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تحسني الدعم املتعدد األطراف
ينبغي أن تعيد الوكاالت التابعة لألمم املتحدة تركيز خطة التنمية 
بشأن أهداف التنمية املستدامة بحيث تصب يف مصلحة األطفال 

باتباع نهج فعال متعدد القطاعات وتقليل حاالت التجزؤ.

امليزانية تتّبع مخّصصات 
ميكن لرؤساء الدول والحكومات تخصيص نظام رصد 

لتتبع املخّصصات املرصودة يف امليزانية لغرض متتع 
الطفل بالعافية وحشد املوارد املحلية.

ضامن التنسيق الرفيع املستوى بني جميع 
القطاعات

ميكن لرؤساء الدول والحكومات تخصيص آلية 
لتنسيق العمل بني جميع القطاعات وتقييم أثر 

السياسات كافّة عىل األطفال.

السياسية الحلول 

بوش/ اليونيسيف

إدراج األطفال يف صميم 
أهداف التنمية املستدامة

اتفقت جميع البلدان عىل أهداف التنمية املستدامة يف عام 2015، ولكن بعد 

مرور خمس سنوات عليها، مازال هناك 250 مليون طفل معرضني لعدم متّكنهم 

من تحقيق إمكاناتهم يف النامء )43% من األطفال يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل(.1 ومتثل عافية األطفال مؤرشاً عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية وأساساً 

لها عىل حد سواء، ويندرج األطفال يف صميم مفهوم االستدامة. وتويص اللجنة 

التاريخية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ومجلة “ذا النست” 

راسمي السياسات بأن يدرجوا األطفال يف صميم جهودهم الرامية إىل تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة.

وتستثمر املجتمعات الناجحة يف أطفالها، ويحتاج صناع القرار إىل رؤية طويلة 

األجل ملستقبل بالدهم. ومثال عىل ذلك أن برنامجاً إندونيسياً نُّفذ يف سبعينيات 

القرن املايض لتشييد املدارس وتوفري ُسبل إتاحة التعليم عاد بفوائد عىل الجيل 

التايل من خالل زيادة دخل األرس وتحسني مستويات املعيشة وإتاحة الخدمات 

الحكومية بزيادة الرضائب املفروضة.2 كام وترتاكم االستثامرات املبكرة املوّجهة 

إىل صحة األطفال وتغذيتهم وتعليمهم وتحقيق منائهم عىل مدى أعامرهم وتعود 

بالفوائد أيضاً عىل أطفالهم وعىل املجتمع بأرسه.

ويُعد االستثامر يف األطفال من أعىل االستثامرات الحكومية مردوداً، ألن كل دوالر 

أمرييك واحد يُنفق عىل الصحة يف بلدان الرشيحة الُدنيا من الدخل املتوسط، 

يعود عليها بفائدة قدرها 20 دوالراً أمريكياً، يف حني تجني البلدان املنخفضة 

الدخل فوائد مبلغها 7 دوالرات أمريكية تقريباً من تقليل حاالت زواج املراهقني 

وأكرث من 10 دوالرات أمريكية من تحسني التعليم. وعىل العكس من ذلك، فإن 

تكلفة عدم اتخاذ إجراء بشأن توفري التعليم الشامل للجميع يف مرحلة ما قبل 

املدرسة، والزيارات املنزلية ملتابعة مناء األطفال، وتحسني التغذية، هي تكلفة 
باهظة قد تزيد نسبتها عىل 10% من الناتج املحيل اإلجاميل.3

وقد أشار تحليل ألهداف التنمية املستدامة إىل وجود فجوة تقدر بنحو

195 دوالراً أمريكياً يف التمويل املُخّصص للفرد يف البلدان املنخفضة الدخل. 

وتقرتح اللجنة املشرتكة بني املنظمة واليونيسيف ومجلة “ذا النست” آليات 

متعددة لزيادة موارد التمويل العام – تتمثل يف توجيه استثامرات من أجل 

األطفال متول نفسها بنفسها يف نهاية املطاف. وفضالً عن التعجيل بالحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة صوناً ملستقبل األطفال، ينبغي لراسمي السياسات 

التصدي للمخاطر املطروحة يف جميع القطاعات والتي تهدد عافية األطفال، والتي 

تشمل عىل سبيل املثال ما ييل:

الصناعة والبيئة: يسفر التعرض للهواء امللوث والنظام الغذايئ اليسء يف 	 

مقتبل العمر عن زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
والسمنة وداء السكري من النمط 2 واملتالزمة األيضية4

النقل: تُعد اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق السبب الرئييس لوفاة 	 

الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 أعوام و29 عاماً، وهي السبب الذي 

يقف وراء معاناة ماليني األطفال واألرس من الرضوح وحاالت اإلعاقة 
املستدمية5

حامية الطفل: يُعد العنف ضد األطفال انتهاكاً لحقوقهم، ويؤثر بشدة 	 

عىل عافيتهم النفسية والبدنية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكياتهم الالحقة 
املعادية للمجتمع4

ويلزم قطع التزامات سياسية عىل املستوى التنفيذي لتعزيز أوجه التآزر وتنسيق 

نهج مدروس ومتعدد القطاعات يف هذا املضامر. وينبغي أن يعيد زعامء البلدان 

والوكاالت الدولية واملجتمع املدين صياغة فهمهم ألهداف التنمية املستدامة 

بوصفها أهدافاً ُوضعت من أجل األطفال وبشأنهم - وهي رسالة سياسية تعضد 

تحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية عىل جميع املستويات.
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