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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٧البند 

  :تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
        متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل

  االستثنائية املعنية بالطفلاجلمعية العامة متابعة نتائج دورة     
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
، وافقت اجلمعية العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية التارخييـة املعنيـة بالطفـل                ٢٠٠٢ يف عام   

ــرارعلـــى  ــة ) املرفـــق،٢٧/٢-دإ (“عـــامل صـــاحل لألطفـــال ” املعنـــون القـ مـــن ، وهـــي جمموعـ
 ،٥٨/٢٨٢ وطلبـت اجلمعيـة يف قرارهـا      . طفال العامل أل الدول األعضاء    تعهدت هبا لتزامات  اال

تنفيـذ اإلعـالن وخطـة     عن التقدم احملرز يف  دوريايقدم إليها تقريراأن ب األمني العام    إىل ،املرفق
  .العمل

وبعد مرور مخس سنوات، كررت الدول األعضاء خالل االجتمـاع العـام التـذكاري                
، التزامهــا ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٣ إىل ١١الرفيــع املــستوى املعقــود يف الفتــرة مــن   
. “عـامل صـاحل لألطفـال   ” املعنونـة  الـواردين يف الوثيقـة  بالتنفيذ الكامل لإلعالن وخطـة العمـل    

سعي الـ  يف   “شـعور مجـاعي باحلاجـة امللحـة        ” إىل تـوخي   ، وقد دعـت   الدول األعضاء  وارتأت
بإعطـاء األولويـة العليـا حلقـوق األطفـال          ” تلـك الوثيقـة، وأنـه        حتقيق األهـداف الـواردة يف     إىل  

  .“دم املصلحة العليا للبشرية مجعاء، إمنا نعمل ملا خيولنمائهمولبقائهم وحلمايتهم 
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، اخلطـوات املتخـذة    كتابته البيانات املتاحة وقت     حسنستخدام أ باويقّيم هذا التقرير،      
ويــربز  “عــامل صــاحل لألطفــال”املعنونــة  لتحقيــق األهــداف الــواردة يف الوثيقــة ٢٠٠٨يف عــام 

الـسنة  محلت  و. غري احملققة الثغرات فضال عن التحوالت االستراتيجية الالزمة لبلوغ األهداف         
الـيت  الوقـود والغـذاء واملاليـة جمتمعـة، و        ات  زمـ أ عـن آثـار      ةمجـ اقيد االستعراض حتديات فريدة ن    

ــهاألهــداف أو هــذه  مــسار التقــدم يف اجتــاه حتقيــق  أدت إىل عكــس واضــطرت الــدول . إبطائ
حتقيــق ع االســتمرار يف وضــ، مــن أجــل بالــضغوطاألعــضاء إىل إجهــاد مواردهــا املتــأثرة فعــال  

حدد الـسياسة الـسليمة واإلجـراءات       وسُت.  يف صلب تركيزها   الوثيقةتلك  األهداف الواردة يف    
ــة    ــسنوات املتبقي ــة ويف ال ــسنة الراهن ــة، يف ال   ،“عقــد عــامل صــاحل لألطفــال  ”يــشكل ممــا الفعال
  .ما إذا كان واقع األطفال سيتغري حنو ما هو أفضل

 الوثيقـة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             حتقيق األهداف اليت تنص عليهـا      عدوال ي   
حتقيـق  فحـسب وإمنـا أيـضا يف    مسألة جوهريـة   وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا        

 التاليـة، سـيظل    الـصفحات وكمـا ُيظهـر التحليـل املقـدم يف          . استقرار اجملتمع العـاملي ومـستقبله     
ل وعدا غري حمقق ما مل يـتم تعزيـز اجلهـود علـى              وعد اجلمعية العامة بتحقيق عامل صاحل لألطفا      

  . األطفال من حقوقهم وفرصهمإمكانية استفادة يف التفاوتحنو كبري للحد من أوجه 
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  مقدمـة  - أوال  
ــةايف دورة   - ١ ــة العامـ ــة  جلمعيـ ــتثنائية التارخييـ ــلاالسـ ــة بالطفـ ــرة مـــن املعنيـ  إىل ٨ يف الفتـ
 بلـدا ، اإلعـالن وخطـة العمـل الـواردين يف            ١٩٠اعتمـدت وفـود مـن       ،  ٢٠٠٢مـايو   /أيار ١٠

ــة   ــة املعنون ــال ”الوثيق ــرار دإ (“عــامل صــاحل لألطف ــق٢٧/٢-الق ــة  ). ، املرف ــد ألزمــت الوثيق وق
زمنيـا لـصاحل األطفـال والـشباب،        لدورة احلكومـات مبجموعـة مـن األهـداف احملـددة            لاخلتامية  

  تـــوفري التعلـــيم اجليـــد؛) ب( تعزيـــز احليـــاة الـــصحية؛ و) أ(تركيـــز بـــشكل خـــاص علـــى  مـــع
 املناعــة نقــصمكافحــة فــريوس ) د(محايــة األطفــال مــن اإليــذاء واالســتغالل والعنــف؛  ) ج( و

  .اإليدز/البشرية
العامـة الرفيعـة املـستوى الـيت عقـدهتا اجلمعيـة العامــة يف       اجللـسات التذكاريـة   وكـررت    - ٢

تزام احلكومات بالتنفيـذ    ، تأكيدها على ال   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣ إىل   ١١الفترة من   
ــة     ــواردين يف وثيق ــال  الكامــل لإلعــالن وخطــة العمــل ال ــدول  .  عــامل صــاحل لألطف ورّحبــت ال

 ذلـك االجتمـاع العـام       املـسموعة يف  أصوات األطفـال واملـراهقني ووجهـات نظـرهم          باألعضاء  
 التذكاري، ووافقت على النضال لتعزيز مشاركتهم يف هذا اإلعالن الذي يؤثر فـيهم، حبـسب               

ومتـت اإلشـارة يف الـدورة إىل أنـه رغـم التقـدم احملـرز يف عـدد مـن                     . أعمارهم ودرجة نضجهم  
   . مستعصيةاجملاالت، مازالت عدة حتديات

 ماليـني طفـل     ٩أزيـد مـن     مـن بواعـث التـيقّظ معرفـة أن          ، كان   ٢٠٠٨ويف بداية عام      - ٣
سـيحرمون مـن     طفـل     مليـون  ٧٥ للموت املبكـر؛ وأن      ضحايا قبل هناية العام  كانوا سيسقطون   

 ٢٠٠ مـن    وأكثـر  مبـدارس ثانويـة؛      يلتحقـوا  لـن  ا مليونـ  ١٨٢بتدائيـة وأن    الدارس ا االلتحاق بامل 
 بــسبب التغذيــة غــري الكافيــة، ونقــص الرعايــة الــصحية   والــذهين منــوهم البــدين ســيعاقمليــون 

 يزالــون يعيــشون يف خــوف مــن    الطفــال يف أربعــة بلــدان كــانوا    األوالتنــشيط املبكــر؛ وأن  
ــة بــسبب شــلل األطفــال؛ وأن   ت ســيكون مــصريهن   مــن األمهــات ٥٠٠ ٠٠٠عرضــهم لإلعاق

  . الذين تركنهمطفال يف حياة األ ثغرة كبريةلوالدة، تاركات ا الوفاة أثناء
يقـّيم التقـدم احملـرز خـالل عـام          هـو   و )١(ويأيت هذا التقرير يف أعقـاب التقـارير الـسابقة           - ٤

، الـيت يوافـق الكـثري منـها         “عامل صـاحل لألطفـال    ”وثيقة   يف حتقيق األهداف الواردة يف       ٢٠٠٨
 لألمــمواألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   ) ٥٥/٢القــرار  (ويكملــهإعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة    

  . املتحدة، واليت تعاجل كلها تقريبا حقوق الطفل وتؤثر فيها
__________ 

) A/58/333(يف الــدورة الثامنــة واخلمــسني للتقــدم احملــرز، ُعرضــت علــى اجلمعيــة العامــة استعراضــات ســنوية   )١(  
) A/61/270(والـدورة احلاديـة والـستني       ) A/60/207(والدورة الستني   ) A/59/274(عة واخلمسني   والدورة التاس 

  .)A/63/308(، والدورة الثالثة والستني )A/62/259(والدورة الثانية والستني 



A/64/285
 

4 09-45481 
 

رت األزمــة  حيــث أثــ، حتــديا اســتثنائيا بالنــسبة للعــامل قاطبــة ٢٠٠٨لقــد شــكّل عــام و  - ٥
 واملناطق النامية علـى حـد       املتقدمة النمو لى املناطق   ع  العاملي  والتباطؤ االقتصادي  والعامليةاملالية  
ُيضاف إىل تلك التحديات ما بات يف حكم شبه املؤكد بـأن تـؤدي هـذه األزمـات إىل                   . سواء

  .القائمة فعالرمان زيد من ماليني األطفال يف براثن الفقر وإىل استفحال أوجه احلاملسقوط 
وقــد عملــت احلكومــات، ســعيا منــها للوفــاء بالتزاماهتــا بتحقيــق األهــداف الــواردة يف    - ٦
تجدد اإلرادة السياسة لذلك، على حتسني عمليـات التخطـيط ووضـع    ب “عامل صاحل لألطفال ”

السياسات والربامج وتشجيع املـسؤولية املـشتركة لآلبـاء، واألسـر واجملتمـع ككـل لتعزيـز بقـاء           
أشــارت إىل ذلــك  حلقــوق األطفــال، كمــا ةليــاوبإعطــاء أولويــة ع. طفـال ومحايتــهم ومنــائهم األ

  .  العليا للبشرية مجعاءاملصلحة يف الدورة التذكارية، إمنا سُتصان احلكومات
فمـن احملتمـل    .  للتـأثر باألخطـار البيئيـة الـضارة        األكثر عرضة وكثريا ما يكون األطفال       - ٧

تغري املناخ، وحيتمل أن يعاين األطفال على حنـو غـري تناسـيب مـن تلـك                 بة  أن تزيد األخطار البيئي   
 اإلصـابة واملـوت     ،تغـري املنـاخ   الـصحية املباشـرة املتوقعـة املترتبـة علـى           ثـار   اآل وتشمل. التغريات

 املتـأثرة بسبب الظواهر املناخيـة الـشديدة والكـوارث الطبيعيـة، وزيـادة نـسبة األمـراض املعديـة                   
 واإلجهـاد املـرتبط     ،اهلـواء بتلـوث   ض املنقولة باملياه، وزيادات األمراض املرتبطـة        ملناخ واألمرا با

ــاحلر ــاة   وامل،ب ــاد    . نطــوي علــى احتمــال الوف ــات، يواجــه األطفــال ازدي وضــمن كــل هــذه الفئ
  . باملقارنة بفئات أخرىأوجه ضعفهمدرجات 

  
ــدورة اال     -ثانياً    ــائج الـ ــة نتـ ــرز يف متابعـ ــدم احملـ ــتثنائية للجمعالتقـ ــة  سـ ــة العامـ يـ

  بالطفل املعنية
  من أجل الطفلالتخطيط   -ألف   

 من أجل التـصدي   من أجل الطفل  أُعطيت األولوية القصوى للتخطيط ووضع الربامج         -٨
ــام   ــات أم ــة باخلــدمات األساســية    وصــوهلم إىلللعقب ــسب التغطي .  اخلــدمات وتوســيع نطــاق ن

فقــد أُجــري . ف مــستكملةوملعاجلــة تلــك العمليــة، كانــت هنــاك حاجــة إىل معلومــات ومعــار 
حتليل يتركز على األطفال حسب العمر ونوع اجلنس ومصادر أخرى للتفـاوت، يف أكثـر مـن                  

 الــدعوةأنــشطة  أبرزهتــا ،ويــّسرت دالئــل حمــددة.  بلــدا مــن البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج٦٠
لـدى  ، كـان    ٢٠٠٨وحبلـول هنايـة عـام       . ، حتسني اخلطط والسياسات والـربامج الوطنيـة       املكثفة

 بلدا من البلدان املـستفيدة مـن الـربامج، خطـة إمنائيـة وطنيـة، أو اسـتراتيجية         ٨٥ال يقل عن     ما
ألطفال والنساء، ومن أجـل حتقيـق       لللحد من الفقر، أو خطة انتقالية تعاجل التحديات الرئيسية          

  . املساواة بني اجلنسني
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الــوطين دعمــا لتحقيــق وأُعيــد توجيــه عمليــة التخطــيط علــى الــصعيدين الــوطين ودون   - ٩
الالمركزيــة، وإدمــاج األطفــال يف آليــات التخطــيط والرصــد والتقيــيم دون الوطنيــة، واحلكــم    

 اإلنـصاف والفعاليـة وإمكانيـة االسـتفادة          علـى  وقد أكـدت اسـتراتيجيات التنفيـذ      . احمللي املعزز 
ون مــع وحظــي التعــا. واملــساءلة عــن تقــدمي اخلــدمات ســعيا لتحقيــق النتــائج لــصاحل األطفــال   

 بشأن اإلدماج االجتماعي وإنشاء مدن مراعية الحتياجات األطفال بقـدر أكـرب            اجملالس البلدية 
 يف املائـة ممـا يقـرب مـن     ٢٠فُسّجل أسرع توسع يف أمريكا الالتينية حيث نفّذ حنو . من الدعم 

 ويف منطقة آسـيا واحملـيط  . لطفلل، ُنهج متكاملة موجهة ٢٠٠٨ يف عام  ابلدي جملسا   ١٦ ٠٠٠
 كيانـات اهلادئ، حيث يتأخر العديد من البلدان يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، اضطلعت             

تـوخى حتـسني تقـدمي اخلـدمات احملليـة مـن أجـل              ياألمم املتحدة بوضـع برنـامج مـشترك للـدعم           
  .  يف آسيا،حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

واسـتجابة ألزمـة    . سريعة لالحتياجات الطارئـة   وأثّر أيضا ازدياد قوة األدلة يف التلبية ال         - ١٠
تقريبـا   بلـدا   ٢٥يف  احلالـة الغذائيـة      تـدهور    بـشأن األمن الغذائي حتديدا، مكّنت األدلة املُجّمعـة        

 ، وتقــدمي األطفــالصــغارو ّرّضــعاحلكومــات والــشركاء مــن إعطــاء األولويــة ملبــادرات تغذيــة ال
ــة     ــة التكميلي ــرامج التغذي ــدعم إىل ب ــة ال ــصاملوجه ــالل ــادة  إىل ،غار األطف ــب زي ــتعمال جان  اس
 تــدخالالتكملــة باملغــذيات الدقيقــة املتعــددة  عــّد اآلن وت. مــساحيق املغــذيات الدقيقــة املتعــددة 

  .احلاالت الطارئةيف  امعياري
ــام      - ١١ ــصادية لع ــات االقت ــياق األزم ــت عطأ، ٢٠٠٨ويف س ــه    ي ــن أوج ــة للحــد م األولوي

وقــد حظيــت . حمتملــةة وجعلــها الربناجميــى املبــادرات التفــاوت وإضــفاء مزيــد مــن الفعاليــة علــ
 تــدخالتوســع علــى غــرار أ بــدعم ٢٠٠٥مبــادرة إلغــاء رســوم املــدارس الــيت بــدأت يف عــام  

ــة   ــل التحــويالت النقدي ــة   ،أخــرى مث ــاء املدرســية والكتــب الدراســية اجملاني ــات واألزي .  والوجب
، علـى التعلـيم املدرسـي   الفتيـات   حصول االقتصادية من أثر أكرب على مدى ةوإقرارا مبا للمشق  

ركــزت الــشراكة املتعــددة الوكــاالت ملبــادرة األمــم املتحــدة لتعلــيم البنــات علــى مجــع األدلــة     
ــساين وت    ــور اجلنـ ــيم املنظـ ــادة تعمـ ــتقين لزيـ ــدعم الـ ــدمي الـ ــاع   وتقـ ــات يف خطـــط قطـ ــيم البنـ علـ

  . الوطين التعليم
 لطاملـا اشـتدت      تركيزا عامليـا   حيةللمرافق الص  السنة الدولية    ٢٠٠٨ إعالن عام    سلّطو  - ١٢

وسـاعد اليـوم العـاملي      .  والنظافـة الـصحية    عملية حتسني املرافق الصحية    على تعزيز    ،احلاجة إليه 
ــة الـــسلوكية     ــة البـــسيطةالـــسنوي األول لغـــسل اليـــدين يف رفـــع قبـــول هـــذه املمارسـ  والفعالـ

ولـوحظ  . ل املـدارس   مليون طفل من أطفـا     ٢٠٠عاملي، حيث انضم إليها      القبول ال  مستوى إىل
 ضـمن أدوات    للمرافـق الـصحية    على زيادة األولويـة املُعطـاة        للمرافق الصحية أثر السنة الدولية    
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 ، وحتسني الـسياسات والتـشريعات     للمرافق الصحية، التخطيط الوطين، وزيادة ختصيص املوارد      
  .وآليات اإلجناز بقيادة اجملتمعات احمللية

  
  وق الطفلتعزيز عمليات اتفاقية حق  - باء  

ــرك     ٢٠٠٩يوافــق عــام    - ١٣ ــة حقــوق الطفــل، الــيت يت ــسنوية العــشرين التفاقي ــذكرى ال  ال
 فجيـل كامـل مـن األطفـال والـشباب يف           .على حقـوق الطفـل    ال شك فيه    تنفيذها أثرا واضحا    

ومنـاؤهم ومحايتـهم    على قيد احلياة    ويظل بقاء األطفال    . يف ظل أحكامها  يترعرع  مجيع املناطق   
ساسية يف تنفيذ االتفاقية، ومكّنت عملية تقدمي التقـارير احلكومـات    ن األمور األ  مومشاركتهم  

ويف العديد من البلدان، عـززت االتفاقيـة   . ساءلة عنهاملمن االستجابة لتحقيق التقدم فضال عن       
ألطفــال، وشــجعت العليــا لصاحل املــمبــا خيــدم أدت إىل تفعيلــه تغــيري اجتمــاعي أو أهنــا  لعمليــة 

  .ى اعتماد بروتوكوالت واتفاقات أخرى وثيقة االرتباط بقضايا األطفالاحلكومات عل
 تنـشيط  ٢٠٠٨يف عـام  ، مت تفاقيـة حقـوق الطفـل   ال الـدعم  ويف سياق تقدمي مزيـد مـن       - ١٤

فقـد واصـلت   . تدابري اإلصالح التشريعي والسياسة العامة يف كثري من البلدان من مجيع املناطق           
القــانوين والقــضائي واملؤســسي لزيــادة مواءمــة نظمهــا مــع احلكومــات التركيــز علــى اإلصــالح 

قــضاء األحــداث، وجعــل العمليــة القــضائية أكثــر مراعــاة حلــساسيات يف املعــايري املقبولــة دوليــا 
ومت يف .  لألطفـال  غـري املؤسـسية   الطفل واملسائل اجلنسانية، ووضع معايري ونظم للرعاية البديلة         

 ، والعقـاب البـدين  ، هامـة فيمـا يتـصل بـالعنف املـرتيل          تشريعات جديدة  إصدارعدد من البلدان    
ــسي  ــسي ،والعنــف اجلن ــشر واالجتــار، واالســتغالل اجلن ــة حتــسني  .  بالب ــاذوبغي  والرصــد، اإلنف

وداخــل البلــدان، اختــذت إجــراءات يف بعــض  . اســُتحدثت أو ُعــّززت آليــات مجــع املعلومــات 
  . شعوب األصليةاحلاالت، ملعاجلة حقوق اجملموعات العرقية واألقليات وال

 بلــدا علــى الربوتوكــول االختيـــاري امللحــق  ١٣٠ صــّدق، ٢٠٠٨وحبلــول هنايــة عــام   - ١٥
ويف املـواد اإلباحيـة،      ، واسـتغالل األطفـال يف البغـاء       ،باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      

. سلحة املـ  الرتاعـات الربوتوكول االختياري املتعلق باشـتراك األطفـال يف         على   بلدا   ١٢٤ع  ووقّ
وحتقــق أيــضا تقــدم يف عمليــة تقــدمي التقــارير والرصــد املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة ويف تنفيــذ  

 التعلـيقني  ٢٠٠٩واعتمـدت اللجنـة يف عـام    . اإلجراءات الـيت أوصـت هبـا جلنـة حقـوق الطفـل        
ــاّم ــدنيالع ــشأن أطفــال  ١٢  و١١ن ي اجلدي ــشعوب  ب ــة  ةاألصــليال  وحقــوقهم مبوجــب االتفاقي

 جملس حقوق اإلنسان مناقشة استغرقت يومـا كـامال          وأجرى .ته صو إمساعيف  وحقوق الطفل   
  .٢٠٠٩مارس /قوق الطفل خالل الدورة العاشرة للمجلس يف آذارحل
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 تعزيز اإلنفاذ والتوعية لكفالة حقوق مجيع األطفـال رغـم أن     هناك حاجة إىل  ،  وإمجاال  - ١٦
 حقـوق   التفاقيـة  األفـضل    تثـال معظم احلكومـات تتحـرك صـوب االجتـاه املطلـوب لـضمان االم             

وتركـز االحتفـاالت بالـذكرى الـسنوية العـشرين          . لطفللصاحل ا  ووضع سياسات ونظم     الطفل
لالتفاقية على إبراز التحديات أمام كفالة الكرامة للطفل، وتزويده بكامل اإلمكانـات الالزمـة              

ــال      ــار واألطف ــني الكب ــسري احلــوار ب ــة، وتي ــا للللتنمي ــادئوفق ــشاركية ال مب ــا املت ــصوص عليه  ن
  .االتفاقية يف
  

  وتعزيز املوارد لصاحل األطفالالتعاون -جيم   
ــة و       - ١٧ ــات املالي ــسابقة إىل أن األزم ــود ال ــا العق ــيت وفرهت ــة ال ــشري األدل ــات ت ــاطؤ عملي التب

 اإلنفـاق االقتصادي تضيق احليز املايل للقطاع العام بشكل خطري، مما يـشكل ضـغطاً لتخفـيض                
وذكـرت  . اعية األساسية كالتعليم األساسـي والرعايـة الـصحية لألطفـال          على اخلدمات االجتم  
 كيــف أن األزمــات الدوليــة قــد صــّعبت متويــل الــربامج التنمويــة ٢٠٠٨التقــارير امليدانيــة لعــام 

وكــان األطفــال بــشكل خــاص األكثــر تــأثراً باألزمــات  . واجلهــود الراميــة إىل احلــد مــن الفقــر 
وقـد الحظـت بلـدان مـن كـل املنـاطق تـأثري هبـوط           . ملعيـشية  األسـر ا   دخـول العاملية وباخنفـاض    

الــدخل الــذي أدى إىل اخنفــاض املــدخول الغــذائي، والتغذيــة، والوصــول إىل الرعايــة الــصحية، 
كمــا شــكلت األزمــة خطــراً . املــدارس واملواظبــة علــى الدراســة، ومحايــة األطفــالب االلتحــاقو

 . ملواجهتهال جلوئها إىل استراتيجيات ضارة احتمامما سيؤدي إىلكبرياً على األسر املعيشية 

ولتجنب تـدهور املـوارد املرصـودة لـربامج األطفـال، مت اللجـوء إىل الـدعوة االسـتباقية                     - ١٨
ــديات  ــتراتيجيةالايف املنتـ ــة  سـ ــسياسية واملتعلقـ ــات الـ ــائج  باملعونـ ــات، وأدت إىل نتـ  وبالقطاعـ

وال مل ترصـد مـن قبـل لـبعض     صـدت أمـ  ففـي القطـاع الـصحي علـى سـبيل املثـال، رُ       . ملموسة
لــصندوق الــدورة الثامنــة ل مبــادرة دحــر املالريــا، و مــن خــاللوأدى العمــل . الــربامج الوطنيــة

الـسل واملالريـا، إىل مجـع أكثـر مـن           اإليـدز و  /العاملي ملكافحـة متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب          
ائـة مليـون دوالر     جنـوب الـصحراء الكـربى، تـضاف إىل مبلـغ امل             الواقعـة  بليوين دوالر ألفريقيا  

ودعماً للجهود الرامية إىل القـضاء علـى شـلل          . بواسطة املرفق الدويل لشراء األدوية    الذي مجع   
   . مليون دوالر ألنشطة التحصني التكميلية١٣٠مجع أكثر من جرى األطفال، 

ء املعـين باسـتعراض تنفيـذ توافـق آرا         بالدوحـة    ويف مؤمتر املتابعة الدويل لتمويـل التنميـة         - ١٩
 ، عقـــدت كـــل مـــن منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة ٢٠٠٨قـــد يف عـــام مـــونتريي الـــذي ُع

، وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وصـندوق النقـد الـدويل حـدثاً جانبيـاً                   )اليونيسيف(
مشتركاً للتشديد على أمهية احلفاظ على االستثمارات العامة يف ما يتعلق باألطفال مـن خـالل                

ــة  ــات وطني ــآزر دويل التزام ــوى وت ــشرائية لألســر      أق ــوة ال ــا الق ــصاب فيه ــيت ت ــات ال ، يف األوق
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األزمـات،  يف أوقـات  أما املداوالت اليت أشـارت إىل كيفيـة محايـة األطفـال والنـساء        . بالضعف
فقــد اســتندت إىل جتــارب حكومــات اإلكــوادور والــصني وكينيــا واملغــرب اإلجيابيــة يف حتقيــق  

 .منفعة األطفال من امليزانيات

ولتخفيف وطأة الصدمات االقتـصادية علـى األسـر واألطفـال الفقـراء، أعطـى العديـد                   - ٢٠
 بلــداً، أحــرزت مبــادرات احلمايــة    ٣٨ويف . مــن احلكومــات األولويــة للحمايــة االجتماعيــة    

وأدى حتليــل . االجتماعيــة تقــدماً بقيــادة قويــة مــن احلكومــات، وبــدعم مــن الــشركاء الــدوليني
ــة االج  ــادرات   احتياجــات احلماي ــرامج ومب ــة إىل وضــع أو توســيع ب لتحويــل النقــدي يف  لتماعي

ومـن بـني الطـرق الـيت اعتمـدت لـدعم           .  بلـدان يف أفريقيـا وآسـيا       يف ذلـك  عشرات البلدان، مبا    
، وغـري ذلـك مـن اخلـدمات، باإلضـافة      املواليد وتسجيل  ، رسوم اخلدمات الصحية   لغاءإاألسر،  

 .إىل إلغاء الرسوم املدرسية

لية توسيع احليز املايل من أجـل األطفـال تقـع علـى عـاتق كـل مـن احلكومـات                     ومسؤو  - ٢١
، ازداد صـايف املـدفوعات علـى املـساعدة         ٢٠٠٨ويف عـام    . والكيانات املعنية بالتمويل اإلمنـائي    

ــة بنــسبة   ــة الرمسي ــة ١٠,٢اإلمنائي وكــان هــذا أعلــى رقــم  .  بليــون دوالر١١٩,٨ ليبلــغ يف املائ
 لبلـدان املتقدمـة   ل اإلمجايل من الدخل القومي     يف املائة  ٠,٣ وشكل   بالدوالر يسجل حىت اآلن،   

فإهنـا   كانـت إجيابيـة،      ٢٠٠٨ لعـام     ذلك، وعلى الرغم من أن اجتاهـات املعونـة         ومع. )٢(جمتمعة
 .تف بعد بااللتزامات مل

ــصادية         - ٢٢ ــة االقت ــة يف البيئ ــود العاملي ــز اجله ــد حمــور تركي ــضعف املتزاي ــد أن أصــبح ال وبع
، تعاونـت كـل مـن وكـاالت األمـم املتحـدة، وصـندوق النقـد الــدويل،         ٢٠٠٨ة لعـام  املتـصدع 

والبنك الدويل، وغريها للدعوة إىل االستمرار يف دعم األهداف اإلمنائية لأللفية، ولتعزيـز تلبيـة               
وتنـاول احلـوار مـع احلكومـات حاجتـها إىل           . احتياجات األطفال والنـساء عـرب هـذه األهـداف         

ــشرا   ــى ال ــز عل ــة     التركي ــات دون الوطني ــدرات، واســتخدام البيان ــة الق كات االســتراتيجية لتنمي
ــاتتعــاجلإلرشــاد االســتثمارات الــيت   ــة ملــساعدة   .  التفاوت ــا، ضــمت الرابطــة الدولي ويف أفريقي

املــسنني صــوهتا لــدعم إدراج احلمايــة االجتماعيــة يف إطــار الــسياسة االجتماعيــة الــيت اعتمــدها  
ويف أمريكـا الالتينيـة ومنـاطق أخـرى، وضـع        . ٢٠٠٨ عـام     يف قـي اجتماع وزراء االحتاد األفري   

ــة       ــات الوطني ــة، ومناصــرو األطفــال اآلخــرون خططــاً جلعــل امليزاني ــانيون، ووزارات املالي الربمل
 .مالئمة لألطفال، مع إيالء مزيد من األمهية إىل القطاعات االجتماعية

__________ 
ن  مـ ٤٨، صـفحة  ) A.09.I, 12منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع  (٢٠٠٩تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية،   )٢(  

  . النسخة اإلنكليزية
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ــل إىل       - ٢٣ ــوق الطف ــز حق ــتند تعزي ــا اس ــوداجلولطامل ــة التعاه ــات واملنظمــات  لل وني حكوم
وأصـبحت هـذه الـشراكات أكثـر        . اجملتمع املدين واحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية،      

وكــان قطــاع .  الــصعب٢٠٠٨انتقــاداً للجهــود املبذولــة لتعزيــز حقــوق الطفــل يف ســياق عــام 
وحتـت  .  شريكاً للحكومـات يف تعزيـز حقـوق الطفـل           عديدة الشركات حول العامل ويف بلدان    

، شــاركت منظمــة الــسياحة العامليــة    “ال تــسمحوا بانتقــال إســاءة معاملــة األطفــال    ” رشــعا
، مع رابطـات يف جمـال صـناعة الـسياحة ومنظمـات اجملتمـع        واليونيسيفومنظمة العمل الدولية    
وانـضم  .  الـسفر والـسياحة    خـالل لتوعية حلماية األطفال من االستغالل      لاملدين يف إطالق محلة     

 املعنيـة حبقـوق الطفـل إىل وسـائط اإلعـالم لـدعوة الربملـانيني والقـادة إىل                 اجلماعـات العديد من   
منظمــة الطفــل  علــى ســبيل املثــال، أصــدرت ،ويف االحتــاد األورويب. االلتفــات حلقــوق الطفــل

 بيانـــاً (EURONET)لألطفـــال  األوروبيـــةباالشـــتراك مـــع الـــشبكة  (EUROCHILD)األورويب 
ومثـة آليـات    . موجهـاً إىل مرشـحي الربملـان األورويب       “ قـوق الطفـل   حل  األولوية أعطوا” بعنوان

ــسؤولني املنتخــبني،      ــة امل ــد لتعبئ ــزال تعتم ــك أخــرى ال ت ــا يف ذل ــل يف   مب ــوق الطف  مراصــد حق
 .الالتينية أمريكا

  
 رصد التقدم -دال   

يف ســياق جهــود الرصــد املبذولــة علــى الــصعيدين الــوطين والعــاملي، شــهدت األدوات   - ٢٤
 للدراســـة االستقـــصائية املتعـــددة املؤشـــرات جملموعـــات، واالستقـــصاء الـــدميغرايف   ئيةاإلحـــصا

 نظـــام وإىل جانـــب. نطاقـــاتطبيقـــاً أوســـع  (DevInfo)ونظـــام املعلومـــات اإلمنائيـــة والـــصحي، 
 بلـداً، تعتــرب الدراســة االستقــصائية املتعــددة  ١٢١الــذي يــستخدم حاليــاً يف املعلومـات اإلمنائيــة  

االستقـصاء الـدميغرايف والـصحي مـن أهـم األدوات املـستخدمة       و (MICS)ات   جملموع املؤشرات
 عـامل صـاحل لألطفـال،       مؤشـرات حتقيـق أهـداف     جلمع البيانات اليت تركـز علـى األطفـال لتتبـع            

وتـدعم  . األهداف اإلمنائية لأللفية، على حنو يهتدى به يف اختاذ القـرارات اخلاصـة بالـسياسات              
ــة مـــن وكـــاالت األمـــم املت  ــها  طائفـ ــدة رصـــد املؤشـــرات ذات الـــصلة وحتليلـ ــة . حـ ومـــع هنايـ

ــام ــد أعــدت   ٢٠٠٨ ع ــشاركة ق ــدان امل ــت البل ــق بالدراســة   ٥٠  حنــو، كان ــا يتعل ــراً يف م  تقري
، وكانت احلكومات واملنظمات املختلفة قد نـشرت         جملموعات االستقصائية املتعددة املؤشرات  

 .(DevInfo) خاصة بنظام املعلومات اإلمنائية  قاعدة بيانات٢٢١

ومن بني املبادرات اجلديدة ما بذلته جامعة جون هوبكرت من جهد يف إعـداد جمموعـة                  - ٢٥
 بقـاء  تـدخالت  تـأثري   مـدى  للبلدان تقديرواليت ستتيح سهلة االستعمال   ال  احلاسوبية ربامجمن ال 

وشرع عـدد مـن البلـدان األفريقيـة يف          . دون سن اخلامسة  الطفل املختلفة على وفيات األطفال      
اعتمــاد استقــصاءات لتتبــع اإلنفــاق العــام، كــأداة رصــد عــن كثــب للثغــرات املزمنــة يف تنفيــذ    
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الوصـول الفعلـي لإلنفـاق العـام املخـصص لـدعم صـغار األطفـال                امليزانية العامة، ولتقييم مدى     
ــيهم بالفعــل  ــات االتــصال املبتكــرة     . إل ــة وغريهــا مــن تكنولوجي ــد أضــافت الرســائل الفوري وق

ــدة  أبعــاداً ــال، طــور   .  هلــارصــد حــاالت الطــوارئ واالســتجابة  لجدي  خرجيــوفعلــى ســبيل املث
ــة ــع   جامعـ ــتراك مـ ــا باالشـ ــسيفكولومبيـ ــسريعة   اليونيـ ــصرية والـ ــصية القـ ــائل النـ ــام الرسـ   نظـ

(RapidSMS)    وهــو نظــام يــستخدم اهلواتــف اخللويــة والرســائل املرســلة عــرب خدمــة الرســائل ،
وباسـتطاعة هـذا النظـام الـذي ُجـّرب يف مـالوي             . القصرية جلمع معلومات من املواقع امليدانيـة      

 املبكــر، والرصــد، واالســتجابة يف الوقــت املناســب حرصــاً علــى مــصاحل        اإلنــذاريــسهل  أن
 .األطفال

  
  مشاركة األطفال وتعبريهم عن أنفسهم - هاء  

 تقريبـاً مـن     يف املائـة   ٨٧ التـاريخ، ويعـيش      شـهده لـشباب   ل جتمـع  أكرب عامل اليوم    يضم  - ٢٦
ويعترب كـل مـن هـؤالء ونظـرائهم     .  سنة يف البلدان النامية  ٢٤  و ١٥ن يتراوح عمرهم بني     الذي

ــة  ــدان املتقدم ــامل    النمــويف البل ــستقبل الع ــصلحة األساســيني يف م جتمــاع االويف .  أصــحاب امل
دد إعــالن عــامل صــاحل لألطفــال علــى قــدرة ، شَّــ٢٠٠٧ لعــام التــذكاري العــام الرفيــع املــستوى

ث تغــيري مــن خــالل حتقيــق نتــائج إجيابيــة يف التنميــة املــستدامة، ودعــا إىل   األطفــال علــى إحــدا
 .مشاركتهم يف بناء عامل صاحل لألطفال

، كـان حلـضور األطفـال والـشباب أثـر ملمـوس يف املنتـديات الدوليـة               ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٧
مـة  ومن هذه املنتديات مؤمتر قمـة جمموعـة الثمانيـة للـشباب، وهـو حـدث مـتمم لق                  . األساسية

جمموعة الثمانية يف اليابان، ومنتدى الشركاء العامليني الرابع املعـين باألطفـال املـصابني بفـريوس                
، واملــؤمتر الــدويل مبناســبة الــذكرى الــسنوية الــثالثني  أيرلنــدانقــص املناعــة البــشرية واإليــدز يف  

العــاملي الثالــث آتــا املتعلــق بالرعايــة الــصحية األوليــة يف كازاخــستان، واملــؤمتر    - إلعــالن أملــا
 .ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني يف الربازيل

ــاً، شــاركت      - ٢٨ ــامج تقريب ــدان املــستفيدة مــن الربن ــع البل ــصبية ويف رب ــات وال ــشكل البن  ب
وقــد وضــع مزيــد مــن . هــادف يف أحــدث عمليــة تقــدمي تقــارير تتعلــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل 

هــج الــسياسة الوطنيــة ومــدى     هــات نظــر الــشباب يف نُ   البلــدان آليــات مــستدامة ملعرفــة وج    
 يف املـسائل الـيت   التـأثري  فهـي متكـن الـشباب مـن        ،وحيث تتوفر هـذه اآلليـات     . مشاركتهم فيها 

ومن السبل املشتركة ملعرفـة وجهـات النظـر، املنتـديات والربملانـات واملـشاورات،        . تؤثر عليهم 
عالميـــة، مبـــا يف ذلـــك أيـــام البـــث اإلحـــداث األوطنيـــة وال واملـــداوالتاســـتطالعات للـــرأي و

 مـع بعـضهم الـبعض وتبـادل         للتحدثويوفر اإلنترنت للشباب طرقاً جديدة      . املخصصة للطفل 
  للـشباب  فهما موقعان على اإلنترنت يـوفران      SpeakAfrica أما أصوات الشباب و   . اهتماماهتم
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ــا يف       ــال، وإدخاهل ــى األطف ــؤثر عل ــيت ت ــسائل األساســية ال ــشة امل ــديات فرصــاً ملناق .  خمتلــف املنت
وباإلضافة إىل هذه املبـادرات، ال بـد مـن إجنـاز أمـور كـثرية أخـرى لـدمج األطفـال والـشباب                        

  .املستبعدين يف وسائط اإلعالم األساسية والبديلة
  

  “لعامل صاحل لألطفال” االت الرئيسية األربعةاجملالتقدم احملرز يف   - ثالثا  
  تعزيز احلياة الصحية   - ألف  

عـامل  ” ملبـادرة    كما يتبني من األهداف الصحية    طوي تعزيز احلياة الصحية لألطفال،      ين  - ٢٩
، علــى تــوفري الرعايــة الــصحية مــن الــوالدة حــىت مرحلــة املراهقــة والــشباب،   “صــاحل لألطفــال

اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق       وِصـيغت   . اءمـ ن اليت تضمن البقاء والنمـو وال       االستراتيجياتِ ويشمل
بقــاء  حتــديات تعجيــل اجلهـود مــن أجــل تعزيـز أهــداف  بفعـل   ،٢٠٠٨ام هـذه األهــداف يف عــ 

 يف سـياق يتـسم مبزيـد مـن الـضعف      ،األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    مـن  ٤اهلـدف   الطفل، مبا فيهـا     
  .ألطفالعند االتغذوي 

 توفيـات األطفـال دون سـن اخلامـسة يف البلـدان الناميـة اخنفـض                أن   على الـرغم مـن    و  - ٣٠
مازالــت و. ، ال يــزال التقــدم غــري منــتظم ٢٠٠٧  و١٩٩٠بــني عــامي  )٣( يف املائــة٢٨بنــسبة 
يقـع   بلـدا آسـيويا      ١٤ليهـا   ي)  يف املائـة   ٥٢( تتحمل العبء األكرب مـن وفيـات األطفـال           أفريقيا
حـوايل  وإن   .ألطفـال دون سـن مخـس سـنوات        ل يف املائة من جمموع الوفيات السنوية        ٤١ فيها
، التــهاب رئــوي (إىل مخــسة أمــراض فقــط    عــزىيت تُُالــ يف املائــة مــن وفيــات األطفــال،    ٥١

واإلسهال معا حـوايل    االلتهاب الرئوي   شكل  يحيث  واإلسهال، واملالريا، واحلصبة، واإليدز،     
 .أمـرا مـسَتهجنا   الـشباب   سارة ألرواح   اخلـ ، مما جيعل من هذه      ميكن توقّيها كان   ،) يف املائة  ٣٦

رتبط دعـم تغذيـة   ويـ .  أكثـر  األطفـال  ضعفة   سوء التغذية بوصفه سببا رئيسيا إىل زياد       ويؤدي
  .صحية لألطفالالياة احلارتباطا وثيقا ب  واألمومة اآلمنة،املرأة
 إىل، حـىت مـع ارتفـاع التغطيـة، مـن الوصـول              النظاميـة خـدمات التحـصني      تمكنتمل  و  - ٣١
.  مليـون امـرأة حامـل   ٤٠واحـد، وحنـو    عـام   مليون طفل تقل أعمارهم عن     ٢٤يقدر بنحو    ما
يف البلــدان الــيت تتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ أكثــر مــا اخنفــضت تحــصني تغطيــة الفــضت واخن

املتمثــل يف  “عــامل صــاحل لألطفــال”  مبــادرةهــدف حتقيــق ســيتطلبو. واألزمــات االقتــصادية

__________ 
مـن املواليـد    ١ ٠٠٠  وفاة لكـل ٦٧ دون سن اخلامسة هو  األطفالوفيات العاملي لعدلكان امل، ٢٠٠٧يف عام   )٣(  

 مـن املواليـد   ١ ٠٠٠لكـل   ١٠٣  مـن  املعـدل يف البلـدان الناميـة، اخنفـض   و. ١٩٩٠ يف عام ٩٣، مقابل األحياء
 مـن  ٢٤ص  ،٢٠٠٩عـام  للأللفيـة   تقريـر األهـداف اإلمنائيـة   (. ٢٠٠٧ يف عـام  ٧٤ إىل ١٩٩٠يف عـام  األحياء  

  ).النسخة اإلنكليزية
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يف املائـة    ٩٠) الـدفتريا والـسعال الـديكي والكـزاز       اللقـاح ضـد     (باللقـاح الثالثـي     لتغطية  ا بلوغ
 كـبريا يف     تعجـيال  ،)٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ٨٢البالغ  ملستوى احلايل   من ا  (٢٠١٠حبلول عام   

دون وفيـات األطفـال     ل يف املائـة مـن املعـدل الـسنوي           ١,٩اخنفـاض   بمقارنـة   و.  التحـصني  وترية
الــذي يتطلــب  عامليــا ٤، ســيتطلب حتقيــق اهلــدف ١٩٩٠ي حتقــق منــذ عــام ذســن اخلامــسة الــ

  .٢٠١٥  و٢٠٠٨ يف املائة بني عامي ٩,٦متوسط املعدل السنوي بنسبة يف خنفاض ا
ــاض دخــل       وأدت   - ٣٢ ــة األساســية، واخنف ــواد الغذائي ــاع أســعار امل ــشتركة الرتف ــار امل اآلث

حـظ  الو. )٤( الغـذائي لألطفـال    اضـطراب األمـن    ، إىل ، وزيـادة اجلـوع يف العـامل        املعيشية األسرة
حيـث  ،  الـشديد ن سوء التغذية    يعانون م الذين  األطفال  زيادة كبرية يف عدد     العديد من البلدان    

ــاالت، ترافـــق ذلـــك  . القبـــول باملستـــشفيات يف عـــدد حـــاالت كـــبري بارتفـــاعيف بعـــض احلـ
 واإلنفـاق  االستهالك الغـذائي     احلد من  إىل   أدىالقابل للتصرف   الدخل  يف   اخنفاض   ُسجَّل كما

 الفتيـان، منـه علـى      أكـرب علـى الفتيـات        ،على األرجح الذي كان تأثريه،    الرعاية الصحية،   على  
الذي يشكل سـببا    نقص التغذية،   وال يزال   .  عدم املساواة بني اجلنسني     عهود طويلة من   بسبب

 دون ســن اخلامــسة يف مجيــع أحنــاء  األطفــال لوفيــاتاملعــدل الــسنويأكثــر مــن ثلــث حلــدوث 
انتـشار نقـص الـوزن بنـسبة     يف خنفـاض  احلـايل لال توسـط  املعـدل  امليف ظـل  و. العامل، ميثـل حتـديا   

  .)٥(٢٠١٥هدف عام لتحقيق  التقدم يف تغذية األطفال ال يكفي املائة،  يف١,٤
في مجيع أحناء العامل، كـان      ف.  تقدم من بني املؤشرات الصحية     بقاء األم أقلَّ  أظهر  وقد    - ٣٣

، باخنفـاض عـن     ٢٠٠٥والدة يف عـام      حالة ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل   ٤٠٠ ـهناك ما يقدر ب   
 امـرأة   ١ ٥٠٠ حـوايل   أي أن  .١٩٩٠يف عـام    والدة  لـة   حا ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل   حالة   ٤٣٠

الرضـع واألطفـال أكثـر عرضـة خلطـر      يتـرك  ألسـباب تتعلـق باحلمـل والـوالدة، ممـا      تتوىف يوميـا    
. األمالرضـاعة مـن    حرمـاهنم مـن املكاسـب الـيت تتحقـق مـن        يـؤدي أيـضا إىل     واملرض، و  الوفاة
إشـراف  تـتم مـن دون      حنـاء العـامل      والدات يف مجيـع أ     ١٠كـل    والدات مـن   ٤حوايل  يزال   وال
اليت توجـد   وجنوب آسيا،   الكربى  جنوب الصحراء   الواقعة  أفريقيا   وتسهم. هرا صحي م  طاقم
.  معـدل وفيـات األمهـات      إسـهام يف    رب الوالدة، أكـ   عند أدىن مستويات الرعاية املتخصصة      فيها

 إىلجــه اخلــصوص،  املنــاطق واحلــضرية، علــى ويفالفقــريات ات والنــساء النــساء الريفيــوتفتقــر 
بلــوغ غايــة لاحلاليــة إىل أنــه وتـشري البيانــات  . الطــوارئالــوالدة و يف حــاالت  األساســيةالرعايـة 
 وفيات األمهات على الـصعيد العـاملي   معدلنخفض ياألهداف اإلمنائية لأللفية، جيب أن حتقيق  

__________ 
ــسبة ارتفعــت   )٤(   ــة مــن   ن ــاطق النامي ــشار اجلــوع يف املن ــة ١٦انت ــة ١٧ إىل ،٢٠٠٦ يف عــام يف املائ  يف عــام يف املائ

 لأللفيـة  األهـداف اإلمنائيـة  تقريـر  . (٢٠٠٨يعـانون اجلـوع يف عـام    كـانوا   مليون شخص  ٨٦٠أي أن   ؛  ٢٠٠٨
  ). من النسخة اإلنكليزية٤ص ، ٢٠٠٩ لعام

  ) من النسخة اإلنكليزية٤. ص، ٢٠٠٩عام لتقرير األهداف اإلمنائية لأللفية (  )٥(  
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الــسنوي  املعــدلتوســط مب، باملقارنــة ٢٠١٥  و١٩٩٠ يف املائــة ســنويا بــني عــامي ٥,٥ بنــسبة
 الفتيـــات املراهقـــات، وزواج وُيعـــد ضـــعف.  يف املائـــة١ن عـــ لالخنفـــاض الـــذي يقـــلاحلـــايل 
ذات  هـا  والعنف اجلنسي مـن بـني القـضايا الرئيـسية الـيت ينبغـي التـصدي هلـا، باعتبار                   ،األطفال

بعيـدا جـدا عـن      مـن دون اختـاذ تـدابري اسـتثنائية، سـيكون العـامل              و. أولوية يف عدد مـن املنـاطق      
  . هدف ختفيض معدالت وفيات األمهاتقحتقي
جيابيـة اسـتمرار   مـن بـني العوامـل اإل   و.  يف التفاؤل  لالستمرار ما يدعو    فثمةومع ذلك،     - ٣٤
 اخنفـاض   أشـد ، و )٢٠٠٠ عـن عـام      ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام       ٧٤(وفيات احلصبة   يف  خنفاض  اال
 حقـق و. بـيض املتوسـط  جنوب الصحراء الكـربى وبلـدان شـرق البحـر األ        الواقعة   أفريقيايف  هلا  

يف التحصني ضـد احلـصبة يف       ملحوظة   مستويات تغطية    ٢٠٠٨ اجلهود املبذولة يف عام      تكثيف
النـسبة املئويـة    وارتفعـت   . احلـصبة من أعباء    أكرب عبء     من  بعض يقع على كاهلها  البلدان اليت   

 ووصـلت . لعـاملي  يف املائـة علـى الـصعيد ا        ٨١ عند الـوالدة إىل      الكُزازاملواليد اجلدد من    حلماية  
 مليـون امـرأة يف سـن اإلجنـاب يف           ٣٧أكثـر مـن     إىل  زاز   الكُـ  بتوكـسويد  املوسـع    التلقـيح جهود  

يف املواليـد اجلـدد   زاز األمهـات و  يف القضاء علـى كُـ  ت بلدا، وجنح ٢٥بيئات عالية املخاطر يف     
مـن النـوع    رتفيـة   اللية  ْزـَ النـ   بلدا لقـاحَ   ١٣٨ ما جمموعه    أدَرجو. واليتني هندّيتني يف  والديش  غبن

، ممـا سـاهم يف وجـود إمكانـات واعـدة       ٢٠٠٨ جداول حتصني الرضع حبلول هنايـة عـام          يفباء  
أدى  الستئـصال شـلل األطفـال،        “ األخـري  الـشوط ” ولقطع. واألمراضالوفيات  معدل  خلفض  

  هـذا املـرض    تـوطن فيهـا   ي املتبقيـة الـيت      ةضطلع هبا يف البلـدان األربعـ       اليت يُ  ،توسيع نطاق اجلهود  
  مــستويات غــري مــسبوقة مــن دعــم اجملتمــع بلــوغ، إىل)ونيجرييــا واهلنــد أفغانــستان وباكــستان(
 بعــض البلــدان قــام، الــصعبة  ذات األوضــاعحــىت يف البيئــات اجلغرافيــة الــسياسية و. لتحــصنيل
نفـذ  يف حـني     دون سـن اخلامـسة ضـد شـلل األطفـال،              تقريبـا ممـن هـم      تحصني مجيع األطفـال   ب

  .الصحةللنهوض بمتكاملة مل يسبق هلا مثيل البعض اآلخر محالت 
، مبــا فيهــا  مــن حيــث التكلفــةاألخــرى ذات األثــر القــوي والفعالــةظلــت التــدخالت و  - ٣٥

ــالت ال  ــف، و اســتخدام مكّم ــامني أل ــة فيت ــو  إزال ــدان، ورصــد النم ــيات  ،الدي ــع الناموس  وتوزي
ــ حتظــى،  احلــشريةاملبيــدات بجــةاملعالَ وقــد كــان . ة الوطنيــة االســتراتيجيات الــصحي يفدعمبال
 علـى تعزيـز التـدخالت الـصحية      آثـار متالحقـة    ملكافحـة املالريـا      املقدمدعم  قدر الكبري من ال   لل

يف  رأس احلربـــة، دورد التمويـــل الـــدويل يف جمـــال مكافحـــة املالريـــا يـــجتدويـــؤدي . األخـــرى
ما سـي  ال، و ه وتعزيـز  ،وزيادتـه  ،اخلـدمات الـصحية األخـرى     علـى   ساعدة علـى خلـق الطلـب        امل
  .وااللتهاب الرئوي اإلسهال حلاالت يةعاجلة اجملتمعامل
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 اسـتراتيجيات تعزيـز    تكـز ر ئـه، الطفـل ومنا  بقاء   األم و   بقاء لتعجيل بإحراز تقدم يف   ول  - ٣٦
، الــذي يــضمن حتــسني الرعايــة الــصحية لألمهــات   املــستمرةالرعايــة  الــصحة علــى تنفيــذ هنــج 

ــد اجلــدد  و ــصحية األو املوالي ــة وتقــدمي اخلــدمات ال ــىلي ــة ل منــوذج عل ــصحية املتكامل ــة ال . لرعاي
عـام  لـدعم أنـشئ يف      لكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل من خالل برنامج مشترك          قامت و و

ن اخلمــسة والعــشرين بلــداال احلكومــات علــى تكثيــف اجلهــود، وخاصــة يف  ةساعدمبــ ،٢٠٠٨
املزيـد مـن    ملنـاطق  احلكومـات يف مجيـع ا  وقـدمت . وفيـات األمهـات  مـن    عـبء  أكرب لديها   اليت

مـن  الكاملـة   زمـة   ، واحل املواليد اجلدد واألطفال  برنامج الرعاية الصحية لألمهات و    الدعم لتنفيذ   
هـذا  حتـسني أحكـام     من أجـل     مبادئ توجيهية جديدة للسياسات      تاخلدمات الصحية، ووضع  

مــن العديــد ووضــعت . واألطفــالاملواليــد اجلــدد  ولألمهــاتتقــدمي اخلــدمات  وتعزيــز الربنــامج
 ، وأطـر اإلنفـاق املتوسـطة األجـل    ، اخلطـط الـصحية الوطنيـة   يفلاتكـ ل ا تقـدير أفريقياالبلدان يف   

 اإلمنائيـــة ، واألهـــدافالـــصحةيف جمـــال  “عـــامل صـــاحل لألطفـــال” مبـــادرة أهـــداف تحقيـــقل
 األساسـية  التـدخالت    إدمـاج الستثمار لتمكينها مـن     اخطط   آسيويا بلدا ١١طور   و ؛)٦(لأللفية

االختناقـات  ملعاجلـة    قطريـة، مواثيـق    وضـعت و. وطنية ال امليزانياتوطط  اخلكبري يف   ذات األثر ال  
 .التفاوت يف التغطيةأوجه تعزيز النظم الصحية عموما، واحلد من ل

 ربامج ملعاجلـة سـوء  الـ  على التوسـع الـسريع يف       ها جهود تعزيز التغذية وموارد    تركزو  - ٣٧
التغذيـة   ، وتعزيـز بـرامج  ةالطبيعيـ وتـشجيع الرضـاعة   مايـة  احلالتغذية احلاد يف اجملتمع، وتكثيـف   

اســتخدام وزيــادة  التكميليــة مــن خــالل زيــادة اســتخدام مــساحيق املغــذيات الدقيقــة املتعــددة، 
ــود إىل امللــح    مكّمــالت  ــة إضــافة الي ــامني ألــف، وتوســيع نطــاق تغطي حكومــات وقامــت . فيت

 خطط عمـل وطنيـة   ، وبصياغةئية النهاتهاصيغيف  هاوضع وأ مبادئ توجيهية،  ةصياغببلدا   ٤٢
 بـرامج   تسـفر وأ. يالنظام الصحي العـاد   يف  وإدماجه  سوء التغذية احلاد    زيادة عالج   أجل   من

الرضـاعة  يف جمال   واملمارسة    املعرفة من حيث زيادة   نتائج   عنأيضا  املستهدفة  التغذية التكميلية   
هـا جـوز    األغذيـة العالجيـة، مبـا في     اسـتخدام وزاد  .  املناسـبة   والتغذيـة التكميليـة    ة املناسب ةالطبيعي
  .٢٠٠٧ يف املائة خالل عام ٦٣، على الصعيد العاملي بنسبة التسمني

جملتمعـات احملليـة   ا الرعايـة يف احلـاالت احلرجـة إىل       ممارسـات    نقل املعلومـات عـن    عد  وي  - ٣٨
حتــوي وز األبــوة الــصاحلة، وطنيــة تعــّز بــرامجوتوجــد حاليــا . لبقــاء الطفــل ومنائــهحيويــة  أمهيــة

تتـضمن  و ؛ بلـدا  ٦١ يف    املهمـشة  استراتيجيات حمددة للوصـول إىل األطفـال املهمـشني واألسـر          
لرعايــة األســرية واجملتمعيـــة يف   تحــسني ممارســـات ا ب لالرتقــاء  اخطــط التنميــة الوطنيــة أهـــداف   

__________ 
وحـساب التكلفـة    ،  ألدلـة ا  علـى  تخطـيط القـائم   للأداة  هـي   الختناقات، و ا احلدية يف مواجهة  تطبيق امليزنة   توّسع    )٦(  

يـسهم يف حتـسني نوعيـة    مما ألفريقيا، ي تنسيق الصحللالوكاالت العمل املشترك بني   يف إطارأفريقيا يف   وامليزنة،
  .لأللفية  األهداف اإلمنائية حتقيقاالستراتيجيات القطاعية من أجل
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قــدر أكــرب بكــثري مــن  يــتعني بــذل و. ٢٠٠٧عــام عــن طفيفــة  هــذه زيــادةتــشكل و. بلــدا ٧١
النــهوض يف جمــاالت وملكيتــها ا،  ومــسؤولياهت،ار اجملتمعــات احملليــة واألســر أدولزيــادةهــود اجل
 بلـدا يف    ٣٤ يف   ل، الـيت أقيمـت     الطفـ   صـحة  زال أيـام  تـ ال  و. واملرافق الـصحية   الصحة والتغذية ب

يف الوصـول    دور رئيـسي   ب تقوم،  بلدا آخر  ٢٤ يف    اليت ُشّنت   واحلمالت الصحية  ،٢٠٠٨عام  
 .إىل اجملتمع احمللي

جمـال    بـسبب ضـعف التقـدم يف       ٢٠٠٨ يف عـام     ين متعثـر  منـاؤه زال بقـاء الطفـل و     ي  الو  - ٣٩
 تـوفري   يتجـه العـامل حنـو حتقيـق هـدف         و. والنظافة الـصحية للجميـع    واملرافق الصحية    املياه   توفري
املرافـق الـصحية مـن        تـوفري   حتقيق هدف  يف حني يبعد عن    )٧( األهداف اإلمنائية لأللفية    من املياه

مليـون شـخص دون احلـصول علـى ميـاه            ٨٨٤ ـيعيش ما يقدر بـ    إذ  .  لأللفية ةائياإلمناألهداف  
  املنطقــةَومتثــل أفريقيـا . مرافــق صـحية حمـسنة    شـخص دون بليـون  ٢,٥الـشرب احملـسنة، وحنــو   

 منطقـة جنـوب آسـيا أغلبيـة     تـضم ، يف حني ةالصحياملرافق و املياهتوفري    هديف األبعد عن حتقيق  
 .ةرافق الصحيامل الذين يفتقرون إىلالناس 

والنظافـة الـصحية    واملرافـق الـصحية     تـوفري امليـاه     مبـادرة    قطـاع    حظي ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٠
 ضـمن   املبـادرة تـدابري واضـحة لتحقيـق أهـداف           بلـدا  ٩٩اختـذ    وإمجاال،. تزايدمدعم   ب للجميع

، ، يف بعـض احلـاالت      تتعلـق باملبـادرة    جديدة  سياسات وطنية  تمدعُتوا. خطط التنمية الوطنية  
 ولـدى قرابـة  . حـد مـن الفقـر   لل ة جديـد ةمـن ورقـة اسـتراتيجية وطنيـ        باعتبارها جـزءا ال يتجـزأ     

 غـسل اليـدين     تـشجع تـصال   لال ةمج وطنيـ  ااآلن بـر  املشمولة بالربنـامج    يف املائة من البلدان      ٤٠
ــصابون، يف حــني   ــدى بال ــار      يف٤٣ يوجــد ل ــدان إط ــن البل ــة م ــاق متوســط األجــل   لإلاملائ   نف

  .لصرف الصحي والنظافة الصحيةلميزانية خمصصة  بنود شملي) أو ما يعادله(
ــة   تفتقــر و  - ٤١ ــدول النامي ــة املــدارس يف ال ــصحية   إىلغالبي ــاه واملرافــق ال   مــا يكفــي مــن املي

املواظبـة علـى     اخنفـاض    ويـسهم يف  صـحة األطفـال،     على  ويؤثر هذا النقص    . ومرافق االغتسال 
ــة  ــدارسالدراسـ ــستويات األداء التع،يف املـ ــي، و ومـ ــة خليمـ ــسبة اصـ ــاتبالنـ وحظيـــت . للفتيـ

 بـدعم أكـرب بكـثري    يف املـدارس  والنظافة الـصحية للجميـع  واملرافق الصحية مبادرات توفري املياه   
ــام  ــع٢٠٠٨يف ع ــام، م ــدا ٨٨  قي ــادرة    ب بل ــن خــالل مب ــشطة م ــذ األن ــصديقة   تنفي ــدارس ال امل
 يف والنظافة الـصحية للجميـع  ية واملرافق الصح  أن مبادرة توفري املياه      على الرغم من  و. لألطفال

__________ 
ميــاه الــشرب  تطلــب األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ختفــيض نــسبة األشــخاص الــذين ال يــستطيعون احلــصول علــىت  )٧(  

تتطلـب مبـادرة    و؛)١٩٩٠ ـعامبـ  مقارنـة  (٢٠١٥ األساسـية إىل النـصف حبلـول عـام     ةيرافـق الـصح  املاملأمونـة و 
  .٢٠١٠ الثلث حبلول عام ا مبقدار ختفيض“عامل صاحل لألطفال”
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ربامج  لـ   األولويـة  لحةأصـحاب املـص   أعطـى   ليست هدفا من األهداف اإلمنائية لأللفية،        املدارس
  .هلتصدي لا

 مـن األحـداث الـيت وقعـت يف          ةعاديالاالنتكاسات غري    صحة األطفال بعض  وشهدت    - ٤٢
ــة هامــة اســتجابة اســتدعت  الــيت ٢٠٠٨عــام  ــة العنقو النــهجتشــكلو. عاجل والتــدخالت  دي
 يف  متعلقـة باملبـادرة   ، وتـدخالت    طارئةاالت  متأثرات حب  ا متضرر  بلدا ٧٠ية يف   ائة والغذ يالصح
 ،منـع تفـشي وبـاء الكـولريا    إىل املـوارد  االسـتجابة و  اجلانب األكرب من جهـود       وُوجه.  بلدا ٤٠

  .نظافة الصحيةال ، وتشجيعاملرافق الصحيةوتدهور احلالة الغذائية، وتوفري املياه املأمونة و
  

 توفري التعليم اجليد  -بـاء   
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     ٣ و ٢ مبادرة توفري التعليم للجميع، واهلدفان  تقاسمت  - ٤٣

 رؤيــة مــشتركة لكفالــة“ عــامل صــاحل لألطفـال ” مبـادرة  مــن أهــداف ٤ و ٣ و ٢و األهـداف  
 الـسابقة عـن التحـاق       هـود سـفرت اجل  أقـد   و .األطفـال  جلميـع  ثـانوي الواالبتدائي  تعليم  جودة ال 

مليــون  ٧٥ يف املائــة مــن األطفــال الــذين هــم يف ســن املرحلــة االبتدائيــة باملــدارس، ولكــن  ٨٥
 يف ٥٢أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى     يف  الواقعـة  البلـدان  ضموتـ  .بعـد هبـا  طفل مل يلتحقوا  

ئـة مـن التالميـذ إىل هنايـة          يف املا  ٦٣ويـصل أقـل مـن       . املائة من األطفال غري امللـتحقني مبـدارس       
  يف املائــة إىل٧٨جنــوب الــصحراء الكــربى ويــصل  يف بلــداً أفريقيــا  ١٧االبتدائيــة يف املرحلــة 

وال يـزال هنـاك نقـص يف        . جنـوب وغـرب آسـيا     الواقعـة يف    بلـدان   ال يف نـصف     النصف النهائي 
بتدائيــة مليــون مــدرس إضــايف يف املــدارس اال  ١٨ ويقــدر أن هنــاك حاجــة إىل : علمــنيعــدد امل

 ،)٨(فتيـات اجلنـسانية لـصاحل ال    الفـوارق   وعلـى الـرغم مـن تراجـع         . ٢٠١٥عام  لتحقيق أهداف   
ــة    ــة االبتدائي ــة مــن  ٣٧ومل حيقــق ســوى  . فقــد حتقــق تكــافؤ اجلنــسني أساســاً يف املرحل  يف املائ

 .ةائيــ االبتديف املرحلــةيف املائــة  ٦٣البلــدان تكــافؤ اجلنــسني يف املرحلــة الثانويــة، باملقارنــة مــع  
 حبــسب نــوع اجلــنس يف معظــم أحنــاء   االلتحــاق كــبرية يف مــا يتعلــق مبعــدلثغــراتتــزال ال وال

 مليـون بـالغ،     ٨٠٠ لوجود حنو نظراً   وال تزال أمية الكبار تشكل حتدياً،      .جنوب آسيا وأفريقيا  
الـيت يـؤثر    ) ٤ كـل  مـن    ١(لمـرأة   لواألميـة أسـوأ بالنـسبة       .  القراءة يدون، ال جي  ٥ كلمن   ١أو  
 . توى حمو األمية لديها بقوة على تعليم األطفال ويسهم يف متكني الفتياتمس

__________ 
 بلداً تكافؤ اجلنسني يف مـرحليت التعلـيم   ٥٩ بلداً تتوافر عنها بيانات، حقق ١٧٦، ومن أصل  ٢٠٠٦يف عام     )٨(  

وعلى مستوى التعليم االبتـدائي، حقـق حنـو ثلثـي     . ١٩٩٩عام عن  بلداً  ٢٠زيادة  ب أي   -االبتدائية والثانوية   
جنـوب الـصحراء الكـربى، وجنـوب        الواقعـة   إال أن أكثر من نـصف البلـدان يف أفريقيـا            . البلدان هذا التكافؤ  

ريـر الرصـد    تقمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       (وغرب آسيا، والدول العربية مل حيقق هذا اهلدف         
  ).املوجز ،٢٠٠٩العاملي لتوفري التعليم للجميع لعام 
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تــشكل تــه إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم ومراعــاة العــدل يف تــوفريه وجود  وال تــزال   - ٤٤
وال تــزال إمكانيــة االلتحــاق باملدرســة االبتدائيــة  .التعلــيميف ميــدان العوامــل الرئيــسية لالرتقــاء 

ــسبة  ــة ا١٥لن ــسبب    يف املائ ــدة ب ــال مقي ــن األطف ــة م ــروق اســتمرارملتبقي وخمتلــف أشــكال    الف
وتفـاوت   ، واملوقـع الريفـي أو احلـضري     ، والعرقيـة  ،اإلقصاء والتمييز القائمـة علـى نـوع اجلـنس         

عوامــل مثــل بعــض الوتواجــه الفتيــات خمــاطر مزدوجــة بــسبب   . والوضــع االجتمــاعي،الــدخل
تيــات، واالعتــداءات البدنيــة واجلنــسية علــى   الفأمــنبــشأن خــاوف تفــضيل األب لألبنــاء، وامل

 الـسياسية وغريهـا   -وال تـزال الرتاعـات اجلغرافيـة       . الفتيات يف املدرسة وحميطها ببعض البلدان     
 هـشاشة   زادتوإىل جانـب هـذه احلـواجز املزمنـة،           .من حاالت الطوارئ تعطـل تعلـيم الطفـل        

 عــدم التحــاق الطفــل  خطــرمــن  ٢٠٠٨عــام املعيــشية يف االقتــصادات وضــعف دخــل األســر  
 يف ٢٠٠٨وكرست جلنة حقوق الطفل يومهـا للمناقـشة العامـة لعـام          .باملدرسة أو تسربه منها   

ــول ــبتمرب /أيل ــادتني ٢٠٠٨س ــاوالن    ٢٩ و ٢٨ للم ــتني تتن ــة الل ــن االتفاقي ــ م ــيم،  يفقاحل  التعل
ود مركزة على تعليم الطفل يف حاالت الطوارئ، وقدمت توصـيات حمـددة لزيـادة تعزيـز اجلهـ                 

ــسانية واالســتجابة يف        ــة اإلن ــة وجــزء ال يتجــزأ مــن اإلغاث ــيم إىل أولوي ــل التعل ــة إىل حتوي الرامي
   .الطوارئ حاالت
ونظراً إىل كون القدرة على حتمل التكاليف عائقاً رئيسياً أمام إمكانيـة احلـصول علـى                  - ٤٥

واسترشـدت مبـادرات    .ينالتعليم، قدم املزيد من احلكومات الدعم للتعليم االبتدائي العـام اجملـا   
عديدة بالنهج الناجح ألمريكا الالتينيـة، الـذي يكـون فيـه تقـدمي التحـويالت النقديـة مـشروطاً                 

، الـشهري   الفـرص تكافؤوجيري حالياً تطبيق برنامج     .باملواظبة على الدراسة والزيارات الصحية    
 أمـاكن أخـرى، ومـن     يفةوهو أحد أكرب الربامج القائمة علـى التحويـل النقـدي، بـصفة جتريبيـ      

  .)٩(ضمنها يف نيويورك
 املزيد من البلدان تـدخالت      قرر وللحد من التفاوت يف إمكانية احلصول على التعليم،         - ٤٦

مركزة من أجل إدماج الفتيات، أسهمت يف زيادة الفتة ملعدالت االلتحاق باملـدارس وإكمـال     
تـزال التحـديات املتـصلة بـالعنف يف         ال  و .بلدان بأفريقيا وجنوب آسـيا     عدة   التعليم للفتيات يف  

ــدان       ــد مــن البل ــاً يف العدي ــشكل عائق ــات، ت ــدارس وحميطهــا، ال ســيما ضــد الفتي وتواصــل  .امل
املـساواة يف التعلـيم    تعزيـز بلـداً   ٤١الشراكات من أجل مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنـات يف        

اخلطـط الوطنيـة للتعلـيم يف       وزاد عـدد     .للجنـسني  مشـوال أكثـر   ختطـيط التعلـيم     بـات   و .للفتيات
 ٢٠٠٥عـام  خطـة   ٥٨ بربامج تتضمن تدابري للحد من الفروق اجلنسانية مـن           املستفيدةالبلدان  

ــام يف  ٨٧إىل  ــا. ٢٠٠٨ع ــدر     وفيم ــى الق ــذين ال حيــصلون عل ــال احملــرومني وال ــق باألطف  يتعل
__________ 

  .٢٠٠٩تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع لعام   )٩(  
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 بـربامج  دةالبلـدان املـستفي  مـن   ١١٠ قيـام  الكايف من اخلدمات، فقد اتضحت زيادة الـدعم مـع    
ــر     ٢٠٠٨عــام يف  ــيت تعــزى إىل الفق ــروق ال ــدابري للحــد مــن الف ــإدراج ت ــي، ب  ، واألصــل العرق

  .واإلعاقة يف خططها للتعليم

، مبـا فيهـا االسـتعداد لاللتحـاق         جـودة التعلـيم   التـدخالت الـيت تعـزز       نطـاق    توسيع   متو  - ٤٧
 هنـج املـدارس     أثبـت و .املـدارس باملدارس واملدارس املؤاتية للطفـل، لتغطيـة املزيـد مـن البلـدان و             

جناعتـه  ،  ة الـصحي  املرافـق املؤاتية للطفل، الذي يتضمن تدخالت يف جمال اإلمداد بامليـاه النقيـة و            
  .يف زيادة االلتحاق باملدارس واملواظبة على الدراسةبشكل خاص 

 متوسـط  وبلـغ  .وأحرز التعليم قبل االبتدائي أو يف مرحلة الطفولة املبكرة تقـدماً بطيئـاً         - ٤٨
 يف املائــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو ٧٩ معــدالت االلتحــاق اإلمجاليــة يف التعلــيم قبــل االبتــدائي

الواقعـة   يف املائـة يف أفريقيـا        ١٤ ، واخنفـض إىل   ٢٠٠٦عام  يف   يف املائة يف البلدان النامية     ٣٦ و
مـاء يف  جمـال الن يف  جهـود احلكومـات مبـساعدة الـشركاء     سـفرت وأ .جنوب الصحراء الكـربى  

 بلـداً حاليـاً سياسـة وطنيـة         ٥٠ فأصبح لـدى   : بعض النتائج اإلجيابية   عنمرحلة الطفولة املبكرة    
 قدماً يف وضع املعـايري       هذه البلدان  بشأن استعداد اجلميع لاللتحاق باملدارس، وقد مضى بعض       

  .رسلرصد االستعداد لاللتحاق باملدا)  برناجما٤٥ً(وأدوات التقييم )  بلدا٦٩ً(الوطنية 

ويتميز التعليم يف املرحلة الثانوية أيضاً بتباطؤ توسعه وهو غري قادر علـى تلبيـة الطلـب                   - ٤٩
ــد ــام . املتزاي ــة     ١٨٥، مل يلتحــق ٢٠٠٨ويف ع ــة باملرحل ــل يف ســن الدراســة الثانوي ــون طف  ملي
ال  يف مرحلة الدراسة الثانوية على األطفال يف األرياف واألطفـ          تفاوتوأثرت أوجه ال  . الثانوية

يف بعض البلـدان بـشرق آسـيا وأمريكـا       البنات أكثر من    الصبيةالفقراء أكثر من غريهم، وعلى      
علـى حـد    الـصبية والفتيـات  ومن املطلوب بإحلاح تكثيف اجلهود الراميـة إىل تـشجيع           . الالتينية

ســواء إلكمــال التعلــيم االبتــدائي واالرتقــاء إىل التعلــيم الثــانوي مــن أجــل إعــداد اجليــل املقبــل   
 االبتدائي والثـانوي، ال بـد مـن    مرحليت التعليم هذه اهلوة اهلائلة بني      لرأبو. للراشدين املنتجني 

 يف  ٤٠لقد عـاش حنـو      و.  على نطاق أوسع بكثري    الفرصة الثانية  وبرامج   اللحاق باألقران برامج  
 ٢٠٠٨م عـا يف  مليونـاً  ٧٥البـالغ عـددهم   باملدرسـة االبتدائيـة   األطفال غري امللـتحقني  املائة من   

يف منــــاطق متــــأثرة بالرتاعــــات، ويــــدل ذلــــك علــــى جــــسامة املــــسؤولية وإمكانيــــة زيــــادة   
 . باملدارس االلتحاق

  
 احلماية من االعتداء واالستغالل والعنف  -جيم   

وباإلضـافة  .  علـى الـصعيد العـاملي       أحرز تقدم هائل يف جمال الدعم حلقـوق الطفـل          لقد  - ٥٠
الت االختيارية التفاقية حقـوق الطفـل املـشار إليهـا سـابقاً،             إىل التصديقات املتصلة بالربوتوكو   

املتعلقـة حبظـر أسـوأ أشـكال         ١٨٢ دولة على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم           ١٦٩صدقت  
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 دولــة مبــادئ بــاريس   ٧٩عمــل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوريــة للقــضاء عليهــا؛ وأيــدت        
ــاريس ــة الــ ٩٦؛ ووقعــت )١٠(والتزامــات ب ــة علــى اتفاقي ــة الــيت تــدعم نــزع   دول ذخائر العنقودي

 لألغراض اإلنسانية، مبا يف ذلك حظر األلغام األرضية وغريها مـن األسـلحة العـشوائية          حالسال
 . وغري املشروعة

 االســتغالل ملكافحــة، خــالل املــؤمتر العــاملي الثالــث ٢٠٠٨نــوفمرب /يف تــشرين الثــاينو  - ٥١
بتحقيـق  ) وغريهـم، مبـن فـيهم املراهقـون    ( حكومـة  ١٣٧اجلنسي لألطفال واملراهقني، تعهدت   

وأيــد املــؤمتر الــدويل خلــرباء اإلحــصاءات   .األهــداف احملــددة زمنيــاً إلعــالن وخطــة عمــل ريــو  
 إدراج املهــام املرتليــة يف التعريــف اإلحــصائي لعمــل ٢٠٠٨ديــسمرب /العماليــة يف كــانون األول

عمـل  يـاب الفتيـات يف رصـد        ، األمر الذي يزيد إىل حد كبري إمكانية التعـويض عـن غ            ألطفالا
متعلقــة ) ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول(وأصــدر األمــني العــام مــذكرة توجيهيــة  .  وسياســاتهاألطفــال

بنــهج األمــم املتحــدة إلقامــة العــدل لــصاحل الطفــل، وطلــب إىل مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة    
وضــع  إمكانــات هائلــة للتــأثري يف  ذلــكويتــضمن .مراعــاة الطفــل يف مبــادرات ســيادة القــانون

وبـدأت  . إىل هنج شامل إلقامة العـدل لـصاحل الطفـل         يفضي  حقوق الطفل يف الدول األعضاء و     
بأن تتخذ الـدول األطـراف التـدابري        منهجياً  جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا اخلتامية، توصي        

ــال       ــشأن العنــف ضــد األطف ــام ب ــذ توصــيات دراســة األمــني الع ــة لتنفي ــار. الالزم ــايو /ويف أي م
رفيــع كداعيــة عــاملي للعمــل ”عــيني املمثــل اخلــاص املعــين بــالعنف ضــد األطفــال   ، مت ت٢٠٠٩

 . “عليها  لتعزيز منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاءومستقلاملستوى 

ذلت اجلهود إلدراج عناصـر محايـة الطفـل يف مبـادرات سـيادة        ودعماً ملا ورد أعاله، بُ      - ٥٢
بشكل أوضح إجـراءات ومؤسـسات الـشرطة واحملـاكم         ظهرتو .بلداً أو أكثر   ٤٩  يف نالقانو

رتاعـات، أنـشأت احلكومـات      بالوحىت يف املناطق املتأثرة     . املراعية للطفل واملالئمة لنوع اجلنس    
 . تصدي للعنف واالستغالل اجلنسيبغرض الوحدات متخصصة 

ذلت جهود موسـعة خلفـض عـدد األطفـال احملـرومني مـن احلريـة عـن طريـق حتويـل                      وُب  - ٥٣
ونظـام  احمللـي    وخدمـة اجملتمـع      ،ونفـذت تـدابري تتمثـل يف الوسـاطة         .سار اإلجراءات القضائية  م

 وبــرامج املهــارات احلياتيــة، وتقــدمي املــشورة أو مــؤمترات اجملموعــات األســرية ،مراقبــة الــسلوك
وقـام أكثـر مـن       .بصفتها بدائل جمدية ومرغوبة عن احلبس واإليداع يف املؤسـسات اإلصـالحية           

__________ 
 القائمة واملوجهة إىل الدول، تدابري محاية األطفـال       ةحتدد التزامات باريس، املتسقة مع املعايري القانونية الدولي         )١٠(  

إعـادة إدمـاجهم داخـل أسـرهم وجمتمعـاهتم، بينمـا تقـدم مبـادئ         على الية وتساعد املشاركني يف األعمال القت  
  .باريس التكميلية، املوجهة إىل املمارسني، توجيهات برناجمية تفصيلية
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لتعزيـز جممـل    برامج بتعزيز الرعاية البديلة، اليت كـثرياً مـا وفـرت مـدخالً              مستفيدا من    بلداً ٥٠
  .نظام محاية الطفل

ــزاً حلو  - ٥٤ ــسني، نفــذت احلكومــات يف    تعزي ــة الطفــل وتكــافؤ اجلن ــداً مــشموالً   ٥٦ماي بل
يف العنـف   برامج مراعية للمنظور اجلنساين تتناول االتفاقيـات واملعـايري االجتماعيـة الـيت تـسهم                

 بلداً محاية الطفـل املتـصلة بالتأهـب واالسـتجابة     ٤٦وأدرج ما جمموعه    .واالستغالل واالعتداء 
.  بلـداً آخـر بـصدد القيـام بـذلك          ٣٠يف حاالت الطورائ يف آليات التخطـيط الـوطين، وهنـاك            

بلداً بيانات مفصلة حسب اجلـنس متعلقـة مبؤشـرات محايـة الطفـل يف أحـدث                  ٥٥وأدرج حنو   
مـستفيدا   بلـداً    ٣٥وباإلضـافة إىل ذلـك، بـدأ         . إىل جلنة حقوق الطفـل     ةرها الوطنية املقدم  تقاري
 . ربامج إجراء حتليل جنساين للمؤشرات الرئيسية املتعلقة حبماية الطفلمن ال

مـستفيدا  بلـداً    ٣٨ يف   هـا زيوبدأ العمـل باألحكـام املتعلقـة باحلمايـة االجتماعيـة أو تعز              - ٥٥
زمخــاً  اجلهــود الراميــة إىل الوصــول لألطفــال األيتــام   اكتــسبتو. ٢٠٠٨عــام يف ربامج مــن الــ

فقـط مـن األيتـام        يف املائـة   ١٠ويتلقـى    .ولكنها ظلـت قاصـرة كـثرياً عـن الوفـاء باالحتياجـات            
ــدر  ــددهم املق ـــ ع ــة     ١٣٣ب ــة العام ــام أو خــدمات الرعاي ــدعم الع ــاً ال ــاهتمداخــل  مليون  .جمتمع

يـالء املزيـد مـن االهتمـام باألطفـال املهـاجرين الـذين تـأثروا                واستجابة لألزمـة االقتـصادية، مت إ      
وهنــاك تــأثريات . ســلباً بزيــادة فقــدان الوظــائف واخنفــاض التحــويالت املاليــة لألســر املهــاجرة 

ربط محاية الطفل باجملاالت الثالثة األخـرى للعمـل املتـصلة مببـادرة عـامل صـاحل                 ب تتعلقمضاعفة  
التنـسيق مـع قطـاعي التعلـيم والـصحة يف العديـد مـن بلـدان                 ، حتـسن    ى ذلك ناًء عل بو .لألطفال

 حاالت العنف واستغالل األطفـال واالعتـداء علـيهم        منع  أسفر عن حتسني    مما  أمريكا الالتينية،   
  . يف هذين القطاعنيوالكشف عنها

املمارسات االسـتغاللية املـضطلع هبـا       بشأن  وساعدت التدخالت الوطنية وعرب الوطنية        - ٥٦
 مع ضحاياها ومرتكبيها على حنو أكثـر تنـسيقاً،          التعامل أمريكا الالتينية وأفريقيا يف      يف منطقيت 

 إىل أوطـاهنم، وكفالـة اختـاذ إجـراءات أكثـر احترامـاً             ممما أتاح حتسني تعقـب األطفـال وإعـادهت        
ويركز أنصار حقوق الطفل يف أوروبا على إنشاء إطار قـانوي أوسـع             . حلقوق الطفل وكرامته  

ــن  ــاً م ــال ويجتــار أجــل معاجلــة اال  نطاق ــصدىباألطف ــشرطة    ت ــزة ال ــضم أجه ــد ي ــتالف جدي  ائ
تـدفق  للوموردي خدمات اإلنترنت وشـركات البطاقـات االئتمانيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة             

  .املتزايد الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية املوزعة إلكترونياً

 اجلماعـات املـسلحة     انتـشار ورتاعات املـسلحة    للومن الشواغل املتزايدة الطبيعة املتغرية        - ٥٧
 در أن، قُــ٢٠٠٦ويف عــام  .الــيت تــشارك فيهــا طائفــة مــن األطــراف الفاعلــة مــن غــري الــدول    

 بقـوات مـسلحة ومجاعـات مـسلحة وأن          ونطفل جمند بصورة غـري قانونيـة مرتبطـ         ٢٥٠ ٠٠٠
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 مواجهــة هــذا جتـري وعلـى الــصعيد الــسياسي،   .اتآثــار الرتاعــيتــضررون مـن  املاليـني غريهــم  
املنتـدى الـوزاري ملتابعـة مبـادئ        ومن خـالل    عن طريق آليات األمم املتحدة للمساءلة       التحدي  
وقــد أصــابت هــذه اجلهــود بعــض النجــاح يف وضــع خطــط عمــل وإفــراج اجلماعــات   .بــاريس

ــدي   ــال يف بورونـ ــن األطفـ ــسلحة عـ ــطى ،املـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــو  ، ومجهوريـ ــة الكونغـ  ومجهوريـ
 والــسودان، ومــؤخراً، يف االلتزامــات بــاإلفراج عــن األطفــال الــيت ،النكــا وســري ،الدميقراطيــة

عادة دمـج األطفـال عـن طريـق بـرامج           إلذلت اجلهود   وُب. تعهدت هبا مجاعة مسلحة يف الفلبني     
 .  بلدا١٣ًنزع سالح األطفال وتسرحيهم وإعادة دجمهم يف 

يف التـصدي للعنـف العـريف     ويتبني أن اعتماد هنج حتول اجتماعي منهجي يثبت فعاليته         - ٥٨
 يف ٢٠٠٨ عــام  يفوقــد أحــرزت عــدة بلــدان يف أفريقيــا تقــدماً بــارزاً  .ضــد األطفــال والنــساء

بتر األعضاء التناسـلية لإلنـاث عـن طريـق تغـيري الـسياسات واألطـر القانونيـة،                 /التصدي لتشويه 
 كـشركاء مـن     ثريناملـؤ وتدريب العاملني يف جمال الصحة، وتعبئـة اجملتمعـات بأكملـها والقـادة              

ويعمل برنامج مشترك لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف         .أجل التغري االجتماعي  
بتـر األعـضاء التناسـلية لإلنـاث يف     /بشأن اإلسراع يف التخلـي عـن تـشويه    ٢٠٠٨عام  يف  طلق  أُ

 لتحقيــــق أصــــحاب املــــصلحةعلــــى اجلمــــع بــــني ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(غــــضون جيــــل واحــــد 
  .اهلدف هذا

ترمـي  و . علـى احلـل يف عـدد مـن البلـدان           انيستعصياألطفال وعملهم   ال يزال زواج    و  - ٥٩
ولـن  . ٢٠١٠ إهنـاء الزجيـات املبكـرة والقـسرية حبلـول عـام          إىل “عامل صاحل لألطفـال   ”مبادرة  

لـزواج وتعمـل علـى    ليتحقق هذا اهلدف ما مل تسن البلدان التشريعات اليت حتـدد الـسن األدىن          
، ال سـيما لـدى اجملتمعـات    التحقق منهاأ إىل تعبئة اجملتمعات املستهدفة و إنفاذها بصرامة، وتلج  

فحاليـاً   .طفـال وينطبـق الـشيء نفـسه علـى عمـل األ      .وفئات السكان املعرضة ألخطـار شـديدة      
، يؤدون عمـالً يـؤذي      هم من العمال  )  مليون فتاة  ١٠٠من بينهم   ( مليون طفل    ٢٠٠أكثر من   

 جنوب الصحراء الكربى أعلـى معـدل    الواقعةوتشهد أفريقيا .مناءهم العقلي والبدين والعاطفي 
ــا يعملـــون  ٢٦,٤ مـــع وجـــوديف عمـــل الطفـــل   بلـــداً، تعمـــل ٩٠ويف  .يف املائـــة مـــن أطفاهلـ

 ، إىل جانــب منظمــة العمــل الدوليــة والــشركاء علــى الــصعيدين العــاملي والــوطين   ،احلكومــات
حتقيـق   لكـن التقـدم احملـرز حنـو       ، و ٢٠١٦للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلـول عـام           

لـدول قـدرة حمـدودة علـى محايـة األطفـال ضـد مجيـع أشـكال االعتـداء،                ول. هذا اهلدف بطـيء   
  .فيها عمل األطفال مبا

 ى الـيت تتـصد     اجلهـود  ، علـى غـرار تلـك      ٢٠٠٨عـام   يف  وبذل بعـض اجلهـود الواعـدة          - ٦٠
ويــرتبط النجــاح يف   .ىالــصناعات األخــر لعمــل األطفــال يف صــناعيت القطــن والكاكــاو أو     
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التصدي لعمل األطفال بتحسني مبـادرات املـسؤولية االجتماعيـة للـشركات والتفاعـل املـستقر         
 الـرأي  مـشكلي  وأربـاب العمـل، و    ، وصـغار أصـحاب األعمـال التجاريـة        ،والبناء مـع النقابـات    
ويالت وأثبتــت التحــ .، وقــادة الــشباب، ومجاعــات املــصلحة العامــة ةاحملليــالعــام يف اجملتمعــات 

 فعاليتـها يف     األسـر  دخـل النقدية املـشروطة وغريهـا مـن أحكـام احلمايـة االجتماعيـة الـيت تعـزز                  
 ولكنـها ال تـزال حـىت اآلن غـري كافيـة بـالنظر إىل       عـن التعلـيم  تفادي عمل األطفال وإقـصائهم   

ــاً بعــض      .االحتياجــات ــة أن االنكمــاش االقتــصادي يعكــس حالي ــد منظمــة العمــل الدولي وتفي
ــة ســابقة   املكاســب ــزال .جمــال خفــض انتــشار عمــل األطفــال  يف  الــيت حتققــت يف مرحل  وال ي

 ضرورياً من أجل التـصدي للزجيـات        ، الذي مل يصبح بعد جمانياً وشامالً      ،التسجيل عند الوالدة  
 . وانتهاك االستحقاقات األخرى للطفل، وعمل األطفال،املبكرة

ى الـصعيد العـاملي املزيـد مـن االعتـراف           ب هبـا يف االسـتجابة علـ       ومن التطورات املرحَّـ     - ٦١
وستــساعد الــربامج الــيت تعكــس هــذه  . بالــصلة املباشــرة بــني عمــل األطفــال وعمالــة الــشباب  

االستمرارية بني حظر عمل األطفـال وتـدابري تعزيـز عمالـة الـشباب يف حتقيـق اهلـدف املـزدوج                
  . يف أن يعملابحلماية حق الطفل يف أال يعمل، مع كفالة حق الش

  
  اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  - دال  

 العــاملي لإليــدز، لبــدء االحتفــال بــاليوملــسنة العــشرين اوافــق الــذي ، ٢٠٠٨يف عــام   - ٦٢
 يف املائـة مـن اإلصـابات اجلديـدة      ١٤ حـوايل  عاما   ١٥الذين تقل أعمارهم عن     ل األطفال   شكّ

 يف  ٦  املائـة مـن الوفيـات باإليـدز و          يف ١٤  و ،على نطـاق عـاملي    نقص املناعة البشرية    بفريوس  
 يف املائــة مــن األطفــال املــصابني ٩٠ك حــوايل هنــاو. املائــة مــن األشــخاص املــصابني بــالفريوس

. جنـوب الـصحراء الكـربى     الواقعـة    مليون طفل يف أفريقيا      ٢,١نحو  بالفريوس املقدر عددهم ب   
 معـاً الوالـدين    والـديهم أو     أحـد  فقـدوا    قـد أحناء العـامل    شىت   يف    مليون طفل  ١٥كان ما يناهز    و

لعزلــة االجتماعيــة واحلرمــان اواإلمهــال  مــن األطفــال ةد كــبرياعــدواجهــت أ و،بــسبب اإليــدز
  .تعرضوا خلطر ذلكأهنم االقتصادي أو 

جنـوب  الواقعـة   اإلصـابات يف أفريقيـا      مجيع   يف املائة من     ٦٠ من   كثر أ ت النساء لوشكّ  - ٦٣
املتراوحـة  (وظلـت الـشابات   . يف املائـة يف العـامل ككـل    ٥٠ وايلالـصحراء الكـربى باملقارنـة حبـ    

ــا )  عامــا٢٤  و١٥أعمــارهن مــا بــني   ضــات معّرجنــوب الــصحراء الكــربى  الواقعــة يف أفريقي
يف الـدخول يف     أو   ، الـزواج املبكـر    متثّل سـبب ذلـك جزئيـا يف       شكل خاص لإلصابة بالفريوس     ب

 املائــة مــن األطفــال املــصابني  يف٩٠أكثر مــن فــ. بــاإلكراه جنــسية يف ســن مبكــرة أو عالقــات
  .بالفريوس أصيبوا به عن طريق أمهاهتم
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 الوبـاء   استقرار على   دالالتالتغطية وهناك   عدالت  زيادة م من نتائج مواصلة اجلهود     و  - ٦٤
حـاالت  ، اخنفض ألول مرة عدد      ٢٠٠٧ففي عام   . اض عدد اإلصابات اجلديدة   فمن حيث اخن  

مــا يقــدر حبــوايل و.  مليــون شــخص٢,٧ إىل  شــخصيــني مال٣اإلصــابات اجلديــدة مــن حــوايل 
كــل عــام يف البلــدان املنخفــضة الــدخل     يف  مليــون مــن املواليــد   ١١٥مليــون مــن أصــل    ١,٥

الفـريوس  الكـشف عـن      الختبـار    يتقـدم ومل  .  هم ألمهـات مـصابات بـالفريوس        الدخل ةواملتوسط
 يف املائـة مـن أصـل عـدد          ١٢ حيـصل إال  مل  و.  البلدان هذه يف املائة من النساء احلوامل يف        ١٨ إال

النساء احلوامل املصابات بالفريوس، على العالج املضاد للفريوسات العكوسة من أجل صـحتهن             
  .ن للعالج إال نسبة قليلة من األطفال احملتاجني إليهووال ميثّل األطفال اخلاضع). ٢٠٠٧(

املـشتركة يف رعايـة   تحالف اجلهـات   بالعاملي لإليدز، املدعومة    جهود التصدي   ز  ركّتوت  - ٦٥
متالزمــة نقــص املناعــة  /برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   

بفـريوس نقـص    ستراتيجية منع انتقال اإلصـابة      التغطية ال ، على توسيع نطاق     )اإليدز(املكتسب  
 األساسـية مـن   الوقايـة : ل واليت تتكون من أربعة جوانب هـي طفالمن األم إىل  املناعة املكتسب   

 املراهقني والشباب؛ ومنع حـاالت احلمـل غـري املقـصود يف صـفوف النـساء            يف أوساط اإلصابة  
العـالج  املصابات بالفريوس؛ ومنع انتقال الفريوس من أم مصابة إىل طفلها، مبا يف ذلـك تقـدمي                 

أيـضا علـى    ُيؤكَّـد و.  بـالفريوس واإليـدز  املتـأثرين ألطفال؛ ومحاية ودعـم األطفـال واألسـر     ا إىل
 وعلـى الظـروف     ، بـه  تـأثرين تنـوع األطفـال امل    علـى   و ،الطـابع الوبـائي للفـريوس     حتسني املعرفة ب  

ــة الــيت حتــدث اإلصــابة    ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــها اجلغرافي ــساعد اجلمــع بــني هنَجــي   . يف ظل وي
 الوبـــاء، شارانتــ بــشأن كيفيـــة   علــى حتـــسني الفهــم   “اعـــرف طفلــك  ” و“اعــرف وبــاءك  ”

بلـوغ  االتـصال األكثـر فعاليـة يف      أفـضل سـبل     بـشأن   وتعرضـا لإلصـابة بـه،       كثر  األطفال أ  وأي
  .األطفال

 ٢٠٠٨ هبـا يف عـام       اليت اُضـطلع  وتعبئة املوارد    واالتصال   الدعوةجهود   زيادة   ساعدوت  - ٦٦
،  نقـص املناعـة املكتـسب   ّضـع بفـريوس  سني التشخيص املبكر إلصـابة الرُّ لتحالدعم على حشد  

. يف العديــد مــن البلــدانإىل التــشخيص املبكــر  األطفــالوصــول إمكانيــة  ممــا يفــضى إىل زيــادة
 مقـدمي اخلـدمات     اتحمدوديـة قـدر   يف   ،تقدمي الرعاية إىل األطفـال    أمام   الرئيسية   ةالعقبتتمثّل  و

لـضمان إمكانيـة الوصـول إىل األدويـة         وكـاف   األطفـال يف وقـت مبكـر        إصـابة   على تـشخيص    
ــاةاملُنقــذة لل ــسبة  . حي ــغ ن ــة اتوال تبل االضــطالع  خــالل رُّّضــعلإلصــابة التــشخيص املبكــر  غطي
ــادرات ــع انتقــال اإلصــابة مــن األم إىل الطفــل   مبب ــة علــى  ٨ســوى  من ــ يف املائ ــامليالصعيد ال . ع

التكلفـة  تـدخل فعـال مـن حيـث         الوقـائي، الـذي يعـد        كوترميوكـسازول دواء   العالج ب  بلغي فال
.  نقـص املناعـة البـشرية   لإلصـابة بفـريوس   يف املائة من األطفـال املعرضـني       ٠,٤وحيوي، سوى   

فيهـا إىل درجـة اقتراهبـا مـن حتقيـق           التـدخالت الـيت زادت      فإن النتـائج املُحـرزة يف       ،  يف املقابل و
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)  يف املائـة   ٧٥ مـن    كثـر  مبادرة منع انتقال اإلصابة مـن األم إىل الطفـل أ           ببلوغ(التغطية الشاملة   
  .تسوانا وجورجيا واالحتاد الروسي يف األرجنتني وبونتائج ُملهمةمن  حدث مثل ما
ــىوي  - ٦٧ ــهج  تجل ــضا الن ــا وســع األ أي ــل املونطاق ــدخالت يف تكام ــة   ت ــة الطبي ــدمي الرعاي تق

منـع انتقـال اإلصـابة مـن        مبـادرة   ج  امـ  على إد  زداد التركيز التغطية، ي نطاق  توسيع  ول. والصحية
 الرعايـة الـصحية   نظـم إطـار    يف   ،ألطفـال املـصابني باإليـدز     إىل ا عـالج   تقدمي ال  و ،األم إىل الطفل  

الـيت   وسـط آسـيا   يف بلـدان    و. األطفـال واجلـدد   ألمهـات واملواليـد     الرعاية الصحية األساسـية ل    و
 أُدرجـت بالكامـل     واألطفـال، اجلـدد   ألمهـات واملواليـد     لة  يصحلرعاية الـ   نظم قوية ل   لديها فعال 

لألطفــال املــصابني ج تقــدمي الرعايــة والعــالمنــع انتقــال اإلصــابة مــن األم إىل الطفــل، و مبــادرة 
ويف . ٢٠٠٨واألطفـال يف عـام      اجلـدد   املواليد  ألمهات و لة  يصحالرعاية ال  يف برامج  فريوس،بال

هـو احلـال   الرعايـة الـسابقة للـوالدة كمـا         للوصول إىل مرافق    حمدودة  إمكانية  البلدان اليت لديها    
يف  ولويـات العاليـة   ومـن األ  .  التركيز على الفئات املعرضـة خلطـر شـديد         يزداديف جنوب آسيا،    

  . ي بلغن سن اإلجنابئالاللنساء  لساسيةهذه الظروف الصعبة، توفري الوقاية األ
الـذين لـديهم معرفـة     ) عامـا ٢٤  و١٥املتراوحة أعمارهم بني (وقُّدرت نسبة الشباب      - ٦٨

 أوســاط يف املائــة يف ٣٠وبــُسبل منــع انتقالــه، حبــوايل نقــص املناعــة املكتــسب شــاملة بفــريوس 
 ويـشكّل اآلن تعزيـز املعرفـة        .)١١( يف املائة يف صفوف اإلنـاث يف البلـدان الناميـة           ١٩ لذكور و ا

املتعلقـة   اخلطـط االسـتراتيجية الوطنيـة        مكونـات بالفريوس وتقـدمي اخلـدمات إىل الـشباب أحـد           
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . أفريقيـا ووسـط    بلـدا يف غـرب       ٢٢يف  نقـص املناعـة املكتـسب       بفريوس  
واإليــدز يف املنــهج الدراســي  نقــص املناعــة البــشرية  فــريوس يف جمــال ا التثقيــف  بلــد٧٩ أدرج

 بلـدان يف منطقـة أوروبـا الوسـطى والـشرقية ورابطـة              جـت عـدة   وأدر. الثانويـة رحلة  الوطين للم 
لمـراهقني األكثـر عرضـة خلطـر اإلصـابة يف اسـتراتيجياهتا وخططتـها          لالدول املستقلة مبـادرات     

وأصـدرت بلــدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكــارييب      . علقـة باإليـدز  الوطنيـة املت نفيذيـة  الت
وقف فـريوس    املعين ب  لوزراء الصحة والتعليم   ٢٠٠٨لعام  إعالنا تارخييا خالل االجتماع األول      

يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، تعهـــدت فيـــه بـــدعم   نقـــص املناعـــة البـــشرية 
 التربية اجلنسية الـشاملة كجـزء مـن املنـاهج           توفرياعات الرامية إىل    الستراتيجيات املتعددة القط  ا

وسـيتعني أن   . الدراسية، فضال عن االضطالع بأنشطة وتقدمي خدمات لتعزيز الـصحة اجلنـسية           
 مـن األطفـال   ةد كبرياعدأترتكز اجلهود األخرى الرامية إىل التثقيف بالوقاية من الفريوس على          

  .غريهم من األطفال والشباب املستبعدينعلى دارس وواملراهقني غري امللتحقني مب

__________ 
  .٢٠٠٩حالة األطفال يف العامل، ، )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة   )١١(  
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الفتيــات املتراوحــة الوصــول إىل  أيــضا علــىزيــد التركيــز يف جمــال الوقايــة والتثقيــف يو  - ٦٩
بدرجـة أقـل    ينتـشر يف أوسـاطهن       الفريوس   يتضح أن ي  ئ عاما والال  ١٧  و ١٥بني  ما  أعمارهن  

لفتيـات  ا  كما تواجـه   . من أعمارهن  شرينياتمطلع الع الالئي بلغن   بني النساء   فيما  اره  شمن انت 
ــا يف    ــساين، مب ــف اجلن ــساء العن ــكوالن ــارف       ذل ــضال عــن املع ــراد األســرة ف ــن أف ــصاب م  االغت

أيـضا العنـف    صبية  وميكـن أن يواجـه الـ      . زاع املسلح ـيستفحل هذا يف حاالت الن    قد  و. والغرباء
 غاللويـتعني اسـت   . زاع والظـروف العاديـة    ـالعنـف يف ظـروف النـ      مـن   اجلنسي وأشـكال أخـرى      

  دائـرة العنـف ويف منـع انتقـال فـريوس           تضييقإمكانية اضطالع الشباب والكبار بدور فعال يف        
ومثة أيضا حاجة إىل اختاذ إجراءات ُمعّجلة للتصدي لتعاطي املخـدرات،           . نقص املناعة البشرية  

 تقدمـة املومنـها   ناميـة   ال - اليت تشكل خطرا متزايـدا لإلصـابة بـالفريوس يف العديـد مـن البلـدان               
  .أخرى اليت ال ينتشر اإليدز فيها بطرق -النمو 
زالـت جهـود     ، مـا  نقص املناعة البـشرية    استجابة عاملية فعالة لفريوس   حتقيق  ومن أجل     - ٧٠

فمـن خـالل    .  يف ذلـك   احلكومات وشركاء التنمية املرتبطـة ببعـضها الـبعض ذات أمهيـة حامسـة             
طط والربامج املشتركة، يـضطلع العديـد مـن الـشركاء        حشد املوارد والقوى املتبادلة ووضع اخل     

  املعـين املـشترك ومن هؤالء الشركاء برنـامج األمـم املتحـدة    .  يف هذا الصددبدور رئيسيحاليا  
واملالريــا؛ والــسل اإليــدز؛ والــصندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

؛ )الواليــات املتحــدة األمريكيــة (فحــة اإليــدزرئيس الطارئــة للمــساعدة يف جمــال مكاالــوخطــة 
. كلينتـون؛ وجلنـة املرفـق الـدويل لـشراء األدويـة         ولـيم   ومؤسسة ميليندا وبيل غيتس؛ ومؤسـسة       

نقـص املناعـة    ويتحقق حاليا قدر أكرب من التنسيق يف رصد التقـدم يف جهـود مكافحـة فـريوس              
  . للفريوس التابع للربنامجم، من خالل الفريق املرجعي املعين بالرصد والتقييالبشرية

  
  سبيل املضي قدما  - رابعا  

، القادمــةجيــال األعلــى بقــاء األطفــال وعميقــة تغــري املنــاخ آثــار وف تترتــب علــى ســ  - ٧١
ض توفر الغـذاء مـع حتـول األمنـاط اإلنتاجيـة الغذائيـة       نخف يفقد. تهم ومشاركتهميومنائهم ومحا 

يف بعـض املنـاطق     ة  وفـر أكثر  يصبح  فغري توفر املاء    وسيت.  تنوع األنواع  وتضاؤلالربية والبحرية   
 بـسبب  رحتـال ه بعـض سـكان املنـاطق الـساحلية علـى اال     وسـُيكرَ . وقليال جدا يف مناطق أخرى 
ث عمليـات هجـرة قـسرية واسـعة النطـاق           دأن حتـ  وميكـن أيـضا     . ارتفاع مستوى سطح البحـر    

 وضــع حلــول مــستدامة، وســيتعني.  مفــاجئعلــى حنــوبــسبب تغــري املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة 
، ليس أقلها فيما بني األطفـال،       الصمودتركز على معاجلة حاالت الضعف وتعزيز القدرة على         

  .مع ضمان أن تكون األجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات األطفال
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حلد من وفيات األمهـات واألطفـال وحتـسني         الرامية إىل ا  لتدخالت  باوسيظل التعجيل     - ٧٢
التقـدم  ف. صحيةالـ يـاة   احلرئيـسية لتعزيـز     الولويـات   من األ  ، يف تغطية اخلدمات   اواةاملسخدمات  

لنـساء  ل تخصـصة  الرعايـة امل   نقـص ة، و ينظم الـصح  الـ لعديـد مـن     لشة  يتعطل بسبب القدرات اهلـ    
وســيكون حتــسني صــحة  . ائيغــذالمــن األ، فــضال عــن انعــدام  رجــةواألطفــال يف األوقــات احل

دارة اجملتمعية للحاالت اإلفرادية من األمـراض الـشائعة، والوقايـة           ، واإل  اجلدد األمهات واملواليد 
حامسـة  من املالريا وعالجها، ومنع سوء التغذية وتأمني املاء النقي والتـصحاح اآلمـن، جمـاالت        

 مكافحــة نظــم الــصحة يف محــالت   راجإدمثــة ضــرورة أيــضا إىل زيــادة مــستوى     و. تركيــزلل
  . األمراض

املـستبعدين علـى فـرص التعلـيم علـى      ألطفـال  وحـصول ا اجلنسني  وستظل املساواة بني      - ٧٣
ــة يف التعلــيماأهــدافقــدم املــساواة مــع غريهــم   فإضــافة إىل تــشجيع التعلــيم اجملــاين  .  ذات أولوي

معاجلــة التعلــيم لتحفيــز األطفــال علــى  كون مــن الــضروري واحلمايــة االجتماعيــة املعــزَّزة، ســي 
وســتكون أيــضا زيــادة االســتثمار يف التعلــيم  . واصــلملــدارس وضــمان تعلمهــم املتا قــدوم إىلال

وهنـاك حاجـة    . رئيـسية الولويـات   مـن األ  إدماج األطفال غـري امللـتحقني مبـدارس         يف  األساسي و 
م يف صــفوف األطفــال يف حــاالت الطــوارئ، وإعــادة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتعزيــز الــتعلُّ

  .ما بعد الطوارئمرحلة البناء و
توفري احلماية لألطفال من مجيـع أشـكال العنـف          تعوق  ديات كبرية    حت زالت هناك  ماو  - ٧٤

 والــنظم القائمــة ملنــع اجلــرائم  نوســيظل تعزيــز مهــارات الوالــدي . واالســتغالل وإســاءة املعاملــة
املرتكبة ضد األطفال والتصدي هلا، مما جيعل نظـم العدالـة واحلمايـة االجتماعيـة أكثـر احترامـا                   

ــا، جمــاالت  لكرامــة األطفــال ومراعــاة ملــص   ــسيةاحلهم العلي ــزلل رئي ــنظم  . تركي ويظــل حتــسني ال
إىل منع انتقال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل وتقـدمي الرعايـة               مبستوى  الصحية حامسا يف االرتقاء     

ــشرية  طفــال املــصابني بفــريوس ألا عــن اإلصــابة  وســيكون حتــسني الكــشف  . نقــص املناعــة الب
  . ساء واألطفال املصابني بالفريوسواإلبالغ واملتابعة ضروريا لصون حياة الن

 يف  زالـت قائمـة    الـيت مـا   ات الرامية إىل سـد الثغـرات الواسـعة          ياالستراتيجكجزء من   و  - ٧٥
ــة احلــصول علــى   اخلــدمات األساســية، مثــة حاجــة إىل دعــم األســر مــن خــالل حتــسني     إمكاني

لرئيـسية للـشركاء    وسيظل الدعم الدويل لبنـاء القـدرات ا       . شبكات األمان واحلماية االجتماعية   
تحقيق األهداف الدولية لصاحل األطفال، وإعمال حقـوقهم، مـن األولويـات الكـبرية              لالوطنيني  

  .بالنسبة للمجتمع الدويل يف السنوات املقبلة
  


