مع غريهم من 

األطفال.

أوجه الحرمان املبكر: تأثري ميتد مدى الحياة

عمل باحثون عديدون يف العقود األخرية عىل 

متابعة مناء األطفال الذين تعرّضوا ألوجه 

حرمان شديدة يف املؤسسات الرومانية. كام 

تابعت الدراسات األطفال الذين تبنتّهم أرس يف 

اململكة املتحدة.35 وقد أبرزت النتائج وجود 

تأثري هائل ومستمر ألوجه الحرمان املبكر عىل 

الصحة العقلية، وذلك رغم السنوات الالحقة 

من وجود األطفال يف أرس داعمة تتمتع مبوارد 

جيدة.

وقد أظهرت الدراسات وجود رابطة قوية بني 

طول املدة التي ميضيها الطفل يف املؤسسات 

(دور األيتام) وبني أعراض اعتالالت الصحة 

العقلية يف سن السادسة؛ ومن بني هذه 

االعتالالت نقص االنتباه وفرط النشاط، 

واعتالالت طيف التوحد، والرعونة يف االنهامك 

االجتامعي – وهو اضطراب يتعلق باالرتباط 

الحميم. ويف مرحلة املراهقة وبداية مرحلة 

سن الرُشد، مثة خطر أكرب عىل األطفال الذين 

عانوا من أوجه حرمان لفرتة أطول أن يعانوا 

من اعتالالت يف الصحة العقلية من قبيل 

القلق واالكتئاب. ويواجه األطفال الذين عانوا 

من أكرب مستوى من أوجه الحرمان احتاملية 

أكرب بتحقيق معدالت منخفضة من النجاح يف 

املدرسة والعمل. 
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الصدمة واإلجهاد

يشكل اإلجهاد والصدمة، منذ بداية الحياة 

وعىل امتداد العقدين األول والثاين منها، 

دات حاسمة أيضاً لنامء األطفال واليافعني  محدِّ

وصحتهم العقلية. وميثل اإلجهاد والصدمة 

أخطاراً للصحة العقلية ويف أي وقت يحدثان 

فيها. مع ذلك، بوسعهام عندما يحدثان يف 

مرحلة مبكرة من الحياة أن ينّشطا استجابات 

لها تبعات بيولوجية وتبعات عىل الصحة 

العقلية ميكن أن متتد مدى الحياة.

اإلجهاد املرُّض

يحدث اإلجهاد بدرجات مختلفة عىل امتداد 

حياة الطفل، من الرحم وحتى مرحلة املراهقة. 

ويُعد اإلجهاد ذو املقادير املحدودة أساسياً 

للنامء الصحي للدماغ وللصحة العقلية؛ إال أنه 
يكون مرضاً عندما يحدث مبقادير شديدة.36

لقد حدد املجلس الوطني العلمي لنامء الطفل، 

وهو مجلس يف الواليات املتحدة، إطاراً مقبوالً 

عىل نطاق واسع يتضمن ثالثة مستويات 

لإلجهاد: إجهاد إيجايب، وإجهاد ميكن تحّمله، 

وإجهاد مرض.37 فاإلجهاد اإليجايب هو إجهاد 

قصري األجل ويُعد جزءاً من الحياة اليومية، 

ويتم تفعيله عندما يتلقى الطفل لقاحاً أو 

عندما يقابل مقدم رعاية جديد. أما اإلجهاد 

الذي ميكن تحّمله فهو أكرث شدة، ولكنه قصري 

األجل، ويتيح وقتاً للدماغ ليتعاىف.

ومن الناحية البيولوجية، يعمل اإلجهاد عىل 

زيادة معدل نبضات القلب وضغط الدم 

ويسبب إطالق هرمونات، مبا فيها الكورتيزول.38 

ويف حالة اإلجهاد اإليجايب واإلجهاد الذي ميكن 

تحّمله، يتم تخفيف التأثري عىل الدماغ من 

خالل االهتامم الذي يوليه مقدمو الرعاية 

املحبّون الذين ميكنهم تهدئة الطفل وطأمنته، 

وهم الراشدون الذين ميكنهم توفري بيئات 

آمنة عىل الرغم من التهديدات الخارجية، 

ويساعدون الطفل عىل التعايف من التجارب 

الصعبة.

ويف املقابل، ميكن للرضر الناجم عن اإلجهاد 

املرض أن يستمر مدى الحياة.

اإلجهاد املرض هو تنشيط قوي ومتواتر 

أو طويل األمد ألنظمة إدارة اإلجهاد لدى 

املرء، وهو يحدث يف الطفولة عند غياب 

الراشدين املحبّني الذين بوسعهم توفري األمان 

واالطمئنان.39 وميكن لإلجهاد املرض يف الفرتتني 

السابقة للوالدة والالحقة لها، وهام فرتتان 

حاسمتان، أن يتدخل يف مناء الدماغ. وميكنه أن 

يقيّد تشكيل الروابط العصبية يف أقسام الدماغ 

التي تؤدي دوراً يف عمليات التفكري والتعلم 

والذاكرة وصنع القرارات وتنظيم السلوك 

والسيطرة عىل االندفاعات اللحظية. كام يعمل 

أيضاً عىل زيادة إنتاج الروابط العصبية يف 

أقسام الدماغ التي تؤدي دوراً يف االستجابات 

للخوف، والقلق، والسيطرة عىل االندفاعات 

اللحظية، مام قد يقود إىل االستجابات املبالغ 

فيها وعدم القدرة عىل تفسري التهديدات 

بدقة.40 كام ميكن لإلجهاد املرض أن يؤدي إىل 

إضعاف إطالق هرمون الكورتيزول وتنظيمه، 

مام يقود إىل ضعف يف وظائف الدماغ املرتبطة 

بالذاكرة واملزاج.

وتشري األدلة إىل أنه حتى يف مرحلة ما قبل 

الوالدة، يؤدي شعور الجنني بإجهاد األم إىل 

التأثري عىل استجابة الطفل لإلجهاد الحقاً. 

التجارب السلبية يف الطفولة
من بني التجارب التي تؤدي إىل اإلجهاد املرُض 

يف الطفولة اإلساءات البدنية والعاطفية، 

واإلهامل املستمر، والعنف. وعادة ما توضع 

هذه األخطار ضمن فئة واحدة وتُصنَّف بأنها 

تجارب سلبية يف الطفولة.

وعموماً، تُعرَّف التجارب السلبية يف الطفولة 

بأنها "مصادر إجهاد" مستمرة ومتواتر وشديدة 

"ميكن أن يعاين منها األطفال يف مرحلة مبكرة 

من حياتهم".41 وعادة ما يُستخدم مصطلح 

’التجارب السلبية يف الطفولة’ لوصف األحداث 

السلبية يف الطفولة املبكرة، ولكن ميكن أن 

يتسع النطاق العمري ليشمل املواليد الجدد 

وحتى املراهقني يف سن 17 سنة.

ورغم أن تعريف التجارب السلبية يف الطفولة 

شهد تحوالت مع مرور الزمن،42 فإنه يتضمن 

وميثل اإلجهاد والصدمة 
أخطاراً للصحة العقلية 
ويف أي وقت يحدثان 

فيها. مع ذلك، بوسعهام 
عندما يحدثان يف 
مرحلة مبكرة من 
الحياة أن ينّشطا 

استجابات لها تبعات 
بيولوجية وتبعات عىل 

الصحة العقلية ميكن 
أن متتد مدى الحياة.
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حالياً اإلساءات، واإلهامل، واختالل األرسة 

املعيشية مبا يف ذلك معاناة مقدم الرعاية من 

مرض عقيل، وتعاطي املخدرات والعنف بني 

األشخاص.43 كام تتضمن عبارة التجارب السلبية 

يف الطفولة التجارب التي تحدث خارج حدود 

املنزل واألرسة. وهذه ميكن أن تتضمن العنف 

يف املجتمع املحيل املحيط، وتجربة العيش يف 

أحياء غري آمنة، والعيش دون مأوى، والتنّمر، 

والتمييز القائم عىل العرق أو اإلثنية، وعدم 
ثبات الدخل.44

ويرُِبز تعريف منظمة الصحة العاملية هذا 

النهج األوسع، فهو يشري إىل التجارب السلبية 

يف الطفولة بأنها "أنواع متعددة من اإلساءات؛ 

واإلهامل؛ والعنف بني الوالدين أو مقدمي 

الرعاية؛ وأنواع أخرى من االختالالت الخطرية 

يف األرسة املعيشية من قبيل إدمان الكحول 

واملخدرات؛ وعنف األقران والعنف يف املجتمع 
املحيل والعنف الجامعي".45

وميكن لإلجهاد املرُض املرتبط بالتجارب 

السلبية يف الطفولة أن يؤدي إىل إعاقات يف 

الصحة البدنية والعقلية، ويف النامء االجتامعي 

والتحصيل التعليمي.46 وعىل امتداد مسرية 

الحياة، مثة ترابط بني التجارب السلبية يف 

الطفولة وبني معدالت أمراض القلب، والسكري، 

والسمنة، واالكتئاب، وتعاطي املخدرات، 

والتدخني، وضعف اإلنجازات األكادميية، وفرتات 

البطالة، والوفاة املبكرة.

إن التجارب السلبية يف الطفولة شائعة إىل 

درجة تبعث عىل األىس، ومع تزايدها يتزايد 

رضرها.

وعىل سبيل املثال، أفاد أكرث من ثلثي السكان 

يف الواليات املتحدة أنهم تعرضوا ملا ال يقل عن 

تجربة واحدة من التجارب السلبية يف الطفولة، 

وأفاد ربعهم بأنهم تعرضوا لثالث منها أو أكرث.47 

وأشارت دراسة تجميعية ألبحاث جرت يف 

17 بلداً من بينها كندا والتفيا والجبل األسود 

ونيوزيلندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

إىل أن مثة ترابط قوي بني التعرض إىل أربعة 

أنواع عىل األقل من التجارب السلبية يف الطفولة 

وبني مامرسات من قبيل القيام مبخاطرات 

جنسية، واملعاناة من اعتالالت يف الصحة 

العقلية، واإلدمان عىل الكحول؛ ومثة ترابط أقوى 

أيضاً بينها وبني تعاطي املخدرات والعنف بني 
األشخاص والعنف املوجه إىل الذات.48

وميكن أن ميثل حدوث عنف العشري يف املنزل 

خطراً عىل الصحة العقلية لألطفال واليافعني. 

فعىل سبيل املثال، أظهرت دراسة حول 

استجابات األطفال إزاء عنف العشري جرت يف 

كولومبيا ومالوي ونيجرييا أن ما بني ربع إىل 

ثلث األطفال شهدوا عنف العشري بني مقدمي 

الرعاية يف منازلهم، وأن هذه التجربة زادت 

خطر اإلجهاد العقيل بني عديدين من هؤالء 
األطفال.49

وميكن أن تخلِق النزاعات وعدم االستقرار 

االجتامعي والسيايس تجارب صادمة لألطفال 

واليافعني.50 وينشأ بعض هذه الصدمات من 

التجربة املبارشة للحرب أو العنف؛ ومثة مخاطر 

أخرى عىل الصحة العقلية تنشأ عن تدمري األرس 

واملجتمعات املحلية، مبا يف ذلك خسارة األحباء 

وانهيار الخدمات من قبيل املدارس ومرافق 

الرعاية الصحية.

ويف مرحلة املراهقة، وإذ تتغري األدوار يف األرس 

واملجتمعات، مثة أنواع أخرى من الصدمات 

قد تدخل يف حياة اليافعني، مبا يف ذلك زواج 

األطفال، والعنف بني األشخاص، والعنف 

الجنساين، وعنف العشري. 

 الصدمة: إن اإلجهاد السام الناجم عن التجارب السلبية يف الطفولة يؤثر بشكل كبري عىل الصحة العقلية.
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دراسة حالة

كينيا

دعوة للمساعدة: خط مفتوح لحامية األطفال 

من داخل مقصورة محصنة، تفصلها عن 

زمالئها يف العمل، تُصغي باربرا سيلينجي 

قبل أن تتحدث بهدوء عىل الهاتف 

باستخدام سامعة الرأس.

بوصفها مستشارة يف مكاتب نريويب التابعة 

 Childline) ملنظمة تشايلدالين كينيا

Kenya)، التي تدير خطوطاً هاتفية 

مخصصة ملساعدة األطفال يف مسائل 

الصحة العقلية والعنف ضد األطفال، ميثل 

"االستامع إليهم" مهمتها وشغفها.

تقول سيلينجي: "حني يأيت إليَك 

طفل ويخربَك بيشء ما، يجدر بَك أال 

تغضَّ الطرف عنه. علينا أن نستمع 

إىل أصواتهم، وأن نستمع إىل ما 

يقولونه، فلديهم مشاعر مثلنا. بل 

ويحتاجون إىل أن يحظوا بالحب". 

منذ شهر آذار / مارس 2020، عندما تم تأكيد 

ظهور أول حالة مصابة بفريوس الكورونا 

رسميّاً، اضطرت سيلينجي إىل أن تضاعف 

جهدها، إذ زاد عدد املكاملات األسبوعية عىل 

الضعف. ويف شهر أيار / مايو 2020، استجاب 

خط تشايلدالين كينيا إىل أكرث من 1,200 

مكاملة، وذلك بعد أن كان عدد املكاملات أقل 

من 500 يف أيار / مايو 2019. 

تقول بياتريس ميوما، رئيسة 

عمليات خطوط املساعدة يف 

تشايلدالين كينيا: "قد تُعزى الزيادة 

يف عدد املكاملات إىل حقيقة أن 

األطفال قضوا وقتاً طوياًل باملنزل 

إبان فرتة جائحة كورونا، ومل يداوموا 

عىل املدرسة. ولهذا السبب، زاد 

عدد األطفال املعرضني لالعتداء 

الجنيس، واإلهامل، واإليذاء البدين". 

ضيقت جائحة كورونا الخناق عىل األطفال 

يف كينيا. فكثري منهم عانوا من أجل 

التكيف مع القيود عىل الحركة التي فُرضت 

للمساعدة يف كبح انتشار فريوس كورونا. 

ونتيجة لذلك، واجه بعضهم أخطاراً متزايدة، 

وال سيام يف أثناء فرتة إغالق املدارس. 

تركت القيود التي فرضتها الجائحة، وإغالق 

املدارس، وتفاقم املخاطر كثرياً من األطفال 

بحاجة إىل شخص ما يستمع إليهم.

تقول سيلينجي: "يتعرض 

األطفال لضغوطات كثرية، ويف 

األغلب ال يفهم اآلباء ذلك". 

طوال فرتة الجائحة، قدمت باربرا سيلينجي 

االستشارة لكل من اتصل بها، وأحالت بعض 

الحاالت إىل السلطات املحلية ليك تتدخل 

ملساعدتها.
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وتردف قائلة: "أحب وظيفتي. 

فهي شغفي الذي يراودين دامئاً". 

أُنشئ خط تشايلدالين كينيا يف عام 

2006 بدعم من حكومة كينيا، ومنظمة 

اليونيسف، وغريهام من الرشكاء. وتسمح 

خدمة الطوارئ املجانية التي تعمل عىل 

مدار الساعة ألي شخص يف البالد أن 

يُبلغ، دون الكشف عن هويته، عن أي 

اعتداء يلحق باألطفال، أو مشاغل تتعلق 

بحاميتهم، وذلك عرب االتصال برقم خط 

املساعدة املجاين 116 أو زيارة موقع 

Childlinekenya.co.ke. كام تقدم خدمة 

اإلرشاد الفردي، وتوصل األطفال بخدمات 

الدعم يف مجتمعاتهم املحلية. 

يعمل خط تشايلدالين كينيا، كذلك، مع 

إدارة خدمات األطفال للتدخل عند تعرض 

األطفال الخطر، ونقلهم للعيش مع أفراد 

أرسة آخرين، متى أمكن ذلك.

تقدم اليونيسف التمويل للمستشارين، كام 

توفر املعدات والتدريب الالزمني للموظفني. 

وإبان جائحة الكورونا، مّولت املنظمة زيادة 

عدد املستشارين مبقدار الثلث، بُغية تلبية 

الطلب املتزايد.

يقول برنارد نجو كيورا، خبري 

حامية األطفال يف كينيا لدى 

منظمة اليونيسف: "يف الوقت 

الذي ُفرضت فيه قيود عىل الحركة، 

ومل يداوم األطفال يف املدرسة، 

كانت هذه إحدى القنوات 

الوحيدة املتاحة لألطفال والبالغني 

لإلبالغ عن حوادث االعتداء، بل 

وللتعبري عن أنفسهم أيضاً". 

فضالً عىل ذلك، ساعدت تشايلدالين كينيا 

يف تيسري العمل عن بُعد، وهو ما أتاح 

للمستشارين تلقي املكاملات من بيوتهم 

عىل نحو آمن. أعلنت اليونيسف عن 

الخدمات عرب إطالق حمالت توعية عامة، 

تحت شعار "اكشفه وأوقفه"، وهو ما 

ساعد األطفال املحتاجني يف االتصال بخط 

املساعدة املجاين 116.

يضيف كيورا: "منذ تفيش 

جائحة كورونا، بات األشخاص 

هنا يف كينيا أكرث انفتاحاً من 

حيث مناقشة مسائل صحتهم 

العقلية: بدءاً من الحكومة، 

وصواًل إىل مقدمي الخدمات، 

واملجتمعات املحلية، واألطفال؛ 

ومن ثّم زادت قدرتنا عىل 

التحدث عن مثل هذه األمور".

 خط مفتوح: املستشارة باربرا سيلينجي، وهي ترد عىل مكاملات خط املساعدة من األطفال يف كينيا.

© UNICEF/UN0489179/Orina
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الفصل 3

الخطر والحامية

مبا أن العديد من العوامل التي تؤثر عىل 
الصحة العقلية – سلباً أو إيجاباً – ليست 

عوامل بيولوجية، فبالتايل ميكن تغيريها. 
وللقيام بذلك، من الرضوري تحديد تلك 
العوامل وفهمها. وبالنسبة لألطفال، متثل 

الرعاية الحانية من الوالدين وللوالدين 
أمراً مهامً جداً. ومن املهم أيضاً توفري 

بيئات تعلّم آمنة وقامئة عىل االنهامك، 
حيث يتمكن األطفال من تطوير املهارات 
الشخصية والقدرة عىل الصمود. وعندما 

يدخل األطفال يف سنوات املراهقة، بوسع 
العالقات مع األقران أن تشّكل األعراف 

واملواقف التي متتد مدى الحياة. 
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مثة عوامل قامئة عىل التجارب الشخصية والبيئة 

املحيطة متثل أخطاراً محتملة عىل الصحة 

العقلية يف لحظات حاسمة من مناء الطفل. 

وعندما تحدث األخطار يف مرحلة مبكرة 

وتكون شديدة جداً، فإن تبعاتها السلبية تؤثر 

عىل التطور العصبي للطفل، وصحته العقلية، 

وعافيته، وتعلّمه، ومستقبله.

وميكن أن تحدث هذه األخطار يف عامل الطفل، 

والعامل املحيط بالطفل، والعامل العام. ومبا أن 

هذه العوامل ليست بيولوجية، وإمنا قامئة عىل 

التجارب والبيئة، فثمة إمكانية لتعديل العديد 

منها. وبالتايل من شأن تحديد بعض عوامل 

الخطر األكرث شيوعاً أن يساعد يف صياغة برامج 

وسياسات تعزز الصحة العقلية وتحميها.

العوامل املساعدة والعوامل الضارة

رغم أن الباحثني كّونوا معارف كثرية يف 

السنوات األخرية، إال أن األساليب املنهجية 

لتحديد األخطار الشائعة للصحة العقلية ما 

زالت محدودة. وتظل البيانات محدودة عىل 

الصعيد العاملي، ومن املمكن أن يزداد تعقيد 

عمليات تحديد املعلومات وجمعها وتتبعها من 

جراء التنوع الثقايف للخربات وتنوع طرق فهم 

الصحة العقلية.

مع ذلك، من الواضح أن عوامل الخطر – والتي 

تُعرف أيضاً بعالمات الخطر – ال تؤذن بوجد 

ضعف يف الصحة العقلية. ويف الواقع نادراً ما 

يوجد خط سببي مبارش بني عامل خطر معنّي 

وبني اعتالل ما يف الصحة العقلية. وبدالً من 

ذلك، تعمل هذه العوامل عرب سلسلة احتامالت 

لزيادة إمكانية وقوع الخطر – وهي سلسلة 

تتأثر بطول مدة التعرض لعوامل الخطر 
وبالسياق والتوقيت.1

إضافة إىل ذلك، تتنوع تأثريات الخطر وعوامل 

الحامية اعتامداً عىل الطفل وظروفه االجتامعية 

واالقتصادية والبيئية.2 فعىل سبيل املثال، إذا 

كانت تجربة أو حدث أو بيئة معينة تعود 

بالرضر عىل الصحة العقلية عىل طفل ما فهذا 

ال يعني أنها تؤدي إىل التأثري نفسه عىل طفل 

آخر.

ومام يزيد يف تعقيد األمر أن عوامل خطر 

وعوامل حامية قد تنشأ يف بعض البيئات 

بحسب الظروف السائدة فيها. فمثالً، بوسع 

املدارس أن تدعم الصحة العقلية من خالل 

توفري فرص تعليم متكينية ومنصات لخدمات 

الصحة العقلية الحاسمة. مع ذلك، ميكن أن 

تشكل املدرسة عامل خطر أيضاً – مكاناً يواجه 

فيه األطفال واليافعون العنف والتنّمر واإلجهاد 

وبيئات تعليمية تنطوي عىل إساءات.

ورغم التعقيدات، مثة عوامل حاسمة ترتك 

تأثريات كبرية عىل الصحة العقلية عىل امتداد 

مسرية الحياة. يركز هذا الفصل من تقرير حالة 

أطفال العامل لعام 2021 عىل ثالثة أبعاد ذات 

أهمية خاصة يف عامل الطفل، والعامل املحيط 

بالطفل: تنشئة األطفال، والبيئات التعليمية، 

والعالقات مع األقران.

سيتفحص هذا الفصل البيانات واألبحاث يف 

هذا املجال، كام سيعرض أفكار املراهقني الذين 

ناقشوا الصحة العقلية يف مجموعات النقاش 

التي أدارتها جامعة جونز هوبكنز. 

مبا أن العديد من 

العوامل التي تساهم 

يف اعتالالت الصحة 

العقلية قابلة للتعديل، 

فمن الرضوري أن 

نفهم توزيع األخطار 

الشائعة يك نتمكن 

من تطوير وتنفيذ 

تدخالت تعّزز الصحة 

العقلية وتحميها 

عىل نحو أفضل.



اإلطار 9. 

نهج يشمل جميع مراحل الحياة بشأن األخطار الشائعة للصحة العقلية

مبا أن العديد من العوامل التي تساهم يف 

اعتالالت الصحة العقلية قابلة للتعديل، 

فمن الرضوري أن نفهم توزيع األخطار 

الشائعة يك نتمكن من تطوير وتنفيذ 

تدخالت تعّزز الصحة العقلية وتحميها عىل 

نحو أفضل. ولألسف، ميكن أن يكون تحديد 

انتشار عوامل الخطر بني السكان عىل 

الصعيد العاملي واإلقليمي واملحيل صعباً ألن 

املعلومات املوحدة ليست متوفرة دامئاً عىل 

امتداد السياقات املختلفة.

وبغية ملء هذه الفجوة يف األبحاث، َدرس 

فريق من الباحثني من ’الجامعة الفيدرالية 

يف ريو غراندي دو سول’ يف الربازيل بيانات 

من االستقصاءات الدميغرافية والصحية، 

ومن املسوح العنقودية متعددة املؤرشات 

لتقدير انتشار العوامل املرتبطة بنتائج 

الصحة العقلية يف البلدان التي تغطيها 

االستقصاءات.3 واستخلص الفريق أكرث من 

50 عامالً محتمالً تتوفر عنها بيانات يف 

بلدان يرتاوح عددها ما بني 47 إىل 146 

بلداً، وذلك بحسب كل عامل. ومن بني 

املؤرشات التي تناولتها هذه االستقصاءات 

الثالثة، حّدد الباحثون 23 عامالً يف املرحلة 

املحيطة بالوالدة، والطفولة املبكرة، 

والطفولة، واملراهقة من أول عقدين من 

حياة الطفل. واستند االختيار يف البداية إىل 

وجود استعراضات منتظمة أو تحليالت 

تجميعية تصف ارتباطاً بني التعرض لعامل 

محدد والظهور الالحق ألي نتيجة محددة 

يف مجال الصحة العقلية. وخضعت هذه 

العوامل أيضاً الستعراض أجراه خرباء يف 

املجال. 

ورغم أن هذه العوامل الـ 23 ليست سببية 

وليست شاملة – وتقترص عىل املؤرشات 

املتوفرة يف االستقصاءات الثالثة التي تم 

البحث عن معلومات فيها – إال أن البحث 

يوفر رؤى حول بعض عوامل الخطر األكرث 

انتشاراً، وتوجيهات بشأن الخطوات األوىل 

التي يجب اتخاذها لتعزيز الصحة العقلية 

وحاميتها.

عمر األم أقل من 18 سنة يف وقت والدة الطفلالفرتة املحيطة بالوالدة  .1

انخفاض الوزن عند الوالدة  .2

الطفولة املبكرة
3.  نقص الحد األدىن املقبول للنظام الغذايئ املؤلف من خمسة 

أو أكرث من املجموعات الغذائية الثامين

نقص االلتحاق بالتعليم قبل االبتدايئ  .4

5.  نقص األشياء التي يلعب بها الطفل، مبا يف ذلك األلعاب 
والحاجيات املنزلية أو املصنوعة يف املنزل

نقص االلتحاق بالتعليم االبتدايئالطفولة  .6

التأديب العنيف  .7

عاملة األطفال  .8

اليُتم  .9

عدم وجود أصدقاء أحاّمءاملراهقة  .10

التنّمر  .11

نقص األنشطة البدنية  .12

السلوك الخامل  .13

زيادة الوزن  .14

نقص الوزن  .15

كرثة تعاطي الكحول  .16

استخدام املاريوانا (نبتة مخدرة)  .17

نقص االلتحاق بالتعليم الثانوي  .18

خارج دائرة العاملة والتعليم والتدريب  .19

زواج األطفال  .20

عنف العشري – جنيس  .21

عنف العشري – بدين  .22

عنف العشري نفيس  .23
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الشكل 3.1: عوامل تؤثر عىل الصحة العقلية عىل امتداد الحياة
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تنشئة األطفال
يُعترب دور تنشئة األطفال دوراً تأسيسياً 

للصحة العقلية لألطفال، وهو مرتبط 

باألمهات واآلباء ومقدمي الرعاية الذين 

بوسعهم توفري التغذية واألمان والتحفيز 

والحامية ألبنائهم األطفال واملراهقني.

ويبدأ دور تنشئة األطفال قبل الحمل، 

وذلك عرب صحة األم والتغذية والظروف 

االجتامعية واالقتصادية لألمهات واآلباء 

ومقدمي الرعاية. ففي الطفولة املبكرة، 

يشكل الوالدون ومقدمو الرعاية التأثري 

املبارش عىل عامل الطفل. وبوسعهم إقامة 

عامل يشّجع االرتباط الحميم ويوفر التغذية 

والحامية والتحفيز القائم عىل االنهامك 

وفرص التعلّم املبكر.

ويف الطفولة، حتى عندما تزداد أهمية 

العامل املحيط بالطفل، يظل اآلباء واألمهات 

ومقدمو الرعاية ميثلون تأثرياً حاسامً. 

وتتضمن أساسيات تنشئة األطفال القامئة 

عىل االنهامك، إضافة إىل التغذية والحامية، 

توفري اللعب وإمكانية الحصول عىل فرص 

التعليم مبا يف ذلك التعليم قبل االبتدايئ 

والتعليم االبتدايئ.

ُيعترب دور تنشئة األطفال 

دوراً تأسيسياً للصحة 

العقلية لألطفال، وهو 

مرتبط باألمهات واآلباء 

ومقدمي الرعاية الذين 

بوسعهم توفري التغذية 

واألمان والتحفيز 

والحامية ألبنائهم 

األطفال  واملراهقني.

عوامل الخطورة وعوامل الحامية

عرب الحياة، يستمر ظهور مخاطر مرضة بالصحة العقلية. 

وكذلك عوامل حامية مهمة. ويعقد األمور أن بعض 

العوامل ميكن أن تكون عوامل خطورة أو حامية.

عوامل الحامية

عوامل الخطورةبيئات مدرسية آمنة، والدون، قامئون عىل الرعاية، االنضباط، التغذية، املنزل، املجتمع املحيل.

بيئات مدرسية غري آمنة، العنف، الفقر، الحرب، املرض، كوفيد-19.
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ويف مرحلة املراهقة، يتوّسع العامل للعديد 

من األطفال، مام ينطوي عىل عوامل 

خطر وحامية جديدة للصحة العقلية. 

وتوجد بعض هذه األخطار يف العامل 

العام وتنشأ عن محددات اجتامعية من 

مقياس كبري من قبيل الفقر والنزاعات 

والجوائح (انظر الفصل 4). مع ذلك، 

يظل عامل الطفل والعامل املحيط بالطفل 

قويت حامية حاسمتني يف حياة املراهقني. 

ورغم أن مرحلة املراهقة التي ينطلق فيها 

اليافعون خارج منازلهم ويسعون إليجاد 

معنى وإقامة مجتمع محيل ألنفسهم، 

تظل التنشئة الحانية والداعمة إحدى 

أقوى أساليب الحامية من اعتالالت الصحة 

العقلية يف هذه املرحلة.

األخطار

ال تحُدث تنشئة األطفال القامئة عىل 

االنهامك من تلقاء ذاتها. وميكن للبيئات 

املرُضة يف تقديم الرعاية – مثالً، التي 

تتضمن عنف العشري – أن تشّكل خطراً 

عىل الصحة العقلية.4 ويف الواقع يتطلب 

بناء أسس الصحة العقلية عىل امتداد الحياة 

وجود أمهات وآباء ومقدمي رعاية تتوفر 

لهم منازل آمنة، وأغذية مغذية، وفرص 

تعلم، ورعاية صحية شاملة ورعاية للصحة 

العقلية، والدعم من سياسات مالمئة لألرسة.5 

وتزّود هذه األدوات األساسية الوالدين 

ومقدمي الرعاية باملوارد التي يحتاجونها 

لتعزيز صحتهم العقلية. وعندما تتوفر لهم 

هذه األدوات، يصبحون قادرين عىل توفري 

الرعاية الحانية وإقامة أساس متني للصحة 

العقلية ألطفالهم.

وعندما يفتقر اآلباء واألمهات ومقدمو 

الرعاية لألدوات التي يحتاجونها لتوفري 

الصحة والتغذية واألمان واملنازل الراعية، 

ميكن أن تزداد األخطار عىل الصحة 

العقلية.

عىل سبيل املثال، البيئات املدرسية اآلمنة الخالية من 

 التنمر أو العنف هي عوامل حامية.

ولكن إذا كانت املدارس غري آمنة، فهي عوامل خطورة.
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اإلطار 10. 

التغيريات الكبرية تبدأ صغرية

ال شك أن تكبّد كلفة تبلغ 16.13 بليون جنيه 

إسرتليني سنوياً هو أمر مثري للقلق – وهذا 
املبلغ يعادل حوايل 22 بليون دوالر سنوياً.6

هذا املبلغ هو كلفة عدم االستثامر يف الصحة 

العقلية والعافية والنامء الصحي لألطفال دون 

سن الخامسة يف إنجلرتا. وهو املبلغ الذي يُنفق 

عىل املشاكل التي كان ميكن تجّنبها من خالل 

اتخاذ إجراءات يف مرحلة الطفولة املبكرة – 

مشاكل تنشأ عن السلوك املعادي للمجتمع، 

واالعتالالت الصحية العقلية والبدنية الطولية 

األجل، والسلوك اإلجرامي.

وهو كلفة الفرص املهدورة لألمة وأطفالها.

ويك نضع هذا الرقم يف سياق مفهوم، فإن 

مبلغ 16.13 بليون جنيه يساوي حوايل خمسة 

أضعاف القيمة التي تنفقها إنجلرتا عىل التعليم 

املبكر وعىل استحقاقات رعاية األطفال.

وقد َحسبَْت كلية لندن لالقتصاد والعلوم 

السياسية هذا الرقم يف إطار تقرير ’التغيريات 

الكبرية تبدأ صغرية’ الذي صدر يف حزيران / 

يونيو 2021 عن مركز الطفولة املبكرة التابع 

للمؤسسة امللكية.

ورغم أن مبلغ 16.13 بليون جنيه سنوياً هو 

مبلغ كبري، إال أن التقرير يقيم الحجة بأنه 

يشكل جزءاً يسرياً فقط مام يُهدر عندما ال 

نستثمر يف األطفال الصغار وأرسهم ومقدمي 

الرعاية لهم. فمثالً، ال يتضمن الرقم الخسائر 

يف اإلنتاجية ويف الدخول الفردية التي تحدث 

من جراء عدم بلوغ الطفل املستوى األمثل من 

النمو.

ووفقاً لتقرير املؤسسة امللكية، ال يتمكن حوايل 

ثلث األطفال دون سن الخامسة من بلوغ 

مستوى جيد من النمو. إضافة إىل ذلك، يتخلف 

األطفال الذين يعيشون يف أوضاع ضعف مبدة 

4.6 أشهر عن أقرانهم عندما يحني موعد 

التحاقهم باملدارس.

وقد طرحت املؤسسة امللكية ست توصيات 

رئيسية للحد من هذه الخسائر السنوية التي 

تبلغ قيمتها 16.13 بليون جنيه: 

التوعية بتأثري السنوات املبكرة عىل 	 

حياة األفراد واألمم

إقامة مجتمع أكرث متتعاً بالصحة 	 

العقلية وأكرث رعاية لها

إقامة مجتمعات محلية معنية بتقديم 	 

الدعم

تعزيز قوة العمل التي تدعم األرس 	 

واألطفال الصغار

جمع بيانات أكرث واستخدامها لتقديم 	 

رعاية أفضل لألطفال واألرس ومقدمي 

الرعاية

دعم التغيريات الطويلة األجل التي 	 

تدفع الدعم الشامل والوقايئ للطفولة 

املبكرة 

كام يبنّي تقرير املؤسسة امللكية الرابطة 

الواضحة بني هذا العمل األسايس وبني فاعليته 

للصحة العقلية. ويف متهيد التقرير، كتبت 

األمرية كاثرين، دوقة كامربيدج، أن اهتاممها 

بالطفولة املبكرة بدأ مع الراشدين. فأثناء 

حواراتها مع األشخاص الذين كانوا يعيدون بناء 

حياتهم من التحديات التي غالباً ما تنشأ عن 

اعتالالت الصحة العقلية، اندهشت من كرثة ما 

تحدثوا عن العالقة بني صحتهم العقلية وبني 

تجاربهم يف الطفولة املبكرة.

وبالنسبة لها، مثة رابطة واضحة بني سنواتنا 

املبكرة كأطفال وبني مستقبلنا كراشدين. ويدعو 

التقرير إىل عدم الرتكيز فقط عىل االحتياجات 

املادية لألطفال، بل عىل احتياجاتهم العاطفية 

واالجتامعية أيضاً.

وأضافت األمرية كاثرين بأن تحقيق هذا الرتكيز 

قد يكون صعباً، إال أن التغيريات الكبرية تبدأ 

صغرية..
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يف البداية
مثة أخطار عديدة تنشأ قبل الحمل والفرتة املحيطة 

بالوالدة، وميكن أن تؤثر عىل الصحة العقلية. 

ويتضمن بعض هذه األخطار املرتبطة بدور تنشئة 

األطفال انخفاض الوزن عند الوالدة، وتغذية األم، 

والصحة العقلية لألم، والوالدة يف سن املراهقة.

وعىل صعيد العامل، يولد 15 باملئة من األطفال 

ويكون وزنهم منخفضاً عند الوالدة،7 مام ميثل 

خطراً بحدوث اعتالالت سلوكية واجتامعية ويف 

القدرة عىل االنتباه.8 كام ميكن أن متتد تأثريات 

انخفاض الوزن عند الوالدة إىل مرحلة الرشد، 

إذ يرتبط مبستويات أعىل من القلق واالكتئاب 

والشعور بالخجل، ومبستوى أدىن يف األداء 

االجتامعي. إضافة إىل ذلك، مثة أخطار متعددة 

تواجهها األمهات املراهقات وأطفالهن.9 ومثة حوايل 

15 باملئة من الفتيات يصبحن أمهات قبل سن 18.

يتوقف فهم أسباب حدوث هذه العوامل وكيف 

ترتبط بالصحة العقلية عىل الدور الحاسم الذي 

يؤديه الوالدون ومقدمو الرعاية.10 فعىل سبيل 

املثال، مثة أسباب عديدة النخفاض الوزن عند 

الوالدة، ولكنه قد يرتبط أيضاً باستخدام األم 

للكحول والنيكوتني واملخدرات أثناء الحمل. وقد 

أدت الربامج التي تساعد النساء الحوامل عىل 

التوقف عن التدخني وتقليص استخدام الكحول 

إىل حاالت أقل من انخفاض الوزن عند الوالدة 
ومن أخطار الصحة العقلية.11

فقبل الحمل وأثنائه، ميكن أن يؤدي سوء التغذية 

عند األم إىل نشوء أخطار عىل الصحة العقلية 

للطفل. وعىل صعيد العامل، تعاين 9 باملئة من 

النساء من نقص الوزن، يف حني يتنرش فقر الدم 

بني 30 باملئة من النساء.12 وأثناء الحمل، ميكن 

أن يعمل سوء التغذية – والذي يشمل نقص 

التغذية وزيادة التغذية والسمنة – عىل إعاقة 

النقل املشيمي للمغذيات من األم للجنني.13 

إضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤثر سوء التغذية عىل 

الصحة العقلية لألم أثناء الحمل، مام قد يؤثر 

عىل الصحة العقلية للطفل.

ومتثل اعتالالت الصحة العقلية خطراً عىل عدد 

كبري جداً من النساء أثناء الحمل، وهي تؤدي 

إىل تأثريات محتملة عىل صحة األم والطفل 

وعافيتهام. وتركز معظم الدراسات التي تربط بني 

صحة األم وصحة الطفل عىل االكتئاب والقلق – 

وهام اعتالالن يؤثران عىل ماليني النساء يف العامل. 

فمثالً، استنتجت دراسة جرت يف عام 2020 أن 

االكتئاب قبل الوالدة كان شائعاً يف جميع أنحاء 

العامل، ولكن مل يحَظ هذا االعتالل بدراسة كافية 
ومل يُعالج عالجاً شامالً.14

وميكن أن تتضمن التأثريات البدنية الناشئة 

عن اكتئاب األم قبل الوالدة نقص وزن الطفل 

عند الوالدة، والوالدة قبل األوان، وتعقيدات 

الحمل. كام يرتبط اكتئاب املرأة قبل الوالدة 

بظهور مشاكل صحية لدى الطفل يف النمو ويف 

إقامة ارتباط حميم مع األم ومشاكل عاطفية،15 

إضافة إىل تأثريات محتملة طويلة األجل.16 فعىل 

سبيل املثال، ميكن أن تشّكل أعراض االكتئاب أو 

القلق أو اإلجهاد لدى األم عامالً لتوقع حدوث 

صعوبات يف الصحة العقلية للطفل منذ الطفولة 

وحتى مرحلة املراهقة.

ومثة قسم كبري من األبحاث املعنية باعتالالت 

الصحة العقلية بني األطفال يركّز عىل النساء. مع 

ذلك، بدأت تظهر أدلة حول وجود عالقة بني 

الصحة العقلية لألب والصحة العقلية لطفله. 

ووفقاً لدراسة جرت يف عام 2016، يعاين حوايل 

8 باملئة من اآلباء من االكتئاب يف الفرتة السابقة 

للوالدة.17 وقد ُسّجلْت حاالت اكتئاب بني اآلباء 

قبل الوالدة وبعدها، وعادة ما تكون مرتبطة 

باإلجهاد والضعف الصحي. ورغم أن التفاعل 

بني الصحة العقلية للطفل وبني الحالة املزاجية 

لألمهات واآلباء يظل غري واضح، إال أن األبحاث 

أظهرت بصفة مستمرة وجود تأثري ذات نطاق 

صغري إىل متوسط الكتئاب اآلباء عىل األطفال، 

وذلك بصفة مستقلة عن تعرّضهم الكتئاب األم.

وبالنسبة للوالدين املراهقني، مثة نقاط ضعف 

متعددة ميكن أن ترتك تأثريات مستمرة عىل 

الصحة العقلية ألطفالهم. وتتضمن األمومة 

يف مرحلة املراهقة، بصفة خاصة، أخطاراً عىل 

املواليد الجدد من قبيل الوالدة قبل األوان ونقص 

الوزن عند الوالدة – وكالهام مرتبطان باعتالالت 

يف الصحة العقلية يف مرحلة الحقة من الحياة.18 

إضافة إىل ذلك، مثة مضامني للحمل أثناء املراهقة 

عىل تغذية األم وصحتها العقلية واحتاملية 
نجاحها يف التعليم ويف قوة العمل.19

إن تعزيز الصحة والعافية لليافعني املستضعفني 

وحاميتهم – سواء أكانوا والدين أم مل ال – يبني 

أساساً للصحة قبل الحمل وأساساً للنمو الصحي 

للجيل املقبل. وبالنسبة للوالدين املراهقني، يعمل 

الدعم املبكر عىل تعزيز النمو الصحي للطفل 

يتطلب بناء أسس الصحة 
العقلية عىل امتداد 
الحياة وجود أمهات 
وآباء ومقدمي رعاية 

تتوفر لهم منازل آمنة، 
وأغذية مغذية، وفرص 

تعلم، ورعاية صحية 
شاملة ورعاية للصحة 
العقلية، والدعم من 

سياسات مالمئة لألرسة.
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قبل الوالدة ويف مرحلة الطفولة املبكرة، مام يؤثر 

يف نهاية املطاف عىل مسار حياة الطفل. 

العقد األول
رغم أن التنشئة ميكن أن تساعد يف بناء القواعد 

األساسية حتى قبل الوالدة، يوفر العقد األول 

من العمر فرصاً عديدة لبناء الصحة العقلية 

للطفل. مع ذلك، يتواصل نشوء مخاطر حاسمة 

تتصل بدور التنشئة وهي تتضمن نقص األغذية 

الكاملة وعدم وجود األلعاب والفرص للعب 

والتعلّم.

وليست هذه األخطار نادرة الحدوث. فعىل 

صعيد العامل، ال يتلقى عدد كبري جداً من 

األطفال املتطلبات الغذائية املعيارية املحددة 

للطفل يف السنوات املبكرة من النمو: أغذية من 

خمس من املجموعات الغذائية الثامين. ويشري 

االنتشار الكبري لألطفال بسن 6–23 شهراً الذين 

ال يحصلون عىل الحد األدىن للتنوع الغذايئ – 

29 باملئة عىل الصعيد العاملي – إىل النطاق 

املحتمل للتحديات التي ميثلها نقص التغذية 
عىل الصحة العقلية.20

وبالنسبة للمواليد الجدد، يتصل انعدام األمن 

الغذايئ بالقدرة عىل إقامة ارتباط حميم 

وباعتالالت عقلية وإدراكية. فمن سن حوايل 3 

سنوات إىل سن حوايل 5 سنوات يرتبط نقص 

التغذية الكاملة بحاالت السلوك العدواين 

واملزاج القلِق واملكتئب، واعتالل نقص االنتباه 
وفرط النشاط.21

وإضافة إىل املخاطر املتصلة بالتغذية، ميكن 

أن تنشأ املخاطر يف العقد األول عن االفتقار 

للكتب ومواد اللعب يف حياة الطفل، مبا يف 

ذلك الحاجيات املنزلية أو األشياء التي توجد 

خارج املنزل من قبيل العيص أو الحجارة. ومن 

جديد، فإن هذه املخاطر واسعة االنتشار. ويف 

أقل البلدان منواً يف العامل، ال يتوفر لـ 50 باملئة 

من األطفال دون سن الخامسة أشياء للعب يف 
املنزل، كام ال يتوفر لـ 98 باملئة منهم كتب.22

رغم أن األلعاب ومواد اللعب تُعترب من عالمات 

تقييم منو الطفل، إال أنها ال تشكل بحد ذاتها 

العامل األسايس، بل تُعد مؤرشاً عىل الرعاية يف 

منزل الطفل، وعىل أهمية التفاعل املنهمك مع 

الوالدين ومقدمي الرعاية، وعىل دور اللعب 
كجزء حاسم من التعلّم املبكر.23

ومن بني املخاطر األخرى للصحة العقلية 

واملرتبطة بتنشئة األطفال، التأديب العنيف 

وعاملة األطفال، وهنا أيضاً نجد أن انتشارهام 

كبري. ففي أقل البلدان منواً يف العامل، يواجه 

83 باملئة من األطفال تأديباً عنيفاً من مقدمي 

الرعاية.24 إضافة إىل ذلك، ينخرط حوايل 22 

باملئة من األطفال يف هذه البلدان يف شكل من 

أشكال عاملة األطفال.

العقد الثاين
تظل العالقات مع الوالدين ومقدمي الرعاية 

أمراً مركزياً للنامء والصحة العقلية للمراهقني. 

وقد توصل الباحثون إىل أن العيش من دون 

مقدم رعاية منهمك يف التنشئة يشكل عامل 

خطر شائعاً يرتبط باعتالالت الصحة العقلية 

لدى املراهقني. ومثة أسباب متعددة تؤدي إىل 

نقص تقديم الرعاية يف مرحلة املراهقة، مبا 

يف ذلك وفاة مقدم الرعاية أو هجرته. وعىل 

سبيل املثال، أظهرت دراسة حول األطفال يف 

الصني الذين هاجر والديهم بعيداً عن املنزل 

من أجل العمل ازدياداً يف خطر االكتئاب 

والقلق والتفكري يف االنتحار واالضطراب السلويك 

وتعاطي املخدرات لدى هؤالء األطفال.25 

وبالنسبة لألطفال واملراهقني الذين يواجهون 

وفاة أحد مقدمي الرعاية، فإن بوسع حتى 

تدخل قصري للمواساة أن مينع حدوث الحزن 

الذي ميثل صدمة وأن يحدَّ من خطر اعتالالت 
الصحة العقلية.26

وعىل امتداد مرحلة املراهقة، تظل التنشئة 

الحانية والداعمة إحدى أقوى وسائل الحامية 

للصحة العقلية. وتشري األبحاث من الواليات 

املتحدة إىل أن الرعاية التي تقدمها األم يف 

مرحلة املراهقة ترتبط بانخفاض احتامل 

حدوث اضطرابات االكتئاب واألكل والسلوك، 

كام ترتبط مبستويات أقل من الرهاب 

االجتامعي وتعاطي الكحول؛ ويعمل تواُصل 

الوالدين مع أطفالهم املراهقني ومتابعتهم 

ألنشطتهم عىل حامية صحتهم العقلية أيضاً.

مع ذلك، من املمكن أن تنشأ حاجة ألن يتطور 

أسلوب تنشئة األطفال مع منو األطفال ودخولهم 

مرحلة املراهقة. فالتنشئة التي تنطوي عىل 

تدخل مفرط يف شؤون املراهق قد تسبب 

مشاكل. فعىل سبيل املثال، ترتبط السيطرة عىل 

قدرة املراهق عىل اتخاذ القرارات يف عامله بزيادة 

يف القلق االجتامعي وتعاطي الكحول، ولكنها 

ترتبط مبستوى أقل من نقص االنتباه والنشاط 

املفرط. وباملقابل، فإن النأي بالنفس مبكراً عن 

الوالدين ومقدمي الرعاية، أو االستقالل الذايت 

قبل األوان، يرتبط مبستويات أعىل من املخاطر 
السلوكية املتصلة بسوء العافية.27

ومع أن تركيز الدراسات ينصب عادًة عىل 

أسلوب تنشئة األطفال أو عىل الرتابط بني 

األشخاص، إال أن العادات األرسية توفر فرصاً 

أيضاً لحامية الصحة العقلية للمراهقني. 

وتحديداً، غالباً ما تتأثر مامرسات املراهقني 

املتعلقة باألنشطة البدنية والنمط الغذايئ 

واستخدام املخدرات والكحول باملامرسات التي 

يظهرها الوالدون وبتوقعاتهم. ونتيجة لذلك، 

يعمل تقديم الرعاية الداعمة التي تعالج هذه 

األخطار يف حياة املراهقني عىل تعزيز التزامهم 

بعادات صحية يف مجال الصحة العقلية.
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اإلطار 11. 

التغذية، واألنشطة البدنية، ووزن الجسم

تشكل التغذية أساساً للصحة العقلية عىل امتداد 

الحياة؛ مع ذلك، من املمكن أن يصبح سوء التغذية 

وانعدام األمن الغذايئ مصدراً للمخاطر. ورغم أن 

األخطار املرتبطة بالتغذية عىل الصحة العقلية عادة 

ما تركز عىل الفرتة املحيطة بالوالدة، إال أن التغذية 

تظل تشكل عامل خطر وحامية حتى فرتة متقدمة 

من مرحلة املراهقة.

ويرتبط نقص التغذية الكاملة بأخطار عىل الصحة 

العقلية من قبيل نقص الوزن عند الوالدة؛ وباملقابل، 

ميكن أن تكون التغذية عامل حامية قوي. فعىل 

سبيل املثال، أدت تدخالت التغذية التي تزود 

األمهات مبكمالت غذائية ميكن تناولها بالفم – مبا 

يف ذلك فيتامني ألف، والكالسيوم، والزنك، إىل جانب 

التثقيف الغذايئ وتقديم العقارات املضادة للمالريا – 

إىل تقليص يف خطر انخفاض الوزن عند الوالدة.28

وبعد والدة الطفل، تُعترب الرضاعة الطبيعية عامل 

حامية حاسم األهمية، وتعود بفوائد بدنية ونفسية 

عىل الطفل واألم. وقد ثبت أن مثة فوائد للبدء يف 

الرضاعة الطبيعية خالل ساعة واحدة من الوالدة، 

مبا يف ذلك تقليص الوفيات واالعتالل من األمراض 

السارية، وحتى تحسني مستوى الذكاء.29 كام تُعد 

الرضاعة الطبيعية جزءاً مهامً من الرعاية الحانية 

وفرصة إلقامة رابطة حميمة بني األم والطفل، مام 

يكرّس شعور االرتباط واالطمئنان لدى املولود 

الجديد.30

وعىل الرغم من هذه الفوائد، يحُدث البدء يف الرضاعة 

الطبيعية خالل ساعة واحدة بعد الوالدة يف 48 باملئة 

فقط من الوالدات، ويحصل 44 باملئة فقط من األطفال 

دون سن 6 أشهر عىل رضاعة طبيعية خالصة.31

ويف مرحلة املراهقة، يرتبط انعدام األمن الغذايئ 

باعتالالت الصحة العقلية التي تتضمن القلق 

واالكتئاب ومحاولة االنتحار وتعاطي املخدرات.32 

كام ربطت الدراسات بني انعدام األمن الغذايئ وبني 

االعتالالت الخطرية يف الصحة العقلية يف سن الرشد.33

ويظل تحدي سوء التغذية يف العامل كبرياً إىل درجة 

تثري القلق. فمن بني األطفال دون سن الخامسة، 

يعاين 22 باملئة منهم من التقزّم، أو أنهم ِقصار جداً 

بالنسبة ألعامرهم؛ ويعاين 7 باملئة منهم من الهزال 

املتوسط أو الشديد – أي أنهم نِحاف جداً بالنسبة 

ألطوالهم؛ ويعاين 6 باملئة منهم من زيادة متوسطة 

أو شديدة يف الوزن.34 أما األطفال من الفئة العمرية 

5–19 سنة، فيعاين 11 باملئة منهم من النحافة أو 

النحافة الشديدة، ويعاين 18 باملئة منهم من زيادة 

الوزن أو السمنة.35

ويف مرحلة املراهقة، ميكن لزيادة الوزن والسمنة 

أن يشكال مخاطر متصلة بالقلق واالكتئاب. إضافة 

إىل ذلك، يصبح نقص األنشطة البدنية عالمة عىل 

خطر اعتالالت الصحة العقلية. وقد يزيد انتشار 

هذه األخطار مع ازدياد نسبة األطفال والطالب 

الذين يعانون من السمنة والذين ال يقومون بأنشطة 

بدنية كافية.36 ويف الواقع، تشري البيانات املتوفرة إىل 

أن 78 باملئة من الذكور و85 باملئة من اإلناث من 

الفئة العمرية 11–17 سنة ال يقومون بأنشطة بدنية 

كافية.37

وترتبط السلوكيات الخاملة والوقت الذي ميضيه 

األطفال أمام الشاشات بنقص النوم – وهو خطر 

آخر يرتبط بالصحة العقلية.38 ويف حني يُقّدر أن 

املراهقني يحتاجون إىل تسع ساعات من النوم ليالً، 

إال أن العديدين منهم يحصلون عىل ساعات نوم 

أقل بكثري.39 وتبدو هذه املشكلة بأنها مشكلة مزمنة 

يف جميع أنحاء العامل. فالشعور بالنعاس يف ساعات 

النهار هو النتيجة األكرث وضوحاً للحرمان من النوم. 

ولكن مثة تبعات طويلة األجل للحرمان من النوم عىل 

الصحة البدنية وعىل النمو الصحي للدماغ.40 فعىل 

سبيل املثال، ربطت األدلة يف السنوات األخرية بني 

عدم كفاية النوم أو سوء نوعيته وبني نشوء مجموعة 

من اعتالالت الصحة العقلية، مبا يف ذلك االكتئاب، 

والقلق، والتفكري باالنتحار، وضعف القدرة عىل 

الحكم عىل مجريات الحياة.41 وأظهرت دراسة جرت 

يف الواليات املتحدة للمراهقني من الفئة العمرية 

14–18 سنة أنه مقابل كل ساعة نوم يخرسها 

املراهق يزداد احتامل شعوره بالحزن واليأس بنسبة 

38 باملئة.42

 الجسم والعقل: تساعد التغذية عىل بناء صحة عقلية قوية أيضاً.
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مثل سائر الوالدين، جعلتني الجائحة أشعر بالقلق. وقد بقيت قلقاً بشأن وضع أطفايل، وبشأن صحة أرسيت، 

وكيف سنتغلب عىل هذا الوضع. ولكنني، لحسن الحظ، قادر عىل حامية أطفايل من معظم ما يقلقني. لكن 

ال تتمكن أرس عديدة من تحقيق ذلك. فثمة أطفال عديدون يعانون ألن والديهم يعانون، ويتساءلون كيف 

سيتمكنون من الصمود ليوم آخر. ومن أجل تحقيق وضع أفضل لألطفال، علينا أن نوفر وضعاً أفضل للصحة 

العقلية للوالدين. فعندما ندعم الوالدين ومقدمي الرعاية، فإننا ندعم األطفال واليافعني.

ُولد رييك مارتني يف بورتوريكو، وهو مغني وكاتب أغاٍن حائز عىل عدة جوائز ‘غرامي’ الغنائية وجوائز ‘غرامي’ 

لألغاين الالتينية، وممثل رُّشح لنيل جائزة ‘إميي’ للتمثيل، وكاتب ظهرت أعامله يف قامئة الكتب األكرث مبيعاً يف 

صحيفة ‘نيويورك تاميز’، ومنتج، وناشط إنساين. وقد ُعنّي سفرياً للنوايا الحسنة لليونيسف يف عام 2003. 

 العثور عىل الصداقة: بديعة، 15 عاماً، كونت صداقات يف مركز للدعم النفيس-االجتامعي يف الجمهورية العربية السورية.

© UNICEF/UN0410508/Chnkdji



بايل مشغول: تعزيز الصحة العقلية لألطفال وحاميتها ورعايتها  75  

ما يقوله اليافعون

أعرب املراهقون الذين شاركوا يف مناقشات 

مجموعة تركيز نظمتها جامعة جونز هوبكنز 

عن موافقتهم عىل وجود تأثري كبري لألرسة عىل 

صحتهم وعافيتهم العقليتني. واتفق هؤالء 

اليافعون املنحدرون من 13 بلداً من جميع 

أنحاء العامل عىل مجموعة مشرتكة من األخطار 

التي يتعاملون معها يف حياتهم اليومية: نقص 

الدعم أو التفّهم؛ والشجار أو النزاعات داخل 

أرستهم؛ والصعوبات يف التواصل مع والديهم 

ومقدمي الرعاية لهم؛ ونقص اهتامم الوالدين 

والتعرّض لإلهامل.

وعىل سبيل املثال، قالت فتاة من األردن يف 

إطار املناقشات ملجموعة من الفئة العمرية 

10–14 سنة: "مثة والدون عديدون ال يهتمون 

ببناتهم، فهم يقولون لالبنة، ’لقد ُولدِت من 

جراء غلطة، ونحن ال نريدك، وأنِت لسِت 

ابنتنا’. بالتايل تبدأ البنت بكره نفسها والتحرّس 

من أنها أتت إىل هذا العامل".

وقد برزت عوامل خطر أخرى أقل شيوعاً يف 

العديد من املناقشات، من بينها السيطرة التي 

يفرضها الوالدون، والضغط من الوالدين، وعدم 

االستقرار املايل، والتفكري التقليدي بشأن أدوار 

الجنسني، وقيمة التعليم، والصحة العقلية.

وحسبام قالت فتاة من بلجيكا يف املناقشات 

ملجموعة من الفئة العمرية 10–14 سنة: "إنهم 

يخربونك مبا عليك فعله وما عليك قوله، وما 

عليك أال تقوله، وما عليك أن ترتديه. أو أنهم 

يجربونك أن تصبح محامياً، وهو أمر ال تريده 

أنت، وذلك ألنك رمبا تريد أن تكون شيئاً آخر، 

مثالً تريد أن تعمل مصفف َشعر".

ويف مجموعة النقاش للفئة العمرية 15–19 

سنة، قالت فتاة من إندونيسيا: "هام يقوالن 

يل بأنني ابنتهام، وأنهام والداي، لذا يجب عيل 

أن أفهم بوصفي طفلتهام بأن عيل أن أترصف 

حسبام ينبغي عىل الطفل أن يترصف، وهو أن 

ألتزم بطاعة الوالدين".

ويف كينيا، أشار يافع أثناء مناقشات للفئة 

العمرية 15–19 سنة إىل وجود رابطة بني 

الفقر والضغط من األرسة والتعليم: "قد يرى 

البعض أنهم إذا واصلوا الذهاب إىل املدرسة 

فسيحّملون والديهم أعباء تفوق طاقتهم. وقد 

ينهمكون يف مرحلة ما بسلوك إجرامي من قبيل 

الرسقة كام قد يبدؤون بتعاطي املخدرات للحد 

من اإلجهاد".

ومثة بعض األخطار الشائعة تربز يف بلدان 

محددة. فمثالً، تحّدث مراهقون من بلجيكا 

والصني وسويرسا عن الضغط الذين يواجهونه 

من والديهم ومقدمي الرعاية لهم بخصوص 

تحقيق النجاح األكادميي. ويف شييل وجامايكا، 

أشار اليافعون إىل االنتقادات من أفراد األرسة، 

خصوصاً املوجهة إىل البنات، بوصفها ضارة 

بالصحة العقلية. ويف كينيا ومالوي، ركّز 

املشاركون عىل أخطار الصحة العقلية املتصلة 

بعدم االستقرار املايل، واإلساءات اللفظية 

والبدنية والجنسية. ويف مرص واألردن، ناقش 

املراهقون املشاركون اإلساءات اللفظية والبدنية 

وأكدوا عىل مسألة السيطرة التي تفرضها 

أرسهم عليهم. وبالنسبة للبنات، ميتد نطاق 

هذه السيطرة ليامرسها األشقاء الذكور.

ويف بعض البلدان، تحّدث املراهقون عن 

الكيفية التي قد ينشأ فيها خطر من جراء 

الوصم ضمن املجتمعات واألرس – ويكون هذه 

الخطر مهدداً للحياة أحياناً. وأشار املشاركون 

يف النقاش إىل مامرسات الوصم بشأن السلوك 

الجنيس، والحمل غري املرغوب فيه، وتعاطي 

املخدرات، وهيئة الجسد، والفقر، بوصفها 

تُركّز اإلجراءات الرامية 
لتعزيز الصحة العقلية 
وحامية الفئات األشد 

ضعفاً، من مرحلة ما قبل 
الحمل وحتى املراهقة، 

عىل توفري الرعاية 
ملقدمي الرعاية وتشجيع 

تنشئة األطفال  القامئة 
عىل االنهامك معهم.
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أبرز األخطار. وبرزت مامرسات الوصم املتصل 

بالعنف الجنيس كموضوع ذي أهمية خاصة يف 

الحوارات بني الفتيات يف مرص واألردن، إذ قلن 

إن التعرض ملثل هذا العنف يعرضهن للرفض 

من أرسهن ومجتمعاتهن املحلية.

وأوضحت فتاة من األردن يف مجموعة نقاش 

للفئة العمرية 10–14 سنة بأنه "]يف حالة 

تعرضها العتداء جنيس[ من املحتمل أن تتعرض 

للرضب من قبل أرستها وأنها ستخاف منهم ]ثم 

تنتحر[ يك يتوقفوا عن معاقبتها ... ألنها ستشعر 

بأنها جلبت العار عىل أرستها".

عوامل حامية

تُركّز اإلجراءات الرامية لتعزيز الصحة العقلية 

وحامية الفئات األشد ضعفاً، من مرحلة ما 

قبل الحمل وحتى املراهقة، عىل توفري الرعاية 

ملقدمي الرعاية وتشجيع تنشئة األطفال القامئة 

عىل االنهامك معهم.

يُعد ’إطار الرعاية الحانية’ من األدوات التي 

حظيت بأوسع إقرار من أجل تشجيع تنشئة 

األطفال القامئة عىل االنهامك معهم يف السنوات 

املبكرة من حياتهم.43 تأسس هذا اإلطار من 

قبل اليونيسف، ومجموعة البنك الدويل، 

ومنظمة الصحة العاملية، وشبكة العمل من 

أجل النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة، والرشاكة 

من أجل صحة األم والوليد والطفل، وهو يحدد 

خمس فئات أساسية للرعاية الحانية والنامء 

الصحي: الصحة الجيدة، والتغذية املالمئة، 

وتقديم الرعاية املستجيبة، واألمن واألمان، 

وفرص التعلّم املبكر.44 وقد توّسع فهم اإلطار 

مؤخراً ليتناول الفرتة من قبل الحمل وحتى 

نهاية املراهقة.45 ويركز اإلطار املوّسع عىل 

تعزيز القدرة عىل الصمود وضامن النامء 

الصحي عىل امتداد الحياة، والحد من تبعات 

األخطار، وزيادة رأس املال اإلنساين.

ويتطلب تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية 

مبا يلزمهم أن تتم أيضاً معالجة متطلباتهم 

يف مجال صحتهم العقيل. فعىل سبيل املثال، 

بوسع تقديم الدعم للصحة العقلية كجزء من 

الرعاية السابقة للوالدة أن يحد من اعتالالت 

الصحة العقلية بني األمهات. وأظهر استعراض 

لـ 13 تجربة علمية أن التدخالت النفسية-

االجتامعية التي قّدمها العاملون الصحيون 

املجتمعيون يف البلدان املتوسطة الدخل من 

الرشيحة الدنيا قلصت االكتئاب بني األمهات 

قبل الوالدة. وتتضمن الفوائد التي تعود 

عىل األطفال تفاعالً أفضل مع األمهات ومنواً 
وتطوراً إدراكياً أفضل.46

وتحديداً، أدت التدخالت التي متزج بني التغذية 

وتقديم الرعاية التفاعلية إىل زيادة النامء 

اإلدرايك لألطفال. ففي جامايكا عىل سبيل 

املثال، قام عاملون صحيون مجتمعيون بزيارة 

أطفال يعانون من توقف النمو وذلك يف إطار 

برنامج تغذية. وقد شّجع العاملون الصحيون 

األمهات ومقدمي الرعاية عىل االنهامك 

التفاعيل مع أطفالهم – اللعب معهم. وكانت 

النتيجة تأثرياً كبرياً عىل النمو اإلدرايك، مع 

تأثريات مضاعفة عىل انخراط هؤالء األطفال 
بالعمل بعد 20 سنة من التدخل.47

إن االهتامم املستمر بلِبنات البناء األساسية 

للصحة العقلية عىل امتداد الحياة هو أمر 

أسايس عىل امتداد العقد األول من حياة 

الطفل، خصوصاً األطفال املعرضني للخطر، كام 

تظل الرعاية الحانية أمراً حاسامً للصحة العقلية 

للطفل.

وتظل تنشئة األطفال القامئة عىل االنهامك 

معهم عامل حامية حاسم األهمية للصحة 

العقلية للمراهقني. وبوسع التنشئة اإليجابية 

يف هذه املرحلة من النامء التي تشهد تحوالت 

عديدة أن تعزز قدرة املراهق عىل الصمود يف 

مواجهة الشدائد، ولها تأثريات طويلة األجل 

عىل الصحة والتعليم.48 وضمن السياقات 

الثقافية املتنوعة، ميكن للعالقات الدافئة بني 

مقدمي الرعاية واألطفال أن تقود إىل نتائج 

إيجابية، مبا يف ذلك مستوى مرتفع من تقدير 

الذات، وتقليص اإلجهاد، وتحقيق صحة عقلية 
أفضل، والحد من املشاكل النفسية والسلوكية.49

وتشري األدلة إىل أن الربامج التي توفر معلومات 

ودعامً لوالدي املراهقني ومقدمي الرعاية لهم 

ميكن أن تحّسن النتائج التي يحققها املراهقون. 

وتحديداً، تعمل الربامج الفعالة عىل زيادة فهم 

الوالدين ومقدمي الرعاية للنامء يف املراهقة 

املبكرة واملراهقة املتأخرة، وللتطور الجنيس؛ 

وتحسني املواقف إزاء تنشئة األطفال؛ وتوفري 

فرص الكتساب مهارات واسرتاتيجيات جديدة 
يف مجال تنشئة األطفال.50

وتشري التوجيهات الحديثة من اليونيسف إىل 

أن الربامج الفعالة املعنية بالوالدين ومقدمي 

الرعاية تتسم بالخصائص التالية: أنها تستند 

إىل مكامن القوة لدى املراهقني؛ ومتجاوبة من 

الناحية الجنسانية؛ وتتضمن مشاركة املراهقني؛ 

وتأخذ باالعتبار الفرْق يف القدرات؛ وتستند إىل 

األدلة.51 ويركّز محتوى الربامج الناجحة عىل 

ما ييل:

دفء العواطف، واملحبة، والحنان	 

مناء املراهقني	 

التواصل القائم عىل االحرتام	 

التأديب اإليجايب	 

البيئات اآلمنة	 

توفري االحتياجات األساسية	 

الصحة العقلية ملقدمي الرعاية 	 

والوالدين
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اإلطار 12. 

األدوية واألطفال

تُستخدم األدوية النفسية استخداماً متزايداً 

ملعالجة اعتالالت من قبيل اضطراب نقص 

االنتباه وفرط النشاط، واالكتئاب.52 ومثة بيانات 

قليلة وال تغطي سوى البلدان املرتفعة الدخل، 

إال أنها تشري إىل تناٍم كبري يف استخدام األدوية.

وعىل سبيل املثال، يُقّدر أن معدالت الوصفات 

الطبية لألدوية املضادة لالكتئاب لألطفال 

دون سن 19 سنة قد ازدادت خالل الفرتة 

2005–2012 بنسبة 60.5 باملئة يف الدامنرك، 

و49.2 باملئة يف أملانيا، و17.6 باملئة يف هولندا، 

و54.4 باملئة يف اململكة املتحدة، و26.1 باملئة 

يف الواليات املتحدة. وارتفع املعدل بني عامي 

2008 و2016 بنسبة 78.3 باملئة يف نيوزيلندا.53 

مع ذلك، مثة أدلة بأن بعض هذه االرتفاعات 
أخذت تتباطأ حالياً.54

وتعكس هذه الزيادات، إىل حٍد ما، واقع أن 

خدمات الصحة العقلية باتت أكرث توافراً يف 

العديد من البلدان، وأن عدداً أكرب من األطفال 

واليافعني يستخدمونها.55 بيد أن ذلك ال يفرس 

سوى جزء من الصورة وال يتناول عدداً من 

الجداالت التي صاحبت استخدام مثل هذه 

األدوية يف مرحلة الطفولة.

ومن بني هذه الجداالت ما يتعلق باالنشغال 

من اإلفراط يف وصفات األدوية – مع أن ذلك 

ال يحدث يف كل مكان. ففي أماكن عديدة من 

العامل، مثة نقص يف وسائل العالج الرضورية 

ويف العاملني املاهرين، مام يعني أن األطفال 

الذين قد يستفيدون من األدوية ال يحصلون 

عليها.

وقد تناولت لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم 

املتحدة هذه الشواغل بشأن األدوية. ففي عام 

2015، حّذرت اللجنة من االستخدام املفرط 

ألدوية عالج اضطراب نقص االنتباه وفرط 

النشاط "رغم تزايد األدلة عىل وجود آثار ضارة 

لهذه األدوية".56 وقد أقامت اللجنة رابطة 

واضحة بني االستخدام املفرط لهذه األدوية وبني 
اإلفراط يف تشخيص هذا االضطراب.57

لقد حظي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط 

باهتامم خاص. ومثة أدلة ناشئة عىل وجود 

إفراط يف تشخيص اضطراب نقص االنتباه 

وفرط النشاط بني األطفال واملراهقني يف بعض 

البلدان؛ ويف املقابل، يظل التشخيص أقل شيوعاً 

يف البلدان التي ال يوجد فيها سوى عدد محدود 

من أدوات الفحص املكيفة ثقافياً والتي تم 

التحقق من فاعليتها.58 ومثة عوامل عديدة تؤثر 

عىل اإلفراط يف التشخيص، من قبيل اعتامد 

املختصني النفسيني عىل األحكام الذاتية بدالً 

من معايري التشخيص. وميكن أن تكون النتيجة 

بروز معدالت أعىل من التشخيص بني األوالد 

مقارنة مع البنات، وبني األطفال األصغر سناً 

قياساً مبعدل السن يف غرفة الصف أو ضمن 
مجموعة األقران.59

مع ذلك، مثة قضية أكرب تربز يف هذا اإلطار: 

فالُنهج ذات النزعة الطبية-البيولوجية يف 

تدخالت الصحة العقلية ميكن أن تفشل يف 

دات االجتامعية التي تؤثر عىل  معالجة املحدِّ

الصحة العقلية للعديد من األطفال، من قبيل 

الفقر، وانعدام املساواة، والعنف، والتجارب 

السلبية يف الطفولة،60 كام قد تفشل يف إبراز 

الحاجة إىل أن تستند رعاية الصحة العقلية عىل 

طرق فهم الثقافات املختلفة لإلجهاد العقيل، 

والشفاء، والتعايف.

ومن منظور طبي أيضاً، مثة انتقادات بشأن ما 

يعتربه البعض أفراطاً يف توسيع فئات التشخيص 

مع غياب األسس العلمية السليمة لهذا 

التوسيع.61 ومثة شواغل أيضاً بأن زيادة االعتامد 

عىل األدوية قد يحجب مزايا الُنهج غري الطبية، 

مبا يف ذلك الُنهج التي تركّز عىل تعزيز الصحة 

العقلية وحاميتها، بدالً من معالجة االعتالالت.

يف أماكن عديدة 
من العامل، مثة 

نقص يف وسائل 
العالج الرضورية 

ويف العاملني 
املاهرين، مام يعني 

أن األطفال الذين 
قد يستفيدون 
من األدوية ال 

يحصلون عليها.
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ميكن أن تؤدي األدوية دوراً مهامً يف معالجة 

اعتالالت الصحة العقلية. ولكن مثة حاجة 

إلجراء مزيد من األبحاث من أجل فهم تأثرياتها 

الفريدة عىل األطفال واملراهقني الذين ميرون 

بنمو إدرايك واجتامعي وعصبي رسيع؛ كام قد 

تكون تأثريات األدوية عىل اليافعني مختلفة 

كثرياً عنها بني الراشدين.62 ويتعني أيضاً فهم 

استخدام األدوية يف سياق نهج بيولوجي-نفيس-

اجتامعي واسع للصحة العقلية التي تعالِج 

احتياجات كل طفل معالجة شاملة. ويجب 

أن تتوفر لألطفال واملراهقني وأرسهم إمكانية 

الحصول عىل طائفة من التدخالت الطبية 

والعالجية وغريها من التدخالت، ويتعني أن 

يحصلوا عىل الدعم التخاذ قرارات مستنرية 

تستند إىل املصلحة الفضىل للطفل.

التعلّم
تُعد فرص التعلّم يف الطفولة املبكرة أحد املبادئ 

الرئيسية إلطار الرعاية الحانية،63 إال أن أهمية 

التعليم الشامل للجميع وبيئات التعلّم تستمر 

فيام يتجاوز الطفولة وتصل إىل مرحلة املراهقة. 

األخطار

ميكن أن يدل نقص االلتحاق بالتعليم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة عىل وجود خطر عىل نتائج 

الصحة العقلية. ومبا أن االلتحاق بالتعليم 

يف مرحلة الطفولة املبكرة يُعد عالمة عىل 

الصحة العقلية، فيمكن ربط أهميته بأهمية 

التعلّم املبكر والتفاعل املتجاوب بني الطفل 

ومقدم الرعاية. ويف مرحلة الطفولة املبكرة، 

يؤدي التفاعل املتجاوب الذي يتحقق من 

خالل اللعب والغناء والتحدث وقراءة الكتب 

وظيفًة عصبية حيوية – إذ أنه يحّفز الروابط 

العصبية يف الدماغ يف وقت حاسم يف منو الدماغ 

يف الطفولة املبكرة. وقد أظهرت األبحاث أن 

التحفيز التفاعيل من شخص راشد حاٍن ميكن 

أن يزيد النمو االجتامعي والعاطفي للطفل.

ورغم وجود روابط بني فرص التعلّم املبكر وبني 

منو الطفل، إال أن حوايل 81 باملئة من األطفال 

يف أقل البلدان منواً ال يلتحقون مبؤسسات 
التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.64

وتستمر هذه األخطار يف مرحلة املراهقة 

إذ يسعى اليافعون لالنتقال من املدارس إىل 

التدريب وإىل عامل العمل.

ويف عام 2019، كان مثة حوايل 200 مليون 

مراهق ويافع يف سن الدراسة الثانوية غري 

ملتحقني باملدارس.65 ووفقاً ألرقام أصدرها 

معهد اليونيسف لإلحصاء، بلغ معدل األطفال 

يف سن الدراسة االبتدائية من غري امللتحقني 

باملدارس 9 باملئة بني البنات و7 باملئة بني 

األوالد؛ أما يف مرحلة الدراسة الثانوية الدنيا، 

فقد بلغ املعدل 15 باملئة لألوالد والبنات؛ وبلغ 

يف مرحلة الدراسة الثانوية العليا 35 باملئة 
لألوالد والبنات.66

إضافة إىل ذلك، كان 12 باملئة من األوالد 

و22 باملئة من البنات من الفئة العمرية 

15–19 سنة هم خارج دائرة العاملة والتعليم 

والتدريب.67 وعىل صعيد العامل، تزيد أرجحية 

وجود النساء خارج دائرة العاملة والتعليم 

والتدريب بضعفني عنها بني الرجال، ومثة بعض 

املناطق أبلغت عن تفاوت أكرب.68 أما أولئك 

امللتحقون بالعمل، فغالباً ما يعملون يف وظائف 

غري مستقرة أو غري رسمية ودون ضامنات 

لالستقرار االقتصادي. ومن بني العاملني الشباب 

الذين يبلغ عددهم 429 مليوناً يف العامل، يعيش 

13 باملئة منهم يف فقر مدقع، والذي يُعرّف بأنه 

العيش عىل أقل من 1.90 دوالر يومياً؛ ويعيش 

17 باملئة منهم يف فقر متوسط، أو عىل أقل من 
3.20 دوالرات يومياً.69

ويرتبط التغيب عن الدراسة أو االنقطاع عنها 

باالنعزال االجتامعي، والذي قد يؤدي بدوره إىل 

اعتالالت يف الصحة العقلية، مبا يف ذلك إيذاء 

النفس، والتفكري باالنتحار، واالكتئاب، والقلق، 

وتعاطي املخدرات.70 ويحدث هذا التأثري 

باتجاهني، فعىل سبيل املثال، أظهرت بعض 

الدراسات أن تعاطي املخدرات واضطرابات 

السلوك العدواين ميكن أن تكون خطراً مرتبطاً 

مبعدالت التغيب عن الدراسة أو االنقطاع 
عنها.71

تؤدي العوائق أمام العمل واالستقرار االقتصادي 

إىل تغيري االنتقاالت التاريخية نحو األدوار 

التي يؤديها املرء يف سن الرشد، وهي ترتبط 

بأخطار اعتالالت الصحة العقلية.72 فعىل سبيل 

املثال، تشري دراسة جرت يف مدينة مكسيكو 

سيتي باملكسيك يف عام 2012 إىل أن األرجحية 

أكرب بأن يعاين اليافعون الذين ال يعملون أو 

غري امللتحقني يف شكل من أشكال التعليم أو 

التدريب من اعتالالت يف الصحة العقلية. 

إضافة إىل ذلك، تزيد األرجحية بأن يتعاطوا 

املخدرات والكحول، ويزيد خطر االنتحار يف 
صفوفهم.73

ومن املأساوي أن األخطار املرتبطة بالتعلّم تأيت 

أحياناً من البيئة. وقد برز هذا املوضوع يف 

مجموعات النقاش التي أدارتها جامعة جونز 

هوبكنز. ففي بعض النقاشات، ربط املشاركون 

املدارس بالعنف الجنيس والعنف الجنساين.

وحسبام قالت فتاة من مرص شاركت يف 

مجموعة نقاش ليافعني من الفئة العمرية 

15–19 سنة، "يتحرش املعلمون بالبنات 

حتى يف املدارس االبتدائية أو اإلعدادية. إذ 

يقوم بعضهم بلمس الفتيات بطرق مريبة، 

وال ميكنهن التحدث عن ذلك، إذ لو تحدثن 

فسيتعرضن للرسوب يف الدراسة، وإذا أخربَن 
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أرسهن، فسيقول أفراد األرسة أنها هي مخطئة، 

فام من معلم يقوم بذلك.

وبالنسبة ليافعني آخرين، تسلط بيئات املدارس 

الضوء عىل عوامل الضعف الناشئة عن الفقر 

وتتيح فرصاً للتنمر. وأوضح يافع من مالوي من 

مجموعة نقاش للمراهقني األكرب سناً قائالً:

"مثة قواعد يف املدرسة تقيض بأن عىل الجميع 

ارتداء زي مدريس كامل ... فأنت بحاجة إىل 

حذاء جيد. وأنت تجد أن أرستك ال تتمكن من 

توفري ذلك لك، فتضطر إىل ارتداء ’شبشب’. 

ويقوم طالب آخرون ... بانتزاع الشبشب 

ويتالقفونه فيام بينهم ويقولون ’انظر إىل هذا’، 

ويبدأ جميع طالب الصف بالضحك. وهذا مؤمل 

جداً لنا ... إنه أمر فظيع".

عوامل حامية

رغم األخطار التي تنشأ عن بيئات التعليم 

أحياناً، إال أن بوسع املدارس أن تعمل، وهي 

تعمل فعالً، كمنصات للصحة البدنية والصحة 

العقلية املتعددة األوجه يف البلدان يف جميع 

أنحاء العامل. إضافة إىل ذلك، تُعترب املدارس 

من أهم األماكن لتعزيز املهارات العاطفية 

واالجتامعية، ومكاناً للوصول إىل عدد كبري من 

املراهقني الذين يعانون من اعتالالت يف الصحة 
العقلية.74

ويف الطفولة املبكرة، حققت برامج الرعاية 

النهارية والتعليم قبل االبتدايئ نجاحات كبرية 

وأظهرت روابط إيجابية مع تطوير املهارات 

اإلدراكية واالجتامعية-العاطفية.75 وبوسع 

التعليم قبل االبتدايئ أن يزيد التعاون مع 

الوالدين وأن يعزز التطور الذهني واالجتامعي-

العاطفي وأن يريس السلوكيات الصحية.76 

ويستمر العديد من هذه الفوائد حتى مرحلة 

سن الرشد.77 مع ذلك، تظل جودة الربامج أمراً 

حاسم األهمية لنجاحها. وتتضمن التدخالت 

التي حققت أكرب نجاح إيالء اهتامم فردي، 

وتوفري مواد لعب متنوعة، وأنشطة قراءة 

تفاعلية، وغرفاً صفية حسنة التنظيم.

ويف مرحلة املراهقة، ميكن لبيئات التعليم 

اآلمنة والقابلة للتوقع والداعمة أن تعزز القدرة 

عىل الصمود.78 وميكن لفرص التعليم التي توفر 

مهارات قابلة للنقل – واملعروفة أيضاً باملهارات 

الشخصية أو املهارات االجتامعية-العاطفية – 

أن تساعد اليافعني ألن يصبحوا متعلمني مرنني 

وقادرين عىل التكيف، ومواطنني مزوَّدين مبا 

يلزم للتصدي للتحديات الشخصية واألكادميية 
واالجتامعية واالقتصادية.79

وإضافة إىل الفوائد التي يوفرها التعليم للصحة 

العقلية، توفِّر املدارس منصة حاسمة األهمية 

لتعزيز الصحة العقلية لألطفال واليافعني 

وحاميتها والوصول إىل األطفال املحتاجني 

للرعاية. وتُظهر األدلة أن التدخالت القامئة عىل 

املدارس، ويف البلدان من جميع فئات الدخل، 

ترتبط بفوائد للصحة العقلية.80 ففي البلدان 

املتوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا، مثة ارتباط 

بني تدخالت الصحة العقلية يف املدارس وبني 

تحّسن مستوى تقدير الذات وتنظيم املشاعر، 

وتقليص القلق واالكتئاب، وعافية عامة أفضل. 

ومثة العديد من التدخالت تدمج تعزيز الصحة 

العقلية مع أنواع أخرى من الدعم، مبا يف 

ذلك التعليم الجنيس واللياقة البدنية. ويركز 

بعضها عىل تطوير مهارات اجتامعية وعاطفية 

ومهارات حل املشاكل والتعامل مع التحديات؛ 

فيام يستهدف غريها فئات سكانية مستضعفة 

محددة، مبا يف ذلك األطفال املتأثرون بفريوس 

نقص املناعة البرشية / متالزمة نقص املناعة 
املكتسب (اإليدز)، أو املتأثرون بالحرب.81

لقد وفّرت الُنهج الشاملة للمدرسة بأكملها 

املعنية بالتعلم االجتامعي والعاطفي82 للطالب 

املعارف واملواقف واملهارات التي يحتاجونها 

لفهم العواطف وإدارتها، وتحديد أهداف 

وتحقيقها، وإظهار التعاطف، واملحافظة عىل 

عالقات إيجابية، واتخاذ قرارات مسؤولة.83 

وتُظهر أدلة عاملية بأن التعلّم االجتامعي 

والعاطفي والُنهج الشاملة للمدرسة بأكملها 

تعمل عىل تحسني العافية العاطفية للطالب 

وأدائهم االجتامعي واألكادميي،84 كام أنها ترتبط 

بتقليص خطر االكتئاب والقلق واإلجهاد، وقد 

ثبت أنها فعالة يف الحد من تعاطي املخدرات، 

والسلوك املعادي للمجتمع، واملامرسات 

الصحية والجنسية الخطرية.

وضمن النهج الشامل للمدرسة بأكملها، أثبتت 

التدخالت املتعددة العنارص أنها فعالة بصفة 

خاصة.85 وقد جرى تقييم ملبادرات الصحة 

العقلية القامئة عىل املدارس نرُشت نتائجه 

يف عام 2020 وأشار إىل أن التدخالت التي 

ركزت عىل شاغل وحيد كانت فعالة بصفة 

هامشية فقط.86 مع ذلك، أظهر النهج املتعدد 

الطبقات نتائج أفضل عندما وفّر: تدخالت 

شاملة للمدرسة بأكملها تهدف إىل منع 

االضطرابات العاطفية والسلوكية؛ وتدخالت 

مختارة ملجموعة صغرية من الطالب املعرضني 

للخطر؛ وتدخالت فردية موجهة للطالب الذين 

يواجهون صعوبات من جراء االضطرابات 

العاطفية والسلوكية.

ورغم أن األدلة تُظهر أن تدخالت التعلم 

العاطفي واالجتامعي ميكن أن تحقق نجاحاً، لكن 

مثة تحديدات عديدة تحول دون تقدميها بفاعلية 

يف املدارس يف جميع أنحاء العامل. ويتطلب 

التنفيذ الناجح لهذه الُنهج فهامً للسياق املحدد 

الذي سيُستخدم فيه التدخل، ويتعني التصدي 

ألسئلة من قبيل: ما هي الشواغل القامئة يف 

املدرسة؟ وما هو السياق الثقايف؟
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دراسة حالة

أيرلندا

برنامج مايند آوت: فائدة التعلم االجتامعي 
والوجداين لرفاه املراهقني واملراهقات 

مثل معظم زمالئه يف كلية غونزاغا، وهي مدرسة 

ثانوية تقع يف دبلن، يريد جود* أن يحقق التفّوق 

يف مدرسته. لكن قد يتعرض املرء لضغوطات 

هائلة أحياناً.

يقول جود، الذي يبلغ من العمر 17 

عاماً: "يحتاج بعض منا إىل تغيري منظوره 

يف الحياة. لقد رأيت بعض األشخاص 

يعانون نوبات هلع قبل االمتحانات؛ 

بالتأكيد، هناك ضغط علينا".

لكن الضغط ليس أكادمييّاً وحسب. يف كثري من 

األحيان، يواجه املراهقون واملراهقات ضغوطاً 

من األقران، ويعانون الوصم االجتامعي والتنميط، 

وكل هذا يؤثر سلباً يف صحتهم العقلية. ومع 

رشوع أيرلندا بالفعل يف وضع اإلسرتاتيجية الوطنية 

للشباب عام 2015، َوَضَع الشباب الصحة العقلية 

ضمن أهم ثالث مسائل تركز عليها اإلسرتاتيجية. 

يقدم برنامج مايند آوت، وهو أحد برامج التعلم 

االجتامعي والوجداين الشامل املستِند إىل أدلة، 

فرصة ملعالجة الشواغل الخاصة بالصحة العقلية 

والرفاه، والتي تحظى بأهمية كبرية لدى الشباب 

يف أيرلندا.

يتم تقديم مايند آوت، بوصفه برنامجاً تابعاً 

للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية بأيرلندا، 

إىل الشباب البالغني من العمر 15 – 18 عاماً 

يف املدارس وغريها من أوساط الشباب.  وكذا، 

يُدَمج هذا الربنامج يف منهج التعليم االجتامعي 

والشخيص والصحي، والذي يُعد جزءاً إلزاميّاً من 

املناهج املدرسية.

 يقدم مايند آوت 13 حصة تستند إىل دليل 

منظم متاح للمعلمني واملعلامت. تستخدم 

أساليب الربنامج التدخلية إسرتاتيجيات تدريس 

تفاعلية، وهو ما يساعد الطالب والطالبات يف 
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االنخراط، وكذا تركز عىل مساعدة املشاركني 

واملشاركات يف شحذ املهارات االجتامعية 

والوجدانية لديهم، والتي تشمل الوعي الذايت، 

واإلدارة الذاتية، والوعي االجتامعي، وإدارة 

العالقات، واالضطالع مبسؤولية اتخاذ القرارات.

وأشار تقييم أُجري عىل استخدام برنامج مايند 

آوت يف 32 مدرسة محرومة من الخدمات 

الكافية، إىل أنه عندما تم تنفيذ هذا الربنامج 

تنفيذاً فعاالً، نجح يف شحذ املهارات االجتامعية 

والوجدانية لدى املشاركني واملشاركات، وقلل من 

معدالت التوتر واالكتئاب لديهم.

 يف كلية غونزاغا، وهي مدرسة جود، تُدرِّس 

أرين بني مناهج التعليم االجتامعي والشخيص 

والصحي، وقد تدربت يف برنامج مايند آوت. 

وعىل حد قولها، ترى أن هذا الربنامج ساعدها يف 

إبداء تعاطف أكرث عند التعامل مع املعاناة التي 

مير بها الطالب والطالبات 

وتردف بني قائلة: " أتاح يل بالفعل 

أن أرى تجربة التعليم املدريس 

بعني تركز عىل الرفاه، بداًل من 

أن نضع نصب أعيننا تحقيق 

اإلنجازات كام نفعل عادة".

علَّم برنامج مايند آوت الطالب والطالبات بعض 

املهارات البسيطة، ومنها كيف ميكنهم أن يصبحوا 

مستمعني ماهرين، كام عرَّفهم كيف يبلغون 

أفضل الطرق للحصول عىل الدعم وللوصول إىل 

أقرانهم املحتاجني للمساعدة.

وتضيف بني "كلام ملسُت القيمة 

التي يحصل عليها الطالب والطالبات 

من هذا الربنامج، استطعت أن 

أتأمل تجربتي بوصفي معلمة، وأن 

أعيد صياغتها مبا يساعد الشباب يف 

هذه الفرتة الحرجة التي يعيشونها، 

بداًل من مجرد الرتكيز عىل إعطائهم 

تكليفات وإعداد امتحانات لهم".

أما جود فيقول إن برنامج مايند آوت ساعده يف 

شحذ مهارات التواصل، وتنمية فكرة قبول الذات، 

واكتساب إسرتاتيجيات التكيف. 

ويضيف: "أعتقد أن هذا املسار يؤيت 

مثاره بالفعل. فقد تجد أن مثة أموراً 

تُسلم بصحتها، ولكن اكتشفنا أن 

التأكد من صحتها أمر ناجع. وتدرك 

أنك حني تقع تحت ضغط، يجدر 

بك أن تستخدم هذه األساليب".

* تم حجب اسم عائلة جود لصون هويته. 

وأُجريت املقابلة معه يف دبلن.

 تحت الضغط: يقول جود، 17 عاماً، وهو طالب يف دبلن: "رأيت البعض يصابون بنوبات ذعر قبل االمتحانات". 

© UNICEF/UN0505797/UNICEF Ireland
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العالقات مع األقران
تحُدث يف مرحلة املراهقة عدة تحوالت يف حياة 

األطفال وينشأ عنها مخاطر جديدة وتؤدي أحياناً 

إىل زيادة التعرض ملخاطر مستمرة. وتحديداً، 

يتنامى دور األقران يف حياة املراهقني، ويجلب 

معه عوامل خطر وعوامل حامية يف آن معاً.

يبدأ األقران يف مرحلة املراهقة بتوفري شعور 

بالهوية يتجاوز حدود حياتهم األرسية. ويستفيد 

املراهقون من األقران يف إيجاد طريقهم يف 

الشبكات االجتامعية وفهم دورهم فيام يتعلق 

مبجتمعاتهم املحلية. ويف السنوات املبكرة من 

مرحلة املراهقة، يتطلع األطفال إىل أقرانهم 

إليجاد أدلة سلوكية واجتامعية وتحقيق القبول 

بني األقران. ويف نهاية املطاف، يُسبغ االرتباط 

مع مجموعة من األقران وضعية محددة يف 

الوقت الذي يكون فيه املراهقون حساسني إزاء 

اإلقصاء االجتامعي. ومع مرور الوقت، يصبح 

بوسع املراهقني أن ميتثلوا لألعراف التي متارسها 

مجموعة أقرانهم. 

األخطار

ينشأ عن األهمية املتنامية للعالقات مع األقران 

عامال خطر رئيسيان أيضاً للصحة العقلية: التنمر 
ونقص الصداقات.87

يصبح التنمر – عرب اإلنرتنت أو الشخيص – 

وإساءات األقران أكرث شيوعاً يف مرحلة املراهقة، 

وينتج عن ذلك تأثريات عىل الصحة العقلية.88 

وقد ربط الباحثون بني هذه العالقات املرضة 

وبني تعاطي التبغ والكحول واملخدرات. كام 

ترتبط بانخفاض األداء األكادميي، والشعور 

بالوحدة، والسمنة وزيادة الوزن. وقد وجدت 

دراسة تجميعية واحدة عىل األقل أدلة مقنعة 

بشأن وجود عالقة سببية بني التعرض للتنمر 

وبني املعاناة من القلق، واالكتئاب، وسوء الصحة 

العقلية بصفة عامة، وإيذاء النفس غري الرامي إىل 

االنتحار، ومحاوالت االنتحار، والتفكري باالنتحار.89

ميكن أن يواجه األطفال واليافعون ذوو اإلعاقات 

’استضعافاً مزدوجاً’ عند تعرضهم للتنمر، خصوصاً 

يف أوضاع املدارس.90 وتشري األبحاث املستندة إىل 

بيانات طولية من ’دراسة فوج األلفية’ و’الدراسة 

الطولية لليافعني يف إنجلرتا’ أن األطفال واليافعني 

ذوي اإلعاقات يواجهون خطراً أكرب بالتعرض 

للتنمر يف البيئات التعليمية، وأن التنمر مرتبط 

مبارشة باإلعاقة وليس بعوامل وصم أخرى. 

ونتيجة لزيادة خطر التنمر، ميكن أن تزداد 

التبعات السلبية عىل الصحة العقلية التي ترافق 

التنمر.

ما يقوله اليافعون

كان التنمر – سواء أكان بشكله التقليدي أم عرب 

شبكة اإلنرتنت – شاغالً مهيمناً للمراهقني الذين 

شاركوا يف مجموعات النقاش التي نظمتها جامعة 

جونز هوبكنز.

فمثالً، تحدثت فتاة من إندونيسيا شاركت يف 

مجموعة نقاش عن تعرضها للسخرية ألنها 

"قصرية جداً ونحيفة".

وقالت، "كنت أتعرض للتنمر من ِقبل أصدقايئ". 

وقد تسبَبْت هذه التجربة باألذى لها ولصداقاتها.

وقالت، "يف إحدى املرات شعرُت باألمل وخيبة 

األمل، وهذا جعلني أشعر بعدم االهتامم إزاء 

أصدقايئ".

وأشار العديد من املشاركني يف مجموعات الرتكيز 

إىل نقص الثقة ضمن العالقات بني األقران. 

فنتيجة لهذا النقص يف الثقة، امتنع عديدون 

منهم عن االعتامد عىل أصدقائهم عندما واجهوا 

اعتالالت يف الصحة العقلية. وحسبام قالت فتاة 

شاركت يف مجموعة نقاش ملراهقني من الفئة 

العمرية 15–19 سنة: "ال أحب أن أرُّس بشواغيل 

ألصدقايئ إذ ميكن أن يفشوا األرسار، لذا فأنا 

أحتفظ بشواغيل لنفيس، وهذا يزيد من معانايت".

وتحّدث املشاركون أيضاً عن التأثري السلبي 

لألصدقاء ’السيئني’ وقوة ضغط األقران عندما 

يتعلق األمر باملشاركة يف استخدام املخدرات 

والكحول، واألنشطة الجنسية، والعنف، والتنمر، 

والرسقة. وقّدم يافع شارك يف مجموعة نقاش 

للمراهقني األكرب سناً يف مالوي املثال التايل: 

"مثالً، قد يكون أفراد املجموعة التي تُدردش 

معها يدخنون املاريوانا ولكنك أنت ال تدخن. 

ويف النهاية ستبدأ بالتدخني يك تندمج مع طريقة 

عيش املجموعة ... وإذا مل تشارك فلن تتمكن من 

االنتامء لتلك املجموعة. لذا فإنك تجرِب نفسك 

وتجد أنه يتعني عليك البدء يف القيام بسلوك 

يسء".

مع ذلك، تحدث املراهقون – أوالداً وبناتاً – يف 

مجموعات النقاش عن أهمية العالقات القوية 

يف حياتهم والطرق التي يتسبب فيها االنعزال 

االجتامعي بالكرب. وقال عديدون منهم إن 

أقرانهم يشكلون مصدراً مؤثراً للحامية لصحتهم 

العقلية. واعترب عديدون أن األقران ميثلون مصدر 

دعم.

وقالت فتاة من السويد من مجموعة النقاش 

للمراهقني األكرب سناً، "إذا مل تكن عالقة املرء 

جيدة بوالديه، فيمكنه حينها التوجه إىل 

األصدقاء، أو رمبا األشقاء الذين يقاربونه سناً، 

إذ رمبا ميكنهم فهم ما يجول بخاطره عىل نحو 

أفضل".

استخدام املخدرات والكحول

يُعترب استخدام املواد املخدرة – خصوصاً الكحول 

واملاريوانا – من بني األخطار األكرث شيوعاً عىل 

الصحة العقلية للمراهقني. وتشري آخر البيانات 
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املتوفرة إىل أن 36 باملئة من األوالد و17 باملئة 

من البنات من الفئة العمرية 15–19 سنة تناولوا 

مرشوباً كحولياً واحداً عىل األقل خالل السنة 

املاضية.91 ويرتبط الخطر جزئياً بتأثري استخدام 

املواد املخدرة عىل تطور دماغ الشخص املراهق. 

ويف الواقع، ميكن أن يؤثر استخدام املواد املخدرة 

عىل أمناط التطور العصبي يف الوقت الذي تنمو 

فيه مناطق الدماغ التي تشرتك يف عمليات فهم 

العواطف، واملكافأة، والتخطيط، والعواقب.

ومثة عوامل عديدة تؤثر عىل استخدام املراهقني 

للمواد املخدرة. وقد يكون األقران مصدراً رئيسياً 

لجذب الشخص املراهق الستخدام املواد املخدرة، 

وميكن لهم أن يكونوا مصدر ردع عن استخدامها 

أيضاً. ولكن يف نهاية املطاف، تؤدي أعراف 

األرسة واملجتمع املحيل دوراً رئيسياً فيام إذا كان 

الشخص املراهق سيستخدم الكحول واملاريوانا. 

عوامل حامية

رغم أن األقران قد يكونون مصدراً للعالقات 

املرضة والتنمر، ميكنهم أن يكونوا أيضاً عوامل 

إيجابية تدعم الصحة العقلية.

فعىل سبيل املثال، تقل أرجحية انخراط املراهقني 

بسلوكيات خطرة – من قبيل استخدام املخدرات 

أو الكحول أو السجائر – إذا شجعهم أقرانهم 

عىل االمتناع عن ذلك. ويف الوقت نفسه، تزيد 

أرجحية انخراط الشخص املراهق بأنشطة 

إيجابية من قبيل العمل التطوعي إذا شجعه 
أقرانه عىل ذلك.92

وبصفة عامة، أبلغ املراهقون الذين أقاموا 

صداقات حميمة عن متتعهم مبستويات أعىل 

من السعادة.93 كام أبلغوا عن وجود حس أقوى 

بقيمة الذات وقالوا إنهم قادرون عىل الحصول 

عىل الدعم يف أوقات الكرب.94 ومع انتقال 

املراهقني إىل املدرسة الثانوية، فإن املحافظة عىل 

صداقات قوية تساعدهم يف التكيّف وميكن أن 
تحد من الصعوبات السلوكية واألكادميية.95

اإلطار 13. 

العنف والصحة العقلية

ر أن بليون طفل من الفئة العمرية  يُقدَّ

12–17 سنة يتعرضون للعنف بني األشخاص 

سنوياً، مام يؤدي إىل تبعات عىل الصحة 

العقلية من بينها االكتئاب، والقلق، 

واالنتحار، ومشاكل سلوكية واجتامعية، 
وهذا ميثل وضعاً مأساوياً.96

وعادة ما تحُدث عدة أشكال من العنف 

يف األرسة نفسها، ويؤدي تعرض األطفال 

إىل التأديب العنيف ومشاهدة العنف ضد 

األم إىل زيادة خطر حدوث العنف يف سن 

الرشد، سواًء كضحايا للعنف أو كمرتكبني 
له.97

لذا يُعد منع التعرض للعنف يف الطفولة 

أساسياً لتعزيز الصحة العقلية. إال أن قول 

هذا األمر أسهل من تنفيذه. مع ذلك، تشري 

األدلة إىل نقاط دخول حاسمة للتدخالت يف 

هذا املجال.

فمثالً، أدى تحديد النساء الحوامل 

املعرضات لخطر عنف العشري، مبا يف ذلك 

املراهقات، كام أدت فحوصات الكشف 

عن اكتئاب ما بعد الوالدة، إىل تحديد 

األمهات واألطفال املعرضني للخطر.98 وبوسع 

االستجابة القامئة عىل الدعم املراعي للنوع 

الجنساين ملقدمي الرعاية وللوالدين الشباب 

والجدد أن تعزز النامء يف مرحلة الطفولة 

املبكرة وأن متنع العنف ضد األطفال 
والنساء.99

كام توفر الخدمات الصحية نقطة دخول 

حاسمة لتحديد األطفال ومقدمي الرعاية 

الذين يتعرضون للعنف أو يرتكبونه.100 بل 

أن منظمة الصحة العاملية تويص بقوة أن 

ينظر مقدمو الرعاية الصحية يف احتاملية 

التعرض للعنف عندما يقيّمون صحة الطفل، 

خصوصاً عندما يالحظون اعتالالت قد تكون 

ناجمة عن سوء املعاملة أو تتفاقم بسببها. 

ومن خالل التدخل، ميكن تقديم الرعاية 

املالمئة وإجراء اإلحالة إىل خدمات الدعم – 

مام قد مينع حدوث الرضر مستقبالً.
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الفصل 4

العامل عموماً

يرتك العامل العام تأثريات بارزة عىل 
الصحة العقلية. فالفقر يوهن الصحة 

البدنية والعقلية وميكن أن يُعرِّض األطفال 
للعنف والصدمة؛ كام ميكن للتمييز أن 
يعرّض األطفال للرضر والتحيّز واإلقصاء 
االجتامعي؛ وميكن أن تتسبب األزمات 

اإلنسانية والجوائح – من قبيل كوفيد-19 
– بكرب شديد ومستمر. وتساِعد القدرة 
عىل الصمود األطفال عىل التعامل تعامالً 

أفضل مع اإلجهاد. وعىل العكس مام يعتقد 
الكثريون، ميكن غرس القدرة عىل الصمود 

يف نفوس األفراد.
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باإلضافة إىل عامل األطفال والعامل املحيط 

باألطفال، فإن العامل عموماً له تأثري حاسم 

عىل الصحة العقلية لألطفال واليافعني – 

نحو األفضل أو نحو األسوأ. 

يتضمن العامل عموماً، بوصفه أحد مجاالت 

التأثري عىل الصحة العقلية، أنواعاً متعددة 

من األحداث واملحددات االجتامعية التي 

تشكل حياة األطفال. فاألحداث الكارثية 

كالكوارث والنزاعات أو حاالت الطوارئ 

الصحية العاملية ميكن أن تقع يف أي وقت. 

وتتدخل املحددات االجتامعية، كالفقر 

والتمييز، أيضاً يف منو األطفال، ولها غالباً 

تأثري مبارش عىل األطفال واليافعني، وكذلك 

عىل القامئني عىل الرعاية واملجتمعات 

واملدارس. ويختلف تأثري العامل عموماً 

عىل الصحة العقلية لألطفال واليافعني بني 

طفل وآخر. والحقيقة أن األطفال واليافعني 

املختلفني رمبا يتعرضون لعوامل الخطر 

والحامية بطرق عدة مختلفة تبعاً لظروفهم 

وتجاربهم الشخصية والثقافة التي ينتمون 

إليها. ولذلك، من الرضوري اعتامد حلول 

مختلفة تعرتف بأهمية الثقافة والظروف 

لحامية األطفال الضعفاء وتعزيز صحتهم 

العقلية والرعاية املقدمة لهم.

يركز هذا الفصل عىل املحددين االجتامعيني 

الرئيسيني للصحة العقلية: الفقر والتمييز. 

كام يبحث يف تأثري األزمات اإلنسانية، مثل 

كوفيد-19، عىل األطفال واليافعني. أخرياً، 

يتناول الفصل املرونة وكيف ميكنها توفري 

طريقاً لتعزيز الصحة العقلية وحاميتها.

الفقر

الفقر عامل اجتامعي بالغ األهمية للصحة 

العقلية، ويحدد مسار حياة عدد كبري جداً 

من األطفال والقامئني عىل رعايتهم.

وبحسب تقرير عام 2020، يعيش 356 

مليون طفل (17.5%) يف فقر مدقع، أي بأقل 

من 1.90 دوالر أمرييك يف اليوم.1 ويعيش 

قرابة 20% من جميع أطفال العامل دون سن 
الخامسة يف فقر مدقع.2

والفقر ال يعني فقط نقص املال — فهو 

متعدد األبعاد، ويشمل الحرمان من التعليم 

والصحة والغذاء واملياه والرصف الصحي.2 

وبتطبيق هذا املقياس، هناك 644 مليون 
طفل يعيشون يف فقر متعدد االبعاد.2

تأثري الفقر
العالقة بني الفقر والصحة العقلية عالقة 

مؤكدة ومعقدة يف آن معاً.5

وسطياً، يواجه أطفال األرس الفقرية نتائج 

حياتية أسوأ من أطفال األرس األكرث ثراء 

— مثل ضعف الصحة الجسدية والعقلية، 

ونجاح أقل يف التعليم والعمل، وسلوكات 

محفوفة باملخاطر واالنحراف.6 كام يزيد الفقر 

احتامالت تعرض األطفال واليافعني للمخاطر، 

كالعنف والصدمات واإلقصاء االجتامعي 
واملرض وانعدام األمن الغذايئ واملايئ.7

يركز معظم أبحاث الفقر والصحة العقلية 

عىل روابط العالقات الداخلية والروابط 

السببية.8 ولكن العالقة ميكن أيضاً أن تكون 

طريقاً باتجاهني: فالفقر ميكن أن يؤدي 

إىل اضطرابات الصحة العقلية؛ واضطرابات 

الصحة العقلية ميكن أن تؤدي إىل الفقر.9 

عىل سبيل املثال، قد يلحق الفقر رضراً 

بالصحة العقلية لألطفال واليافعني عرب 

تعريضهم ملخاطر كاإلجهاد الشديد والعنف 

والصدمات. وباملقابل، تُظهر األبحاث أيضاً 

أن األطفال واليافعني الذين يعانون من 

اضطرابات الصحة العقلية قد يقعوا فريسة 

الفقر بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية، 

وانخفاض اإلنتاجية، ونقص فرص العمل، 

والوصمة التي تحرمهم من املشاركة يف 
العالج ويف املجتمع.10

األثر املتضاعف

للفقر أيضاً آثار عديدة تتفاقم مع استمراره 

وتخلف موجات رضر تستمر طوال حياة 

الطفل أو اليافع.

يف بداية الحياة، يتجىل أحد آثار الفقر 

األساسية عىل الصحة العقلية لألطفال يف 

تأثريه عىل القامئني عىل الرعاية.11 فضغوط 

الفقر تؤثر عىل قدرة هؤالء عىل توفري 

التنشئة اإليجابية باستمرار، وهي عنرص 

أسايس لنمو الدماغ والصحة العقلية. 

عىل سبيل املثال، أظهرت األبحاث وجود 

رابط بني الضغوط اليومية للفقر وحدوث 

اكتئاب األمهات، والذي بدوره يعيق التفاعل 

بني األم والوليد.12 وضغط الفقر أيضاً من 

مسببات السلوك العقايب أو اإلهامل يف 

التنشئة. ويف السنوات األوىل من الحياة، 

قد يسبب هذا النوع من التنشئة القلق 
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واالكتئاب واالضطرابات السلوكية.13 والفقر 

— وما ينجم عنه من ضيق وتوتر لدى 

الوالدين — هو أيضاً أحد مسببات التجارب 

السلبية للطفولة (ACEs)، مثل إساءة 
معاملة األطفال واالعتداء الجنيس عليهم.14

وطول فرتة الفقر عامل مؤثر أيضاً. وبالفعل، 

كلام طالت املدة التي يعيشها الطفل 

يف فقر، كلام زادت مخاطره عىل الصحة 

العقلية.15 يف دراسة "فريق األلفية" يف 

اململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، أظهر 

الباحثون أن األطفال الذين عاشوا يف فقر يف 

وقت مبكر من حياتهم، تزداد لديهم مخاطر 

اضطرابات الصحة العقلية مع تقدمهم 

يف العمر من 3 سنوات إىل 11 سنة.16 

كام أفادت أمهاتهم بتعرضهن ملزيد من 

الضغوط النفسية التي كانت تزداد مع تقدم 

أطفالهن يف العمر. وباملثل، ربطت دراسة 

دمناركية بني حالة الفقر املتقطع يف مرحلة 

مبكرة من حياة األرسة وبني حدوث مشاكل 

سلوكية ومشاكل وتوتر نفيس اجتامعي لدى 
أطفالها يف مرحلة املراهقة املبكرة.17

عندما ترتاكم الضغوط الناجمة عن الفقر 

لدى الطفل دون حامية شخص بالغ يعتني 

به، فقد يضعف منوه املعريف. لذلك، يواجه 

أطفال األرس املحرومة مخاطر عىل الذاكرة، 

والوظائف التنفيذية، والقدرة عىل ضبط 

إشباع الرغبات — وكلها وظائف إذا ضعفت 
ترض بالصحة العقلية.18

اآلمال واألحالم

قد يخلف الفقر أيضاً آثاراً نفسية عميقة 

عىل قدرة األطفال واملراهقني عىل البحث 
عن الفرص وتحقيق أحالمهم.19

يف نقاشات جامعية نظمتها جامعة جونز 

هوبكنز، وصف مراهقون ببالغة كيف يؤثر 

الفقر عىل حياتهم وعىل صحتهم العقلية. 

قالوا إن الفقر أجربهم عىل ترك املدرسة، 

وقادهم إىل الجرمية والدعارة، وزاد من 

تعاطيهم للمخدرات والكحول، وساهم يف 

زواج األطفال والحمل املبكر. وقالوا إنه، يف 

املحصلة، ساهم يف التوتر والكآبة واليأس 

واالنتحار.

وأظهرت األبحاث أن األطفال واليافعني 

يصوغون نظرتهم إىل العامل بناء عىل تجارب 

الضغط والحرمان التي يعيشونها.20 وهذه 

النظرة بالنسبة لألطفال الفقراء ميكن أن 

تنحرص ضمن أحالم محدودة وأهداف 

قليلة — وتقود يف نهاية املطاف إىل فقدان 
األمل.21

يؤثر الفقر — والتخلص من الفقر — عىل 

توقعات األطفال ألنفسهم وتطلعات 

والديهم ملستقبلهم. يف إثيوبيا، أظهرت 

الفقر عامل اجتامعي 
بالغ األهمية 

للصحة العقلية، 
ويحدد مسار حياة 
عدد كبري جداً من 
األطفال والقامئني 

عىل رعايتهم.

 مدعومون: تقرتن التحويالت النقدية بالدعم النفيس-االجتامعي يف إطار تدخل يختص بالرعاية البديلة لهذه الفتاة يف الهند.
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دراسة Young Lives — وهي دراسة دولية 

عن الفقر واألطفال — أن تطلعات األطفال 

— التي يشاركهم فيها آباؤهم — مرتبطة 

بالفقر.22 وبينت الدراسة أن 84% من 

األطفال يف رشائح الدخل األعىل يهدفون إىل 

دخول الجامعة، بينام فقط 67% من األطفال 

يف رشائح الدخل األدىن لديهم هذا الطموح. 

ووجدت الدراسة أيضاً أن الطموحات كانت 

مؤرشاً موثوقاً عىل التحصيل العلمي. 

يؤثر العيش يف فقر أيضاً عىل اتخاذ القرارات 

بعيدة املدى. فقد أثبتت الدراسات أن 

الحرمان يركز انتباه األطفال واليافعني عىل 

احتياجاتهم اآلنية، مام ينجم عنه قرارات 

قصرية النظر ونفاد صرب وتجنب للمخاطرة.

والوصول إىل الفرص له أيضاً تأثري عىل 

الصحة العقلية لألطفال واليافعني وعىل 

سلوكهم. فعىل سبيل املثال، ارتفع استخدام 

السجائر والكحول يف صفوف املراهقني 

من األقليات ضعيفة التمثيل يف الواليات 

املتحدة إثر إلغاء سياسة اجتامعية كانت 

متنح العديد منهم فرصاً لدخول الجامعة.23 

وباملثل، أسفر برنامج يف الواليات املتحدة 

يقدم مزايا هجرة للبالغني غري املسجلني من 

أصل إسباين غري مسجلني ترتاوح أعامرهم 

بني 19 و50 عاماً عن انخفاض الشدة 
النفسية بينهم.24

ولعدم املساواة يف الدخل أيضاً عالقة 

بنفسية األفراد ويخلف آثاراً ضارة عىل 

الصحة العقلية. والعالقة األكرث شيوعاً 

هو ارتباط االكتئاب بوجود الالمساواة يف 

الدخل.25 ورغم أن النتائج مختلطة، فإن 

االرتباط يتعزز بالقلق بشأن الحالة، أو 

الشعور بالهزمية والعار عند املقارنة بني 

الفئات االجتامعية. ومثة نظرية أخرى 

مفادها أن الالمساواة يف الدخل تقوض الثقة 

االجتامعية والتفاعل االجتامعي، وتفاقم 

العزلة والغربة والوحدة.26 ورغم أن معظم 

الدراسات عن الالمساواة يف الدخل والصحة 

العقلية شملت بالغني، فقد ركز بعضها 

عىل املخاطر يف مرحلة املراهقة، وهي 

لحظة حرجة من التطور عندما تكون الثقة 

وعضوية املجموعة عنارص أساسية يف الهوية 

الذاتية (انظر الفصل 2).

الحلول
تتطلب العالقة املعقدة بني الفقر واعتالل 

الصحة العقلية حلوالً معقدة ومتعددة 

القطاعات تحمي الصحة العقلية وتعزز 

جودتها.

عىل سبيل املثال، أظهرت برامج اإلعانات 

النقدية نتائج واعدة يف التحصيل العلمي، 

واستخدام خدمات الرعاية الصحية، واألمن 

الغذايئ، وعمل األطفال.27 فمثالً، أدى برنامج 

اإلعانات النقدية غري املرشوطة يف كينيا إىل 

الحد من أعراض االكتئاب لدى اليافعني 

بعمر 15–24 عاماً، وسجل أكرب انخفاض 
لدى الفئة العمرية 20–24 عاماً.28

 Sugira Muryango يف رواندا، أظهر برنامج

(تعزيز األرسة) نجاحاً بتطبيق نهج متعدد 

القطاعات يجمع بني برنامج تنمية الطفولة 

املبكرة وبرنامج الحامية االجتامعية القائم.29 

وكان بني أهدافه الحد من العنف يف املنزل 

وزيادة مشاركة اآلباء يف اللعب وتقديم 

الرعاية. 

يف إطار الربنامج، قام عامل عاديون مدربون 

من السكان املحليني بزيارة املنازل الفقرية 

جداً لتدريب الوالدين والقامئني عىل الرعاية 

— ذكوراً وإناثاً — عىل الرعاية الرؤوم 

والتحكم باملشاعر وحل املشكالت.30 وكانت 

النتيجة تحسني مامرسات تقديم الرعاية، 

مثل التفاعل بني الوالدين والطفل، والرعاية 

امللبية للحاجات، وتحسني التغذية. باإلضافة 

إىل ذلك، انخفض عنف الرشيك الحميم 

والعقوبات القاسية، وتراجعت حاالت القلق 

واالكتئاب لدى القامئني عىل الرعاية.
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التمييز

يُعد التمييز أيضاً وعىل نطاق واسع خطراً 

عىل الصحة العقلية، رغم أن االرتباط 

بينهام قد يكون معقداً. وفهم هذا االرتباط 

صعب بسبب التقاطع والتداخل بني 

األنواع املختلفة من التمييز التي يتعرض 

لها األطفال واليافعون — فقد تحدث عىل 

أساس النوع االجتامعي أو العرق أو الحالة 

االجتامعية واالقتصادية أو التوجه الجنيس 

أو اإلعاقة.

عىل سبيل املثال، قد يتداخل النوع 

االجتامعي مع العرق أو اإلثنية أو الحالة 

االجتامعية االقتصادية أو الهوية الجنسية 

بطريقة تفاقم حاالت التعرض للوصم 

والتمييز.31 وميكن أيضاً أن تختلف تجارب 

التمييز العنرصي بني الرجال والنساء.32 

وعىل الرغم من أن البحث مختلط ويعتمد 

عىل الظروف، تشري الدالئل إىل أن عوامل 

الخطر هذه ترتافق غالباً مع آثار مشددة 

عىل الصحة العقلية والعافية.33 إن معرفة 

التقاطع والتداخل بني أنواع التمييز املختلفة 

تساعد يف إبراز العيوب املتشابكة التي تؤثر 
عىل حوادث التمييز وعىل الصحة العقلية.34

النوع االجتامعي

عىل الرغم من أن أشكال التمييز تتقاطع 

يف كثري من األحيان، فإن الباحثني تعمقوا 

أيضاً يف طرق تأثري كل من تلك األشكال 

عىل الصحة العقلية. عىل سبيل املثال، 

ميكن لعدم املساواة بني الجنسني واألعراف 

االجتامعية الضارة يف هذا املضامر تحديد 

أدوار ومسؤوليات تقلل الفرص، وتقيد 

السلوك، وتحد من التوقعات والتعبري عن 

الذات — وكلها عوامل تؤثر عىل الصحة 

العقلية.35 والالمساواة بني الجنسني، يف 

معظم املجتمعات، تضع الفتيات يف وضع 

غري موات.36 ولكن معايري النوع االجتامعي 

تؤثر عىل الصحة العقلية لجميع البرش. فهي 

معتقدات أو تصورات راسخة عن السلوك 

أو التعبري الفردي يف املجتمع.37 وهي 

تختلف بني مجتمع وآخر، وبني فئة وأخرى 

ضمن املجتمع نفسه، وأحياناً حتى بني أرسة 

وأخرى. وميكنها تحديد كيفية معاملة األفراد 

والسلطات والفرص واملوارد التي يستطيع أو 
ال يستطيع الفرد امتالكها.38

 كرس القوالب يف طاجيكستان: ترتبط القوالب النمطية الجنسانية بضعف الصحة العقلية.   

© UNICEF/UN0433581/Fazylova



90  حالة أطفال العامل لعام 2021

عىل الرغم من أن تأثري معايري النوع 

االجتامعي عىل منو األطفال ميكن أن تبدأ 

حتى قبل الوالدة، فإنها فعلياً تصبح أكرث 

تقييداً وأكرث رسوخاً مع منوهم يف سن 

املراهقة والبلوغ. 

وهي، بالنسبة للفتيات خصوصاً، تصبح أكرث 

تقييداً يف فرتة املراهقة، مام يعوق االستقالل 

والحركة والتعليم. وميكن لزواج األطفال 

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

والتوقعات األرسية والثقافية أن تحد بشكل 

كبري من الفرص وتقرير املصري. يف مرحلة 

املراهقة الالحقة، ميكن للصور النمطية 

التقييدية حول العمل والتعليم واألرسة أن 

تعرتض طموحات الشابة واكتامل آفاقها 

الوليدة. كام أن العنف ضد النساء، مبا فيه 

عنف الرشيك الحميم، يرض بالصحة العامة 

والصحة العقلية.

عىل سبيل املثال، هناك 5% من فتيات العامل 

يتزوجن قبل سن 15 عاماً و19% يتزوجن 

قبل سن 19 عاماً.39 وبحسب بيانات عام 

2018، فإن 16% من الفتيات يتعرضن لعنف 
الرشيك الحميم.40

والفتيان أيضاً تفرض عليهم أدوار بسبب 

النوع االجتامعي. فاملفاهيم الضارة عن 

الذكورة تعيق قدرتهم عىل التعبري عن 

املشاعر أو طلب الدعم. ومتارس هذه البنى 

الذكورية أيضاً ضغوطاً عىل الفتيان يك 

يتحملوا املخاطر ويجربوا تعاطي املخدرات 

وميارسوا العنف.

وهذه املخاطر تخرتق غالباً دوائر التأثري 

االجتامعي واالقتصادي لتصل عامل األطفال 

والعامل املحيط بهم والعامل عموماً. فعىل 

سبيل املثال، ينشأ زواج األطفال والعنف 

بني األشخاص غالباً بسبب التصورات 

الجندرية النمطية واملعايري الثقافية — 

وهي محددات اجتامعية قوية للصحة 

العقلية — ولكنهام أيضاً مرتبطان 
بسلوكات وتوقعات األرسة واملجتمع.41

تبدأ الفروق بني الجنسني يف الصحة العقلية 

بالظهور أيضاً يف مرحلة املراهقة، وتظهر 

الفروق بني الجنسني يف تشخيص حاالت 

الصحة العقلية. فاالضطرابات الداخلية 

كالقلق واالكتئاب أكرث شيوعاً عند الفتيات، 

بينام يكون األوالد أكرث عرضة لتعاطي 

املخدرات ومامرسة العنف.42 ورغم أن 

عالئم الكرب النفيس تظهر غالباً بشكل 

مختلف بني الفتيات والفتيان،43 فإن خطر 

اإلصابة باالكتئاب، رغم ضعفه، يكون 

متساوياً قبل البلوغ. واعتباراً من سن 

12 عاماً تقريباً، يُرجح أن تُصاب الفتيات 

باالكتئاب أكرث من الفتيان44. 

قد يكون من الصعب تفسري الفرق 

بني الجنسني يف الحاالت املوثقة للشدة 

النفسية والرضا عن الحياة — ويف حاالت 

االكتئاب واضطرابات القلق. فقد وجدت 

دراسة أجريت عام 2021 عن الصحة 

العقلية والعافية بني املراهقني أن الفتيات 

يبلغن عن مستويات أقل من الرضا عن 

الحياة وعن حاالت شدة نفسية أكرث من 

الفتيان يف جميع بلدان العامل. مع ذلك، 

فإن الفجوة بني الفتيان والفتيات وفقاً 

لهذه املقاييس يف البلدان مرتفعة الدخل 

كفنلندا والسويد أكرب منها يف بعض 

البلدان منخفضة الدخل. ويقول واضعو 

الدراسة إن اتساع الفجوة قد يكون نتيجة 

الضغط النفيس الناجم عن التوقعات 

الجندرية الجديدة واملتضاربة واإلحباط 

الذي تواجهه الفتيات عند التعرض للتمييز 

والعوائق األخرى أثناء سعيهن إىل اإلنجاز 
يف املجاالت املفتوحة حديثاً لهن.45

قال صبي يف 
مجموعة الفئة 

العمرية 15 – 19 
عاماً يف جامايكا: 

"تتاح للفتيات 
فرصة التحدث إىل 

أقرانهن وأولياء 
أمورهن والتعبري عن 
مشاعرهن الداخلية، 

بينام يجب عىل 
الفتيان كبتها".
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اإلطار 14. 

ماذا يقول األطفال واليافعون

يف البلدان الثالثة عرش التي نظمت فيها 

جامعة جونز هوبكنز مجموعات نقاش، تحدث 

املراهقون كيف تؤثر معايري النوع االجتامعي 

عىل صحتهم العقلية. وأثار الفتيان قضايا 

مختلفة عن الفتيات.

ناقشت الفتيات بشكل متكرر تأثري املعايري 

التقييدية عىل عافيتهن. ومن املواضيع البارزة 

دور ضغوط املجتمع بشأن شكل الجسد. 

واختلفت معايري التقييد هذه بني بلد وآخر.

ففي مرص واألردن مثالً، تحدثت الفتيات عن 

عائالت تقدر األبناء وتثق بهم أكرث من البنات. 

وتحدثن عن القيود عىل الحركة والحرية، وعن 

األحكام التي تطلق عىل الفتيات لدى أدىن 

تفاعل مع الفتيان. كام أعربن عن مخاوفهن 

بشأن الزواج املبكر والحمل املبكر. 

وقالت فتاة شاركت يف مجموعة النقاش 

الخاصة بالفئة العمرية 15–19 عاماً يف األردن 

إنها تشعر "باالكتئاب ألنني أرى أصدقايئ يف 

املدرسة الثانوية وأنا يف يشء آخر". بالنسبة لها، 

األرسة هي أصل املشكلة ألنها "ال متنحنا الحرية 

لفعل ما نريد، ويقولون ال ألي يشء نطلبه. 

يقولون، ’ألنكن فتيات، فهذا ال يناسبكن’".

وقالت فتاة يف مجموعة نقاش للفئة العمرية 

15–19 عاماً يف مالوي إن العائالت غالباً ما 

تطالب الفتيات بتأدية معظم األعامل املنزلية، 

وهذا يجربهن غالباً عىل ترك املدرسة. وأردفت: 

"يقولون ’هناك ولد، وبالتايل لن تنال البنت 

أي منافع يف املستقبل’. لذا يجربون الفتاة 

عىل القيام بجميع أعامل املنزل بينام األوالد ال 

يفعلون شيئاً". 

لكن هذه األعراف االجتامعية تعني باملقابل أنه 

من املقبول أن تطلب الفتيات املساعدة أكرث 

من الفتيان يف اضطرابات الصحة العقلية. 

يف جميع البلدان الثالثة عرش، ناقش الفتيان 

والفتيات تأثري األعراف الجندرية الضارة 

املتعلقة بالذكورة. وقالوا إن األوالد يتعرضون 

لضغوط يك يصبحوا أقوياء وغري عاطفيني وغري 

ضعفاء وقادرين عىل حل املشاكل بأنفسهم. 

وانعكست نتائج هذا الضغط بدرجة أقل 

عىل الصعوبات العاطفية وبدرجة أكرب عىل 

السلوك، كالعنف والعدوانية وتعاطي املخدرات 

والنشاط الجنيس غري اآلمن. وتحدث بعض 

الفتيان أيضاً عن الضغط إلعالة أرسهم وعن 

إغراء ارتكاب الجرمية للوفاء بهذا االلتزام 

املطلوب منهم.

وقال صبي يف مجموعة الفئة العمرية 15–19 

عاماً يف جامايكا: "تتاح للفتيات فرصة التحدث 

إىل أقرانهن وأولياء أمورهن والتعبري عن 

مشاعرهن الداخلية، بينام يجب عىل الفتيان 

كبتها".

 كرس وصمة العار: كريستيان، 18 عاماً، من رواندا يتحدث عن قدراته العديدة. 

© UNICEF/UN0375722/Rudakubana



92  حالة أطفال العامل لعام 2021

دراسة حالة

بنغالديش

 متكني واستقالل: سعياً وراء صحة
عقلية مواتية للمراهقني واملراهقات 

By age 17, عندما بلغت علياء سبعة عرش 

عاماً، كانت قد قاست بالفعل من فقدان 

أحبائها وعدم االستقرار الذي تكتيس به حياتها.

عندما كانت يف التاسعة من عمرها، فارقت أمها 

الحياة، وتزوج أبوها مجدداً. وحينام كانت يف 

السادسة عرشة، فارق أبوها الحياة، تاركاً علياء 

لرتعى أختها الصغرية.

 وإذ صممت عىل استكامل دراستها، اشتغلت 

علياء لحساب إحدى األرس. اسرتشدت علياء 

وحصلت عىل املعلومات من أحد املراكز 

املحلية لتقديم الخدمات الصحية املواتية 

للمراهقني واملراهقات يف حي مريبور، يف دكا.

كان حلمها، وحلم والدتها التي وافتها املنية، أن 

تعيش حياة مستقلة. 

قالت علياء: "علمني برنامج الخدمات 

الصحية املواتية للمراهقني واملراهقات 

كيف أتحدث، وأواجه معاريك، وأبني 

عالقات". وأضافت قائلة: "مهام بدت 

األزمة جسيمة، باملشاركة ميكن أن 

نسويها إذا أوليناها االهتامم املناسب".

برنامج الخدمات الصحية املواتية للمراهقني 

واملراهقات (AFHS) أسسته املديريُة العامة 

لتنظيم األرسة وصندوق اليونيسف، وذلك 

بدعم من جمعية بنغالديش ملنع اإلجهاض 

اإلنتاين (BAPSA)، يف بنغالديش. يؤدي هذا 

الربنامج وظيفته عىل أعىل مستوى، يف جميع 

أرجاء بنغالديش، بدعم من وزارة الصحة 

ورعاية األرسة يف البالد، وذلك إىل جانب تطبيق 

نحو 1240 برنامجاً يف املرافق الصحية. يف 

دكا، تقدم اليونيسف وجمعية بنغالديش ملنع 

اإلجهاض اإلنتاين الدعم لستة برامج تتعلق 

بتوفري الخدمات الصحية املواتية للمراهقني 

واملراهقات، بينام تتلقى برامج أخرى الدعم 

من جانب منظامت غري حكومية يف دكا ويف 

عموم بنغالديش.

 يتميز برنامج الخدمات الصحية املواتية 

للمراهقني واملراهقات بأنه واسع النطاق 

ومتعدد املحاور. يقدم هذا الربنامج، للمراهقني 

واملراهقات البالغني من العمر من 10 سنوات 

إىل 19 سنة معلومات بشأن الطمث، والصحة 

اإلنجابية، والبلوغ. وباإلضافة إىل ذلك، يقدم 

دعامً نفسيّاً اجتامعيّاً واستشارات فردية 

وجامعية. ويوفر الربنامج، أيضاً، أنشطة ترفيهية 

وثقافية وتدريباً مهنيّاً يف مجاالت، من قبيل 

الحاسوب والتصوير الفوتوغرايف.

عادة يصل برنامج الخدمات الصحية املواتية 

للمراهقني واملراهقات إىل نحو 2 – 3 آالف 

مراهق يف الشهر، يف عموم بنغالديش.

رصح محمد الحسن، أحد مستشاري 

مركز الخدمات الصحية املواتية 

للمراهقني واملراهقات يف دكا، 

قائاًل: "نود أن نطمنئ املراهقني 

واملراهقات. هذا مكان آمن ميكنكم 

فيه التحدث بسهولة وُيرس". 

وأضاف قائاًل: "سنجيب عن كل 

استفساراتكم، مراعني الرسية التامة".

إبان جائحة كورونا (كوفيد-19)، متكن 

برنامج الخدمات الصحية املواتية للمراهقني 
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واملراهقات من التكيف مع املبادئ التوجيهية 

الخاصة بالتباعد االجتامعي، وذلك عرب تقديم 

دورات عىل األسطح، ويف الحقول، ويف الساحات 

الخارجية، وعرب مكاملات الهاتف والفيديو.

تقول مو جولييت، وهي إحدى 

مستشاري الخدمات الصحية للمراهقني 

واملراهقات: "نظراً للعزلة طويلة املدى، 

وتوقف املامرسات االجتامعية مع 

األصدقاء واملجتمع، عاىن املراهقون 

االكتئاب واإلعياء. وقد ساعدتهم 

املشورة عىل التكيُّف والتعامل مع 

أرسهم عىل نحو أفضل، كام حفزتهم 

يف خالل هذه األوقات العصيبة".

يصل برنامج الخدمات الصحية املواتية 

للمراهقني واملراهقات، أيضاً، إىل اآلباء، بُغية 

إذكاء الوعي لديهم بشأن الصحة الجنسية 

واإلنجابية والصحة العقلية لدى املراهقني 

واملراهقات، كارساً بذلك حاجزي الصمت 

واملعلومات املضللة.

تقول مينو عالم، عن ابنتها شارمني 

أخطر البالغة من العمر 19 عاماً، 

والتي تُعد معلمة أقران لدى مركز 

الخدمات الصحية املواتية للمراهقني 

واملراهقات يف منطقة أزميبور يف دكا، 

إنه "بفضل االستشارة التي يقدمها 

الربنامج، اكتسبت ابنتي املهارات 

املطلوبة للتصدي للمسائل التي تَُحول 

دون التمتع بالعافية النفسية".

وأضافت قائلة: "باتت قادرة عىل 

تقديم املشورة وتوضيح كثري من 

االلتباسات واملعلومات املضللة الخاصة 

لدي ولدي كثريين من أمثايل".

مام ال شك فيه: يضطلع املعلمون من األقران، 

سواء الذكور منهم أو اإلناث، بدور محوري يف 

برامج الخدمات الصحية املواتية للمراهقني 

واملراهقات، إذ إنهم يحاولون الوصول إىل 

غريهم من املراهقني واملراهقات يف املراكز 

ويتفاعلون مع أفراد أرسهم ومجتمعاتهم 

املحلية. أصبح محمد شوهان البالغ من 

العمر 18 عاماً معلم أقران ومن ثم ساعده 

هذا يف اكتساب ثقة أفراد أرسته، وهو ميدهم 

باملعلومات واإلرشادات والدعم.

ويقول محمد: "ساعدنا برنامج 

الخدمات املواتية للمراهقني 

واملراهقات يف كرس حاجز املحظورات 

االجتامعية ... تلك التي تَِصم مناء 

املراهقني واملراهقات وقد ولَّد 

هذا ثقة داخيل ... وألهمني الثقة 

ألتحدث عن موضوعات كهذه."

واآلن، بعد أن اجتازت علياء امتحان شهادة 

الدراسة الثانوية، تطوعت لتصبح معلمة أقران.

 وحققت بالفعل هدفاً مهاّمً: باتت هي وأختها 

شيامء، البالغة من العمر 15 عاماً، تعيشان 

مستقلتنَْي، مبفردهام معاً.

* تم حجب اسم عائلة علياء لصون هويتها. 

وأجريت املقابلة معها يف دكا يف شهر أبريل / 

نيسان 2021.

 مبفردها: وجدت علياء، 17 عاماً، الدعم وهي تحقق حلمها بحياة مستقلة. 
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العرق
تأثري العنرصية عىل الصحة العقلية لألطفال 

واليافعني عميق ومتجذر وواسع االنتشار. 

وميكن تفسري االرتباط بينهام يف كثري من 

األحيان من خالل زيادة الضغوط والوصم 

والتمييز التي يواجهها األطفال واليافعون يف 

حياتهم اليومية. 

وبشكل عام، تعرض العنرصية األطفال 

واليافعني للتمييز، والحرمان، والتحيز، 

والقوالب النمطية، واالعتداءات اليومية 

الصغرية، واإلقصاء االجتامعي عىل أساس 

العرق أو اإلثنية.46 إن العنرصية تجرد 

اآلخرين من القيم، وتضعفهم، وقد تتحول 

إىل قوة كبرية لحرمانهم من املوارد أو 

الفرص.47 وسواء مورست العنرصية بشكل 

مبارش أم غري مبارش، فإنها تلحق رضراً كبرياً 
بصحة األطفال العقلية وعافيتهم.48

تبني الدراسات أن العنرصية تؤثر عىل 

الصحة العقلية بطريق عديدة: فهي تعيق 

األداء املدريس لألطفال واملراهقني، وترض 

باألداء املعريف، وتحد من الوصول إىل الرعاية 

الصحية، وتقوض احرتام الذات. وميكن أن 

تسبب أعراض قلة النوم، والشعور بالوحدة، 

واالكتئاب، والقلق أو الشدة النفسية، 

وزيادة معدالت تعاطي املخدرات أو 

االنحراف.49 وقد يسبب التعرض للعنرصية 

آثاراً مضاعفة من خالل األرس واملجتمعات، 

حيث تنقل الصدمة من القائم عىل الرعاية 

إىل الطفل، عىل سبيل املثال.50 وقد يؤدي 

التمييز العنرصي إىل زيادة الوصم باملرض 
العقيل.51

ومع أن درجة التعرض للعنرصية قد تتغري 

يف مجرى حياة الشخص، فإن للعنرصية 

تأثري أكرب عىل صحة الطفل العقلية خالل 

فرتات النمو الحساسة،52 حيث يكون 

األطفال األصغر سناً أكرث عرضة لخطرها من 

غريهم.53 ومبرور الوقت، قد يؤدي الضغط 

النفيس املزمن بسبب استمرار العنرصية 

إىل زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض الصحة 
العقلية يف املستقبل.54

تؤثر العنرصية أيضاً عىل تشخيص 

اضطرابات الصحة العقلية. ففي الواليات 

املتحدة مثالً، يرجح أن يتلقى األطفال 

البيض تشخيص اضطراب نقص االنتباه 

مع فرط النشاط، بينام يُرجح أن يُشخص 

األطفال من أصول إسبانية بأن لديهم 

اضطراب سلويك تخريبي، وهذا يؤدي إىل 
مسارات رعاية مختلفة متاماً.55

الخالصة هي: بالنسبة لكثري من األطفال 

واليافعني، معالجة العنرصية وجذور التمييز 
أمر رضوري لحامية الصحة العقلية.56

اإلعاقة
لدى األطفال واليافعني ذوي اإلعاقة، وهم 

فئة غري متجانسة أبداً، مجموعة واسعة من 

الهويات املتقاطعة التي تستند إىل العرق أو 

الهوية الجنسية أو اللغة أو الدين أو اإلثنية 
أو الوضع االجتامعي واالقتصادي، وغريها.57

وهم، يف أحيان كثرية، يواجهون التمييز عىل 

أساس هذه الهويات املتعددة واملتقاطعة.

وبالنسبة لألطفال واليافعني ذوي اإلعاقات 

النفسية االجتامعية، قد يأيت التمييز من 

دوائر متعددة ذات تأثري. فهم يواجهون 

التمييز من أقرانهم ومن العامل املحيط بهم. 

كام يقعون غالباً ضحايا مامرسات واسعة 

االنتشار كالفصل عن األطفال واليافعني 

اآلخرين، واإلفراط يف العالج الطبي، 

وإيداعهم يف مؤسسات الرعاية. وقد تنطوي 

هذه املؤسسات أيضاً عىل مخاطر العنف 

وسوء املعاملة.

وتتطلب معالجة هذه األشكال من التمييز 

منوذجاً لحقوق اإلنسان يقر بتعقيد األشكال 

املتداخلة للتمييز ويعالج األوضاع الفردية 

كل عىل حدة، مع مراعاة املصلحة الفضىل 

للطفل وآرائه.

مجتمع امليم املوّسع
يواجه األطفال واليافعون من مختلف امليول 

والهويات الجنسية أشكاالً كبرية ومتداخلة 

من التمييز التي تعرقل فرصهم وتعرضهم 

للعنف.58 

والنتيجة هي زيادة املخاطر عىل صحتهم 

العقلية.

فمثالً، أظهرت دراسة صدرت عام 2020 

واستندت إىل دراسة "فريق األلفية" يف 

اململكة املتحدة أن أفراد مجتمع امليم 

الخالصة هي: 
بالنسبة لكثري من 
األطفال واليافعني، 
معالجة العنرصية 

وجذور التمييز أمر 
رضوري لحامية 
الصحة العقلية.
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بعمر 14 عاماً كانوا أكرث عرضة خمسة 

أضعاف لإلصابة بأعراض االكتئاب ومحاولة 

إيذاء النفس مقارنة بأقرانهم من متبايني 

الجنس.59 كام كان التنمر واإليذاء والخمول 

البدين وتقييد الطعام وضعف شكل الجسد 

وتعاطي املخدرات كانت أكرث شيوعاً. 

إضافة لذلك، أعرب هؤالء األطفال بعمر 14 

عاماً عن تدين مستوى رضاهم عن الحياة 

وضعف احرتام الذات وقالوا إن ارتباطهم 

بالقامئني عىل الرعاية أضعف.

واملخاطر ليست موجودة يف اململكة 

املتحدة فقط. أظهر تحليل إحصايئ لبيانات 

دراسات عديدة عن الصحة العقلية ليافعني 

من مجتمع امليم معدالت مرتفعة من 

محاوالت االنتحار والقلق واالكتئاب.60 ويف 

حاالت االكتئاب خصوصاً كانت األسباب 

متعلقة بالتنمر، ونبذ األرسة للفرد، وجرائم 

الكراهية،61 والقمع الداخيل،والضغط 

النفيس الناجم عن إخفاء الهوية املوصومة 

ومعالجة الوصمة ذاتياً، وضعف القدرة عىل 

التكيف.62 باإلضافة إىل ذلك، فإن أطفال 

ويافعي مجتمع امليم، وخاصة الذكور، هم 

أيضاً أكرث عرضة لإليذاء يف املدرسة، مام 

يؤثر عىل الدراسة والصحة والتطور.63 ميكن 

للشباب املعروفني بأنهم غري ثنائيي الجنس 

(non-binary) أن يواجهوا نتائج أسوأ عىل 

الصحة العقلية، وهم يتلقون دعامً اجتامعياً 

أقل ويكونون أكرث عرضة لسوء املعاملة 
واإليذاء64

السكان األصليون
يواجه السكان األصليون يف مختلف أنحاء 

العامل مخاطر تأثري التمييز عىل الصحة 

العقلية.65 يف نيوزيلندا، عىل سبيل املثال، 

وجد أن لالنتحار واالكتئاب عالقة بحاالت 

متييز عنرصي بحق األطفال واليافعني من 

املاوري66 ويف أسرتاليا، أظهر أطفال السكان 

األصليني الذين عانوا من العنرصية يف 

املدرسة خطراً متزايداً لإلصابة باضطرابات 

عاطفية وسلوكية.67 ويف السويد، كشفت 

دراسة استقصائية ألطفال السكان األصليني 

(السامي) عن تراجع اإلحساس بالعافية مع 
تقدم العمر.68

وبشكل أعم، وجدت مراجعة منهجية 

لدراسات من 30 دولة وإقليامً يف عام 2018 

أن معدالت االنتحار بني السكان البالغني 

للعديد من الشعوب األصلية أعىل منها بني 

السكان غري األصليني. ويف تايوان وأالسكا، 

سجل بعض مجموعات السكان األصليني 

معدالت انتحار وصلت إىل سبعة أضعاف 

املعدالت بني السكان غري األصليني، يف حني 

شوهدت أعىل التفاوتات يف الربازيل وكندا، 

حيث بلغت املعدالت بني السكان األصليني 
20 ضعفاً مقارنة بالسكان غري األصليني.69

الحلول
تبدأ معالجة اضطرابات الصحة العقلية التي 

تسببها األشكال املتداخلة من التمييز غالباً 

بفهم تعقيد املشاكل ومعالجتها بطريقة 

تساعد يف إزالة التمييز.

عىل سبيل املثال، ميكن أن تكون معالجة 

معايري النوع االجتامعي مصدر مشاركة 

ومتكني للمراهقني واليافعني، وأداة قوية 

لتعزيز الصحة العقلية. فقد أشارت 

دراسة يف عام 2019 تناولت جهود تقليل 

الالمساواة بني الجنسني إىل وجود صلة بني 

برامج وتحسينات صحة األطفال واليافعني 

حتى سن 24 عاماً. وربطت الدراسة بني 

عرشة من الربامج وإمكانية تغيري األعراف 

الجندرية.70 وهذه الربامج العرشة تشرتك 

يف أربعة عوامل: التعاون بني القطاعات؛ 

والتعاون مع جهات معنية عديدة؛ والتنوع 

يف التنفيذ؛ والرتكيز عىل املشاركة االجتامعية 

والتمكني.

ميكن أيضاً معالجة تحديات الصحة 

العقلية عن طريق زيادة إحساس األطفال 

واليافعني باالنتامء إىل مجموعات األقلية 

وتقديرها. عىل سبيل املثال، تُظهر الدراسات 

أن السكان األصليني يف كندا ميكنهم بناء 

مرونتهم عن طريق تنشيط ارتباطهم باللغة 

والثقافة والحكايا التقليدية، واملشاركة 

يف النشاط العام لدعم قضايا السكان 

األصليني.71 

بالنسبة لألطفال واليافعني الذين يعانون من 

إعاقات نفسية اجتامعية، ساهمت الجهود 

التي ركزت عىل احرتام الذات ووصمة العار 

أيضاً يف معالجة التمييز. فمن خالل هذه 

الجهود، كان تفاؤل القامئني عىل الرعاية 

وإميانهم بقدرات الطفل مبثابة إجراء وقايئ 
ضد الشعور بالعار.72

يجب أن تدرك أنظمة رعاية الصحة العقلية 

الرتاكب والتداخل بني التمييز وبني آثاره 

املحتملة عىل األفراد.73 عىل سبيل املثال، 

تدعو مبادئ توجيهية حديثة عن توفري 

رعاية مناهضة للعنرصية للصحة العقلية 

األخصائيني إىل: زيادة معارفهم عن التمييز 

واالعتداءات الصغرية والنظرة العنرصية يف 

تقييم اآلخرين وأثرها املحتمل عىل الصحة 

العقلية؛ وإجراء تقييامت معقدة ثقافياً 

الحتياجات األفراد؛ وعدم وصف األدوية إال 

كحل أخري؛ ووضع نهج مالئم ثقافياً ويلبي 

االحتياجات الفردية يف العالج ويواجه 

املشاكل املتعلقة بالعنرصية.
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األزمات اإلنسانية

يف عام 2021، احتاج قرابة 235 مليون 

شخص يف العامل إىل مساعدات إنسانية 

بسبب أزمات مثل الحروب والكوارث 

والنزوح واملرض.74 وكان األطفال يف أحيان 

كثرية جداً يؤدون أكرث األعامل مشقة — 

415 مليوناً يف عام 2018، وجميعهم تعرضوا 

للتوتر النفيس والصدمات.75 

ينطوي تأثري األزمات اإلنسانية عىل الصحة 

العقلية لألطفال واليافعني عىل مزيج معقد 

من املخاطر، وآثار هذه املخاطر تختلف 

من طفل إىل آخر. فمثالً، سيبدي بعض 

األطفال ردات فعل تؤثر عىل صحتهم 

العقلية وأدائهم العميل بطرق معيارية، 

رغم التعرض الكبري للعنف،76 بينام قد يعاين 

آخرون من كرب شديد ودائم.

االضطرابات املعقدة
عندما يقع األطفال واألرس يف أزمات 

إنسانية، فإنهم يحملون معهم قصصاً 

وتجارب عن الرعاية والحامية وانعدام األمن 

والصدمات. ولذلك، فإن الرتكيز عىل حدث 

صادم واحد — حرب أو نزوح أو كارثة — 

ميكن أن يخفي عدداً من التجارب التي 

تحدد مسار صحتهم العقلية.

فالفقر مثالً، تجربة شائعة لدى األطفال 

واليافعني يف األزمات اإلنسانية. بل إن 

بعضهم يُبتىل بالفقر معظم حياته. وهناك 

آخرون أوقع النزوح واألزمات أرسهم يف 

تجارب جديدة من الحرمان. 

واألزمات قد تعني إغالق املدارس، وانفصال 

أفراد األرسة عن بعضهم، وانتقال البعض 

اآلخر، وتيتم األطفال أو انفصالهم عن 

القامئني األساسيني عىل رعايتهم. وكل هذه 

التغيريات تسبب ضغوطاً نفسية جديدة 

وتفاقم الضغوط القامئة كالعنف األرسي 

والصعوبات االقتصادية. يف البيئات املجهزة 

ملعالجة األزمات اإلنسانية كمخيامت 

الالجئني وأحياء إعادة التوطني، ترتاكم 

االضطرابات يف الحياة اليومية برسعة، مام 

يضيف ضغطاً نفسياً ومصاعب إىل الظروف 

الصعبة باألساس.

كام أن عمر الطفل أو اليافع ومرحلة 

تطوره ميكن أيضاً أن تغري طريقة تعاطيه 

مع حاالت التوتر النفيس. عىل سبيل 

املثال، اكتشفت دراسة منهجية ألطفال بني 

سن الوالدة وعمر ست سنوات تعرضوا 

لظروف الحرب وجود أعراض اضطراب ما 

بعد الصدمة، واالكتئاب، ومشاكل النوم، 

واالنزعاج أثناء اللعب، واألعراض الجسدية 

ذات املنشأ النفيس مثل آالم املعدة. 

وبالنسبة للمراهقني، كان اضطراب ما 

بعد الصدمة واالكتئاب والعدوان والقلق 
واضطرابات النوم من األعراض السائدة.77

وقد ترتك الخصائص املحددة لتجارب 

الطفل أو املراهق أثناء األزمات عواقب 

مختلفة.78 ففقدان شخص عزيز أو التعرض 

إلصابة أو مشاهدة حدث مؤمل أو التعرض 

املبارش لصدمة يخلف نتائج مختلفة. كام 

أن التجارب قد ترتاكم وتفاقم آثار األعراض 

عىل الصحة العقلية.79 والنتيجة تشبه تأثري 

الجرعة الدوائية: كلام زادت مدة التعرض أو 

شدته، كلام زاد الخطر عىل الصحة العقلية. 

وبالفعل، سبب التعرض املزمن لظروف 

النزاع مستويات أعىل من اضطرابات الصحة 
العقلية واالضطرابات النفسية االجتامعية.80

باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما يتعرض األطفال 

الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الصحة 

العقلية واالضطرابات النفسية االجتامعية 

إىل تفاقم األعراض عند مواجهة أزمات أو 

العيش يف أوضاع هشة. عىل سبيل املثال، 

ُوجد أن التعرض للكوارث يفاقم اضطرابات 

القلق ويسبب حاالت الرهاب، واضطراب 

الهلع، والخوف من االنفصال، والقلق العام. 

تلحق اآلثار املبارشة للنزاعات رضراً بالصحة 

العقلية لألطفال واليافعني وعافيتهم. ولكن 

للنزاعات أيضاً آثار غري مبارشة، مثل انهيار 

الخدمات واألنظمة كالرعاية الصحية 

والتعليم واملياه والرصف الصحي.81 والعديد 

من هذه اآلثار يبقى ألجيال ويرتك آثاراً 

طويلة املدى عىل الصحة العقلية. لذلك من 

الرضوري أيضاً الرتكيز عىل برامج الصحة 

العقلية يف جهود إعادة البناء بشكل أفضل 

يف أعقاب النزاعات أو األزمات. 

ينطوي تأثري األزمات 
اإلنسانية عىل 

الصحة العقلية 
لألطفال واليافعني 

عىل مزيج معقد من 
املخاطر، وآثار هذه 

املخاطر تختلف 
من طفل إىل آخر.
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اإلطار 15. 

الصحة العقلية واألطفال املهاجرون

بالنسبة لشاب إثيويب عمره 18 عاماً، ال تزال 
ذكريات رحلة الهجرة مؤملة.82

يقول: "لن أنىس أبداً ما قاسيته يف رحلتي. 

الكلامت غري كافية لوصف كم كنت حزيناً 

ووحيداً".

عاملياً، هناك قرابة 41 مليون مهاجر تقل 

أعامرهم عن 20 عاماً.83 وهم يهاجرون ألسباب 

متعددة: بعضهم يهاجر بحثاً عن فرص، 

والبعض اآلخر يريد مل شمل أفراد األرسة، 

وآخرون يهربون من العنف واالضطهاد. ومهام 

كانت أسباب مغادرة البلد، يجد كثريون أن 

التجربة ترض كثرياً بصحتهم العقلية وعافيتهم.

يف القرن األفريقي، الذي ينتمي إليه الشاب 

صاحب املقابلة يف عام 2019، يبقى معظم 

األطفال واليافعني الذين يهاجرون يف 

املنطقة نفسها. 84 والتجارب التي يخوضونها 

معقدة وتتضمن آثاراً إيجابية وسلبية عىل 

عافيتهم، كام هو موضح يف فقرة "إعادة 

النظر يف استجابات الهجرة" يف تقرير التعلم 

من االطفال والشباب املتنقلني يف القرن 

األفريقي، الصادر عام 2021 من مكتب 

اليونيسف للبحوث.

استند التقرير إىل دراسات استقصائية 

عن األطفال واليافعني بعمر 14–24 عاماً 

يف مخيامت النازحني ومخيامت الالجئني 

واملناطق الحدودية والحرضية. وأبرز أن 

هذه التجربة تسبب، لكثري من األطفال 

واليافعني املهاجرين، توتراً وقلقاً وصدمات 

يف لحظات مصريية من تطورهم.

فباإلضافة إىل صعوبات الرحلة، أفاد هؤالء 

بتعرضهم املنتظم لضغوط شديدة يف 

مجتمعاتهم األصلية ووجهاتهم، مبا يف ذلك 

استمرار الحرمان القانوين واملادي واإلقصاء 

االجتامعي واملايل.

وأظهر األطفال واليافعون املهاجرون الذين 

متت مقابلتهم يف الدراسة مشاعر قوية 

من القلق والعزلة والخوف من االستغالل 

وسوء املعاملة. ووصفوا تفكك شبكات دعم 

املجتمع واألرسة خالل املرحلة االنتقالية، 

واضطراب تعليمهم، والشعور املستمر 

بضعف االستقاللية وقلة خيارات الحياة 

املهنية يف املستقبل. كام عانوا من الوصم 

والتهميش واإلهامل — وهي عوامل مل 

تدفعهم فقط إىل اتخاذ قرار مغادرة البلد 

باألساس، بل استمرت أيضاً عوائق أمام 

االندماج يف املجتمعات املضيفة التي 

استقروا فيها. 

ولكن قصص هؤالء األطفال واليافعني تظهر 

باملقابل مرونتهم يف أوضاع عدم اليقني 

وامتالكهم حساً عملياً بالهدف عند السعي 

لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل من 

خالل الهجرة.

 متنقلون: أطفال الجئون ومهاجرون يف مأوى مؤقت يف اليونان.
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دراسة حالة

املكسيك

ما وراء الحزن: حامية الصحة العقلية الخاصة 
باألطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم

عندما وصلت ماريا إىل املأوى، كان أول 

شعور يراودها هو الحزن.* مل يكن املأوى 

وجهتها املنشودة. والطريق الذي أودى بها 

إليه كان مليئاً باملآيس.

يف ترشين الثاين / نوفمرب 2020، اجتاح 

إعصار إيتا دولة هندوراس، موطنها األصيل، 

وفتك بوالديها. واآلن، بعد أن أصبحت 

يتيمة، قررت ماريا، التي تبلغ من العمر 16 

عاماً، أن ترتك ديارها، بحثاً عن أقاربها يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

ولكن، ضاعت آمال ماريا عندما احتجزها 

موظفو الهجرة بالقرب من الحدود بني 

غواتيامال واملكسيك. ومن هناك، تم نقلها 

إىل مأوى Albergue املؤقت، وهو مأوى 

مؤقت للفتيات واملراهقات املهاجرات غري 

املصحوبات بذويهن، أو املنفصالت عنهن.

مُتول حكومة املكسيك هذا املأوى الذي يقع 

يف تاباتشوال، وفيه 29 رسيراً. ويعمل هذا 

املأوى بدعم من اليونيسف، وتحت إدارة 

البلدية املحلية. يوفر املأوى الرضوريات، 

مثل الغذاء، والسالمة، واملبيت، ويوفر 

الدعم النفيس واالجتامعي حيث يقوم 

مسؤولو املأوى بتقييم ما إذا كان من 

املمكن لَمُّ شمل الفتيات بأقاربهن أم ال. 

ويف أثناء فرتة إقامتهن، التي من املمكن 

أن تستمر رسميّاً ملدة 45 يوماً، يُطلب من 

الفتيات البقاء يف املأوى.

تقول أدريانا أريس، مديرة املكتب 

امليداين لليونيسف يف تاباتشوال: 

"أظهرت األبحاث أن األطفال 

يشعرون بالضغط حني تُقيد حركتهم 

يف مكان واحد، أي حني ُيحبسون. 

وكذلك يشعر األطفال بالضغط 

عند العبور، أي عند هجرتهم من 

بلد إىل آخر. تُولِّد هذه املواقف 

الضغط والقلق، وقد تفرض 

تحديات عىل صحتهم العقلية".

وتذكر مونتسريات غراسيا لوزانو، مديرة 

املأوى، أنه إىل جانب التحديات التي تواجها 

الفتيات يف طريقهن، يكون السبب األسايس 

وراء هروبهن من ديارهن هو املخاطر 

املحدقة بهن هناك. بعضهن عانني اإليذاء، 

وعنف العصابات، واإلتْجار بالبرش. وهاجرت 

بعض الفتيات مبفردهن، مثل ماريا، مجربات 

عىل ترك ديارهن بسبب الكوارث الطبيعية 

وآثار تغري املناخ. كثري منهن يأتني إىل املأوى، 

دون مساندة أي شخص بالغ يرعاهن، 

محمالت بخربات قد تفرض توتراً ضاّراً 

عليهن، وهو خطر جسيم يهدد مناءهن 

وصحتهن العقلية. 
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 Albergue تقدم اليونيسف دعامً ملأوى

لتعزيز برنامجها الذي يقدم رعاية شاملة 

واهتامماً يركز عىل األطفال. وتتضمن الجهود 

التدخلية للربنامج بناء القدرة عىل الصمود، 

وتنمية املهارات الحياتية، وتنفيذ األنشطة 

النفسية االجتامعية عرب الرتفيه والرياضة.

تقول آنا سيسيليا كارجافال، التي 

ترصد الدعم النفيس االجتامعي 

لرشكاء اليونيسف يف هذا املجال: 

"تسافر حقوقهن، وصمودهن، 

وتقديرهن لذاتهن، وقدرتهن عىل 

قيادة حياتهن معهن. نريد أن نقدم 

لهن الدعم، لنذكرهن بقيمتهن 

ولنساعدهن يف تبني تفكري إيجايب".

يتكون املأوى املؤقت من طابَقنْي ومساحة 

خارجية صغرية لتناول الطعام، وحديقة. وتقع 

حجرات النوم والحجرات الدراسية يف الطابق 

العلوي. ويتكون الطابق األول من مكاتب 

املوظفني وحجرات للرضع. يف شهر آذار / 

مارس 2021، عندما كانت ماريا باملأوى، كان 

ع  هناك 18 فتاة أخرى وأربعة أطفال رُضَّ

ميكثون هناك، أيضاً. وبينام كانت تجلس يف 

حجرة الدراسة، وأشعة الشمس تتدفق من 

النافذة، روت ماريا قصتها وشاركت تجاربها 

يف املأوى املؤقت للفتيات والفتيان واملراهقني 

واملراهقات املهاجرين غري املصحوبني 

بذويهم، أو املنفصلني عن ذويهم. عندما 

تتحدث، تكون نربتها واثقة، وعيناها تنظر 

مبارشة إىل أعني البالغني والبالغات واألقران 

الذين تتحدث إليهم.

وعلَّقت ماريا بأنها يف أثناء فرتة إقامتها 

يف املأوى، جعلت ماريا أولويتها حضور 

الحصص، وتعلمت كيفية إدارة توترها 

والتحكم يف مشاعرها. أصبحت حقوقها 

تحظى بالتقدير. روت ماريا أنها ُرغم الحزن 

الذي عانته، ساعدها إميانها يف التمسك 

باألمل والرتكيز عىل مستقبلها.

وقالت: "قد تتعلم أحياناً كثرياً، 

حتى وإن كنت ال تُدرك ملاذا 

جاء بك الله إىل مكان معني".

*ماريا هو اسم مستعار استُخدم لصون 

هويتها. أُجريت املقابلة معها يف آذار / 

مارس 2021 يف املأوى املؤقت للفتيات 

والفتيان واملراهقني واملراهقات املهاجرين 

غري املصحوبني بذويهم، أو املنفصلني عن 

ذويهم. 

 صنع القناع: مواد لنشاط الدعم النفيس-االجتامعي يف ملجأ للفتيات املهاجرات غري املصحوبات يف املكسيك.
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جائحة كوفيد-19 والصحة العقلية

رمبا يكون األطفال قد نجوا إىل حد كبري من 

أسوأ اآلثار الجسدية لجائحة كوفيد-19، 

لكنها مع ذلك قلبت حياتهم رأساً عىل 

عقب، وأثارت قلقاً حقيقياً بشأن صحتهم 

العقلية وعافيتهم. 

فعىل الصعيد العاملي، ترضر واحد عىل األقل 

من كل سبعة أطفال بشكل مبارش بعمليات 

اإلغالق.85 وتعرض أكرث من 1.6 مليار طفل 

لبعض الخسائر يف التعليم، حيث يوجد 

463 مليون طفل عىل األقل ال يستطيعون 

الوصول إىل التعلم عن بعد.86 ويف متوز / 

يوليو 2021 — بعد مرور أكرث من 18 شهراً 

عىل األزمة — قدرت اليونيسف أن اثنني 

من كل خمسة أطفال يف رشق وجنوب 

إفريقيا كانوا خارج املدرسة بسبب الوباء.87 

وبالنسبة لألطفال، أسفرت عمليات اإلغالق 

عن فقدان النظام اليومي املريح للمدرسة 

والرياضة والرتفيه واألصدقاء وفرص النمو 

االجتامعي والعاطفي.

قالت فتاة يف سويرسا شاركت يف مجموعة 

النقاش التي نظمتها جامعة جونز هوبكنز 

للفئة العمرية 15—19 عاماً: "قد ال ندرك 

ذلك ولكن البقاء خلف أبواب مغلقة 

يف املنزل مختلف متاماً عن الذهاب إىل 

املدرسة. حتى لو قلت لنفسك إنك ستدرس، 

فإن الجانب االجتامعي له تأثري كبري علينا، 

وقد وجدت أنه يغري حالتنا النفسية كثرياً".

وكرر فتى يف الواليات املتحدة ما ذكرته عن 

تجربتها فقال: "ال أشعر أنني أستفيد من 

هذا ]التعليم عرب اإلنرتنت[ عىل اإلطالق. إنه 

مجرد رصاع بل رغبة يف فعل يشء ما".

ومع أن العديد من األطفال واملراهقني 

استطاعوا االعتامد عىل األرسة لتعويض بعض 

خسائرهم يف التعليم والتعلم، فإن إغالق 

املدارس فرض ضغوطاً شديدة عىل القامئني 

عىل الرعاية، مام أثر بدوره عىل صحتهم 

العقلية وعافيتهم. 

لقد وجه الوباء رضبة إضافية لألطفال الذين 

اعتمدوا عىل الدعم ملعالجة صعوبات معينة 

تتعلق بالصحة العقلية. وبحسب منظمة 

الصحة العاملية، تعطلت خدمات الصحة 

العقلية لألطفال واملراهقني يف أكرث من ثلثي 

الدول الـ 130 التي شملتها الدراسة، بينام 

تعطلت خدمات الصحة العقلية املدرسية يف 
نحو أربعة من أصل كل خمسة بلدان.88

وهناك أيضاً اآلثار بعيدة املدى. فبعد 

سنوات من التقدم، تسبب الوباء يف ارتفاع 

حاد يف عدد األطفال الذين يعيشون يف 

 مساعدة إضافية: يف اإلكوادور، املعلم لويس كارلوس أنشيكو يساعد بريتاين، 11 عاماً، عىل مواكبة دروسها أثناء اإلغالق. 
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الفقر.89 وبحسب توقعات اليونيسف 

ومنظمة إنقاذ الطفولة، ارتفع عدد األطفال 

تحت خط الفقر الوطني لبالدهم إىل 142 

مليوناً يف عام 2020، مام يعني أن اثنني من 

كل خمسة أطفال تقريباً يف أنحاء العامل 

فقراء.90 

سيؤدي عدم اليقني االقتصادي وفقدان 

التعلم عىل األرجح إىل زيادة الزواج املبكر، 

حيث يُتوقع أن تتعرض قرابة 10 ماليني 

فتاة أخرى ملخاطره خالل العقد املقبل.91 

كام تفاقم سوء التغذية، وهناك تحذيرات 

من أن 9.3 مليون طفل إضايف سيعانون 

من الهزال بحلول نهاية عام 202292. وتشري 

التقديرات إىل أن قرابة 1.5 مليون طفل 

فقدوا والديهم أو أجدادهم الذين يعيشون 

معهم، مام جعلهم أكرث عرضة لسوء املعاملة 

واإليداع يف املؤسسات.93 

إضافة ملا سبق، أثار الوباء مخاوف كبرية 

تتعلق بالصحة العقلية لبعض الفئات 

الضعيفة يف البلدان التي لها تاريخ من 

النزاعات والنزوح القرسي. 

ففي كولومبيا، مثالً، أظهرت إحدى 

الدراسات أنه، يف وقت مبكر من الوباء، 

حصل تراجع كبري يف الصحة العقلية 

لألمهات النازحات، وهو ما يعكس زيادة 

القلق واالكتئاب وضغوط تنشئة األطفال.94 

ويف ستة بلدان مترضرة من النزاعات، 

أظهرت املقابالت التي أجرتها منظمة 

 War Child ومنظمة World Vision

Holland أن 57% من األطفال يعتقدون 

أنهم بحاجة إىل دعم الصحة العقلية والدعم 

النفيس االجتامعي بسبب الوباء وعمليات 

اإلغالق.95 ووصل هذا الرقم إىل 70% بني 

األطفال الالجئني والنازحني.

مخاوف متعلقة بالصحة 
العقلية

تستغرق هذه املخاطر سنوات عديدة حتى 

تتجسد عىل صعيد الصحة العقلية لألطفال 

واملراهقني والقامئني عىل الرعاية. وسيكون 

تقييم حجم األثر صعباً للغاية.

وهذا صحيح حتى عندما يتعلق األمر 

بالسؤال قصري املدى عن حدود تأثري الوباء 

بشكل مبارش عىل الصحة العقلية. لقد 

أثار هذا السؤال قدراً هائالً من التكهنات 

وتطلب الكثري من التغطية اإلعالمية 

والدراسات األكادميية.96 ولكن، كام يبني هذا 

التقرير مراراً، فإن جمع البيانات عن الصحة 

العقلية لألطفال واملراهقني ورصدها بانتظام 

أقل بكثري مام هو مطلوب. ولذلك من 

الصعب جداً مقارنة نتائج الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني قبل بدء الجائحة وبعد 

انتهائها. متيل الدراسات أيضاً إىل االعتامد 

عىل اإلبالغ الذايت، إما من قبل األطفال 

أنفسهم أو والديهم، وليس عىل التقييامت 

التشخيصية ألخصائيني مؤهلني.

يجب االعرتاف بهذه الصعوبات رصاحة. 

ومع أخذ ذلك بعني االعتبار، ماذا تقول 

الدراسات عن تأثري الوباء عىل الصحة 

العقلية لألطفال واملراهقني؟ أجرى مكتب 

أبحاث اليونيسف (إينوشنتي) مراجعة 

رسيعة لألوراق البحثية التي جاء معظمها 

من عدد قليل من البلدان، وخاصة الواليات 

املتحدة والصني وإيطاليا، وركزت بشكل 

أسايس عىل املراهقني. من املتوقع أن ينرش 

تقرير "الحياة أثناء اإلغالق: الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني وعافيتهم يف ظروف 

كوفيد-19" يف عام 2021. 

ومع أن العديد من 
األطفال واملراهقني 

استطاعوا االعتامد عىل 
األرسة لتعويض بعض 
خسائرهم يف التعليم 
والتعلم، فإن إغالق 

املدارس فرض ضغوطاً 
شديدة عىل القامئني 
عىل الرعاية، مام أثر 
بدوره عىل صحتهم 

العقلية وعافيتهم.
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بشكل عام، تظهر الدراسة أن الجائحة سببت 

بعض الزيادات يف االكتئاب، رغم أن أعراضه 

يف معظم الدراسات بني خفيفة ومتوسطة 

فقط. وحصلت زيادات أيضاً يف حاالت الهياج 

والغضب بني األطفال وكذلك القلق. عىل 

سبيل املثال، يف دراسة أجريت مطلع عام 

2020، أبلغ أكرث من ثلث املراهقني الصينيني 

عن أعراض القلق، وهذا أعىل بكثري من 
املتوقع لدى هذه الفئة العمرية.97

وتكرر اإلعراب عن مشاعر القلق واالكتئاب 

هذه يف مجموعات النقاش.

قال صبي يف مجموعة نقاش خاصة بالفئة 

العمرية 10–14 عاماً يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية: "عندما أفكر يف كل شخص مات 

بسبب املرض، أشعر بالحزن وعندما أسمع 

أن عدد اإلصابات يف تزايد أشعر بالكرب". يف 

مرص، قالت فتاة من الفئة العمرية نفسها: 

"لقد جعلنا ذلك نخاف عىل أرستنا وأصدقائنا. 

لست خائفة عىل نفيس فقط، بل أخاف أيضاً 

عىل كل من حويل".

مل يتأثر جميع األطفال بالتساوي. 

فاألطفال واملراهقون الذين واجهوا أكرب 

مخاطر عىل الصحة العقلية ينتمون إىل أرس 

محرومة، أو كانت لديهم سابقاً اضطرابات 

صحة عقلية أو تاريخ من التجارب السلبية 

للطفولة. وكان هناك اختالف يف االستجابة 

أيضاً بني األوالد والبنات؛ فالفتيات كن أكرث 

عرضة لإلصابة بأعراض االكتئاب والقلق 

ومشاكل السلوك، وكان األوالد أكرث عرضة 
لتعاطي املخدرات.98

يف مالوي، قال صبي شارك يف مجموعة 

نقاش نظمتها جامعة جونز هوبكنز للفئة 

العمرية 16–19 عاماً إن "األطفال واليافعني 

فقدوا صوابهم وصاروا يرشبون الجعة 

بسبب التغيريات املتكررة يف مواعيد فتح 

املدارس". وقالت فتاة يف مجموعة املراهقني 

األصغر سناً إن "الكثري من الفتيات حملن 

و... الكثري من الطالب تركوا املدرسة".

من األمور األقل مالحظة، ولكنها جديرة 

بالذكر، أن الوباء رمبا أدى إىل تحسني رضا 

بعض األطفال واألرس عن حياتهم جراء 

تخفيف ضغوط املدرسة عليهم أو السامح 

لهم بقضاء مزيد من الوقت معاً. فقد بينت 

دراسة يف الصني، عىل سبيل املثال، أن ُخمس 

الطالب تقريباً أفادوا بأنهم أكرث رضا عن 

الحياة أثناء إغالق املدارس.99 ويف إيطاليا، 

ذكر قرابة نصف اآلباء حدوث تغيريات 
إيجابية يف عالقتهم بأطفالهم.100

وبالفعل، كانت األرسة — مبا يف ذلك 

التنشئة اإليجابية والقدرة عىل التحدث 

إىل األبوين وأفراد األرسة اآلخرين — عامل 

حامية رئييس لكثري من األطفال، حيث 

قدمت دعامً متس الحاجة إليه وعززت 

املرونة. ومن العوامل األخرى النشاط البدين، 

وشعور االرتباط باألصدقاء، والحفاظ عىل 

نظام الحياة اليومية، و— بالنسبة لبعض 

األطفال واليافعني — املشاركة املدنية (انظر 
اإلطار آثار كوفيد).101

بناء املرونة
باإلضافة إىل تقرير "الحياة أثناء اإلغالق"، 

أجرى عدد من الدراسات األخرى استعراضاً 

لألبحاث والدراسات من جميع أنحاء العامل. 

ومن أكرث الدراسات التي ذُكرت عىل نطاق 

 JAMA واسع دراسة صدرت يف مجلة

Pediatrics يف آب / أغسطس 2021، 

وتضمنت نتائج 29 دراسة من مختلف 

أرجاء العامل، غطت قرابة 80,000 طفل 

ومراهق دون سن 18 عاماً.102 وبحسب 

الدراسة، تضاعفت معدالت االكتئاب والقلق 

املعممني املهمة رسيرياً يف فرتة الوباء، 

حيث يعاين واحد من كل أربعة شباب من 

االكتئاب وواحد من كل خمسة من القلق. 

وأظهرت الدراسة ارتفاع معدالت القلق 

واالكتئاب بني الفتيات واليافعات واالكتئاب 

(ولكن ليس القلق) بني الفئات األكرب سناً. 

ومن بني عوامل أخرى، قد يكون هذا 

االكتشاف األخري هو تأثري العزلة االجتامعية 

عىل فئة عمرية تعتمد بشكل كبري عىل 

التواصل االجتامعي مع األقران.

ركزت دراسات أخرى عىل الصحة العقلية 

لعموم السكان ولكنها قدمت بعض األفكار 

املفيدة عن الصحة العقلية لألطفال واملراهقني 

والقامئني عىل الرعاية، ومنها مثالً مراجعة تصدر 

قريباً لدراسات عالية الجودة أجراها فريق عمل 

الصحة العقلية يف لجنة كوفيد-19 يف مجلة 

النسيت. تثري هذه الدراسة مخاوف مهمة 

حول الصحة العقلية للقامئني عىل الرعاية، مع 

مالحظة أن الشابات، مبن فيهن شابات الفئة 

العمرية 18–24، واألمهات الشابات الاليئ 

لديهن أطفال دون الخامسة، عانني من أكرب 

تراجع يف الصحة العقلية.

لكن الدراسة بشكل عام تبدو متفائلة 

نسبياً، حيث خلصت إىل أن الشدة النفسية 

بشكل عام زادت يف األشهر األوىل للوباء 

ولكنها عادت يف الغالب إىل مستويات قبل 

الجائحة بحلول منتصف عام 2020. وقال 

مؤلفوها: "لقد فوجئنا مبدى نجاح العديد 

من األشخاص يف التغلب عىل التحديات 

النفسية للوباء. لقد كان الناس أكرث مرونة 
مام يعتقدون أنفسهم.103



اإلطار 16. 

آثار كوفيد؟

حتى اآلن، تظهر الدراسات أن املجاالت 

الرئيسية التي أثر فيها الوباء عىل الصحة 

العقلية لألطفال واملراهقني هي:

التوتر والقلق: وقد زاد كالهام، مام يعكس 

الخوف من العدوى، وعدم اليقني بشأن 

عمليات إغالق األعامل واملدارس، وصعوبات 

التأقلم مع الوضع الجديد. وال توجد أدلة 

قوية عىل زيادات يف اضطراب ما بعد 

 .(PTSD) الصدمة

االكتئاب والسلوك االنتحاري: ُسجلت زيادات 

معتدلة يف أعراض االكتئاب والحزن، خاصة 

بني املراهقني األكرب سناً. واألدلة حتى اآلن ال 

تشري إىل ارتفاع معدالت االنتحار. 

املشاكل السلوكية: سبب اإلغالق زيادة 

يف معدالت الغضب، والسلبية، واالهتياج، 

وضعف االنتباه، خاصة بني األطفال الذين 

يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط 

الحركة (ADHD) والتوحد. أفاد اآلباء أيضاً 

أن األطفال الصغار أصبحوا أكرث تعلقاً وأن 

املراهقني واجهوا زيادة يف مشاكل السلوك 

والترصفات املزعجة. 

تعاطي الكحول واملخدرات: تظهر دراسات 

محدودة أن املراهقني، وخاصة الفتيان 

والشبان، زادوا من تناول املرشوبات وتعاطي 

املخدرات بوصفها آلية تكيّف للتعامل مع 

مشاكل الوباء ومشاكل الصحة العقلية 

األخرى. 

تغيريات منط الحياة: أدت عمليات إغالق 

األعامل واملدارس إىل انخفاض مامرسة 

الرياضة، وزيادة زمن الجلوس أمام الشاشات 

والنوم املتقطع — وكلها مرتبطة إىل حد 

ما بانخفاض جودة الحياة وزيادة الضغوط 

النفسية.

الصحة العقلية اإليجابية: هناك أدلة عىل 

تحسن رضا بعض األطفال عن الحياة خالل 

فرتات اإلغالق بسبب الوباء ألنهم متكنوا من 

قضاء املزيد من الوقت الجيد مع أفراد األرسة 

واالستمتاع بإجازة من املدرسة واالمتحانات.

مقتبسة بترصف عن دراسة أعدها مكتب 

 Life in – (إينوشنتي) أبحاث اليونيسف

 Lockdown: Child and adolescent mental

 health and well-being in the time of

COVID-19، ستصدر يف 2021.
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مقالة مصورة

الصني

 الحياة أثناء اإلغالق: الحفاظ عىل
االنشغال يف أوقات عصيبة 

يف شباط / فرباير 2020، ويف إطار جهود 

السيطرة عىل انتشار كوفيد-19، طلبت 

املدارس الصينية من املراهقني البقاء يف 

املنزل.

مل يكن هناك أي دوام يف املدارس وأي 

فعاليات اجتامعية وال أي يشء. وتم تأجيل 

بدء الفصل الدرايس الثاين. بالنسبة إىل 

شياويو، التي كانت يف الصف الحادي عرش 

لحظة اإلغالق، مل يكن تأجيل املدرسة سيئاً 

بالكامل — يف البداية.

قالت شياويو آنذاك: "عندما سمعت أول 

مرة بخرب تأجيل الفصل الثاين، فرحت 

بالعطلة الطويلة. أما اآلن فال أريد سوى 

العودة إىل املدرسة".

حافظت شياويو عىل انشغالها من خالل 

حضور دروس مراجعة عرب اإلنرتنت، 

واملشاركة يف األسئلة واألجوبة مع املعلمني، 

ولعب األلعاب عرب اإلنرتنت مع األصدقاء، 

ومتابعة أخبار الوباء. كام كانت متيض بعض 

الوقت يف إرسال رسائل نصية إىل أصدقائها.

تقول: "أفتقد أصدقايئ. نتحدث 
أحياناً عن الجائحة ومتى 

ستستأنف الدراسة. البقاء يف 
املنزل لفرتة طويلة ممل جداً".

وقد بُذلت جهود إلبقاء املراهقني مشغولني 

ونشطني رغم اإلغالق.  عىل سبيل املثال، 

أعدت اليونيسف ورابطة الشبيبة الشيوعية 

الصينية، التي تضم قرابة 81 مليون عضو، 

نصائح بشأن معالجة التوتر والقلق أثناء 

الوباء. ونرشت هذه النصائح عرب القنوات 

الرقمية الرسمية. وتم إطالق حملة توعية 

بالفيديو لتشجيع مامرسة الرياضة أثناء 

اإلغالق، وهو مرشوع يدعمه رشكاء وسائل 

التواصل االجتامعي واليونيسف.

بالنسبة لبعض املراهقني يف الصني، مل يكن 

امللل هو املشكلة الوحيدة. فقد أظهر 

استطالع وطني عرب اإلنرتنت يف شباط / 

فرباير 2020، بدعم من اليونيسف، أن %85 

من املشاركني أفادوا بأنهم قلقون بشأن 

الفريوس وتأثريه عىل أرسهم ومجتمعاتهم. 

وقال نحو 21% إنهم يخشون املوت وتحدث 

22% عن شعورهم بالوحدة.

يف أيار / مايو 2020، مع انتهاء حالة 

اإلغالق يف الصني، أظهر مسح متابعة 

انخفاضاً يف عدد املراهقني الذين تحدثوا 

عن مشاعر الخوف والقلق. مع ذلك، قال 

11% من املشاركني إنهم بحاجة إىل خدمات 

استشارية للصحة العقلية. ومع استمرار 

الوباء يف الصني — والعامل عموماً — متثل 

هذه الدعوة لتقديم الخدمات تذكرياً 

بأهمية حامية الصحة العقلية للمراهقني يف 

األوقات العصيبة.
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أثناء االسرتاحة من الحصص الدراسية، شياويو تلعب لعبة فيديو مع إحدى 

صديقاتها.

تم تشجيع مامرسة الرياضة وشياويو تستجيب عرب التمرين يف املنزل.

شياويو تأخذ دروساً عرب اإلنرتنت بينام تعمل والدتها عن بُعد يف الخلفية.
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دراسة حالة

الفلبني

 أبطال وبطالت يف ريعان الشباب:
بناء عامل أفضل خطوة بخطوة

أنه ما  كان دانيال دلفني يعتقد  قدمياً 

من أحد قادر عىل تغيري العامل سوى 

الخارقات.  والبطالت  الخارقني  األبطال 

إذ ينظر دانيال إىل نفسه، وهو طالب 

الهندسة يف مدينة  خجول وجاّد يدرس 

21 عاماً، عىل أنه  سيبو، ويبلغ من العمر 

مشاهد يف الحياة، ويقيض كل وقته يف 

واالعتناء  االجتامعي،  والتواصل  الدراسة، 

األليف.  بأرنبه 

اعتاد دانيال أن يقول: "ال أؤمن 

بانخراط الشباب ومشاركتهم". 

ثم جاءت جائحة الكورونا لتكرس روتني 

حياته املريح.

وإذ اضطر إىل البقاء باملنزل بسبب الحجر 

الصحي الذي فرضه مجتمعه، لجأ دانيال 

إىل وسائل التواصل االجتامعي، ليجد نفسه 

مشمئزاً من معظم املحتوى الذي تعرضه. 

ضايقه السيل املنهمر من املنشورات 

الغاضبة الخاصة بأصدقائه وصديقاته، هؤالء 

الذين ينعتون الحكومة بأبغض األسامء 

ويقذفونها بالشتائم.

ويف وقت متأخر ذات ليلة، عندما نفد 

احتامله للسلبية، قرر أن يعطل حسابه عىل 

مواقع التواصل االجتامعي. ولكن قبل أن 

يضغط عىل خيار التعطيل، جذبت انتباهه 

دعوة للتطوع يف برنامج مبادرة أبطال 

وبطالت املنازل اليافعني. وكان أول سؤال 

جال بخاطره هو: "هل هناك أي خدمة 

ناجعة أقدمها لبالدي؟". وقبل أن يجيب عن 

سؤاله هذا، سجل دانيال نفسه كمتطوع يف 

املبادرة. 

وقال: "هذه أول مرة يل أشارك 

فيها يف برنامج تطوعي كهذا". 
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تحت قيادة مجلس رعاية الطفولة، ومنظمة 

اليونيسف بالفلبني، وشبكة التنمية اإليجابية 

للشباب، قدمت املبادرة مساحة للشباب 

للتعبري عن شواغلهم إبان فرتة جائحة كورونا. 

تتطرق املبادرة إىل مسائل مهمة ذات صلة 

بجائحة كورونا، تلك التي تطال هؤالء األبطال 

والبطالت، وتشمل هذه املسائل املشاركة، 

واالنخراط، والصحة العقلية. وكذلك، يوفر 

الربنامج معلومات بشأن الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقني واملراهقات، ويبحث 

مسألة حامية األطفال. وجوهر الربنامج يتمثل 

يف توفريه خط دردشة لتقديم معلومات عن 

الحفاظ عىل الصحة بقيادة شبابية.

يعد دانيال أحد املتطوعني واملتطوعات 

الشباب البالغ عددهم 241، هؤالء 

الذين يطلقون عىل أنفسهم اسم أبطال 

وبطالت، والذين تدربهم املبادرة إلجراء 

مكاملات، لتقييم الصحة العقلية وإحالة 

األشخاص املحتاجني إىل مقدمي الخدمات. 

بوصفه متطوعاً، يتواصل دانيال مع غرباء 

لالستفسار منهم عن كيفية تكيفهم يف أثناء 

الجائحة. ويقدم لهم الدعم الوجداين عرب 

االستامع إىل قصصهم واالنخراط معهم. 

ومنذ أن تطوع يف هذه املبادرة، قدم دانيال 

الدعم إىل 55 شابّاً وشابة. ولكن، بقدر ما 

أثر دانيال يف حياة هؤالء األشخاص، بقدر ما 

تأثر باألمل الذي أسبغوه عىل مستقبله.

يقول دانيال: "كنت خائفاً يف 

البداية، ولكنني تعلمت أن أحب 

املرشوع بسبب الفرصة التي قدمها 

يل ملساعدة زماليئ وزمياليت الشباب؛ 

وقد اكتسبت ثقة بعد أن اجتزت 

امتحانات وتقييامت صعبة". 

نظراً الجتهاد دانيال، وإخالصه يف العمل، 

وتعاطفه، وشخصيته الودودة، أصبح يُنظر 

إليه بوصفه أفضل متطوع يف املبادرة، بل 

وحتى سجل للتطوع يف كثري من املبادرات 

اً يف املبادرة،  األخرى: إذ سجل ليصبح ُميَرسِّ

وتطوع ليعد محتوى مواقع التواصل 

االجتامعي بوصفه منارصاً للربنامج.

يواصل دانيال تشجيعه للشباب عىل اتخاذ 

موقف، والقيام مبا يحبونه، والسعي وراء 

تحقيق أحالمهم، ومساعدة مجتمعاتهم.

يقول دانيال: "شجعتني املبادرة 

عىل تحسني شخصيتي، مبا فاق 

توقعايت؛ واآلن، أؤمن بأن الشباب 

قادرون عىل اإلسهام يف بناء الفلبني، 

لتصبح أفضل مام هي عليه، إذا 

اتخذوا خطوات اآلن". "وأؤمن 

بأننا، نحن الشباب، قادرون عىل 

مساعدة بعضنا بعضاً ومجتمعاتنا 

يف الخروج من هذه األزمة". 

 قوة عظمى: استخدم دانيال، 19 عاماً، مهاراته ملساعدة اآلخرين يف الفلبني خالل فرتة اإلغالق.
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فقرة خاصة

التكنولوجيا الرقمية والصحة العقلية

جلبت جائحة كوفيد-19 إىل املنزل، بدرجة غري 

مسبوقة إطالقاً، طرقاً باتت معها التكنولوجيات 

الرقمية اآلن جزءاً ال يتجزأ من حياة الكثري 

من األطفال. فبالنسبة ألرس كثرية يف جميع 

أنحاء العامل، توفر الهواتف الذكية واألجهزة 

اللوحية والحاسب املحمول لألطفال واليافعني 

صلة حيوية باملدرسة واألصدقاء والعائلة خالل 

أسابيع اإلغالق الطويلة، فضالً عن وسائل 

التسلية والرتفيه التي تشتد الحاجة إليها. 

وبالنسبة ألرس كثرية أخرى، مل يكن الشعور 

بغياب الوصول الرقمي أكرث حدة يف أي وقت 

مىض. فمع إغالق املدارس يف جميع أنحاء 

العامل، طبق أكرث من 90% من وزارات التعليم 

طريقة التعلم عن بعد. لكن نقص أجهزة 

التلفزيون واألدوات الرقمية يعني أن واحداً من 

كل ثالثة تالميذ مل يتمكن من الوصول إىل هذا 

التعلم.

وتنتمي األغلبية الساحقة من هؤالء األطفال إىل 

األرس األشد فقراً.104 هناك أيضاً أدلة عىل وجود 

فجوة بني الجنسني يف املهارات الرقمية، حيث 

تتخلف الفتيات يف بعض البلدان عن الفتيان يف 
مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.105

لقد أبرز الوباء الدور اإليجايب الذي ميكن 

أن تلعبه التكنولوجيات الرقمية يف حياة 

األطفال — والثمن املرتفع املدفوع عىل شكل 

ضياع الفرص التعليمية واالقتصادية لنحو 2.2 

مليار طفل وشاب دون سن 25 عاماً بسبب 

محدودية أو انعدام وصولهم إىل اإلنرتنت.106 

ورغم هذا الجانب اإليجايب للتكنولوجيا 

الرقمية، ال يزال العديد من اآلباء واملعلمني، 

وحتى األطفال واليافعني أنفسهم، قلقني بشأن 

تأثريها عىل عقول األطفال واليافعني. 

إىل أي مدى هذه املخاوف مربرة؟ مثة قضيتان 

رئيسيتان تساعدان يف توضيح بعض املوضوعات 

العامة يف هذا البحث، وهام وسائل التواصل 

االجتامعي والوقت املنفق أمام الشاشات. 

عىل الرغم من تصوير وسائل التواصل 

االجتامعي عىل أنها سبب رئييس للقلق 

واالكتئاب بني األطفال واليافعني، فإن هذا 

البحث يرسم صورة أكرث تنوعاً وغنى. بشكل 

عام، هناك مجموعة كبرية من األبحاث تشري 

فقط إىل ارتباط صغري جداً — قد يكون 

إيجابياً أو سلبياً — بني استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي والصحة العقلية، مبا يف 

ذلك االكتئاب والقلق والعافية.107 وقلة جوانب 

الرتابط جعلت من الصعب فصل السبب عن 

النتيجة — مبعنى آخر، هل تجعل وسائل 

التواصل االجتامعي األطفال واليافعني املكتئبني 

أكرث استخداماً لوسائل التواصل االجتامعي أم 

أن هذه الفئة أكرث استعداداً الستخدام تلك 

الوسائل؟108 باإلضافة إىل ذلك، قد يلجأ بعض 

األطفال واليافعون الذين يعانون من الوحدة 

والعزلة أو يشعرون باالكتئاب والقلق إىل 

وسائل التواصل االجتامعي واإلنرتنت للعثور 

عىل أصدقاء ودعم أو عىل مجتمعات تساعد يف 

تلبية احتياجاتهم.109

بالنسبة للوقت أمام الشاشات، ال يوجد سوى 

أدلة محدودة عىل أنه يؤثر سلباً عىل نتائج 

الصحة العقلية. عىل سبيل املثال، وجدت 

مراجعة رئيسية للدراسات يف اململكة املتحدة 

"أدلة قوية إىل حد ما‹‹ عىل وجود ارتباط 

بني زيادة الوقت أمام الشاشات (مبا فيها 

التلفزيون) وبني "زيادة األعراض االكتئابية‹‹، 

ولكن مل يوجد أدلة أو كانت األدلة ضعيفة عىل 
مشاكل القلق والسلوك.110

وعىل أية حال، يعتقد العديد من الباحثني، 

يف عرص أصبحت فيه التكنولوجيات الرقمية 

مكوناً صميمياً يف حياة الكثري من الشباب — يف 

كيفية التواصل والتعلم والتواصل االجتامعي 

واللعب، ويف بعض الحاالت، كسب املال — أن 

الرتكيز بشكل ضيق عىل الوقت أمام الشاشات 

يحرف االنتباه عن قضايا أكرب بكثري. ويصبح 

من الصعب بشكل متزايد فصل التجارب خارج 

اإلنرتنت عن التجارب أثناء االتصال باإلنرتنت.111 

وألن أغلبية العامل ستصبح مرتبطة رقمياً يف 

السنوات املقبلة، فمن املرجح أن تنمو هذه 

الظاهرة فحسب. ولذلك، علينا التفكري يف 

التكنولوجيات الرقمية يف سياقات أوسع بكثري 

من حياة الطفل وأوضاعه العامة.

يف موضوع الوقت أمام الشاشات، عىل سبيل 

املثال، من املفيد أكرث لآلباء التفكري فيام يفعله 

األطفال أمام الشاشات — وليس يف املدة 
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التي يقضونها أمامها — والتفكري يف مدى 

تناسب وقت الشاشات مع استخدام الوقت 

اإلجاميل لألطفال. وبحسب سونيا ليفينغستون 

من كلية لندن لالقتصاد، "ما يهم ليس عدد 

الساعات التي يقضيها األطفال أمام الشاشات 

بل يف الزمن الذي تأخذه من الوقت الالزم 

للنوم واللعب والتحدث مع اآلخرين والنشاط 
البدين". 112

وكام أشار تقرير "وضع األطفال يف العامل لعام 

2017: األطفال يف عامل رقمي"، من الرضوري 

أيضاً مراعاة الظروف العامة لحياة الطفل: فألن 

عامل األطفال أثناء االتصال باإلنرتنت وعاملهم 

خارج اإلنرتنت باتا اليوم مرتابطني بشكل ال 

ينفصم، فإن الهشاشة يف أحدهام توازي عادة 

الهشاشة يف اآلخر.113 أو كام لخص صحفي 

نيويورك تاميز ناثانيال بوبر بدقة: "الهاتف 

مجرد مرآة تكشف املشاكل التي سيواجهها 
الطفل حتى بدون هاتف".114

ماذا يقول األطفال 
واليافعون

لدى املراهقني آراء كثرية بشأن التكنولوجيا 

الرقمية والصحة العقلية. أثناء مجموعات 

النقاش التي نظمتها جامعة جونز هوبكنز، 

وصف املشاركون كيف كانت التكنولوجيا 

الرقمية مفيدة وضارة بالعافية يف الوقت نفسه. 

وكام قال صبي يف مجموعة مخصصة للفئة 

العمرية 15–19 عاماً يف سويرسا: "أعتربها مبثابة 

أداة، سكني مثالً؛ أثرها يتوقف عىل ما تفعله 

بها".

ومن املثري لالهتامم وجود اختالفات كبرية بني 

منطقة وأخرى يف مقدار النقاش الذي يركز 

عىل التكنولوجيا الرقمية: يف البلدان منخفضة 

الدخل، كان بروز املوضوع أقل بكثري من 

البلدان ذات الدخل املتوسط واملرتفع.

وأحد االهتاممات املشرتكة للمشاركني الكرث 

الذين ناقشوا التكنولوجيا الرقمية كان تأثري 

وسائل التواصل االجتامعي عىل تقدير الذات. 

فقد كان كثريون يقارنون أنفسهم باستمرار 

مع الصور "املثالية" املنشورة عىل اإلنرتنت. 

ومن املواضيع األخرى عدم القدرة عىل التحكم 

مبقدار الوقت الذي يقضونه عىل وسائل 

التواصل االجتامعي أو األلعاب عرب اإلنرتنت. 

وناقش العديد من املراهقني أيضاً حاجتهم 

املاسة أحياناً للتحقق من أنفسهم عرب اإلنرتنت.

 العامل الرقمي: أصدقاء يف فيتنام يقضون بعض الوقت معاً وعىل هواتفهم.
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 التعلم الرقمي: آالن، 14 عاماً، يدخل عىل اإلنرتنت يف مركز لالجئني يف رواندا. التقنيات الرقمية تتشابك بشكل متزايد يف حياة األطفال.
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تحدث العديد من املراهقني يف مجموعات 

النقاش أيضاً عن العنف السيرباين ومضار تلقي 

التعليقات املؤذية عرب اإلنرتنت. وكام قالت فتاة 

يف مجموعة مخصصة للفئة العمرية 15–19 

عاماً يف الصني: "ال يوجد سوى قليل جداً من 

األشخاص الذين يشجعونك ... أما محاريب 

الكيبورد الذين يتحدثون بدون تفكري، فإن 

كلمة واحدة فقط منهم قد تؤذي اآلخرين".

باملقابل، وصف املشاركون أيضاً كيف ساعدت 

التكنولوجيا الرقمية صحتهم العقلية. وقال 

مراهقون من جميع أنحاء العامل إن اإلنرتنت 

يسهل التعرف عىل أفكار جديدة وأنواع 

مختلفة من األصدقاء — ملساعدتهم يف الخروج 

من "عزلتهم".

وقال العديد من املراهقني أيضاً إن التعبري عن 

مشاعرهم دون الكشف عن هويتهم كانت 

اسرتاتيجية قوية للتكيف، خاصة يف البلدان 

التي تكون فيها وصمة العار قوية. وكانت 

الفتيات أكرث استخداماً لهذه االسرتاتيجية من 

الفتيان الذين كانوا يلجؤون أكرث ملعالجة الضيق 

النفيس عرب ألعاب اإلنرتنت.

وكام قالت فتاة يف مجموعة نقاش للفئة 

العمرية 15–19 عاماً يف األردن عن إظهار 

املشاعر عرب اإلنرتنت: "عندما ال تثق يف أحد، 

تجد شخصاً ما".

التكنولوجيا الرقمية يف 
الصحة العقلية

تتحول التكنولوجيا الرقمية إىل عنرص مهم يف 

خدمات دعم الصحة العقلية والدعم النفيس 

واالجتامعي. فيمكن أن تكون: وسيلة للتثقيف 

ونرش املعلومات؛ وأداة مساعدة يف الفحص 

والتشخيص؛ ومساراً للعالج والرعاية؛ وأداة 

لتدريب العاملني يف الصحة العقلية واإلرشاف 

عليهم.115 والتكنولوجيا الرقمية مفيدة أيضاً يف 

رصد اتجاهات سلوك البرش، وهو ما يساعد يف 

صياغة التدخالت بدقة. كام متتلك القدرة عىل 

تعزيز القوى العاملة العاملية يف مجال رعاية 

الصحة العقلية واملساعدة يف توفري خدماتها 

بشكل منصف يف األماكن التي تندر فيها 
حالياً.116

تُستخدم التدخالت الرقمية يف استجابات 

الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي 

بطرق متعددة، مثل املواقع اإللكرتونية 

واأللعاب والتطبيقات والروبوتات والواقع 

االفرتايض ورسائل الهاتف املحمول. وتظهر 

مراجعة منهجية لهذه التدخالت أن األطفال 

واليافعني يستجيبون أكرث عندما تكون الخدمة 

مريحة وذاتية وال تتطلب تحديد الهوية، 

وعندما تحتوي عىل نص قليل وتوفر فرصاً 
للتواصل مع أقرانهم.117

ومن التدخالت الرقمية الواعدة املستخدمة 

EMPOWER وهي منصة تدريب رقمية 

يقودها املخترب العاملي للصحة العقلية يف 

جامعة هارفارد.118 وهدف هذا الربنامج هو 

بناء قوة عاملة عاملية يف مجال الصحة العقلية 

وسد الفجوة بني الحاجة وبني نقص الخدمات 

عالية الجودة املدعمة باألدلة يف أجزاء كثرية 

من العامل.

تستخدم منصة EMPOWER التكنولوجيا 

الرقمية لتدريب العاملني الصحيني املجتمعيني 

وتوفريهم فوراً، كاملمرضات واألخصائيني 

االجتامعيني والقابالت. كام تستخدم املنصات 

الرقمية لتتبع آثار تدخالت رعاية الصحة 

العقلية عن بُعد.

تم تجريب املنصة يف الهند باالشرتاك مع 

مؤسسة معروفة لرعاية الصحة العقلية، ويف 

عام 2021، يجري العمل عىل إطالق الربنامج 

يف الواليات املتحدة. تقوم املنصة أيضاً بإعداد 

محتوى عن التنشئة، وهو نهج رئييس لبناء 

أسس الصحة العقلية لدى األطفال واليافعني.

باإلضافة إىل بناء القدرات، تُستخدم التكنولوجيا 

الرقمية أيضاً لتوفري العالج. عىل سبيل املثال، 

ميكن أن يكون العالج السلويك املعريف املحوسب 

(c-CBT) متوسط الفعالية يف عالج االكتئاب 

والقلق لدى األطفال واليافعني بعمر 10–24 

عاماً، خاصة عندما يرتافق مع عنارص شخصية 
لتشجيع االلتزام.119

 SPARX أحد األساليب املبتكرة لهذا العالج هو

وتعني األفكار الذكية واإليجابية والفعالة 

والواقعية واملؤثرة، وهي لعبة عىل الحاسب 

تم تطويرها يف نيوزيلندا لليافعني.120 والهدف 

من اللعبة هو إعادة التوازن إىل عامل تستهلكه 

األفكار التشاؤمية والسلبية واملعلبة. وفيها 

يتبع الالعبون صورة رمزية عرب عامل خيايل 

من املهام يتضمن مهارات العالج السلويك 

املعريف املحوسب، كاالسرتخاء وتنظيم املشاعر 

وإعادة الهيكلة العقلية لألفكار واالفرتاضات.121 

وأظهرت دراسة أجريت عام 2017 الختبار 

نسخة من الربنامج ونفذت قبل االمتحانات 

 SPARX النهائية للمدارس الثانوية إىل أن لعبة

قللت أعراض االكتئاب عىل املدى القصري. ولكن 

بعد مرور 18 شهراً عىل بدء الدراسة، مل يكن 

هناك تأثري مستمر.122 مولت اللعبة من قبل 

وزارة الصحة النيوزيلندية وهي متوفرة مجانا 

يف جميع أنحاء نيوزيلندا.

يف عام 2020، استخدمت SPARX يف إطار 

دراسة هدفت إىل تحديد إن كانت تطبيقات 

الهواتف الذكية وسيلة فعالة ملعالجة اكتئاب 
الطالب.123
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اإلطار 17. 

تغري املناخ والصحة العقلية

لقد احتل الشباب موقع الصدارة يف الدعوة 

إىل اتخاذ تدابري عاجلة بشأن تغري املناخ. 

عىل حد تعبري الناشطة السويدية الشابة 

غريتا ثونربغ — التي تصف متالزمة أسربجر 

لديها بأنها قوة عظمى — "نحن نستحق 

مستقبالً آمناً. ونطالب مبستقبل آمن. هل 
هذا فعالً مطلب صعب"؟124

سيرتك تغري املناخ، والتدهور البيئي بشكل 

أعم، آثاراً عميقة عىل مستقبل األطفال 

واليافعني. ولكن هناك أيضاً مخاوف من ترضر 

صحتهم العقلية وعافيتهم العاطفية أيضاً. 

ففي مستوى معني، تنشأ املخاوف بشأن 

أثر تغري املناخ عىل الصحة العقلية من أدلة 

تشري إىل أن األطفال واليافعني يشعرون 

بالضيق حيال احتامالت العيش يف عامل 

ترتفع فيه درجات الحرارة ويصعب فيه 

التنبؤ باملناخ.125 لكن األخطار التي تهدد 

الصحة العقلية والعافية تنبع أيضاً من 

عواقب تغري املناخ، مثل الظواهر املناخية 

الشديدة كالفيضانات، وموجات الحر، 

وتزايد انعدام األمن الغذايئ، وانعدام األمن 

املايئ، والنزاعات. من حيث الجوهر، تعرض 

هذه األخطار األطفال واليافعني لتجارب 

مرهقة جداً، وترض بشكل غري مبارش 

بصحتهم الجسدية وعافيتهم املجتمعية. 

هناك روابط أخرى بني الظروف البيئية 

والصحة العقلية. عىل سبيل املثال، تشري 

أدلة متزايدة إىل أن تلوث الهواء يرض 

بأدمغة األطفال يف مرحلة منوها، وأن 

التعرض أثناء الطفولة واملراهقة مللوثات 

مثل أكاسيد النيرتوجني — غالباً ما توجد 

يف شوارع املدن — قد يسبب اضطرابات 

عقلية يف الفرتة املتأخرة من مرحلة 
املراهقة.126

قد تؤدي الحياة الحرضية املجردة من 

الخرضة إىل تبعات أخرى عىل الصحة 

العقلية أيضاً، ألن توفر مساحات خرضاء 

يفيد صحة األطفال العقلية ويقلل من 

التوتر، خاصة لدى أطفال األرس ذات الدخل 
املنخفض.127

 فيضان يف موزمبيق: سيؤثر تغري املناخ تأثرياً عميقاً عىل مستقبل الشباب، مبا يف ذلك جانبي الصحة البدنية والعقلية.  
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املرونة

منذ الحرب العاملية الثانية عىل األقل، 

والباحثون يدرسون طرق تأثري املحن عىل 

قدرة اإلنسان عىل التكيف والتعايف.128 فقد 

سألوا: ملاذا يستطيع طفل ما أن يتغلب بنجاح 

عىل مصاعب رهيبة بينام يواصل طفل آخر 

املعاناة؟ ما الذي يساعد الطفل أو اليافع عىل 

مقاومة الظروف الصعبة والتأقلم معها؟

يف اآلونة األخرية، تتطور اإلجابة عىل هذا 

السؤال برسعة كبرية، وترتك آثاراً كبرية عىل 

كيفية حامية وتعزيز الصحة العقلية لألطفال 

واليافعني. 

فبينام كان الباحثون — وأخصائيو الصحة 

العقلية — يركزون يف السابق عىل الخصائص 

الفردية، فإنهم يرون اليوم مجموعة معقدة 

من األنظمة التي تجتمع معاً لتعزيز مرونة 

الطفل أو اليافع.129 وتختلف النظريات حول 

العملية، وال تزال طرق تعزيز املرونة قيد 

اإلنشاء. ولكن األدلة تظهر أن املرونة أمر 

أسايس للصحة العقلية؛ إنها ليست الهدف، 
بل وسيلة لتعزيز الصحة العقلية.130

تعريف
يف املايض، كانت أبحاث املرونة تركز عىل 

هذه القدرة لدى األفراد، مام يعني أن 

التغلب عىل الشدائد مسؤولية شخصية.131 

وكان تعريف املرونة يعطي األفضلية للفردية 

والقدرة عىل املقاومة.

يف السنوات األخرية، تسعى موجة جديدة 

من األبحاث إىل فهم املرونة بوصفها عملية 

تنتج عن تقاطع أنظمة متعددة ومعقدة 

تتغري بتغري الظروف.132 توجد بعض هذه 

األنظمة يف عامل الطفل وترتبط بالوظائف 

البيولوجية مثل تنظيم الجهد البيولوجي 

العصبي لألطفال أو أنظمة املناعة أو 

العالقات األرسية؛133 فيام يوجد بعضها 

اآلخر يف العامل املحيط بالطفل، مثل املدارس 

واملوارد املجتمعية؛ أو يف العامل بأرسه — 

عامل املحددات االجتامعية والسياسية 
واالقتصادية.134

ولكن يف النهاية، تحولت تعاريف املرونة من 

الرتكيز عىل الخصائص الفردية إىل نهج يدرس 

تأثري الثقافة والظروف واملوارد. 

يف دراسة متعددة الثقافات نرُشت يف عام 

2007 عن املرونة، أجرى مايكل أنغار وزمالؤه 

مقابالت مع 89 يافعاً يف 14 موقعاً يف 11 

دولة. أظهر تحليل املقابالت أن نتائج الصحة 

العقلية املرتبطة باملرونة تعتمد عىل عوامل 

فردية وعالئقية ومجتمعية وثقافية وظرفية. 

وخلص املؤلفون إىل أن املرونة تتطلب القدرة 
عىل تجاوز سبعة مصادر للضغوط:135

الوصول إىل املوارد املادية: املالية، . 1

والتعليم، والرعاية الصحية، وفرص 

العمل، وأساسيات املأكل وامللبس 

واملأوى

العالقات: تفاعالت صحية مع . 2

األقران وأفراد األرسة والبالغني يف 

املجتمع

الهوية: إحساس شخيص وجامعي . 3

بالهدف؛ التقييم الذايت لنقاط القوة 

والضعف؛ التطلعات؛ املعتقدات، مبا 

فيها املعتقدات الدينية والقيم

السلطة والتحكم: املرور بتجربة . 4

رعاية الذات واآلخرين وقدرة 

املرء عىل إحداث التغيري يف البيئة 

االجتامعية واملادية

االنتامء الثقايف: التمسك باملامرسات . 5

والقيم واملعتقدات املحلية أو 

العاملية أو الخاصة بثقافة معينة

العدالة االجتامعية: إيجاد دور . 6

هادف يف املجتمع واملساواة 

االجتامعية

التامسك: املوازنة بني املصالح . 7

الشخصية والشعور باملسؤولية تجاه 

الصالح العام

أظهرت البيانات أن هذه الضغوط كانت 

عاملية، لكن األفراد واجهوها بشكل مختلف 

بني بلد وآخر وبني ثقافة وأخرى.136 وليس 

هناك طريقة واحدة أكرث فعالية من غريها. 

يف دراسة عام 2008، أكد أنغر أن املرونة 

تحدث يف غامر تعرض كبري للشدائد وهي:

"قدرة األفراد عىل إيجاد املوارد 
النفسية واالجتامعية والثقافية 

واملادية التي تحافظ عىل عافيتهم، 
وقدرتهم الفردية والجامعية عىل 

التفاوض من أجل توفري هذه 
املوارد وتجربتها بطرق هادفة 

بالنسبة للثقافة املعنية"137
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عوامل الحامية 
وعوامل التعزيز

يتطلب تحديث فهم املرونة فهامً محدثاً ملا 

يحمي األطفال والشباب من املخاطر التي 

تهدد الصحة العقلية. يتطلب فهامً متعدد 

األبعاد للعوامل والعمليات املعززة والوقائية 
التي تبني هذه القدرة.138

أظهرت األدلة أن عوامل متعددة تتضافر 

لتعزيز املرونة والصحة العقلية.139 عىل 

سبيل املثال، وجدت مراجعة للدراسات مع 

أطفال ويافعي السكان األصليني يف أالسكا 

وكندا وغرينالند والرنويج أن املشاركة يف 

مزيج من األنشطة االجتامعية واملجتمعية 

- خاصة تلك التي تنمي ارتباطاً بالثقافة 

— عززت الصحة العقلية.140 وأدت هذه 

األنشطة إىل زيادة احرتام الذات والثقة 

بالنفس، وكان لها أيضاً آثار حامئية عىل 

الصحة العقلية. 

حتى يف حالة األطفال الذين يواجهون يف 

حياتهم العديد من املحن والصدمات، ميكن 

أن تكون هذه العوامل قوة للصمود. فمثالً، 

أظهرت دراسة أُجريت عىل أطفال الشوارع 

يف هاييتي أنه رغم املحن الكبرية، استطاع 

األطفال إيجاد اسرتاتيجيات للصمود.141 ومن 

هذه االسرتاتيجيات معرفة كيفية الحصول 

عىل الدعم االجتامعي القليل املتاح لهم 

من املنظامت غري الحكومية واملؤسسات 

األخرى، مام يعزز إحساسهم بأهمية دورهم 

وباألمل. باإلضافة إىل ذلك، قاموا ببناء شبكة 

اجتامعية ألطفال الشوارع اآلخرين، قدمت 

مجتمعاً وهوية لبناء املرونة.

يف باكستان، سلطت دراسة أجريت عىل 

األطفال واليافعني يف مجتمع كاالشا — وهم 

أقلية دينية وعرقية ولغوية — الضوء عىل 

أهمية املامرسات الثقافية كمصدر للصمود 

أمام الضغوط، مبا فيها التغريات االجتامعية 
يف املجتمع.142

تعزيز املرونة

لسوء الحظ، تظهر الدراسات جلياً أنه ال 

توجد صيغة سحرية لتعزيز املرونة — ال 

يوجد تدخل واحد يناسب الجميع. فهذا 

يتم مبرور الوقت وطوال مراحل الحياة. ومع 

ذلك، تشري بعض املوضوعات إىل عنارص 

أساسية للعمل. ومنها:

أهمية دعم احتياجات وعافية الوالدين 

والقامئني عىل الرعاية

عىل الرغم من الجهود املتعددة لتعزيز 

التنشئة الجيدة، فإنه من الرضوري أيضاً 

دعم الوالدين واحتياجاتهم وعافيتهم.143 

أو كام تقول خبرية املرونة سونيا لوثر: "إذا 

أردنا أن يصبح أداء الطفل جيداً، علينا 
االهتامم بالشخص الذي يتوىل رعايته".144

دعم املدارس بوصفها بيئات حامية 

وتشاركية لتعلم الطفل وتطوره

املدارس مؤسسات لألطفال. وعندما تكون 

آمنة وتتبع التحفيز والتنشئة السليمة، 

فإنها توفر بيئات تعليم وفرصاً أساسية 

لبناء املرونة لدى األطفال واليافعني. وكام 

هو الحال مع الوالدين، إذا أردنا أن تقوم 

املدارس بوظيفة نفسية اجتامعية مهمة، 

فمن الرضوري أيضاً االهتامم باملعلمني 

الذين يهتمون باألطفال.

اعتامد نهج متعدد األنظمة والتخصصات يف 

تقديم خدمات تعزز املرونة بشكل منصف

يتطلب تعزيز املرونة لدى األطفال واليافعني 

تدخالت توفر التعلم والرتفيه وفرص العمل 

والفرص االجتامعية التي تعالج التهميش 

االجتامعي والتمييز العنرصي والفقر — 

وتقلل املخاطر وتعزز عوامل الحامية يف 

البيئات اليومية.

فهم الظروف املتنوعة واملتعددة للبلدان 

وتصميم التدخالت لها 

إن فهم املسارات التي تؤدي إىل بناء املرونة 

يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يتأخر 

مقارنة باملعلومات املتوفرة عن البلدان ذات 

الدخل املرتفع. والتدخالت وتقييم أثرها 

يف هذه البيئات رضوري ملعرفة الصفات 

الخاصة املطلوبة لكل بيئة من البيئات 

الثقافية املتنوعة ذات القيم واملفاهيم 

املحددة الحتياجات وموارد الصحة العقلية. 
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فقرة خاصة

أوجه سوء املعاملة

فتاة تقيدها أرستها بالسالسل وتعطيها 

األدوية بالقوة؛ صبي يهرب من دار لأليتام 

ليجرب عىل العودة إليها ويقيد إىل هيكل 

رسير بال فراش ويتم حقنه باملهدئات؛ شاب 

مقيد اليدين يف محكمة األحداث بطريقة 
تشعره "وكأنه كلب مقيد بسالسل".145

هذه ليست سوى قلة من الوجوه العديدة 

لسوء املعاملة التي يتعرض لها األطفال 

واليافعون. البيانات عن مستويات سوء 

املعاملة شحيحة، لكن األدلة تظهر أنها 

منترشة عىل نطاق واسع. فهي موجودة 

يف أنظمة العدالة الجنائية، وخدمات 

الصحة العقلية، ومؤسسات الرعاية 

الصحية، واملنازل الخاصة، ودور األيتام 

واملؤسسات الدينية، وأماكن أخرى. ويف 

البلدان الغنية والفقرية عىل السواء، يُحرم 

األطفال واليافعون من حقوق اإلنسان 

ويتعرضون لالحتجاز وملعاملة ميكن، يف كثري 

من الحاالت، أن تقوض صحتهم العقلية أو 

تؤدي إىل تفاقم حالة قامئة.

وميكن تفسري الشدة النفسية يف مثل هذه 

الظروف بأنها انعكاس ملشاكل الصحة 

العقلية األساسية، عىل الرغم من أنها ميكن 

أن تكون يف كثري من األحيان رد فعل عىل 

سوء املعاملة بحد ذاتها.146 عىل سبيل 

املثال، قد ال يتمكن األطفال يف مؤسسات 

الرعاية من بناء الروابط الرضورية أو إقامة 

عالقة آمنة مع القامئني عىل الرعاية، وهذا 

اإلهامل قد يؤدي إىل سلوكات مثل الحركات 

العنيفة بالرأس، والتي ميكن أن تقود 

بدورها إىل استخدام القيود.147 يف مرافق 

احتجاز األحداث، قد يحدث العزل والتقييد 

صدمات لدى أطفال ويافعني هم باألساس 

ضعفاء148. وقد تُنسب هذه الصدمة بدورها 

إىل اعتالل الصحة العقلية.149 والتقييد، 

تحت أي ظرف كان، ميكن أن يُفاقم األذى 

النفيس ويعرض الطفل لزيادة مخاطر 

االنتحار وإيذاء النفس واألمراض العقلية 
وتأخر النمو.150

الرعاية املؤسسية

غالباً ما يتم تعريف املؤسسات بشكل 

فضفاض، لكن العديد منها يرتبط باالنفصال 

عن أحد الوالدين أو عن القائم عىل الرعاية، 

واإلهامل املنهجي، وغياب بيئة رؤوم 

ومحفزة. هذه املؤسسات ذات أهمية خاصة 

للصحة العقلية.151 وتختلف التقديرات كثرياً، 

ولكن 2.7 مليون طفل عىل األقل — ورمبا 

يصل العدد إىل 5.4 مليون — يعيشون 

يف أشكال مختلفة من الرعاية املؤسسية. 

وهناك أدلة من جميع أنحاء العامل عىل 

أن نسبة عالية منهم يعانون من إعاقات، 

وضمنها إعاقات النمو وإعاقات الصحة 
العقلية.152

هناك تقارير كثرية عن إساءة معاملة 

األطفال يف املؤسسات.

يف رصبيا، أفاد مقرر خاص لألمم املتحدة 

"بوجود ضعف يف الرقابة وضعف اللوائح 

القابلة للتنفيذ بشأن استخدام التقييد 

الجسدي".153 ويف دار أيتام أوكرانية، أجرت 

املنظمة الدولية لحقوق اإلعاقة، وهي 

منظمة غري حكومية، مقابلة مع صبي قال: 

"بعد أن هربت وأعادوين، خلعوا مالبيس 

ووضعوين عىل رسير فوالذي بدون فراش، 

وقيّدوين يف الرسير وأعطوين حقنة من 

األدوية املؤثرة عىل الحالة العقلية".154 يف 

غواتيامال، ذكرت املنظمة نفسها أنه يف 

إحدى املؤسسات الخاصة، "تم ربط جميع 

األطفال ذوي اإلعاقة بالكرايس، بغض النظر 

عن إعاقتهم أو درجة حركتهم". ويف حالة 

أخرى، استلقى أربعة مراهقني عىل حصائر 
وأيديهم مقيدة خلفهم.155

هناك صورة مقلقة مامثلة عندما يُحرم 

األطفال واليافعون من حريتهم، سواء 

بسبب وضعية الهجرة أو يف إطار إجراءات 

العدالة الجنائية أو بسبب أوضاع صحية 

أو عائلية.156 والحرمان من الحرية يؤدي 

أيضاً إىل حدوث اضطرابات صحية عقلية أو 
تفاقمها.157

والرتكيز عىل املؤسسات ال يروي سوى جانب 

من القصة. فهناك أيضاً أدلة كثرية عىل سوء 

املعاملة يف املنازل ويف املصحات واملؤسسات 

الدينية. يف إندونيسيا، مثالً، تظهر التقديرات 

أن قرابة 14% من األشخاص الذين يعانون 

من اضطرابات عقلية خطرية مقيدون 
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باألغالل.158 وغالباً ما يرُتك هؤالء دون مأوى 

مناسب أو طعام أو ماء كافيني أو مراعاة 
لنظافتهم الشخصية أو سالمتهم.159

يف البلدان التي لديها خيارات قليلة جداً 

لرعاية األطفال الذين يواجهون أكرب 

تحديات الصحة العقلية، قد تلجأ األرس 

إىل مجموعة من املؤسسات الدينية، والتي 

غالباً ما متثل املعتقدات املحلية وينترش فيها 

الوصم والخرافات. مرة أخرى، سوء املعاملة 

ليس أمراً نادر الحدوث. يف املصحات الدينية 

يف غانا، رأى املقرر الخاص السابق لألمم 

املتحدة املعني بالتعذيب، خوان منديز، 

أطفاالً وبالغني يعانون من إعاقات عقلية 

أو عصبية مقيدين باألرض أو الجدران أو 

األشجار، ويُجربون عىل الصوم فرتات طويلة، 

لردع الهروب أو السلوك العدواين، حسبام 
أفادت التقارير.160

وملثل هذه املعاملة السيئة جذور معقدة. 

فهي تعكس التأثري القوي لوصمة العار 

والواقع القايس املتمثل يف أن معظم 

العائالت يف معظم البلدان ال ميكنها الوصول 

إىل خدمات الصحة العقلية.

خدمات الصحة العقلية

حتى يف البلدان التي لديها خدمات راسخة 

للصحة العقلية، مثة أسباب حقيقية للقلق 

بشأن عالج األطفال واليافعني. فهناك أدلة 

كثرية عىل استمرار استخدام اإلكراه والتقييد 

يف مرافق الصحة العقلية.161 وقد تطبق 

هذه املرافق طريقة املبالغة يف العالج 

الدوايئ الضطرابات الصحة العقلية، واعتامد 

طريقة العالج من فوق وعدم احرتام دور 

األفراد يف تعافيهم. وهي، يف أحيان كثرية، 

تساهم يف إدامة الصور النمطية التي 

تظهر ذوي االضطرابات العقلية كأشخاص 

خطرين. ولكن، كام الحظ املدافعان عن 

حقوق اإلنسان داينيوس بوراس وجوليا 

هانا، "األشخاص الذين يعانون من إعاقات 

نفسية اجتامعية هم أكرث عرضة من الجناة 

ألن يكونوا ضحايا للعنف".

ما العمل

عىل الصعيد العاملي، تتطلب معالجة 

األطفال واليافعني املصابني باضطرابات 

عقلية تغيرياً ثقافياً عميقاً. فهؤالء ينبغي 

أال يُعاملوا كمرىض فحسب، بل أيضاً كأفراد 

لهم حقوق — أفراد ميكنهم، وفقاً لقدراتهم 

املتطورة، أن يلعبوا دوراً نشطاً يف رعايتهم 

من خالل اتخاذ قرارات مبارشة أو بدعم من 

آخرين. وترشيعات الصحة العقلية القامئة 

عىل حقوق األفراد املصابني باضطرابات 

عقلية أمر رضوري. كام أن التواصل مع قادة 

املجتمع، مبن فيهم املعالجون الدينيون، 

وتوعيتهم والتعاون معهم كلها عوامل 
رضورية.162

لسوء الحظ، حتى اآلن، ال يوجد سوى عدد 

قليل من البلدان لديه أطر لتحقيق هذه 

األهداف واألهداف التي حددتها اتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.163

التغيري ممكن 

يحرز العديد من البلدان تقدماً يف معالجة 

التمييز وانتهاك الحقوق األساسية التي 

تحدث كثرياً يف مرافق الصحة العقلية. توجد 

مامرسات جيدة يف جميع أنحاء العامل يف 

مراكز الصحة العقلية املجتمعية، وخدمات 

مواجهة األزمات، واملستشفيات وغريها.

 Atenção عىل سبيل املثال، يقدم مركز

Psicossocial يف ساو باولو، الربازيل مراكز 

صحة عقلية مجتمعية تعمل بديالً عن 

املستشفيات النفسية. تم تصميم بعض 

هذه املرافق وفق احتياجات األطفال 

واملراهقني وهي تقدم للصحة العقلية 

رعاية ودعم مجتمعيني مستمرين، مبا يف 

ذلك التدخل أثناء األزمات. يعتمد نهج هذا 

املركز عىل مبادئ الحرية أوالً وعدم إضفاء 

الطابع املؤسيس.

ولسوء الحظ، مل يستمر النجاح دامئاً. 

ويتطلب تنفيذ التدخالت املجتمعية تحوالً 

كبرياً يف املواقف واملامرسات. وستكون هذه 

التغيريات صعبة يف األماكن والبلدان ذات 

املوارد القليلة. 
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 ما يجب القيام به: قدمت لوفا نصائح حول الصحة العقلية لحملة تتعلق بكوفيد-19 يف مدغشقر.
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الفصل 5

العمل الجاري حالياً

يتمثل الجانب املرشق يف أن هناك جهوداً 
جارية وتستند إىل األدلة ترمي إىل تعزيز 

الصحة العقلية وحاميتها ورعايتها لألطفال 
واليافعني األشد حاجة للرعاية. ومثة 

مبادرات ناشئة تهدف إىل جمع البيانات 
وإجراء األبحاث لتحقيق فاعلية وكفاءة 

متزايدتني يف هذا العمل. أما الجانب القاتم 
فهو أنه ما زال يتوجب القيام بالكثري جداً 

جداً من العمل.
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يواجه األطفال واليافعون يف جميع دول 

العامل مخاطر عىل صحتهم العقلية. يرى 

البعض أن هذه املخاطر تكمن يف عامل 

الطفل والعامل املحيط به، أي يف البيوت 

والعالقات واملدارس واملجتمعات املحلية. 

ويرى آخرون أن أشد هذه املخاطر يكمن 

، أي املحددات االجتامعية  يف العامل عموماً

كالفقر والنزاعات والكوارث.

وعىل الرغم من الجهود الكبرية لتحسني 

واقع الصحة العقلية لدى األطفال 

واليافعني، هناك حاجة إىل مزيد من 

الجهود. يركز بعض الجهود الناجحة عىل 

املخاطر الناشئة يف عامل الطفل عرب دعم 

الوالدين والقامئني عىل الرعاية ألنهم 

يعتربون األساس يف دعم األطفال واليافعني. 

وتركز جهود أخرى عىل العامل املحيط 

بالطفل كتنفيذ برامج يف املدارس.

ولكن العامل عموماً يؤثر عىل الصحة 

العقلية لألطفال واليافعني. لذا، تتطلب 

املبادرات العاملية والوطنية

تداعى منارصو الصحة العقلية يف العامل 

يف العقد األخري لتشجيع املبادرات املعنية 

العقلية لألطفال  بالتوعية ومعالجة الصحة 

واليافعني. وقد توىل باحثون ومختصون 

إعداد بعض هذه املبادرات،1 فيام تولت 

منظامت دولية قيادة بعضها اآلخر. وقادت 

املجتمعات املحلية واألرس واليافعون 

مبادرات أخرى.

العاملية املبادرات 

قدمت منظمة الصحة العاملية إسهامات 

كبرية يف العقود املاضية، كخطة العمل 

الشاملة الخاصة بالصحة العقلية للفرتة 

2013–2020. تتضمن الخطة أربعة أهداف 

مع غايات ومؤرشات إلرشاد الدول، وهي: 

تعزيز فعالية القيادة وترصيف الشؤون، 

وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة يف املرافق 

الصحية املجتمعية، وتنفيذ اسرتاتيجيات 

للدعم والوقاية، وتعزيز نظم املعلومات 

واألدلة والبحوث.2 ويف عام 2019، ُمددت 

الخطة إىل عام 2030 ملواءمتها مع الجدول 
الزمني ألهداف التنمية املستدامة.3

وأصدرت منظمة الصحة العاملية دليالً 

بشأن مبادرات الوقاية وإدارة االضطرابات 

ذات األولوية يف الصحة العقلية 

واالضطرابات العصبية وتعاطي املخدرات 

كاالكتئاب واالنتحار واالضطرابات 

السلوكية.4 يهدف برنامج رأب الفجوة يف 

الصحة العقلية إىل زيادة املوارد املالية 

 زوجان حنونان: الرعاية الرؤوم من هذا األب يف الجمهورية الدومينيكية ستدعم الصحة العقلية البنه. 

© UNICEF/UN0505385/Cury

معالجة هذه القضايا تغيريات مهمة 

يف القطاعات االجتامعية، ومعالجة 

قضايا محددة كالفقر والتمييز واإلقصاء 

والنزاعات.
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والقوى العاملة املخصصة للصحة العقلية، 

وتقديم إرشادات بشأن املبادرات التي 

تستطيع الوصول إىل عدد أكرب من الناس. 

ويقدم مبادرات ميكن تعديلها لتناسب 

الظروف املحلية والوطنية، وال سيام يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

وركزت منظمة الصحة العاملية أيضاً عىل 

معالجة املحددات االجتامعية املهمة 

للصحة العقلية ومظامل حقوق اإلنسان 

املرتبطة بخدمات الصحة العقلية. ويف عام 

2021، أصدرت منظمة الصحة العاملية 

سلسلة مواد للدول بشأن تقديم خدمات 

صحة عقلية محلية تركز عىل األشخاص، 

وتعالج قضايا حقوق اإلنسان واملحددات 

العقلية كالعنف  االجتامعية املهمة للصحة 
والتمييز والفقر واإلقصاء.5

كام ركزت املبادرات العاملية أيضاً عىل 

الصحة العقلية لليافعني. ففي عام 2016، 

نرشت منظمة الصحة العاملية ترسيع 

العمل العاملي من أجل صحة املراهقني: 

إرشادات لدعم التنفيذ يف البلدان لتزويد 

الحكومات بنهج محدد ملعالجة املخاطر 

الصحية لدى اليافعني مبا فيها مخاطر 

الصحة العقلية.6 ويف عام 2020، أعدت 

منظمة الصحة العاملية أول دليل ملساعدة 

املراهقني عىل االزدهار، وهي مبادرة 

تهدف إىل تقديم برامج لدعم الصحة 

العقلية للمراهقني.7 ويف عام 2021، أعدت 

اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية "دليل 

مساعدة املراهقني عىل االزدهار" الذي 

يقدم إرشادات بشأن معالجة الصحة 

العقلية يف قطاعات الخدمات الصحية 

واالجتامعية والتعليم والقضاء.8 وأطلقتا 

كتاب قصص مصورة للمدرسني الذين 
يعملون مع اليافعني بعمر 10–14 عاماً.9

وتبذل جهود ملعالجة مخاطر الصحة 

العقلية خارج القطاع الصحي أيضاً. 

فمثالً، قامت اليونيسف ومنظمة الصحة 

العاملية ومجموعة البنك الدويل بإعداد 

"إطار الرعاية الحانية من أجل تنمية 

الطفولة املبكرة" (انظر الفصل 2) ملواجهة 

تحديات التنمية املبكرة.10 وقد لعب دوراً 

توجيهياً يف تعزيز مبادرات الصحة العقلية 

للوالدين والقامئني عىل الرعاية واألطفال. 

وقدمت اليونيسف إرشادات بشأن التنشئة 

تستهدف والدي اليافعني ومبادرات تدعم 

القامئني عىل الرعاية.

الوطنية املبادرات 
عىل الرغم من كثري من الجهود العاملية 

الواعدة، ال تزال املبادرات الوطنية ملواجهة 

تحديات الصحة العقلية لدى األطفال 

واليافعني متفاوتة وغري عادلة. ففي 

البلدان الغنية، تعترب فرص تلقي األطفال 

واليافعني عالجاً لألمراض العقلية مرتفعة 

باملقارنة مع البلدان الفقرية حيث يعيش 

العدد األكرب منهم. وحتى يف البلدان التي 

تطبق سياسات وبرامج، يكون تنفيذها 

عشوائياً أحياناً، وتكون الربامج، إن توفرت، 

غري عادلة، ونطاقها ضيق، وغري فعالة، 

وغري مدعمة بأدلة. ومثة فجوات كبرية 

ليس يف السياسات والربامج فحسب، بل 

أيضاً يف البيانات والبحوث الالزمة لتصميم 

برامج شاملة وفعالة.

أظهرت مراجعة نفذتها اليونيسف لبيانات 

مأخوذة من مرشوع "تحسني الصحة 

العقلية لدعم تنمية البلدان" الذي تنفذه 

منظمة الصحة العاملية، وهو قاعدة بيانات 

عىل اإلنرتنت للموارد الوطنية والدولية، 

أن معظم الدول ال متتلك سياسات صحة 

عقلية خاصة باألطفال واليافعني، وتطبق 

إرشادات عامة يف أحسن األحوال. ويصعب 

أيضاً، من خالل املعلومات املتوفرة يف 

قاعدة البيانات، تحديد برامج املعالجة 

والوقاية والتعزيز املنفذة بفعالية، 

تنفق الحكومات 
يف أفقر بلدان 
العامل أقل من 
دوالر أمرييك 

واحد لكل نسمة 
ملعالجة مشكالت 

الصحة العقلية.
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والناجحة يف تلبية احتياجات األطفال 

واليافعني.

وبحسب أطلس الصحة العقلية لعام 

2020 الذي تعده منظمة الصحة العاملية، 

أفاد 68% من الدول األعضاء يف املنظمة 

بتخصيص برنامجني وطنيني عىل األقل 

للوقاية وتعزيز الصحة العقلية يف قطاعات 

متعددة.11 ومن أصل 420 برنامج وقاية 

وتعزيز يف 148 بلداً، ركز 18% عىل التوعية 

بالصحة العقلية وتقليل الوصم، و17% عىل 

املدارس، و15% عىل قضية االنتحار. وشملت 

الفئات األخرى تنمية الطفولة املبكرة، 

والصحة العقلية لدى اآلباء واألمهات، 

والصحة العقلية يف العمل، والصحة العقلية 

والدعم النفيس واالجتامعي بوصفها جزءاً 

من جهود االستعداد للكوارث والحد من 

مخاطرها.

ومثة نقص كبري يف جمع البيانات. فقد 

جمعت 31% فقط من الدول األعضاء 

بيانات عن الصحة العقلية يف القطاع العام، 

و40% جمعتها يف إطار إحصاءات الصحة 

العامة.

ومل يركز أطلس الصحة العقلية لعام 

2020 عىل األطفال واليافعني بالتحديد، 

ويف األماكن التي ركز عليهم فيها، كانت 

الصورة العامة قامتة. وأظهر األطلس أن %53 

فقط من أصل 90 بلداً أجابت عىل أسئلة 

منظمة الصحة العاملية كان لديها خطة 

أو اسرتاتيجية مخصصة للصحة العقلية 

لدى األطفال أو اليافعني. وكان متوسط 

عدد املرافق الصحية الداخلية املخصصة 

لألطفال واليافعني يف تلك البلدان أقل من 

0.5 لكل 100,000 نسمة، وأقل من مرفقني 

للمرىض الخارجيني لكل 100,000 نسمة. 

وبلغ عدد األطباء النفسيني املختصني يف 

معالجة األطفال واليافعني أقل من 0.1 لكل 

100,000 نسمة يف جميع الدول ما عدا 

ذات الدخل املرتفع حيث بلغ الرقم 5.5 

لكل 100,000 نسمة. 

االستثامر

ال تزال هناك فجوات واسعة بني احتياجات 

الصحة العقلية ومتويلها. عىل الرغم من أن 

االستجابة املحدودة يف كثري من البلدان ذات 

الدخل املنخفض أعاقت العملية األخرية 

لجمع البيانات، تشري منظمة الصحة العاملية 

إىل أن الحكومات يف أفقر بلدان العامل تنفق 

أقل من دوالر أمرييك واحد عىل كل شخص 

ملعالجة مشكالت الصحة العقلية. ويصل 

هذا الرقم إىل نحو 3 دوالر أمرييك لكل 

شخص يف بلدان الرشيحة العليا من الدخل 

املتوسط.

بحسب أطلس الصحة العقلية لعام 2020، 

يبلغ متوسط اإلنفاق الحكومي عىل الصحة 

العقلية عاملياً 2.1 يف املئة من متوسط 

اإلنفاق الحكومي عىل الصحة بشكل عام. 

ويستند هذا الرقم عىل بيانات عام 2018. 

وعىل الرغم من أن استجابة البلدان ذات 

الدخل املنخفض والرشيحة الدنيا من 

الدخل املتوسط لطلبات جمع البيانات 

كانت محدودة، فإن التفاوت كان كبرياً. فقد 

بلغ متوسط اإلنفاق الحكومي عىل الصحة 

العقلية 0.08 دوالر لكل فرد يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض، و0.37 دوالر يف بلدان 

الرشيحة الدنيا من الدخل املتوسط، و3.29 

دوالر يف بلدان الرشيحة العليا من الدخل 

املتوسط، و52.73 دوالر يف البلدان ذات 

الدخل املرتفع. 

وأشار األطلس أيضاً إىل أن األفراد واألرس، 

وال سيام يف البلدان الفقرية، تتحمل غالباً 

األعباء املالية لرعاية الصحة العقلية. وهناك 

85% من األفراد يف العامل إما مشمولني 

بتأمني صحي كامل أو يدفعون 20% من 

تكاليف خدمات الصحة العقلية. ولكن 

نفقات األفراد عىل أنفسهم كانت أكرب 

يف أفريقيا، حيث يدفع 41% منهم كامل 

نفقات خدمات الصحة العقلية أو معظمها. 

وبالعكس، يف أوروبا، حيث 98% من األفراد 

مشمولون بالتأمني عىل جميع التكاليف، وال 

تتعدى ما يدفعه األفراد عىل الصحة العقلية 

20%. وذهب أكرث من 70% من النفقات 

العامة عىل الصحة العقلية إىل مستشفيات 

األمراض العقلية يف البلدان متوسطة الدخل 

مقابل أقل من 40% يف البلدان مرتفعة 

الدخل.

وتعترب املساعدات اإلمنائية الدولية 

املخصصة للصحة العقلية قليلة أيضاً. ففي 

الفرتة 2006–2016، كانت نسبتها أقل من 

1% من املساعدات اإلمنائية املقدمة للصحة 

بشكل عام.12 كام أن املساعدات اإلمنائية 

املقدمة لألطفال واملراهقني يف البلدان 

النامية أقل بكثري. وأظهرت دراسة أجريت 

يف عام 2018 تخصيص مبلغ 190.3 مليون 

دوالر كمساعدات إمنائية للصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني يف الفرتة 2007–2015 

أي نحو 0.1% من املساعدات املقدمة 

للصحة بشكل عام.13 ورغم تغرّي النسب مع 

الوقت، شكلت مساعدات الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني نحو 10% من إجاميل 

املساعدات املقدمة للصحة العقلية يف عام 

2007، ولكن هذه النسبة ارتفعت إىل %14 

يف عام 2015. وركزت معظم املساعدات 

اإلمنائية الدولية عىل الوصول إىل األطفال 

واملراهقني يف الحاالت اإلنسانية.
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اإلطار 18. 

العوائق

بحسب مراجعة اليونيسف، مل تتمكن 

املعاهدات واألجندات اإلمنائية واملبادرات 

الدولية من تبني منهج عاملي شامل لتعزيز 

الصحة العقلية وحاميتها، ورعاية األطفال 

واليافعني الذين يعانون من أمراض عقلية. 

وجزئياً، حالت عقبات كبرية دون إحراز 

تقدم يف هذا املجال. وفيام ييل خمسة من 

أبرز العوائق املدمرة:

الوصم: تعترب الوصمة املرتبطة باألمراض 

العقلية أحد أكرث العوائق شيوعاً أمام 

تعزيز الصحة العقلية وحاميتها ومعالجة 

اعتالالتها. فالوصم والتمييز املرافق له متنع 

األطفال واليافعني والقامئني عىل الرعاية 

من البحث عن عالج واملشاركة الكاملة يف 

أرسهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، ومتنعهم 

من عيش الحياة بشكل كامل. ويعزز 

الوصم، سواء كان مقصوداً أم ال، التصورات 

الخاطئة عن الصحة العقلية، ويعيق 

البحوث والتمويل وااللتزام بتلبية احتياجات 

الصحة العقلية لألطفال واليافعني. كام يحد 

من الجهود الرامية إىل فهم العوامل العاطفية 

والنفسية لألطفال واليافعني بشكل كامل. 

ويف بعض الحاالت، ميكن أن يؤدي الوصم 

إىل انتهاكات جسيمة لحقوق األطفال 

واليافعني من ذوي اإلعاقات النفسية 

واالجتامعية.

غياب التنسيق بني القطاعات: الرتكيز عىل 

اضطرابات الصحة العقلية بغرض عالجها 

يف قطاع واحد يضع عوائق كبرية. فالتنسيق 

بني قطاعات متعددة كالصحة، وتنمية 

الطفولة املبكرة، وحامية األطفال، والحامية 

االجتامعية رضوري لتلبية االحتياجات 

املعقدة التي تظهر خالل مراحل الصحة 

العقلية ومسرية الحياة.

قلة املوارد املالية: تُخصص نسبة ضئيلة من 

اإلنفاق الحكومي وإنفاق التنمية الدولية 

لتلبية احتياجات الصحة العقلية. وهذا 

الوضع يجب أن يتغري. فمعظم األطفال 

واليافعني يواجهون مشكالت عقلية خالل 

مرحلة معينة من مراحل حياتهم، وهذا 

يتطلب خدمات التعزيز والحامية. وبعضهم 

سيحتاج عالجاً الضطرابات الصحة العقلية.

قلة املوارد البرشية: تعترب املوارد البرشية 

املخصصة للصحة العقلية غري كافية يف 

معظم األحيان. وحتى عند توفرها، تركز 

عىل عالج اضطرابات الصحة العقلية، 

وتتجاهل تعزيز الصحة العقلية وحاميتها. 

لذا فإن زيادة عدد أخصايئ الصحة العقلية 

أمر جوهري، وكذلك زيادة املعلومات 

العامة عن الصحة العقلية يف جميع 

املجاالت املهنية لتقديم خدمات التعزيز 

والحامية الرضورية.

انتهاكات حقوق اإلنسان: األطفال 

واليافعون الذين يستخدمون خدمات 

الصحة العقلية أكرث عرضة للتمييز والتحامل 

واالعتداءات واإلقصاء والفصل االجتامعيني. 

ويف بعض الحاالت، يتم إدخال األطفال 

بشكل غري قانوين أو تعسفي إىل مرافق 

الرعاية الصحية وإعطائهم كميات كبرية 

من األدوية، ويحرمون من استقالليتهم 

وإرادتهم وتفضيالتهم.14 إن مواجهة املواقف 

واملامرسات التي تهمش الصحة العقلية 

ومن يعانون من إعاقات نفسية واجتامعية 

رضوري لتطوير خدمات الصحة العقلية 

التي يويص بها مجلس حقوق اإلنسان، 

وتطوير خدمات محلية تركز عىل الناس، 

وال تشمل إعطاء كميات كبرية من األدوية 

وتقديم عالجات غري مناسبة.
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صنع الفارق

عىل الرغم من وجود فجوات كبرية، تم 

تنفيذ واختبار برامج وسياسات مدعمة 

باألدلة لتعزيز الصحة العقلية وحاميتها، 

ورعاية األطفال واليافعني األكرث ضعفاً. 

تُدمج العديد من هذه الجهود يف برامج 

حالية يف مجاالت التنشئة والتعليم والحامية 

االجتامعية والرعاية الصحية واإلغاثة 

اإلنسانية. وميكن لكثري منها تخطي الحدود 

التقليدية إلرشاك قطاعات متعددة.

التنشئة 
يشكل القامئون عىل الرعاية عامل الطفل 

خالل أول عقدين من حياته، ويعتربون 

مصدر ارتباط صحي، ويقومون بدور 

العازل ضد الصدمات النفسية التي تؤدي 

إىل ضغوط مرضة.15 ولكن كثرياً من هؤالء 

يحتاج دعم برامج التنشئة لتأدية هذا الدور 

الحاسم. 

بحسب توصيات إطار الرعاية الحانية، توجه 

كثري من برامج التنشئة القامئني عىل الرعاية 

بشأن سبل تقديم تغذية متكاملة، والتفاعل 

اإليجايب مع الطفل، واملشاركة يف التحفيز 

التفاعيل ونشاطات التعلم يف البيت. وقد 

بدأت هذه الربامج تزيد من تركيزها عىل 

تزويد القامئني عىل الرعاية بالدعم املطلوب 

لرعاية األطفال واليافعني.

 تشري تقييامت برامج التنشئة إىل 

إسهامها يف تعميق الروابط بني القامئني 

عىل الرعاية واألطفال، وتقليل مامرسات 

التنشئة القاسية، وتحسن التنمية اإلدراكية 

لألطفال.16 مثالً، أظهرت إحدى الدراسات 

أن 88% من الربامج يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط حقق نتائج إيجابية 

مثل تحسني سلوكات التنشئة وعمل األرسة 

والصحة العقلية لدى األطفال واليافعني.17 

وأسهمت هذه الربامج يف املشاركة الفعالة 

للعامل العاديني واألخصائيني املدربني يف 

مجاالت تكميلية، وهو مكون حاسم لتوسيع 
هذه الربامج يف البلدان منخفضة الدخل.18

تنشئة لصحة مدى الحياة 

عىل الرغم من أن معظم برامج التنشئة 

املدعمة باألدلة تنفذ يف بلدان مرتفعة 

الدخل، هناك جهود بارزة يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط.19 مثالً، يقدم 

برنامج "تنشئة من أجل صحة مدى الحياة" 

(PLH) حزمة برامج تنشئة مدعمة باألدلة 

ومنخفضة التكلفة وبرامج تنشئة منزلية 
تعتمد عىل عامليني محليني غري مختصني.20

يضم الربنامج، الذي أطلقته منظمة الصحة 

العاملية واليونيسف ورشكاء آخرون يف عام 

2013، أربعة حزم تفاعلية حسب العمر 

مدعمة بأدلة عن قضايا تنمية األطفال 

كاالرتباط الحميم، والتنمية اإلدراكية، 

وإدارة السلوك، والتعلم االجتامعي، وحل 
املشكالت.21

اختربت فعالية الربنامج لدى أربع فئات 

عمرية، وحقق نتائج ناجحة يف االنتباه 

والتنمية االجتامعية والعاطفية، وحساسية 

القامئني عىل الرعاية.22 وأسهمت الربامج 

أيضاً يف تقليل مشكالت السلوك والرتبية 

القاسية. وأسهم بعضها يف تقليل اضطرابات 

الصحة العقلية لدى القامئني عىل الرعاية.

بالنسبة للمراهقني، مل تحسن هذه الربامج 

نتائج الصحة العقلية تحديداً، لكنها قللت 

العنف األرسي واكتئاب القامئني عىل الرعاية 

وتعاطي الكحول واألدوية. وأدت أيضاً إىل 
تحسينات يف الشؤون املالية لألرسة.23

انطلق برنامج "تنشئة من أجل صحة مدى 

الحياة" يف جنوب أفريقيا، ولكن مثة خطط 

للوصول إىل أكرث من 500,000 أرسة بحلول 

عام 202224. وينفذ الربنامج حالياً يف أكرث 

من 25 بلداً ذا دخل منخفض أو متوسط 

يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وأوروبا 

الرشقية، وجنوب وجنوب رشق آسيا، 

والكاريبي.

 العناية بنامء الطفل

 (CCD) شكل برنامج العناية بنامء الطفل

محطة بارزة يف مجال تنمية الطفولة 

املبكرة، ومهد الطريق لربامج تنشئة أخرى 

مدعمة باألدلة. انطلق الربنامج يف تسعينات 

القرن املايض لتعزيز التعلم املبكر والرعاية 

املستجيبة اللذان يشكالن ركيزتا إطار 
الرعاية الحانية.25

بشكل عام، يتم إدراج تدخالت هذا الربنامج 

يف خدمات التعليم والصحة والحامية 

االجتامعية، ويتوىل تقدميها، يف معظم 

الحاالت، أخصائيون صحيون مدربون يف 

املنازل أو العيادات املحلية.26 وهي تشجع 

القامئني عىل الرعاية عىل استخدام األدوات 

املنزلية واأللعاب املصنوعة يف املنزل لتحفيز 

مهارات األطفال الحركية واالجتامعية 

واإلدراكية واللغوية، واستخدام اللعب 
بفعالية لتعزيز مهارات التنشئة.27



بايل مشغول: تعزيز الصحة العقلية لألطفال وحاميتها ورعايتها  125  

نُفذ هذا الربنامج، مع بعض التعديالت، يف 

23 بلداً عىل األقل. وتشري التقييامت إىل 

تحسن مامرسات التنشئة والتفاعل بني 

القامئني عىل الرعاية واألطفال. وأسهم يف 

تحسني تنمية األطفال اإلدراكية واللغوية 

والحركية. 28 ففي باكستان، أظهر تقييم 

عشوايئ، بعد أربع سنوات من تنفيذ 

الربنامج، بأن األطفال املشاركني فيه امتلكوا 

مهارات إدراكية ولغوية وحركية واجتامعية 
وعاطفية أفضل من األطفال اآلخرين.29

التعليم 
مع منو األطفال، تتوسع بيئتهم لتشمل العامل 

املحيط بهم. وبالتزامن مع ذلك، تصبح 

املدرسة واملدرسون واألقران مصادر رئيسية 

للتعلم والتواصل االجتامعي، ويؤثرون عىل 

تنميتهم العاطفية والسلوكية واألخالقية.

تشكل املدارس بيئات صحية وشاملة 

للجميع حيث يتعلم األطفال مهارات مهمة 

تعزز عافيتهم، وتعدهم للمستقبل.30 ولكن 

يف املدارس أيضاً، يواجه األطفال التنمر 

والعنرصية والتمييز وضغط األقران والتوتر 

بسبب األداء األكادميي. ولذلك، تعد بيئات 

وقد بدأت هذه 
الربامج تزيد من 

تركيزها عىل

تزويد القامئني عىل 
الرعاية بالدعم 

املطلوب لرعاية 
األطفال واليافعني.

ناصح من األقران: يف بنغالديش، تقوم شارمني، 18 عاماً يسار الصورة، مبشاركة املعرفة املستقاة من الخدمات 

 الصحية الصديقة للمراهقني مع والدتها مينو علم.
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التعلم منصات حاسمة حيث تشجع برامج 

منخفضة التكلفة ومقبولة ثقافياً إرشاك 

الجميع، وتعزيز الصحة العقلية وحاميتها.31 

وميكن للربامج املدرسية الوصول إىل 

األطفال واليافعني الذين هم بأمس الحاجة 

إىل الرعاية، وال يستطيعون الحصول عىل 
خدمات الصحة العقلية.32

شكلت إطارات التعلم االجتامعي والعاطفي 

يف العقود األخرية العمود الفقري للكثري 

من املبادرات املدرسية،33 فقد قدمت نهجاً 

فعاالً لتعزيز الصحة العقلية وحاميتها.34 

تشمل األساليب املنهجية للتعلم االجتامعي 

والعاطفي مبادرات تلبي االحتياجات 

التنموية والثقافية لألطفال واليافعني 

وأرسهم ومجتمعاتهم املحلية.35 وميكن أن 

تسهم هذه املبادرات العاملية، إن نفذت 

بشكل جيد، يف تزويد األطفال واليافعني 

بالقدرات اإلدراكية والسلوكية والعاطفية 

الرضورية ملساعدتهم يف النجاح األكادميي، 

ومواجهة تحديات الحياة، والتفاعل اإليجايب 
مع اآلخرين.36

أظهرت تقييامت برامج التعلم االجتامعي 

والعاطفي تحقيق نتائج أكادميية واجتامعية 

وسلوكية إيجابية.37 وأثبتت فعالية أساليب 

التعلم االجتامعي والعاطفي التي تضم 

whole-) برامج تشمل املدرسة بأكملها

school approach) وبرامج محددة 

تستهدف األطفال واليافعني املعرضني 

للخطر.38 مثالً، قد تتضمن األساليب التي 

تشمل املدرسة بأكملها أندية مخصصة 

للفتيات، ومساحات خرضاء، ومنتديات 

ملناقشة قضايا النوع االجتامعي وامليول 

الجنسية مرتافقة مع برامج محددة ملعالجة 

مخاطر الصحة العقلية كالتدخني والتنمر 

وحمل املراهقات.39 ولكن الدراسات أظهرت 

أن النجاح، بغض النظر عن النهج املتبع، 

يتطلب تنفيذاً جيداً، وموارد كافية، ودعم 

املدرسني واألرس واملدارس واملجتمعات 
املحلية.40

تعزيز قاعدة األدلة عن الربامج املدرسية 

لتعزيز صحة املراهقني

يعترب برنامج تعزيز قاعدة األدلة عن 

الربامج املدرسية لتعزيز صحة املراهقني 

(SEHER) يف والية بيهار يف الهند مثاالً عىل 

برامج تعزيز الصحة العقلية التي ترشك 

املدرسة بأكملها وتضم مكونات عديدة 

ويتم تطبيقها وتجريبها عىل نطاق واسع. 

يتضمن الربنامج نشاطات لجميع الطالب، 

ويقدم استشارات فردية للطالب املحتاجني 

لها. ويعمل بالتعاون مع برنامج تدريب 

عىل مهارات الحياة مدمج يف الحصص 

الدراسية.41 

أظهرت التقييامت نجاح الربنامج يف خلق 

بيئة مدرسية إيجابية تضم عالقات قوية 

وحانية بني املدرسني والطالب، وتعزيز 

شعور االنتامء بني الطالب.42 وكانت النتيجة 

انخفاض معدالت االكتئاب والتنمر والعنف. 

ومن املثري لالهتامم أن الربنامج كان ينجح 

يف تحسني مواقف الطالب تجاه املساواة بني 

الجنسني واالكتئاب والتنمر والعنف عندما 

كان القامئون عليه استشاريون. وبالعكس، 

كان يحقق أثراً ضعيفاً عندما يتوىل 
املدرسون تقدميه.43

مبادرة العمل اإليجايب

مثل برنامج "تعزيز قاعدة األدلة عن الربامج 

املدرسية لتعزيز صحة املراهقني"، تعد 

مبادرة العمل اإليجايب منوذجاً لربامج الصحة 

العقلية التي ترشك املدرسة بأكملها وتستند 

إىل بحوث قوية.44 بدأ تطبيق هذه املبادرة 

يف عام 1977، وتنفذ يف أكرث من 16,000 

مدرسة، بشكل رئييس يف الواليات املتحدة. 
وقد أثبتت فعاليتها وجدوى تكلفتها.45

تشجع مبادرة العمل اإليجايب، التي تستند 

إىل علم النفس اإليجايب، األطفال واملراهقني 

عىل تبني أفكار إيجابية تقود إىل سلوكات 

إيجابية ومشاعر تقدير الذات. املبادرة 

مصممة لألطفال واليافعني من فئات عمرية 

محددة ابتداء من خمس سنوات حتى 18 
سنة.46

أظهرت تقييامت برامج العمل اإليجايب تحسناً 

يف سلوك الطالب وتحصيلهم األكادميي.47 مثالً، 

أظهرت دراسة شملت 1,170 طالباً بعمر 8–14 

عاماً يف 14 مدرسة قليلة الدخل يف شيكاغو 

انخفاضاً طفيفاً، ولكنه مهم، يف السلوكات 

التخريبية والعنف والتنمر واالكتئاب والقلق 

خالل فرتة ست سنوات. وأشارت الدراسة 

أيضاً إىل شعور الطالب برضا أكرب عن حياتهم، 

وتحسن تحصيلهم األكادميي، وانخفاض 

تعاطيهم للمخدرات.48 وأظهرت الدراسات أيضاً 

تحسن نتائج الطالب مع ازدياد وصولهم إىل 
برامج العمل اإليجايب.49

تعد بيئات التعلم 
منصات حاسمة 

حيث تشجع برامج 
منخفضة التكلفة 

ومقبولة ثقافياً 
إرشاك الجميع، 
وتعزيز الصحة 

العقلية وحاميتها.
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الحامية االجتامعية
يتطلب تأثري العامل عموماً عىل الصحة 

العقلية برامج تعالج بعض املحددات 

االجتامعية التي تؤثر عىل حياة األطفال 

واليافعني. ورغم أن برامج الحامية 

االجتامعية ال تستهدف الصحة العقلية 

بالرضورة، فإنها توفر مسارات حاسمة 
ملعالجة عوامل الخطورة املرتبطة بالفقر.50

بشكل عام، تهدف برامج الحامية 

االجتامعية إىل منع فقر األطفال، وحاميتهم 

من آثاره، وتعزيز الفرص االقتصادية القادرة 

عىل مواجهة اختالل توازن القوى الذي 

يديم الفقر والضعف.51 وتدمج هذه الربامج 

غالباً يف قطاعي التعليم والصحة، وتشمل 

أساليب كاإلعانات النقدية، واإلعفاءات 

الرضيبية، والضامن االجتامعي، والخدمات 

االجتامعية، ودعم فرص العمل. 

تؤثر برامج اإلعانات النقدية عىل الصحة 

العقلية لألطفال واملراهقني من خالل زيادة 

الحضور يف املدارس، واألمن الغذايئ، والحصول 

عىل الرعاية الصحية والخدمات االجتامعية. 

وأسهمت اإلعانات النقدية يف خفض املخاطر 

الشائعة للصحة العقلية كتدهور الصحة 

الجسدية، وعنف الرشيك الحميم.52 وكان 

لإلعانات النقدية املقدمة لليافعني أثر إيجايب 
يف تطورهم اإلدرايك والسلويك.53

 وميكن تحقيق تأثريات مبارشة أيضاً. مثالً، 

أظهرت دراسات حديثة أن برامج اإلعانات 

النقدية املرشوطة أسهمت يف تقليل االنتحار 

بنسبة 18% يف إندونيسيا، و3.4–7.9% يف 

الربازيل.54 وكان األثر أكرب عىل النساء. ويف 

ماالوي، أسهمت تلك اإلعانات يف تقليل أعراض 

االكتئاب بنسبة 15% لدى اليافعني بعمر 15–22 
عاماً، وتحقيق نتائج أوضح لدى اإلناث.55

الشباب اآلمن

باتت برامج الحامية االجتامعية بشكل 

متزايد تقدم باالقرتان مع الخدمات 

االجتامعية.56 ففي تنزانيا، تضمن برنامج 

الشباب اآلمن (Ujana Salama) برنامجاً 

لإلعانات النقدية للمراهقني بعمر 14–19 

عاماً مع تدريب عميل وتوجيه ومنح 

وخدمات صحية. وأظهر تقييم الربنامج 

إسهامه يف انخفاض أعراض االكتئاب.57 

وبعد عام، تحسنت الصحة العقلية وتقدير 

الذات لدى املراهقني واملراهقات، وتحسنت 

معارفهم عن الصحة الجنسية واإلنجابية 

وعن فريوس اإليدز، وأظهرت دراسات عن 

الربنامج انخفاض العنف الجنيس، وارتفاع 

حضور الفتيات يف املدارس. 

 الجسور والجسور بلس

 يف أوغندا، أدت الربامج االقتصادية التي 

تضمنت تدريباً عىل مهارات الحياة املالية 

إىل تحسني الصحة الجسدية والعقلية، 

واالستقرار املايل، واألمن الغذايئ للمراهقني 
الذي أصبحوا يتامى بسبب فريوس اإليدز.58

قدمت برامج جسور وجسور بلس حوافز 

ادخار ميكن استخدامها للتعلم، وورشات 

ملحو األمية املالية، وتوجيه األقران. وقُدمت 

الربامج للمراهقني يف الصفني الخامس 

والسادس، واستمرت نحو عامني.

وأشارت دراسة شملت 1,383 مراهقاً إىل 

نجاح الربنامجني يف تحسني الصحة العقلية 

املقيّمة ذاتياً. وبعد انتهاء الربنامجني مبارشة، 

انخفضت أعراض االكتئاب واليأس. وظهر 

أن املراهقني يف برنامج جسور بلس الذين 

حصلوا عىل حوافز ادخار أكرب انخفضت 

لديهم مستويات اليأس لفرتة أطول.

ورغم أن برامج 
الحامية االجتامعية 
ال تستهدف الصحة 
العقلية بالرضورة، 

فإنها توفر مسارات 
حاسمة ملعالجة 
عوامل الخطورة 
املرتبطة بالفقر.
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دراسة حالة

إسبانيا

رحلة من أجل سرب أغوار الصحة العقلية: نهج 
مراٍع لالعتبارات الثقافية يف مجال رعاية الصحة 

العقلية لدى الشباب املهاجرين 

يرى د. فرانسيسكو كوالزوس أن 

واألطفال  واملهاجرات،  املهاجرين 

بذويهم،  املصحوبني  غري  املهاجرين 

بوصفه  معهم  يعمل  الذين  والشباب 

وهم  التشخيص.  مجرد  يتجاوز  طبيباً 

بحاجة إىل أكرث من مجرد استجابة عادية 

لتعزيز  النفيس؛  الطبيب  لهم  يقدمها 

وحاميتها. العقلية  صحتهم 

يقول كوالزوس، وهو طبيب 

نفيس ومؤسس برنامج الصحة 

العقلية العابر للثقافات لألطفال 

املهاجرين غري املصحوبني بذويهم 

واملهاجرين واملهاجرات الشباب 

يف مستشفى فال دي هيربون 

بربشلونة: "يفرض علينا التزامنا أن 

نبحث عن البدائل املنصفة، وذات 

الكفاءة الثقافية، واملتكيفة مع 

االحتياجات الخاصة بكل مجموعة 

سكانية نقدم لها خدمات؛ فااللتزام 

بالكفاءة الثقافية هو ما يحكمنا".

متثل الكفاءة الثقافية املبدأ التوجيهي 

لربنامج الصحة العقلية العابر للثقافات، 

والذي يصل إىل األطفال والشباب املدرج 

بعضهم يف نظام حامية األطفال يف إسبانيا، 

وغريهم من الذين يعيشون يف الشوارع. 

فكثريون يعتقدون أن ظروفهم وتجارب 

حياتهم معقدة وعصيبة.

ووفقاً للدكتور كوالزوس، واجه كثري منهم 

تحديات حتى قبل أن ينطلقوا يف رحالت 

هجرتهم، وتشمل هذه التحديات التهميش 

يف بلدهم األصيل، والعنف يف بيوتهم، من 

قبيل العنف الجسدي، واإليذاء، واإلهامل. 

وكثري منهم واجهوا أيضاً عنفاً وِمَحناً يف أثناء 

عبورهم.

 ومتى وصلوا إىل مقصدهم، يخرب كثريون 

عن قلق وإحباط بسبب وضعهم بوصفهم 

الجئني يف إسبانيا. ويعاين بعضهم أيضاً 

الضغط الذي تفرضه عليهم توقعات أرُسهم، 

وصعوبة إيجاد عمل، وإرسال التحويالت إىل 

بلدهم األصيل. ويعاين بعضهم من تعاطي 

املخدرات.

إىل جانب ما سبق، يضطر األطفال 

املهاجرون والشباب، يف معظم األحيان، إىل 

مواجهة اإلقصاء االجتامعي، وتحدي التعامل 

بلغة جديدة ويف ثقافة جديدة.

يتناول برنامج الصحة العقلية العابر 

للقارات، الذي أُسس عام 2001 يف مستشفى 

فال دي هيربون، التفاعل املعقد للمخاطر 

املحدقة بالصحة العقلية الخاصة باألطفال 

املهاجرين والشباب، من أجل االستجابة 

لها بفعالية. يدرج الربنامج مختصني من 
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منظامت غري حكومية، ويدرب وكالء الصحة 

العقلية باملجتمع املحيل، ومختيص الصحة 

النفسية باستخدام مسار مصمم خصوصاً 

إلعداد تقييامت مراعية لالعتبارات الثقافية 

وتقديم املساعدة متعددة االختصاصات.

رشاكتنا مع سوبراكسيو، وهي منظمة 

غري حكومية تصل إىل الشباب املهاجرين 

الذين يعيشون يف الشوارع، مثال عىل 

ذلك. وعىل نحو خاص، يقدم مرشوعها 

سباي نهجاً متعدد االختصاصات، يهدف 

إىل التصدي لتحديات الالجئني والالجئات 

واألطفال املهاجرين، باستخدام إجراءات 

تدخلية تشمل التعليم، والرياضة، واإلدماج 

االجتامعي، ودعم الصحة العقلية. ويف 

صميم إجراءات الصحة العقلية التدخلية 

يكمن اإلدراك بأن الخلفية الثقافية الخاصة 

بالشباب تُعد جزءاً ال يتجزأ من صحتهم 

العقلية.

وبدعم من اللجنة الوطنية اإلسبانية 

لليونيسف والسلطات املحلية واإلقليمية، 

من املتوقع أن يتوسع برنامج الصحة العقلية 

ذه مستشفى فال  العابر للثقافات والذي تُنفِّ

دي هيربون ليُدمج يف نظام حامية األطفال 

يف كتالونيا.

قنديل،  دينايل  عبداللّه  يقول 

املحيل  املجتمع  صحة  وكالء  أحد 

يعمل مع كوالزوس يف  الذي 

العابر  العقلية  الصحة  برنامج 

عامل  الثقافة  "تَُعد  للثقافات: 

وأضاف  وقائّياً".  وعاماًل  خطر 

الربنامج،  هذا  "قبل  قائاًل: 

ُيقدم سوى خدمات  َيكُْن  مل 

النهج  أما  الشفهية.  الرتجمة 

من  أكرث  فهو  للثقافات  العابر 

متكامل  منوذج  هو  بكثري،  ذلك 

هائلة". نتائج  وتحصيل  للعمل 

يرى كوالزوس أن نجاح الربنامج يظهر 

الذين عمل  الكثريين،  الشباب  يف 

معهم ألعوام. ويتذكر، عىل نحو خاص، 

تعاطي  عاىن من  مهاجراً  مغربيّاً  شابّاً 

واعتقاالت رجال  والترشد،  املخدرات، 

أن يجد  الهجرة قبل  الرشطة وسلطات 

سوبراكسيو. يف  سبيله 

ال يزال هذا الرجل اليافع متطوعاً نشطاً يف 

سوبراكسيو، حتى يف أثناء بحثه عن عمل 

وتلبية متطلبات والدته يف املغرب التي 

تحتاج إىل مساعدة مالية منه.

واجه كوالزوس مفاجآت، أيضاً. فيقول: 

"يقبَلُني األطفال واملهاجرون واملهاجرات 

الشباب ُرغم الوصمة االجتامعية املرتبطة 

بالصحة العقلية واألطباء النفسيني؛ أشعر 

بأنني أصبحت جزءاً أساسيّاً من توازن 

حياتهم".

 عبور الثقافات: يقول الدكتور فرانسيسكو كوالزوس، إىل اليسار: "كل شخص فريد من نوعه ويجب أن يعامل عىل هذا النحو".
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أنظمة الرعاية الصحية 
األولية

ال يزال عدد كبري من األطفال واليافعني 

غري قادرين عىل الحصول عىل خدمات 

الوقاية وتعزيز الصحة العقلية ورعايتها. 

فنقص الخدمات وأخصائيي الصحة 

العقلية يؤدي إىل حرمان األطفال 

واليافعني من الدعم الذي يحتاجونه. 

وحتى عند توفر الخدمات، يؤدي انخفاض 

جودتها والوصمة املرتبطة برعاية الصحة 
العقلية إىل إبعادهم عنها.59

تتطلب زيادة الوصول إىل خدمات الصحة 

العقلية لقاء األطفال واليافعني يف أماكن 

وجودهم كاملنازل واملدارس. وميكن ملقدمي 

خدمات الرعاية الصحية األولية، وال سيام 

عىل املستوى املحيل، توفري منصة حاسمة 

لتعزيز الصحة العقلية وحاميتها، وتقديم 

الرعاية لألطفال واليافعني املعرضني للخطر. 

تقر خطة العمل الخاصة بالصحة العقلية 

التي أعدتها منظمة الصحة العاملية 

بالدور املهم للرعاية األولية يف الصحة 

العقلية، وتويص بإدماج رعاية الصحة 

العقلية ومعالجتها يف الرعاية الصحية 

األولية كطريقة لالبتعاد عن املواقف 

التي تربط الصحة العقلية مع أساليب 

اختصاصية وطبية.60 وتشمل الجهود 

األخرى برنامج تحسني رعاية الصحة 

التابعة للمعهد  العقلية ومراكز التوسع 

الوطني للصحة العقلية.61 يركز الربنامجان 

عىل دراسة الظروف املحلية، وإرشاك 

أخصائيني صحيني محلني مدربني، وتأسيس 

خدمات تلبي احتياجات محلية محددة. 

ولكن جهود دمج الصحة العقلية يف 

مراكز الرعاية األولية ال تركز لألسف عىل 

االحتياجات الخاصة لألطفال واليافعني.

التفكري الصحي  برنامج 

 يتواصل برنامج التفكري الصحي مع 

األمهات ملعالجة اكتئاب الفرتة املحيطة 

بالوالدة يف باكستان منذ عام 200762. 

يدمج الربنامج الصحة العقلية يف منصة 

الرعاية الصحية األولية. يف البداية، توىل 

تقدميه مؤسسة معروفة تسمى ليدي 

 (Lady Health للعاملني الصحيني

(Workers تضم أخصائيي رعاية صحية 

أولية محليني، ولكن الربنامج حالياً يضم 
أفراداً مدربني من السكان املحليني.63

يستند الربنامج إىل العالج اإلدرايك 

والسلويك، ويتضمن أربع جلسات أسبوعية 

للحوامل يف شهرهم األخري، وثالث جلسات 

يف الشهر التايل للوالدة، وجلسات شهرية 
يف األشهر التسعة التالية.64

أظهرت التقييامت األولية للربنامج 

مساهمته يف تقليل حاالت االكتئاب إىل 

النصف. وأفادت األمهات املشاركات 

بارتفاع التفاعل مع أطفالهن، وزيادة 

استخدام حبوب منع الحمل. وانخفضت 

نسبة إصابة املواليد املشاركني يف الدراسة 

باإلسهال، وارتفعت نسبة تلقيهم 

للقاحات.65 وأظهرت دراسة متابعة 

أجريت بعد سبع سنوات انخفاض 

االكتئاب بنسبة 17% لدى األمهات 

املشاركات يف الربنامج. وأظهرت أيضاً 

استثامر األمهات مزيداً من الوقت واملال 
يف رعاية أطفالهن.66

وبعد نجاحه، ُدمج برنامج التفكري الصحي 

يف الربنامج الوطني لألمراض غري املعدية 

والصحة العقلية يف باكستان، وأُدرج يف 

حزمة الرعاية الصحية الشاملة يف البلد، 

ويف خطة الرئيس لتعزيز الصحة العقلية 

للباكستانيني. وأُدرج أيضاً يف دليل برنامج 

رأب الفجوة يف الصحة العقلية التابع 

ملنظمة الصحة العاملية، وطُبق يف دول 

أخرى كبنغالدش وبوليفيا والهند ونيجريا 

وبريو67 وفيتنام68. وتنفذ حالياً مشاريع 

تتطلب زيادة 
الوصول إىل 

خدمات الصحة 
العقلية لقاء 

األطفال واليافعني 
يف أماكن وجودهم. 
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تجريبية يف الصني، وعرب تطبيق عىل 
الهواتف الذكية يف كينيا.69

مبادرة Headspace )الحالة الذهنية(

هي إحدى أقدم املبادرات التي تستهدف 

اليافعني، وتشمل نظاماً ملراكز الرعاية 

الصحية األولية لليافعني والشباب 

بعمر 12–25 عاماً يف أسرتاليا.70 تدمج 

املبادرة الصحة العقلية يف الربامج املعنية 

بتقديم الدعم املهني، والصحة الجسدية 

والجنسية، وتعاطي الكحول واملخدرات.71 

وهي تقدم خدمات عرب اإلنرتنت والهاتف 

والرسائل النصية. كام تقدم للمدارس 

االبتدائية والثانوية أدوات تساعد املدرسني 

والوالدين يف دعم الطالب الذين يعانون 

من اضطرابات صحة عقلية. وتقدم بعض 

املراكز خدمات صحة عقلية اختصاصية 

لرعاية األطفال واليافعني ممن يعانون من 

اضطرابات معقدة مبا يف ذلك الُذهان.

تعترب مشاركة املراهقني واليافعني مكوناً 

حاسامً من املبادرة، فهم يشاركون يف 

اتخاذ القرارات املتعلقة برعايتهم، 

املبادرة  ويعملون كمستشارين لتطوير 

ووضع اسرتاتيجيتها وخطط عملها. 

وتستهدف املبادرة فئات معروفة تاريخياً 

بأنها أقل طلباً لخدمات الصحة العقلية 

كأطفال ويافعي السكان األصليني وسكان 

جزر مضيق توريس ومجتمع امليم عموماً.

منذ قيام املؤسسة الوطنية للصحة 

العقلية للشباب واليافعني يف أسرتاليا 

بإطالق املبادرة، منت من 10 مراكز إىل 

شبكة وطنية تضم 110 مراكز. وأبرزت 

التقييامت النتائج اإليجابية عىل الصحة 

العقلية لدى األطفال واليافعني. ولكن 

هناك تحديات مثل طول فرتة االنتظار 

للحصول الخدمات ونقص الكوادر 

العاملة.72 وتؤدي أساليب التمويل إىل 

الضغط عىل بعض الخدمات التي تهدف 

إىل تقديم حلول شاملة.

 دعم األبوة واألمومة: تتلقى أم املشورة يف فحص صحي روتيني يف السلفادور.
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دراسة حالة

رسي النكا

 املصاحبة: استجابة مجتمعية الحتياجات
الصحة العقلية يف أعقاب النزاعات

عندما وصلت سوجارنا كاناجراتنام إىل تيليباالي 

بدراجتها النارية الصغرية، استقبلها األطفال يف 

هذه املدينة الصغرية التي تقع يف شامل رسي 

النكا باألحضان.

وثق هؤالء األطفال فيها، واستمتعوا بالفن، 

والدراما، ورواية القصص التي أدخلتها إىل 

حياتهم، وهي أنشطة تهدف إىل مساعدتهم 

يف البوح مبا يرُِسُّونه يف أنفسهم، ومواجهة 

مخاوفهم ومصادر قلقهم.

تقول كاناجراتنام، مستشارة يف 

الصحة العقلية: "هذا مكان تاريخه 

ميلء باالضطرابات، ولكنني سعيدة 

ألنني أعمل مع األطفال هنا".

تعمل كاناجراتنام لدى شانثيهام، وهي منظمة 

الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي التي 

تركز عىل حالة املناطق الخارجة من النزاعات 

يف األجزاء الشاملية والرشقية من رسي النكا. 

منذ عرشة أعوام، وملدة ثالثة عقود تقريباً، 

كانت املنطقة تشكل بؤرة النزاع املسلح الذي 

تسبب يف قتل األطفال واألرس، وإصابتهم، 

ونزوحهم الذي طال أمده يف املخيامت.

يف أعقاب النزاع، كافحت األرُس واألطفال من 

أجل البدء يف تبني منط جديد من العيش. وقد 

ألحق النزوح السابق، والعودة، وإعادة التوطني، 

عند البعض، خسائر لدى األرس والهياكل 

املجتمعية، فأصبح األطفال والشباب معرضني 

لخطر العنف واإلهامل.

وعىل رأس رضوب الكفاح هذه، تواجه األرُس 

التي سبق أن نزحت الوصمة املرتبطة بكونهم 

"سكان املخيامت"، وذلك عند محاولتهم بناء 

بيوت وحياة جديدة.

يشكل العمل الذي تضطلع به كانجراتنام يف 

تيليباالي جزءاً من مبادرة شانثيهام املجتمعية 

للصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي 

يف إقليم جافنا شامل رسيالنكا، وكانت هذه 

املبادرة مفعلة يف الفرتة من 2017 إىل 2019.

كجزء من املبادرة، أجرت كاناجراتنام وغريها 

من املستشارين تقييامت تخص َمطالب الصحة 

العقلية والدعم النفيس واالجتامعي يف املدن 

والقرى، وتوصلوا مع القادة املحليني بشأن 

أهمية الصحة العقلية، ووضعوا آليات إحالة، 

ووفروا برامج توعية مجتمعية عن مواضيع 

تشمل الرتبية وقيادة الشباب. وحتى اآلن، خدم 

الربنامج 8 آالف مستفيد، وتناول 180 حالة 

من حاالت تقديم االستشارة. وفضالً عىل ذلك، 

ساعدت املنظمة يف تأسيس الِفرَق األساسية 

لرفاه األطفال املكونة من أعضاء املجتمع 

املحيل، والذين استفادوا من عالقاتهم املحلية 

يف تحديد األطفال واملراهقني واملراهقات 

املحتاجني لخدمات املبادرة.
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ويَُعد "املتصاحبون واملتصاحبات" محور هذه 

األنشطة، وهم متطوعون ومتطوعات ترتاوح 

أعامرهم بني 19 و26 عاماً، استطاعوا تحديد 

االحتياجات النفسية االجتامعية، واملسائل ذات 

ح قادة  الصلة بأحيائهم، وقدموا الدعم لها. رشَّ

محليون هؤالء املتطوعني واملتطوعات، ثم 

تلقوا تدريباً واكتسبوا خربات ميدانية. عندما 

أصبح املتطوعون واملتطوعات جاهزين، تحملوا 

مسؤولية: 

مساعدة األشخاص املحتاجني للدعم 	 

االستشاري، وذلك عرب ترتيب لقاءات 

بني املجموعات ملناقشة املسائل 

املهمة.

االستفادة من انخراطهم يف املجتمع، 	 

للتعرف عىل األفراد واألرُس املحتاجة 

للصحة العقلية والدعم النفيس 

االجتامعي، وإحالتهم إىل مقدمي 

خدمات محرتفني.

الوصول إىل األطفال والشباب 	 

املنقطعني عن املدرسة، أو املعرضني 

لخطر الترسب، وتشجيعهم عىل 

مواصلة تعليمهم.

سمح النهج املجتمعي الخاص بالصحة العقلية 

والدعم النفيس االجتامعي للمستشارين 

واملستشارات، واملتصاحبني واملتصاحبات، وأعضاء 

الِفرَق األساسية لرفاه األطفال بكسب ثقة 

املجتمع. فعرب إدماج أعضاء املجتمع، استطاعت 

املدن والقرى زيادة فرصة الحصول عىل 

الخدمات، وأثارت اهتامم السلطات املحلية.

وصنع املتصاحبون واملتصاحبات، خاصة، شعوراً 

قويّاً باالنتامء للمجتمعات املحلية، ما سمح 

بتطور الربنامج تبعاً الحتياجات القرى املختلفة 

وسياقها العام. وكذلك، أسهموا يف القضاء عىل 

الوصمة االجتامعية املرتبطة بطلب الدعم 

النفيس االجتامعي.

بعد انتهاء الربنامج، ظل املتصاحبون 

واملتصاحبات محل ثقة وشخصيات مؤثرة يف 

مجتمعاتهم. وبوجه عام، ظل برنامج الصحة 

العقلية والدعم النفيس االجتامعي جرساً يربط 

بني حارض يف أعقاب النزاع، ومستقبل أكرث 

إرشاقاً.

ذكرت باهريايث جيجاثيسواران، الرئيسة السابقة 

لقرية باالي فيامنكامام، بوصفها عضوة يف 

إحدى الفرق األساسية لرفاه األطفال، أنها تعتزم 

مواصلة جهودها الجارية، بُغية تحسني الصحة 

العقلية لدى أعضاء املجتمع ورفاههم.

وتردف قائلة: "تعلمت فائدة وجود 

فريق أسايس يف القرى، وفهمت كم 

يساعد هذا املجتمع املحيل؛ سأنقل 

هذه التجربة أينام ذهبت، وسأحاول 

ن مزيداً من الِفَرق األساسية". أن أكوِّ

 الرعاية املجتمعية: شوغرنا كانغراتنام، يف الوسط، تتحدث مع األطفال وأهاليهم عن الصحة العقلية يف شامل رسي النكا.
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الحاالت اإلنسانية
نتيجة كثري من العوامل املعقدة التي 

تظهر خالل األزمات اإلنسانية، تتطلب 

االستجابات الفعالة فهامً دقيقاً للوضع، 

وتدابري عىل مستويات متعددة. وتتزايد 

باستمرار إمكانيات الباحثني لوضع منهجيات 

مدعمة باألدلة، وتقييم فعاليتها رغم تعقيد 

األزمات. تشمل املبادرات الفعالة والقامئة 

عىل الدراسات تقديم دعم نفيس واجتامعي 

يركز عىل الحاالت اإلنسانية، وبرامج 

أرسية ومحلية، ومناذج تركز عىل التعليم 

والتدريب.

وهذه املبادرات ال تركز عىل األزمات 

املبارشة فحسب، بل تعزز الصحة العقلية 

لدى األطفال واليافعني مدى الحياة، 

وتبني أنظمة قادرة عىل االستمرار بتلبية 

االحتياجات.

الربامج املركزة: تحسني وضع املراهقني

تقدم الربامج القصرية واملنظمة، إذا نفذت 

بدقة، حلوالً فورية لالكتئاب والقلق 

واضطراب ما بعد الصدمة قادرة عىل تعزيز 

الصحة العقلية لدى األطفال واليافعني.73 

أحد األمثلة هو برنامج تحسني وضع 

املراهقني، الذي يعترب جزءاً من برنامج 

مساعدة إنسانية للنزاع يف الرشق األوسط 

تقودها اليونيسف ومنظامت مرييس كوربس 

وأنقذوا األطفال والرؤية العاملية.74 أطلق يف 

عام 2014، وكان جزءاً من مبادرة "ال لضياع 
جيل" يف املنطقة.75

يف األردن، نفذ الربنامج نشاطات جامعية 

للمراهقني بعمر 12–18 عاماً من الالجئني 

السوريني واملجتمعات املضيفة، اعتمدت 

نهج الرعاية النفسية واالجتامعية الذي يؤكد 

عىل التفاعل االجتامعي ويشجع املشاركة. 

توىل تنفيذ النشاطات ميرسون مدربون، 

وشملت دروس لياقة وفنون وتدريب 
مهارات.76

 وشملت تقييامت الربنامج تقارير ذاتية 

عن اضطرابات الصحة العقلية، واملقاييس 

البيولوجية ملستويات الكورتيزول، وهو أحد 

املؤرشات عىل التوتر.77 وأظهرت النتائج 

نجاح الربنامج يف تخفيف التوتر ومشاعر 

عدم األمن والحزن وال سيام لدى املراهقني 

الذي عانوا من صدمات شديدة.

ال تزال نشاطات تعزيز الصحة العقلية لدى 

املراهقني مستمرة يف األردن بفضل دعم 

اليونيسف. ساعدت هذه النشاطات، التي 

تطبق نهجاً يف الرعاية النفسية واالجتامعية 

يؤكد عىل التفاعل االجتامعي، املراهقني يف 

اكتساب مهارات قابلة للنقل كالقدرة عىل 

العمل الجامعي، وصنع القرار، والتأقلم مع 

الضغوط ومواجهتها.

الدعم االجتامعي واملجتمعي: برنامج 

جاهزية الشباب

ركزت برامج أخرى عىل دعم إعادة الدمج 

بعد األزمات. فمثالً، استمرت آثار الصدمة 

لدى مجموعة من الجنود األطفال السابقني 

يف سرياليون ملدة 15 عاماً بعد نهاية القتال. 

وال يزال نصف الجنود األطفال السابقني 

املشاركني يف دراسة طويلة األجل يعانون 

من القلق واالكتئاب فوق عتبة قد تعيق 

قدرتهم الكاملة عىل أداء مهامهم يف العامل.78 

وعاىن 28% من أفراد املجموعة من اضطراب 

ما بعد الصدمة مبستوى يتجاوز هذه العتبة.

 وكان األفضل حاالً هم من لديهم روابط 

قوية مع أرسهم ومجتمعاتهم املحلية، 

حيث واجهوا وصامً أقل بسبب كونهم 

جنوداً سابقني. واألطفال واليافعون الذين 

واجهوا أكرب الصعوبات هم من عانوا أعنف 

الصدمات أثناء مشاركتهم يف القتال، ومل 

يدمجوا يف أرسهم أو مجموعات األقران. 

وارتفع خطر تعرضهم للقلق واالكتئاب 

واضطراب ما بعد الصدمة ومحاولة االنتحار 

ومخالفة القانون.

التعليم والتدريب

أظهرت الدراسة طويلة األجل للجنود 

األطفال يف سرياليون أن املشاركة يف التعليم 

والتدريب شكلت عامل حامية مستمرة 

للصحة العقلية.79 ولكن املشاركة يف فرص 

التعلم قد تكون صعبة ألن اضطرابات 

الصحة العقلية تصعب التفاعل مع األقران 

واملدرسني واالستشاريني.80 وملواجهة هذه 

التحديات، أعد الباحثون املشاركون يف 

دراسة سرياليون برنامجاً مدعامً باألدلة 

ملعالجة اضطرابات الصحة العقلية التي 

تعيق النجاح وأداء مهام الحياة. شمل 

برنامج جاهزية الشباب عنارص من العالج 

تشكل خدمات 
الصحة العقلية جزءاً 

حاسامً من جهود 
اإلغاثة اإلنسانية. 
ولكن بات واضحاً 
أيضاً أنها يجب أن 
تؤدي دوراً محورياً 

يف جهود التعايف 
بعد األزمات وتقليل 

مخاطر الكوارث.
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السلويك املعريف والرتكيز الذهني والعالج 

الجامعي القائم عىل التفاعل بني األشخاص 

لتحسني العالقات الشخصية بني األطفال 

واليافعني، والتحكم باملشاعر ومستويات 

التوتر. وبعد إجراء 10–12 جلسة، شارك 

األطفال واليافعون بتجربة تعلم مدعمة يف 

مدرسة بديلة خاصة بالفقراء.

وأظهر تقييم للربنامج أن فرص استمرار 

املشاركني يف املدرسة كانت أكرث بست مرات 

من الطالب الذين مل يشاركوا يف الربنامج. 

وبالفعل، أسهم الربنامج يف تعزيز املشاركة 

يف التعليم والحضور والسلوك.

ويف خطوة الحقة، سيتم دمج الربنامج يف 

أحد برامج تدريب ريادة األعامل للشباب 

يف سرياليون، ودراسته لتحديد إمكانية 

تحقيق نجاحات مشابهة.81 وتشري النتائج 

األولية إىل تحقيق تحسن يف مستويات 

القلق واالكتئاب ويف عائدات سوق العمل 

قد تسهم مع مرور الوقت إىل زيادة االكتفاء 

الذايت االقتصادي للشباب املترضرين من 

الحرب.

إعادة البناء بشكل أفضل من السابق

تشكل خدمات الصحة العقلية جزءاً 

حاسامً من جهود اإلغاثة اإلنسانية. ولكن 

بات واضحاً أيضاً أنها يجب أن تؤدي دوراً 

محورياً يف جهود التعايف بعد األزمات 
وتقليل مخاطر الكوارث.82

دعت منظمة الصحة العاملية لبذل جهود 

لبناء أنظمة صحة عقلية أقوى يف أعقاب 

حاالت الطوارئ كالنزاعات والكوارث.83 

فعندما تشمل خطط مواجهة الطوارئ 

رعاية الصحة العقلية للسكان املترضرين، 

لقد فقدت أصدقاء يل بسبب األمراض العقلية وشاهدتهم يغرقون يف 

غياهب الظالم. ورأيت أيضاً أصدقاء يزدهرون ويخرجون من الظلامت 

إىل النور مبساعدة املختصني ووبوجود منظومة داعمة تحتضنهم 

وتعتني بهم. ال ميكن أن ينمو العقل إذا كان غارقاً يف فكرة العار، 

ولهذا أعتقد أن من الرضوري تفكيك وصمة العار، وتوفري دعم الصحة 

العقلية وبناء هياكل دعم، وال سيام للفئات الضعيفة واملهمشة. 

التوجهات الجنسية عىل وجه الخصوص ال ينبغي أن تعني الشعور 

بالذنب، أو االختالف. يجب أن نتفقد بعضنا البعض، وندافع عن 

بعضنا البعض ونبعد العار من مفرداتنا. 

إن أرلو باركس مغنية وكاتبة أغاين وشاعرة حائزة عىل جائزة BRIT، وهي 

من لندن. يف عاملها، الكلامت مفيدة مثل الصور. يف أغانيها الكثري من 

املقاطع الرائعة واملعربة. وحيها مستلهم من من مزيج مختار من الفنانني 

.Solange إىل Sufjan Stevens ومن ،Portishead إىل Radiohead من
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تتاح فرصة املشاركة يف جهود قابلة 

لالستمرار لسنوات مقبلة. وقد توفر 

هذه الخطط فرصة املطالبة مبوارد صحة 

عقلية أفضل عندما يعري القادة املحليون 

والدوليون االنتباه لهذه القضية. 

ومثة أيضاً دعوات متنامية لدمج خدمات 

الصحة العقلية يف جهود تقليل مخاطر 

الكوارث، وتشري األبحاث إىل رضورة 

بذل جهود إضافية لدمج هذه الخدمات 

بفعالية.84 فربط الصحة العقلية بجهود 

تقليل مخاطر الكوارث يسهم يف تحسني 

قدرة املجتمعات املحلية وجهود اإلغاثة 

اإلنسانية عىل مواجهة األزمات، ويجعلهم 

أكرث استعداداً وقدرة عىل تلبية احتياجات 

الصحة العقلية. 



اإلطار 19. 

منع االنتحار 

االنتحار يدمر الحياة، والصدمة التي يسببها 

تتجاوز أرسة الضحية لتؤثر عىل األصدقاء 

وزمالء املدرسة واملجتمع املحيل. وقد تؤدي 

هذه اآلثار املضاعفة، بدورها، إىل فقدان 

حياة مزيد من األطفال واليافعني. واالنتحار 

والسلوك االنتحاري أكرث شيوعاً بني األطفال 

واليافعني مقارنة بالبالغني.85 يف املايض، كانت 

هذه الحاالت تحدث عموماً يف املدارس 

والجامعات ومراكز االعتقال. ولكن مثة 

مخاوف متزايدة أن تؤدي مناقشة االنتحار 

عىل وسائل التواصل االجتامعي إىل إضافة 

ضحايا ال تجمعهم سوى روابطهم الرقمية. 

يرتبط االنتحار غالباً بإيذاء النفس عندما 

يتعمد األشخاص إيذاء أنفسهم، مثالً، عرب 

تناول جرعات زائدة من الباراسيتامول أو 

السم أو جرح أنفسهم أو القفز من مباٍن 

مرتفعة. ويصعب غالباً تحديد معنى هذه 

األفعال. مثالً، هل الطفل أو اليافع يتعمد 

فعالً إنهاء حياته أم يحاول فقط الهروب 

مؤقتاً من شعور أو وضع ال يطاق؟86 

بعض األطفال واليافعني أكرث عرضة للخطر 

من غريهم. صحيح أن نسب االنتحار أعىل 

بني الفتيان واليافعني واملراهقني (انظر 

الفصل 1)، إال أن نسبة إيذاء النفس بني 

الفتيات أكرب منها بني الفتيان، وهذا يشكل 

عامل خطورة لالنتحار.87 وكذلك املراهقون 

يف مجتمع امليم عموماً هم من الفئات 

املعرضة لخطر االنتحار أكرث من غريهم. 

مثالً، تشري بيانات من الواليات املتحدة إىل 

أن نسبة األشخاص من مجتمع امليم بعمر 

12–14 عاماً الذين توفوا باالنتحار كانت 

أكرب بثالث أضعاف من األشخاص بعمر 

25–29 عاماً.88 وأظهرت دراسة أجريت عام 

2016 شملت طالباً يف الواليات املتحدة بأن 

نسبة املثليني واملثلييات وثنائيي الجنس 

بعمر 14–18 عاماً الذين فكروا جدياً 

باالنتحار كانت أكرب بثالثة أضعاف من 

نظرائهم ذوي امليول العادية.89 وعىل الرغم 

من تزايد التقبل االجتامعي يف معظم أنحاء 

العامل، مثة أدلة عىل أن احتامل محاولة 

االنتحار لدى األطفال واليافعني يف مجتمع 

امليم اليوم أكرب من نظرائهم يف األجيال 
السابقة.90

إن ارتفاع خطر وجود بؤر انتحار بني 

األطفال واليافعني وحقيقة أن كثرياً من 

حاالت االنتحار ميكن منعها يربز أهمية منع 

االنتحار. ال يوجد حل واحد، وال ميكن إنهاء 

املخاطر متاماً بل ميكن تقليلها، ولكن مثة 

أدلة من أنحاء العامل أنه ميكن اتخاذ كثري 

من التدابري إلنقاذ حياة األطفال واليافعني.

يشكل إعداد اسرتاتيجية وطنية ملنع 

االنتحار خطوة أوىل مهمة يف هذا الصدد. 

وحتى عام 2018، تبنت 40 دولة مثل 

هذه االسرتاتيجيات التي تتضمن تدابري يف 

مجموعة واسعة من القطاعات كالصحة 

والتعليم والحامية االجتامعية والقانون.91 

وميكن أن تشمل هذه األساليب إجراء 

بحوث وجمع بيانات لتحديد حجم 

املشكلة، وتحسني فهم عوامل الخطر 

والحامية، وتحديد املجموعات املعرضة 

ملخاطر مرتفعة، وفرض قيود عىل وسائل 

االنتحار، وتبني إرشادات توجيهية لوسائل 

اإلعالم التي تغطي حاالت االنتحار، وبناء 

املهارات االجتامعية والعاطفية للمراهقني، 

وتقليل الوصم، وتقديم تدريب اختصايص 

للعاملني الصحيني واملدرسني وعنارص 
الرشطة وآخرين.92

 تشري الدراسات إىل أن هذه االسرتاتيجيات 

تسهم يف تقليل نسب االنتحار، وأن أثرها 

كبري عىل األطفال واليافعني.93 يقدم 
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اسرتاتيجيات وأمثلة وموارد للدول لتنفيذ 

برامج مدعمة باألدلة ملعالجة مشكلة 
االنتحار.94

 يشكل تقييد الوصول إىل األساليب املميتة 

خطوة مهمة يف جميع اسرتاتيجيات منع 

االنتحار، وال سيام بني اليافعني الذين 

يترصفون بتهور غالباً.95 مثة مفهوم خاطئ 

شائع أن الذين يسعون إىل إنهاء حياتهم 

باالنتحار سيجدون طريقة لفعل ذلك مهام 

بلغت الصعوبات التي تواجههم. ولكن هذا 

تصور خاطئ متاماً عن املسار الذي مير به 

اليافعون ابتداء من األفكار االنتحارية إىل 

التخطيط والتنفيذ. فقد تكون األزمة التي 

تقود إىل فعل االنتحار نتيجة مشاعر أمل أو 

يأس كبريين، ولكن هذه املشاعر ميكن أن 

تختفي، عىل األقل ملدة معينة. لذا، إن أمكن 

منع اليافعني من قتل أنفسهم أثناء هذه 

األزمات، مثة احتامل كبري أنهم لن يحاولوا 
االنتحار مرة أخرى.96

 وتلعب وسائل التواصل االجتامعي 

ووسائل اإلعالم التقليدية دوراً مهامً 

بالنسبة للمراهقني أثناء هذه األزمات. فهي 

تقوم أحياناً بدور الحامية وأحياناً أخرى 

يكون دورها مؤذياً.97 لذلك، من املهم 

جداً تقديم موارد محلية عىل اإلنرتنت 

وتطبيق بروتوكوالت ملراقبة املواد املؤذية 

عىل اإلنرتنت.98 وأحد أمثلة هذا النوع 

من الجهود هو برنامج مراقبة الوصم، 

وهو برنامج يشجع اإلبالغ املسؤول عن 

اضطرابات الصحة العقلية وحاالت االنتحار 

يف أسرتاليا.99 بالطبع، مثة حدود عىل 

إمكانية تقييد الوسائل، وال سيام يف الدول 

التي يعترب فيها الشنق أو القفز من أماكن 

مرتفعة أساليب شائعة لالنتحار.100 ومع 

ذلك، مثة تدابري كثرية ممكنة. فمثالً، أسهم 

تقييد الوصول إىل األسلحة النارية يف تقليل 

نسب االنتحار يف أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا، 

وساهمت القيود عىل بيع املبيدات الحرشية 

عالية السمية يف خفض عدد حاالت االنتحار 
بشكل كبري أواخر القرن املايض.101

 يجب إرشاك املدارس يف هذه الجهود. 

فاألساليب التي ترشك املدرسة بأكملها 

تسهم يف جعل الطالب يتقبلون فكرة طلب 

املساعدة بوصفها أمراً طبيعياً. ومثة دور 

’ملراقبي’ التدريب وهم البالغون واليافعون 

الذين ميتلكون املهارات لتحديد إشارات 

التحذير كتغيريات املزاج والسلوك واليأس 

واالنطواء، وميكنهم تقديم إرشادات بشأن 

سبل طلب املساعدة.102 وميكن أن تلعب 

املدارس دوراً يف بناء املهارات االجتامعية 

والعاطفية كحل املشكالت وإدارة التوتر.103 

وتصميم الربنامج مهم أيضاً. فمثالً، تشري 

الدراسات يف أوروبا إىل نجاح برنامج توعية 

الشباب بالصحة العقلية يف خفض نسب 
أفكار ومحاوالت االنتحار.104

مازلنا نجهل الكثري عن دوافع اليافعني 

لقتل أنفسهم أو إيذائها. وهناك مشكالت 

عديدة تعيق البحوث منها عدم وضوح 

املصطلحات واختالفها، وغياب اإلجراءات 

الشائعة واملوحدة،105 والوصم، وقلة اإلبالغ 

عن وفيات االنتحار وسوء تصنيفها، وال سيام 

يف حاالت انتحار اليافعني عندما يحاول 

املسؤولون واألطباء حامية األرسة التي 

فقدت ولدها بسبب االنتحار.106 وينبغي 

بذل جهود أكرب بكثري لتحديد األطفال األكرث 

عرضة للخطر، وفهم العوامل املحددة التي 

متيز بني الذين لديهم أفكار انتحارية فقط 

والذين يحاولون االنتحار فعالً، وفعالية 
اسرتاتيجيات املنع.107 
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دراسة حالة

كازاخستان

بلوغ آفاق جديدة: نهج استباقي ملنع االنتحار

يف املنزل، تشغل دينا* نفسها باهتاممات كثرية. 

فهذه الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاماً تزرع 

أشجاراً، وتعتني بالحديقة، وترقص عىل مقاطع 

فيديوهات املوسيقى الكورية الشعبية (الكيه 

بوب) يف غرفة معيشتها.

أما يف املدرسة، فتزداد األمور صعوبة، ويصبح 

التفاعل مع األقران عملية موترة لألعصاب.

تقول دينا: "ال يشبهونني؛ فنحن 

ال نتشارك االهتاممات نفسها".

ولكن، واجهت ديناً مؤخراً التوتر والقلق الذي 

تعانيهام، مبساعدة باخيتكول سيتخانوفا، 

أخصائية نفسية تربوية.

تقول دينا: "علمتني سيتخانوفا أن 

أعربِّ عام بداخيل برصاحة. "اآلن أشعر 

بأنه ليس عيَلَّ أن أستسلم أبداً".

أُقرنت دينا مع سيتخانوفا يف عام 2020، 

بعد تقييم أجراه برنامج النهوض بالصحة 

العقلية ومنع االنتحار، وهو برنامج محوري 

للتوعية بالصحة العقلية والوقاية من االنتحار 

للمراهقني واملراهقات، قائم عىل الرعاية 

الصحية واملدرسية يف كازاخستان. 

وتقول سيتخانوفا، التي تعمل يف 

مدرسة دينا: "كانت كتومة للغاية. 

فهي تواجه مشكالت أرُسية. 

عملت معها مرة أو مرتنَْي يف 

األسبوع ملدة شهَرْين. واآلن، أتابع 

العمل معها مرتنَْي يف الشهر".

تم تأسيس برنامج النهوض بالصحة العقلية 

ومنع االنتحار يف عام 2015، استجابة للشاغل 

الخطري املتعلق بالصحة العامة يف كازاخستان، 

أال وهو حاالت االنتحار بني الشباب. منذ ذلك 

الوقت، حقق الربنامج نتائج ملموسة.    

أظهر تقييم أجراه برنامج النهوض بالصحة 

العقلية ومنع االنتحار يف كيزيلوردا، وهي 

املدينة التي تعيش وتدرس فيها دينا، انخفاض 

معدالت األفكار االنتحارية لدى الشباب بنسبة 

36.1%، والقلق بنسبة 80.6%، واالكتئاب بنسبة 

56.1%، والتوتر بنسبة %65.

 إىل جانب توفريه مساعدات جوهرية للطالب 

والطالبات، مَنَّى الربنامج الوعي بأهمية الصحة 

العقلية الخاصة مبوظفي املدارس. إذ غريَّ 

الربنامج لدى زهانيا بيسينوفا، وهي أخصائية 

نفسية تربوية ذات خربة تصل إىل 15 عاماً، 

طريقة رؤيتها لعملها يف املدارس الـ 204 

املوجودة يف كازايل، وهي بلدة تقع يف منطقة 

كيزيلوردا. 

وترُصح بيسينوفا قائلة: 

"أدركت أن األطفال املحتاجني 

يرسلون إلينا إشارات".

وتُردف: "أصبحت أتحىل بثقة 

أكرب بوصفي أخصائية؛ لست 

خائفة، بل أترصف بحزم أكرب".
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تم تأسيس برنامج النهوض بالصحة العقلية 

ومنع االنتحار باالستعانة برشكاء، من ضمنهم 

اليونيسف، بوصفه تدخالً ملختيص الصحة 

يف املدارس ومختيص الصحة العامة. يهدف 

الربنامج إىل التعرف عىل املراهقني واملراهقات 

املعرضني لخطر اإلصابة بأزمات الصحة العقلية، 

كاالنتحار، وتقديم الدعم النفيس االجتامعي 

لهم.

فضالً عىل ذلك، ركَّز الربنامج عىل الحد من 

الوصم املرتبط بالصحة العقلية، الذي قد يثني 

الشباب عن طلب املساعدة. وتتمثل إحدى 

أهم الوسائل التي اتبعها الربنامج للتصدي 

للوصم يف الوصول إىل األهايل.

 عىل سبيل املثال: مل يكن مسموًحا للمراهقني 

واملراهقات، يف منطقة كيزيلوردا، باملشاركة يف 

فحوصات الصحة العقلية دون موافقة اآلباء 

أو مقدمي الرعاية. وعليه، ركَّز الربنامج، أيضاً، 

عىل مساعدة العاملني يف املدارس والصحة 

العامة يف توصيل املعلومات لآلباء. وبفضل 

هذا الربنامج، انخفض معدل اآلباء الرافضني 

ملنح اإلذن ألبنائهم إلجراء فحوصات الصحة 

العقلية إىل 5% يف الفرتة من 2015 إىل 2016، 

وإىل 1% بحلول عام 2017. ويتمثل الدليل 

عىل الدعم القوي املقدم من أعىل املستويات 

الحكومية يف إبراز رئيس وزراء كازاخستان 

برنامج النهوض بالصحة العقلية ومنع االنتحار 

يف خطة العمل الوطنية يف البالد للفرتة من 

2015–2020، ويف عام 2015، عند البدء يف 

تنفيذ برنامج النهوض بالصحة العقلية ومنع 

االنتحار يف منطقة كيزيلوردا، بدعم من املركز 

الوطني للصحة العقلية بكازاخستان، ووزراء 

الصحة، والتعليم، والعلوم، والشؤون الداخلية 

(الرشطة)، واإلدارات الصحية والتعليمية 

اإلقليمية. يف عام 2016، بدأ تنفيذ الربنامج يف 

منطقة مانجهيستاو.

بوجه عام، تعمل كازاخستان عىل جعل الصحة 

العقلية، ال سيام الخاصة باألطفال والشباب، 

من الشواغل الوطنية األساسية. وتتبنى حكومة 

كازاخستان برنامج النهوض بالصحة العقلية 

ومنع االنتحار بوصفه محور خدمات الصحة 

العقلية التي توفرها، وقد زادت الحكومة من 

متويل هذه الخدمات بنسبة %25.

ومع ذلك، سيُقاس نجاح هذه الجهود يف النهاية 

بالتحسينات التي ستُدَخل عىل حياة األطفال 

والشباب.

 أما دينا فتتابع طريقها.

وتعلِّق دينا: "مهام كانت 

الصعوبات، عليك أن متيض ُقدماً 

يف طريقك. وبالتغلب عىل هذه 

الصعوبات، ستبلغ آفاقاً جديدة".

* تم حجب اسم عائلة دينا، بناًء عىل طلبها، 

لصون هويتها. وأُجريت املقابلة معها يف شهر 

أيار / مايو 2021، وهي تتجول بني أشجار 

التوت يف الشارع الرئييس يف كيزيلوردا، 

كازاخستان.

 إرسال اإلشارات: عاملة النفس الرتبوية زانيا بيسينوفا، إىل اليمني، تراقب عالمات االنتحار لدى طالبها يف كازاخستان.

© UNICEF/UN0474199/Babajanyan/VII Photo
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البيانات والبحوث

عىل الرغم من األساليب الواعدة، تتطلب 

مواجهة تحديات الصحة العقلية بفعالية 

بيانات دقيقة وبحوثاً رصينة. ففي معظم 

أنحاء العامل، ال تتوفر بيانات، وال يتم جمعها 

أو تحليلها أو استخدامها إلعداد سياسات 

وبرامج فعالة أو تخصيص موارد كافية. ويف 

الواقع، قد يؤدي غياب البيانات والبحوث 

الوطنية إىل إخفاء تحديات الصحة العقلية 

لدى األطفال واليافعني، ويصعب دعم 
الخدمات واالستجابة بفعالية.108

والبيانات والبحوث شحيحة، وال سيام يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

حيث يعيش 90% من مراهقي العامل 

وعددهم 1.2 مليار.109 ففي هذه البلدان، 

ال تغطي البيانات املتوفرة عن الصحة 

العقلية للمراهقني سوى 2% من السكان.110 

وحتى يف البلدان التي يتم فيها جمع 

البيانات، تختلف أساليب جمعها، وغالباً ال 

ميكن مقارنتها. بالنتيجة، معظم البيانات 

بشأن انتشار اضطرابات الصحة العقلية 

وعوامل الخطورة املرتبطة بها، وال سيام يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

هي مجرد تقديرات تستند إىل مناذج معينة. 

قد يؤدي غياب 
البيانات والبحوث 
الوطنية إىل إخفاء 

تحديات الصحة 
العقلية لدى األطفال 
واليافعني، ويصعب 

دعم الخدمات 
واالستجابة بفعالية.

 التعلم يف وقت اإلغالقات:  ميال، 11 عاماً، من بنام، تقرأ أثناء فرتة الحجر.

© UNICEF/UNI322367/Schverdfinger
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ولكن استخدام هذه التقديرات يعطي ملحة 

عن مدى انتشار وعبء اضطرابات الصحة 

العقلية يف حياة األطفال واليافعني. ويتيح 

إعطاء األهمية املطلوبة الضطرابات الصحة 

العقلية لدى األطفال واليافعني يف األماكن 

التي قد متر فيها دون مالحظة. ولكنها 

تقترص عىل تقديم فهم عام للوضع. وقد 

يتم تضخيم نقاط الضعف وأوجه القصور يف 

هذه البيانات املنمذجة عند استخدامها عىل 

نطاق واسع.

يكمن جزء من مشكلة البيانات والبحوث 

يف نقص التمويل. ففي عام 2019، بلغ 

االستثامر يف بحوث الصحة العقلية نحو 

50 سنتاً لكل شخص يف السنة. إن عدد 

سكان العامل البالغ 7.7 مليار نسمة، وأوجه 

الالمساواة الصارخة تعني أن 2.4% فقط 

من هذا التمويل ينفق يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط.111 وفقط %33 

من إجاميل املبلغ املنفق عىل بحوث الصحة 

العقلية يشمل املراهقني.

التحسينات
لتحسني فهم  العامل  تبذل جهود حول 

وبرامجها  العقلية  الصحة  مشكالت 

تحديات.  باألدلة. ولكن، مثة  املدعمة 

تعاريف  وضع  يتطلب  البيانات  فجمع 

مختلف  يف  تطبيقها  ميكن  العقلية  للصحة 

الواقع، يحدد  الدول والثقافات. يف 

الصحة  اضطرابات  عرض  كيفية  السياق 

املهم  من  ولكن  أعراضها.  وتفسري  العقلية 

تحقق  ال  التي  الحاالت  معلومات  تسجيل 

القابلة  االضطرابات  تعاريف  بالرضورة 

أو  للتشخيص، ولكنها تشري إىل وجود قلق 

مثالً. اكتئاب 

ويف السنوات األخرية، أصبحت مواجهة هذه 

التحديات وتحسني جمع بيانات الصحة 

العقلية وإدارتها أولويات رئيسية ملؤسسات 

البحوث والتنمية. مثالً، أطلقت اليونيسف 

ومنظمة الصحة العاملية ورشكاء رئيسيون 

آخرون مرشوع قياس الصحة العقلية لدى 

املراهقني عىل مستوى السكان، وهو نهج 

قوي ومنهجي لجمع بيانات الصحة العقلية 

لدى املراهقني يف البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط وإدارتها.112

عند إنجازه، سيقدم هذا املرشوع مجموعة 

أدوات تراعي االختالفات الثقافية لجمع 

البيانات املتعلقة بأعراض القلق واالكتئاب 

واالضطراب الوظيفي واألفكار والسلوكات 

االنتحارية والتحقق منها، والدعم النفيس. 

وسيوفر للباحثني أداة الكتشاف اضطرابات 

الصحة العقلية قبل حدوثها، ومتكني 

العاملني املحليني العاديني من إحالة 

املراهقني إىل نوع الدعم الذي يحتاجونه.

 يشكل مجلس إدارة التدابري املشرتكة علم 

الصحة العقلية إحدى املبادرات التعاونية 

األخرى. فقد حدد املجلس، الذي أسسه 

املعهد الوطني للصحة العقلية ومؤسسة 

ويلكوم ترست يف عام 2019، قامئة أساسية 

من االستبيانات التي تهدف إىل تحسني 

جمع البيانات وبحوث الصحة العقلية.113 

وبالتعاون مع رشكاء أكادمييني ومؤسسيني 

كمنظمة الصحة العاملية، تستخدم 

اليونيسف مرشوع قياس الصحة العقلية 

لدى املراهقني عىل مستوى السكان لتعديل 

هذه التدابري املشرتكة وتقييمها بغرض 

استخدامها يف البلدان ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط.114

تبذل جهود بحثية لتحديد الروابط 

الحاسمة بني الصحة العقلية وبعض 

املحددات االجتامعية التي تجعل األطفال 

واليافعني عرضة للخطر. مثالً، شارك مرشوع 

تغيريات-6، الذي ينفذه مركز سياسة الرعاية 

وتقييمها يف كلية لندن لالقتصاد، يف برنامج 

بحثي كبري لدراسة الروابط بني الفقر 

والصحة العقلية وفرص الحياة لليافعني من 

خلفيات فقرية.115 نفذ الربنامج بني عامي 

2018 و2021 يف الربازيل وكولومبيا وليبرييا 

وماالوي واملكسيك وجنوب أفريقيا. ركزت 

أساليبه عىل أثر برامج اإلعانات النقدية عىل 

الصحة العقلية وأثر برامج الصحة العقلية 

عىل الفقر.

وأطلق مكتب بحوث اليونيسف - 

إينوشينتي دراسات لتحديد النقص يف 

األدلة، وإجراء مراجعة منهجية لألدلة 

املتوفرة وتجميعها عن الصحة العقلية لدى 

األطفال واليافعني يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط.116 ويشمل العمل 

أيضاً جهوداً لتوضيح املفاهيم والتعاريف 

وأساليب القياس املهمة للصحة العقلية 

لدى األطفال واليافعني بوصفها خطوة أوىل 

إلعداد مؤرشات صحة عقلية قابلة للقياس 

والرصد.
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 التحدي العاملي: لدعم احتياجات أطفال مثل إيلينا، 11 عاماً، يف أرمينيا، نحتاج إىل االلتزام والتواصل والعمل.

© UNICEF/UN0422932/Galstyan

الفصل 6

إطار للعمل

رمبا أننا ال منلك جميع اإلجابات حالياً، لكن 
تتوفر لدينا معرفة كافية يك نبدأ بالعمل. 
فليك نعزز الصحة العقلية ونحميها لكل 

طفل ونرعى األطفال الذين يواجهون أعظم 
التحديات، نحن بحاجة إىل التزام مدعوم 

باستثامرات؛ وجهود توعية تعمل عىل 
كرس الصمت وتحطيم الوصم والعوائق 

أمام التغيري؛ وعمٍل يُحّد من عوامل الخطر 
إىل الحد األدىن ويزيد من عوامل الحامية 

إىل الحد األقىص يف مجاالت رئيسية من 
حياة األطفال واملراهقني، خصوصاً األرسة 

واملدرسة. 
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إطار للعمل

لتعزيز وحامية ورعاية الصحة العقلية لألطفال، نحن بحاجة إىل...

االلتزام

تعزيز القيادة والرشاكات 
وزيادة االستثامر

التواصل

التصدي لوصمة العار والرشوع يف 
املحادثات واالنخراط مع الشباب

الفعل

تقليل عوامل الخطورة 
وتعظيم عوامل الحامية 

للصحة العقلية، عرب 4 
طرق رئيسية:

دعم األرس 
والوالدين 

والقامئني عىل 
الرعاية

ضامن أن املدارس 
تدعم الصحة 

العقلية

تعزيز النظم 
والقوى العاملة

تحسني البيانات 
والبحوث
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لقد عرض هذا التقرير تحديات الصحة 

العقلية التي تواجه األطفال واملراهقني 

وأرسهم. وأظهر أن هذه التحديات عاملية 

– فمن أفقر القرى إىل أغنى املدن، مثة 

أطفال وأرس يعانون من األمل واإلجهاد. ويف 

املراحل العمرية التي ينبغي أن يريس فيها 

األطفال واليافعون أسساً قوية لصحة عقلية 

متتد مدى الحياة، نجدهم بدالً من ذلك 

يواجهون صعوبات وتجارب تقوض هذه 

األسس، ونحن نتكبّد جميعاً من جراء ذلك 

كلفة عصية عىل الحساب.

هذا الوضع ليس أمراً محتوماً، وال يجب أن 

يكون عىل ما هو عليه.

إن أولوياتنا واضحة – أو يجب أن تكون 

واضحة. وقد ال تتوفر لنا جميع اإلجابات، 

ولكن تتوفر لنا معارف كافية يك نعمل اآلن 

عىل تعزيز الصحة العقلية الجيدة لكل 

طفل، وحامية األطفال املستضعفني، ورعاية 

األطفال الذين يواجهون أعظم الصعوبات.

يطرح هذا التقرير إطاراً ملساعدة املجتمع 

الدويل، والحكومات، واملدارس، والجهات 

األخرى صاحبة املصلحة للقيام مبا هو 

مطلوب، استناداً إىل ثالثة مبادئ أساسية: 

االلتزام من القادة واملدعوم باالستثامر؛ 

والتوعية لكرس مظاهر الوصم وفتح 

حوارات حول الصحة العقلية؛ والعمل 

عىل تعزيز قدرات قوى العمل يف قطاعات 

الصحة والتعليم والحامية االجتامعية وغريها 

من القطاعات من أجل دعم األرس واملدارس 

واملجتمعات املحلية، وتحقيق تحسني كبري 

يف البيانات واألبحاث.

االلتزام، والتوعية، والعمل من أجل الصحة العقلية 

يعني االلتزام تعزيز القيادة لرتكيز اهتامم 

مجموعة متنوعة من الرشكاء وأصحاب املصلحة 

عىل أهداف واضحة، وضامن االستثامر يف 

الحلول ويف الناس عىل امتداد طيف من 

القطاعات.

تعزيز القيادة العاملية والرشاكات. ميثّل دعم 

الصحة العقلية لألطفال واملراهقني ومقدمي 

الرعاية تحدياً عاملياً – وفرصة عاملية ايضاً: 

فمن شأن إرساء أسس قوية للصحة العقلية 

يف الطفولة أن يوفر إمكانيات فريدة لتحقيق 

عوائد متتد مدى الحياة وملنع نشوء اعتالالت 

الصحة العقلية. ولهذا السبب تتطلب الصحة 

العقلية استجابة عاملية. ومن الالزم البناء 

عىل الجهود الحالية، وإقامة قيادة عاملية 

أقوى لحشد الجهات صاحبة املصلحة حول 

أهداف واضحة وتحديد األولويات؛ ولتطوير 

مناذج متويل ميكنها املساعدة يف تجسري فجوة 

االستثامر؛ وتطوير رشاكات ملشاطرة املعارف 

والخربات – عىل الصعيد العاملي واإلقليمي 

والوطني – بشأن تقديم الخدمات، وبناء 

القدرات، وجمع البيانات واألدلة، وتوفري 

خدمات الصحة العقلية والدعم النفيس-

االجتامعي يف أوضاع األزمات والطوارئ؛ واألمر 

املهم أيضاً، رصد التقّدم وتقييمه. 

االستثامر يف دعم الصحة العقلية. مثة نقص 

شديد يف متويل الصحة العقلية: فالعديد من 

الحكومات ال تنفق سوى ِسنتات قليلة لكل 

شخص إنفاقاً مبارشاً يف مجال الصحة العقلية، 

كام تتسم املخصصات من املساعدات اإلمنائية 

الدولية يف هذا املجال بضآلتها. وترُصف معظم 

املخصصات عىل خدمات الطب النفيس، بالتايل 

ال تتبقى أموال تقريباً لتمويل إجراءات الوقاية 

للصحة العقلية أو تعزيزها.

ويف السنوات األخرية برز تركيز كبري ودعم 

لوضع أهداف محددة للصحة العقلية يف 

امليزانيات الصحية – وعادة ما تكون عىل 

شكل 5 باملئة من امليزانية يف البلدان املنخفضة 

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، وما ال يقل 

عن 10 باملئة يف البلدان املرتفعة الدخل.1 

ويبلغ متوسط اإلنفاق الحكومي عىل العالج 

2.1 باملئة فقط.2 وقد برز دعم مامثل لزيادة 

التمويل العاملي لهذه الخدمات لتصل إىل بليون 

دوالر بحلول عام 2023 3، ويتسم هذا التمويل 

اإلضايف بأهمية حاسمة إذا أردنا زيادة إمكانية 

الحصول عىل الرعاية الجيدة للصحة العقلية.

بيد أن االستثامر مطلوب يف جميع القطاعات، 

وليس يف قطاع الصحة فقط، لدعم الرتكيز 

القوي عىل تطوير قوى العمل يف أنظمة 

الصحة، والتعليم، والحامية االجتامعية. 

ويتوجب وضع أهداف واضحة، وتحديد موارد 

جديدة ومبتكرة للتمويل واالستثامر لتحقيق 

هذه األهداف. وال يقترص ذلك عىل املستوى 

الوطني: إذ يجب أن يستهدف التمويل 

املقّدم من الوكاالت الدولية واملانحني الدوليني 

احتياجات الصحة العقلية، وليس فقط من 

خالل اإلنفاق عىل األنظمة والخدمات الصحية، 

بل أيضاً يف مجاالت من قبيل التعليم والحامية 

االجتامعية، حيث من املمكن تحقيق تقّدم 

مهم يف تعزيز الصحة العقلية وحاميتها.

ومثة مبدأ هاٍد لجميع االستثامرات – الدولية 

واإلقليمية والوطنية – وهو وجوب أن تتامىش 
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جميعاً مع الُنهج القامئة عىل الحقوق والتي 

تأخذ باالعتبار احتياجات الناس الذين عانوا 

من اعتالالت يف الصحة عقلية ومتتثل بالصكوك 

الدولية لحقوق اإلنسان.

وتعني التوعية التصدي للوصم املحيط بالصحة 

العقلية، وفتح حوارات، وتحسني معرفة 

الجمهور بالصحة العقلية. كام تعني توسيع 

الحوار العاملي حول الصحة العقلية وتوعية 

جميع الجهات صاحبة املصلحة وتعبئتها 

التخاذ إجراءات وتيسري التعلّم. ويعني ذلك 

أيضاً ضامن أن يكون األطفال واليافعون 

واألفراد الذين عانوا من اعتالالت يف الصحة 

العقلية جزءاً من الحوار، وأن يكون لهم صوت 

وأن يتمكنوا من االنهامك الجّدي يف تطوير 

االستجابات املعنية بالصحة العقلية. 

كرس الصمت، وإنهاء الوصم. تؤدي املفاهيم 

الخاطئة حول الصحة العقلية إىل إذكاء الوصم 

والتمييز ومتنع األطفال واليافعني من التامس 

الدعم ومن املشاركة الكاملة يف أرسهم 

ومدارسهم ومجتمعاتهم املحلية. ومثة رسالة 

بسيطة: ليس التحدث عن الصحة العقلية أمراً 

مقبوالً فحسب – بل هو أمر رضوري. ويجب 

عىل الحكومات وغريها من الجهات صاحبة 

املصلحة، مبا فيها وسائل اإلعالم، العمل عىل 

كرس أوجه الوصم املحيطة بالصحة العقلية 

وتشجيع رسالة تشّجع شمول الجميع: نحن 

جميعاً موجودون ضمن طيف متصل من حيث 

الصحة العقلية، لذا ال يجب أن تشكل اإلصابة 

باعتالل يف الصحة العقلية أو بإعاقة نفسية 

اجتامعية عقبة أمام عيش حياة سعيدة وصحية 

– طاملا توفّر دعم كاٍف وفرص كافية. كام يعني 

التصدي للوصم تعزيز معرفة الجمهور بالصحة 

العقلية – دعم األطفال واليافعني ومقدمي 

الرعاية ليشكلوا فهامً أفضل حول كيفية تعزيز 

الصحة العقلية اإليجابية، وكيفية متييز عالمات 

اإلجهاد لديهم أنفسهم ولدى اآلخرين، وكيفية 

التامس املساعدة عندما يحتاجونها أشد 

الحاجة. 

ضامن وجود صوت لليافعني. أخذ اليافعون 

يُعلون أصواتهم تدريجياً ويعرّبون عن شواغلهم 

بشأن الصحة والعافية العقليتني. ومثة حاجة 

إىل دعم مستمر لتزويد اليافعني، خصوصاً 

الذين عانوا من اعتالالت يف الصحة العقلية، 

بالوسائل الالزمة للمشاركة الفاعلة والجدية. 

وميكن تحقيق ذلك، مثالً، من خالل االستثامر 

يف الجامعات الشبابية املجتمعية، واملشاركة 

يف إقامة مبادرات وبرامج تدريب مشرتكة بني 

األقران. ومن شأن ضامن وجود صوت لألطفال 

واليافعني أن يساعد خدمات الصحة العقلية – 

وكذلك جهود تعزيز الصحة العقلية وحاميتها 

– يف أن تعكس عىل نحو أفضل االحتياجات 

والشواغل املتنوعة والدامئة التطور لألطفال 

واليافعني ومقدمي الرعاية عىل امتداد حياتهم.

 إشارات قوية: التواصل واملحادثة رضوريان لكرس وصمة العار التي تكتنف قضايا الصحة العقلية..
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اإلطار 20. 

رصد الصحة العقلية

مثة نقص كبري يف الرصد الروتيني للصحة العقلية 

وتقديم الرعاية للصحة العقلية يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، 

خصوصاً للصحة العقلية لألطفال واليافعني.4 

ونتيجة لذلك، مثة نقص حقيقي يف املعلومات 

ذات الجودة العالية والالزمة لقياس احتياجات 

الرعاية والخدمات للصحة العقلية وتقديم هذه 

الخدمات.5 وهذا يعيق إيالء األولوية لرعاية 

الصحة العقلية وتطوير سياسات عىل جميع 

املستويات، كام يقوض الجهود الرامية إىل زيادة 

االستثامر والتمويل لخدمات الصحة العقلية.

وتحتاج الحكومات والجهات املانحة واملنظامت 

غري الحكومية والوكاالت املتعددة األطراف 

إىل مجموعة من املؤرشات القامئة عىل توافق 

اآلراء إلجراء رصد روتيني للصحة العقلية عىل 

امتداد القطاعات. ولكن بينام يسُهل وصف 

هذه الحاجة، يظل تحديد هذه املؤرشات أمراً 

أكرث تعقيداً. فعىل سبيل املثال، ما هي طبيعة 

مثل هذه املجموعة من املؤرشات – وما هي 

املؤرشات التي تُعترب رضورية لرصدها بصفة 

روتينية وما هي املؤرشات األقل أهمية؟ وما 

هو التوازن األفضل الذي ميكن تحقيقه بني 

املؤرشات املهمة (أي، تلك التي يجب فعالً 

جمعها عىل امتداد السنوات العرش املقبلة 

والتي من املرجح أن تؤثر عىل السياسات 

واملامرسات) يف مقابل املؤرشات التي ميكن 

فعالً جمعها (أي، املؤرشات التي ميكننا التوقع 

عىل نحو معقول بأن البلدان املنخفضة الدخل 

والبلدان املتوسطة الدخل ستبدأ يف رصدها 

عىل امتداد السنوات العرش املقبلة)؟ وهل 

بوسع املؤرشات التي تلبّي احتياجات الرصد 

العاملي أن تلبي أيضاً االحتياجات املتصوَّرة عىل 

املستوى اإلقليمي والوطني واملحيل؟

ميثل تطوير مثل هذه املجموعة من املؤرشات 

تحدياً يتطلب مشاورات وأبحاثاً مكثفة. 

وقد جرت خطوة أوىل يف هذه العملية من 

قبل فريق من الباحثني برئاسة الباحث مارك 

جوردانز (Mark Jordans)، مدير األبحاث 

والتطوير يف منظمة أطفال الحرب، وقد أخذ 

الفريق باالعتبار آراء حوايل 50 خبرياً دولياً 

معنياً، وذلك يف إطار عملية رسيعة لوضع 

األولويات بغية استحداث مؤرشات أساسية 

وترتيب أولوياتها (وتضّمنت العملية جولتني 

من تحديد درجة األهمية بناء عىل معايري 

محددة مسبقاً، ونتج عنها متوسط لدرجات 

ألولوية لكل من املؤرشات الـ 38 املُستحدثة).

وكانت املؤرشات التي حققت أعىل الدرجات 

هي مؤرشات متنوعة ومتعددة القطاعات، 

وقد أبرزت الحاجة إىل التصدي لتحديات 

الصحة العقلية بناء عىل نهج واسع. وبصفة 

عامة، تركزت املؤرشات حول ثالثة مجاالت. 

ويتعلق أولها بتوافر خدمات الصحة العقلية، 

وتراوحت بني تحديد عدد األرسّة للمرىض 

الداخليني، وخدمات التعزيز والعالج يف املدارس 

ومرافق الرعاية الصحية. أما املجال الثاين فيضم 

املؤرشات املتعلقة بتواتر حدوث اعتالالت 

الصحة العقلية ومدى انتشارها، مبا يف ذلك 

معدالت انتشار االضطرابات، وال سيام االنتحار. 

ويشمل املجال الثالث املؤرشات املتعلقة 

بالتغطية، من قبيل درجة حصول األطفال 

واملراهقني عىل الخدمات يف املدارس ومرافق 

الرعاية األساسية أو من خالل اإلحالة إىل 

مؤسسات الرفاه االجتامعي وحامية الطفل.

وحدد الخرباء أيضاً أولويات لفئات تصنيف 

البيانات. وكانت الفئات التي حظيت بأعىل 

الدرجات تعكس مزيجاً من األولويات بني 

الجامعات االجتامعية-الدميغرافية (مثالً، النوع 

الجنساين، العمر، سكان املناطق الحرضية 

/ الريفية) وجامعات محددة من األطفال 

واملراهقني ممن يتوجب متثيلهم بوضوح يف 

عمليات جمع البيانات بغية تسليط الضوء 

عىل مواطن ضعف محددة. ومن أبرز هذه 

الجامعات، األطفال واملراهقون املحتجزون أو 

السجناء؛ والالجئون واملهجرون داخلياً؛ وذوو 

اإلعاقات؛ واألطفال واملراهقون الذين يفتقرون 

للأموى.

وقد ساهمت عملية تحديد األولويات هذه 

يف تطوير إطار يساعد يف سد فجوات البيانات 

املتعلقة بالصحة العقلية لألطفال واملراهقني 

وعىل امتداد القطاعات ذات الصلة. وقد 

دان يجدر اإلشارة إليهام:  برز أمران ُمحدِّ

أوالً، استندت هذه العملية استناداً كبرياً إىل 

العمليات املامثلة السابقة لتحديد األولويات 

والتي مل تركّز تحديداً عىل الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني،6 وثانياً مل يكن نطاق 

الخرباء الذين شاركوا يف املشاورات ممثِّالً 

متثيالً كافياً لجميع القطاعات املنهمكة يف 

رعاية الصحة العقلية لألطفال واملراهقني. 

ومع ذلك، يؤمل بأن هذه العملية ستساعد يف 

توجيه عمل مجموعة من الرشكاء وأصحاب 

املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك منظمة الصحة 

العاملية، واليونيسف، وجهات أخرى عديدة، 

وذلك يف الوقت الذي نعمل فيه معاً عىل 

تطوير مؤرشات ذات صلة وتحديد أولوياتها يف 

السنوات املقبلة.
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يعني القيام بعمل السعي لتقليص عوامل 

الخطر إىل الحد األدىن وزيادة عوامل الحامية 

إىل الحد األقىص للصحة العقلية يف املجاالت 

الرئيسية من حياة األطفال واملراهقني، خصوصاً 

ضمن األرسة واملدرسة. وبصفة أعم، يعني ذلك 

أيضاً االستثامر يف تطوير قوة العمل عىل امتداد 

بعض القطاعات واألنظمة الرئيسية، مبا يف ذلك 

خدمات الصحة العقلية والحامية االجتامعية، 

وتطوير آليات قوية لجمع البيانات وإجراء 

األبحاث.

دعم األرس والوالدين ومقدمي الرعاية. تحتل 

األرسة مكانة مركزية يف حياة الطفل، كام أن 

الوالدين ومقدمي الرعاية هم األفراد الذين 

يقيم معهم الطفل أوىل الروابط الحميمة، 

ويؤدون دوراً حاسامً يف تشكيل بيئة املنزل 

والنامء االجتامعي-العاطفي للطفل. ويُعد 

تقديم الدعم للوالدين ومقدمي الرعاية أمراً 

حاسم األهمية لبناء عافية األطفال واملراهقني 

والحد من العنف ضد األطفال وإنهائه. وبوسع 

العالقات املستقرة يف املنزل أن تساعد يف حامية 

األطفال من اإلجهاد املرُض وأن تعزز القدرة عىل 

الصمود والعافية بصفة عامة. 

تعزيز الرعاية املستجيبة والروابط 	 

الحانية. يجب توسيع برامج تنشئة 

األطفال، مع الرتكيز عىل التعلّم االجتامعي 

والعاطفي لدعم األرس واألطفال يف 

تطوير روابط إيجابية ولخلق بيئة منزلية 

إيجابية يتمكن األطفال من االزدهار 

فيها. ويجب أن توجد خدمات الرعاية 

املستجيبة لألرسة عىل مستوى املجتمع 

املحيل، وتوسيع إمكانية الوصول إليها 

ومعايري القبول فيها. ويجب تصميم 

الدعم املستهدف لتلبية احتياجات األرس 

واألطفال الذين يواجهون أخطاراً محددة، 

من قبيل أولئك املعرضني للعنف واإلجهاد 

املرُض يف املنزل.

مساعدة الوالدين عىل دعم صحة أطفالهم 	 

وعافيتهم. ال تتعلق الصحة والعافية 

العقليتان بغياب االضطرابات يف الصحة 

العقلية؛ بل هام حالة إيجابية تتيح لألطفال 

خوض الحياة بفاعلية. ويحتاج الوالدون 

ومقدمو الرعاية دعامً لالنهامك مع أطفالهم 

عىل امتداد حياة األطفال واملراهقني 

لتعزيز منائهم االجتامعي والعاطفي والبدين 

واإلدرايك. ويتعني عىل برامج التدريب وعىل 

خدمات اإلرشاد أن تنرش املعارف حول 

الصحة والتغذية ومناء الطفل وأن تحّفز 

التعلّم داخل املنزل. كام يجب أن يتضمن 

الدعم املقدم إىل الوالدين سياسات صديقة 

لألرسة، من قبيل اإلجازة الوالدية املدفوعة 

األجر؛ ودعامً لتقديم الرضاعة الطبيعية؛ 

وتوفري خدمات الرعاية النهارية الجيدة 

واستحقاقات األطفال وإتاحة الحصول 

عليها.

رعاية الصحة العقلية ملقدمي الرعاية. 	 

يكافح العديد من الوالدين للتعامل مع 

عوامل إجهاد متعددة، مام قد يؤدي إىل 

تبعات خطرية عىل صحتهم وعافيتهم 

وعىل صحة أطفالهم وعافيتهم. يجب 

عىل الربامج املعنية بالصحة العقلية أن 

تويل األولوية ملقدمي الرعاية، وأن توفر 

الدعم إلدارة اإلجهاد املزمن والنزاعات، 

وأن تحّسن اسرتاتيجيات التعامل مع 

الصعوبات.

توفري التدريب للوالدين لالستجابة إىل 	 

الصعوبات التي يواجهها األطفال يف 

مجال الصحة العقلية. بوسع تدريب 

الوالدين عىل املهارات أن يحّسن النتائج 

املتعلقة بالنامء والسلوك واألرسة لألطفال 

واملراهقني الذين يواجهون صعوبات يف 

مجال الصحة العقلية. يجب تخصيص 

استثامرات لتوسيع الُنهج التي محورها 

األرسة، مبا يف ذلك تلك املصممة ليقدمها 

غري األخصائيني. وميكن لهذه الُنهج أن 

تؤدي دوراً حيوياً يف تحسني التواصل، 

واالنهامك، ومهارات الحياة اليومية، 

واسرتاتيجيات التعامل مع الصعوبات 

ملقدمي الرعاية.

ضامن أن املدارس تدعم الصحة العقلية. تؤدي 

املدارس دوراً فريداً وحيوياً يف حياة األطفال 

واملراهقني. وقد يؤدي العنف والتنّمر – من 

قبل املعلمني والطالب اآلخرين عىل حٍد سواء – 

إضافة إىل الضغط الشديد للنجاح يف املدرسة، 

أن يؤدي إىل إضعاف الصحة العقلية لألطفال؛ 

ومن ناحية أخرى، من شأن البيئة املدرسية 

الحانية والعالقات اإليجابية بني الطالب أنفسهم 

وبني الطالب واملعلمني أن تعزز الصحة العقلية.

االستثامر يف الَنهج الشامل للمدرسة 	 

بأكملها فيام يتعلق بالصحة العقلية. 

ويعني النهج الشامل التحول عن الرتكيز 

فقط عىل املناهج، ونحو التفكري يف جميع 

الطرق التي تؤثر فيها املدرسة عىل مناء 

األطفال وعافيتهم. وينبغي أن يسعى 

هذا النهج إىل تشجيع املناخ اإليجايب 

والحاين يف املدرسة والذي يجعل األطفال 

يشعرون باألمان والرتابط، وميّكنهم من 

التعبري عن آرائهم ودعم الطالب اآلخرين، 

والتامس املساعدة عندما يحتاجونها. 

ويجب أن يتضمن هذا النهج توفري 

تدريبات منتظمة حول الصحة العقلية 

والعافية النفسية-االجتامعية للمعلمني 

واملوظفني اآلخرين ولألطفال واملراهقني 

وأرسهم. ويجب أن يكون مكيّفاً ليعكس 

االحتياجات والقدرات الدامئة التطور 

لجميع األطفال واملراهقني، وأن يعكس 

االحتياجات الخاصة لألطفال املنحدرين 

من جامعات مستضعفة ومن خلفيات 

اجتامعية-ثقافية مختلفة.
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تعزيز معارف املعلمني وكفاءاتهم 	 

االجتامعية-العاطفية. يؤدي املعلمون 

دوراً مركزياً يف ضامن أن يتعلم األطفال 

واملراهقون يف املدرسة وأن يزدهروا. 

ويحتاج املعلمون وغريهم من موظفي 

املدارس إىل الدعم لبناء قدرات تتيح 

لهم مساعدة األطفال واملراهقني عىل 

التعلّم عن الصحة العقلية وعىل تطوير 

عادات صحية، ويك يتمكن املعلمون من 

متييز الطالب املحتاجني إىل دعم إضايف. 

وهذه املهارات رضورية للمعلمني ليس 

فقط لتعزيز عافيتهم الشخصية بل أيضاً 

لتحسني تعلّم الطالب. ومن املمكن أن 

يكون التدريس مهنة تنطوي عىل إجهاد 

شديد، خصوصاً يف السياقات ذات املوارد 

القليلة أو املتأثرة األزمات والنزاعات. وال 

يقترص األمر عىل أن إجهاد املعلمني يؤثر 

سلباً عىل املعلمني أنفسهم، بل يؤدي أيضاً 

إىل انحدار أداء الطالب، وزيادة تكاليف 

التعليم.

منع االنتحار. يجب أن تكون املدارس 	 

رشيكاً أساسياً يف الجهود الرامية إىل 

منع االنتحار – والذي ميثل سبباً رئيسياً 

للوفيات بني املراهقني. وبوسع التدريبات 

املتخصصة للمعلمني واألقران (وكذلك 

للوالدين، واملرشدين األكادمييني، والعاملني 

االجتامعيني والصحيني) أن تساعد عىل 

ضامن تحديد األطفال املعرضني للخطر 

وتزويدهم بالدعم. ولكن ال ميكن ترك 

هذه املهمة للمدارس لوحدها، إذ ميكن 

أن تؤدي الربامج الوطنية ملنع االنتحار 

دوراً مهامً يف دعم هذه الجهود، مثالً 

عرب تقييد إمكانية الحصول عىل وسائل 

االنتحار، وتشجيع التغطية اإلعالمية 

املسؤولة، وتحديد املحتوى الضار عىل 

وسائل التواصل االجتامعي وإزالته.

تعزيز وتزويد أنظمة متعددة وقوى العمل 

فيها للتصدي إىل التحديات املعقدة. يجب 

توسيع تركيز الخدمات والربمجة املعنية بالصحة 

العقلية الستغالل الفرص لتعزيز الصحة العقلية 

وحاميتها ورعايتها، ليس فقط ضمن الخدمات 

الصحية، بل أيضاً يف مجاالت من قبيل الحامية 

االجتامعية والرعاية املجتمعية. ولكن يك يتحقق 

ذلك بفاعلية واستدامة، يتعني تعزيز قوى العمل 

واألنظمة املعنية التي تركّز عىل األرسة والطفل 

وذلك لتتمكن من تقديم الخدمات يف مختلف 

األنظمة والرتتيبات، ولضامن تلبية احتياجات كل 

طفل وإعامل حقوقه اإلنسانية.

إدماج خدمات الصحة العقلية يف أنظمة 	 

الحامية االجتامعية والرعاية االجتامعية. 

ويتعني توفري الخدمات ليس فقط عرب 

األنظمة الصحية بل من خالل نطاق 

واسع من القطاعات ومن منصات تقديم 

الخدمات، مبا يف ذلك التعليم والحامية 

االجتامعية والرعاية املجتمعية، وذلك 

لتتمكن األنظمة التي تقدم الخدمات من 

الوصول إىل األطفال واليافعني الذين ال 

تتوفر لهم إمكانية الوصول إليها. 

ويحتاج األطفال واليافعون الذين يعانون 

من مواطن ضعف وأخطار بسبب عيشهم يف 

سياقات أرسية مختلفة، ويعانون من العنف 

واإلهامل واإلساءات، إىل اهتامم مكرّس لهم 

وبرامج متاحة ومكيّفة لتلبية احتياجاتهم. 

وتتسم التدخالت القامئة عىل املجتمع املحيل 

بإمكانيتها يف تحديد األطفال املعرضني للخطر 

الذين يحتاجون رعاية متخصصة وتقديم الدعم 

لهم. وتتضمن هذه التدخالت حامية الطفل، 

وإدارة الحاالت املتصلة بالعنف الجنساين – 

وهي خدمات تعمل عىل التوعية باالحتياجات 

واملوارد املتعلقة بالصحة العقلية، وتعزز شمول 

الجميع ومشاركة األطفال واألرس املستضعفني 

ضمن حياة املجتمع املحيل.

وبالنسبة إىل النساء والبنات، مبن فيهن 

الناجيات من العنف الجنساين، يُعترب مزودو 

الخدمات من قبيل املنظامت النسائية املحلية 

مورداً رضورياً للدعم النفيس-االجتامعي. وميكن 

إدماج خدمات الصحة العقلية أيضاً يف الرعاية 

املجتمعية، ويجب أن يوجد تركيز قوي عىل 

مشاطرة املهامت، وخصوصاً يف األوضاع التي 

تتسم بانخفاض الدخل.

ويك تنجح هذه الجهود، يحتاج العاملون 

االجتامعيون إىل تدريبات ودعم مستمر 

وإرشاف لبناء معارفهم ومهاراتهم. ويتعني 

عىل التدخالت املجتمعية أيضاً أن تخلق فرصاً 

جامعية للتعايف بعد األزمات.

توفري تدخالت يف مجال الصحة العقلية 	 

والدعم النفيس-االجتامعي يف األوضاع 

اإلنسانية واألوضاع الهشة. يكون 

األطفال واليافعون من بني الفئات األشد 

ضعفاً يف األوضاع اإلنسانية. ويجب عىل 

االستجابات يف هذه األوضاع أن تكون 

مالمئة للسياق ومتعددة الطبقات. ويجب 

توسيع التدخالت يف مجال الصحة العقلية 

والدعم النفيس-االجتامعي لتزويد األطفال 

بالوسائل واملوارد الرضورية للتعامل مع 

القلق واألشكال الشديدة من اإلجهاد. 

ويجب تقديم رعاية متخصصة للسكان 

األشد ضعفاً، مع إيالء مزيد من الرتكيز 

املوّجه لألمهات الشابات، وضحايا العنف 

الجنساين، واألطفال املرتبطني بالجامعات 

املسلحة. ومثة حاجة إىل الدعم أيضاً 

إلدماج األطفال يف الحياة اليومية يف 

أعقاب حاالت اإلجهاد الشديدة أو 

التجارب الصادمة.

احرتام حقوق الطفل يف تقديم خدمات 	 

الصحة العقلية. يتعرض أطفال عديدون 

النتهاكات لحقوقهم اإلنسانية يف 
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مرافق تقديم خدمات الصحة العقلية، 

ويواجهون مامرسات قرسية من قبيل 

اإليداع يف مؤسسات، والعالج القرسي، 

وتقييد الحركة، مام قد يؤدي إىل تأثري 

سلبي دائم. يجب احرتام حقوق الطفل يف 

تصميم خدمات الصحة العقلية وتقدميها، 

ويجب عدم التعامل مع مستخدمي 

الخدمات كمرىض، بل كأفراد لهم حقوق. 

ويجب أن تكون الرعاية متمحورة عىل 

الشخص وموجهة نحو التعايف ومستندة 

إىل احرتام حقوق اإلنسان. ومثة حاجة 

إىل التزامات واضحة لتقديم خدمات 

خالية من مامرسات القرس وتحرتم اتخاذ 

القرارات من قبل املستفيدين، ويجب 

أن يرتكز ذلك عىل اسرتاتيجيات طويلة 

األجل، منها عىل سبيل املثال توفري 

خدمات كافية قامئة عىل املجتمع املحيل 

وتستجيب إىل األزمات، والتطوير املكثف 

لقوة العمل.

معالجة انعدام املساواة بني الجنسني يف 	 

الربمجة املعنية بالصحة العقلية. يجب أن 

تسعى الربمجة املعنية بالصحة العقلية 

سعياً فاعالً إىل معالجة انعدام املساواة 

بني الجنسني من خالل تقييم احتياجات 

النساء والبنات واألوالد والرجال 

واألشخاص غري الداخلني ضمن التصنيف 

الثنايئ الجنيس وتلبية هذه االحتياجات، 

وذلك من خالل جمع البيانات، 

واملشاورات واملشاركة الواسعة النطاق، 

والرصد. ويجب إزالة العوائق القامئة عىل 

نوع الجنس أمام الحصول عىل رعاية 

الصحة العقلية. ومثة حاجة إىل االستثامر 

يف جهود التصدي للعنف الجنيس، والصور 

النمطية ألدوار الجنسني، والتمييز ضد 

النساء والبنات. ويجب توسيع الربامج 

التي تركز عىل الدعم النفيس-االجتامعي 

للبنات املراهقات، خصوصاً لألمهات 

املراهقات. 

تحسني البيانات واألبحاث واألدلة. مثة نقص 

كبري يف البيانات بشأن الصحة العقلية لألطفال 

واملراهقني ومقدمي الرعاية، خصوصاً يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، 

حيث يعيش معظم املراهقني يف العامل. وهذا 

النقص يف البيانات واألدلة يجعل األطفال 

الذين يعانون من اعتالالت يف الصحة العقلية 

مخفيني عن األعني، وميثل عقبة رئيسية لتطوير 

السياسات والتخطيط. كام يُعاق التقدم يف 

مجال الصحة العقلية من جراء نقص األبحاث 

وعدم كفاية االستثامرات يف تنفيذ األبحاث.  

تعزيز األبحاث. إن غالبية األبحاث 	 

املعنية بالصحة العقلية تجري يف البلدان 

املرتفعة الدخل وتركِّز بصفة أساسية عىل 

الراشدين وليس عىل املراهقني، رغم أن 

مرحلة املراهقة هي املرحلة الرئيسية 

التي تبدأ فيها معظم اعتالالت الصحة 

العقلية. ومثة حاجة إىل استثامرات أكرب 

يف األبحاث املعنية باألطفال واملراهقني، 

والتي يجب أن تكون قابلة للتنفيذ 

عىل امتداد الثقافات، وقابلة للتكييف 

مع الواقع املحيل، وقادرة عىل التقاط 

الخربات واألوضاع املتنوعة. وبوسع 

األبحاث النوعية أن تساعد عىل سد 

الفجوات الحرجة يف استحداث األدلة وأن 

توفر وصفاً سليامً لوضع عافية األطفال 

واملراهقني.

الرصد الروتيني للصحة العقلية. مثة 	 

نقص خطري يف الرصد الروتيني للقضايا 

املتصلة بالصحة العقلية يف معظم 

البلدان، وخصوصاً يف البلدان املنخفضة 

الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. 

ويجب بذل جهود حازمة لتطوير 

مجموعة من املؤرشات األساسية القامئة 

عىل توافق اآلراء بشأن الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني ومقدمي الرعاية، 

ويجب أن تغطي مدى انتشار اعتالالت 

الصحة العقلية، ومدى تقديم الرعاية 

للصحة العقلية، ومدى الجهود املبذولة 

لتعزيز الصحة العقلية وحامية األطفال 

واملراهقني املعرضني للخطر (انظر 

اإلطار 20 عن- رصد الصحة العقلية).

دعم األبحاث والعلوم التطبيقية. عادة 	 

ما يُعاق التنفيذ الناجح للسياسات 

والتدخالت الصحية، خصوصاً يف مجال 

األمراض غري السارية، من جراء نقص 

الفهم لالعتالالت عىل أرض الواقع. 

واستجابة إىل ذلك، مثة حاجة إىل زيادة 

االستثامر يف العلوم التطبيقية، والتي 

تبحث يف الكيفية التي تعمل فيها 

مجموعة من العوامل عىل إعاقة تنفيذ 

السياسات أو التدخالت أو تعجيله. 

وتُعترب الرؤى التي تنبثق من مثل 

هذه األبحاث حاسمة األهمية لتحويل 

األفكار إىل إجراءات.

رمبا ال منلك جميع 
اإلجابات حالياً، لكن 

تتوفر لدينا معرفة 
كافية يك نبدأ بالعمل 

ليك نعزز الصحة 
العقلية ونحميها لكل 
طفل ونرعى األطفال 

الذين يواجهون 
أعظم التحديثات.
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الجداول اإلحصائية

تعرض الجداول اإلحصائية يف هذا التقرير أحدث اإلحصاءات األساسية عن بقاء الطفل عىل قيد الحياة ومنائه وحاميته يف بلدان العامل وأقاليمه ومناطقه.

مالحظة عامة بشأن البيانات

مصادر البيانات

البيانات املعروضة يف الجداول اإلحصائية التالية مستخلصة من قواعد البيانات 

العاملية التابعة لليونيسف، وهي مصحوبة بتعريفات ومصادر، إضافة إىل 

حواٍش عندما تقتيض الرضورة. وتستند بيانات املؤرشات إىل التقديرات 

املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة واستقصاءات متثيلية لألرس عىل الصعيد 

الوطني من قبيل املسوح العنقودية متعددة املؤرشات واالستقصاءات 

الدميغرافية والصحية. إضافة إىل ذلك، استُخدمت يف الجداول بيانات مستقاة 

من مصادر إدارية ومن منظامت أخرى تابعة لألمم املتحدة. ومثة معلومات 

مفصلة إضافية حول مصادر البيانات يف آخر كل جدول.

استندت املؤرشات الدميغرافية والعديد من املؤرشات املرتبطة بالسكان يف 

هذه الجداول إىل آخر التقديرات واإلسقاطات السكانية الواردة يف تقرير 

‘التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام 2019’ وتقرير ‘توقعات التوسع 

الحرضي يف العامل: تنقيح عام 2018’ )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 

التابعة لألمم املتحدة، شعبة السكان(. ومن املحتمل أن تتأثر جودة البيانات 

سلبياً يف حالة البلدان التي عانت يف اآلونة األخرية من كوارث أو نزاعات، 

خصوصاً البلدان التي تعرضت فيها بنيتها التحتية األساسية للتجزئة والتفكك، 

أو شهدت تحركات سكانية واسعة النطاق.

تدعم اليونيسف البلدان يف جمع البيانات وتحليلها من أجل رصد وضع 

األطفال والنساء، وذلك من خالل برنامجها العاملي الستقصاءات األرس املعيشية 

واملسوح العنقودية متعددة املؤرشات. وقد أُنجز منذ عام 1995 حوايل 346 

مسحاً واستقصاًء يف 118 بلداً ومنطقة. ومتثّل املسوح العنقودية متعددة 

املؤرشات مصدراً رئيسياً لبيانات خطة التنمية املستدامة لعام 2030 لقياس 

مؤرشات أهداف التنمية املستدامة، وتشكيل السياسات الحكومية والربامج يف 

.mics.unicef.org جميع أنحاء العامل. ويتوفر املزيد من املعلومات عىل املوقع

املجاميع للمناطق والعامل

تم حساب مجاميع املؤرشات للمناطق والعامل كمتوسطات مرّجحة ألعداد 

السكان باستخدام بيانات من تقرير ‘التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام 

2019’، إال إذا ذكرنا أسلوباً آخر للحساب. وتنسجم هذه املجاميع مع الفئة 

العمرية أو فئة الجنس لكل مؤرش )مثالً، مجموع الوالدات الحية من الوالدات 

دون استخدام أوزان مرّجحة، وعدد اإلناث من الفئة العمرية 15-49 بخصوص 

فقر الدم لدى األمهات(. ومن جديد، وما مل نُِش إىل غري ذلك، فقد أوردنا فقط 

تقديرات املؤرشات للمناطق والعامل التي يتوفر لها تغطية بيانات عىل مستوى 

السكان تبلغ ما ال يقل عن 50 يف املئة.

تصنيف البيانات

لقد أكدت أزمة كوفيد-19 عىل أهمية البيانات املصنفة من أجل فهم التأثريات 

الصحية واالجتامعية-االقتصادية املختلفة للجائحة عىل النساء واألطفال، والتي 

فاقمت أوجه التمييز وانعدام املساواة الهيكليني القامئني منذ مدة طويلة. 

وفيام يتجاوز األزمة، تُعترب البيانات املصنفة العالية النوعية والقابلة للمقارنة 

والحسنة التوقيت، والبيانات املصنفة آنياً بحسب أكرث من بعد واحد، ذات 

أهمية أساسية لتحديد الجامعات التي ينبغي أن تحظى باألولوية يف أنواع 

مختلفة من التدخالت بغية تحقيق هدف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

بأال يتخلف أحد عن الركب.

وتُستخدم مصادر مختلفة للبيانات، مبا يف ذلك استقصاءات األرس املعيشية، 

والسجالت الحيوية واإلدارية، لتجميع البيانات املصنفة وتحليلها. وبينام ال يتيح 

ضيق املجال تقديم عرض كامل لهذه البيانات يف الجداول اإلحصائية التالية، 

إال أننا بذلنا جهوداً لعرض بيانات مصنفة بخصوص أبعاد رئيسية، مبا يف ذلك 

الجنس، والعمر، ومكان السكن، والوضع الصحي. ونظراً اللتزام اليونيسف األسايس 

باملساواة بني الجنسني ومتكني النساء والبنات، توىل األولوية لعرض البيانات 

املصنفة بحسب الجنس، عند توافرها، يف الجداول اإلحصائية، إال يف الحاالت 

التي ال يالحظ فيها فروقات إحصائية مهمة بني ا ألوالد والبنات يف غالبية البلدان 

بخصوص مؤرش محدد. ويف هذه الحاالت، تتوفر البيانات املصنفة بحسب الجنس 

عىل شبكة اإلنرتنت عىل العنوان www.data.unicef.org. ملزيد من املعلومات حول 

تفصيل البيانات ملؤرشات محددة، يرجى الرجوع إىل الهوامش يف أسفل الجداول 

اإلحصائية.

قابلية البيانات للمقارنة

بُذلت جهود لرفع قابلية اإلحصاءات للمقارنة عرب البلدان واألوقات املختلفة، إىل 

أقىص حد ممكن. ومع ذلك، قد تختلف البيانات املُستخدمة عىل مستوى البلدان 

من حيث األساليب املتبعة يف جمع البيانات أو التوصل إىل وضع التقديرات، 

وكذلك من حيث الفئات السكانية املشمولة فيها. عالوة عىل ذلك، تخضع 

البيانات املعروضة هنا إىل منهجيات دامئة التطور، وإىل التنقيحات الـُمدخلة 

عىل بيانات السالسل الزمنية )مثالً، التحصني من األمراض، ونِسب الوفيات 

النفاسية(، وإىل التصنيفات املتغرية عىل مستوى املناطق. وكذلك ال تتوفر بيانات 

قابلة للمقارنة من سنة إىل أخرى لبعض املؤرشات، لذا ال يُنصح مبقارنة البيانات 

املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير ‘حالة أطفال العامل’.

1٧4  حالة أطفال العامل لعام 2021

http://mics.unicef.org
http://www.data.unicef.org


معلومات إضافية حول املنهجية

تعكس البيانات املعروضة يف الجداول اإلحصائية التالية، وبصفة عامة، 

معلومات تم جمعها وتحديثها من كانون الثاين/ يناير وحتى متوز/ 

يوليو 2021، مع مواقيت نهائية محددة مرتبطة باملؤرشات املنفردة املوصوفة 

يف قسم ‘املصادر األساسية للبيانات’ والواردة تحت كل جدول. يعكس ختم 

ثت، وذلك يف  توقيت ‘آخر تحديث’ الوقت الذي ُجمعت فيه البيانات وُحدِّ

إطار املشاورات القطرية أو العمليات املشرتكة بني الوكاالت املرتبطة تحديداً 

باملوضوع املعني.

ونشجع القرّاء املهتمني بزيارة املوقع اإللكرتوين data.unicef.org للتعرّف عىل 

تفاصيل منهجية بشأن املؤرشات واإلحصائيات.

تتوفر البيانات املعروضة يف الجدول عىل شبكة اإلنرتنت، عىل املوقع اإللكرتوين 

www.unicef.org/sowc وعرب املوقع اإللكرتوين www.data.unicef.org. يُرجى 

الرجوع إىل هذين املوقعني اإللكرتونيني لالطالع عىل أحدث البيانات وعىل أية 

تحديثات أو تصويبات الحقة لطباعة التقرير.

تقديرات معدل وفيات األطفال
www.childmortality.org .يُستخدم معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بوصفه املؤرش الرئييس للتقدم يف رفاه األطفال

الجداول اإلحصائية  1٧5

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )معبًرا عنها لكل 1000 والدة حية(

198019851990199520002005201020152019أقاليم اليونيسف

736157493929221714شرق آسيا والمحيط الهادئ

44373127211612108أوروبا وآسيا الوسطى

665446443525181411أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

161311865444أوروبا الغربية

846755433326251816أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

1238665534233272422الشرق األوسط وشمال أفريقيا

151211988776أمريكا الشمالية

1711501301129377624940جنوب آسيا

2001871781701511241018676أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

185171162154133106816455شرق أفريقيا والجنوب األفريقي

21620419618716814212110695غرب ووسط أفريقيا

ً 210192175158135109897263أقل البلدان نموا

11710293867663514338العالم

وفيات األطفال دون سن الخامسة )باآلالف(

198019851990199520002005201020152019أقاليم اليونيسف

435 539 695 908 1,7051,257 2,4132,301 2,613شرق آسيا والمحيط الهادئ

 88 108 132 162 386304217 570483أوروبا وآسيا الوسطى

 70 88 110 136 187 409328262 474أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 19 20 23 26 30 41 58 74 97أوروبا الغربية

 169 192 265 288 503381 641 785 944أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 219 239 246 270 545419324 707 902الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 27 29 32 35 35 40 47 50 55أمريكا الشمالية

1,406 2,2761,719 3,5482,912 5,2574,7484,185 5,577جنوب آسيا

2,844 3,037 3,303 3,659 3,987 3,8264,044 3,598 3,393أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

1,009 1,111 1,314 1,567 1,796 1,6331,7191,8061,883شرق أفريقيا والجنوب األفريقي

 1,836 1,926 1,989 2,092 2,190 1,7591,8792,0202,161غرب ووسط أفريقيا

ً  1,968 2,152 2,499 2,868 3,5383,299 3,5793,6113,589أقل البلدان نموا

 5,189 5,862 6,950 8,234 11,2009,749 12,494 14,05513,294العالم

http://data.unicef.org
http://www.data.unicef.org
http://www.unicef.org/sowc
https://childmortality.org/


تصنيفات املناطق

تُحسب املتوسطات املعروضة يف نهاية كل جدول من الجداول اإلحصائية الـ 18 باستخدام بيانات من البلدان واملناطق حسب تصنيفها أدناه.

رشق آسيا واملحيط الهادئ

أسرتاليا؛ إندونيسيا؛ بابوا غينيا الجديدة؛ باالو؛ بروين دار السالم؛ تايالند؛ توفالو؛ 

توكيالو؛ تونغا؛ تيمور-ليشتي؛ جزر سليامن؛ جزر كوك؛ جزر مارشال؛ جمهورية 

كوريا؛ جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية؛ ساموا؛ سنغافورة؛ الصني؛ فانواتو؛ الفلبني؛ فيجي؛ فييت نام؛ كمبوديا؛ 

كرييباس؛ ماليزيا؛ منغوليا؛ ميامنار؛ ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(؛ ناورو؛ 

نيوزيلندا؛ نيوي؛ اليابان.

أوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا الشقية وآسيا الوسطى؛ أوروبا الغربية

أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى

االتحاد الرويس؛ أذربيجان؛ أرمينيا؛ ألبانيا؛ أوزبكستان؛ أوكرانيا؛ بلغاريا؛ البوسنة 

والهرسك؛ بيالروس؛ تركامنستان؛ تركيا؛ الجبل األسود؛ جمهورية مولدوفا؛ جورجيا؛ 

رومانيا؛ رصبيا؛ طاجيكستان؛ قريغيزستان؛ كازاخستان؛ كرواتيا؛ مقدونيا الشاملية

أوروبا الغربية

إسبانيا؛ إستونيا؛ أملانيا؛ أندورا؛ أيرلندا؛ آيسلندا؛ إيطاليا؛ الربتغال؛ بلجيكا؛ 

بولندا؛ الجمهورية التشيكية؛ الدامنرك؛ سان مارينو؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ 

السويد؛ سويرسا؛ فرنسا؛ فنلندا؛ قربص؛ الكريس الرسويل؛ التفيا؛ لكسمربغ؛ 

ليتوانيا؛ ليختنشتاين؛ مالطة؛ اململكة املتحدة؛ موناكو؛ الرنويج؛ النمسا؛ 

هنغاريا؛ هولندا؛ اليونان

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

األرجنتني؛ إكوادور؛ أنتيغوا وبربودا؛ أنغويال؛ أوروغواي؛ باراغواي؛ الربازيل؛ 

بربادوس؛ بليز؛ بنام؛ بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(؛ بريو؛ ترينيداد 

وتوباغو؛ جامايكا؛ جزر البهاما؛ جزر تركس وكايكوس؛ جزر فرجن الربيطانية؛ 

الجمهورية الدومينيكية؛ دومينيكا؛ سانت فنسنت وجزر غرينادين؛ سانت 

كيتس ونيفس؛ سانت لوسيا؛ السلفادور؛ سورينام؛ شييل؛ غرينادا؛ غواتيامال؛ 

غيانا؛ فنزويال )جمهورية - البوليفارية(؛ كوبا؛ كوستاريكا؛ كولومبيا؛ املكسيك؛ 

مونتسريات؛ نيكاراغوا؛ هايتي؛ هندوراس

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

األردن؛ إرسائيل؛ اإلمارات العربية املتحدة؛ إيران )جمهورية - إسالمية(؛ البحرين؛ 

تونس؛ الجزائر؛ الجمهورية العربية السورية؛ دولة فلسطني؛ العراق؛ ُعامن؛ قطر؛ 

الكويت؛ لبنان؛ ليبيا؛ مرص؛ املغرب؛ اململكة العربية السعودية؛ اليمن

أمريكا الشاملية

كندا؛ الواليات املتحدة األمريكية

جنوب آسيا

أفغانستان؛ باكستان؛ بنغالديش؛ بوتان؛ رسي النكا؛ ملديف؛ نيبال؛ الهند

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

رشق أفريقيا والجنوب األفريقي؛ غرب ووسط أفريقيا

رشق أفريقيا والجنوب األفريقي

إثيوبيا؛ إريرتيا؛ إسواتيني؛ أنغوال؛ أوغندا؛ بوتسوانا؛ بوروندي؛ جزر القمر؛ 

جمهورية تنزانيا املتحدة؛ جنوب أفريقيا؛ جنوب السودان؛ جيبويت؛ رواندا؛ 

زامبيا؛ زمبابوي؛ سوازيلند؛ السودان؛ سيشيل؛ الصومال؛ كينيا؛ ليسوتو؛ 

مدغشقر؛ مالوي؛ موريشيوس؛ موزامبيق؛ ناميبيا

غرب ووسط أفريقيا

بنن؛ بوركينا فاسو؛ تشاد؛ توغو؛ جمهورية أفريقيا الوسطى؛ جمهورية الكونغو 

الدميقراطية؛ سان تومي وبرينسيبي؛ السنغال؛ سرياليون؛ غابون؛ غامبيا؛ غانا؛ 

غينيا؛ غينيا االستوائية؛ غينيا-بيساو؛ كابو فرييدي؛ الكامريون؛ كوت ديفوار؛ 

الكونغو؛ ليربيا؛ مايل؛ موريتانيا؛ النيجر؛ نيجرييا

أقل البلدان/ املناطق منواً

]مصنفة عىل هذا النحو من ِقَبل مكتب املمثل السامي ألقل البلدان منواً 

والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية: إثيوبيا؛ إريرتيا؛ 

أفغانستان؛ أنغوال؛ أوغندا؛ بنغالديش؛ بنن؛ بوتان؛ بوركينا فاسو؛ بوروندي؛ 

تشاد؛ توغو؛ توفالو؛ تيمور-ليشتي؛ جزر سليامن؛ جزر القمر؛ جمهورية أفريقيا 

الوسطى؛ جمهورية تنزانيا املتحدة؛ جمهورية الكونغو الدميقراطية؛ جمهورية 

الو الدميقراطية الشعبية؛ جنوب السودان؛ جيبويت؛ رواندا؛ زامبيا؛ سان تومي 

وبرينسيبي؛ السنغال؛ السودان؛ سرياليون؛ الصومال؛ غامبيا؛ غينيا؛ غينيا-بيساو؛ 

كمبوديا؛ كرييباس؛ ليربيا؛ ليسوتو؛ مايل؛ مدغشقر؛ مالوي؛ موريتانيا؛ موزامبيق؛ 

ميامنار؛ نيبال؛ النيجر؛ هايتي؛ اليمن
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مالحظات حول جداول محددة

الجدول 1. الخصائص الدميغرافية

يتضمن جدول الخصائص الدميغرافية مؤرشات مختارة بشأن بعض أهم 

املعلومات الدميغرافية لكل مجموعة سكانية، مبا فيها تعداد السكان اإلجاميل، 

وعدد السكان مصنفاً حسب العمر، إضافة إىل معدالت النمو السكاين 

السنوية. ويرتبط معدل الوالدات السنوية بالتعداد السكاين ومعدل الخصوبة 

الحايل. وتتيح املعدالت اإلجاملية للخصوبة إجراء مقارنات بشأن مستويات 

الخصوبة عىل املستوى الدويل. ويُدعى مستوى الخصوبة اإلجاميل الذي يبلغ 

2.1 ‘معّدل التعويض’، وميثل املستوى الذي يظل فيه التعداد السكاين ثابتاً 

عىل املدى الطويل. أما العمر املتوقع عند الوالدة فهو قياس للوضع الصحي 

والتطور السكاين وهو يواصل االزدياد يف جميع بلدان العامل تقريباً. وميثّل 

معدل اإلعالة نسبة السكان يف غري سن العمل )أي السكان ‘املعتمدين عىل 

غريهم’ اقتصادياً( إىل السكان يف سن العمل )15-64 سنة(، وميكن تقسيمه 

إىل معدل إعالة األطفال )نسبة األطفال دون سن الخامسة عشة إىل السكان 

يف سن العمل( ومعدل إعالة املسنني )نسبة السكان يف سن الخامسة والستني 

أو أكرث إىل السكان يف سن العمل(.  ويكون معدل اإلعالة اإلجاميل مع مرور 

الوقت، عادة عىل شكل حرف )U( باإلنجليزية، ويعكس التغري يف هيكل 

األعامر نتيجة للتحوالت الدميغرافية. وميكن فهم ذلك كمزيج من توجهات 

متعارضة يف معدل إعالة األطفال ومعدل إعالة املسنني. فعىل سبيل املثال، 

يؤدي تناقص الخصوبة إىل تناقص نسبة األطفال يف السكان مام يقلّص معدل 

إعالة األطفال، كام أن زيادة العمر املتوقع )الناجم عن تناقص معدل الوفيات( 

يؤدي إىل نسبة أكرب من السكان املسنني وبالتايل زيادة معدل إعالة املسنني.

وتصف نسبة السكان يف املناطق الحرضية، ومعدل النمو السنوي لسكان املناطق 

الحرضية، وضع عملية التوسع الحرضي ودينامياتها. ويشري صايف معدل الهجرة 

إىل الفارق بني عدد املهاجرين املغادرين وعدد املهاجرين الوافدين؛ ويُظهر البلد/ 

املنطقة الذي يزيد فيه عدد املهاجرين املغادرين عن عدد املهاجرين الوافدين 

قيمًة إيجابية، يف حني يُظهر البلد الذي يزيد عدد املهاجرين الوافدين فيه عدد 

املغادرين قيمًة سلبية. وتستند جميع املؤرشات الدميغرافية إىل تقرير ‘التوقعات 

السكانية يف العامل: تنقيح عام 2019’. وفيام عدا عدد السكان اإلجاميل، تقترص 

املؤرشات الدميغرافية املنشورة عىل البلدان/ املناطق التي يزيد عدد السكان فيها 

عن 90,000 فرد. وتستند مجاميع األقاليم إىل جميع البلدان واملناطق املرتبطة 

باإلقليم املعني، حتى لو كانت غري مدرجة بني البلدان الـ 202 التي أبلغت عن 

بيانات و/أو كان عدد سكانها يبلغ 90,000 فرد أو أقل )ولهذا السبب فإن عدد 

سكان العامل دون سن الثامنة عشة الذي يرد يف الجداول، عىل سبيل املثال، يزيد 

عن مجموع القيم املحددة للبلدان(.

الجدول 2. وفيات األطفال

تعرض اليونيسف سنوياً، يف تقرير ‘حالة أطفال العامل’، سلسلة من تقديرات 

وفيات األطفال. ومتثل هذه األرقام أفضل التقديرات املتوفرة يف وقت طباعة 

التقرير، وهي تستند إىل الفريق املشرتك بني الوكاالت املعني بتقدير وفيات 

األطفال التابع لألمم املتحدة )"فريق تقدير وفيات األطفال"(، والذي يضم 

اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية ومجموعة البنك الدويل وشعبة السكان باألمم 

املتحدة. ويجري تحديث سنوي لتقديرات الوفيات التي يصدرها فريق تقدير 

وفيات األطفال، وذلك من خالل استعراض مفّصل لجميع البيانات التي تتوفر 

تباعاً، مام قد يؤدي إىل تنقيحات لتقديرات معلن عنها سابقاً. ونتيجة لذلك، 

ال ينبغي استخدام اإلصدارات املتتالية من تقرير ‘حالة أطفال العامل’ لتحليل 

توجهات الوفيات مع مرور الوقت. ونعرض أدناه تقديرات عاملية وإقليمية 

لوفيات األطفال دون سن الخامسة للفرتة 1990-2019، وهي تقديرات قابلة 

للمقارنة. ونعرض يف الجدول 2 مؤرشات وفيات األطفال الخاصة ببلدان محددة، 

وهي تستند إىل أحدث تقديرات فريق تقدير وفيات األطفال، كام أنها متوفرة 

 عىل املوقع اإللكرتوين data.unicef.org/child-mortality/under-five واملوقع 

www.childmortality.org، إىل جانب مالحظات منهجية.

الجدول 3. صحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة

يتضمن الجدول الخاص بصحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة مزيجاً من 

املؤرشات السكانية ومؤرشات تغطية التدخالت. وتشمل املؤرشات السكانية 

العمر املتوقع لإلناث، ومعدل الوالدات بني املراهقات، ومعدالت الوفيات 

النفاسية مبا يف ذلك عدد الوفيات النفاسية ونسبة الوفيات النفاسية وخطر 

الوفيات النفاسية عىل مدى الحياة.

مؤرشات العمر املتوقع ومعدل الوالدات بني املراهقات مستقاة من شعبة 

السكان باألمم املتحدة. أما بيانات الوفيات النفاسية فهي تقديرات أعدها 

الفريق املشرتك بني الوكاالت املعني بتقدير وفيات األمومة، والذي يضم 

منظمة الصحة العاملية، واليونيسف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، 

ومجموعة البنك الدويل، وشعبة السكان باألمم املتحدة. ويجري تحديث 

منتظم لتقديرات الوفيات التي يصدرها الفريق املشرتك بني الوكاالت املعني 

بتقدير وفيات األمومة، وذلك من خالل استعراض مفّصل لجميع نقاط 

البيانات التي تتوفر تباعاً. وغالباً ما تؤدي هذه العملية إىل تنقيحات عىل 

التقديرات املعلن عنها سابقاً. ونتيجة لذلك، ال ينبغي استخدام اإلصدارات 

املتتالية من تقرير ‘حالة أطفال العامل’ لتحليل توجهات الوفيات النفاسية مع 

مرور الوقت.

تشمل مؤرشات تغطية التدخالت املؤرشات الخاصة بتنظيم األرسة، والرعاية 

السابقة للوالدة والرعاية عند الوالدة والرعاية ما بعد الوالدة لألم والطفل. 

البيانات الخاصة بهذه املؤرشات مستمدة من برامج استقصاءات األرس 

املعيشية الوطنية من قبيل االستقصاءات الدميغرافية والصحية واملسوح 

العنقودية متعددة املؤرشات وغريها من االستقصاءات املعنية بالصحة 

اإلنجابية. وقد تم احتساب تقديرات املناطق والعامل باستخدام أسلوب 

املتوسطات املرجحة. أما املتغريات املستخدمة يف معادلة الرتّجيح فهي خاصة 

بكل مؤرش وتُطبق عىل كل بلد، وهي تتوافق مع الفئة السكانية املالمئة 

املستهدفة يف كل مؤرش )القاسم(، ومستمدة من اإلصدار األخري من تقرير 
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‘التوقعات السكانية يف العامل’. ومل تُستخدم سوى أحدث نقاط البيانات من 

الفرتة 2015-2020 لكل بلد لحساب مجاميع املناطق والعامل. وتم تضمني 

الهند والصني يف حساب التقديرات اإلقليمية والعاملية لكل مؤرش باستخدام 

البيانات املتوفرة.

يشمل الجدول الخاص بصحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة أيضاً بعض 

البيانات املصنفة حسب العمر لتوفري معلومات حول الصحة اإلنجابية وصحة 

األمهات من املراهقات. وتحديداً، تم تصنيف البيانات للفئة العمرية 19-15 

سنة ملؤرشات الطلب عىل وسائل تنظيم األرسة املُلبى بوسائل حديثة، ورعاية 

األطفال حديثي الوالدة مبا ال يقل عن أربع زيارات للمراكز الصحية، ووجود 

مسؤول صحي ماهر عند الوالدة. وقد أتت البيانات املفصلة بشأن الرعاية 

السابقة للوالدة مبا ال يقل عن أربع زيارات للمراكز الصحية، ووجود مسؤول 

صحي ماهر عند الوالدة، من املركز الدويل للمساواة يف الصحة التابع لجامعة 

بيلوتاس االتحادية بالربازيل. وأتت البيانات اإلجاملية واملصنفة بشأن الطلب 

عىل وسائل تنظيم األرسة املُلبى بوسائل حديثة من شعبة السكان التابعة 

إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة. وتم حساب تقديرات 

املناطق والعامل باألسلوب نفسه املوصوف أعاله بشأن مؤرشات تغطية 

التدخالت. أما البيانات الخاصة بالطلب عىل وسائل تنظيم األرسة املُلبى 

بوسائل حديثة، ومعدل الوالدات بني املراهقات، فقد حسبتها ووفرتها شعبة 

السكان باألمم املتحدة.

الجدول 4. صحة الطفل

يتضمن الجدول الخاص بصحة الطفل مجموعة من املؤرشات التي تلتقط 

معلومات حول تغطية التدخالت الفعالة املقدمة لألطفال دون سن الخامسة 

عىل مستوى األرسة املعيشية. وتشمل طائفة من املؤرشات الخاصة بتحصني 

الطفل ضد األمراض )موصوفة أدناه(، ومؤرشات حول التدخالت ملنع اإلصابة 

بااللتهاب الرئوي واإلسهال واملالريا ومعالجتها )وهي األمراض التي تتسبب 

بأكرب عدد من وفيات األطفال(. املصادر الرئيسية لبيانات املؤرشات الخاصة 

مبنع أمراض الطفولة ومعالجتها مستمدة من استقصاءات متثيلية لألرس 

عىل الصعيد الوطني من قبيل االستقصاءات الدميغرافية والصحية واملسوح 

العنقودية متعددة املؤرشات. وقد تم احتساب تقديرات املناطق والعامل 

باستخدام أسلوب املتوسطات املرّجحة. أما املتغريات املستخدمة يف معادلة 

الرتّجيح فهي خاصة بكل مؤرش وتُطبق عىل كل بلد، وهي تتوافق مع الفئة 

السكانية املالمئة املستهدفة يف كل مؤرش )القاسم(، ومستمدة من اإلصدار 

األخري من تقرير ‘التوقعات السكانية يف العامل’. ومل تُستخدم سوى أحدث 

نقاط البيانات من الفرتة 2015-2020 لكل بلد لحساب مجاميع املناطق 

والعامل. وقد استُخدم تعداد السكان اإلجاميل للمؤرشات التي تلتقط معلومات 

حول األرس املعيشية. وتم تضمني الهند والصني يف حساب تقديرات املناطق 

والعامل لكل مؤرش باستخدام البيانات املتوفرة.

التحصني ضد األمراض

يعــرض الجدول الخاص بصحة األطفال تقديــرات منظمة الصحة العاملية 

واليونيســف للتغطية التحصينية من األمراض عىل املســتوى الوطني. ومنذ 

عام 2000، يجري تحديث هذه التقديرات مرة واحدة ســنوياً يف شــهر 

متــوز/ يوليــو، وذلك بعد عملية تشــاورية يجري يف إطارها تزويد البلدان 

مبســودات تقاريــر ملراجعتها والتعليــق عليها. ومبا أن النظام يدمج بيانات 

عملية جديدة إلعداد التقديرات، فإن كل تنقيح ســنوي ينســخ إصدارات 

البيانات التي تســبقه، وال تكون مســتويات التغطية املأخوذة من تنقيحات 

ســابقة قابلــة للمقارنة. وميكن االطالع عــىل رشح تفصييل للعملية عىل املوقع 

اإللكرتوين data.unicef.org/child-health/immunization. تُحســب متوسطات 

املناطق للمســتضدات عىل النحو التايل: بالنســبة إىل اللقاح ضد الســل، تقترص 

متوســطات املناطق عىل البلدان التي يشــتمل برنامج التحصني الوطني 

االعتيادي فيها عىل اللقاح ضد الســل. بالنســبة إىل لقاحات املطعوم الثاليث 

 ،B الخناق والشــاهوق والكزاز(، وشــلل األطفال، والحصبة، والتهاب الكبد(

والنزلة الرتفية من نوع باء، وروتافريوس، تشــمل متوســطات البلدان جميع 

البلدان، إذ أصدرت منظمة الصحة العاملية توصية شــاملة بشــأنها. بالنســبة 

إىل الحاميــة عنــد الوالدة من الكزاز، تقترص متوســطات املناطق عىل البلدان 

التي يكون فيها كزاز األمهات واملواليد مســتوطناً.

الجدول 5. صحة املراهقني

يتضمن هذا الجدول مجموعة من املؤرشات الرئيسية املتعلقة بصحة املراهقني 

ورفاههم ومعدل الوفيات بينهم. وتتضمن مؤرشات الوفيات معدل الوفيات 

بني املراهقني للفئة العمرية 10-19 سنة، وعدد الوفيات بني املراهقني إضافة 

إىل املعدل السنوي لتناقص معدل الوفيات بني املراهقني للفرتة 2019-2000. 

وتتضمن مؤرشات الصحة اإلنجابية املعروضة يف هذا الجدول معدل الوالدات 

بني املراهقات، والحمل املبكر )والذي يشري إىل النساء من الفئة العمرية 24-20 

سنة الاليت يلدن قبل بلوغهن سن الثامنة عشة(، والطلب عىل وسائل تنظيم 

األرسة املُلبى بوسائل حديثة بني املراهقني من الفئة العمرية 15-19 سنة. 

ويعرِض الجدول مؤرشات صحة األمهات التالية للمراهقات من الفئة العمرية 

15-19 سنة: الرعاية السابقة للوالدة مبا ال يقل عن أربع زيارات للمراكز 

الصحية ووجود مسؤول صحي ماهر عند الوالدة. كام يعرض عوامل الخطورة 

التالية لألمراض غري السارية: استخدام املشوبات الكحولية بني املراهقني من 

الفئة العمرية 15-19 سنة، واستخدام التبغ بني املراهقني من الفئة العمرية 

13-15 سنة، وعدم كفاية األنشطة البدنية بني املراهقني امللتحقني باملدارس 

من الفئة العمرية 11-1٧ سنة. ويعرض الجدول البيانات الخاصة بالتحصني 

ضد فريوس الورم الحليمي البشي للمراهقني الذين تلقوا جرعة واحدة عىل 

األقل من اللقاح املضاد لفريوس الورم الحليمي البشي مبوجب متطلبات 

جدول التحصني الوطني. وتُنِتج منظمة الصحة العاملية/ اليونيسف مؤرشين 

رئيسيني حول تغطية التحصني ضد فريوس الورم الحليمي البشي، أحدهام 

أداء برنامج التحصني من حيث التغطية والذي يصف تغطية التحصني وفقاً 

لجدول التحصني الوطني، ومعايري األهلية التي يعتمدها الربنامج لكل سنة 
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تقوميية )الفئة السكانية املستهدفة للربنامج هي املراهقون حتى سنة الرابعة 

عشة(. أما املؤرش الثاين فيصف تغطية التحصني لغاية سن الخامسة عشة، 

وميثل نسبة الفئة السكانية من املراهقني الذين يدخلون سن الخامسة عشة يف 

سنة اإلبالغ عن البيانات والذين تلقوا لقاحاً ضد فريوس الورم الحليمي البشي 

يف أي وقت بني سن 9 إىل 14 سنة، وذلك لغاية السنة التقوميية املعنية. وترد 

البيانات دامئاً عىل املستوى القطري وليس بالرضورة أن تُظهر االختالفات عىل 

املستوى دون الوطني. ويُحسب كال املؤرشين للجرعة األوىل من لقاح فريوس 

الورم الحليمي البشي وكامل جدول التحصني املوىص به، وتكون البيانات 

مصنفة بحسب الجنس. وبالنسبة للقاحات املتوفرة يف السوق حالياً، يعتمد 

جدول التحصني عىل العمر. وتتطلب التوصية العامة تقديم جرعتني من اللقاح، 

بحيث تكون الفرتة بينهام 6 أشهر لألفراد دون سن 15 سنة عند تلقي الجرعة 

األوىل. أما جدول التحصني القائم عىل تقديم 3 جرعات )0، شهر إىل شهرين، 

6  أشهر( فيوىص به لألفراد الذين تبلغ أعامرهم 15 سنة أو أكرث، أو الذين 

يعانون من ضعف نظام املناعة أو املصابني بفريوس نقص املناعة البشية. 

ولتحديد القواسم، تَستخِدم املنهجية التقديرات القطرية التي تعدها شعبة 

السكان باألمم املتحدة بوصفها بيانات محددة مسبقاً. وللتعامل مع اختالف 

الطرق التي تحدد البلدان من خاللها معايري األهلية عىل امتداد الوقت وتغرّيها، 

تُستخدم عملية مواءمة لرتجمة معايري األهلية إىل قواسم مشرتكة. وهذا يشمل 

ترجمة األهلية لدخول الصفوف الدراسية ضمن فئة عمرية محددة، والتعامل 

مع معايري األهلية املختلفة للفئات املتعددة )التغيريات( مع مر الوقت. لالطالع 

عىل مزيد من التفاصيل، انظر: اليا بروين وآخرون ).Laia Bruni et al(، الطب 

.doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106399 ،الوقايئ

فريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص املناعة 

املكتسب )اإليدز(: الجدوالن 6 و 7

أصدر برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البشية/ 

اإليدز )"الربنامج املشرتك لإليدز"( يف عام 2021 تقديرات جديدة ملعدالت 

انتشار فريوس نقص املناعة البشية ومرض اإليدز عىل املستوى العاملي والدول 

واملناطق لعام 2020، وهي تعكس أحدث التقديرات الوبائية، كام أنها تُظهر 

بيانات تغطية العالجات املضادة للفريوسات العكوسة، ومنع انتقال اإلصابة 

بالفريوس من األم للطفل، والتشخيص املبكر إلصابة الرّضع بفريوس نقص 

املناعة البشية. وتستند التقديرات إىل أحدث االكتشافات العلمية املتوفرة 

وإىل املبادئ التوجيهية لربامج منظمة الصحة العاملية. وقد أدت هذه املبادئ 

التوجيهية إىل تحسينات بشأن افرتاضات احتاملية انتقال اإلصابة من األم 

للطفل، وتحسينات يف معدل الخصوبة بني النساء بحسب العمر، ويف الحالة 

املصلية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشية، ويف صايف معدالت بقاء الطفل 

عىل قيد الحياة بالنسبة لألطفال املصابني بالفريوس، وجوانب أخرى. واستناداً 

إىل هذه املنهجية املحّسنة، أعد الربنامج املشرتك لإليدز وبأثر رجعي تقديرات 

جديدة ملدى انتشار فريوس نقص املناعة البشية، وعدد األشخاص املصابني 

بفريوس نقص املناعة البشية وتحديد األفراد الذين يحتاجون إىل العالج، 

وحاالت الوفاة املرتبطة مبرض اإليدز، ولإلصابات الجديدة بالفريوس، وتوجهات 

أخرى مهمة يف وباء فريوس نقص املناعة البشية.

املؤرشات األساسية بخصوص االستجابة النتشار فريوس نقص املناعة البشية بني 

األطفال مقّسمة إىل جدولني: الجدول 6- التطورات الوبائية لفريوس نقص املناعة 

البشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، والجدول ٧- التدخالت يف 

مجال فريوس نقص املناعة البشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(.

الجدول 6. فريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز(: التطورات الوبائية

يتضمن الجدول 6 املؤرشات األساسية املستخدمة لقياس التوجهات يف وباء 

فريوس نقص املناعة البشية. وقد تم تصنيف البيانات استناداً إىل مجموعات 

عمرية لكل عش سنوات، إذ يُفرتض أن جميع األطفال دون سن العارشة 

املصابني بفريوس نقص املناعة البشية قد أصيبوا من خالل انتقال الفريوس 

من األم للطفل. أما األطفال من الفئة العمرية 10-19 سنة املصابون بفريوس 

نقص املناعة البشية فيشملون إضافة إىل ذلك اإلصابات الجديدة بالفريوس 

من جراء االتصال الجنيس أو استخدام املخدرات بالحقن، وذلك اعتامداً عىل 

سياق البلد. ونظراً للتفاوت الجنساين الكبري بني املراهقني والواضح يف توجهات 

وباء فريوس نقص املناعة البشية ويف االستجابات الربامجية، باتت البيانات 

حالياً مفصلة بحسب الجنس لجميع مؤرشات وباء فريوس نقص املناعة 

البشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(. وإلتاحة عقد مقارنات 

أفضل بني البلدان واملناطق، استُبدل املؤرش املعني بعدد اإلصابات الجديدة 

بفريوس نقص املناعة البشية مبؤرش يتناول حاالت اإلصابة بفريوس نقص 

املناعة البشية لكل 1,000 فرد من السكان غري املصابني. وباملثل، استُبدل 

املؤرش املعني بالوفيات املرتبطة باإليدز مبؤرش يتناول الوفيات املرتبطة باإليدز 

لكل 100,000 من السكان. ويوفر هذان املؤرشان قياسات نسبية لإلصابات 

الجديدة بفريوس نقص املناعة البشية والوفيات املرتبطة باإليدز، كام 

يوضحان عىل نحو أدق تأثري االستجابة ملواجهة فريوس نقص املناعة البشية.

الجدول 7. فريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز(: التدخالت

يتضمن الجدول ٧ مؤرشات حول التدخالت األساسية يف االستجابة لفريوس 

نقص املناعة البشية من أجل األطفال. وقد تم تعديل مؤرشات التغطية 

هذه من اإلصدارات السابقة لتقرير ‘حالة أطفال العامل’ يك تعكس عىل نحو 

أفضل التقدم يف الربامج والسياسات الحالية ملواجهة فريوس نقص املناعة 

البشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(. فعىل سبيل املثال، يلتقط 

املؤرش الخاص بالتشخيص املبكر إلصابة الرضع بفريوس نقص املناعة البشية 

معلومات لتحديد نسبة الرّضع املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشية 

الذين يحصلون عىل تشخيص للكشف عن الفريوس خالل شهرين من الوالدة. 

وتُحسب جميع مؤرشات التغطية اعتامداً عىل أحدث البيانات املوثوقة 

املتوفرة من االستقصاءات السكانية وإحصاءات خدمات الربامج.

وتُحسب مجاميع كل مؤرشات التغطية للمناطق أو للعامل باستخدام متوسطات 

مرّجحة للسكان. ونظراً لنقص البيانات يف بعض الحاالت، ال تُحتسب مجاميع 
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املؤرشات القامئة عىل االستقصاءات السكانية إال إذا كانت البيانات يف املنطقة 

املعنية متثل ما ال يقل عن 50 يف املئة من السكان املراهقني.

التغذية: الجدوالن 8 و 9

يشمل الجدول 8 تقديرات سوء التغذية عند الوالدة بني األطفال قبل سن 

الدراسة، واألطفال يف سن الدارسة، والنساء يف سن اإلنجاب، إضافة إىل تغطية 

الربامج املعنية بوزن الطفل عند الوالدة وتوفري املغذيات الدقيقة. ويشمل 

الجدول 9 مامرسات التغذية للرّضع وصغار األطفال.

التقديرات الخاصة بانخفاض الوزن عند الوالدة، والتقزم وزيادة الوزن 

بني األطفال قبل سن الدراسة، والنحافة وزيادة الوزن بني األطفال يف سن 

الدراسة، ونقص الوزن وفقر الدم بني األمهات، مستمدة من مناذج قطرية. 

ولهذا السبب، من املمكن أن تختلف عن التقديرات الواردة يف االستقصاءات. 

وبالنسبة لجميع املؤرشات األخرى، فقد جرى إعادة تحليل التقديرات عىل 

املستوى القطري، عند توفر البيانات األولية، لتتامىش مع أساليب التحليل 

املعيارية، لذا فقد تختلف عن القيم الواردة يف االستقصاءات.

انخفاض الوزن عند الوالدة: تستند التقديرات إىل أساليب تم تحديثها يف 

عام 2019، لذا قد ال تكون التقديرات للبلدان واملناطق والعامل قابلة للمقارنة 

مع التقديرات الواردة يف إصدارات تقرير ‘حالة أطفال العامل’ قبل عام 2019.

عدم تسجيل الوزن عند الوالدة: وهذا مؤرش ميثل نسبة الوالدات التي حدثت 

دون تسجيل الوزن عند الوالدة يف مصدر البيانات.

التقزّم وزيادة الوزن: واصلت اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك 

الدويل العملية الرامية إىل إضفاء االنسجام عىل مجموعات البيانات املتعلقة 

بتقديرات التقزم وزيادة الوزن من استقصاءات األرس املعيشية. وابتداًء من 

عام 2021، استُخدمت هذه البيانات للخروج بتقديرات قطرية منمذجة. 

وتحولت اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل من استخدام 

تقديرات االستقصاءات لتمثيل انتشار التقزّم وزيادة الوزن نحو استخدام 

تقديرات منمذجة عىل املستوى القطري. وتستند املنهجية الجديدة إىل نهج 

محّدث يرد وصفه يف املرجع ‘اليونيسف - منظمة الصحة العاملية - البنك 

الدويل 2021’. وميكن االطالع عىل مالحظات فنية من الوثائق األساسية 

للمشاورات القطرية بشأن النسخة 2021 لتقديرات املشرتكة لسوء التغذية 

الصادرة عن ‘ليونيسف - منظمة الصحة العاملية - البنك الدويل، عىل هذا 

 .https://data.unicef.org/resources/jme-2021-country-consultations/ :الرابط

األرقام الخاصة بالعامل واملناطق بخصوص التقزم وزيادة الوزن هي معدالت 

مرّجحة للتقديرات املنمذجة للبلدان.

الهزال والهزال الحاد: تُستخدم التقديرات املستندة إىل استقصاءات األرس املعيشية 

لإلبالغ عن انتشار الهزال والهزال الحاد يف البلدان. وقد واصلت اليونيسف ومنظمة 

الصحة العاملية والبنك الدويل إضفاء االنسجام عىل مجموعات البيانات القطرية 

املتعلقة بتقديرات الهزال والهزال الحاد من استقصاءات األرس املعيشية، والتي 

تُستخدم لحساب متوسطات حسابية للمناطق والعامل، باستخدام النموذج املوصوف 

يف الورقة العلمية التي أعدها م. دي أونِس وآخرون )M. de Onis et al( بعنوان 

"منهجية تقدير اتجاهات املناطق واالتجاهات العاملية لسوء التغذية عند األطفال" 

)املجلة الدولية لعلم األوبئة، املجلد 33، 2004، الصفحات 1260-12٧0(. وتصدر 

سنوياً تقديرات جديدة للمناطق والعامل بخصوص التقزم وزيادة الوزن والهزال 

والهزال الحاد، وهي تنسخ جميع التقديرات السابقة وال ينبغي مقارنتها معها.

الجرعــة املُكّملــة من فيتامني ألف: تأكيــداً عىل أهمية تناول األطفال جرعتني 

عاليتني من مكمالت فيتامني ألف ســنوياً )تفصل بينهام مدة 4-6 أشــهر(، 

ســيقترص هــذا التقرير عىل عرض تقديــرات التغطية الكاملة من التغذية 

التكميليــة بفيتامــني ألف. ويف ظــل غياب طريقة مبارشة لقياس هذا املؤرش، 

ســيُبلَّغ عــن هذه التغطية الكاملة باعتبارهــا التقدير األدىن للتغطية من الجولة 

1 )كانــون الثــاين/ يناير - حزيــران / يوينو( والجولة 2 )متوز/ يوليو - كانون 

األول/ ديســمرب( يف أي ســنة من السنوات. وميكن االطالع عىل التقديرات 

https://data.unicef.org/topic/nutrition/vita-  الخاصــة بكل جولة عىل الرابط

/min-a-deficiency. وتتألــف مجاميــع املناطق والعامل من البلدان الـ 64 التي 

أُشــري إليها بأنها بلدان ذات أولوية بالنســبة للربنامج عىل املســتوى القطري. 

وبالتــايل، تُنــش املجاميع يف الحاالت التي يتحقــق فيها 50 يف املئة من التغطية 

الســكانية للبلــدان ذات األولويــة يف كل منطقة من املناطق، وعندما يوجد 

مــا ال يقــل عن 5 بلدان ذات أولويــة يف املنطقة. ومبعنى آخر، ال تظهر تقديرات 

منطقــة أمريــكا الالتينية والبحر الكاريبي أو منطقة رشق ووســط أوروبا ألن كل 

من هاتني املنطقتني ال تحتويان ســوى عىل بلدين ذات أولوية

سوء التغذية بني األطفال يف سن الدراسة: تعكس املؤرشات الواردة تحت هذا 

العنوان أهمية إنهاء سوء التغذية بني األطفال من كل األعامر. وتستند تقديرات 

البلدان لسوء التغذية بني األطفال يف سن الدراسة إىل املقال الذي نشته 

‘شبكة التعاون املعنية بعامل الخطورة لألمراض غري السارية’ )201٧(، بعنوان 

‘التوجهات العاملية يف مؤرش كتلة الجسم، وانخفاض الوزن، وزيادة الوزن، 

والسمنة من عام 19٧5 إىل عام 2016: تحليل تجميعي لـ 2,416 دراسة قياس 

 ،The Lancet سكانية تشمل 128.9 مليون طفل، ومراهق، وبالغ’، مجلة النسينت

(10113)390 الصفحات 2642-262٧.

نقص الوزن بني النساء من سن 18 سنة فأكرث: يعكس هذا املؤرش أهمية 

معالجة سوء التغذية بني األمهات إذا ما أردنا القضاء عىل سوء التغذية بني 

األطفال. وتستند تقديرات البلدان لنقص الوزن بني النساء إىل املقال الذي 

نشته ‘شبكة التعاون املعنية بعامل الخطورة لألمراض غري السارية’ )201٧(، 

بعنوان ‘التوجهات العاملية يف مؤرش كتلة الجسم، وانخفاض الوزن، وزيادة 

الوزن، والسمنة من عام 19٧5 إىل عام 2016: تحليل تجميعي لـ 2,416 دراسة 

قياس سكانية تشمل 128.9 مليون طفل، ومراهق، وبالغ’، مجلة النسينت 

The Lancet، (10113)390 الصفحات 2642-262٧.

فقر الدم بني النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة: يعكس هذا املؤرش 

أهمية معالجة سوء التغذية بني األمهات إذا ما أردنا القضاء عىل سوء التغذية 

بني األطفال. وتستند تقديرات البلدان لفقر الدم بني النساء إىل منظمة الصحة 

العاملية )2021(، وتقديرات فقر الدم العاملية الصادرة عن منظمة الصحة 

العاملية، وانتشار فقر الدم بني النساء غري الحوامل )%(. بيانات املرصد الصحي 

)https://www.who.int/data/gho( العاملي. جنيف: منظمة الصحة العاملية

180  حالة أطفال العامل لعام 2021

https://data.unicef.org/resources/jme-2021-country-consultations/
https://data.unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/
https://data.unicef.org/topic/nutrition/vitamin-a-deficiency/
https://www.who.int/data/gho


امللح املدعوم باليود: تغرّي تعريف املؤرش املعروض يف هذا التقرير يف عام 2016. 

وكان يتعلق سابقاً باستهالك األرس املعيشية عىل نحو كاٍف للملح املدعوم باليود. 

ومنذ عام 2016، بات التعريف املعروض يف هذا التقرير يتعلق بامللح الذي 

يحتوي عىل أيِّ من مركبات اليود، وبالتايل فإن تقديرات متوسطات االنتشار 

للمناطق وللعامل غري قابلة للمقارنة مع املتوسطات املنشورة يف اإلصدارات 

السابقة من تقرير ‘حالة أطفال العامل’.

تغذية الرضع واألطفال الصغار: يعرض الجدول مثانية مؤرشات، مبا فيها 

املؤرشات التالية التي تتضمن تغيريات حديثة يف التعريفات أو أنها مؤرشات 

جديدة، وحسبام هو موصوف يف الدليل املحّدث للمؤرشات، واملتوفر 

https://data.unicef.org/resources/indicators-for-assessing-in-  عىل املوقع

:fant-and-young-child-feeding-practices/

  حّل مؤرش االستمرار يف الرضاعة الطبيعية )12-23 شهراً( محل )أوالً(

مؤرشين سابقني حول االستمرار يف الرضاعة الطبيعية حتى سن 

سنة واحدة )12-15 شهراً( وحتى سن سنتني )20-23 شهراً(؛

  يُعرَّف الحد األدىن للتنوع الغذايئ )6-23 شهراً( حالياً بأنه نسبة )ثانياً(

األطفال من الفئة العمرية 6-23 شهراً الذين يحصلون عىل أغذية 

مستمدة مام ال يقل عن خمس من مجموع مثاين مجموعات 

أغذية محددة، خالل اليوم السابق للقياس )تعكس النسخة األقدم 

من هذا املؤرش استهالك ما ال يقل عن أربع من مجموع سبع 

مجموعات أغذية محددة أثناء اليوم السابق للقياس(؛

  تم تعديل تعريف مؤرش الحد األدىن لتواتر الوجبات )6-23 شهراً( )ثالثاً(

لألطفال الذين ال يتلقون رضاعة طبيعية.

  تم تعديل مؤرش الحد األدىن املقبول للنظام الغذايئ )6-23 شهراً( )رابعاً(

ليتامىش مع التغيري يف تعريف الحد األدىن للتنوع الغذايئ والحد 

األدىن لتواتر الوجبات؛

   مثة مؤرش جديد هو عدم استهالك أي خرضوات )خامساً(

أو فواكه )6-23 شهراً(.

الجدول 10. النامء يف مرحلة الطفولة املبكرة

تســتمر مرحلة الطفولة املبكرة حتى ســن الثامنة، وهي مرحلة حاسمة للنامء 

اإلدرايك واالجتامعــي والعاطفي والبدين للطفل. ويتطلب النمو األمثل للدماغ 

وجــود بيئــة محّفزة، وتغذية كافية، وتفاعالً اجتامعياً مع مزودي الرعاية 

الذيــن يركــزون اهتاممهم عىل الطفل. يعرض جدول النامء يف مرحلة الطفولة 

املبكــرة بيانــات حول مؤرشات محددة مع بيانات متثيلية عىل الصعيد 

الوطنــي وقابلــة للمقارنة حول نوعية الرعاية يف البيت، وإمكانية الحصول 

عــىل مــواد التعليم يف البيت، وإمكانية الحصول عىل الرعاية والتعليم يف 

مرحلــة الطفولــة املبكرة. وأفضل طريقة لفهم املعلومات الواردة يف هذا 

الجدول هي تناولها إىل جانب البيانات الخاصة مبجاالت أخرى حاســمة 

األهميــة للنــامء يف مرحلة الطفولة املبكرة من قبيل التغذية والحامية.

التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة من جانب الكبار الراشدين: أُعيد حساب 

البيانات الخاصة بهذا املؤرش واملستمدة من االستقصاءات الدميغرافية 

والصحية، وذلك وفقاً ملنهجية املسوح العنقودية متعددة املؤرشات إلتاحة 

إمكانية املقارنة. لذا، ستختلف البيانات املعاد حسابها املعروضة هنا عن 

التقديرات الواردة يف التقارير الوطنية لالستقصاءات الدميغرافية والصحية.

التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة من جانب اآلباء: تشري البيانات من الجولتني 

الثالثة والرابعة للمسوح العنقودية متعددة املؤرشات إىل انهامك اآلباء يف نشاط 

واحد أو أكرث لتعزيز التعلم واالستعداد للمدرسة، يف حني جرى تغيري التعريف 

يف الجولة الخامسة للمسح العنقودي متعدد املؤرشات ليعكس انهامك اآلباء 

يف أربعة أنشطة أو أكرث. وبالتايل، فإن التقديرات حول التحفيز املبكر والرعاية 

املستجيبة من جانب اآلباء ضمن الجولتني الثالثة والرابعة تختلف عن التقديرات 

املستندة إىل نتائج الجولة الخامسة. وقد أُعيد حساب البيانات الخاصة بهذا 

املؤرش واملستمدة من االستقصاءات الدميغرافية والصحية، وذلك وفقاً ملنهجية 

املسوح العنقودية متعددة املؤرشات إلتاحة إمكانية املقارنة. لذا، ستختلف 

البيانات املعاد حسابها املعروضة هنا عن التقديرات الواردة يف التقارير الوطنية 

لالستقصاءات الدميغرافية والصحية.

مواد التعلّم املتوفرة يف البيت: أشياء يلعب بها الطفل: جرت تغيريات عىل 

تعريف هذا املؤرش بني الجولتني الثالثة والرابعة للمسوح العنقودية متعددة 

املؤرشات. وإلتاحة املقارنة مع الجولة الرابعة والجوالت الالحقة للمسوح 

العنقودية متعددة املؤرشات، أُعيد احتساب البيانات من الجولة الثالثة وفقاً 

لتعريف املؤرش الذي اعتُمد يف الجولة الرابعة. وبالتايل، ستختلف البيانات 

املعاد احتسابها املعروضة هنا عن التقديرات الواردة يف التقارير الوطنية 

للجولة الثالثة للمسوح العنقودية متعددة املؤرشات.

األطفال املرتوكون تحت إرشاف غري كاٍف: كان يُشار إىل هذا املؤرش سابقاً باسم 

"األطفال املرتوكون تحت رعاية غري كافية"، ولكن أُعيدت تسميته يك يعكس عىل 

نحو أدق طبيعة عوامل البنية الكامنة لهذا اإلرشاف.

الجدول 11. التعليم

يحتوي هذا الجدول عىل مجموعة من املؤرشات معنية بجوانب من تعليم 

األطفال: إمكانية الوصول املالمئة، إمتام الدراسة، ونتائج التعليم.

يوفر هذا الجدول أوالً معلومات حول إمكانية الوصول املتساوية، حسب 

قياس معدل األطفال غري امللتحقني باملدارس )الغاية 4-1-4 من أهداف التنمية 

املستدامة(. وتم احتساب التقديرات الواردة يف هذا الجدول باستخدام قاعدة 

د معدل األطفال غري امللتحقني باملدارس  بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. ويحدِّ

قسم السكان من نطاق العمر الرسمي ملستوى تعليمي محدد من غري 

امللتحقني باملدارس، وذلك لسن سياسات موجهة ميكن تنفيذها لضامن إمكانية 

الوصول املتساوية للتعليم.

ويف أيلول/ سبتمرب 2019، غرّي معهد اليونسكو لإلحصاء منهجية جمع البيانات 

الخاصة باألطفال غري امللتحقني باملدارس يف مستوى التعليم االبتدايئ. وحالياً، 
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يُعترب األطفال يف سن الدراسة امللتحقون بالتعليم قبل االبتدايئ بأنهم أطفال 

ملتحقون باملدارس.

وتقيس املؤرشات الخاصة بإمتام الدراسة )الغاية 4-1-2 من أهداف التنمية 

املستدامة( عدد األطفال أو اليافعني الذين تزيد أعامرهم مبقدار 3-5 سنوات 

عن العمر املحدد للفصل األخري يف كل مستوى درايس والذين أمتوا ذلك الفصل. 

والتقديرات مستمدة من قاعدة البيانات العاملية التابعة لليونيسف؛ وقد تم 

حسابها باستخدام املسوح العنقودية متعددة املؤرشات، واالستقصاءات الدميغرافية 

والصحية، وغريها من استقصاءات األرس املعيشية. ومن خالل اختيار فئة عمرية 

أعىل قليالً من الفئة العمرية النظرية إلمتام كل مستوى تعليمي، يوفر املؤرش قياساً 

أكرث سالمة لنسبة األطفال واملراهقني الذين يتّمون كل مرحلة تعليمية.

يشمل هذا الجدول أيضاً مجموعة مؤرشات لرصد املساواة يف نتائج التعليم، 

مبا يف ذلك نسبة األطفال واليافعني الذين يحققون، عىل األقل، مستوى اإلجادة 

األدىن يف القراءة والحساب )الغاية 4-1-1 من أهداف التنمية املستدامة( 

إضافة إىل معدل معرفة القراءة والكتابة بني الشباب )الغاية 4-6-2 من 

أهداف التنمية املستدامة(. ويُعترب مستوى الحد األدىن لإلجادة نقطة مرجعية 

للمعرفة األساسية يف مجال ما )أي الرياضيات والقراءة( مقاساً عرب وسائل 

تقييم التعليم. ويُظهر املؤرش بيانات نشتها الحكومات الوطنية إضافة إىل 

بيانات نشتها وكاالت ومنظامت متخصصة بتقييامت التعليم التي تشمل 

عدة بلدان. واستندت التقييامت إىل قاعدة البيانات التابعة لشعبة اإلحصاء 

يف األمم املتحدة، وهي مصدر بيانات رسمي ألهداف التنمية املستدامة. 

أما معدل معرفة القراءة والكتابة املوضح يف الجدول فهو مستمد من قاعدة 

البيانات التابعة ملعهد اليونسكو لإلحصاء، وهو يقيس املهارات األساسية يف 

القراءة والكتابة والتي ينبغي أن يكتسبها السكان من خالل التعليم االبتدايئ، 

ويُستخدم لتوفري رؤى بشأن نسبة الشباب من الفئة العمرية 15-24 سنة 

الذين يتمتعون بالحد األدىن من إجادة القراءة والكتابة؛ كام يقيس فاعلية 

التعليم االبتدايئ يف كل بلد.

ميكن االطالع عىل معلومات مفصلة حول املؤرشات الواردة يف هذا الجدول يف 

إصدار معهد اليونسكو لإلحصاء، البيانات الفوقية للمؤرشات العاملية واملواضيعية 

ملتابعة واستعراض الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة وجدول أعامل التعليم 

حتى عام 2030،  متوز/ يوليو 201٧.

الجدول 12. حامية الطفل

تشري حامية الطفل إىل منع العنف واالستغالل واإلساءات لألطفال يف جميع 

السياقات واالستجابة إليها. هناك العديد من االنتهاكات املختلفة التي ميكن 

أن يتعرض إليها األطفال، إال أن نقص البيانات القابلة للمقارنة يقيد اإلبالغ عن 

الطيف الكامل لهذه االنتهاكات. وعىل ضوء ذلك، يعرض جدول حامية الطفل 

بيانات عن قضايا قليلة تتوفر بشأنها بيانات متثيلية عىل الصعيد الوطني قابلة 

للمقارنة، ومن بينها اثنان من تجليات املامرسات التقليدية املؤذية، وبعض 

أشكال العنف واالستغالل، إىل جانب التسجيل الرسمي للمواليد.

تسجيل املواليد: جرت تغيريات عىل تعريف تسجيل املواليد من الجولتني الثانية 

والثالثة للمسح العنقودي متعدد املؤرشات إىل الجولة الرابعة من املسح. وبُغية 

إتاحة املقارنة مع الجوالت الالحقة أُعيد احتساب بيانات تسجيل املواليد من 

الجولتني الثانية والثالثة وفقاً لتعريف املؤرش املعتمد يف الجولة الرابعة. وبالتايل، 

فإن البيانات املعاد احتسابها واملعروضة هنا قد تختلف عن التقديرات الواردة 

يف التقارير الوطنية للجولتني الثانية والثالثة.

عاملة األطفال: اســتُبدل هذا املؤرش باملؤرش املســتخدم يف اإلبالغ عن أهداف 

التنمية املســتدامة للمؤرش 8-٧-1 والذي يعكس نســبة األطفال املنهمكني 

يف أنشــطة اقتصادية و/أو أعامل منزلية ضمن/ فوق عتبة محددة لعدد 

من الســاعات يختلف باختالف الفئات العمرية )عىل أســاس حدود اإلنتاج 

العام(. وهذه العتبات تتضمن: عاملة الطفل للنطاق العمري 5-11 ســنة، 

حيث يعمل األطفال ما ال يقل عن ســاعة واحدة أســبوعياً يف نشاط اقتصادي 

و/أو ينهمكون يف خدمات غري مدفوعة األجر لألرسة املعيشــية ألكرث من 

21 ســاعة أســبوعياً. عاملة الطفل للنطاق العمري 12 - 14 ســنة، حيث يعمل 

األطفال ما ال يقل عن 14 ســاعة أســبوعياً يف نشاط اقتصادي و/أو ينهمكون 

يف خدمات غري مدفوعة األجر لألرسة املعيشــية ألكرث من 21 ســاعة أسبوعياً. 

عاملة الطفل للنطاق العمري 15 إىل 1٧ ســنة، حيث يعمل األطفال ما 

ال يقل عن 43 ســاعة أســبوعياً يف نشاط اقتصادي. ومل توضع عتبة لعدد 

ســاعات العمل غري مدفوع األجر يف الخدمات املنزلية للفئة العمرية 

15-1٧ ســنة. تقديرات البلدان املجمعة يف قاعدة البيانات العاملية ألهداف 

التنمية املســتدامة واملعروضة فيها، والتي أعيد نشها يف تقرير ‘حالة أطفال 

العامل’، أُعيد تحليلها من قبل اليونيســف ومنظمة العمل الدولية باســتخدام 

التعريفــات واملعايــري الواردة أعاله. وهذا يعني أن قيم بيانات البلدان 

ســتختلف عن القيم املنشورة يف تقارير االستقصاءات القطرية.

زواج األطفال: بينام تنتش مامرسة زواج األطفال عىل نحو أكرب بني البنات، 

إال أن زواج األطفال ميثل انتهاكاً لحقوق األطفال من كال الجنسني. لذا، يبنّي 

الجدول انتشار زواج األطفال بني الذكور واإلناث. وبالنسبة للذكور، يبني 

الجدول الزيجات قبل سن الثامنة عشة، إذ أن الزواج قبل سن الخامسة عشة 

نادر جداً.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث: أُعيد حساب البيانات حول انتشار تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث بني الفتيات من الفئة العمرية 0-14 سنة، وذلك 

ألسباب فنية، وقد تختلف عن البيانات املعروضة يف االستقصاء الدميغرايف 

والصحي األصيل ويف التقارير القطرية للمسح العنقودي متعدد املؤرشات. 

وابتداًء من هذا اإلصدار لتقرير ‘حالة أطفال العامل’، تظهر مواقف الجمهور 

إزاء هذه املامرسة بوصفها نسبة السكان الذين يعارضونها )بدالً من الذين 

يدعمونها(. ويَظهر هذا القياس حالياً بحسب انتشاره بني الذكور وبني اإلناث. 

تستند تقديرات املناطق النتشار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومواقف 

الجمهور إزاء هذه املامرسة إىل البيانات املتوفرة من البلدان املشاركة والتي 

لديها بيانات وطنية متثيلية. ومبا أنه توجد يف كل منطقة بعض البلدان التي 

تخلو من مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فإن البيانات تعكس الوضع 

يف بلدان محددة تجري فيها هذه املامرسة.
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تربير رضب الزوجة بني املراهقني: ابتداًء من هذا اإلصدار لتقرير ‘حالة أطفال 

العامل’، تم تعديل الفئة العمرية املستخدمة لإلبالغ عن هذا املؤرش لتشري إىل 

املراهقني من الفئة العمرية 15-19 سنة.

التأديب العنيف: احتُسبت التقديرات املستخدمة يف إصدارات اليونيسف 

ويف التقارير القطرية للمسوح العنقودية متعددة املؤرشات الصادرة قبل 

عام 2010 باستخدام أوزان ترجيحية لألرس املعيشية، ومل تأخذ هذه األوزان 

باعتبارها أسلوب اختيار األطفال الذي يجري يف املرحلة األخرية لتطبيق منوذج 

تأديب األطفال ضمن املسوح العنقودية متعددة املؤرشات. وقد جرى اختيار 

عشوايئ لطفل واحد من الفئة العمرية املعنية بغية تطبيق منوذج تأديب 

األطفال. ويف كانون الثاين/ يناير، تقرر أنه ميكن إنتاج تقديرات أدق باستخدام 

وزن ترجيحي لألرس املعيشية يأخذ باالعتبار االختيار الذي يجري يف املرحلة 

األخرية. وقد أعيد حساب بيانات الجولة الثالثة للمسح العنقودي متعدد 

املؤرشات باستخدام هذا النهج. إضافة إىل ذلك، تم تعديل الفئة العمرية 

املرجعية لهذا املؤرش ابتداء من الجولة الخامسة للمسح العنقودي متعدد 

املؤرشات، واستُخدمت الفئة العمرية 1-14 سنة. لذا، فإن التقديرات من 

الجولتني الثالثة والرابعة غري قابلة للمقارنة املبارشة إذ تشري إىل األطفال من 

الفئة العمرية 14-2.

الجدول 13. الحامية االجتامعية واملساواة

يوفر هذا الجدول معلومات حول تغطية الحامية االجتامعية وحجم التفاوت 

بالدخل، ويؤثر هذان الجانبان عىل السياق الذي يعيش فيه األطفال. وتتضمن 

مؤرشات الحامية االجتامعية عدد أمهات األطفال الحديثي الوالدة الاليت 

يحصلن عىل استحقاقات مالية، ونسبة األطفال املغطيني بالحامية االجتامعية، 

وتوزيع استحقاقات الحامية االجتامعية )الخمس األول، والخمس الخامس، 

وفئة الـ 40 باملئة األدىن(. ويف حني يلتقط أول مؤرشين تغطية الحامية 

االجتامعية، يعكس املؤرش الثالث الحاالت والتوزيع عرب الفئات الُخمسية 

السكانية. ويعرض الجدول ملحة عامة لشبكة األمان االجتامعية التي تستفيد 

منها األرس املعيشية — ال سيام األطفال — يف كل بلد.

وتتضمن مؤرشات انعدام املســاواة الحصة من دخل األرسة )الخمس األول، 

والخمــس الخامــس، وفئة الـ 40 باملئة األدىن(، ومؤرش جيني، ومؤرش باملا، 

ونســبة دخل الغالبية العظمى، ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل. 

ويلتقط املؤرش األول النصيب من الدخل القومي الذي تكســبه كل فئة 

ُخمســية ســكانية ضمن البلد، وهو يوضح هيكل توزيع الدخل لكل بلد، يف 

حني يعرّب ُمعامل جيني عن مدى انعدام املســاواة وكيف ينحرف عن التوزيع 

املتســاوي للدخل تســاوياً تاماً. ويف مقابل ذلك، يركّز مؤرش باملا عىل الفرق يف 

الدخل بني نصيب أغنى 10 يف املئة من الســكان من الدخل القومي ونصيب 

أفقر 40 يف املئة من الســكان. وهذا املؤرش أكرث حساســية ألطراف منحنى 

التوزيع والنعدام املســاواة الشديد. ومبا أن التغيريات يف انعدام املساواة 

يف الدخل تنتج بصفة أساســية عن التغيريات يف دخل أغنى 10 يف املئة من 

الســكان ودخل أفقر 40 يف املئة من الســكان، يوفر مؤرش باملا رؤى بشأن 

التغيريات التوزيعية يف انعدام املســاواة يف الدخل. أما نســبة دخل الغالبية 

العظمى فيقيس نســبة دخل أول 80 باملئة )األغلبية العظمى( عىل تصنيف 

الدخــل. ويتمم نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل هذه املؤرشات 

إذ يقيس متوســط مستوى املعيشة لكل بلد.

وليس لبيانات مؤرشات الحامية االجتامعية واملساواة تردد سنوي، وهي 

تُستخلص من تقريري ‘مؤرش التنمية العاملية’ و‘أطلس الحامية االجتامعية 

- مؤرشات القدرة عىل التحمل واملساواة’، الصادرين عن البنك الدويل، 

و ‘التقرير العاملي للحامية االجتامعية’ الصادر عن منظمة العمل الدولية.

الجدول 14. املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

يحتوي هذا الجدول عىل مجموعة من املؤرشات حول إمكانية الحصول 

عىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية األساسية لدى األرس 

املعيشية، واملدارس ومرافق الرعاية الصحية. وتأيت تقديرات مياه الشب 

والرصف الصحي والنظافة الصحية يف هذا التقرير من برنامج الرصد املشرتك 

بني منظمة الصحة العاملية واليونيسف إلمدادات املياه واملرافق الصحية. ميكن 

االطالع عىل تفاصيل كاملة حول تعريفات مؤرشات برنامج الرصد املشرتك، 

ومصادر البيانات، واألساليب املستخدمة إلنتاج التقديرات الوطنية والعاملية 

وللمناطق، عىل املوقع اإللكرتوين www.washdata.org. وتصدر تقديرات جديدة 

لكل مجموعة من البيانات مرة كل عامني، وهي تنسخ جميع التقديرات 

السابقة، وال يجب مقارنتها معها.

الجدول 15. املراهقون واملراهقات

يعرض جدول املراهقني واملراهقات مؤرشات مختارة بشأن رفاه املراهقني 

عىل امتداد مجاالت متنوعة يف حياتهم: الحامية، والتعليم، وكذلك االنتقال 

إىل العمل. يتعلق رفاه املراهقني مبجاالت واسعة، وال ميكن التعبري عنه عىل 

نحو شامل عرب مجموعة صغرية مختارة من املؤرشات. والقصد من القياسات 

الواردة يف الجدول 15 هي عرض عيّنة توضيحية، والستكامل املؤرشات ذات 

الصلة باملراهقني والتي تظهر عىل امتداد الجداول اإلحصائية األخرى الواردة يف 

هذا التقرير. املؤرشات مستمدة من نظام تتبع املراهقني عىل الصعيد القطري، 

وهو إطار متعدد أصحاب املصلحة يستند إىل أهداف التنمية املستدامة وتم 

تطويره لتتبع رفاه املراهقني عرب البلدان وعىل امتداد الوقت. وتُعرض مؤرشات 

صحة املراهقني حالياً يف الجدول 5.

البطالــة واملراهقــون خارج دائرة العاملة والتعليم والتدريب: البيانات 

بشــأن الدرجة التي يتمكن فيها املراهقون من االنتقال بفاعلية إىل العمل، 

واملوضحــة مــن خالل قياس عدد املراهقني خارج دائرة العاملة والتعليم 

والتدريب، ومعدل البطالة بني املراهقني من الفئة العمرية 15-19 ســنة، 

مســتمدة من منظمة العمل الدولية. تتوفر البيانات الفوقية ومالحظات 

إضافية حول تفســري هذه املؤرشات يف قســم ‘البيانات الفوقية’ عىل املوقع 

.ilo.org/ilostat اإللكرتوين
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الجدول 16. املؤرشات االقتصادية

يعرض هذا الجدول ملحة عامة لالقتصاد الكيل للسياق الذي يؤثر عىل رفاه 

األطفال ومنائهم. ومثة غايتان وصفيتان للمؤرشات املشمولة يف الجدول، 

وهام تعكسان املجال املايل لدى الحكومات لتمويل برامج الرفاه - حسب 

ما يلتقطها مؤرشا اإليرادات الحكومية، وتدفقات املساعدة اإلمنائية الرسمية؛ 

كام تعرض مخصصات اإلنفاق الحكومي عىل قطاعات أساسية من قبيل 

الصحة، والتعليم، والحامية االجتامعية، واملساعدات األجنبية للدول األعضاء 

يف لجنة املساعدة اإلمنائية. ويُعرض اإلنفاق الحكومي كنسبة من الناتج املحيل 

اإلجاميل للبلد ومن امليزانية العامة اإلجاملية. ويرُبز هذا التمييز األهمية 

النسبية والحجم النسبي لكل قطاع للسياسة االجتامعية. وقد اعتُمد متييز 

مشابه للمساعدات اإلمنائية الرسمية بني املساعدات الواردة/ الصادرة مقاسة 

مباليني الدوالرات، واملساعدات الواردة/ الصادرة كنسبة من الدخل القومي 

اإلجاميل لكل بلد.

تتسم املؤرشات االقتصادية برتددها السنوي، وهي تُستخلص من تقرير 

‘مؤرش التنمية العاملية’ الصادر عن البنك الدويل، باستثناء املساعدات اإلمنائية 

الرسمية )الواردة والصادرة(. وتأيت البيانات لهذا املؤرش من منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي. ونظراً لنقص تغطية البيانات، قام مؤلفو 

التقرير بحساب مؤرش إنفاق الحكومة عىل الحامية االجتامعية كنسبة مئوية 

من امليزانية الحكومية. وميثل هذا املؤرش نسبة اإلنفاق الحكومية عىل الحامية 

االجتامعية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل مقسوماً عىل اإليرادات الحكومية 

كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.

الجدول 17. التمكني االقتصادي للنساء

أُضيف هذا الجدول يف عام 2019 نظراً للتأثريات املفيدة للتمكني االقتصادي 

للنساء عىل رفاه األطفال، وليعكس األهمية الجوهرية للتمكني االقتصادي 

للنساء حسبام حدده الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة: تحقيق 

املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات.

مؤرش املؤسسات االجتامعية والجنسانية: تؤثر القوانني واملواقف واملامرسات 

التي تنطوي عىل متييز عىل مسرية حياة النساء والبنات، وتقيّد قدرتهن عىل 

مراكمة املقّدرات اإلنسانية واالجتامعية واإلنتاجية، وقدرتهن عىل التأثري وعىل 

التعبري عن الخيارات التي تؤثر عىل رفاههن. مؤرش املؤسسات االجتامعية 

والجنسانية هو قياس مركب للتمييز بني الجنسني يف املؤسسات االجتامعية 

أعدته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهو يضم بيانات كمية 

ونوعية حول املؤسسات االجتامعية التمييزية يف أربعة مجاالت: التمييز 

يف األرسة، ومحدودية السالمة البدنية، وتقييد إمكانية الحصول عىل املوارد 

اإلنتاجية واملالية، وتقييد الحريات املدنية.

األطر القانونية لتعزيز املساواة بني الجنسني يف العمل واالستحقاقات 

االقتصادية وفرضها ورصدها: إن املساواة وعدم التمييز القائم عىل الجنس 

مكرسان يف املبادئ األساسية ألطر السياسة والقانون الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني. وتُعترب 

إزالة القوانني التمييزية وسن أطر قانونية تدفع باملساواة بني الجنسني يف العمل 

رشطاً مسبقاً لزيادة العمل الالئق واملدفوع األجر للمرأة، مام يدفع بالتايل 

بالتمكني االقتصادي للنساء. وتُعرَّف عبارة ‘األطر القانونية’ بصفة عامة لتشمل 

القوانني واآلليات والسياسات/ الخطط الرامية إىل تعزيز وفرض ورصد املساواة 

بني الجنسني. البيانات املستخلصة لهذا املؤرش، واملعربَّ عنه يف هدف التنمية 

املستدامة 5-1-1، مستمدة من تقييامت األطر القانونية للبلدان التي تُعّدها 

املكاتب اإلحصائية الوطنية و/أو اآلليات الوطنية للمرأة، واملامرسون/ الباحثون 

القانونيون املعنيون باملساواة بني الجنسني.

استحقاقات إجازة األمومة/ األبّوة: تُعترب اإلجازات الوالدية حاسمة األهمية 

لدعم صحة األطفال ورفاههم والتمكني االقتصادي للنساء، مبا يف ذلك بقاء 

الرّضع عىل قيد الحياة ومناؤهم الصحي وكذلك زيادة مشاركة النساء يف سوق 

العمل وزيادة دخلهن. تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 عىل 

استحقاق بالحصول عىل إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة 14 أسبوعاً للنساء 

الاليت تنطبق عليهن االتفاقية. ويف حني ال يوجد معيار لدى منظمة العمل 

الدولية ينص عىل توفري إجازة أبّوة تحديداً، إال أن استحقاق إجازة األبّوة يتيح 

لآلباء العاملني أن ينخرطوا أكرث يف رعاية أطفالهم واملشاركة يف مسؤوليات 

األرسة املعيشية. ولكن من املهم مالحظة أنه حتى البلدان التي تتضمن حقاً 

قانونياً بتوفري إجازة أبّوة، ال يتمكن جميع العاملني من االستفادة منها، من 

قبيل العاملني بدوام جزيئ أو العاملني يف االقتصاد غري الرسمي.

التحصيــل العلمي: بينام يزود التعليم االبتدايئ األطفال باألســاس الالزم 

للتعلــم مدى الحياة، يســلّحهم التعليــم الثانوي باملعارف واملهارات التي 

يحتاجونهــا لتمكينهــم اقتصادياً عندما يصلــون مرحلة البلوغ. وعند عقد 

مقارنــة بــني الفتيات الحاصالت عىل تعليــم ثانوي والفتيات الحاصالت عىل 

تعليــم ابتــدايئ فقط، تقل أرجحية زواج الفتيــات الحاصالت عىل تعليم ثانوي 

بينــام هــن يف مرحلة الطفولــة وأن يحملن أثناء مرحلة املراهقة. ويف حني 

تكســب النســاء الحاصالت عىل تعليم ابتدايئ دخالً يزيد قليالً عن الدخل 

الذي تكســبه النســاء غري الحاصالت عىل تعليم، فإن النســاء الحاصالت عىل 

تعليم ثانوي يكســن ما معدله ضعف ما تكســبه النســاء غري الحاصالت عىل 

تعليــم )انظر ودون وآخرون ).Wodon et al(، ‘فـُـرص مهدورة: الكلفة العالية 

لعــدم تعليم الفتيات’، سلســلة مذكرات كلفة عــدم تعليم الفتيات. البنك 

الدويل، واشــنطن العاصمة، )2018((.

املشاركة يف سوق العمل ومعدالت البطالة: إن اإلمكانية املتساوية يف الوصول 

إىل سوق العمل هي أمر حاسم األهمية للتمكني االقتصادي للنساء. ويُحسب 

معدل املشاركة يف سوق العمل بالتعبري عن عدد األشخاص يف سوق العمل 

خالل فرتة مرجعية محددة كنسبة من السكان يف سن العمل )عادة من سن 

15 سنة فأكرث( خالل الفرتة املرجعية ذاتها. ويوّضح معدل البطالة نسبة 

األشخاص )عادة من سن 15 سنة فأكرث( املوجودين يف سوق العمل ولكنهم 

عاطلون عن العمل، مام يعكس عدم قدرة االقتصاد عىل خلق فرص عمل 

لهؤالء األشخاص الذين يرغبون بالعمل ولكنهم ال يعملون رغم أنهم متوفرون 

للعمل ويسعون بشكل فاعل للحصول عليه. وتُظهر املعلومات حول البطالة 

واملصنفة حسب الجنس أن النساء يواجهن صعوبًة أكرب يف العديد من الحاالت 
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يف دخول سوق العمل، وهو أمر قد يكون مرتبطاً عىل نحو مبارش أو غري 

مبارش باألعراف الجنسانية يف البلد املعني.

ملكية الهاتف املحمول: تتيح ملكية الهاتف املحمول لألفراد إمكانية الوصول 

إىل املعلومات، والخدمات املالية، وفرص العمل، والشبكات االجتامعية، مام 

يجعلها من األصول املهمة لتشجيع التمكني االقتصادي للنساء حسبام يكرسه 

الهدف الخامس من خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وحسب أسلوب 

القياس املعتمد يف املؤرش 5-ب-1 ألهداف التنمية املستدامة، يُعترب الفرد بأنه 

ميلك هاتفاً محموالً إذا كان/ كانت ميلك جهاز اتصال محموالً يحتوي عىل 

رشيحة اشرتاك فاعلة واحدة عىل األقل لالستخدام الشخيص، وهذا يشمل 

الهاتف املحمول الذي يوفره صاحب العمل والذي ميكن استخدامه ألغراض 

شخصية )إلجراء مكاملات خاصة، والوصول إىل شبكة اإلنرتنت، إلخ(. ويستثني 

هذا التعريف األفراد الذين ميلكون رشيحة اشرتاك فاعلة أو أكرث ولكنهم 

ال ميلكون جهاز هاتف محموالً. ويشمل التعريف األفراد الذين ميلكون هاتفاً 

محموالً لالستخدام الشخيص ولكنه غري مسجل باسم الفرد الذي يستخدمه. 

رشيحة االشرتاك الفاعلة هي رشيحة االشرتاك التي ظلت قيد االستخدام خالل 

األشهر الثالثة السابقة.

الشمول املايل: يقيس إمكانية حصول النساء عىل الخدمات املالية، من قبيل 

االدخار والتأمني والدفعات واالئتامن والتحويالت، وهذه جوانب رضورية 

لفهم التمكني االقتصادي للنساء. وبوسع إمكانية حصول النساء عىل الخدمات 

املالية أن يزيد قدرتهن التفاوضية يف األرسة املعيشية، مام يتيح فوائد محتملة 

لرفاه األطفال. وحسب أسلوب القياس املعتمد يف املؤرش 8-10-2 ألهداف 

التنمية املستدامة، يتضمن احتساب وجود حساب يف مؤسسة مالية وجود 

مجيب عىل استقصاء يبلّغ عن امتالكه حساباً يف بنك. كام يتضمن ذلك امتالك 

حساب يف مؤسسة مالية من نوع آخر، من قبيل تعاونية ائتامن، أو مؤسسة 

للتمويل البالغ الصغر، أو تعاونية، أو حساب توفري يف مكتب بريد )إذا كان 

ينطبق(، أو بطاقة سحب باسم الشخص املعني. كام يتضمن املجيبني الذين 

يبلّغون عن استالم أجور، أو تحويالت حكومية، أو دفعات لقاء منتجات 

زراعية تودع يف حساب يف مؤسسة مالية خالل األشهر االثني عش السابقة؛ 

أو دفع فواتري الخدمات أو رسوم املدارس من حساب يف مؤسسة مالية خالل 

األشهر االثني عش السابقة؛ أو استالم أجور أو تحويالت حكومية عرب بطاقة 

خالل األشهر االثني عش السابقة. ويتطلب احتساب وجود حساب مايل عرب 

الهاتف املحمول وجود مجيب عىل استقصاء يبلّغ بأنه ميلك شخصياً حساباً مالياً عرب 
الهاتف املحمول لألشخاص الذين ال ميلكون حساباً بنكياً، وذلك من خالل الجمعية 

الدولية لشبكات الهاتف املحمول، وأنه استخدم هذا الحساب خالل األشهر االثني 

عش السابقة لدفع فواتري أو إلرسال أموال أو استالمها. ويتضمن أيضاً مجيبني يبلّغون 

عن استالم أجور أو تحويالت حكومية، أو دفعات لقاء منتجات زراعية، عرب الهاتف 

املحمول خالل األشهر االثني عش السابقة.

الجدول 18. الهجرة

أضيف هذا الجدول يف عام 2021 بسبب األهمية الكبرية للهجرة والتهجري 

عىل رفاه األطفال، واالنتباه الكبري الذي حظي به هذا املوضوع خالل السنوات 

املاضية. وقد بلغ هذا االنتباه ذروته يف إبرام االتفاق العاملي بشأن الهجرة 

واالتفاق العاملي بشأن الالجئني، واللذين صادقت عليهام الجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف عام 2018.

تستند البيانات حول الهجرة الدولية إىل ‘أعداد املهاجرين الدوليني’ التي 

تنشها شعبة السكان باألمم املتحدة )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 

التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ(. وتوفر البيانات عدد األشخاص القاطنني 

خارج البلدان التي ُولدوا فيها )استُخدمت بلدان الجنسية بدالً من بلدان 

الوالدة لبعض البلدان، وذلك بحسب البيانات املتوفرة(، وذلك يف منتصف 

السنة املعنية. وتشمل هذه األعداد الالجئني وطالبي اللجوء. وتُقدر أعداد 

األطفال يف سن الثامنة عشة أو أقل بناء عىل الفئات العمرية الخمس التي 

تنقسم إليها أعداد املهاجرين التي ينشها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

لالطالع عىل مزيد من التفاصيل حول التعريف ومنهجيات تقدير أعداد 

املهاجرين الدوليني، انظر األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 

)شعبة السكان( نشة أعداد املهاجرين الدوليني 2020.

تستند أعداد الالجئني )مبا يف ذلك الالجئون واألشخاص الذين يعيشون 

يف أوضاع تشبه أوضاع الالجئني( وطالبي اللجوء إىل جداول مرفق تقرير 

التوجهات العاملية الذي يصدر سنوياً عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ لالطالع عىل تفاصيل، انظر: 

/https://www.unhcr.org/globaltrends2020(. أما مصطلح ‘الالجئ’ فهو معرّف يف 

اتفاقية عام 1951 ومعّدل يف بروتوكول عام 196٧. وهذه األعداد هي أعداد 

عامة وتشري إىل نهاية السنة املعنية. ومل تُحتسب البيانات الخاصة باألطفال 

الالجئني أو طالبي اللجوء إال يف الحاالت التي تبلغ فيها التغطية العمرية يف 

الفئة السكانية املعنية 50 باملئة أو أكرث. وتم تقدير املجاميع اإلقليمية املتعلقة 

باألعامر استناداً إىل معدالت مرّجحة لحصة األطفال للبلدان التي تتوفر عنها 

بيانات )التغطية العمرية 50 باملئة أو أكرث(.

تستند البيانات الخاصة باملهجرين داخلياً إىل قاعدة البيانات العاملية املعنية 

بالتشد الداخيل التي يديرها مركز رصد النزوح الداخيل، وهي تشري إىل عدد 

األشخاص املهّجرين يف نهاية السنة املعنية وعدد املهّجرين الجدد أثناء السنة 

املعنية )انظر: https://www.internal-displacement.org/database(. وفيام تعرّب 

أعداد املهجرين عن بيانات عامة تتضمن عدد األشخاص الذين يعيشون يف 

ظروف تهجري، يشري عدد املهجرين الجدد إىل مجاميع ناتجة عن أحداث تهجري 

مستقلة أثناء السنة، وميكن أن تتضمن التهجري الالحق لألشخاص أنفسهم 

)يف إطار حادثة تهجري منفصلة(. ولهذا السبب، ال ميكن املساواة بني عدد 

املهجرين ‘الجدد’ مع عدد األشخاص املهجرين. ونظراً لنقص البيانات املصنفة 

ر أعداد األطفال املهجرين وحاالت التهجري الجديدة  بحسب العمر، تُقدَّ

املرتبطة باألطفال باستخدام الهيكل العمري لسكان البلد املعني. وهذا 

يتضمن افرتاضات ضمنية بأن حاالت التهجري الداخيل تحدث بصفة عشوائية 

فيام يتعلق بالفئات العمرية والجنس. وعىل النقيض من ذلك، تُظهر دراسات 

حاالت إفرادية بأن متثيل النساء واألطفال ينزع ألن يكون أكرب ضمن السكان 

املهجرين، وبالتايل من املرجح أن البيانات املعروضة بشأن التهجري الداخيل 

املتعلقة باألطفال هي تقديرات تقل عن الواقع الفعيل.
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أعداد وفيات األطفال دون الخامسة ومعدالتها لكل بلد لعام 2019

الجدول مرتب حسب العدد غري املقرب لوفيات األطفال دون سن الخامسة لعام 2019. ويشري مصطلحا الحد األدىن والحد األعىل إىل الحدين األدىن واألعىل ملجال ثقة %90.

العبء األعلى للوفيات بين األطفال دون الخامسة

البلدان والمناطق

الوفيات 
السنوية لمن 
دون الخامسة 

)باآلالف( 2019

معدل الوفيات لمن دون الخامسة 
)الوفيات لكل 1,000 مولود حي( 

في 2019
الحد 
األعلى

الحد 
الوسيطاألدنى

85811792152نيجيريا

824343138الهند

399675878باكستان

2918554129جمهورية الكونغو الديمقراطية

178514262إثيوبيا

132879الصين

115242029إندونيسيا

103503869جمهورية تنزانيا المتحدة

937535139أنغوال

90312834بنغالديش

828051125النيجر

827452109موزامبيق

78584378السودان

74463560أوغندا

749476117مالي

7311486150تشاد

72604775أفغانستان

7211760235الصومال

707963100كوت ديفوار

66756290الكاميرون

658864121بوركينا فاسو

64433259كينيا

60272136الفلبين

52201429مصر

50583595اليمن

449983119غينيا

43514064مدغشقر

42453163ميانمار

41343139جنوب أفريقيا

40141217البرازيل

40463757غانا

38624978زامبيا

379077105بنن

379639194جنوب السودان

32201625فييت نام

31141316المكسيك

29262033العراق

2810991132سيراليون

26422761مالوي

25667الواليات المتحدة األمريكية

25453558السنغال

24563785بوروندي

24554172زمبابوي

24232324الجزائر

2114923إيران )جمهورية - اإلسالمية(

1811064189جمهورية أفريقيا الوسطى

17675483توغو

17312441نيبال

17634884هايتي

البلدان والمناطق

الوفيات 
السنوية لمن 
دون الخامسة 

)باآلالف( 2019

معدل الوفيات لمن دون الخامسة 
)الوفيات لكل 1,000 مولود حي( 

في 2019
الحد 
األعلى

الحد 
الوسيطاألدنى

15211628المغرب

138566108ليبريا

13342060رواندا

1310911تركيا

13242030فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

12171421أوزبكستان

117338140موريتانيا

11666االتحاد الروسي

10453262بابوا غينيا الجديدة

10251931غواتيماال

10141019كولومبيا

10271450كمبوديا

9342253طاجيكستان

9221228الجمهورية العربية السورية

8482883الكونغو

8131116بيرو

8463460جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

79910األرجنتين

69811تايلند

6262034بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

6171422جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

6423059تركمانستان

6281941الجمهورية الدومينيكية

57849120غينيا - بيساو

58659124ليسوتو

5141315إكوادور

5989ماليزيا

5524361غامبيا

4402467إريتريا

4101011كازاخستان

4759المملكة العربية السعودية

48249135غينيا االستوائية

4889أوكرانيا

3171125هندوراس

3171618تونس

3201332أذربيجان

3161221األردن

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
3444وأيرلندا الشمالية

3445فرنسا

3444ألمانيا

3422577ناميبيا

3181719قيرغيزستان

3422768غابون

3191039باراغواي

3191428دولة فلسطين

2769سري النكا

2223اليابان

2421587بوتسوانا
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أكرث من 14,000 طفل دون الخامسة ال يزالون ميوتون كل عام

العبء األدنى للوفيات بين األطفال دون الخامسة

البلدان والمناطق

الوفيات 
السنوية لمن 
دون الخامسة 

)باآلالف( 2019

معدل الوفيات لمن دون الخامسة 
)الوفيات لكل 1,000 مولود حي( 

في 2019
الحد 
األعلى

الحد 
الوسيطاألدنى

2171519نيكاراغوا

2555كندا

26331134جزر القمر

2442674تيمور - ليشتي

2445بولندا

2759شيلي

213821السلفادور

1493374إسواتيني

112718ليبيا

1333إيطاليا

1777رومانيا

1333إسبانيا

1333جمهورية كوريا

1161516منغوليا

115827بنما

1573494جيبوتي

1434أستراليا

1111013ُعمان

17414لبنان

1769اإلمارات العربية المتحدة

1444هولندا

114824جامايكا

1434إسرائيل

1989كوستاريكا

1546كوبا

1141119جمهورية مولدوفا

110811جورجيا

012915أرمينيا

0262329فيجي

0291847غيانا

0879الكويت

0547صربيا

0334بلجيكا

0767بلغاريا

0201329جزر سليمان

0281844بوتان

0334بيالروس

0444سويسرا

0333تشيكيا

0778أوروغواي

0434هنغاريا

010910ألبانيا

0656سلوفاكيا

018841ترينيداد وتوباغو

0334النمسا

0323السويد

0434اليونان

0434البرتغال

0545نيوزيلندا

البلدان والمناطق

الوفيات 
السنوية لمن 
دون الخامسة 

)باآلالف( 2019

معدل الوفيات لمن دون الخامسة 
)الوفيات لكل 1,000 مولود حي( 

في 2019
الحد 
األعلى

الحد 
الوسيطاألدنى

0434الدانمرك

0261643فانواتو

0161518موريشيوس

0334آيرلندا

0301849سان تومي وبرينسيبي

0181227سورينام

0545كرواتيا

0767قطر

0513087كيريباس

0657البوسنة والهرسك

0151218كابو فيردي

0759البحرين

0223النرويج

0657مقدونيا الشمالية

0323سنغافورة

0223فنلندا

0434ليتوانيا

0121114بليز

0291272ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(

0435التفيا

0111013بروني دار السالم

0151022ساموا

0131016جزر البهاما

0879ملديف

0222026سانت لوسيا

0322051جزر مارشال

0222سلوفينيا

0171222تونغا

013918بربادوس

0353242دومينيكا

0223إستونيا

0171320غرينادا

0769مالطة

0223قبرص

0141119سيشيل

0151118سانت فنسنت وجزر غرينادين

0324لكسمبرغ

0223الجبل األسود

0151122سانت كيتس ونيفس

0759أنتيغوا وبربودا

0311756ناورو

0213آيسلندا

0241345توفالو

017934باالو

03111أندورا

08413جزر كوك

0325موناكو

0231058نيوي

0213سان مارينو
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الجدول 1 - البيانات السكانية

البلدان واملناطق

 السكان )باآلالف(
2020

معدل النمو السنوي 
للسكان )٪(

العدد 
السنوي 
للوالدات 
 )باآلالف(

2020
املجموع

الخصوبة 
اإلجمالية 
)الوالدات 
الحية لكل 

 امرأة(
2020
أطفال

 متوسط   العمر املتوقع 
عند الوالدة )بالسنوات(

 نسبة اإلعالة )٪(
2020 

نسبة سكان 
الحضر )٪( 

2020

معدل النمو السنوي 
معدل صافي لسكان الحضر )٪(

الهجرة )لكل 
1,000 نسمة( 
2020–2015

إجمالي 
نسبة 
اإلعالة

 نسبة 
إعالة 

األطفال

 نسبة 
إعالة 
املسنين دون 5دون 18املجموع

–2000
2020

–2020
  A  2030

197020002020
–2000
2020

–2020
  A  2030

1.7-38,92819,1375,6733.01.91,2164.237566580755263.83.1أفغانستان
4.9-0.3331.6677479472522621.50.7-0.4-2,878611166ألبانيا

0.2-43,85115,2925,0421.61.39952.9507177604911742.61.8اجلزائر
-421923880.60.1-----771330.80.1أندورا
32,86617,4575,7953.32.81,3115.441476195904674.73.60.2أنغوال

-4529161001.40.5-----11.40.5>154أنغويال
0.10.80.0-982671.20.612.066747745321424أنتيغوا وبربودا

45,19613,1763,7371.00.77522.2667477563818921.10.90.1األرجنتني
1.7-0.30.3-0.20.0391.870717548311863-2,963721205أرمينيا

25,5005,8331,6701.40.93181.8718084553025861.51.16.4أستراليا
9,0061,5644480.50.2901.6707882512229590.40.67.4النمسا

10,1392,7648251.10.51572.0636773433410561.51.20.1أذربيجان
393104271.30.751.7667274423111831.40.92.6جزر البهاما

1,7023661084.51.5221.963747726233904.51.731.1البحرين
2.3-164,68953,40714,3281.20.82,8902.047657347398383.52.4بنغالديش
0.3-0.10.5-28759150.30.131.669777950252531بربادوس
0.21081.7716775492623790.40.20.9-0.2-9,4491,902548بيالروس

11,5902,3606340.60.21241.7717882572730980.60.34.2بلجيكا
398140392.31.582.266697552448462.32.03.2بليز
0.2-12,1235,8821,9082.72.34304.742556283776483.83.4بنن

772233641.30.8131.940617245369423.72.10.4بوتان
0.8-11,6734,2141,1851.61.12472.7466272604812702.21.6بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

6.4-0.4261.2667478482127490.10.4-0.6-3,281572133البوسنة والهرسك
2,3529242721.71.5552.854517061547713.12.21.3بوتسوانا
212,55953,59714,4750.90.52,8591.7597076433014871.30.70.1البرازيل

-352114492.61.2-----30611.90.4جزر فرجن البريطانية
437118321.30.761.863737639318781.71.00.0بروني دار السالم

0.7-0.3-0.2-0.7611.671727557233476-0.7-6,9481,215313بلغاريا
1.3-20,90310,7083,4722.82.57755.039506288835315.44.2بوركينا فاسو

11,8916,1392,0543.02.64505.244496291865145.44.80.2بوروندي
2.5-556186521.20.8102.253697349427672.31.4كابو فيردي

1.9-16,7196,0511,7791.51.13602.542587056488242.82.7كمبوديا
0.2-26,54612,9364,1162.62.29154.447516081765583.73.0الكاميرون

37,7427,1201,9931.00.73871.5737983512427821.10.96.6كندا
8.6-4,8302,4737381.31.91694.642445486815421.93.0جمهورية أفريقيا الوسطى

16,4268,7882,9303.22.56785.641485596915243.63.80.1تشاد
19,1164,4141,1621.00.22271.6627680462818881.10.36.0شيلي

0.2-1,439,324304,17483,9320.50.216,2331.7597177422517613.11.4الصني
50,88313,8013,7111.20.47271.8627377453213811.60.84.2كولومبيا

2.4-8703941242.21.8274.146596573675292.52.8جزر القمر
0.8-5,5182,6348222.72.21774.351526579745683.42.8الكونغو

-543519750.60.3-----0.0-0.1-1851جزر كوك
5,0941,2763481.20.6681.7667780453015812.71.20.8كوستاريكا

1.9-0.00.1-0.5351.468757956233358-0.4-4,105713184كرواتيا
1.3-0.11111.6707779472323770.20.0-11,3272,1825710.1كوبا

1,207243651.20.5121.3737881452421671.00.74.2قبرص
10,7091,9895590.20.01081.7707580562531740.20.32.1تشيكيا

0.3-26,37812,7314,1312.22.29294.544505880755523.13.1كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
25,7796,2251,7460.60.33551.9606572412813620.80.8-0.2

89,56146,92915,8273.12.73,5985.744506195896464.33.80.3جمهورية الكونغو الدميقراطية
5,7921,1443090.40.3631.8737781572632880.60.52.6الدامنرك

988340991.51.1202.649576751447781.61.30.9جيبوتي
-402614710.60.5-----721650.20.2دومينيكا

2.8-10,8483,5541,0031.20.72042.3586974544212832.61.3اجلمهورية الدومينيكية
17,6435,7671,6671.61.13372.4587377544212641.91.42.2إكوادور

0.4-102,33439,98812,6971.91.52,5633.252697265569431.91.9مصر
6.3-6,4862,0725760.50.41162.0556974544113731.51.1السلفادور

1,4035882004.02.6454.340535964604735.93.112.4غينيا االستوائية
11.6-3,5461,6974952.11.61043.943556784768414.22.9إريتريا
0.03.0-0.3-0.3131.670707958263269-0.3-1,32725869إستونيا

7.4-1,1605141440.71.0292.948476171647241.01.9إسواتيني
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البلدان واملناطق

 السكان )باآلالف(
2020

معدل النمو السنوي 
للسكان )٪(

العدد 
السنوي 
للوالدات 
 )باآلالف(

2020
املجموع

الخصوبة 
اإلجمالية 
)الوالدات 
الحية لكل 

 امرأة(
2020
أطفال

 متوسط   العمر املتوقع 
عند الوالدة )بالسنوات(

 نسبة اإلعالة )٪(
2020 

نسبة سكان 
الحضر )٪( 

2020

معدل النمو السنوي 
معدل صافي لسكان الحضر )٪(

الهجرة )لكل 
1,000 نسمة( 
2020–2015

إجمالي 
نسبة 
اإلعالة

 نسبة 
إعالة 

األطفال

 نسبة 
إعالة 
املسنين دون 5دون 18املجموع

–2000
2020

–2020
  A  2030

197020002020
–2000
2020

–2020
  A  2030

114,96453,79016,7912.62.13,6194.043526777716224.54.00.3إثيوبيا
7.0-896306890.50.7182.762666853459571.31.4فيجي
5,5411,0572640.30.1491.5707882622637860.50.22.5فنلندا
65,27413,8793,6200.50.27191.8727983622934810.80.50.6فرنسا
2,2269483202.81.9673.947586769636903.52.21.6غابون
1.4-2,4171,2204102.92.5915.138566287825634.23.3غامبيا

2.5-0.3512.0677074553124590.20.3-0.4-3,989938268جورجيا
0.17901.6717881552234770.30.16.6-83,78414,1134,0590.1أملانيا
0.3-31,07313,4554,1692.31.88893.849576467625573.52.7غانا

1.5-0.1-0.5761.3717982562135800.1-0.3-10,4231,741409اليونان
1.8-1133190.40.322.0667372513615370.50.8غرينادا

0.5-17,9167,1492,0652.01.54282.853687562548522.72.3غواتيماال
0.3-13,1336,5832,1002.22.44684.637516285805373.13.4غينيا

0.8-1,9689533052.42.0674.341505981765443.32.9غينيا - بيساو
7.7-0.11.0-787262740.20.4152.462657053421127غيانا

3.2-11,4034,3981,2631.41.02692.846576460528573.72.2هايتي
-0.1-9216751000.1-----0.1-10.1>1>1>الكرسي الرسولي

0.7-9,9053,6541,0172.01.32092.453717555478583.12.2هندوراس
0.3911.5697277532231720.20.10.6-0.3-9,6601,683461هنغاريا
34179200.90.541.7748083543024941.00.51.1آيسلندا

0.4-1,380,004436,943116,8801.30.824,0682.2486370493910352.42.0الهند
0.4-273,52484,93423,6581.20.84,7712.353667247389572.61.8إندونيسيا

0.7-83,99324,1517,6381.20.91,5032.1517077463610762.01.4إيران )جمهورية - اإلسالمية(
40,22317,7025,3802.62.01,1363.558697170646712.72.30.2العراق
4,9381,2203141.30.6591.8717782553223641.61.04.9آيرلندا

8,6562,8158481.81.31703.0727983674721931.91.41.2إسرائيل
0.24381.3728084572037710.60.22.5-60,4629,5762,3250.3إيطاليا

3.9-2,9618332310.50.3462.0687475483513560.90.9جامايكا
0.30.6-0.49091.4728185692148920.7-0.0-126,47619,1374,778اليابان
10,2033,9891,0583.30.42142.660727558526914.00.61.1األردن

1.0-18,7776,1741,9201.10.93682.7636374594613581.21.2كازاخستان
0.2-53,77124,4497,0442.51.91,5063.453516770664284.13.5كينيا

6.9-11949151.71.433.552636967607562.92.4كيريباس
4,2711,0582903.51.0542.1667376322841003.61.09.8الكويت

0.6-6,5242,4347601.31.21512.960667260528371.52.1قيرغيزستان
2.1-7,2762,7537971.51.11652.646596857507363.92.6جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

7.6-0.6-1.1-0.8201.770707559263368-1.1-1,886365114التفيا
4.5-0.7-0.91162.1667579483711892.9-6,8252,0545662.7لبنان

4.8-2,1428212540.20.7563.151485559518292.12.2ليسوتو
1.0-5,0582,3837402.72.11644.239526478726523.53.0ليبريا
0.3-6,8712,2516241.20.91222.256717348417811.41.2ليبيا

-492227140.41.0-----38720.70.3ليختنشتاين
11.6-0.5-1.1-0.8281.771717656243268-1.2-2,722494145ليتوانيا

626117331.70.961.4707882432221912.11.116.3لكسمبرغ
0.1-27,69112,9394,1092.72.38924.045586776705394.43.7مدغشقر

0.9-19,1309,5752,9242.62.46424.140456584795173.44.0مالوي
32,3669,1622,6351.61.05322.0657376443410772.61.51.6ماليزيا
0.471.844707930265415.00.622.8-541121363.1ملديف

2.1-20,25110,9313,6062.92.68235.732486098935445.04.0مالي
44275220.50.241.5717983562233950.70.22.1مالطة

-72639781.31.2-----592670.70.9جزر مارشال
4,6502,1346902.72.31534.450616575696554.53.41.2موريتانيا

1,272270640.30.0131.4637175412418410.10.30.0موريشيوس
0.5-128,93340,05210,9591.30.82,1922.1617475503911811.61.1املكسيك

5.4-11543120.30.933.059656855487230.51.6ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
-7225471000.90.6-----39730.90.6موناكو
0.3-3,2781,1533751.51.1742.855637055487692.41.4منغوليا

0.8-0.171.7707377512724670.80.4-628137370.1اجلبل األسود
-46252097.10.3-----0.4-10.1>51مونتسيرات

1.4-36,91111,6793,3251.20.96682.4536977524112642.01.6املغرب
0.2-31,25515,9685,1572.72.51,1534.741496188835373.93.8موزامبيق

3.1-54,41016,9204,5090.70.79392.149606746379311.41.7ميامنار
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البلدان واملناطق

 السكان )باآلالف(
2020

معدل النمو السنوي 
للسكان )٪(

العدد 
السنوي 
للوالدات 
 )باآلالف(

2020
املجموع

الخصوبة 
اإلجمالية 
)الوالدات 
الحية لكل 

 امرأة(
2020
أطفال

 متوسط   العمر املتوقع 
عند الوالدة )بالسنوات(

 نسبة اإلعالة )٪(
2020 

نسبة سكان 
الحضر )٪( 

2020

معدل النمو السنوي 
معدل صافي لسكان الحضر )٪(

الهجرة )لكل 
1,000 نسمة( 
2020–2015

إجمالي 
نسبة 
اإلعالة

 نسبة 
إعالة 

األطفال

 نسبة 
إعالة 
املسنين دون 5دون 18املجموع

–2000
2020

–2020
  A  2030

197020002020
–2000
2020

–2020
  A  2030

2.0-2,5411,0853361.71.5703.353526468626523.93.0ناميبيا
-655871000.20.1-----11410.20.1ناورو
29,13710,2832,7070.91.25621.841627153449213.03.11.5نيبال

17,1353,2968590.30.21731.7747882562431921.20.40.9هولندا
4,8221,1193011.10.6601.9717882563025871.10.83.2نيوزيلندا
3.3-6,6252,3196571.31.01312.354707554469591.61.5نيكاراغوا

24,20713,6764,7873.63.31,0986.73650631101045173.74.40.2النيجر
0.3-206,140103,26533,9392.52.27,6395.241465586815524.43.4نيجيريا

-553817460.81.4-----0.80.2-1>1>2نيوي
0.5-0.1221.5667376442421580.10.5-2,0834121120.1مقدونيا الشمالية

5,4211,1263020.90.7601.7747983532627831.31.15.3النرويج
5,1071,2794543.91.4902.850727833303864.81.918.6ُعمان

1.1-220,89290,24727,9632.11.66,0463.453636764577372.72.4باكستان
-422913810.40.6-----0.30.2-1841باالو
4,3151,3583891.71.2802.4667579544113682.11.72.7بنما

0.1-8,9473,7081,1072.01.62373.546596563576132.12.8بابوا غينيا اجلديدة
2.4-7,1332,4557011.41.01432.4657174564511621.91.5باراغواي

32,9729,6082,8331.00.85752.2547177503713781.41.13.1بيرو
0.6-109,58139,24210,6161.61.12,1832.563697155479471.71.8الفلبني
0.8-0.20.0-0.23621.470747951232860-0.1-37,8476,8021,885بولندا

0.6-0.3781.3677782562035660.90.4-0.0-10,1971,643401البرتغال
2,8814501357.51.3271.868778018162997.71.314.7قطر

0.03591.1617683401822810.50.00.2-51,2697,8461,8970.4جمهورية كوريا
0.3-0.40.2-0.3391.365677240221743-0.2-4,034761203جمهورية مولدوفا

3.8-0.1-0.6-0.51841.668707653242954-0.7-19,2383,588940رومانيا
0.21,7661.8696573512823750.10.11.3-0.0-145,93431,1739,272االحتاد الروسي

0.7-12,9525,9481,8852.32.13983.945496974695173.13.1رواندا
-392712310.60.9-----531330.90.4سانت كيتس ونيفس

1.11.00.0-18441110.80.221.464737639251419سانت لوسيا
1.8-1113080.10.221.9647173473215530.90.9سانت فنسنت وجزر غرينادين

14.3-0.40.6-19886270.61.053.86069737364918ساموا
-512031971.20.2-----34511.00.1سان مارينو

8.0-219107322.11.874.255617181765743.62.5سان تومي وبرينسيبي
34,8149,9512,9782.51.15852.253737539345842.71.34.1اململكة العربية السعودية

1.3-16,7448,2252,6152.62.35604.539586884786483.43.2السنغال
0.10.5-0.1-0.5811.468727652232956-0.4-8,7371,649419صربيا

2.1-982780.90.422.4667173473512581.61.0سيشيل
0.6-7,9773,7581,1592.61.72584.136395576715433.52.7سيراليون
5,8508672581.80.6501.26878843517181001.80.64.7سنغافورة
0.20.20.3-0.1561.570737848232554-5,4601,0072840.1سلوفاكيا
0.1191.6697681562432550.60.51.0-2,0793701010.2سلوفينيا

2.5-6873181032.42.1224.356677378717254.53.6جزر سليمان
2.7-15,8938,4602,8272.82.66605.941515896916464.33.7الصومال

59,30920,0645,7651.31.01,1722.453566452448672.11.62.5جنوب أفريقيا
15.9-11,1945,3661,7072.81.93904.536495881756203.83.5جنوب السودان

0.13801.4727984522230810.90.20.9-46,7558,0921,9900.6إسبانيا
4.6-21,4136,0871,6600.60.33262.2647177543617190.71.3سري النكا

2.2-5,1012,2726932.22.01443.556717471666772.52.3دولة فلسطني
1.2-43,84920,4036,3392.32.11,3834.352586677706352.63.2السودان
1.7-587187521.00.7112.4636872514011661.00.9سورينام
10,0992,1106010.60.51201.8748083612833880.80.74.0السويد

8,6551,5454520.90.5891.5738084522329740.90.76.1سويسرا
24.1-17,5016,3371,9190.33.84212.759737455488550.64.8اجلمهورية العربية السورية

2.2-9,5384,0471,3572.01.72783.554627168635282.22.8طاجيكستان
69,80014,1313,5960.50.16971.5597177422318512.81.20.3تايلند

4.3-1,3185791781.91.6383.940597070637313.12.7تيمور - ليشتي
0.3-8,2793,9171,2202.52.12684.247536177725433.73.2توغو

---5539160-----0.70.6-1>1>1توكيالو
7.7-10644120.40.833.5647071695910230.41.1تونغا

0.6-1,399335880.50.1171.7656974462917530.20.4ترينيداد وتوباغو
0.3-11,8193,3441,0040.90.71962.2517377503613701.41.1تونس
84,33924,2816,5671.40.51,3012.0527078493613762.11.03.5تركيا
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البلدان واملناطق

 السكان )باآلالف(
2020

معدل النمو السنوي 
للسكان )٪(

العدد 
السنوي 
للوالدات 
 )باآلالف(

2020
املجموع

الخصوبة 
اإلجمالية 
)الوالدات 
الحية لكل 

 امرأة(
2020
أطفال

 متوسط   العمر املتوقع 
عند الوالدة )بالسنوات(

 نسبة اإلعالة )٪(
2020 

نسبة سكان 
الحضر )٪( 

2020

معدل النمو السنوي 
معدل صافي لسكان الحضر )٪(

الهجرة )لكل 
1,000 نسمة( 
2020–2015

إجمالي 
نسبة 
اإلعالة

 نسبة 
إعالة 

األطفال

 نسبة 
إعالة 
املسنين دون 5دون 18املجموع

–2000
2020

–2020
  A  2030

197020002020
–2000
2020

–2020
  A  2030

0.9-6,0312,1526611.41.11352.758646855487532.02.0تركمانستان
-372710943.61.2-----39923.11.1جزر تركس وكايكوس

-685711642.71.9-----12511.11.0توفالو
45,74124,3177,7963.12.41,6704.749466492884255.64.44.0أوغندا

0.30.2-0.4-0.63961.471677249242570-0.5-43,7348,2002,114أوكرانيا
9,8901,6854995.50.71001.461747819182875.90.94.2اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

67,88614,1993,9240.70.37711.7727881572829841.00.63.9

0.7-59,73430,0309,7392.82.62,1534.847516686815354.94.3جمهورية تنزانيا املتحدة
331,00373,49319,6760.80.53,9581.8717779542826831.00.72.9الواليات املتحدة األمريكية

0.9-3,4748522370.20.2472.0697578553123960.40.3أوروغواي
0.3-33,46911,1653,4321.41.06772.462677251437501.91.3أوزبكستان

307137422.42.093.754677172666263.22.70.4فانواتو
22.3-28,4369,2942,3630.81.55092.2657272544212880.81.6فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

0.8-97,33926,5067,8920.90.61,5672.0607375453411373.02.2فييت نام
1.1-29,82613,5424,1152.61.88753.637616672675384.33.2اليمن
0.5-18,3849,4082,9462.72.56544.550446486824453.93.7زامبيا

8.2-14,8637,2452,0971.11.54323.557456282765320.82.1زمبابوي

ملخص
0.2-2,389,387556,652153,5440.70.330,2151.8607176452817612.51.3شرق آسيا واملحيط الهادئ

924,613197,85455,1300.30.110,7211.7697378542826730.60.41.7أوروبا وآسيا الوسطى
426,820105,60930,4360.30.15,9151.9666774513219670.60.50.7  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

497,79392,24524,6940.30.04,8061.6717882562432770.60.32.6  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
653,962188,26151,6901.10.710,3842.0607276493613811.41.0-0.8

0.5-463,375160,39749,4301.81.410,0122.853707454468662.41.8الشرق األوسط وشمال أفريقيا
368,87080,63921,6760.80.54,3441.7717779542826831.00.73.3أمريكا الشمالية

0.7-1,856,377616,458169,3101.40.935,1272.348637051429352.52.1جنوب آسيا
0.3-1,138,215553,411177,1622.52.239,1584.645506282766413.83.4أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.3-589,625277,99786,8722.52.118,8794.147526578726363.63.3  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
0.4-548,590275,41490,2902.62.320,2785.142495987815474.13.4  غرب ووسط أفريقيا

ً
1.0-1,057,438479,533149,1552.32.032,5464.044556674676353.83.4أقل البلدان منوا

7,794,7992,353,672677,9421.10.8139,9752.4576673533914562.01.50.0العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

تتوفر بيانات مصنفة بحسب اجلنس في األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان )2019(. التوقعات السكانية في العالم 2019، التنقيح رقم 1.

الجدول 1 - البيانات السكانية

السكان )باآلالف(: مجموع السكان

معدل النمو السنوي للسكان: متوسط معدل النمو األ�سي للسكان على 
مدى سنة واحدة. ويتم حسابه بالصيغة ln(Pt/P0)/T حيث T هو طول املدة 

الزمنية. ويعّبر عنه كنسبة مئوية.

العدد السنوي للوالدات: العدد السنوي للوالدات للسنة املرجعية. 
البيانات معروضة باآلالف.

الخصوبة اإلجمالية: متوسط عدد الوالدات الحية التي ستنجبها 
مجموعة افتراضية من النساء حتى نهاية فترة خصوبتهن إذا كّن خاضعات 

طوال حياتهن ملعدالت الخصوبة السائدة في فترة معّينة وإذا لم يتعرضن 
ر عنها بعدد الوالدات الحية لكل امرأة. للوفاة. وُيعبَّ

ِنسب اإلعالة: النسبة اإلجمالية لإلعالة هي نسبة مجموع السكان من الفئة 
العمرية 0-14 سنة إضافة إلى السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر إلى 

عدد السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. ونسبة إعالة األطفال هي نسبة 
 السكان من الفئة العمرية 0-14 سنة إلى عدد السكان من الفئة العمرية 

15-64 سنة. ونسبة إعالة املسنين هي نسبة عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 
65 سنة أو أكثر إلى عدد السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وجميع 

الِنَسب معروضة كعدد املعالين لكل 100 شخص في سن العمل )64-15(.

العمر املتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يمكن أن يعيشها املواليد 
الجدد إذا ما تعّرضوا أثناء حياتهم ملخاطر الوفاة السائدة في وقت والدتهم 

بالنسبة إلى عينة إحصائية ممثلة للسكان.

نسبة سكان الحضر: تعداد سكان الحضر كنسبة مئوية من مجموع 
السكان.

معدل النمو السنوي لسكان الحضر: متوسط معدل النمو األ�سي 
 عنه كنسبة مئوية.

ً
السنوي لسكان الحضر خالل مّدة محددة، ُمعّبرا

 عدد املهاجرين 
ً
معدل صافي الهجرة: عدد املهاجرين املغادرين ناقصا

 على سنوات العمر التي عاشها 
ً
الوافدين على مدار فترة معّينة، مقسوما

ر عنه بالعدد الصافي للمهاجرين  سكان البلد املستقِبل خالل تلك الفترة. وُيعبَّ
لكل 1000 نسمة.

افية - األمم املتحدة،  جميع البيانات الديمغر
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
السكان )2019(. التوقعات السكانية في العالم 
2019 ، نسخة اإلنترنت. التنقيح رقم 1. قامت 

اليونيسف بحساب نسب سكان الحضر في 
األقاليم ومعدالت النمو للسكان باملجمل 

ولسكان الحضر.

 –البيانات غير متوفرة.

 إلى إسقاطات املتغير املتوسط 
ً
A  استنادا

للخصوبة.

تستند القيم اإلقليمية والعاملية إلى بيانات بلدان 
ومناطق أكثر من املذكورة هنا. لذا، لن يتطابق 

مجموع قيم البلدان مع مجموع القيم اإلقليمية 
أو املجموع العالمي.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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الجدول 2 - وفيات األطفال

البلدان واملناطق

 معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 
وفيات األطفال 

دون سن 
الخامسة

معدل وفيات 
 األطفال 

 دون سن الخامسة
2019

 معدل 
وفيات الرّضع

معدل وفيات األطفال 
الحديثي الوالدة

معدل وفيات 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

 معدل 
املواليد املوتى

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 

املواليد املوتى

وفيات األطفال 
دون سن 
الخامسة

وفيات حديثي 
الوالدة

وفيات حديثي 
الوالدة كنسبة 

من الوفيات 
دون سن 
الخامسة

الوفيات بين 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

املواليد املوتى

201920192019201920192019–1990201919902000201919902019200020192000اإلناثالذكور2019–1990200020192000

178129604.064571204774613618437281.472,18643,424604,54535,384أفغانستان
4127105.41093591312862642.33272517766137ألبانيا

4940232.825224220232116931793.123,59816,484702,7259,674اجلزائر
13835.0339374131422.8215001أندورا
222204755.3806913150535028471630202.292,69035,3583815,54425,967أنغوال

---------------------أنغويال
141574.576116810432952.51055028أنتيغوا وبربودا

292094.01082581511632852.06,9774,583661,3374,042األرجنتني
4931125.013114211221663221132.54822585479526أرمينيا

9642.8438354221321.91,14672663253707أستراليا
10632.4438353221321.33061846065195النمسا

9575206.822187618333311631994.03,3701,765524631,466أذربيجان
2316131.31312201114875312120.46836531563جزر البهاما

231273.177206155342961.9151654335131البحرين
14487315.433291002664431924741242.889,79655,5426220,65072,508بنغالديش
1815130.914111612129832870.7392667623بربادوس
151337.24312286141524.836013337131222بيالروس

10632.8438353221330.942424959107354بلجيكا
3824123.41311311118128531172.99865662153بليز
175139902.3968410659464031422027201.537,10012,931356,2598,795بنن

12777285.23126892442321719716102.83692155894127بوتان
12276265.6282384214129151241692.96,3993,598569662,219بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

181062.865165117431431.9158111704273البوسنة والهرسك
1.32,32099943298862-4869422.745383632176181961215بوتسوانا
6335144.81612521225188421071.540,42922,736567,04621,771البرازيل

---------------------جزر فرجن البريطانية
0.51310101065652550.57338521629-131011بروني دار السالم

181775.07615688342852.242220649121312بلغاريا
199179883.892839954464126371730192.264,74419,7673110,13115,141بوركينا فاسو

174155565.3615210540403721582130260.824,4129,288387,01611,880بوروندي
6138155.016134713201896216111.9157946020116كابو فيردي

116106277.33023852340351432526123.89,6475,257551,6304,573كمبوديا
136143753.481698450403526322324191.166,07123,5573616,06517,872الكاميرون

8651.3547444321330.81,8731,285693551,072كندا
1771701102.311610411581524940301434300.718,0956,646371,9455,147جمهورية أفريقيا الوسطى

2121851142.612010711269524433492635271.273,02422,1233012,11618,802تشاد
191172.38616696531431.61,6121,04465353711شيلي

543788.18742730214721565.3132,25663,8954832,27892,170الصني
3525143.11512291218137521071.610,0915,482541,9075,237كولومبيا

124100632.56858874850413017830251.11,65679748184674جزر القمر
90114484.65244593527311930821151.68,2043,369411,1362,664الكونغو

241884.58720713104521053.2215001جزر كوك
171392.29814898632540.459942571121311كوستاريكا

13852.95411486331532.91761056044109كرواتيا
14952.865114742421172.459124642246784كوبا

11725.52210264121432.92916551231قبرص
12532.94310373221330.43501795196291تشيكيا

152142793.1877110459494533282530231.470,33030,1564316,84921,735كوت ديفوار
4360176.519153313212610841482.56,1163,376551,3303,042جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

185160853.3917811966423927372234271.1290,85996,7603355,18498,871جمهورية الكونغو الدميقراطية
9642.2437343321322.32321878138126الدامنرك

118101573.062529248494431261335281.21,17362353240586جيبوتي
0.9332782314-3.839341331101328431214-161735دومينيكا

6041282.0312546232423197314111.65,7683,989695582,224اجلمهورية الدومينيكية
5429143.81612421222147731693.14,6962,379511,0382,966إكوادور

8647204.4211963173322111141893.552,29128,710559,15523,527مصر
6033134.715124611221578320103.61,552765493721,189السلفادور

178156823.4887612060484429351618150.93,5191,28937510681غينيا االستوائية
15385403.94635943035271841723181.34,2471,863447241,945إريتريا
181128.032142105151524.03314421629إستونيا

67110494.254455139212218111316130.91,46854837393398إسواتيني
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البلدان واملناطق

 معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 
وفيات األطفال 

دون سن 
الخامسة

معدل وفيات 
 األطفال 

 دون سن الخامسة
2019

 معدل 
وفيات الرّضع

معدل وفيات األطفال 
الحديثي الوالدة

معدل وفيات 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

 معدل 
املواليد املوتى

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 

املواليد املوتى

وفيات األطفال 
دون سن 
الخامسة

وفيات حديثي 
الوالدة

وفيات حديثي 
الوالدة كنسبة 

من الوفيات 
دون سن 
الخامسة

الوفيات بين 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

املواليد املوتى

201920192019201920192019–1990201919902000201919902019200020192000اإلناثالذكور2019–1990200020192000

200140515.4564511937594828791136252.0177,84998,7955630,81790,323إثيوبيا
0.728232422129111151090.94822024281161-292326فيجي
7423.1326242121321.4122705744102فنلندا
9541.0547443321540.73,2511,920595883,157فرنسا
9284423.647386031312820181218141.32,8071,35948602940غابون
167113524.156478236463827331027221.14,5042,427546652,001غامبيا

4837107.011841925225421565.151325850126304جورجيا
9541.8437333221330.42,9591,788606012,137أملانيا
12799464.051418034423623251129221.540,16820,399517,82419,529غانا

10642.8439364221532.03021785991244اليونان
0.318151815128115410100.2302067618-221517غرينادا

8052253.92722592128211213420132.310,3645,180501,4295,498غواتيماال
231164992.71059313764614630441931251.144,11413,960326,72911,895غينيا

221173784.2857213152635535421645321.75,1112,329468262,209غينيا - بيساو
6046292.4332546243027195518141.44532876371216غيانا

145104632.6685710048393025281124201.016,8906,827402,6655,470هايتي
---------------------الكرسي الرسولي

5837174.21915451422179941492.63,4801,907559021,787هندوراس
171045.443153116231431.43351825491303هنغاريا
6423.8225232130321.8845028آيسلندا

12692345.23435892857452221530144.0824,448522,24963135,877340,622الهند
8452244.1262162203123121451592.5114,99459,5915224,34045,857إندونيسيا

5634144.715134412251991431172.721,24813,075624,45210,367إيران )جمهورية - اإلسالمية(
5344262.82823422226241510416121.828,80117,203603,64513,270العراق
9734.1438354221532.92031286344172آيرلندا

12743.34310364221432.162432953132472إسرائيل
10633.0338363221320.91,432858604801,070إيطاليا

3022142.4151225122017105319132.165246171125602جامايكا
6523.2325232121322.72,343782338281,407اليابان
3627162.91714301320169531291.73,3551,974597891,914األردن

5242107.312944923235631153.83,9761,757449362,040كازاخستان
10199434.347396532282921171022200.763,62331,3434913,55630,030كينيا

9571511.85546694035292215917140.916472442647كيريباس
171282.397157107562761.044825156113325الكويت

6550185.320165416242112631172.42,8241,880673861,051قيرغيزستان
153106464.550411053647382242824172.07,5203,637481,2432,791جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

171447.24313387261633.27437502865التفيا
322075.387276201241021162.883948558216745لبنان

85107861.19379686839374316936281.34,8312,401503801,611ليسوتو
263188854.2917817562594632391630241.113,3655,239392,0114,008ليبريا
4228124.71310361021166841492.41,448803565241,094ليبيا

---------------------ليختنشتاين
151145.74312385241532.610658553778ليتوانيا

9532.8327242120430.418950222لكسمبرغ
157107513.955469636393120381820161.143,11017,6074112,71014,671مدغشقر

243173427.5463714131503920381222161.625,71212,469496,39410,440مالوي
0.64,5132,448541,2972,921-171090.9981478555355ماليزيا
863988.68763739225921464.55434631341ملديف

230187943.6998812060675132402228201.973,63225,9583513,13216,251مالي
11870.48610685511431.3302067313مالطة

4941321.3352839261918159612110.5442148915جزر مارشال
118113732.37967715046433219730221.610,6994,820458503,385موريتانيا

2319160.8181420141512103213101.02061306328133موريشيوس
4528143.61513361222149531071.831,36818,906605,66215,136املكسيك

5553293.13226432525241610615121.47541551431ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
8532.7336343221212.3215001موناكو
10865167.518147713302381231254.41,18361152209395منغوليا

161429.522152119131542.0171059726اجلبل األسود
---------------------مونتسيرات

7949214.42319621836271410321142.114,5119,187631,6959,562املغرب
243170744.4797016255624629581528221.381,50732,2594012,99325,096موزامبيق
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البلدان واملناطق

 معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 
وفيات األطفال 

دون سن 
الخامسة

معدل وفيات 
 األطفال 

 دون سن الخامسة
2019

 معدل 
وفيات الرّضع

معدل وفيات األطفال 
الحديثي الوالدة

معدل وفيات 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

 معدل 
املواليد املوتى

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 

املواليد املوتى

وفيات األطفال 
دون سن 
الخامسة

وفيات حديثي 
الوالدة

وفيات حديثي 
الوالدة كنسبة 

من الوفيات 
دون سن 
الخامسة

الوفيات بين 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

املواليد املوتى

201920192019201920192019–1990201919902000201919902019200020192000اإلناثالذكور2019–1990200020192000

11589453.64940813647372229520141.841,89621,134504,50613,493ميامنار
7275423.046394931282319151118150.92,9541,343466601,050ناميبيا
6042311.63428472629242011615130.7966724ناورو
14081315.13328972658402027531173.017,29611,128643,0169,997نيبال

8642.2447354321524.269644664129400هولندا
11752.3549444331431.62831575660160نيوزيلندا
6638174.4191551142316107315111.82,2121,352614301,448نيكاراغوا

329225805.4847613347554324643027201.881,63525,8613221,52721,283النيجر
2101831172.312411012474504636382127221.1857,899269,89732119,243171,428نيجيريا

1324230.12621122071313351190.910000نيوي
361665.0763251794311145.113787643091مقدونيا الشمالية

9523.6327243121422.1145835742146النرويج
3916111.913103110178563861.91,03447746169509ُعمان

139107672.572631075664574114840311.4399,418248,3426240,623190,483باكستان
3529172.71915301619169741181.7425012باالو
3126152.91613261318159531182.11,17568058223617بنما

8571452.44841623634312214819161.010,3935,160501,7103,850بابوا غينيا اجلديدة
4534192.9211736172218117317112.52,7741,555563811,526باراغواي

8038135.614125710281661031473.57,5633,653481,5364,080بيرو
5738271.7302440221916138414101.659,75128,992498,95222,966الفلبني
17944.054154116331423.21,62499761391859بولندا

15743.54312373241422.52951565374197البرتغال
211273.476186117341650.8172905234144قطر

15834.53313373241323.11,20056547355625جمهورية كوريا
3331144.116132712192111531272.858442873117278جمهورية مولدوفا

312175.9862461610352733.91,31764449343604رومانيا
221966.465185119352743.010,5564,751453,2916,805االحتاد الروسي

150179348.73731922641411662929172.813,3106,261473,0316,798رواندا
3024152.317142513191710531171.91176425سانت كيتس ونيفس

1.0242018201212134313111.0482858724-221822سانت لوسيا
0.6231461819-2422152.21613201313139451112سانت فنسنت وجزر غرينادين

3021151.71614251316118641191.17239541742ساموا
14626.72212173131323.200000سان مارينو

10884305.43327692326231421617131.519894483686سان تومي وبرينسيبي
442276.3763662212462953.23,9642,170559632,984اململكة العربية السعودية

139129455.549417133403822341025201.324,65112,156494,62911,157السنغال
281354.665245178331540.944126560113367صربيا

0.3231461415-0.21513141211994399-161414سيشيل
2602281093.911510315481524931512234241.927,5808,013294,4856,249سيراليون
8432.2326242121322.112846363299سنغافورة
151062.86513595331431.93251645171157سلوفاكيا
10625.1229263121431.84223551550سلوفينيا

3830202.321183117151387413101.44161764273217جزر سليمان
1781711172.012311110774454437382530270.672,12623,7233311,56617,738الصومال

5771343.8373144282015118521161.240,63113,489336,10619,612جنوب أفريقيا
250181963.31019114862645639532134290.936,91614,976416,27311,515جنوب السودان

9532.9337353221322.01,22169857340870إسبانيا
221774.48619613104821063.02,3781,416605711,943سري النكا

4430192.3211836172216116315101.92,7711,528553731,499دولة فلسطني
131104583.06353824142372726830231.478,02837,126489,10531,584السودان
4531182.9201639162117115314111.31911196230120سورينام
7432.5326232111422.23051655483293السويد

8641.8447443321321.13532446956197سويسرا
3723220.423193018161211101013110.89,1954,545493,4954,649اجلمهورية العربية السورية

10284344.838308130312815711492.29,3774,183453032,542طاجيكستان
372294.710830820135641163.26,4443,759583,4084,098تايلند

175108444.748401313855372025821132.41,64574245257498تيمور - ليشتي
144118673.072618946433625341328221.317,3316,563382,7446,062توغو

---------------------توكيالو
2218170.415181914108732880.5421945619تونغا

3028182.519162716201912421291.43122026545161ترينيداد وتوباغو
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البلدان واملناطق

 معدل وفيات األطفال 
دون سن الخامسة

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 
وفيات األطفال 

دون سن 
الخامسة

معدل وفيات 
 األطفال 

 دون سن الخامسة
2019

 معدل 
وفيات الرّضع

معدل وفيات األطفال 
الحديثي الوالدة

معدل وفيات 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

 معدل 
املواليد املوتى

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 

املواليد املوتى

وفيات األطفال 
دون سن 
الخامسة

وفيات حديثي 
الوالدة

وفيات حديثي 
الوالدة كنسبة 

من الوفيات 
دون سن 
الخامسة

الوفيات بين 
األطفال من 

الفئة العمرية 
5–14 سنة

املواليد املوتى

201920192019201920192019–1990201919902000201919902019200020192000اإلناثالذكور2019–1990200020192000

5530173.0181543142819127317112.33,3982,381705872,178تونس
7439107.111955933195921245.313,1496,905532,6235,823تركيا

8070422.748366536273024741090.95,7933,233564261,184تركمانستان
---------------------جزر تركس وكايكوس

5341242.92622422028241610515121.1757123توفالو
182146466.1514110733393220291423181.474,05332,9144418,30829,928أوغندا

191884.1981771211542752.13,5142,047588231,853أوكرانيا
171172.18714686432852.875039853178496اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

9742.2548444321432.03,3132,142656132,358

165129505.0544710036403420281125191.6103,22242,8144218,81240,480جمهورية تنزانيا املتحدة
11861.4769665421330.525,35214,546575,70511,844الواليات املتحدة األمريكية

231774.686206128432752.33372005977225أوروغواي
7262176.720155916312810741172.812,0456,827572,2834,535أوزبكستان

3528260.5282429221613117512110.5224100454198فانواتو
0.626222521131115431090.212,6207,520601,8624,865-302224فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

5130202.1231737162315101131382.831,68916,587523,63212,479فييت نام
12695582.662548844433727191327240.650,31223,220469,28721,184اليمن
179152624.8665710742363423271121151.838,46014,902395,6489,597زامبيا

7793552.859505038252626131223161.924,16611,283474,7657,113زمبابوي

ملخص
5739145.41513431228207931473.7434,762218,1875086,608212,802شرق آسيا واملحيط الهادئ

312185.1972571410442742.888,07547,3055416,91344,273أوروبا وآسيا الوسطى
4635115.91310371021176621053.569,53836,1045212,75330,349  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

11642.6439363221431.618,53711,201604,15913,925  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
5533163.71815431422169631181.8169,46594,3245629,45283,430

6542223.52320501828211211416102.3218,910123,3755638,567104,724الشرق األوسط وشمال أفريقيا
11861.4769565421330.527,22515,831586,06012,916أمريكا الشمالية

13093404.44139923359462520632183.01,405,945882,35063205,389651,104جنوب آسيا
178151763.6817010752454027381628221.42,844,4901,059,09237491,073856,353أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

162133554.660519939433724381227211.51,008,693443,32544185,555390,047  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
196168953.01018811463484331372129231.31,835,797615,76734305,518466,305  غرب ووسط أفريقيا

ً
175135634.0675810845524226371331221.81,968,312821,30242351,049728,564أقل البلدان منوا

9376383.74035652837301715721142.35,188,8722,440,46447874,0641,965,604العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: احتمالية الوفاة بين الوالدة 
وسن 5 سنوات بالضبط ، معبًرا عنها لكل 1000 والدة حية

املعدل السنوي لتقليص معدل الوفيات دون سن الخامسة: النسبة 
 
ً
املئوية لتقليص معدل الوفيات دون سن الخامسة )U5MR( معّرفا

،ARR=100*(ln(U5MRt2/U5MRt1)/(t1-t2))  كمعدل التقليص السنوي 
.t2=2019و t1=2000 حيث

معدل وفيات الرضع: احتمال الوفاة بين الوالدة وعام واحد بالضبط ، 
معبًرا عنه لكل 1000 والدة حية

 من 
ً
معدل وفيات حديثي الوالدة: احتمالية الوفاة خالل أول 28 يوما

 عنها لكل 1000 والدة حية
ً
الحياة ، معبرا

معدل الوفيات )األطفال من سن 5 إلى 14 سنة(: احتمالية الوفاة من 
 عنها لكل 1.000 طفل من سن 5 سنوات.

ً
عمر 5-14 سنة معبرا

الوفيات دون سن الخامسة: عدد الوفيات بين األطفال دون سن 
الخامسة

وفيات حديثي الوالدة: عدد الوفيات التي تحدث خالل األيام الـ 28 األولى 
من الحياة 

وفيات حديثي الوالدة كنسبة من الوفيات دون سن الخامسة: الوفيات 
دون سن الخامسة التي تحدث خالل األيام الـ 28 األولى من الحياة

الوفيات بين األطفال من الفئة العمرية 5–14 سنة: عدد الوفيات بين 
األطفال من سن 5 إلى 14 سنة

ُيعّرف معدل املواليد املوتى بأنه عدد األطفال الذين ُولدوا دون أي 
 أو أكثر من الحمل لكل 1000 والدة

ً
عالمات على الحياة عند 28 أسبوعا

املعدل السنوي لتقليص معدل املواليد املوتى: النسبة املئوية لتقليص 
 كمعدل التقليص السنوي

ً
 معدل املواليد املوتى معرفا

.t2=2019 و t1=2000 حيث ،ARR=100*(ln(SBRt2/SBRt1)/(t1-t2))

املواليد املوتى: عدد املواليد املوتى

الفريق املشترك بين الوكاالت املعني بتقدير 
وفيات األطفال )اليونيسف، منظمة الصحة 

العاملية، شعبة السكان باألمم املتحدة، 
مجموعة البنك الدولي(. آخر تحديث: 2020.

– البيانات غير متوفرة.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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البلدان واملناطق

العمر 
املتوقع: 

 لألنثى
2020

الطلب على 
وسائل تنظيم 
لبى 

ُ
األسرة امل

بوسائل 
حديثة )٪( 

2020–2015

معدل 
 الوالدات 

بين 
 املراهقات

–2015
  R  2020

اإلنجاب 
قبل بلوغ 
سن 18 
سنة )٪( 
–2015

  R  2020

 الرعاية قبل الوالدة )٪(
  R  2020–2015 

 الرعاية عند الوالدة )٪( 
  R  2020–2015 

الفحص الصحي 
بعد الوالدة )٪( 
  R  2020–2015

 وفيات األمهات
  C  2017

النساء بعمر 
15–49 سنة

زيارة واحدة 
على األقل

القبالةاملاهرةأربع زيارات على األقل

والدة في 
مؤسسات 

توليد

والدة 
قيصرية

للمواليد 
الجدد

لألمهات
عدد وفيات 

األمومة
نسبة وفيات 

األمومة

خطر وفيات 
األمومة، على 
 مدى الحياة 

)1 من كل —(

 النساء 
بعمر 

 49–15
سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

النساء 
بعمر 

 49–15
R  s سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

67426220652119595856719377,70063833أفغانستان
806143887872100100993186885153,800ألبانيا

7877x1219570699997992592881,200112270اجلزائر
--------100----3--أندورا
6430163x38826156505046421233,00024169أنغوال

-------------40x--أنغويال
100x100x-100-----1421,200-28-78أنتيغوا وبربودا

5012x98x90x85x100-99x29x--290391,100-80األرجنتني
794019110096931001009918989711262,000أرمينيا

98x92x-99-99x31x--2068,200-9-86أستراليا
99x24x--4513,500-98----6-84النمسا

7622x484x92x96x40x9999x96x26x-83x44261,700أذربيجان
29x-98x85x-99-----470820-76جزر البهاما

100x100x-100-98x---3143,000-13-79البحرين
757774247537355962533667655,100173250بنغالديش
8170x50x7x93x88x-99-100x21x98x97x1272,400بربادوس
8073x123x100x100x95x100100x100x25x100x100x3223,800بيالروس

18x--6511,200-------6-84بلجيكا
786558179793929497963496963361,100بليز
642810819835247787884564661,60039749بنن

7385x59x15x98x8566x9640x74x12x30x41x24183250بوتان
75507120x96868181908033-56380155220بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

8022x10-87x84x-100100x100x14x--3108,200البوسنة والهرسك
94x73x-100-100---81144220-52-73بوتسوانا
8089x49-9792-99-99x56--1,70060940البرازيل

-------------27x--جزر فرجن البريطانية
99x93x-100-100x---2311,700-10-77بروني دار السالم

395x---100-10047--6107,000-79بلغاريا
635313228x934752808382433742,40032057بوركينا فاسو

644058139949528591844x49512,40054833بوروندي
7673x1222x9986-9787x9711x-87658670كابو فيردي

7257x30x7x95x76x71x8991x83x6x79x90x590160220كمبوديا
614512228876558696767460594,70052940الكاميرون

100x99x-98-98x26x--40106,100-7-85كندا
5628229x43524145404358259571,40082925جمهورية أفريقيا الوسطى

5618179x5155313324272215167,3001,14015تشاد
100x50x--29134,600-100----23-83شيلي

7997x9-10081x-100-10041x63x64x4,900292,100الصني
61083630--8087582097908699999743كولومبيا

6629x70x17x92x49x38x82x82x76x10x14x49x7227383جزر القمر
6643111x269479779192925868065037858الكونغو

------100x--100x-100x-42--جزر كوك
8381411398949299989828979219271,900كوستاريكا

389,100--24--100-98--9-82كرواتيا
818753109979761001001003110010042361,800كوبا

99x--99-97x---1611,000-8-83قبرص
8286x11----100-100x20x--4317,900تشيكيا

604412325935147747670383805,40061734كوت ديفوار
9213999831089620-100-10094-76901جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

6333109258243468587825575016,00047334جمهورية الكونغو الدميقراطية
21x--2416,200--95----2-83الدامنرك

21x-88x23x-87x-87x11x--51248140-70جيبوتي
--------47x-100x--100--دومينيكا

7882x5421x98x93x91x10099x98x58x95x95x20095410اجلمهورية الدومينيكية
8079x64-84x58x-96-93x46x--20059640إكوادور

7580x527x90x83x87x9293x87x52x14x82x96037730مصر
7880x7018x96x90x90x10099x98x32x97x94x5446960السلفادور

6021x176x42x91x67x-68x70x67x7x--13030167غينيا االستوائية
6921x76x19x89x57x40x34x30x34x3x-5x51048046إريتريا
97x-100-99---196,900--10-83إستونيا

6583x87x17x99x76x68x8889x88x12x90x88x13043772إسواتيني
696480x217443365055482133414,00040155إثيوبيا
100x94x-100-99x---6341,000-23-70فيجي
100x--100-10016x--2320,900-4-85فنلندا
8696x9-100x99x-98-98x21x--5687,200فرنسا
6944x91x28x95x78x76x89x91x90x10x25x60x17025293غابون
64406819x9879768486844888852059731غامبيا

785129698x81-100100x9947--14251,900جورجيا
100x99x-99-99x29x--5379,400-7-84أملانيا
664078189785787975781391852,70030882غانا

2326,900-----100----9-85اليونان
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البلدان واملناطق

العمر 
املتوقع: 

 لألنثى
2020

الطلب على 
وسائل تنظيم 
لبى 

ُ
األسرة امل

بوسائل 
حديثة )٪( 

2020–2015

معدل 
 الوالدات 

بين 
 املراهقات

–2015
  R  2020

اإلنجاب 
قبل بلوغ 
سن 18 
سنة )٪( 
–2015

  R  2020

 الرعاية قبل الوالدة )٪(
  R  2020–2015 

 الرعاية عند الوالدة )٪( 
  R  2020–2015 

الفحص الصحي 
بعد الوالدة )٪( 
  R  2020–2015

 وفيات األمهات
  C  2017

النساء بعمر 
15–49 سنة

زيارة واحدة 
على األقل

القبالةاملاهرةأربع زيارات على األقل

والدة في 
مؤسسات 

توليد

والدة 
قيصرية

للمواليد 
الجدد

لألمهات
عدد وفيات 

األمومة
نسبة وفيات 

األمومة

خطر وفيات 
األمومة، على 
 مدى الحياة 

)1 من كل —(

 النساء 
بعمر 

 49–15
سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

النساء 
بعمر 

 49–15
R  s سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

36x-100x--100-----0251,700-75غرينادا
776677209186857070652687840095330غواتيماال

633812039813536555953364492,60057635غينيا
616084279781815462503575344066732غينيا - بيساو

7352x74x16x91x87x86x9694x93x17x95x93x26169220غيانا
67455514916755423739538311,30048067هايتي

----------------الكرسي الرسولي
7876x89x22x97x89x87x7487x83x19x81x85x13065560هندوراس

31x--11126,200--100----22-80هنغاريا
17x--0414,400--98----5-85آيسلندا

7173129795130x81847917276535,000145290الهند
74773679877659587791776878,600177240إندونيسيا

7869x315x97x94x-99-95x55x--250162,600إيران )جمهورية - اإلسالمية(
7354701488687696978733788387079320العراق
100x--100-100x25x--3511,300-6-84آيرلندا

5310,800----------8-85إسرائيل
99x68x-100-100x40x--7251,300-4-86إيطاليا

7683x5215x98x86x85x10097x9921x--3880600جامايكا
100x---44516,700-100----3-88اليابان
76572759892931001009826868310046730األردن

7873232999598100999915999837103,500كازاخستان
697496x23x9458x49x7065x61x9x36x53x5,00034276كينيا

735351889676692968699186392290كيريباس
100x--100-99x---7124,200-5-77الكويت

76653831009482100100100898969560480قيرغيزستان
7072831878625264566564747310185180جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

92x--100-98x---4193,100-12-80التفيا
96x--98x-100x---34291,600-12-81لبنان

58839114x91777187908910x828431054458ليسوتو
6641128349887868484804x35x801,00066132ليبريا
7624x11x-93x--100x-100x---9272590ليبيا

-------------1--ليختنشتاين
100x--100-----287,500-11-82ليتوانيا

97x-100x-100x29x--0514,300--5-85لكسمبرغ
696615136855145464239278722,80033566مدغشقر

687413831985146909291660422,10034960مالوي
97x97941009899x21--150291,600-9-79ماليزيا
8129919982871009995408280453840ملديف

614116437804342677167354564,40056229مالي
100x--100-100x---0610,200-12-84مالطة

-----81x85x21x81x77x-9294x85x9x-جزر مارشال
673084x22876356696769558571,10076628موريتانيا

7941x23----100-98x---8611,200موريشيوس
78806221999494979997419595740331,300املكسيك

44x-80x--100x-87x11x--288370-70ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
----------------موناكو
746431499899099100982698943545710منغوليا

99249686069,900-99-79331039794اجلبل األسود
-------------22--مونتسيرات

7872198x895430x8770x8621--48070560املغرب
645618040x945155737555x4x28-3,10028967موزامبيق

70752858159476061371736712,400250190ميامنار
6780x6415x97x63x58x88x88x87x14x20x69x140195140ناميبيا
-----43x9422x95x40x-97x91x99x8x-ناورو
736263148978807781781569681,100186230نيبال

14x--9511,900-------3-84هولندا
97x23x--596,100-96----13-84نيوزيلندا
7890x10328x95x88x68x9675x71x30x--13098380نيكاراغوا

644615448x83x3832x3936x591x13x37x5,10050927النيجر
5636106286757474331393384267,00091721نيجيريا

--------20x-100x--100x--نيوي
100100x99389994279,000-78301549796مقدونيا الشمالية

99x16x--1225,700-99----3-85النرويج
8140x82x99x74-9999x99x19x98x95x17191,600ُعمان

69495478651447170662264628,300140180باكستان
------90x81x-100-100x-34--باالو
9988x84x9399963293x92x4152750-826574بنما

66496814x76495456615534546340145190بابوا غينيا اجلديدة
99869298979346969412084440-777972باراغواي

806744169896939490933596x96x50088480بيرو
765636119487808486781386862,700121300الفلبني
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البلدان واملناطق

العمر 
املتوقع: 

 لألنثى
2020

الطلب على 
وسائل تنظيم 
لبى 

ُ
األسرة امل

بوسائل 
حديثة )٪( 

2020–2015

معدل 
 الوالدات 

بين 
 املراهقات

–2015
  R  2020

اإلنجاب 
قبل بلوغ 
سن 18 
سنة )٪( 
–2015

  R  2020

 الرعاية قبل الوالدة )٪(
  R  2020–2015 

 الرعاية عند الوالدة )٪( 
  R  2020–2015 

الفحص الصحي 
بعد الوالدة )٪( 
  R  2020–2015

 وفيات األمهات
  C  2017

النساء بعمر 
15–49 سنة

زيارة واحدة 
على األقل

القبالةاملاهرةأربع زيارات على األقل

والدة في 
مؤسسات 

توليد

والدة 
قيصرية

للمواليد 
الجدد

لألمهات
عدد وفيات 

األمومة
نسبة وفيات 

األمومة

خطر وفيات 
األمومة، على 
 مدى الحياة 

)1 من كل —(

 النساء 
بعمر 

 49–15
سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

النساء 
بعمر 

 49–15
R  s سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

100x21x--8230,300-100----10-83بولندا
100x--100-9931x--6810,700-7-85البرتغال

8269x7-91x85x-100-99x20x--295,000قطر
97x-100-10032x--43118,300--1-86جمهورية كوريا

7664214x99x95x96x100100x99x16x--8193,900جمهورية مولدوفا
8047x36-7676x-95-9534x--36193,600رومانيا

7872x22----100-99x13x--320173,100االحتاد الروسي
726341698474494989313197096024894رواندا

--------46x-100x--100--سانت كيتس ونيفس
7872x25-97x90x-100-100x19x100x90x3117580سانت لوسيا

100x100x-99-----168750-52-75سانت فنسنت وجزر غرينادين
7639x39x793x70-8987x8988583243590ساموا

-------------1--سان مارينو
735886229884x81x9798951092849130170سان تومي وبرينسيبي

9x-97x--99-----100172,300-77اململكة العربية السعودية
70536816985651757780584801,70031565السنغال
7938123999795x10098x10032--10125,800صربيا

99x-----153790----68-78سيشيل
565310231987982879083483862,9001,12020سيراليون
489,900---100-100----2-86سنغافورة
97x--98--24x--3512,600-26-81سلوفاكيا
100x--100x-100x---179,300-4-84سلوفينيا

753878x158969-8688856166922104200جزر سليمان
5921182731244x323121210115,10082920الصومال

68804115x94767797979626-841,400119330جنوب أفريقيا
604x158x28x62x17x21x19x25x12x1x--4,5001,15018جنوب السودان

26x--14421,500--100----6-86إسبانيا
80742139993x-1009910032x-99120361,300سري النكا

76614322x99x96x96x100100x99x20x94x91x-27880دولة فلسطني
6730x87x22x79x51x49x7877x28x9x28x27x3,90029575السودان
85686698999316949113120330-755854سورينام
100x--------5412,600-85874السويد

30x--4513,900-------2-86سويسرا
7853x22x9x88x64x-96x97x78x26x--130311,000اجلمهورية العربية السورية

74525419264679596885909246171,400طاجيكستان
270371,900--818823999908199989935تايلند

72464278477745758494313552142170تيمور - ليشتي
62407917785547696480980811,00039656توغو

-------------30x--توكيالو
73503039889909810098149895152540تونغا

7658x32x6x95x100x81x10099x98x22x96x92x1267840ترينيداد وتوباغو
1004397899043970-100-7963719584تونس
8160195969083x979999526879220172,800تركيا

7280221100989610010010081001001074,400تركمانستان
-------------21--جزر تركس وكايكوس

-----41x273x97x67x-93x100x93x7x-توفالو
665511128955759748073611x546,00037549أوغندا

7768x184x99x87x87x10099x99x12x99x96x83193,700أوكرانيا
100x--99-100x---3317,900-4-80اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية

8387x12-------26x--5278,400

6855139229862486468636433411,00052436جمهورية تنزانيا املتحدة
97x-99--31x--720193,000--827817الواليات املتحدة األمريكية

97x77x44x100100x100x30x--8172,900-36-82أوروغواي
192x99--10099x10017--200291,200-74أوزبكستان

7251x51x13x76x52x-89x93x89x12x--672330فانواتو
95x24x98x84x-99-99x52x--670125330-76فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

8070x355x96x74x55x9487x94x28x89x90x700431,100فييت نام
6841x67x17x60x25x30x45x52x30x5x11x20x1,400164150اليمن
676613531976459808484572701,30021393زامبيا

638510824937271868986991572,10045855زمبابوي

ملخص
21,00069790---91-96--98-798620شرق آسيا واملحيط الهادئ

1,400134,300-----99----817716أوروبا وآسيا الوسطى
1,200192,600--9831-99--96-786925  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

260511,700-----99----84838  أوروبا الغربية
7,70074630--43--95-9791-798361أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

5,80057570-----95----766939الشرق األوسط وشمال أفريقيا
760183,100-----99----828116أمريكا الشمالية

الجدول 3 - صحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة

198  حالة أطفال العامل لعام 2021



البلدان واملناطق

العمر 
املتوقع: 

 لألنثى
2020

الطلب على 
وسائل تنظيم 
لبى 

ُ
األسرة امل

بوسائل 
حديثة )٪( 

2020–2015

معدل 
 الوالدات 

بين 
 املراهقات

–2015
  R  2020

اإلنجاب 
قبل بلوغ 
سن 18 
سنة )٪( 
–2015

  R  2020

 الرعاية قبل الوالدة )٪(
  R  2020–2015 

 الرعاية عند الوالدة )٪( 
  R  2020–2015 

الفحص الصحي 
بعد الوالدة )٪( 
  R  2020–2015

 وفيات األمهات
  C  2017

النساء بعمر 
15–49 سنة

زيارة واحدة 
على األقل

القبالةاملاهرةأربع زيارات على األقل

والدة في 
مؤسسات 

توليد

والدة 
قيصرية

للمواليد 
الجدد

لألمهات
عدد وفيات 

األمومة
نسبة وفيات 

األمومة

خطر وفيات 
األمومة، على 
 مدى الحياة 

)1 من كل —(

 النساء 
بعمر 

 49–15
سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

النساء 
بعمر 

 49–15
R  s سنة

 النساء 
بعمر 

 19–15
سنة

77797419376457,000163240-717123118049جنوب آسيا
6355992682535064626154550200,00053338أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

676488258754516968636354570,00038458  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
60411102778534960575945153131,00067428  غرب ووسط أفريقيا ً

6758912482484666676284450130,00041556أقل البلدان منوا
837576174863295,000211190-757741158759العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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العمر املتوقع عند الوالدة: عدد السـنوات التي يمكن أن تعيشـها املولودات 
الجديدات اإلناث إذا ما تعرضن أثناء حياتهن ملخاطر الوفاة السـائدة في وقت 

والدتهن بالنسـبة إلى عينة إحصائية ممثلة للسـكان.

لبى بوسائل حديثة: النسبة املئوية من 
ُ
الطلب على وسائل تنظيم األسرة امل

ّبيت احتياجاتهن من وسائل تنظيم األسرة 
ُ
النساء )بعمر 15–49( اللواتي ل

بوسائل حديثة.

معدل الوالدات عند املراهقات: عدد الوالدات لكل 1,000 مراهقة من الفئة 
العمرية 15–19 سنة.

اإلنجاب قبل بلوغ سن 18 سنة: النسبة املئوية من النساء بعمر 20–24 سنة 
اللواتي أنجبن قبل بلوغهن سن 18 سنة. يشير املؤشر إلى النساء اللواتي أنجبن 
 عامان في MICS )املسوح العنقودية 

ً
 في فترة زمنية حديثة، هي عموما

ً
 حيا

ً
مولودا

متعددة املؤشرات( وخمسة أعوام في DHS )االستقصاءات الديمغرافية والصحية(.

الرعاية قبل الوالدة )زيارة واحدة على األقل(: النسبة املئوية من النساء )بعمر 
15–49 سنة( اللواتي تلقّين رعاية طبية ملرة واحدة على األقل من عاملين صحيين 

مهرة )عادة أطباء أو ممرضات أو قابالت( خالل فترة الحمل.

الرعاية قبل الوالدة )أربع زيارات على األقل(: النسبة املئوية من النساء )بعمر 
15–19 و 15–49( اللواتي تلقين رعاية طبية من قبل أي مزّود رعاية أربع مرات 

على األقل.

الوالدة بإشراف قبالة ماهرة: النسبة املئوية من الوالدة من أمهات )بعمر 
15–19 و 15–49( اللواتي تلقين رعاية من كادر صحي ماهر )عادة أطباء أو 

ممرضات أو قابالت(.

الوالدة في مؤسسات التوليد: النسبة املئوية من النساء )15–49 سنة( اللواتي 
وضعن مواليدهن في مرفق صحي.

الوالدة القيصرية: النسبة املئوية من الوالدات التي جرت بجراحة قيصرية. 
مالحظة: من املتوقع إجراء نسبة تتراوح بين 5 إلى 15 باملئة من الوالدات بالجراحة 

القيصرية عند وجود مستوى مالئم من رعاية التوليد في الحاالت الطارئة.

الفحص الصحي للطفل بعد الوالدة: النسبة من آخر املولودين األحياء في آخر 
 خالل يومين بعد الوالدة. مالحظة: بالنسبة 

ً
 صحيا

ً
سنتين ممن تلقوا فحصا

للمسوح العنقودية متعددة املؤشرات، يشير الفحص الصحي إلى الفحص أثناء 
الوجود في املرفق الطبي أو في املنزل بعد الوالدة أو زيارة لتلقي الرعاية بعد الوالدة.

الفحص الصحي لألم بعد الوالدة: النسبة املئوية من النساء من الفئة العمرية 
 خالل يومين بعد آخر والدة حية خالل 

ً
 صحيا

ً
15–49 سنة الالتي تلقين فحصا

آخر سنتين. مالحظة: بالنسبة إلى املسوح العنقودية متعددة املؤشرات، يشير 
الفحص الصحي إلى الفحص أثناء الوجود في املرفق الطبي أو في املنزل بعد الوالدة 

أو زيارة لتلقي الرعاية بعد الوالدة.

عدد وفيات األمومة: عدد وفيات النساء ألسباب تتعلق بالحمل.

نسبة وفيات األمومة: عدد وفيات النساء ألسباب مرتبطة بالحمل لكل 100,000 
والدة حية أثناء الفترة نفسها )تقديرات ُمنمذجة(.

خطر وفيات األمومة على مدى الحياة: خطر وفيات األمومة على مدى الحياة 
 من احتمالية أن تحمل املرأة واحتمالية وفاتها نتيجة لذلك 

ً
مع األخذ باالعتبار كال

الحمل، مع تراكم تلك االحتماالت على مدى سنوات اإلنجاب لديها )تقديرات 
ُمنمذجة(.

العمر املتوقع - شعبة السكان باألمم املتحدة، التوقعات السكانية في العالم 2019. آخر تحديث: تموز / يوليو 2021.

لبى بوسائل حديثة - األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة 
ُ
الطلب على وسائل تنظيم األسرة امل

السكان، صندوق األمم املتحدة للسكان، بناء على االستقصاءات الديمغرافية والصحية )DHS(، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات )MICS(، واستقصاءات الصحة اإلنجابية، ومسوح وطنية أخرى، ونظم املعلومات الصحية الوطنية. آخر تحديث: 

أيار / مايو 2021.

معدل الوالدات بين املراهقات - شعبة السكان باألمم املتحدة، 2019. آخر تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

الوالدات قبل بلوغ سن 18 - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية 
أخرى لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

الرعاية قبل الوالدة )زيارة واحدة على األقل( - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني / يناير 2021.

الرعاية قبل الوالدة )أربع زيارات على األقل( - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، 
ومسوح وطنية أخرى لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني / يناير 2021.

القبالة املاهرة - قاعدة البيانات املشتركة لليونيسف ومنظمة الصحة العاملية، بناء على االستقصاءات الديمغرافية والصحية 
واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات إضافة إلى دراسات استقصائية وطنية لألسر املعيشية وبيانات إدارية وطنية. آخر 

تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

القبالة املاهرة )النساء بعمر 15–19 سنة( - االستقصاءات الديمغرافية والصحية واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات 
إضافة إلى دراسات استقصائية وطنية لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

الوالدة في مؤسسات توليد - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات وغيرها من 
املسوحات الوطنية لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

الوالدات القيصرية - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى 
لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

الفحص الصحي بعد الوالدة للمواليد واألمهات - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

عدد وفيات األمومة - الفريق املشترك بين الوكاالت املعني بتقدير وفيات األمومة )منظمة الصحة العاملية واليونيسف 
وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدولي وشعبة السكان باألمم املتحدة(. آخر تحديث: أيلول / سبتمبر 2019.

نسبة وفيات األمومة - الفريق املشترك بين الوكاالت املعني بتقدير وفيات األمومة )منظمة الصحة العاملية واليونيسف 
وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدولي وشعبة السكان باألمم املتحدة(. آخر تحديث: أيلول / سبتمبر 2019.

خطر وفيات األمومة على مدى الحياة - الفريق املشترك بين الوكاالت املعني بتقدير وفيات األمومة )منظمة الصحة العاملية 
واليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك الدولي وشعبة السكان باألمم املتحدة(. آخر تحديث: أيلول / سبتمبر 2019.

–  البيانات غير متوفرة.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها بيانات أثناء الفترة املحددة في 

عنوان العمود.

Rs   مؤشر أهداف التنمية املستدامة 3.1.2 — فترة إعداد التقارير 

)2014–2020( واملجاميع اإلقليمية متوافقة مع قاعدة البيانات العاملية 
ألهداف التنمية املستدامة 2021.

C  تقديرات وفيات األمومة مستمدة من تقديرات الفريق املشترك بين الوكاالت 

املعني بتقدير وفيات األمومة. وُينتج هذا الفريق )املؤلف من منظمة الصحة 
العاملية، واليونيسف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، والبنك الدولي، 

، مجموعات بيانات قابلة للمقارنة 
ً
وشعبة السكان باألمم املتحدة(، دوريا

 حول وفيات األمومة تأخذ باالعتبار املشاكل املوثقة بخصوص نقص 
ً
عامليا

 تقديرات للبلدان 
ً
اإلبالغ وأخطاء تصنيف وفيات األمومة، بما في ذلك أيضا

 للتطور املستمر للمنهجية، 
ً
التي ال تتوفر منها بيانات. ُيرجى مالحظة أنه نظرا

فإن هذه القيم غير قابلة للمقارنة مع القيم ’املعدلة‘ لنسب وفيات األمومة 
.
ً
املبلغ عنها سابقا

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك املحددة في عنوان العمود. وهذه 

البيانات غير مشمولة في حساب املعدالت اإلقليمية والعاملية. التقديرات من 
سنوات البيانات قبل عام 2000 غير معروضة.

مالحظات تعريفات املؤشرات

املصادر الرئيسية للمعلومات
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الجدول 4 - صحة الطفل

البلدان واملناطق

تغطية التدخالت

 التحصين ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات )٪(
  J  2020

  R  2020–2015

املالريااإلسهالذاء الرئة

BCGDTP1DTP3Polio3MCV1MCV2  F  HepB3Hib3RotaPCV3

الحماية 
عند 

الوالدة 
ضد 

  G الكزاز

التماس الرعاية 
لألطفال الذين 

يعانون من 
أعراض االلتهاب 
التنف�سي الحاد 

)٪( )ARI(

عالج 
اإلسهال 
بأمالح 

اإلماهة 
الفموية 

)٪( )ORS(

التماس 
الرعاية 
لألطفال 
املصابين 
بالحمى 

)٪(

األطفال 
الذين 

ينامون تحت 
ناموسيات 

ُمعالجة بمبيد 
حشري )٪(

األسر املعيشية 
التي تملك على 
األقل ناموسية 
واحدة ُمعالجة 
بمبيد حشري 

)٪(

8778707566437070626863684062526أفغانستان
--96823560----------ألبانيا

---984727----------اجلزائر
------96-99999998939898-أندورا
58615151444147473947704943512231أنغوال

----------------أنغويال
--------98969589789599-أنتيغوا وبربودا

---94x18x-75797474777174747275األرجنتني
--923771-----------أرمينيا

------989595959495958797-أستراليا
-------9085859484858561-النمسا

-33x8x-1x-79-9485798582797979أذربيجان
-----100----------جزر البهاما

-----99989899999898989999-البحرين
--9998467256-9999989897939898بنغالديش
------86-86858589788585-بربادوس
---93x45x---9797979797989797بيالروس

----------------بلجيكا
--95675571--7679797982877979بليز
72726268812922537085-8883727365بنن

---909074x61x-9896959693929696بوتان
---82796868744668687468896222xبوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

---87x36x-----------البوسنة والهرسك
989895968766959585909114x43x75x31x53xبوتسوانا

----678877747944777776799650xالبرازيل
----------------جزر فرجن البريطانية

-----97--9999999999979999بروني دار السالم
------97949191888491914585بلغاريا

989591918871919191919556x40745475بوركينا فاسو
83989393908393939693905936704046بوروندي

-----95--9893939495869494كابو فيردي
909569x35x61x4x5x-9894929484809292كمبوديا

80776970622869696769833018616073الكاميرون
------949192908384928484-كندا

40633523325161-4242-6154424641جمهورية أفريقيا الوسطى
782620233677--5252-6069525247تشاد
------89-9898939391839393شيلي

---------99999999999999الصني
899288889088888887899764x54x54x-3xكولومبيا

8338x38x45x41x59x--8787-9193878189جزر القمر

72777373682973736071872827516166الكونغو
----------------جزر كوك
--805674-99969594959398949595كوستاريكا

----------------كرواتيا
--903585---9999999898989999كوبا

----------------قبرص
----------------تشيكيا

80807779864417456076-8693807470كوت ديفوار
---988674--9998977099999797جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

57573358853424465163-7366575957جمهورية الكونغو الدميقراطية
------96-97-9797979490-الدامنرك

777670706260707072709894x94x-20x32xجيبوتي

--------9899979792909797دومينيكا
--858682808255818077699973x48x65xاجلمهورية الدومينيكية

---46x-8174707281707070757688إكوادور
--8668x28x68x--9695949594949494مصر

---797972647156727275789280x70xالسلفادور
6054x40x62x23x38x--5353-8577535553غينيا االستوائية

979795959385959596959945x43x-20x71xإريتريا

-------919291919187909182إستونيا
978783827670838363839060x84x63x2x10xإسواتيني

70767174604671717067903030354564إثيوبيا
-----96----------فيجي
------918389-9891919693-فنلندا
----------------فرنسا
8368x26x67x39x36x--6363-8569636253غابون

957044644477----------غامبيا
--74x4267-96958888917788887582جورجيا

----------------أملانيا
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البلدان واملناطق

تغطية التدخالت

 التحصين ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات )٪(
  J  2020

  R  2020–2015

املالريااإلسهالذاء الرئة

BCGDTP1DTP3Polio3MCV1MCV2  F  HepB3Hib3RotaPCV3

الحماية 
عند 

الوالدة 
ضد 

  G الكزاز

التماس الرعاية 
لألطفال الذين 

يعانون من 
أعراض االلتهاب 
التنف�سي الحاد 

)٪( )ARI(

عالج 
اإلسهال 
بأمالح 

اإلماهة 
الفموية 

)٪( )ORS(

التماس 
الرعاية 
لألطفال 
املصابين 
بالحمى 

)٪(

األطفال 
الذين 

ينامون تحت 
ناموسيات 

ُمعالجة بمبيد 
حشري )٪(

األسر املعيشية 
التي تملك على 
األقل ناموسية 
واحدة ُمعالجة 
بمبيد حشري 

)٪(

93949492887994948995905648695474غانا
------999999978396992096-اليونان
--------79727283797272-غرينادا

--8692838388798989858691524950غواتيماال
836955622744--4747-7362474847غينيا

834830529497----------غينيا - بيساو
949999919897999997899984x43x71x7x5xغيانا

73755151654151515151803739401831هايتي
----------------الكرسي الرسولي

--838580808279808083809964x60x62xهندوراس
----------------هنغاريا
----------------آيسلندا

858785858981858582219078517351الهند
4857536903x3x-8783777676497777إندونيسيا

---9676x61x--9899999999989999إيران )جمهورية - اإلسالمية(
--73442575-999074787693747442العراق
------94948986-98949492-آيرلندا

------999898999696987994-إسرائيل
------949494928694946391-إيطاليا

---9182x64x--9997969593899596جامايكا
------95-9598969698959295اليابان
--92614468-767877767690777775األردن

---81x62x-89-9394888893918888كازاخستان
929489898849918993908866x54x72x5659xكينيا

9399929182579292899193876127x6986كيريباس
-----99----------الكويت

--60x3648-96908787929386865290قيرغيزستان
77934056585061-9087797879477979جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

------99999999999499998691التفيا
---74x44x-74-87716774647171-لبنان

--8792878375698787878785584061xليسوتو
85826567613065656565907860x814455ليبريا
------74747373737273737373ليبيا

----------------ليختنشتاين
------96959191909191914883ليتوانيا

------999999999096998996-لكسمبرغ
73736876592470706465754019486278مدغشقر

87959493907590909193907765546882مالوي
---959245--9999989895849998ماليزيا
--9974x7586--9999999999969999ملديف

78757065622670706866873521537985مالي
--------99989895999898-مالطة

--38x63x------------جزر مارشال
71717170833425353249-8079717672موريتانيا

-----9694939489879393928697موريشيوس
---28797474897879747175967361املكسيك

------84988382796288684079ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
----------------موناكو
---7658-92-9998969797969696منغوليا

--89x16x74x---6794848424765284اجلبل األسود
----------------مونتسيرات

---9070x22x----------املغرب
91837973816279797965865746697382موزامبيق

87878486919084844986905862651927ميامنار
9068x72x63x6x24x----------ناميبيا

--69x23x51x---9999959598979595ناورو
--8089826073-9289848487748484نيبال

----------------هولندا
------949292919192928892-نيوزيلندا
---939492939798929292929058x65xنيكاراغوا

94938181796081818381835941759687النيجر
57654040735261-6765575754125757نيجيريا

----------------نيوي
---93x62x-----------مقدونيا الشمالية

------989797979597979596-النرويج
---9956x59x----------ُعمان

918377838374777780808571378104باكستان
------999696938393898275-باالو
---82x52x-99937474807474748674بنما

39676330505269-5248394147273939بابوا غينيا اجلديدة
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البلدان واملناطق

تغطية التدخالت

 التحصين ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات )٪(
  J  2020

  R  2020–2015

املالريااإلسهالذاء الرئة

BCGDTP1DTP3Polio3MCV1MCV2  F  HepB3Hib3RotaPCV3

الحماية 
عند 

الوالدة 
ضد 

  G الكزاز

التماس الرعاية 
لألطفال الذين 

يعانون من 
أعراض االلتهاب 
التنف�سي الحاد 

)٪( )ARI(

عالج 
اإلسهال 
بأمالح 

اإلماهة 
الفموية 

)٪( )ORS(

التماس 
الرعاية 
لألطفال 
املصابين 
بالحمى 

)٪(

األطفال 
الذين 

ينامون تحت 
ناموسيات 

ُمعالجة بمبيد 
حشري )٪(

األسر املعيشية 
التي تملك على 
األقل ناموسية 
واحدة ُمعالجة 
بمبيد حشري 

)٪(

--8484797880727979808295892886باراغواي
--95613461----------بيرو

--6691664555-6474717272687171الفلبني
----------------بولندا

----------------البرتغال
------98898289909082828370قطر

----------------جمهورية كوريا
---79x42x-95868687849387865672جمهورية مولدوفا

------85-9795878787758787رومانيا
------87--98979797979697االحتاد الروسي

89919191949191919191975434625666رواندا
--------9899999999999999سانت كيتس ونيفس

--------8990868889718686سانت لوسيا
--------9999979999999797سانت فنسنت وجزر غرينادين

--725963---9994797657447272ساموا
------82-92898990798988-سان مارينو

998242626378----------سان تومي وبرينسيبي
------95969595969695959695اململكة العربية السعودية

95939184886992929292954826506581السنغال
---90x36x-----------صربيا

-----99999797979997979894100سيشيل
72939190876791919091937685755968سيراليون
----------------سنغافورة
------96-99979796989797-سلوفاكيا
------70-95-9895959491-سلوفينيا

82989492815194944193877937627086جزر سليمان
602313x3711x19x--4242-3752424746الصومال

--8688848484768484838390665168جنوب أفريقيا
6548x39x57x4263--4949-5251495049جنوب السودان

------88-98989898949898-إسبانيا
9952549246--9996969696969696سري النكا

---77x32x-99999999999999999999دولة فلسطني
929690908668909092908148x20x-30x25xالسودان

9589465243x61x--60515145505151-سورينام

------26989797979597978397السويد
------86-98969697937296-سويسرا

---9077x50x--7465495359534949اجلمهورية العربية السورية
6962441x2x--989897979897979795طاجيكستان

--98807376----------تايلند
837070585564--8887868679788686تيمور - ليشتي

96878280694682827882833914546171توغو
----------------توكيالو

--82-----9999999999999999تونغا
---74x45x-----------ترينيداد وتوباغو

--8297984074-8592929293929292تونس
----959545x-9699989895939898تركيا

--51x4759-98999898989999999523تركمانستان
----------------جزر تركس وكايكوس

--44x79x----9999959093859393توفالو
89898889837147876083-9194898887أوغندا

---92x59x---9393818485828185أوكرانيا
------86909080999291908684اإلمارات العربية املتحدة

الشمالية وآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  املتحدة  ------979393918793939191-اململكة 
87888665846786868280915545755578جمهورية تنزانيا املتحدة

------979392919591907582-الواليات املتحدة األمريكية
----91x-94-9998929195919292أوروغواي

---68x28x-99969597999995959093أوزبكستان
7872x48x57x51x83x--7878-7784787678فانواتو

---6772x38x--8273546276285454فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
9681x51x-9x10x--9596948097939494فييت نام

--718372666846727273727034x25x33xاليمن
85888483966684848785857567775278زامبيا

88938686857486868886874833501537زمبابوي

ملخص
-----939492919287923631689hشرق آسيا واملحيط الهادئ

------94979494949191782979أوروبا وآسيا الوسطى
------97969495949394652075  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

------68989594948888944184  أوروبا الغربية
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البلدان واملناطق

تغطية التدخالت

 التحصين ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات )٪(
  J  2020

  R  2020–2015

املالريااإلسهالذاء الرئة

BCGDTP1DTP3Polio3MCV1MCV2  F  HepB3Hib3RotaPCV3

الحماية 
عند 

الوالدة 
ضد 

  G الكزاز

التماس الرعاية 
لألطفال الذين 

يعانون من 
أعراض االلتهاب 
التنف�سي الحاد 

)٪( )ARI(

عالج 
اإلسهال 
بأمالح 

اإلماهة 
الفموية 

)٪( )ORS(

التماس 
الرعاية 
لألطفال 
املصابين 
بالحمى 

)٪(

األطفال 
الذين 

ينامون تحت 
ناموسيات 

ُمعالجة بمبيد 
حشري )٪(

األسر املعيشية 
التي تملك على 
األقل ناموسية 
واحدة ُمعالجة 
بمبيد حشري 

)٪(

-----6885777683647877697393أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
-----9393888887878888303687الشرق األوسط وشمال أفريقيا

------979392919490907682-أمريكا الشمالية
888784858880848472408974507342جنوب آسيا

78787271683572725567814637605468أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
80837877755078787573855141595168  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

76746565622166663662774133615667  غرب ووسط أفريقيا ً
81827675734776765671854942575064أقل البلدان منوا

--8587838384708370464986h624468العالم

للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة data.unicef.org/regionalclassifications. تتوفر بيانات مصنفة بحسب اجلنس ملؤشرات محددة 
https://data.unicef.org/topic/child-health/ لصحة الطفل على املوقع

ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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لقاح BCG ضد السل: النسبة املئوية من املواليد األحياء الذين تلقوا 
لقاح )بي �سي جي( املستخلص من عصيات كامليت-غيران املضاد للسل.

اللقاح الثالثي )جرعة واحدة( )DTP1(: النسبة املئوية من الرّضع الذين 
يبقون على قيد الحياة، وتلّقوا الجرعة األولى من اللقاح املضاد للخناق 

والشاهوق والكزاز.

اللقاح الثالثي )ثالث جرعات( )DTP3(: النسبة املئوية من الرّضع الذين 
يبقون على قيد الحياة، وتلّقوا ثالث جرعات من اللقاح املضاد للخناق 

والشاهوق والكزاز.

لقاح شلل األطفال )ثالث جرعات( )Polio3(: النسبة املئوية من الرّضع 
الذين يبقون على قيد الحياة، وتلقوا ثالث جرعات من اللقاح املضاد 

لشلل األطفال.

اللقاح املحتوي على فيروس الحصبة )جرعة واحدة( )MCV1(: النسبة 
املئوية من الرّضع الذين يبقون على قيد الحياة، وتلقوا الجرعة األولى من 

اللقاح املحتوي على فيروس الحصبة.

اللقاح املحتوي على فيروس الحصبة )جرعتان( )MCV2(: النسبة 
املئوية من الرّضع الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح املحتوي على 

 للجدول الوطني.
ً
فيروس الحصبة وفقا

لقاح التهاب الكبد B )ثالث جرعات( )HepB3(: النسبة املئوية من الرّضع 
الذين يبقون على قيد الحياة، وتلقوا ثالث جرعات من اللقاح املضاد 

.B اللتهاب الكبد

لقاح النزلة الترفية من نوع باء )Hib3(: النسبة املئوية من الرّضع الذين 
يبقون على قيد الحياة، وتلقوا ثالث جرعات من اللقاح املضاد للنزلة 

الترفية من نوع باء.

اللقاح املضاد للروتافيروس )Rota(: النسبة املئوية من الرّضع الذين 
يبقون على قيد الحياة، وتلقوا الجرعة األخيرة من اللقاح املضاد 

للروتافيروس، وبحسب ما هو مو�سى.

 :)PCV3( )اللقاح املضاد للمكورات الرئوية املتقارنة )ثالث جرعات
النسبة املئوية من الرّضع الذين يبقون على قيد الحياة، وتلقوا ثالث 

جرعات من اللقاح املضاد للمكورات الرئوية املتقارنة.

الحماية عند الوالدة: النسبة املئوية من حديثي الوالدة الذين ُحّصنوا 
من الكزاز عند الوالدة باستخدام ذوفان الكزاز.

التماس الرعاية الطبية لألطفال الذين تظهر عليهم أعراض االلتهابات 
التنفسية الحادة: النسبة املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين 

تظهر عليهم أعراض االلتهاب الرئوي )السعال والتنفس السريع أو صعوبة 
خذوا إلى مقدم الرعاية أو مرفق 

ُ
التنفس بسبب مشكلة في الصدر( والذين أ

طبي للفحص أو العالج، وذلك خالل األسبوعين الذين سبقا إجراء املسح.

عالج اإلسهال باستخدام أمالح اإلماهة الفموية )ORS(: النسبة املئوية 
من األطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا باإلسهال في األسبوعين 

اللذين سبقا إجراء املسح وتلقوا أمالح إماهة فموية )أكياس تحتوي على 
أمالح إماهة فموية أو عبوات سوائل تحتوي أمالح إماهة فموية(.

التماس الرعاية الطبية لألطفال الذين يعانون من الحمى: نسبة 
األطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالحمى والذين الُتمست لهم 

مشورة أو عالج من مرفق صحي أو مزود رعاية صحية. باستثناء بائعي 
األدوية، واملتاجر والحوانيت واملعالجين التقليديين. وفي بعض البلدان، 
 البلدان التي ال تستوطن فيها املالريا، تم استبعاد الصيدليات 

ً
خصوصا

.
ً
من الحسابات أيضا

األطفال الذين ينامون تحت ناموسيات ُمعالجة بمبيد حشري: النسبة 
املئوية من األطفال دون سن الخامسة الذين ناموا تحت ناموسيات 

معالجة بمبيد حشري في الليلة السابقة إلجراء املسح.

األسر املعيشية التي تملك ناموسية واحدة على األقل ُمعالجة بمبيد 
حشري: النسبة املئوية من األسر املعيشية التي تملك على األقل ناموسية 

واحدة معالجة بمبيد حشري.

التحصين - تقديرات منظمة الصحة العاملية 
واليونيسف للتغطية الوطنية للتحصين، 

تنقيح عام 2020. آخر تحديث: تموز / 
يوليو 2021.

التماس الرعاية لألطفال الذين يعانون 
من أعراض االلتهابات التنفسية الحادة 

- االستقصاءات الديمغرافية والصحية 
واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات وغيرها 
من املسوحات الوطنية لألسر املعيشية. آخر 

تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

عالج اإلسهال باستخدام أمالح اإلماهة 
الفموية )ORS( - االستقصاءات الديمغرافية 

والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى لألسر 

املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 
يناير 2021.

التماس الرعاية لألطفال املصابين بالحمى - 
االستقصاءات الديمغرافية والصحية واملسوح 

العنقودية متعددة املؤشرات واستقصاءات 
مؤشر املالريا وغيرها من املسوحات الوطنية 
لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 

يناير 2021.

األطفال الذين ينامون تحت ناموسيات 
ُمعالجة بمبيد حشري - االستقصاءات 

الديمغرافية والصحية واملسوح العنقودية 
متعددة املؤشرات واستقصاءات مؤشر 

املالريا وغيرها من املسوحات الوطنية لألسر 
املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 

يناير 2021.

األسر التي لديها على األقل ناموسية واحدة 
معالجة بمبيد حشري - االستقصاءات 

الديمغرافية والصحية واملسوح العنقودية 
متعددة املؤشرات واستقصاءات مؤشر 

املالريا وغيرها من املسوحات الوطنية لألسر 
املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 

يناير 2021.

–  لبيانات غير متوفرة.

h  باستثناء الصين.

عتبر التغطية الوطنية 0 باملئة للبلدان التي لم تقدم لقاحات في 
ُ
J  لحسابات التغطية العاملية واإلقليمية للقاحات، ت

برامجها الوطنية أو لم تبلغ عن التغطية، باستثناء لقاح BCG ضد السل، والذي يو�سى به فقط في البلدان أو األوضاع 
 من مرض الجذام. اسُتخدمت تقديرات التوقعات السكانية في العالم 

ً
 كبيرا

ً
 ملرض السل أو عبئا

ً
 عاليا

ً
التي تشهد انتشارا

)نسخة 2019( للفئات السكانية املستهدفة في حساب املجاميع العاملية وللمناطق. نتيجة لتناقص معدالت االستجابة عن 
data.unicef.org/topic/child- السنوات السابقة بسبب جائحة كوفيد–19، فإن تقديرات التغطية مؤقتة. يرجى زيارة

health/immunization للحصول على أحدث املعلومات املتاحة.

، يو�سى بتقديم الجرعة الثانية من اللقاح املحتوي على فيروس الحصبة أثناء السنة الثانية من الحياة؛ مع ذلك، 
ً
F  عموما

حددت بلدان عديدة موعد تقديم الجرعة الثانية بعد السنة الثانية من العمر. اسُتخدمت التوقعات السكانية في العالم 
)النسخة 2019( للسنة الثانية من الحياة للفئة السكانية املستهدفة لحساب املجاميع العاملية وللمناطق. 

G  تستخِدم منظمة الصحة العاملية واليونيسف عملية معقدة تعتمد على بيانات إدارية ومسوحات )روتينية وتكميلية(، 

ومسوحات َمْصلية، ومعلومات عن لقاحات أخرى لحساب نسبة الوالدات التي يمكن اعتبارها محمية من الكزاز ألن 
األمهات الحوامل حصلن على جرعتين أو أكثر من لقاح ذوفان الكزاز.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها بيانات أثناء الفترة املحددة في عنوان العمود.

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك املحددة في عنوان العمود. وهذه البيانات غير مشمولة في حساب املعدالت 

اإلقليمية والعاملية. التقديرات من سنوات البيانات قبل عام 2000 غير معروضة.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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http://data.unicef.org/regionalclassifications
https://data.unicef.org/topic/child-health/
http://data.unicef.org/topic/child-health/immunization
http://data.unicef.org/topic/child-health/immunization


الجدول 5 - صحة المراهقين

البلدان واملناطق

 معدل
 وفيات 

 املراهقين
2019

وفيات 
 املراهقين

2019

املعدل السنوي 
لتقليص معدل 
 وفيات املراهقين

2019–2000

معدل 
الوالدات بين 

 املراهقات
–2015

  R 2020

اإلنجاب قبل 
بلوغ سن 

18 سنة )٪( 
–2015

  R 2020

الطلب على 
وسائل تنظيم 
لبى 

ُ
األسرة امل

بوسائل 
حديثة )٪( 

  R 2020–2015

الرعاية قبل 
 الوالدة )٪( 

–2015
  R 2020

القبالةاملاهرة 
 )٪( 

–2015 
  R 2020

الفتيات 
املحصنات 

ضد فيروس 
الورم الحليمي 
البشري )٪( 

2020

عوامل الخطر )٪(

بعمر 10–19 
سنة

بعمر 10–19 
سنة

بعمر 10–19 
سنة

بعمر 15–19 
سنة

)النساء بعمر 
20–24 سنة 
الالتي أنجبن 

قبل بلوغ سن 
الـ 18(

بعمر 15–19 
سنة

بعمر 15–19 
سنة

بعمر 15–19 
سنة

 تعاطي الكحولّيات
2016

 تعاطي التبغ
  R 2019–2015

عدم كفاية األنشطة 
البدنية بين املراهقين 
 امللتحقين باملدارس 
 )بعمر 11–17 سنة(

2016

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثاإلناثاإلناثاإلناثاإلناثاإلناثاملجموعاملجموعاملجموع

1010x6x8888-0.96220211958-1514,329أفغانستان
51241576881-31053.3143672100ألبانيا

42,7512.212168x6997-2117x3x7691اجلزائر
----777751----213.43أندورا
----1913,9443.6163x38155650-4621أنغوال

-----------40x---أنغويال
4822877485-----353.028أنتيغوا وبربودا

43,1521.15012x-85x-45684019218090األرجنتني
0.21917x93100-24911x4x7383-3104أرمينيا

8791--668157----25763.09أستراليا
7185--8056-----21483.86النمسا

--45241.9484x13x40x99x-187133أذربيجان
6400.529x-----411816x8x8188جزر البهاما

5227107587-----3492.013البحرين
2113x2x6369-0.27424713562-1030,330بنغالديش
3131.850x7x56x--7502417x11x7787بربادوس
--21895.1123x66x95x100x-66491010بيالروس

7988--7953-----11884.36بلجيكا
5442.2581747929711381617x8x7684بليز
228727181-184,9100.610819134778بنن

101421.859x15x52x66x40x8124931148385بوتان
61,4723.27120x34x81902443191488289بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

--100x-472218x13x---2821.110البوسنة والهرسك
281127x21x8689-----62804.352بوتسوانا
723716777889----723,2520.149البرازيل

-----------27x---جزر فرجن البريطانية
86301916x6x8194----2164.210بروني دار السالم

32121.6395x---2684027306780بلغاريا
----126,0813.213228x415283-3513بوركينا فاسو

--281121x17x-184,7965.75813555291بوروندي
--3333.11222x68x-87x-301215x12xكابو فيردي

51,6015.130x7x46x71x91x-2811329093كمبوديا
--381514x6x-2112,3020.712228245867الكاميرون

8765371287082----28992.07كندا
----161,9982.4229x43144543-3514جمهورية أفريقيا الوسطى

--2610,1671.3179x51113327-19721x14xتشاد
74684020x28x8491----37251.323شيلي

532811x2x8089-----238,4274.19الصني
64,9373.0582072869934351521208187كولومبيا

--61093.770x17x20x38x82x-31168جزر القمر
--91,1074.3111x26287792-502428x20xالكونغو

492330147888-----722.242جزر كوك
42840.6411378929877331410x8x7688كوستاريكا

613319167084-----2793.39كرواتيا
--44201310-33971.853107676100كوبا

--694129x11x-----2235.28قبرص
775121217382-----21972.711تشيكيا

--2213,0030.51232518477613361426x11xكوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
62,1643.81-----3817----

----3414-2855,1460.310925194687جمهورية الكونغو الدميقراطية
8287--707751----1884.22الدامنرك

162872.121x-----16618x11x8189جيبوتي
441.447x----64431930x20x8286دومينيكا

--61,0902.75421x67x91x99x7401886اجلمهورية الدومينيكية
36442015118390----61,7711.964إكوادور

69,9371.1527x64x87x93x-2118x8x8293مصر
2.27018x70x90x99x-271115118390-141,661السلفادور

--174432.2176x42x20x-70x-734625x17xغينيا االستوائية
--129663.076x19x6x40x30x-1768x5xإريتريا
55754934x28x8188----3324.210إستونيا

--133560.587x17x34x68x89x-251016x9xإسواتيني
----1333,7855.480x2161365576207إثيوبيا
1451278186-----61002.123فيجي
754824x18x6982-----21331.74فنلندا
8292--7852-----21,2153.79فرنسا
--145761.891x28x24x76x91x-66389x9xغابون
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الالتي أنجبن 

قبل بلوغ سن 
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--136772.76819x157686-239185غامبيا
--100x2233132110-0.829627-4185جورجيا

8088--8258-----21,2363.47أملانيا
228988788-127,8341.77818297875غانا

673916x13x8089-----21723.79اليونان
570.636x----3247221378287غرينادا

24920148489-83,2530.97720508570غواتيماال
--18731x20x-196,0182.012039333659غينيا

----2510-145962.48427248162غينيا - بيساو
0.474x16x17x86x94x15371519108286-9130غيانا

--321320x19x-112,6472.95514315537هايتي
---------------الكرسي الرسولي

71,3561.389x22x67x87x87x4726101068088هندوراس
684025257386-----21912.522هنغاريا
7585--7345-----273.15آيسلندا

7168,4824.01292730x84-351419x8x7276الهند
731,1591.936782658771972328587إندونيسيا

--67,2891.2315x----31138إيران )جمهورية - اإلسالمية(
2119x9x8090-65,1510.87014447697العراق
6481--778360----1746.06آيرلندا

8090--555527----22282.68إسرائيل
27653618258691----28913.24إيطاليا

--52471.35215x-85x97x332131615جامايكا
----15931----11,5172.73اليابان
2134x14x8188-48411.92753193100األردن

--37164x2x-41,0753.2232649899كازاخستان
1113,4572.396x23x5549x65x1620713x7x8589كينيا

10338x22x7986-11241.0518306696كيريباس
0024107990-----31461.75الكويت

--22812x5x-44561.73832982100قيرغيزستان
37161667891-91,3704.98318605256جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

57785225x24x7684----3553.412التفيا
5235287688-----33812.412لبنان

--145992.19114x607190-15526x22xليسوتو
--0.812834168684182710911-262,924ليبريا
0.511x-----0011x5x7889-7765ليبيا

-----------1---ليختنشتاين
68825924217685----3763.411ليتوانيا

7385--9380-----175.25لكسمبرغ
--186177-1811,2761.315136514542مدغشقر

--115,2214.9138316246927721817x11xمالوي
94988426103048191--42,3471.59ماليزيا
3211.591108799686216x7x7886ملديف

--19723x9x-188,8821.616437314271مالي
7786--856436----272.412مالطة

--8120.885x21x40x-94x---3721جزر مارشال
121,1521.784x2216x5667-1020198391موريتانيا

74281123147688----4740.523موريشيوس
0.3622164949924401722x18x7988-613,036املكسيك

--8181.844x----3713452x36xميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
------------201.8موناكو
291220x8x7483-62581.63145390100منغوليا

--5427128----2133.5103اجلبل األسود
-----------22---مونتسيرات

52,7052.4198x7530x70x-21748590املغرب
1712,4133.118040x345575-187568391موزامبيق

2492648490-65,5606.0285734761ميامنار
136441.76415x47x58x88x-271014x9x8688ناميبيا
820.99422x--91x-19726x27x8490ناورو
2591058285-74,2262.76314308081نيبال

7784--7447-----12843.03هولندا
67765119x22x8593----21453.513نيوزيلندا
--67332.010328x87x68x75x-291121x15xنيكاراغوا

--2514,5661.615448x2832x36x-17612x6xالنيجر
----5222-1676,3471.810628154731نيجيريا

700.120x-----301226x19x8688نيوي
100x-532610127484--2492.8154مقدونيا الشمالية
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7989--908157----21043.73النرويج
41960.982x17x-99x-52947890ُعمان

1013x7x8589-1043,7990.8547234470باكستان
48377682-------811.234باالو
--7284x9944452187-53551.174بنما

--101,9091.46814x335461-1144028بابوا غينيا اجلديدة
8392973133137x7x7988-68371.572باراغواي

512511x8x8387-41,9393.84416639390بيرو
511,2861.236114780865301222109394الفلبني
694126207484-----28432.410بولندا

724416x17x7891-----11545.77البرتغال
32131698691-----2553.87قطر

64369x4x9197-----17484.31جمهورية كوريا
51891.0214x52x96x100x40673915x6x7378جمهورية مولدوفا

694116137387-----36073.636رومانيا
453417138188-----45,6864.722االحتاد الروسي

--102,9367.841684449868321313x10xرواندا
0.146x-----542710x8x7886-86سانت كيتس ونيفس

53x---48231288386-0.225-614سانت لوسيا
1244201098389----3.052-916سانت فنسنت وجزر غرينادين

5221.039x711x-87x-1352388787ساموا
--77--50----104.61سان مارينو

--9472.386225481x98-301231x23xسان تومي وبرينسيبي
--62,8461.39x-----3221x9xاململكة العربية السعودية

155,3862.268162551773118715x6x8592السنغال
--22123.412321x95x98x-61331716صربيا

24522627167987----1.768-79سيشيل
--27111510-335,8720.710231348290سيراليون
714311x8x7083-----1713.22سنغافورة
704224236678-----21281.826سلوفاكيا
59734614127586----2323.94سلوفينيا

6901.378x1513-882211430x24x8285جزر سليمان
----269,7621.41182714x31-10الصومال

--1110,6551.34115x-7797-271124x19xجنوب أفريقيا
-------235,6942.3158x28x4x21x25xجنوب السودان

7084--797042----15904.66إسبانيا
995126101338289-28286.021358سري النكا

-------55741.44322x3796x100xدولة فلسطني
1413,0732.687x22x19x49x77x-2115x7x9091السودان
286699439171777885-5501.754سورينام
8287--827548----21741.84السويد

8389--638360----11253.32سويسرا
3.722x9x31x-97x-2032x17x8491-124,104اجلمهورية العربية السورية

--1765x3x-24164.5541186796طاجيكستان
38162287085-97,5760.4239808198تايلند

19732148693-1.0427227458-18565تيمور - ليشتي
--22811x4x-132,4402.37917254764توغو

-----------30x---توكيالو
1242888785-90100-491.9303تونغا

5901.132x6x61x81x99x-583017117986ترينيداد وتوباغو
411957588----57610.571تونس
34,1135.11954083x99-6223127786تركيا

--66181.5221119610099261000تركمانستان
-----------21---جزر تركس وكايكوس

721.6273x--100x-12430148589توفالو
1920,0571.7111284659803034141298487أوغندا

31,3703.4184x59x87x99x-533718127183أوكرانيا
291141887887----32731.04اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

21,2762.612----647549--7585

1013,7593.113922354868583414727886جمهورية تنزانيا املتحدة
497346866480--82-314,5061.417الواليات املتحدة األمريكية

44x100x25714313x13x7589--42190.636أوروغواي
--62,9691.0192x--99x10017614x14xأوزبكستان

7460.351x13x--93x-11420158689فانواتو
2.095x24x----351411x7x8593-136,378فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

45,9361.7355x60x55x87x-33137x1x8291فييت نام
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2.467x17x23x30x52x-1024x10x8390-1711,209اليمن
135,7513.0135316359846924925x26x8989زامبيا

15522x16x8589-165,5950.310824777189زمبابوي

ملخص
8289--4422---62-4113,5592.720شرق آسيا واملحيط الهادئ

533419157787---82-327,7053.916أوروبا وآسيا الوسطى
311919127786---68-419,2533.825  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

7887--7549---86-28,4513.58  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
770,1600.761-72---411812118089

8191--31---46-750,2610.439الشرق األوسط وشمال أفريقيا
7245866581---79-315,4051.416أمريكا الشمالية

7378--2711-79-8262,1573.0231142جنوب آسيا
----2912-17424,0052.29926445062أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

----239-14185,4983.18825525168  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
----3715-19238,5071.311027364957  غرب ووسط أفريقيا ً

7883--197-15353,4312.09124464667أقل البلدان منوا
7885--3617-75-8963,2541.6411560العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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معدل وفيات املراهقين: احتمالية الوفاة بين سن 10 سنوات بالضبط 
 عنها لكل 1,000 طفل بسن 10 سنوات

ً
وسن 20 سنة بالضبط، معّبرا

وفيات املراهقين: عدد الوفيات بسن 10 إلى 19 سنة

املعدل السنوي لتقليص معدل وفيات املراهقين: املعدل السنوي 
 على النحو التالي:

ً
 لتقليص معدل وفيات املراهقين )AMR( معرفا

.t2=2019 و t1=2000 حيث  ،AMR=100*(ln(AMRt2/AMRt1)/(t1-t2)) 

معدل الوالدات عند املراهقات: عدد الوالدات لكل 1,000 مراهقة من 
الفئة العمرية 15–19 سنة.

اإلنجاب قبل بلوغ سن 18 سنة: النسبة املئوية من النساء بعمر 20–24 
سنة اللواتي أنجبن قبل بلوغهن سن 18 سنة. يشير املؤشر إلى النساء 

 عامان في 
ً
 في فترة زمنية حديثة، هي عموما

ً
 حيا

ً
اللواتي أنجبن مولودا

 DHS املسوح العنقودية متعددة املؤشرات( وخمسة أعوام في( MICS

)االستقصاءات الديمغرافية والصحية(.

لبى بوسائل حديثة: النسبة املئوية 
ُ
الطلب على وسائل تنظيم األسرة امل

ّبيت احتياجاتهن من وسائل 
ُ
من النساء )بعمر 15–19 سنة( اللواتي ل

تنظيم األسرة بوسائل حديثة.

الرعاية قبل الوالدة )أربع زيارات على األقل(: نسبة النساء )بعمر 
15–19 سنة( الالتي تلقين رعاية من أي مزود رعاية أربع مرات على األقل.

القبالة املاهرة: نسبة الوالدات من أمهات بعمر 15–19 سنة، الالتي تلقين 
رعاية من عاملين صحيين ماهرين )عادة أطباء أو ممرضات أو قابالت(.

الفتيات املحصنات ضد فيروس الورم الحليمي البشري )%(: نسبة 
الفتيات الالتي تلقين جرعة واحدة على األقل من لقاح فيروس الورم 

الحليمي البشري بموجب الجدول الوطني للتحصين.

تعاطي الكحولّيات: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 15–19 سنة والذين 
 
ً
 في وقت ما خالل الـ 12 شهرا

ً
 واحدا

ً
 كحوليا

ً
تناولوا على األقل مشروبا

املاضية.

تعاطي التبغ: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 13–15 سنة والذين دخنوا 
السجائر أو تعاطوا منتجات التبغ في أي وقت خالل الشهر املا�سي.

عدم كفاية األنشطة البدنية: نسبة املراهقين امللتحقين باملدارس بعمر 
11–17 سنة الذين ال يلّبون توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن 
األنشطة البدنية من أجل الصحة، أي يؤدون أقل من 60 دقيقة من 

.
ً
األنشطة البدنية املتوسطة الشدة إلى العالية الشدة يوميا

معدل وفيات املراهقين - تقديرات الفريق 
املشترك بين الوكاالت املعني بتقدير وفيات 

األطفال )اليونيسف، منظمة الصحة العاملية، 
شعبة السكان باألمم املتحدة، مجموعة البنك 

الدولي(. آخر تحديث: أيلول/ سبتمبر 2020.

وفيات املراهقين - تقديرات الفريق املشترك 
بين الوكاالت املعني بتقدير وفيات األطفال 

)اليونيسف، منظمة الصحة العاملية، شعبة 
السكان باألمم املتحدة، مجموعة البنك 

الدولي(. آخر تحديث: أيلول/ سبتمبر 2020.

املعدل السنوي لتقليص معدل وفيات 
املراهقين - تقديرات الفريق املشترك بين 

الوكاالت املعني بتقدير وفيات األطفال 
)اليونيسف، منظمة الصحة العاملية، شعبة 

السكان باألمم املتحدة، مجموعة البنك 
الدولي(. آخر تحديث: أيلول/ سبتمبر 2020.

معدل الوالدات بين املراهقات - قاعدة 
بيانات املؤشرات العاملية ألهداف التنمية 

املستدامة، 2021. آخر تحديث: كانون الثاني/ 
يناير 2021.

الوالدات قبل بلوغ سن 18 - االستقصاءات 
الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية 

متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى 
لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 

يناير 2021.

لبى 
ُ
الطلب على وسائل تنظيم األسرة امل

بوسائل حديثة )النساء بعمر 15–19( - 
األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، شعبة السكان )2021(. 
االستخدام العالمي لوسائل تنظيم 

األسرة 2021. نيويورك: األمم املتحدة؛ بناء على 
 ،)DHS( االستقصاءات الديمغرافية والصحية

 ،)MICS( واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات
واستقصاءات الصحة اإلنجابية، ومسوح 

وطنية أخرى، ونظم املعلومات الصحية 
الوطنية. آخر تحديث - أيار / مايو 2021.

الرعاية قبل الوالدة )أربع زيارات على األقل( 
)النساء بعمر 15–19 سنة( - االستقصاءات 

الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية 
متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى 

لألسر املعيشية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 
يناير 2021.

القبالة املاهرة )النساء بعمر 15–19 سنة( 
- االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 

واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، ومسوح 
وطنية أخرى لألسر املعيشية. آخر تحديث: 

كانون الثاني / يناير 2021.

الفتيات املحصنات ضد فيروس الورم 
الحليمي البشري - تقديرات منظمة الصحة 

العاملية/ اليونيسف لتغطية اللقاح املضاد 
لفيروس الورم الحليمي البشري، نسخة 2020. 

آخر تحديث: تموز/ يوليو 2021.

تعاطي الكحوليات - تقديرات منظمة الصحة 
 WHS( العاملية بناًء على مسوحات دولية

و  STEPS و GENACIS و ECAS( باإلضافة إلى 
مسوحات وطنية. آخر تحديث: كانون الثاني/ 

يناير 2021.

تعاطي التبغ - املرصد الصحي العالمي 
التابع ملنظمة الصحة العاملية، بناًء على 

مسوحات باملدارس، ومسوحات وإحصاءات 
وطنية أخرى. آخر تحديث: تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2021.

عدم كفاية األنشطة البدنية - املصادر 
الرئيسية للمعلومات تتضمن االستقصاء 

العالمي لصحة الطالب في املدارس، ودراسة 
السلوك الصحي لدى األطفال في سن الدراسة، 

وبعض املسوحات الوطنية األخرى؛ مكان 
استضافة البيانات: تقرير منظمة الصحة 

العامليـة عـن الحالـة العامليـة لألمـراض 
غـير املعديـة. آخر تحديث: تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها بيانات أثناء الفترة املحددة 

في عنوان العمود.

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك املحددة في عنوان 

العمود. وهذه البيانات غير مشمولة في حساب املعدالت اإلقليمية 
والعاملية. التقديرات من سنوات البيانات قبل عام 2000 غير 

معروضة.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات

الجداول اإلحصائية  20٧
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الجدول 6 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: 
الوضع الوبائي

البلدان واملناطق

عدد اإلصابات بفيروس نقص املناعة البشرية لكل 1,000 من السكان 
غير املصابين

عدد األطفال املصابين بفيروس نقص املناعة البشريةالوفيات املرتبطة باإليدز لكل 100,000 نسمة

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

200>200>500>0.020.020.020.020.470.080.090.08560أفغانستان
------------ألبانيا

100>200>500>0.01850>0.010.360.010.03>0.030.010.02اجلزائر
------------أندورا
0.900.891.450.3229.8110.5510.6810.4239,00024,00015,0009,100أنغوال

------------أنغويال
------------أنتيغوا وبربودا

0.020.050.040.070.200.040.060.061,2001,400660740األرجنتني
100>100>100>100>0.01>0.01>0.01>0.020.050.060.050.46أرمينيا

------------أستراليا
------------النمسا

100>100>200>200>0.01>0.01>0.010.020.020.020.120.07أذربيجان
------------جزر البهاما

------------البحرين
------------بنغالديش
------------بربادوس
------------بيالروس

------------بلجيكا
------------بليز
0.350.210.360.0613.678.297.668.908,9006,8003,7003,100بنن

------------بوتان
200>500>500>500>0.040.030.040.010.820.300.350.25بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

------------البوسنة والهرسك
0.836.0610.571.7329.7141.1243.4938.797,50012,0007,3004,800بوتسوانا
------------البرازيل

------------جزر فرجن البريطانية
------------بروني دار السالم

------------بلغاريا
0.390.060.100.0312.5311.9711.0712.8316,00015,0007,4007,200بوركينا فاسو

0.460.080.150.0212.408.568.158.979,7008,8004,5004,300بوروندي
------------كابو فيردي

0.040.180.130.231.160.860.810.852,8004,3002,1002,300كمبوديا
1.100.691.220.1731.9616.2115.9216.4935,00032,00019,00014,000الكاميرون

------------كندا
23.0216.9615.6418.275,8006,0003,3002,700----جمهورية أفريقيا الوسطى

0.350.310.500.1111.238.558.049.0611,0009,3005,2004,100تشاد
------------شيلي

------------الصني
0.040.030.020.050.970.220.200.241,4001,500690830كولومبيا

------------جزر القمر
2.592.464.610.3665.4918.0219.5816.3211,0008,0005,5002,500الكونغو

------------جزر كوك
100>200>200>500>0.190.110.160.052.950.280.290.27كوستاريكا

------------كرواتيا
100>200>200>200>0.030.060.100.030.810.230.320.15كوبا

------------قبرص
------------تشيكيا

0.280.240.420.057.2211.4210.5112.3621,00027,00014,00012,000كوت ديفوار
------------جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

0.460.180.320.0414.286.966.857.0671,00051,00028,00023,000جمهورية الكونغو الدميقراطية
------------الدامنرك

500>500>0.370.060.080.0411.3316.3816.0317.77600670جيبوتي
------------دومينيكا

0.120.110.170.051.600.700.720.691,4001,300700570اجلمهورية الدومينيكية
500>500>0.070.030.040.021.500.260.260.25930660إكوادور

200>200>500>500>0.010.010.01>0.010.020.010.020.14>مصر
200>500>500>0.110.040.060.022.740.500.510.33530السلفادور

93.1019.9518.7120.423,5002,0001,300740----غينيا االستوائية
500>500>0.100.070.130.012.492.001.812.18710800إريتريا
------------إستونيا

2.537.4213.471.6549.7668.3475.2961.438,70011,0006,8004,700إسواتيني
0.180.130.230.034.814.104.024.2044,00047,00025,00022,000إثيوبيا
------------فيجي
------------فنلندا
------------فرنسا
0.790.601.130.0632.5211.4511.0511.852,9002,1001,200910غابون
1.020.220.390.0524.809.198.709.682,2001,300680580غامبيا

100>100>100>100>0.01>0.01>0.01>0.050.100.090.101.11جورجيا
------------أملانيا
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البلدان واملناطق

عدد اإلصابات بفيروس نقص املناعة البشرية لكل 1,000 من السكان 
غير املصابين

عدد األطفال املصابين بفيروس نقص املناعة البشريةالوفيات املرتبطة باإليدز لكل 100,000 نسمة

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

0.870.631.160.1025.3012.3111.8712.7529,00023,00014,0009,200غانا
------------اليونان
------------غرينادا

0.013.841.141.221.062,7002,0009801,000>0.01>0.01>0.14غواتيماال
0.440.591.010.1814.057.176.757.519,7008,1005,0003,200غينيا

1.580.590.900.2844.4322.5220.5624.483,5002,5001,3001,200غينيا - بيساو
200>200>500>500>0.210.150.220.075.471.211.231.19غيانا

0.760.500.900.1114.564.114.094.148,0007,5004,4003,100هايتي
------------الكرسي الرسولي

500>500>0.090.010.010.022.300.800.820.79810990هندوراس
------------هنغاريا
------------آيسلندا

------------الهند
0.130.150.120.183.280.420.400.4418,00013,0005,4007,400إندونيسيا

500>500>0.010.220.030.030.03740570>0.010.020.03إيران )جمهورية - اإلسالمية(
------------العراق
------------آيرلندا

------------إسرائيل
------------إيطاليا

500>500>0.410.170.260.078.040.440.450.43520540جامايكا
------------اليابان
------------األردن

500>500>500>0.040.100.090.090.850.030.070.07550كازاخستان
0.761.021.780.2716.3013.4213.1813.6082,00099,00055,00044,000كينيا

------------كيريباس
------------الكويت

100>100>200>500>0.01>0.01>0.020.050.050.050.320.09قيرغيزستان
500>500>500>0.070.130.140.111.520.280.280.27540جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

------------التفيا
------------لبنان

2.405.168.991.4559.9547.1647.4946.848,70013,0007,7005,500ليسوتو
0.390.420.690.169.698.337.868.782,8003,0001,7001,300ليبريا
100>100>200>500>0.030.020.020.020.500.170.180.17ليبيا

------------ليختنشتاين
------------ليتوانيا

------------لكسمبرغ
500>0.140.080.110.043.120.290.290.252,100790530مدغشقر

0.891.472.650.2022.7324.0423.6624.4462,00074,00042,00032,000مالوي
500>500>500740>0.010.080.030.120.070.040.040.04>ماليزيا
------------ملديف

0.580.390.570.2115.657.206.907.4814,00011,0006,1005,000مالي
------------مالطة

------------جزر مارشال
200>500>500>3.341.791.811.76650----موريتانيا

100>100>200>100>0.170.400.400.413.421.861.261.21موريشيوس
0.020.070.050.100.430.080.070.082,3003,2001,4001,800املكسيك

------------ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
------------موناكو
------------منغوليا

------------اجلبل األسود
------------مونتسيرات

500>500>500>0.010.390.070.070.06860>0.01>0.01>0.02املغرب
2.405.108.641.6649.3332.9234.3931.35130,000130,00082,00048,000موزامبيق

------------ميامنار
1.142.744.560.9327.4131.8632.3431.378,40011,0006,4005,000ناميبيا
------------ناورو
0.010.230.030.030.031,2001,000520510>0.01>0.01>0.03نيبال

------------هولندا
------------نيوزيلندا
100>100>200>500>0.020.030.040.020.510.080.160.15نيكاراغوا

0.012.511.401.251.543,2002,4001,2001,200>0.100.010.02النيجر
0.650.400.620.1914.745.825.735.91130,00097,00054,00043,000نيجيريا

------------نيوي
------------مقدونيا الشمالية

------------النرويج
------------ُعمان

0.060.050.040.061.150.050.050.054,9002,7001,2001,500باكستان
------------باالو
------------بنما

الجدول 6 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: الوضع الوبائي
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البلدان واملناطق

عدد اإلصابات بفيروس نقص املناعة البشرية لكل 1,000 من السكان 
غير املصابين

عدد األطفال املصابين بفيروس نقص املناعة البشريةالوفيات املرتبطة باإليدز لكل 100,000 نسمة

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

------------بابوا غينيا اجلديدة
200>200>500>500>0.040.040.060.021.020.300.300.29باراغواي

500>500>0.040.030.030.030.590.190.190.191,300900بيرو
0.010.260.050.460.190.090.030.155906,6006405,900الفلبني
------------بولندا

100>100>100>100>0.01>0.01>0.01>0.010.040.030.040.07>البرتغال
------------قطر

------------جمهورية كوريا
100>100>200>200>0.01>0.01>0.01>0.130.120.130.122.23جمهورية مولدوفا

------------رومانيا
------------االحتاد الروسي

0.300.420.750.097.489.348.839.7912,00017,0009,0007,600رواندا
------------سانت كيتس ونيفس

------------سانت لوسيا
------------سانت فنسنت وجزر غرينادين

------------ساموا
------------سان مارينو

------------سان تومي وبرينسيبي
100>100>200>200>0.01>0.01>0.010.020.010.020.240.02اململكة العربية السعودية

0.120.020.030.013.652.572.392.753,9003,1001,6001,500السنغال
------------صربيا

------------سيشيل
1.731.121.760.4943.4615.2614.3216.2011,0008,7005,2003,500سيراليون
------------سنغافورة
------------سلوفاكيا
------------سلوفينيا

------------جزر سليمان
500>500>0.011.100.830.810.901,000780>0.010.01>0.03الصومال

2.148.6015.082.4223.7442.5545.0240.10310,000370,000230,000140,000جنوب أفريقيا
1.481.081.660.5236.3812.3012.4012.2016,00011,0006,3004,400جنوب السودان

------------إسبانيا
------------سري النكا

------------دولة فلسطني
0.100.050.060.032.630.850.870.834,1002,4001,3001,100السودان
100>100>200>100>0.01>0.01>0.100.100.160.041.990.98سورينام
------------السويد

------------سويسرا
------------اجلمهورية العربية السورية

100>200>500>0.011,100>0.01>0.120.040.050.033.310.05طاجيكستان
0.020.220.130.301.011.241.241.272,4007,2003,2004,000تايلند

------------تيمور - ليشتي
0.990.370.670.0824.5312.9012.3613.439,7008,7004,8004,000توغو

------------توكيالو
------------تونغا

------------ترينيداد وتوباغو
100>100>100>100>0.01>0.01>0.010.340.06>0.010.010.02تونس
------------تركيا

------------تركمانستان
------------جزر تركس وكايكوس

------------توفالو
0.751.222.270.2022.0419.6920.6118.7998,000100,00060,00043,000أوغندا

0.070.070.080.061.070.220.230.222,9002,6001,3001,300أوكرانيا
------------اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

------------

1.091.412.260.5833.2716.1116.1316.09110,000110,00062,00047,000جمهورية تنزانيا املتحدة
------------الواليات املتحدة األمريكية

100>100>200>200>0.01>0.01>0.170.070.100.032.880.22أوروغواي
0.020.040.040.030.320.070.070.074,1001,400700680أوزبكستان

------------فانواتو
0.130.150.180.133.761.141.340.953,3003,5001,8001,700فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

0.030.030.030.030.270.030.030.034,3003,1001,5001,600فييت نام
200>200>500>0.010.460.070.060.06510>0.010.01>0.02اليمن
2.504.878.461.3857.9930.8931.9729.8382,00090,00057,00033,000زامبيا

2.132.023.560.5154.4647.5046.6548.3479,00081,00044,00037,000زمبابوي

ملخص
0.040.080.060.100.810.220.250.2050,00058,00025,00033,000شرق آسيا واملحيط الهادئ

------------أوروبا وآسيا الوسطى

الجدول 6 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: الوضع الوبائي
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البلدان واملناطق

عدد اإلصابات بفيروس نقص املناعة البشرية لكل 1,000 من السكان 
غير املصابين

عدد األطفال املصابين بفيروس نقص املناعة البشريةالوفيات املرتبطة باإليدز لكل 100,000 نسمة

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

أطفال 0–14
املراهقون 
واملراهقات 

19–10

الفتيات 
املراهقات 

19–10

األوالد املراهقون 
19–10

------------  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
------------  أوروبا الغربية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

0.070.090.090.081.450.440.460.4336,00040,00021,00019,000

0.010.220.030.020.024,0002,3001,2001,100>0.010.010.01الشرق األوسط وشمال أفريقيا
------------أمريكا الشمالية

0.040.030.030.030.530.140.140.1471,00078,00037,00040,000جنوب آسيا
0.741.051.790.3218.3911.7511.8411.661,530,0001,540,000900,000640,000أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.911.742.990.5121.1415.7416.1115.361,120,0001,220,000720,000500,000  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
0.590.370.610.1315.777.847.608.07400,000330,000180,000140,000  غرب ووسط أفريقيا

ً
------------أقل البلدان منوا

0.230.250.400.115.022.592.682.511,720,0001,750,0001,000,000750,000العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

الجدول 6 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: الوضع الوبائي

حاالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية لكل 1,000 من السكان 
غير املصابين: العدد املقّدر من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص املناعة 
البشرية لكل 1,000 من السكان غير املصابين واملعرضين لخطر اإلصابة.

الوفيات املرتبطة بمتالزمة اإليدز لكل 100,000 نسمة: العدد التقديري 
للوفيات املرتبطة باإليدز لكل 100,000 نسمة.

عدد األطفال املصابين بفيروس نقص املناعة البشرية: العدد التقديري 
لألطفال املصابين بالفيروس.

حاالت اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 
لك 1,000 من السكان - تقديرات برنامج األمم 

املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز للعام 2021. آخر تحديث: تموز/ 

يوليو 2021.

الوفيات املرتبطة بمتالزمة اإليدز لكل 
100,000 نسمة - تقديرات برنامج األمم املتحدة 

املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/
 اإليدز للعام 2021. آخر تحديث: تموز/ 

يوليو 2021.

عدد األطفال املصابين بفيروس نقص املناعة 
البشرية - تقديرات برنامج األمم املتحدة 

املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/
 اإليدز للعام 2021. آخر تحديث: تموز/ 

يوليو 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

 قد ال تتطابق املجاميع الفرعية 
مع املجموع الكلي، بسبب التقريب.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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البلدان واملناطق

نسبة النساء الحوامل 
املصابات بفيروس نقص 
املناعة البشرية ويتلقين 

عقاقير فعالة مضادة 
للفيروسات الرجعية 

ملكافحة انتقال املرض من 
األم إلى الطفل )٪(

التشخيص املبكر لفيروس 
نقص املناعة البشرية عند 

الرضع )٪(

األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة 
البشرية ويتلقون العالج املضاد للفيروسات 

الرجعية )٪(

املعرفة الشاملة بفيروس نقص املناعة 
البشرية بين املراهقين بعمر 15–19 

 سنة )٪( 
  R 2020–2012 

استخدام الواقي الذكري بين املراهقين 
بعمر 15–19 سنة واملتعددي الشركاء 

 الجنسيين )٪( 
  R 2020–2012 

املراهقون بعمر 15–19 سنة الذين 
 لإلصابة بفيروس نقص 

ً
أجروا فحصا

املناعة البشرية خالل األشهر الـ 12 
املاضية والذين حصلوا على نتائج 

 الفحص )٪( 
  R 2020–2012 

 أطفال
14–0 

املراهقون واملراهقات 
19–10

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

----9.64.810.74.30.6أفغانستان
----19.635.3---ألبانيا

1.0---7.8-95<34.122.1اجلزائر
---------أندورا
----68.12.415.229.431.1أنغوال

---------أنغويال
--55.1x40.2x100.0x53.8x---أنتيغوا وبربودا

----35.7-95<9581.9<األرجنتني
----958.914.7<90.278.4أرمينيا

---------أستراليا
---------النمسا

----9591.586.62.1x3.1x<أذربيجان
---------جزر البهاما

---------البحرين
----10.6----بنغالديش
9.7---65.6----بربادوس
14.715.1--52.850.8---بيالروس

---------بلجيكا
7.012.9-43.539.768.7---بليز
9538.424.114.414.143.338.15.67.3<بنن

21.9x---3.4x----بوتان

----50.823.8x20.0x-95<بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(
0.00.0--41.042.3---البوسنة والهرسك

------9562.0<95<بوتسوانا
---------البرازيل

---------جزر فرجن البريطانية
---------بروني دار السالم

---------بلغاريا
----88.510.016.830.8x29.0xبوركينا فاسو

----54.780.231.450.246.3بوروندي
---------كابو فيردي

----86.077.860.042.432.7كمبوديا
----63.952.634.832.937.2الكاميرون

---------كندا
71.129.860.816.012.150.531.72.312.4جمهورية أفريقيا الوسطى

87.321.930.125.617.040.339.37.47.1تشاد
---------شيلي

---------الصني
----70.273.654.125.927.7كولومبيا

----20.617.8---جزر القمر
113.141.926.054.748.93.87.4>13.5الكونغو

---------جزر كوك
3.3-49.3-23.2-67.928.629.3كوستاريكا

---------كرواتيا
9517.646.346.979.974.915.024.6<95<كوبا

---------قبرص
---------تشيكيا

88.860.848.631.524.472.730.47.916.3كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
---------

39.410.630.622.818.135.325.95.46.0جمهورية الكونغو الدميقراطية
---------الدامنرك

------43.95.18.4جيبوتي
--39.3x49.2x73.5x85.7x---دومينيكا

11.3-39.7-73.736.641.639.239.0اجلمهورية الدومينيكية
------60.719.893.3إكوادور

----26.619.970.64.72.7مصر
7.5-30.9-43.046.521.925.125.1السلفادور

------31.04.528.3غينيا االستوائية
----72.736.744.631.9x22.3xإريتريا
---------إستونيا

9544.444.592.4x-33.047.9<94.881.5إسواتيني
----91.940.940.037.624.0إثيوبيا
---------فيجي
---------فنلندا
---------فرنسا
----89.72.521.334.828.8غابون
45.614.026.915.019.140.80.01.53.9غامبيا

1.6x-----53.159.244.7جورجيا

---------أملانيا

الجدول 7 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب 
)اإليدز(: تغطية التدخالت
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البلدان واملناطق

نسبة النساء الحوامل 
املصابات بفيروس نقص 
املناعة البشرية ويتلقين 

عقاقير فعالة مضادة 
للفيروسات الرجعية 

ملكافحة انتقال املرض من 
األم إلى الطفل )٪(

التشخيص املبكر لفيروس 
نقص املناعة البشرية عند 

الرضع )٪(

األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة 
البشرية ويتلقون العالج املضاد للفيروسات 

الرجعية )٪(

املعرفة الشاملة بفيروس نقص املناعة 
البشرية بين املراهقين بعمر 15–19 

 سنة )٪( 
  R 2020–2012 

استخدام الواقي الذكري بين املراهقين 
بعمر 15–19 سنة واملتعددي الشركاء 

 الجنسيين )٪( 
  R 2020–2012 

املراهقون بعمر 15–19 سنة الذين 
 لإلصابة بفيروس نقص 

ً
أجروا فحصا

املناعة البشرية خالل األشهر الـ 12 
املاضية والذين حصلوا على نتائج 

 الفحص )٪( 
  R 2020–2012 

 أطفال
14–0 

املراهقون واملراهقات 
19–10

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

71.641.433.217.014.050.434.81.46.8غانا
---------اليونان
--66.7x58.5x80.0x92.3x---غرينادا

---------غواتيماال
4.7-17.9-94.143.224.021.617.3غينيا

57.217.333.524.511.453.328.70.74.4غينيا - بيساو
10.115.8-84.085.938.333.247.682.6غيانا

----70.844.546.033.536.2هايتي
---------الكرسي الرسولي

------36.645.138.1هندوراس
---------هنغاريا
---------آيسلندا

--28.218.529.935.3---الهند
----17.13.826.64.012.4إندونيسيا

------52.723.563.7إيران )جمهورية - اإلسالمية(
0.7---5.1----العراق
---------آيرلندا

---------إسرائيل
---------إيطاليا

64.221.333.433.739.175.255.920.034.7جامايكا
---------اليابان
----7.71.9---األردن

56.029.5x19.693.6x-13.8x10.9--كازاخستان
----93.976.084.357.749.0كينيا

19.231.526.3629.14.20.5---كيريباس
---------الكويت

10.5---17.0-95<94.491.0قيرغيزستان
54.151.956.524.623.357.227.40.51.0جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

---------التفيا
----21.625.9---لبنان

43.953.6--9571.283.526.027.8<ليسوتو
------81.220.130.6ليبريا
------94.053.748.5ليبيا

---------ليختنشتاين
---------ليتوانيا

---------لكسمبرغ
17.425.819.81.87.11.52.5>17.2مدغشقر

9578.673.443.138.949.138.317.147.2<مالوي
------9580.0<95<ماليزيا
----21.326.9---ملديف

28.213.429.214.313.247.025.71.65.0مالي
---------مالطة

---------جزر مارشال
1.02.4--19.78.524.57.47.0موريتانيا

------9563.547.9<موريشيوس
6.9-36.3-27.6-71.5-76.7املكسيك

---------ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
---------موناكو
4.66.5-17.317.577.8---منغوليا

0.00.4-35.242.364.4---اجلبل األسود
---------مونتسيرات

----12.2x-95<53.834.9املغرب
----9582.964.428.027.7<موزامبيق

----14.313.4---ميامنار
14.227.6--9574.661.055.9<95<ناميبيا
---------ناورو
0.82.3--9523.026.1<39.887.0نيبال

---------هولندا
---------نيوزيلندا
----9554.957.220.311.2<نيكاراغوا

------36.22.935.3النيجر
43.923.445.028.738.162.042.77.37.9نيجيريا

---------نيوي
---------مقدونيا الشمالية

---------النرويج
---------ُعمان

----18.54.543.20.21.0باكستان
---------باالو
---------بنما

----21.421.3---بابوا غينيا اجلديدة

الجدول 7 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: تغطية التدخالت
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البلدان واملناطق

نسبة النساء الحوامل 
املصابات بفيروس نقص 
املناعة البشرية ويتلقين 

عقاقير فعالة مضادة 
للفيروسات الرجعية 

ملكافحة انتقال املرض من 
األم إلى الطفل )٪(

التشخيص املبكر لفيروس 
نقص املناعة البشرية عند 

الرضع )٪(

األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة 
البشرية ويتلقون العالج املضاد للفيروسات 

الرجعية )٪(

املعرفة الشاملة بفيروس نقص املناعة 
البشرية بين املراهقين بعمر 15–19 

 سنة )٪( 
  R 2020–2012 

استخدام الواقي الذكري بين املراهقين 
بعمر 15–19 سنة واملتعددي الشركاء 

 الجنسيين )٪( 
  R 2020–2012 

املراهقون بعمر 15–19 سنة الذين 
 لإلصابة بفيروس نقص 

ً
أجروا فحصا

املناعة البشرية خالل األشهر الـ 12 
املاضية والذين حصلوا على نتائج 

 الفحص )٪( 
  R 2020–2012 

 أطفال
14–0 

املراهقون واملراهقات 
19–10

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

9.0-61.0-24.9-9569.040.9<باراغواي
----20.8x-88.822.466.1بيرو

----26.26.321.015.4x15.7الفلبني
---------بولندا

------95<95<95<البرتغال
----22.89.7---قطر

---------جمهورية كوريا
6.49.9--87.289.986.325.635.2جمهورية مولدوفا

---------رومانيا
---------االحتاد الروسي

----9585.554.459.561.6<رواندا
--55.2x54.4x53.8x50.0x---سانت كيتس ونيفس

11.9---57.7----سانت لوسيا
---------سانت فنسنت وجزر غرينادين

---------ساموا
---------سان مارينو

27.632.475.963.09.917.5---سان تومي وبرينسيبي
------36.544.844.7اململكة العربية السعودية

----74.034.937.125.720.3السنغال
43.0x52.9x62.8x-1.3x1.3x---صربيا

---------سيشيل
46.32.810.422.226.58.811.53.07.4سيراليون
---------سنغافورة
---------سلوفاكيا
---------سلوفينيا

---------جزر سليمان
------15.2-33.4الصومال

------9586.847.4<جنوب أفريقيا
8.3x-6.1x-3.2x-44.111.013.9جنوب السودان

---------إسبانيا
---------سري النكا

----2.6----دولة فلسطني
31.19.8x7.7---0.6-3.3السودان
40.3x---11.4x-9548.050.6<سورينام

---------السويد
---------سويسرا

---------اجلمهورية العربية السورية
----32.727.682.69.4x8.5طاجيكستان

0.82.5--9575.745.549.2<95<تايلند
----12.75.9---تيمور - ليشتي

63.733.446.831.724.733.948.67.214.9توغو
---------توكيالو

7.63.60.00.00.90.6---تونغا
55.3x---10.0x----ترينيداد وتوباغو

0.0---53.619.656.012.213.0تونس
---------تركيا

4.8---18.6----تركمانستان
---------جزر تركس وكايكوس

---------توفالو
18.634.1--9566.262.840.240.7<أوغندا

9.96.9-9572.992.136.642.689.8<أوكرانيا
---------اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

---------

10.523.5--84.455.054.132.232.9جمهورية تنزانيا املتحدة
---------الواليات املتحدة األمريكية

7.2-66.8-36.4-91.569.945.9أوروغواي
------89.477.080.0أوزبكستان

---------فانواتو
------29.56.039.2فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

9548.1x50.5---3.8<90.554.6فييت نام
------3.42.627.4اليمن
14.928.8--80.464.857.638.640.5زامبيا

26.039.0-87.275.971.841.441.461.9زمبابوي

ملخص
------57.543.159.2شرق آسيا واملحيط الهادئ

---------أوروبا وآسيا الوسطى
---------  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

---------  أوروبا الغربية

الجدول 7 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: تغطية التدخالت
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البلدان واملناطق

نسبة النساء الحوامل 
املصابات بفيروس نقص 
املناعة البشرية ويتلقين 

عقاقير فعالة مضادة 
للفيروسات الرجعية 

ملكافحة انتقال املرض من 
األم إلى الطفل )٪(

التشخيص املبكر لفيروس 
نقص املناعة البشرية عند 

الرضع )٪(

األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة 
البشرية ويتلقون العالج املضاد للفيروسات 

الرجعية )٪(

املعرفة الشاملة بفيروس نقص املناعة 
البشرية بين املراهقين بعمر 15–19 

 سنة )٪( 
  R 2020–2012 

استخدام الواقي الذكري بين املراهقين 
بعمر 15–19 سنة واملتعددي الشركاء 

 الجنسيين )٪( 
  R 2020–2012 

املراهقون بعمر 15–19 سنة الذين 
 لإلصابة بفيروس نقص 

ً
أجروا فحصا

املناعة البشرية خالل األشهر الـ 12 
املاضية والذين حصلوا على نتائج 

 الفحص )٪( 
  R 2020–2012 

 أطفال
14–0 

املراهقون واملراهقات 
19–10

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

85.149.550.5------

------41.124.176.6الشرق األوسط وشمال أفريقيا
---------أمريكا الشمالية

------95<56.437.1جنوب آسيا
------86.663.751.2أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

------94.973.956.9  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
------56.326.735.6  غرب ووسط أفريقيا

ً
---------أقل البلدان منوا

------84.862.653.8العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

الجدول 7 - فيروس نقص المناعة البشرية/ متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(: تغطية التدخالت

النساء الحوامل املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية ويتلقين 
العقاقير املضادة للفيروسات الرجعية ملكافحة انتقال العدوى من األم 

إلى الطفل: النسبة املئوية للعدد املقّدر من النساء الحوامل املصابات 
بفيروس نقص املناعة البشرية الالتي تلقين أنظمة عالج فعالة )باستثناء 

الجرعة األحادية من النيفيرابين( من األدوية املضادة للفيروسات الرجعية 
)ARVs( ملكافحة انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية من األم إلى 

.)PMTCT( الطفل

التشخيص املبكر لفيروس نقص املناعة البشرية عند الرّضع: النسبة 
املئوية لألطفال املعرضين لفيروس نقص املناعة البشرية الذين خضعوا 

الختبار للفيروس خالل شهرين من الوالدة.

األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية ويتلقون العالج 
املضاد للفيروسات الرجعية: النسبة املئوية لألطفال املصابين بفيروس 

نقص املناعة البشرية الذين تلقوا العالج املضاد للفيروسات الرجعية 
.)ART(

املعرفة الشاملة بفيروس نقص املناعة البشرية بين املراهقين بعمر 
: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 15–19 الذين يحددون 

ً
15–19 عاما

بالشكل صحيح طريقتي منع االنتقال الجن�سي لفيروس نقص املناعة 
البشرية، والذين يعرفون أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة يمكن 

 
ً
 بالفيروس ويرفضون املفهومين الخاطئين األكثر شيوعا

ً
أن يكون مصابا

حول انتقاله.

استخدام الواقي الذكري بين املراهقين بعمر 15-19 متعددي الشركاء 
الجنسيين: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 15–19 الذين كان لديهم أكثر 

 من شريك جن�سي في 
 السابقة وأبلغوا عن استخدام الواقي الذكري في آخر معاشرة 

ً
الـ 12 شهرا

جنسية.

 لإلصابة بفيروس نقص 
ً
املراهقون بعمر 15-19 الذين أجروا فحصا

 املاضية وتلقوا النتائج: النسبة املئوية 
ً
املناعة البشرية خالل الـ 12 شهرا

 لإلصابة بفيروس نقص 
ً
من املراهقين بعمر 15–19 الذين أجروا فحصا

 املاضية وتلقوا نتيجة آخر فحص.
ً
املناعة البشرية خالل الـ 12 شهرا

النساء الحوامل املصابات بفيروس نقص 
املناعة البشرية ويتلقين العقاقير املضادة 

للفيروسات الرجعية ملكافحة انتقال العدوى 
من األم إلى الطفل - تقديرات نظام الرصد 
العالمي لإليدز التابع لبرنامج األمم املتحدة 

املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/ 
 اإليدز للعام 2021. آخر تحديث: تموز/ 

يوليو 2021.

التشخيص املبكر لفيروس نقص املناعة 
البشرية عند الرضع - تقديرات نظام الرصد 

العالمي لإليدز التابع لبرنامج األمم املتحدة 
املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/ 

اإليدز للعام 2021. آخر تحديث: تموز/ 
يوليو 2021.

األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة 
البشرية ويتلقون العالج املضاد للفيروسات 

الرجعية - تقديرات نظام الرصد العالمي 
لإليدز التابع لبرنامج األمم املتحدة املشترك 

املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز 
للعام 2021. آخر تحديث: تموز/ يوليو 2021.

املعرفة الشاملة بفيروس نقص املناعة 
 - 

ً
البشرية بين املراهقين بعمر 15–19 عاما

لة على الصعيد  ِ
ّ
دراسات استقصائية سكانية ُممث

الوطني، بما في ذلك الستقصاءات الديمغرافية 

والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات، واستقصاء مؤشر اإليدز، ومسوح 

وطنية أخرى 2012: 2020. آخر تحديث: 
حزيران/ يونيو 2021.

استخدام الواقي الذكري بين املراهقين بعمر 
15–19 متعددي الشركاء الجنسيين - دراسات 

لة على الصعيد  ِ
ّ
استقصائية سكانية ُممث

الوطني، بما في ذلك الستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، واستقصاء مؤشر اإليدز، ومسوح 
وطنية أخرى 2012–2020. آخر تحديث: 

حزيران/ يونيو 2021.

 
ً
املراهقون بعمر 15–19 الذين أجروا فحصا

لإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية خالل 
 املاضية وتلقوا النتائج - دراسات 

ً
الـ 12 شهرا

لة على الصعيد  ِ
ّ
استقصائية سكانية ُممث

الوطني، بما في ذلك االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، واستقصاء مؤشر اإليدز، ومسوح 
وطنية أخرى 2012: 2020. آخر تحديث: 

حزيران/ يونيو 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك 

املحددة في عنوان العمود. وهذه البيانات 
غير مشمولة في حساب املعدالت اإلقليمية 

والعاملية. التقديرات من سنوات البيانات 
قبل عام 2000 غير معروضة.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها 

بيانات أثناء الفترة املحددة في عنوان 
العمود.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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البلدان واملناطق

الوزن عند الوالدة
 سوء التغذية بين األطفال بعمر ما قبل املدرسة 

)0–4 سنوات(
التغذية التكميلية 

بفيتامين ألف، 
 a التغطية الكاملة 

)بعمر 6–59 
 )٪( )

ً
 شهرا

& m 2020

سوء التغذية بين األطفال بعمر 
املدرسة )5–19 سنة( 2016

سوء التغذية بين النساء

النسبة املئوية 
لألسر املعيشية 

 
ً
التي تستهلك ملحا

 باليود 
ً
مدعما

  R  2020–2014

وزن منخفض 
عند الوالدة 

 )٪( 
m 2015

غير موزنين عند 
 الوالدة )٪( 

  m R 2020-2014

التقزم )٪( 
)2020(

 الهزال )٪( 
  c R )2020-2014(

زيادة الوزن )٪( 
)2020(

النحافة )٪( 
زيادة الوزن 

)٪(

نقصان الوزن 
بعمر 18 سنة 
وما فوق )٪( 

)2016(

فقر الدم بعمر 
15–49 سنة )٪( 

)2019(

املعتدل 
g m والشديد

شديد
معتدل 
وشديد ^

املعتدلة 
g m والشديدة

النحافة 
والنحافة 
الشديدة ^

زيادة الوزن 
والبدانة ^

مؤشر كتلة 
الجسم دون 18.5 

كغ/ م2

خفيف ومعتدل 
وشديد

z863525k40f179164357-أفغانستان
12522565-53101215ألبانيا

63143389-71091313اجلزائر
-714x-z---z-136212أندورا
f811114582-154538153أنغوال

------------أنغويال
-z---z-327417--9أنتيغوا وبربودا

-1wx213-137112>748األرجنتني
21941799-9092411أرمينيا

-1x<1mx19-13429>712أستراليا
-z---z-226313-70النمسا

73x161x3x9-31933593xأذربيجان

-1316x-z---z-336315جزر البهاما
-1225e--6e-635435البحرين

284930210297f189233776بنغالديش
z2x72x7x11-42831737x-بربادوس

-5041x2x7-223221بيالروس
-1w<1lw5-124214>742بلجيكا

32932185-9213128بليز
17403115k27f71195585بنن

1228x222x6x5-1610113998xyبوتان

771312931f12822486بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(
-32x92x2x13-221324البوسنة والهرسك

165x233x7x11-f61873383xبوتسوانا

1x2x7-32841698x>836البرازيل

------------جزر فرجن البريطانية
-1x3mx9-627617>11413بروني دار السالم

10663w6mw6-22922492xyبلغاريا

1336x2618k397f88135392xبوركينا فاسو

15205815k392f710113989بوروندي
z-10e---z-71272492bx-كابو فيردي

f1111144768-129302102كمبوديا
124027241014f61364191الكاميرون

-61x-z--12-132210كندا
f811124776-153740153جمهورية أفريقيا الوسطى

z8835514k30f89134565-تشاد
-1m10-13519>-642شيلي

50x51x2m8-329k61697yالصني

-224321-126>101811كولومبيا
2433x234x11x1023f71293482xجزر القمر

f711114991-121018385الكونغو
-z---z-<163<127--3جزر كوك
-232214-128>729كوستاريكا

15271816389f61385180كوت ديفوار
-z---z-128221--5كرواتيا

33051990-5571210كوبا
-z27-z---z-133214-قبرص
-8031x5kx7-228221تشيكيا

z01813m293f52383438-جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
11274126460f910134285جمهورية الكونغو الدميقراطية

-z---z-125312-54الدامنرك
z-349x21x7-f6177324x-جيبوتي

-z--z---z-333321-دومينيكا
11461x2x8-33332632xاجلمهورية الدومينيكية

-128117-1119231410إكوادور
z39225918-33712893y-مصر

-230211-127>10711السلفادور
z30202x3mx95f811104557x-غينيا االستوائية

z65x494x15x2-f, aa811173786x-إريتريا

-221222-126>401إستونيا
f417l53190-1210>10923إسواتيني

z863517k366f109152486-إثيوبيا
-z-x72x6mx5-434232-فيجي
-z---z-127211-46فنلندا
-70x-z---z-130311فرنسا
149x141x3x7-f61675289xغابون

17171615233f712105075غامبيا
32042898x-118>606جورجيا

-72x2<1x<1mw4-126212أملانيا
14401417331f61173569غانا

-1wx1wx14-137115>942اليونان
-z--z---z-426419-غرينادا

11k5-1292788x>11643غواتيماال

z492949697f710104853-غينيا

الجدول 8 - التغذية: المواليد الجدد، واألطفال بعمر ما قبل المدرسة وعمر المدرسة، 
والنساء واألسر المعيشية
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البلدان واملناطق

الوزن عند الوالدة
 سوء التغذية بين األطفال بعمر ما قبل املدرسة 

)0–4 سنوات(
التغذية التكميلية 

بفيتامين ألف، 
 a التغطية الكاملة 

)بعمر 6–59 
 )٪( )

ً
 شهرا

& m 2020

سوء التغذية بين األطفال بعمر 
املدرسة )5–19 سنة( 2016

سوء التغذية بين النساء

النسبة املئوية 
لألسر املعيشية 

 
ً
التي تستهلك ملحا

 باليود 
ً
مدعما

  R  2020–2014

وزن منخفض 
عند الوالدة 

 )٪( 
m 2015

غير موزنين عند 
 الوالدة )٪( 

  m R 2020-2014

التقزم )٪( 
)2020(

 الهزال )٪( 
  c R )2020-2014(

زيادة الوزن )٪( 
)2020(

النحافة )٪( 
زيادة الوزن 

)٪(

نقصان الوزن 
بعمر 18 سنة 
وما فوق )٪( 

)2016(

فقر الدم بعمر 
15–49 سنة )٪( 

)2019(

املعتدل 
g m والشديد

شديد
معتدل 
وشديد ^

املعتدلة 
g m والشديدة

النحافة 
والنحافة 
الشديدة ^

زيادة الوزن 
والبدانة ^

مؤشر كتلة 
الجسم دون 18.5 

كغ/ م2

خفيف ومعتدل 
وشديد

2149282830f71194833غينيا - بيساو
52553243-16119267غيانا

z672014418f4285488-هايتي
------------الكرسي الرسولي

-1117x20<1x1kx6-227318هندوراس
-z---z-228320-90هنغاريا
-z---z-128210-48آيسلندا

z2231517m254f277245392y-الهند

10532410m11-1015133192bxإندونيسيا

z-61x4mx9e-92642494bx-إيران )جمهورية - اإلسالمية(

z2812139-53222968-العراق
-z---z-<131112-64آيرلندا

-z---z-135213-80إسرائيل
-z---z-137214-72إيطاليا

-230320-137>1538جامايكا
-1x2mx2-2141019>955اليابان
14571x2x7-43113888bxاألردن

22042994-517139كازاخستان
11341914482f811102995كينيا

z715142-f<15513377-كيريباس
-1030613m7-442124الكويت

31643699-6011126قيرغيزستان
17333039354f914114094جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

-z---z-222222-50التفيا
90103x7mx20-53332895xلبنان

f515l52885-15832127ليسوتو
z7128135-f71084391x-ليبريا

z-44510m25-63323070b-ليبيا

------------ليختنشتاين
-z---z-321220-57ليتوانيا

-z---z-126210-70لكسمبرغ
1760x4016k126f711153868xمدغشقر

1w1w519f61193178>141637مالوي
72673228xy-111214106ماليزيا

141795297x-121114295ملديف

z63262w9kw259f811105989-مالي
-z---z-137114-60مالطة

-z1032144-<159131-جزر مارشال
z6424211k30f81384325y-موريتانيا

-1769e--8e-715724موريشيوس
-235215-116>8212املكسيك

-z--z---z-<151125-ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
-z---z----12-50موناكو
51x7<1110-21831575منغوليا

-225217-5281210اجلبل األسود
------------مونتسيرات

62733043x-173131311املغرب

1449x3824659f413104842xموزامبيق

1255251w7w2-f1312144285yميامنار

1614x183x7kx5-f81592574xناميبيا

-z4x15<1x1mx4-<165<130-ناورو
222330312k285f168173694نيبال

-1x1x5-125213>662هولندا
-z---z-<140210-68نيوزيلندا
-118x141x2x7-229216نيكاراغوا

z77x472102-f,aa108135059-النيجر
z753516k30f108105593-نيجيريا

-z--z---z-<159127-نيوي
-94x41310-226319مقدونيا الشمالية

-z---z-127212-43النرويج
73252988-11012395ُعمان

z84372730f1910154169x-باكستان

-z--z---z-<164129-باالو
-109x15<1x1x11-229321بنما

z49486x14x934f13233460x-بابوا غينيا اجلديدة

22822393x-1112>825باراغواي

12722191-18>1>9511بيرو
20162926m429f1013141257yالفلبني

-1wx1wx7-2263-z>602بولندا
-1w1w9-132213>903البرتغال

72x5e--14e-53922899xyقطر

-1x1mx9-127k614>622جمهورية كوريا
51x5<1x2x4-31832658xجمهورية مولدوفا

-82101x4mx7-325223رومانيا

الجدول 8 - التغذية: المواليد الجدد، واألطفال بعمر ما قبل المدرسة وعمر المدرسة، والنساء واألسر المعيشية
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البلدان واملناطق

الوزن عند الوالدة
 سوء التغذية بين األطفال بعمر ما قبل املدرسة 

)0–4 سنوات(
التغذية التكميلية 

بفيتامين ألف، 
 a التغطية الكاملة 

)بعمر 6–59 
 )٪( )

ً
 شهرا

& m 2020

سوء التغذية بين األطفال بعمر 
املدرسة )5–19 سنة( 2016

سوء التغذية بين النساء

النسبة املئوية 
لألسر املعيشية 

 
ً
التي تستهلك ملحا

 باليود 
ً
مدعما

  R  2020–2014

وزن منخفض 
عند الوالدة 

 )٪( 
m 2015

غير موزنين عند 
 الوالدة )٪( 

  m R 2020-2014

التقزم )٪( 
)2020(

 الهزال )٪( 
  c R )2020-2014(

زيادة الوزن )٪( 
)2020(

النحافة )٪( 
زيادة الوزن 

)٪(

نقصان الوزن 
بعمر 18 سنة 
وما فوق )٪( 

)2016(

فقر الدم بعمر 
15–49 سنة )٪( 

)2019(

املعتدل 
g m والشديد

شديد
معتدل 
وشديد ^

املعتدلة 
g m والشديدة

النحافة 
والنحافة 
الشديدة ^

زيادة الوزن 
والبدانة ^

مؤشر كتلة 
الجسم دون 18.5 

كغ/ م2

خفيف ومعتدل 
وشديد

-z---z-221221-60االحتاد الروسي
11m5-f, aa611l81790>8833رواندا

-z--z---z-428315-سانت كيتس ونيفس
z0x31x4x7-42341475x-سانت لوسيا

-z--z---z-329417-سانت فنسنت وجزر غرينادين
z24713m7-<15312796-ساموا

-z---z----13-32سان مارينو
731214k433f51384489سان تومي وبرينسيبي

z-45x12mx8-83622870xy-اململكة العربية السعودية

18361718k237f910115365السنغال
-227323-5051311صربيا

-120x71x4mx10-623525سيشيل
14412715532f711104882سيراليون
-101731x4mx5-222813سنغافورة
-z---z-123324-82سلوفاكيا
-64x-z---z-127322سلوفينيا

z1429484-12323888-جزر سليمان
z96x274x14x328f7139437x-الصومال

1412232w3w1339f52533191جنوب أفريقيا
z-3110x23kx60f---3660x-جنوب السودان

-z---z-134213-84إسبانيا
1513133592-163163151سري النكا

96-----828119دولة فلسطني
z893441630f---3734-السودان
-431321-15168164سورينام
-25x-z---z-124214السويد

-z---z-<122411-60سويسرا
z52x305x12x18-62833372y-اجلمهورية العربية السورية

691526399f41553591طاجيكستان
82282484-11112389تايلند

z47492x10kx365f1113183083-تيمور - ليشتي
16302416291f61094681توغو

------z---z---توكيالو
-z6x3<1113-<158<129-تونغا

1219x92x6x11-62541863xترينيداد وتوباغو

-725332-7291217تونس
z12-z-5292-z85x-114تركيا

f318427>99-518144تركمانستان
------------جزر تركس وكايكوس

-z3x101x3mx6-<158128-توفالو
z3328134-f610l103391-أوغندا

63x164x8x17-22121836xأوكرانيا

-z---z-536224-133اإلمارات العربية املتحدة
-74x-z---z-131211اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

14k51f712103976>103632جمهورية تنزانيا املتحدة
-142212-19>1>823الواليات املتحدة األمريكية

-86x6<1110-233115أوروغواي
31742582x-125>5410أوزبكستان

1113x291x5x5-23122963xفانواتو

-4mx7-234224-11-9فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
862216m6-1410182161xفييت نام

z92x375x16kx36f142086249x-اليمن

12203224698f61393288xزامبيا

13429f615l52984>131223زمبابوي

ملخص
85v141483962381992شرق آسيا واملحيط الهادئ

-226219-8--726أوروبا وآسيا الوسطى
-7281q2q9-323225  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

-130213-7--733  أوروبا الغربية
-230317-117>9711أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

-631330-1123163612الشرق األوسط وشمال أفريقيا
-1d<1d9-141212>823أمريكا الشمالية

273732515247258234990جنوب آسيا
14513216435710104182أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

1447321554271193382  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
14543227329910105083  غرب ووسط أفريقيا ً

165034273451010143976أقل البلدان منوا
1527v2227641111893089العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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الجدول 8 - التغذية: المواليد الجدد، واألطفال بعمر ما قبل المدرسة وعمر المدرسة، والنساء واألسر المعيشية

انخفاض الوزن عند الوالدة: النسبة املئوية من الرّضع الذين يقل وزنهم 
عن 2,500 غرام عند الوالدة.

عدم وزن املولود عند الوالدة: النسبة املئوية للوالدات التي ال يتوفر 
، تتضمن 

ً
عنها وزن املولود في مصدر البيانات؛ يرجى مالحظة أمرين: أوال

التقديرات من مسوحات األسر املعيشية الوالدات الحية للنساء بعمر 
: السنتين 

ً
15–49 سنة في الفترة املرجعية للدراسة االستقصائية )مثال

السابقتين( والتي لم يتوفر عنها الوزن عند الوالدة من مستند رسمي 
جيب في االستقصاء من 

ُ
 بطاقة صحية( أو لم يتمكن الشخص امل

ً
)مثال

تذكر الوزن في وقت املقابلة، كما قد يكون قد أعيد حسابها العتبار أوزان 
 ،

ً
 أو فوق 5500 غرام بأنها غير متوفرة؛ وثانيا

ً
الوالدة تحت 250 غراما

ُحسَبت التقديرات من املصادر اإلدارية )مثل نظم معلومات اإلدارة 
الصحية( باستخدام بيانات البسط من املصدر اإلداري للبلد حيث كانت 

بيانات املقام هي عدد املواليد السنوي وفق تقرير التوقعات السكانية في 
العالم الصادر عن شعبة السكان باألمم املتحدة، نسخة 2017. وتتضمن 

هذه التقديرات الوالدات التي لم يتم وزن املولود فيها والوالدات التي تم 
وزن املولود فيها ولكن لم يتم تسجيله في النظام.

التقزم )األطفال بعمر ما قبل املدرسة( – املعتدل والشديد: النسبة 
 الذين يقل طولهم عن ناقص اثنين 

ً
املئوية من األطفال بعمر 0–59 شهرا

انحراف معياري عن متوسط الطول مقابل العمر حسب معايير منظمة 
الصحة العاملية لنمو الطفل.

الهزال )األطفال بعمر ما قبل املدرسة( – املعتدل والشديد: النسبة 
 الذين تقل أوزانهم عن انحرافين 

ً
املئوية من األطفال بعمر 0–59 شهرا

معياريين عن متوسط الوزن مقابل الطول حسب معايير منظمة الصحة 
العاملية لنمو الطفل.

الهزال )األطفال بعمر ما قبل املدرسة( – الشديد: النسبة املئوية من 
 الذين تقل أوزانهم عن ثالثة انحرافات معيارية 

ً
األطفال بعمر 0–59 شهرا

عن متوسط الوزن مقابل الطول حسب معايير منظمة الصحة العاملية 
لنمو الطفل.

زيادة الوزن )األطفال بعمر ما قبل املدرسة( – املعتدلة والشديدة: 
 الذين يتجاوزون انحرافين 

ً
النسبة املئوية من األطفال بعمر 0–59 شهرا

معياريين عن متوسط الوزن مقابل الطول حسب معايير منظمة الصحة 
 زيادة الوزن الشديدة(.

ً
العاملية لنمو الطفل )شامال

التغذية التكميلية بفيتامين ألف، التغطية الكاملة: النسبة املئوية 
 الذين حصلوا على جرعتين مكملتين 

ً
املقّدرة من األطفال بعمر 6–59 شهرا

 في أي سنة تقويمية.
ً
من فيتامين ألف، تفصل بينهما 4–6 أشهر تقريبا

النحافة )األطفال بعمر املدرسة(: النسبة املئوية لألطفال بعمر 5–19 
سنة الذين ينقص مؤشر كتلة الجسم لديهم عن انحرافين معياريين على 

األقل عن الوسيط، وفق مرجع منظمة الصحة العاملية لنمو األطفال 
واملراهقين في سن املدرسة.

زيادة الوزن )األطفال بعمر املدرسة(: النسبة املئوية لألطفال بعمر 
 الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم يزيد على األقل بمقدار 

ً
5–19 عاما

انحراف معياري 1 عن الوسيط، وفق مرجع منظمة الصحة العاملية لنمو 
لألطفال واملراهقين في سن املدرسة.

نقص الوزن )النساء بعمر 18 سنة فما فوق(: نسبة النساء بعمر 18 
سنة فأكثر ممن يقل مؤشر كتلة الجسم لديهن عن 18.5 كغ/ م2.

فقر الدم )النساء بعمر 15–49 سنة(: النسبة املئوية للنساء بعمر 
15–49 سنة ويقل تركيز خضاب الدم لديهن عن 120 غ/ لتر لغير 

الحوامل والنساء املرضعات وعن 110 غ/ لتر للحوامل، مع التعديل 
حسب االرتفاع الجغرافي والتدخين.

 باليود: النسبة املئوية من 
ً
 مدعما

ً
األسر املعيشية التي تستهلك ملحا

 بأي من مركبات اليود )أكثر من 
ً
 مدعما

ً
األسر املعيشية التي تستهلك ملحا

0 جزء في املليون(.

انخفاض الوزن عند الوالدة - تقديرات 
منمذجة من اليونيسف ومنظمة الصحة 

العاملية. آخر تحديث: أيار/ مايو 2019.

عدم وزن املولود عند الوالدة - االستقصاءات 
الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية 

متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى، 
وبيانات من أنظمة اإلبالغ الروتينية. آخر 

تحديث: حزيران/ يونيو 2021.

التقزم وزيادة الوزن )األطفال بعمر ما قبل 
املدرسة( - تقديرات منمذجة من اليونيسف 
ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدولي. آخر 

تحديث: أيار/ مايو 2021.

الهزال والهزال الحاد )األطفال بعمر ما 
قبل املدرسة( - االستقصاءات الديمغرافية 

والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى لألسر 

املعيشية. آخر تحديث: أيار/ مايو 2021.

التغذية التكميلية بفيتامين ألف - 
اليونيسف. آخر تحديث: كانون األول/ 

ديسمبر 2021.

النحافــة وزيــادة الــوزن )األطفــال بعمــر املدرســة( 
ونقص الوزن )النســاء بعمر 18 ســنة فما فوق( 
املعنيــة  التعــاون  "شــبكة  نشــرته  الــذي  املقــال   -
بعامــل الخطــورة لألمــراض غيــر الســارية" بعنــوان 
الجســم،  كتلــة  مؤشــر  فــي  العامليــة  "التوجهــات 
مــن  والبدانــة  الــوزن،  وزيــادة  الــوزن،  وانخفــاض 
عام 1975 إلى عام 2016: تحليل تجميعي لـ 2416 
مليــون   128.9 تشــمل  ســكانية  قيــاس  دراســة 
 ،2017 وبالــغ". دوريــة النســيت  طفــل، ومراهــق، 
2627–2642. آخــر  )10113(: الصفحــات   390

تحديــث: آب / أغســطس 2019.

فقر الدم )النساء بعمر 15–49 سنة( - 
املرصد الصحي العالمي التابع ملنظمة الصحة 

العاملية. آخر تحديث: نيسان/ أبريل 2021.

استهالك امللح املدعم باليود - االستقصاءات 
الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية 

متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى لألسر 
املعيشية، ومسوحات مدرسية. آخر تحديث: 

آب/ أغسطس 2021.

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات

–  البيانات غير متوفرة.

a  يتم اإلبالغ عن التغطية الكاملة ملكمالت فيتامين ألف باعتباره أقل نسبة مئوية لنقطتي تغطية سنويتين )أي، أقل نقطة 

بين الجولة 1 )كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو( والجولة 2 )تموز/ يوليو - كانون األول/ ديسمبر( للعام 2020. تقتصر 
املعلومات املعروضة على البلدان التي تحظى باألولوية في مجال مكمالت فيتامين ألف؛ وبالتالي تستند املجاميع إلى هذه 

البلدان ذات األولوية، وتمثلها فقط.

، ولذا ال يتم عرض النتائج من هذه البلدان في خطوط البلدان 
ً
aa  البلدان التي لم تمنح اإلذن بمشاركة التقديرات خارجيا

الفردية في هذا الجدول، ولكن يتم تضمينها في التقديرات العاملية واإلقليمية.

b  ال يمكن تأكيد ما إذا كانت القيمة املبلغ عنها تشمل األسر املعيشية بدون ملح أم ال.

تم تقدير متوسطات األقاليم واملتوسطات العاملية الخاصة بالتقزم )املتوسط والشديد(، وزيادة الوزن )املتوسطة 
والشديدة(، والهزال )املتوسط والشديد( باستخدام النمذجة اإلحصائية للبيانات من التقديرات املشتركة لسوء التغذية 

لدى األطفال، إصدار أيار/مايو 2021،التي تصدرها اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية ومجموعة البنك الدولي. 
.data.unicef.org/malnutrition للحصول على مزيد من املعلومات انظر

d  لتقديرات الهزال، والهزال الشديد، يعتمد املتوسط اإلقليمي ألمريكا الشمالية فقط على بيانات الواليات املتحدة؛

، من مسوحات األسر املعيشية( للخروج بتقديرات ُمنمذجة للتقزم 
ً
ستخدمة )مثال

ُ
e  إن أحدث نقاط البيانات القطرية امل

وزيادة الوزن تخص سنوات قبل سنة 2000؛ يجب توخي الحذر عند التفسير.

عتبر ’أولوية‘. وتتحدد البلدان ذات األولوية فيما يخص البرامج الوطنية للتغذية التكميلية بفيتامين 
ُ
د البلدان التي ت حّدِ

ُ
f  ت

ألف بوصفها البلدان التي يوجد فيها معدل مرتفع لوفيات األطفال دون سن الخامسة )أكثر من 40 لكل 1,000 مولود حي(، 
و/أو يوجد فيها دليل على نقص في فيتامين ألف ضمن هذه الفئة العمرية، و/أو لديها تاريخ من برامج التغذية التكميلية 

بفيتامين ألف.

 في عام 2020 بسبب إجراءات التباعد 
ً
g  ظل جمع بيانات مسوح األسر املعيشية بخصوص طول األطفال ووزنهم محدودا

 على 
ً
نّفذ سوى أربع مسوحات وطنية وتم تضمينها في قاعدة البيانات )جزئيا

ُ
االجتماعي الالزمة ملنع انتشار كوفيد–19. ولم ت

 إلى بيانات ُجمعت قبل سنة 2020 
ً
 األقل( في عام2020. لذا تستند التقديرات املشتركة بشأن سوء التغذية بأكملها تقريبا

وهي ال تأخذ باالعتبار تأثير جائحة كوفيد–19.

 لغير 
ً
k  )بخصوص املؤشرات التي يمكن تقييم الفروقات الجنسانية بشأنها( لوحظت فروقات جنسانية مهمة إحصائيا

مصلحة األوالد.

 لغير 
ً
l  )بخصوص املؤشرات التي يمكن تقييم الفروقات الجنسانية بشأنها( لوحظت فروقات جنسانية مهمة إحصائيا

مصلحة البنات.

 .
ً
m  )بخصوص املؤشرات التي يمكن تقييم الفروقات الجنسانية بشأنها( لم يكن تقدير البعد الجنساني ممكنا

رد أية بيانات تستند إلى 
َ
 إلى مقامات كسرية صغيرة )عادة ما تتراوح بين 25–49 من الحاالت غير املرّجحة(. وال ت

ً
p  استنادا

أقل من 25 حالة غير مرجحة.

q  تستبعد التقديرات اإلقليمية لشرق آسيا واملحيط الهادئ الصين، وتستبعد تلك الخاصة بأمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي البرازيل، وتستبعد تلك الخاصة بأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى االتحاد الرو�سي.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها بيانات أثناء الفترة املحددة في عنوان العمود.

v  تتضمن التقديرات املجّمعة لشرق آسيا واملحيط الهادئ وللعالم تقديرات للصين من سنة 2013، وتقع تقديرات هذه 

السنة خارج نطاق الفترة 2014–2020. 

د البلدان التي لديها برامج وطنية لتزويد  w  نطاق عمري أصغر. بالنسبة إلى التغذية التكميلية بفيتامين ألف، هذا ُيحّدِ

غ عن رقم التغطية حسبما هو مستهدف.
ّ
 أصغر. وُيبل

ً
 عمريا

ً
فيتامين ألف تستهدف نطاقا

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك املحددة في عنوان العمود. وهذه البيانات غير مشمولة في حساب املعدالت 

اإلقليمية والعاملية. التقديرات من سنوات البيانات قبل عام 2000 غير معروضة.

y  تختلف البيانات عن التعريف املعياري؛ وإذا اندرجت ضمن الفترة املرجعية املذكورة، فإنها تدخل في حساب متوسطات 

األقاليم واملتوسطات العاملية. 

z  التقديرات املنمذجة للبلدان غير معروضة ولكنها اسُتخدمت في حساب املجاميع اإلقليمية والعاملية. للحصول 

https://data.unicef.org/topic/nutrition/ على تفاصيل إضافية ُيجرى مراجعة قواعد البيانات على املوقع
child-nutrition/

عرض بيانات ُمصنفة بحسب الجنس. لكنها 
ُ
، لذا لم ت

ً
الحظ فروقات جنسانية مهمة إحصائيا

ُ
^  في معظم البلدان، لم ت

 .https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/ :متاحة على

&  لم تكن تقديرات تغطية مكمالت فيتامين أ لعام 2020 نهائية حين إعداد التقرير بالنسبة لبعض البلدان ذات األولوية، 

data.unicef.org /topic/nutrition/ :لكنها قد تتوفر في األشهر املقبلة. للحصول على أحدث البيانات، يرجى زيارة
vitamin-a-deficiency/

مالحظات
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البلدان واملناطق

)
ً
 تغذية الرضع واألطفال الصغار  )0–23 شهرا

R 2020-2014 

البدء املبكر 
للرضاعة الطبيعية 

)٪(

الرضاعة 
الطبيعية 
 الحصرية 

)أقل من 6 أشهر( 
)٪(

البدء بتلقي 
األغذية الصلبة 
أو شبه الصلبة 

 أو اللينة 
)6–8 أشهر(

 متابعة الرضاعة الطبيعية
)

ً
  )12–23 شهرا

)٪( 

 التنوع الغذائي األدنى 
 )

ً
 )6–23 شهرا

التواتر األدنى  )٪(
 للوجبات 

)
ً
 )6–23 شهرا

)٪( 

النمط الغذائي 
األدنى املقبول 
 )

ً
)6–23 شهرا

)٪(

انعدام استهالك 
الخضروات 
 أو الفاكهة 

 )
ً
 )6–23 شهرا

)٪( كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

63m58m61748070221835491559أفغانستان
573789433837524648452726ألبانيا

332988373643393152461926اجلزائر
------------أندورا
483779k677453291945311236أنغوال

------------أنغويال
------------أنتيغوا وبربودا

--57m32x97x39x49x33x---64xاألرجنتني
414490293224363242622222أرمينيا

--------20m---أستراليا
------------النمسا

20mx12mx77x26x24x15x35x29x41x--38xأذربيجان

------------جزر البهاما
------------البحرين

476375909186342248652745بنغالديش
--40mx20mx90mx41x-px-px---58xبربادوس
24m22m96m17x26x19x70m677193573بيالروس

------------بلجيكا
68m337947593758507064x-30بليز
544156697752262326441554بنن

p1653963x-61-7753937791بوتان
63y56836174rx53rx7046rx78rx--16بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

--42mx18x76mx12x16x10x---71xالبوسنة والهرسك
--------53307315بوتسوانا
---------43mx39mx94mxالبرازيل

------------جزر فرجن البريطانية
------------بروني دار السالم

------------بلغاريا
5958619293rx77rx364rx13rx652726بوركينا فاسو

92m72m80m8992841893939109بوروندي
----------73mxy60mxكابو فيردي

636582586539402856723035كمبوديا
48397643651220928441032الكاميرون

------------كندا
4936777374r52r27x14x45x269x22xجمهورية أفريقيا الوسطى

161671737364231730341148تشاد
------------شيلي

29mx21mx83mx---37x22x51x63x25x29xالصني

693790l424936694874604215كولومبيا
34x11x80x65x68x69x22x19x23x28x5x52lxجزر القمر

25m338432542014131629451الكونغو
------------جزر كوك
53m259946474076756376x -10كوستاريكا

37m2365637636232035481444كوت ديفوار
------------كرواتيا

64m4194252535586950765422كوبا
------------قبرص
------------تشيكيا

-----43m71m78m---47mجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
47548270795015122434828جمهورية الكونغو الدميقراطية

------------الدامنرك
----------52mx12mxجيبوتي

------------دومينيكا
38m581202714514561774235اجلمهورية الدومينيكية

7240mx6353--53--482927إكوادور
274075505843353736562345مصر

42m4790677157736682876416السلفادور
--7mx-31mx47rx34rx---39mxy-غينيا االستوائية

--------93mxy69mx44mx86mxإريتريا
------------إستونيا

48m6490282919483658813721إسواتيني
72596981697713620551169إثيوبيا
----------57mxy40mxفيجي
------------فنلندا
------------فرنسا
32x5x82x23x34x19x18x12x22x--52xغابون

355476747668231727511557غامبيا
33m209025292053435865289جورجيا

------------أملانيا
524379667958261948411343غانا
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البلدان واملناطق

)
ً
 تغذية الرضع واألطفال الصغار  )0–23 شهرا

R 2020-2014 

البدء املبكر 
للرضاعة الطبيعية 

)٪(

الرضاعة 
الطبيعية 
 الحصرية 

)أقل من 6 أشهر( 
)٪(

البدء بتلقي 
األغذية الصلبة 
أو شبه الصلبة 

 أو اللينة 
)6–8 أشهر(

 متابعة الرضاعة الطبيعية
)

ً
  )12–23 شهرا

)٪( 

 التنوع الغذائي األدنى 
 )

ً
 )6–23 شهرا

التواتر األدنى  )٪(
 للوجبات 

)
ً
 )6–23 شهرا

)٪( 

النمط الغذائي 
األدنى املقبول 
 )

ً
)6–23 شهرا

)٪(

انعدام استهالك 
الخضروات 
 أو الفاكهة 

 )
ً
 )6–23 شهرا

)٪( كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

------------اليونان
------------غرينادا

635380728548594772825227غواتيماال
4333527884571472422463غينيا

46m5964758055851635369غينيا - بيساو
49m2181466425524965613617غيانا

474091525943191234391155هايتي
------------الكرسي الرسولي

64x31x86x59x76x42x61x49x70x85x55x36xهندوراس

------------هنغاريا
------------آيسلندا

57m58m53m8088691672539855الهند
58m5186677456543969714018إندونيسيا

---------69mx53mx76mxإيران )جمهورية - اإلسالمية(
322685354732454249743425العراق
------------آيرلندا

------------إسرائيل
------------إيطاليا

--65mx24x64x38x39x29x---37xجامايكا
------------اليابان
672583262833353040522041األردن

83m3866l414045494055733721كازاخستان
626180757969361858502229كينيا

466490617053951374851كيريباس
------------الكويت

814691475336605266754314قيرغيزستان
504487l436619362359692636جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

------------التفيا
--------41mxy--14mxلبنان

565991345514171129681035ليسوتو
665545687352941622356ليبريا
-----------29mليبيا

------------ليختنشتاين
------------ليتوانيا

------------لكسمبرغ
45518977757725956792126مدغشقر

76598584877823144229823مالوي
----------40-ماليزيا
p716371685015-6663977379ملديف

5940597982r73r2217r42r29844مالي
------------مالطة

614364m3625-p342547501546جزر مارشال
68m40m74m707561281445371451موريتانيا

------------موريشيوس
4527893552r16r595868794818املكسيك

------------ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
------------موناكو
7058m8864k655145m13r63r662845منغوليا

24m2087255520666082764811اجلبل األسود
------------مونتسيرات

------43m35m84x35x45x19xاملغرب
69mx41mx95mx75x80x53x28x31x29x41x13x36xموزامبيق

6751k75788466211635571656ميامنار
71x48x80x47x55x27x25x9x53x38x12x52xناميبيا

--------76mxy67mx-67mxناورو
426286919484403554693038نيبال

------------هولندا
------------نيوزيلندا
------54mxy32mx89x52x64x28xنيكاراغوا

6022807485rx71rx174rx22rx711543النيجر
422974618232231637411053نيجيريا

------------نيوي
102896k303733543672804313مقدونيا الشمالية

------------النرويج
---------82m23m95mُعمان

20486563676015725611361باكستان
------------باالو
--55my21x83m41x57x18x---60xبنما

556079797964322746441813بابوا غينيا اجلديدة
50m3087334143524165713816باراغواي
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البلدان واملناطق

)
ً
 تغذية الرضع واألطفال الصغار  )0–23 شهرا

R 2020-2014 

البدء املبكر 
للرضاعة الطبيعية 

)٪(

الرضاعة 
الطبيعية 
 الحصرية 

)أقل من 6 أشهر( 
)٪(

البدء بتلقي 
األغذية الصلبة 
أو شبه الصلبة 

 أو اللينة 
)6–8 أشهر(

 متابعة الرضاعة الطبيعية
)

ً
  )12–23 شهرا

)٪( 

 التنوع الغذائي األدنى 
 )

ً
 )6–23 شهرا

التواتر األدنى  )٪(
 للوجبات 

)
ً
 )6–23 شهرا

)٪( 

النمط الغذائي 
األدنى املقبول 
 )

ً
)6–23 شهرا

)٪(

انعدام استهالك 
الخضروات 
 أو الفاكهة 

 )
ً
 )6–23 شهرا

)٪( كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

6--516594687162847489بيرو
5755m89x60684954x43x62x--22xالفلبني

------------بولندا
------------البرتغال

--34mx29x74x47x-----40xقطر
------------جمهورية كوريا

61mx36x75x27x44x22x70x63x81x46x-10xجمهورية مولدوفا

----------58mx16mxرومانيا
-----------25mxاالحتاد الروسي

7681m8290m91r79r301155471822رواندا
------------سانت كيتس ونيفس

--50mx3mx-px29mx-px-px---43xسانت لوسيا
------------سانت فنسنت وجزر غرينادين

--------81my70m74m73mساموا
------------سان مارينو

366380465139322648582232سان تومي وبرينسيبي
------------اململكة العربية السعودية

32416472785719132637952السنغال
8249616281886789395742صربيا

------------سيشيل
75546965675125202832952سيراليون
------------سنغافورة
------------سلوفاكيا
------------سلوفينيا

--------79m76m-71mجزر سليمان
------60m34m41m45m61rx23rxالصومال

673283344725403851431937جنوب أفريقيا
--50x45x42x62x67x58x---10xجنوب السودان

------------إسبانيا
90my819490l9081786688--11سري النكا

413990292928452854713128دولة فلسطني
69m556173727424951411467السودان
52981232721281633521629سورينام
------------السويد

------------سويسرا
------36m29m75m45x57x42xاجلمهورية العربية السورية

62366357635323192936858طاجيكستان
34m1492192716696574866114تايلند

4765734961r44r4017r45r562534تيمور - ليشتي
486476809072191427611348توغو

------------توكيالو
384091354716534455492710تونغا

--46mx21x56x34x45x-px---61xترينيداد وتوباغو
321497303928635376855420تونس
--------71m41m85m53mتركيا

685691454938697665976412تركمانستان
------------جزر تركس وكايكوس

--------15mxy35mx-53mxتوفالو
666581677753262034411544أوغندا

--66mx20x75x31x31x30x---55xأوكرانيا
------------اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

------------

54m58m87m72757021134039929جمهورية تنزانيا املتحدة
--------26m-12m-الواليات املتحدة األمريكية

6----70--61589245أوروغواي
86495763635623123524642أوزبكستان

------85mxy73mx72mx58mx69rx40rxفانواتو
------------فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

26m2491435529593568915514فييت نام
53x10x69x63x73x56x21x12x38x57x15x66xاليمن

757094637451231145411229زامبيا
59429050613317735681128زمبابوي

ملخص
38v31v84v58q68q48q42v27v55v67v30v27vشرق آسيا واملحيط الهادئ

------------أوروبا وآسيا الوسطى
--------70417650  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

------------  أوروبا الغربية
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البلدان واملناطق

)
ً
 تغذية الرضع واألطفال الصغار  )0–23 شهرا

R 2020-2014 

البدء املبكر 
للرضاعة الطبيعية 

)٪(

الرضاعة 
الطبيعية 
 الحصرية 

)أقل من 6 أشهر( 
)٪(

البدء بتلقي 
األغذية الصلبة 
أو شبه الصلبة 

 أو اللينة 
)6–8 أشهر(

 متابعة الرضاعة الطبيعية
)

ً
  )12–23 شهرا

)٪( 

 التنوع الغذائي األدنى 
 )

ً
 )6–23 شهرا

التواتر األدنى  )٪(
 للوجبات 

)
ً
 )6–23 شهرا

)٪( 

النمط الغذائي 
األدنى املقبول 
 )

ً
)6–23 شهرا

)٪(

انعدام استهالك 
الخضروات 
 أو الفاكهة 

 )
ً
 )6–23 شهرا

)٪( كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

كل األطفال
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

5437874555q31q6255q70q71q44q20

343381424939393744592635الشرق األوسط وشمال أفريقيا
--------12-26-أمريكا الشمالية

505758788469191029451154جنوب آسيا
544575687653221536441244أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

645577707265241440471443  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
463773667943211533411145  غرب ووسط أفريقيا ً

575375757867231536481444أقل البلدان منوا
48v44v73v65755629v19v40v52v18v41vالعالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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: النسبة املئوية من الرّضع املولودين 
ً
بدء الرضاعة الطبيعية مبكرا

رضعوا لبن األم خالل ساعة واحدة 
ُ
 املاضية الذين أ

ً
خالل الـ 24 شهرا

من الوالدة.

الرضاعة الطبيعية الحصرية )دون 6 أشهر(: النسبة املئوية للرضع 
 خالل اليوم السابق.

ً
بعمر 0-5 أشهر الذين تلقوا لبن األم حصريا

(: النسبة املئوية لألطفال 
ً
متابعة الرضاعة الطبيعية )12–23 شهرا

 الذين تم إرضاعهم من لبن األم خالل اليوم السابق.
ً
بعمر 12-23 شهرا

البدء بتلقي األغذية الصلبة أو شبه الصلبة أو اللينة )6–8 أشهر(: 
النسبة املئوية للرضع بعمر 6-8 أشهر الذين تم إطعامهم أطعمة صلبة أو 

شبه صلبة أو لينة خالل اليوم السابق.

(: النسبة املئوية لألطفال بعمر 
ً
التنوع الغذائي األدنى )6–23 شهرا

 الذين تلقوا أطعمة من 5 على األقل من املجموعات الغذائية 
ً
6-23 شهرا

املحددة الـ 8، خالل اليوم السابق.

(: النسبة املئوية لألطفال بعمر 
ً
التواتر األدنى للوجبات )6–23 شهرا

 الذين تلقوا أطعمة صلبة أو شبه صلبة أو لينة )بما في ذلك 
ً
6-23 شهرا

الحليب لألطفال الذين ال يتلقون رضاعة طبيعية( بالعدد األدنى من 
املرات على األقل خالل اليوم السابق.

(: النسبة املئوية لألطفال 
ً
النمط الغذائي األدنى املقبول )6–23 شهرا

 الذين تلقوا النمط الغذائي األدنى املقبول خالل اليوم 
ً
بعمر 6-23 شهرا

السابق.

(: النسبة املئوية 
ً
انعدام استهالك الخضروات أو الفاكهة )6–23 شهرا

 الذين لم يتناولوا أي خضروات أو فواكه خالل 
ً
لألطفال بعمر 6-23 شهرا

اليوم السابق.

 )
ً
تغذية الرّضع وصغار األطفال )0–23 شهرا

- االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 
واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، ومسوح 

وطنية أخرى لألسر املعيشية. آخر تحديث: 
آب/ أغسطس 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

k  )بخصوص املؤشرات التي يمكن تقييم الفروقات الجنسانية بشأنها( 

 لغير مصلحة األوالد. 
ً
لوحظت فروقات جنسانية مهمة إحصائيا

l  )بخصوص املؤشرات التي يمكن تقييم الفروقات الجنسانية بشأنها( 

 لغير مصلحة البنات.
ً
لوحظت فروقات جنسانية مهمة إحصائيا

m  )بخصوص املؤشرات التي يمكن تقييم الفروقات الجنسانية 

.
ً
بشأنها( لم يكن تقدير البعد الجنساني ممكنا

 إلى مقامات كسرية صغيرة )عادة ما تتراوح بين 25–49 من 
ً
p  استنادا

رد أية بيانات تستند إلى أقل من 25 
َ
الحاالت غير املرّجحة(. وال ت

حالة غير مرجحة.

q  تستبعد التقديرات اإلقليمية لشرق آسيا واملحيط الهادئ الصين، 

وتستبعد تلك الخاصة بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
البرازيل، وتستبعد تلك الخاصة بأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

االتحاد الرو�سي.

r  البيانات املصنفة مستقاة من مصادر تختلف عن مصادر البيانات 

املعروضة لجميع األطفال بخصوص املؤشر نفسه.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها بيانات أثناء الفترة املحددة 

في عنوان العمود.

v  تتضمن التقديرات املجّمعة لشرق آسيا واملحيط الهادئ وللعالم 

تقديرات للصين من سنة 2013، وتقع تقديرات هذه السنة خارج 
نطاق الفترة 2014–2020. 

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير تلك املحددة في عنوان 

العمود. وهذه البيانات غير مشمولة في حساب املعدالت اإلقليمية 
والعاملية. التقديرات من سنوات البيانات قبل عام 2000 غير 

معروضة.

y  تختلف البيانات عن التعريف املعياري أو تشير إلى جزء من البلد 

فقط. وإذا اندرجت هذه البيانات ضمن الفترة املرجعية املذكورة، 
فإنها تدخل في حساب متوسطات األقاليم واملتوسطات العاملية. 

 ،
ً
الحظ فروقات جنسانية مهمة إحصائيا

ُ
̂   في معظم البلدان، لم ت

عرض بيانات ُمصنفة بحسب الجنس. لكنها متاحة على:  
ُ
لذا لم ت

https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-
child-feeding/

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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البلدان واملناطق

 االنتظام في التعليم 
 في مرحلة الطفولة املبكرة

  R  2020–2012 

 التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة 
  H  من قبل البالغين 

  R  2020–2012

 التحفيز
 املبكر 

والرعاية 
املستجيبة 

من قبل 
  H  األب 
–2012 

  R  2020

م املتوفرة في البيت
ّ
 مواد التعل

  R  2020–2012
 األطفال املتروكون 

 تحت إشراف غير كاٍف
  R  2020–2012 مواد اللعب H  كتب األطفال

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
أفقر 
20٪

أغنى 
20٪

1x1x1x0x4x73x74x73x72x80x62x,y2x1x5x53x52x57x40x42x39x43x27xأفغانستان

737373628878758057881432x16x52x53x57x48x77693ألبانيا
14141562663636349791381204936551313121313اجلزائر
----------------------أندورا
-----------------7x7x7x4x12xأنغوال

----------------------أنغويال
----------------------أنتيغوا وبربودا

63y61y66y46y85y84x,y83x,y85x,y73x,y95x,y57y61y40y83y61y58y63y8y9y8y10y5yاألرجنتني

----------------------أرمينيا
----------------------أستراليا
----------------------النمسا

-----------------11x12x11x5x20xأذربيجان
----------------------جزر البهاما

----------------------البحرين
19191915266464654980116212676165111111176بنغالديش
90889190p97p979797100p100p46y85838976687712103بربادوس
919191809597969891993091819681788322233بيالروس

----------------------بلجيكا
55525829728889868094244423736870661315111511بليز
19y18y20y5y49y39y39y39y32y56y4y2y0y7y55y39y70y29y28y30y36y22yبنن

10x10x10x3x27x54x52x57x40x73x51x,y6x1x24x52x36x60x14x13x15x17x7xبوتان

بوليفيا )دولة - املتعددة 
القوميات(

17x17x18x13x26x-----------------

1312142319595968710076y56397356586022231البوسنة والهرسك
---------------------18xبوتسوانا
---------------------70xالبرازيل

----------------------جزر فرجن البريطانية
----------------------بروني دار السالم

----------------------بلغاريا
-----------3y3y3y--14x14x14x12x26x24xبوركينا فاسو

7y7y7y1y31y58y58y59y56y67y3y0y0y0y35y29y52y42y42y42y43y30yبوروندي

----------------------كابو فيردي
15y12y17y7y38y45y42y48y33y60y8y4y1y12y34y20y53y10y10y10y16y4yكمبوديا

2827292664445445052440175347653434355223الكاميرون
----------------------كندا

667227394138373660015647684949495047جمهورية أفريقيا الوسطى
11104565556525951015854686464646363تشاد
----------------------شيلي

----------------------الصني
---------------------37yكولومبيا

-----------------14x13x15x10x28xجزر القمر
3636377775959584777630105142514242415430الكونغو

----------------------جزر كوك
444147415277787568872339176282788577776كوستاريكا

-------------------83y74y83yكرواتيا
--222--86--3042--898890--504753كوبا

----------------------قبرص
----------------------تشيكيا

141415251292929186151074535532020192018كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
737373--95y94y95y--21y50--59--161716--

565120444544405871013928634747465329جمهورية الكونغو الدميقراطية
----------------------الدامنرك

--14x12x16x--37y38y35y--28y15x--24x--888جيبوتي
----------------------دومينيكا

4039401672585859387361022857575855573اجلمهورية الدومينيكية
----------------------إكوادور

47y48y47y34y50y------------44472مصر
2524261944595762457881864462625844344السلفادور

----------------------غينيا االستوائية
----------------------إريتريا
----------------------إستونيا

30263328483933442559262196756781716171815إسواتيني
----------------------إثيوبيا
----------------------فيجي
----------------------فنلندا
----------------------فرنسا
----------------------غابون
2423251940161517113411054941551617161816غامبيا

78777961877777766986757267566617143543جورجيا
----------------------أملانيا
71717046943638342163370275040653030303921غانا

----------------------اليونان
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البلدان واملناطق

 االنتظام في التعليم 
 في مرحلة الطفولة املبكرة

  R  2020–2012 

 التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة 
  H  من قبل البالغين 

  R  2020–2012

 التحفيز
 املبكر 

والرعاية 
املستجيبة 

من قبل 
  H  األب 
–2012 

  R  2020

م املتوفرة في البيت
ّ
 مواد التعل

  R  2020–2012
 األطفال املتروكون 

 تحت إشراف غير كاٍف
  R  2020–2012 مواد اللعب H  كتب األطفال

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
أفقر 
20٪

أغنى 
20٪

----------------------غرينادا
----------------------غواتيماال

999332313330225140013217543436333836غينيا
141217554444444307671034433657071706873غينيا - بيساو

4748464847919190829723472576696570555101غيانا
63y63y63y31y84y54y52y57y34y79y7y8y1y20y48y33y58y22y23y22y28y15yهايتي

----------------------الكرسي الرسولي
19172113283938392064171113478748145482هندوراس

----------------------هنغاريا
----------------------آيسلندا

-------------------38x37x39xالهند
-------------------171618إندونيسيا

----70x,y69x,y70x,y--60x,y36--83y--13----18إيران )جمهورية - اإلسالمية(
223154645473155103194752431010101212العراق
----------------------آيرلندا

----------------------إسرائيل
----------------------إيطاليا

92x92x91x88x100x88x86x90x76x86x28x,y55x34x73x61x64x56x2x2x2x2x1xجامايكا

----------------------اليابان
13y12y14y5y35y92y92y91y85y99y32y16y6y32y71y69y66y16y17y16y16y21yاألردن

55535845708684878395751357360636154683كازاخستان
-------------------16x14x17xكينيا

726975767678768073842041136048753131303531كيريباس
----------------------الكويت

3940382557888888898710211244727466878115قيرغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية
32303413694443463172114018615163121312176

----------------------التفيا
--62x63x60x--56x,y58x,y54x,y--74x,y29x--16x,y--9x8x10xلبنان

4645462083272627154423010574472171717279ليسوتو
----------------------ليبريا
---------------------6xليبيا

----------------------ليختنشتاين
----------------------ليتوانيا

----------------------لكسمبرغ
151515742252425174331085233743433343625مدغشقر

3937412667292930224431064535663737373928مالوي
--333--62--56---252524--535255ماليزيا
78y78y79y69y82p,y96y96y97y97y-25y59y50y70y48y50y33y12y10y14y11y22yملديف

565121555555536550025242703232323127مالي
----------------------مالطة

55541172727371832193447161829910109جزر مارشال
121212330444642306551033324523435343926موريتانيا

----------------------موريشيوس
--71y71y71y--10y29--75--675--686372املكسيك

----------------------ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
----------------------موناكو
747276348958575841741529954656664131213169منغوليا

5351561865908892661004458218564576454552اجلبل األسود
----------------------مونتسيرات

----39x36x41x6x78x36y36y36y26y47y65y21x,y9x,y52x,y14x,y19x,y7x,y7املغرب
--47x45x48x48x50x20x3x2x10x---33x33x32x-----موزامبيق

23y22y25y11y42y52y51y53y41y73y6y5y1y15y72y64y76y13y14y13y21y5yميامنار

----------------------ناميبيا
----------------------ناورو
62646052877676776593183176656702526244013نيبال

----------------------هولندا
----------------------نيوزيلندا
----------------------نيكاراغوا

-----------------3x3x2x0x9xالنيجر
36363587863626346871160204638603232313130نيجيريا

----------------------نيوي
3741327678887907010035551784624875675111مقدونيا الشمالية

----------------------النرويج
--454445--75--2225--817884--292831ُعمان

----------------------باكستان
----------------------باالو
3738352867747374558945y2675969676833261بنما

----------------------بابوا غينيا اجلديدة
3130321061646265409017y2336160556532342باراغواي

-----------------77y76y79y70y90yبيرو
-----------------29x26x33x17x58xالفلبني
----------------------بولندا
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البلدان واملناطق

 االنتظام في التعليم 
 في مرحلة الطفولة املبكرة

  R  2020–2012 

 التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة 
  H  من قبل البالغين 

  R  2020–2012

 التحفيز
 املبكر 

والرعاية 
املستجيبة 

من قبل 
  H  األب 
–2012 

  R  2020

م املتوفرة في البيت
ّ
 مواد التعل

  R  2020–2012
 األطفال املتروكون 

 تحت إشراف غير كاٍف
  R  2020–2012 مواد اللعب H  كتب األطفال

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
أفقر 
20٪

أغنى 
20٪

----------------------البرتغال
--85y40--55--121211--888988--414141قطر

----------------------جمهورية كوريا
7174675088898692819547y68338768756966695جمهورية مولدوفا

-------------------82y82y83yرومانيا
----------------------االحتاد الروسي

13y12y14y3y45y44y43y45y32y63y2y1y0y3y30y21y41y35y35y35y38y21yرواندا

----------------------سانت كيتس ونيفس
--50y68--59--555--938996--858784سانت لوسيا

----------------------سانت فنسنت وجزر غرينادين
----87y----23y9--51--16----26ساموا

----------------------سان مارينو
35363419574342443865562207167742121222917سان تومي وبرينسيبي

----------------------اململكة العربية السعودية
21y21y21y6y51y20y18y21y15y33y8y1y0y3y29y15y50y39y39y38y30y54yالسنغال

615863118095949691973778489083848443472صربيا
----------------------سيشيل

121112141292829204672094127663030303225سيراليون
----------------------سنغافورة
----------------------سلوفاكيا
----------------------سلوفينيا

----------------------جزر سليمان
-----------2x2x2x1x6x79x80x79x76x85x48xالصومال

---------------------48yجنوب أفريقيا
-----------------6x6x6x2x13xجنوب السودان

----------------------إسبانيا
-----------------5273--60سري النكا

3436332645767676678718124247364771414141712دولة فلسطني
-----207463655------222223759السودان
46434932676764694679142666365646966683سورينام
----------------------السويد

----------------------سويسرا
8x8x7x4x18x70x70x69x52x84x62x30x12x53x52x52x51x17x17x17x22x15xاجلمهورية العربية السورية

74x73x74x56x86x23x17x4x33x46x43x44x13x13x12x15x11x----6طاجيكستان

868588858893919485983334146580807656453تايلند
14y13y16y9y16y81y83y79y72y89y15y4y2y9y40y22y61y29y29y30y33y26yتيمور - ليشتي

2021201040282630234171023827522929293821توغو
----------------------توكيالو

3530412937908892879326248526358639107146تونغا
85x85x84x72x93x96x95x96x94x100x57x,y76x63x93x76x75x82x2x2x1x3x1xترينيداد وتوباغو

515249177174737544913124745625467131312188تونس
65y66y65y42y88y16y2966876648566795-----تركيا

414042177791909390941532175875836923222تركمانستان
----------------------جزر تركس وكايكوس

----------------------توفالو
37y34y39y15y66y53y51y55y38y74y3y2y0y8y50y39y59y37y37y37y49y21yأوغندا

5254503068989798959971y919292526151767115أوكرانيا
----------------------اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية

----------------------

----------------------جمهورية تنزانيا املتحدة
----------------------الواليات املتحدة األمريكية

--66y59--75--333--939491--848386أوروغواي
32y33y31y--91x91x90x83x95x54x43x32x59x67x74x62x5x5x5x6x7xأوزبكستان

----------------------فانواتو
---------------------66x,yفنزويال )جمهورية - البوليفارية(

717469538676767652961526658524454768142فييت نام
3x3x3x0x8x33x34x32x16x57x37x10x4x31x49x45x49x34x36x33x46x22xاليمن

-----------------6x7x6x1x19xزامبيا
28282916533939383056430136958822021202812زمبابوي

ملخص
----------------------شرق آسيا واملحيط الهادئ

----------------------أوروبا وآسيا الوسطى
----------------------  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

----------------------  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
58---------------------

999107------------2830301936الشرق األوسط وشمال أفريقيا
----------------------أمريكا الشمالية

----------------------جنوب آسيا
2624258564848483867730114636613636353929أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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البلدان واملناطق

 االنتظام في التعليم 
 في مرحلة الطفولة املبكرة

  R  2020–2012 

 التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة 
  H  من قبل البالغين 

  R  2020–2012

 التحفيز
 املبكر 

والرعاية 
املستجيبة 

من قبل 
  H  األب 
–2012 

  R  2020

م املتوفرة في البيت
ّ
 مواد التعل

  R  2020–2012
 األطفال املتروكون 

 تحت إشراف غير كاٍف
  R  2020–2012 مواد اللعب H  كتب األطفال

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

املجموع
 أفقر 
20٪

 أغنى 
20٪

اإلناثالذكوراملجموع
أفقر 
20٪

أغنى 
20٪

  شرق أفريقيا واجلنوب 
األفريقي

----------------------

2424247555050503969830124536613636353830  غرب ووسط أفريقيا ً
1918191040484849396472175040623232313722أقل البلدان منوا

----------------------العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

الجدول 10 - النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

االنتظام في التعليم بمرحلة الطفولة املبكرة: النسبة املئوية من األطفال 
 املنتظمين في برنامج تعليمي ملرحلة الطفولة املبكرة.

ً
بعمر 36–59 شهرا

التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة من قبل البالغين: النسبة املئوية 
 الذين انهمك شخص بالغ معهم في أربع 

ً
من األطفال بعمر 36–59 شهرا

م واالستعداد للمدرسة خالل 
ّ
أو أكثر من األنشطة التالية لتشجيع التعل

األيام الثالثة املاضية: أ( قراءة الكتب للطفل، ب( سرد قصص للطفل، 
ج( إنشاد األغاني للطفل، د( اصطحاب الطفل خارج املنزل، هـ( اللعب مع 

الطفل، و( إمضاء وقت مع الطفل لتسمية األشياء، وعدها، ورسمها.

التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة من قبل األب: النسبة املئوية من 
 الذين انهمك آباؤهم معهم في أربع أو أكثر من 

ً
األطفال بعمر 36–59 شهرا

م واالستعداد للمدرسة خالل األيام الثالثة 
ّ
األنشطة التالية لتشجيع التعل

املاضية: أ( قراءة الكتب للطفل، ب( سرد قصص للطفل، ج( إنشاد 
األغاني للطفل، د( اصطحاب الطفل خارج املنزل، هـ( اللعب مع الطفل، 

و( إمضاء وقت مع الطفل لتسمية األشياء، وعدها، ورسمها.

م املتوفرة في البيت — كتب األطفال: النسبة املئوية من 
ّ
مواد التعل

 الذين تتوفر لهم في البيت ثالثة 
ً
األطفال من الفئة العمرية 0–59 شهرا

كتب أطفال أو أكثر. 

م املتوفرة في البيت — أشياء يلعب بها الطفل: النسبة 
ّ
مواد التعل

 الذين يتوفر لهم في 
ً
املئوية من األطفال من الفئة العمرية 0–59 شهرا

البيت اثنين فأكثر من األشياء التي يعلب بها الطفل في البيت: الحاجيات 
املنزلية أو األشياء التي توجد خارج املنزل )الع�سي، والحجارة، والحيوانات، 

واألصداف، وأوراق الشجر وغيرها(، واأللعاب املصنوعة في املنزل أو 
األلعاب التي اشتريت من محل األلعاب. 

األطفال املتروكون تحت إشراٍف غير كاف: النسبة املئوية من األطفال 
 الذين تركوا وحدهم أو تحت رعاية طفل 

ً
من الفئة العمرية 0–59 شهرا

آخر يقل عمره عن 10 سنوات ألكثر من ساعة واحدة ملرة واحدة على 
األقل في األسبوع املا�سي. 

االنتظام في التعليم بمرحلة الطفولة املبكرة 
- االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 

واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، 
ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: حزيران/ 

يونيو 2021.

التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة من 
قبل البالغين - االستقصاءات الديمغرافية 

والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 
املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: 

حزيران/ يونيو 2021.

التحفيز املبكر والرعاية املستجيبة من قبل 
األب - االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 

واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، 
ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: حزيران/ 

يونيو 2021.

م املتوفرة في البيت — كتب 
ّ
مواد التعل

األطفال - االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: 
حزيران/ يونيو 2021.

م املتوفرة في البيت — أشياء 
ّ
مواد التعل

يلعب بها الطفل - االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: 
حزيران/ يونيو 2021.

األطفال املتروكون تحت إشراٍف غير كاف 
- االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 

واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، 
ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: حزيران/ 

يونيو 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

y  تختلف البيانات عن التعريف املعياري 

أو تشير إلى جزء من البلد فقط. وإذا 
اندرجت هذه البيانات ضمن الفترة 

املرجعية املذكورة، فإنها تدخل في حساب 
متوسطات األقاليم واملتوسطات العاملية.

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات 

غير تلك املحددة في عنوان العمود. 
وهذه البيانات غير مشمولة في حساب 

املعدالت اإلقليمية والعاملية. التقديرات 
من سنوات البيانات قبل عام 2000 غير 

معروضة.

 إلى مقامات كسرية صغيرة )عادة 
ً
p  استنادا

ما تتراوح بين 25–49 من الحاالت غير 
رد أية بيانات تستند إلى 

َ
املرّجحة(. وال ت

أقل من 25 حالة غير مرجحة.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها 

بيانات أثناء الفترة املحددة في عنوان 
العمود.

 
ً
H  يمكن االطالع على شرح أكثر تفصيال

للنهج وللتغييرات في حساب هذه 
التقديرات في القسم املعنون، مالحظة 

عامة حول البيانات، صفحة 180.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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الجدول 11 - التعليم

البلدان واملناطق

ماإلتمامالوصول املنصف
ّ
التعل

 معدل عدم االلتحاق باملدارس
  R  2019–2013

 معدل اإلتمام 
  R  2019–2010

م
ّ
 نتائج التعل

  R  2019–2013 

معدل اإلملام 
 بالقراءة والكتابة

2019

قبل سنة واحدة 
من سن االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي

التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي 

األدنى
التعليم الثانوي 

األعلى
التعليم الثانوي األدنىالتعليم االبتدائي

التعليم الثانوي 
األعلى

نسبة األطفال في 
الصفين الـ 2 أو الـ 3 

الذين يحققون الحد 
األدنى من مستوى 

الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم االبتدائي الذين 

يحققون الحد األدنى 
من مستوى الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم الثانوي األدنى 
الذين يحققون الحد 

األدنى من مستوى 
الكفاءة

معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

عند الشباب 
)15–24 سنة( )٪(

اإلناثالذكورالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةاإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

7456--446967404926321422251311------أفغانستان
485899100----4263612115949698977680ألبانيا

21199897----939349652237--------اجلزائر
----------------------أندورا
--------635742322415------3139أنغوال

---------------------14أنغويال
--------------14441121412أنتيغوا وبربودا

0015791947079465376714656483199100--22األرجنتني
--50-55---525099119164999995996979أرمينيا

--648078-9470------13140023106أستراليا
--7679-98--------000010109النمسا

-----81--------32191070000أذربيجان
--------------23212924----جزر البهاما

3910099---6940------31282370186البحرين
41367689597132274734443254579496------بنغالديش
--------610127373999998989197بربادوس
7771100100----041211641001001001009194بيالروس

--7980----------32101112بلجيكا
--------1816119113835959655664851بليز
7052--151631027434666514425131259342311بنن

---56----5859521863322677141382518بوتان
بوليفيا )دولة - املتعددة 

القوميات(
985513142222--------------

--4642----22199910097979292----7273البوسنة والهرسك
----16---959892925566----79781210بوتسوانا
01112316149597818965758071535250329999البرازيل

--------------9243872416جزر فرجن البريطانية
4852100100----------1916----1718بروني دار السالم

--95755356--------1920131312131014بلغاريا
6255--818121224844676532291366236592122بوركينا فاسو

----5250963631676246542619437997740بوروندي
--------------19196714132924كابو فيردي

--810-50--687941392020--4844991214كمبوديا
8882--56574133340505875745243262130572412الكاميرون

--8684--9669------0066----كندا
4829------543316886--------جمهورية أفريقيا الوسطى

----858717355570718531241810156184833تشاد
--88125655969794978388949070756828شيلي

8079100100--9797939363678285--------الصني
31326522209195748169787964554850359999كولومبيا

7878------7170181820185248757747452432جزر القمر
8579--7882564528193872176----71701516الكونغو

--------------22463027-3جزر كوك
4433317598997076566089846860584099100كوستاريكا

--677869---------311611--55كرواتيا
--------2211101020151009895988586كوبا

--5663--74-------12012268قبرص
--7980--9778------1010101233تشيكيا

6453--787828414852646053362217151733223كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
--------10010010010010010094-------

--------676658523627--------جمهورية الكونغو الدميقراطية
--8485--9780------221001119الدامنرك

--------------8588323548486667جيبوتي
--------------21743311917دومينيكا

--764466232188947689486644252112219اجلمهورية الدومينيكية
--632018989889927879746538484929--83إكوادور

--21-----322324919279814341--6363مصر
9898------1817141317173335848973743436السلفادور

------------------57555655غينيا االستوائية
9493------------7373455032404553إريتريا
--8990----------1212222012إستونيا

9497------1517331418647747543133--إسواتيني
--------6264111845497375474819221114إثيوبيا
------------------111-فيجي
--8685--9882------23111035فنلندا
--94587979--------00001154فرنسا
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البلدان واملناطق

ماإلتمامالوصول املنصف
ّ
التعل

 معدل عدم االلتحاق باملدارس
  R  2019–2013

 معدل اإلتمام 
  R  2019–2010

م
ّ
 نتائج التعل

  R  2019–2013 

معدل اإلملام 
 بالقراءة والكتابة

2019

قبل سنة واحدة 
من سن االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي

التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي 

األدنى
التعليم الثانوي 

األعلى
التعليم الثانوي األدنىالتعليم االبتدائي

التعليم الثانوي 
األعلى

نسبة األطفال في 
الصفين الـ 2 أو الـ 3 

الذين يحققون الحد 
األدنى من مستوى 

الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم االبتدائي الذين 

يحققون الحد األدنى 
من مستوى الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم الثانوي األدنى 
الذين يحققون الحد 

األدنى من مستوى 
الكفاءة

معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

عند الشباب 
)15–24 سنة( )٪(

اإلناثالذكورالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةاإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

8891------667532331414--------غابون
-------6460504833285----42361910غامبيا

--3639--221274100100989879838647--جورجيا
--95777979--------1110641216أملانيا
9392------141210138282869734550129غانا

69649999----------65213546اليونان
--------------87----41غرينادا

--1616111030355761807652452725685236343011غواتيماال
7043------5760152943605976523933202213غينيا

--------29251816148--------غينيا - بيساو
--------969980884964--------غيانا

--------495832381716--------هايتي
--------------00000000الكرسي الرسولي

24221114443158548187465229357057313230159598هندوراس
--97757567--------121445331212هنغاريا
--7479----------4301101511آيسلندا

9390--311812474892918279464047534644--الهند
3028100100--18-823819142322919264594037إندونيسيا

--34---6633------362527--5049إيران )جمهورية - اإلسالمية(
--------787346474543--------العراق
--8884--9884------21----22آيرلندا

--6966---91------------10إسرائيل
7762100100--9869------67332265إيطاليا

--------191725229910097978083--86جامايكا
--8389--95---------------اليابان
59419999----5555181929304843969786884963األردن

98803651100100--1001001001009596----2223109كازاخستان
8888----7782616944385342--------كينيا

--------929669881320--------كيريباس
1899100---12-------211641942017الكويت

100100--3635-233026991009999898539--1110قيرغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية
31308927284246848354533231--------

7883100100---99------22211154التفيا
3235100100------------------لبنان

-------5857322113382969923355273713ليسوتو
--------212122211726203136332923189ليبريا
----------------------ليبيا

--------------1232171022ليختنشتاين
--97817674--------42----33ليتوانيا

--7173----------1111452217لكسمبرغ
8281--45-3129636452602627161513--4338مدغشقر

--------19186276435223211513----مالوي
54599797----------110015124132ماليزيا
------------------8531ملديف

5843------5357384449567179504136252312مالي
646299100---73------21107--05مالطة

--------------3231252733294541جزر مارشال
--------252131256359685853403123--موريتانيا

9999--8878--------9831642517موريشيوس
9728249898879056607877586955449999---2املكسيك

----------------30349111510ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
----------------------موناكو
9899-----352387222096988793607344منغوليا

56549999----232433871210959893978390اجلبل األسود
------------------19141515مونتسيرات

27149897--3616------3139238112630املغرب
--------14394765734439151185--موزامبيق

--------22204738828445451419--8888ميامنار
9496--356--758648623339------3330ناميبيا
--------------1345260--113ناورو
9491------412613818371752728--917نيبال

--7684--9983------10113211هولندا
--8178--9059------67111141نيوزيلندا
----61443120--------------نيكاراغوا

5136--767637456169848935241044192721النيجر
8268------717166595744--------نيجيريا
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البلدان واملناطق

ماإلتمامالوصول املنصف
ّ
التعل

 معدل عدم االلتحاق باملدارس
  R  2019–2013

 معدل اإلتمام 
  R  2019–2010

م
ّ
 نتائج التعل

  R  2019–2013 

معدل اإلملام 
 بالقراءة والكتابة

2019

قبل سنة واحدة 
من سن االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي

التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي 

األدنى
التعليم الثانوي 

األعلى
التعليم الثانوي األدنىالتعليم االبتدائي

التعليم الثانوي 
األعلى

نسبة األطفال في 
الصفين الـ 2 أو الـ 3 

الذين يحققون الحد 
األدنى من مستوى 

الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم االبتدائي الذين 

يحققون الحد األدنى 
من مستوى الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم الثانوي األدنى 
الذين يحققون الحد 

األدنى من مستوى 
الكفاءة

معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

عند الشباب 
)15–24 سنة( )٪(

اإلناثالذكورالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةاإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

--------------------1338نيوي
--4539----9710093958679----515111مقدونيا الشمالية

--708181-9986------33000187النرويج
239899---5932------817----1613ُعمان

-------64555545242335------14-باكستان
--------------------19-باالو
25231314131235319596758157686551362336199999بنما

--------------282941010194051بابوا غينيا اجلديدة
3330939681796067614729233289899----3130باراغواي

3315219595838378728070465346409999--11بيرو
--1919----1413331472417899575887483الفلبني
--8585--9880------45221344بولندا

8077100100--9782------56010024البرتغال
--4936--6636--------1073019قطر

--8585--97-------11113344جمهورية كوريا
--5750----5591115163635999995986371جمهورية مولدوفا

59539999----------18181213992119رومانيا
99897878100100--------910102133االحتاد الروسي

8489------484766625049486125301916رواندا
--------------45----21-سانت كيتس ونيفس

--------309102021999985987090-5سانت لوسيا
--------------121614--93سانت فنسنت وجزر غرينادين

9999------------155----6565ساموا
100100------------5157----1214سان مارينو

9898------49466612719167986323648سان تومي وبرينسيبي
--4811--6316------5148130339اململكة العربية السعودية

--4450273011102963352998----85833021السنغال
--726260---910222214119910099997181صربيا

99100------------2412----96سيشيل
7163-----585722494964676365474227186سيراليون
8994100100--9793--------0001--سنغافورة
--93656975--------151754551111سلوفاكيا
--8284--9675------56102121سلوفينيا

------------------363394جزر سليمان
----------------------الصومال

----13--282712101613222095988591455222جنوب أفريقيا
4847------788158674963577231182210124جنوب السودان

8475100100--9767------55331121إسبانيا
9999------23001813999994963243--سري النكا

9999------3534334132189910080935273دولة فلسطني
7373------6060313533355350666449523328السودان
9998-----121014111911423480904158182630سورينام
--8281--9875------13----00السويد

--7683----------111620--10سويسرا
--------------6061272837396666اجلمهورية العربية السورية

--------999895938063----878812طاجيكستان
40479899----2121989981925972----11تايلند

8285------5148731292722778563704955تيمور - ليشتي
----17241528476683765539311219401620توغو

--------------5330-----20توكيالو
99100------644333989965764556----تونغا

--5848---80--------------ترينيداد وتوباغو
--2825---94976880405747--------تونس
--577442---232555671717999896925144تركيا

--------100100991009395--------تركمانستان
--------------22172935---19جزر تركس وكايكوس

--------------139131727326139توفالو
8990----3943272318153321----63--أوغندا

--7464----974374100991001009797--أوكرانيا
--5746--6842------00852322اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية

30112254----------8381--

--------8488758431273227--45421512جمهورية تنزانيا املتحدة
--8173----------128113143الواليات املتحدة األمريكية

2133101599698667348298075596858499999أوروغواي
100100------------535502021415أوزبكستان

9697------------383887244146فانواتو

الجدول 11 - التعليم
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البلدان واملناطق

ماإلتمامالوصول املنصف
ّ
التعل

 معدل عدم االلتحاق باملدارس
  R  2019–2013

 معدل اإلتمام 
  R  2019–2010

م
ّ
 نتائج التعل

  R  2019–2013 

معدل اإلملام 
 بالقراءة والكتابة

2019

قبل سنة واحدة 
من سن االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي

التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي 

األدنى
التعليم الثانوي 

األعلى
التعليم الثانوي األدنىالتعليم االبتدائي

التعليم الثانوي 
األعلى

نسبة األطفال في 
الصفين الـ 2 أو الـ 3 

الذين يحققون الحد 
األدنى من مستوى 

الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم االبتدائي الذين 

يحققون الحد األدنى 
من مستوى الكفاءة

نسبة األطفال في نهاية 
التعليم الثانوي األدنى 
الذين يحققون الحد 

األدنى من مستوى 
الكفاءة

معدل اإلملام 
بالقراءة والكتابة 

عند الشباب 
)15–24 سنة( )٪(

اإلناثالذكورالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةالرياضياتالقراءةاإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

فنزويال )جمهورية - 
البوليفارية(

1414101015132819--------------

555186819898--969781875061------0-فييت نام
--------9696102123344668705555393723اليمن
529392----717354503327----1713--زامبيا

-------455086924553171420----6058زمبابوي

ملخص
9999------1311341082416949583845861شرق آسيا واملحيط الهادئ

100100------------1414223399أوروبا وآسيا الوسطى
  أوروبا الشرقية وآسيا 

الوسطى
222333331313999997966560------100100

--------------44112266  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
4432772220939478845965------9998

8892------5253469122834868464674041الشرق األوسط وشمال أفريقيا
--------------99011144أمريكا الشمالية

8892------7817144548858476724136--جنوب آسيا
أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى
5656172135385360616240363125------7479

  شرق أفريقيا واجلنوب 
األفريقي

5757161835385559606333332623------8080

6778------5656172435385260626047403525  غرب ووسط أفريقيا ً
7680------5049151833355358595937342519أقل البلدان منوا

9193------27277915153535828270684542العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

 للبيانات بحسب اجلنس، ومكان السكن، والثروة، والفئة العمرية. 
ً
ر قاعدة البيانات حول املهارات التعليمية التأسيسية املستندة إلى اجلولة 6 من املسوح العنقودية متعددة املؤشرات تصنيفا

ِّ
توف

ملزيد من املعلومات، ُيرجى الضغط على هذا الرابط

الجدول 11 - التعليم

معدل عدم االلتحاق باملدارس لألطفال الذين تقل أعمارهم بسنة 
عن السن الرسمي لاللتحاق باملدرسة االبتدائية: عدد األطفال في سن 

يقل بسنة واحدة عن سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي غير امللتحقين 
 عنه كنسبة من عدد 

ً
بالتعليم قبل االبتدائي أو املدرسة االبتدائية، معبرا

األطفال الذين تقل أعمارهم بسنة واحدة عن السن الرسمي لدخول 
التعليم االبتدائي.

معدل عدم االلتحاق باملدارس لألطفال في سن التعليم االبتدائي: 
عدد األطفال في السن الرسمي لدخول التعليم االبتدائي غير امللتحقين في 
 عنه كنسية من عدد 

ً
التعليم قبل االبتدائي أو االبتدائي أو الثانوي، معبرا
األطفال في السن الرسمي لدخول التعليم االبتدائي.

معدل األطفال غير امللتحقين باملدارس ممن بلغوا سن االلتحاق 
 
ً
باملدرسة الثانوية الدنيا: عدد األطفال الذين بلغوا السن املحددة رسميا
لاللتحاق باملدارس الثانوية الدنيا ولكنهم غير ملتحقين بمدارس ابتدائية 
 عنه كنسبة مئوية من مجموع عدد األطفال الذين بلغوا 

ً
أو ثانوية، معبرا

 لاللتحاق باملدارس الثانوية الدنيا.
ً
السن املحددة رسميا

معدل األطفال غير امللتحقين باملدارس ممن بلغوا سن االلتحاق 
باملدرسة الثانوية العليا: عدد األطفال الذين بلغوا السن املحددة 

 لاللتحاق باملدارس الثانوية العليا ولكنهم غير ملتحقين بمدارس 
ً
رسميا

 عنه كنسبة مئوية من مجموع 
ً
ابتدائية أو ثانوية أو بالتعليم العالي، معبرا

 لاللتحاق باملدارس 
ً
عدد األطفال الذين بلغوا السن املحددة رسميا

الثانوية العليا. 

معدل إتمام التعليم االبتدائي: عدد األطفال أو الشباب الذين تزيد 
أعمارهم بمقدار 3–5 سنوات عن السن املستهدف للصف األخير من 

التعليم االبتدائي والذين أتموا الصف األخير من التعليم االبتدائي.

معدل إتمام التعليم الثانوي األدنى: عدد األطفال أو الشباب الذين 
تزيد أعمارهم بمقدار 3–5 سنوات عن السن املستهدف للصف األخير 

من التعليم الثانوي األدنى والذين أتموا الصف األخير من التعليم 
الثانوي األدنى.

معدل إتمام التعليم الثانوي األعلى: عدد األطفال أو الشباب الذين 
تزيد أعمارهم بمقدار 3–5 سنوات عن السن املستهدف للصف األخير 

من التعليم الثانوي األعلى والذين أتموا الصف األخير من التعليم 
الثانوي األعلى.

 نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الـ2 أو الـ 3؛ 
)ب( في نهاية التعليم االبتدائي؛ و )ج( في نهاية التعليم الثانوي األدنى، 
ويحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة في )1( القراءة 

و )2( الرياضيات: النسبة املئوية لألطفال والشباب في الصف الـ 2 أو 
الـ 3 من التعليم االبتدائي، أو في نهاية التعليم االبتدائي أو نهاية التعليم 

الثانوي األدنى ويحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة 
في )أ( القراءة و )ب( الرياضيات. هذا املؤشر هو املؤشر العالمي 4.1.1 

للهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة.

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشباب: عدد األشخاص امللمين 
 عنه كنسبة 

ً
بالقراءة والكتابة من الفئة العمرية 15–24 سنة، معبرا

مئوية من مجموع عدد األشخاص في هذه الفئة العمرية.

معدل عدم االلتحاق باملدارس - معهد 
اليونسكو لإلحصاء. آخر تحديث: آذار/ 

مارس 2021.

معدل اإلتمام - قاعدة البيانات العاملية 
 إلى االستقصاءات 

ً
التابعة لليونيسف استنادا

الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية 
متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى 

لألسر املعيشية. آخر تحديث: نيسان/ 
أبريل 2021.

نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الـ 2 
 أو الـ 3؛ )ب( في نهاية التعليم االبتدائي؛ 

و )ج( في نهاية التعليم الثانوي األدنى، 
ويحققون على األقل الحد األدنى من 

مستوى الكفاءة  في )1( القراءة و )2( 
الرياضيات - شعبة األحصاءات في األمم 

املتحدة. آخر تحديث: حزيران/ يونيو 2021.

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة عند الشباب 
- معهد اليونسكو لإلحصاء. آخر تحديث: آذار/ 

مارس 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

D  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات 

غير تلك املحددة في عنوان العمود. 
وهذه البيانات غير مشمولة في حساب 

املعدالت اإلقليمية والعاملية. التقديرات 
من سنوات البيانات قبل عام 2000 

غير معروضة.

 R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر 

 عنها بيانات أثناء الفترة املحددة في 
عنوان العمود.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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الجدول 12 - حماية الطفل

البلدان واملناطق

  H  )٪( عمالة األطفال 
  R  2019–2012

  H  )٪( زواج األطفال 
  R  2020–2014 

  H  )٪( تسجيل املواليد 
  R  2020–2011

  H  )٪( تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
  R  2020–2012 تبرير ضرب الزوجة 

  H  )٪( بين املراهقين 
  R  2020–2014

  H  )٪( التأديب العنيف 
  R  2020–2012

العنف الجن�سي في 
مرحلة الطفولة )٪( 

  R 2019–2012
اقفمعدل االنتشار املو

اإلناثالذكوراملجموع

الذكوراإلناث

اإلناثالذكوراملجموع
النساء 

)Fa(
الفتيات 

)Fb(

راغب في وقف 
)Fc( املمارسة

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراملجموعاإلناثالذكور
الزواج 

قبل بلوغ 
سن 15

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18
اإلناثالذكور

71y78y74x,y75x,y74x,y-1y----2123204287424342أفغانستان

--3x,y4x,y3x,y1121989998----11548y49y45yألبانيا
--4y5y4y04-100100100-----25848583اجلزائر
-----------100v100v100v------أندورا
5----2425----1917208306252525أنغوال

--------------------أنغويال
--------------------أنتيغوا وبربودا

--100y100y100y-----2x72y74y71y------األرجنتني
--259697167----453050999999أرمينيا

-----------100v100v100v------أستراليا
-----------100v100v100v------النمسا

2x11x0x94x93x94x-----24x77x,y80x,y74x,y-0x---أذربيجان

--------------------جزر البهاما
-----------100100100------البحرين

79515514x565656-----17898989-3yبنغالديش

--1y2y1y1x11x-999999-----5x75y78y72yبربادوس
--1y1y1y052100y100y100y----01575955بيالروس

-----------100v100v100v------بلجيكا
--86656763----34363422969596بليز
5-25242693158685869089861729919191بنن

-----4x,y3x,y4x,y6x26x-100x100x100x-----70xبوتان
-----141413320592y-------34yبوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

--0x3x0x100x100x99x----5x1x55y60y50y---البوسنة والهرسك
-----------88y87y88y------بوتسوانا
-------------5556x26x-96البرازيل

--------------------جزر فرجن البريطانية
--------------------بروني دار السالم

-----------100y100y100y------بلغاريا
--42x,y44x,y40x,y10x52x4x77x77x77x76x13x87x90x40x39x83x,y84x,y82x,yبوركينا فاسو

486390918904----3130323191848483بوروندي
-----3x18x3x91x------24x23x---كابو فيردي

26y46y----2----1312142194737473كمبوديا
39y40y38y113036262621x-85x84x342885858527الكاميرون

-----------100v100v100v------كندا
--30x,y29x,y32x,y266117454644221-693861909090جمهورية أفريقيا الوسطى

3937412461826262634749x53-74858586-2تشاد
-------------99---675شيلي

--------------------الصني
02---54------443523797كولومبيا

28253210x32x12x878787----29x43x----3جزر القمر
--1413157276x969696----4556838382الكونغو

-----------100y100y100y------جزر كوك
--100y100y100y-----3495049-443217كوستاريكا

-----------100y100y100y------كرواتيا
--13424340----5296100100100---كوبا

-----------100v100v100v------قبرص
-----------100v100v100v------تشيكيا

--2222237274727571371082792943878885كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
454000100x100x100x----44596355--

13-5260899088----1513178296404040جمهورية الكونغو الدميقراطية
-----------100100100------الدامنرك

--1x5x-92x93x91x9443-51x--72x,y73x,y71x,y---جيبوتي
--------------------دومينيكا

78612368x888888-----3636461-1اجلمهورية الدومينيكية
-------------82y-422---إكوادور

--5642y17y0x99100998714y2838-46y939393مصر
--90y89y90y-----10525550-767626السلفادور

-----9x30x4x545354----56x57x---غينيا االستوائية
-----13x41x2x---83x33x85x82x60x51x---إريتريا
-----------100v100v100v------إستونيا

--8x,y8x,y7x,y151545150----2932888988إسواتيني
5----45513914405333651687793360إثيوبيا
----72x,y---------------فيجي
-----------0y-100v100v100v----فنلندا
-----------100v100v100v------فرنسا
20y19y17y6x22x5x909188----47x58x----9غابون
0-1717177260586056764642465057899088غامبيا

--5x697167-----2210141999999جورجيا
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البلدان واملناطق

  H  )٪( عمالة األطفال 
  R  2019–2012

  H  )٪( زواج األطفال 
  R  2020–2014 

  H  )٪( تسجيل املواليد 
  R  2020–2011

  H  )٪( تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
  R  2020–2012 تبرير ضرب الزوجة 

  H  )٪( بين املراهقين 
  R  2020–2014

  H  )٪( التأديب العنيف 
  R  2020–2012

العنف الجن�سي في 
مرحلة الطفولة )٪( 

  R 2019–2012
اقفمعدل االنتشار املو

اإلناثالذكوراملجموع

الذكوراإلناث

اإلناثالذكوراملجموع
النساء 

)Fa(
الفتيات 

)Fb(

راغب في وقف 
)Fc( املمارسة

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراملجموعاإلناثالذكور
الزواج 

قبل بلوغ 
سن 15

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18
اإلناثالذكور

-----------100y100y100y------أملانيا
10x-942237949494-201922519471726920غانا

-----------100v100v100v------اليونان
14y-------------------غرينادا

6291096y------1214---14---غواتيماال
--24242517472626262953933265765899089غينيا

--763034767576-17181682624647455230غينيا - بيساو
--1410707465----1110124309898889غيانا

36y44y26y2152858485----1523838482-5هايتي
--------------------الكرسي الرسولي

8x34x12x949494----18x15x----5---هندوراس
-----------100v100v100v------هنغاريا
-----------100v100v100v------آيسلندا

1----3541----7274807980---الهند
-----2165x74y---49y--32y40---إندونيسيا

-----------3x17x-99x,y99x,y99x,y---إيران )جمهورية - اإلسالمية(
--31818280-94-99999971-554728العراق
-----------100v100v100v------آيرلندا

-----------100v100v100v------إسرائيل
-----------100v100v100v------إيطاليا

3321x8x-98-------1785x,y87x,y82x,y-2yجامايكا

-----------100v100v100v------اليابان
--64y63y828380----2211100989898األردن

--070x100100100-----8535550---كازاخستان
24---423367676621389933745---كينيا

6-6364929292----1719152189929390كيريباس
--------------------الكويت

--2225190130x9910098-----24747673قيرغيزستان
--2827297331173y73y73y----1730697068جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

-----------100v100v100v------التفيا
--1y6y-100x100x100x-----22x,y82x,y82x,y82x,y---لبنان

--2730767775----1415131162454644ليسوتو
14x15x13x9x36x825y25y24y44--64394590x,y90x,y90x,y-4xليبريا

--------------------ليبيا
-----------100v100v100v------ليختنشتاين

-----------0y-100100100----ليتوانيا
-----------100v100v100v------لكسمبرغ
--3041868785----373835134012797978مدغشقر

19201994276y6y5y----2421727372-4مالوي
--71y74y67y---------------ماليزيا
6633y35y----0-022999999131---ملديف

13151216y54y2y87y88y86y89y7313y18y5074737373-7yمالي

-----------100v100v100v------مالطة
-----6x26x12x848582----71x47x---جزر مارشال

--1415131837266y66y66y675119x501826808080موريتانيا
--------------------موريشيوس

--653y55y51y-----959695-564421املكسيك
--------------------ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(

-----------100v100v100v------موناكو
--38495345----1516131122100100100منغوليا

--142666666----8972639910099اجلبل األسود
-----------100y100y100y------مونتسيرات

-----97y97y97y-----64x-114---املغرب
02---2114----175310555456---موزامبيق

575377y80y75y-1----1010102165818281ميامنار
2x7x1x78y------30x28x----1---ناميبيا
-------------2x27x12x96---ناورو
3-2522828381----2220238339777678نيبال

-----------100v100v100v------هولندا
-----------100v100v100v------نيوزيلندا
-----10x35x19x85-------19x,y---نيكاراغوا

--34y34y34y28x76x6x6465622-918241x54x82y82y81yالنيجر
5-31323116433434342201962672630858684نيجيريا

--------------------نيوي
--11737670-----100100100-34208مقدونيا الشمالية

-----------100v100v100v------النرويج
-----100y100y100y-----10-14---ُعمان

1113104y18y5y42y43y42y----58p,y51y----1yباكستان

--------------------باالو
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البلدان واملناطق

  H  )٪( عمالة األطفال 
  R  2019–2012

  H  )٪( زواج األطفال 
  R  2020–2014 

  H  )٪( تسجيل املواليد 
  R  2020–2011

  H  )٪( تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
  R  2020–2012 تبرير ضرب الزوجة 

  H  )٪( بين املراهقين 
  R  2020–2014

  H  )٪( التأديب العنيف 
  R  2020–2012

العنف الجن�سي في 
مرحلة الطفولة )٪( 

  R 2019–2012
اقفمعدل االنتشار املو

اإلناثالذكوراملجموع

الذكوراإلناث

اإلناثالذكوراملجموع
النساء 

)Fa(
الفتيات 

)Fb(

راغب في وقف 
)Fc( املمارسة

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراملجموعاإلناثالذكور
الزواج 

قبل بلوغ 
سن 15

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18
اإلناثالذكور

2317x26x-979797-----9x454743-3بنما
7----7269----8274131314---بابوا غينيا اجلديدة

--69y69y69y-----7525549-182013422باراغواي
-------------98y-151415317بيرو

2173x929291-----12----2---الفلبني
-----------100y100y100y------بولندا

-----------100v100v100v------البرتغال
--0x4x1x100y100y100y----22x5x50y53y46y---قطر

--------------------جمهورية كوريا
0x12x1x10099100----14x13x76y77y74y-5x---جمهورية مولدوفا

-----------100y100y100y------رومانيا
-----------100v100v100v------االحتاد الروسي

19y17y21y071565656----2445---010رواندا
--------------------سانت كيتس ونيفس

--3y5y2y4x,y24x,y-929193-----15x68y71y64yسانت لوسيا
--------------------سانت فنسنت وجزر غرينادين

----283491------17267---ساموا
-----------100v100v100v------سان مارينو

3x-1017848482----1817195283999998سان تومي وبرينسيبي

-----------99y100y99y------اململكة العربية السعودية
0----2327199311798077251678794042السنغال
--10118161x100100100-----2454643صربيا

--------------------سيشيل
25262593049090918684034294487878603سيراليون
-------------0y0y-100y---سنغافورة
-----------100y100y100y------سلوفاكيا
-----------100v100v100v------سلوفينيا

--18y17y19y6214888789----607886y86y85yجزر سليمان
-----173664y4y3y99y26-19y-75x,y---الصومال

4y4y3y14189y------147----1yجنوب أفريقيا

-----9x52x-35x35x36x-----72x---جنوب السودان
-----------100v100v100v------إسبانيا

-----97x97x97x-----54x,y-111110سري النكا
9x,y11x,y8x,y113-999999-----189092884y2yدولة فلسطني

--676966873064x53-36646563-1820161234السودان
--4y5y4y9362098y98y99y----86878986سورينام
100v100v100v---------4y13y------السويد

-----------100v100v100v------سويسرا
--2x13x-96x96x96x------89x,y90x,y88x,y---اجلمهورية العربية السورية

0-44697068-----969696-09---طاجيكستان
--88586155----32010100100100---تايلند

3----4869----99103151606061تيمور - ليشتي
4-39383962538384823096952225929291توغو

--------------------توكيالو
0-2231878984----2633190103989798تونغا

1x,y1x,y1x,y3x11x-979797-----8x77x,y79x,y75x,y-25yترينيداد وتوباغو

--2y3y1y010100100100----2214888987تونس
-----98y98y99y-----6-215---تركيا

--46697067-----100100100-00006تركمانستان
--------------------جزر تركس وكايكوس

-----0x10x0x50x49x51x----83x69x---توفالو
181719734632323201x-83x535885858515أوغندا

3y3y3y0x9x4x100100100----2x2x61y68y55y-2xأوكرانيا

-----------100y100y100y------اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

وآيرلندا الشمالية
----0y-100v100v100v---------1y7y

252624531426282510089x955059----7جمهورية تنزانيا املتحدة
-----------100v100v100v------الواليات املتحدة األمريكية

--4x5x3x1x25x-100100100-----3x55y58y51yأوروغواي
-----0x7x1x100x100x100x-----63x---أوزبكستان

--16y15y16y2x21x5x43y44y43y----63x56x84y83y84yفانواتو
-------------81y------فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

--1313141113x969696-----28687265فييت نام
--9x32x-3131301915-75-49x79y81y77y---اليمن
3----3247----2323235293141414زامبيا

2-4954646563----2833225342494849زمبابوي
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البلدان واملناطق

  H  )٪( عمالة األطفال 
  R  2019–2012

  H  )٪( زواج األطفال 
  R  2020–2014 

  H  )٪( تسجيل املواليد 
  R  2020–2011

  H  )٪( تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
  R  2020–2012 تبرير ضرب الزوجة 

  H  )٪( بين املراهقين 
  R  2020–2014

  H  )٪( التأديب العنيف 
  R  2020–2012

العنف الجن�سي في 
مرحلة الطفولة )٪( 

  R 2019–2012
اقفمعدل االنتشار املو

اإلناثالذكوراملجموع

الذكوراإلناث

اإلناثالذكوراملجموع
النساء 

)Fa(
الفتيات 

)Fb(

راغب في وقف 
)Fc( املمارسة

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراملجموعاإلناثالذكور
الزواج 

قبل بلوغ 
سن 15

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18

الزواج 
قبل بلوغ 

سن 18
اإلناثالذكور

ملخص
---------------17---شرق آسيا واملحيط الهادئ

-----------100100100------أوروبا وآسيا الوسطى
-----------999999------  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

-----------100100100------  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
786422-94-------------

--38878886-----929292-454215الشرق األوسط وشمال أفريقيا
-----------100100100------أمريكا الشمالية

2----3941----7284707070---جنوب آسيا
5-723443848483-262725113444645443617أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

4----3443---262825931538353444  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
7-26262613374535452301963683442868685  غرب ووسط أفريقيا ً

5-4045838482----22232110366444544أقل البلدان منوا
-----3537----747574-519---العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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عمالة األطفال: النسبة املئوية من األطفال بعمر 5–17 سنة الذين 
كانوا منخرطين في عمالة األطفال في وقت إجراء املسح. وُيعتبر الطفل 

 للشروط التالية: )أ( إذا عمل الطفل من 
ً
 في عمالة األطفال وفقا

ً
منخرطا

الفئة العمرية 5–11 سنة، أثناء األسبوع املرجعي، ساعة واحدة على 
األقل في نشاط اقتصادي و/أو أكثر من 21 ساعة من األعمال املنزلية غير 
املأجورة، )ب( إذا عمل الطفل بعمر 12–14 سنة، أثناء األسبوع املرجعي، 

14 ساعة على األقل في نشاط اقتصادي و/أو أكثر من 21 ساعة في 
األعمال املنزلية غير املأجورة، )ج( إذا عمل الطفل بعمر 15–17 سنة، 

أثناء األسبوع املرجعي، 43 ساعة على األقل في نشاط اقتصادي.

زواج األطفال: النسبة املئوية من النساء من الفئة العمرية 20–24 
سنة اللواتي تزوجن أو ارتبطن ألول مرة قبل بلوغهن 15 سنة؛ والنسبة 

املئوية من النساء من الفئة العمرية 20–24 سنة، اللواتي تزوجن أو 
ارتبطن ألول مرة، قبل بلوغهن 18 سنة؛ والنسبة املئوية من الرجال 

من الفئة العمرية 20–24 سنة الذين تزوجوا أو ارتبطوا ألول مرة قبل 
بلوغهم 18 سنة.

تسجيل املواليد: النسبة املئوية من األطفال دون سن 5 سنوات الذين 
كانوا مسجلين عند إجراء املسح. وتشتمل قيمة البسط في هذا املؤشر 

كر أن بحوزتهم شهادات ميالد، بصرف النظر عما 
ُ
على األطفال الذين ذ

إذا كان الشخص الذي أجرى املقابلة قد شاهد بنفسه تلك الشهادات 
أم ال، إضافة إلى األطفال الذين ال يملكون شهادات ميالد وتقول أمهاتهم 

أو من يرعاهم إنه تم بالفعل تسجيل واقعة ميالدهم.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث: )أ( النساء: النسبة املئوية من النساء 
بعمر 15–49 سنة الالتي تعرضن لتشويه العضو التناسلي؛ )ب( البنات: 

النسبة املئوية من البنات بعمر 0–14 سنة الالتي تعرضن لتشويه 
 ألقوال أمهاتهن(؛ )ج( يرغبون بوقف املمارسة: 

ً
العضو التناسلي )طبقا

النسبة املئوية من النساء والرجال بعمر 15–49 سنة الذين سمعوا 
عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ويعتقدون بوجوب وقف 

هذه املمارسة.

تبرير ضرب الزوجة بين املراهقين: النسبة املئوية من البنات واألوالد 
بعمر 15-19 سنة الذين يعتبرون أن لطم أو ضرب الزوج لزوجته هو أمر 
مبرر إذا وقع لسبب واحد على األقل من األسباب املحددة، أي إذا حرقت 
الزوجة الطعام أثناء طهيه أو جادلته أو خرجت دون أن تخبره أو أهملت 

األطفال أو رفضت معاشرته.

التأديب العنيف: النسبة املئوية من األطفال بعمر 1–14 سنة ممن 
تعرضوا ألي تأديب عنيف )اعتداء نف�سي و/أو عقوبة بدنية( خالل 

الشهر السابق.

العنف الجن�سي في مرحلة الطفولة: النسبة املئوية من النساء والرجال 
بعمر 18–29 سنة الذين تعرضوا للعنف الجن�سي قبل إتمام سن 18 سنة.

عمالة األطفال - االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: 
شباط/ فبراير 2021.

زواج األطفال - االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث 
)لإلناث(: شباط/ فبراير 2021؛ )للذكور( 

حزيران/ يونيو 2021.

تسجيل املواليد - االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى، وأنظمة 
اإلحصاء وتسجيل وقائع الحياة. آخر تحديث: 

شباط/ فبراير 2021.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث - 
االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 
واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، 

ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: )أ( شباط/ 
فبراير 2021؛ )ب، ج( حزيران/ يونيو 2021.

تبرير ضرب الزوجة بين املراهقين - 
االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 
واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات، 

ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: حزيران/ 
يونيو 2021.

التأديب العنيف - االستقصاءات الديمغرافية 
والصحية، واملسوح العنقودية متعددة 

املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: 
شباط/ فبراير 2021.

العنف الجن�سي في مرحلة الطفولة - 
االستقصاءات الديمغرافية والصحية، 

 )MICS( واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات
ومسوح وطنية أخرى. آخر تحديث: شباط/ 

فبراير 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

  البيانات بالخط املائل مستمدة من 
مصادر أقدم من البيانات املعروضة 

للمؤشرات األخرى حول املوضوع نفسه 
في هذا الجدول. وقد تكون هذه التفاوتات 

ناتجة عن عدم توافر مؤشر في مصدر 
آخر البيانات، أو أن قواعد البيانات لكل 

مؤشر تم تحديثها لغاية تواريخ مختلفة

y  تختلف البيانات عن التعريف املعياري 

أو تشير إلى جزء من البلد فقط. وإذا 
اندرجت هذه البيانات ضمن الفترة 

املرجعية املذكورة، فإنها تدخل في حساب 
متوسطات األقاليم واملتوسطات العاملية.

x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات غير 

تلك املحددة في عنوان العمود. وهذه 
البيانات غير مشمولة في حساب املعدالت 

اإلقليمية والعاملية. التقديرات من سنوات 
البيانات قبل عام 2000 غير معروضة.

 ألن 
ً
رض تقدير يبلغ 100 باملئة نظرا

ُ
v  افت

أنظمة التسجيل املدني في هذه البلدان 
هي أنظمة مكتملة وأن جميع أحداث 

سّجل. املصدر: 
ُ
الحياة )بما فيها الوالدة( ت

األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، شعبة اإلحصاءات. آخر 

تحديث: كانون الثاني/ يناير 2021.

 إلى مقامات كسرية صغيرة )عادة 
ً
p  استنادا

ما تتراوح بين 25–49 من الحاالت غير 
رد أية بيانات تستند إلى 

َ
املرّجحة(. وال ت

أقل من 25 حالة غير مرجحة.

 
ً
H  يمكن االطالع على شرح أكثر تفصيال

للنهج وللتغييرات في حساب هذه 
التقديرات في القسم املعنون، مالحظة 

عامة حول البيانات، صفحة 180.

 R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر 

 عنها بيانات أثناء الفترة املحددة في 
عنوان العمود.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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الجدول 13 - الحماية االجتماعية واإلنصاف

البلدان واملناطق

األمهات ذوات 
املواليد الجدد 

ممن يتلقين إعانة 
 نقدية )٪( 

  R  2019 –2010 

نسبة األطفال 
املشمولين بالحماية 

 االجتماعية
  R  2019 –2010

توسيع استحقاقات الحماية االجتماعية 
  R  2019–2010 )٪(

حصة دخل األسرة املعيشية )٪( 
  R  2019–2010معامل جيني 

–2010
  R  2019

مؤشر  باملا  لعدم 
 املساواة في الدخل
  R  2019 –2010

مؤشر األغلبية 
 العظمى للتفاوت 

 في الدخل
  R  2019 – 2010

الناتج املحلي 
اإلجمالي للفرد 

)بالدوالر األمريكي 
 الحالي(

  R  2019 –2010

 أدنى
40% 

 أعلى 
20%

 أدنى
20% 

 أدنى
40% 

أعلى 20%
 أدنى

20% 

507--31.0------1.70.4أفغانستان
45.913.727.619.540.77.533.21.30.85,353--ألبانيا

23.137.29.427.61.00.83,974----11.2اجلزائر
40,886-28.01.0--------أندورا
11.555.63.851.33.50.62,791-----أنغوال

----------73.32.0أنغويال
17,113----------37.0أنتيغوا وبربودا

31.779.674.85.548.614.247.94.742.52.10.79,912األرجنتني
61.630.258.39.135.922.239.19.034.41.40.74,623أرمينيا

19.642.17.432.51.30.755,057---100.0100.0أستراليا
20.938.77.927.51.00.850,122---100.0100.0النمسا

26.60.70.84,793---16.016.929.032.917.4أذربيجان
34,864-41.42.0-------46.5جزر البهاما

23,504--59.6------56.7-البحرين
20.929.444.418.024.321.041.48.648.32.90.71,856بنغالديش
18,148-32.03.1--------بربادوس
50.416.627.124.335.410.025.20.90.86,698-100.0بيالروس

23.236.48.925.10.90.846,345---100.0100.0بلجيكا
53.33.90.54,815------19.93.0بليز
12.852.13.247.82.90.61,219---41.011.6بنن

17.544.46.737.41.60.73,316---10.413.5بوتان
59.366.242.724.525.115.447.35.143.02.20.63,552بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

36.524.716.519.840.77.533.01.30.76,109-100.0البوسنة والهرسك
24.04.221.635.67.510.958.53.953.33.80.57,961بوتسوانا
47.867.759.33.633.110.557.83.153.84.10.58,717البرازيل

------------جزر فرجن البريطانية
31,087-56.45.0-------62.9بروني دار السالم

16.547.65.740.82.00.79,828---100.048.6بلغاريا
2.867.51.920.044.38.335.31.50.7787-0.4بوركينا فاسو

17.946.36.938.61.70.7261-----بوروندي
15.448.75.746.02.10.63,604---19.337.9كابو فيردي

30.81.20.71,643------1.54.5كمبوديا
0.61.81.450.90.013.051.74.546.62.70.61,507الكاميرون

19.540.67.130.31.10.746,190---100.039.7كندا
56.24.50.5468------0.10.4جمهورية أفريقيا الوسطى

2.964.61.414.648.84.943.32.20.6710--تشاد
46.668.542.511.518.515.551.35.848.42.90.614,896شيلي

69.03.047.916.424.217.245.36.546.51.70.710,217الصني
36.067.92.838.511.656.23.752.93.90.66,429-كولومبيا

13.650.44.545.32.50.61,370-----جزر القمر
12.453.74.248.93.10.62,280-----الكونغو

----------100.0-جزر كوك
23.438.863.82.530.212.853.74.449.53.10.612,244كوستاريكا

60.811.639.021.337.77.829.21.00.814,944-100.0كرواتيا
8,822-27.00.9------42.70.2كوبا

20.941.48.431.11.20.727,858---100.060.3قبرص
24.935.510.224.00.80.823,490----100.0تشيكيا

3.857.01.215.947.85.760.76.40.72,276--كوت ديفوار
------------جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

1.38.564.13.515.548.45.542.12.10.6581-جمهورية الكونغو الدميقراطية
23.137.79.327.51.00.860,213---100.0100.0الدامنرك

4.83.574.18.753.815.847.65.441.62.00.73,415جيبوتي
8,111-44.42.5-------38.6دومينيكا

17.462.144.912.320.616.148.66.043.22.20.68,282اجلمهورية الدومينيكية
6.88.659.96.132.413.651.04.545.62.50.66,184إكوادور

21.841.09.031.51.20.73,019----100.0مصر
11.08.557.59.528.217.145.66.340.61.90.74,187السلفادور

8,132--50.2--------غينيا االستوائية
643---------0.1-إريتريا
20.938.38.130.51.10.723,718---100.0100.0إستونيا

46.912.623.010.560.33.754.64.10.53,895-13.8إسواتيني
4.538.626.917.319.443.07.333.01.50.7856-إثيوبيا
24.52.635.224.417.218.844.77.536.71.60.76,176فيجي
23.336.89.326.20.90.848,771---100.0100.0فنلندا
20.940.88.029.21.10.740,496---100.0100.0فرنسا
16.844.46.038.01.60.77,767-----غابون
87.38.04.119.043.67.435.91.50.7778--غامبيا

26.048.166.37.944.018.543.06.836.41.50.74,698جورجيا
20.439.67.629.71.10.846,468---100.0100.0أملانيا
41.725.981.93.657.614.348.64.743.52.30.62,202غانا

19.640.17.231.01.10.719,581----100.0اليونان
10,809-36.61.6-------85.3غرينادا

18.12.656.210.030.513.153.64.545.02.40.64,620غواتيماال
19.841.57.633.71.30.7963-----غينيا

50.73.30.5697--------غينيا - بيساو
35.02.40.66,610-------30.1غيانا
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البلدان واملناطق

األمهات ذوات 
املواليد الجدد 

ممن يتلقين إعانة 
 نقدية )٪( 

  R  2019 –2010 

نسبة األطفال 
املشمولين بالحماية 

 االجتماعية
  R  2019 –2010

توسيع استحقاقات الحماية االجتماعية 
  R  2019–2010 )٪(

حصة دخل األسرة املعيشية )٪( 
  R  2019–2010معامل جيني 

–2010
  R  2019

مؤشر  باملا  لعدم 
 املساواة في الدخل
  R  2019 –2010

مؤشر األغلبية 
 العظمى للتفاوت 

 في الدخل
  R  2019 – 2010

الناتج املحلي 
اإلجمالي للفرد 

)بالدوالر األمريكي 
 الحالي(

  R  2019 –2010

 أدنى
40% 

 أعلى 
20%

 أدنى
20% 

 أدنى
40% 

أعلى 20%
 أدنى

20% 

15.847.15.560.86.50.41,272---4.1-هايتي
------------الكرسي الرسولي

19.454.716.127.911.652.23.649.43.10.62,575-هندوراس
21.737.88.228.01.00.816,730---100.0100.0هنغاريا
23.935.99.723.20.80.867,084----100.0آيسلندا

41.624.143.317.322.919.844.48.151.93.60.72,100الهند
28.425.657.76.030.717.745.56.937.81.70.74,136إندونيسيا

15.848.55.840.81.90.75,550---13.116.4إيران )جمهورية - اإلسالمية(
26.835.512.421.938.58.840.92.00.85,955--العراق
21.440.08.428.31.00.778,779---100.0100.0آيرلندا

15.744.25.134.81.40.743,589----100.0إسرائيل
18.042.16.032.81.30.733,226----100.0إيطاليا

7.027.052.12.031.716.347.96.137.51.70.65,582جامايكا
20.541.17.733.91.30.840,247---85.4-اليابان
40.11.90.74,405------4.88.8األردن

44.257.439.420.119.423.337.99.827.51.00.89,813كازاخستان
30.23.638.424.020.016.547.56.240.81.90.71,817كينيا

37.01.60.71,655------1.3-كيريباس
32,000-36.02.4--------الكويت

23.816.961.86.635.022.839.59.627.71.00.81,310قيرغيزستان
17.846.47.036.41.60.72,535----12.7جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

18.942.37.035.21.40.717,819---100.0100.0التفيا
20.640.07.931.81.20.87,584-----لبنان

10.447.610.423.313.549.84.644.92.40.51,118-ليسوتو
5.840.016.522.518.842.87.235.31.40.7622-ليبريا
7,686--30.2--------ليبيا

181,403---------100.0100.0ليختنشتاين
18.642.86.635.41.50.719,551----100.0ليتوانيا

18.542.26.632.31.20.7114,685---100.0100.0لكسمبرغ
15.749.45.742.72.10.6523-----مدغشقر

9.837.317.017.916.251.76.444.72.40.6412-مالوي
46.52.847.812.224.615.947.35.841.02.00.711,414ماليزيا
26.28.234.623.215.121.239.88.331.31.20.710,627ملديف

33.01.30.7879------5.4-مالي
22.237.58.628.01.00.829,737----100.0مالطة

3,788-----------جزر مارشال
19.940.27.532.61.30.71,679-----موريتانيا

28.927.211.818.844.67.236.81.60.711,099--موريشيوس
10.523.451.015.628.014.951.75.446.42.60.69,946املكسيك

16.246.05.540.11.80.73,568---6.8-ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
185,829-----------موناكو
100.085.044.717.923.820.240.97.932.71.30.74,340منغوليا

60.910.643.116.443.95.234.11.30.78,910-100.0اجلبل األسود
------------مونتسيرات

17.447.06.739.61.80.73,204-----املغرب
11.859.54.247.03.80.5504---0.30.3موزامبيق

1.62.149.613.133.421.940.08.930.71.20.71,408ميامنار
24.822.834.925.617.68.663.72.856.06.20.54,957ناميبيا
9,397-1.9-19.442.77.5-----ناورو
32.81.30.71,071------9.822.9نيبال

22.737.28.927.51.00.852,295---100.0100.0هولندا
41,558-34.11.4------100.067.1نيوزيلندا
14.352.05.146.22.60.61,913---17.83.1نيكاراغوا

4.229.416.813.319.642.47.834.31.40.7554-النيجر
0.112.045.416.221.418.742.47.135.11.40.62,230نيجيريا

------------نيوي
18.538.86.130.71.10.76,022----100.0مقدونيا الشمالية

23.036.68.925.40.90.875,420---100.0100.0النرويج
15,343--39.9--------ُعمان

5.460.48.333.421.741.19.133.51.40.71,285-باكستان
14,902-51.03.8------60.0-باالو
19.221.551.511.524.911.754.43.650.63.40.615,731بنما

41.92.10.72,829--------بابوا غينيا اجلديدة
8.218.658.13.627.714.051.24.847.32.80.65,415باراغواي

8.816.181.21.651.115.447.25.242.92.20.66,978بيرو
12.431.154.712.828.416.149.26.244.42.30.63,485الفلبني
100.0100.062.49.438.021.538.68.228.51.00.815,695بولندا

20.041.47.431.91.20.723,214---100.093.1البرتغال
62,088--40.4--------قطر

20.539.17.534.51.40.831,846---40.0-جمهورية كوريا
50.613.030.224.436.010.225.70.90.84,494-100.0جمهورية مولدوفا

100.0100.052.215.132.317.341.25.434.81.40.812,913رومانيا
63.0100.033.621.713.418.345.17.134.71.40.711,585االحتاد الروسي

1.35.231.033.713.715.850.86.043.72.30.6820رواندا
19,935--40.0-------78.0سانت كيتس ونيفس

11.055.43.151.23.50.611,611----39.4سانت لوسيا
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البلدان واملناطق

األمهات ذوات 
املواليد الجدد 

ممن يتلقين إعانة 
 نقدية )٪( 

  R  2019 –2010 

نسبة األطفال 
املشمولين بالحماية 

 االجتماعية
  R  2019 –2010

توسيع استحقاقات الحماية االجتماعية 
  R  2019–2010 )٪(

حصة دخل األسرة املعيشية )٪( 
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–2010
  R  2019
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 املساواة في الدخل
  R  2019 –2010

مؤشر األغلبية 
 العظمى للتفاوت 
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 أدنى
40% 

أعلى 20%
 أدنى

20% 

7,458--40.0-------28.6سانت فنسنت وجزر غرينادين
17.946.36.838.71.80.74,324---28.50.0ساموا

48,995--27.7-------100.0سان مارينو
11.561.23.956.34.20.81,947----2.0سان تومي وبرينسيبي

23,140--42.2------3.0-اململكة العربية السعودية
3.01.07.469.43.216.546.96.140.31.90.71,447السنغال
50.718.334.517.341.55.233.31.30.77,412--صربيا

19.639.17.046.82.60.617,448-----سيشيل
19.644.27.935.71.50.7528---0.8-سيراليون
65,233-47.31.9-------89.3سنغافورة
23.833.88.822.80.70.819,266---100.0100.0سلوفاكيا
24.734.910.123.90.80.825,941---96.079.4سلوفينيا

18.444.67.037.11.60.72,374----23.8جزر سليمان
127-40.51.9--------الصومال

7.676.650.510.525.57.268.22.467.010.10.46,001جنوب أفريقيا
46.32.70.61,120------17.7-جنوب السودان

18.441.06.233.01.30.729,565---100.0100.0إسبانيا
29.432.059.37.332.617.947.27.145.02.50.73,853سري النكا

7.012.129.729.414.819.241.17.344.92.50.73,562دولة فلسطني
19.942.47.834.21.40.7442-----السودان
38.15.80.56,360------0.057.9سورينام
21.437.87.727.61.00.851,648---100.0100.0السويد

19.940.87.530.61.20.781,989---100.0100.0سويسرا
34.21.20.71,178--------اجلمهورية العربية السورية

66.514.015.042.77.619.441.77.434.01.40.7871طاجيكستان
40.021.051.812.026.519.242.87.736.41.50.77,807تايلند

38.241.924.813.922.838.49.428.71.10.81,561-تيمور - ليشتي
14.548.65.043.12.20.6679---49.0-توغو

------------توكيالو
18.245.46.837.61.60.74,903---26.33.3تونغا

40.31.90.717,398------40.414.6ترينيداد وتوباغو
20.140.97.832.81.30.73,317---25.328.6تونس
63.75.737.815.548.05.441.72.00.69,127--تركيا

26.52.00.76,967--------تركمانستان
31,353----------57.5جزر تركس وكايكوس

39.11.80.74,059--------توفالو
10.079.33.415.949.86.142.82.10.6794-5.3أوغندا

100.0100.045.615.822.123.736.59.726.10.90.83,659أوكرانيا
43,103-23.034.89.232.51.2---1.0-اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية

100.065.6---18.642.16.835.11.30.742,329

53.99.217.917.448.16.940.51.90.71,122-0.4جمهورية تنزانيا املتحدة
15.546.95.241.52.00.765,298-----الواليات املتحدة األمريكية

59.313.436.716.245.95.839.21.80.716,190-100.0أوروغواي
16.029.249.314.429.718.843.77.139.71.50.71,725أوزبكستان

37.61.60.73,115------12.9-فانواتو
37.81.60.616,054--------فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

44.01.082.82.663.818.642.96.742.41.50.72,715فييت نام
18.844.77.336.71.60.7774-----اليمن
4.121.18.959.01.08.961.32.957.15.00.51,305زامبيا

6.761.016.249.315.151.16.044.32.30.61,464-زمبابوي

ملخص
56.614.251.314.027.417.744.86.743.21.70.711,386شرق آسيا واملحيط الهادئ

85.390.846.516.125.019.641.57.432.31.30.724,694أوروبا وآسيا الوسطى
66.380.645.016.823.818.943.37.234.41.40.78,437  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

20.240.17.530.51.10.838,421---100.099.5  أوروبا الغربية
31.044.659.27.633.412.953.44.348.23.10.68,810أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

19.742.87.836.31.50.77,756----48.8الشرق األوسط وشمال أفريقيا
15.946.35.440.41.90.763,369-----أمريكا الشمالية

37.822.045.616.224.420.143.88.348.73.20.71,961جنوب آسيا
7.513.634.531.316.716.248.36.041.82.60.61,604أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

9.118.738.827.618.015.450.95.843.73.00.61,628  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
6.09.530.634.615.417.145.46.339.72.00.71,578  غرب ووسط أفريقيا ً

9.411.633.033.216.217.946.06.940.52.20.71,078أقل البلدان منوا
48.427.447.516.725.318.045.36.942.82.20.711,562العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.
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األمهات ذوات املواليد الجدد ممن يتلقين إعانة نقدية )%(: نسبة 
النساء الالتي يلدن وهن مشموالت بفوائد األمومة: نسبة النساء الالتي 

يتلقين إعانات األمومة النقدية إلى مجموع النساء الالتي يلدن في ذات 
السنة )مقّدرة على أساس معدالت الخصوبة الخاصة بالفئة العمرية 

املنشورة في تقرير التوقعات السكانية في العالم الصادر عن األمم 
املتحدة، أو مقدرة على أساس عدد الوالدات الحية مع التصحيح حسب 

نسبة والدات التوائم املزدوجة والثالثية(.

نسبة األطفال املشمولين بالحماية االجتماعية: نسبة األطفال 
املشمولين باستحقاقات الحماية االجتماعية: نسبة األطفال/ األسر 

املعيشية الذين يتلقون إعانات نقدية للطفل أو األسرة إلى إجمالي عدد 
األطفال/ األسر املعيشية التي لديها أطفال. 

توزيع استحقاقات الحماية االجتماعية: النسبة املئوية لالستحقاقات 
 
ً
مس الخامس نسبة

ُ
مس األول، وإلى أدنى %40، وإلى الخ

ُ
التي توزَّع إلى الخ

إلى إجمالي االستحقاقات املوزعة على السكان. وتشمل تغطية الحماية 
االجتماعية: تقديم املساعدة االجتماعية من خالل التحويالت النقدية 

ملن يحتاجون إليها، وال سيما األطفال؛ وتقديم اإلعانة والدعم لألشخاص 
في سن العمل لكنهم في حالة األمومة أو اإلعاقة أو إصابة العمل؛ وتغطية 

املعاش التقاعدي للمسنين.

حصة دخل األسرة املعيشية: النسبة املئوية من الدخل الذي تلقته الـ 
20 باملئة من األسر املعيشية ذات الدخل األعلى، والـ 40 باملئة من األسر 

املعيشية ذات الدخل األدنى، والـ 20 باملئة من األسر املعيشية ذات 
الدخل األدنى.

معامل جيني: يقيس مؤشر جيني مدى انحراف توزيع الدخل )أو في بعض 
الحاالت: توزيع اإلنفاق االستهالكي( فيما بين األفراد أو األسر املعيشية 

داخل اقتصاد ما عن التوزيع كامل التساوي. حيث يرسم منحنى لورينز 

النسب املئوية التراكمية من إجمالي الدخل املتلقى إلى العدد التراكمي 
 من أفقر فرد أو أسرة معيشية. ويقيس مؤشر جيني 

ً
للمستفيدين، بدءا

املنطقة الواقعة بين منحنى لورينز والخط االفترا�سي للمساواة املطلقة، 
وُيعّبر عنه كنسبة مئوية من املساحة القصوى أسفل الخط. وبالتالي، إذا 
كان مؤشر جيني يساوي 0 فهذا يعني املساواة الكاملة، وإن كان 100 فهذا 

يعني انعدام املساواة بشكل مطلق.

مؤشر باملا لعدم املساواة في الدخل: ُيعرَّف مؤشر باملا على أنه حاصل 
قسمة حصة أغنى %10 من السكان من إجمالي الدخل القومي على 

حصة أفقر 40%.

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد )بالدوالر األمريكي الحالي(: الناتج املحلي 
 على عدد السكان في 

ً
اإلجمالي للفرد هو الناتج املحلي اإلجمالي مقسوما

منتصف العام. الناتج املحلي اإلجمالي هو مجموع القيم اإلجمالية التي 
يضيفها جميع املنتجين املقيمين في االقتصاد باإلضافة إلى أي ضرائب 

على املنتج وبعد طرح أي إعانات غير متضمنة في قيمة املنتجات. يتم 
حسابه دون إجراء استقطاعات تأخذ بعين االعتبار تدهور قيمة األصول 

املصنعة بعد تصنيعها أو استنفاد املوارد الطبيعية وتدهورها. البيانات 
بالدوالر األمريكي الحالي.

مؤشر األغلبية العظمى للتفاوت في الدخل: تقيس نسبة دخل األغلبية 
العظمى نسبة الدخل ألول %80 )األغلبية العظمى( ضمن تصنيف 

الدخل.

وضع فقر األطفال: يقيس مؤشر وضع فقر األطفال مدى انتشار األطفال 
الفقراء الذين يعانون من جانب، أو اثنين ، أو ثالثة، أو أربعة أو أكثر من 

جوانب الفقر املتعدد األبعاد.

األمهات ذوات املواليد الجدد ممن يتلقين 
إعانة نقدية )%( - تقرير منظمة العمل 

الدولية عن الحماية االجتماعية في العالم، 
2017 - 2020. آخر تحديث: أيار/ مايو 2021.

نسبة األطفال املشمولين بالحماية 
االجتماعية - تقرير منظمة العمل الدولية عن 
الحماية االجتماعية في العالم، 2017 - 2020. 

آخر تحديث: أيار/ مايو 2021.

توزيع استحقاقات الحماية االجتماعية - 
أطلس الحماية االجتماعية: مؤشرات املرونة 

واإلنصاف. آخر تحديث: أيار/ مايو 2021.

حصة دخل األسرة املعيشية - مؤشرات 
التنمية العاملية. آخر تحديث: شباط/ 

فبراير 2021.

معامل جيني - قاعدة بيانات التفاوت في 
الدخل على الصعيد العالمي. آخر تحديث: 

أيار/ مايو 2020.

مؤشر باملا النعدام املساواة في الدخل - 
قاعدة بيانات التفاوت في الدخل على الصعيد 

العالمي. آخر تحديث: أيار/ مايو 2020.

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد )بالدوالر األمريكي 
الحالي( - مؤشرات التنمية العاملية. آخر 

تحديث: شباط/ فبراير 2021.

مؤشر األغلبية العظمى للتفاوت في الدخل 
 إلى مؤشرات 

ً
- تقديرات اليونيسف استنادا

التنمية العاملية. آخر تحديث: شباط/ 
فبراير 2021.

وضع فقر األطفال - تقديرات اليونيسف 
 إلى االستقصاءات الديمغرافية 

ً
استنادا

والصحية واملسوح العنقودية املتعددة 
املؤشرات.

–  البيانات غير متوفرة.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها 

بيانات أثناء الفترة املحددة في عنوان 
العمود.

تتوفر بيانات مصنفة بحسب الجنس في 
https://data. - مستودع بيانات اليونيسف

.unicef.org/dv_index/

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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البلدان واملناطق

 األسر املعيشية
2020

 املدارس
2019

افق الرعاية الصحية  مر
2019

 خدمات مياه الشرب 
األساسية على األقل )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية على األقل )٪(

مافق النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات مياه الشرب 
األساسية )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية )٪(

خدمات النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات 
مياه 

الشرب 
األساسية 

)٪(

خدمات 
الصرف 
الصحي 

 األساسية
)٪( 

خدمات 
النظافة 
الصحية 
األساسية 

)٪(

خدمات إدارة 
النفايات 
 األساسية

)٪( 
ثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموع

----75100665067453864296658743826656310أفغانستان
----595666898388827184---959694999999ألبانيا

----9496908688798588759285989998100999899اجلزائر
100--100100100100100100100100100100---100100100100100100أندورا
-------------577228526524273413أنغوال

----------------------أنغويال
----1009910010010010010099100---------أنتيغوا وبربودا

-----------------99--100-األرجنتني
97416997------95--1001001009410083959791أرمينيا

----100100100100100100100100100-----100100100100أستراليا
----------------100100100100100100النمسا

-10010010010010010010010010010048100----96-9610091أذربيجان
----------------------جزر البهاما

----100100100100100100100100100-----100--100البحرين
98979854535558665482789356485851494964313811بنغالديش
----100100100100100100100100100-----98--99بربادوس
----100100100100100100100100100---979699989897بيالروس

----100100100---100100100---100100100999999بلجيكا
-------------989998889484909289بليز
64--53-------65735817278121784545بنن

95167336---979897777776928993645863867593بوتان
-------------939980667544272922بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

-----------------99-969597البوسنة والهرسك
----------------929879809152بوتسوانا
--45-616165---------9910096909463البرازيل

----93100841001001009591100--------100جزر فرجن البريطانية
----100100100-------------100100بروني دار السالم

----------------9910097868784بلغاريا
25--532526876-4270-478033224013917553بوركينا فاسو

82-48-6291584641466194464552493593171814بوروندي
----9091858483100------899380798372كابو فيردي

----719065699361748371738076324048485542كمبوديا
--------3939-6682444561233647223434الكاميرون

----------------999999999999كندا
-----------375028142562234121616جمهورية أفريقيا الوسطى

75----------467438124042535222319تشاد
----------------100100100100100100شيلي

-36-91------------949790929588الصني
-------------9710087949684687632كولومبيا

--212------------------جزر القمر
----------------74874620276الكونغو

--10010010010010010010010010010060-----99--100جزر كوك
---100100100989897868783848676757189787585100كوستاريكا

----------------979895-100-كرواتيا
----979894919386929486100100100100100100100100100كوبا

----------------1001001009910099قبرص
100100-100------------100100100999999تشيكيا

-------------718556354821223111كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
949789859273----------------

0--28---------467522152011192712جمهورية الكونغو الدميقراطية
----100100100100100100100100100---100100100100100100الدامنرك

35---------------768447677922جيبوتي
----100100100100100100100100100---------دومينيكا

-------------979890878977475033اجلمهورية الدومينيكية
49------9510087929389879279878796808091إكوادور

----100100100100100100---99100999710096909388مصر
-------828084878792---9810093828770السلفادور

----------------------غينيا االستوائية
----332646538------------إريتريا
100100-100100100100100100100100100100---999999-100100إستونيا

-------------719762645268244817إسواتيني
64-508440921582051515224039615583059إثيوبيا
------61--76--88---949889999999فيجي
----100100100100100100100100100---100100100999999فنلندا
----100100100100100100100100100---100100100999999فرنسا
----------------859045505140غابون
-------638380---818869476026181818غامبيا
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البلدان واملناطق

 األسر املعيشية
2020

 املدارس
2019

افق الرعاية الصحية  مر
2019

 خدمات مياه الشرب 
األساسية على األقل )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية على األقل )٪(

مافق النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات مياه الشرب 
األساسية )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية )٪(

خدمات النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات 
مياه 

الشرب 
األساسية 

)٪(

خدمات 
الصرف 
الصحي 

 األساسية
)٪( 

خدمات 
النظافة 
الصحية 
األساسية 

)٪(

خدمات إدارة 
النفايات 
 األساسية

)٪( 
ثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموع

-------------979994869572929587جورجيا
----100100100100100100100100100---100100100999999أملانيا
51--86967224281742473571767964626554525261غانا

----------------100100100999998اليونان
----100100100---9910099---------غرينادا

---67----7676------949890687956غواتيماال
61----------64875130462120331399غينيا

7417472--12--32--5971501835518231459غينيا - بيساو
----------------9610094869284غيانا

6--63---------678543374625222815هايتي
----------------------الكرسي الرسولي

--12521581--68655282---9610090848680هندوراس
----100100100100100100100100100---100100100989899هنغاريا
----------------1001001009999100آيسلندا

----909489717967688260676775646473535353الهند
66--92988686928094969173727540375059595780إندونيسيا

----------------979994909382إيران )جمهورية - اإلسالمية(
-------------9810095100100100979897العراق
----------------979798919094آيرلندا

----100100100100100100100100100---10010010010010099إسرائيل
----100100100100100100100100100---100100100--100إيطاليا

----959496959496979697---919585878391جامايكا
------------------100--99اليابان
---------33--93---999997979795األردن

----------------959892989799كازاخستان
27------------628752333632273324كينيا

17--65---------789261465139565951كيريباس
100100100100100100100100100100100100100-----100--100الكويت

----100100100------9299879895100100100100قيرغيزستان
-----3535-1616---859778799869567346جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

----100100100100100100100100100---999999929684التفيا
64-5960619392953634466116-----99--93لبنان

-------------7293645047526104ليسوتو
31---504465272435696775---75866418296ليبريا
43-----13--61--17-----92--100ليبيا

------------------100--100ليختنشتاين
9993-100------------9810094949886ليتوانيا

----------------10010099989799لكسمبرغ
-------626252---53803612198273820مدغشقر

7632742-70866727342581477887826575562128مالوي
----989799100100100989798----100-979990ماليزيا
55158030-----10099100991009996979510010010096ملديف

52----3030206363-839672455637172797070مالي
----------------100100100100100100مالطة

-----3636-2727-89879484915985868033جزر مارشال
44------212032------728950507519موريتانيا

----100100100100100100868984----96-100100100موريشيوس
----82--49747480-----10010098929486املكسيك

----------------------ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
----100100100100100100100100100----100100-100100موناكو
----859761687651868981747373637063414466منغوليا

10085100100---------9999989810094999999اجلبل األسود
----100100100100100100100100100-----89--98مونتسيرات

----898198-8474917070---909877879671املغرب
--5643------------638849376123موزامبيق

----849578747971758371757282686571595462ميامنار
----------------849671355020ناميبيا
-------8610066----------100100ناورو
1---------909090777677627559473976نيبال

----100100100100100100100100100---1001001009898100هولندا
----------------100100100100100100نيوزيلندا
31--58--40--12--54---829759738161نيكاراغوا

250436-1515-2523-478639155272339201616النيجر
78926243523333412536325338354628282446176643نيجيريا

----100100100100100100100100100-----96--97نيوي
100100100100---------989897989997100100100مقدونيا الشمالية

----100100100100100100100100100---100100100989898النرويج
----100100100--96--100--92957699999997ُعمان

----------909389688260809074575281باكستان
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البلدان واملناطق

 األسر املعيشية
2020

 املدارس
2019

افق الرعاية الصحية  مر
2019

 خدمات مياه الشرب 
األساسية على األقل )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية على األقل )٪(

مافق النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات مياه الشرب 
األساسية )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية )٪(

خدمات النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات 
مياه 

الشرب 
األساسية 

)٪(

خدمات 
الصرف 
الصحي 

 األساسية
)٪( 

خدمات 
النظافة 
الصحية 
األساسية 

)٪(

خدمات إدارة 
النفايات 
 األساسية

)٪( 
ثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموع

----------------10010010010010099باالو
----------------949886859365بنما

10--45863919491530622547466546466912111670بابوا غينيا اجلديدة
6-8526-6262----100100999395888085726767باراغواي

28-467---55807976616267--939781798460بيرو
----949791828282828579474554393368545639الفلبني
----100100100100100100100100100---100100100100100100بولندا

----100100100100100100100100100---100100100100100100البرتغال
----100100100100100100100100100-----100--100قطر

----100100100100100100100100100-----100--100جمهورية كوريا
----100100100--81--92---919785798773جمهورية مولدوفا

----726485726487726487---100100100879776رومانيا
----------------979992899572االحتاد الروسي

60835669507351335553656561735250497366552رواندا
----8479100---8479100---------سانت كيتس ونيفس

----100991001009910010099100---979797837984سانت لوسيا
----991009999100999910099---------سانت فنسنت وجزر غرينادين

----100100100---100100100--92929297959779ساموا
100100-100100100100100100100100100100-----100--100سان مارينو

--------7670---788074485139555944سان تومي وبرينسيبي
----100100100100100100100100100-----100--100اململكة العربية السعودية

16--859575576846223510454279169402225966السنغال
7263917466927366919868685---9595969810096صربيا

80---100100100100100100100100100-----100---سيشيل
19--21---647853172510212419635571204625سيراليون
----100100100100100100100100100----100100-100100سنغافورة
----100100100100100100100100100---100100100989996سلوفاكيا
----100100100100100100100100100-----98--100سلوفينيا

12--74--2817201927223417--679159357821جزر سليمان
13--67---------567937395625253219الصومال

------------94998378778144532777جنوب أفريقيا
-----1818-3737-5151---41703416429جنوب السودان

----100100100100100100100100100---100100100100100100إسبانيا
27--99---838488969394---9210091949394سري النكا

----989899999998929292788186817886212229دولة فلسطني
---------------60745337602413السودان
-------------989997909482727567سورينام
----------------1001001009999100السويد

----100100100100100100100100100---100100100100100100سويسرا
---94959290909083858049494949514721222369اجلمهورية العربية السورية

------26--47--82967797949873876879طاجيكستان
88619398---------100100100999998858783تايلند

9---859680577449284322696962383743606152تيمور - ليشتي
-------656268-699152193381727102020توغو

67-100100------------97-10097-100توكيالو
63--93---------9910098939592708066تونغا

------------------94--99ترينيداد وتوباغو
-----3838-6363-9899949798978491677070تونس
----------------9797969910097تركيا

-------------1001001009999100100100100تركمانستان
----100100100100100100100100100---------جزر تركس وكايكوس

-------------------100100100توفالو
48--30315644-8080-5679482028172336186870أوغندا

----827493---------9491100989897أوكرانيا
----100100100100100100100100100-----99--100اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

100100100999999----------------

28--56-2121------618945324723486340جمهورية تنزانيا املتحدة
----100100100100100100100100100---10010010010010099الواليات املتحدة األمريكية

----------100100100---9910095989899أوروغواي
----909089929391899089---9810096100100100أوزبكستان

---80------------9110088536549فانواتو
--------9090-9797-----96--94فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

-------------979996899685869382فييت نام
13---------46-----617751547939اليمن
40---575558--6587483241251829979789466زامبيا

81175878------639348354232425636666469زمبابوي
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البلدان واملناطق

 األسر املعيشية
2020

 املدارس
2019

افق الرعاية الصحية  مر
2019

 خدمات مياه الشرب 
األساسية على األقل )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية على األقل )٪(

مافق النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات مياه الشرب 
األساسية )٪(

خدمات الصرف الصحي 
األساسية )٪(

خدمات النظافة الصحية 
األساسية )٪(

خدمات 
مياه 

الشرب 
األساسية 

)٪(

خدمات 
الصرف 
الصحي 

 األساسية
)٪( 

خدمات 
النظافة 
الصحية 
األساسية 

)٪(

خدمات إدارة 
النفايات 
 األساسية

)٪( 
ثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعثانويابتدائياملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموعالريفيةالحضريةاملجموع

ملخص
-38-697551476362626089----949889919585شرق آسيا واملحيط الهادئ

----969798959798949698---989997979893أوروبا وآسيا الوسطى
----818492---------969894949788  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

----100100100100100100100100100---100100100999999  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
979990899373----------------

----83828181879095858790--959889929584الشرق األوسط وشمال أفريقيا
----100100100100100100100100100---10010010010010099أمريكا الشمالية

----919489697765688160676578636171515052جنوب آسيا
40-6486493347232839214440524743522626264629أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

47-6286483350243043224946435554622021264844  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
68875032442227361939365840364632312645155935  غرب ووسط أفريقيا

ً
30-6785573748313747315351675146583029345037أقل البلدان منوا

---6069667463607157565876-90968278886671العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

السكان الذين يستخدمون خدمات مياه شرب أساسية على األقل: 
النسبة املئوية من السكان الذين يستخدمون مصادر محّسنة ملياه 

، عن 
ً
 وإيابا

ً
الشرب، وحيث ال يزيد الوقت املطلوب لجلب املياه، ذهابا

30 دقيقة بما في ذلك االصطفاف في طابور االنتظار )املصادر املحسنة 
تتضمن: املياه املنقولة باألنابيب، واآلبار العادية أو اآلبار األنبوبية؛ واآلبار 

 واملحمية؛ والينابيع املحمية؛ ومياه األمطار، واملياه املعبأة 
ً
املحفورة يدويا

في عبوات، واملياه التي يتم توصيلها بعربات النقل(.

السكان الذين يستخدمون خدمات صرف صحي أساسية على األقل: 
النسبة املئوية من السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي 

حسنة تتضمن: 
ُ
محّسنة غير مشتركة مع أسر معيشية أخرى. واملرافق امل

 يعمل بالدفق أو االنصباب املائي ومربوط بشبكة مجاري، أو 
ً
مرحاضا

 ذا حفرة؛ أو 
ً
 مهّوى ومحسنا

ً
 ذا حفرة؛ أو مرحاضا

ً
خزان تعفين أو مرحاضا

 بحفرة مع بالطة.
ً
 مزودا

ً
، أو مرحاضا

ً
 سماديا

ً
مرحاضا

افق النظافة الصحية األساسية:  السكان الذين تتوفر لديهم مر
النسبة املئوية للسكان الذين لديهم مرافق لغسل اليدين باملاء والصابون 

في املكان.

نسبة املدارس التي تتوفر فيها خدمات مياه أساسية: النسبة املئوية 
للمدارس التي كانت تتوفر فيها وقت إجراء املسح مياه الشرب من مصدر 

محّسن ملياه الشرب.

نسبة املدارس التي تتوفر فيها خدمات صرف صحي أساسية: النسبة 
املئوية للمدارس التي تتوفر فيها مرافق صرف صحية محسنة، مخصصة 

لكل جنس على حدة، وصالحة لالستخدام.

نسبة املدارس التي تتوفر فيها خدمات النظافة الصحية األساسية: 
النسبة املئوية للمدارس التي تتوفر فيها مرافق لغسل اليدين باملاء 

والصابون.

افق الرعاية الصحية التي تتوفر فيها خدمات املياه األساسية:  نسبة مر
النسبة املئوية ملرافق الرعاية الصحية التي تتوفر فيها في املكان مياه من 

مصدر محّسن.

افق الرعاية الصحية التي تتوفر فيها خدمات الصرف الصحي  نسبة مر
األساسية: النسبة املئوية ملرافق الرعاية الصحية التي تتوفر فيها مرافق 

صرف صحي محّسنة وصالحة لالستخدام وفيها مرحاض واحد على األقل 
مخصص للموظفين، ومرحاض واحد منفصل على األقل مخصص 

لإلناث مزود بمرافق للنظافة الصحية الطمثية، ومرحاض واحد على 
األقل يسهل الوصول إليه لألشخاص الذين يعانون من محدودية 

الحركة.

افق الرعاية الصحية التي تتوفر فيها خدمات النظافة  نسبة مر
الصحية األساسية: النسبة املئوية ملرافق الرعاية الصحية التي تتوفر 

فيها مرافق صالحة لالستخدام مخصصة للنظافة الصحية لليدين 
)مزودة بماء وصابون و/أو مطهر يدين يحتوي على الكحول( وتكون 

متاحة في نقاط الرعاية وفي مجال 5 أمتار عن املراحيض.

افق الرعاية الصحية التي تتوفر فيها خدمات أساسية إلدارة  نسبة مر
النفايات: النسبة املئوية ملرافق الرعاية الصحية التي يتم فيها فصل 

النفايات بأمان في ثالثة صناديق على األقل، وتتم معالجة األدوات الحادة 
والنفايات املعدية والتخلص منها بشكل آمن.

خدمات مياه الشرب والصرف الصحي 
والنظافة الصحية األساسية في األسر 

املعيشية - برنامج الرصد املشترك بين منظمة 
الصحة العاملية واليونيسف إلمدادات 

املياه واملرافق الصحية. آخر تحديث: تموز/ 
يوليو 2021.

خدمات مياه الشرب والصرف الصحي 
والنظافة الصحية األساسية في املدارس - 
برنامج الرصد املشترك بين منظمة الصحة 

العاملية واليونيسف إلمدادات املياه واملرافق 
الصحية. آخر تحديث: آب/ أغسطس 2020.

خدمات مياه الشرب والصرف الصحي 
افق  والنظافة الصحية األساسية في مر

الرعاية الصحية - برنامج الرصد املشترك بين 
منظمة الصحة العاملية واليونيسف إلمدادات 

املياه واملرافق الصحية. آخر تحديث: آب/ 
أغسطس 2020.

–  البيانات غير متوفرة.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات

الجداول اإلحصائية  243

http://data.unicef.org/regionalclassifications


الجدول 15 - المراهقون والمراهقات

البلدان واملناطق

 السكان املراهقون
2020

ــمالحمايةالتغذية
ّ
التعليــم والتعل

 االنتقال إلى العمل
  R 2020–2012

 بعمر 10–19 سنة
 )باآلالف(

النسبة من 
مجموع 
 السكان 

)٪(

 النحافة
2016

 زيادة الوزن
2016

عنف الشريك 
 الحميم
–2012

  R 2020

 التنمر
  R 2018–2011

إجادة القراءةإجادة الرياضيات
خارج دائرة العمالة 
والتعليم والتدريب

البطالة
 املشاركة في 

األعمال املنزلية

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثاملجموعاملجموعاملجموعاملجموع

316915y22y922----9,82225179294245أفغانستان
171856593858211734191x3x-36213124ألبانيا

323811--485518211528-6,73215629اجلزائر
-------------810134أندورا
152417151519------7,8822481124أنغوال

--17x25x------2230---213أنغويال
--24x27x------30x36x-1414325أنتيغوا وبربودا

--25243527455113y14y3242-7,13716134األرجنتني
369122180p19154852--2112403301أرمينيا

--2117--78777685---3,13012133أستراليا
--2021797871821051012-87610226النمسا

--1,3351331812x2526------1315أذربيجان
--3846------2522-6416334جزر البهاما

--1021----36233643-18211634البحرين
30,6741918828y2717625255541030121804بنغالديش
502900------1511-3713426بربادوس
171800--71707282---92910222بيالروس

--161882797582442020-1,31211123بلجيكا
173415y34y13----3031-7820427بليز
10x20x3x5x1526----2,77923711144752بنن

572x5x------3129-13618159بوتان

--791612----3228-2,29820127بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(
--4243385514133957---34611221البوسنة والهرسك

--53x52x----232452y48y-47220616بوتسوانا
--3430445616203749---31,16015326البرازيل

----------18x17x---414جزر فرجن البريطانية
--25225054425514172933-6515625بروني دار السالم

---353355564562121529-68610227بلغاريا
5,03024885x------3144989x29xبوركينا فاسو

43312130------2,7252371038بوروندي
--2747---------10018712كابو فيردي

126-3,100191110723221196947كمبوديا
91835822------6,1762361220الكاميرون

--36408484829017152423-3,97111131كندا
1,2652681032x----------1723جمهورية أفريقيا الوسطى

2744312040------4,039259815تشاد
16143224647311122840810-2,49413134شيلي

-------------166,60512425الصني
403048521626213613---8,12016224كولومبيا

182422231528------191227124جزر القمر
11x,y15x,y17x12x89-------1,25823811الكونغو

--1626y2932----71425>315جزر كوك
18x20x453555611214476510-71914230كوستاريكا

--23217068728516124460-40810226كرواتيا
--5x13x---------1,24711428كوبا

---606646676928---14212132قبرص
--171979807485232122-1,06110226تشيكيا

6,1052361220y------2338-41122كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

-------------3,56114522الدميقراطية

122185717------21,00023101036جمهورية الكونغو الدميقراطية
--121585867989321614-67612124الدامنرك

--44x36x----13198885-17918616جيبوتي
--29x26x------37x40x-913331دومينيكا

1,9361833122262210916262330142824اجلمهورية الدومينيكية
--3424475210207y16y---3,11618127إكوادور

620103415--18,385183351770702023مصر
1,166182297y2124----15331016720السلفادور

------------2651981056x,pغينيا االستوائية
-------------86124810إريتريا
---3030909086923537-13710219إستونيا

172537432x3x----3331-27724416إسواتيني

5111349x58x------26,8292310824إثيوبيا

--1581843347x,y3326----8131632فيجي
--272483878093563227-60711125فنلندا
--131679797584862429-7,88312129فرنسا
27x38x67--------4231961540غابون
41392336317------5572371114غامبيا

1720384028441915434500-47112319جورجيا
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البلدان واملناطق

 السكان املراهقون
2020

ــمالحمايةالتغذية
ّ
التعليــم والتعل

 االنتقال إلى العمل
  R 2020–2012

 بعمر 10–19 سنة
 )باآلالف(

النسبة من 
مجموع 
 السكان 

)٪(

 النحافة
2016

 زيادة الوزن
2016

عنف الشريك 
 الحميم
–2012

  R 2020

 التنمر
  R 2018–2011

إجادة القراءةإجادة الرياضيات
خارج دائرة العمالة 
والتعليم والتدريب

البطالة
 املشاركة في 

األعمال املنزلية

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثاملجموعاملجموعاملجموعاملجموع

--910--212179797684-7,9319125أملانيا
6,6172161023x,y------2326571319غانا

--18216365617810103150-1,06910135اليونان
----------29x26x-1614425غرينادا

--3,872221279262012102833104144غواتيماال
614491118-------3,1992479غينيا

49-----------45023710غينيا - بيساو
40x37x----2843295123-14518624غيانا

6137101913------2,3472142628هايتي
---------------17>الكرسي الرسولي

--2,065212261613y12y1912283113404962هندوراس
--272869657079662427-96910227هنغاريا
--1612-1211778266814-4513127آيسلندا

--10272814------252,2021827618الهند
--24192630243619x28x1718-46,303171014إندونيسيا

--12261927--3434---11,74814925إيران )جمهورية - اإلسالمية(
175619716----3222-8,71122530العراق
--3232848485911092322-129>66914آيرلندا

--77--291863696077-1,40516134إسرائيل
--111264617281141446y51y-5,7339134إيطاليا

4671622811y2625-------58x10جامايكا
--64--89897987---11,2679213اليابان
2,180214301546x37x404146712527483402األردن

--23--151651512943-2,72114219كازاخستان
--12,747248112357x57x----71287كينيا

15467p4232----402630351719>2420كيريباس
--39x41x----36282016-53312443الكويت

1013912511------1,101173153قيرغيزستان
1,4662091314y1511----31351816511جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

--444983837184322917-18910220التفيا
--24123634283616202829-1,13517531لبنان

61022421116-------42920615ليسوتو
1821--711----1,17523710584351ليبريا
----------40x31x-1,18617631ليبيا

---------------410ليختنشتاين
--515173766883322621-2439319ليتوانيا

--2937-2123747266763-6611125لكسمبرغ
33321726------6,3432371019مدغشقر

4,738256102843x47x----172878511مالوي
--19y14y56604761--1415-5,11616825ماليزيا
--31261933----5911141643030ملديف

5,0092581021y------1632111324مالي
---29216163557481121-419135مالطة

---15827y------302128>1525جزر مارشال
48x46x----223519231323-1,00822813موريتانيا

--16152747----2922-17514714موريشيوس
4741525810217922---22,35017234املكسيك

--15035y------1419-29>2320ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
--5642---------1>1>38موناكو
500152178y3625----91116251814منغوليا

00-44--55524863---7913224اجلبل األسود
----------32x25x---112>مونتسيرات

--1711--443214152232-6,09717626املغرب
--7,5952441210y4546------75موزامبيق

--81531----9,917181311225149ميامنار
--5262181452p4845----17203739ناميبيا
--22393361----4038-164>220ناورو
16312326717----6,12021167175645نيبال

--121284857181221111-1,95411124هولندا
--1819--79787786---138>62513نيوزيلندا
--23611-------1,24019228نيكاراغوا

577119171825-------5,90124108النيجر
2079-2033------47,7032310813نيجيريا

--38x-------16x14x-158>116>نيوي
1818374134571010474911-23311225مقدونيا الشمالية

--161479837488321616-64312127النرويج
--3951----45392027-53010730ُعمان

--45,4272119917y45x35x----74396باكستان
----1628y------55>213باالو
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البلدان واملناطق

 السكان املراهقون
2020

ــمالحمايةالتغذية
ّ
التعليــم والتعل

 االنتقال إلى العمل
  R 2020–2012

 بعمر 10–19 سنة
 )باآلالف(

النسبة من 
مجموع 
 السكان 

)٪(

 النحافة
2016

 زيادة الوزن
2016

عنف الشريك 
 الحميم
–2012

  R 2020

 التنمر
  R 2018–2011

إجادة القراءةإجادة الرياضيات
خارج دائرة العمالة 
والتعليم والتدريب

البطالة
 املشاركة في 

األعمال املنزلية

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثاملجموعاملجموعاملجموعاملجموع

--2117333910102538---72717228بنما
--21x21x3x2x------1,9182113160بابوا غينيا اجلديدة

191511630341023132749-1,33619227باراغواي
5,135161261847x48x4336434923268y8y35بيرو

--21,37020101211534918201523101146الفلبني
--231885868090421817-3,70910224بولندا

--171977777684542936-1,01510130البرتغال
--00--493536373662-2288537قطر

--108--84868189---4,7539225جمهورية كوريا
--4191031715x4344495049661581316جمهورية مولدوفا

--31305453526711123032-2,07511323رومانيا
--2226--313578787383-15,25610219االحتاد الروسي

253118212231-------2,90622611رواندا
--18x18x------2520-714427سانت كيتس ونيفس

2523605231----2429-2413422سانت لوسيا
----------31x29x-1716428سانت فنسنت وجزر غرينادين

--27213464----4334-151>4221ساموا
--27y42y---------1>1>39سان مارينو

542561328x----------411سان تومي وبرينسيبي
--3765--12113462---4,86014835اململكة العربية السعودية

8789223432623--3,864231093السنغال
171960615570118404212-1,00011226صربيا

--21201917----4550-1414621سيشيل
791371220----1,86723710436057سيراليون
--315--92958692---5069221سنغافورة
---2019757562757645-54510122سلوفاكيا
--26-26238384758943-1969125سلوفينيا

561169----6468-14922124جزر سليمان
-------------3,93825712الصومال

1312717512-------10,40918426جنوب أفريقيا
-------------1>1>2,58223جنوب السودان

--1097575808711105061-4,73610132إسبانيا
--14162432----5029-3,386161512سري النكا

2216394112---------1,10922دولة فلسطني
17x33x29x33x48-------1>1>10,12423السودان
89236212----2525-10217430سورينام
--181981827786334035-1,12711223السويد

--1418848372825599-121>83510سويسرا
--19x27x---------3,32519627اجلمهورية العربية السورية

--1,7881941467x7x----20x38x127طاجيكستان
--38284351314991057-8,49212820تايلند

--13-1115----307231111383925تيمور - ليشتي
15251121931------1,9152371013توغو

----------3939---117>توكيالو
231751930----4631-157>2422تونغا

1110y0x0x--131843524867-18613623ترينيداد وتوباغو

37x24x2724233315x20x332611-1,64014724تونس
--13,5951652818y39334143687914252023تركيا

00-----------1,00917317تركمانستان
---------------615جزر تركس وكايكوس

--15231161----4015-157>220توفالو
11,449256103150x41x----19261614718أوغندا

4,384102202x404165636881--292722أوكرانيا
--332245484668892825-8439534اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
--383782807986981913-7,64211130وآيرلندا الشمالية

14,089247113025y28y----11163447جمهورية تنزانيا املتحدة
--26x25x74727785981817-42,33213141الواليات املتحدة األمريكية

182051485363141441531x2x-47914232أوروغواي

-------------5,46116316أوزبكستان
3536262310----6046-6722229فانواتو

--162513y16y-------5,15918233فنزويال )جمهورية - البوليفارية(
13,5991414916x,y26267983819114157824فييت نام

--18582529----4733-6,750231418اليمن
4,550256122763x67x23462535323089زامبيا

30412529410------3,5602461431زمبابوي

ملخص
-------------306,03713621شرق آسيا واملحيط الهادئ

--10112325----2626-106,13711225أوروبا وآسيا الوسطى

الجدول 15 - المراهقون والمراهقات
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البلدان واملناطق

 السكان املراهقون
2020

ــمالحمايةالتغذية
ّ
التعليــم والتعل

 االنتقال إلى العمل
  R 2020–2012

 بعمر 10–19 سنة
 )باآلالف(

النسبة من 
مجموع 
 السكان 

)٪(

 النحافة
2016

 زيادة الوزن
2016

عنف الشريك 
 الحميم
–2012

  R 2020

 التنمر
  R 2018–2011

إجادة القراءةإجادة الرياضيات
خارج دائرة العمالة 
والتعليم والتدريب

البطالة
 املشاركة في 

األعمال املنزلية

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثاملجموعاملجموعاملجموعاملجموع

--2224------3332-54,02713321  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
--872526----2020-52,11010128  أوروبا الغربية

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي

105,91116229-------13212230--

1233212914----5146-77,67917629الشرق األوسط وشمال أفريقيا
--1081918-------46,31913140أمريكا الشمالية

--10302414------347,8271924719جنوب آسيا
16241213915------263,5542381023أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

11171515813------135,7942371125  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
20318121017------127,760239920  غرب ووسط أفريقيا ً

15271011816------237,4022210926أقل البلدان منوا
--12221717-------1,253,463161117العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

الجدول 15 - المراهقون والمراهقات

النحافة: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 10–19 سنة الذين ينقص 
لديهم مؤشر كتلة الجسم على األقل انحرافيين معياريين 2 عن 

الوسيط، وفق مرجع منظمة الصحة العاملية لنمو لألطفال واملراهقين 
في سن املدرسة.

 الذين لديهم 
ً
زيادة الوزن: النسبة املئوية لألطفال بعمر 10–19 عاما

مؤشر كتلة الجسم يزيد على األقل بمقدار انحراف معياري 1 عن 
الوسيط، وفق مرجع منظمة الصحة العاملية لنمو لألطفال واملراهقين 

في سن املدرسة.

عنف الشريك الحميم: النسبة املئوية للفتيات التي لديهن أو كان 
لديهن شريك حميم وتتراوح أعمارهن بين 15–19 سنة وتعرضن للعنف 

البدني و / أو الجن�سي على يد شريك حميم حالي أو سابق خالل الـ 12 
 املاضية.

ً
شهرا

التنمر: النسبة املئوية للطالب بعمر 13–15 سنة الذين أبلغوا عن 
 املاضية.

ً
تعرضهم للتنمر في يوم أو أكثر خالل الـ 30 يوما

إجادة الرياضيات: النسبة املئوية لألطفال والشباب في نهاية املرحلة 
الثانوية الدنيا الذين يحققون على األقل املستوى األدنى للكفاءة في 

الرياضيات.

إجادة القراءة: النسبة املئوية لألطفال والشباب في نهاية املرحلة الثانوية 
الدنيا الذين يحققون على األقل املستوى األدنى للكفاءة في القراءة.

خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 
15–19 سنة وليسوا منخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب.

البطالة: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 15–19 سنة املنخرطين في سوق 
العمل لكنهم عاطلون عن العمل.

املشاركة في األعمال املنزلية: النسبة املئوية للمراهقين بعمر 10–14 
سنة والذين قضوا 21 ساعة على األقل في األسبوع املرجعي في أعمال غير 

مأجورة لألسرة املعيشية.

السكان املراهقون - األمم املتحدة، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة 

السكان )2019(. التوقعات السكانية في العالم 
2019، نسخة اإلنترنت.

النحافة وزيادة الوزن - املقال الذي نشرته 
"شبكة التعاون املعنية بعامل الخطورة 

لألمراض غير السارية" بعنوان "التوجهات 
العاملية في مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض 

الوزن، وزيادة الوزن، والبدانة من عام 1975 
إلى عام 2016: تحليل تجميعي لـ 2416 دراسة 

قياس سكانية تشمل 128.9 مليون طفل، 
ومراهق، وبالغ". دورية النسيت 2017، 390 

)10113(: الصفحات 2627–2642. آخر 
تحديث: آب/ أغسطس 2019.

عنف الشريك الحميم - االستقصاءات 
الديمغرافية والصحية، واملسوح العنقودية 

متعددة املؤشرات، ومسوح وطنية أخرى. آخر 
تحديث: آذار / مارس 2021.

التنمر - دراسة السلوك الصحي عند األطفال 
في سن املدرسة )HBSC( واملسوح العاملية 

املدرسية لصحة الطالب )GSHS(. آخر 
تحديث: آب/ أغسطس 2021.

إجادة الرياضيات وإجادة القراءة - شعبة 
اإلحصاءات في األمم املتحدة. آخر تحديث: 

نيسان/ أبريل 2019.

خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب - 
منظمة العمل الدولية. آخر تحديث: شباط/ 

فبراير 2021.

البطالة - منظمة العمل الدولية. آخر تحديث: 
آب/ أغسطس 2021.

املشاركة في األعمال املنزلية - االستقصاءات 
الديمغرافية والصحية واملسوح العنقودية 

متعددة املؤشرات، ومسوحات وطنية أخرى. 
آخر تحديث: آذار / مارس 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

 R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر 

 عنها بيانات أثناء الفترة املحددة في 
عنوان العمود.

y  تختلف البيانات عن التعريف املعياري 

أو تشير إلى جزء من البلد فقط. وإذا 
اندرجت هذه البيانات ضمن الفترة 

 املرجعية املذكورة، فإنها تدخل في 
 حساب متوسطات األقاليم 

واملتوسطات العاملية.

 إلى مقامات كسرية صغيرة )عادة 
ً
p  استنادا

ما تتراوح بين 25–49 من الحاالت غير 
رد أية بيانات تستند إلى 

َ
املرّجحة(. وال ت

أقل من 25 حالة غير مرجحة.

 x  تشير البيانات إلى سنوات أو فترات 

 غير تلك املحددة في عنوان العمود. 
وهذه البيانات غير مشمولة في حساب 

املعدالت اإلقليمية والعاملية. التقديرات 
 من سنوات البيانات قبل عام 2000 

غير معروضة.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات

الجداول اإلحصائية  24٧

http://data.unicef.org/regionalclassifications


الجدول 16 - المؤشرات االقتصادية

البلدان واملناطق

اإليرادات 
الحكومية 

كنسبة 
مئوية من 

النتائج املحلي 
 اإلجمالي
–2010

  R  2019

 اإلنفاق الحكومي
  R  2019–2010 املساعدة اإلنمائية الرسمية 

  R 2019–2010

كنسبة مئوية من موازنة الحكومةكنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

املجموع
على 

الصحة
على التعليم

على الحماية 
االجتماعية

على التعليمعلى الصحة
على الحماية 

االجتماعية
التدفق الوارد بماليين 

الدوالرات

التدفق الوارد 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمتلقي

 التدفق الخارج 
بماليين الدوالرات

التدفق الخارج 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمانح

--0.54.11.81.815.74.14,28421.9-13.0أفغانستان
--25.311.52.83.69.59.712.432.5280.2ألبانيا

--1760.1--10.7--16.94.1-اجلزائر
-----18.619.3-4.63.2--أندورا
--500.1--5.4--16.410.31.1أنغوال

------------أنغويال
--271.7--11.7--16.42.9-أنتيغوا وبربودا

--180.0-15.213.3-18.815.85.95.5األرجنتني
--23.812.51.22.76.75.310.426.14203.0أرمينيا

3,2780.3--26.019.06.45.19.517.913.626.4أستراليا
1,6350.4--44.019.47.55.420.115.511.041.6النمسا

--42.810.80.92.56.42.87.419.91210.3أذربيجان
------15.9--17.914.23.1جزر البهاما

-----7.27.2-16.32.42.3-البحرين
--4,4831.4-3.09.3-10.26.30.41.3بنغالديش
-----9.912.9-29.611.32.94.4بربادوس
--30.215.94.04.814.110.612.333.82140.3بيالروس

2,3000.5--37.923.07.86.419.515.012.537.2بلجيكا
--382.2-12.521.4-29.417.53.97.6بليز
--6024.2-3.017.7-10.30.52.9-بنن

--1817.9-7.622.8-22.218.32.46.9بوتان
--7161.8--12.1--18.14.5-بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

--4652.3--15.1--38.219.56.2البوسنة والهرسك
--690.4--14.3--27.518.44.5بوتسوانا
--2900.0-10.316.5-29.720.34.06.3البرازيل

--------2.5---جزر فرجن البريطانية
-----7.111.4-25.02.34.4-بروني دار السالم

----34.716.84.24.111.611.612.731.8بلغاريا
--1,1497.5-8.822.7-18.719.02.45.4بوركينا فاسو

--58919.5-8.519.9-27.61.95.1-بوروندي
--1537.9-10.416.4-28.817.63.25.2كابو فيردي

--9843.9-5.28.8-22.84.81.32.2كمبوديا
--1,3353.5-1.116.9-15.710.90.23.1الكاميرون

3,9300.3--18.821.27.95.311.219.512.229.8كندا
--75431.6-4.27.8-8.815.00.71.1جمهورية أفريقيا الوسطى

--7076.3-5.216.4-3.60.72.5-تشاد
--700.0-18.321.3-21.414.64.65.4شيلي

--5900.0-26.2-8.18.9-16.516.83.0الصني
--9030.3-19.616.0-24.215.45.54.5كولومبيا

--786.7-2.613.3-10.30.42.5-جزر القمر
--1872.0-3.515.6-25.812.20.83.5الكونغو

----10.8-------جزر كوك
--25.217.45.57.010.427.826.131.3600.1كوستاريكا

----40.319.75.73.914.612.38.731.0كرواتيا
--5003.0--15.2--30.19.9-كوبا

----40.216.62.95.812.66.615.931.0قبرص
2600.1--32.219.76.33.912.615.59.930.5تشيكيا

--1,2012.1-5.118.3-12.310.11.23.3كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
--------151---

--3,0266.2-4.514.0-6.50.51.5-جمهورية الكونغو الدميقراطية
2,3690.8--39.723.88.47.821.616.615.343.5الدامنرك

--2728.4-4.314.0-20.61.23.6-جيبوتي
--519.0-7.09.4-4.35.6--دومينيكا

--1340.2--15.4--15.511.12.5اجلمهورية الدومينيكية
--5250.5-11.412.6-14.54.25.0-إكوادور

--29.01,7410.6-9.54.7-21.07.71.4مصر
--24.016.04.53.64.418.814.916.83061.2السلفادور

--640.8--3.2--19.226.00.6غينيا االستوائية
--2776.5--2.4--26.60.6-إريتريا
----35.219.94.95.013.212.512.833.9إستونيا

--731.8-6.024.8-20.72.17.1-إسواتيني
--4,8105.0-4.827.1-7.89.20.84.7إثيوبيا
--1392.8-7.214.3-24.919.82.33.9فيجي
1,0600.4--36.623.07.16.424.013.311.945.1فنلندا
9,6220.4--43.523.18.35.523.914.89.742.9فرنسا
--1170.8-9.411.2-19.411.01.62.7غابون
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الجدول 16 - المؤشرات االقتصادية

البلدان واملناطق

اإليرادات 
الحكومية 

كنسبة 
مئوية من 

النتائج املحلي 
 اإلجمالي
–2010

  R  2019

 اإلنفاق الحكومي
  R  2019–2010 املساعدة اإلنمائية الرسمية 

  R 2019–2010

كنسبة مئوية من موازنة الحكومةكنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

املجموع
على 

الصحة
على التعليم

على الحماية 
االجتماعية

على التعليمعلى الصحة
على الحماية 

االجتماعية
التدفق الوارد بماليين 

الدوالرات

التدفق الوارد 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمتلقي

 التدفق الخارج 
بماليين الدوالرات

التدفق الخارج 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمانح

--19410.8-4.411.2-8.20.92.4-غامبيا
--20.813.02.83.56.710.313.023.44972.9جورجيا

24,7360.7--29.420.48.94.919.720.011.043.7أملانيا
--9361.4-6.418.6-15.08.91.44.0غانا

3690.2--41.8-19.38.5-45.819.54.0اليونان
--151.3-7.714.0-1.73.2--غرينادا

--3940.5-16.724.2-11.211.12.13.2غواتيماال
--5814.8-4.114.9-14.80.62.3-غينيا

--1218.4-3.016.2-13.39.70.62.1غينيا - بيساو
--1132.2-10.716.0-3.75.5--غيانا

--7265.1-4.814.4-7.50.92.8-هايتي
------------الكرسي الرسولي

--4582.0-10.723.0-23.413.52.86.1هندوراس
1990.2--37.619.64.64.713.39.910.128.5هنغاريا
590.3--28.924.37.07.710.816.617.725.5آيسلندا

--2,6110.1-3.414.1-13.112.01.03.8الهند
--0.1-630-12.38.81.43.61.38.520.58.0إندونيسيا

--2100.0-21.821.1-11.64.04.0-إيران )جمهورية - اإلسالمية(
--2,2120.9--6.2--38.523.62.0العراق
8030.3--24.412.05.13.58.920.213.536.3آيرلندا

----31.222.64.96.111.112.115.728.4إسرائيل
5,0870.3--40.218.76.44.021.213.28.343.5إيطاليا

--1270.8-13.017.3-29.613.53.95.2جامايكا
10,4170.2--19.89.23.216.223.68.441.8-اليابان
--2,7976.3-12.410.0-22.015.03.83.1األردن

--14.99.11.82.65.99.113.930.2540.0كازاخستان
--3,2513.5-8.519.1-20.113.12.25.3كينيا

--2.25714.8-2.26.0-114.873.99.3كيريباس
------8.9--22.74.4-الكويت

--28.616.82.86.010.48.415.731.04495.7قيرغيزستان
--6323.6-4.411.8-14.00.92.9-جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

----40.419.13.74.412.19.612.031.5التفيا
--1,5253.0-13.38.6-19.215.94.22.4لبنان

--1465.2-11.613.9-37.039.65.47.0ليسوتو
--59722.0-5.28.1-19.71.72.6-ليبريا
--3160.6--6.4--3.8--ليبيا

--------2.6---ليختنشتاين
----31.916.84.33.812.412.711.835.5ليتوانيا

3911.0--41.617.14.53.618.010.78.542.7لكسمبرغ
--7565.6-10.519.8-11.614.31.72.8مدغشقر

--1,20616.1-9.815.8-17.913.92.74.7مالوي
--60.0-8.517.9-17.511.71.94.2ماليزيا
--721.4-21.411.3-15.46.64.1-ملديف

--1,86311.1-5.416.5-15.415.71.13.8مالي
----37.217.25.74.810.815.613.529.1مالطة

--6619.2-12.115.0--32.256.37.6جزر مارشال
--4125.5-6.19.5-12.81.61.9-موريتانيا

--23.015.32.54.76.810.018.726.5220.1موريشيوس
--5360.0-10.517.6-18.611.42.74.5املكسيك

--9324.0-4.822.3-3.312.4-44.7ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
-----6.67.0-1.41.5--موناكو
--28.712.12.24.16.47.712.621.33152.5منغوليا

--971.7--10.6--17.85.1-اجلبل األسود
------------مونتسيرات

--7580.6--7.2--25.519.42.1املغرب
--1,90812.7-5.617.9-28.921.71.75.5موزامبيق

--13.918.30.71.90.93.510.54.62,0802.8ميامنار
--1481.2--10.7--34.125.93.7ناميبيا
--5.95431.2-6.17.4-7.9-108.5ناورو
--1,3614.4-4.614.1-25.011.61.55.1نيبال

4,9660.6--39.424.56.55.215.415.412.236.7هولندا
4380.3--33.718.56.96.310.619.316.729.3نيوزيلندا
--3893.2-18.817.9-19.115.65.14.4نيكاراغوا

--1,49011.1-8.416.8-17.22.43.5-النيجر
--3,5170.8--4.4--5.90.6-نيجيريا

------------نيوي
--1421.2--12.4--28.514.03.8مقدونيا الشمالية

الجداول اإلحصائية  249



الجدول 16 - المؤشرات االقتصادية

البلدان واملناطق

اإليرادات 
الحكومية 

كنسبة 
مئوية من 

النتائج املحلي 
 اإلجمالي
–2010

  R  2019

 اإلنفاق الحكومي
  R  2019–2010 املساعدة اإلنمائية الرسمية 

  R 2019–2010

كنسبة مئوية من موازنة الحكومةكنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

املجموع
على 

الصحة
على التعليم

على الحماية 
االجتماعية

على التعليمعلى الصحة
على الحماية 

االجتماعية
التدفق الوارد بماليين 

الدوالرات

التدفق الوارد 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمتلقي

 التدفق الخارج 
بماليين الدوالرات

التدفق الخارج 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمانح

4,3801.1--47.824.48.67.919.817.416.038.2النرويج
-----8.011.1-24.63.65.0-ُعمان

--2,1710.8-5.314.5-11.71.12.9-باكستان
--258.7--16.8--28.433.16.4باالو
--710.1-21.413.0-13.611.94.63.2بنما

--6672.8-7.48.7-1.71.9-14.2بابوا غينيا اجلديدة
--1300.4-15.318.2-17.411.82.93.4باراغواي

--4760.2-15.317.5-19.613.33.33.8بيرو
--9050.2--6.6--16.112.51.4الفلبني
6630.1--34.518.04.54.616.810.811.140.0بولندا

3430.2--37.416.95.85.017.013.411.139.7البرتغال
-----6.38.6-18.51.92.7-قطر

2,2460.2--21.9-28.017.24.44.35.214.0جمهورية كوريا
--27.114.23.75.411.112.017.535.43432.7جمهورية مولدوفا

-----12.710.1-29.717.34.43.1رومانيا
----27.418.33.24.712.09.813.531.6االحتاد الروسي

--1,19111.9-8.910.8-20.715.82.43.1رواندا
--303.6-7.48.6-2.52.6-27.9سانت كيتس ونيفس

--321.6-8.214.4-2.13.3-19.4سانت لوسيا
--8410.3-10.118.8-3.15.7-27.2سانت فنسنت وجزر غرينادين

--12415.2-11.010.5-3.84.2-29.0ساموا
----41.119.46.03.618.423.414.041.2سان مارينو

--5112.3-10.820.1-2.85.1--سان تومي وبرينسيبي
------10.9--31.223.84.0اململكة العربية السعودية

--1,4446.3-4.321.5-19.713.60.94.8السنغال
--41.116.65.13.616.512.48.837.55711.2صربيا

--37.721.43.84.46.410.211.716.9161.1سيشيل
--59514.6-7.233.9-8.41.67.7-سيراليون
----21.210.32.22.90.915.328.85.6سنغافورة
1060.1--39.019.75.33.914.312.79.833.6سلوفاكيا
810.2--38.818.46.04.816.613.812.038.1سلوفينيا

--22414.2--7.9--3.5-26.3جزر سليمان
---0.41,866--0.0--0.011.9الصومال

--32.421.34.56.56.013.319.513.59710.3جنوب أفريقيا
--1,88515.9-2.10.9-7.30.71.5-جنوب السودان

4,2780.3--28.018.96.34.217.415.210.242.0إسبانيا
--1970.2-8.311.3-12.69.41.52.1سري النكا

--2,23412.0----5.3-20.2-دولة فلسطني
--1,6255.6--6.8--9.53.61.0السودان
--230.7--16.8--5.3--سورينام
4,8940.9--32.925.99.37.619.118.615.838.7السويد

3,5820.5--18.411.93.75.112.911.015.639.4سويسرا
---10,250--4.5--1.6--اجلمهورية العربية السورية

--3673.9-6.116.4-17.82.05.2-طاجيكستان
0.11680.0-338-19.316.12.94.13.115.019.115.0تايلند

--68.047.42.66.814.05.47.911.02368.7تيمور - ليشتي
--4127.5-4.321.8-19.416.01.15.4توغو

------------توكيالو
--10820.1--7.5--18.93.2-تونغا

------11.0--3.4-29.7ترينيداد وتوباغو
--9842.6-13.622.6-31.420.54.26.6تونس
30.68250.16,4880.8-10.69.3-30.615.53.2تركيا

--250.1-8.722.8-7.81.23.0-تركمانستان
-----12.1--2.9---جزر تركس وكايكوس

--3655.8--13.7--15.2--توفالو
--13.28.81.02.10.25.110.91.52,1006.1أوغندا

--31.919.93.75.415.18.913.136.41,1480.7أوكرانيا
----8.1-2.37.2-4.613.32.2اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

35.418.87.95.414.819.214.236.0--18,0530.7

--2,1533.5-9.420.6-13.78.51.63.7جمهورية تنزانيا املتحدة
34,4120.2--19.9-17.514.08.55.07.522.5الواليات املتحدة األمريكية

--420.1-20.215.2-34.015.06.75.0أوروغواي
--21.016.42.05.36.57.923.023.71,1562.0أوزبكستان

--13113.8-7.012.7-31.514.92.14.5فانواتو
--2840.0--3.7--14.61.7-فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

--1,0950.4-9.314.5-6.52.74.2-فييت نام
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الجدول 16 - المؤشرات االقتصادية

البلدان واملناطق

اإليرادات 
الحكومية 

كنسبة 
مئوية من 

النتائج املحلي 
 اإلجمالي
–2010

  R  2019

 اإلنفاق الحكومي
  R  2019–2010 املساعدة اإلنمائية الرسمية 

  R 2019–2010

كنسبة مئوية من موازنة الحكومةكنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

املجموع
على 

الصحة
على التعليم

على الحماية 
االجتماعية

على التعليمعلى الصحة
على الحماية 

االجتماعية
التدفق الوارد بماليين 

الدوالرات

التدفق الوارد 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمتلقي

 التدفق الخارج 
بماليين الدوالرات

التدفق الخارج 
كنسبة مئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي للمانح

--20.34,39719.5-7.12.2-0.5--اليمن
--9764.3-7.017.0-19.617.71.94.6زامبيا

--9754.9-7.619.0-23.225.61.35.9زمبابوي

ملخص
--0.2-23.7-7.39.8-16.615.33.1شرق آسيا واملحيط الهادئ

----32.518.55.34.815.412.812.336.3أوروبا وآسيا الوسطى
--1.0-28.616.73.24.511.29.514.031.0  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

0.5---35.720.07.15.018.515.611.240.4  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
23.616.03.95.2-12.416.9--0.3--

--2.3---10.0--25.815.22.8الشرق األوسط وشمال أفريقيا
0.2---20.9-17.614.78.55.07.922.2أمريكا الشمالية

--0.8--3.613.7-13.011.40.93.5جنوب آسيا
--5.0--6.318.5-16.311.21.34.0أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

--5.5--7.619.5-16.413.11.84.5  شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
--4.4--4.817.0-9.10.93.1-  غرب ووسط أفريقيا

ً
--6.7--5.115.7-13.610.81.03.1أقل البلدان منوا

--u 1.3-19.014.22.94.19.29.115.026.0العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

رغم أنه ميكن حتليل آثار اإليرادات احلكومية وبيانات اإلنفاق على املساواة بني اجلنسني، ال توجد نقاط بيانات كافية متاحة لتقدميها.

اإليرادات الحكومية كنسبة مئوية من النتائج املحلي اإلجمالي: 
اإليرادات النقدية من الضرائب واملساهمات االجتماعية وغيرها من 
اإليرادات كالغرامات والرسوم واإليجارات والدخل من املمتلكات أو 

 ولكنها مستثناة ها هنا.
ً
عتبر املنح إيرادات أيضا

ُ
املبيعات. ت

اإلنفاق الحكومي: يشمل اإلنفاق الحكومي االستهالكي النهائي العام 
( جميع النفقات الحكومية الحالية 

ً
)االستهالك الحكومي العام سابقا

لشراء السلع والخدمات )بما في ذلك تعويضات املوظفين(. كما يشمل 
 معظم نفقات الدفاع واألمن الوطنيين، ولكنه يستبعد النفقات 

ً
أيضا

العسكرية الحكومية التي تسهم في تكوين رأس املال الحكومي.

 عنه كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي: 
ً
اإلنفاق الحكومي معبرا

إجمالي اإلنفاق الحكومي وكذلك نفقات معينة على الصحة والتعليم 
والحماية االجتماعية.

 عنه كنسبة مئوية من اإلنفاق الحكومي 
ً
اإلنفاق الحكومي معبرا

اإلجمالي: نفقات معينة على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية.

املساعدة اإلنمائية الرسمية )صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية(: 
عرَّف تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية على أنها تلك التدفقات التي 

ُ
ت

ترد إما إلى البلدان واملناطق املدرجة في قائمة متلّقي املساعدة اإلنمائية 

الرسمية التي تصدرها لجنة املساعدة اإلنمائية أو ترد إلى مؤسسات 
التنمية املتعددة األطراف وتحقق شروط أن تكون: )أ( مقدمة من 

وكاالت رسمية، قد تكون حكومات دول أو حكومات محلية، أو 
أجهزتها التنفيذية؛ )ب( وأن يكون الهدف األسا�سي لكل معاملة من 

معامالت املساعدة هو تعزيز التنمية االقتصادية والرفاهية في البلدان 
النامية؛ و )ج( ذات طابع ميّسر.

املساعدة اإلنمائية الرسمية )صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية( 
 عنها كتدفق خارج للموارد )بالدوالر األمريكي، 

ً
للبلدان املانحة: معبرا

وكنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي(.

املساعدة اإلنمائية الرسمية )صافي املساعدة اإلنمائية الرسمية( 
 عنها كتدفق داخل للموارد )بالدوالر األمريكي، 

ً
للبلدان املتلقية: معّبرا

وكنسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي(.

املساعدة اإلنمائية الرسمية - منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي. آخر تحديث: 

أيار/ مايو 2021.

اإليرادات الحكومية كنسبة مئوية من الناتج 
املحلي اإلجمالي- مؤشرات التنمية العاملية. 

آخر تحديث: أيار/ مايو 2021.

اإلنفاق الحكومي - مؤشرات التنمية 
العاملية. آخر تحديث: حزيران/ يونيو 2021. 

اإلحصاءات املالية الحكومية التي يصدرها 
صندوق النقد الدولي. آخر تحديث: نيسان/ 

أبريل 2021

–  البيانات غير متوفرة.

R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها 

بيانات أثناء الفترة املحددة في عنوان 
العمود.

u   يشير املتوسط لكل البلدان املتلقية 

في العالم.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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الجدول 17 - التمكين االقتصادي للنساء

البلدان واملناطق

مؤشر املؤسسات 
االجتماعية 
 والجنسانية 

)SIGI( 
2019

األطر 
القانونية 
املتعلقة 

باملساواة بين 
الجنسين في 

 التوظيف
2019

استحقاقات 
إجازة 
 األمومة
2021

استحقاقات 
 إجازة األبّوة

2021

 التحصيل العلمي
  R 2019–2014

 معدل املشاركة في سوق العمل
  R 2020–2010

 معدل البطالة
  R 2020–2010

ملكية الهواتف 
 املحمولة

  R 2020–2014

 الشمول املالي
  R 2020–2014 اإلناثالذكوراإلناثالذكورالتعليم الثانوي األعلى

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراملجموعالحضريةالريفيةاملجموعالحضريةالريفيةاملجموعالحضريةالريفيةاملجموعالحضريةالريفيةاإلناثالذكور

أفغانستان
ً
237--75727524172210121083514--نعمال-عالي جدا

4238--64706850545310131291211--نعمنعم80منخفضألبانيا
7465681319178111019212093835629--نعمنعم--اجلزائر
----------------4847----أندورا
3622--201287737990667621171147نعمال--أنغوال

----------------------أنغويال
------------------الال--أنتيغوا وبربودا

4651--5559697573495351710991211نعمال60-األرجنتني
909068636549394311231811272076775641النعم80منخفضأرمينيا

أستراليا
ً
10099--8077687371586261465465نعمنعم100منخفض جدا

النمسا
ً
9898--8674676767565555265264نعمنعم100منخفض جدا

928566727060656335447688792928النعم-منخفضأذربيجان
----798382687170101010101010--الال--جزر البهاما

66638489874446450114551001008675نعمال--البحرين
بنغالديش

ً
362781828239313634369754316536النعم20عالي جدا

----677069606362101010101010--الال50-بربادوس
68747255605847624494968181--النعم50منخفضبيالروس

بلجيكا
ً
9899--7168605959524949466455نعمنعم-منخفض جدا

4452--83798143585036491010--النعم--بليز
4929--766973726569142143--نعمنعم-متوسطبنن

3928--2014737674644960132263نعمال--بوتان
بوليفيا )دولة - املتعددة 

القوميات(
5554--4639937581785864153154نعمال70منخفض

6355--7552585858344237121614191819نعمنعم-منخفضالبوسنة والهرسك
5647--787576636765131514202121--الال--بوتسوانا
45506876743858558111013141483867368نعمنعم80منخفضالبرازيل

--7677------------------جزر فرجن البريطانية
--687473535756115613789199--الال--بروني دار السالم

7174--7875566764405550835834نعمنعم100منخفضبلغاريا
5135--427770756056594753105نعمنعم-متوسطبوركينا فاسو

84797078845881182081251287نعمال--بوروندي
--202061716740605391413813127371نعمال70-كابو فيردي

15589848880697700000032332222الال-منخفضكمبوديا
الكاميرون

ً
3930--847881786371153184--نعمنعم50عالي جدا

كندا
ً
100100--8485687170596261666555نعمنعم-منخفض جدا

1810--856880695565284394--نعمنعم-عاليجمهورية أفريقيا الوسطى
2915--826677685564142142--نعمنعم-عاليتشاد
605875737343535257778887977871نعمنعم80متوسطشيلي

85707668566146535497958476--نعمنعم--الصني
كولومبيا

ً
485185798043595649810131372744942نعمنعم90منخفض جدا

2618--57575735343458691210--النعم--جزر القمر
3121--786771776168314931710--النعم--الكونغو

----------------------جزر كوك
3841797777435552810916151586867561النعم60منخفضكوستاريكا

كرواتيا
ً
9083--585858414845666877--نعمنعم100منخفض جدا

----636866394241122122------كوبا
747263717051605866698899988790نعمنعم90منخفضقبرص
تشيكيا

ً
958768696951545322222296968479نعمنعم90منخفض جدا

15768596345444515316471644736نعمنعم80عاليكوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
------947588786374173152----

3917725966734661210518353332724نعمنعم-متوسطجمهورية الكونغو الدميقراطية
الدامنرك

ً
78806468675560584554658283100100نعمنعم90منخفض جدا

72656953485191311914116152179--نعمنعم--جيبوتي
------------------الال--دومينيكا

اجلمهورية الدومينيكية
ً
465182798046565435410101071705854نعمنعم90منخفض جدا

444387788164525514326562586043نعمال80منخفضإكوادور
6767736971182019687182621100983927الال--مصر

312879747635514535444481783824نعمنعم90منخفضالسلفادور
----646967525655698698--نعمال--غينيا االستوائية

----92748676627241364137--الال--إريتريا
إستونيا

ً
9898--8491657471526058544555نعمنعم100منخفض جدا

3027--527157436449231521252224--الال--إسواتيني
4129--897385776373142263--نعمنعم30منخفضإثيوبيا
----4247817277373938254465نعمنعم80-فيجي
فنلندا

ً
75765965635257566875769998100100نعمنعم100منخفض جدا

فرنسا
ً
7367596060515151610979880789791نعمنعم90منخفض جدا

6454--596462414543121514272828--نعمنعم-عاليغابون
--6669685350514971014128574--نعمنعم--غامبيا

9392806773664855619135161092885864النعم-منخفضجورجيا
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  R 2020–2014 اإلناثالذكوراإلناثالذكورالتعليم الثانوي األعلى
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أملانيا
ً
9999--8780686767575556244233نعمنعم100منخفض جدا

72717265636426436480686254--الال-متوسطغانا
8685--5752586160414645121514192222نعمنعم100منخفضاليونان
--9095--------------الال--غرينادا

4642--2627908386324841132343نعمال60منخفضغواتيماال
غينيا

ً
123645160675463311527386692720النعم50عالي جدا

--8467797057662632638761--الال--غينيا - بيساو
----696267405043121212171617--الال--غيانا

3530--78677370586461711102316--الال-متوسطهايتي
----------------------الكرسي الرسولي

5041--2224928186435852285587الال60منخفضهندوراس
7872--8172676666484948533434نعمنعم90منخفضهنغاريا
----797979687170444333--نعمنعم100-آيسلندا

8377--7775762219215653105--النعم40متوسطالهند
383185808256525435434369584651نعمال-عاليإندونيسيا

إيران )جمهورية - اإلسالمية(
ً
48497771721917186111014201880569692نعمنعم-عالي جدا

العراق
ً
7674747131210101013343185862620--النعم70عالي جدا

آيرلندا
ً
687367706954585656555583839595نعمنعم90منخفض جدا

828170686864596034434495949294النعم70-إسرائيل
إيطاليا

ً
504858595939424199911111193909692نعمنعم-منخفض جدا

7671735961605768111096977978--الال50منخفضجامايكا
69737252545423323293919898--نعمنعم70منخفضاليابان
األردن

ً
5627--676164151415131815212724--نعمال40عالي جدا

989772787659656335446589885760النعم70منخفضكازاخستان
75797774687214216348478678--نعمال90متوسطكينيا

--5353--------------الال--كيريباس
273985898848505011157699998373الال--الكويت

934139-7574754941444667109--النعم40منخفضقيرغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية
83758080707701101184732632--نعمنعم-منخفض

التفيا
ً
9493--8892657068525856967755نعمنعم100منخفض جدا

لبنان
ً
5733--68757222242336571110--الال50عالي جدا

79727663586018232026302884874546--الال-متوسطليسوتو
4428--897380836372164142--النعم-عاليليبريا
7160--626765323534131615232524--النعم--ليبيا

----------------------ليختنشتاين
ليتوانيا

ً
8986637168536057105775696968581نعمنعم100منخفض جدا

9998--7068636765525755476466نعمنعم100-لكسمبرغ
91808987738315216242322016--النعم40عاليمدغشقر

3830--8176807462734755147--الال70عاليمالوي
585977807753455125336497948882الال30-ماليزيا
----838685414242586475--نعمال--ملديف

4526--1148376816248587677138نعمنعم-عاليمالي
9897--4743736767524848233344نعمنعم90منخفضمالطة

------------------الال--جزر مارشال
2615--6363632630286121081512--نعمنعم--موريتانيا

677371434645354711984789387--نعمنعم90-موريشيوس
373582777934494624434473704133نعمال80منخفضاملكسيك

------------------الال--ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
----------------------موناكو
80667169495538636595949195--النعم-منخفضمنغوليا

6968--606664454948131615141716--النعم60-اجلبل األسود
----------------------مونتسيرات

املغرب
ً
83627026192261098131195944117--نعمنعم70عالي جدا

126837279866377173111437265133نعمال70منخفضموزامبيق
78727647454601001168572626--نعمنعم-عاليميامنار
8181--547163496156162421132219--الال70منخفضناميبيا
----------------------ناورو
5042--8675848664822731103--نعمنعم60متوسطنيبال

هولندا
ً
7568697070595959243333868299100نعمنعم100منخفض جدا

نيوزيلندا
ً
9999--7268797475686465344454النعم90منخفض جدا

نيكاراغوا
ً
3725--918085375850285555--نعمال-منخفض جدا

88718466406102102077552011--نعمنعم--النيجر
6463634750496149511849325127--الال30عالينيجيريا

----------------------نيوي
8073--706566464545141817181818--نعمنعم80-مقدونيا الشمالية

النرويج
ً
99100--7878676868586261444343نعمنعم100منخفض جدا

456378858425403601168798968464الال--ُعمان
باكستان

ً
332184798228122245431046526357النعم20عالي جدا

------------------الال--باالو
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5142--867880525655254376--نعمنعم80-بنما
----465448465046363131--الال--بابوا غينيا اجلديدة

5146--3939878485556260465898نعمنعم100متوسطباراغواي
635395838588667104304384795134نعمنعم100منخفضبيرو

الفلبني
ً
3039--747273454947232233--نعمنعم100عالي جدا

بولندا
ً
8588--8783666666475049333434نعمنعم100منخفض جدا

البرتغال
ً
9491--3539636565495655566777نعمنعم100منخفض جدا

37609296955358570000101001006962الال--قطر
837076727356535434434497959595نعمنعم70منخفضجمهورية كوريا

4345--7774405445344438656454نعمنعم90منخفضجمهورية مولدوفا
رومانيا

ً
736366656542484654443397956254نعمنعم100منخفض جدا

65727048575574574497977576--النعم-منخفضاالحتاد الروسي
5645--128857883877184041051نعمال90منخفضرواندا

------------------الال--سانت كيتس ونيفس
----727976657169121514151817--الال--سانت لوسيا

----4044738077545957192120151817الال--سانت فنسنت وجزر غرينادين
----5461562941317107101010--نعمال--ساموا

----------------5256النعم--سان مارينو
----7871744340427119182321--النعم--سان تومي وبرينسيبي

555376797822222223324232398958158نعمال--اململكة العربية السعودية
4738--1756154573436353963107نعمنعم-متوسطالسنغال
صربيا

ً
78666761634848488111010121193927370نعمنعم100منخفض جدا

------------------نعمنعم--سيشيل
516358486358113563465452515--الال-عاليسيراليون
7771767978606362233243898810096نعمنعم-منخفضسنغافورة
سلوفاكيا

ً
8583--9183686868515352756756النعم100منخفض جدا

سلوفينيا
ً
877863626353535344455598979897نعمنعم90منخفض جدا

----908186867882011011--الال--جزر سليمان
4434--7963742419229231392413--النعم--الصومال

626049696337565031262733303158616870نعمنعم-منخفضجنوب أفريقيا
135--7963747561718201192413--نعمال--جنوب السودان

إسبانيا
ً
505059646446535212131317161697979692نعمنعم100منخفض جدا

7473--6264747374343034333767الال-عاليسري النكا
424376697019181812232129444179703416الال40-دولة فلسطني

71656831272911131123392970542010--الال--السودان
--616664374139354913119493--نعمنعم60-سورينام
السويد

ً
99100--7776666968596261677677نعمنعم100منخفض جدا

سويسرا
ً
9899--8983757373656263344455النعم90منخفض جدا

2720--787174151415486172420--النعم--اجلمهورية العربية السورية
5242--8576465250273029598365النعم-متوسططاجيكستان

343376757558605911111188888480الال60متوسطتايلند
----7566736551622833176--نعمال--تيمور - ليشتي

62616158545637515349395338--نعمنعم-عاليتوغو
----------------------توكيالو

--5852563936383334448884--الال--تونغا
8874--687271485150344344--النعم80منخفضترينيداد وتوباغو

70696917292511131222222283774628--نعمال-عاليتونس
8354--4633687572333534101412141816نعمنعم-منخفضتركيا

914636-687472424644365132------تركمانستان
----------------------جزر تركس وكايكوس

----------------------توفالو
6653--737473686567121162--نعمال80عاليأوغندا

6561--6164634548471089888--النعم50منخفضأوكرانيا
70669095935153521215761001009376نعمال60-اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وآيرلندا الشمالية

ً
9796--7877656968555958344244نعمنعم90منخفض جدا

90838785728013216369525242--نعمال80عاليجمهورية تنزانيا املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية

ً
----8990637069535857444444نعمال-منخفض جدا

27347773735056562887121176786861نعمنعم90منخفضأوروغواي
979574767548504947647677593836النعم--أوزبكستان

----837179645461142131--الال--فانواتو
7770--5965757575424242477688نعمنعم--فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

3130--867582786473232232--نعمنعم80منخفضفييت نام
اليمن

ً
112--707271586121012242825--الال-عالي جدا

82757974677012101112141344455240--النعم-متوسطزامبيا
1699283898764781115116673725952النعم70متوسطزمبابوي
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ملخص
48h41h83727664555935434392887570----شرق آسيا واملحيط الهادئ

726765676747525067777791898379--90-أوروبا وآسيا الوسطى
706266716945504878778893916862----  أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

736964656550535257677789889593--96-  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي
-80--4547807677455453487710979795852

575875727317211979817222092845641----الشرق األوسط وشمال أفريقيا
100100--8990647069535857444444----أمريكا الشمالية

36k27k7876772520245654105--7463--36-جنوب آسيا
31227668736655614116413757444634--52-أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

  شرق أفريقيا واجلنوب 
األفريقي

-62--38338173787159674127617956494940

2510716468585155410639557414328--38-  غرب ووسط أفريقيا
ً
2918817278614857374411657414128--44-أقل البلدان منوا

585578727447484747548683756961--58-العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

الجدول 17 - التمكين االقتصادي للنساء

مؤشر املؤسسات االجتماعية والجنسانية )SIGI(: مستوى التمييز بين 
 على أنه التمييز في األسرة، 

ً
الجنسين في املؤسسات االجتماعية معرفا

وتقييد قوامية اإلنسان على جسده، وتقييد الوصول إلى املوارد اإلنجابية 
واملالية، وتقييد الحريات.

األطر القانونية التي تعزز وتفرض وترصد املساواة بين الجنسين في 
التوظيف واالستحقاقات االقتصادية: قياسات كنسبة مئوية من 
اإلنجاز، من 0 إلى 100 حيث تمثل 100 أفضل املمارسات والجهود 

الحكومية إلقامة أطر قانونية تعزز وتفرض وترصد املساواة بين الجنسين 
في التوظيف واالستحقاقات االقتصادية.

استحقاقات إجازة األمومة: ما إذا كان القانون ينص على إجازة أمومة 
 أو أكثر وفق معايير منظمة العمل الدولية.

ً
مأجورة ملدة 14 أسبوعا

استحقاقات إجازة األبّوة: ما إذا كان القانون ينص على إجازة أبّوة 
مأجورة )مهما كانت مدتها(.

 فما فوق الذين 
ً
التحصيل العلمي: النسبة املئوية للسكان بعمر 25 عاما

أتموا التعليم الثانوي العالي على األقل )التصنيف الدولي املوحد للتعليم 
.)ISCED3

معدل املشاركة في سوق العمل: نسبة سكان البلد ممن هم في سن 
العمل املنخرطين بنشاط في سوق العمل، إما بالعمل أو بالبحث عن 

عمل. 

معدل البطالة: النسبة املئوية لألشخاص الذين هم في سوق العمل 
لكنهم عاطلون عن العمل.

.
ً
 محموال

ً
ملكية الهواتف املحمولة: نسبة األفراد الذين يملكون هاتفا

الشمول املالي: النسبة املئوية للبالغين )15 سنة فأكثر( الذين أبلغوا أنهم 
( في أحد البنوك أو املؤسسات املالية 

ً
 أو مشتركا

ً
 )فرديا

ً
يملكون حسابا

 خدمة مالية عبر الهاتف املحمول 
ً
األخرى أو أنهم قد استخدموا شخصيا

في األشهر الـ 12 املاضية.

مؤشر املؤسسات االجتماعية والجنسانية 
)SIGI( - منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي. آخر تحديث: آذار / مارس 2019.

األطر القانونية التي تعزز وتفرض وترصد 
املساواة بين الجنسين في التوظيف 

واالستحقاقات االقتصادية - هيئة األمم 
املتحدة للمرأة، مجموعة البنك الدولي، 

مركز التنمية التابع ملنظمة التعاون والتنمية 
في امليدان االقتصادي. آخر تحديث: أيار/ 

مايو 2021.

استحقاقات إجازة األمومة - مشروع املرأة 
واألعمال والقانون التابع للبنك الدولي: آخر 

تحديث: شباط/ فبراير 2021.

استحقاقات إجازة األبوة - مشروع املرأة 
واألعمال والقانون التابع للبنك الدولي: آخر 

تحديث: شباط/ فبراير 2021.

التحصيل العلمي - معهد اليونسكو لإلحصاء. 
آخر تحديث: آذار/ مارس 2021.

معدل املشاركة في سوق العمل - منظمة 
العمل الدولية. آخر تحديث: حزيران/ 

يونيو 2021.

معدل البطالة - منظمة العمل الدولية. آخر 
تحديث: حزيران/ يونيو 2021. 

ملكية الهواتف املحمولة - االتحاد الدولي 
لالتصاالت. آخر تحديث: أيار/ مايو 2021.

الشمول املالي - البنك الدولي. آخر تحديث: 
 أيار/ مايو 2021.

تشير البيانات القطرية املتعلقة بمؤشرات 
أهداف التنمية املستدامة املدرجة في هذا 

الجدول )األطر القانونية املتعلقة باملساواة 
بين الجنسين في التوظيف، وملكية الهواتف 

املحمولة، والشمول املالي( إلى أحدث سنة 
متاحة كما ورد في قاعدة البيانات العاملية 

ألهداف التنمية املستدمة نسخة 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

k  باستثناء الهند

h  باستثناء الصين.

 R  تشير البيانات إلى أحدث سنة تتوفر عنها بيانات 
أثناء الفترة املحددة في عنوان العمود.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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الجدول 18 - الهجرة

البلدان 
واملناطق

 أعداد املهاجرين الدوليين
2020

 الالجئون بحسب البلدان املضيفة
2020

 الالجئون بحسب البلدان األصلية
2020

 املشردون داخليا
2020ً

 حاالت التشّرد الداخلي الجديدة
2020

املجموع 
)باآلالف(

دون سن 18 
)باآلالف(

املجموع 
كحصة من 

التعداد 
السكاني 

الوطني )٪(

دون 18املجموع
لكل 

1,000 من 
السكان

لكل 
دوالر من 
نصيب 

الفرد من 
الدخل 
القومي 
اإلجمالي

دون 18املجموع T  دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

  T دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

14454072,27840,49121362,594,7751,118,5724,664,0002,277,8697624450,000219,7779010أفغانستان
---------49242115580015,536ألبانيا

23801009,6003,3630100-2244,698-25034197,671اجلزائر
--------1515----46359أندورا
790419010015,0007,9540100-198,264-656128225,806أنغوال

---------0-0-61380أنغويال
---------00118-292300أنتيغوا وبربودا

16501003,7001,0750100-2,28234654,04530900139األرجنتني
3,50085323778001951000-190136107,93038,708362310,518أرمينيا

5,1001,169010051,00011,6870100-2135-7,6866333057,451أستراليا
---------16333-1,73813919141,866النمسا

2522821,58250600101,53136,281735,000200,087100084,00022,8671000أذربيجان
--25066010000-6471625000544جزر البهاما

---------93659552565900554البحرين
772,000248,18155454,443,2301,428,4020100-2,1155891866,534448,685544718,993بنغالديش
---------00245-353120بربادوس
---------003,199-1,06746112,915بيالروس

---------6133-2,0051961765,033بلجيكا
6,3002,1980100--00-0078-6251629بليز
6,0002,90558427,0003,3890100-3948831,40139701666بنن

120360100--6,8082,05600----5447بوتان
بوليفيا )دولة - املتعددة 

القوميات(
1646211,156-00580-13,0004,662010013,0004,6620100

99,00017,19510009101580100-2115,621-36515,257البوسنة والهرسك
78030501007803050100-11016563725100206بوتسوانا
20,0005,0060100358,00089,6030100-061,588-1,080244159,147البرازيل

--------------22373جزر فرجن البريطانية
--------002010-1128260بروني دار السالم

---------32525-18466321,168بلغاريا
724139320,25211,50412615,7688,2981,095,000559,526982535,000273,376964بوركينا فاسو

345102375,47642,3306270373,036197,21498,00050,539227851,31026,461199بوروندي
7502490100--00-0025-16130كابو فيردي

26094010066,00023,8300100-0011,901-79700كمبوديا
5792072436,406244,2641629178,56039,1541,033,000502,046973239,000116,1565149الكاميرون

183010026,0004,9070100-3285-8,04963321109,264كندا
892129,0835,102217642,442361,928686,200349,576991333,000169,643955جمهورية أفريقيا الوسطى

5471443478,664267,1272968410,4885,116342,680182,9001000150,00080,0605347تشاد
2104801003,4007810100-00694-1,64520192,078شيلي

158,00033,30001005,074,0001,069,3860100-029175,585-1,0402100303,410الصني
1,905692499732000189,88972,8944,943,0001,329,7691000170,00045,7346238كولومبيا

---------12215000793جزر القمر
--241,000114,750564400-38888727,10713,54251612,635الكونغو

--------------5126جزر كوك
53013201004,2001,0460100-21233-52178109,648كوستاريكا

5,200903010042,0007,2940100-5287139663260023,456كرواتيا
310100639,000122,2970100-8,980-10232310>3كوبا

--228,00045,696100000-12115-190201614,037قبرص
4380100--001,127000-5412951,959تشيكيا

2,565276102,1117910137,60115,531308,070148,340100016,9008,1388911كوت ديفوار
جمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية
5050----694-5,3001,27401005,3001,2740100

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

9531661490,243296,7435925840,450452,5235,332,0002,790,2309912,488,0001,301,9688911

---------6110-718691236,718الدامنرك
11401001140100-120221221,2088,4722162,444جيبوتي

---------0060-82120دومينيكا
3,7001,206010031,00010,1050100-6047761721900590اجلمهورية الدومينيكية

49015901001,2003900100-7853054104,65212,3746171,699إكوادور
11,6004,52628729,4003,6681189-544911272,856107,949310126,604مصر

62200100131,00041,6078713-43616350045,640السلفادور
---------170----231416غينيا االستوائية

--------521,949185,450-14302011230إريتريا
---------00277-199815297إستونيا

---------337397033210198إسواتيني
1,0864651800,464481,8417942151,33542,8842,693,0001,253,87676242,356,0001,096,9677228إثيوبيا
14,0004,771010037,00012,6100100-143214600516فيجي
---------400-38645723,483فنلندا
23049010010,0002,1190100-71049-8,52569413436,100فرنسا
210100210100-4171031948211400459غابون
1,600807010017,0008,5750100-2164794,3831,8442610,601غامبيا

304,01071,7171000160380100-791521,800485007,358جورجيا
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البلدان 
واملناطق

 أعداد املهاجرين الدوليين
2020

 الالجئون بحسب البلدان املضيفة
2020

 الالجئون بحسب البلدان األصلية
2020

 املشردون داخليا
2020ً

 حاالت التشّرد الداخلي الجديدة
2020

املجموع 
)باآلالف(

دون سن 18 
)باآلالف(

املجموع 
كحصة من 

التعداد 
السكاني 

الوطني )٪(

دون 18املجموع
لكل 

1,000 من 
السكان

لكل 
دوالر من 
نصيب 

الفرد من 
الدخل 
القومي 
اإلجمالي

دون 18املجموع T  دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

  T دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

200100--00-15,7621,149191,210,636389,185142576أملانيا
47695212,4114,2190613,8777,45155023701002,0008630100غانا

4,800797010013,0002,1590100-10595-1,3409613103,136اليونان
---------16500070>7غرينادا

242,00095,8121000339,000134,2160100-0024,559-84130462غواتيماال
2,6001,29801002,4001,1980100-1213116,0342,3800626,836غينيا

---------18611,861856121,643غينيا - بيساو
---------00277-314433غيانا

41,90016,073198120,9008,0173862-1950500025,659هايتي
---------0----1100>1>الكرسي الرسولي

247,00090,3721000937,000342,8280100-0034,473-3913085هندوراس
1420100--00-104,617-5857465,898هنغاريا
5901360100--40101000-658191,510آيسلندا

1,402,000440,91334663,859,9001,213,8940100-09212,428-4,8793070195,403الهند
201,00062,0102080709,600218,916199-35648010,1342,4550313,039إندونيسيا

إيران )جمهورية - 
اإلسالمية(

2,7971,1713800,025-10-134,767-7923010052,00014,9850100

3661041270,392113,786747333,418110,3461,224,000535,935100068,20029,862982العراق
51130100--00-871153189,0701,856205آيرلندا

7023010013,0004,2232377-00398-1,95483231,898إسرائيل
22301002,0003150100-2472-6,38741211128,033إيطاليا

210100--00-002,518-247132جامايكا
00403161,0009,1850100186,00028,0060100-2,77127121,137اليابان
140540100--00-3,4581,58034702,506339,438691592,494األردن

1,800595010032,00010,5750100-3,73236120445158002,776كازاخستان
1,0502972452,941248,87182597,4523,683394,000178,0114852338,900153,116199كينيا

---------0----13>3كيريباس
---------1,442-3,110591737372260الكويت

7702871000250931000-199113334117002,896قيرغيزستان
جمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية
4961----6,681-2,000753010012,0004,5200100

---------00153-2391013667التفيا
--7,0002,080100000-1,71351525870,418483,4981281185,495لبنان

---------1221281760011ليسوتو
881428,2333,8912145,2371,7041,20056301003,7001,7370100ليبريا
278,00090,632100039,00012,7141000-827161124,1841,3291117,595ليبيا

---------0-4-26468154ليختنشتاين
---------1068-1451751,915ليتوانيا

200100--805000-29827485,213لكسمبرغ
1,60074594623,00010,7130100-36601273800283مدغشقر

29,00014,4550100--00-19142114,8977,864139524مالوي
82010024,0006,7540100-3,47742611129,94236,9264121,078ماليزيا
---------83----70413ملديف

48687247,38528,512254164,60196,959332,700179,237982284,400153,217973مالي
---------2105-1158269,208مالطة

---------7----16>3جزر مارشال
18273493,63753,561205637,94120,1711,60073301001,6007330100موريتانيا

110230100--00-292220500191موريشيوس
456,000140,6977822110,70034,156991-0515,408-1,198684145,469املكسيك

ميكرونيزيا )واليات - 
املوحدة(

3<12--------------

---------5-1-2726822موناكو
3,5001,23601004,2001,4830100-2141100002,290منغوليا

--------714111766400545105اجلبل األسود
--------------128>1مونتسيرات

34010701003401070100-1022008,1612,658034,489املغرب
769,000391,7598812617,000314,324964-3398114,7571,80401091موزامبيق

001,103,298529,641509,600157,239991120,00037,0265842-761300ميامنار
200850100--00-1091243,5881,69311467ناميبيا
---------1201,08426010005>2ناورو
28,0009,742010048,00016,7010100-1187,497-48834219,565نيبال

4,0007650100--51613700-2,3581901478,911هولندا
3708601004,9001,1340100-0035-1,382157291,808نيوزيلندا
9,1003,1670100232,00080,7370100-429132627008,711نيكاراغوا

3481021233,308137,8641038918,87412,758524,000295,7724951412,000232,5543367النيجر
1,309363166,08133,300033352,948208,5352,873,0001,436,900955448,000224,0623862نيجيريا

---------18----136>1>نيوي
--131196314104001,59645714028100000مقدونيا الشمالية

841701001,0002070100-915-852971649,713النرويج
120300100--00-2,37327946308980052ُعمان

3,27719211,438,955636,29771,021133,14667,189910,000370,6641189829,390337,8300100باكستان
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البلدان 
واملناطق

 أعداد املهاجرين الدوليين
2020

 الالجئون بحسب البلدان املضيفة
2020

 الالجئون بحسب البلدان األصلية
2020

 املشردون داخليا
2020ً

 حاالت التشّرد الداخلي الجديدة
2020

املجموع 
)باآلالف(

دون سن 18 
)باآلالف(

املجموع 
كحصة من 

التعداد 
السكاني 

الوطني )٪(

دون 18املجموع
لكل 

1,000 من 
السكان

لكل 
دوالر من 
نصيب 

الفرد من 
الدخل 
القومي 
اإلجمالي

دون 18املجموع T  دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

  T دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

---------0----128>5باالو
3,7001,1600100--00-1085-3137572,627بنما

16,7006,89484163,9001,6100100-14515-3110010,801بابوا غينيا اجلديدة
520100520100-1702721,70136500119باراغواي

66,80019,48390108,0002,3330100-012,854-1,22540544,332بيرو
298,000105,90451494,550,0001,616,988298-22661074414500493الفلبني
00925172240100420760100-81717722,811بولندا

2840100--00-0032-1,00264102,445البرتغال
---------2,22632477201620038قطر

30045010019,0002,8780100-00156-1,72821633,498جمهورية كوريا
---------10414343546002,221جمهورية مولدوفا

290540100--00-70530243,631934001,358رومانيا
1,2302648911250540100-0252,717-11,637620820,325االحتاد الروسي

4,6002,10701006,0002,7490100-5141614139,50169,31311168245,806رواندا
---------0054-82150سانت كيتس ونيفس

---------00731-8250سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر 

غرينادين
5140-00742---------

55240100--00-000-4220ساموا
---------0----116>6سان مارينو

--------286----11>2سان تومي وبرينسيبي
6101740100--00-13,4552,32939340106002,030اململكة العربية السعودية

10,4005,09681193,3001,6170100-27576214,3666,64711014,004السنغال
8801650100--00-3429,995-82319926,120صربيا

---------20----13113سيشيل
--5,5002,582100000-5410134296015,759سيراليون
---------2,52418643500042سنغافورة
60110100--00-001,368-1973141,036سلوفاكيا
---------0022-2781813858سلوفينيا

31014301003201480100-37----10>3جزر سليمان
814,551372,4802,968,0001,577,14610001,330,000706,7402278-5920011,2355,3351الصومال

5,0141,69310005,3701,813937-2,860275576,75413,419113494جنوب أفريقيا
2,189,1411,313,1051,542,000737,312937714,000341,4013862-8822728314,453193,64428جنوب السودان

7,8001,3470100--23523900-6,84254715103,679إسبانيا
28,4008,03595519,0005,3750100-401301,01334600142,718سري النكا

131,01058,10110001,1104929010-100,317----273315دولة فلسطني
1,37960031,040,308508,829241,763787,755452,0812,730,0001,265,2098317533,000247,0171585السودان
---------0017-4812824سورينام
--------25488-2,00423220248,425السويد

1320100--00-1315-2,49117029115,868سويسرا
اجلمهورية العربية 

السورية
869151515,3296,1051-6,689,5793,081,1026,568,0002,371,69210001,847,000666,948991

1,5006380100--152,22498800-2761735,588طاجيكستان
41,3208,30499113,0002,6130100-3,632500596,21437,082113184تايلند

1,10048101001,1004810100-0011-8210تيمور - ليشتي
--------280100310,8085,6531167,7252,136توغو

--------------192>1توكيالو
933801002,7001,1110100-0036-4140تونغا

6101003380100-20297-791963,224ترينيداد وتوباغو
10,0002,8260100--00-601112,620928011,653تونس
6,0531,25873,652,3621,666,8614337793,73520,1551,143,000326,55796441,00011,7140100تركيا

---------515-1951432000تركمانستان
---------19-26267800جزر تركس وكايكوس

4001590100--00-0----12>1>توفالو
34,00017,99839740,07921,2160100-1,72092841,421,133839,974311,8227,390أوغندا

734,240137,94310002,074390496-0135,180-4,997280112,274أوكرانيا
6101050100--00-8,7161,351881,33042500191اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية

9,36092014132,349-2367-2004201004,9001,0250100

38,00019,060010057,00028,5910100-426911234,655127,7694217714جمهورية تنزانيا املتحدة
126,00027,90101001,714,000379,5430100-15368-50,6333,32515340,881الواليات املتحدة األمريكية

370900100--00-1082937191700020أوروغواي
70,00023,3610100--00-1,162923180003,133أوزبكستان

64,00028,437010080,00035,5460100-000-110>3فانواتو
فنزويال )جمهورية - 

البوليفارية(
1,324160568,11940,5582-171,127-2,30074301002,4007760100

162,00044,11701001,267,000345,0380100-771105000316,722فييت نام
33,36910,2523,858,0001,743,043946366,000165,3593961-3871171166,93629,3876اليمن
1,00050901006,0003,0560100-18834166,07531,687446269زامبيا

4165339,2664,587178,6141,28321,00010,18101003801840100زمبابوي

الجدول 18 - الهجرة
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البلدان 
واملناطق

 أعداد املهاجرين الدوليين
2020

 الالجئون بحسب البلدان املضيفة
2020

 الالجئون بحسب البلدان األصلية
2020

 املشردون داخليا
2020ً

 حاالت التشّرد الداخلي الجديدة
2020

املجموع 
)باآلالف(

دون سن 18 
)باآلالف(

املجموع 
كحصة من 

التعداد 
السكاني 

الوطني )٪(

دون 18املجموع
لكل 

1,000 من 
السكان

لكل 
دوالر من 
نصيب 

الفرد من 
الدخل 
القومي 
اإلجمالي

دون 18املجموع T  دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

  T دون 18املجموع

الحصة 
الناشئة عن 

النزاعات 
والعنف 

)٪(

الحصة 
الناشئة 

عن 
الكوارث 

)٪(

ملخص
شرق آسيا واملحيط 

الهادئ
28,9722,9841616,527198,9890531,646,024790,2881,544,112465,522495112,238,5233,424,439298

99,0358,835116,784,8252,854,6267269415,850119,7293,277,248808,477982320,03785,7862773أوروبا وآسيا الوسطى
  أوروبا الشرقية وآسيا 

الوسطى
32,4723,21583,853,7751,746,2709464406,635118,1123,043,890761,869982276,11477,5953169

66,5635,620132,931,050939,7016749,215527233,35846,60898243,9238,1910100  أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي
14,7953,6032309,54692,622028538,867206,8596,054,5721,709,0219643,026,050926,016892

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

44,4219,004103,216,1681,507,80072507,476,1083,392,06412,078,1224,806,1709822,417,130904,9128614

126,01827,90401001,740,050384,4580100-17453-58,7093,96116450,145أمريكا الشمالية
11,0661,19712,593,7481,227,55811,3022,916,4481,266,7467,804,4003,355,40459419,649,6403,222,016496جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى

23,6015,91926,679,3563,721,04164,0547,421,3363,983,46524,116,89712,089,180901011,071,8925,556,8876139

  شرق أفريقيا واجلنوب 
األفريقي

12,8433,67624,714,7582,602,50282,6315,121,9982,710,06711,319,7955,515,67985156,127,8402,979,3534852

10,7572,24221,964,5981,118,40741,3422,299,3381,272,56012,797,1026,573,5019554,944,0522,577,5357822  غرب ووسط أفريقيا ً
16,1854,89926,715,9003,684,73265,67310,716,4485,384,75329,162,65114,169,966881215,622,8706,989,7164555أقل البلدان منوا

280,59835,503420,650,31510,041,69231,65720,415,0869,837,82355,001,36923,261,679871340,463,32214,504,5142476العالم

.data.unicef.org/regionalclassifications للحصول على قائمة كاملة بالبلدان واملناطق في األقاليم واملناطق الفرعية وفئات البلدان، يرجى االطالع على الصفحة 182 أو زيارة
ال ُينصح مبقارنة البيانات املستقاة من اإلصدارات املتتالية لتقرير حالة أطفال العالم.

الجدول 18 - الهجرة

أعداد املهاجرين الدوليين: عدد الناس الذين ولدوا في بلد غير البلد الذي 
يعيشون فيه، بمن فيهم الالجئون.

جبروا على الفرار من أوطانهم للنجاة من 
ُ
الالجئون: األشخاص الذين أ

القمع أو من تهديدات خطيرة على حياتهم، أو سالمتهم البدنية، أو حريتهم. 
تشير األرقام في هذا الجدول إلى الالجئين الخاضعين لوالية مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئين فقط. وثمة الجئون فلسطينيون إضافيون 
مسجلون لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

في الشرق األدنى موجودون في دولة فلسطين، ولبنان، وسوريا، واألردن، 
ولكنهم غير مدرجين هنا.

: األشخاص الذين أجبروا أو اضطروا على 
ً
األشخاص املشردون داخليا

الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة، ولم يعبروا حدود دولة 
، في نقطة زمنية معينة.

ً
 بها دوليا

ً
معترفا

حاالت التشّرد الداخلي الجديدة: عدد تحركات األشخاص الذين أجبروا 
أو اضطروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة، ولم 

، في نقطة زمنية معينة.
ً
 بها دوليا

ً
يعبروا حدود دولة معترفا

أعداد املهاجرين الدوليين - األمم املتحدة، 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، 
شعبة السكان )2020(. أعداد املهاجرين 

الدوليين 2020.

الالجئون: مفوض األمم املتحدة السامي 
لشؤون الالجئين، االتجاهات العاملية- النزوح 
القسري في عام 2020، مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئين، 2021.

التشرد الداخلي - مركز رصد التشرد الداخلي، 
قاعدة البيانات العاملية املعنية بالتشرد 

الداخلي، مركز رصد النزوح الداخلي، 2021.

–  البيانات غير متوفرة.

T  املجاميع هي مجموع األرقام املقربة 

املتعلقة بالنزاعات والعنف والكوارث، 
على التوالي، كما نشرها مركز رصد 

النزوح الداخلي.

تستند القيم اإلقليمية والعاملية إلى بيانات 
بلدان ومناطق أكثر من املذكورة هنا. لذا، لن 

يتطابق مجموع قيم البلدان مع مجموع القيم 
اإلقليمية أو املجموع العالمي.

لم يتم احتساب الالجئين الذين أصولهم 
"أخرى" أو "غير معروفة" أو "متنوعة" أو هم 

من "عديمي الجنسية" في املجاميع، وبالتالي 
فاملجاميع العاملية أصغر من املجاميع املماثلة 

لالجئين لكل بلد مضيف.

مالحظات

املصادر الرئيسية للمعلوماتتعريفات املؤشرات
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لقد أثارت جائحة كوفيد-19 مخاوف كبرية بشأن الصحة العقلية لجيل كامل من األطفال 

والشباب. ولكن الجائحة قد ال متثل سوى رأس جبل جليدي للصحة العقلية وهو جبل جليدي 

قد تجاهلناه لفرتة طويلة جداً. وألول مرة، يبحث تقرير حالة أطفال العامل يف الصحة العقلية 

لألطفال واملراهقني. وعىل خلفية الوعي املتزايد بقضايا الصحة العقلية، والطلب املتزايد عىل 

العمل بشأنها، يجادل التقرير بأن لدينا اآلن فرصة فريدة لتعزيز الصحة العقلية الجيدة لكل 

طفل، وحامية األطفال الضعفاء، ورعاية األطفال الذين يواجهون أكرب التحديات. وسيتطلب 

تحقيق ذلك االستثامر العاجل يف الصحة العقلية لألطفال واملراهقني، يف مختلف القطاعات — 

وليس فقط يف مجال الصحة — لدعم التدخالت التي ثبتت فاعليتها. وال بد أيضاً من دعوة 

املجتمعات إىل كرس حاجز الصمت املحيط بالصحة العقلية، من خالل التصدي للوصم، وتعزيز 

التفاهم، وأخذ خربات األطفال والشباب عىل محمل الجد.

9 789280 652956




