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  دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل

 االستثنائية املعنية بالطفلاجلمعية العامة متابعة نتائج دورة   
 تقرير األمني العام  

  
 موجز 

أبريـل  / نيـسان  ١٨ املـؤرخ    ٥٨/٢٨٢اجلمعية العامة   استجابة لقراري   أعد هذا التقرير     
إعــداد اللــذين طلبــت فيهمــا اجلمعيــة   ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٩ املــؤرخ ٦١/٢٧٢ و ٢٠٠٤

تقريــر شــامل مــستكمل عــن التقــدم احملــرز يف حتقيــق االلتزامــات املنــصوص عليهــا يف الوثيقــة     
عــامل صــاحل  ”امــة االســتثنائية الــسابعة والعــشرين حتــت عنــوان      اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة الع  

، هبدف حتديد التحـديات اجلديـدة وإصـدار توصـيات           )، املرفق S/27-2انظر القرار    (“لألطفال
باألعمال الالزمة لتحقيق املزيد من التقدم ويالحظ التقرير احلايل أن الفشل يف حتقيق أهـداف               

ســيقوض بــشكل كــبري اجلهــود   ٢٠٠٢عنيــة بالطفــل لعــام  االســتثنائية املاجلمعيــة العامــة دورة 
 واألهـداف  )٥٥/٢القـرار  (األلفيـة  بـشأن  األمـم املتحـدة     املبذولة حنو حتقيق طموحات إعـالن       

ويــدعو التقريــر إىل زيــادة االســتجابة مــن جانــب  .  ومــا بعــده٢٠١٥اإلمنائيــة لأللفيــة يف عــام 
ت مـن جانـب اجملتمـع الـدويل، وتقويـة           احلكومات بأقـصى حـد مـن قـدراهتا، وزيـادة االلتزامـا            

 .الشراكات من أجل حتقيق أهداف الدورة االستثنائية املعنية بالطفل
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 مقدمة -أوال  
منتـصف العقـد يف متابعـة دورة اجلمعيـة          حـىت   للتقدم احملـرز     ميثل هذا التقرير استكماال    - ١

ويـأيت  . ٢٠٠٢مـايو  / أيار١٠ إىل ٨العامة االستثنائية املعنية بالطفل، اليت عقدت يف الفترة من      
 الـسنوية الـسابقة الـيت عرضـت علـى اجلمعيـة             ت التقـدم احملـرز    اهذا التقرير يف أعقاب استعراض    

ــة واخلمــسني     ــدورة الثامن ــة يف ال ــعة واخلمــسني   ) A/58/333(العام ــدورة التاس ) A/59/274(وال
وقـد اسـتفاد هـذا التقريـر        ) A/61/270(احلاديـة والـستني      والـدورة    (A/60/207)الستني  والدورة  

 نظمـة يـة لوكـاالت امل    املعول أعـضاء، ومـن البيانـات ال        د ١١٠الـيت قـدمها     املرحليـة   تقارير  المن  
 .األمم املتحدةوصناديق 

ــة  - ٢ ــة العامــة الــيت خُ االســتثنائية الــسابعة والعــشرين  ويف الــدورة التارخيي صــصت للجمعي
عــامل صــاحل ” بلــدا اإلعــالن وخطــة العمــل املعنونــة ١٩٠حــصرا للطفــل، اعتمــدت وفــود مــن 

احلكومـات مبجموعـة مـن      اخلتاميـة   وقد ألزمت الوثيقـة     ). فق، املر ٢٧/٢-القرار دإ (“ لألطفال
تعزيـز  ) أ(األهداف احملددة زمنيا لصاحل األطفال والـشباب، مـع التركيـز بـشكل خـاص، علـى                  

ــاة الــصحية؛  ــد؛  ) ب(احلي ــيم اجلي ــوفري التعل ــذاء واالســتغالل   ) ج(وت ــة األطفــال مــن اإلي ومحاي
 .)اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب/ريةومكافحة فريوس نقص املناعة البش) د(والعنف؛ 

وضـع خطـط    ) أ: (والتزمت احلكومات بإطـار عمـل ملواصـلة املـسرية، يـشمل مـا يلـي                - ٣
عمل لصاحل الطفـل أو تعزيـز القـائم منـها، مبـشاركة واسـعة النطـاق مـن اجملتمـع املـدين، مبـا يف                          

 الـصعيد الـوطين بـالتخطيط    تعزيـز القيـام علـى   ) ب(ذلك املنظمـات غـري احلكوميـة واألطفـال؛        
وثيقـة  والتنسيق والتنفيذ وختصيص املوارد لصاحل الطفل، وإدماج األهداف الدوليـة الـواردة يف               

إنـشاء هيئـات وطنيـة، أو تعزيـز     ) ج(يف الـسياسات واخلطـط الوطنيـة؛      “ عامل صاحل لألطفال  ”
 ألحـوال الطفـل     إجـراء رصـد منـتظم     ) د(القائم منها، من أجل تعزيز حقوق الطفل ومحايتـها؛          

القيام باستعراضـات دوريـة للتقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ خطـة العمـل         ) هـ (على الصعيد الوطين، و  
 .العاملية

ــسية األربعــة، احملــ   - ٤ ــة   دة يف دإن جمــاالت األهــداف الرئي ــدورة االســتثنائية املعني وثيقــة ال
واألهـداف  ) ٥٥/٢ ة العام قرار اجلمعية (أللفية  بشأن ا ، تعزز بقوة إعالن األمم املتحدة       بالطفل

وقـد جـرى التـسليم بـأن بنـاء عـامل            . اإلمنائية لأللفية، وكلها تتناول حقـوق الطفـل وتـؤثر فيهـا           
صاحل لألطفال سـيكون خطـوة رئيـسية يف سـبيل الوفـاء بااللتزامـات الـيت جـرى التعهـد هبـا يف                    

 .أللفيةلقمة المؤمتر 
يف الــدورة االســتثنائية املعنيــة بالطفــل يف  وجيــري تنفيــذ االلتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا   - ٥

سياق املتابعة املنسقة للمؤمترات الدولية الرئيسية ومؤمترات القمة األخرى، أبرزها مؤمتر القمـة             
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. ٢٠٠٢العاملي للتنمية املستدامة واملؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة، اللـذان عقـدا كالمهـا يف عـام                   
واالجتمــاع الرفيــع املــستوى ) ٦٠/١ اجلمعيــة العامــة قــرار (٢٠٠٥ومــؤمتر القمــة العــاملي عــام 

 ).٦٠/٢٦٢قرار اجلمعية العامة ( ٢٠٠٦املعقود يف عام اإليدز فريوس بشأن 
 

 االستثنائية املعنية بالطفلاجلمعية العامة التقدم احملرز يف متابعة دورة  -ثانيا  
 

 التخطيط من أجل الطفل -ألف  
بأفـضل طريقـة حتقـق مـصاحل      ستثنائية التزامها بالعمـل     كررت احلكومات يف الدورة اال     - ٦

 . عند ختصيص املواردالترتيب األول، وأن تضمن أن يكون له الطفل
 بلــدا تقريبــا قــد أعــد خطــط عمــل وطنيــة للطفــل ٥٠، كــان ٢٠٠٦ومــع انتــهاء عــام  - ٧

ه اخلطـط   ويف كثري من احلاالت جـاءت هـذ       . كمتابعة ألعمال الدورة االستثنائية املعنية بالطفل     
وشارك األطفال بصورة مباشـرة يف العديـد منـها،    . عن طريق عمليات تشاركية واسعة النطاق   

لـد   ب١٠٠أدخـل حنـو   و. كما أصدرت بعـض البلـدان نـسخا تالئـم األطفـال مـن هـذه اخلطـط         
 للحـــد مـــن الفقـــر ا الوطنيـــة العامـــة أو يف اســـتراتيجياهتأهـــدافا خاصـــة باألطفـــال يف خططهـــا

كما وضع الكـثري مـن هـذه    . جنوب الصحراءيف أفريقيا   البلدان الواقعة    حدث بالذات يف   كما
ــال،          ــف ضــد األطف ــل العن ــها، مث ــا أولويت ــيت هل ــدة للمجــاالت ال ــة جدي ــا قطاعي ــدان خطط البل
واالستغالل اجلنسي، وعمالة األطفـال، ومـرض اإليـدز، واملالريـا، واألطفـال اليتـامي وغريهـم           

لك، فقد ظلت بعض التحـديات الـشاملة لعـدة قطاعـات      ومع ذ  .من األطفال املعرضني للخطر   
 ال تظهر يف أغلب األحيـان       ،مثل محاية األطفال والنمو والتغذية يف املراحل املبكرة من الطفولة         
 .إال بصورة ضعيفة يف خطط التنمية أو استراتيجية احلد من الفقر

ى املـستويات  خططـا وحـدد أهـدافا خاصـة باألطفـال علـ      أيـضا   أعد عدد من البلـدان      و - ٨
 بصياغة خطط لتنميـة الطفـل       ، على سبيل املثال   ،فقد قامت الصني  . الدنيا من اإلدارة احلكومية   

 على أسـاس     والبلديات املدندد مكانة    حت ،ويف كرواتيا . يف مجيع مقاطعاهتا ومراكزها وبلدياهتا    
جعـل  يع  ويف الربازيـل، هنـاك تقـدم كـبري حققتـه عـدة بلـديات يف تـشج                 . وفائها حبقوق الطفل  

كمـــا حققـــت جنـــوب أفريقيـــا تقـــدما ملموســـا يف وضـــع خطـــط   . ألطفـــالل املـــدن مالئمـــة
 .الدورة االستثنائية والبلديات تدعم أهداف قاطعاتللم
، الــيت تــرتبط هبــا أحكــام )١(وهنــاك أيــضا إشــارات متزايــدة إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل  - ٩

لعمـل الوطنيـة اخلاصـة باألطفـال        وأغلـب خطـط ا    . ارتباطا وثيقـا  “ عامل صاحل لألطفال  ”وثيقة  
__________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد عاهداتجمموعة املة، األمم املتحد )١( 
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تشري إىل االتفاقية أو إىل املالحظات اخلتامية للجنة املعنيـة حبقـوق الطفـل بـشأن تقـارير الـدول                    
عتـراف بـصكوك حقـوق اإلنـسان األخـرى، مثـل اتفاقيـة              ال ا يتزايدكما  . األطراف يف االتفاقية  

ختـاذ إجـراءات   طفـال وا أللعمـل  ال بـشأن حظـر أسـوأ أشـكال        ١٨٢منظمة العمل الدولية رقـم      
، باعتبارهـا   )٢( والربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقـوق الطفـل        فورية للقضاء عليها،  

 .جزءا من إطار خطط العمل الوطنية
 

 االستثمار يف تربية األطفال -باء  
ــه عــادة       - ١٠ التقــدم يف التخطــيط مــن أجــل حتقيــق األهــداف اخلاصــة باألطفــال، مل تواكب
النسبة لكثري من البلدان، هناك حاجـة إىل تعزيـز العالقـة بـني              بف. تثمارات الالزمة لألطفال  االس

 .إعداد اخلطط وبني عمليات امليزنة
 يف مـؤمتر  تعلن زالت البلدان النامية ككل بعيدة جدا عن الوفاء بااللتزامات اليت أُ          امو - ١١

، عنــدما وافقــت  ١٩٩٥ن عــام  القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة الــذي عقــد يف كوبنــهاغ      
مـن ميزانيـات     وسـطيا  يف املائة    ٢٠صيص  دعا إىل خت  ي  ذال“ ٢٠/٢٠” اتفاقاحلكومات على   
وخـالل  . املساعدة الرمسية للتنمية، من أجل اخلدمات االجتماعية األساسية       من  البلدان النامية و  

زانيـــات  يف املائـــة مـــن مي٤ مل ختـــصص البلـــدان الناميـــة ســـوى ٢٠٠٤ - ١٩٩٤الفتـــرة مـــن 
 .)٣( يف املائة للدفاع١٠ يف املائة للتعليم، بينما خصصت ١٠احلكومات املركزية للصحة و 

ورغم أن أغلب االسـتثمارات يف تربيـة األطفـال تـأيت مـن مـوارد وطنيـة، مبـا يف ذلـك                      - ١٢
 أن  موارد األسر نفسها، فإنه ينبغي للبلدان النامية ال سيما أقل البلدان منوا أن يكون مبقـدورها               

مـارس يف  /وقـد حتـسنت تـدفقات املعونـة منـذ شـهر آذار        . تعتمد على الدعم من اجملتمع الدويل     
، والـذي  ٢٠٠٢ عـام  املكـسيك ، ب يف مونتريي ذي انعقد   أعقاب املؤمتر الدويل لتمويل التنمية ال     

 يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل            ٠,٧حث البلدان املتقدمـة علـى حتقيـق هـدف ختـصيص             
، قررت جمموعة الدول الصناعية الثمـان يف اجتمـاع    ٢٠٠٥ويف عام   .  رمسية للتنمية  كمساعدة

ففي ذلـك العـام،   . باملعونة وختفيف الديونفيما يتعلق القمة الذي عقدته آنذاك زيادة التزاماهتا       
 مــن )٤(يف املائــة ٠,٣٣أي  بليــون دوالر، ١٢٤وصــل جممــوع املــساعدات الرمسيــة للتنميــة إىل 

 يف املائـة تقريبـا   ٦,١وقـد ذهـب مـن هـذه املعونـة     . تج القومي احمللي يف البلدان املاحنةإمجايل النا 
__________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣، واملرجع نفسه، اجمللد ٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد  )٢( 
 الفائـدة املـضاعفة للمـساواة بـني         ‐املـرأة والطفـل     : ٢٠٠٧حالـة العـامل الـصاحل لألطفـال         ) اليونيـسيف (انظر   )٣( 

 ).٢٠٠٦نيويورك، (اجلنسني 
قاعــدة البيانــات اإلمنائيــة بــشأن املعونــة املقدمــة مــن أعــضاء جلنــة   لتعــاون والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي، جلنــة ا )٤( 

 .موقع جلنة املساعدة اإلمنائية على اإلنترنت: املساعدة اإلمنائية
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 يف املائـة مليـاه      ٤,٨ يف املائـة للـصحة اإلجنابيـة، و          ٢,٣ يف املائة للصحة، و      ٣,٨إىل التعليم، و    
 .)٥(الشرب والصرف الصحي

ا من املطلـوب لتحقيـق      تدفقات املعونة اليوم أقل كثري    ما زالت   ورغم التقدم امللموس،     - ١٣
ــة لأللفيــة، وعلــى األخــص متويــل االســتثمارات األ   ــة األطفــال  األهــداف اإلمنائي ساســية يف تربي

 وهـي الفـارق بـني       - غـرة املاليـة   ثالهـذه   د   ولس .توقعت الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية     كما
تـستطيع أن حتـشده مـن    ما حتتاجه البلدان النامية لالستثمار من أجل حتقيق األهـداف وبـني مـا          

 ال بــد مــن زيــادة احلجــم الكلــي للمــساعدة الرمسيــة للتنميــة إىل نــسبة تقــدر بنحــو   -مواردهــا 
وهكـذا جنـد    . )٦(٢٠١٥يف املائة من الناتج القومي اإلمجـايل للبلـدان الغنيـة حبلـول عـام                 ٠,٥٤

ميكـن  م حـىت    أنه ال بد للكثري مـن احلكومـات واجملتمـع املـدين مـن زيـادة مـستويات اسـتثماراهت                   
 .هم أفضل بداية ممكنة حلياهتمالوفاء حبقوق األطفال وإعطاؤ

قـد   وإن كان متزايدا، تأيت املعونات مـن مـصادر غـري حكوميـة، و              ،وعلى نطاق أصغر   - ١٤
مـن  تـدفقات  الكـون  توقـد  .  بليـون دوالر   ١٥ إىل مـا يقـرب       ٢٠٠٥صلت تقـديراهتا يف عـام       و

لكنـها متيـل إىل أن تكـون موجهـة بـصورة فعالـة لـدعم                كثريا، و هذا النوع من املساعدات أقل      
 .األطفال

 
 التشريع من أجل حقوق الطفل -جيم  

ضــمان هــذه احلقـــوق يف   التأكــد مــن   كفالــة حقــوق الطفــل،    لطــوات  اخلمــن أهــم    - ١٥
ــة ووجــود آليــات لتنفيــذها والرجــوع إليهــا    ــدان  . التــشريعات الوطني وقــد أدرجــت بعــض البل

دســاتريها، بينمــا أدرجــت بلــدان أخــرى هــذه احلقــوق يف قوانينــها حقــوق األطفــال حتديــدا يف 
 بلـدا قـد    ٩١، كـان    ٢٠٠٥ويف هناية عـام     .  مظامل لألطفال خصيصا   أمناءولوائحها، أو عّينت    

 بلدا فقـط    ٦١محاية األطفال من العنف، مقابل      حتسني  أعاد النظر يف املعايري القانونية من أجل        
 .٢٠٠٠ عام
وهنـاك حاجـة إىل     . هنـاك فجـوة كـبرية بـني التـشريعات وتنفيـذها           ال تـزال    ومع ذلـك     - ١٦

إنــشاء مؤســسات عنــدما ال تكــون موجــودة، باإلضــافة إىل تعزيــز تلــك املؤســسات الــيت تنفــذ   
 .قوانني محاية األطفال بالقدر الكايف وتتيح الرجوع إىل هذه القوانني

__________ 
ل التنميــة، تقريــر التعــاون يف جمــاجلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف اجملــال االقتــصادي،  )٥( 

 .١٩، اجلدول ٢٠٠٦ عام
 لنــدن .خطــة عمليــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة: االســتثمار يف التنميــةمــشروع األمــم املتحــدة لأللفيــة،  )٦( 

 .٢٠٠٥إيرثسكان، 
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ألطـراف وتـشجيع هـذه      وتواصل اللجنة املعنية حبقوق الطفـل رصـدها جلهـود الـدول ا             - ١٧
ــود ضــمانا لت  ــقاجله ــع ال واف ــشريعات م ــود  الت ــواردة يف بن ــة ال ــال  ”الوثيق ــامل صــاحل لألطف “ ع

 دولــة مــن الــدول األطــراف تقاريرهــا إىل ٩٣وقــد قــدم حنــو . واالتفاقيــة املعنيــة حبقــوق الطفــل
 كمــا قــدمت اللجنــة تفــسرياهتا ملــضمون األحكــام الــواردة يف . ٢٠٠٢مــايو /أيــار اللجنــة منــذ

. االتفاقية من خالل مالحظاهتا اخلتامية وإصدار تعليقـات عامـة حـول مـواد معينـة يف االتفاقيـة                  
هــذه التفــسريات واملالحظــات إرشــادات للــدول األطــراف عنــد وضــعها خلطــط عمــل   وتــوفر 

 . وبرامج تتعلق باألطفال وتنفيذ مثل هذه اخلطط
 

 مشاركة األطفال -دال  
ئية من ممثلـي األطفـال مـن خمتلـف أحنـاء العـامل، بينمـا سـاهم                  استفادت الدورة االستثنا   - ١٨

ومنــذ ذلــك . فوتوغرافيــةه مــن بيانــات أو رســومات أو صــور  و مبــا أرســلآخــرينعــدة آالف 
احلني، وكما يتضح من تقارير الكـثري مـن الـدول األعـضاء، أصـبح األطفـال جيعلـون أصـواهتم                     

 جمتمعاهتم احمللية، بـل وعلـى مـستوى         مسموعة بصورة متزايدة، يف أسرهم، ويف مدارسهم ويف       
كما كان هناك العديد من املبادرات املدعومة بالتكنولوجيـا، لـتمكني         . وضع سياسات بالدهم  

 . األطفال من املشاركة يف املناقشات اليت دارت عرب احلدود
  ليـــشيت-وأجريـــت دراســـات استقـــصائية وطنيـــة يف األرجنـــتني والربازيـــل وتيمـــور    - ١٩

ادت دزاو.  دول أخرى لقياس آراء الشباب حول قضايا التنمية الوطنية املختلفـة           وسورينام ويف 
 تـومي   نبيـساو وسـا    -مهارات الصحفيني الشبان يف كثري من البلدان، مثل بورونـدي وغينيـا             

يعــرب فيــه األطفــال عــن منتــدى معتــرف بــه “ الثمــاين الــشباب”وأصــبحت قمــة . وبرينــسييب
ــة الرمســي  همشــواغل ــؤمتر القم ــار  يف م ــة الكب ــادرات  .  للثماني ــا أن مب ــن أجــل   ”كم الرياضــة م
يف العديد من البلدان، وفرت وسيلة ملشاركة الشباب وتوصيل رسائل هلـم إلكـساهبم     “ التنمية

ومـع ذلـك،   . مهارات يف احلياة، مـع تـشجيع نـشاطهم البـدين والترفيـه عنـهم يف الوقـت نفـسه              
م املــشاركة الالئقــة للــشباب يف صــنع زال هنــاك جمــال واســع إلدخــال حتــسينات علــى تنظــي مــا
 .)٧(قرار يف كثري من البلدان، مع ضمان حرية التعبري هلمال
 

 بناء الشراكات من أجل إعمال حقوق الطفل - هاء 
إحـدى أســس نـضال الــسنوات اخلمــس املاضـية مــن أجــل حتقيـق األهــداف املوضــوعة      - ٢٠

ومات واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص      ومتتلك احلك .  يف أمهية الشراكات   تلصاحل األطفال متثل  
__________ 

الـذي  “ ةيـوم املناقـشة العامـ   ”نظر على سبيل املثال، توصيات اللجنة املعنية حبقوق الطفل الـصادرة يف أعقـاب       ا )٧( 
 .“حق الطفل يف إمساع صوته” حول ٢٠٠٦عقد يف عام 
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أن تعـزز   التأكـد مـن     ويتعني عليها   . واملنظمات الدولية مواطن قوة خمتلفة وتضطلع بأدوار شىت       
 .  مبا تضطلع به من جهودوتقوي إحداها األخرى

وتشمل بعض األمثلة امللفتـة للنظـر احلركـة العامليـة مـن أجـل األطفـال الـيت جتمـع معـاً                        - ٢١
برملانـاً   ١٤١ الربملـاين الـدويل الـذي تـضم عـضويته احلاليـة              االحتـاد  وشـبكات؛ و   عشر منظمات 

 الــدويل لكــرة االحتــادمحايــة األطفــال مــن العنــف واالســتغالل واإلســاءة؛ ويركــز علــى وطنيــاً و
القــدم الــذي تكاتفــت جهــوده مــع جهــود النــوادي واملــشجعني مــن أجــل حتقيــق عــامل ســلمي   

منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، الـذين طـالبوا يف مـؤمترهم الـوزاري               لألطفال؛ والبلـدان األعـضاء يف       
 بوضع حـد للممارسـات الـضارة وبالقـضاء     ٢٠٠٥اإلسالمي األول عن الطفل املعقود يف عام    

على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم؛ واملؤمتر العاملي لألديان مـن أجـل الـسالم الـذي التـزم يف                    
 . مبواجهة العنف ضد األطفال٢٠٠٦مجعيته العاملية املعقودة يف عام 

 االحتــادوكــان هنــاك أيــضاً عــدد مــن املبــادرات اإلقليميــة البــارزة، ومنــها اســتراتيجية    - ٢٢
األورويب لتعزيز وصون حقوق الطفل يف سياساته الداخليـة واخلارجيـة؛ واملـداوالت احلكوميـة           

ور بشأن جعل أوروبـا وآسـيا       برلني وسراييفو وبالنسيا وسان روس    إسبانيا وإيطاليا و  الدولية يف   
املتوســط منــاطق صــاحلة لألطفــال؛ واجلهــود املبذولــة مــن اجلماعــة    األبــيض الوســطى والبحــر 

االقتصادية لدول وسط أفريقيا واللجنة االقتصادية لدول غـريب أفريقيـا مـن أجـل القـضاء علـى                   
طفـل ومنائـه؛ وإعـالن       األفريقي للربنامج املعجل لتحقيق بقـاء ال       االحتاداالجتار باألطفال؛ ودعم    

رق آســيا واحملــيط اهلــادئ شــمنطقــة الــصادر عــن املــشاورات الوزاريــة يف  انكــور -ســيم ريــب 
؛ واجلهـود املبذولـة مـن اجلماعـة الكاريبيـة           “حنو منطقة يكون فيهـا لكـل طفـل أمهيتـه          ”عنوان  ب

 . والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب للحد من عمل األطفال
أيضاً منظمات عديدة وراء جمموعة واسعة مـن املبـادرات املـشتركة عامليـاً              وقد احتدت    - ٢٣

وتـشمل هـذه املنظمـات التحـالف العـاملي مـن أجـل              . والشراكات يف دعم منها حلقوق الطفـل      
الـشراكة  توفري اللقاحـات والتحـصني؛ والـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا؛ و          

 الصحية؛ والتحالف العـاملي لتحـسني التغذيـة؛ والـشراكة مـن             دحر املالريا؛ وشبكة القياسات   ل
أجل صحة األمهات والرّضع واألطفال؛ ومبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيـات؛ ومحلـة احتـدوا               

احتــدوا يف مواجهــة اإليــدز؛ ومبــادرة القــضاء علــى جــوع األطفــال ومحلــة مــن أجــل األطفــال، 
التحــالف العــاملي مــن أجــل تــوفري اللقاحــات  بــادر مــثال، ، ٢٠٠٦ويف عــام . ونقــص تغذيتــهم

ــم          ــضة بعــض أه ــة إلضــعاف قب ــا ومــرض ذات الرئ ــريوس الروت ــدعم لقاحــات ف والتحــصني ب
ويف هذه الشراكات تـضطلع أيـضاً اجلامعـات ومؤسـسات الـسياسة             . األمراض القاتلة لألطفال  

 .العامة بدور رئيسي يف تعزيز البحث والتطور التكنولوجي
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اخلــاص كــذلك شــريكاً هامــاً يف أنــشطة واســعة التنــوع، تــشمل تــوفري وكــان القطــاع  - ٢٤
اهلبــات النقديــة والعينيــة واالســتثمارات اخلرييــة االســتراتيجية وعمليــات تبــادل املعرفــة التقنيــة    

ــدة دوراً حامســاً يف تقــدمي     . واخلــربات وباتــت التحالفــات مــع الــشركات تــؤدي بــصورة متزاي
ن أجل بقاء الطفل وتعليمه ومنع إصابته بفـريوس نقـص           خدمات لألطفال، مبا فيها تدخالت م     

اجتذب تـسونامي احملـيط اهلنـدي لعـام         فعلى سبيل املثال،    . املناعة البشرية واالستجابة اإلنسانية   
 دعماً غـري مـسبوق مـن القطـاع اخلـاص مـن حيـث املـوارد املاليـة واخلـربات يف اإلدارة                  ٢٠٠٥

دا غيــتس مــستثمراً رئيــسياً يف الكــثري مــن   اللوجــستية؛ يف حــني أضــحت مؤســسة بيــل وميلينــ  
 .األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة بالطفل

فالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يـشجع علـى حتقيـق              . والتعاون واضح أيـضاً بـني املنـاطق        - ٢٥
ليــشيت،  - تيمــوروبوليفيــا، وبــاراغواي، فقــد ســاعدت الربازيــل مــثالً . م بــني األقــاليمإثــراء قــيِّ

 يف توسـيع نطـاق الرعايـة والـدعم         بيـساو  -غينيـا   وسان تـومي وبرينـسييب،      وخضر،  الرأس األ و
الـيت  األمـراض   غـريه مـن     باإليـدز و  ني  والنـساء احلوامـل املـصاب     ملـراهقني   املقدمني إىل األطفـال وا    

 .باالتصال اجلنسيُتنقل 
 

 رصد التقدم - واو 
 البيانـات الالزمـة لرصـد       كانت هناك قبل منتصف التسعينات ثغرات حامسة األمهية يف         - ٢٦

 ٣٨فعلـى سـبيل املثـال، مل يكـن هنـاك سـوى              . حالة األطفال والنساء مشلت الكثري من البلدان      
بيانــات لرصــد مــا إذا كانــت معــدالت ســوء التغذيــة يف  تتــوفر لــديها بلــداً مــن البلــدان الناميــة 

جمموعـة  يانـات   ملـلء هـذه الثغـرات اهلامـة يف الب         واعتمـدت   . أوساط األطفال ترتفع أو تنخفض    
ــددة   ــرات املتع ــصاءات املؤش ــة      ،استق ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــن منظم ــدعم م ــسيف( ب ) اليوني

 بــدعم مــن وكالــــة التنميــــة الدوليــــة التابعــة للواليــــات ،واالستقــصاءات الدميغرافيــة والــصحية
 .)٨(املتحدة وعدة دراسات أخرى

لمؤشـرات  لعـة استقـصاءات     جممو ٢٠٠بنحو   ١٩٩٥ منذ عام    وقد جرى االضطالع   - ٢٧
يف أكثـر مـن    لـيت نفـذت     واجلولة احلالية مـن هـذه االستقـصاءات ا        .  بلد تقريباً  ١٠٠املتعددة يف   

ــرة  ٥٠ ــراً مـــن أصـــل  ٢١ عـــنبيانـــات وفر  والـــيت تـــ٢٠٠٦-٢٠٠٥ بلـــداً خـــالل الفتـ  مؤشـ
ــة، إىل جانــب     ٥٣ ــة لأللفي ــة  مؤشــراً مــن مؤشــرات األهــداف اإلمنائي االستقــصاءات الدميغرافي

للمعلومـــات الالزمـــة لرصـــد كـــرب املـــصدر الوحيـــد األتـــشكل  بلـــداً، ٤٠والــصحية يف أكثـــر  
__________ 

قيـاس مـستوى املعيـشة واستقـصاء املؤشـرات األساسـية للرفـاه        دراسـات    ،كانت االستقصاءات األخـرى اهلامـة      )٨( 
 واستقـصاء   صـحة املـرأة يف البلـدان العربيـة    ءاستقصاواالستقصاء الصحي يف العامل واستقصاء الصحة اإلجنابية و      

 .اإليدزفريوس اإلصابة بمؤشر 
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وباإلضـافة إىل ذلـك، تتـيح البيانـات الـيت مجعـت خـالل آخـر جولـة             . األهداف اإلمنائية لأللفية  
موعــة استقــصاءات املؤشــرات املتعــددة الفرصــة لتقييمــات جديــدة وأكثــر مشوليــة حلالــة   مــن جم

أيـضاً كـل   تـوفر  و. ا يف ذلك بيانات تتعلق مبؤشرات كمّية حلماية األطفـال       األطفال والنساء، مب  
ــددة و    ــصاءات املؤشــرات املتع ــة استق ــات   مــن جمموع ــصحية بيان ــة وال ــصاءات الدميغرافي االستق

 حبـسب نــوع اجلـنس ومكــان اإلقامــة ومخـسيات مؤشــر الثـروة، الــيت تــسمح     ، وخاصــةمفـصلة 
وقدمت منظمة العمل الدوليـة دعمـاً شـامالً إلجـراء     . بإجراء تقييمات رأس املال داخل البلدان     

 دراسـة استقـصائية     ٦٠مـا يزيـد علـى       أجنـز   تقديرات أكثر دقة وتفصيالً لعمالة األطفـال، وقـد          
 .وطنية لعمالة األطفال

، التنميـة  معلومات عـن  للوضعته اليونيسيف،   حاسوبيا   بلداً برناجما    ٨٢حنو  فقد اقتبس    - ٢٨
)DevInfo ( هـذه التحـسينات وغريهـا يف    و. عدلته حـسب االقتـضاء  انات ونشرها ولتخزين البي

عـامل  ”على زيادة القدرات الوطنية لرصد تنفيذ كـل مـن خطـة العمـل          تساعد  إدارة املعلومات   
وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد أنـشأت بعـض البلـدان             .  واألهداف اإلمنائية لأللفية   “صاحل لألطفال 

 وأمنـاء املظـامل، لالسـتجابة يف أغلـب األحيـان لتوصـيات              هيئات مستقلة للمراقبة، مثل املراصد    
أثنـاء نظرهـا يف تقـارير الـدول األطـراف علـى التقـدم        أيـضا   تركز اللجنـة    و. جلنة حقوق الطفل  

مبــا يف ذلــك وضــع وتنفيــذ  للوثيقــة النهائيــة للــدورة االســتثنائية،  الــذي أحرزتــه يف االســتجابة  
 .ألطفالصاحل اخطط ل

 
 “عامل صاحل لألطفال”اجملاالت األربعة الرئيسية خلطة العمل التقدم يف  - ثالثا 

. دعمـاً مباشـراً األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        تـدعم    “عـامل صـاحل لألطفـال     ”خطة العمل    - ٢٩
، وإن وباإلضافة إىل ذلك، تركز هذه اخلطة على إدخال حتسينات يف جمال محاية األطفـال الـيت            

 ال تعـد جـزءاً مـن األهـداف       ،)٥٥/٢القـرار   (أللفيـة   لحـدة    املت األمـم ر عنها إعـالن      عبَّ كان قد 
حتــدد أهــدافا الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية  علــى ذلــك، فــإن   وعــالوة. اإلمنائيــة لأللفيــة

هذا التقييم للتقـدم احملـرز يف اجملـاالت األربعـة الرئيـسية             فإن  لذلك،  . تفصيلية من أجل األطفال   
عـزز  ييف سـياق العالقـة القائمـة بـني جممـوعتني لألهـداف       م  يقـد “ لالألطفعامل صاحل   ”للخطة  

 .بعضها بعضا
 تعزيز احلياة الصحية - ألف 

فــإذا مــا أريــد هلــم العــيش خــالل   . ضــمان بقــائهمهــو الواجــب األول جتــاه األطفــال   - ٣٠
ــاجو    ــإهنم حيت ــسنوات األوىل احلامســة، ف ــة وال إىل ناألشــهر وال ــة احلرعاي ــار، مــن ماي وهــو الكب

أيـضا إىل دعـم الـنظم الـصحية الـذي ميكـن احلـصول        ولكنـهم حيتـاجون   ن، االوالد هلم  يوفره ما
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 إىل حتقيــق اخنفــاض يف “عــامل صــاحل لألطفـال ”وترمــي خطــة العمـل  . عليـه بتكــاليف ميـسورة  
ــام      ــول عـ ــسبة الثلـــث حبلـ ــسة بنـ ــال دون اخلامـ ــات األطفـ ــدل وفيـ ــع   (٢٠١٠معـ ــة مـ باملقارنـ

 بنـسبة الثلـثني     هألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل ختفيـض        ؛ ويرمـي اهلـدف الرابـع مـن ا         )٢٠٠٠ عام
وعموماً، هناك تقدم حنو حتقيق هذه األهـداف        ). ١٩٩٠باملقارنة مع عام     (٢٠١٥حبلول عام   

 .ليس بالسرعة املطلوبةولكن وغريها من األهداف ذات الصلة بالصحة، 
ل اليـوم اخلـامس     وللمرة األوىل يف عصرنا احلـديث، اخنفـض عـدد وفيـات األطفـال قبـ                - ٣١

، ٢٠٠٥  و١٩٩٠ويف الفترة بـني عـامي   . ٢٠٠٦ ماليني يف عام   ١٠دون  إىل ما   من والدهتم   
ــاطق    ــع املن ــال دون اخلامــسة يف مجي ــات األطف ــسلك  . اخنفــضت وفي ــاً، يقــدر أن ت  ١١٠وعاملي

 . ٢٠١٥ بلداً نامياً، الطريق املؤدية إىل حتقيق هذا اهلدف حبلول عام ٦٥بلدان، منها 
حبيـث ال ميكنـها   لبلدان النامية يف ابيد أن املعدل العام لالخنفاض هو معدل بطيء جدا          - ٣٢

وجـد تباينـات    توغالبـا مـا     .  بلداً إما أصبح ثابتاً أو سـاء حالـه         ١٨االجتاه يف   و. حتقيق األهداف 
ه وبنـاء علـى االجتـا   . كبرية بني املقاطعات أو األقاليم حىت يف البلدان اليت أحـرزت تقـدماً جيـداً      

 مليـون طفـل     ٤,٦احلايل، فإن عدم حتقيق اهلدف الرابع من األهداف اإلمنائية لإلمنائية يعـين أن              
ــام     ــول ع ــيموت حبل ــوب      . ٢٠١٥آخــر س ــا جن ــات ســيحدث يف أفريقي ــذه الوفي ــي ه وأن ثلث

 . الصحراء
ومع ذلك، فإنه ميكن منع وفيات األطفال دون اخلامسة من أسباب مهيمنة مثـل ذات                - ٣٣

وسـوء  ) اإليـدز  (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب    راض اإلسـهال واملالريـا واحلـصبة و     الرئة وأمـ  
فقـد كانـت    . ويـرتبط كـذلك معـدل الوفـاة بالـدخل والفقـر           . التغذية وأوضاع حديثي الـوالدة    

وتتـضح أيـضاً هـذه الـصلة        . أغىن املناطق وأسـرعها منـواً أكثرهـا جناحـاً يف ضـمان بقـاء أطفاهلـا                
وترتفع كثرياً بطبيعة احلال معـدالت وفيـات        . فيات األطفال داخل البلدان   القائمة بني الفقر وو   

 .األطفال دون اخلامسة يف أوساط األسر الفقرية
 مـن   ،فييـت نـام   وليـشيت    - تيمـور و إريتريـا وبوتـان      اوقد متكن عدد من البلدان، ومنه      - ٣٤

وتـبني   .)٣(منخفـضة نـسبيا   الفـردي   دخل  يف مستويات من الـ    خفض عدد وفيات األطفال حىت      
من البلدان الناجحة ضرورة اللجوء إىل حلـول شـديدة األثـر وقليلـة التكلفـة                املكتسبة  الدروس  

نسبياً لإلسراع يف احلد من وفيات األطفال دون اخلامسة، مبا يف ذلك حتصني األطفـال حتـصيناً             
ــد  ــامني أهمتامــاً، وتزوي ــة   لــف بفيت ــة التكميلي ــة وممارســات التغذي املناســبة، ، والرضــاعة الطبيعي

الناموسـيات  اإلماهة الفمويـة ألمـراض اإلسـهال، واملـضادات احليويـة لـذات الرئـة، و               بعالج  الو
قليلـة  ج هـي هنـج فعالـة و       ُهوهـذه الـنُ   . املعاجلة باملبيدات احلشرية، وأدوية فعالة مضادة للمالريـا       

 .نسبياالكلفة 
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وقـد شـهدت    . اكـبري  اهتمامـا شديدة األثـر الـيت لقيـت        الـ والتحصني هـو أحـد احللـول         - ٣٥
إذ حتقـق هـدف الوفيـات مـن احلـصبة مـن        : احلملة اليت نظمت ملكافحة احلصبة جناحاً ملحوظـاً       

 ١٩٩٩ويف الفتـرة مـا بـني عـامي          . ٢٠٠٥ لعـام    “عـامل صـاحل لألطفـال     ”أهداف خطة العمل    
فيهـا   يف املائـة، مبـا       ٦٠، اخنفض العدد اإلمجايل لوفيات احلصبة بنسبة تقـدر عامليـاً بــ              ٢٠٠٥ و

ضـد  لتحـصني   لعامليـة ل  تغطيـة ا  الووصلت أيـضا    .  يف املائة  ٧٥تسجيل اخنفاض يف أفريقيا مبعدل      
، ٢٠٠٥  و١٩٩٤ويف الفتــرة بــني عــامي .  يف املائــة٧٨إىل نــسبة اخلنــاق والــشهاق والكــزاز 
علــى كــزاز األمهــات واملولــودين حــديثاً مــن  مل تقــم بعــد بالقــضاء اخنفــض عــدد البلــدان الــيت  

 تومـع أنـه كانـ   . وقد شهد كذلك التحصني من شلل األطفال جناحاً كبرياً  .  بلداً ٤٩إىل   ٨٢
، فقـد  ٢٠٠٦  و٢٠٠٢بـني عـامي   مـا  هناك حاالت تفشى فيهـا شـلل األطفـال خـالل الفتـرة         

، مل يكن هناك سوى مناطق يف أربعة بلـدان مل تـتمكن       ٢٠٠٧توقفت معظمها اآلن، ويف عام      
ــداً مــن وقــف انتقــال عــدوى فــريوس     ــشراكات بــني   . شــلل األطفــال احلــاد أب وقــد أتاحــت ال

احلكومات والتحالف العاملي للقاحات والتحصني ومنظمة الـصحة العامليـة واليونيـسيف اجملـال              
وقـد جتلـت توقعـات إدخـال املزيـد مـن التحـسينات              . إلدخال حتسينات ملحوظـة يف التحـصني      

 .٢٠٠٦من خالل إنشاء مرفق التمويل الدويل للتحصني يف عام 
ومع ذلك، فإن نسبة األطفال احملصنني حتصيناً تاماً بعيدة أيضا من هدف خطة العمـل                - ٣٦
ــال  ” ــامل صــاحل لألطف ــسبة   “ع ــوغ ن ــو بل ــام  ٩٠ وه ــة يف ع ــد  . ٢٠١٠ يف املائ ــتمكن بع ومل ت

 مليــون طفــل دون الــسنة، ٢٧مــن الوصــول إىل خــدمات التحــصني الروتينيــة يف أرجــاء العــامل 
ــرأة حا ٤٠وإىل  ــون ام ــد، فقــد اخنفــضت   . مــل ملي ــى وجــه التحدي ــة الوعل التحــصني يف بتغطي

القـضاء  مل يتمكن بعد من      بلداً   ٤٩زال هناك أيضا     وما. البلدان اليت تتعامل مع حاالت طارئة     
.  عليـه  على كزاز األمهات واملولودين حديثاً، ويف حالة عجـز عـن حتقيـق هـدف القـضاء التـام                  

كــل عــام مــن كــزاز املولــودين حــديثاً ووفــاة   طفــل ٢٥٧ ٠٠٠وعاقبــة ذلــك هــي وفــاة حنــو   
بـصعوبة  وتناضـل أيـضاً حكومـات عديـدة         . ةوالدالـ  امرأة من اإلصابة بـالكزاز بعـد         ٣٠ ٠٠٠

 .  على تقدمي اخلدمات الصحيةهتاقدرضعف من أجل بلوغ أهداف التحصني نظراً ل
يا امللحـة   وإحـدى القـضا   . تشكل حتديا يف جوانب عدة    راهقني  زال أيضا صحة امل    ت وال - ٣٧

هي النشاط اجلنسي املبكر الذي ميكـن أن يكـون كـذلك نـشاطاً غـري مرغـوب فيـه أو قـسريا،                       
وقد تكون النتيجة قاتلة كما تبني من بلـدان كـثرية حيـث شـكلت               . سيما بالنسبة للفتيات   وال

. راهقـات املضاعفات املتصلة باحلمل والوالدة األسـباب الرئيـسية للوفـاة يف أوسـاط الفتيـات امل               
أيـضا إلغـراء استكـشاف مـا يعتربونـه سـلوك الكبـار مثـل التـدخني وتعـاطي                 ضع املراهقون   وخي

وتبلغ معدالت التدخني يف أوساط الشباب أشدها يف أوروبـا الغربيـة،            . الكحول أو املخدرات  
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ــانحيــث يتعــاطى التــدخني ثلــث ا  ــأثر كــذلك صــحة   .  وحنــو ثلــث الفتيــات لفتي وكــثرياً مــا تت
 .العمل املضين أو اخلطروسالمتهم براهقني امل

مــن محايــة أنفــسهم علــى أفــضل وجــه وســينجحون يف ذلــك إذا راهقــون وســيتمكن امل - ٣٨
االعتمـاد علـى    كون بإمكـاهنم    ينبغي أن ي  و. تلقوا الدعم والتشجيع من الكبار احلريصني عليهم      

رفــاههم اخلـدمات الــصحية الـيت تلــيب احتياجـاهتم مــن الــصحة النفـسية واإلجنابيــة والـيت تتعلــق ب     
، ولـدى الكـثري مـن البلـدان       .  أخالقيـة  وتقدم هلم املشورة املهنية واملـشورة دون إصـدار أحكـام          

 إىل نـسبة  إالبيـد أهنـا ال تـصل     مراهقني  برامج خمصصة لل  اتساقا مع أهداف الدورة االستثنائية،      
 .همصغرية من

اف اإلمنائيـة  يتسم بالبطء ما حيرز مـن تقـدم صـوب حتقيـق اهلـدف اخلـامس مـن األهـد            - ٣٩ 
 ١٩٩٠ ثالثــة أربــاع مــا بــني عــامي لأللفيــة املتمثــل يف خفــض معــدل الوفيــات النفاســية بنــسبة

وقد أحرزت بعـض البلـدان ذات الـدخل املتوسـط تقـدما سـريعا يف خفـض معـدل                    . ٢٠١٥ و
مرتفعـة علـى حنـو ال ميكـن قبولـه           ما زالت   إال أن معدالت الوفيات النفاسية       .الوفيات النفاسية 

ميـوت  . طاق العامل النامي، وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى وجنـوب آسـيا              على ن 
مـا زالـت   و.  احلمـل والوضـع  مـضاعفات يف كل عام أكثـر مـن نـصف مليـون امـرأة مـن جـراء                  

 يف املائــة يف ٤٣ ، مـثال ،تبلــغ: القـابالت املــاهرات ضـعيفة يف العديــد مـن بقــاع العـامل    بتغطيـة  ال
الوقايـة  وعلى الـرغم مـن أن       .  يف املائة يف جنوب آسيا     ٤١ الكربى، و    أفريقيا جنوب الصحراء  

ن فـإ من احلمل غري املقصود ميكن أن حتول دون وقوع حوايل ربع حـاالت الوفيـات النفاسـية،     
   . مليون امرأة ال سبيل هلن لتلبية احتياجاهتن املتعلقة بتنظيم األسرة١٣٧حوايل 

 مليـون طفـل     ١٩فحـوايل   . والدة من التحديات الكبرية   اخنفاض الوزن عند ال   ما زال   و  - ٤٠ 
وعالوة علـى ذلـك، مل تـنخفض حـاالت اخنفـاض            . يعانون من نقص الوزن عند الوالدة سنويا      
 .الوزن عند الوالدة على مدى العقد املاضي

 إىل تقليل انتـشار     معا واألهداف اإلمنائية لأللفية     “عامل صاحل لألطفال  ”وهتدف وثيقة     - ٤١ 
ض الوزن عنـد الـوالدة يف أوسـاط األطفـال دون سـن اخلامـسة مبعـدل الثلـث حبلـول عـام                        اخنفا

علـى  ) ١٩٩٠مقارنة بعـام     (٢٠١٥ومبعدل النصف حبلول عام     ) ٢٠٠٠مقارنة بعام    (٢٠١٠
وأحـرزت منطقتـان،    . ١٩٩٠وخفضت معظم البلدان سـوء تغذيـة األطفـال منـذ عـام              . التوايل

ــدول  دئ ومنطقــة أورومهــا منطقــة شــرق آســيا واحملــيط اهلــا    ــشرقية ورابطــة ال ــا الوســطى وال  ب
 .وتسري أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب أيـضا علـى هـذا النـهج                .املستقلة، تقدما كبريا  

  مليـون طفـل    ١٤٣ويعـاين حـوايل     .  بلـدا  ٥٨إال أن التقدم بوترية سريعة كافية ال حيققه سوى          
 .من نقص الوزن يف العامل النامي
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تمثل أفضل بداية ممكنة ملعظم األطفال يف إرضـاعهم رضـاعة ثدييـة لوحـدها خـالل                 وت  - ٤٢ 
إال أنه حاليا، ال يستفيد من الرضاعة الثدييـة لوحـدها مـن الرضـع الـذين            . األشهر الستة األوىل  

وتتزايـد هـذه النـسبة وإن كـان ذلـك بـوترية       .  يف املائة منهم٣٨يولدون يف العامل النامي سوى   
  .)٩(بطيئة

 يف املائـة    ٣٧فحـوايل   . ورغم ما أحرز من تقدم كبري، مل يتم القضاء على نقص اليـود              - ٤٣ 
 مليـون طفـل، يعـانون مـن        ٢٨٥ سنة، أو    ١٢ و   ٦  نيمن األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما ب      

 يف املائة من األسـر      ٥٠ بلدا تستهلك فيه نسبة تقل عن        ٣٦هناك حوايل   ما زال   و. نقص اليود 
 مليـون مـن املواليـد اجلـدد يف          ٣٨ ويف كل عام يفتقر      ،كفي من امللح املعاجل باليود    املعيشية ما ي  

 .)٣(العامل النامي إىل احلماية من اآلثار املزمنة لإلصابة يف املخ اليت ترتبط بنقص اليود
، زادت التغطية املتعلقة بإعطـاء جـرعتني تكميليـتني          ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٩ويف الفترة من     - ٤٤ 

 حتقـق تغطيـة     أنف بأكثر من أربعة أضعاف وتوشك مجيع املنـاطق املتـأثرة حاليـا              من فيتامني أل  
 مليـون طفـل دون سـن اخلامـسة          ١٤٠تمـل أن مـا يـصل إىل         من احمل إال أن   .  يف املائة  ٨٠بنسبة  

أربعة ماليني طفـل علـى      يف  ظهر  ت من فيتامني ألف، و    زالوا يعيشون مبؤن قليلة بشكل خطري      ما
 . شديدصعيد العامل أعراض نقص

ف  عـدم بلـوغ األهـدا      رجحاليـة للـدول الناميـة ككـل مـن املـ           وبناء على االجتاهـات احل      - ٤٥ 
، يشهد عدد من البلدان النامية تزايد معـدالت         هنفس ويف الوقت . الدولية املتعلقة بنقص التغذية   

 ومــن الــضروري إيــالء قــدر أكــرب بكــثري مــن العنايــة للرعايــة يف مرحلــة. األطفــاللــدى بدانــة ال
 .الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك وضع برامج للتشجيع على حتسني ممارسات التغذية

 متــتعهم بــصحة جيــدة وتغذيــة جيــدة تــرتبط  احتمــاالتوحظــوظ األطفــال يف البقــاء و  - ٤٦ 
.  جيـدة للـصحة العامـة والـصرف الـصحي          مـستويات ارتباطا وثيقا بتوفري املياه النظيفـة وبلـوغ         

ــةوثيقــة الوقــد دعــت   إىل ختفــيض نــسبة األســر الــيت ال متلــك ســبل    للــدورة االســتثنائيةالنهائي
 الثلـث   قداراحلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي املأمونة وامليسورة التكلفة مب          

وتتطلــب األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  . ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٠ عــام يف الفتــرة مــنعلــى األقــل 
 علـى ميـاه الـشرب املأمونـة وخـدمات الـصرف       اليت ال متلك سبل احلـصول    األسر  خفض نسبة   

 .٢٠١٥ و ١٩٩٠الصحي األساسية مبقدار النصف ما بني عامي 

__________ 
جنيـف، منظمـة    (،  االسـتراتيجية العامليـة لتغذيـة الرضـع وصـغار األطفـال           منظمة الـصحة العامليـة، واليونيـسيف،         )٩( 

 ).٢٠٠٣الصحة العاملية، 
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، اخنفضت على نطاق العامل النامي نـسبة األشـخاص          ٢٠٠٤ و   ١٩٩٠وما بني عامي      - ٤٧ 
 يف ٢٠ يف املائـة إىل  ٢٩الذين ال ميلكون سـبل الوصـول إىل مـصادر ميـاه الـشرب احملـسنة مـن         

وهذا يدل على أن العامل النامي ككل يسري حنو بلوغ اهلدف اإلمنـائي لأللفيـة املتمثـل يف                . املائة
ــول عــام         ــشرب حبل ــاه ال ــى مي ــذين ال ميلكــون ســبل احلــصول عل خفــض معــدل األشــخاص ال

 مليون طفل دون سن اخلامسة يعيـشون يف أسـر تـستخدم             ١٢٥ما زال   ورغم ذلك،   . ٢٠١٥
اهلنـد وبلـدان أخـرى حاليـا بتكثيـف          و ،ورغم قيام بـنغالديش   . مصادر غري مأمونة ملياه الشرب    

ــصرف الــصحي          ــصلة بال ــداف املت ــق األه ــامي ككــل حنــو حتقي ــامل الن ــسري الع ــا، ال ي . جهوده
مـستويات  املذكورة أعاله سيتطلب    األهداف  حتقيق  اإلسراع بوترية ما حيرز من تقدم صوب        و

  . دمات واجملتمعات احملليةمن االستثمار أكرب بكثري وشراكات أقوى بني مقدمي اخل
ــة معظــم        - ٤٨  وهكــذا وبوجــه عــام، رغــم مــا طــرأ مــن حتــسن، لــن تتحقــق بــالوترية احلالي

ومن بـني أولويـات الـسنوات املقبلـة زيـادة التـدخالت ذات        .األهداف الدولية املتصلة بالصحة   
 الفئات ضعفا مـن     األثر الكبري والفعالة من حيث التكلفة يف جمايل الصحة والتغذية لصاحل أكثر           

هـؤالء األطفـال والنـساء يف املنـاطق         مـن   العديد  يعيش  ومبا أنه من احملتمل أن      . األطفال والنساء 
ــة     هالنائيــة، فإنــ ــة املتكامل  ســيكون مــن الــالزم وضــع اســتراتيجيات تركــز علــى اإلدارة اجملتمعي

 .للمرض
 

 توفري التعليم اجليد - باء 
   إىل توســيع نطــاق وحتــسني مـا يقــدم مــن رعايــة “العــامل صــاحل لألطفـ ”تـدعو وثيقــة    - ٤٩ 

ويــشري . وتعلــيم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وال ســيما ألكثــر فئــات األطفــال ضــعفا وحرمانــا
مـا لتقـدمي الرعايـة يف مرحلـة         حوايل نصف البلـدان املقدمـة للتقـارير إىل أهنـا أقامـت دعمـا منظَّ               

ــراوح أعمــارهم     ــذين تت ــال ال ــة املبكــرة لألطف ــؤالء    الطفول ــسادسة، رغــم أن ه ــة وال ــني الثاني  ب
وتـضاعفت ثـالث مـرات     . يف الغالب سوى نـسبة صـغرية مـن الفئـة العمريـة       ميثلوناألطفال ال   

، ويـستفيد   ٢٠٠٤ و   ١٩٧٠نسبة األطفال املـسجلني يف التعلـيم قبـل االبتـدائي مـا بـني عـامي                  
 املـسجلني فيـه حـوايل       تبلـغ نـسبة    مليـون طفـل يف مجيـع أرجـاء العـامل و            ١٢٤منه حاليا حـوايل     

إال أن هناك مـيال إىل إعطـاء التعلـيم قبـل االبتـدائي أولويـة دنيـا يف امليزانيـات                  .)١٠(يف املائة  ٣٧
قـرية  ومييل األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واألطفال املنتمني إىل األسر الف             .احلكومية
 .إىل التغيب

__________ 
ــة،     )١٠(  ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــع   منظمـ ــيم للجميـ ــوفري التعلـ ــاملي لتـ ــد العـ ــر الرصـ  ٢٠٠٧، تقريـ

 ).٢٠٠٦ باريس،(
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إىل زيـادة نـسبة التـسجيل الـصايف يف املـدارس            ية  أهداف الدورة االسـتثنائ    أيضا   رميوت  - ٥٠ 
ــدة إىل      ــة جي ــة بديل ــرامج تعليمي ــشاركة يف ب ــة أو امل ــام   ٩٠االبتدائي ــول ع ــة حبل  ٢٠١٠ يف املائ

وتتطلب األهداف اإلمنائية لأللفية أن يـتمكن األطفـال حبلـول عـام             . ٢٠٠٠مقارنة بأرقام عام    
لعديـد  دى ا ولـ  .ة كاملة للتعليم االبتـدائي     يف مجيع أرجاء العامل من إكمال دورة دراسي        ٢٠١٥

التعلـيم االبتـدائي    يف  بـدء   المن البلدان حاليا برامج ترمي إىل تشجيع األطفال الذين بلغـوا سـن              
ــى االلتحــاق باملدرســة  ــيم     . عل ــسجيل يف التعل ــغ صــايف الت ــة ككــل، بل ــدان النامي ــسبة للبل وبالن

ويوشك العديد مـن    . ١٩٩٩املائة يف عام     يف   ٨٣ يف املائة، بعد أن كانت نسبته        ٨٥االبتدائي  
  .قق التسجيل الكاملأن حيالبلدان حاليا 

ويقوم أيـضا العديـد مـن البلـدان ذات االحتياجـات اإلنـسانية بتنظـيم محـالت ناجحـة                      - ٥١ 
 ٢٠٠٥فعلى سبيل املثال، أدت اجلهود املبذولة يف أفغانستان عـام            .حلفز املواظبة على الدراسة   

 “مرحبا بكـم يف املدرسـة     ”وجتمع مبادرة   . ل مرة يف املدارس    فتاة ألو  ٥٢٩ ٠٠٠إىل تسجيل   
اليت تقوم هبا نيبال بني محالت للتسجيل تركز على الفتيات والفئات احملرومة وخطـوات ترمـي         

، ممـا أسـفر   ٢٠٠٥ على الصعيد الوطين يف عـام    اجلهد انطاق هذ وُوسع  . إىل حتسني بيئة التعلم   
ويف أوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـا        . يف املائـة   ١٢ التعليم االبتدائي حبـوايل      عن زيادة يف التسجيل يف    

نيجرييا وأماكن أخرى، تساهم الربامج املدرسية املتعلقة بامليـاه والنـهوض بالتـصحاح               و  املتحدة
والصحة العامة يف جعل املدارس أكثر جاذبيـة لألطفـال وأيـضا يف إشـراكهم يف تعزيـز الـصحة                    

 .يئيةالشخصية والصحة الب
تقـيس  وستقـصائية متعلقـة باألسـر       البيانـات املـستمدة مـن دراسـات ا        ورغم ذلك، فإن      - ٥٢ 

بيانات إدارية عن التـسجيل تقـدر أن عـدد األطفـال غـري              مقرونة ب املواظبة الفعلية على الدراسة     
، تـشري البيانـات    نفـسه لعـام لوبالنـسبة  . ٢٠٠٥ مليون طفـل يف عـام   ٩٣امللتحقني مبدارس بلغ   

ــغ   اإل ــم يبل ــة لوحــدها إىل رق ــون طفــل؛ و ٧٢داري ــة مــن هــؤالء األطفــال هــم   ٥٧  ملي  يف املائ
لفتيان والفتيات على حد سواء، توجد أكرب املشاكل املتصلة باملواظبـة علـى             يف حالة ا  و. فتيات

طفــال الــذين يعيــشون يف وتــؤثر مــشاكل املواظبــة علــى األ ،الدراســة يف املنــاطق الريفيــة النائيــة
وباإلضـافة  .  أو دينيـة أو لغويـة أو أقليـات أخـرى، ويف أوسـاط األطفـال املعـاقني                  ةيأقليات عرق 

إىل ذلـــك، ال حيـــرز العديـــد مـــن األطفـــال، ال ســـيما يف البلـــدان الـــيت هلـــا معـــدالت تـــسجيل 
األطفــال الــذين يبــدؤون العمــل و. منخفــضة، مــا يكفــي مــن التقــدم للمــرور إىل الــصف التــايل 

مـــن حيـــث أداؤهـــم املدرســـي واســـتعدادهم يتـــضررون لـــيمهم بكيفيــة منتظمـــة قبـــل إهنـــاء تع 
 .لمشاركة يف اجملتمع على حد سواءل
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مــا زالــت ففــي عــدد كــبري مــن البلــدان  .وتــشكل التكــاليف إحــدى املــسائل الرئيــسية  - ٥٣ 
 “والـدروس اخلاصـة   ”الرسوم باهظة ويتحمل الوالـدان أيـضا تكـاليف الكتـب والـزي الرمسـي                

ــى      ومــن أ. اإلضــافية والنقــل  ــادة القــدرة عل ــاء الرســوم املدرســية وزي ــة إلغ ــر اخلطــوات أمهي كث
ومـن التـدابري األخـرى تقـدمي        . استيعاب الزيـادة يف عـدد التالميـذ الـيت سيـشجعها هـذا اإللغـاء               

 .الوجبات اجملانية
، حقـق حنـو     ٢٠٠٥فبحلـول عـام      .حرز تقدم كبري صوب حتقيق تكافؤ اجلنسني      وقد أُ   - ٥٤ 

إال أنـه  ، )١١(النامية تكافؤ اجلنـسني يف جمـال التـسجيل يف التعلـيم االبتـدائي      بلدا من البلدان   ٩١
ــا زالــت   ــن الفتيــات غــري امل    ٤٨هنــاك حــوايل  م لتحقــات باملــدارس االبتدائيــة    مليــون فتــاة م

 .يقرب من ثالثة أرباعهن ينتمني إىل خمتلف الفئات املهمشة وما
ففـي بعـض البلـدان تبلـغ نـسبة           .كـربى حتسني نوعية الـتعلم مـن التحـديات ال        ما زال   و  - ٥٥ 
ويـؤثر كـثريا غيـاب امليـاه واملرافـق الـصحية يف العديـد             . أو أكثر  ٥٥ إىل املعلم الواحد     طالبال

يف بلـغ سـن الدراسـة        مليـون طفـل      ٢٠٠وأكثـر مـن     . من املدارس على الفتيات بشكل خـاص      
 يـضر بـصحة األطفـال       وهـذا ال   .)١٢(مجيع أرجاء املعمور مصابون بالطفيليات والدودة الكبدية      

وتؤدي اإلصابة بالدودة الصنارية مثال إىل فقر الدم الذي قد يـؤثر            . أيضا فحسب بل بتعليمهم  
  . على قدرة األطفال على التعلم

صوب حتقيق األهداف املتصلة بتسجيل اجلميع والتقليل مـن          حرز تقدم كبري  وعموما أُ   - ٥٦ 
قائمة فيما يتعلق باملواظبـة علـى الدراسـة      ما زالت   ة   أن حتديات كبري    إال .التفاوت بني اجلنسني  

 . ونوعية التعلم
االســتثمار يف جمــال النمــاء يف مرحلــة الطفولــة   :ألعــوام املقبلــةلولويــات األومــن بــني   - ٥٧ 

هج ابتكاريـة ملـساعدة أكثـر األطفـال معانـاة مـن احلرمـان علـى املواظبـة علـى                     املبكرة؛ واتباع نُ  
م؛ وكفالة مراعاة املـدارس الحتياجـات األطفـال؛ والـسعي إىل حتقيـق              الدراسة وإكمال تعليمه  

 .جلودة؛ واجتذاب مزيد من الفتياتا
 

__________ 
، تقرير أداء عن تكافؤ اجلنسني والتعليم االبتدائي      : لاطفإحراز تقدم من أجل األ    منظمة األمم املتحدة للطفولة،      )١١( 

 ).٢٠٠٥نيويورك، (
 )١٢( Partnership for Child Development, “School-Age Children”, Their Nutrition and Health, 

www.schoolsandhealth.org. 
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 توفري احلماية من االعتداء واالستغالل والعنف - جيم 
ــدورة           - ٥٨  ــد ال ــذ عق ــال من ــة األطف ــدم يف حتــسني محاي ــن تق ــا أحــرز م ــاوت م ــسم بالتف يت

جماالت من قبيل مجع البيانـات وتـسجيل املواليـد والتقليـل        فقد أحرز تقدم كبري يف       .االستثنائية
من عمالة األطفال، ويقوم العديد من البلدان بتنفيذ خطط أو بتنقيح األطـر القانونيـة للتـصدي            

ك حتـديات مـستمرة يف العديـد مـن اجملـاالت، مبـا يف         اهنـ ما زالـت    إال أنه    .للعنف ضد األطفال  
ــصراعات املــ    ــال يف ال ــك اســتخدام األطف ــضارة، واالجتــار   سلحة، واملمارســات التقذل ــة ال ليدي

 .واهلجرة
وحقــق العديــد مــن البلــدان الناميــة معــدالت مرتفعــة للغايــة يف جمــال تــسجيل املواليــد     - ٥٩ 

إال أن معدالت تـسجيل املواليـد يف بلـد واحـد             . يف املائة  ١٠٠وبعضها وصل بالفعل إىل نسبة      
   . يف املائة٥٠تقل عن  زالت مامن كل ثالثة بلدان يف العامل النامي 

، علـــى ٢٠٠٢ دولـــة يف عـــام  ١٣ دولـــة، بعـــد أن كـــان عـــددها    ١١٧وصـــدقت   - ٦٠ 
ــاري   ــول االختيـ ــةالربوتوكـ ــل  التفاقيـ ــوق الطفـ ــشأن حقـ ــا بـ ــصراعات  تشـ ــال يف الـ راك األطفـ

بيع األطفـال   ب بلدا على الربوتوكول االختياري املتعلق       ١٢١وصدق أيضا حوايل    . )١٣(املسلحة
ــتغال ــة  واسـ ــواد اإلباحيـ ــاج املـ ــاء ويف إنتـ ــددها   ، )١٤(هلم يف البغـ ــان عـ ــد أن كـ ــدا يف ١٥بعـ  بلـ

 .٢٠٠٢ عام
عنـد العمـل علـى منـع     جيـب اتباعهـا   ووافق العديد مـن احلكومـات أيـضا علـى مبـادئ           - ٦١ 

جتنيد األطفال واستخدامهم يف الصراعات املسلحة أو كفالة اإلفراج عنـهم وإعـادة إدمـاجهم،            
ماية األطفال من جتنيـدهم أو اسـتخدامهم علـى حنـو     حب ما بينته التزامات باريس    على حنو  ،مثال

الـيت اعتمـدها    وهـي املبـادئ     غري مشروع مـن جانـب القـوات املـسلحة أو اجلماعـات املـسلحة                
 رتع الـسالح لـ ويف العديد من البلدان، وضعت حكومات البلـدان والـشركاء بـرامج            .  بلدا ٥٩

 اعدة األطفال اجلنـود الـسابقني علـى اكتـساب مهـارات جديـدة             وإعادة اإلدماج ملس  والتسريح  
 .والعودة إىل جمتمعاهتم احمللية

 املمثل اخلاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والـصراعات املـسلحة أفـاد             ومع ذلك فإن    - ٦٢ 
، يعمـل أكثـر مـن    “ت الـيت تـثري القلـق   احلـاال ” حالـة مـن   ٣٠ أنـه يف أكثـر مـن     ٢٠٠٦يف عام   
وتوجد أكرب أعداد األطفال اجلنـود، ويـشكلون حـوايل الثلـث، يف             . ل كجنود  طف ٢٥٠ ٠٠٠

أيضا يقـاتلون يف الـصراعات الـدائرة يف عـدة            األطفال   لكنوأفريقيا جنوب الصحراء الكربى،     
__________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣، اجمللد جمموعة املعاهداتمم املتحدة، األ )١٣( 
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللد  )١٤( 
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وحـىت يف البلـدان الـيت يبـدو ظاهريـا أهنـا تـنعم               . بلدان آسـيوية ويف أجـزاء مـن أمريكـا الالتينيـة           
ويـسقط  . آلالف من األطفال أعضاء يف عصابات الشوارع املـسلحة        بالسالم، أصبح عشرات ا   

 ٢ ٠٠٠ويـصاب أو يقتـل يف كـل عـام حـوايل         . العديد من األطفال اآلخرين ضـحايا للحـرب       
  بــسبب الــتفجريات االنتحاريــةحتــصىوتــسقط أعــداد ال  )١٥(طفــل مــن جــراء األلغــام األرضــية

 .فات احلرباملتفجرات من خملاألجهزة املتفجرة املرجتلة أو  أو
ــة ملــن يقومــون      - ٦٣ اضــطلع جملــس األمــن بــدور هــام يف جمــال الــدعوة إىل املــساءلة الدولي

 ١٦١٢ فقد طلب اجمللـس، علـى سـبيل املثـال، يف قـراره      . بتجنيد احملاربني األطفال ويستغلوهنم   
إنشاء آلية للرصد واإلبـالغ عـن سـتة أنـواع بعينـها مـن االنتـهاكات حلقـوق الطفـل                     ) ٢٠٠٥(

القتل والتشويه، واالختطاف، ومهامجة املدارس واملستشفيات، والعنف اجلنـسي، وجتنيـد           : هي
وجيري العمل هبذه اآلليـة علـى سـبيل التجربـة يف     . األطفال، ومنع وصول املساعدات اإلنسانية   

 . سبعة بلدان
وبــالرغم مــن ارتفــاع عــدد ســكان العــامل مــن األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني     - ٦٤

 إىل عـام  ٢٠٠٠ يف املائـة يف الفتـرة املمتـدة مـن عـام          ٢ة والسابعة عـشرة بنـسبة قـدرها         اخلامس
 يف ١٠، فقد شهدت الفتـرة نفـسها اخنفـاض عـدد األطفـال الناشـطني اقتـصاديا بنـسبة                  ٢٠٠٤

 يف املائة مع اقتران ذلك باخنفاض غري مسبوق يف عـدد            ١١املائة، وعدد األطفال العمال بنسبة      
 .)١٦(ارسون أعماال خطرةاألطفال الذي مي

فحـسب تقـديرات    . بيد أن هناك أشكاال أخرى من اسـتغالل األطفـال ال تـزال قائمـة               - ٦٥
 مليـون شـخص مـن     ٢,٤٥العـامل يف أي وقـت مـن األوقـات           يف  منظمة العمل الدوليـة، يوجـد       

وينتــهي .  يف املائــة٥٠ و٤٠املتجــر هبــم يعملــون بالــسخرة، تتــراوح نــسبة األطفــال فــيهم بــني  
ويقـدر عـدد األطفـال      . مر بأغلب الفتيـات املتجـر هبـن إىل االسـتغالل أو االعتـداء اجلنـسيني               األ

 مليون طفل تقريبـا، منـهم مليـون طفـل ُيعتقـد أهنـم               ١,٨الذين وقعوا يف شراك جتارة اجلنس بـ        
ويعـد إنتـاج وتوزيـع املـواد     . متورطون يف تلك التجارة يف منطقـة جنـوب شـرق آسـيا وحـدها           

فقد فتحـت شـبكة   . ها آخر من أوجه االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية    اإلباحية وج 
وأصبح العديـد مـن     . اإلنترنت األبواب أمام عدد ال حصر له من القنوات اجلديدة لنقل الصور           

 .األطفال ضحايا ملن يشتهوهنم جنسيا

__________ 
 )١٥( Machel Review, Thematic Paper (2007). 
 ).٢٠٠٦جنيف، مكتب العمل الدويل، (، هدف يف املتناول: وضع حد لعمل األطفالمنظمة العمل الدولية،  )١٦( 
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اجلمعيـة  وكان العنف ضد األطفال موضوع دراسة قام هبا خبري مـستقل وأُحيلـت إىل                - ٦٦
وأشار التقريـر إىل أن قـدرا كـبريا مـن العنـف املوجـه ضـد األطفـال                    .)١٧(٢٠٠٦العامة يف عام    

يزال متواريا، ويـشمل ذلـك القتـل، والعنـف املـسلح، والعقـاب البـدين، والتحـرش والعنـف                     ال
 اجلنسي، والعنف يف إطار نظم الرعاية ونظام العدالة، والعنف يف املرتل ويف نطاق األسـرة ويف               

وشددت الدراسة على أن مجيع أشكال العنف ضد األطفـال ميكـن منعهـا وأن              . البيئة الدراسية 
 .أيا منها ال ميكن تربيره

النمـسا،  : ويتصدى العديد مـن البلـدان للعنـف ضـد األطفـال، مبـا فيهـا البلـدان التاليـة                    - ٦٧
سائل ذات  حيث استحدثت املدارس برامج موجهة لألطفـال األصـغر سـنا مـن أجـل تنـاول املـ                  

الــصلة بــالعنف اجلنــسي مــن منظــور الطفــل؛ وكرواتيــا، حيــث أعــدت احلكومــة خطــة شــاملة   
؛ وغيانا، حيث شرعت احلكومـة يف إذكـاء الـوعي؛           “سبع خطوات حنو مدرسة آمنة    ”عنواهنا  

 .والنرويج، حيث يعمل شركاء رئيسيون على الترويج ملبدأ عدم التهاون مطلقا مع التحرش
 يف املائة من األطفال اخلارجني على القـانون متـهمون   ٩٠ أن أكثر من وجدير بالذكر  - ٦٨

والغالبيـة العظمـى مـن األطفـال احملتجـزين          . بارتكاب جـرائم بـسيطة وأهنـم بـال سـوابق جنائيـة            
ــدان قــوانني تتــسق   . تثبــت إدانتــهم بعــد بــل مل ُيقــدموا إىل احملاكمــة   مل وقــد ســنت معظــم البل

 إال أهنا كثريا مـا تعجـز عـن تنفيـذها حيـث تلجـأ إىل سـجن        أحكامها مع اتفاقية حقوق الطفل   
 بلـدا عـل األقـل يـسمح         ٣١ومثـة   . األطفال منذ املخالفة األوىل بدال من اعتبـاره امللجـأ األخـري           

ويعاين األطفـال   . باستخدام العقاب البدين يف األحكام الصادرة ضد األطفال الرتكاهبم جرائم         
ن علـى   واجههـا األطفـال اخلـارجو      مـن املـشاكل الـيت ي       من ملتمـسي اللجـوء والالجـئني العديـد        

 .القانون
ومن أكثر املمارسات التقليديـة املنطويـة علـى اسـتغالل األطفـال تفـشيا ظاهرتـا زواج                   - ٦٩

 إىل “عامل صـاحل لألطفـال  ”وهتدف وثيقة . األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى أو بترها      
 تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى أو بترهـا حبلـول عـام             احلد من الزواج املبكر والقسري ووقف     

ففـي  . لكن هذا اهلدف لن يتسىن حتقيقه إذا ما أُخذت يف احلسبان االجتاهـات احلاليـة              . ٢٠١٠
ــام  ــشرين       ٢٠٠٥ع ــة والع ــشرين والرابع ــني الع ــراوح أعمــارهن ب ــاليت تت ــساء ال ــغ عــدد الن ، بل

 مليـون   ٦٠ن الثامنـة عـشرة أكثـر مـن          وتزوجن يف ذلك العام أو كن قد تزوجن قبل بلـوغ سـ            
 بلـدا علـى     ٣٠وال تـزال ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى أو بترهـا متفـشية يف                    . امرأة

األقــل يف أفريقيــا والــشرق األوســط فــضال عــن انتــشارها بــني جمتمعــات املهــاجرين يف أوروبــا   
__________ 

 )١٧( Paulo Sérgio Pinheiro ،World Report on Violence against Children)       جنيـف، دراسـة األمـني العـام لألمـم
 ).٢٠٠٦املتحدة عن العنف ضد األطفال، 
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 اإلبقــاء علــى اجلــنني ومثــة ممارســات أخــرى تعتمــدها بعــض اجملتمعــات منــها . وأمريكــا وآســيا
 .حسب جنسه وقتل األجنة األنثوية

إضــافة إىل ذلــك، يــشب املاليــني مــن األطفــال يف مجيــع أحنــاء العــامل وقــد فقــدوا أحــد  - ٧٠
وهنــاك عــدد مــن األطفــال أكثــر مــن ذلــك بكــثري مهــدد باالنفــصال عــن   . أبــويهم أو كليهمــا

ــة ومــرض ا     ــار النامجــة عــن الفقــر واإلعاق ــدز أو مــن جــراء أزمــات مثــل   األســرة نظــرا لآلث إلي
 .  الكوارث الطبيعية والرتاعات املسلحة

، يف جمال مجـع    ٢٠٠٢االستثنائية يف عام    الدورة  وبالرغم من التقدم احملرز، منذ انعقاد        - ٧١
البيانات املتصلة مبسائل محاية األطفال، فال تـزال هنـاك مؤشـرات رئيـسية غائبـة إىل حـد كـبري                     

، على سبيل املثال، مل حتتو اخلطـط اإلمنائيـة          ٢٠٠٦ففي عام   .  القرار يف خمتلف مستويات صنع   
 بلــدا ناميــا ٢٤الوطنيــة ومــا يناظرهــا مــن اخلطــط بيانــات هامــة تتعلــق حبمايــة األطفــال إال يف   

 .تقريبا
 

 مكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية - دال 
ــق ا      - ٧٢ ــدم يف جمــال حتقي ــن التق ــة م ــة باإلصــابة   أُحــرزت درجــات متفاوت ــداف املتعلق أله

 .بفريوس نقص املناعة البشرية واألطفال
ــر مــن   - ٧٣ ــالفريوس مــن األم إىل    ١٠٠فقــد وضــع أكث ــرامج ملنــع انتقــال اإلصــابة ب  بلــد ب

الطفل، إال أن عددا من تلـك البلـدان مل يقـم بعـد بتوسـيع نطـاق هـذه الـربامج لتحقيـق تغطيـة                        
، مل يتلــق العــالج الوقــائي املــضاد للفريوســات  ٢٠٠٥ويف عــام . كاملــة علــى الــصعيد الــوطين 

ــة البــــشرية مــــن األم إىل الطفــــل،     ــابة بفــــريوس نقــــص املناعــ ــة ملنــــع انتقــــال اإلصــ العكوســ
 امرأة من احلوامل املصابات بـالفريوس الـاليت يقـدر عـددهن مبـا يفـوق املليـوين            ٢٢٠ ٠٠٠ إال

قيـق اهلـدف الـدويل املتمثـل يف         ومل تنجح إال سبعة بلدان يف إحراز تقدم ملحوظ حنـو حت           . امرأة
 يف املائـة مـن األطفـال املـصابني، وهــذا     ٨٠، لنــسبة ٢٠١٠ضـمان تـوفري العـالج، حبلـول عـام      

بتوفري مضادات الفريوسات العكوسـة لتقليـل نـسبة انتقـال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل حبلـول                    
 يف املائـة علـى   ٤٠بح ، وهو العام الذي يقع يف منتصف املدة الزمنيـة احملـددة، لتـص         ٢٠٠٥عام  

ومـن بـني هـذه البلـدان، كانـت بوتـسوانا هـي              . األقل من النساء احلوامـل املـصابات بـالفريوس        
البلد الوحيد من أفريقيا جنوب الصحراء الذي حقق تقدما يف هذا اجملال، يف هذه املنطقـة الـيت            

 .ال تزال األكثر تأثرا مبرض اإليدز
مليــة، فــإن بــطء عمليــة توســيع نطــاق الــربامج   وحــسب تقــديرات منظمــة الــصحة العا  - ٧٤

الوطنيــة ملنــع انتقــال اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مــن األم إىل الطفــل أســفر يف عــام 
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 مليـون  ٢,٣ عن بلوغ عدد األطفال دون سن اخلامسة عشرة املـصابني بـالفريوس حنـو               ٢٠٠٦
 من هـؤالء    ٧٨٠ ٠٠٠ يقرب من    وكان ما . طفل، انتقلت اإلصابة إليهم مجيعا تقريبا من األم       

ومــع .  طفـل ١١٦ ٠٠٠األطفـال يف حاجـة إىل العـالج إال أنـه مل يتلقــه منـهم بالفعـل إال حنـو        
ذلك، فهناك تقدم ملحـوظ يف جمـال حـصول األطفـال علـى العـالج، وتـشري تقـديرات منظمـة               

 منـهم يف    الصحة العاملية إىل أن معدل األطفـال الـذين حـصلوا علـى العـالج مقارنـة مبـن كـانوا                    
وُيعـزى هـذا    .  يف املائـة تقريبـا     ٥٠ بنـسبة    ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٥حاجة إليه ارتفعت من عـام       

االرتفاع الكبري إىل عوامل عدة منها تكثيف التركيز الدويل على احتياجات األطفال املـصابني              
 بفريوس نقص املناعة البشرية، وإظهار العديد من حكومات البلـدان الـيت تـشتد فيهـا معـدالت            
اإلصابة التزاما أكرب بالعدالـة يف فـرص احلـصول علـى العـالج، وحـدوث اخنفـاض ملحـوظ يف                     

 . أسعار مضادات الفريوسات العكوسة يف العامني املاضيني
: وال تزال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني املراهقني والـشباب تـشكل حتـديا               - ٧٥

 ماليـني شـخص تقريبـا، تتـراوح أعمـارهم بـني             ١٠فربع املصابني بالفريوس حاليـا، وإمجـاليهم        
 يف  ٤٠وعلـى الـصعيد العـاملي، يـشكل الـشباب نـسبة              .)١٨(اخلامسة عشرة والرابعـة والعـشرين     

 .)١٩(٢٠٠٦املائة من اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية بني البالغني يف عام 
ــا علــى تكثيــف اإلجــراء    - ٧٦ ات الراميــة إىل محايــة وتعمــل احلكومــات مــع شــركائها حالي
 مليون طفـل يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء فقـدوا أحـد أبـويهم أو كليهمـا بـسبب                  ١٢يناهز   ما

 بلدا على األقل قد وضـع خطـط عمـل وطنيـة            ٢٠، كان   ٢٠٠٦وحبلول منتصف عام    . اإليدز
وإضـافة إىل ذلـك،   ). E/ICEF/2007/5 مـن  ٣٤انظر الفقـرة    (تتعلق باليتامى واألطفال الضعفاء     

 الواقعة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء والـيت متتلـك بيانـات تتعلـق                 ٢٣ من البلدان الـ     ١٥فإنه يف   
باجتاهـات املواظبـة علــى الدراسـة بـني األطفــال الـذين تتـراوح أعمــارهم بـني العاشـرة والرابعــة         
عشرة الذين فقدوا أبويهم، تبني من هذه البيانات اخنفـاض درجـة التفـاوت يف هـذا اجملـال بـني                  

وتوجد يف الكامريون وكينيا ومالوي وموزامبيق برامج لتحويـل         . يتامى وغريهم من األطفال   ال
املبالغ النقدية يف بعض املناطق األكثر فقرا فيها تستفيد منها األسر اليت يتعرض أطفاهلـا بـشكل                 

بيـد أن نطـاق الـربامج املنفـذة حاليـا           . خاص خلطر اهلـرب مـن املـرتل أو التـسرب مـن املـدارس              
 . د بدرجة ال تسمح بإحداث األثر املنشودحمدو

__________ 
 Roland Monasch and Mary Mahy, "Young people: the centre of the HIV epidemic", in Preventingانظـر   )١٨( 

HIV/AIDS in Young People: A Systematic Review of the Evidence from Developing Countries, WHO 

Technical Report Series No. 938, chap.2, David A. Ross, Bruce Dick and Jane Ferguson, editors (Geneva, 

World Health Organization, 2006). 
 )١٩( UNAIDS, AIDS Epidemic Update(Geneva, December 2006). 
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وهنــاك حاجــة إىل إقامــة شــراكات ذات حمــور تركيــز أدق مــن أجــل محايــة األطفــال     - ٧٧
وأصــدر الربنــامج املــشترك املــشمول  . املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أو املتــأثرين بــه 

ليونيسيف دعوة عاملية للتحـرك     اإليدز مع ا  /برعاية متعددة واملعين بفريوس نقص املناعة البشرية      
ــدواء         ــائي ب ــضادات للفريوســات العكوســة والعــالج الوق ــوفري العــالج بامل ــن أجــل ضــمان ت م

 يف املائــة مــن األطفــال املــصابني، وذلــك  ٨٠ ، لنــسبة ٢٠١٠كوترميوكــسازول، حبلــول عــام  
اميـة  كجزء من االستراتيجيات الـشاملة للـصحة العامـة وبـاالقتران مـع التـدخالت األخـرى الر                 

 .إىل احلفاظ على حياة األطفال
وأُقيم عدد من الـشراكات اجلديـدة لتعزيـز االسـتجابة العامليـة، مبـا فيهـا املرفـق الـدويل                      - ٧٨

UNITAIDلشراء األدوية   
وخطـة الطـوارئ الـيت وضـعها رئـيس الواليـات املتحـدة لإلغاثـة                 )٢٠(

ــدز   ــن اإلصــابة باإلي ــاملي    . م ــصندوق الع ــوم ال ــسه، يق ــسل   ويف الوقــت نف ــدز وال ملكافحــة اإلي
واملالريا، والرعاة املشتركون للربنامج املعين بفريوس نقص املناعة البشرية، واملنظمـات الدوليـة             
غــري احلكوميــة بتقــدمي املــساعدة للحكومــات الوطنيــة مــن أجــل تكثيــف عــالج األطفــال ومنــع 

 .انتقال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل
، والـيت   “احتدوا من أجل األطفال، احتدوا يف مواجهة اإليدز       ”احلملة اليت حتمل اسم     و - ٧٩

 اليونيــسيف والربنــامج املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومنظمــة ٢٠٠٥بــادر هبــا يف عــام 
الـصحة العامليـة، هتيـئ املزيـد مـن الفـرص للحـد مـن انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني               

ــشباب  ــال وال ــد   األطف ــذا امل ــى احنــسار ه ــضا     .  والعمــل عل ــدول املاحنــة أي ــن ال ــد م ــام العدي وق
 يف املائة على األقل من مواردها ملكافحة اإلصابة بالفريوس، بني األطفـال             ١٠بتخصيص نسبة   

ــشمالية        ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــدا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــها أيرلن ــد، ومن ــى وجــه التحدي عل
 . ةوالواليات املتحدة األمريكي

. ومع ذلـك، فإنـه مـن الـضروري زيـادة املـوارد املخصـصة لتلبيـة احتياجـات األطفـال                     - ٨٠
 )٢١( بليـون دوالر ٣٠وتشري التقديرات إىل أنه حبلول هناية العقد ستكون هنـاك حاجـة إىل حنـو      

__________ 
 هــو مبــادرة قامــت هبــا حكومــات الربازيــل وشــيلي وفرنــسا واململكــة UNITAIDاملرفــق الــدويل لــشراء األدويــة  )٢٠( 

وهو يهدف إىل توفري مصدر متويل لعمليات شراء أدوية ذات جودة بأسعار ُمخفضة لـربامج           . املتحدة والنرويج 
وتـشمل كيانـات    . واإليدز واملالريـا والـسل    الرعاية الصحية اليت تتصدى لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية          

منظمــة الــصحة العامليــة، واليونيــسيف، والربنــامج املــشترك  : منظومــة األمــم املتحــدة املــشاركة يف هــذه املبــادرة 
ويــشارك يف املبــادرة أيــضا الــصندوق العــاملي . املــشمول برعايــة متعــددة واملعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

انظـــر . كلينتـــون، ومؤســـسة بيـــل وملينـــدا غيـــتس. واملالريـــا، ومؤســـسة ويليـــام جملكافحـــة اإليـــدز والـــسل 
http://www.unitaid.eu. 

 الربنـامج املـشترك املـشمول برعايـة متعـددة           ٢٠٠٥بناء على تقييمات االحتياجات من املوارد اليت قام هبا لعـام             )٢١( 
 .ناعة البشريةواملعين بفريوس نقص امل
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لكفالة توفري استجابة معززة بقوة من أجل تلبيـة احتياجـات األطفـال املـصابني بفـريوس نقـص                   
 .لبشرية أو املتأثرين بهاملناعة ا

 
 سبل املضي قدما - رابعا 

أصــدرت اجلمعيــة العامــة منــذ ســبعة أعــوام إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة وفيــه أكــد      - ٨١
ــهم حنــو     ــدول واحلكومــات جمــددا واجب ــع ســكان العــامل، ال ســيما أضــعفهم،   ”رؤســاء ال مجي

الســتثنائية الــسابعة والعــشرين ويف الــدورة ا .)٢٢(“ أطفــال العــامل، وهــم جيــل املــستقبلوخباصــة
للجمعية العامة املعقودة منذ مخس سنوات، دعت اجلمعية كافة أفراد اجملتمع إىل االنـضمام إىل               

 .)٢٣(حركة عاملية من شأهنا أن تساعد على بناء عامل صاحل لألطفال
، مبـا يف ذلـك االخنفـاض الكــبري يف    ٢٠٠٢وقـد أُحـرزت جناحـات ملحوظـة منـذ عـام        - ٨٢

 الوفاة بني األطفال بسبب احلـصبة، والتراجـع احلـاد يف عـدد حـاالت شـلل األطفـال،                معدالت
 ال تــزال هنــاك ،ومــع ذلــك. واالرتفــاع املــثري لإلعجــاب يف نــسبة القيــد يف املــدارس االبتدائيــة 

حتديات تواجهنا، منـها كفالـة احلفـاظ علـى حيـاة عـدد أكـرب بكـثري مـن األطفـال، وحـصوهلم                        
وال تـزال   .  وتوفري احلماية املالئمـة هلـم مـن العنـف واالسـتغالل واإليـذاء              على التغذية السليمة،  

العديد من البلدان تواجه قيودا تكبل أنظمة اإلمـداد اخلاصـة هبـا وحتـد مـن قـدرهتا علـى كفالـة                       
توافر فرص احلـصول، علـى نطـاق واسـع وبـشكل منـصف، علـى اخلـدمات األساسـية احلامسـة               

ورغم وجود منـاذج ُيحتـذى هبـا        . ة األطفال ومنوهم ومحايتهم   األمهية بالنسبة للحفاظ على حيا    
 الـيت متـس حيـاهتم، فـإن     تملشاركة أوسع نطاقا من جانب األطفال والـشباب يف اختـاذ القـرارا       

 . هذه املشاركة نادرا ما ُتدمج يف صلب املمارسات احمللية واألنظمة الوطنية
وهــي . التمييــزيف  العدالــة أو والكــثري مــن هــذه التحــديات تكمــن جــذورها يف غيــاب  - ٨٣

. تنشأ عن اإلخفاق يف توسيع مظلة احلقوق اليت ينعم هبا بعض األطفال لتشمل مجيـع األطفـال                
من شك يف أن فرص األطفال املولودين يف بلدان متقدمة النمو يف بلـوغ عـامهم األول أو                    وما

. لـودين يف البلـدان الناميـة      استكماهلم التعليم االبتدائي أرجح بكثري جدا من فرص نظرائهم املو         
واألطفال من األقليات اإلثنيـة أو املولـودين يف بيئـة ريفيـة غالبـا مـا تقـل فـرص حـصوهلم علـى                         
قدر مالئم من الرعاية الصحية أو املاء النظيف والصرف الصحي باملقارنة بأقراهنم مـن الفئـات                

ملـساواة تفـشيا هـو التفـاوت        ولعـل أكثـر أنـواع عـدم ا        . االجتماعية املتسيدة أو من قاطين املدن     
بني الصبيان والبنات يف التمتع باحلقوق املقررة للطفل حيث كثريا ما مينع التمييـز علـى أسـاس                  

__________ 
 .٥٥/٢ من القرار ٢انظر الفقرة  )٢٢( 
 .٢٧/٢- من القرار دإ٧انظر الفقرة  )٢٣( 
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نوع اجلنس البنات من االستفادة من اخلدمات األساسية، وتكمن فيه أسـباب تعرضـهن خلطـر                
 .العنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف

اء والفقراء، وبني الفئـات الغالبـة واألقليـات، وبـني الـصبيان             وتباين األحوال بني األغني    - ٨٤
والبنات ال يزال، كمـا كـان دائمـا، علـى درجـة كـبرية مـن التفـاوت بـل أن الفجـوة تتـسع يف                     

 حنـو   احـرز تقـدم   ُتلفـرد و  امتوسـط دخـل     بـرغم أن البلـدان يـزداد فيهـا          بعض من أجزاء عاملنـا،      
ــة  ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــل   وتـــنص ب. حتقيـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــه اتفاقيـ ــبس فيـ وضـــوح ال لـ

وبروتوكوالهـــا االختياريـــان، وإعـــالن األلفيـــة، والوثيقـــة اخلتاميـــة للـــدورة االســـتثنائية علـــى   
الضرورة احلتمية ألن تبدأ حياة األطفال كافة بداية على أحسن ما يكون مبـا يكفـل هلـم أعلـى                    

يم واحلمايــة مــن العنــف  مــن التعلــامــستوى مــن الــصحة ميكــن احلــصول عليــه ومــستوى مالئمــ
وهلـذا كلـه، فـإن األهـداف        . واالستغالل واإليذاء، وفرصة إبداء الرأي فيما ميسهم من قرارات        

اإلمنائية لأللفية، إذا أُلقيت عليها نظرة فاحصة يف سياق معايري حقوق اإلنسان وإعـالن األلفيـة     
ــة ال لألطفــ      ــة حقــوق الطفــل، هــي حبــق أهــداف لــصاحل األطفــال كاف ــر حظــاً واتفاقي  ال األوف

 .فحسب
، ومهـا العامـان املتـوخى أن تتحقـق         ٢٠١٥  و ٢٠١٠إن الدرب املؤدي بنا إىل عـامي         - ٨٥

وسيتطلب حتقيق هذه األهـداف     . فيهما معظم األهداف ذات الصلة باألطفال، سيكون عسريا       
بــذل جهــود غــري مــسبوقة للتغلــب علــى العقبــات الــيت ميكــن جتاوزهــا؛ مبــا يف ذلــك األزمــات    

نــسانية، واآلثــار املترتبــة علــى اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، وزيــادة الفجــوة بــني  اإل
وكما يتبني لنـا مـن   . الدخول يف مجيع أحناء العامل، والشواغل املرتبطة بآثار اهلجرة وتغري املناخ  

 التحــديات الــيت واجهتنــا يف اآلونــة األخــرية، مــن أمــواج تــسونامي احملــيط اهلنــدي إىل الــشرق   
ــات         ــإن األزم ــور وغــري ذلــك كــثري، ف ــا ودارف ــبحريات الكــربى يف أفريقي ــة ال األوســط ومنطق

وتستلزم هـذه العقبـات التـزام اليقظـة         . اإلنسانية تشكل خطرا فوق العادة يتهدد حقوق الطفل       
 .وتكثيف أمناط التعاون الدويل بقدر أكرب

وبالنـسبة لألطفـال،    . احلمايةوستساهم التكنولوجيات احملسنة يف إحراز التقدم وتوفري         - ٨٦
تتمثل املكاسب احملتملة، على سـبيل املثـال، يف تكنولوجيـات  االتـصاالت الـيت تفـتح األبـواب                    

ــشرية    ــة مــن املعــارف الب ــضا مــن   . املوصــدة للمخزونــات اهلائل ــستفيد األطفــال أي وينبغــي أن ي
ون الفعـال فيمـا بـني       البحوث الطبية احلامسة األمهية واستحداث اللقاحات اجلديدة، ومـن التعـا          

بلــدان اجلنــوب مــن أجــل نقــل التكنولوجيــا واملعــارف والعــالج األكثــر تــوافرا واأليــسر ســعرا   
 .للعديد من أمراض الطفولة
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، فمـن شـأن ذلـك أن يقـوض إىل     “عـامل صـاحل لألطفـال     ”وإن مل يتسن بلوغ أهداف       - ٨٧
.  ومـا بعـده    ٢٠١٥ل عـام    حد كبري اجلهود املبذولة حنو حتقيـق طموحـات إعـالن األلفيـة حبلـو              

واالجتاهات احلالية تدعو إىل استجابة معززة من جانب احلكومات يف حـدود قـدراهتا، وزيـادة      
االلتزامات من جانب اجملتمع الـدويل، وإقامـة شـراكات أوسـع نطاقـا وأكثـر تركيـزا مـن أجـل                      

 .حتقيق أهداف الدورة االستثنائية املعنية بالطفل
فسيتعني علـى احلكومـات     . ا، كما كانا دائما، االلتزام والتنفيذ     واألمران اجلوهريان مه   - ٨٨

واجملتمع املدين والدويل االسـتمرار يف االضـطالع مبـسؤولية تعزيـز واسـتدامة البيئـة املواتيـة الـيت                  
 . ميكن لألسر فيها أن تكفل ألطفاهلا البقاء والنمو

ــرة      - ٨٩ ــاء الفت ــازع أثن ــسه دون من ــذي ســيطرح نف ــسؤال ال ــن  ٢٠١٥-٢٠١٠وال ــيت م  ال
املتوخى أن تتحقق فيها أهداف الدورة االستثنائية واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة هـو مـا إذا كـان                   
هذا العامل الذي ينعم برخاء غري مسبوق قد بذل مـا يكفـي مـن املـوارد وااللتزامـات مـن أجـل          

يل هـل سـيكون اجملتمـع الـدو       : وسـيربز سـؤال آخـر هـو       . إعمال حقوق األطفال يف كل مكـان      
ــام         ــال يف ع ــيواجهها األطف ــيت س ــشاكل ال ــصدي للم ــتعداد املناســب للت ــستعدا االس  ٢٠١٥م

 . بعده وما
إن الدرس املستفاد من جتارب الـسنوات اخلمـس املاضـية هـو أنـه بـالرغم مـن إمكانيـة                    - ٩٠

إحراز تقدم هائل إذا ما ُوجدت اإلرادة لتحقيق ذلـك، فـال يـزال علـى احلكومـات وشـركائها                    
وجيــب علــى اجملتمــع الــدويل، إذ يعقــد املــداوالت بــشأن       . ملزيــد لــصاحل األطفــال  أن تبــذل ا

ــة املتعــددة، أال ينــصرف قــط عــن التركيــز الــذي يوليــه إىل قــضايا األطفــال     . التحــديات العاملي
 .فنوعية جمتمعات الغد ورخاؤها يعتمدان على النجاح يف إعمال حقوق أطفال اليوم

 


