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لقد أثارت جائحة كوفيد-19 مخاوف كبرية بشأن الصحة العقلية لجيل كامل 

من األطفال والشباب والوالدين والقامئني عىل الرعاية. ولكن الجائحة قد ال 

متثل سوى رأس جبل جليدي للصحة العقلية وهو جبل جليدي قد تجاهلناه 

لفرتة طويلة جداً.

وألول مرة يف تاريخه، يدرس تقرير حالة أطفال العامل الصحة العقلية، مع 

الرتكيز بشكل خاص عىل الكيفية التي تؤثر بها عوامل الخطر والحامية يف املنزل 

واملدرسة واملجتمع عىل مخرجات الصحة العقلية. 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.

ويطالب التقرير باالستثامر العاجل يف الصحة العقلية لألطفال واملراهقني يف 

مختلف القطاعات، وليس فقط يف مجال الصحة. كام يدعو إىل تدخالت مجربة 

يف مجاالت مثل الصحة والتعليم والحامية االجتامعية، مثل برامج دعم األبوة 

واألمومة وبرامج املدرسة بأكملها. ويدعو املجتمعات إىل كرس حاجز الصمت 

املحيط بالصحة العقلية، من خالل التصدي للوصم، وتعزيز التفاهم، وأخذ 

خربات األطفال والشباب عىل محمل الجد.

بايل مشغول
حالة أطفال العامل 2021

ورعاية وحامية   تعزيز 
لألطفال العقلية  الصحة 

التقرير خالصة 



4  حالة أطفال العامل 2021

تصدير

لقد تم منع األطفال يف جميع أنحاء العامل من 

دخول الغرف الصفية وتم عزلهم يف منازلهم، 

وسلبوا البهجة اليومية باللعب مع األصدقاء 

— وهذه كلها عواقب لجائحة كوفيد-19. وقد 

تم دفع ماليني األرس إىل براثن الفقر، فأضحت 

غري قادرة عىل تغطية نفقاتها. وتتزايد عاملة 

األطفال وإساءة معاملتهم والعنف الجنساين.

العديد من األطفال يعمهم الحزن أو األذى 

أو القلق. ويتساءل البعض إىل أين مصري هذا 

العامل وما هو مكانهم فيه.

نعم، إنها أوقات عصيبة لألطفال والشباب، 

وهذه هي حالة عاملهم يف سنة 2021.

ولكن حتى دون جائحة، فإن الكرب النفيس-

االجتامعي وسوء الصحة العقلية يصيبان عددا 

كبرياً جداً من األطفال — مبن فيهم ماليني 

يجربون كل عام عىل ترك ديارهم، وترتك فيهم 

ندوباً الرصاعاُت والشدائد الخطرية، ويحرمون 

من الحصول عىل التعليم والحامية والدعم.

والواقع أن جائحة كوفيد-19 ال متثل سوى 

غيض من فيض عندما يتعلق األمر بسوء 

مخرجات الصحة العقلية.

إنه جبل جليدي نتجاهله منذ وقت طويل 

جداً، وما مل نترصف، فإنه سيظل يتمخض عن 

نتائج كارثية لألطفال واملجتمعات حتى بعد 

زمن طويل من انتهاء الجائحة.

وعندما نتجاهل الصحة العقلية لألطفال، 

فإننا نقوض قدرتهم عىل التعلم والعمل وبناء 

عالقات ذات مغزى واإلسهام الفعال يف العامل. 

وعندما نتجاهل الصحة العقلية للوالدين 

والقامئني عىل الرعاية، فإننا نفشل يف دعمهم يف 

تنشئة أطفالهم ورعايتهم بأفضل استطاعتهم. 

وعندما نتجاهل قضايا الصحة العقلية يف 

مجتمعاتنا، فإننا نغلق املحادثات، ونعزز وصمة 

العار، ومننع األطفال والقامئني عىل الرعاية من 

طلب املساعدة التي يحتاجونها.

ويف مواجهة هذا الواقع، كثرياً ما نكون صامتني، 

وكثرياً ما نرفض قبول إنسانيتنا بكل تعقيدها. 

أو كام تقول املدافعة عن حقوق اإلنسان ليا 

البيك وهي مساهمة يف هذا املرشوع: فنحن ال 

نعرتف بأن "الكرب النفيس ليس سلوكاً منحرفاً 

ليتم قمعه وإخفاؤه، بل هو مجرد جانب 

طبيعي من الخربة اإلنسانية".

يجب أال نصمت مجدداً.

يجب أن نستمع إىل الشباب عرب العامل الذين 

يرفعون أصواتهم بشكل متزايد ويطالبون بالعمل.

يجب أن نترصف.

مع هذا اإلصدار من تقرير حالة أطفال العامل، 

الذي يركز ألول مرة عىل الصحة العقلية، تؤكد 

اليونيسف عىل تصميمنا عىل االستامع وعىل 

العمل.

يف السنوات األخرية، عملنا عىل املساعدة يف 

حامية الصحة العقلية والعافية النفسية-

االجتامعية لألطفال واملراهقني والوالدين 

والقامئني عىل الرعاية يف بعض من أكرث البيئات 

تحدياً يف العامل. وعملنا أيضاً عىل التصدي 

للتأثري الكاسح للجائحة عىل الصحة العقلية. يف 

عام 2020، وصلنا إىل 47.2 مليوناً من األطفال 

واملراهقني والقامئني عىل الرعاية وقدمنا 

لهم خدمات دعم مجتمعية للصحة العقلية 

وخدمات نفسية-اجتامعية، مبا يف ذلك حمالت 

التوعية املجتمعية املوّجهة يف 116 بلداً — أي 

نحو ضعف عدد البلدان لعام 2019.

وال أن يزداد هذا االنخراط يف السنوات املقبلة، 

وكذلك جهودنا لتأمني االستثامر يف الصحة 

العقلية والتصدي آلفات اإلهامل وسوء املعاملة 

والصدمات النفسية يف مرحلة الطفولة التي 

تقوض الصحة العقلية للعديد من األطفال.

إذ نعلم أن علينا جميعاً أن نفعل املزيد.

واآلن، مع وجود رشكاء رئيسيني مثل منظمة 

الصحة العاملية والحكومات واألكادمييني 
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وغريهم الكثري، يجب علينا جميعاً أن نظهر 

التزامنا بالقيادة واالستثامر لدعم الصحة 

العقلية بشكل أفضل.

يجب علينا جميعاً أن نعمل عىل كرس حاجز 

الصمت حول الصحة العقلية — وأن نتحدى 

الوصم ونرفع مستوى الوعي يف مجال الصحة 

العقلية ونضمن أن يتم االستامع ألصوات 

الشباب وبخاصة الذين سبق أن عانوا من 

اعتالالت يف الصحة العقلية.

ويجب علينا جميعاً االلتزام بالعمل يف مجاالت 

رئيسية، مثل دعم الوالدين بشكل أفضل، 

وضامن أن تكون املدارس أماكن أكرث لطفاً 

وأماناً، وأيضاً تلبية احتياجات الصحة العقلية 

لألرس — باالستثامر وتنمية القوى العاملة 

— يف مجاالت كالحامية االجتامعية والرعاية 

املجتمعية.

ومن األهمية مبكان أن نعمل جميعاً عىل 

تحسني جمع البيانات، والرصد الدوري، 

والبحث — وهذا تحد رئييس لجميع العاملني 

يف منظومة األمم املتحدة. إن الصورة التي لدينا 

عن الصحة العقلية لألطفال هي صورة جزئية، 

وهي صورة فيها انحراف شديد لجهة أغنى 

بلدان العامل. وهذا يعني أننا ال نعرف سوى أقل 

القليل عن الخربة املعاشة لألطفال والشباب يف 

معظم أنحاء العامل فيام يتعلق بالصحة العقلية. 

وهذا يعني أيضاً أننا ال نعرف سوى أقل القليل 

عن نقاط القوة والدعم املحتملة التي قد ميكن 

للمجتمعات املحلية والثقافات املتنوعة أن 

تقدمها لألطفال واألرس.

إن التحدي الذي نواجهه هائل. وهو تحد 

— برغم أفضل الجهود التي بذلها الكثريون، 

وخاصة الشباب الذين شاركوا قصصهم 

وأفكارهم وشغفهم بالتغيري — مل يبدأ مجتمعنا 

العاملي بالتصدي له إال بالكاد. عندما يتعلق 

األمر بالصحة العقلية فإن كل البلدان بلدان 

نامية.

ولكن إذا كان التحدي كبرياً، فإن مكافآت 

التصدي الناجح له ستكون أكرب وستعود عىل 

كل طفل وكل أرسة وكل مجتمع محيل.

ال يسعنا االنتظار أكرث من ذلك. وال ميكننا أن 

نخذل جيالً آخر. لقد حان وقت 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 

عاماً مصابون باضطرابات عقلية تم 

تشخيصها حسب تعريفات منظمة 

الصحة العاملية.

وهذا ميثل 86 مليون مراهق من الفئة 	 

العمرية 15–19 عاماً و80 مليون 

مراهق من الفئة العمرية 10–14 

عاماً.

مثة 89 مليون فتى مراهق من الفئة 	 

العمرية 10–19 عاماً و77 مليون فتاة 

مراهقة من الفئة العمرية 10–19 

عاماً مصابون باضطرابات يف الصحة 

العقلية.

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 اضطرابات 

الصحة 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 كرب 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 

19 باملئة وسيطياً من اليافعني من 

الفئة العمرية 15–24 عاماً يف 21 بلداً 

يف النصف األول من عام 2021 بأنهم 

عادة ما يشعرون باالكتئاب أو بأن 

لديهم اهتامماً قليالً بالقيام بأنشطة. 

مثة كلفة كبرية للتقاعس عن العمل — من 

حيث الخسائر يف األرواح واألرضار املالية التي 

تتكبدها األرس واملجتمعات املحلية. 

ر أن 45,800 مراهق يتوفون 	  يُقدَّ

من جراء االنتحار سنوياً، أي أكرث من 

إنسان واحد كل 11 دقيقة.

يشّكل االنتحار خامس أكرب سبب 	 

للوفيات بني املراهقني من الفئة 

العمرية 10–19 عاماً؛ ورابع أكرب 

سبب للوفيات بني املراهقني فتياناً 

وفتيات من الفئة العمرية 15–19 

عاماً، ويأيت بعد إصابات الطرق، 

والسل، والعنف بني األشخاص. كام أنه 

ثالث أكرب سبب للوفيات بني الفتيات 

من الفئة العمرية 15–19 عاماً، ورابع 

أكرب سبب للوفيات بني الفتيان 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 عاماً 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.

يشري بحث أجراه معهد "غالوب" 	 

الدويل يف إطار إعداد تقرير الطفولة 

املتغّية الذي ستصدره اليونيسف 
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قريباً إىل وجود طلب قوي عىل 

العمل. وقد أعرب 83 باملئة وسيطياً 

بني اليافعني بأعامر 15–24 عاماً 

من 21 بلداً عن اعتقادهم بأنه من 

األفضل معالجة قضايا الصحة العقلية 

من خالل مشاركة الخربات مع 

أشخاص آخرين والتامس الدعم بدالً 

من التعامل معها بصفة منفردة.

ورغم الطلب عىل الدعم، يبلغ اإلنفاق 	 

الحكومي عىل الصحة العقلية يف العامل 

2.1 باملئة وسيطياً فقط من معدل 

اإلنفاق الحكومي عىل الصحة عموماً. 

ويف بعض البلدان األشد فقراً يف العامل، 	 

تنفق الحكومات أقل من دوالر واحد 

عىل الشخص يف معالجة 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 	 

— ومنها العاملون املجتمعيون 

— 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 وأساساً يتيح 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 الكرب، 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 منو 

الطفل.

يف اللحظات الحرجة من منو الطفل، 	 

قد تكون الخربات والبيئة املحيطة 

خطراً عىل الصحة العقلية للطفل أو 

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" ويتضمن 

املحددات االجتامعية الكبرية املقياس 

— من قبيل الفقر، والكوارث، 

والنزاعات، والتمييز. 

ترتبط الصحة العقلية بلحظات حرجة 	 

يف مناء الدماغ، وهذه قد تتأثر بعوامل 

من قبيل اإلجهاد املرُض الناشئ عن 

الخربات السلبية يف الطفولة، من قبيل 

اإلساءات البدنية والعاطفية، واإلهامل 

والعنف املزمنني. 
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لقد أظهرت األبحاث أن التعرض ملا 	 

ال يقل عن أربع خربات سلبية يف 

الطفولة يرتبط بقوة بالسلوك الجنيس 

الخطر، واعتالالت الصحة العقلية، 

وتعاطي الكحول؛ بل 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 القامئني 

عىل الرعاية الحصول عىل دعم من 

برامج تنشئة األطفال التي قد تتضمن 

توفري معلومات، وتوجيهات، ودعامً 

مالياً ونفسياً-اجتامعياً. 

يحتاج العديد من القامئني عىل الرعاية 	 

أيضاً لدعم لصحتهم العقلية هم 

أنفسهم.

تتضمن عوامل الخطر للصحة العقلية 	 

للطفل، قبل الحمل وأثناء الطفولة 

املبكرة، 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 عاماً.

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 التغذوي.

ويف أقل البلدان منواً يف العامل، يتعرض 	 

83 باملئة من األطفال للتأديب العنيف 

من القامئني عىل 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، فنحو 81 باملئة 

من األطفال يف أقل البلدان منواً ال 

يلتحقون 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 RTI 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 عاماً.

ميكن للعوامل االجتامعية-االقتصادية والثقافية 

يف العامل العام، وكذلك األحداث واألزمات 

اإلنسانية من قبيل جائحة كوفيد-19، أن تعود 

بالرضر عىل الصحة العقلية. 

والصحة 	  الفقر  بني  العالقة  تسري 

أن  إذ ميكن  باتجاهني.  العقلية 

يؤدي الفقر إىل اعتالالت يف الصحة 

الصحة  العتالالت  وميكن  العقلية، 

الفقر. وعىل  العقلية أن تؤدي إىل 

باملئة   20 العامل، يعيش حوايل  صعيد 

من األطفال دون سن الخامسة يف 

مدقع. فقر 

ميكن لألعراف الجنسانية أن تؤثر عىل 	 

الصحة العقلية للفتيات والفتيان عىل 

حٍد سواء. فقد تُواِجه الفتيات صوراً 
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منطية تقييدية حول العمل والتعليم 

واألرسة إضافة إىل خطر التعرض لعنف 

العشري؛ بينام قد يتعرض الفتيان 

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 كرب شديد ومستمر.

تقارير عديدة تحدثت عن 	  مثة 

تعرض األطفال لإلساءات يف 

نسبة  بينهم  ومن  الرعاية،  مؤسسات 

كبرية من األطفال ذوي اإلعاقات، 

مبا يف ذلك إعاقات النمو وإعاقات 

أدلة  توجد  العقلية. كام  الصحة 

األطفال  تكبيل  استمرار  كثرية عن 

خطرية  باعتالالت  املصابني  واليافعني 

العقلية، إضافة إىل  الصحة  يف 

والتقييد يف خدمات  القرس  استخدام 

العقلية. الصحة 

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 للقامئني عىل 

الرعاية، خصوصاً األمهات اليافعات. 

بوسع التدخالت التي تشمل مجموعة من 

املنظومات والقطاعات — مبا يف ذلك األرس، 

واملجتمعات املحلية واملدارس، ومن خالل 

الحامية االجتامعية — أن تعزز الصحة العقلية 

وأن تحميها.

األطفال 	  تنشئة  برامج  تقييامت  تشري 

أنها تساعد يف تعميق االرتباط  إىل 

وتقلّص  والطفل،  الرعاية  مقدم  بني 

تنشئة  يف  القاسية  املامرسات 

اإلدرايك  النمو  األطفال، وتحّسن 

 . للطفل

نُهج 	  فاعلية  ثبَتت  املدارس،  ويف 

والعاطفي  االجتامعي  التعليم 

تشمل  تدخالت  تتضمن  التي 

محددة  وتدخالت  بأكملها،  املدرسة 

واليافعني  األطفال  تستهدف 

للخطر.  املعرضني 

أن 	  النقدية  التحويالت  لربامج  ميكن 

تأثرياً غري مبارش عىل الصحة  تؤثر 

من  واملراهقني  لألطفال  العقلية 

خالل زيادة املشاركة يف املدرسة، 

الوصول  وإمكانية  الغذايئ،  واألمن 

والخدمات  الصحية  الرعاية  إىل 

االجتامعية.

ويف األوضاع اإلنسانية، ميكن تعزيز 	 

الصحة العقلية لألطفال واليافعني 

بالتنفيذ الحريص لتدخالت موجزة 

ومهيكلة توفّر استجابات فورية 

ملعالجة االكتئاب والقلق واضطراب 

إجهاد ما بعد الصدمة.  

ينتهي تقرير حالة أطفال العامل 2021 بتوجيه 

دعوة لاللتزام، والتواصل والتوعية، والعمل من 

أجل تعزيز الصحة العقلية الجيدة لكل طفل، 

وحامية األطفال املستضعفني، ورعاية األطفال 

الذين يواجهون أعظم التحديات. 

االلتزام يعني تعزيز القيادة لرتكيز اهتامم 

طيف متنوع من الرشكاء وأصحاب املصلحة 

عىل أهداف واضحة، وضامن االستثامر يف 

الحلول ويف الناس عىل امتداد مجموعة من 

القطاعات.

التواصل والتوعية يعنيان كرس الصمت 

املحيط بالصحة العقلية، والتصدي للوصم، 

وتحسني معرفة الجمهور بالصحة العقلية، 

وضامن إيصال صوت األطفال واليافعني 

واألفراد الذين عانوا من اعتالالت الصحة 

العقلية.

العمل يعني 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 والقامئني عىل 	 

الرعاية

ضامن أن املدارس تدعم الصحة 	 

العقلية

تعزيز منظومات متعددة وقوى 	 

العمل فيها وتزويدها مبا يلزم للتصدي 

للتحديات املعقدة

تحسني البيانات واألبحاث واألدلة	 
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بايل مشغول

الخوف. الوحدة. الحزن.

لقد شملت هذه املشاعر القوية حياة ماليني 

عديدة من األطفال واليافعني واألرس عند حلول 

جائحة فريوس الكورونا عىل العامل يف سنة 

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. 

ويف الحقيقة، سيتطلب األمر انقضاء سنوات 

قبل أن نتمكن فعالً من تقييم تأثري كوفيد-19 

عىل صحتنا العقلية. 

فحتى لو تضاءل مفعول الفريوس، ستظل 

التأثريات االقتصادية واالجتامعية للجائحة 

ماثلة: عىل اآلباء واألمهات الذين اعتقدوا 

بأنهم تخطّوا أسوأ مرحلة، لكنهم يكافحون من 

جديد إلطعام أطفالهم؛ وعىل الولد الذي تراجع 

أداؤه يف املدرسة بعد أشهر من تعطّل التعليم؛ 

والبنت التي انقطعت عن الدراسة لتعمل 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. 

ويف الواقع يتمثل الخطر يف أن الصدمات 

الالحقة لهذه الجائحة ستفّت يف سعادة وعافية 

األطفال واملراهقني والقامئني عىل رعايتهم 

لسنوات عديدة مقبلة — وأنها ستشكل خطراً 

عىل أسس الصحة العقلية.

الجائحة، فهو  من  تعلمنا شيئاً  كنا قد  وإذا 

املحيط  بالعامل  بشدة  تتأثر  العقلية  أن صحتنا 

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 

الوالدين  بظروف حياته — خرباته مع 

يقيمها  التي  والروابط  الرعاية،  والقامئني عىل 

اللعب والتعلّم  مع األصدقاء، وفرصه يف 

الطرق  العقلية  الصحة  تعكس  كام  والنامء. 

والنزاعات  بالفقر  الطفل  حياة  بها  تتأثر  التي 

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 2021. 

األمان: تعرض فيدل، 11 عاماً، إىل مخاطر ترض بالصحة العقلية بسبب العيش يف الشوارع يف كوت ديفوار. وهو اآلن يف مركز، ويقول: 

 "أشعر باألمان ... وبأنني محمي".

 © UNICEF/UNI362880/Dejongh 
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التحدي الذي تم إهامله

إن ما تعلمناه، يف الواقع، هو أن الصحة 

العقلية هي أمر إيجايب — هي ميزة: فهي 

الحنو  بنت صغرية تتمكن من االزدهار وسط 

إذ تشاطرها  الذي تقدمه أرستها،  والدعم 

اليومية، حلوها ومرها. وهي  الحياة  أحداث 

التحدث والضحك مع  يتمكن من  ولد مراهق 

ويآزرونه  يعانون  عندما  ويدعمهم  أصدقائه، 

تتمتع  امرأة شابة  عندما يعاين هو. وهي 

من  متكّنها  بالنفس  وثقة  حياتها  يف  بالدافعية 

مواجهة التحديات. وهي أم أو أب يدعم 

ويقيم  لطفله،  العاطفيتني  والعافية  الصحة 

معه. حميمة  صلة 

والعافية  الصحة  للروابط بني  متناٍم  إدراك  مثة 

الصحة  وألهمية  والبدنيتني،  العقليتني 

وتنعكس  الحياة.  نتائج  تشكيل  يف  العقلية 

العقلية  الصحة  اعتبار  الروابط يف  هذه 

بالصحة واالزدهار،  ينعم  إلقامة عامل  أساساً 

التنمية املستدامة.  به أهداف  وهو ما أقرت 

التنمية  أهداف  اتفاقية  َحّددت  الواقع،  ويف 

العقليتني  والعافية  الصحة  تعزيز  املستدامة 

أنهام أمر أسايس لجدول  وحاميتهام عىل 

العاملي. التنمية  أعامل 

الحكومات  تَستثمر  ذلك،  كل  ورغم 

الصحة  تعزيز  يف  القليل جداً  واملجتمعات 

عىل  والقامئني  واليافعني  لألطفال  العقلية 

ورعايتها. وحاميتها  الرعاية 

البلدان األشد فقراً يف العامل، تنفق  ويف بعض 

أقل من دوالر واحد عىل  الحكومات سنوياً 

الصحة  اضطرابات  معالجة  عىل  الشخص 

الدخل  البلدان ذات  العقلية. وحتى يف 

يبقى  السنوي  فاإلنفاق  األعىل،  املتوسط 

الواحد. وكل  حوايل ثالثة دوالرات للشخص 

هذه األرقام تقل كثرياً عام هو مطلوب 

األطفال  بني  العقلية  الصحة  اعتالالت  ملعالجة 

الرعاية، خصوصاً  والقامئني عىل  واملراهقني 

الصحة  األكرب يف  الصعوبات  يواجهون  الذين 

إنفاق  يتبقى أي  أنه ال  العقلية. وهذا يعني 

اإليجابية  العقلية  الصحة  لتعزيز  تقريباً 

رعايتهم. عىل  والقامئني  لألطفال 

بسبب  عالية  اقتصادية  كلفة  نتكبّد  ونحن 

هذا اإلهامل — حوايل 387.2 بليون دوالر 

التقرير  لهذا  أعدها  لحسابات  وفقاً  سنوياً، 

إيفانز-الكو  سارا  و  ديفيد مكديد  الباحثان 

لندن  كلية  الصحية يف  السياسات  من قسم 

ميثل  الرقم  وهذا  السياسية.  والعلوم  لالقتصاد 

بليون دوالر من اإلمكانات اإلنسانية   387.2

املهدورة التي كان ميكن أن تساهم يف 

الوطنية. االقتصادات 

بيد أن كلفة هذا اإلهامل عصيّة عىل 

الحياة  تأثريه عىل  الحساب من حيث 

للناس. الحقيقية 

الكلفة ماثلة يف األرُس واملدارس  فهذه 

االنتحار  من  عانت  التي  املحلية  واملجتمعات 

— الذي يشكل رابع أكرب سبب للوفيات بني 

عاماً.   19–15 العمرية  الفئة  اليافعني من 

ففي كل سنة، يُنهي زهاء 46,000 طفل 

بأيديهم  حياتهم  عاماً   19–10 بأعامر  ويافع 

— أي حوايل طفل واحد كل إحدى عرش 

دقيقة. 

التي  اليومية  التحديات  ماثلة يف  وهي 

13% من املراهقني يعاين من اعتالل  يواجهها 

من  لليافعني  وبالنسبة  العقلية.  الصحة  يف 

بصفة خاصة،  عاماً   19–15 العمرية  الفئة 

الكلفة إذ تبدأ  ميكن أن نلمس هذه 

وتساهم يف  بالنشوء  العقلية  الصحة  اعتالالت 

الحياة والحياة يف صحة.  خسارة سنوات من 

اليافعني إذ يتحدثون  وهي ماثلة يف أصوات 

عن خرباتهم مع االكتئاب والقلق وعن كرب 

معمم شديد لكنه قد ال يرتقي إىل مستوى 

حالة أطفال  االضطراب. من أجل تقرير 

باحثني  اليونيسف مع  تعاونت   ،2021 العامل 

املبكرة يف  للمراهقة  العاملية  الدراسة  من 

العامة يف جامعة جونز  للصحة  بلومربغ  كلية 

هوبكنز، لالستامع إىل بعض هذه األصوات. 

فتاة شاركت يف مجموعة نقاش  وأعربت 

15–19 عاماً عن  العمرية  الفئة  ملراهقني من 

اعتقادها بأن كل شخص مير يف حالة اكتئاب 

الناجم  التحدي  عن  تنشأ  املستوى  منخفضة 

كشخص".  "كينونته  معرفة  محاولته  عن 

وقالت إن املشكلة تنشأ ألن هذه املشاعر 

الخربات  تتعاظم" بفعل  أو  "تتعزز  ميكن أن 

العامل. يف  الشخصية 

وقالت: "أعتقُد أن األمر يبدأ هنا. وأرى أن 

املشاعر  تُهَمل هذه  عندما  األمر يصبح خطرياً 

العواطف". أو 

وعرّبت فتاة شاركت يف مجموعة نقاش يف 

الكيفية  عن  نفسها  العمرية  الفئة  من  مرص 

العقلية —  الصحة  فيها إهامل  يؤثر  التي 

أو عىل حد تعبريها، إهامل أن يكون املرء 

اليافعني. مستقبل  عىل  نفسياً" —  "متعباً 

وقالت: "هذا يعني أنك تشعر أنك ال 

تعيش حياتك وأنك غري قادر عىل فعل أي 

يشء. حتى لو كنت طموحاً، لن تتمكن من 

نفسياً  مهزوم  ألنك  وذلك  تحقيق طموحاتك 

بالكامل".



    خالصة التقرير 13

دعوات غري ُملبّاة  

لقد ظل منارصو الصحة العقلية الشباب، مبن 

فيهم مستشارون ومساهمون يف هذا التقرير، 

يدعون بشجاعة لتناول موضوع الصحة 

العقلية يف مختلف السياقات يف العامل. وتحّدث 

بعضهم عن خرباتهم يف معاناة اعتالالت يف 

الصحة العقلية والعافية العقلية، والتحديات 

التي واجهها أصدقاؤهم وأقرانهم، ووجوب أن 

يتمكن األطفال واليافعون من التامس املساعدة 

والحصول عليها.

وهم ليسوا الوحيدين. فعىل صعيد العامل، تظهر 

دراسة استقصائية أجرتها 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. بل يعتقدون أن 

الحل األفضل هو املشاركة والتامس الدعم.

اإلطار 1.

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 لدراسة 

استقصائية أجرتها اليونيسف ومعهد غالوب 

الدويل يف 21 بلداً يف النصف األول من عام 

.2021

ووافق وسيطياً 83 باملئة من الشباب )15–24 

عاماً( عىل أنه من األفضل معالجة مشاكل 

الصحة العقلية عن طريق تبادل الخربات 

مع اآلخرين والتامس الدعم؛ وعىل النقيض 

من ذلك، رأى 15 باملئة فقط أن مثل هذه 

املشاكل شخصية وينبغي للشخص التعامل 

معها مبفرده. 

بني البلدان الـ 21، كانت الهند االستثناء 

الوحيد، إذ أيد 41 باملئة من الشباب فحسب 

خيار املشاركة والبوح.

وعموما، كان تباين املواقف ضئيالً بني األجيال: 

يف البلدان الـ 21، أيد أيضاً نحو أربعة من 

كل خمسة بالغني فوق األربعني )40+( خيار 

املشاركة والبوح. لكن االختالفات كانت أكرب 

يف بعض البلدان: إذ عىل الرغم من أن أغلبية 

الشباب واألكرب سناً عىل حد سواء أيدوا خيار 

املشاركة يف اليابان وأملانيا وأوكرانيا، فإن هناك 

فجوة ال تقل عن 14 نقطة مئوية بني الفئتني 

العمريتني. وهذا يثري تساؤالت مهّمة حول تباين 

املواقف من الصحة العقلية بني األجيال وتطورها 

مع مرور الزمن يف البقاع املختلفة من العامل.

ستصدر النتائج الكاملة ملرشوع الطفولة 

املتغّية Changing Childhood يف تقرير 

ستصدره اليونيسف يف شهر ترشين الثاين / 

نوفمرب 2021.

أعامر 15–24 

عاماً

البالغون األكرب 

سناً )40+(

تبادل الخربات مع اآلخرين وطلب الدعم هو الطريقة األفضل 

8382ملعالجة قضايا الصحة العقلية

الصحة العقلية هي مسألة شخصية ميكن للناس تدبرها بشكل 

1517شخيص

املصدر: تقرير الطفولة املتغّية )سيصدر قريباً(.

وسيط نِسب األشخاص من 21 بلداً الذين يعتقدون بأن أفضل طريقة للتصدي ملشاكل الصحة 

العقلية هي مشاركة الخربات مع اآلخرين والتامس الدعم: 

مالحظة: وكجزء من مرشوع الطفولة املتغرّية، أجرى معهد غالوب مقابالت هاتفية مع أكرث من 20,000 شخص يف 21 بلداً يف الفرتة من شباط / فرباير إىل حزيران / متوز 2021، يف مجموعتني 

سكانيتني مختلفتني — أعامر 15–24 عاماً وأعامر 40 عاماً فام فوق. احتسبت هوامش الخطأ وسطياً بنسبة 6.7 باملئة للفئة العمرية األصغر سناً وبنسبة 6.4 باملئة للفئة العمرية األكرب. وستدرج 

التفاصيل الكاملة للمنهجية وأساليب البحث املستخدمة يف تقرير اليونيسف املقبل: الطفولة املتغّية.
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ومع ذلك، ال يجد ماليني الناس يف جميع أنحاء 

العامل أحداً ليتحدثوا إليه أو مكاناً يلتمسون 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 

املدربني. العاملني 

ويف كثري من الحاالت، تُعاق قدرتنا عىل 

التعامل مع الصحة العقلية من جراء 

عجزنا عن التحدث عنها. وقد يجد األطفال 

واملراهقون والقامئون عىل الرعاية صعوبة 

يف العثور عىل املفردات التي يحتاجونها 

للتحدث عن طبيعة مشاعرهم. وقد يخشون 

من التعرض لكلامت قاسية أو للسخرية أو 

اإلساءات التي تنشأ عن الوصم وسوء الفهم 

العقلية. بالصحة  املحيط 

ومن أهم جوانب سوء الفهم اإلخفاق يف فهم 

أن الصحة العقلية — حالها كحال الصحة 

البدنية — هي حالة إيجابية. ويقول أليكس 

جورج، وهو طبيب ومقدم برامج تلفزيونية 

شهري يف اململكة املتحدة، إنه يعرف جيداً 

املعاناة املرتبطة بالصحة العقلية. إذ انتحر 

شقيقه يف سن 19 سنة. ويعرّب 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".

وعادة ما يكون اإلخفاق يف اعتبار الصحة 

التفكري  تأثري  من  نابعاً  إيجابياً  أمراً  العقلية 

عىل  الرتكيز  ينصب  حيث  البيولوجي-الطبي، 

باألدوية.  ومعالجتها  االعتالالت  تشخيص 

العقلية  الصحة  يتوجب فهم  وبدالً من ذلك، 

أنها طيف متصل. ففي أي مرحلة  عىل 

من حياتنا، قد يجد املرء نفسه عىل نقاط 

املتصل. فسوف  الطيف  مختلفة من هذا 

منر يف صحة عقلية إيجابية — القدرة عىل 

األيام  مع  التعامل  بالحياة وعىل  التمتع 

نواجه فرتات  قد  ولكننا  السيئة.  وتلك  الجيدة 

البعض  يعاين  كبري. وقد  لكرب  فيها  نتعرض 

من اعتالالت طويلة األجل وُمعطِّلة يف 

العقلية.  الصحة 

وبالتايل، ومن ناحية واقعية، نحن جميعاً منر يف 

حالة ما من الصحة العقلية. 

مع ذلك، فبعض الناس يعتربون الصحة 

العقلية ترفاً أو قضية تخص الناس اآلخرين 

— فهي ال تُعترب مشكلة تخصهم أو تخص 

مجتمعاتهم املحلية. وما من شك أن الثقافة 

والسياق يشكالن الكيفية التي يعاين فيها 

الشخص من اضطرابات الصحة العقلية 

وكيفية فهمها ومعالجتها. وال يجب أبداً 

تجاهل هذه املنظورات املختلفة وفهمها — 

كام يجري عادة — بل يجب أن تُستخدم 

العقلية.  لتوجيه االستجابات لتحديات الصحة 

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 الخربات 

املتعلقة بالصحة العقلية: وكام أشارت لجنة 

العاملية  العقلية  النسيت املعنية بالصحة 

والتنمية املستدامة، يف عام 2018، "إن األمل 

العاطفي هو أمل أسايس للخربة اإلنسانية متاماً 

مثل األمل البدين".

هذا أوان القيادة

القيادة وااللتزام يف صميم  غياب  يكمن 

الحتياجات  االستجابة  يف  مجتمعاتنا  إخفاق 

والقامئني  واملراهقني  لألطفال  العقلية  الصحة 

التزام، خصوصاً  الرعاية. نحن بحاجة إىل  عىل 

والوطنيني  العامليني  القادة  من  باملال، 

الجهات صاحبة  واسعة من  ومن مجموعة 

دات  املحدِّ دور  أهمية  يعكس  املصلحة، 

دات يف  االجتامعية وغريها من املحدِّ

العقلية.  الصحة  نتائج  تشكيل  عىل  املساعدة 

يتطلب  فهو  النهج.  لهذا  هائلة  ومثة مضامني 

واضحاً  أعيننا هدفاً مشرتكاً  أن نضع نصب 

اللحظات  بأن ندعم األطفال واملراهقني يف 

الخطر  للحد من عوامل  الحرجة من منائهم 

إىل الحد األدىن وزيادة عوامل الحامية إىل 

األقىص.  الحد 

وبقدر حاجتنا إىل االلتزام، فإننا بحاجة إىل 

التواصل والتوعية: 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 
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لألطفال؛ ونحن بحاجة إىل إخراج الصحة 

العقلية من 'قوقعتها' يف النظام الصحي وتلبية 

احتياجات األطفال واملراهقني والقامئني عىل 

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 

االستجابات. ولتحسني 

اإلطار 2. 

الشعور بالكآبة

وسيطياً، أفاد 19 باملئة من الشبان والشابات 

بأنهم غالباً ما يشعرون باالكتئاب أو ال 

بالقيام بنشاطات، وفقا لدراسة  يهتمون كثرياً 

استقصائية أجرتها اليونيسف وغالوب يف 21 

بلداً يف النصف األول لعام 2021. وتراوحت 

النسبة بني واحد من كل ثالثة تقريباً يف 

الكامريون إىل واحد من كل عرشة يف إثيوبيا 

واليابان.

ويف وقت يتميز بالقلق البالغ حول الصحة 

العقلية للشباب خالل جائحة كوفيد-19، توفر 

النتائج نظرة ثاقبة مثرية لالهتامم إىل مشاعر 

الشباب أنفسهم. ومع ذلك، من املهم مالحظة 

أن هذه األرقام ال متثل سوى تصورات الشباب 

أنفسهم، وليست تشخيصاً طبياً باالكتئاب. كام 

أنها تستند إىل سؤال واحد فقط، وليس إىل 

األسئلة املتعددة املستخدمة عادة يف بحوث 

الصحة العقلية، وبالتايل فليس بوسعها أن 

تقدم تقديرات مرضية عن معدل االنتشار. 

وأخرياً، فال توجد تقديرات مامثلة من فرتة 

ما قبل الجائحة، مام يعني أنه ال ميكن قراءة 

هذه األرقام عىل أنها تعكس تأثري الجائحة عىل 

الصحة العقلية للشباب.

ستصدر النتائج الكاملة ملرشوع الطفولة املتغّية 

Changing Childhood يف تقرير ستصدره 

اليونيسف يف شهر ترشين الثاين / نوفمرب 

.2021

32الكامريون

31مايل

29إندونيسيا

27زمبابوي

24فرنسا

24أملانيا

24الواليات املتحدة

22الربازيل

21 لبنان

20اململكة املتحدة

19األرجنتني

19كينيا

16بريو

14بنغالديش

14الهند

14املغرب

14نيجرييا

12أوكرانيا

11إسبانيا

10إثيوبيا

10اليابان

19الوسيط لـ 21 دولة

املصدر: تقرير الطفولة املتغّية )سيصدر قريباً(.

النسبة املئوية لألشخاص بأعامر 15–24 عاماً 

الذين يبلغون عن شعورهم باالكتئاب يف كثري من 

األحيان أو عدم اهتاممهم بالقيام بالنشاطات:

مالحظة: وكجزء من مرشوع الطفولة املتغرّية، أجرى معهد غالوب مقابالت هاتفية مع أكرث من 20,000 شخص يف 21 بلداً يف 

الفرتة من شباط / فرباير إىل حزيران / متوز 2021، يف مجموعتني سكانيتني مختلفتني — أعامر 15–24 عاماً وأعامر 40 عاماً فام 

فوق. احتسبت هوامش الخطأ وسطياً بنسبة 6.7 باملئة للفئة العمرية األصغر سناً وبنسبة 6.4 باملئة للفئة العمرية األكرب. وستدرج 

التفاصيل الكاملة للمنهجية وأساليب البحث املستخدمة يف تقرير اليونيسف املقبل: الطفولة املتغّية.
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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 والقامئون عىل 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 

الوالدين، 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.  

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

© UNICEF/UN0419392/Dejongh
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باألرقام

 كان هناك أكرث من 1.2 بليون مراهق بعمر 10–19 عاماً يف العامل عام 2020.

وتشري التقديرات إىل أن أكرث من 13 باملئة منهم يعانون من اضطراب عقيل. 
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تقديرات انتشار االضطرابات العقلية عاملياً وتعدادها بني املراهقني ، 2019

أهم 10 أسباب لوفاة املراهقني من الفتيان والفتيات بأعامر 15–19 عاماً، 2019
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 مالحظة: األرقام مقربة إىل أقرب 1,000؛ وتستند الحسابات إىل االضطرابات التالية: االكتئاب والقلق واالضطراب ثنايئ القطب واضطرابات األكل

 وطيف التوحد واالضطرابات السلوكية والفصام واإلعاقة الذهنية مجهولة السبب واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط ومجموعة من اضطرابات الشخصية.

املصدر: تحليل لليونيسف استناداً إىل تقديرات معهد القياسات الصحية والتقييم IHME، دراسة العبء العاملي لألمراض، 2019.

 املصدر: تحليل لليونيسف استناداً إىل تقديرات الصحة العاملية ملنظمة الصحة العاملية، 2019.

وقد تم حساب التقديرات العاملية باستخدام البيانات السكانية من التوقعات السكانية العاملية لشعبة األمم املتحدة للسكان، 2019.
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20.1%19.5%14.9%
9.5%

من املفجع أن نحو 46,000 طفل ومراهق بأعامر 10–19 عاماً يقتلون أنفسهم كل عام — أي نحو 

طفل واحد كل 11 دقيقة — وفقا ألحدث تقديرات منظمة الصحة العاملية املتاحة لهذا التقرير. 

43%

57%

44%

56%

39%

61%

رغم أن التكاليف البرشية لتجاهل الصحة العقلية قد تكون مدمرة عىل األفراد واألرس واملجتمعات 

املحلية، فإن التكاليف املالية لعدم معالجة اعتالالت الصحة العقلية — أي تكاليف التقاعس عن 

العمل — مدمرة أيضاً. 

بني الفتيان والفتيات بأعامر 10–19 عاماً الذين يعانون من اضطرابات عقلية، معدل انتشار القلق واالكتئاب واالضطرابات األخرى، 2019

تقديرات االنتحار كسبب للوفاة، عىل الصعيد العاملي، حسب العمر والجنس، 2019

مالحظة: يتجاوز مجموع انتشار االضطرابات الفردية نسبة 100 باملئة، بسبب املراضات املرتابطة. وتستند الحسابات إىل االضطرابات التالية: االكتئاب، والقلق، واالضطراب ثنايئ القطب، 

 واضطرابات األكل، واضطرابات طيف التوحد، واضطرابات السلوك، والفصام، واإلعاقة الذهنية مجهولة السبب، واضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط، ومجموعة من اضطرابات الشخصية.

املصدر: تحليل لليونيسف استناداً إىل تقديرات معهد القياسات الصحية والتقييم IHME، دراسة العبء العاملي لألمراض، 2019

 مالحظة: تم تقريب النتائج إىل أقرب 100. مجاالت الثقة: ألعامر 10–19: 32641–63068؛ وألعامر 10–14: 6517–15490؛ وألعامر 15–19: 26124–47578.

 املصدر: تحليل لليونيسف استناداً إىل تقديرات الصحة العاملية ملنظمة الصحة العاملية، 2019.

تم حساب التقديرات العاملية باستخدام البيانات السكانية من التوقعات السكانية العاملية لشعبة األمم املتحدة للسكان، 2019
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10–14، املجموع: 
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املراهقون بأعامر 
10–19، املجموع: 
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 تكلفة االضطرابات العقلية عىل أساس نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل حسب البلد

املعدل وفقاً لتعادل القوة الرشائية، مباليني الدوالرات األمريكية  
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 McDaid, David and Sara Evans-Lacko, ‘The Case for Investing in the Mental Health and Well-being of Children’, background paper for The State of the :املصدر

.World’s Children 2021, United Nations Children’s Fund, May 2021

 التحسن: ساعد مركز الصحة املجتمعية أندريه بتقوية صحته العقلية. ويقول: "أشعر بتحسن كبري، وال أريد االستسالم".

© NICEF/UN0476518/Mandros

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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ما يقوله الشباب

من أجل تقرير حالة أطفال العامل 2021، تعاونت 

اليونيسف مع باحثني من الدراسة العاملية للمراهقة 

املبكرة يف كلية بلومربغ للصحة العامة يف جامعة 

جونز هوبكنز ، لالستامع إىل أصوات املراهقني بشأن 

الصحة العقلية. ويف الفرتة من شباط / فرباير إىل 

حزيران / يونيو 2021، قام الرشكاء املحليون بتيسري 

مناقشات مجموعات الرتكيز للمراهقني بأعامر 

10–14 و15–19 عاماً يف كل من األردن وإندونيسيا 

وبلجيكا وتشييل وجامايكا والسويد وسويرسا 

والصني وجمهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا 

ومرص ومالوي والواليات املتحدة. وهذا ما قالوه:

الصحة العقلية: بينام تحدث الشباب عن معاناتهم 

مع االكتئاب والقلق، وصف بعضهم الكرب املعمم، 

الذي قد ال يرقى إىل مرتبة كونه اضطراباً.

"أن تكون متعباً نفسياً… فهذا 

يعني أنك تشعر أنك ال تعيش 

حياتك وأنك غي قادر عىل فعل أي 

يشء. حتى لو كنت طموحاً، فلن 

تتمكن من تحقيق طموحاتك وذلك 

ألنك مهزوم نفسياً بالكامل".

 – فتاة يف مجموعة نقاش

ألعامر 15–19 عاماً يف مرص 

الوصم: ناقش الشباب الوصم من حيث رضره 

يف التعامل مع الصحة العقلية.

"بالنسبة للكثيين، فاإلجهاد واألمراض 

العقلية مواضيع تسبب القلق الشديد. 

وال يريد أحد حقاً التحدث عنها".

 – فتاة يف مجموعة نقاش

ألعامر 15–19 عاماً يف السويد

بيئات التعلم: وعىل الرغم من كونها أحياناً 

عامل وقاية، فقد ناقش بعض املراهقني مخاطر 

املدارس عىل الصحة العقلية.

"املعلمون يتحرشون بالفتيات حتى يف 

املدارس االبتدائية أو اإلعدادية. يلمسها 

بطرق متعددة، وهي غي قادرة عىل 

الكالم، ألنه إذا فعلت ذلك سيسبها وإذا 

قالت ألهلها سيقولون: "أنت مخطئة، 

يستحيل أن يفعل أي معلم مثل ذلك".

 – فتاة يف مجموعة نقاش

ألعامر 15–19 عاماً يف مرص  

الفقر: وبالنسبة للعديد من الشباب، يؤثر الفقر 

تأثرياً معقداً عىل صحتهم العقلية.

"يف املدرسة، هناك قواعد أن 

الجميع يجب أن يلبسوا لباساً جيداً، 

وتحتاج لحذاء جيد. لكن تجد 

أن أهلك غي قادرين عىل توفيه 

فتلبس شحاطة. والتالميذ اآلخرون 

يرسقونها منك ويرمونها من واحد 

آلخر ويبدأ الصف كله بالضحك 

والسخرية منك. إنه مؤمل جداً لنا نحن 

الشباب… إنه أمر فظيع للغاية".

 – فتى يف مجموعة نقاش

ألعامر 15–19 عاماً يف مالوي

العالقات مع األقران: ميكن أن تكون العالقات 

مع املراهقني اآلخرين إيجابية، ولكن لها أيضاً 

آثاراً سلبية عىل الصحة العقلية.

"كنت أتعرض للتنمر من قبل أصدقايئ… 

وبعد أن شعرت باألمل وخيبة األمل 

رصت أشعر بعدم االكرتاث تجاههم".

 – فتاة يف مجموعة نقاش

ألعامر 15–19 عاماً يف إندونيسيا

املعايري الجنسانية: ناقش املشاركون من الذكور 

واإلناث عىل السواء دور املعايري الجنسانية يف 

مجال الصحة العقلية. واتفق الكثريون عىل أن 

الفتيات أكرث تأثراً بهذه املعايري، ولكن أيضاً عىل 

أن اإلفصاح عن الكرب العقيل أقل قبوالً لدى 

الفتيان.

"يقولون: هناك صبي، لذلك لن يكون 

للفتاة أي فائدة يف املستقبل. لذا 

يجعلون الفتاة تقوم بكل األعامل املنزلية 

يف املنزل واألوالد ال يفعلون شيئاً".  

 – فتاة يف مجموعة نقاش

ألعامر 15–19 عاماً يف مالوي

كوفيد-19: كانت الجائحة مصدراً مهامً لإلجهاد 

العقيل بالنسبة للعديد من الشباب، وإن كانت 

آثارها الطويلة األجل غري واضحة.

"عندما أفكر يف كل من مات 

بهذا الداء، يحزنني ذلك، وعندما 

أعرف أن عدد الحاالت آخذ يف 

االزدياد يجعلني ذلك متوتراً". 

 – فتى يف مجموعة نقاش

ألعامر 10–14 عاماً يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية

تشكر اليونيسف دعم Wellcome لهذا 

املرشوع.
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التوصيات

يف السن ومرحلة الحياة التي ينبغي لألطفال 

والشباب فيها أن يرسوا أسساً قوية للصحة 

العقلية ملا ميتد من حيواتهم، نجدهم بدال من 

ذلك مجربين عىل التعامل مع مخاطر وخربات 

ميكن لها أن تقوض تلك األسس. التكلفة علينا 

جميعاً هائلة فال ميكن تقديرها.

وكانت االستجابة لهذا التحدي — التحدي املتمثل 

يف تعزيز وحامية ورعاية الصحة العقلية لألطفال 

والشباب — مخيبة لآلمال. وهناك نقص يف القيادة 

واالستثامر، وال توجد رغبة يف مواجهة التحديات، 

بل يف التحدث عنها أصالً يف كثري من األحيان.

قد ال تكون لدينا جميع اإلجابات، ولكننا 

نعرف ما يكفي لنكون قادرين عىل العمل 

اآلن لتعزيز الصحة العقلية الجيدة لكل 

طفل، وحامية األطفال الضعفاء ورعاية 

األطفال الذين يواجهون أكرب التحديات. إن 

تقرير حالة أطفال العامل 2021 يضع إطاراً 

لتوجيه العمل املنسق بغية تحقيق هذه 

األهداف. وهو مبني عىل الحاجة إىل االلتزام 

والتواصل والتوعية والعمل. 

االلتزام يعني تعزيز القيادة بحيث تضع 

مجموعة متنوعة من الرشكاء وأصحاب 

املصلحة نصب أعينهم أهدافاً واضحة، وضامن 

االستثامر يف الحلول واألشخاص عرب مجموعة 

من القطاعات. وهو ينطوي عىل تعزيز القيادة 

والرشاكات العاملية واالستثامر يف دعم الصحة 

العقلية.

التواصل والتوعية يعنيان معالجة الوصم بشأن 

الصحة العقلية، وفتح املحادثات وتحسني محو 

األمية يف مجال الصحة العقلية. وهذا يعني 

تضخيم الحوار العاملي حول الصحة العقلية 

لزيادة الوعي وتعبئة جميع أصحاب املصلحة 

التخاذ اإلجراءات الرضورية وتسهيل التعلم. 

وهذا يعني أيضاً ضامن أن يكون األطفال 

والشباب واألشخاص الذين عانوا من اعتالالت 

الصحة العقلية جزءاً من املحادثة، وأن يكون 

لهم صوت وميكنهم املشاركة بشكل مفيد يف 

تطوير استجابات الصحة العقلية.

العمل يعني العمل عىل تقليل عوامل الخطر 

إىل أدىن حد ممكن وتعظيم عوامل الحامية 

للصحة العقلية يف املجاالت الرئيسية لحياة 

األطفال واملراهقني، وال سيام األرسة واملدرسة. 

وعىل نطاق أوسع، فهو يعني أيضاً االستثامر 

وتنمية القوى العاملة يف بعض القطاعات 

واملنظومات الرئيسية، مبا يف ذلك خدمات 

الصحة العقلية والحامية االجتامعية، وتطوير 

آليات قوية لجمع البيانات وللبحوث.

دعم األرس والوالدين والقامئني عىل 	 

الرعاية

ضامن أن املدارس تدعم الصحة 	 

العقلية

تعزيز أنظمة متعددة وقوى العمل 	 

فيها وتزويدها مبا يلزم للتصدي 

للتحديات املعقدة

تحسني البيانات واألبحاث واألدلة	 

 الرعاية الرؤوم: من املهم جداً للصحة العقلية أن يتم دعم الوالدين، مثل هذه األم يف الهند، ليتمكنوا من دعم أطفالهم بشكل أفضل.
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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.


