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التأثير الُمحتمل على 
وفيات األطفال في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا نتيجة  

اضطرابــات في الرعايــة الصحّيــة  خلفتها ازمة “كوفيد-19”
2 0 2 0 نيــو يو / ن ا ير UNICEF/UNI219052/Rfaat ©حز

ص ُملخَّ
يلخــص هــذا املوجــز التقنــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة عامليــة أجرتهــا جامعــة جونــز هوبكنــز حــول التأثــر املحتمــل عــى تغذيــة ووفيــات األطفــال يف منطقــة الــرق األوســط 

وشــال أفريقيــا، نتيجــة اضطرابــات يف الرعايــة الصحيــة خلفتهــا أزمــة »كوفيــد-19«.

ــاة«)LiST(، يف طرحهــا لثــاث ســيناريوهات حــول تأثــر »كوفيــد-19«. ووفــق أســوأ الســيناريوهات، فــإن عــدد وفيــات  اعتمــدت الدراســة عــى منــوذج »أداة البقــاء عــى قيــد الحي
األطفــال دون ســن الخمــس ســنوات قــد يزيــد بنســبة تقــارب الـــ 40 يف املائــة، مقارنــة بســيناريو خــط األســاس، دون وجــود فــروس »كوفيــد-19«.  مــا تعنيــه هــذه الزيــادة باألرقــام، هــو 
وقــوع حــوايل 51,000 حالــة وفــاة إضافيــة بــن األطفــال عــى مــدى ســتة أشــهر. ويرجــع هــذا التأثــر املحتمــل إىل مزيــج مــن انخفــاض يف العــرض و الطلــب عــى الخدمــات الصحيــة 

األوليــة لفــرة طويلــة، مبــا يف ذلــك إدارة حــاالت عــدوى األطفــال واألطفــال حديثــي الــوالدة وتغذيــة األطفــال والرعايــة األساســية يف فــرة مــا قبــل الــوالدة وعنــد الــوالدة والتلقيــح.

ملنــع وفيــات األطفــال هــذه، والتــي ميكــن تجنبهــا، فــإن األولويــة يجــب أن تُعطــى لاســتئناف الفــورّي للخدمــات الصحيــة والتغذويــة األساســية لألطفــال والنســاء الحوامــل واألمهــات، إىل جانــب 
حزمــة مــن التدابــر للوقايــة مــن العــدوى يف املرافــق الصحيــة، ومشــاركة املجتمعــات املحليــة الســتعادة الثقــة يف النظــام الصحــي، واتّبــاع الســلوكيات الصحيــة املامئــة بــن أفــراد املجتمعــات املحلّيــة. 

التأثيــر الُمحتمــل علــى وفيــات األطفــال فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نتيجــة  
”19 اضطرابــات فــي الرعايــة الصحّيــة  خلفتهــا ازمــة “كوفيــد-

 يتعــرض اقتصــاد الــدول يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا إىل رضبــة قاســية نتيجــة جائحــة “كوفيــد-19”. وتــرزح األنظمــة الصحيــة تحــت الضغــوط مــّا يــؤدي إىل تعطـّـل خدمــات 
الرعايــة الصحيــة األوليــة أو انحســارها، يف بعــض الحــاالت.

وبينــا تشــري الدالئــل العامليــة املتوفــرة إىل أن وفيــات األطفــال الناتجــة بشــكل مبــارش عــن “كوفيــد-19” محــدودة للغايــة، إىل أنــه من املرّجــح أن يكــون التأثري الناجم عــن إجهــاد األنظمة الصحية 
وفقــدان العائــات للدخــل املــادي وتعطــل حصولهــا عىل الرعايــة الصحية والتدخــات الوقائية كبريًا وواســع االنتشــار.

يحتــوي هــذا املوجــز عــىل عــرض ومناقشــة للنتائــج املتعلقــة مبنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا لدراســة عامليــة بعنــوان  “التقديــرات املُبكرة لآلثــار غري املبــارشة لجائحــة “كوفيــد-19” عىل 
وفيــات األمهــات واألطفــال يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط”، والتــي أجرتهــا كليــة بلومبــريغ للصحــة العامــة التابعــة لجامعــة جونــز هوبكنــز ونــرت يف مجلــة “النســيت” للصحــة 

العامليــة يف أيار/مايــو 2020  1. 

تقــّدم الدراســة مــؤرشات عــىل حجــم التأثــري املحتمــل عــىل وفيــات األطفال واألمهــات يف البلــدان النامية يف حــال تعطلت الخدمــات الصحية األساســية وازداد ســوء التغذيــة نتيجة لـ “كوفيــد-19”. 
ويعتمــد التحليــل عــىل منــوذج يُنســب إىل ســيناريوهات التأثــري االفــرايض، ولكنــه يعكــس أوضــاع العــامل الواقعــي كــا تــرِد مــن خــال التقاريــر الناشــئة عــن اآلثــار الجانبيــة للعــرض والطلــب 

املتعلقــة بالجائحــة يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل، مبــا فيهــا منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيا.

يهــدف هــذا التحليــل إىل رفــع مســتوى الوعــي حــول العواقــب املحتملــة التــي ميكــن أن تنجــم عــن أزمــة “كوفيــد-19” عــىل بقــاء الطفــل عــىل قيــد الحيــاة، يف حــال طالــت مــدة اآلثــار الســلبية 
عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، والتحقيــق يف األهميــة النســبية الضطــراب الخدمــات الصحيــة املختلفــة يف ســياق معــّن لبلد/منطقــة، وتقديــم األدلــة للدعــوة  اىل رصــد تغطيــة تدخــات الرعاية 

الصحيــة وتجنيــد املــوارد بهــدف حايــة الرعايــة الصحيــة مــن االضطرابــات يف مثــل هــذه األوقــات الحرجــة.

أعــد هــذا املوجــز د. أنربــان تشــاترجي مــع د. تومومــي كيتامــورا )قســم الصحة والتغذية( وليوناردو مينتشــيني مــع هارير وانيس )قســم الرصد االســراتيجي والبحث( من مكتب اليونيســف اإلقليمي 
للــرق األوســط وشــال إفريقيــا ، الدكتــور آراش رشــيدان ، مديــر العلوم واملعلومــات والنر ،املكتب اإلقليمي ملنظمــة الصحة العاملية.

1   . روبرتسون ت. وآخرون )2020( “تقديرات مبكرة للتأثريات غري املبارشة لجائحة “كوفيد-19” عىل وفيات األمهات واألطفال يف البلدان منخفضة ومتوّسطة الدخل: دراسة منوذجية”، مجلة النسيت للصحة 

https://data.unicef.org/ :109)20(30229-1 النتائج التفصيلية متوفرة بحسب البلدان واملناطق عىلX-S2214/10.1016/https://doi.org .-2020 العاملية، نُر املقال عىل شبكة اإلنرنت يف 12 أيار/مايو

topic/child-survival/covid-19/ ، مع املوارد والبيانات والتحليات األخرى حول “كوفيد-19” ووفيات األطفال. بينا تغطي الدراسة وفيات األمهات واألطفال، فإن هذا املوجز يركّز عىل نتائج التحليل 

حول وفيات األطفال دون سن الخمس سنوات.
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خلفّيــة الدراســة

ــوريا  ــرب وس ــراق واألردن واملغ ــر والع ــويت وم ــر وجيب ــا الجزائ ــن ضمنه ــا، م ــال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ــرة دول يف منطق ــة ع ــت الدراس تناول
والســودان وتونــس واليمــن. ويبلــغ إجــايل عــدد األطفــال دون ســن الخمــس ســنوات يف هــذه البلــدان العــرة حــوايل 41 مليونـًـا )اي مــا يعــادل نســبة 75 

ــا(. يف املائــة مــن مجمــل عــدد األطفــال دون  ســن الخمــس ســنوات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقي

ــي  ــال، والت ــات األطف ــة ووفي ــوالدات الحي ــة بال ــرًا حــول بعــض املــؤرشات الرئيســية املتعلق ــرت مؤّخ ــي ظه ــرات الت ــا ورد يف التقدي ــم 1 م ــّن جــدول رق يُب
ــل. ــد-19( كخــّط أســاس للتحلي ــل كوفي ــا قب اســتخدمت )م

تتبّنــى الدراســة منــوذج “أداة البقــاء عــىل قيــد الحيــاة”  )LiST(2 التــي تتيــح تقديــر اآلثــار املحتملــة عــىل الوفيــات بــن األطفــال واألمهــات الناتجــة عــن 
ــة،  ــة الصحي ــدادات الرعاي ــىل إم ــب ع ــرض والطل ــات الع ــة لصدم ــار املحتمل ــاكاة اآلث ــة، ومح ــة الصحي ــا الرعاي ــي تقدمه ــة الت ــرّيات يف التغطي ــن التغ تزام
وتغــرّيات السياســة والربنامــج، ومــا إىل ذلــك. خــط األســاس الــذي يســتخدمه الســيناريو كمرجــع لــه هــو البيانــات الحاليــة الخاصــة بــكل بلــد وفــق أحــدث 

مــا توفــر مــن مســح ووفــق املصــادر اإلداريــة حــول الخصوبــة، وإمكانيــة الوصــول والحصــول عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، والتغذيــة والوفيــات.

يتــم يف هــذا التطبيــق املحــدد اســتخدام أداة النمذجــة املذكــورة، LiST، ملحــاكاة الزيــادة املحتملــة يف عــدد وفيــات األطفــال دون ســن الخمــس ســنوات 
بســبب انخفــاض تغطيــة الخدمــات الصحيــة ونقــص الغــذاء، وفًقــا لثاثــة ســيناريوهات ناتجــة عــن تأثــري أزمــة »كوفيــد-19«، والتــي لُخِّصــت يف الجــدول 

رقــم 2.

تســتند هــذه الســيناريوهات عــىل افراضــات حــول كيفيــة تأثــري »كوفيــد-19« عــىل التغطيــة التــي تقدمهــا الرعايــة الصحيــة ومــا توفـّـره )تواجــد العاملــن يف 
مجــال الرعايــة الصحيــة واإلمــدادات واملعــدات(، واســتخدام الخدمــات الصحيــة )طلــب الخدمــات الصحيــة والحصــول عليهــا(. كــا أن هــذه الســيناريوهات 

تأخــذ يف عــن االعتبــار الزيــادة يف الهــزال..  

/https://www.livessavedtool.org :أداة للّنمذجة الرياضية تتيح تقدير تأثري تغرّي التدخات الصحيّة عىل عدد الوفيات. لاطّاع LiST  2

جدول  1 

جدول 2

ماحظة: * هذه البيانات تشر إىل الدول العر التي شملتها 
دراسة جامعة جونز هوبكنز

املصدر: شعبة السكان يف األمم املتحدة، واملجموعة املشركة 
لوكاالت األمم املتحدة لتقدير وفيات األطفال

ماحظة: *يشمل ذلك افراضات تتعلق بانخفاض القوى 
العاملة يف مجال الصحة واللوازم الصحية، باإلضافة إىل طلب 

الخدمات الصحية والحصول عليها.

املصدر: روبرتسون وآخرون )2020( صفحة 4

المؤشرات الرئيسية لبقاء الطفل 
على قيد الحياة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

ص االفتراضات الُمستخدمة  ُملخَّ
لسيناريوهات تأثير “كوفيد-19”

السنة التقديرات * املؤشِّ

2020 41.0 مليون عدد األطفال تحت سن الخمس سنوات

2020 8.5 مليون إجايل عدد املواليد األحياء

2018 17 لكل 1000 مولود حّي معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة

2018 25 لكل 1000 مولود حّي معدل وفيّات األطفال الرّضع

2018 32 لكل 1000 مولود حّي معدل وفيّات األطفال دون سن الخمس سنوات

زيادة الهزال انخفاض تغطية خدمات صحة األم والطفل* مقارنة بخط األساس

%10 9.8% إىل  %18.5 أقّل السيناريوهات ُخطورة )1(

%20 18.8% إىل  %26.9 السيناريو متوّسط الخطورة )2(

%50 39.3% إىل  %51.9 أكرث السيناريوهات خطورة )3(
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الشكل 1: خط األساس وزيادة الوفيات بين األطفال )تحت سن الخمس سنوات( حسب 
سيناريوهات تأثير “كوفيد-19 )على مدى فترة 6 أشهر(

نتائــج تحليــل الوضــع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

19” علــى خدمــات  الزيــادة المحتملــة فــي وفيــات األطفــال بســبب تأثيــر جائحــة “كوفيــد-
الرعايــة الصحيــة وســوء التغذيــة لــدى األطفال

وفــق تقديــر الدراســة التــي أجرتهــا جامعــة جونــز هوبكنــز، فــإن االنخفــاض يف تغطيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إىل زيــادة انتشــار الهــزال، قــد 
يؤديــان إىل زيــادة يف إجــايل عــدد وفيــات األطفــال يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، والتــي قــد تــراوح مــا بــن 11,000 حالــة )كــا يف ســيناريو 
1( و51,000 حالــة )كــا يف ســيناريو 3(، وذلــك عــىل مــدى ســتة أشــهر. تتوافــق هــذه األعــداد مــن الناحيــة النســبية مــع الزيــادة يف وفيــات األطفــال، والتــي 
تــراوح بــن 8% و39% مقارنــة مــع خــط األســاس للوضــع مــا قبــل “كوفيــد-19” )املبــن يف الشــكل 1 والجــدول 3(. ويف ظــل أســوأ الســيناريوهات، ســيعود 

إجــايل عــدد وفيــات األطفــال يف الــدول العــر التــي شــملتها الدراســة إىل األرقــام التــي عرفتهــا املنطقــة يف بدايــة العقــد األول مــن ســنوات الـــ 2000. 

الجدول  3

تقدير عدد الوفيات اإلضافية 
بين األطفال دون سن 

الخمس سنوات على مدى 
ستة أشهر ِوفق سيناريو 

تأثير “كوفيد-19”

الزيادة يف النسبة املئوية 

لوفيات األطفال دون سن 

الخمس سنوات بسبب 

“كوفيد-19” باملقارنة مع 

خط األساس

إجاميل عدد 

الوفّيات 

اإلضافّية

بسبب زيادة 

الهزال

بسبب انخفاض 

التغطية الصحية

وفّيات إضافية بني األطفال 

تحت سن الخمس سنوات

%8 11,106 2,034 9,072 سيناريو  1

%15 19,654 4,228 15,426 سيناريو 2

%39 51,459 11,697 39,762 سيناريو 3

الوفيات اإلضافّية نتيجة 
زيادة الهزال

الوفيات اإلضافية نتيجة نقص 
الرعاية الصحّيةالهزال

الوفيات حسب خّط األساس

200,000

175,000

150,000

125,000

100,000

75,000

50,000

25,000

-

سيناريو 3سيناريو 2سيناريو  1
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العوامــل الرئيســية التــي تســاهم فــي زيــادة وفيــات األطفال

ــا نتيجــة  ــذي طاله ــؤدي االضطــراب ال ــي قــد ي ــة الت ــة والتغذوي ــا مــن التدخــات الصحي ــز أكــرث مــن مــن 70 نوًع ــز هوبكن تضمنــت دراســة جامعــة جون
“كوفيــد-19”، إىل الزيــادة يف وفيــات األطفــال. ترتبــط هــذه التدخــات بالرعايــة خــال فــرة مــا قبــل الــوالدة وفــرة الــوالدة والتلقيــح والرعايــة الوقائيــة 

ــد األطفــال. ــة عن ــة باإلضافــة إىل ســوء التغذي والعاجي

الشــكل 2 يعــرض التدخــات الســبع األكــرث أهميّــة وحســًا بالنســبة للرعايــة الصحيــة، والتــي ســتؤدي - إذا تــم تعطيلهــا - يف زيــادة وفيــات األطفــال بنســبة 
75% )وفًقــا للســيناريو 2 (3. 

االنخفــاض يف إدارة حــاالت عــدوى األطفــال حديثــي الــوالدة والطفولــة بالنســبة ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ينجــم عنــه ثلــث الوفيــات اإلضافيــة، بينا 
تســبب الزيــادة يف انتشــار الهــزال حالــة وفــاة واحــدة مــن بــن كل خمــس حــاالت وفيــات إضافيــة. أمــا العوامــل الرئيســية األخــرى التــي تــؤدي اىل  ذلــك، فتتعلــق 
بخلــل الرعايــة األساســية عنــد الــوالدة والتلقيــح. ويرجــع هــذا التأثــري املحتمــل إىل مزيــج مــن انخفــاض يف العــرض والطلــب عــىل الخدمات الصحيــة، ويرتبــط  األخري 
بالعوائــق املاليــة وتعــذر الحضــور الفعــي لطالبــي الرعايــة بســبب خشــية اإلصابــة بالفــريوس يف املرافــق الصحيــة، مــا يحــول دون الحصــول عــىل الرعايــة املطلوبة. 

3  تستند النتائج إىل تغطية خطوط األساس لتدخل الرعاية الصحية الفردية الخاصة بكل بلد، من خال خفض التغطية املفرض حسب السيناريو ذي الصلة، وبواسطة قوة أثر كل تدخل يف تجنب الوفيات.

الشكل 2:  % من الوفيات اإلضافية لدى األطفال بسبب اضطراب تدخل الرعاية المحددة

العالجاترعاية والدة الطفلقبل الوالدة الهزالاللقاحات

إدارة حاالت تعّفن الدم /االلتهاب الرئوي الوليدي%22

تغير في انتشار الهزال%22

المضادات الحيوية الفموية لاللتهاب الرئوي%11

الحماية الحرارية%6

النظافة خالل عملية فصل الحبل السري%5

التلقيح ضد الكزاز%4

لقاح دي بي تي  - وهو اللقاح المركب ضد األمراض المعدية ) الديفتيريا والسعال الديكي  والكزاز(.%4
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ــتنتاجات  االس

تقــّدم دراســة جامعــة جونــز هوبكنــز تقديــرًا ملــا ميكــن لتأثــري أزمــة “كوفيــد-19” أن تســببه عــىل وفيــات األطفــال يف ظــل ســيناريوهات مختلفــة مــن 
حيــث الشــدة وطــول املــدة. ومــن املمكــن أن تكــون العواقــب املحتملــة لألزمــة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا كبــرية جــًداً وتــؤدي إىل اعــادة 
عجلــة التقــدم الــذي تــّم إحــرازه يف العقديــن األخرييــن فيــا يتعلــق ببقــاء الطفــل عــىل قيــد الحيــاة. ومــع ذلــك، فــإن تجنــب الزيــادة يف عــدد األطفــال 
غــري القادريــن عــىل االحتفــال بعيــد ميادهــم الخامــس هــو أمــر ممكــن - بــرط أن تعمــل البلــدان فــوًرا عــىل منــع تعطيــل الخدمــات والحصــول عــىل 

خدمــات الصحــة والتغذيــة األساســية والروتينيــة لألطفــال، بــل وان تعمــل عــىل تفعيــل وتحقيــق األمَريْــن.

مــن أجــل دعــم الخدمــات األساســية، مبــا يف ذلــك رعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة والتلقيــح وعــاج ســوء التغذيــة وإدارة حــاالت مــرض األطفــال حديثــي 
الوالدة/الطفولــة، ينبغــي عــىل الــدول أن تعطــي األولويــة إىل مــا يــي:

حصول كّل طفل، خاصة األطفال األكرث هشاشة، عىل هذه الخدمات، مع توافر املوارد البرية واملواد األساسية 	

توفــري الحــّد األدىن مــن متطلبــات الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا لطواقــم املرافــق الصحيّــة وطواقــم التوعيــة املجتمعيــة يف كافــة مجــاالت النظــام  	
الصحــي، مبــا يف ذلــك تنفيــذ االحتياطــات املعياريــة وتوفــري أدوات الحايــة الشــخصية لهــم.

االســتثار يف اســراتيجيات تفعيــل وســائل التواصــل العــام الفعالــة وإرشاك املجتمــع املحــي، وذلــك للحفــاظ عــىل الثقــة يف أنظمــة الصحــة العامــة،  	
وتعزيــز الســلوكيات املناســبة بــن العائــات التــي تطلــب الرعايــة.

تفــرض أزمــة “كوفيــد-19” تحّديـًـا غــري مســبوق عــىل األنظمــة الصحيــة حــول العــامل، وكذلــك يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا. وتقــّدم االســتجابة 
لهــذا التحــدي فرصــة لبنــاء أنظمــة صحيــة أكــرث متانــة، وإزالــة االحتشــاد الخانــق عنــد الحصــول عــىل الخدمــات، وتعزيــز الســلوكيات املناســبة عنــد طلــب 
الخدمــات الصحيــة تحقيًقــا لصّحــة األطفــال ورفاههــم يف جميــع األوقــات. وكــا جــاء يف نــص إعــان أســتانا4 فــأن “الرعايــة الصحيــة األوليــة والخدمــات 
ــرة ومتوفــرة مــن حيــث التكلفــة للجميــع ويف كل مــكان، وأن يتــم  الصحيــة عاليــة الجــودة واآلمنــة والشــاملة واملتكاملــة يجــب أن تكــون متاحــة ومتوفّ
ــًدا يتمتعــون باملهــارة والطاقــة وااللتــزام”. ان هــذه  ــا جيّ بــن تدريبً تقدميهــا برأفــة واحــرام وكرامــة مــن قبــل املهنيــن العاملــن يف مجــال الصّحــة واملدرَّ

األمــور مطلوبــة اليــوم أكــرث مــن أي وقــت مــى.

 https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf  4

للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات 

www.facebook.com/unicefmena www.twitter.com/unicefmenawww.instagram.com/unicefmenawww.unicef.org/mena

 جولييت توما
 املديرة اإلقليمية لإلعام

 مكتب اليونيسف اإلقليمي ملنطقة الرق األوسط وشال أفريقيا
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https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf

	_GoBack

