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  *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٤البند 
توصية بالتمويل من املوارد األخـرى بـدون صـدور توصـية بالتمويـل مـن              

  املوارد العادية
 إلقليمي ملنطقة اخلليجالربنامج دون ا  

 

 موجز 
لإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة والبحـــرين وقطـــر  دون اإلقليمـــيثيقـــة الربنـــامج وقـــدم ت 

طلــب إىل ي و.إىل الــس التنفيــذي ملناقــشتها وإقرارهــا  والكويــت واململكــة العربيــة الــسعودية 
الر مـــن املـــوارد  دو٧ ٥٠٠ ٠٠٠أن يوافـــق علـــى امليزانيـــة البيانيـــة اإلمجاليـــة البالغـــة الـــس 

ــدة مــن عــام    ــرة املمت ــة   ٢٠٠٩ إىل عــام ٢٠٠٧األخــرى للفت ــوافر املــسامهات املقدم ــا بت ، رهن
 .ألغراض حمددة
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 السعودية الكويت قطر البحرين اإلمارات 

 ١٠,٥٢ ٠,٧٥ ٠,٢٠ ٠,٢٣ ١,١٥ ) سنة١٨ دون سنباملاليني، (عدد األطفال 
 ٠٠٠من كل  (سةسن اخلام  دونمعدل وفيات األطفال

 ٢٧ ١٢ ٢١ ١١ ٨ ) مولود حي١
احلاد واملتوسط (حاالت نقص الوزن لدى األطفال 

 ١٤ ١٠ )ب(٦ )ب(٩ )ب(١٤ )كنسبة مئوية
 -- )أ(٥ )أ(١٠ )أ(٤٦ )أ(٣ ) مولود حي١٠٠ ٠٠٠من كل  (يةالوفيات النفاسمعدل 

صـــايف (املـــدارس االبتدائيـــة االلتحـــاق ب/ التـــسجيلمعـــدل 
 -- )أ(٨٢/٨٤ )أ(٩٥/٩٤ )أ(٨٩/٩١ )أ(٨٤/٨٢ )ية من الذكور واإلناثالنسبة املئو

صلوا إىل الصف عدد تالميذ املرحلة االبتدائية ممن و
 )أ(٩١ )أ(٩٧ -- )أ(٩٩ )أ(٩٣ )ةنسبة مئوي(اخلامس 
 انتشار اإلصابة بفريوس املناعة البشرية لدى البالغنيمعدل 

 -- -- -- ٠,٢ -- )سبة مئويةن(
تتراوح الذين ألطفال ، انسبة مئوية (عمل األطفال
 -- -- -- )أ(٥ -- ) سنة١٤ و ٥أعمارهم بني 

بدوالرات (نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل 
 ١٠ ٤٣٠)ب(١٦ ٣٤٠ )ب(١٢ ٠٠٠ )ب(١٠ ٨٤٠ )ب(١٨ ٠٦٠ )الواليات املتحدة

      
نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة ممن مت 

نسبة  (كزازلدفتريا والسعال الديكي والحتصينهم ضد ا
 ٩٦ ٩٨ ٩٦ ٩٨ ٩٤ )مئوية

نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة ممن مت 
 ٩٧ ٩٧ ٩٩ ٩٩ ٩٤ ) مئوية٩٤نسبة(حتصينهم ضد احلصبة 

 
 أحدث تاريخ متوفر )أ( 

 . سابقةلسنة )ب( 
 

 حالة األطفال والنساء  
ويف  .األخــريةالثالثــة إىل األربعــة الل العقــود  خــوال هــائالحتــ  منطقــة اخللــيجشــهدت - ١

حقبيت الستينات والـسبعينات مـن القـرن املاضـي وجهـت تلـك البلـدان الثـروة النفطيـة بدرجـة                    
كبرية حنو تطوير البنية التحتية، مبا يف ذلك الصحة والتعليم، حيث توسعت بسرعة يف الـربامج                

ــة، مثـــل الت   ــاء  العظيمـــة األثـــر والفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـ حـــصني وتزويـــد اخلـــدمات باألطبـ
  .واملمرضات واملعلمني األجانب، يف الوقت الذي جيري فيه تطوير القدرات احمللية

حيــث توجــد اآلن يف : اليــوم فــإن عائــدات هــذا االســتثمار واضــحة وقابلــة للقيــاس   و - ٢
ت سـن اخلامـسة يف العـامل؛ ومعـدال          دون وفيات األطفال خنفاض  ا التمعداملنطقة بعض أعلى    

 يف احلـصول    بني اجلنـسني  يذكر  تفاوت  ؛ كما ال يوجد     املدارس االبتدائية مرتفعة يف االلتحاق ب   
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 وفيــات لكــل ٨اخلامــسة تتــراوح بــني ســن  فمعــدالت وفيــات األطفــال دون .علــى اخلــدمات
 مولــود حــي يف ١ ٠٠٠لكــل وفــاة  ٢٧ و اإلمــارات العربيــة املتحــدة مولــود حــي يف ١ ٠٠٠

السبب الرئيـسي   حتول  كما حدث حتول فيما خيتص باألوبئة، حيث        . ديةاململكة العربية السعو  
.  سـنة مـن األمـراض املعديـة إىل اإلصـابات واحلـوادث             ١٨-١ ووفاة األطفال يف سـن       عتاللال
 مولود حـي يف مجيـع   ١٠٠ ٠٠٠لكل  وفاة   ٥٠ نسب وفيات األمهات أثناء النفاس عن        تقلو

دة قـابالت مـاهرات، ويـشمل ذلـك اململكـة           وتشرف علـى مجيـع حـاالت الـوال        . بلدان اخلليج 
،  باملائة من مجيع حـاالت الـوالدة قـابالت مـاهرات           ٩١العربية السعودية ، حيث تشرف على       

ويتـراوح صـايف معـدالت االلتحـاق        . وتكون النسبة أدين يف املناطق الريفيـة ويف جنـوب الـبالد           
ويـصل  .  يف املائـة   ٩٠ إىل   ٨٠ باملدارس يف اإلمارات العربية املتحـدة والبحـرين والكويـت بـني           

إىل يف بلـدان اخللـيج   املرحلـة االبتدائيـة     الـذين دخلـوا     تالميـذ    يف املائة مـن مجيـع ال       ٩٠أكثر من   
 . الصف اخلامس

 حقـوق الطفـل يف بدايـة أو يف منتـصف          لقد صادقت مجيع بلـدان اخللـيج علـى اتفاقيـة             - ٣
قوق الطفـل ضـمن إطـار قوانينـها     لية حلعاالتسعينات من القرن املاضي والتزمت بإعطاء أولوية        

وأحد التطورات احلديثة اإلجيابية جدا يف هذا الـصدد هـو العنايـة املتزايـدة الـيت توليهـا        . الوطنية
تلــك البلــدان حلالــة األطفــال غــري الــوطنيني يف بلــدان اخللــيج، وبــصفة خاصــة، أولئــك الــذين     

ال الــذين مت االجتــار ــم يف الــسابق  حيتــاجون للعنايــة العاجلــة، واحلمايــة والــدعم، مثــل األطفــ  
كـة العربيـة الـسعودية      للبـوا إىل املم   جن، أو عشرات اآلالف مـن األطفـال الـذين ج          لسباقات اهلُ 

 -  مليون شـخص   ١١ أي   - وحوايل ثلث سكان اخلليج   . التسوليف الشوارع و  ا بالبيع   وليقوم
 . هم من املغتربني

وميكـن تـصنيف أوهلـا      .  جماالت حتد رئيسية   تشري تقييمات وحتليالت احلالة إىل مخس     و - ٤
، واليت تتطلب جهدا إضـافيا وختصـصا يف بعـض    “غري املكتملة”على انه بنود جدول األعمال     

 يف ١٥-١٠، مثال، ما تبقى من األطفـال، وهـم   ماحلاالت للوصول إىل ما مل يتم الوصول إليه   
ساســية، مثــل التعلــيم، بــسبب   علــى اخلــدمات األولصتمتعــون بإمكانيــة احلــاملائــة، الــذين ال ي

 . اإلعاقةك الضعف والتهميش الناتج عنل، مبا يف ذميشهم وأضعفهم 
والتحدي الثاين هو ما يسود يف تلك البلـدان مـن سـلوك ومواقـف وممارسـات تعـرض              - ٥

الرعاية لـدي   ممارسات  واملعرفة األساسية   نعدام  فبعضها ينشأ من ا   . رعاية ومحاية الطفل للخطر   
 نقص التغذيـة لـدى الطفـل؛ وتتواجـد          ، مثل تلك اليت ينتج عنها      ومن يقومون بالرعاية   الوالدين

الـذين يقـل    تقريبـا   يف نفس الوقت ظاهرتـان متناقـضتان تقريبـا حيـث أن مخـس أطفـال اخللـيج                   
بالنـسبة لـسنهم، بينمـا تتزايـد الـسمنة لـدى            من الالزم   عمرهم عن مخس سنوات هم أقل وزنا        
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يف وبــرغم كــسر جــدار الــصمت مــؤخرا  . ١ الــسكري مــن النــوع  األطفــال واإلصــابة مبــرض 
زال  مـا يف اململكـة العربيـة الـسعودية،        علـى األخـص     املسائل االجتماعية احلساسة، و   يتعلق ب  ما

نعدام البـدائل الـيت متكـن مـن تطبيـق      انعدام يف الوعي العام فيما يتعلق حبقوق األطفال، و      هناك ا 
الــضارة وتطبيــق املمارســات التقليديــة، واالنعــدام العــام   غــري العنيفــة أو غــري  التأديــب وســائل 

قليـل  الوهنـاك   . للمعلومات بشأن األطفال الذين يكونـون ضـحايا لالعتـداء والعنـف واإلمهـال             
 . إىل اجلهات املختصةمن اآلليات الراسخة ملعاجلة حاالت االعتداء بطريقة مناسبة أو إحالتها

حتسني الربامج والتركيز علـى النوعيـة، مـثال عـن           إىل  وجمال التحدي اآلخر هو احلاجة       - ٦
طريــق تعزيــز املنــاهج وطــرق التــدريس لزيــادة التحــصيل العلمــي، أو بــذل اجلهــود ملزيــد مــن      

إىل قد أبـرزت جلنـة حقـوق الطفـل حاجـة مجيـع البلـدان                و .اسيةالوفيات النف اخلفض يف معدل    
ة والعرفيـة، إضـافة إىل بـرامج خاصـة          مزيد من تنقيح وتعزيز القوانني والقواعـد واألنظمـة احملليـ          

ومن األمور الـيت تـستحق      . ضمان التقيد بدرجة أكرب مبعايري والتزامات ومبادئ حقوق الطفل        ل
اهتماما خاصا، السن املتدنية للمسؤولية اجلنائية والزواج، وانعدام احلقوق بـني األطفـال الـذين       

 .نسني فيما خيتص بنقل اجلنسيةليس لديهم من يقدم هلم الرعاية، وعدم املساواة بني اجل
يف خدمات مثل التعليم قبـل     الرئيسية  معاجلة الفجوات   إىل  والتحدي الرابع هو احلاجة      - ٧

 يف املائـة فقـط مـن األطفـال يلتحقـون بـالتعليم قبـل                ١٥حنـو   فباستثناء الكويت، فإن    : املدرسي
حيــث يفتقــرون اخللــيج،  مهملــة نــسبيا يف بلــدان  ســكانيةفئــةأيــضا املراهقــون هــم و. املدرســي

إىل   ـم صحتهم، وتطـوير مهـارام احلياتيـة، واالنتقـال    لعنايـة بـ  للخدمات املتخصصة والدعم ل  
 إضـافة إىل  وبـرغم إنـشاء جمـالس للطـالب،     . املسؤوليات والعمـل الـوظيفي    حتمل  سن الرشد، و  

ن  زال املراهقـو   مـا  لألطفال يف اإلمارات العربية املتحـدة، وبرملـان للـشباب يف البحـرين،               برملان
وتقيـيم   عناصر سلبية يف املدارس واتمعـات، ويفتقـدون الفـرص للتعـبري عـن أفكـارهم        عموما

وهناك توجهـات ملحوظـة لـشباب يعتمـدون         . قتراح وتنفيذ حلول لتلك املشاكل    مشاكلهم وا 
 من املعدالت املتزايـدة إلسـاءة اسـتعمال         ة، ويتضح ذلك  أساليب حياة غري صحية وغري مسؤول     

 .اإليدز/ املناعة البشريةخدرات، وقيادة السيارات بإمهال، واإلصابة بفريوس نقصامل
تقويـة املؤسـسات والقـدرات الوطنيـة إلجـراء          إىل  وجمال التحدي اخلامس هـو احلاجـة         - ٨

تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل ، والتبليــغ عنــه؛ جمــال البحــوث، ورصــد وتقيــيم التقــدم احملــرز يف 
 . ؛ وحتسني أنظمة مجع وحتليل املعلومات املرتكزة على الطفلوإشراك اتمع املدين

والبحـرين   ،) مليـون  ٤,٣(جمموع عدد السكان يف كل من اإلمارات العربية املتحدة          و - ٩
، واململكــة العربيــة الــسعودية ) مليــون٢,٦(، والكويــت ) ٧٧٧ ٠٠٠(، وقطــر )٧١٦ ٠٠٠(
ــون٢٣( ــغ )  ملي ــام بل ــا، مــ ٣١,٤حنــو  ٢٠٠٤يف ع ــهم  مليون ــا  ١٣ن بين ــون طفــل تقريب .  ملي
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 يف املائة من مجيع أطفـال اخللـيج يف اململكـة العربيـة الـسعودية ، الـيت ـا                     ٨٠ويعيش أكثر من    
 ). ٣,٩(واحد من أعلى إمجايل معدالت اخلصوبة يف املنطقة 

 
 النتائج الرئيسية والدروس املستخلصة من التعاون يف السابق  
 النتائج الرئيسية احملرزة  

 بلـدان منطقـة     مـع اليونيـسيف    والعـشرين سـنة األخـرية حتولـت شـراكة            خالل اخلمـس   - ١٠
ــة األساســية إىل الــدعوة للــسياسات     اخللــيج  مــن الــدعم املباشــر يف تقــدمي اخلــدمات االجتماعي

 “هجينـة ”وخـالل الـسنتني املاضـيتني، نـشأت طرائـق           . وتنمية القدرات ورصد حقوق الطفـل     
ود اددة والتعاون يف جماالت الربنامج وبني تعبئـة املـوارد، ممـا أدى        بني اجله ما  للتعاون، جتمع   

بلدان اخلليج يف دعم جهـود اليونيـسيف علـى نطـاق العـامل، وإىل زيـادة       ارتفاع كبري لدور    إىل  
استلمت ضمن املوارد األخـرى يف عـام        تقريبا   دوالر   ٥٠٠ ٠٠٠التمويل عشرين ضعفا ، من      

 مليــون ٣,٦ومشــل ذلــك مبلــغ  . ٢٠٠٥ون دوالر يف عــام  مليــ١٠,٧، إىل أكثــر مــن ٢٠٠٣
ــة الــشعب الفلــسطيين؛ وتربعــ    ــة الــسعودية إلغاث ــةٌدوالر مــن اللجن  مليــون ١,٩مببلــغ  ات معلَن

ــدة    ــة املتحـ ــارات العربيـ ــون باإلمـ ــركة تيليثـ ــراقيني إىل  ”دوالر مـــن شـ ــال العـ ـــادة األطفـ إلعــــ
ألمحـر باإلمـارات العربيـة املتحـدة حلادثـة       دوالر من مجعيـة اهلـالل ا      ٥٠٠ ٠٠٠؛ و   “املدرســـة

وتـربع  .  للزلـزال الـذي ضـرب باكـستان    ا ممـاثال التسونامي يف احمليط اهلنـدي بإندونيـسيا ومبلغـ      
 بلـغ  بلدا، كمـا تـربع مب      ٢٢ دوالر حلملة شلل األطفال يف       ٥٠٠ ٠٠٠مببلغ  الراحل  امللك فهد   

سـتمر برنـامج اخللـيج العـريب        او.  مليون دوالر أخرى ملستلزمات شلل األطفـال يف الـيمن          ١,٥
وجهـزت  . لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية يف دعم بـرامج اليونيـسيف علـى نطـاق العـامل        

ات وبطاقـات   حكومة ديب باان مكتبا جلمع التربعات تابع لليونيسيف ومـستودعات لإلمـداد           
 . املعايدة
ــة الطفــل    - ١١ ــاك اختراقــات هامــة يف جمــال محاي ــسان ف. وكانــت هن ــل /فــي ني  ٢٠٠٤أبري

نظمت اليونيـسيف باالشـتراك مـع اللجنـة الوطنيـة الـسعودية للطفولـة، ومكتـب التربيـة العـريب                  
 أول اجتمــاع ،لــدول اخللــيج، وبرنــامج اخللــيج العــريب لــدعم منظمــات األمــم املتحــدة اإلمنائيــة

 وأدى ذلــك إىل صــدور مرســوم ملكــي يــأمر بوضــع  . األطفــالاالعتــداء علــىاستــشاري عــن 
 . تراتيجية وطنية حلماية الطفلاس
ــف         - ١٢ ــن العن ــال م ــة األطف ــع احلاجــة حلماي ــا م ــر جتاوب ــيج أكث ــات اخلل أصــبحت حكوم

بـإدراج  واالستغالل واالعتداء، وقامت خـالل الـسنتني املاضـيتني، باالشـتراك مـع اليونيـسيف،                
يف اململكــة األطفــال غــري املــواطنني يف تلــك اجلهــود، حيــث بــدأت باألطفــال ضــحايا االجتــار    

 . العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
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أجرت اليونيسيف تقييما سريعا بشأن ألطفال املشتركني يف البيع والتسول بالـشوارع             - ١٣
.  دولـة تقريبـا  ١٨والكـثري مـن هـؤالء األطفـال ضـحايا لالجتـار مـن         مكة وجـدة والريـاض،     يف

 يـل خـاص مـن مقـر اليونيـسيف، حيـث تقـوم          وبعد ذلك بدأ العمل يف مشروع منـوذجي، بتمو        
.  الرب جبدة بتـوفري خـدمات لألطفـال اللـذين أُبعـدوا مـن األنـشطة االسـتغاللية بالـشوارع                مجعية

.  من املتخصـصني احمللـيني علـى محايـة األطفـال وحقـوق األطفـال       ١٠٠وجرى تدريب حوايل    
ــع اال       ــشأ ملن ــدان املن ــصليات بل مــستقبال جتــار كمــا جــرى إشــراك مــسؤولني ومــوظفني مــن قن

 .  حسب األصولإىل أوطاماألطفال ولضمان إعادة 
ــسية      - ١٤ ــة رئي ــة املــشتركة حللقــة عمــل إقليمي  عــىنتواملناســبة األوىل األخــرى، هــي الرعاي
جتار باألطفال، استضافتها جامعة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة بالريـاض، اختتمـت بـدعوة                  باال

ــة لوضــع خ    ــدان باملنطق ــع البل ــال    جلمي ــار باألطف ــة ضــد االجت ــل وطني ــدت  . طــط عم ــا عق كم
اليونيسيف أيـضا أول اجتمـاع تـشاوري بـني اململكـة العربيـة الـسعودية والـيمن بـشأن االجتـار                      

 . باألطفال
دعوة يف جمال السياسيات املوجهـة حنـو احلظـر          البدأت اليونيسيف، منذ عدة سنوات،       - ١٥

ولكــن اســتمرت هــذه املمارســة يف بعــض   . القــانوين الســتخدام األطفــال يف ســباقات اهلجــن  
ومبـوازاة  .  اعتمدت حكومة اإلمـارات العربيـة املتحـدة تـشريعا أقـوى     ٢٠٠٥البلدان، ويف عام    

لـى األطفـال،    ركـز ع  ي  اتفاقـا مـشتركا    ٢٠٠٥مايو  /ونيسيف يف أيار  ذلك، وقعت احلكومة والي   
ذين أبعـدوا مـن سـباقات        مليون دوالر لليونيسيف لدعم األطفال ال      ٢,٧ توفر احلكومة مبوجبه  

اهلجــن ملــدة ســنتني، حبيــث يــذهب اجلــزء األكــرب مــن هــذه املــوارد حنــو العنايــة ــم وتعلــيمهم   
وبعــد ذلــك بــسنة  . وعالجهــم وإعــادة إدمــاجهم يف عــائالم وجمتمعــام يف بلــدام األصــلية  

ــد  ــدة، أعيـ ــهم  ١ ٠٧٣واحـ ــل إىل مواطنـ ــليةطفـ ــئ    األصـ ــال يف املالجـ ــاك أطفـ ــد هنـ ، ومل يعـ
ومشـل املـشروع    . اإلمارات العربية املتحدة حيث جمع مشـل غالبيـة أولئـك األطفـال بعـائالم              ب

الدعم التقين مـن اليونيـسيف لبنـاء قـدرات املـوظفني واملرشـدين االجتمـاعيني يف املالجـئ الـيت                     
تديرها مراكز الدعم االجتماعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، الـيت وفـرت الرعايـة ألولئـك                

 . أوطامإىل طفال قبل إعادم األ
لقد اشتركت اليونيسيف أيضا يف كسر حاجز الصمت وزيـادة الـوعي بـشأن فـريوس                 - ١٦

 بــدأ مكتــب منطقــة اخللــيج حلقــة عمــل إطاريــة ،ففــي البحــرين. اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية
ــب اإل       ــها املكت ــها، شــارك يف رعايت ــيج بكامل ــة اخلل ــددة القطاعــات وشــاملة ملنطق ــي، متع قليم

اإليـدز، وبرنـامج األمـم      /وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
ــيج      ــذي لــس وزراء صــحة اخلل ــة، والــس التنفي ــصحة العاملي ــائي، ومنظمــة ال ، املتحــدة اإلمن
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، ومبـا أن هـذه احللقـة هـي األوىل مـن نوعهـا يف منطقـة اخللـيج        .  البحرينووزارة الصحة بدولة 
. اإليـدز /فقد زادت من الوعي بأمهية مكافحة التهديد الذي ميثله فريوس نقـص املناعـة البـشرية              

وأصدر االجتماع توصيات أقرها فيما بعد وزراء صحة اخلليج، الذين أعلنوا أن مكافحة هـذا               
ويف الكويـت دعمـت اليونيـسيف وبرنـامج         . املرض هي أولوية بالنسبة للمنطقـة دون اإلقليميـة        

 للتـشريعات والـسياسات والفقـه القـضائي         ٢٠٠٥ متـت يف عـام       املتحدة اإلمنائي مراجعـةً   األمم  
 .اإليـدز /بغرض احلماية القانونية لألطفـال املـصابني أو املتـأثرين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 

 ويف اإلمــارات العربيــة املتحــدة أطلقــت شــرطة ديب، باالشــتراك مــع اليونيــسيف، محلــة بعنــوان  
، ومشلـت تلـك احلملـة خطـوة مبتكـرة تتمثـل             “أجل األطفال، احتدوا ضـد اإليـدز      احتدوا من   ”

 . يف وضع شعار احلملة ورقم اخلط اهلاتفي املباشر على سيارات شرطة ديب
وبنـــاء علـــى النـــسبة العاليـــة للوفيـــات واإلعاقـــات بـــني األطفـــال الـــيت تتـــسبب فيهـــا    - ١٧

مـع مجعيـة اهلـالل األمحـر الـسعودي           يف شـراكة     ٢٠٠٥اإلصابات، دخلت اليونيسيف يف عـام       
ز على منع إصابات األطفال، وعقدا بصفة مشتركة أول مـشاورات متعـددة القطاعـات               يتركلل

دراسـة استقـصائية لتـوفري      إجـراء   وتـشمل اخلطـوات التاليـة الـيت أتفـق عليهـا             . يف هذا املوضوع  
 يـتم   تثقيـف التصال وال املعلومات املطلوبة بغرض تصميم التدخالت، ووضع استراتيجية عامة ل        

، وتـشجيع   اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة   ربطها باألنشطة املتمثلة يف حتقيق والدية أفضل، و       
 .  حياة صحية بني املراهقنيساليبأ

وكــرد علــى املالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق الطفــل، دعمــت اليونيــسيف صــياغة    - ١٨
رات العربيــة املتحــدة وقطــر والكويــت  اســتراتيجيات وخطــط عمــل وطنيــة لألطفــال يف اإلمــا  

 .واململكة العربية السعودية
النمـاء يف مرحلـة الطفولـة    ، دعمت اليونيـسيف أول حلقـة عمـل عـن     ٢٠٠٤ويف عام   - ١٩

 . الوطنية السعودية للطفولة، وقد نظمت احللقة وزارة التربية والتعليم واللجنة املبكرة
ع املعلومـات، قامـت اليونيـسيف، باالشـتراك         حتـسني أنظمـة مجـ     إىل  واستجابة للحاجة    - ٢٠

 مـن   ٤٤ ـرت لـ  مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بتنظيم حلقة عمل مدا يومان بالرياض، وفَّ           
 بينمـا زودت  ،(DevInfo) نظام املعلومـات اإلمنائيـة  على التدريب العملي  موظفي اخلدمة املدنية    

 وكيف ميكنه دعـم البلـدان يف        علومات اإلمنائية نظام امل كبار موظفي احلكومة مبقدمة عن فوائد       
 . رصد التقدم احملرز حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

 قامت اليونيسيف بدعم الربملان البحـريين يف         وامليزانيات  االجتماعية ياسةويف جمال الس   - ٢١
توصـيات   الوستـستخدم . تنظيم حلقة عمـل إقليميـة عـن وضـع امليزانيـة بطريقـة مالئمـة للطفـل         
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الــصادرة عــن حلقــة العمــل هــذه، وهــي األوىل مــن نوعهــا يف منطقــة الــشرق األوســط ومشــال  
 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ أفريقيا، يف عملية وضع ميزانية دولة البحرين للفترة

 
 الدروس املستخلصة  

ــيج  مــن أنرغم علــى الــ  - ٢٢ ــدان اخلل ــدخل قــومي إمجــايل عــال للفــرد و    بل ــع ب معــدل تتمت
، وهــي بالتــايل غــري مؤهلـة للتمويــل مــن املــوارد  ســن اخلامـسة   دونلوفيــات األطفــامـنخفض ل 

العاديــة لليونيــسيف، إال أن هنــاك الكــثري مــن املــشاكل والتحــديات البالغــة األمهيــة الــيت تواجــه 
األطفال والنساء، وترغب تلك البلدان صراحة يف مواصلة التعاون مع اليونيسيف، مـن مفهـوم    

وتتطلــب هــذه احلقيقــة عمليــة مــشاركة  . عــاون مــن التربعــاتأنــه ينبغــي متويــل أي برنــامج للت 
املـداخالت  واستشارة أقوى عند تصميم مثل هـذا الربنـامج، والتأكيـد علـى أنـه سـيتم تـصميم            

املنهجيـة الـسابقة إلعـداد الـربامج،     و. كـل بلـد  للمتطلبات احملددة ضـمن الـسياق اخلـاص       وفقا ل 
 ةمج واحـد مـشترك جلميـع بلـدان اخللـيج اخلمـس            واملتمثلة يف دمج برامج منطقة اخلليج يف برنـا        

استجابة ضعيفة من البلدان ومل حتصل على التـزام         لقيت  مع تفاصيل غري كافية ختص كل بلد،        
بلـد يكفـل    ع برنامج التعاون احلايل املقترح باستخدام ج خاص لكـل           ضلذا، فقد و  . بالتمويل

شمل أيـضا   كمـا تـ   ع املشتركة جلميع بلدان اخلليج      املواضية  امج املقترح وتربِز الرب  .امللكية احمللية 
 . املسائل اخلاصة بكل قطر

 دعـم بلـدان   ها ملـدة طويلـة عـن تقـدمي اخلدمـة، مـا زال بوسـع       اليونيسيفوبرغم ابتعاد    - ٢٣
اخلليج عن طريق الدعوة يف جمال الـسياسات وبنـاء القـدرات املؤسـسية ورصـد حقـوق الطفـل                    

أوضحت اخلربة أن بنـاء مؤسـسات وقـدرات مـستدامة مـن             وقد  . من بني استراتيجيات أخرى   
أجل الوفاء حبقوق الطفل، حسبما هي مبينة يف املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفـل، هـي               

 .مشاريع طويلة األجل وتدعم بطريقة أفضل عن طريق الشراكات الطويلة األجل

جتتـذب  فإـا   بلدان اخلليج   لالسياسي واالقتصادي اخلاص،     - اجلغرايف   للوضعوبالنظر   - ٢٤
تـل  األمر الـذي حي ماليني العمال املهاجرين، وماليني احلجاج يف حالة اململكة العربية السعودية    

ز هذا السياق الفريد احلاجة والفرصة إلتبـاع ـج    ويربِِِ. مكانة هامة وكبرية يف العامل اإلسالمي     
  .لشامل وغري متييزي حنو التصدي الحتياجات وحقوق األطفا
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٧، القطريالربنامج   
 امليزانية املوجزةجدول   
 )أ(النفقات التقديرية  

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة( 
 موارد أخرى 

 اموع السعودية الكويت قطر البحرين اإلمارات الربنامج

الــدعوة والــسياسات والــشراكات مــن  
 ١ ٥٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ أجل حقوق الطفل

ــة   ــة الطفولـ ــيم يف مرحلـ ــة والتعلـ الرعايـ
 ٢ ٢٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ املبكرة

 ٢ ٢٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ ٤٥٠ محاية الطفل
 ١ ٥٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ التكاليف املشتركة بني القطاعات

 ٧ ٥٠٠ ١ ١٥٠٠ ٥٠٠ ١ ١٥٠٠ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ اموع 
 

 .ختضع لتوفر التمويل )أ( 
 

 ملية اإلعدادع  
 وبنـاء علـى الـدروس املستخلـصة مـن عمليـة          ،بالنظر للطبيعة املتعددة األقطار للربنـامج      - ٢٥

اإلعــداد الــسابقة، فقــد بــذلت جهــود قويــة للتــشاور مــع الــشركاء الرئيــسيني يف مجيــع البلــدان  
 لــت قيــادة عمليــات اإلعــداد الــيت أجريــت باالشــتراك مــع اليونيــسيف اللجنــة وقــد تف. اخلمــسة

الوطنية السعودية للطفولة، واالحتاد العام للمرأة باإلمـارات العربيـة املتحـدة، واللجنـة الكويتيـة                
لــشؤون األســرة، واللجنــة الوطنيــة البحرينيــة القطــري العليــا لــشؤون األســرة، والــس األعلــى 

ــة ــاير /ويف شــهر كــانون الثــاين . للطفول ــرامج التعــاون لكــل    ٢٠٠٦ين ، بلــدأُعــدت مــشاريع ب
ت مشاركتها ومناقشتها مع الشركاء الرئيسيني يف اجتماعات حتضريية يف كل واحد مـن              وجر

، بلـدان مارس عقدت اجتماعات االسـتراتيجية يف كـل واحـد مـن ال            /ويف آذار . البلدان اخلمسة 
ونوقش اهليكل املقترح للربنامج، ومكوناته الرئيسية، وحالة التمويل، وعملية إعـداد الربنـامج،             

ها، والــيت لتــوأعــدت الــصيغة النهائيــة للنتــائج واملالحظــات الــيت ت  . يهــا حتــسيناتوأُدخلــت عل
 . قدمتها البلدان اخلليجية، وجرى تلخيصها يف الوثيقة احلالية

 أُوليت عناية خاصـة ألحـدث التوصـيات الـيت تقـدمت ـا جلنـة                 ،عند تصميم الربنامج   - ٢٦
 اجلارية حاليا لتيـسري تنفيـذ تلـك     إلنسانحلقوق ا مفوضية األمم املتحدةحقوق الطفل ولعملية 

أمــا اجلهــود املوازيــة اجلاريــة حاليــا يف بلــدان اخللــيج لوضــع اســتراتيجيات وخطــط . التوصـيات 
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وجيـري إعـالم   . عمل وطنية للطفولة فقد استخدمت يف عمليـة إعـداد الربنـامج بطريقـة تآذريـة          
 .تكامل الربناجميد مما يكفل الشركاء األمم املتحدة بطريقة متواصلة بشان عملية اإلعدا

 
 األهداف والنتائج الرئيسية واالستراتيجيات  

 يف دعــم بلــدان منطقــة  ٢٠٠٩-٢٠٠٧فتــرة ليتمثــل اهلــدف العــام لربنــامج التعــاون ل  - ٢٧
، مبــا يف ذلــك أكثــرهم ضــعفا واســتبعادا، حبقــوقهم   األطفــال والــشبابتمتــعيف كفالــة اخللــيج 
ــل ــني  إن . بالكام ــشبه ب ــدان اخلأوجــه ال ــيج  بل ــدان    ل ــك البل ــشتركة لتل ــة امل ــات الوطني واألولوي

ــةالســتراتيجيات ال ااســتخداموالتوصــيات الــيت أســفرت عنــها حتلــيالت احلــاالت تؤيــد     ربناجمي
 هنفــس تيف الوقــســتتبع و.  بأســرهاعلــى نطــاق منطقــة اخللــيج   ووضــع وتبــادل الــسياسات   

 يف  تياجـات والفـرص احملليـة الـسائدة       واالحب للظـروف    يستجت ددةإجراءات واستراتيجيات حم  
 . كل بلد

شراكات يف  والـسياسات والـ   الـدعوة   ) أ (:وستكون هنالـك ثالثـة بـرامج رئيـسية هـي           - ٢٨
 .محاية الطفل) ج( و ؛الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة) ب (؛جمال حقوق الطفل

 : مـا يلـي    ٢٠٠٩ بنهايـة عـام      هـا  املتوقـع حتقيق   االسـتراتيجية اإلمجاليـة   النتائج  ستشمل  و - ٢٩
ــة حقــوق      )أ( ــة علــى اتفاقي ــسياسات احملــسنة املبني ــشباب يف القــوانني وال ــؤثر األطفــال وال  أن ي

 أن حيصل األطفال والشباب على نوعية عالية من فـرص الرعايـة             )ب(الطفل ويستفيدوا منها؛    
 قـادرين علـى العـيش       والتعليم لكي يتمكنوا من تطوير قـدرام الكامنـة بالكامـل، وأن يكونـوا             

 أن تتم محاية األطفال، السيما أكثرهم ضعفا واسـتبعادا، بطريقـة            )ج(حياة صحية ومنتجة؛ و     
 . أفضل من العنف واالستغالل واالعتداء

ــيج،       - ٣٠ ــدان اخلل ــة يف بل ــة التحتي ــاجح للبني ونظــرا لإلجنــازات الــيت حتققــت، وللتطــوير الن
سياسات، وبنــاء القــدرات، ورصــد حقــوق الطفــل فــسريكز الربنــامج علــى الــدعوة يف جمــال الــ

وسيتم االعتماد أيضا على امليـزة املقارنـة لليونيـسيف وخربـا يف     . بصفتها استراتيجات رئيسية 
االتــصاالت الربناجميــة حيــث أن العديــد مــن التحــديات الــيت جتابــه األطفــال واألســر يف بلــدان   

 اخلاصــة بالــسلوك واملواقــف ورعايــة  اخللــيج هلــا قاســم مــشترك يتطلــب التغــيري يف املمارســات  
وســيجرى تــشجيع األحبــاث والرصــد والتحليــل     . الطفــل، أو اســتحداث ممارســات جديــدة   

واستحداث املعرفة بصفتها وسائل إلجياد فهم واسـتجابة أفـضل لطبيعـة وحجـم املـشاكل الـيت                  
 .اجه األطفال والنساء واألسرتو
قــصى، الــدور التحفيــزي واخلــربة والتجربــة التقنيــة  إىل احلــد األ،وسيــستخدِِِِِم الربنــامج - ٣١

ــسياسات     ــدعوة يف جمــال ال ــد يف ال ــسيف، ووضــعها الفري ــصفة   . لليوني ــسيف ب وســتدعم اليوني
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ــة البقــاء علــى املــستوى املركــزي يف ا    ــة الذاتي ــاالت الرئيــسية رئيــسية تنميــة القــدرات الوطني
 .حلقوق األطفال

ــشراكات    و - ٣٢ ــاء ال ــسيف بن ــة والقطــاع    ستواصــل اليون ــات وصــناديق التنمي ــع احلكوم م
 اخللـيج   بلـدان اخلاص واملنظمات غري احلكوميـة بغـرض زيـادة املـوارد لألطفـال، سـواء بـداخل                  

 .هايف ما ورائ أو
 

 العالقة باألولويات الوطنية وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  
لـة، صـيغت اسـتراتيجيات وخطـط       للحا التوعقب اجلهود الوطنية إلجراء مخسة حتلي      - ٣٣

عمل وطنية لألطفال يف اإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت واململكـة العربيـة الـسعودية،               
واألولويات الوطنية لألطفال، املبينة بالتفـصيل      . وأُعدت استراتيجية وطنية للشباب يف البحرين     

لجنـة  لت اخلتاميـة ذات الـصلة       تلك، تتأثر باملالحظـا   وخطط العمل   يف مشاريع االستراتيجيات    
وتوفر خطـط   . بلدحقوق الطفل أيضا، ويسترشد ا يف إعداد مقترحات الربامج اخلاصة بكل            

 . أوسعالتنمية الوطنية إطارا
عمليـات إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة            /ويف غياب التقييمات القطرية املوحدة     - ٣٤

 وكـاالت األمـم املتحـدة ذات الـصلة يف كـل بلـد،               اإلمنائية، فإن التعاون والتنسيق املـستمر مـع       
أثناء االجتماعات العادية للفريق القطري التـابع لألمـم املتحـدة           اإلعالمية  إضافة إىل اإلحاطات    

 . وكاالت األمم املتحدة األخرىيف حالة اململكة العربية السعودية، ضمنتا التكامل مع
 

 العالقة باألولويات الدولية  
 يف بلـدان اخللـيج، ويـشمل ذلـك          نامج يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       سيسهم الرب  - ٣٥

وبينما جيـري   . استخدام الدعم لوضع تدابري مناسبة يف جماالت التشريع والسياسات والتخطيط         
، ات الــضعيفةفئــاســتحداث شــراكة عامليــة للتنميــة، فــإن تلــك اجلوانــب ستــساهم يف محايــة ال   

تعميم التعليم االبتدائي، وتعزيـز املـساواة       دعم  و صحة األم،    وحتسني وفيات األطفال،    تقليصو
 .اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشريةاملساعدة يف بني اجلنسني، و

ــق أهــداف     - ٣٦ ــضا يف حتقي ــامج أي ــسهم الربن ــاتوسي ــال   والتزام ــامل صــاحل لألطف ــيت ع ، ال
ألطفــال، كمــا سيــسهم أيــضا يف مجيــع اعتمــدا اجلمعيــة العامــة يف دورــا االســتثنائية املعنيــة با

 .٢٠٠٩-٢٠٠٦ملتوسطة األجل للفترة خطة اليونيسيف االستراتيجية اويف جماالت التركيز 
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 مكونات الربنامج  
فيما يلي موجزات وخطوط عريضة عامة وخمتصرة جدا للـربامج الـيت ستـصبح حمـددة                 - ٣٧

 تفـصيال، والـيت ستوضـع يف        يف خطـط عمـل الـربامج القطريـة األكثـر          وفقا خلـصائص كـل بلـد        
 . صيغتها النهائية باالشتراك مع اهليئة التنسيقية املعينة ومع الشركاء يف كل واحد من البلدان

:  مـا يلـي    الدعوة والسياسات والشراكات يف جمـال حقـوق الطفـل         وسيعاجل برنامج    - ٣٨
قواعـد املعرفـة؛   أنظمـة الرصـد و  ) ب(اجلوانب املؤسسية مبا فيهـا التـشريعات والـسياسات؛        ) أ(
ــة،   . ألطفــالصاحل االــشراكات والــدعوة لــ ) ج( و وسيــشمل دعــم اليونيــسيف املــساعدة التقني

والتدريب، وحلقات العمـل، والـربط الـشبكي املعـريف، والـدعم للبحـوث احملليـة، والـدعوة يف                   
مــشروع الــسياسات ) أ: (ويــشمل الربنــامج مــشروعني مهــا. جمــال الــسياسات، وزيــادة املــوارد

 . مشروع الدعوة والرصد والقاعدة املعرفية) ب(م املؤسسي؛ و والدع
قدرات معززة يف كل بلد يـدخل ضـمن اللجنـة           ) أ: (وتشمل النتائج املستهدفة ما يلي     - ٣٩

وضــع ) ب(الوطنيــة املعينــة أو الــس املــسؤول عــن األمــور املتعلقــة باألطفــال وحقــوقهم؛         
تــشريعات وسياســات ومبــادئ ) ج(ة للرصــد؛ اســتراتيجية وطنيــة بــشأن الطفولــة، مــزودة بآليــ

ــل؛            ــوق الطف ــة حق ــع اتفاقي ــيت تتماشــى م ــسية ال ــن اــاالت الرئي ــدد م ــسنة يف ع ــة حم توجيهي
إنــشاء جمموعــة حتــسني األحبــاث والرصــد وأنظمــة تقــدمي التقــارير بــشان تنفيــذ االتفاقيــة، و )د(

ظـام  ء واسـتخدام ن   إنـشا ) هــ  (؛هحـد علـى    بلد   صة كل ااخل حقوق الطفل    أساسية من مؤشرات  
إنـشاء قاعـدة بيانـات    ) و(؛ وتقـدمي التقـارير  والتحليـل  للرصـد  كأداة  DevInfo مات التنميةومعل

ازديـاد النـسبة املئويـة للوالـدين        ) ز(؛  )اململكة العربيـة الـسعودية    (عن االعتداءات على األطفال     
حقــوق الطفــل؛ واملدرســني ومقــدمي الرعايــة والطــالب الــذين لــديهم معرفــة أساســية يف جمــال 

. ازديــاد حــصول األطفــال علــى معلومــات صــحيحة وعلــى فــرص للتعــبري عــن أرائهــم  ) ح( و
نــوع اجلــنس برناجمــا مــشتركا مــع   تعلقــة بوســتكون الــدعوة واألنــشطة يف جمــال الــسياسات امل  

 .ان باململكة العربية السعوديةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسك
إىل احلاجـة   بالرعايـة والتعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة            اجل الربنـامج اخلـاص      وسيع - ٤٠

اجلوانـب االسـتراتيجية   ) ب(املمارسـات الرئيـسية يف جمـال رعايـة الطفـل؛         ) أ: (حتسني مـا يلـي    
انعـدام املعلومـات بـشأن حالـة املـراهقني؛          ) ج(املتعلقة باحلصول على التعلـيم ونوعيـة التعلـيم؛          

وسيـشمل الـدعم املقـدم مـن اليونيـسيف      . يـة املهـارات احلياتيـة لـدى املـراهقني         عدم كفا ) د( و
ــساعدة        ــة واألحبــاث وامل ــصاالت الربناجمي ــشبكي واالت ــربط ال ــصلة وال تقاســم اخلــربات ذات ال

: ويــشتمل الربنــامج علــى ثالثــة مــشاريع هــي  . ة عــن طريــق التــدريب وحلقــات العمــل ـالتقنيــ
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 ؛مــشروع التعلــيم ) ب(رة املتكاملــة ألمــراض الطفولــة   مــشروع الوالديــة األفــضل واإلدا   )أ(
 .اإليدز/وس نقص املناعة البشريةمشروع أساليب احلياة الصحية وفري) ج( و

باالشـتراك مـع منظمـة الـصحة العامليـة، وضـع        ) أ: (وتشمل النتـائج املـستهدفة مـا يلـي         - ٤١
النمـاء يف   ( العربيـة الـسعودية      واعتماد استراتيجية للنماء يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة يف اململكـة            

مبــادئ توجيهيــة ومعــايري ) ب(؛ )املتكاملــة ألمــراض الطفولــة اإلدارة/مرحلــة الطفولــة املبكــرة
؛ املتكاملـة ألمـراض الطفولـة    اإلدارة/لتنفيـذ أنـشطة مـشروع النمـاء يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة       

أحـدث املبـادئ التوجيهيـة      شى مـع    ااعتماد سياسات بشأن الرضاعة الطبيعية والتغذية تتم      ) ج(
ويف البلــدان ذات الــصلة، ) د (؛ بــشأن تغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال ملنظمــة الــصحة العامليــة

تقدمي الدعم لوضـع معـايري للجـودة يف جمـال التعلـيم واإلشـراف قبـل املدرسـي، وإلجيـاد طـرق                       
 األنظمـة القائمـة     جمدية لتمويل التعليم قبل املدرسي، والدعم االتصايل لزيادة الطلب، ومراجعة         

ــا  ــت(حالي ـــ(؛ )الكوي ــشمل إدخــال      ) ه ــاهج مدرســية أساســية منقحــة ت ــارة، من ــدان خمت يف بل
يف ) و(؛  )يف بلدين إىل مخـسة بلـدان      (التثقيف املدين وتشجيع تكافؤ اجلنسني      /املهارات احلياتية 

وضـعها  اإليـدز يـتم   /بلدان معينة، خطة استراتيجية وطنيـة بـشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية             
اإليــدز؛ /باالشــتراك مــع برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

ن الذين لديهم معرفـة دقيقـة بعـدد         وزيادة النسبة املئوية للفئات املستهدفة مبا فيها املراهق       ) ز( و
اءة سـ إاإليدز، و /مثل فريوس نقص املناعة البشرية    (من الرسائل الرئيسية املتعلقة بأسلوب احلياة       

 .). املخدرات، ومنع حدوث اإلصابات، اخلاستعمال 
 انتهاكات حقـوق محايـة الطفـل لفئـات األطفـال األكثـر              محاية الطفل وسيعاجل برنامج    - ٤٢

تـوفري  وسيـشمل دعـم اليونيـسيف       . ضعفا واستبعادا، مبا فيهم ضحايا االجتار يف سياقات معينـة         
ت الـــصلة والبحـــوث واملـــساعدة التقنيـــة والتـــدريب  ســـم التجـــارب ذااقتاخلـــربات الدوليـــة و

ويــشتمل الربنــامج علــى مــشروع واحــد يعــىن . وحلقــات العمــل والــدعوة يف جمــال الــسياسات
 . باألطفال الضعفاء واملستبعدين

الدعوة والدعم لتحـسني القـوانني، والـسياسات        ) أ: (وتشمل النتائج املستهدفة ما يلي     - ٤٣
تداء على األطفال وتقدمي التقارير بـشأنه ووضـع أنظمـة لإلحالـة         واآلليات اخلاصة بكشف االع   

تقويـة القـدرات، فيمـا بـني املؤسـسات الرئيـسية،            ) ب(بغرض تقدمي املشورة وإعـادة التأهيـل؛        
اآلبـاء  لـدى  زيـادة الـوعي   ) ج(ة حلقـوق محايـة الطفـل؛    عينـ لتقييم وحتليل ومعاجلـة انتـهاكات م   

بـرامج بنـاء القـدرات      ) د( االعتداء على األطفـال؛ و       واتمع عامة خبصوص تعاريف وحاالت    
للمــوظفني والعــاملني يف اخلــط األمــامي     .) بــشأن احلمايــة وتقــدمي التقــارير واملــساعدة، اخل    (

 . ومقدمي الرعاية الذين يعملون مباشرة مع األطفال
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وسيواصــل هــذا املــشروع يف اململكــة العربيــة الــسعودية العمــل الــذي بــدأ مــع جامعــة    - ٤٤
جده، وهى منظمة غـري حكوميـة، بـدء معهـا يف            يف  ايف العربية للعلوم األمنية ومع مجعية الرب        ن

 العمل يف مشروع منوذجي يقدم اخلـدمات والـدعم لـضحايا االجتـار مـن األطفـال                  ٢٠٠٥عام  
 ،يف العمـل  وستـشترك املنظمـة الدوليـة للـهجرة    . الذين يعملون يف البيع بالشوارع ويف التـسول       

 . مع اليمن، باالجتار باألطفال عرب احلدودفيما يتعلق
 املــشروع يفويف اإلمــارات العربيــة املتحــدة، سيــستمر التعــاون مــع وزارة الداخليــة        - ٤٥

 يف سـباقات اهلجـن، وغالبيتـهم مـن ضـحايا      ااملشترك لدعم األطفال الذين كانوا يعملون سـابق      
املؤسسات األخـرى العاملـة يف      بناء قدرات مراكز الدعم االجتماعي و     وف يستمر   وس. االجتار

 . منع حدوث ضحايا النتهاكات حقوق الطفل، وحتديد الضحايا ومحايتهم
ويف الكويت، سيشمل املشروع التركيز على الفئـات الـضعيفة مـن األطفـال مبـا فـيهم                   - ٤٦

 وهم اموعـة كـبرية نـسبيا مـن الـسكان الـذين ليـست هلـم                 ،)من كلمة بدون جنسية   (البدون  
. األصــل، ويقيمــون يف اجلــزء الــشمايل مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة، مبــا فيــه الكويــت  جنــسية يف 

وســيجري االضــطالع بأنــشطة خمتــارة باالشــتراك مــع منظمــة العمــل الدوليــة وبرنــامج األمــم     
 ). اليونسكو(املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ستخدم لكـل مـن     برنـامج املنطقـة، وستـ      القطاعـات    التكاليف املشتركة بني  وستدعم   - ٤٧
ــة واحــدة ملوظــف         ــشمل وظيف ــيت ت ــاملوظفني، ال ــصلة ب ــوظفني والتكــاليف غــري املت تكــاليف امل

 وهــي مــن وظــائف الفئــة الفنيــة الدوليــة، كمــا تــشمل املــوظفني الــوطنيني، والنفقــات  ،برنــامج
 . املوظفنيالتشغيلية، واملعدات املكتبية، وتدريب

 
 كات الرئيسيةالشرا  

ــيج      - ٤٨ ــدان اخلل ــة بــني اليونيــسيف وبل ــسنني شــراكات قوي وبينمــا . لقــد توطــدت عــرب ال
 يف تطــوير خــدمات الــصحة والتعلــيم ألطفــال اخللــيج،  ١٩٦١ســامهت اليونيــسيف منــذ عــام  

كـبري  بـشكل   سامهة  علـى املـ   سيما اململكة العربية السعودية،      حكومات بلدان اخلليج، ال   دأبت  
عـالوة علـى ذلـك، فـإن بلـدان اخللـيج       . يف املوارد العادية العامليـة لليونيـسيف   ة  عديدلسنوات  و

اخالا يف دتساهم بصفة متزايدة يف املـوارد األخـرى املرصـودة لـربامج اليونيـسيف اخلاصـة وملـ        
 .حاالت الطوارئ

ل لقد اكتسبت اليونيسيف مصداقيتها يف اخلليج بفضل التزاماا الربناجميـة، والـيت تعمـ              - ٤٩
. اآلن كرأمسال موجه حنـو تطـوير وتقويـة الـشراكات الـيت تزيـد مـن املـوارد اخلاصـة باألطفـال                      

 وتتميــز “باالتــصال الشخــصي”بــصفتها منظمــة تعــىن فــإن اليونيــسيف، عــالوة علــى ذلــك، و
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أن تقـوم بـدور الوسـيط يف الـشراكات بـني القطـاعني              تـستطيع   بواليتها فيما خيتص باألطفـال،      
 تتوىل مشاركة اتمع املدين وقادة الفكر، ووسـائط اإلعـالم، واألهـم مـن               العام واخلاص، وأن  

ذلـــك، الـــشباب واألطفـــال أنفـــسهم، ممـــا يـــؤدي إىل ترســـيخ أمنـــاط مـــن اخلـــدمات اتمعيـــة 
 . والشاملة، ومن املسؤولية االجتماعية، تستمر مدى احلياة

ــم املتحــدة اإل      - ٥٠ ــدعم منظمــات األم ــيج العــريب ل ــامج اخلل ــارزا   يظــل برن ــة شــريكا ب منائي
ومبــوازاة ذلــك، تنمــو شــراكات جديــدة  . ومــسامها يف عمــل اليونيــسيف علــى النطــاق العــاملي 

حــسبما تبينــه التربعــات الــيت تقــدمها اللجنــة الــسعودية إلغاثــة الــشعب الفلــسطيين والــشراكة    
ــيج       ــدان اخلل ــع بل ــالل األمحــر يف مجي ــة اهل ــع  مجعي ــئة م ــا أن . الناش ــاك كم ــة شــراكات هن قوي

اإلمـارات العربيـة    (ليونيسيف مع مؤسسة الشيخ زايد بن سـلطان لألعمـال اخلرييـة واإلنـسانية             ل
، ومــع الــصندوق اخلــريي الكــوييت، وآخــرين، ستواصــل أيــضا التركيــز علــى مــسائل   )املتحــدة

 .  االهتمام املشتركحملحقوق الطفل 
صـة مبكاتـب اليونيـسيف      وسينسق برنامج التعاون املشترك بصفة وثيقة مع الربامج اخلا         - ٥١

إضـافة إىل ذلـك، سيواصـل       . مـع مكتـب اليونيـسيف يف عمـان        خصوصا  األخرى يف املنطقة، و   
مكتب منطقة اخلليج العمل بصفة وثيقة مـع املنـسقني املقـيمني التـابعني لألمـم املتحـدة يف كـل                     

 التنـسيق  ةأفرقـ إن  .من اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت واململكة العربية السعودية     
التابعة لألمم املتحدة هي شريك هام لضمان التماسك والتكامـل بـني بـرامج خمتلـف وكـاالت                  

وقد جرى حتديد عدد مـن جمـاالت االهتمـام املـشترك وأدخلـت ضـمن برنـامج                  . األمم املتحدة 
التعــاون املقتــرح، وســتجري متابعــة جمموعــة خمتلطــة، ودقيقــة التــوازن، مــن األنــشطة املــشتركة 

 . واملتكاملة يف تلك ااالتملنسقةوا
 

 الرصد والتقييم وإدارة الربنامج  
احلكومية الرئيسية لتنفيذ الربنامج من اللجنة الوطنية للطفولـة         التنسيق  هيئات  كون  تست - ٥٢

             لـشؤون األسـرة يف     لـس األعلـى     يف البحرين، واللجنـة العليـا لـشؤون األسـرة يف الكويـت، وا
ة للطفولة يف اململكة العربية السعودية، واالحتاد العـام للمـرأة يف اإلمـارات         قطر، واللجنة الوطني  

لربنامج القطري مدا ثالث سـنوات، إضـافة   ل خطط عمل بلدوستوضع لكل . العربية املتحدة 
ــوزارات         ــع ال ــق م ــاون وثي ــسيقية وبتع ــات التن ــسنوية، حتــت إشــراف اهليئ إىل خطــط العمــل ال

قـيح خطـط العمـل نتيجـة لالستعراضـات الـسنوية والتقييمـات              وميكـن تن  . املختصة ذات الـصلة   
وسـيعمل االسـتعراض الـسنوي الثـاين،       . أو احلالة التمويليـة   /والتغيري يف أولويات االحتياجات و    

، كاسـتعراض ملنتـصف املـدة وسيـستخدم أيـضا يف إعـداد              ٢٠٠٨املقرر إجراؤه يف أواخر عـام       
 . ٢٠١٠م دورة الربنامج التالية، اليت ستبدأ يف العا



E/ICEF/2006/P/L.61
 

16 06-41887 
 

ــرة     - ٥٣ ــيم املوحــدة للفت ــإلدارة  ٢٠٠٩-٢٠٠٧وســتكون خطــة الرصــد والتقي  ضــرورية ل
القائمـــة علـــى النتـــائج للربنـــامج املقتـــرح، وســـتحدد تلـــك اخلطـــة البحـــوث والدراســـات          

. للربنـامج  مـصفوفة النتـائج املـوجزة     واالستقصاءات والتقييمات واملؤشرات الرئيسية بناء علـى        
وبـالنظر ألمهيـة زيـادة تقويـة     . يلصلتقييم السنوية هذه االلتزامات بالتفوستبني خطط الرصد وا   

ــيج    ــدان اخلل ــيم داخــل بل ــة األنظمــة   ،قــدرات الرصــد والتقي ــضا يف تقوي ــامج أي ــساعد الربن  فسي
 بـصفته أداة   (DevInfo)نظـام معلومـات التنميـة   وسـيتم تـشجيع    . الوطنية لرصد حقوق الطفـل 

 . لتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةللرصد ضمن السياق األوسع لرصد ا
املـسؤول عـن ختطـيط      واملنطقة  ممثل  شامال   ،نطقة اخلليج مل  اليونيسيف  مكتب كفلوسي - ٥٤

ي العمليات، إدارة الربنامج، وقدرات التنسيق والتشغيل بغرض تنفيذ الربنـامج           موظفالربامج، و 
ليج، سيتم إنشاء مكاتب فرعية، يكـل       وبدعم من مكتب منطقة اخل    . يف مجيع البلدان اخلمسة   

مكون مـن موظـف وطـين، يف كـل واحـد مـن البلـدان، حبيـث يـتم بنـاء القـدرات احملليـة بينمـا                            
 .  معنيبلد تنفيذ الربنامج يف كل هنفسالوقت جيري يف 

ــل و - ٥٥ ــعبةستواصـ ــاص   شـ ــاع اخلـ ــوال،    القطـ ــع األمـ ــوظفني جلمـ ــوفري مـ ــسيف تـ باليونيـ
ــة ديب للمعو  ــضيف مدين ــع      وتست ــسيف جلم ــستودع اليوني ــب وم ــسانية مكت ــساعدة اإلن ــة وامل ن

ممثــل إىل ويقــدم موظــف مجــع األمــوال املــسؤول عــن ذلــك املكتــب تقــاريره   . األمــوال يف ديب
 توحيد أنشطة مجـع األمـوال وأنـشطة الربنـامج، حيـث أن              بلدوسيكُفَل يف كل    . منطقة اخلليج 

ب منطقــة اخللــيج تيــسري إدارة   وسيواصــل مكتــ . هــذين النــشاطني يقويــان بعــضهما الــبعض    
ات حتديـد الوظـائف      إمكاني هنفسالوقت  مستودع شعبة اإلمدادات يف ديب بينما يستكشف يف         

 . مكتب لالتصال ومتويل الربنامج يف ديباليت يؤديها 

 


