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المستقبل ما بعد كوفيد - ١٩

كانلت  فلإذا   ،١٩ كوفيلد-  بعلد  ينتظرنلا  مسلتقبل  هنلاك 

التلي نواجههلا يومًيلا تجعلنلا نتوقلع  التحديلات الهائللة 

اليلوم وخلال  الجماعيلة  أفعالنلا  فلإن  أشلياء مختلفلة، 

المسلتقبل.  هلذا  صلورة  سلتحدد  المقبللة  األشلهر 

اتخلاذ  إللى  العاللم،  بللدان  سلتحتاج مصلر، كغيرهلا ملن 

لمواصللة  اسلتراتيجية  واسلتثمارات  مهملة  قلرارات 

فلي  ومسلاواة  علداًل  أكثلر  مجتملع  أجلل  ملن  جهودهلا 

المسلتقبل. وفلي هلذه المقاللة، نسللط الضوء على أن 

علدم المسلاواة فلي الحصلول عللى اللقاحلات في جميع 

كملا  األزملة،  أملد  ُيطيلل  أن  شلأنه  ملن  العاللم  أنحلاء 

سلنبين أيًضلا أنله كلملا طلال تواجلد هذا الوباء، فسلوف 

يلقلى األطفلال المزيلد ملن المعانلاة، خاصلًة األطفلال 

األكثلر تهميًشلا، ثلم نختتلم المقاللة باقتلراح حلول ركائلز 

الطفلل. األزملة محورهلا  للتعافلي ملن  رئيسلة 

علــى  الحصــول  فــي  المســاواة  عــدم 
اللقاحــات: متــى ســتنتهي هــذه األزمــة؟

في األسلابيع الماضية، شلهدنا جميًعا ظهوًرا سلريًعا 

المسلتويات  ذات  المقترحلة  اللقاحلات  ملن  للعديلد 

اإليجابيلة  األخبلار  هلذه  الفعاليلة،  ملن  العاليلة 

والمشلجعة تعلد بارقلة أملل للقضلاء على الوبلاء. ومع 

ذللك، ملن الواضلح أيًضلا أن اللدول الغنيلة، فلي الغاللب، 

البللدان  األزملة بشلكل أسلرع ملن  آثلار  سلتتعافى ملن 

الشلرائية  قدرتهلا  طوعلت  الغنيلة  فاللدول  الفقيلرة. 

القويلة لشلراء القلدر األكبلر ملن اللقاحلات، بملا فلي ذللك 

اللقاحلات األكثلر تكلفلة، وتللك التلي تتطللب بنيلة تحتيلة 

الفائلق. والحفلظ  التبريلد  سلسللة  إدارة  ملن  متقدملة 

كملا أن لللدول الغنيلة ميلزة إضافيلة، إذ أنهلا قلادرة عللى 

تاريخًيلا،  منخفضلة  فائلدة  بأسلعار  األملوال  اقتلراض 

ملع مخاطلر أقلل ملن التضخلم أو تراكلم الديلون، عللى 

نحلو يوفلر لحكوملات تللك اللدول الملوارد الازملة لدعلم 

انتعلاش  وإعلادة  الوبلاء،  لمكافحلة  والشلركات  األسلر 

دعمهلا  يتلم  كملا  الفيلروس.  احتلواء  عنلد  اقتصاداتهلا 

ملن قبلل البنلوك المركزيلة التلي تقلدم سياسلات نقديلة 

مفيلدة ومبتكلرة بشلكل متزايلد.

معظلم  فلي  األوضلاع  ملع  بشلدة  يتناقلض  وهلذا 

اإليلرادات  فلي  انخفاًضلا  تواجله  التلي  الناميلة  البللدان 

وارتفاًعلا فلي تكاليلف االقتلراض، مملا يقللل فرصهلا 

فلي مكافحلة الوبلاء. األملر الذي يفرض سياسلة مالية 

أقل قوة، وتقشلًفا مسلتداًما على المدى المتوسلط. 

الديلون  مسلتويات  تكلون  للن  للبعلض،  وبالنسلبة 

مسلتدامة وسلتحتاج إللى إعلادة هيكلة؛ ففلي عام ٢٠٢٠، 

تخلفلت سلت دول ناميلة بالفعلل علن سلداد ديونهلا. 

لقلد بلذل المجتملع الدوللي الجهلود لحلل هلذا التحدي، 

السلتبعاد  كافيلة  غيلر  تلزال  ال  الجهلود  هلذه  لكلن 

احتملال حلدوث أزملة ديون سليادية، في حالة اسلتمرار 

الماليلة. األوضلاع  تدهلور 

وملن شلان تللك األوضلاع أن ينتج عنهلا عواقب وخيمة 

المتضلررة،  البللدان  فلي  المعيشلة  مسلتويات  عللى 

وسلتؤدي إللى زيلادة الفجلوة فلي مسلتويات المعيشلة 

بيلن البللدان الغنيلة والفقيلرة عللى حلد سلواء، ملا يمثلل 

نحو مستقبل أفضل لتحقيق الشمول 
والعدالة والمساواة بعد أزمة كورونا

أ. جيريمي هوبكنز 

ممثل منظمة األمم المتحدة للطفولة في مصر )يونيسف(
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األطفلال  أوضلاع  فلي  الحاصلل  التقلدم  فلي  انتكاسلة 

خلال العقديلن الماضييلن. فلإذا تحقلق هلذا السليناريو، 

فإننلا نجلازف باحتماليلة تدميلر نتائج اسلتثمارات تاريخية 

فلي تحسلين أوضلاع األطفلال فلي العديلد ملن البللدان 

المسلتدامة  التنميلة  أهلداف  يجعلل  مملا  الناميلة؛ 

المنلال. بعيلدة  باألطفلال  الخاصلة 

الناميلة  البللدان  تسلتغرقه  اللذي  الوقلت  طلال  وكلملا 

ملن  القللق  زاد  التعافلي،  فلي  والبلدء  الوبلاء  لمواجهلة 

البللدان واقتصاداتهلا ومجتمعاتهلا  أن حكوملات تللك 

ستواجه تحديات إضافية، وضعف قدراتها، وانخفاض 

التداعيلات. المرونلة فلي مواجهلة 

األكثــر  األســر   :١٩  - وكوفيــد  األطفــال 
ضعًفــا ســتدفع الثمــن األكبــر كالعــادة

فلي  التقلدم  عرقللة  فلي   ١٩  - كوفيلد  جائحلة  تسلببت 

أوضلاع األطفلال فلي جميلع أنحاء العالم، وتسلببت في 

أكبلر زيلادة فلي الفقلر المدقلع فلي األزمنلة المعاصلرة. 

وأدى الوبلاء إللى آثلار كارثيلة عللى مسلتويات الجلوع عنلد 

ضلد  األطفلال  تحصيلن  حملات  وتوقفلت  األطفلال؛ 

األملراض التلي يمكلن الوقايلة منهلا، مملا أدى إلى تراجع 

تحققلت  التلي  األطفلال  أوضلاع  فلي  التقلدم  مؤشلرات 

أيًضلا  ذللك  أدى  وقلد  الماضييلن.  العقديلن  ملدار  عللى 

أنحلاء  جميلع  فلي  للملدارس  مسلبوق  غيلر  إغلاق  إللى 

العاللم، مملا أدى إللى التلزام أكثلر ملن مليلار طفلل فلي 

منازلهلم دون دراسلة، مملا كان لله عواقلب وخيملة على 

المسلتقبل. فلي  وقدراتهلم  التعليميلة  مسلتوياتهم 

األزملة،  هلذه  ذروة  عايشلوا  الذيلن  لألطفلال  بالنسلبة 

هناك احتمال محقق بأن آثارها سلتغير حياتهم بشلكل 

دائلم، وملن المحتملل أن يواجله األطفلال الذيلن يعانلون 

أو  التحفيلز  أو  الحمايلة  أو  التغذيلة  فلي  الحلاد  الحرملان 

التعلرض لفتلرات طويللة لإلجهاد - خلال الفترة الحرجة 

ا  نظلًر حياتهلم  طلوال  تصاحبهلم  قلد  تحديلات   - للنملو 

الذيلن  لضعلف نموهلم العصبلي. وسليواجه األطفلال 

ا أكبلر يتمثلل فلي زواج األطفال،  يتركلون المدرسلة خطلًر

ملن  واألكثلر  المراهقلات.  وحملل  األطفلال،  وعماللة 

مسلتويات  فلي  حلاًدا  انخفاًضلا  سليعانون  أنهلم  ذللك، 

معيشلتهم مسلتقبًلا. إن األطفلال الذيلن يعانلون ملن 

التوتلر المتزايلد خلال األزمة يخاطرون بفقدان الشلعور 

بالدعلم واألملان اللذي تعتملد عليله رفاهيلة األطفلال.

تعلد  الشلديدة،  المسلاواة  بعلدم  يتسلم  عصلر  فلي 

متكافئلة«  »غيلر  تداعيلات  ذا  حدًثلا   ١٩  - كوفيلد  جائحلة 

أكثلر  آثارهلا  تكلون  أن  المتوقلع  بشلكل أساسلي وملن 

األكثلر  والمناطلق  األسلر  فلي  األطفلال  عللى  ا  ضلرًر

متناسلب  غيلر  بشلكل  الوبلاء  آثلار  تحملل  وقلد  ا.  فقلًر

والعامللون  مزمنلة،  بأملراض  المصابلون  األشلخاص 

االجتماعلي  والتأميلن  بالحمايلة  يتمتعلون  ال  الذيلن 

والصحلي، والذيلن ال يسلتطيعون أداء وظائفهلم ملن 

إللى  الوصلول  عللى  القادريلن  غيلر  والطلاب  المنلزل، 

أدوات التعللم الرقميلة، واألسلر التلي تفتقلر إللى الرعايلة 

الصحيلة أو رعايلة األطفلال، للذا يواجله األفلراد واألسلر 

حياتهلم. بنلاء  إلعلادة  جملة  صعوبلات  الضعيفلة 

بيلن  الفجلوات  اتسلاع  بشلأن  المخلاوف  كانلت  وإذا 

أصبحلت  فإنهلا  طويلل،  بوقلت  الوبلاء  تسلبق  البللدان 

 
ٍ
اآلن أكثلر تزايلًدا. وملا كان ُينظلر إليله سلابًقا عللى أنه تحد

معيلاري قابلل للقيلاس والمواجهلة، قلد تطلور اآلن إللى 

 أكثلر تعقيلًدا ملن حيلث القلدرة عللى مواجهتله فلي 
ٍ
تحلد

إن عدم المساواة في الحصول 
أنحـــاء  بجميـــع  اللقاحـــات  علـــى 
العالـــم مـــن شـــأنه أن يُطيـــل أمد 
األزمـــة، التـــي كلما طالت ســـيلقى 
المعانـــاة،  مـــن  مزيـــًدا  األطفـــال 
خاصـــًة األطفـــال األكثر تهميًشـــا. 
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١٧

الواقلع العمللي، حيلث إن علدم المسلاواة الجاملح بلات 

المجتمعلات. اسلتقرار  بزعزعلة  يهلدد 

المرحللة  فلي  والشلباب  األطفلال  يمثلل  مصلر،  وفلي 

العمريلة بيلن )صفلر و٢٤ عاًملا( ٥٢% ملن السلكان، وُيعد 

األطفلال والشلباب ملن بين الفئلات األكثر عرضة للتأثير 

االجتماعلي واالقتصلادي ألزملة كورونلا العالميلة. وتؤثلر 

باللذات  العمريلة  الفئلات  لهلذه  التنمويلة  االحتياجلات 

والتهديلد اللذي يشلكله الوبلاء فلي توافلر فلرص النملو 

وسلبل العيلش تأثيلًرا شلديًدا. إذا ركزنلا بشلكل أعملق، 

فملن المحتملل أن تتأثلر مجموعلة الشلباب فلي الفئلة 

١٨,٢% ملن  تمثلل  والتلي  ٢٤ عاًملا،  ١٥ و  بيلن  ملا  العمريلة 

التداعيلات  ملن  كبلرى  بدرجلة  مصلر،  سلكان  إجماللي 

للوبلاء. األملد  طويللة 

وملن شلأن التباطلؤ االقتصلادي أن يخللق حواجز جديدة 

أملام فلرص الشلباب فلي دخول سلوق العملل وتحقيق 

تطلعاتهلم عللى نحلو ُيسلهم أيًضلا فلي علدم االسلتقرار 

ملن  كبيلر  حلد  إللى  األطفلال  نجلا  وبينملا  االجتماعلي. 

اإلصابلة بفيلروس كوفيلد - ١٩، إال أنله ثبلت بالفعلل أن 

األبعلاد  متعلددة  األطفلال  عللى  للوبلاء  األوسلع  اآلثلار 

التأثيلرات  هلذه  اسلتمرار  وأن  المسلاواة،  علدم  وتعلزز 

سليتنوع ويتوقف، إلى حد كبير، على قدرة البشلرية على 

تعلاف مسلتدام ملن الجائحلة فلي أقصلر وقلت ممكلن. 

وملن المرجلح أن تكلون القلدرة عللى التعافي أو الفشلل 

بهلا هلو العاملل األكثلر أهميلة فلي تشلكيل التقلدم فلي 

أوضلاع األطفلال خلال السلنوات القادملة.

كيــف لمصــر أن تغيــر هــذا المســتقبل 
المظلــم؟

ملن المهلم االعتلراف بالتدخلات العديلدة الُمنسلقة 

رة التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة 
ِ
والمؤث

هلذه األزملة الصحيلة واالجتماعيلة واالقتصاديلة غيلر 

لر بمعانلاة األسلر 
ِ
ُنق النظيلر، كملا علينلا أن  مسلبوقة 

المصريلة وغيلر المصريلة ملن الاجئيلن والُمهاجريلن، 

فاألسلر األكثلر ُعرضلة لتأثيلرات األزملة هلي ملن تدفلع 

األخيلرة  الدراسلات  أفلادت  كبلرى، فقلد  بدرجلة  الثملن 

بله  قاملت  الهاتلف  عبلر  رأي  اسلتطاع  فيهلا  بملا   -

العلام  اللرأي  لبحلوث  المصلري  والمركلز  اليونيسلف 

)بصيلرة( - بلأن هلذه األزملة أدت إللى خللل فلي أسللوب 

الحياة وتطلعات األسلر وأطفالها للمسلتقبل. حيث 

عانلى علدد من األسلر من انخفاض فلي الدخل المنزلي 

واإلنفلاق ويتجللى ذللك فلي نقلص الغلذاء والملبلس 

بمسلتويات أقلل مملا كانلت عليله قبلل الجائحلة، وكلذا 

أوضحلت العديلد ملن األسلر أن بعلض أفرادهلا الذيلن 

كانلوا يعمللون قبلل أزمة كوفيد - ١٩ فقدوا وظائفهم.

الدخلول  ذات  األسلر  بيلن  التداعيلات  تللك  وسلادت 

لن االسلتطاع أنله فلي كثيلر ملن األسلر  المنخفضلة، وبيَّ

عانلى فلرد عللى األقل من اإلصابة بمرض ارتفاع ضغط 

اللدم منلذ انلدالع الجائحلة، وظهلرت مشلكات صحيلة 

الُمفلرط،  والبلكاء  المتقطلع  كالنلوم  األطفلال  للدى 

وزاد معلدل لجلوء اآلبلاء وأوليلاء األملور إللى األسلاليب 

األبنلاء. عللى  االنضبلاط  لفلرض  العنيفلة 

وُيمكلن لذللك أن يتغيلر بلل إنله يجلب أن يتغيلر؛ حيلث 

فلي  للوبلاء  العادللة  غيلر  التداعيلات  ُتسلهم  سلوف 

تفاقلم علدم تكافلؤ الفلرص التلي ُتشلكل حيلاة األطفال 

كبلرى  بدرجلة  االهتملام  حقيقلة  عللى  الضلوء  وُتسللط 

باألطفلال، للذا فإنله يجلب أن يكلون األطفلال والشلباب 

بينمـــا نجـــا األطفـــال إلـــى حد كبير 
 مـــن اإلصابـــة بفيـــروس كوفيـــد - 19،
اآلثـــار  أن  بالفعـــل  ثبـــت  أنـــه  إال 
األطفـــال  علـــى  للوبـــاء  األوســـع 
عـــدم  وتعـــزز  األبعـــاد  متعـــددة 

المســـاواة.
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يرتبلط  األملة  مسلتقبل  ألن  التعافلي؛  جهلود  محلور 

العناصلر  يللي  وفيملا  وثيًقلا،  ارتباًطلا  بمسلتقبلهم 

للتعافلي طريلق  خارطلة  أي  فلي  توفرهلا  يجلب   التلي 

- داخلل مصلر أو خارجهلا - تتسلم بالشلمولية والتطللع 

لمسلتقبل أفضلل:  

التعليم أولًا وأخيًرا

المنوطلة  لوظائفهلا  الملدارس  تأديلة  ضملان  ُيعلد 

األمثلل  السلبيل  ُبعلد  علن  التعللم  حللول  وتطويلر  بهلا 

السلتدامة التعللم فلي المسلتقبل، فيجلب التأكلد ملن 

أن إجلراءات مكافحلة العلدوى ال تؤثلر عللى حق األطفال 

في التعليم والتعلم المسلتمر، وبهدف االسلتجابة إلى 

مخاطلر فقلدان فلرص التعليلم والتسلرب الدائلم، بلات 

وضلع خطلة لتعويلض الوقت األكاديملي الضائع وتبني 

العمليلة  فلي  مندمجيلن  الطلاب  بقلاء  تضملن  آليلات 

التعليميلة خاصلة للطلاب األكثلر ُعرضلة للتسلرب ملن 

التعليلم كالطلاب الذيلن يعانون من ظروف اقتصادية 

صعبلة والفتيلات ومتحلدي اإلعاقلة.

تقلوده  اللذي  المتسلارع  التحلول  أن  بالذكلر  وجديلر 

الرقميلة  والمنصلات  الخدملات  توفيلر  نحلو  الحكوملة 

خاصلة فلي مجاالت التعليم وابتكار السياسلات قد أتاح 

الفرصلة لتخفيلف حلدة انعدام العداللة وضمان تحقيق 

األطفلال لتقلدم متسلارع، إال أنله ملا زال علينلا العملل 

لق الفجوة 
ِ

ملن أجلل ضملان أن التعليلم الرقملي لن يعم

الرقملي  بالعاللم  االتصلال  عللى  القادريلن  أولئلك  بيلن 

القادريلن. وغيلر 

الفئــات األكثــر ُعرضــة هــي مــن تدفــع الثمــن، 
ــر لكــن آن أوان التغيي

من الُمتوقع أن يؤثر توسيع نطاق الحماية االجتماعية 

ُيمكلن  حيلث  األطفلال؛  عللى  إيجابًيلا  الدخلول  ودعلم 

لذللك دعلم قلدرة الفئلات األكثلر فقلًرا عللى التعاملل ملع 

التهديلدات والخسلائر دون اللجلوء إللى أسلاليب سللبية 

وإرسلالهم  التعليلم  ملن  أبنائهلم  كحرملان  للتكيلف 

الُمبكلر.  اللزواج  أو  للعملل 

ويمكلن لذللك أن يشلمل ليلس فقلط ملن يعيشلون 

الوقلوع  حافلة  عللى  هلم  ملن  بلل  المدقلع؛  الفقلر  فلي 

فلي براثلن الفقلر وربملا ال يتمتعلون بإمكانيلة الوصلول 

إللى عمليلات التحويلل النقلدي التقليديلة. كملا سليكون 

تطوير اسلتراتيجيات جديدة لنظام الحماية االجتماعية 

الشلامل وتنفيذها، والتي سلتكون متأصلة في مفهوم 

ينطلوي عللى مسلتويات محلددة للمعيشلة ال يعيلش 

األسلر وأطفالهلم خلال  أحلد دونهلا، هلي مفتلاَح دعلم 

هلذه األزملة واألزملات المسلتقبلية. 

فاعلـــة  جـهــــــات  أم  ضحـايــــــا  الشــــبــــاب: 
لنـــا متـــروك  األمـــر  لمســـتقبلنا؟ 

فلي  والمنسليين  الصامتيلن  الضحايلا  الشلباب  يعلد 

يعلدون  أيًضلا  ولكنهلم  األزملة،  هلذه  خلال  الغاللب 

الحلل إذا ُمنحلوا الفلرص الازملة، بوضلع الشلباب فلي 

قللب عمليلة التعافلي؛ ملن خلال االسلتثمار فلي تطويلر 

ليكونلوا  الفنيلة  ومهاراتهلم  الشلخصية  مهاراتهلم 

أفلراًدا ناجحيلن ومنتجيلن فلي المجتملع، ويتطللب ذللك 

أيًضلا رؤيلة عمليلة التعافلي ملن منظلور أهليلة العملل 

وخللق الفلرص للشلباب حتلى يدخللوا سلوق العملل أو 

االسلتفادة ملن عقولهلم المبدعلة فلي إقاملة شلركات 

تكنولوجيلة  وحللول  جديلدة  بأفلكار  الخلروج  تسلتطيع 

تقليديلة. لمشلكات 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد األول - أبريــل ٢٠٢١

١٩

الصحة للجميع، دائًما

ال تلزال مرحللة االسلتجابة لألزملة للسليطرة التامة على 
التحقلق اآلن،  البعلد علن  الجائحلة بعيلدة كل  تداعيلات 
ولكلن، ملن الضلروري التعللم ملن بعلض اللدروس فلي 
التخطيلط للسلنوات القادملة، فلكان نقلص االسلتثمار 
فلي الصحلة – خاصلة الصحة العاملة – المحرك الرئيس 
لتفاقلم آثلار الجائحلة وتزايلد الوفيلات حلول العالم؛ لذلك 
فلا بلد أن يكلون وضلع نظام مسلتدام للصحلة العامة، 
ملزوًدا بآليلات رقابلة وتتبلع مناسلبة ورعايلة صحيلة ذات 
والتلي  بتغطيلة صحيلة شلاملة،  جلودة عاليلة، مقرونلة 
جهلود  ضملن  بالفعلل  المصريلة  الحكوملة  بدأتهلا 

التعافلي. 

اْحم الطفل، بأي ثمن

واالسلتغال،  العنلف،  تفاقلم  إللى  كورونلا  جائحلة  أدت 
وسلوء المعامللة لألطفلال؛ نظلًرا ألنهلم ُعزللوا علن أهلم 
باألخلص  األكثلر ضعًفلا  الفئلة  الفتيلات  وتعلد  الخدملات، 
المراهقلات؛  وحملل  األطفلال  زواج  حلاالت  زيلادة  ملع 
الصحيلة  الرعايلة  دملج  إللى  الحكوملة  تحتلاج  لذللك 
العقليلة المراعيلة لاعتبلارات الجنسلية والدعم النفسلي 
فلي  والتوسلع  الرعايلة،  ومقدملي  والشلباب،  لألطفلال، 
القائلم عللى الجنلس ومعالجتله ملن خلال  منلع العنلف 
توفيلر الدعلم اللازم الحتياجلات الوالديلن وتعزيلز خطلوط 
بالجرائلم  الخاصلة  التبليلغ  وآليلات  األطفلال  مسلاعدة 
ضلد الطفوللة، وبنلاء فريلق العملل االجتماعلي وتقويتله 
الحمايلة  نظلام  السلتكمال  الحكوملي  الدعلم  خلال  ملن 

األوسلع.  االجتماعيلة 

يجلب عللى مصلر، كغيرهلا ملن دول العاللم، أن تسلعى 
الحمايلة،  أكثلر عداللة ومسلاواة لضملان  نحلو مجتملع 
طفلل،  للكل  والرفلاه  والتعليلم،  الصحيلة،  والخدملات 
جهلود  قللب  فلي  األطفلال  وضلع  ذللك  وسليتطلب 
عللى  الحفلاظ  خلال  ملن  الجائحلة،  بعلد  لملا  التعافلي، 
اإلنفاق االجتماعي وتوسليع نطاقه، الذي يحمي األسلر 

المسلتقبلية.  واألزملات  الحاليلة  األزملة  أثلر  ملن 

بالتحديلات  ومليًئلا  طويلًلا  الطريلق  زال  ملا  ا،  وأخيلًر
والفلرص، للذا، تسلاند اليونيسلف مصلر والمجتمعلات 
اإلنسلاني  التقلدم  تعزيلز  لضملان  بأكملهلا  المعاصلرة 
العالميلة  المسلتدامة  التنميلة  أهلداف  تحقيلق  نحلو 

.٢٠٣٠ مصلر  رؤيلة  وتنفيلذ 



مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء

٢٠


