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متابعة نتـائج   : تعزيز ومحاية حقوق األطفال   
        الدورة االستثنائية املعنية بالطفل

    متابعة الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل    
      تقرير األمني العام    

  موجز  
ــة العامـــة دإ هـــذا التقريـــر   ــرار اجلمعيـ ــا ٢٧/٢- مقـــدم اســـتجابة لقـ  املتخـــذ يف دورهتـ

ــسابعة والعــشرين املعقــودة يف عــام    ــة العامــة  ٢٠٠٢االســتثنائية ال  ٥٨/٢٨٢ ولقــراري اجلمعي
 اللذين طلبت فيهما اجلمعية إىل األمني العام أن يقدم بانتظـام تقـارير عـن التقـدم                  ٦١/٢٧٢ و

 املعنــون ٢٧/٢-عمــل الــواردين يف املرفــق امللحــق بــالقرار دإاحملــرز يف تنفيــذ اإلعــالن وخطــة ال
  .“عامل صاحل لألطفال”

ــر إىل اســتجابة معــززة مــن جانــب احلكومــات تعــاجل فيهــا علــى وجــه         ــدعو التقري وي
اخلــصوص احلــواجز والعقبــات الــيت تعيــق إحــراز نتــائج لــصاحل األطفــال احملــرومني واجملتمعــات  

  .املهمشة
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  مقدمة  -أوال   
هذا التقرير هو التقرير املستكمل العاشر عن التقدم احملرز يف متابعة الدورة االسـتثنائية                - ١

ــام       ــدت يف ع ــيت ُعق ــل ال ــة بالطف ــة املعني ــة العام ــتثنائية   . ٢٠٠٢للجمعي ــدورة االس ــك ال ويف تل
“ عـامل صـاحل لألطفـال     ” بلدا اإلعالن وخطة العمل بعنوان       ١٩٠التارخيية، اعتمدت وفود من     

سها مبوجبـه التزامـا مبجموعـة مـن         فـ الذي قطعت احلكومات على ن    ) ، املرفق ٢٧/٢-القرار دإ (
تعزيـز  ) أ: (األهداف احملددة زمنيـا لـصاحل األطفـال والـشباب مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى            

ــيم اجل ) ب(أمنــاط العــيش الــصحية؛ و   ــوفري التعل ــد؛ و ت ــة مــن االســتغالل وســوء   ) ج(ي احلماي
  .اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية) د(املعاملة والعنف؛ و 

ــشأن االلتزامــات الــيت قطعــت يف     ٢٠٠٧ويف عــام   - ٢ ــة ب ــسة عامــة تذكاري ، ُعقــدت جل
ن ، السـتعراض النتـائج والتقـدم احملـرز يف تنفيـذ اإلعـال             “عـامل صـاحل لألطفـال     ”الوثيقة املعنونة   
ويف الوثيقــة اخلتاميــة لالجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن   . وخطــة العمــل

ــة   ــة : الوفــاء بالوعــد”األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، املعنون “ متحــدون لتحقيــق األهــداف اإلمنائي
قطعت الدول األعضاء على نفسها التزاما إضافيا تعهدت مبوجبه بتسريع عجلة التقـدم صـوب               

 يقـدم هـذا التقريـر حتلـيال         )١(ويف متابعـة للتقـارير الـسابقة عـن هـذا املوضـوع            .  األهداف حتقيق
 ٢٠٠٢للتقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف املبينــة يف اإلعــالن وخطــة العمــل املعتمــدين يف عــام  

  ).٦٥/١انظر قرار اجلمعية العامة (
ة مطـردة علـى     وعلى الرغم مـن أن معـدل وفيـات األطفـال آخـذ يف االخنفـاض بـصور                   - ٣

 مل يبقـوا  ٢٠١٠ ماليـني طفـل يف عـام    ٧,٦الصعيد العاملي، تكشف آخر التقـديرات أن زهـاء       
على قيد احلياة ليشهدوا عيد ميالدهم اخلامس وأن طفال واحدا مـن كـل مخـسة أطفـال تقريبـا        

ويف حــني أن معــدل الوفيــات . دون ســن اخلامــسة يف العــامل النــامي يعــاين مــن نقــص يف الــوزن
ــية اخنفــض إىل  النفا  مــن املواليــد األحيــاء، ظــل هنــاك     ١٠٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل   ٢١٠س
 يف املائــة منــها يف البلــدان ٩٩ حالــة وفــاة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وقــع  ٢٨٧ ٠٠٠يقــارب  مــا

وعلى الرغم من إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة خبفض نسبة الـسكان احملـرومني              . النامية
تدام على مياه الشرب املأمونة، مخس سنوات قبـل املوعـد احملـدد هلـا، ال يـزال      من احلصول املس 

حيـصلون علـى      بليـون شـخص ال     ٢,٥ بليون شخص ميارسون التغـّوط يف العـراء و           ١,١هناك  
 مليـون  ٥٢التحـاق   ، مت٢٠٠٨ إىل  ١٩٩٩ويف الفترة املمتدة بني عامي      . صرف صحي حمّسن  

يقدر عـددهم    ن يف ضوء االجتاهات الراهنة سوف يظل ما       طفل آخر يف التعليم االبتدائي، ولك     
__________ 

  )١(  A/58/333       و ،A/59/274       و ،A/60/207       و ،A/61/270       و ،A/62/259       و ،A/63/308       و ،A/64/285 ،
  .A/66/258، و A/65/226 و
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 مــا يقــدر ٢٠٠٩وكــان هنــاك يف عــام . ٢٠١٥ مليــون طفــل خــارج املــدارس يف عــام  ٧٢بـــ 
 عامــا مــصابني بفــريوس نقــص  ٢٤ و ١٥ ماليــني شــاب تتــراوح أعمــارهم بــني  ٥عــددهم بـــ 

ض معــدل اإلصــابة املناعــة البــشرية، ومــن غــري املــرجح أن يفــي اجملتمــع الــدويل بأهــداف خفــ    
ويف اآلونــة األخــرية، أثّــرت موجــة اجلفــاف واألزمــة الغذائيــة   . ٢٠١٥بــالفريوس حبلــول عــام  

خسائر فادحة خاصـة يف      مليون شخص، وأحلقت     ١٣احلادة يف القرن األفريقي على أكثر من        
  .صفوف األطفال والنساء

ع عمـــق األزمـــة وعنـــدما مت وضـــع األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، مل يكـــن أحـــد ليتوقـــ   - ٤
 وال مـا سـيترتب عليهـا مـن     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨االقتصادية واملالية العاملية اليت حـدثت يف عـامي         

وعلى الرغم من النكسات الكبرية اليت جنمت عن األزمة والطفرات احلـادة يف أسـعار          . عواقب
ومـع  . املواد الغذائية والطاقة، يبدو أن العامل النـامي ككـل سـوف حيقـق العديـد مـن األهـداف                   

ذلــك، فــإن بعــض البلــدان واملنــاطق ال تــسري علــى املــسار الــصحيح صــوب حتقيــق األهــداف      
بد مـن تكثيـف اجلهـود للحـد مـن الفقـر ومعـدالت وفيـات األطفـال واألمهـات                      املطلوبة، وال 

وكـثري مـن البلـدان حباجـة اآلن إىل         . وحتسني فـرص احلـصول علـى خـدمات الـصرف الـصحي            
امج تتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة مــن أجــل التغلــب علــى آثــار ختــصيص مــوارد إضــافية كــبرية لــرب

لـذا، فمـن   . وهذا يتجاوز قدرة العديد من الدول على تعبئته مـن تلقـاء نفـسها             . الركود العاملي 
  .األمهية مبكان زيادة الدعم الدويل هلذا الغرض

وحتــدي واليــوم، والعــامل ال يــزال يواجــه أزمــة عامليــة، وعــدم مــساواة واســعة النطــاق،    - ٥
التحّضر وتغري املنـاخ، حتتـاج احلكومـات إىل إعـادة تنـشيط اسـتراتيجياهتا لالسـتجابة للمـصاحل                   

تنفيــذ اإلعــالن وخطــة العمــل حــول  لواملفتــاح . وخباصــة احملرومــون منــهم الفــضلى لألطفــال، 
يتمثـل يف الوفـاء بااللتزامـات الـواردة يف إعـالن الدوحـة بـشأن متويـل                  “ عامل صـاحل لألطفـال    ”
، وشـراكة بوسـان     ٢٠٢٠-٢٠١١مية، وبرنامج عمـل اسـطنبول ألقـل البلـدان منـوا للعقـد               التن

للتعاون اإلمنائي الفعال، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالتنميـة املـستدامة املعنونـة                 
  .)، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  (“املستقبل الذي نريده”
  

  لجمعية العامة املعنية بالطفلمتابعة الدورة االستثنائية ل  -ثانيا   
  التخطيط من أجل األطفال  -ألف   

، قدم العمل التحليلي الذي تضطلع بـه منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                ٢٠١١يف عام     - ٦
ــسياسات الــيت تركــز علــى احلــد مــن الفقــر بــني األطفــال       ) اليونيــسيف( ــيال مهمــا يوجــه ال دل

 مـن   ٥٢ نفـس العـام، أجـرى مـا جمموعـه            ويف. والقضاء على التفـاوت بـني مـستوى معيـشتهم         
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الـة األطفـال وحقـوق املـرأة        حلالبلدان املستفيدة من الربنامج أو اسـتكمل إىل حـد كـبري حتلـيال               
ــا دراســات أو حتلــيالت مواضــيعية رئيــسية تتعلــق باألطفــال والنــساء،    ٩٧وأنــتج  ــا قطري  مكتب

  .ان يف املائة منها بشكل صريح إطارا حلقوق اإلنس٧٢استخدم حوايل 
والدراسة العاملية عن فقر األطفال والتفاوت يف مستوى معيـشتهم الـيت بـدأت يف عـام                   - ٧

، هي مبـادرة جاريـة لليونيـسيف تنظـر يف احلرمـان الـذي يعـاين منـه األطفـال يف سـبعة                        ٢٠٠٧
ــاد حامســة، هــي   ــات     : أبع ــصحي، واملعلوم ــصرف ال ــاه، وال ــيم، واملي ــة، والتعل ــصحة، والتغذي ال

ممـا يرفـع    ) مهـا كرييبـايت وموزامبيـق     (، انضم َبلَدان إىل هـذه املبـادرة         ٢٠١١م  ويف عا . واملأوى
  . بلدا٥٤العدد إلمجايل للبلدان املشمولة هبا إىل 

وتشارك اليونيسيف أيضا يف دعم ختـصيص اعتمـادات يف امليزانيـة ألهـداف اجتماعيـة                  - ٨
الـضوء علـى القـضايا الـيت        وُتـستخدم األدلـة والتحليـل يف تـسليط          .  من البلدان  ١٠٢يف حوايل   

 حكومة الدعم إلجـراء     ١١٧، تلقت   ٢٠١١ويف عام   . تواجه األطفال األكثر حرمانا وأسرهم    
  .إصالح يف اجملال التنظيمي أو القانوين أو املؤسسي أو املايل

  
  تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  -باء   

وكـول االختيـاري الثالـث      تح باب التوقيع علـى الربوت     فُتا،  ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨يف    - ٩
امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق باإلجراء اخلاص بالبالغـات، وذلـك خـالل حفـل للتوقيـع                 

ويف ذلك اليوم، وقّعـت عـشرون دولـة علـى الربوتوكـول، ووقعـت عليـه منـذ                   . أُقيم يف جنيف  
وســيكون الربوتوكــول مفتوحــا جلميــع الــدول األطــراف يف   . ذلــك احلــني ثــالث دول أخــرى 

وسـوف  ). أو يف أي من الربوتوكولني االختياريني اآلخرين امللحقني هبا        (اتفاقية حقوق الطفل    
وُيــضيف هــذا الربوتوكــول آليــة إجرائيــة  . دول ١٠يــدخل حيــز النفــاذ بعــد أن تــصادق عليــه  

رئيسية للجنة حقـوق الطفـل تتـيح هلـا إمكانيـة تلقـي واسـتعراض البالغـات عـن احلـاالت الـيت                        
للتحقيـق  اكات حلقوق األطفال، فرادى أو مجاعات، وإجراء زيـارات قطريـة            تدعي وقوع انته  

وقـد أعـدت اللجنـة مـشروع        . يف مزاعم وقوع انتـهاكات جـسيمة ومنهجيـة حلقـوق األطفـال            
قواعد إجرائية مالئمة لألطفال يتضمن تفاصيل العملية الداخلية الستعراض البالغـات، وتأمـل             

  .٢٠١٢ سبتمرب/يف أن يتم اعتماده يف أيلول
وتضطلع اليونيسيف ببحوث تركز علـى العنـف ضـد الفتيـات واملراهقـات والـشابات                  - ١٠

من الشعوب األصلية، وذلك باالشتراك مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                
، وصندوق األمم املتحـدة للـسكان، ومكتـب املمثلـة اخلاصـة             )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (املرأة  
.  العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال، ومنظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة العمــل الدوليــةلألمــني

، مت يف كـــانون ٢٠٠٦، لعــام  وبنــاء علــى تقريــر األمــني العــام بــشأن العنــف ضــد األطفــال         



A/67/229
 

6 12-45131 
 

 استخدام نتائج البحوث األولية كجزء من مـسامهة تقنيـة يف اجتمـاع فريـق       ٢٠١٢يناير  /الثاين
دى األمم املتحدة الدائم املعين بقـضايا الـشعوب األصـلية، يف إطـار املوضـوع           اخلرباء الدويل ملنت  

 مـن إعـالن األمـم       ٢٢املـادة   : مكافحة العنـف ضـد نـساء وفتيـات الـشعوب األصـلية            ”املعنون  
، وأيـضا يف الـدورة احلاديـة عـشرة للمنتـدى الـدائم              “حبقـوق الـشعوب األصـلية     ة املتعلق   داملتح

/ ولدى وضـع الدراسـة يف صـيغتها النهائيـة يف كـانون األول     . ٢٠١٢مايو /يت ُعقدت يف أيار   لا
 الـــدورة الـــسابعة يفيـــة ن ســـوف ُتـــستخدم الدراســـة كجـــزء مـــن مـــسامهة تق٢٠١٢ديـــسمرب 

ويتمثـل اهلـدف العـام مـن        . ٢٠١٣مـارس   /واخلمسني للجنة وضع املرأة، املقرر عقدها يف آذار       
يـات واملراهقـات والـشابات مـن الـشعوب      هذه الدراسة يف شق ثغرات يف املعرفة عن حالة الفت        

  .األصلية الالئي يتعرضن للعنف اجلنساين
  

   املوارد لصاحل األطفالدالتعاون وحش  -جيم   
وفقا آلخر اإلحصاءات اليت أجرهتا منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف                   - ١١

ــام  ــ٢٠١١ع ــة     د، ق ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــة امل ــضاء جلن ــون دوالر يف شــكل  ١٣٣,٥م أع  بلي
 يف املائــة مــن الــدخل ٠,٣١وتــشكل تلــك املــساعدة مــا نــسبته . مــساعدة إمنائيــة رمسيــة صــافية

القــومي اإلمجــايل ألعــضاء اللجنــة، وهــي نــسبة أقــل بكــثري مــن مــستوى هــدف األمــم املتحــدة  
 يف  ٢,٧بته  نـس (وميثل هذا املبلغ من حيث القيمة احلقيقيـة نقـصانا           .  يف املائة  ٠,٧البالغة نسبته   

، ويرجـع ذلـك يف املقـام األول إىل          ١٩٩٧يف املـسامهات وذلـك للمـرة األوىل منـذ عـام             ) املائة
ويف الوقــت نفــسه، ال يــزال  . الركــود االقتــصادي اجلــاري حاليــا يف كــثري مــن بلــدان املنظمــة   

ن التعاون بني بلدان اجلنوب وغريه من أشكال التعـاون غـري الرمسـي املقـدم ألغـراض التنميـة مـ                    
كمـا تلعـب التحـويالت دورا متزايـد األمهيـة يف متويـل              . جلنة املساعدة اإلمنائية، يكتسب زمخـا     

وباإلضافة إىل ذلك، فإن عددا متزايدا من اجلهات الفاعلـة،          . التنمية، حىت يف ظل األزمة املالية     
شارك وخاصة املؤسسات اخلريية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص والـربامج العامليـة يُـ             
مبـا يف   يف التنمية ويعمل على حـشد املزيـد مـن التمويـل لـصاحل األطفـال يف مجيـع أحنـاء العـامل،          

  .ذلك من خالل آليات مبتكرة
وقد أدت زيادة التعاون مع اجلهات املاحنة إىل زيادة التنسيق وحشد مزيد مـن املـوارد                  - ١٢

 التمويـل لتحـسني القـدرة      وقدمت جهـات ماحنـة جديـدة      . لصاحل األطفال يف حاالت الطوارئ    
وقــد أضــفت اآلليــات اجلديــدة الــيت أُدرجــت يف اتفاقــات التمويــل  . علــى االســتجابة اإلنــسانية

كاالتفاقات املواضيعية القطرية املتعددة السنوات واخلاصة بدورة حمـددة، مزيـدا مـن املرونـة يف              
  .متويل الربامج، وإمكانية التنبؤ به
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  رصد التقدم  -دال   
 اليونيــسيف، مــن أجــل حتــسني النتــائج ألكثــر الفئــات حرمانــا وتــسريع وتــرية  أطلقــت  - ١٣

رصــد النتــائج مــن أجــل ”التقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، اســتراتيجيتها املعنونــة 
ــصاف  ــق اإلن ــهاج عمــل للتخطــيط الفعــال والربجمــة     ٢٠١١، يف عــام “حتقي ــوفري من ، هبــدف ت

ُيـــروِّج ) أ: (ومنـــهاج العمـــل هـــذا. ئج بـــشكل المركـــزياالســـتراتيجية ورصـــد وإدارة النتـــا
ُيعـاجل الثغـرة اهلامـة بـني الرصـد          ) ب(الستخدام البيانات واألدلة يف أنشطة الدعوة والربجمة؛ و         

ُيسهِّل رصـد النتـائج الرفيعـة املـستوى كـل ثـالث إىل              ) ج(املخرجات؛ و   /الروتيين للمدخالت 
و احملــددات الــيت ُتقيــد أو متكِّــن مــن حتقيــق   ُيحــدد الظــروف احلرجــة أ ) د(مخــس ســنوات؛ و 

ــة مــن األطفــال   ــا تنفيــذ االســتراتيجية يف  . النتــائج لفئــات معين  بلــدا يف مجيــع ٢٧وجيــري حالي
وسوف يستند تعميم مراعاة هـذه االسـتراتيجية يف مجيـع بـرامج التعـاون إىل الـدروس                  . املناطق

  .يف هذه اجملموعة األوىل من البلداناملستفادة واألدوات اليت طُورت والقدرات اليت ُبنيت 
ويف اجلولـة احلاليـة مــن الدراسـات االستقــصائية املتعـددة املؤشــرات جملموعـات معينــة،        - ١٤

ــسيف   ــيت تـــدعمها اليونيـ ــوع االستقـــصاءات  ،الـ ــصاء أُجنـــ ٦٤  بلـــغ جممـ  معظمهـــا يف ز استقـ
ــة مــن االستقــص   . ٢٠١١ عــام ــة الرابع ــا  ومــع إجنــاز اجلول ــذ ع  ١٩٩٥م اءات، فقــد أُجــري من
 مؤشـر إمنـائي يف   ١٠٠ دراسة استقصائية لألسر املعيشية تشمل مـا يزيـد عـن            ٢٣٠جمموعه   ما

، بدأت اليونيسيف العمل على اسـتحداث موقـع شـبكي           ٢٠١١ويف عام   . بلد ١٠٠أكثر من   
جديد قائم على البيانات من شأنه أن ُييسِّر إمكانيـة احلـصول علـى البيانـات، مبـا يف ذلـك مـن                       

ر التفـاعلي، وأن يتـيح للمـستخدمني إمكانيـة حتميـل البيانـات يف جمموعـة متنوعـة                   خالل التصو 
  .من األشكال وتسخريها يف التحليالت اخلاصة هبم

، جرى حتليل البيانات املستمدة مـن الدراسـات االستقـصائية الوطنيـة             ٢٠١١ويف عام     - ١٥
الـيت تـدعمها   (موعـات معينـة   لألسر املعيشية مثل الدراسات االستقصائية املتعددة املؤشـرات جمل       

اليت تدعمها وكالـة التنميـة الدوليـة       (والدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية     ) اليونيسيف
وغريهـا مـن املـصادر مـع التركيـز علـى تقيـيم قـضايا اإلنـصاف مـن                    ) التابعة للواليـات املتحـدة    

للمعلومـات املفيـدة   وال تـزال هـذه البيانـات تـشكل مـصدرا      . خـالل اسـتخدام بيانـات مفـصلة    
ت الرئيــسية الكــربى الــصادرة عــن منظومــة األمــم املتحــدة مبــا فيهــا التقريــر   ابالنــسبة للمنــشور

. “األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    التقرير السنوي املتعلـق بــ     ” و“ حالة األطفال يف العامل   ”املتعلق بـ   
ا يف ذلـك التقريـر   وقدمت أيضا مـسامهات كـبرية لتقـارير رئيـسية مـشتركة بـني الوكـاالت، مبـ            

ويــتم اســتكمال أحــدث البيانــات عــن  . الــسنوي لألمــني العــام عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
إحــصاءات األطفــال والنــساء واحلفــاظ عليهــا مــن أجــل تقــدمي معلومــات عــن األدوات التقنيــة  
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واملنهجيــة، وحملــة عامــة عــن االجتاهــات والوضــع الــراهن، وتــوفري قواعــد بيانــات عــن حــاالت   
تفاوت يف مـستوى املعيـشة، ومـوجزات إحـصائية قطريـة وتقـارير قائمـة علـى بيانـات حمـددة                    ال
  .)www.childinfo.orgانظر (

، قامــت جمموعــة مــن األفرقــة املــشتركة بــني الوكــاالت بتنــسيق   ٢٠١١وخــالل عــام   - ١٦
رات موحـدة وأدوات للرصـد، وينـاء قـدرات      أعمال الرصد وبتطوير منهجيات جديـدة ومؤشـ       

ويف . إحصائية على املستوى القطري لتحسني إعداد التقارير اإلحصائية عـن األطفـال والنـساء             
، يتطلــب حتديــد ومعاجلــة   “رصــد النتــائج مــن أجــل حتقيــق اإلنــصاف     ”ســياق اســتراتيجية  

مــا علــى املــستوى التحــديات الــيت يواجههــا األطفــال احملرومــون واألســر احملرومــة رصــدا منتظ  
وحتتــاج مبــادرات بنــاء القــدرات الراميــة إىل تقويــة هــذا الرصــد إىل حلــول مبتكــرة  . التفــصيلي

  .ومزيد من العمل
، كــان نظــام املعلومــات اإلمنائيــة التــابع جملموعــة األمــم املتحــدة ٢٠١١وحــىت هنايــة عــام   - ١٧

م تطبيقات نظـام املعلومـات   وتستخد.  بلدا ١٣٨، يدعم عمليات التكيف يف      )DevInfo(اإلمنائية  
اإلمنائية كمستودعات للبيانات الوطنية وهي ُتبلِّغ صناع الـسياسات الوطنيـة عـن الوضـع الـراهن                 

وُيشري تقييم أجري لنظام املعلومـات اإلمنائيـة إىل   . والتقدم احملرز قياسا باألهداف اإلمنائية الوطنية   
  .على الصعيد القطريأنه يقوم بدور حيوي يف رصد وتقييم تنمية القدرات 

  
  مشاركة األطفال وتعبريهم عن ذواهتم  - هاء  

حــدثت زيــادة يف مـــشاركة األطفــال والـــشباب يف وضــع الـــسياسات علــى الـــُصعد        - ١٨
ــث   ــة، حي ــشباب يف    أالوطني ــال وال ــن األطف ــد م ــسامهات يف جمــال   ســهم العدي ــدمي م وضــع تق

، ٢٠١٠سـبيل املثـال، يف عـام        علـى   ف. ٢٠١١عام  طيلة   ،السياسات وجماالت مواضيعية حمددة   
أيدت اللجنة الوطنية لليونيسف يف اململكة املتحـدة إنـشاء فريـق شـبايب يف وزارة الطاقـة وتغـري                   

 مـن   ،٢٠٥٠تعلقة بالطاقة حـىت عـام       خطتها امل املناخ إلسداء املشورة إىل احلكومة بشأن وضع        
  .خالل البحوث ومن خالل آالف املقابالت مع الشباب

ــة   ادت دواز  - ١٩ ــل الدولي ــة يف احملاف ــشباب الفعال ــضا مــشاركة ال ــسابعة  . أي ــدورة ال ففــي ال
يف ديربـان  ، املعقـودة  عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ         

جبنوب أفريقيا، أُدجمت الفئات الشبابية املهمشة يف احملادثات املتعلقة بتأثري تغري املنـاخ واحللـول               
وحتـدث مخـسة ممـثلني    . كنة للمـشاكل الـيت تواجههـا تلـك الفئـات يف مدارسـها وجمتمعاهتـا            املم

 يف إجـراءات     األطفـال  ألطفال جنوب أفريقيا بقوة يف الدورة، يف حـني شـارك عـدد كـبري مـن                
يونيـه  /وإّبان مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املنعقد يف حزيـران       . هادفة يف بلداهنم األصلية   

  .املوارد اجملتمعيةحصر  عكف الشباب على حتديد قضايا التنمية املستدامة من خالل ،٢٠١٢

http://www.childinfo.org/�
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وحــدثت أيــضا زيــادة يف عــدد الــشباب املمــثلني لبلــداهنم بــصفة منــدوبني رمســيني إىل     - ٢٠
ونـــشرت شـــعبة الـــسياسات والتنميـــة . ٢٠١١األمـــم املتحـــدة وإىل مـــؤمترات معينـــة يف عـــام 

الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة وثيقـة عـن قيمـة املنـدوبني الـشباب               االجتماعية التابعة إلدارة    
ــك         ــشاركة أولئ ــضمان أن تكــون م ــسبل ل ــضل ال ــك اإلرشــادات حــول أف ــا يف ذل ــوهتم، مب وق

ومثّـل  . تمثيلـهم يف األمـم املتحـدة      بانتـهاء   و هممـن عمليـة اختيـار     بـدءا   املندوبني جمدية بالفعل،    
 االقتـصادي واالجتمـاعي، وإىل الـدورة الـسابعة عـشرة            املندوبون الشباب الرمسيون إىل اجمللـس     

ملؤمتر األطراف، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، عددا من البلـدان أكـرب مـن عـددها يف                 
السابق، مما أدى إىل زيادة قدرهتم على التعاون، ورفع مستوى التواصـل بـني الوفـود والـشباب        

  .املشاركني يف اجملتمع املدين
  

  التقدم احملرز يف جماالت األهداف الرئيسية األربعة  -ا ثالث  
  تعزيز أمناط العيش الصحية  -ألف   

خالل السنوات األربعني املاضية، اخنفض معدل وفيات األطفـال دون اخلامـسة بنـسبة                - ٢١
ويف العقــدين املاضــيني وحــدمها، اخنفــضت وفيــات  .  يف املائــة تقريبــا يف مجيــع أحنــاء العــامل ٦٠

. ٢٠١٠ ماليــني يف عــام  ٧,٦ إىل ١٩٩٠ مليــون يف عــام  ١٢اخنفاضــا كــبريا مــن   األطفــال 
 ,وُيعزى هذا التقدم السريع أساسا إىل األنشطة واألدوات الكـبرية التـأثري الالزمـة لبقـاء الطفـل                 

  . سيما اللقاحات اجلديدة وحتسني ممارسات الرعاية الصحية وال
شـــلل األطفـــال يف رض وءة مبـــاهلنـــد مـــن عـــداد الـــدول املوبـــ  شـــطب اســـم وشـــكل  - ٢٢
ــى     ٢٠١١ عــام ــة للقــضاء عل ــادرة العاملي ــال مــرض  أكــرب إجنــاز مــن إجنــازات املب . شــلل األطف

 ومنظمــة الروتـاري الدوليــة وشــركاؤها الــشبكة  اليونيــسيفودعمـت منظمــة الــصحة العامليـة و  
فة وإسـداء  الواسعة من الناشطني يف جمال التعبئـة االجتماعيـة يف اهلنـد لتعقـب اجملتمعـات الـضعي        

ميـع األطفـال الـذين      جللقاح شـلل األطفـال بـشكل كامـل          توفري  املشورة إليها من أجل ضمان      
  . تقل أعمارهم عن مخس سنوات

ــا يف عــام         - ٢٣ ــال عاملي ــع اخنفــاض عــدد حــاالت شــلل األطف ــصف ٢٠١١وحــىت م  إىل ن
 االزديـاد   مستوى العام السابق، فال يزال عدد حوادث انتقـال فـريوس شـلل األطفـال آخـذا يف                 

اإلصـابة مبـرض شـلل األطفـال يف     يف باكستان ونيجرييا، مما يعّرض للخطر هدف القضاء علـى    
وسـتتركز اجلهـود يف الـسنة املقبلـة علـى           .  على الـصعيد العـاملي     ،٢٠١٢هناية عام   موعد أقصاه   

إقامة شـبكات للتعبئـة االجتماعيـة شـبيهة بالـشبكات املـستخدمة يف اهلنـد مـن أجـل بنـاء الثقـة                        
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أفغانــستان : وزيــادة الطلــب يف أوســاط الــسكان احمللــيني يف البلــدان الــستة ذات األولويــة وهــي
  . وأنغوال وباكستان وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا

ــى     - ٢٤ ــق بالقــضاء عل واصــلت رّضــع،  والاتهــاألميف أوســاط كــزاز مــرض الوفيمــا يتعل
 يف دعم البلدان من خالل عقـد اجتماعـات للـشركاء     منظومة األمم املتحدة القيام بدور قيادي     

 تيف أوســاط األمهــاكــزاز مــرض الالعــامليني مــن أجــل إعــادة تأكيــد التــزامهم بالقــضاء علــى   
أوغنـدا والـسنغال    (، حققت أربعة بلدان أخـرى       ٢٠١١ويف عام   . ٢٠١٥حبلول عام   واملواليد  

 يف حـني أن إثيوبيـا وإندونيـسيا         وضع البلد الـذي بلـغ مرحلـة استئـصال املـرض،           ) وغانا وليربيا 
 ١٣ومت الوصول إىل مـا يقـرب مـن          . حققتا وضع البلد الذي بلغ مرحلة االستئصال اجلزئي له        

  .  بلدا يف أكثر املناطق حرمانا بإعطائهن لقاحات الكزاز١٤مليون امرأة يف 
 مليــون طفــل بلقــاح احلــصبة مــن خــالل  ١٥٠، مت تلقــيح أكثــر مــن ٢٠١١ويف عــام   - ٢٥
وســامهت هــذه اجلهــود يف اإلبقــاء علــى معــدل اخنفــاض .  بلــدا٢٨طة حتــصني تكميليــة يف أنــش
. ٢٠٠٠ يف املائة، مبا يتماشـى مـع تقـديرات عـام      ٧٤حبدود  احلصبة عامليا   النامجة عن   وفيات  ال

ومــن أجــل إدمــاج أنــشطة أخــرى كــبرية التــأثري للحــد مــن وفيــات األطفــال، قُــدم لألطفــال يف 
، ٢٠١٢مــارس /البيانــات حبلــول آذار مقــدما  بلــدا ٢٨  أصــلمــن) ئــة يف املا٧٥(بلــدا  ٢١

)  مليـون جرعـة    ٢٣(أو احلـصبة األملانيـة      )  مليـون جرعـة    ٧٧(شلل األطفـال    مـضادة لـ   لقاحات  
وأدويــة طــاردة للديــدان   )  مليــون جرعــة ٢٤(تــدخالت أخــرى مــن قبيــل فيتــامني ألــف       أو
يـــدة املفعـــول، عنـــد تطعـــيمهم    أو ناموســـيات معالَجـــة باملبيـــدات املد  ) عبـــوةمليـــون  ٢١(

  . احلصبة بلقاح
وميثّل االلتهاب الرئوي واإلسهال السببني الرئيـسني لوفيـات األطفـال األصـغر سـنا يف                  - ٢٦

 يف املائـة مـن وفيـات األطفـال حتـت سـن اخلامـسة يف مجيـع                   ٢٩العامل، حيث يسببان ما نسبته      
 ومنظمـة   اليونيسيفودعمت  .  كل عام  ن مليوين إنسان  عأحناء العامل، مما يعين خسارة ما يزيد        

وتـوفري األدويـة    على صعيد اجملتمعـات احملليـة،       مراض الطفولة   ألالصحة العاملية اإلدارة املتكاملة     
األساسية، واإلشراف على العاملني يف اخلط األمامي، من أجـل معاجلـة األطفـال مـن اإلسـهال         

، باســتخدام العــالج باإلماهــة )املالريــايف البلــدان املتــضررة مــن (وااللتــهاب الرئــوي واملالريــا 
. ، واملضادات احليوية الفموية، واملعاجلـة املـشتركة القائمـة علـى األرتيميـسينني              والزنك الفموية

ــام  ــراء ٢٠١١ويف عـ ــة،      ١١,٣، مت شـ ــة الفمويـ ــالح اإلماهـ ــاس أمـ ــن أكيـ ــيس مـ ــون كـ  مليـ
ن جرعـات املعاجلـة      مليون جرعة م   ١,٨ ماليني جرعة من جرعات املعاجلة بالزنك، و       ٣,٣ و

ــة، و  ــضادات احليوي ــسينني،     ١,٥ بامل ــشتركة باألرتيمي ــة مــن جرعــات املعاجلــة امل ــون جرع  ملي
معاجلــة علــى مــستوى الــصحيني يف اجملتمعــات احملليــة الســتخدامها يف وتوزيعهــا علــى العــاملني 
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ة بلـدان  يف سـت اجملتمعـات احملليـة   يف الـصحيون  ، عـاجل العـاملون   ٢٠١١ويف عـام    . اجملتمع احمللي 
ــا ــد عـــ  مـ ــن  ٢,٥ نيزيـ ــل مـ ــون طفـ ــابة ب مليـ ــهال،   اإلصـ ــا واإلسـ ــوي واملالريـ ــهاب الرئـ االلتـ

تـاريخ، أكثـر   ذلـك ال ربـع سـنوات، حـىت    خالل مـدة أ يصبح جمموع األطفال املعالَجني     وبذلك
  .ماليني طفل ٤من 
 البلـــدان أيـــضا عـــن طريـــق شـــراء أكثـــر مـــن اليونيـــسيف، دعمـــت ٢٠١١ويف عـــام   - ٢٧
 مليـــون جرعـــة مـــن جرعـــات املعاجلـــة املـــشتركة القائمـــة علـــى  ١٩ موســـية، ومليـــون نا ٢٦

ــسينني، و ــسريعة     ١١,٥ األرتيميـ ــشخيص الـ ــارات التـ ــات اختبـ ــن جمموعـ ــة مـ ــون جمموعـ  مليـ
 يف املائــة مــن األســر املعيــشية يف أفريقيــا  ٥٠، كــان مــا يقــدر نــسبته بـــ  ٢٠١١ويف . للمالريــا

 يف  ٩٦ة واحـدة علـى األقـل، وكـان مـا نـسبته              الواقعة جنوب الصحراء الكربى ميتلك ناموسـي      
وبـــدأ توزيـــع . املائـــة مـــن األشـــخاص القـــادرين علـــى احلـــصول علـــى ناموســـية يـــستخدموهنا 

بالفعـل،  مثـاره   الناموسيات املعالَجة مببيدات احلشرات املديدة املفعول على نطاق واسـع يعطـي             
قـت إريتريـا، وسـان تـومي        وحق. حيث شهد عدد احلاالت يف مجيع أحناء العامل اخنفاضـا حـادا           

 يف املائة يف عدد حـاالت       ٥٠ ن ومدغشقر اخنفاضا بنسبة تزيد ع     ، وزجنبار ،وبرينسييب، وزامبيا 
  . أو عدد مرات التردد على أماكن تلقي عالج املالريا/املالريا املثبتة و

ويف كــثري مــن البلــدان، ميكــن أن يــشكل نفــاد خمــزون الــسلع األساســية، وخاصــة يف      - ٢٨
وتـشكل  . فق الصحية الريفية، عائقا رئيسيا أمام مكافحة األمراض الـيت تـشكل عبئـا كـبريا               املرا

مثـاال علـى مقاربـة مبتكـرة ملـسألة           “(SMS) خدمة الرسائل القـصرية مـن أجـل احليـاة         ”مبادرة  
ويـستخدم الربنـامج اإللكتـروين اهلواتـف احملمولـة          . تاليف نفاد خمزون األدويـة املـضادة للمالريـا        

إلكترونيـا لتتبـع مـستويات املخـزون األسـبوعية مـن            حصر املخـزون    لرسائل القصرية و  وخدمة ا 
وُترَسل طلبات املخـزون األسـبوعية بواسـطة        . األدوية املضادة للمالريا يف مرافق الصحة العامة      

.  إىل العاملني يف الرعاية الصحية يف كل مرفق من تلـك املرافـق  (SMS)خدمة الرسائل القصرية    
ويطّلـع مـديرو   . ى رسائل املخزون دون أي تكلفة علـى العـاملني يف الرعايـة الـصحية     مث ُيَرد عل  

إدارات الصحة باملقاطعات على البيانات املتعلقة مبستويات املخـزون عـن طريـق موقـع شـبكي                 
وكان األثر األويل يف مجهورية تنـزانيا املتحدة واعدا، حيث ُخفِّض نفـاد املخـزون مـن       . مأمون
ــسبة  ــسبة    يف امل٧٩ن ــن ن ــل م ــة إىل أق ــات  ٢٦ائ ــالث مقاطع ــة يف ث ــك   .  يف املائ ــى ذل ــاء عل وبن

وّسـع الربنـامج نطـاق      وي. النجاح، جيري حاليا تعقب أدوية إضافية، مثل األدوية املضادة للسل         
  . أخرى، مبا يف ذلك أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينياعمله ليشمل بلدانا 

ؤها، مبــا يف ذلــك برنــامج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة األمــم  وشــركااليونيــسيفوُتقــدم   - ٢٩
املتحدة لألغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة، الـدعم لـربامج التغذيـة املعتَمـدة               
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إضـافة اليـود إىل   فيتـامني ألـف، و  تـشمل   بلدا لديها برامج فعالـة يف مكمـالت         ٥٠يف أكثر من    
ــة   ــشجيع الرضــاعة الطبيعي ــح، وت ــة احلــاد     املل ــة، ومعاجلــة ســوء التغذي ــاء األغذي ــصة، وإغن  اخلال

وتضطلع اليونيسيف بدور قيادي يف جمموعـة التغذيـة العامليـة وتـؤدي دورا رئيـسيا يف                 . الوخيم
  . الشراكات املتعددة اليت تعمل على تعزيز التغذية السليمة يف مجيع أحناء العامل

 يف ٨٠ يعـانون مـن التقـزم يوجـد مـا نـسبته        مليون طفل يف العامل   ١٨٢وُيقدَّر أن حنو      - ٣٠
 يف ٥٠ويف ستة من تلك البلدان، يعاين من هذه احلالة مـا نـسبته   .  بلدا فقط  ٢١املائة منهم يف    

ويف العـامل النـامي عمومـا،       .  مـن العمـر    املائة أو يزيد من مجيع األطفال الذين مل ُيتموا اخلامـسة          
 يف املائـة علـى مـدى العـشرين          ٢٨املائـة إىل     يف   ٤٥اخنفضت معدالت التقـزم بـبطء مـن نـسبة           

ولتبويب البيانـات أمهيـة يف إبـراز أوجـه التفـاوت وفهـم              . ٢٠١٠ إىل عام    ١٩٩٠سنة من عام    
  . حمددات سوء التغذية بشكل أفضل

 مليـون طفـل دون سـن اخلامـسة مـن سـوء              ٢٥ويف العامل النامي، يعاين ما يقدر بنحو          - ٣١
. رعايـة طبيـة  على ء معرضون بدرجة كبرية للموت دون احلصول       التغذية احلاد الوخيم، وهؤال   

وعلى الرغم مـن أن عـددا كـبريا مـن أولئـك األطفـال يوجـد غالبـا يف بلـدان تـؤدي الكـوارث                          
الطبيعية الدورية واألزمات املتطاولة القدمية العهد إىل زيادة تفاقم ضـعفهم، فـإن العديـد منـهم                  

  . يعيش يف بلدان ال تتأثر حباالت طوارئ
، “حلركـة االرتقـاء مبـستوى التغذيـة       ”كاالت األمم املتحـدة بتكثيـف دعمهـا         ووتقوم    - ٣٢

املبـادرة املتعـددة   ”وتعمـل   . سواء علـى املـستوى الـوطين أو يف العمليـات علـى الـصعيد العـاملي                
 بشكل مكثف مع مـا ال يقـل عـن مثانيـة            “الوكاالت للجهود املتجددة ملكافحة جوع األطفال     

، باالسـتفادة مـن اخلـربات الـيت اكتـسبها      “حركة االرتقاء مبستوى التغذيـة ”ة يف  بلدان مشارِك 
 بـدور رئيـسي   اليونيـسيف واضـطلعت  . َبلدان ُتنفَّذ فيهمـا بـرامج جتريبيـة يف الـسنتني الـسابقتني      

 بلـدا أهنـا غـدت       ٢٤ أعلـن أكثـر مـن        ٢٠١١، ويف عـام     “حركة االرتقاء مبستوى التغذية   ”يف  
 حيــث أدخلــت حتــسينات يف قطاعــات مثــل امليــاه، ومرافــق الــصرف ،“التــبكري”ضــمن بلــدان 

وتتــيح حركــة . اإليــدز والــصحة/الــصحي، والنظافــة الــصحية، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 جهــة رائــدة مــن خمتلــف البلــدان واملنظمــات والقطاعــات،  ٢٧االرتقــاء مبــستوى التغذيــة، مــع 

طفـال الـصغار نتيجـة لـسوء التغذيـة يف أيـام        فرصة ال تعوَّض للوقاية من التقزم لـدى ماليـني األ          
  .الطفل األلف األوىل

بـرامج إغنـاء األغذيـة      حظيـت   وفيما يتعلق حباالت الـنقص يف املغـذيات الدقيقـة، فقـد               - ٣٣
ــشريعات     ــل يف ســن ت ــدعم املتمث ــذه       ٦٤يف بال ــيت ســّنت ه ــدان ال ــى البل ــادة عل ــدا، أي بزي بل

وعلى الصعيد العاملي، يـستخدم مـا نـسبته     . بلدا ٣٣ والبالغ عددها    ٢٠٠٣التشريعات يف عام    
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. املعـاجلَ بـاليود علـى حنـو كـاف         الطعـام    يف املائة من األسر املعيشية يف البلدان الناميـة ِملـح             ٧١
 يف املائـة    ٦٦وما زال معدل مشول األسر جبرعات تكميلية من فيتامني ألف عاليـا، حيـث يبلـغ                 

 يف املائـة    ٨٨ ، و ) مل تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة      باستثناء الصني اليت  (على الصعيد العاملي    
أكثـر  (التحـضريية   غري أن ما يقدر بنحو ثلث األطفـال دون سـن الدراسـة              . يف أقل البلدان منوا   

ال حيتوي نظامهم الغذائي علـى مـا يكفـي مـن الفيتـامني ألـف، وميكـن                  )  طفل  مليون ١٩٠من  
  .لفتصنيفهم على أهنم يعانون من نقص فيتامني أ

وعلى الصعيد العاملي، مل يتغري معدل الرضاعة الطبيعية اخلالـصة تغّيـرا ُيـذكر منـذ عـام                    - ٣٤
، حيث ال تزيد نسبة الرضع دون األشهر الستة من العمر الذين يتلقون رضاعة طبيعيـة                ١٩٩٠

 بلـدان  ١٠وهذا يرجع بدرجة كبرية إىل عدم إحراز تقـدم يف أكـرب       .  يف املائة  ٣٧خالصة على   
ومـن ناحيـة أخـرى، ُيظهـر حتليـل للبيانـات       . دث حجمها اختالال كبريا يف املتوسط العـاملي     ُيح
 مـن تلـك الـدول الـيت يواجـه      ٥٣ بلدا ناميا أن الرضاعة الطبيعيـة آخـذة يف االزديـاد يف            ٩٠يف  

  . كثري منها حتديات إمنائية وحاالت طوارئ كبرية
ع والصغار، أُجري حتليل لبيانـات صـادرة        وبعد إصدار املؤشرات اجلديدة لتغذية الُرضّ       - ٣٥
نظام احلـد   ”املؤشر املركَّب   ( بلدا بشأن املؤشر اجلديد املتعلق بنوعية التغذية التكميلية          ٣٦عن  

ويبني التحليـل أن ممارسـات التغذيـة التكميليـة بعيـدة عـن أن تكـون            ). “األدىن الغذائي املقبول  
  . حسني يف هذا اجملالمقبولة، وأنه يلزم تقدمي دعم قوي من أجل الت

وفيما خيص حتسني صحة األم، تشري دراسات جديدة إىل أنه يتم إحراز بعـض التقـدم                  - ٣٦
عامليـا، ويف معظـم البلـدان       احملـرز   على الرغم من أن التقـدم       النفاسية،  وفيات  اليف خفض معدل    

ف اإلمنائيـة    مـن األهـدا    ٥ليس كافيا لتحقيـق اهلـدف       ذات معدالت الوفيات النفاسية املرتفعة،      
  أثنـاء   امـرأة، ميـوت يف     ٢٨٧ ٠٠٠وال يزال عدد غري مقبول من النـساء، يقـدَّر بنحـو             . لأللفية

. ١٩٩٠ يف املائــة عــن مــستويات عــام ٤٧الــوالدة كــل عــام، وهــو اخنفــاض نــسبته  وأاحلمــل 
 يف  ٨٥يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى وجنـوب آسـيا نـسبة                النفاسـية   وفيـات   الوشكّلت  

  ). حالة وفاة٢٤٥ ٠٠٠(يف العامل النفاسية وفيات المن املائة 
وأسفر توفر تصميم عاملي على زيادة الفرص املتاحة لتحسني صـحة املـرأة والطفـل يف                  - ٣٧

عـن عـدد مـن التطـورات        ذات معدالت الوفيـات النفاسـية ووفيـات األطفـال املرتفعـة،             البلدان  
لعــام العامليــة لــصحة املــرأة والطفــل تتوجيــا وجــاءت اســتراتيجية األمــني ا. علــى الــصعيد العــاملي

ــها   ــة املنــسقة، ومن إطــالق الــشراكة مــن أجــل صــحة األم والوليــد   : للعديــد مــن اجلهــود العاملي
؛ وفرقـة العمـل الرفيعـة    ٢٠١١-٢٠٠٩والطفل، وكـذلك اسـتراتيجيتها وخطـة عملـها للفتـرة       

النفاسـية  وفيـات   ال يف احلـد مـن       املستوى املعنية بالتمويل املبتكر للنظم الصحية؛ ومحلة اإلسراع       
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 لرؤســاء الــدول املعــين بــصحة األم     ٢٠١٠يف أفريقيــا؛ ومــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي لعــام      
ــة؛ ومــؤمتر   ــاة ”والرضــيع والطفــل والتنمي .  الــذي عقــد يف واشــنطن العاصــمة “املــرأة نبــع احلي

 املــرأة والطفــل، وشــكّل اعتمــاد اســتراتيجية األمــني العــام العامليــة خطــوة هامــة يف جمــال صــحة 
وسياقا رئيسيا ميكن ضمَنه حتديد الدور الـذي سـتؤديه الـشراكة مـن أجـل صـحة األم والوليـد                     

  .والطفل يف السنوات املقبلة
وأكد أحدث تقرير لربنامج الرصـد املـشترك بـني منظمـة الـصحة العامليـة واليونيـسيف                    - ٣٨

 .األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     شرب مـن    غاية اهلدف املتعلق مبياه الـ     ، بلوغ   ٢٠١٠أنه مت، يف عام     
 مليـون شـخص يفتقـرون إىل مـصادر حمـسنة مليـاه              ٧٨٠وعلى الرغم من هذا اإلجنـاز، ال يـزال          

 بليـون شـخص يفتقـرون إىل مرافـق صـرف            ٢,٥بل إنه ملما يبعث على قلق أكـرب أن          . الشرب
ص بـدون    ماليـني شـخ    ٦٠٥ سيكون حـوايل     ٢٠١٥ويتوقع التقرير أنه يف عام      . صحي حمسنة 

 بليون شخص حمرومني من مرافق الـصرف الـصحي      ٢,٤مصادر حمسنة ملياه الشرب وسيكون      
ومـا مل ميكـن التعجيـل بالتقـدم يف جمـال الـصرف              . احملسنة يف حال استمرت االجتاهات الراهنـة      

  .٢٠٢٦الصحي، فلن يتحقق اهلدف حىت عام 
 جمــالَي الــصرف الــصحي وال تــزال الفــوارق الكــبرية بــني الريــف واحلــضر واضــحة يف   - ٣٩

وفيمــا يتعلــق بــاملرافق الــصحية، علــى ســبيل املثــال، فــإن . والتزويــد مبيــاه الــشرب علــى الــسواء
ـــ  ٩٠نــسبته  مــا يف العــراء، يعــيش يف التغــّوط  بليــون نــسمة الــذين ميارســون  ١,١ املائــة مــن ال

كان الريـف   يف املائـة مـن سـ   ٤٧وعلـى الـصعيد العـاملي، مل تكـن سـوى نـسبة              . املناطق الريفيـة  
.  يف املائــة مــن الــسكان يف املنــاطق احلــضرية٧٩تــستخدم مرافــق صــحية حمــسنة مقارنــة بنــسبة 

 بليون شخص الـذين ال ُتتـاح هلـم فـرص الوصـول إىل مرافـق صـحية حمـسنة،                     ٢,٥ومن بني الـ    
وفيما خيص مياه الشرب، ال حيـصل علـى امليـاه    .  يف املائة يف املناطق الريفية  ٧٢يعيش ما نسبته    

 يف املائــة مــن ســكان الريــف مقارنــة بنحــو  ٢٩اجلاريــة يف األنابيــب املمــدَّدة إىل األبنيــة ســوى 
ــستخدم    ٨٠ ــة مــن ســكان احلــضر؛ وي  مليــون شــخص مــصدرا غــري حمــسَّن مــن    ٦٥٣يف املائ

  . مليونا يف املناطق احلضرية١٣٠مصادر املياه يف املناطق الريفية مقارنة بـ 
ــران  - ٤٠ ــه /ويف حزي ــات املتحــدة    ، ٢٠١٢يوني ــد والوالي ــا واهلن حــشدت حكومــات إثيوبي

األمريكيــة جهودهــا، بالتعــاون مــع اليونيــسيف، يف مجيــع أحنــاء العــامل لتحقيــق هــدف طمــوح    
ويـستفيد هـذا العمـل مـن        . ولكنه ممكن التحقيق، وهو إهناء وفيات األطفال الـيت ميكـن توقّيهـا            

أطلقهـا األمـني العـام واليونيـسيف      الـيت  “كـل امـرأة وكـل طفـل    ”الزخم الذي أحدثته مبـادرة     
ومن خالل التعهد بـدعم األهـداف الـواردة         . ٢٠١٠ووكاالت األمم املتحدة األخرى يف عام       

، قطـع الـشركاء عهـدا مبـضاعفة اجلهـود الراميـة إىل              “جتديـد الوعـد   : االلتزام ببقـاء الطفـل    ”يف  
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ــة حبلــول عــام   ٥  و٤حتقيــق اهلــدفني  ــة لأللفي ، لتخفــيض معــدل  ٢٠١٥ مــن األهــداف اإلمنائي
 مــن ١ ٠٠٠ وفــاة أو أقــل لكــل ٢٠وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة يف مجيــع البلــدان إىل 

، وتركيز مزيد من اجلهود علـى الوصـول إىل أشـد األطفـال              ٢٠٣٥املواليد األحياء حبلول عام     
  . حرمانا والذين يتعذر بلوغهم يف كل بلد

مـدمرة باألطفـال وتعـّرض للخطـر املكاسـب          وال تزال األزمات اإلنسانية تلحـق آثـارا           - ٤١
ولعـل أي أزمـة إنـسانية       . اليت حتققت بصعوبة يف احلد من وفيات األطفال يف مجيع أحناء العـامل            

اجلفــاف واألزمــة مبقــدار مــا اســتحوذه  ٢٠١١أخــرى مل تــستحوذ علــى اهتمــام العــامل يف عــام 
مليون شخص يف خـضم النــزاعات    ١٣الغذائية احلادة يف القرن األفريقي، اللذان تضرر منهما        

املــسلحة، واللــذان حتــوال إىل جماعــة ضــربت أجــزاء مــن الــصومال، ممــا تــسبب يف أزمــة نــزوح   
ــسكان  ــوايل، يف عــام    . مجــاعي لل ــى الت ــاين عل ــام الث ــشديدة  ٢٠١١وللع ــضانات ال ، تلحــق الفي

 وكـان للفيـضانات   .  ماليـني شـخص يف إقلـيم الـسند         ٥أضرارا بباكـستان، حيـث تـضرر منـها          
ولقــي العديــد مــن األشــخاص حــتفهم يف الفلــبني يف كــانون  . نــدلآثــار فتاكــة يف الربازيــل وتاي

. أكتـوبر /ديسمرب نتيجة عاصفة استوائية، يف حني ضرب زلـزال تركيـا يف تـشرين األول              /األول
. توقـع خـسائر فادحـة باألطفـال والنـساء         يف أماكن أخرى    والقالقل املدنية   املنازعات  وال تزال   
الضطرابات االجتماعية والسياسية يف العامل العريب ضرورة الفهم األفضل للتطـورات           وأبرزت ا 

ــردود     . مبــا يف ذلــك أدوات الــدعوة  تقليديــة عتيقــة،  الــسياسية وتكييــف األدوات املــصممة ل
ــام        ــة ع ــا يف بداي ــوار ذروهت ــات يف كــوت ديف ــة االنتخاب ــرار الالجــئني  ٢٠١١وبلغــت أزم  بف

وُشــّرد العديــد مــن األطفــال والنــساء . كــوت ديفــوار إىل ليربيــا والــدول اجملــاورة األخــرى مــن
وأدى االســتفتاء واالســتقالل إىل نــشوء   . داخــل البلــد وارُتكبــت انتــهاكات خطــرية حبقهــم     

محايــة جمــايل أحــدث بلــد يف العــامل، هــو جنــوب الــسودان، وطرحــا أيــضا حتــديات جديــدة يف  
  .حقوق الطفل وإعماهلا

  
  توفري التعليم اجليد  -اء ب  

تربز التقارير الصادرة مؤخرا إحراز تقدم كبري يف جمال تعزيز التنميـة البـشرية والـسعي         - ٤٢
.  مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ٢ و   ١التعلـيم للجميـع وكـذلك اهلـدفني         هدف توفري   لتحقيق  

يم االبتــدائي علــى ، التحــق مبرحلــة التعلــ ٢٠٠٨ إىل عــام ١٩٩٩ويف الفتــرة املمتــدة مــن عــام  
 يف املائــة يف ٣١ مليــون طفــل، ولوحظــت زيــادة نــسبتها ٥٢الــصعيد العــاملي عــدد إضــايف بلــغ 

.  مليـون طفـل    ١٤٨القيد لاللتحاق باملرحلة الـسابقة ملرحلـة التعلـيم االبتـدائي، واسـتفاد منـها                
 سـن  وإضافة إىل ذلـك، ُخفِّـض إىل النـصف عـدد األطفـال غـري امللـتحقني مبـدارس ممـن هـم يف                    

ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى، ورغـم        . مرحلة التعليم االبتدائي يف جنوب وغرب آسيا      
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الزيــادة الكــبرية يف أعــداد األطفــال ممــن هــم يف ســن مرحلــة التعلــيم االبتــدائي، فقــد ارتفعــت     
الـذي أُحـرز يف هـذا     امللحـوظ   التقـدم   يـدل   وإىل حـد كـبري،      . معدالت االلتحاق مبقـدار الثلـث     

البلــدان املنخفــضة الــدخل  فقــد زادت . علــى زيــادة االســتثمار مــن جانــب احلكومــات  اجملــال 
 يف املائــة إىل ٢,٩جمتمعــة، احلــصة مــن الــدخل القــومي املخصــصة لإلنفــاق علــى التعلــيم مــن     

  .١٩٩٩ منذ عام ،يف املائة ٣,٨
 عـن الرصـد العـاملي لتحقيـق هـدف           ٢٠١١ووفقا ملـا ورد يف التقريـر الـصادر يف عـام               - ٤٣
ــ ــيم، ميكــن أن يوجــد، يف       وفري ت ــسلح والتعل ــرتاع امل ــة وال ــة اخلفي ــشأن األزم ــع ب ــيم للجمي التعل

هـؤالء  ، أطفال غري ملتحقني مبدارس ممن هـم يف سـن املرحلـة االبتدائيـة أكثـر مـن                    ٢٠١٥ عام
االلتحـاق باملـدارس وإكمـال املرحلـة الدراسـية تـشكالن            مـسألتا   ومـا زالـت     . املوجودين اليـوم  

ني من األطفال والشباب وتتـاثران تـأثرا شـديدا بعوامـل اجتماعيـة واقتـصادية مثـل                حتديا للمالي 
ووفقـا للبيانـات    . العمر والنوع اجلنساين والعرق واألصل اإلثين واإلعاقة واللغة والفقر واملوقـع          

 يف املائـة  ٥٣ مليـون طفـل يف سـن مرحلـة التعلـيم االبتـدائي،        ٦١األخرية، فإن ما ُيقـدر بنحـو        
 مـن التعلـيم الثـانوي مـا زالـوا      األدىن مليون مراهق يف سن املرحلة     ٧١من البنات، و    من بينهم   

ويف حـني اخنفـض عـدد األطفـال غـري امللـتحقني مبـدارس علـى         . ٢٠١٠خارج املدرسة يف عام  
 يف ماليــني ١٠٥الــصعيد العــاملي علــى مــدار اخلمــس عــشرة ســنة املاضــية، ليتراجــع عــن رقــم   

ــام ــات ا ١٩٩٠ ع ــشري البيان ــدة إىل ، ت ــدم أن جلدي ــاطؤ  التق ــدأ يف التب ــام  ب ، ٢٠٠٥احملــرز يف ع
ــامي   وركــد  ــني ع ــرة ب ــن   . ٢٠١٠ و ٢٠٠٨يف الفت ــر م ــيش أكث ــع   ٥٠ويع ــن مجي ــة م  يف املائ

األطفال غري امللتحقني مبدارس ممن هـم يف سـن املرحلـة االبتدائيـة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء                     
  .يف جنوب وغرب آسيا يف املائة منهم ٢١الكربى؛ ويعيش ما يقرب من 

 مليون طفل من األطفـال غـري امللـتحقني مبـدارس يف             ٣٤وعلى الصعيد العاملي، يتركز       - ٤٤
ويعيش ما يقرب من نصف مجيع األطفال غري امللـتحقني مبـدراس يف البلـدان املتـأثرة                 .  بلدا ٣٠
ــ ــشية يف   . زاعاتـبالن ــة باألســر املعي ــات املتعلق ــبني البيان ــدا أن احتمــال  ٤٢وت عــدم التحــاق   بل

األطفــال يف املنــاطق الريفيــة باملــدارس يبلــغ ضــعف احتمــال عــدم التحــاق نظــرائهم يف املنــاطق  
  .احلضرية باملدارس

والكثريون ممن يلتحقون باملدارس وحيضرون الـدروس يتـسربون منـها وال يـستكملون                - ٤٥
درسة دون احلـصول    وعندما يفعلون ذلك، فإهنم كثريا ما يغادرون امل       . مرحلة التعليم األساسي  

ــة والرياضــيات وحــل        ــراءة والكتاب ــل الق ــارات األساســية، مث ــاءات وامله ــارف والكف ــى املع عل
املـشاكل والــتفكري النقــدي، الــيت متكنــهم مـن االســتمرار يف الــتعلم والنمــو ليــصبحوا أشخاصــا   

ا وتوجد هذه املـشكلة علـى نطـاق واسـع يف أفريقيـ       . بالغني أصحاء ويعيشوا حياة آمنة ومنتجة     
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 يف املائـة،  ٣٧جنوب الـصحراء الكـربى، حيـث تبلـغ نـسبة املـراهقني غـري امللـتحقني باملـدارس             
الفتيـات  مـن   وُيظهر البحث أن عـددا أقـل        .  يف املائة يف جنوب وغرب آسيا      ٢٧وتبلغ نسبتهم   

 يف ٥٤ إىل ٢٠٠٧حيــث وصــلت نــسبتهن يف عــام (يــتمكنَّ مــن االنتقــال إىل املرحلــة الثانويــة 
، وُيظهــر البحــث أن أولئــك يكــنَّ أكثــر عرضــة  )ملــراهقني غــري امللــتحقني باملــدارس املائــة مــن ا

ــيم   ــن التعل ــسرب م ــد لاللتحــاق      . للت ــسني يف القي ــني اجلن ــساواة ب ــادات يف امل ــق زي ــم حتقي ورغ
 مليــون فتــاة ال يــذهنب إىل املــدارس االبتدائيــة أو اإلعداديــة،      ٥٦باملــدارس، فــإن أكثــر مــن    

. ة يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى وجنــوب وغــرب آســيايفقــدهن فــرص تعلــم مهمــ ممــا
يف مــا بــني األقليــات العرقيــة والــسكان مــن ويعتــرب معــدل القيــد لاللتحــاق باملــدارس منخفــضا 

وتزداد الفجوات يف القيد لاللتحاق باملدارس بعـد مرحلـة التعلـيم االبتـدائي              الشعوب األصلية،   
  .الريفية، وبني األغنياء والفقراءبني طالب املناطق احلضرية وطالب املناطق 

مل مـع  اوعند دمج هذه العو  . ويشكل النوع اجلنساين والفقر أقوى حاجز أمام التعليم         - ٤٦
وكـوهنن فقـريات    . غريها من العوامل األخرى، مثل الثقافة واللغة، يكون هلا تأثري سـليب للغايـة             

ــا يف آن ميثــل   ــدا،٤٩مزدوجــا يف مــا ال يقــل عــن   عائقــا وإناث ــيم    بل  حيــث ال يقــل معــدل تعل
الفتيــات املنحــدرات مــن اُألســر املعيــشية األكثــر فقــرا عــن املعــدل الــوطين فحــسب، بــل يقــل    

  .كثر فقرااألعيشية املسر األكذلك عن متوسط معدل تعليم البنني املنحدرين من 
النتقـال  ويف كثري من األحيان، جيري تضخيم احلواجز املاثلة أمام التعليم االبتدائي عنـد ا                - ٤٧

ــانوي   ــيم الث ــة التعل ــسافة إىل املدرســة،      . إىل مرحل ــيم، وامل ــاليف التعل ــات تك ــذه العقب ــشمل ه وت
والطلب على اليد العاملة، واحلـواجز االجتماعيـة والثقافيـة واالقتـصادية العميقـة اجلـذور الـيت هلـا                    

 باملـدارس   امللـتحقني  وال ُيعد الوصـول إىل مـن تبقـى مـن األطفـال غـري              . تأثري خاص على الفتيات   
أكثر صعوبة فحسب، بل ُيعد أيضا أكثر تكلفـة حيـث يواجـه هـؤالء األطفـال معوقـات متعـددة                     

  .وكثريا ما يواجهون أشكاال خفية وطفيفة من االستبعاد االجتماعي
وال يكتسب كثري من األطفال املهارات األساسية يف جمـاالت معرفـة القـراءة والكتابـة                  - ٤٨

فنـصف عـدد مجيـع األطفـال      . تية الالزمـة للبقـاء والتطـور واالزدهـار        واحلساب واملهارات احليا  
. ون علــى اإلطــالقأتقريبــا يف البلــدان األكثــر فقــرا ممــن أمتــوا الدراســة يف الــصف الثــاين ال يقــر

 مليون شخص بالغ، ثلثاهم من النساء، ما زالوا يفتقـرون إىل            ٧٧٥وعلى الصعيد العاملي، فإن     
وُتعـد مـستويات اإلجنـاز املطلقـة يف جمـال الـتعلم منخفـضة               . ساسيةمهارات القراءة والكتابة األ   

  .بشكل استثنائي يف كثري من البلدان النامية
سياســة االســتثمار يف التعلــيم ذي اجلــودة العاليــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة        تعــدُّ و  - ٤٩

 االستقـصائية الـيت   األدلة اليت مت مجعها عن طريق الدراسات      تشري  و.  يف التنمية البشرية   ااستثمار
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ــشية يف    ــى األســر املعي ــصغار     ٤٠أُجريــت عل ــدا إىل أن أعــدادا كــثرية جــدا مــن األطفــال ال  بل
. يعيشون يف داخل أسر معيـشية ال تـؤدي إىل حتقيـق النمـاء األمثـل يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة                      

عليهـا،  ويف حني قام عدد متزايد من البلدان بوضع سياسـات وطنيـة يف هـذا اجملـال والتـصديق                    
  .فإن العديد من هذه السياسات مل يتحقق بسبب عدم كفاية التمويل وبسبب التخطيط اجملزأ

العـدد  حـسبما يتبـّين مـن       ويتوافر الزخم واألدوات الالزمة لتحسني التعليم األساسـي،           - ٥٠
ل يف لاللتحـاق باملدرسـة واملعـايري الـصديقة للطفـ     معايري اجلاهزيـة   املتزايد من البلدان اليت تدمج      

العدد املتزايد من اجلهات الفاعلـة الدوليـة الـيت تؤكـد علـى أمهيـة حتقيـق                  من  نظمها التعليمية، و  
ومبا أن احتمال جناح السياسات الـيت هتـدف إىل التغلـب علـى              . املستويات األساسية حملو األمية   

كاملـة،  أوجه التفاوت بني اجلنسني يزداد عنـدما ُتنفـذ هـذه الـسياسات يف إطـار اسـتراتيجية مت                  
ــا يلــي      ــة مب ــدان مبعاجلــة جمموعــة مــن التحــديات املتعلق ــوافر الفــصول الدراســية  : تــضطلع البل ت

ــة التعلــيم ومالءمتــة؛ والتكــاليف املباشــرة وغــري املباشــرة      واملعلمــني واللــوازم املدرســية؛ ونوعي
ىل للتعلــيم؛ واألدوات املُعــززة الالزمــة لتحليــل احلــواجز والعقبــات الــيت حتــول دون الوصــول إ   

  .املدارس ونوعية تلك املدارس واإلنصاف
ــساين والنــ     - ٥١ ــدين والعنــف اجلن ــؤثر العقــاب الب ــة علــى   ـوي زاع املــسلح واألخطــار الطبيعي

 بلـدا   ١٩٧ويواصـل تـسعون بلـدا، مـن أصـل           . العملية التعليمية للماليني من الفتيـات والفتيـان       
بدنيـة الـيت متـارس ضـد األطفـال، الـسماح            تراقبها املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشـكال العقوبـة ال         

 مليـون   ٥٠ويف كـل عـام، يتعـرض حـوايل          . للمعلمني باستخدام العقـاب البـدين ضـد الطـالب         
مليون فىت لالعتداء اجلنسي مرات عديدة يف الطريق إىل املدرسة أو أثنـاء وجـودهم                ٧٣ فتاة و 
 يف املائــة يف ٣٠نوي حبــوايل وتقــل نــسب القيــد اإلمجاليــة لاللتحــاق مبرحلــة التعلــيم الثــا . فيهــا

وتقـل  )  يف املائـة   ٦٧(عـن مثيالهتـا يف البلـدان األخـرى          )  يف املائة  ٤٨(البلدان املتضررة بالرتاع    
ومما يبعث علـى القلـق بـصورة متزايـدة االجتاهـات الـيت تـشري                . كثريا عن ذلك بالنسبة للفتيات    

تمثـل  ي امزدوجـ هتديـدا  العـامل سـتواجه   إىل أن كثريا من أشد البلدان واجملتمعات احملليـة فقـرا يف       
وُيتوقـع أن تـؤدي هـذه التهديـدات إىل تفـاقم حـاالت عـدم           . فـة  العني اتيف تغري املنـاخ والرتاعـ     

  .املساواة بني اجلنسني وهتديد النظم التعليمية
ــم         - ٥٢ ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــها منظم ــيت قدمت ــة وتكــشف اإلحــصاءات ال والثقاف

التعلـيم  تـوفري   مليون معلم إضايف إذا أُريد هلدف        ٢ عن احلاجة إىل     ٢٠١١م  يف عا ) اليونسكو(
ومثة حاجة إىل وجـود أكثـر مـن نـصف عـدد      . ٢٠١٥االبتدائي للجميع أن يتحقق حبلول عام    

وُيعد وجود معلمني مـدربني تـدريبا جيـدا         . هؤالء املعلمني يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى      
توزيعهم بالتساوي عامال أساسيا للنجـاح يف التـصدي         تتوىل  ني  املعلمومتحّمسني ونظم لندب    
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أكثـر  ويتطلب ذلك وضع نظـم معلومـات   . التعلم لدى أطفال الفئات املهمشة    معوقات  ملعاجلة  
وتعتـرب هـذه الـنظم حيويـة لعمليـة وضـع الـسياسات حيـث أهنـا تـساعد يف           . قوة لإلدارة التعليميـة   

ففـي أمريكـا الالتينيـة    . يـة ورصـد آثـار التـدخالت الـسياسية     حتديد االحتياجات وتتبع املـوارد املال     
ومنطقة البحر الكارييب، دخلت منظمتا اليونيـسيف واليونـسكو يف شـراكة لتطـوير نظـام إقليمـي                  

  .للمعلومات عرب اإلنترنت ُيركِّز على رفاه األطفال وما يتصل هبا من سياسات
 فجـــوة التمويـــل اخلـــارجي مببلـــغ  وعلـــى الـــصعيد العـــاملي، ُتقـــدِّر منظمـــة اليونـــسكو   - ٥٣
 دوالر ســنويا مطلوبــة لتلبيــة احتياجــات التعلــيم األساســي يف البلــدان املنخفــضة        بليــون ١٦

. الدخل، عالوة على كل ما تقدمه حاليا حكومات البلدان النامية واجلهات املاحنـة مـن مـوارد               
 العالقـة حتـديات إضـافية،       ومتثل التخفيضات يف املـساعدات واآلثـار املترتبـة علـى األزمـة املاليـة              

حيث يعتمد العديد من البلدان النامية على الدعم املقدم من املاحنني لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة            
ومثـة حاجـة إىل قـدر أكـرب مـن املـساءلة وااللتـزام مـن أجـل حتـسني                     . التعليم للجميع توفري  مثل  

احلـصول  وسـبل   ، ونتـائج الـتعلم      التقدم احملـرز يف جمـال تعلـيم البنـات والتعلـيم يف الـدول اهلـشة                
  .على التعليم

فقــد أدى .  بــزخم دويل معــني٢٠١١ورغــم تــأثري األزمــة املاليــة العالقــة، اتــسم عــام     - ٥٤
الدور البارز الذي تضطلع بـه منظمـة اليونيـسيف يف إطـار الـشراكة العامليـة مـن أجـل التعلـيم،                       

 إمكانية تعبئة الدعم الـسياسي      جنبا إىل جنب مع جدول أعمال قيادات املنظمة لإلنصاف، إىل         
واملوارد لتصل إىل الفئات األكثر هتميشا وتركيز اجلهود على ما هو أبعد من إمكانية الوصـول              

الـشراكة العامليـة مـن      تعهـدت   وُيتوقع أن تساهم التربعات الـيت       . نتائج تعليمية عالية اجلودة   إىل  
الر يف الفتــرة املمتــدة بــني عــامي   بليــون دو٢أجــل التعلــيم بتقــدميها مــؤخرا ويتجــاوز قــدرها   

 مليون طفل إضـايف لاللتحـاق بالفـصول الدراسـية للمـرة             ٢٥تيسري قيد   :  يف ٢٠١٤ و   ٢٠١١
ــة     ٦٠٠ ٠٠٠األوىل؛ وتــدريب  ــة؛ واحلــد مــن األمي ــوازم التعليمي ــوفري الل ــد؛ وت ــم جدي يف  معل

هـي الوكالـة    ومنظمـة اليونيـسيف     . ألطفال ممـن هـم يف سـن مرحلـة التعلـيم االبتـدائي             أوساط ا 
 بلــدا وهــي الوكالــة ٤٦ بلــدا مــن البلــدان املــسامهة يف الــشراكة والبــالغ عــددها ٢١املنـسقة يف  

ويف البلــدان الــيت ال تكــون فيهــا الــشراكة فاعلــة، تــضطلع منظمــة . املنفــذة يف غينيــا ومدغــشقر
  .اليونيسيف مع ذلك بدور ريادي نشط يف التخطيط لقطاع التعليم

حيـث وفـرت   ، ٢٠١١تعزيـز اسـتجابتها اإلنـسانية وتأهبـها يف عـام      وواصلت البلـدان     - ٥٥
طفـل يعـانون مـن حـاالت الطـوارئ إمكانيـة الوصـول إىل التعلـيم                 ماليـني    ٨,٧يقدر بنحـو     امل

ــيم يف  يوكانــت مــشاركة اليونيــس . األساســي الرمســي وغــري الرمســي  ــادة جمموعــة التعل ف يف قي
يـة للتحـالف العـاملي حلمايـة التعلـيم مـن اهلجمـات        بلدا وتعاوهنا املشترك يف اللجنة التوجيه   ٥٢
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ــة حلــاالت         ــى االســتجابة بفعالي ــيم عل ــشركاء يف قطــاع التعل ــدرات ال ــز ق ــا يف تعزي ــرا حموري أم
ومشلت االستجابة حلاالت الطوارئ الدعوة، والتخطـيط للتأهـب، وتقيـيم املخـاطر،          . الطوارئ

وحـدات   الـوطين فـضال عـن إنـشاء        ومحالت العودة إىل املدارس على الـصعيدين الـوطين ودون         
  .يف حاالت الطوارئواإلدارة تنسيق التعليم ل

  
  احلماية من اإليذاء واالستغالل والعنف  -جيم   

عدد مـن اإلجـراءات امللموسـة،     يف اختاذ اليونيسيفمنظمة ، شرعت ٢٠١١عام أثناء    - ٥٦
 إىل حتـسني محايـة     ىي أد ذالـ والسنوات الـسابقة    به على مدار    بناء على العمل الذي اضطلعت      

وآليـات  املنـع   آليـات   عتراف بأمهية تعزيز أوجه التآزر والتـرابط بـني          ويتواصل تنامي اال  . الطفل
 قـام ،  ٢٠١١يف عـام    و. محايـة الطفـل   اليت هتـدد    ستخدم ملعاجلة خمتلف املخاطر     اليت تُ االستجابة  
 ادبلـ  ٨٥قيـام حنـو      :ز اآلليـات الالزمـة حلمايـة الطفـل، مبـا يف ذلـك             يـ عزبت ادبلـ  ١٢٠أكثر مـن    

الرعايــة البديلــة لألطفــال نطــاق ع يتوســب بلــدا ٩٥وقيــام تحــسني معــدالت تــسجيل املواليــد؛  ب
 بلـدا   ٥٠قيـام   ؛ و هتموهجـر  ألطفـال يف ا ذ إجـراءات بـشأن االجتـار        اختـ با بلدا   ٦٠قيام   و ؛األيتام

ونيـسيف،  ة مـع الي   كرشتاألعمـال املـ   الضـطالع بتلـك     ونتيجة ل . العدالة لألطفال نظام    نيتحسب
مواءمـة القـوانني والـسياسات واملعـايري الوطنيـة          وتتواصل  .  مليون والدة  ٢٣حنو  تسجيل  جرى  

 لمن أجـ   ة حكوم ٣٠يقل عن   ال  ا  إىل م ف الدعم   يقدمت اليونيس و. مع األطر العاملية والدولية   
ــة      صــدتطــوير أو رهبــدف  بلــدا ٢٦ وإىل مــا ال يقــل عــن   ،تعزيــز أطــر فعالــة للرعايــة البديل

رعايـة  املتعلقة بتـوفري   ٢٠٠٩ لعام  أنظمتها مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة     تتماشى  ل رياملعاي
  .بديلة للطفل

دعمت اليونيسيف االبتكـارات التقنيـة لتعزيـز فعاليـة نظـم وآليـات تقـدمي اخلـدمات،           و  - ٥٧
ت حــااليف جمــال توثيــق و. يف ذلــك اســتخدام اهلواتــف احملمولــة لتحــسني تــسجيل املواليــد   مبــا

ــر األســر  فــإن ،  عــن أســرته املنفــصلالطفــل وبأســرته الطفــل غــري املــصحوب    ةنظــام اقتفــاء أث
 يف أوغنـدا أن     ٢٠١١املـشروع التجـرييب لعـام       وكـشف   . حيقق نتـائج إجيابيـة    ها بطفلها   مشل ملِّو
قد شهد اخنفاضا فـضال عـن أن        ألطفال   حاالت ا  وثيقاملتعلقة بت املعامالت  الالزم إلجناز   وقت  ال

والــتعلم يف الــدويل احلكــومي لتعزيــز التعــاون و.  شــهد حتــسناًل بــني األطفــال واملــوظفنيالتفاعــ
إىل جنــوب ري زيــارات سبتيــاليونيــسيف اضــطلعت منظمــة بلــدان اجلنــوب، ات بــني حكومــ مــا

يـا ملعرفـة املزيـد    ة إيـران اإلسـالمية والـسودان وليرب   من مجهوريـ يون  حكوم ونثلقام هبا مم  أفريقيا  
 مــسؤولني بدريبتــلــهجرة لعهــد املكــسيكي  وقــام امل. لاطفــاألاملتعلقــة بعــن نظــم العدالــة   

. محايــة حقــوق الطفــلجمـال   مــن مجهوريــة الـدومينيكان ونيكــاراغوا وهنــدوراس يف  ينيحكـوم 
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  وبـني ،ل بتسجيل املواليد بني أفغانـستان وبـنغالديش   صتيف ما ي  تعاون  جرى  وإضافة إىل ذلك،    
  .أوغندا ومدغشقر

احلوار لتعزيز التقاليـد واألعـراف والقـيم    على إجراء  ثاحلف ياليونيسمنظمة وتواصل    - ٥٨
أُحـرز  وقـد   . منع العنف املوّجه ضد األطفال واستغالهلم وإيذائهم      االجتماعية اليت تساعد على     

البحـوث بـشأن العنـف    إجـراء  حتسني مجـع البيانـات و  ) أ: (طريقن ع ٢٠١١تقدم هام يف عام   
يف واملـرتل  داخـل  لعنـف  مارسـة ا لتـصدي مل شمل ايـ ربامج للـ انطـاق   توسيع  ) ب (؛ضد األطفال 

 اتاخلـرب وطيـد   ت) د(العنف اجلنـسي؛    بـ زيادة الوعي   ) ج (؛املدارس ويف مرحلة الطفولة املبكرة    
ــة الــضارة مثــل زواج   مــن التــصدي مللــربامج لكــي تــتمكن االتقنيــة  عاجلــة األعــراف االجتماعي

ممارسـات  وقـف   ) ـه (؛األطفالضعفا بني   ر  األكثالفئات  من أجل الوصول إىل     وذلك  األطفال  
 ربنـامج املـشترك   اليف إطـار    وذلك  يف عدد من البلدان     تشويه أعضائهن التناسلية    ختان اإلناث و  

أيــضا حــدثت  ،٢٠١١يف عــام و. اليونيــسيفمنظمــة واألمــم املتحــدة للــسكان صــندوق بــني 
 احملليــة وأصــحاب  زيــادة ملحوظــة يف مــستوى املــشاركة مــع الزعمــاء الــدينيني واجملتمعــات       

  .ضد األطفالمنع العنف املوّجه املصلحة الرئيسيني يف 
مـسلحة  األطفـال املـرتبطني بقـوات    الفعـال لتـسريح    دعم  قـدمي الـ   ف ت يتواصل اليونيس و  - ٥٩
تني عمــل جديــدخطــيت علــى توقيــع المت و. هم يف اجملتمــعوإعــادة إدمــاج مجاعــات مــسلحة أو
 تقـدم أُحـرز   نستان ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، يف حـني           يف أفغا حمددة   ةزمني جبداول   رتبطتنيم

مـع  اجلاريـة  املناقـشات  يف  دمقأُحرز توإضافة إىل ذلك، .  العمل القائمة يف نيبالةتنفيذ خطيف  
ــدان      ــسلحة األخــرى يف مخــسة بل ــات امل ــة واجلماع ــوات احلكومي ــو  و. الق ــة الكونغ يف مجهوري

ــس  ــة، ســاعدت اليوني ــى وضــ يالدميقراطي ــة عل ــايري   ف احلكوم ــشأن املع ــة بروتوكــوالت ب ع أربع
يف إعـادة اإلدمـاج     خـدمات    و ،دمات الطبيـة والنفـسية    قـدمي اخلـ   تجمـاالت   احترامها يف   واجب  ال

ــدانني  ــصاديامليـ ــاعي واالقتـ ــدمات  ،االجتمـ ــةالتعليمواخلـ ــدمات  يـ ــة وخـ ــضاإىل اإلحالـ . ءالقـ
ــ ةصــدقت أربعــو شأن اشــتراك  علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بــ  اندبل

 مخسة بلدان إضافية التزامـات بـاريس حلمايـة األطفـال            تأيدو. عات املسلحة زنااألطفال يف امل  
  .أو مجاعات مسلحةمسلحة بل قوات  من ِقمأو استخدامهشروع من التجنيد غري امل

يف  ٢٠١١عـام   أثنـاء   تعزيز تطبيق هنج الـنظم يف حـاالت الطـوارئ           قد جتلى بوضوح    و  - ٦٠
. لفيـضانات يف الفلـبني  يف التـصدي ل منطقـة القـرن األفريقـي و     اليت ضـربت    مجاعة  ستجابة لل اال

وقــوع لتأهــب للوفعالــة جديــدة منــاذج ابتكــار   يفتوســعللدعم تقــدمي الــف يوتواصــل اليونيــس
ــل  أجــل لكــوارث مــن  ا ــة الطفــل، مث ــروضــع محاي ــة القــرن   اب ــددة القطاعــات يف منطق مج متع

تراعـي  اسـتراتيجية   إطار  ن إىل احلطب والطاقة البديلة يف       الوصول اآلم إمكانية  األفريقي لتطوير   



A/67/229
 

22 12-45131 
 

ــادة دور الاليونيــسيف بــاضــطلعت منظمــة ، ٢٠١١يف عــام و. الظــروف اإلنــسانية يف جمــال قي
جلنـة التوجيـه املـشتركة      فيها وذلك يف إطـار جمموعـة        محاية األطفال أو شاركت     املسؤولية عن   

  يف سـتة بلـدان     اينالعنـف اجلنـس   ة يف جمـال     اضطلعت بدور القيـاد    بلدا، و  ٢٣بني الوكاالت يف    
 املتعلقــة بــني الوكــاالت إلدارة املعلومــات املــشترك نظــامالاســتنادا إىل و.  ذلــك يفتأو شــارك

 إنـشاء بـرامج أو تعزيـز      يف  الـدعم   تقـدمي   الـدعوة و  ب اليونيـسيف    تسـاعد فقـد   ل،  اطفـ ماية األ حب
ثنـاء حـاالت الطـوارئ يف عـدد مـن           ألطفال املنفصلني عن أسرهم أ    لصاحل ا برامج قائمة بالفعل    

علـى  ف. اينالعنف اجلنـس   املتعلقـة بـ    إدارة املعلومـات   نظـام  علـى قيمـة   أدلة  أيضا  وبرزت  . البلدان
تبديــد اخلرافــات يف ظــام النوفرهــا يت  البيانــات الــتخدم أوغنــدا، اســُتســبيل املثــال، يف مشــايل 

دلـة  األكـشفت   و. قـام األول  يف امل  غربـاء أشـخاص    هارتكبـ يجـرائم العنـف اجلنـسي       القائلة بأن   
  .ني اجلرمية املزعوم مرتكيبونعرفي يف املائة من الناجني ٦٠أن أكثر من ن ع

األهــداف بتحقيــق  جيــلتع اللمــسألة اإلنــصاف مــن أجــإعــادة التركيــز علــى تــؤدي و  - ٦١
تقـدمي أدلـة أكثـر        ىلإاليونيسيف وشـركائها    فع منظمة   دإىل  اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالطفل      

ــة   ــن حالـ ــا عـ ــد إقناعـ ــعفا أشـ ــات ضـ ــذلك،  . الفئـ ــة لـ ــسيف،  ونتيجـ ــة اليونيـ ــت منظمـ يف قامـ
ــات     ااختــ، ب٢٠١١ عــام ــيم واســتخدام البيان ــز جــودة الرصــد والبحــث والتقي ذ خطــوات لتعزي

قطـاع  للمـضي قـدما يف بنـاء األدلـة علـى نطـاق كـل         و ،يف الوقت املناسـب   واالضطالع بذلك   
يف عـدد مـن   وأُجريـت متـارين ملـسح الـنظم     . ارجيةشراكات خطريق ن ات عالقطاعيف مجيع   و

وقـد قـام    . ٢٠٠٥ منـذ عـام      ١٠٠البلدان املستفيدة من الربنامج، ليصل اجملموع إىل أكثـر مـن            
تعزيـز  بتعلـق    ي ايف مـ  رباجمهـا   خاصـة ب  بيانات وأدلة   بإنتاج  على وجه التحديد    ا  دبل ٤٠أكثر من   

  . بالفعليها اليت حصل علق املعلوماتيطببتالبعض اآلخر يف حني قام النظم، 
لـشواغل املتعلقـة    نطاقـا ل  رصـد أوسـع     بف وشركاؤها أيضا    ياليونيسواضطلعت منظمة     - ٦٢

املنـع  أنـشطة   بـشأن   القطاعـات   خمتلـف   ق عـرب    ينـس قامـت بالت  حبماية الطفل يف سـياقات حمـددة و       
طينية  عملت اليونيـسيف يف األرض الفلـس       ،على سبيل املثال  ف. واالستجابة يف حاالت الطوارئ   

الطارئـة  حـاالت االسـتجابة   لتنـسيق  اجملموعـات  احملتلة من خالل إطار االستجابة املشتركة بـني       
 ةديـد اجلري  ايعـ ويتمثـل أحـد امل    . والتعلـيم حلماية األطفال   يف حال وقوع هجمات على املدارس       

 يف وضع معايري دنيا جديدة يف ما خيـص محايـة الطفـل ليـسترشد هبـا الفريـق          ٢٠١١ لعام   ةمااهل
ساسـية  األعـايري  مبثابة املاآلن عد اليت توالستجابة اإلنسانية،   يف جمال ا  ماية الطفل   العامل املعين حب  

ــذا القطــاع املتخــصص، و   ــك هل ــدنيا   ذل ــايري ال ــى املع ــاء عل ــة  األبن ــر عمومي ــة كث جمــال يف املرعي
ــا تنفيــذ  و.شروع اســفريالــصادرة عــن مــ ، واالســتجابة اإلنــسانية ــة اليونيــسيف جيــري حالي  آلي

زاع املـــسلح ـلرصـــد واإلبـــالغ عـــن االنتـــهاكات اجلـــسيمة حلقـــوق األطفـــال يف حـــاالت النـــل
  .بلدا ١٥ يف
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  اإليدز/وس نقص املناعة البشريةمكافحة فري  - دال  
كان تعزيز االلتزامات الوطنية واإلقليمية والعامليـة بالقـضاء علـى انتقـال فـريوس نقـص                   - ٦٣

ط الـضوء   لّوقد سُـ  . ٢٠١١ األولويات يف عام     إحدىطفل  اإليدز من األم إىل ال    /املناعة البشرية 
 ،اإليــدز/علــى هــذه املــسألة يف االجتمــاع الرفيــع املــستوى حــول فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

، حيـث اعتمـدت الـدول األعـضاء اإلعـالن الـسياسي بـشأن               ٢٠١١يونيـه   /املعقود يف حزيـران   
ــة املك   ــة نقـــص املناعـ ــة البـــشرية ومتالزمـ ــام ) اإليـــدز(تـــسب فـــريوس نقـــص املناعـ  ٢٠١١لعـ

، وأطلــق األمــني العــام اخلطــة العامليــة للقــضاء علــى   )، املرفــق٦٥/٢٧٧اجلمعيــة العامــة  قــرار(
  .  واحلفاظ على حياة أمهاهتم٢٠١٥فريوس بني األطفال حبلول عام الاإلصابات اجلديدة ب

ع فريوس يف مجيـ الن بـ و مليـون شـخص مـصاب     ٣٤ر أن حـوايل     ، قُـدّ  ٢٠١٠وحىت عـام      - ٦٤
وتـشكل  . فريوسالوتظـل أفريقيـا جنـوب الـصحراء هـي املنطقـة األكثـر تـضررا بـ                 . أحناء العـامل  

فريوس علــى الــصعيد العــاملي، لكــن  ال يف املائــة مــن املــصابني بــ ٥٠النــساء مــا يــصل إىل نــسبة  
ويف )  يف املائـة   ٥٩(حصتهن من اإلصابات تفـوق حـصة الرجـال يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء                 

 مليـون طفـل     ١٧,١، قُدر أن حـوايل      ٢٠٠٩وحىت عام   ).  يف املائة  ٥٣(رييب  منطقة البحر الكا  
  . )اإليدز (فقدوا أحد األبوين أو كليهما بسبب متالزمة نقص املناعة املكتسب

هــام يف إمكانيــة احلــصول علــى العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة    توســع وهنــاك   - ٦٥
البلـدان  والـدخل   ويف البلدان املنخفضة    . خريةالضروري إلنقاذ احلياة، ال سيما يف السنوات األ       

 مليـون حالـة وفـاة       ٢,٥ب العالج املضاد للفريوسات العكوسـة حـدوث         املتوسطة الدخل، جنّ  
ــام   ــذ عـ ــدز     . ١٩٩٥منـ ــة باإليـ ــات املرتبطـ ــسنوي للوفيـ ــدد الـ ــع العـ ــون يف ١,٨(وتراجـ  مليـ

ادي والعــشرين،  يف املائــة منــذ منتــصف العقــد األول مــن القــرن احلــ  ١٨بنــسبة ) ٢٠١٠ عــام
) ٢٠١٠ يف عـام     ٢٥٠ ٠٠٠(باإليـدز   خنفض عدد األطفـال الـذين يتوفـون بأسـباب متـصلة             او
  .٢٠٠١ يف املائة منذ عام ٢٠نسبة ب

منــهم ( مليــون شــخص ٢,٧، بلــغ عــدد املــصابني اجلــدد  ٢٠١٠ومــع ذلــك، يف عــام   - ٦٦
فــاض عــدد  بلــدا يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء أبلغــت باخن ٢٢ورغــم أن ).  طفــل٣٩٠ ٠٠٠

 يف املائـة مـن جممـوع    ٧٠ ال تزال تـشكل  اإلصابات يف هذه املنطقة  كانتاإلصابات اجلديدة،   
ــوفري العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة للــذين    . ٢٠١٠اإلصــابات اجلديــدة يف عــام   أمــا ت

، وملاليــني األشــخاص اآلخــرين ماليــني ٦,٦٥يوجــدون حاليــا حتــت العــالج، والبــالغ عــددهم 
 اإلصـابات اجلديـدة   عـدد   تاجون إليه، فلن يكـون مـستداما اقتـصاديا دون اخنفـاض             الذين قد حي  
  .بشكل حاد
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 يف املائــة فقــط مــن النــساء احلوامــل املــصابات بفــريوس   ١٤، تلقــت ٢٠٠٥ويف عــام   - ٦٧
املتوســطة الــدخل عقــاقري مــضادة البلــدان نقــص املناعــة البــشرية يف البلــدان املنخفــضة الــدخل و

ألجـل منـع انتقـال العـدوى مـن األم إىل الطفـل، يف حـني ارتفعـت تلـك                     للفريوسات العكوسة   
هـام  وتقوم اليونيسيف رفقة شـركائها الـوطنيني بـدور          . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٤٨النسبة إىل   

يف مساعدة البلدان على تطوير خطط وطنية متاحـة علـى اإلنترنـت لتوسـيع نطـاق منـع انتقـال             
ــ. العــدوى مــن األم إىل الطفــل  ما مــن خطــة رئــيس الواليــات املتحــدة  أت متــويال مقــدَّوقــد عب

 ،اإليدز، ومن الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز، ومن جهات ماحنـة أخـرى    لإلغاثة من   الطارئة  
  .  دعم هذه اجلهودلغرض
عــدد اإلصــابات اجلديــدة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف صــفوف األطفــال وشــهد   - ٦٨

ــة     اســتقرارا يف األعــوام األوىل مــن  ــسنوات القليل ــنخفض حبــدة خــالل ال ــل أن ي  هــذا القــرن قب
. املاضــية، تزامنــا مــع تزايــد احلــصول علــى خــدمات منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل   

،  طفـل  ٣٩٠ ٠٠٠ حبـوايل    ٢٠١٠فريوس يف عـام     الر عـدد األطفـال املـصابني اجلـدد بـ          ّدقُُ وقد
، حيــث ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عــامي يف غهــا  يف املائــة مــن الــذروة الــيت بل٣٠وهــو عــدد أقــل بنــسبة 

فريوس الـذين يقـل سـنهم    الوقد شهد عدد األطفـال املـصابني بـ     .  طفل ٥٦٠ ٠٠٠أصيب سنويا   
يف ماليــني  ٣,٤ عامــا اســتقرارا خــالل الــسنوات القليلــة املاضــية، حيــث بلــغ جمموعــه    ١٥عــن 
. لـصحراء  يف املائـة مـن هـؤالء األطفـال يف أفريقيـا جنـوب ا               ٩٠ويعـيش أكثـر مـن       . ٢٠١٠ عام

ويتناقص عـدد الوفيـات النامجـة عـن األمـراض املتـصلة باإليـدز يف صـفوف األطفـال الـذين يقـل                        
ــنهم عـــن  ــا، حيـــث اخنفـــض مـــن  ١٥سـ ــامي ٢٥٠ ٠٠٠ إىل ٣٢٠ ٠٠٠ عامـ  ٢٠٠٥ بـــني عـ

ويرجع سبب هذا التوجه أساسا إىل اتـساع نطـاق خـدمات            .  يف املائة  ٢٠، أي بنسبة    ٢٠١٠ و
  . إىل الرضع، وبدرجة أقل، إىل اتساع نطاق توفر العالج لألطفالفريوس من االنتقال المنع 
 مليون من النـساء احلوامـل يف        ١٢٣ يف املائة من حوايل      ٣٥ر أن   ، قُدّ ٢٠١٠ويف عام     - ٦٩

فريوس، اإلصـابة بـال  البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل تلقّني فحوصـا لكـشف     
ولوحظــت زيــادات يف مجيــع . ٢٠٠٥لــيت ُســجلت عــام  يف املائــة ا٨وهــي نــسبة تفــوق نــسبة 

ــل اللــوايت أكــدت الفحــوص إصــابتهن           ــساء احلوام ــسبة الن ــث ارتفعــت ن ــا، حي ــاطق تقريب املن
. ، وذلـك يف ثـالث منـاطق   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ يف املائة أو أكثر بني عـامي  ١٠فريوس حبوايل   الب

تقـدم  سـطة الـدخل الـيت        مـن البلـدان املنخفـضة الـدخل والبلـدان املتو           ٦٥، يف   ٢٠١٠ويف عام   
فريوس يف غـضون    اإلصـابة بـال    يف املائة من الرضع تلقوا فحوصـا لكـشف           ٢٨بيانات، أفيد أن    

  . ٢٠٠٩يف عام فحوصا  يف املائة الذين تلقوا ٦شهرين بعد الوالدة، مقابل نسبة 
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 يف املائـة    ٢٣ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عـام       ٢١وزادت نسبة توافر العالج لألطفال من         - ٧٠
واليونيسيف من أقـوى الـدعاة      . ، وهي وترية تقدم منخفضة بصورة غري مقبولة       ٢٠١٠يف عام   

 وإىل تعزيـز  ،فريوس نقص املناعـة البـشرية  اإلصابة بلفحص املبكر لكشف لالرضع إخضاع  إىل  
ات اجملهـزة لطـب األطفـال مـن         كَّبـ على ما يناسبهم مـن املر     به  إمكانية حصول الرضع املصابني     

ــالج  ــاقري الع ــة  عق ــضاد للفريوســات العكوس ــشراء األدويــة      .  امل ــدويل ل ــق ال ــع املرف ــاون م وبتع
ــد( ــصحية، وشــركاء آخــرين، تقــوم      )اليونيتي ــى اخلــدمات ال ــون للحــصول عل ــادرة كلينت ، ومب

اليونيسيف بالتشجيع على تطوير مركَّبـات منخفـضة التكلفـة جمهـزة لطـب األطفـال وإتاحتـها                  
  . لألطفال احملتاجني إليها

 ١٥ ماليـني مـن الـشباب املتراوحـة أعمـارهم بـني         ٥قـدَّر أن     الـصعيد العـاملي، يُ     وعلى  - ٧١
، وهـو اخنفـاض بنـسبة    ٢٠٠٩ سنة كانوا مصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية يف عـام            ٢٤ و

ــام  ١٢ ــة بع ــة باملقارن ــة    . ٢٠٠١ يف املائ ــشبكة العاملي ــاون مــع ال ــسنوات األخــرية، وبالتع ويف ال
ومــع منظمــة الــصحة العامليــة، قامــت اليونيــسيف،   ملناعــة البــشرية،للمــصابني بفــريوس نقــص ا

بــصفتها إحــدى اهليئــات الراعيــة لربنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة  
اإليـدز، بتكثيـف جهودهـا الراميـة إىل زيـادة إتاحـة             /البشرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب        

توجيهية للعـالج   ومشلهم به، وإىل وضع مبادئ      للمراهقني   العالج املضاد للفريوسات العكوسة   
  .والرعاية والدعم

 يف املائـة مـن اإلصـابات        ٤٢ سـنة    ٢٤ و   ١٥ل الشباب املتراوحة أعمـارهم بـني        وشكَّ  - ٧٢
، غري أن بعض التوجهات املشجعة توجد بني صـفوفهم يف عـدة بلـدان      ٢٠١٠اجلديدة يف عام    

وأظهــرت بيانــات مــستوصفات . نقــص املناعــة البــشريةفــريوس ذات معــدالت إصــابة مرتفعــة ب
فــريوس تقلــص يف صــفوف النــساء ال أن انتــشار ٢٠١٠  و٢٠٠٠قبــل الــوالدة بــني عــامي  مــا

 بلــدا تتــوفر لــديها بيانــات وتعــرف  ٢٤ مــن ٢٢ ســنة يف ٢٤  و١٥املتراوحــة أعمــارهن بــني  
بلــدان األفريقيــة الــيت  مــن ال١٩ مــن ١١ويف .  يف املائــة علــى الــصعيد الــوطين١انتــشارا يفــوق 

تتوفر لديها بيانـات، اخنفـضت النـسبة املئويـة للـشبان الـذين يقيمـون عالقـات بعـدة شـريكات                      
تعرضـن  يغـري أن النـساء الـشابات ال زلـن          . خالل األشهر االثين عشر املاضـية بـشكل ملحـوظ         

 نظـــرا الرتفـــاع قابليتـــهن ،لإلصـــابة مبعـــدالت أعلـــى مـــن نظـــرائهن الـــذكور يف عـــدة منـــاطق
  .وجه الضعف االجتماعي واالقتصادي وبسبب أ،الفسيولوجية لفريوس نقص املناعة البشرية

 توفر معلومات شاملة ودقيقة عن فريوس نقـص املناعـة البـشرية ومتالزمـة نقـص                 ويعّد  - ٧٣
. املناعة املكتسب عنصرا أساسيا من أجل قبول اخلدمات املتعلقة هبما ومن أجل تغـيري الـسلوك      

ال يــدرك مثــل هــذه املعــارف حمــدودة يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء، حيــث   ومــع ذلــك، تظــل 
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ــداء ســوى    ــشابات و  ٢٦حقيقــة هــذا ال ــة مــن ال ــشبان  ٣٥ يف املائ ــة مــن ال املتراوحــة ( يف املائ
 بلدا توجد هبا أكـرب أعـداد اإلصـابات اجلديـدة     ١١ من  ٨ويف  ).  سنة ٢٤ و   ١٥أعمارهم بني   
يف أزيــد قلــيال  يف املائــة أو ٤٥نــسبة ت املبلــغ عنــه يــصل معــدل اســتخدام الرفــاال يف املنطقــة، 

ــسبيا مــع اخنفــاض مــستويات     . أوســاط الرجــال  ويتعــارض هــذا االســتخدام الواســع النطــاق ن
ــدان      ــتمني إىل نفــس البل ــشابات املن ــشبان وال ــارف يف أوســاط ال ــسب اســتخدام   . املع وتظــل ن
 االســــتعمال وقــــد يــــرتبط. الرفــــاالت منخفــــضة يف صــــفوف الــــشابات يف معظــــم البلــــدان

ففــي أفريقيــا جنــوب الــصحراء، ال تتــوفر  . للرفــاالت بــالقيود املفروضــة علــى توافرهــا  احملــدود
ــسنة لكــل ذَ ٨ إال ــ رفــاالت يف ال ــالغكَ ــزال و. ر ب ــوفر فحــوص الكــشف عــن   ال ت مــستويات ت

وال تتـوفر  . فريوس نقص املناعة البشرية يف املنطقـة منخفـضة أيـضا، خاصـة يف أوسـاط الـشبان       
ميكـن مقارنتـها بـربامج صـحة األمهـات املتـوفرة            معلومـات أساسـية     هـذه   عة الـشباب    عن جممو 

 مـن   ٩ويف  . للشابات، واليت تتيح الفحوص وخدمات منع انتقال العـدوى مـن األم إىل الطفـل              
  . يف املائة٢٠الفحص تبلغ نسبة الرجال الذين تلقوا  بلدا متت دراستها، ١١
. ٢٠١١س نقص املناعة البشرية اهتماما أكرب يف عـام          وأويل املراهقون املصابون بفريو     - ٧٤

 ٢٠١١اإليـدز يف عـام   /وأنشئ فريق استشاري تقين عاملي معين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية            
لالســتفادة مــن خــربات وكــاالت األمــم املتحــدة واملؤســسات الثنائيــة ومؤســسات البحــث         

فريوس يف  ال بـاملراهقني املـصابني بـ      ونتج عن هذا التعاون إطالق مبـادرة تدريبيـة تتعلـق          . العلمي
ويف أمريكــا الالتينيــة وغــرب ووســط أفريقيــا، أجريــت حــوارات إقليميــة بــشأن   . مثانيــة بلــدان

فريوس، حيث أسهمت هذه االجتماعات يف وضع مبادئ توجيهية وطنيـة           الالشباب املصابني ب  
  .حول الرعاية والدعم الالزمني للمصابني يف عدد من البلدان

 مليـون طفـل مـن مجيـع أرجـاء العـامل فقـدوا               ١٧,١ر أن حـوايل     ، قُـدّ  ٢٠٠٩عام  ويف    - ٧٥
 مليـون   ١٥؛ ويعـيش    )اإليـدز  (أحد األبوين أو كليهما بسبب متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب           

يـة  ومع ذلك، بدأ االستثمار يف احلمايـة والرعا       . من هؤالء األطفال يف أفريقيا جنوب الصحراء      
ن معظـم بلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء أحـرزت تقـدما هامـا يف                  ؤيت أكله، نظـرا أل    ي موالدع

تـــساوي معـــدالت االلتحـــاق باملـــدارس بـــني األيتـــام وغـــري األيتـــام املتراوحـــة أعمـــارهم بـــني  
بيانــات، تقــدم  بلــدا يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء  ٣١ مــن ٢٧ويف .  ســنة١٤ســنوات و  ١٠

 ُتـويف مـن   مبـن فـيهم     (دوا كـال األبـوين      تزايد االلتحاق باملدارس يف أوسـاط األطفـال الـذين فقـ           
  ).باإليدزأبواهم بسبب األمراض املتصلة 
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  سبل املضي قدما  - رابعا  
يف إطــار بــرامج اإلنــصاف ســيتم توســيع نطــاق نظــام رصــد النتــائج مــن أجــل حتقيــق     - ٧٦

وميكن تطبيق هذا النهج يف الـسياقات اخلاصـة بكـل البلـدان،             . التعاون اليت تدعمها اليونيسيف   
كبريا، أو البلدان املتوسـطة     عبئا  سواء منها البلدان املنخفضة الدخل اليت تتحمل فيها اخلدمات          

 التنميــة الــدخل الــيت يركــز فيهــا التعــاون علــى حــشد التأييــد للــسياسات، وكــذلك يف ســياقَيْ  
ــسانية  ــساعدة اإلن ــع األصــعدة      . وامل ــى مجي ــة شــراكات عل ــذا النظــام إقام ــذ ه ــستدعي تنفي . وي

 احلكومـات، والوكـاالت األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة، واجملتمـع املـدين،                 جيُعوسيتطلب تش 
 القـدرات  واجلهات املاحنة على املشاركة يف هذه املبادرة لتعزيز الرصد على الصعيد احمللـي بنـاءَ    

  .“بالتعلم عن طريق املمارسة”والتزاما مشتركا 
، “بقـاء األطفـال علـى قيـد احليـاة         دعوة إىل العمل من أجـل       ”ويف إطار متابعة منتدى       - ٧٧

الذي دعت إىل عقده حكومات إثيوبيا، واهلند، والواليات املتحدة بتعاون وثيق مـع عـدد مـن                 
 مــؤمترات اســتعراض “جتديــد الوعــد”وكــاالت األمــم املتحــدة، ســيعقد الــشركاء يف مبــادرة   

ات الـيت يـتم حتقيقهـا،     إقليمية وعاملية على حنو دوري لتقييم التقدم احملرز، واالحتفـال بالنجاحـ           
لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة      النـهائي   وتنقيح االستراتيجيات من أجل تسريع التقـدم حنـو املوعـد            

 مبــادرة شــعارســبتمرب مــن كــل ســنة، سيــصدر حتــت      /ويف أيلــول. ٢٠١٥لأللفيــة يف عــام  
  تقرير عن وفيات األطفال، يتضمن دراسات قطرية ترصد التقـدم احملـرز علـى              “الوعد جتديد”

، ســــينظم الــــشركاء لقــــاءات ٢٠١٥واســــتعدادا لعــــام . الــــصعيدين الــــوطين ودون الــــوطين
أصحاب املصلحة الستعراض ووضـع اسـتراتيجيات للحفـاظ علـى الـزخم وحتديـد العمليـة           بني

ــام       ــة لرصــد التقــدم بفعاليــة مــن ع وســتحتاج هــذه اجلهــود   . ٢٠٣٥ إىل عــام ٢٠١٥الالزم
 هـــذه القـــضية املـــشتركة الـــيت تبنتـــها مجيـــع حـــولوا دِحـــالـــدعم، وينبغـــي للـــشركاء أن يّت إىل

وهي أن نبذل قـصارى جهـدنا لـتمكني األطفـال مـن           : بصورة غريزية على مر التاريخ     األجيال
  .البقاء والنماء

وإدراكــا مــن األمــني العــام أن التعلــيم هــو اللبنــة األساســية لبنيــان اجملتمــع، فقــد جعــل     - ٧٨
وعليـه، فقـد قـرر      .  وضـعها للـسنوات اخلمـس املقبلـة        التعليم إحدى أولويات خطة العمـل الـيت       

ومــن املتوقــع أن . “التعلــيم أوال”إطــالق مبــادرة عامليــة جديــدة بــشأن التعلــيم، وهــي مبــادرة  
 لكـي يتحـول الـزخم املوجـود         ،تعطي هذه املبادرة دفعة أقوى للحركة العاملية من أجل التعلـيم          

ة الـسياسية للتعلـيم وتعبئـة طائفـة واسـعة مـن             رفع املكان ) أ (:إىل التزام وعمل ملموسني بغرض    
 اجلــودة تعلــيم عــايلتــوفري حفــز حركــة عامليــة مــن أجــل ) ب(اجلهــات الفاعلــة للعمــل معــا؛ و 

، مـع احلـصول علـى املكاسـب املـصاحبة لـذلك يف              ٢٠١٥ومالئم وشامل للجميع حبلول عـام       
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ــة؛ و    ــة لأللفي ــة، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي توليــد متويــل إضــايف  ) ج( جــدول أعمــال التنمي
  .وكاف من خالل جهود الدعوة املتواصلة

إحلـاق كـل طفـل باملدرسـة؛        ) أ (:االت الثالثة ذات األولويـة يف املبـادرة يف        وتتمثل اجمل   - ٧٩
وســيطلق األمــني العــام . تعزيــز مفهــوم املواطَنــة العامليــة ) ج(حتــسني جــودة التعلــيم؛ و ) ب( و

  .عة والستني للجمعية العامةاملبادرة على هامش الدورة الساب
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	1 - هذا التقرير هو التقرير المستكمل العاشر عن التقدم المحرز في متابعة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل التي عُقدت في عام 2002. وفي تلك الدورة الاستثنائية التاريخية، اعتمدت وفود من 190 بلدا الإعلان وخطة العمل بعنوان ”عالم صالح للأطفال“ (القرار دإ-27/2، المرفق) الذي قطعت الحكومات على نفسها بموجبه التزاما بمجموعة من الأهداف المحددة زمنيا لصالح الأطفال والشباب مع التركيز بشكل خاص على: (أ) تعزيز أنماط العيش الصحية؛ و (ب) توفير التعليم الجيد؛ و (ج) الحماية من الاستغلال وسوء المعاملة والعنف؛ و (د) مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	2 - وفي عام 2007، عُقدت جلسة عامة تذكارية بشأن الالتزامات التي قطعت في الوثيقة المعنونة ”عالم صالح للأطفال“، لاستعراض النتائج والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان وخطة العمل. وفي الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية“ قطعت الدول الأعضاء على نفسها التزاما إضافيا تعهدت بموجبه بتسريع عجلة التقدم صوب تحقيق الأهداف. وفي متابعة للتقارير السابقة عن هذا الموضوع() يقدم هذا التقرير تحليلا للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المبينة في الإعلان وخطة العمل المعتمدين في عام 2002 (انظر قرار الجمعية العامة 65/1).
	3 - وعلى الرغم من أن معدل وفيات الأطفال آخذ في الانخفاض بصورة مطردة على الصعيد العالمي، تكشف آخر التقديرات أن زهاء 7.6 ملايين طفل في عام 2010 لم يبقوا على قيد الحياة ليشهدوا عيد ميلادهم الخامس وأن طفلا واحدا من كل خمسة أطفال تقريبا دون سن الخامسة في العالم النامي يعاني من نقص في الوزن. وفي حين أن معدل الوفيات النفاسية انخفض إلى 210 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء، ظل هناك ما يقارب 000 287 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وقع 99 في المائة منها في البلدان النامية. وعلى الرغم من إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة، خمس سنوات قبل الموعد المحدد لها، لا يزال هناك 1.1 بليون شخص يمارسون التغوّط في العراء و 2.5 بليون شخص لا يحصلون على صرف صحي محسّن. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1999 إلى 2008، تم التحاق 52 مليون طفل آخر في التعليم الابتدائي، ولكن في ضوء الاتجاهات الراهنة سوف يظل ما يقدر عددهم بـ 72 مليون طفل خارج المدارس في عام 2015. وكان هناك في عام 2009 ما يقدر عددهم بـ 5 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومن غير المرجح أن يفي المجتمع الدولي بأهداف خفض معدل الإصابة بالفيروس بحلول عام 2015. وفي الآونة الأخيرة، أثّرت موجة الجفاف والأزمة الغذائية الحادة في القرن الأفريقي على أكثر من 13 مليون شخص، وألحقت خسائر فادحة خاصة في صفوف الأطفال والنساء.
	4 - وعندما تم وضع الأهداف الإنمائية للألفية، لم يكن أحد ليتوقع عمق الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و 2009 ولا ما سيترتب عليها من عواقب. وعلى الرغم من النكسات الكبيرة التي نجمت عن الأزمة والطفرات الحادة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، يبدو أن العالم النامي ككل سوف يحقق العديد من الأهداف. ومع ذلك، فإن بعض البلدان والمناطق لا تسير على المسار الصحيح صوب تحقيق الأهداف المطلوبة، ولا بد من تكثيف الجهود للحد من الفقر ومعدلات وفيات الأطفال والأمهات وتحسين فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي. وكثير من البلدان بحاجة الآن إلى تخصيص موارد إضافية كبيرة لبرامج تتعلق بالأهداف الإنمائية من أجل التغلب على آثار الركود العالمي. وهذا يتجاوز قدرة العديد من الدول على تعبئته من تلقاء نفسها. لذا، فمن الأهمية بمكان زيادة الدعم الدولي لهذا الغرض.
	5 - واليوم، والعالم لا يزال يواجه أزمة عالمية، وعدم مساواة واسعة النطاق، وتحدي التحضّر وتغير المناخ، تحتاج الحكومات إلى إعادة تنشيط استراتيجياتها للاستجابة للمصالح الفضلى للأطفال، وبخاصة المحرومون منهم. والمفتاح لتنفيذ الإعلان وخطة العمل حول ”عالم صالح للأطفال“ يتمثل في الوفاء بالالتزامات الواردة في إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، وبرنامج عمل اسطنبول لأقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، وشراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نريده“ (القرار 66/288، المرفق).
	ثانيا - متابعة الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل
	ألف - التخطيط من أجل الأطفال
	6 - في عام 2011، قدم العمل التحليلي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دليلا مهما يوجه السياسات التي تركز على الحد من الفقر بين الأطفال والقضاء على التفاوت بين مستوى معيشتهم. وفي نفس العام، أجرى ما مجموعه 52 من البلدان المستفيدة من البرنامج أو استكمل إلى حد كبير تحليلا لحالة الأطفال وحقوق المرأة وأنتج 97 مكتبا قطريا دراسات أو تحليلات مواضيعية رئيسية تتعلق بالأطفال والنساء، استخدم حوالي 72 في المائة منها بشكل صريح إطارا لحقوق الإنسان.
	7 - والدراسة العالمية عن فقر الأطفال والتفاوت في مستوى معيشتهم التي بدأت في عام 2007، هي مبادرة جارية لليونيسيف تنظر في الحرمان الذي يعاني منه الأطفال في سبعة أبعاد حاسمة، هي: الصحة، والتغذية، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، والمعلومات والمأوى. وفي عام 2011، انضم بَلَدان إلى هذه المبادرة (هما كيريباتي وموزامبيق) مما يرفع العدد لإجمالي للبلدان المشمولة بها إلى 54 بلدا.
	8 - وتشارك اليونيسيف أيضا في دعم تخصيص اعتمادات في الميزانية لأهداف اجتماعية في حوالي 102 من البلدان. وتُستخدم الأدلة والتحليل في تسليط الضوء على القضايا التي تواجه الأطفال الأكثر حرمانا وأسرهم. وفي عام 2011، تلقت 117 حكومة الدعم لإجراء إصلاح في المجال التنظيمي أو القانوني أو المؤسسي أو المالي.
	باء - تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
	9 - في 28 شباط/فبراير 2012، افتُتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بالإجراء الخاص بالبلاغات، وذلك خلال حفل للتوقيع أُقيم في جنيف. وفي ذلك اليوم، وقّعت عشرون دولة على البروتوكول، ووقعت عليه منذ ذلك الحين ثلاث دول أخرى. وسيكون البروتوكول مفتوحا لجميع الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل (أو في أي من البروتوكولين الاختياريين الآخرين الملحقين بها). وسوف يدخل حيز النفاذ بعد أن تصادق عليه 10 دول. ويُضيف هذا البروتوكول آلية إجرائية رئيسية للجنة حقوق الطفل تتيح لها إمكانية تلقي واستعراض البلاغات عن الحالات التي تدعي وقوع انتهاكات لحقوق الأطفال، فرادى أو جماعات، وإجراء زيارات قطرية للتحقيق في مزاعم وقوع انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الأطفال. وقد أعدت اللجنة مشروع قواعد إجرائية ملائمة للأطفال يتضمن تفاصيل العملية الداخلية لاستعراض البلاغات، وتأمل في أن يتم اعتماده في أيلول/سبتمبر 2012.
	10 - وتضطلع اليونيسيف ببحوث تركز على العنف ضد الفتيات والمراهقات والشابات من الشعوب الأصلية، وذلك بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية. وبناء على تقرير الأمين العام بشأن العنف ضد الأطفال، لعام 2006، تم في كانون الثاني/يناير 2012 استخدام نتائج البحوث الأولية كجزء من مساهمة تقنية في اجتماع فريق الخبراء الدولي لمنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، في إطار الموضوع المعنون ”مكافحة العنف ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية: المادة 22 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية“، وأيضا في الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم التي عُقدت في أيار/مايو 2012. ولدى وضع الدراسة في صيغتها النهائية في كانون الأول/ ديسمبر 2012 سوف تُستخدم الدراسة كجزء من مساهمة تقنية في الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، المقرر عقدها في آذار/مارس 2013. ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة في شق ثغرات في المعرفة عن حالة الفتيات والمراهقات والشابات من الشعوب الأصلية اللائي يتعرضن للعنف الجنساني.
	جيم - التعاون وحشد الموارد لصالح الأطفال
	11 - وفقا لآخر الإحصاءات التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2011، قدم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية الرسمية 133.5 بليون دولار في شكل مساعدة إنمائية رسمية صافية. وتشكل تلك المساعدة ما نسبته 0.31 في المائة من الدخل القومي الإجمالي لأعضاء اللجنة، وهي نسبة أقل بكثير من مستوى هدف الأمم المتحدة البالغة نسبته 0.7 في المائة. ويمثل هذا المبلغ من حيث القيمة الحقيقية نقصانا (نسبته 2.7 في المائة) في المساهمات وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الركود الاقتصادي الجاري حاليا في كثير من بلدان المنظمة. وفي الوقت نفسه، لا يزال التعاون بين بلدان الجنوب وغيره من أشكال التعاون غير الرسمي المقدم لأغراض التنمية من لجنة المساعدة الإنمائية، يكتسب زخما. كما تلعب التحويلات دورا متزايد الأهمية في تمويل التنمية، حتى في ظل الأزمة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددا متزايدا من الجهات الفاعلة، وخاصة المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والبرامج العالمية يُشارك في التنمية ويعمل على حشد المزيد من التمويل لصالح الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال آليات مبتكرة.
	12 - وقد أدت زيادة التعاون مع الجهات المانحة إلى زيادة التنسيق وحشد مزيد من الموارد لصالح الأطفال في حالات الطوارئ. وقدمت جهات مانحة جديدة التمويل لتحسين القدرة على الاستجابة الإنسانية. وقد أضفت الآليات الجديدة التي أُدرجت في اتفاقات التمويل كالاتفاقات المواضيعية القطرية المتعددة السنوات والخاصة بدورة محددة، مزيدا من المرونة في تمويل البرامج، وإمكانية التنبؤ به.
	دال - رصد التقدم
	13 - أطلقت اليونيسيف، من أجل تحسين النتائج لأكثر الفئات حرمانا وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، استراتيجيتها المعنونة ”رصد النتائج من أجل تحقيق الإنصاف“، في عام 2011، بهدف توفير منهاج عمل للتخطيط الفعال والبرمجة الاستراتيجية ورصد وإدارة النتائج بشكل لامركزي. ومنهاج العمل هذا: (أ) يُروِّج لاستخدام البيانات والأدلة في أنشطة الدعوة والبرمجة؛ و (ب) يُعالج الثغرة الهامة بين الرصد الروتيني للمدخلات/المخرجات؛ و (ج) يُسهِّل رصد النتائج الرفيعة المستوى كل ثلاث إلى خمس سنوات؛ و (د) يُحدد الظروف الحرجة أو المحددات التي تُقيد أو تمكِّن من تحقيق النتائج لفئات معينة من الأطفال. ويجري حاليا تنفيذ الاستراتيجية في 27 بلدا في جميع المناطق. وسوف يستند تعميم مراعاة هذه الاستراتيجية في جميع برامج التعاون إلى الدروس المستفادة والأدوات التي طُورت والقدرات التي بُنيت في هذه المجموعة الأولى من البلدان.
	14 - وفي الجولة الحالية من الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات معينة، التي تدعمها اليونيسيف، بلغ مجموع الاستقصاءات 64 استقصاء أُنجز معظمها في عام 2011. ومع إنجاز الجولة الرابعة من الاستقصاءات، فقد أُجري منذ عام 1995 ما مجموعه 230 دراسة استقصائية للأسر المعيشية تشمل ما يزيد عن 100 مؤشر إنمائي في أكثر من 100 بلد. وفي عام 2011، بدأت اليونيسيف العمل على استحداث موقع شبكي جديد قائم على البيانات من شأنه أن يُيسِّر إمكانية الحصول على البيانات، بما في ذلك من خلال التصور التفاعلي، وأن يتيح للمستخدمين إمكانية تحميل البيانات في مجموعة متنوعة من الأشكال وتسخيرها في التحليلات الخاصة بهم.
	15 - وفي عام 2011، جرى تحليل البيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية مثل الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات معينة (التي تدعمها اليونيسيف) والدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية (التي تدعمها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة) وغيرها من المصادر مع التركيز على تقييم قضايا الإنصاف من خلال استخدام بيانات مفصلة. ولا تزال هذه البيانات تشكل مصدرا للمعلومات المفيدة بالنسبة للمنشورات الرئيسية الكبرى الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة بما فيها التقرير المتعلق بـ ”حالة الأطفال في العالم“ و ”التقرير السنوي المتعلق بـالأهداف الإنمائية للألفية“. وقدمت أيضا مساهمات كبيرة لتقارير رئيسية مشتركة بين الوكالات، بما في ذلك التقرير السنوي للأمين العام عن الأهداف الإنمائية للألفية. ويتم استكمال أحدث البيانات عن إحصاءات الأطفال والنساء والحفاظ عليها من أجل تقديم معلومات عن الأدوات التقنية والمنهجية، ولمحة عامة عن الاتجاهات والوضع الراهن، وتوفير قواعد بيانات عن حالات التفاوت في مستوى المعيشة، وموجزات إحصائية قطرية وتقارير قائمة على بيانات محددة (انظر www.childinfo.org).
	16 - وخلال عام 2011، قامت مجموعة من الأفرقة المشتركة بين الوكالات بتنسيق أعمال الرصد وبتطوير منهجيات جديدة ومؤشرات موحدة وأدوات للرصد، ويناء قدرات إحصائية على المستوى القطري لتحسين إعداد التقارير الإحصائية عن الأطفال والنساء. وفي سياق استراتيجية ”رصد النتائج من أجل تحقيق الإنصاف“، يتطلب تحديد ومعالجة التحديات التي يواجهها الأطفال المحرومون والأسر المحرومة رصدا منتظما على المستوى التفصيلي. وتحتاج مبادرات بناء القدرات الرامية إلى تقوية هذا الرصد إلى حلول مبتكرة ومزيد من العمل.
	17 - وحتى نهاية عام 2011، كان نظام المعلومات الإنمائية التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية (DevInfo)، يدعم عمليات التكيف في 138 بلدا. وتستخدم تطبيقات نظام المعلومات الإنمائية كمستودعات للبيانات الوطنية وهي تُبلِّغ صناع السياسات الوطنية عن الوضع الراهن والتقدم المحرز قياسا بالأهداف الإنمائية الوطنية. ويُشير تقييم أجري لنظام المعلومات الإنمائية إلى أنه يقوم بدور حيوي في رصد وتقييم تنمية القدرات على الصعيد القطري.
	هاء - مشاركة الأطفال وتعبيرهم عن ذواتهم
	18 - حدثت زيادة في مشاركة الأطفال والشباب في وضع السياسات على الصُعد الوطنية، حيث أسهم العديد من الأطفال والشباب في تقديم مساهمات في مجال وضع السياسات ومجالات مواضيعية محددة، طيلة عام 2011. فعلى سبيل المثال، في عام 2010، أيدت اللجنة الوطنية لليونيسف في المملكة المتحدة إنشاء فريق شبابي في وزارة الطاقة وتغير المناخ لإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن وضع خطتها المتعلقة بالطاقة حتى عام 2050، من خلال البحوث ومن خلال آلاف المقابلات مع الشباب.
	19 - وازدادت أيضا مشاركة الشباب الفعالة في المحافل الدولية. ففي الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في ديربان بجنوب أفريقيا، أُدمجت الفئات الشبابية المهمشة في المحادثات المتعلقة بتأثير تغير المناخ والحلول الممكنة للمشاكل التي تواجهها تلك الفئات في مدارسها ومجتمعاتها. وتحدث خمسة ممثلين لأطفال جنوب أفريقيا بقوة في الدورة، في حين شارك عدد كبير من الأطفال في إجراءات هادفة في بلدانهم الأصلية. وإبّان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في حزيران/يونيه 2012، عكف الشباب على تحديد قضايا التنمية المستدامة من خلال حصر الموارد المجتمعية.
	20 - وحدثت أيضا زيادة في عدد الشباب الممثلين لبلدانهم بصفة مندوبين رسميين إلى الأمم المتحدة وإلى مؤتمرات معينة في عام 2011. ونشرت شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وثيقة عن قيمة المندوبين الشباب وقوتهم، بما في ذلك الإرشادات حول أفضل السبل لضمان أن تكون مشاركة أولئك المندوبين مجدية بالفعل، بدءا من عملية اختيارهم وانتهاء بتمثيلهم في الأمم المتحدة. ومثّل المندوبون الشباب الرسميون إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإلى الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عددا من البلدان أكبر من عددها في السابق، مما أدى إلى زيادة قدرتهم على التعاون، ورفع مستوى التواصل بين الوفود والشباب المشاركين في المجتمع المدني.
	ثالثا - التقدم المحرز في مجالات الأهداف الرئيسية الأربعة
	ألف - تعزيز أنماط العيش الصحية
	21 - خلال السنوات الأربعين الماضية، انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 60 في المائة تقريبا في جميع أنحاء العالم. وفي العقدين الماضيين وحدهما، انخفضت وفيات الأطفال انخفاضا كبيرا من 12 مليون في عام 1990 إلى 7.6 ملايين في عام 2010. ويُعزى هذا التقدم السريع أساسا إلى الأنشطة والأدوات الكبيرة التأثير اللازمة لبقاء الطفل, ولا سيما اللقاحات الجديدة وتحسين ممارسات الرعاية الصحية. 
	22 - وشكل شطب اسم الهند من عداد الدول الموبوءة بمرض شلل الأطفال في عام 2011 أكبر إنجاز من إنجازات المبادرة العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال. ودعمت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة الروتاري الدولية وشركاؤها الشبكة الواسعة من الناشطين في مجال التعبئة الاجتماعية في الهند لتعقب المجتمعات الضعيفة وإسداء المشورة إليها من أجل ضمان توفير لقاح شلل الأطفال بشكل كامل لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. 
	23 - وحتى مع انخفاض عدد حالات شلل الأطفال عالميا في عام 2011 إلى نصف مستوى العام السابق، فلا يزال عدد حوادث انتقال فيروس شلل الأطفال آخذا في الازدياد في باكستان ونيجيريا، مما يعرّض للخطر هدف القضاء على الإصابة بمرض شلل الأطفال في موعد أقصاه نهاية عام 2012، على الصعيد العالمي. وستتركز الجهود في السنة المقبلة على إقامة شبكات للتعبئة الاجتماعية شبيهة بالشبكات المستخدمة في الهند من أجل بناء الثقة وزيادة الطلب في أوساط السكان المحليين في البلدان الستة ذات الأولوية وهي: أفغانستان وأنغولا وباكستان وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. 
	24 - وفيما يتعلق بالقضاء على مرض الكزاز في أوساط الأمهات والرضّع، واصلت منظومة الأمم المتحدة القيام بدور قيادي في دعم البلدان من خلال عقد اجتماعات للشركاء العالميين من أجل إعادة تأكيد التزامهم بالقضاء على مرض الكزاز في أوساط الأمهات والمواليد بحلول عام 2015. وفي عام 2011، حققت أربعة بلدان أخرى (أوغندا والسنغال وغانا وليبريا) وضع البلد الذي بلغ مرحلة استئصال المرض، في حين أن إثيوبيا وإندونيسيا حققتا وضع البلد الذي بلغ مرحلة الاستئصال الجزئي له. وتم الوصول إلى ما يقرب من 13 مليون امرأة في 14 بلدا في أكثر المناطق حرمانا بإعطائهن لقاحات الكزاز. 
	25 - وفي عام 2011، تم تلقيح أكثر من 150 مليون طفل بلقاح الحصبة من خلال أنشطة تحصين تكميلية في 28 بلدا. وساهمت هذه الجهود في الإبقاء على معدل انخفاض الوفيات الناجمة عن الحصبة عالميا بحدود 74 في المائة، بما يتماشى مع تقديرات عام 2000. ومن أجل إدماج أنشطة أخرى كبيرة التأثير للحد من وفيات الأطفال، قُدم للأطفال في 21 بلدا (75 في المائة) من أصل 28 بلدا مقدما البيانات بحلول آذار/مارس 2012، لقاحات مضادة لشلل الأطفال (77 مليون جرعة) أو الحصبة الألمانية (23 مليون جرعة) أو تدخلات أخرى من قبيل فيتامين ألف (24 مليون جرعة) وأدوية طاردة للديدان (21 مليون عبوة) أو ناموسيات معالَجة بالمبيدات المديدة المفعول، عند تطعيمهم بلقاح الحصبة. 
	26 - ويمثّل الالتهاب الرئوي والإسهال السببين الرئيسين لوفيات الأطفال الأصغر سنا في العالم، حيث يسببان ما نسبته 29 في المائة من وفيات الأطفال تحت سن الخامسة في جميع أنحاء العالم، مما يعني خسارة ما يزيد عن مليوني إنسان كل عام. ودعمت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة على صعيد المجتمعات المحلية، وتوفير الأدوية الأساسية، والإشراف على العاملين في الخط الأمامي، من أجل معالجة الأطفال من الإسهال والالتهاب الرئوي والملاريا (في البلدان المتضررة من الملاريا)، باستخدام العلاج بالإماهة الفموية والزنك، والمضادات الحيوية الفموية، والمعالجة المشتركة القائمة على الأرتيميسينين. وفي عام 2011، تم شراء 11.3 مليون كيس من أكياس أملاح الإماهة الفموية، و 3.3 ملايين جرعة من جرعات المعالجة بالزنك، و 1.8 مليون جرعة من جرعات المعالجة بالمضادات الحيوية، و 1.5 مليون جرعة من جرعات المعالجة المشتركة بالأرتيميسينين، وتوزيعها على العاملين الصحيين في المجتمعات المحلية لاستخدامها في معالجة على مستوى المجتمع المحلي. وفي عام 2011، عالج العاملون الصحيون في المجتمعات المحلية في ستة بلدان ما يزيد عن 2.5 مليون طفل من الإصابة بالالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال، وبذلك يصبح مجموع الأطفال المعالَجين خلال مدة أربع سنوات، حتى ذلك التاريخ، أكثر من 4 ملايين طفل.
	27 - وفي عام 2011، دعمت اليونيسيف البلدان أيضا عن طريق شراء أكثر من 26 مليون ناموسية، و 19 مليون جرعة من جرعات المعالجة المشتركة القائمة على الأرتيميسينين، و 11.5 مليون مجموعة من مجموعات اختبارات التشخيص السريعة للملاريا. وفي 2011، كان ما يقدر نسبته بـ 50 في المائة من الأسر المعيشية في أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يمتلك ناموسية واحدة على الأقل، وكان ما نسبته 96 في المائة من الأشخاص القادرين على الحصول على ناموسية يستخدمونها. وبدأ توزيع الناموسيات المعالَجة بمبيدات الحشرات المديدة المفعول على نطاق واسع يعطي ثماره بالفعل، حيث شهد عدد الحالات في جميع أنحاء العالم انخفاضا حادا. وحققت إريتريا، وسان تومي وبرينسيبي، وزامبيا، وزنجبار، ومدغشقر انخفاضا بنسبة تزيد عن 50 في المائة في عدد حالات الملاريا المثبتة و/أو عدد مرات التردد على أماكن تلقي علاج الملاريا. 
	28 - وفي كثير من البلدان، يمكن أن يشكل نفاد مخزون السلع الأساسية، وخاصة في المرافق الصحية الريفية، عائقا رئيسيا أمام مكافحة الأمراض التي تشكل عبئا كبيرا. وتشكل مبادرة ”خدمة الرسائل القصيرة من أجل الحياة (SMS)“ مثالا على مقاربة مبتكرة لمسألة تلافي نفاد مخزون الأدوية المضادة للملاريا. ويستخدم البرنامج الإلكتروني الهواتف المحمولة وخدمة الرسائل القصيرة وحصر المخزون إلكترونيا لتتبع مستويات المخزون الأسبوعية من الأدوية المضادة للملاريا في مرافق الصحة العامة. وتُرسَل طلبات المخزون الأسبوعية بواسطة خدمة الرسائل القصيرة (SMS) إلى العاملين في الرعاية الصحية في كل مرفق من تلك المرافق. ثم يُرَد على رسائل المخزون دون أي تكلفة على العاملين في الرعاية الصحية. ويطّلع مديرو إدارات الصحة بالمقاطعات على البيانات المتعلقة بمستويات المخزون عن طريق موقع شبكي مأمون. وكان الأثر الأولي في جمهورية تنـزانيا المتحدة واعدا، حيث خُفِّض نفاد المخزون من نسبة 79 في المائة إلى أقل من نسبة 26 في المائة في ثلاث مقاطعات. وبناء على ذلك النجاح، يجري حاليا تعقب أدوية إضافية، مثل الأدوية المضادة للسل. ويوسّع البرنامج نطاق عمله ليشمل بلدانا أخرى، بما في ذلك أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا. 
	29 - وتُقدم اليونيسيف وشركاؤها، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدعم لبرامج التغذية المعتمَدة في أكثر من 50 بلدا لديها برامج فعالة في مكملات تشمل فيتامين ألف، وإضافة اليود إلى الملح، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة، وإغناء الأغذية، ومعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم. وتضطلع اليونيسيف بدور قيادي في مجموعة التغذية العالمية وتؤدي دورا رئيسيا في الشراكات المتعددة التي تعمل على تعزيز التغذية السليمة في جميع أنحاء العالم. 
	30 - ويُقدَّر أن نحو 182 مليون طفل في العالم يعانون من التقزم يوجد ما نسبته 80 في المائة منهم في 21 بلدا فقط. وفي ستة من تلك البلدان، يعاني من هذه الحالة ما نسبته 50 في المائة أو يزيد من جميع الأطفال الذين لم يُتموا الخامسة من العمر. وفي العالم النامي عموما، انخفضت معدلات التقزم ببطء من نسبة 45 في المائة إلى 28 في المائة على مدى العشرين سنة من عام 1990 إلى عام 2010. ولتبويب البيانات أهمية في إبراز أوجه التفاوت وفهم محددات سوء التغذية بشكل أفضل. 
	31 - وفي العالم النامي، يعاني ما يقدر بنحو 25 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهؤلاء معرضون بدرجة كبيرة للموت دون الحصول على رعاية طبية. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من أولئك الأطفال يوجد غالبا في بلدان تؤدي الكوارث الطبيعية الدورية والأزمات المتطاولة القديمة العهد إلى زيادة تفاقم ضعفهم، فإن العديد منهم يعيش في بلدان لا تتأثر بحالات طوارئ. 
	32 - وتقوم وكالات الأمم المتحدة بتكثيف دعمها ”لحركة الارتقاء بمستوى التغذية“، سواء على المستوى الوطني أو في العمليات على الصعيد العالمي. وتعمل ”المبادرة المتعددة الوكالات للجهود المتجددة لمكافحة جوع الأطفال“ بشكل مكثف مع ما لا يقل عن ثمانية بلدان مشارِكة في ”حركة الارتقاء بمستوى التغذية“، بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبها بَلدان تُنفَّذ فيهما برامج تجريبية في السنتين السابقتين. واضطلعت اليونيسيف بدور رئيسي في ”حركة الارتقاء بمستوى التغذية“، وفي عام 2011 أعلن أكثر من 24 بلدا أنها غدت ضمن بلدان ”التبكير“، حيث أدخلت تحسينات في قطاعات مثل المياه، ومرافق الصرف الصحي، والنظافة الصحية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة. وتتيح حركة الارتقاء بمستوى التغذية، مع 27 جهة رائدة من مختلف البلدان والمنظمات والقطاعات، فرصة لا تعوَّض للوقاية من التقزم لدى ملايين الأطفال الصغار نتيجة لسوء التغذية في أيام الطفل الألف الأولى.
	33 - وفيما يتعلق بحالات النقص في المغذيات الدقيقة، فقد حظيت برامج إغناء الأغذية بالدعم المتمثل في سن تشريعات في 64 بلدا، أي بزيادة على البلدان التي سنّت هذه التشريعات في عام 2003 والبالغ عددها 33 بلدا. وعلى الصعيد العالمي، يستخدم ما نسبته 71 في المائة من الأسر المعيشية في البلدان النامية مِلح الطعام المعالجَ باليود على نحو كاف. وما زال معدل شمول الأسر بجرعات تكميلية من فيتامين ألف عاليا، حيث يبلغ 66 في المائة على الصعيد العالمي (باستثناء الصين التي لم تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة)، و 88 في المائة في أقل البلدان نموا. غير أن ما يقدر بنحو ثلث الأطفال دون سن الدراسة التحضيرية (أكثر من 190 مليون طفل) لا يحتوي نظامهم الغذائي على ما يكفي من الفيتامين ألف، ويمكن تصنيفهم على أنهم يعانون من نقص فيتامين ألف.
	34 - وعلى الصعيد العالمي، لم يتغير معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة تغيّرا يُذكر منذ عام 1990، حيث لا تزيد نسبة الرضع دون الأشهر الستة من العمر الذين يتلقون رضاعة طبيعية خالصة على 37 في المائة. وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى عدم إحراز تقدم في أكبر 10 بلدان يُحدث حجمها اختلالا كبيرا في المتوسط العالمي. ومن ناحية أخرى، يُظهر تحليل للبيانات في 90 بلدا ناميا أن الرضاعة الطبيعية آخذة في الازدياد في 53 من تلك الدول التي يواجه كثير منها تحديات إنمائية وحالات طوارئ كبيرة. 
	35 - وبعد إصدار المؤشرات الجديدة لتغذية الرُضّع والصغار، أُجري تحليل لبيانات صادرة عن 36 بلدا بشأن المؤشر الجديد المتعلق بنوعية التغذية التكميلية (المؤشر المركَّب ”نظام الحد الأدنى الغذائي المقبول“). ويبين التحليل أن ممارسات التغذية التكميلية بعيدة عن أن تكون مقبولة، وأنه يلزم تقديم دعم قوي من أجل التحسين في هذا المجال. 
	36 - وفيما يخص تحسين صحة الأم، تشير دراسات جديدة إلى أنه يتم إحراز بعض التقدم في خفض معدل الوفيات النفاسية، على الرغم من أن التقدم المحرز عالميا، وفي معظم البلدان ذات معدلات الوفيات النفاسية المرتفعة، ليس كافيا لتحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية. ولا يزال عدد غير مقبول من النساء، يقدَّر بنحو 000 287 امرأة، يموت في أثناء الحمل أو الولادة كل عام، وهو انخفاض نسبته 47 في المائة عن مستويات عام 1990. وشكّلت الوفيات النفاسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا نسبة 85 في المائة من الوفيات النفاسية في العالم (000 245 حالة وفاة).
	37 - وأسفر توفر تصميم عالمي على زيادة الفرص المتاحة لتحسين صحة المرأة والطفل في البلدان ذات معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال المرتفعة، عن عدد من التطورات على الصعيد العالمي. وجاءت استراتيجية الأمين العام العالمية لصحة المرأة والطفل تتويجا للعديد من الجهود العالمية المنسقة، ومنها: إطلاق الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل، وكذلك استراتيجيتها وخطة عملها للفترة 2009-2011؛ وفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالتمويل المبتكر للنظم الصحية؛ وحملة الإسراع في الحد من الوفيات النفاسية في أفريقيا؛ ومؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2010 لرؤساء الدول المعني بصحة الأم والرضيع والطفل والتنمية؛ ومؤتمر ”المرأة نبع الحياة“ الذي عقد في واشنطن العاصمة. وشكّل اعتماد استراتيجية الأمين العام العالمية خطوة هامة في مجال صحة المرأة والطفل، وسياقا رئيسيا يمكن ضمنَه تحديد الدور الذي ستؤديه الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل في السنوات المقبلة.
	38 - وأكد أحدث تقرير لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أنه تم، في عام 2010، بلوغ غاية الهدف المتعلق بمياه الشرب من الأهداف الإنمائية للألفية. وعلى الرغم من هذا الإنجاز، لا يزال 780 مليون شخص يفتقرون إلى مصادر محسنة لمياه الشرب. بل إنه لمما يبعث على قلق أكبر أن 2.5 بليون شخص يفتقرون إلى مرافق صرف صحي محسنة. ويتوقع التقرير أنه في عام 2015 سيكون حوالي 605 ملايين شخص بدون مصادر محسنة لمياه الشرب وسيكون 2.4 بليون شخص محرومين من مرافق الصرف الصحي المحسنة في حال استمرت الاتجاهات الراهنة. وما لم يمكن التعجيل بالتقدم في مجال الصرف الصحي، فلن يتحقق الهدف حتى عام 2026.
	39 - ولا تزال الفوارق الكبيرة بين الريف والحضر واضحة في مجالَي الصرف الصحي والتزويد بمياه الشرب على السواء. وفيما يتعلق بالمرافق الصحية، على سبيل المثال، فإن ما نسبته 90 المائة من الـ 1.1 بليون نسمة الذين يمارسون التغوّط في العراء، يعيش في المناطق الريفية. وعلى الصعيد العالمي، لم تكن سوى نسبة 47 في المائة من سكان الريف تستخدم مرافق صحية محسنة مقارنة بنسبة 79 في المائة من السكان في المناطق الحضرية. ومن بين الـ 2.5 بليون شخص الذين لا تُتاح لهم فرص الوصول إلى مرافق صحية محسنة، يعيش ما نسبته 72 في المائة في المناطق الريفية. وفيما يخص مياه الشرب، لا يحصل على المياه الجارية في الأنابيب الممدَّدة إلى الأبنية سوى 29 في المائة من سكان الريف مقارنة بنحو 80 في المائة من سكان الحضر؛ ويستخدم 653 مليون شخص مصدرا غير محسَّن من مصادر المياه في المناطق الريفية مقارنة بـ 130 مليونا في المناطق الحضرية.
	40 - وفي حزيران/يونيه 2012، حشدت حكومات إثيوبيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية جهودها، بالتعاون مع اليونيسيف، في جميع أنحاء العالم لتحقيق هدف طموح ولكنه ممكن التحقيق، وهو إنهاء وفيات الأطفال التي يمكن توقّيها. ويستفيد هذا العمل من الزخم الذي أحدثته مبادرة ”كل امرأة وكل طفل“ التي أطلقها الأمين العام واليونيسيف ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في عام 2010. ومن خلال التعهد بدعم الأهداف الواردة في ”الالتزام ببقاء الطفل: تجديد الوعد“، قطع الشركاء عهدا بمضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الهدفين 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، لتخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في جميع البلدان إلى 20 وفاة أو أقل لكل 000 1 من المواليد الأحياء بحلول عام 2035، وتركيز مزيد من الجهود على الوصول إلى أشد الأطفال حرمانا والذين يتعذر بلوغهم في كل بلد. 
	41 - ولا تزال الأزمات الإنسانية تلحق آثارا مدمرة بالأطفال وتعرّض للخطر المكاسب التي تحققت بصعوبة في الحد من وفيات الأطفال في جميع أنحاء العالم. ولعل أي أزمة إنسانية أخرى لم تستحوذ على اهتمام العالم في عام 2011 بمقدار ما استحوذه الجفاف والأزمة الغذائية الحادة في القرن الأفريقي، اللذان تضرر منهما 13 مليون شخص في خضم النـزاعات المسلحة، واللذان تحولا إلى مجاعة ضربت أجزاء من الصومال، مما تسبب في أزمة نزوح جماعي للسكان. وللعام الثاني على التوالي، في عام 2011، تلحق الفيضانات الشديدة أضرارا بباكستان، حيث تضرر منها 5 ملايين شخص في إقليم السند. وكان للفيضانات آثار فتاكة في البرازيل وتايلند. ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في الفلبين في كانون الأول/ديسمبر نتيجة عاصفة استوائية، في حين ضرب زلزال تركيا في تشرين الأول/أكتوبر. ولا تزال المنازعات والقلاقل المدنية في أماكن أخرى توقع خسائر فادحة بالأطفال والنساء. وأبرزت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي ضرورة الفهم الأفضل للتطورات السياسية وتكييف الأدوات المصممة لردود تقليدية عتيقة، بما في ذلك أدوات الدعوة. وبلغت أزمة الانتخابات في كوت ديفوار ذروتها في بداية عام 2011 بفرار اللاجئين من كوت ديفوار إلى ليبريا والدول المجاورة الأخرى. وشُرّد العديد من الأطفال والنساء داخل البلد وارتُكبت انتهاكات خطيرة بحقهم. وأدى الاستفتاء والاستقلال إلى نشوء أحدث بلد في العالم، هو جنوب السودان، وطرحا أيضا تحديات جديدة في مجالي حماية حقوق الطفل وإعمالها.
	باء - توفير التعليم الجيد
	42 - تبرز التقارير الصادرة مؤخرا إحراز تقدم كبير في مجال تعزيز التنمية البشرية والسعي لتحقيق هدف توفير التعليم للجميع وكذلك الهدفين 1 و 2 من الأهداف الإنمائية للألفية. وفي الفترة الممتدة من عام 1999 إلى عام 2008، التحق بمرحلة التعليم الابتدائي على الصعيد العالمي عدد إضافي بلغ 52 مليون طفل، ولوحظت زيادة نسبتها 31 في المائة في القيد للالتحاق بالمرحلة السابقة لمرحلة التعليم الابتدائي، واستفاد منها 148 مليون طفل. وإضافة إلى ذلك، خُفِّض إلى النصف عدد الأطفال غير الملتحقين بمدارس ممن هم في سن مرحلة التعليم الابتدائي في جنوب وغرب آسيا. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ورغم الزيادة الكبيرة في أعداد الأطفال ممن هم في سن مرحلة التعليم الابتدائي، فقد ارتفعت معدلات الالتحاق بمقدار الثلث. وإلى حد كبير، يدل التقدم الملحوظ الذي أُحرز في هذا المجال على زيادة الاستثمار من جانب الحكومات. فقد زادت البلدان المنخفضة الدخل مجتمعة، الحصة من الدخل القومي المخصصة للإنفاق على التعليم من 2.9 في المائة إلى 3.8 في المائة، منذ عام 1999.
	43 - ووفقا لما ورد في التقرير الصادر في عام 2011 عن الرصد العالمي لتحقيق هدف توفير التعليم للجميع بشأن الأزمة الخفية والنزاع المسلح والتعليم، يمكن أن يوجد، في عام 2015، أطفال غير ملتحقين بمدارس ممن هم في سن المرحلة الابتدائية أكثر من هؤلاء الموجودين اليوم. وما زالت مسألتا الالتحاق بالمدارس وإكمال المرحلة الدراسية تشكلان تحديا للملايين من الأطفال والشباب وتتاثران تأثرا شديدا بعوامل اجتماعية واقتصادية مثل العمر والنوع الجنساني والعرق والأصل الإثني والإعاقة واللغة والفقر والموقع. ووفقا للبيانات الأخيرة، فإن ما يُقدر بنحو 61 مليون طفل في سن مرحلة التعليم الابتدائي، 53 في المائة من بينهم من البنات، و 71 مليون مراهق في سن المرحلة الأدنى من التعليم الثانوي ما زالوا خارج المدرسة في عام 2010. وفي حين انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بمدارس على الصعيد العالمي على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، ليتراجع عن رقم 105 ملايين في عام 1990، تشير البيانات الجديدة إلى أن التقدم بدأ في التباطؤ المحرز في عام 2005، وركد في الفترة بين عامي 2008 و 2010. ويعيش أكثر من 50 في المائة من جميع الأطفال غير الملتحقين بمدارس ممن هم في سن المرحلة الابتدائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ويعيش ما يقرب من 21 في المائة منهم في جنوب وغرب آسيا.
	44 - وعلى الصعيد العالمي، يتركز 34 مليون طفل من الأطفال غير الملتحقين بمدارس في 30 بلدا. ويعيش ما يقرب من نصف جميع الأطفال غير الملتحقين بمدراس في البلدان المتأثرة بالنـزاعات. وتبين البيانات المتعلقة بالأسر المعيشية في 42 بلدا أن احتمال عدم التحاق الأطفال في المناطق الريفية بالمدارس يبلغ ضعف احتمال عدم التحاق نظرائهم في المناطق الحضرية بالمدارس.
	45 - والكثيرون ممن يلتحقون بالمدارس ويحضرون الدروس يتسربون منها ولا يستكملون مرحلة التعليم الأساسي. وعندما يفعلون ذلك، فإنهم كثيرا ما يغادرون المدرسة دون الحصول على المعارف والكفاءات والمهارات الأساسية، مثل القراءة والكتابة والرياضيات وحل المشاكل والتفكير النقدي، التي تمكنهم من الاستمرار في التعلم والنمو ليصبحوا أشخاصا بالغين أصحاء ويعيشوا حياة آمنة ومنتجة. وتوجد هذه المشكلة على نطاق واسع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تبلغ نسبة المراهقين غير الملتحقين بالمدارس 37 في المائة، وتبلغ نسبتهم 27 في المائة في جنوب وغرب آسيا. ويُظهر البحث أن عددا أقل من الفتيات يتمكنَّ من الانتقال إلى المرحلة الثانوية (حيث وصلت نسبتهن في عام 2007 إلى 54 في المائة من المراهقين غير الملتحقين بالمدارس)، ويُظهر البحث أن أولئك يكنَّ أكثر عرضة للتسرب من التعليم. ورغم تحقيق زيادات في المساواة بين الجنسين في القيد للالتحاق بالمدارس، فإن أكثر من 56 مليون فتاة لا يذهبن إلى المدارس الابتدائية أو الإعدادية، مما يفقدهن فرص تعلم مهمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا. ويعتبر معدل القيد للالتحاق بالمدارس منخفضا في ما بين الأقليات العرقية والسكان من الشعوب الأصلية، وتزداد الفجوات في القيد للالتحاق بالمدارس بعد مرحلة التعليم الابتدائي بين طلاب المناطق الحضرية وطلاب المناطق الريفية، وبين الأغنياء والفقراء.
	46 - ويشكل النوع الجنساني والفقر أقوى حاجز أمام التعليم. وعند دمج هذه العوامل مع غيرها من العوامل الأخرى، مثل الثقافة واللغة، يكون لها تأثير سلبي للغاية. وكونهن فقيرات وإناثا في آن يمثل عائقا مزدوجا في ما لا يقل عن 49 بلدا، حيث لا يقل معدل تعليم الفتيات المنحدرات من الأُسر المعيشية الأكثر فقرا عن المعدل الوطني فحسب، بل يقل كذلك عن متوسط معدل تعليم البنين المنحدرين من الأسر المعيشية الأكثر فقرا.
	47 - وفي كثير من الأحيان، يجري تضخيم الحواجز الماثلة أمام التعليم الابتدائي عند الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي. وتشمل هذه العقبات تكاليف التعليم، والمسافة إلى المدرسة، والطلب على اليد العاملة، والحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العميقة الجذور التي لها تأثير خاص على الفتيات. ولا يُعد الوصول إلى من تبقى من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أكثر صعوبة فحسب، بل يُعد أيضا أكثر تكلفة حيث يواجه هؤلاء الأطفال معوقات متعددة وكثيرا ما يواجهون أشكالا خفية وطفيفة من الاستبعاد الاجتماعي.
	48 - ولا يكتسب كثير من الأطفال المهارات الأساسية في مجالات معرفة القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية اللازمة للبقاء والتطور والازدهار. فنصف عدد جميع الأطفال تقريبا في البلدان الأكثر فقرا ممن أتموا الدراسة في الصف الثاني لا يقرأون على الإطلاق. وعلى الصعيد العالمي، فإن 775 مليون شخص بالغ، ثلثاهم من النساء، ما زالوا يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية. وتُعد مستويات الإنجاز المطلقة في مجال التعلم منخفضة بشكل استثنائي في كثير من البلدان النامية.
	49 - وتعدُّ سياسة الاستثمار في التعليم ذي الجودة العالية في مرحلة الطفولة المبكرة استثمارا في التنمية البشرية. وتشير الأدلة التي تم جمعها عن طريق الدراسات الاستقصائية التي أُجريت على الأسر المعيشية في 40 بلدا إلى أن أعدادا كثيرة جدا من الأطفال الصغار يعيشون في داخل أسر معيشية لا تؤدي إلى تحقيق النماء الأمثل في مرحلة الطفولة المبكرة. وفي حين قام عدد متزايد من البلدان بوضع سياسات وطنية في هذا المجال والتصديق عليها، فإن العديد من هذه السياسات لم يتحقق بسبب عدم كفاية التمويل وبسبب التخطيط المجزأ.
	50 - ويتوافر الزخم والأدوات اللازمة لتحسين التعليم الأساسي، حسبما يتبيّن من العدد المتزايد من البلدان التي تدمج معايير الجاهزية للالتحاق بالمدرسة والمعايير الصديقة للطفل في نظمها التعليمية، ومن العدد المتزايد من الجهات الفاعلة الدولية التي تؤكد على أهمية تحقيق المستويات الأساسية لمحو الأمية. وبما أن احتمال نجاح السياسات التي تهدف إلى التغلب على أوجه التفاوت بين الجنسين يزداد عندما تُنفذ هذه السياسات في إطار استراتيجية متكاملة، تضطلع البلدان بمعالجة مجموعة من التحديات المتعلقة بما يلي: توافر الفصول الدراسية والمعلمين واللوازم المدرسية؛ ونوعية التعليم وملاءمتة؛ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم؛ والأدوات المُعززة اللازمة لتحليل الحواجز والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المدارس ونوعية تلك المدارس والإنصاف.
	51 - ويؤثر العقاب البدني والعنف الجنساني والنـزاع المسلح والأخطار الطبيعية على العملية التعليمية للملايين من الفتيات والفتيان. ويواصل تسعون بلدا، من أصل 197 بلدا تراقبها المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال، السماح للمعلمين باستخدام العقاب البدني ضد الطلاب. وفي كل عام، يتعرض حوالي 50 مليون فتاة و 73 مليون فتى للاعتداء الجنسي مرات عديدة في الطريق إلى المدرسة أو أثناء وجودهم فيها. وتقل نسب القيد الإجمالية للالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي بحوالي 30 في المائة في البلدان المتضررة بالنزاع (48 في المائة) عن مثيلاتها في البلدان الأخرى (67 في المائة) وتقل كثيرا عن ذلك بالنسبة للفتيات. ومما يبعث على القلق بصورة متزايدة الاتجاهات التي تشير إلى أن كثيرا من أشد البلدان والمجتمعات المحلية فقرا في العالم ستواجه تهديدا مزدوجا يتمثل في تغير المناخ والنزاعات العنيفة. ويُتوقع أن تؤدي هذه التهديدات إلى تفاقم حالات عدم المساواة بين الجنسين وتهديد النظم التعليمية.
	52 - وتكشف الإحصاءات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2011 عن الحاجة إلى 2 مليون معلم إضافي إذا أُريد لهدف توفير التعليم الابتدائي للجميع أن يتحقق بحلول عام 2015. وثمة حاجة إلى وجود أكثر من نصف عدد هؤلاء المعلمين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويُعد وجود معلمين مدربين تدريبا جيدا ومتحمّسين ونظم لندب المعلمين تتولى توزيعهم بالتساوي عاملا أساسيا للنجاح في التصدي لمعالجة معوقات التعلم لدى أطفال الفئات المهمشة. ويتطلب ذلك وضع نظم معلومات أكثر قوة للإدارة التعليمية. وتعتبر هذه النظم حيوية لعملية وضع السياسات حيث أنها تساعد في تحديد الاحتياجات وتتبع الموارد المالية ورصد آثار التدخلات السياسية. ففي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، دخلت منظمتا اليونيسيف واليونسكو في شراكة لتطوير نظام إقليمي للمعلومات عبر الإنترنت يُركِّز على رفاه الأطفال وما يتصل بها من سياسات.
	53 - وعلى الصعيد العالمي، تُقدِّر منظمة اليونسكو فجوة التمويل الخارجي بمبلغ 16 بليون دولار سنويا مطلوبة لتلبية احتياجات التعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل، علاوة على كل ما تقدمه حاليا حكومات البلدان النامية والجهات المانحة من موارد. وتمثل التخفيضات في المساعدات والآثار المترتبة على الأزمة المالية العالقة تحديات إضافية، حيث يعتمد العديد من البلدان النامية على الدعم المقدم من المانحين لتحقيق الأهداف الإنمائية مثل توفير التعليم للجميع. وثمة حاجة إلى قدر أكبر من المساءلة والالتزام من أجل تحسين التقدم المحرز في مجال تعليم البنات والتعليم في الدول الهشة، ونتائج التعلم وسبل الحصول على التعليم.
	54 - ورغم تأثير الأزمة المالية العالقة، اتسم عام 2011 بزخم دولي معين. فقد أدى الدور البارز الذي تضطلع به منظمة اليونيسيف في إطار الشراكة العالمية من أجل التعليم، جنبا إلى جنب مع جدول أعمال قيادات المنظمة للإنصاف، إلى إمكانية تعبئة الدعم السياسي والموارد لتصل إلى الفئات الأكثر تهميشا وتركيز الجهود على ما هو أبعد من إمكانية الوصول إلى نتائج تعليمية عالية الجودة. ويُتوقع أن تساهم التبرعات التي تعهدت الشراكة العالمية من أجل التعليم بتقديمها مؤخرا ويتجاوز قدرها 2 بليون دولار في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و 2014 في: تيسير قيد 25 مليون طفل إضافي للالتحاق بالفصول الدراسية للمرة الأولى؛ وتدريب 000 600 معلم جديد؛ وتوفير اللوازم التعليمية؛ والحد من الأمية في أوساط الأطفال ممن هم في سن مرحلة التعليم الابتدائي. ومنظمة اليونيسيف هي الوكالة المنسقة في 21 بلدا من البلدان المساهمة في الشراكة والبالغ عددها 46 بلدا وهي الوكالة المنفذة في غينيا ومدغشقر. وفي البلدان التي لا تكون فيها الشراكة فاعلة، تضطلع منظمة اليونيسيف مع ذلك بدور ريادي نشط في التخطيط لقطاع التعليم.
	55 - وواصلت البلدان تعزيز استجابتها الإنسانية وتأهبها في عام 2011، حيث وفرت لما يقدر بنحو 8.7 ملايين طفل يعانون من حالات الطوارئ إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي الرسمي وغير الرسمي. وكانت مشاركة اليونيسيف في قيادة مجموعة التعليم في 52 بلدا وتعاونها المشترك في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات أمرا محوريا في تعزيز قدرات الشركاء في قطاع التعليم على الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ. وشملت الاستجابة لحالات الطوارئ الدعوة، والتخطيط للتأهب، وتقييم المخاطر، وحملات العودة إلى المدارس على الصعيدين الوطني ودون الوطني فضلا عن إنشاء وحدات لتنسيق التعليم والإدارة في حالات الطوارئ.
	جيم - الحماية من الإيذاء والاستغلال والعنف
	56 - أثناء عام 2011، شرعت منظمة اليونيسيف في اتخاذ عدد من الإجراءات الملموسة، بناء على العمل الذي اضطلعت به على مدار السنوات السابقة والذي أدى إلى تحسين حماية الطفل. ويتواصل تنامي الاعتراف بأهمية تعزيز أوجه التآزر والترابط بين آليات المنع وآليات الاستجابة التي تُستخدم لمعالجة مختلف المخاطر التي تهدد حماية الطفل. وفي عام 2011، قام أكثر من 120 بلدا بتعزيز الآليات اللازمة لحماية الطفل، بما في ذلك: قيام نحو 85 بلدا بتحسين معدلات تسجيل المواليد؛ وقيام 95 بلدا بتوسيع نطاق الرعاية البديلة للأطفال الأيتام؛ وقيام 60 بلدا باتخاذ إجراءات بشأن الاتجار في الأطفال وهجرتهم؛ وقيام 50 بلدا بتحسين نظام العدالة للأطفال. ونتيجة للاضطلاع بتلك الأعمال المشتركة مع اليونيسيف، جرى تسجيل نحو 23 مليون ولادة. وتتواصل مواءمة القوانين والسياسات والمعايير الوطنية مع الأطر العالمية والدولية. وقدمت اليونيسيف الدعم إلى ما لا يقل عن 30 حكومة من أجل تعزيز أطر فعالة للرعاية البديلة، وإلى ما لا يقل عن 26 بلدا بهدف تطوير أو رصد المعايير لتتماشى أنظمتها مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لعام 2009 المتعلقة بتوفير رعاية بديلة للطفل.
	57 - ودعمت اليونيسيف الابتكارات التقنية لتعزيز فعالية نظم وآليات تقديم الخدمات، بما في ذلك استخدام الهواتف المحمولة لتحسين تسجيل المواليد. وفي مجال توثيق حالات الطفل غير المصحوب بأسرته والطفل المنفصل عن أسرته، فإن نظام اقتفاء أثر الأسرة ولمِّ شملها بطفلها يحقق نتائج إيجابية. وكشف المشروع التجريبي لعام 2011 في أوغندا أن الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المتعلقة بتوثيق حالات الأطفال قد شهد انخفاضا فضلا عن أن التفاعل بين الأطفال والموظفين شهد تحسناً. ولتعزيز التعاون الحكومي الدولي والتعلم في ما بين حكومات بلدان الجنوب، اضطلعت منظمة اليونيسيف بتيسير زيارات إلى جنوب أفريقيا قام بها ممثلون حكوميون من جمهورية إيران الإسلامية والسودان وليبريا لمعرفة المزيد عن نظم العدالة المتعلقة بالأطفال. وقام المعهد المكسيكي للهجرة بتدريب مسؤولين حكوميين من جمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا وهندوراس في مجال حماية حقوق الطفل. وإضافة إلى ذلك، جرى تعاون في ما يتصل بتسجيل المواليد بين أفغانستان وبنغلاديش، وبين أوغندا ومدغشقر.
	58 - وتواصل منظمة اليونيسيف الحث على إجراء الحوار لتعزيز التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية التي تساعد على منع العنف الموجّه ضد الأطفال واستغلالهم وإيذائهم. وقد أُحرز تقدم هام في عام 2011 عن طريق: (أ) تحسين جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن العنف ضد الأطفال؛ (ب) توسيع نطاق البرامج ليشمل التصدي لممارسة العنف داخل المنزل وفي المدارس وفي مرحلة الطفولة المبكرة؛ (ج) زيادة الوعي بالعنف الجنسي؛ (د) توطيد الخبرات التقنية لكي تتمكن البرامج من التصدي لمعالجة الأعراف الاجتماعية الضارة مثل زواج الأطفال وذلك من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا بين الأطفال؛ (هـ) وقف ممارسات ختان الإناث وتشويه أعضائهن التناسلية في عدد من البلدان وذلك في إطار البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف. وفي عام 2011، حدثت أيضا زيادة ملحوظة في مستوى المشاركة مع الزعماء الدينيين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في منع العنف الموجّه ضد الأطفال.
	59 - وتواصل اليونيسيف تقديم الدعم الفعال لتسريح الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتم التوقيع على خطتي عمل جديدتين مرتبطتين بجداول زمنية محددة في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى، في حين أُحرز تقدم في تنفيذ خطة العمل القائمة في نيبال. وإضافة إلى ذلك، أُحرز تقدم في المناقشات الجارية مع القوات الحكومية والجماعات المسلحة الأخرى في خمسة بلدان. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساعدت اليونيسيف الحكومة على وضع أربعة بروتوكولات بشأن المعايير الواجب احترامها في مجالات تقديم الخدمات الطبية والنفسية، وخدمات إعادة الإدماج في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي، والخدمات التعليمية وخدمات الإحالة إلى القضاء. وصدقت أربعة بلدان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وأيدت خمسة بلدان إضافية التزامات باريس لحماية الأطفال من التجنيد غير المشروع أو استخدامهم من قِبل قوات مسلحة أو جماعات مسلحة.
	60 - وقد تجلى بوضوح تعزيز تطبيق نهج النظم في حالات الطوارئ أثناء عام 2011 في الاستجابة للمجاعة التي ضربت منطقة القرن الأفريقي وفي التصدي للفيضانات في الفلبين. وتواصل اليونيسيف تقديم الدعم للتوسع في ابتكار نماذج جديدة وفعالة للتأهب لوقوع الكوارث من أجل حماية الطفل، مثل وضع برامج متعددة القطاعات في منطقة القرن الأفريقي لتطوير إمكانية الوصول الآمن إلى الحطب والطاقة البديلة في إطار استراتيجية تراعي الظروف الإنسانية. وفي عام 2011، اضطلعت منظمة اليونيسيف بدور القيادة في مجال المسؤولية عن حماية الأطفال أو شاركت فيها وذلك في إطار مجموعة لجنة التوجيه المشتركة بين الوكالات في 23 بلدا، واضطلعت بدور القيادة في مجال العنف الجنساني في ستة بلدان أو شاركت في ذلك. واستنادا إلى النظام المشترك بين الوكالات لإدارة المعلومات المتعلقة بحماية الأطفال، فقد ساعدت اليونيسيف بالدعوة وتقديم الدعم في إنشاء برامج أو تعزيز برامج قائمة بالفعل لصالح الأطفال المنفصلين عن أسرهم أثناء حالات الطوارئ في عدد من البلدان. وبرزت أيضا أدلة على قيمة نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني. فعلى سبيل المثال، في شمالي أوغندا، استُخدمت البيانات التي وفرها النظام في تبديد الخرافات القائلة بأن جرائم العنف الجنسي يرتكبها أشخاص غرباء في المقام الأول. وكشفت الأدلة عن أن أكثر من 60 في المائة من الناجين يعرفون مرتكبي الجريمة المزعومين.
	61 - وتؤدي إعادة التركيز على مسألة الإنصاف من أجل التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالطفل إلى دفع منظمة اليونيسيف وشركائها إلى تقديم أدلة أكثر إقناعا عن حالة أشد الفئات ضعفا. ونتيجة لذلك، قامت منظمة اليونيسيف، في عام 2011، باتخاذ خطوات لتعزيز جودة الرصد والبحث والتقييم واستخدام البيانات والاضطلاع بذلك في الوقت المناسب، وللمضي قدما في بناء الأدلة على نطاق كل قطاع وفي جميع القطاعات عن طريق شراكات خارجية. وأُجريت تمارين لمسح النظم في عدد من البلدان المستفيدة من البرنامج، ليصل المجموع إلى أكثر من 100 منذ عام 2005. وقد قام أكثر من 40 بلدا على وجه التحديد بإنتاج بيانات وأدلة خاصة ببرامجها في ما يتعلق بتعزيز النظم، في حين قام البعض الآخر بتطبيق المعلومات التي حصل عليها بالفعل.
	62 - واضطلعت منظمة اليونيسيف وشركاؤها أيضا برصد أوسع نطاقا للشواغل المتعلقة بحماية الطفل في سياقات محددة وقامت بالتنسيق عبر مختلف القطاعات بشأن أنشطة المنع والاستجابة في حالات الطوارئ. فعلى سبيل المثال، عملت اليونيسيف في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إطار الاستجابة المشتركة بين المجموعات لتنسيق حالات الاستجابة الطارئة في حال وقوع هجمات على المدارس لحماية الأطفال والتعليم. ويتمثل أحد المعايير الجديدة الهامة لعام 2011 في وضع معايير دنيا جديدة في ما يخص حماية الطفل ليسترشد بها الفريق العامل المعني بحماية الطفل في مجال الاستجابة الإنسانية، والتي تعد الآن بمثابة المعايير الأساسية لهذا القطاع المتخصص، وذلك بناء على المعايير الدنيا الأكثر عمومية المرعية في مجال الاستجابة الإنسانية، والصادرة عن مشروع اسفير. ويجري حاليا تنفيذ آلية اليونيسيف للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في حالات النـزاع المسلح في 15 بلدا.
	دال - مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	63 - كان تعزيز الالتزامات الوطنية والإقليمية والعالمية بالقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل إحدى الأولويات في عام 2011. وقد سُلّط الضوء على هذه المسألة في الاجتماع الرفيع المستوى حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المعقود في حزيران/يونيه 2011، حيث اعتمدت الدول الأعضاء الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2011 (قرار الجمعية العامة 65/277، المرفق)، وأطلق الأمين العام الخطة العالمية للقضاء على الإصابات الجديدة بالفيروس بين الأطفال بحلول عام 2015 والحفاظ على حياة أمهاتهم. 
	64 - وحتى عام 2010، قُدّر أن حوالي 34 مليون شخص مصابون بالفيروس في جميع أنحاء العالم. وتظل أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس. وتشكل النساء ما يصل إلى نسبة 50 في المائة من المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي، لكن حصتهن من الإصابات تفوق حصة الرجال في أفريقيا جنوب الصحراء (59 في المائة) وفي منطقة البحر الكاريبي (53 في المائة). وحتى عام 2009، قُدر أن حوالي 17.1 مليون طفل فقدوا أحد الأبوين أو كليهما بسبب متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). 
	65 - وهناك توسع هام في إمكانية الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة الضروري لإنقاذ الحياة، لا سيما في السنوات الأخيرة. وفي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، جنّب العلاج المضاد للفيروسات العكوسة حدوث 2.5 مليون حالة وفاة منذ عام 1995. وتراجع العدد السنوي للوفيات المرتبطة بالإيدز (1.8 مليون في عام 2010) بنسبة 18 في المائة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وانخفض عدد الأطفال الذين يتوفون بأسباب متصلة بالإيدز (000 250 في عام 2010) بنسبة 20 في المائة منذ عام 2001.
	66 - ومع ذلك، في عام 2010، بلغ عدد المصابين الجدد 2.7 مليون شخص (منهم 000 390 طفل). ورغم أن 22 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء أبلغت بانخفاض عدد الإصابات الجديدة، كانت الإصابات في هذه المنطقة لا تزال تشكل 70 في المائة من مجموع الإصابات الجديدة في عام 2010. أما توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للذين يوجدون حاليا تحت العلاج، والبالغ عددهم 6.65 ملايين، ولملايين الأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إليه، فلن يكون مستداما اقتصاديا دون انخفاض عدد الإصابات الجديدة بشكل حاد.
	67 - وفي عام 2005، تلقت 14 في المائة فقط من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة لأجل منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، في حين ارتفعت تلك النسبة إلى 48 في المائة في عام 2010. وتقوم اليونيسيف رفقة شركائها الوطنيين بدور هام في مساعدة البلدان على تطوير خطط وطنية متاحة على الإنترنت لتوسيع نطاق منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وقد عبأت تمويلا مقدَّما من خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز، ومن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، ومن جهات مانحة أخرى، لغرض دعم هذه الجهود. 
	68 - وشهد عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف الأطفال استقرارا في الأعوام الأولى من هذا القرن قبل أن ينخفض بحدة خلال السنوات القليلة الماضية، تزامنا مع تزايد الحصول على خدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وقد قُُدّر عدد الأطفال المصابين الجدد بالفيروس في عام 2010 بحوالي 000 390 طفل، وهو عدد أقل بنسبة 30 في المائة من الذروة التي بلغها في عامي 2002 و 2003، حيث أصيب سنويا 000 560 طفل. وقد شهد عدد الأطفال المصابين بالفيروس الذين يقل سنهم عن 15 عاما استقرارا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ مجموعه 3.4 ملايين في عام 2010. ويعيش أكثر من 90 في المائة من هؤلاء الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء. ويتناقص عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المتصلة بالإيدز في صفوف الأطفال الذين يقل سنهم عن 15 عاما، حيث انخفض من 000 320 إلى 000 250 بين عامي 2005 و 2010، أي بنسبة 20 في المائة. ويرجع سبب هذا التوجه أساسا إلى اتساع نطاق خدمات منع الفيروس من الانتقال إلى الرضع، وبدرجة أقل، إلى اتساع نطاق توفر العلاج للأطفال. 
	69 - وفي عام 2010، قُدّر أن 35 في المائة من حوالي 123 مليون من النساء الحوامل في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تلقّين فحوصا لكشف الإصابة بالفيروس، وهي نسبة تفوق نسبة 8 في المائة التي سُجلت عام 2005. ولوحظت زيادات في جميع المناطق تقريبا، حيث ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللواتي أكدت الفحوص إصابتهن بالفيروس بحوالي 10 في المائة أو أكثر بين عامي 2009 و 2010، وذلك في ثلاث مناطق. وفي عام 2010، في 65 من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل التي تقدم بيانات، أفيد أن 28 في المائة من الرضع تلقوا فحوصا لكشف الإصابة بالفيروس في غضون شهرين بعد الولادة، مقابل نسبة 6 في المائة الذين تلقوا فحوصا في عام 2009. 
	70 - وزادت نسبة توافر العلاج للأطفال من 21 في المائة في عام 2009 إلى 23 في المائة في عام 2010، وهي وتيرة تقدم منخفضة بصورة غير مقبولة. واليونيسيف من أقوى الدعاة إلى إخضاع الرضع للفحص المبكر لكشف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وإلى تعزيز إمكانية حصول الرضع المصابين به على ما يناسبهم من المركَّبات المجهزة لطب الأطفال من عقاقير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة. وبتعاون مع المرفق الدولي لشراء الأدوية (اليونيتيد)، ومبادرة كلينتون للحصول على الخدمات الصحية، وشركاء آخرين، تقوم اليونيسيف بالتشجيع على تطوير مركَّبات منخفضة التكلفة مجهزة لطب الأطفال وإتاحتها للأطفال المحتاجين إليها. 
	71 - وعلى الصعيد العالمي، يُقدَّر أن 5 ملايين من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2009، وهو انخفاض بنسبة 12 في المائة بالمقارنة بعام 2001. وفي السنوات الأخيرة، وبالتعاون مع الشبكة العالمية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ومع منظمة الصحة العالمية، قامت اليونيسيف، بصفتها إحدى الهيئات الراعية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز، بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة إتاحة العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للمراهقين وشملهم به، وإلى وضع مبادئ توجيهية للعلاج والرعاية والدعم.
	72 - وشكَّل الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة 42 في المائة من الإصابات الجديدة في عام 2010، غير أن بعض التوجهات المشجعة توجد بين صفوفهم في عدة بلدان ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس نقص المناعة البشرية. وأظهرت بيانات مستوصفات ما قبل الولادة بين عامي 2000 و 2010 أن انتشار الفيروس تقلص في صفوف النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و 24 سنة في 22 من 24 بلدا تتوفر لديها بيانات وتعرف انتشارا يفوق 1 في المائة على الصعيد الوطني. وفي 11 من 19 من البلدان الأفريقية التي تتوفر لديها بيانات، انخفضت النسبة المئوية للشبان الذين يقيمون علاقات بعدة شريكات خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بشكل ملحوظ. غير أن النساء الشابات لا زلن يتعرضن للإصابة بمعدلات أعلى من نظرائهن الذكور في عدة مناطق، نظرا لارتفاع قابليتهن الفسيولوجية لفيروس نقص المناعة البشرية، وبسبب أوجه الضعف الاجتماعي والاقتصادي.
	73 - ويعدّ توفر معلومات شاملة ودقيقة عن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب عنصرا أساسيا من أجل قبول الخدمات المتعلقة بهما ومن أجل تغيير السلوك. ومع ذلك، تظل مثل هذه المعارف محدودة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يدرك حقيقة هذا الداء سوى 26 في المائة من الشابات و 35 في المائة من الشبان (المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة). وفي 8 من 11 بلدا توجد بها أكبر أعداد الإصابات الجديدة في المنطقة، يصل معدل استخدام الرفالات المبلغ عنه نسبة 45 في المائة أو أزيد قليلا في أوساط الرجال. ويتعارض هذا الاستخدام الواسع النطاق نسبيا مع انخفاض مستويات المعارف في أوساط الشبان والشابات المنتمين إلى نفس البلدان. وتظل نسب استخدام الرفالات منخفضة في صفوف الشابات في معظم البلدان. وقد يرتبط الاستعمال المحدود للرفالات بالقيود المفروضة على توافرها. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، لا تتوفر إلا 8 رفالات في السنة لكل ذَكَر بالغ. ولا تزال مستويات توفر فحوص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة منخفضة أيضا، خاصة في أوساط الشبان. ولا تتوفر عن مجموعة الشباب هذه معلومات أساسية يمكن مقارنتها ببرامج صحة الأمهات المتوفرة للشابات، والتي تتيح الفحوص وخدمات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. وفي 9 من 11 بلدا تمت دراستها، تبلغ نسبة الرجال الذين تلقوا الفحص 20 في المائة.
	74 - وأولي المراهقون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية اهتماما أكبر في عام 2011. وأنشئ فريق استشاري تقني عالمي معني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2011 للاستفادة من خبرات وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الثنائية ومؤسسات البحث العلمي. ونتج عن هذا التعاون إطلاق مبادرة تدريبية تتعلق بالمراهقين المصابين بالفيروس في ثمانية بلدان. وفي أمريكا اللاتينية وغرب ووسط أفريقيا، أجريت حوارات إقليمية بشأن الشباب المصابين بالفيروس، حيث أسهمت هذه الاجتماعات في وضع مبادئ توجيهية وطنية حول الرعاية والدعم اللازمين للمصابين في عدد من البلدان.
	75 - وفي عام 2009، قُدّر أن حوالي 17.1 مليون طفل من جميع أرجاء العالم فقدوا أحد الأبوين أو كليهما بسبب متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ ويعيش 15 مليون من هؤلاء الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، بدأ الاستثمار في الحماية والرعاية والدعم يؤتي أكله، نظرا لأن معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أحرزت تقدما هاما في تساوي معدلات الالتحاق بالمدارس بين الأيتام وغير الأيتام المتراوحة أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة. وفي 27 من 31 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء تقدم بيانات، تزايد الالتحاق بالمدارس في أوساط الأطفال الذين فقدوا كلا الأبوين (بمن فيهم من تُوفي أبواهم بسبب الأمراض المتصلة بالإيدز).
	رابعا - سبل المضي قدما
	76 - سيتم توسيع نطاق نظام رصد النتائج من أجل تحقيق الإنصاف في إطار برامج التعاون التي تدعمها اليونيسيف. ويمكن تطبيق هذا النهج في السياقات الخاصة بكل البلدان، سواء منها البلدان المنخفضة الدخل التي تتحمل فيها الخدمات عبئا كبيرا، أو البلدان المتوسطة الدخل التي يركز فيها التعاون على حشد التأييد للسياسات، وكذلك في سياقَيْ التنمية والمساعدة الإنسانية. ويستدعي تنفيذ هذا النظام إقامة شراكات على جميع الأصعدة. وسيتطلب تشجيعُ الحكومات، والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والجهات المانحة على المشاركة في هذه المبادرة لتعزيز الرصد على الصعيد المحلي بناءَ القدرات والتزاما مشتركا ”بالتعلم عن طريق الممارسة“.
	77 - وفي إطار متابعة منتدى ”دعوة إلى العمل من أجل بقاء الأطفال على قيد الحياة“، الذي دعت إلى عقده حكومات إثيوبيا، والهند، والولايات المتحدة بتعاون وثيق مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، سيعقد الشركاء في مبادرة ”تجديد الوعد“ مؤتمرات استعراض إقليمية وعالمية على نحو دوري لتقييم التقدم المحرز، والاحتفال بالنجاحات التي يتم تحقيقها، وتنقيح الاستراتيجيات من أجل تسريع التقدم نحو الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015. وفي أيلول/سبتمبر من كل سنة، سيصدر تحت شعار مبادرة ”تجديد الوعد“ تقرير عن وفيات الأطفال، يتضمن دراسات قطرية ترصد التقدم المحرز على الصعيدين الوطني ودون الوطني. واستعدادا لعام 2015، سينظم الشركاء لقاءات بين أصحاب المصلحة لاستعراض ووضع استراتيجيات للحفاظ على الزخم وتحديد العملية اللازمة لرصد التقدم بفعالية من عام 2015 إلى عام 2035. وستحتاج هذه الجهود إلى الدعم، وينبغي للشركاء أن يتّحِدوا حول هذه القضية المشتركة التي تبنتها جميع الأجيال بصورة غريزية على مر التاريخ: وهي أن نبذل قصارى جهدنا لتمكين الأطفال من البقاء والنماء.
	78 - وإدراكا من الأمين العام أن التعليم هو اللبنة الأساسية لبنيان المجتمع، فقد جعل التعليم إحدى أولويات خطة العمل التي وضعها للسنوات الخمس المقبلة. وعليه، فقد قرر إطلاق مبادرة عالمية جديدة بشأن التعليم، وهي مبادرة ”التعليم أولا“. ومن المتوقع أن تعطي هذه المبادرة دفعة أقوى للحركة العالمية من أجل التعليم، لكي يتحول الزخم الموجود إلى التزام وعمل ملموسين بغرض: (أ) رفع المكانة السياسية للتعليم وتعبئة طائفة واسعة من الجهات الفاعلة للعمل معا؛ و (ب) حفز حركة عالمية من أجل توفير تعليم عالي الجودة وملائم وشامل للجميع بحلول عام 2015، مع الحصول على المكاسب المصاحبة لذلك في جدول أعمال التنمية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛ و (ج) توليد تمويل إضافي وكاف من خلال جهود الدعوة المتواصلة.
	79 - وتتمثل المجالات الثلاثة ذات الأولوية في المبادرة في: (أ) إلحاق كل طفل بالمدرسة؛ و (ب) تحسين جودة التعليم؛ و (ج) تعزيز مفهوم المواطَنة العالمية. وسيطلق الأمين العام المبادرة على هامش الدورة السابعة والستين للجمعية العامة.

