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نیویورك، 9 كانون األول/ دیسمبر 2021 — قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) في تقریر أصدرتھ
الیوم إن كوفید-19 أثّر على األطفال على مستوى غیر مسبوق، مما یجعلھ أسوأ أزمة لألطفال تشھدھا على امتداد

تاریخھا الممتد 75 عاماً.

ویُبِرز التقریر، وعنوانھ ’منع ضیاع عقد: عمل مستعجل للتصدي للتأثیر المدمر لكوفید-19
على األطفال والیافعین‘، الطرق المتنوعة التي یتسبب فیھا كوفید-19 بتحدیات للتقدم الذي تحقق على امتداد
عقود في التصدي لصعوبات رئیسیة في الطفولة من قبیل الفقر، والصحة، وإمكانیة الحصول على التعلیم، والتغذیة،
ر التقریر من أنھ بعد مرور عامین تقریباً على الجائحة، یستمر تعّمق وحمایة الطفل، والعافیة للصحة العقلیة. ویحذِّ

التأثیر الواسع النطاق لكوفید-19، إذ یزید الفقر، ویكرس انعدام المساواة، ویھدد حقوق األطفال، وذلك على مستوى
لم نشھده من قبل.

وقالت المدیرة التنفیذیة للیونیسف، السیدة ھنرییتا فور، "لقد ساعدَْت الیونیسف على امتداد تاریخھا في تشكیل بیئات
أكثر صحة وأماناً لألطفال في جمیع أنحاء العالم، وحقّقت نتائج عظیمة لمالیین األطفال. وقد باتت ھذه المكتسبات
مھددة حالیاً، وكانت جائحة كوفید-19 ھي أكبر تھدید للتقدم لألطفال في تاریخنا الممتد 75 عاماً. وفیما یتصاعد
عدد األطفال الجیاع، أو غیر الملتحقین بالمدارس، أو المعرضین لإلساءات، أو الذین یعیشون في الفقر، أو الذین
یُجبرون على الزواج، تتناقص أعداد األطفال الذین یحصلون على الرعایة الصحیة، واللقاحات، واألغذیة الكافیة،

والخدمات األساسیة. وفي سنة كان یُفترض أن نتطلع فیھا إلى األمام، نجد أنفسنا نتراجع إلى الخلف".

ویقول التقریر إن عدداً كبیراً جداً یُقدّر بـ 100 ملیون طفل إضافي یعیشون حالیاً في فقر متعدد األبعاد بسبب
الجائحة، بزیادة تبلغ 10 بالمئة منذ سنة 2019. وھذا یتطابق مع زھاء 1.8 طفل كل ثانیة منذ أواسط آذار/ مارس
ر التقریر بشأن المسار الطویل الالزم الستعادة المكتسبات التي خسرناھا — فحتى 2020. عالوة على ذلك، یحذِّ

في أفضل الحاالت، سیستغرق األمر 7–8 سنوات للتعافي والعودة على مستویات الفقر التي كانت سائدة قبل
كوفید-19.

یستشھد التقریر بأدلة إضافیة بشأن التراجع في ھذا المجال، ویقول إن حوالي 60 ملیون طفل إضافي یعیشون في
أسر معیشیة تعاني فقراً نقدیاً مقارنة مع الوضع قبل الجائحة. إضافة إلى ذلك، خسر أكثر من 23 ملیون طفل في
عام 2020 تلقي اللقاحات األساسیة، بزیادة تبلغ 4 مالیین طفل عن عام 2019، وھو أعلى رقم منذ 11 عاماً.

وحتى قبل الجائحة، كان حوالي بلیون طفل في العالم یعانون من واحد على األقل من أوجھ الحرمان الشدید، إذ
یفتقرون إلى إمكانیة الحصول على التعلیم، أو الصحة، أو السكن، أو التغذیة، أو الصرف الصحي، أو المیاه. وبات
ھذا العدد یتصاعد حالیاً إذ یعمل التعافي غیر المتساوي من الجائحة على زیادة التفاوت بین األطفال من األسر الغنیة

وأولئك من األسر الفقیرة، ویتحمل األطفال األشد عرضة للتھمیش الوطأة األشد. ویشیر التقریر:
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في ذروة اإلغالقات العامة بسبب الجائحة، كان أكثر من 1.6 بلیون طالب خارج المدارس. وكانت المدارس
مغلقة في العالم لفترة تبلغ حوالي 80 بالمئة من وقت التعلیم الوجاھي أثناء السنة األولى من األزمة.

تؤثر اعتالالت الصحة العقلیة على أكثر من 13 بالمئة من المراھقین من الفئة العمریة 10–19 سنة في
العالم. وبحلول تشرین األول/ أكتوبر 2020، كانت الجائحة قد عطلت أو أوقفت خدمات الصحة العقلیة

الضروریة في 93 بالمئة من البلدان في العالم.

یمكن أن تحدث 10 مالیین حالة زواج أطفال إضافیة قبل نھایة العقد نتیجة لجائحة كوفید-19.

ازداد عدد األطفال المنخرطین في عمالة األطفال إلى 160 ملیوناً في العالم — بزیادة تبلغ 8.4 مالیین
طفل في السنوات األربع الماضیة. وثمة 9 مالیین طفل إضافي معرضون لخطر االضطرار لالنخراط في

عمالة األطفال بحلول نھایة عام 2022 بسبب زیادة الفقر الناجم عن الجائحة.

في ذروة الجائحة، كان 1.8 بلیون طفل یعیشون في 104 بلدان شھدت فیھا خدمات منع العنف واالستجابة
إلیھ تعطیالً شدیداً.

عانى 50 ملیون طفل من الھزال، وھو النوع األكثر تھدیداً للحیاة من أنواع سوء التغذیة، وقد یزداد ھذا
العدد بمقدار 9 مالیین طفل إضافي بحلول عام 2022 بسبب تأثیر الجائحة على األنماط الغذائیة لألطفال

وعلى خدمات التغذیة وممارسات تغذیة األطفال.

ر التقریر من تھدیدات أخرى لألطفال تشكل أخطاراً شدیدة على حقوقھم. فعلى صعید وفیما یتجاوز الجائحة، یحذِّ
العالم، یعیش 426 ملیون طفل — حوالي 1 من كل 5 — في مناطق نزاعات تزداد شدة وتتسبب بأضرار أشد

على المدنیین، وتؤثر على األطفال تأثیراً غیر متناسب. وتواجھ النساء والبنات خطراً أكبر بالتعرض للعنف الجنسي
المتصل بالنزاعات. وینشأ أكثر من ثمانین بالمئة من االحتیاجات اإلنسانیة عن النزاعات. وبالمثل، یعیش حوالي
بلیون طفل — أي زھاء نصف أطفال العالم — في بلدان معرضة ’لخطر من مستوى عاٍل بشدة‘ من تأثیرات

تغیر المناخ.

ومن أجل االستجابة والتعافي ووضع رؤیة جدیدة للمستقبل لكل طفل، تُواِصل الیونیسف الدعوة إلى:

االستثمار في الحمایة االجتماعیة، ورأس المال اإلنساني، واإلنفاق لتحقیق تعاٍف شامل للجمیع وقادر على
الصمود؛

إنھاء الجائحة والتصدي للتراجع المثیر للقلق في مجاالت صحة الطفل وتغذیتھ – بما في ذلك من خالل
االستفادة من دور الیونیسف األساسي في توزیع لقاحات كوفید-19؛

إعادة البناء على نحو أقوى من السابق من خالل ضمان التعلیم الجید، والحمایة، وخدمات الصحة العقلیة
الجیدة لكل طفل؛

بناء القدرة على الصمود لنتمكن من منع األزمات واالستجابة إلیھا وحمایة األطفال منھا على نحو أفضل –
بما في ذلك تبني نُھج جدیدة إلنھاء المجاعات، وحمایة األطفال من تغیر المناخ، ووضع رؤیة جدیدة لإلنفاق

المخصص لمواجھة الكوارث.

وقالت السیدة فور، "في ھذه الحقبة التي تشھد جائحة عالمیة، ونزاعات متزایدة، وتغیّراً متفاقماً في المناخ، بات
االلتزام بنھج الطفل أوالً مھماً أكثر من أي وقت مضى. نحن أمام مفترق طرق. فإذ نعمل مع الحكومات والجھات
المانحة ومنظمات أخرى للبدء في رسم مسارنا الجماعي للسنوات الـ 75 المقبلة، یجب أن نُبقي األطفال في مقدمة

األولویات لالستثمار، وفي آخر قائمة اقتطاع المخصصات. فوعد مستقبلنا یتحدد باألولویات التي نضعھا في
حاضرنا".
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یمكن تنزیل التقریر من ھذا الرابط
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