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 الدورة التاسعة واخلمسون
  من جدول األعمال٤٣البند 

 :متابعة نتائج الدورة االستثنائية السادسـة والعشـرين       
ــة       ــريوس نقــص املناع ــزام بشــأن ف ــالن االلت ــذ إع تنفي

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
 اإليدز/االجتماع الرفيع املستوى بشأن فريوس نقص املناعة البشرية  

 
ورقـة مناقشـة مـن أجـل مـؤمتر املائـدة املسـتديرة املعـين باأليتـام واألطفـال الــذين             

اإليـدز، الـذي سـتعقده منظمـة        /تضرروا من جراء فريوس نقـص املناعـة البشـرية         
 لطفولة وبرنامج األغذية العامليلاألمم املتحدة 

 

 موجز 
ئـدة املسـتديرة ويـتعني      هتدف هذه الورقة إىل تنشيط املناقشات اليت تـدور يف مـؤمتر املا             

أن ُتقرأ باالقتران بالتقرير املقبل لألمني العام عن التقدم احملرز حنـو تنفيـذ إعـالن االلتـزام بشـأن           
 .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

وســينقل مــوجز املناقشــات، الــيت مــن املتوقــع أن تكــون حيويــة وصــرحية وتفاعليــة إىل   
 الرفيعة املستوى، اليت ُتعقد أثناء الدورة الستني للجمعية العامـة    اجلمعية العامة يف اجللسة العامة    

، إلجراء استعراض شامل للتقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامـات الـواردة            ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلوليف  
يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، ومن بينها األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا والتقـدم                 

 األمـم فيذ املتكامل واملنسق لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت عقـدهتا             احملرز يف التن  
 . يف امليدانيني االقتصادي واالجتماعي وامليادين ذات الصلة، ومتابعة هذه النتائجاملتحدة
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اإليـدز الطفولـة بطريقـة مـدمرة        /يقوض الفقر والصراع وفريوس نقـص املناعـة البشـرية          - ١
ــار طوي  ــة األجــل علــى األطفــال كــأفراد علــى أســرهم   هلــا آث ــأثري فــريوس نقــص املناعــة    )١(ل وت

اإليدز كبري ومتنام، ورغم الزيادة يف األمـوال املخصصـة لـربامج فـريوس نقـص املناعـة                  /البشرية
وبـدون  . اإليدز خالل السنوات القليلة املاضية، فإهنا تعاين من نقـص كـبري يف التمويـل            /البشرية

ساسية اليت هتدد األطفـال وهتمشـهم وتـودي حبيـاهتم، فلـن نبلـغ األهـداف                 التصدي للعوامل األ  
اإليـدز  /اإلمنائية لأللفيـة وحنقـق مـا ورد يف إعـالن االلتـزام بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية                    

الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا االســتثنائية السادســة والعشــرين واألهــداف املتعلقــة   
 لضـمان محايـة احلقـوق       �عامل صاحل لألطفـال   �اإليدز احملددة يف    /لبشريةبفريوس نقص املناعة ا   

 .املكرسة يف اتفاقية حقوق الطفل
 .وينبغي أن تأخذ االستجابة املتعلقة باألطفال واإليدز يف االعتبار عددا من املسائل - ٢
 

 فحص القرائن من جديد: حتديد ماهية الضعف -وال أ 
ة، أصـبحت مـدى صـحة العوامـل       وبزوغ قـرائن جديـد     مزيد من الدراسات  مع إجراء    - ٣

 ، وخاصة األطفال يف تلـك األسـر   ،قد فيما سبق أهنا حتدد عوامل ضعف األسر املعيشية        اليت اعتُ 
ــواردة مــن اجلنــوب األفريقــي بعــ  القــرائن وتــدحض . موضــع شــك ــة ال ض االفتراضــات احلديث

 أيتامــا أو األســر ىشــية الــيت ترعــ ســبيل املثــال، كــان مــن املعتقــد أن األســر املعيفعلــى. الســابقة
أي الـيت تضـم عـددا كـبريا مـن األطفـال وكبـار السـن          (املعيشية اليت ترتفـع فيهـا نسـبة املعـالني           

رجـح  هي األسر اليت مـن األ )  املنتجني تهم عدد قليل من البالغني    لضمن أفرادها الذين يتوىل إعا    
ة مــن دراســة استقصــائية لألســر  لكــن البيانــات املســتمد. م األمــن الغــذائياعــدانأن تعــاين مــن 

ــة أجراهــا ا  ــحتــاد الاملعيشــية يف اجملتمعــات احمللي األمن الغــذائي يف اجلنــوب األفريقــي يف  املعــين ب
عتــرب عــامال لــه تــأثري  ُي تــوافر أمــوالحــاالت الطــوارئ وبرنــامج األغذيــة العــاملي تظهــر أن عــدم

 فـإن جمموعـة البيانـات       ،إىل ذلـك  وباإلضـافة   . أقوى بكثري فيما يتصـل باألسـر املعيشـية املعـوزة          
هذه اليت مشلت سـتة بلـدان وُجمعـت يف دورتـني علـى مـدى سـنتني، تـبني أن وجـود شـخص                         

. م األمن الغـذائي  اعدانيف ما يتصل ب   من وجود أيتام    مريض مبرض مزمن يعترب عامال أهم بكثري        
 .وبعبارة أخرى، فإن وجود أيتام ال يعين تلقائيا ضعف األسرة املعيشية

اإليـدز علـى األطفـال جيـاوز      /ونعلم أيضا حاليا أن تـأثري فـريوس نقـص املناعـة البشـرية              - ٤
ويبني عدد مـن الدراسـات أن األطفـال الـذين يعيشـون يف أسـر معيشـية         . األطفال الذين تيتموا  
 انـ احرمأكثـر   أضـعف و  مـا يكونـون      يواجه املـوت غالبـا       فيها من املرض أو   يعاين أحد الوالدين    

احتماالت مداومتهم على املدرسـة  ، كما أن     ممن فقدوا أبويهم بالفعل    تغذيةال  من سوء  اةعانمو
 يف بالنتــاير مبــالوي أن  علــى نطــاق صــغريجريــتوخلصــت دراســة استقصــائية أُ. أقــلتكــون 
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 أو ،األطفـال الـذين يعــاين أحـد أبـويهم أو شــخص بـالغ يف أسـرهتم املعيشــية مـن مـرض مــزمن        
احتياجـاهتم  ب ، تقـل احتمـاالت الوفـاء      هتم املعيشية مؤخرا  الذين توىف شخص بالغ من أفراد أسر      

 .املادية األساسية ومن األرجح أن يكونوا يف أسر معيشية تنقصها األغذية الكافية
األمن الغـذائي   املعين ب حتاد  ال ا  برنامج األغذية العاملي مع    ويف اجلنوب األفريقي، يتعاون    - ٥

ــوارئ لتقيــ     ــوب األفريقــي يف حــاالت الط يم وحتليــل خصــائص الضــعف بــني الفئــات     يف اجلن
دد ظـروف   حتـ وإىل اآلن، مل تـتمكن حتلـيالت البيانـات املوحـدة مـن أن               . الضعيفة من السـكان   

جرى ويف التحلـيالت الـيت سـتُ      . أليتام واألسر اليت تستضيف أيتامـا     ابتتعلق    إىل حد كبري   خمتلفة
 والعالقــة بــرب األســرة يف املســتقبل، ســيجري مزيــد مــن تقســيم البيانــات حســب نــوع التيــتم 

 .املعيشية مما قد يقدم فكرة تفصيلية بقدر أكرب
ويلزم بذل مزيد من العمل يف حتديد من هم األطفال الضعفاء ومىت يكونون أكثر               - ٦

فكيف ميكننا  . ضعفا، وما هي أنواع اخلدمات اليت حيتاجوهنا ويف أي مرحلة حيتاجون إليها           
 واخلرافـات الواسـعة االنتشـار عـن تـأثري اإليـدز علـى               التعاون معـا يف اختبـار االفتراضـات       

 مدى ضعف األطفال وتبديدها من أجل حتسني تقدمي اخلدمات إىل األطفال الضعفاء؟
 

 إتاحة التعليم للجميع -ثانيا  
اإليـدز تـأثريا كـبريا علـى إمكانيـة حصـول األطفـال              /يؤثر فريوس نقص املناعة البشـرية      - ٧

 احلكومات واجلهات املاحنة إىل حتسـني أنظمـة التعلـيم لكـي يـتمكن          وبينما تسعى . على التعليم 
ــا أن تنظــر يف أوجــه الضــعف اخلاصــة        ــدارس، فيجــب عليه ــال مــن االلتحــاق بامل ــع األطف مجي

اإليدز والعقبات املعينـة الـيت يواجههـا األطفـال          /لألطفال املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية     
ويلـزم  . اإليـدز يف احلصـول علـى التعلـيم    /قص املناعة البشريةالقادمني من أسر متأثرة بفريوس ن   

أن نبدأ يف مجع بيانات ليس فقط عن األطفال الذين تيتمـوا، ولكـن أيضـا عـن األطفـال الـذين                      
يعيشون يف أُسر معيشية يعاين فيهـا األبـوان مـن مـرض مـزمن أو يواجهـان املـوت بسـبب هـذا                        

ىل األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس، وخاصـة           ويلزم أن نفهم كيـف ميكننـا الوصـول إ         . املرض
 يف الفصـول    - بسـبب مـرض أو وفـاة أحـد األبـوين             -كيفية إدماج من انقطعوا عـن الدراسـة         

 .الدراسية مرة ثانية
ــة إضــافية يف شــكل حصــص تؤخــذ إىل املــرتل لألطفــال       - ٨ وميكــن أيضــا أن تقــدم تغذي

اإليـدز  /ر ميزة لألسر املعيشية املتأثرة بـالفريوس      فهي توف . املتأثرين باإليدز املنتظمني يف املدارس    
ويتيح هذا النوع من الربامج للقائمني برعايـة األسـر إرسـال            . اليت ليس لديها ما يكفيها لتأكله     

 إىل املدارس بدال من مطالبة الطفل بالعمـل لتـأمني دخـل إضـايف               - وخاصة الفتيات    -أطفاهلم  
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 املهم أن نعترف أن األطفال قد يتولـون، يف حـاالت   وباإلضافة إىل ذلك، من   . لألسرة املعيشية 
والواجبات اليت يضـطلعون هبـا هـي     . كثرية، تقدمي الرعاية األساسية آلبائهم وأجدادهم املرضى      

ورغــم أن تــأمني إمكانيــة حصــول اجلميــع علــى التعلــيم االبتــدائي هــي  . واقــع ال ميكــن إغفالــه
يها حتقيق ذلك يف األجل القصـري، فيلـزم تقـدمي    اهلدف املنشود، فإنه يف احلاالت اليت يستحيل ف    

 .دعم مباشر وتدريب على املهارات إىل األطفال إىل جانب الدعم النفسي االجتماعي
تتعرقــل إمكانيــة التحــاق األطفــال باملــدارس نتيجــة للتكــاليف املاليــة واحلاجــة إىل     - ٩

 تصميم بـرامج واقعيـة تفيـد        فكيف ميكننا أن نتعاون يف    . القيام باألدوار اإلنتاجية يف املرتل    
يواجهـه هـؤالء األطفـال      هـل مـا     اجأضعف األطفال وال تصبح جمرد اسـتجابات تقليديـة تت         

 ؟ من مشاق وواقع فعليالذين نرمي إىل خدمتهم
 

 د األقصىاحل إىل  من تأثري وقائيلتعليمزيادة ما حيدثه ا -ثالثا  
ع التعليم فإن ذلك سيكون لـه تـأثري   من الواضح أنه إذا ما كُرس استثمار قوي يف قطا      - ١٠

ويف الواقـع فـإن     .  بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية        ةصـاب عدم اإل كبري على فرص اجليل املقبل يف       
 مـن املـرجح     ،ينتكفل إمكانية وصول األطفال املتـأثر      بطريقة   يةلنظم املدرس ل اهليكلي   تشكيلال

تصـبح ضـمان إمكانيـة االلتحـاق        وجيـب أن    . أن يعزز التحاق مجيع األطفال الضعفاء باملدارس      
 أولوية مـن    ، مبا يف ذلك إلغاء الرسوم املدرسية وتوفري برامج لتقدمي وجبات مدرسية           ،باملدارس
، )٢٠٠٥(مصـلحتنا العامـة     : أفريقيـا املعنيـة ب  لجنـة   الوتبعا لتقرير صدر مؤخرا عن      . األولويات

أن تـوفري    كمـا    ، اخلصـوص  سـاعد الفتيـات علـى وجـه       أن ي إلغاء الرسوم املدرسية    فإن من شأن    
فقـد أدى إلغـاء الرسـوم       .  إىل نفـس النتيجـة      سـيؤدي  لوجبـات واالنتظـام باملـدارس     تقدمي ا منح ل 

.  تقريبــا يف املــدارس إىل الضــعفعـدد الفتيــات الفقــريات للغايـة  زيــادة املدرسـية يف أوغنــدا إىل  
ــة       ــامج األغذي ــا برن ــدارس أجراه ــة يف امل ــا لدراســة استقصــائية عــن التغذي ــام  وتبع ــاملي يف ع  الع

، مـن شـأن تقــدمي حصـص إضـافية تؤخــذ إىل املـرتل للفتيـات أن حيســن نسـبة احلضــور        ٢٠٠٤
فعاليـة  ثبـوت  و.  يف املائة يف نسـبة االلتحـاق باملـدارس   ٣٠ويسفر عن زيادات كبرية تزيد على       

كـون  ِعـد بـأال ت  ي ، سـنتا فقـط يف اليـوم   ١٩ اليت تبلـغ   من حيث التكلفة، برامج التغذية املدرسية  
طريقة لضمان تعليم األطفال الضعفاء ولكن ألن تكـون أيضـا منوذجـا فعـاال               هذه الربامج جمرد    

ويلـزم للحكومـات أن ختطـط بشـكل منـهجي بقـدر أكـرب               .  فيـه  وبرغـ  النطاق الكبري امل   بلوغل
 .للتدابري اليت من شأهنا أن حتقق قدرا أكرب من املساواة يف التعليم بالنسبة للفتيات

نه ليس مثة من جيادل يف ضرورة زيادة اجلهود املبذولـة مـن أجـل تـوفري التعلـيم        ورغم أ  - ١١
االبتدائي للجميع، فإن التركيز احلايل على التعليم االبتدائي قد يكون مقيدا للغايـة فيمـا يتصـل                 

 فــإن ،)٢٠٠٢عــام (وتبعــا للبنــك الــدويل .  وخاصــة بالنســبة للمراهقــات،جبــين فوائــد التعلــيم
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 البشرية عن طريـق     ن حيمي املرأة بشكل خاص من اإلصابة بفريوس نقص املناعة         التعليم ميكن أ  
فـالتعليم يقلـل الضـعف االجتمـاعي        . تزويدها باملعرفة اليت هلا تأثري طويل األجل على سـلوكها         

إلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة ل أكثــر مــن الرجــال واالقتصــادي الــذي يعــرض النســاء ملخــاطر
ك احلاجــة إىل االشــتغال بــاجلنس وغــري ذلــك مــن أشــكال االعتمــاد  مبــا يف ذلــ،اإليــدز/البشــرية

وال يقتصر ما تقدمه املدارس علـى التعلـيم واملعرفـة ومهـارات احليـاة               . االقتصادي على الرجال  
نـها ميكـن أيضـا أن       اليت تساعد الشباب على تفادي اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشـرية ولك           

). ٢٠٠١غرغسـون وترسـريا،     (لوقايـة   تشجع اجملتمعات علـى تشـكيل مجاعـات تـروج أيضـا ل            
ومن املهم أنه توجد قرائن أخرى على ما حيدثـه التعلـيم مـن تـأثري يف زمبـابوي، حيـث كانـت                       

 عامـا والـاليت انقطعـن عـن         ١٨ و   ١٥احتماالت إصابة الفتيات الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني            
ليم العايل، بفريوس نقص املناعـة البشـرية أكثـر بسـتة أضـعاف عـن الفتيـات الـاليت ال يـزلن           التع

ــدارس   ــل،  (ملتحقــات بامل ــا حــدث اخنفــاض ملحــوظ يف   )٢٠٠١غرغســون ووادي ؛ ويف زامبي
ــراهقني     ــراوح أعمــارهم بــني   معــدالت انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية بــني امل ــذين تت  ال

 تعلــيم يف املســتويات املتوســطة والعاليــة ولكــن املعــدالت قــد   عامــا احلاصــلني علــى١٩ و ١٥
؛ ومــن املــرجح أن )٢٠٠٠كيلــي، (زادت بــني هــؤالء الــذين تلقــوا تعليمــا يف مســتويات أدىن  

تقل نسبة إصابة الشباب يف الريف احلاصلني على تعليم ابتدائي بفريوس نقـص املناعـة البشـرية                 
وتشـري مجيـع    ). ٢٠٠٤دي والكـي،    (علـى تعلـيم     بثالثة أضعاف عن هـؤالء الـذين مل حيصـلوا           

هذه األمثلة إىل ضرورة التركيز على التعلـيم الثـانوي، وخاصـة بالنسـبة للفتيـات، إذا أردنـا أن                    
 .حندث تأثريا حقيقيا يف انتشار الوباء بني الشباب

 
 رصد االستجابة -رابعا  

يــدز يف الــدورة االســتثنائية رغــم التــزام احلكومــات بضــمان رفــاه األطفــال املتــأثرين باإل  - ١٢
تتـوافر   ، فـال  ٢٠٠١يدز واملعقودة يف عـام      اإل/للجمعية العامة املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية      

 .معلومات كافية لتحديد خط أساس ُيقاس عليه وضعها، وهو أمر ضروري لتقييم االستجابة
وعّجــل . مــلوجيــري مــع ذلــك عــدد متزايــد مــن احلكومــات حتلــيال ويضــع خطــط ع   - ١٣
بلدا واقعا يف أفريقيا جنوب الصحراء من التخطيط الوطين يف جمـال األطفـال واإليـدز مـن                  ١٦

واســـتنادا إىل البيانـــات اجملمعـــة . خـــالل العمليـــة الســـريعة للتقيـــيم والتحليـــل وختطـــيط العمـــل
والتحليــل باســتخدام جمموعــة مــن األدوات املوحــدة، دخلــت هــذه البلــدان حاليــا يف املراحــل    

 .ائية لتخطيط العمل ووضع أطر للرصد والتقييمالنه
وميكن أن يكـون وضـع مؤشـرات لقيـاس حالـة األطفـال املتـأثرين باإليـدز أمـرا صـعبا                       - ١٤

. فالبلـدان تتبـاين يف حتديـد مـن هـم األطفـال الـذين يـتعني رصـد رفـاههم                    . لعدد مـن األسـباب    
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ــة الفرعيــ    ــام فضــال عــن الفئ ــة األيت . �ضــعفاءلألطفــال ال�ة ويلــزم للحكومــات أن ترصــد حال
وحتديد هذه الفئة الفرعية ميكن أن يثري جدال ألنه قد يسـفر عـن اسـتهداف فئـة األطفـال ذاهتـا                      
اليت جيري رصد حالتها، مما يضعف ممارسات الربجمة ومن احملتمـل أن يـؤدي إىل زيـادة وصـمة                   

تمعــات احملليــة وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املعلومــات الــواردة مــن منظمــات اجمل . العــار والتمييــز
ويـؤدي  . املتعلقة بعدد األطفال الذين يتلقـون اخلـدمات الـيت تقـدمها غالبـا مـا ال تكـون دقيقـة                    

 . مما يعوق قياس مدى التغطية باخلدمات�عد األطفال مرتني�هذا إىل خماطر 
جيب على احلكومات أن تكفل أنه يتم الوصول إىل األطفـال احملتـاجني وأن جتـري                 - ١٥

فكيف ميكن للحكومات أن    . م بفعالية من خالل نظم سليمة للرصد والتقييم       متابعة حالته 
ُتخِضــع نفســها للمســاءلة عــن تقيــيم وحتليــل وحتســني حالــة األيتــام وغريهــم مــن األطفــال  
املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وذلـك وفقـا لاللتزامـات الـيت تعهـدت هبـا         

 احلكومات يف إعالن االلتزام؟
 

 لعملإطار ا -مسا خا 
لمبـادئ واالسـتراتيجيات    لالواسـع النطـاق     اإلقـرار   لقد حان الوقت للتحول مـن جمـرد          - ١٦

إطــار محايــة ورعايــة ودعــم األيتــام واألطفــال  ويصــف . إىل االســتجابات ذات املنحــى العملــي
 )٢(مــن جــراء انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية واإليــدز يف العــامل        املتضــررين الضــعفاء 

 أن متثل أساس كـل االسـتجابات الـيت تتسـم بـاجلودة املوجهـة                غيبنالستراتيجيات العامة اليت ي   ا
 :من أجل األطفال املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

تعزيز قدرة األسـر علـى محايـة ورعايـة األيتـام واألطفـال الضـعفاء عـن طريـق                     )أ( 
 وغري ذلك من الدعم؛اجتماعي نفسي إطالة أعمار اآلباء وتقدمي دعم اقتصادي و

 االستجابات اجملتمعية ودعمها؛حشد  )ب( 
 مبــا يف ،ضــمان حصــول األيتــام واألطفــال الضــعفاء علــى اخلــدمات األساســية )ج( 

 ذلك التعليم والرعاية الصحية وتسجيل املواليد؛
ضــمان قيــام احلكومــات حبمايــة أكثــر األطفــال ضــعفا عــن طريــق حتســني           )د( 

 والتشريعات وعن طريق نقل املوارد إىل األسر واجملتمعات احمللية؛السياسات 
زيادة الوعي على مجيع املستويات عن طريق الدعوة والتعبئـة االجتماعيـة مـن               )هـ( 

 .أجل هتيئة بيئة داعمة لألطفال واألسر املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
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ن هتتــدي الربجمــة والقــرارات املتخــذة يف جمــال ويف إطــار هــذه االســتراتيجيات، جيــب أ - ١٧
هـا فـريوس نقـص املناعـة        لف املتعلقة بالتأثريات احملددة واملـتغرية الـيت خي        قرائنالسياسات العامة بال  

ويلزم التشديد بصـفة خاصـة علـى اجملـاالت ذات األولويـة ومـن               . اإليدز على األطفال  /البشرية
قتصادية لألسر املعيشية الضعيفة، واحملافظة علـى صـحة          والقدرة اال  ،تأمني األمن الغذائي  : بينها

 ،د األفـراد باإلمكانيـات    يـ زووت ،تعلـيم الاآلباء املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية، وتـوفري             
وجيـب النـهوض هبـذه    .  وتعزيـز القـدرة علـى الرصـد والتقيـيم     ، اجتمـاعي -وتقدمي دعم نفسي    

اإليـدز والقطاعيـة    /فـريوس نقـص املناعـة البشـرية       اإلجراءات دعما للخطـط احلكوميـة املتعلقـة ب        
 .والرامية إىل احلد من الفقر

يلزم بذل جهد متضافر من جانب اجلميع لتحسني حالة األسر املعيشية الضعيفة اليت              - ١٨
 ويشكل تعزيز قدرة األسرة على رعاية نفسها        .تعاين من عدم األمن الغذائي واملتأثرة باإليدز      

فكيـف ميكـن أن نتعـاون    . اإليـدز / يف جمال فريوس نقص املناعة البشريةلب أي استجابة فعالة  
 معا لتنفيذ اإلطار وتعزيز الشراكات بني القطاعات اليت ستقلل تأثري الوباء على األطفال؟

 
 احملافظة على قدرات األسر املعيشية وتعزيزها -سادسا  

ل لــدعم األطفــال املتــأثرين  غالبــا مــا تكــون العــائالت واألســر املعيشــية هــي اخلــط األو   - ١٩
ويتوقـف إبقـاء األطفـال ضـمن إطـار أسـري علـى بقـاء                . بفريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز        

وتساعد الربامج الـيت تسـهم يف التعزيـز االقتصـادي لألسـر املعيشـية الضـعيفة يف                  . األسرة املعيشية 
لتعلـيم وتسـهم يف بقـاء       ضمان أن حيصل األطفال الذين يظلون يف إطـار األسـرة علـى األغذيـة وا               

ويشـكل أيضـا ضـمان احلمايـة القانونيـة لألصـول واملواريـث              . األسرة املعيشية يف األجل الطويـل     
املخصصة لألطفال أمرا حامسا يف احليلولـة دون حرمـان األطفـال مـن كـثري مـن حقـوقهم نتيجـة                      

 .عاملة واالستغاللفقدان الرعاية األبوية واالنفصال عن األسرة واملمتلكات والتعرض إلساءة امل
وأفضل طريقة لتقليل ما يعاين منه األطفال من ضعف بسبب اإليدز هـو السـعي لعـدم           - ٢٠

القائمني برعايتهم لفريوس نقص املناعة البشرية وإبقائهم أصـحاء إذا مـا أُصـيبوا              وتعرض اآلباء   
 نسـمة حبلـول      ماليـني  ٣توفري العالج املضاد للفريوسات الرجعية من أجـل         ومبادرة  . بالفريوس

الـيت تتزعمهـا منظمـة الصـحة العامليـة هـي مبـادرة              � ٢٠٠٥ثالثة ماليني حبلـول     � ٢٠٠٥عام  
ويعـين هـذا العمـل يف شـراكات     . هامة للغاية يف تقليل مدى ضـعف األطفـال املتـأثرين باإليـدز           

لتوسيع نطاق إمكانية حصول اآلباء على الرعاية والدعم والعالج عـن طريـق مجلـة أمـور منـها            
يــادة نطــاق املبــادرة الشــاملة املعــززة ملنــع انتقــال الفــريوس مــن األم إىل الطفــل ملنــع حــاالت     ز

العدوى اجلديدة بـني اآلبـاء والرّضـع، ومنـع حـاالت احلمـل غـري املخطـط هلـا، وتوسـيع نطـاق              
إمكانية احلصول على العالج بالنسبة لألسر، وال سيما لألطفال الذين يتجاوز عـددهم مليـوين       
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وتسـاعد الـربامج الـيت تقـدم دعمـا تغـذويا يف إبقـاء               . اإليـدز /ين يعـانون مـن الفـريوس      نسمة الذ 
والـربامج اجملتمعيـة لألغذيـة والتغذيـة تعـد          . اآلباء املصابني بالفريوس أصحاء ألطول فترة ممكنـة       
 .أساسية لضمان تغذية وتعليم األطفال يف األسرة

طفية نتيجة فقدان من يتوىل رعايتـهم       ويتعرض األطفال من مجيع األعمار إىل ضغوط عا        - ٢١
والعواقب الطويلة األجل اليت يعاين منها األطفال الذين        .  احمللي والنتزاعهم من منازهلم وجمتمعهم   

عـدم  يتعرضون خلسارة جسيمة ميكـن أن تتضـمن اضـطرابات جسـدية نفسـية واكتئـاب مـزمن و               
 .جتماعيالسلوك ااضطراب الم و وعدم كفاية املهارات احلياتية وإعاقات التعليالثقة بالنفس

 إىل التركيــز علــى تلبيــة اء املتضــررين الضــعفرعايــة والــدعم املــوفرين لألطفــالومتيــل ال - ٢٢
االحتياجات املادية؛ ويتناول عدد قليل من الربامج االحتياجـات النفسـية االجتماعيـة لألطفـال               

ــأثرين باإليــدز را هامــا للــدعم بالنســبة   مصــدطفــال واكتســاب ثقتــهم ُيعــد واالتصــال باأل. املت
ــدربني     ــائيني ولكـــن مـ ــال وميكـــن أن يتـــوىل أشـــخاص غـــري أخصـ ــاعدة يف لألطفـ ــدمي املسـ تقـ

عتـربان مـن التجـارب التعويضـية اهلامـة بالنسـبة            واللعـب والـتعلم يُ    . استشارات مـن هـذا القبيـل      
هنـج  وقـد أعـدت عـدة       . لألطفال وميكنهما أن يساعدا األطفال يف التعايف من الصدمات واحملن         

. رين وأسـرهم  لتقـدمي املسـاعدة إىل األطفـال املتـأث        غـري متخصصـني     لتدريب مستشارين واعـني     
 واملدرسني والعاملني يف جمال الصـحة واجلماعـات الدينيـة واملتطـوعني           وميكن تدريب األوصياء  

 .من الشباب على حتديد االحتياجات العاطفية لألطفال ودعم األطفال
 ،الـدعم والتـدخالت لضـمان حصـول األطفـال علـى الرعايـة       زيادة املوارد و  يتعني   - ٢٣

فكيــف . يــة والعــالج املضــاد للفريوســات الرجعيــة زوخاصــة العــالج مــن األمــراض االنتها
 الــربامج الــيت تســتهدف األطفــال املتــأثرين باإليــدز لــيبميكننــا أن نتعــاون معــا لضــمان أن ت

سـتراتيجيات  ال فضال عـن ا    ،صريباشر يف األجل الق   املدعم  ال  عن طريق  احتياجاهتم الشاملة 
 اء؟الطويلة األجل للبق

 احلواشي
 ).٢٠٠٤نيويورك،  (٢٠٠٥منظمة األمم املتحدة للطفولة، حالة األطفال يف العامل يف عام   )١( 
ــورك،       )٢(  ــركاؤها، نيويــــــــــ ــة وشــــــــــ ــدة للطفولــــــــــ ــم املتحــــــــــ ــة األمــــــــــ ــر  (٢٠٠٤منظمــــــــــ انظــــــــــ
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