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في كل بقعة من بقاع األرض تقریباً، في البلدان الغنیة والفقیرة على السواء، تتسبب اضطرابات الصحة العقلیة —
ونقص خدمات الرعایة — في معاناة كبیرة لألطفال والیافعین، وھي من األسباب الرئیسیة للوفاة والمرض

واإلعاقة، خاصة بین المراھقین األكبر سناً.

یعاني قرابة 13 بالمئة من المراھقین (بأعمار 10–19 عاماً) من
اضطرابات مشخصة في الصحة العقلیة.

كوفید-19

الحیرة. الوحدة. الحزن.

ھذه المشاعر القویة تجتاح حیاة المالیین من األطفال والیافعین وأسرھم. یمكن أن تستمر معاناة األطفال والیافعین
من آثار كوفید-19 على صحتھم العقلیة وعافیتھم لسنوات عدیدة مقبلة.

فمع دخولنا العام الثالث للجائحة، یدفع تعطیل الحیاة الیومیة والتعلیم والترفیھ، فضالً عن القلق حیال دخل األسرة
وصحتھا، بالكثیر من الشباب إلى الشعور بالخوف والغضب والقلق على مستقبلھم.

"حتى لو كنت طموحاً، فلن تستطع تحقیق طموحاتك ألنك مھزوم تماماً على
الصعید النفسي".

– مراھقة من مصر

حتى قبل الجائحة، كان الضغط النفسي-االجتماعي وضعف الصحة العقلیة یصیبان عدداً كبیراً جداً من األطفال.
ففي 21 دولة، قال واحد تقریباً من كل خمسة شباب بعمر 15–24 عاماً إنھم غالباً ما یشعرون باالكتئاب أو بعدم
الرغبة في فعل شيء، وفقاً لمسح عالمي أجرتھ الیونیسف ومؤسسة غالوب، في إطار مشروع الطفولة المتغیرة
 المرتقب. ومن بین األكثر عرضة للمخاطر المالیین الذین ُھّجروا من منازلھم، أو یعانون من صدمات سببتھا

النزاعات والمحن الخطیرة، أو ُحرموا من التعلیم والحمایة والدعم.

"عندما أفكر في كل شخص مات بسبب المرض، أشعر بالحزن وعندما أرى
عدد الحاالت في ازدیاد، أشعر بالتوتر".
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– مراھق من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

إذا كانت الجائحة قد عملتنا شیئاً، فھو أن الصحة العقلیة لألطفال والمراھقین تتأثر كثیراً بمحیطھم وظروفھم —
تجاربھم مع اآلباء والقائمین على الرعایة، وصداقاتھم وكیف یلعبون ویتعلمون وینمون.

الثمن الباھظ لضعف االستثمار

على الرغم من كل ما سبق، ال تستثمر الحكومات والمجتمعات سوى القلیل جداً في تعزیز وحمایة ورعایة الصحة
العقلیة لألطفال والیافعین والقائمین على رعایتھم.

ونحن ندفع ثمناً اقتصادیاً مرتفعاً لھذا اإلھمال — قرابة 387.2 ملیار دوالر من اإلمكانات البشریة الضائعة التي
یمكن أن تصب في اقتصادات البلدان المعنیة كل عام. أما تكلفة األضرار التي تلحق بالحیاة الواقعیة فال یمكن

إحصاؤھا.

 
االنتحار ھو رابع أكبر سبب للوفاة بین أفراد الفئة العمریة 15–19 عاماً.

ففي كل عام، یضع نحو 46,000 یافع بـأعمار 10–19 عاماً حداً لحیاتھم
— بمعدل واحد كل 11 دقیقة.

عالمیاً، یُخصص قرابة 2 في المئة من موازنات الصحة الحكومیة لإلنفاق على الصحة العقلیة، أي أقل من دوالر
واحد للفرد في بعض أفقر البلدان. وھذه المبالغ ال تكفي إطالقاً لمعالجة اضطرابات الصحة العقلیة، وخاصة لدى

الذین یواجھون أكبر تحدیات الصحة العقلیة، وال لتعزیز الصحة العقلیة اإلیجابیة.

نداءات للمساعدة ال تلقى آذاناً صاغیة

المدافعون الشباب عن الصحة العقلیة ال یقفون مكتوفي األیدي بصمت. فالكثیرون منھم دعوا بشجاعة إلى معالجة
الصحة العقلیة في مختلف بلدان العالم. في تقریر "حالة أطفال العالم 2021"، تحدث البعض عن تجاربھم مع

الصحة العقلیة والعافیة، والتحدیات التي یواجھھا أصدقاؤھم وأقرانھم، وعن ضرورة تمكین األطفال والمراھقین من
الحصول على المساعدة.

"كنت أتعرض للتنمر من أصدقائي ... كنت أشعر باألذى وخیبة األمل، وكان
ذلك یجعلني أشعر حقاً بالالمباالة تجاھھم".

– مراھقة من إندونیسیا

ھم لیسوا وحیدین. یُظھر استبیان الیونیسف ومؤسسة غالوب أن غالبیة الناس في معظم البلدان یعتقدون أنھ ال ینبغي
ألحد أن یتعامل مع تحدیات الصحة العقلیة بمفرده وأن أفضل حل ھو تبادل التجارب/الخبرات وطلب المساعدة.
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مع ذلك، ال یجد مالیین كثیرة من البشر في العالم من یتحدثون إلیھم أو أي جھة یطلبون منھا المساعدة.

 

فھم الصحة العقلیة: كسر الحواجز

یمكن قیاس مستوى عجزنا عن معالجة قضایا الصحة العقلیة بمدى استعداد المجتمعات للتحدث عنھا أو فھمھا.
فالخوف من الكلمات القاسیة والضحك وسوء المعاملة التي تؤكد وصمة العار المحیطة بالصحة العقلیة تجعل من

الصعب على األطفال والمراھقین والقائمین على الرعایة التعبیر عن مشاعرھم.

" بالنسبة للكثیرین، فالضغط والمرض العقلي مواضیع محرجة جداً. وال أحد
یرید الخوض فیھا".

– مراھقة من السوید

على رأس قائمة طویلة من الھواجس المحیطة بالصحة العقلیة یتربع الفشل في فھم أن الصحة العقلیة حالة إیجابیة
— مثلھا مثل الصحة الجسدیة تماماً. فبدالً من التركیز على االضطرابات التي تحتاج إلى تشخیص وعالج، یجب
فھم الصحة العقلیة على أنھا طیف متصل من الحاالت — جمیعنا معرض لدرجات متفاوتة منھا في أي مرحلة من
مراحل حیاتنا. قد نتمتع بالحیاة ولكن لدینا أیضاً فترات من الضیق. وقد یعاني البعض من اضطرابات صحة عقلیة

طویلة األمد وُمعیقة.

ولكن ھناك جوانب مشتركة وعالمیة لتجربة الصحة العقلیة: وكما ذكرت لجنة النسیت 2018 المعنیة بالصحة
العقلیة والتنمیة المستدامة في العالم، فإن "األلم العاطفي أساسي للتجارب البشریة مثلھ مثل األلم الجسدي".

حان الوقت للقیادة

تدعو الیونیسف إلى االلتزام والتواصل والعمل لتعزیز الصحة العقلیة الجیدة لجمیع األطفال، وحمایة المعرضین
منھم للخطر، ورعایة األطفال الذین یواجھون أكبر التحدیات.

االلتزام ھو تعزیز القیادة لالتفاق بین مجموعة متنوعة من الشركاء والجھات المعنیة على أھداف واضحة وضمان
االستثمار في الحلول وفي البشر في مجموعة من القطاعات.

التواصل یعني كسر حاجز الصمت المحیط بالصحة العقلیة، ومعالجة الوصم، وتحسین المعرفة بالصحة العقلیة،
وضمان االستماع إلى آراء األطفال والیافعین واألشخاص ذوي التجارب الحیة.

العمل یعني العمل على تقلیل عوامل الخطر على الصحة العقلیة وزیادة عوامل حمایتھا في المجاالت الرئیسیة من
حیاة األطفال، فضالً عن االستثمار وتطویر القوى العاملة من أجل:

دعم األسر والوالدین والقائمین على الرعایة

ضمان دعم المدارس للصحة العقلیة

تقویة العدید من األنظمة والقوى العاملة وتجھیزھا لمواجھة التحدیات المعقدة
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تحسین البیانات والبحث واألدلة

ماذا تفعل الیونیسف

تعمل الیونیسف بدأب على المساعدة في حمایة الصحة العقلیة والعافیة النفسیة االجتماعیة لألطفال والمراھقین
واآلباء وللقائمین على الرعایة في بعض أكثر البیئات صعوبة في العالم. نعمل أیضاً على معالجة اآلثار العالمیة

للجائحة على الصحة العقلیة.

ففي عام 2020، قدمنا لنحو 47.2 ملیون طفل ومراھق وقائم على الرعایة دعماً في مجال الصحة العقلیة
المجتمعیة والدعم النفسي االجتماعي، بما في ذلك حمالت توعیة مجتمعیة موجھة في 116 بلداً — أي ضعف عدد

البلدان في عام 2019 تقریباً.

وستوسع نطاق عملنا في مجال الصحة العقلیة بالتأكید في السنوات المقبلة، وكذلك جھودنا لتأمین االستثمار في
الصحة العقلیة ومعالجة اإلھمال وسوء المعاملة وصدمات الطفولة التي تقوض الصحة العقلیة للعدید من األطفال.
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