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 الدورة الرابعة والسبعون
 *)أ( من جدول األعمال املؤقت 68البند 

 تعزيز حقوق الطفل ومحايتها: تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
   

 التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابلعنف ضد األطفال  
  

 موجز 
يقدم هذا التقرير الذي أعدته املمثلة اخلاصـــــــــــــــة لةماب الفام املفنفة ،لفن   ـــــــــــــــد األ  ال      

. وتولت جناة مفال جمفد منصـــــــــــــــيف املمثلة اخلاصـــــــــــــــة   64/146اجلمففة الفامة وفقا لقرار اجلمففة الفامة 
ا التقرير  وهو أول تقاريرها    اجلمففة بصــــــ تثا املمثلة اخلاصــــــة  تنو  ،لز م . و  هذ٢٠1٩متوز/يولفه  1

الذي نشــــ  عن اراــــتفراج الذي أجري   املنتدي الرــــفااــــا الرففت املرــــتوي املف  ،لتنمفة املرــــتدامة   
إلهنــاا الفن   ــــــــــــــــد األ  ــال  ٢٠٣٠لةهــداا الوار ة     ــة التنمفــة املرـــــــــــــــتــدامــة لفــام  ٢٠1٩ عــام
من أهداا التنمفة املرـــــــــتدامة(  وعن الذيري الرـــــــــنوية الثال اب رعتما   ٢-16 اهلدا غايةاـــــــــفما  ر)و 

ات اقفة حقوق ال  ل. ويرلط التقرير الضوا على اإلجرااات املتخذة على الصففدين الو   واإلقلفما حنو 
ن ال رصة اليت توفرها هلا  عمال حق يل   ل   احلماية من الفن . واتواصل املمثلة اخلاصة ارات ا ة م

للتفجفل إبحراز تقدم   القضـــــــــاا على  فت أفـــــــــ ال الفن   ـــــــــد  ٢٠٣٠  ة التنمفة املرـــــــــتدامة لفام 
األ  ال. ويتمثل أحد الفناصر األااافة للدعوة مبوجيف الورية املويولة  لفثا   القفام ببناا اجلرور واحل ز 

باب من يفملون على  هناا الفن   ــــــــد األ  ال  والت يفد على التغفري من  الل  قامة وتفزيز الشــــــــرايات 
 على  ور األ  ال والشباب بوص ثم عوامل رئفرفة للتغفري.
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 مقدمة - أوال 
يرــــــتفرج هذا التقرير الت ورات اليت تشــــــجفثا املمثلة اخلاصــــــة لةماب الفام املفنفة ،لفن   ـــــد  - 1

 واإلقلفما والو    ويتضمن حملة عامة عن النتائج اليت حتققت.األ  ال  على الصفد الفاملا 
الذي أنشــ ت اجلمففة مبوجبه هذ  الورية  ف ن املمثلة  6٢/141وااــافــا ا بقرار اجلمففة الفامة  - ٢

  فت أف ال الفن   د األ  ال والقضاا علفثا.  اخلاصة تفترب املدافت الفاملا واملرتقل ففما يتفلق مبنت
 املمثلة لفمل املتواصــــــــــــــل  عمثا جديد من الفامة اجلمففة أيدت والرــــــــــــــبفاب  الثالثة  ورهتا و  - ٣

 ال فال لة اا  عمه يواصـــــل وأن أ ري  اـــــنوات  الث وريتثا ميد  أبن الفام األماب وأوصـــــت اخلاصـــــة 
 . (56 و 55 ال قراتن  7٣/155 )القرار الورية هذ  وراتدامة لوريتثا واملرتقل

 أفـــــــــــــ ال  فت و هناا منت تفزيز   احملرز ،لتقدم الفامة اجلمففة اـــــــــــــلمت الورية  جتديد ولدي - 4
 بشـــــــ ن املتحدة األمم  رااـــــــة توصـــــــفات تن فذحتقفق تقدم    و   املنا ق  فت   األ  ال  ـــــــد الفن 
 دعوةيذلك من  الل الو  اإلقلفمفة  املنظمات مت فـــــــــــــــراياتب رق منثا  قامة  األ  ال   ـــــــــــــــد الفن 

 . النافئة الشواغل تتناولاليت  املوا فففة والتقارير اخلرباا ومشاورات فدانفةامل بفثاتوال
 األول التقرير هذا و . اخلاصـــــة املمثلة منصـــــيف جمفد مفال جناة تولت  ٢٠1٩ متوز/يولفه 1 و  - 5

 ف هنا تفففنثا  منذ مر الذي الوقت لضــــــفق ونظرا اصــــــة اخل مثلةامل بصــــــ تثا الفامة اجلمففة    تقدمه الذي
 . وريتثا تن فذ   اتباعثا تفتزم اليت الفمل وأاالفيف ثجالن   حتد 

 حقوق ات اقفة رعتما  الثال اب الرـــــــــنوية ،لذيري اـــــــــف حت ل ٢٠1٩ الثاين/نوفمرب تشـــــــــرين و  - 6
 حتظر فثا ارت اقفة: أبفا  منا أاـــــــــــــااـــــــــــــفا بفد الفن  من التحرر     ل يل  حق  عمال. ويفد ال  ل

 ااـــتخدام وحتظر املثفنة؛ أو الال نرـــانفة أو القااـــفة الفقوبة أو املفاملة  ـــروب من وغري  التفذييف صـــراحة
 من ويذلك الضـــــارة  املماراـــــات من األ  ال محاية وحتتم لة  ال؛ احلفاة مدي والرـــــجن اإلعدام عقوبة

 وحتظر اراـــتغالل؛ أفـــ ال من آ ر فـــ ل أي ومن وارجتار البفت ومن اجلنرـــفاب  وارنتثاك اراـــتغالل
 وحتما اإلنرـــانفة؛ ال  ل يرامة  مت يتفارج املدارس  الت  ييف  أفـــ ال من فـــ ل وأي املدراـــا الفن 

 .األ  ال محاية مؤارات أو املنزل   اخل فة الفن  مظاهر من األ  ال
 التنمفة   ة   األ  ال  ـــــــــــــــد الفن  أفـــــــــــــــ ال  فت هنااة تتفلق إبحمد غاية    راجويف ا  - 7

  عمال حنو متجد ة  فت قوة املرتدامة(  التنمفة أهداا من ٢-16 اهلدا غاية) ٢٠٣٠ لفام املرتدامة
 من الفديد وتفمل. واراــــــــــــــتغالل املفاملة و اــــــــــــــااة واإلمهال اخلوا من متحررا الففش     ل يل  حق

 أفــــــــــــــ ال ومفاجلة لة  ال  عنف ة وغري آمنة بفئة تفزيز على األ ري املرــــــــــــــتدامة التنمفة أهداا غاايت
 على والقضــاا لإلانث  التنااــلفة األعضــاا وتشــويه األ  ال زواج مثل ال  ولة مرحلة   الفن  من حمد ة
 .  يجنو   وااتغالهلم األ  ال جتنفد ذلك   مبا األ  ال  عمل

 املرــــــــــتدامة التنمفة   ة هلا توفرها اليت ال رصــــــــــة من اراــــــــــت ا ة اخلاصــــــــــة املمثلة واــــــــــتواصــــــــــل - 8
 .األ  ال  د الفن  أف ال  فت على القضاا   تقدم إبحراز لتفجفل  ا ٢٠٣٠ لفام
 املفنفة الفام لةماب اخلاصــــــــة املمثلة لوريةمرور الرــــــــنوات الفشــــــــر األو   ٢٠1٩ عاماــــــــفوافق و  - ٩

   ــة تن فــذل األو  املرحلــة ااـــــــــــــــتفراج جــانــيف    اهلــام  اإلجنــاز هــذا وميثــل. األ  ــال  ــــــــــــــــد ،لفن 
 لفن و ـــت هناية ل حنو احملرز التقدم لتقففم منااـــبة حلظة لالت اقفة  الثال اب الرـــنوية والذيري ٢٠٣٠ عام
 لترــريت اختاذها ينبغا اليت األ ري اإلجرااات على الضــوا وترــلفطالقصــور   أوجه وحتديد  األ  ال  ــد
 .التقدم وترية
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 ٢٠٣٠الوفاء بوعد إهناء العنف ضد األطفال حبلول عام  - اثنيا 

الرففت املرــتوي املف  ،لتنمفة املرــتدامة أربفة   ااــتفرج املنتدي الرــفااــا ٢٠1٩  متوز/يولفه  - 1٠
من أهداا التنمفة املرــــــــــتدامة اليت ت ترــــــــــا أمهفة  اصــــــــــة ،لنرــــــــــبة إلهناا الفن   ــــــــــد األ  ال وها: 

بشـــــــــ ن الفمل الالئق   8بشـــــــــ ن  ـــــــــمان التفلفم اجلفد املنصـــــــــ  والشـــــــــامل للجمفت؛ واهلدا  4 اهلدا
بش ن  16بشـ ن احلد من انفدام املرـاواة؛ واهلدا  1٠ا ذلك القضـاا على عمل األ  ال؛ واهلد   مبا

اليت تتفلق حتديدا  16من اهلدا  ٢ ة قامة جمتمفات اـــــــــلمفة وعا لة وفـــــــــاملة للجمفت  مبا   ذلك الغاي
 .إبهناا  فت أف ال الفن   د األ  ال

اخلاصــة بنشــا   و  ال اة اليت اــبقت انفقا  املنتدي الرــفااــا الرففت املرــتوي  فــاريت املمثلة - 11
عملفات اراـــــتفراج من أجل املرـــــاعدة    ـــــمان  يالا اهتمام وا ـــــن للغاايت املتفلقة ،لفن  اليت   

. و عما هلذ  احلملة لبث الدعوة  قامت ٢٠٣٠ لفثا األهداا  و ورها   حتقفق رؤية   ة عام  ترنو
الوفاا ،لوعد:  هناا رير موا ـففا بفنوان املمثلة اخلاصـة  ،لتفاون مت  ائ ة وااـفة من الشـرياا  إبعدا  تق

مت   القه   منااــــــبة رفففة املرــــــتوي   املنتدي الرــــــفااــــــا   (1)٢٠٣٠الفن   ــــــد األ  ال الول عام 
 الرففت املرتوي. 

وحضــر منااــبة   الق التقرير وزراا من  ول أعضــاا قدمت ااــتفرا ــات و نفة  وعفة  والقفا ة  - 1٢
ولفة  ومنظمة األمم املتحدة للابفة والفلم والثقافة  ومنظمة األمم املتحدة لل  ولة الفلفا ملنظمة الفمل الد

)الفونفرــــ (  ونثلون عن ا تمت املدين. واتفت تتحملت املنااــــبة ب لمات قوية أ    ا أربفة أ  ال يشــــاريون 
 .٢٠٣٠بنشا    الفمل حنو تن فذ   ة عام 

جثو  التن فذ الو نفة  ويذلك    املبا رات اليت يروج هلا عد      الوفاا ،لوعدويرــــــــــــتند تقرير  - 1٣
يبري من أصـــــــــــــــحـاب املصـــــــــــــــلحـة لتفبئـة الـدعم وللتـ  ري على التقـدم  مبـا   ذلـك يفـاانت األمم املتحـدة  
واملنظمـــات اإلقلفمفـــة  وا تمت املـــدين  والراب ـــات املثنفـــة  واألواـــــــــــــــــا  األيـــا ميفـــة  والزعمـــاا الـــدينفون  

املرــــــتقلة حلقوق ال  ل. ويقفقم التقرير التقدم الذي أحرز  الل الرــــــنوات األربت األو  من  واملؤاــــــرــــــات
  ويو ق الــدروس املرـــــــــــــــت ــا ة ويفاا ،لتحــدايت  ويتضـــــــــــــــمن توقفــات ،إلجرااات ٢٠٣٠  ــة عــام 

وفاا الاراـــــــــــــــااتفجفة الالزمة لتحقفق الرؤية القائمة على عاا  ال من اخلوا والفن . وتتجلى   تقرير 
 آراا وجتارب وتوصفات الشباب الذين ميثلون عوامل تغفري أااافة. ،لوعد

  
 يف إهناء العنف ضد األطفال ٢٠١٥التقدم احملرز والتحدايت املصادفة منذ عام  - ألف 

الفن   ـــــــــــــــد األ  ال ميثل حالة  وار  ”أعلن األماب الفام أن  الوفاا ،لوعد  تقدميه لتقرير  - 14
مفلنة جييف أن تنتثا. وميثل عدم الترــــــــــــامن م لقا مت الفن   ــــــــــــد األ  ال أولوية أتفثد ،تباعثا.  غري

فلقد حان الوقت لتغفري اــــــــلرــــــــلة الفن  اليت تشــــــــ ل حفاة األ  ال    اــــــــلرــــــــلة متصــــــــلة من احلماية 
 .“اإلنرانفة حلقوقثم

حق يل   ل   احلماية من  فت أفـــــــــــــــ ال الفن  الذي التزمت به وارلتزام الرمسا بضـــــــــــــــمان  - 15
ا بو ـــت  ٢٠٣٠ ولة صــــدقت على ارت اقفة ورؤية   ة عام  1٩6 بفاا  اٍل من الفن   يشــــ الن وعدو

__________ 

 .A.19.I.13منشورات األمم املتحدة  رقم املبفت  (1) 
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الز م الـــذي تولـــد من أجـــل بلو  هـــذا  الوفـــاا ،لوعـــدحـــد حلـــالـــة ال وار  غري املفلنـــة هـــذ . ويو ق تقرير 
التغفري الذي  رأ   املواق   والذي صـــــحبه توافق مشـــــاك وااـــــت الن اق    الز م هذا ويشـــــحذاهلدا. 

اآلراا على أن الفن   ـــــــــــــــد األ  ال أمر ر ي اق  و قة متنامفة قائمة على أ لة أبنه لف  قدرا حمتوما 
ومي ن منفه. ويتجلى ذلك   قواناب واـــــــــــفااـــــــــــات جديدة  ومبا رات جديدة  وأ لة جديدة  وفـــــــــــراية 

 ففثا األ  ال أن رثم بدور راي ي بش ل متزايد.  جديدة  يقوم

  مبا   ذلك املنتدي الرفااا الرففت ٢٠٣٠ومت ذلك  فمن  الل عملفة ااتفراج   ة عام  - 16
 املرتوي واراتفرا ات الو نفة ال وعفة  نري تقدما ب فئا وحاجة    زاي ة الشفور ،إلحلاح. 

الرئفرــا   افتتاح املنتدي الرــفااــا الرففت املرــتوي املشــارياب وذيقرت املمثلة اخلاصــة     ا ا  - 17
أبنه   يل عام يتفرج ما ر يقل عن بلفون   ل  أي نصــــــــــــ  أ  ال الفاا  للفن . ويتفرج  ال ة من 
باب يل أربفة أ  ال  ون اـــــــــن اخلامرـــــــــة للت  ييف الفنف  على يد مقدما الرعاية. و  املدارس  يتفرج 

  املـــائـــة نن يتم ارجتـــار  م  ويفـــد  ٣٠ لفن  األقران. وميثـــل األ  ـــال اآلن   ـــل من باب يـــل   لاب
اراــتغالل اجلنرــا للضــحااي الدافت الرئفرــا لالجتار ،لبشــر. ويزيد احتمال تفرج األ  ال ذوي اإلعاقة 

ري للفن  أبربفة أ ـــــــــفاا عن غريهم من األ  ال  بفنما يواجه أيضـــــــــا األ  ال من ال ئات احملرومة األ 
 مرتوايت عالفة من الفن  بش ل غري متناايف.

وعالوة على ذلك  هناك اجتاهات تبفث على القلق وحتدايت انفئة هتد  امل اايف اليت حتققت  - 18
لة  ال  منثا تغري املناخ  والنزاعات ال ويلة األجل  وال وارث اإلنرانفة الشديدة  وتزايد أعدا  األ  ال 

 والترلط عرب اإلنانت  وانتشار  اعات اإلرهاب والت را الفنف .  املتنقلاب  وترلط األقران 
وغالبا ما يبدأ الفن    مرحلة ال  ولة املب رة: ويتحول مت منو األ  ال    اـــــــلرـــــــلة متصــــــلة   - 1٩

 فحفاهتم يتثد ها اخلوا واألا وانفدام األمن نا يقوج صحتثم وتفلفمثم ومنااهم.
ويتفرج األ  ال له أبفـــــــــــــــ ال عديدة   يثري من الرـــــــــــــــفاقات  وغالبا والفن  يولقتد الفن    - ٢٠
حيملون جتـــار م مفثم حرب يربهم حفـــث قـــد ينقلون الفن     أ  ـــاهلم يـــ رث مرير. وت ل ـــة الفن   مـــا

 املا ية والفا  فة والن رفة وارقتصا ية للضحااي واألار وا تمفات أبيملثا ت ل ة ،هظة. 
من خمتل  املنا ق  ،لوعد الوفااوتوصـــــــــــــلت ا موعة الوااـــــــــــــفة من املرـــــــــــــامهات املقدمة لتقرير  - ٢1

واملنظمات واملؤاــرــات    ااــتنتاجات متما لة بشــ ل ملحو  حول ما يلزم القفام به لترــريت التقدم حنو 
مخرـة جمارت  املتفلقة إبهناا الفن   ـد األ  ال. وتندرج  ـمن ٢٠٣٠بلو  الغاية الوار ة     ة عام 

رئفرـــفة ها: تفزيز األ ر القانونفة والرـــفااـــاتفة؛ وتفزيز الدرح الواقا حول األ  ال؛ واحلاجة    مزيد من 
البفاانت والبحوث حول  بففة الفن   ــــــــــد األ  ال ومدي انتشــــــــــار ؛ وتفزيز احلرية الفاملفة بشــــــــــ ن هذ  

 ز صوت األ  ال. املر لة من  الل توافت ن اق الشراية؛ واألهم من ذلك  برا
 

 تعزيز األطر القانونية والسياساتية - ابء 

بلد لديه افااات فاملة ملنت الفن   د  1٠٠على املرتوي الو    يوجد اآلن ما يقرب من  - ٢٢
بلدا لديه تشـريفات فـاملة حلظر الفن   ـد األ  ال عمفت أفـ اله   6٠األ  ال والتصـدي له  وحوا  
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وأحرز تقدم أيضــــــا   و ــــــت هناية لتشــــــويه األعضــــــاا التنااــــــلفة لإلانث  .(٢)املدارسمبا   ذلك   املنزل و 
 وزواج األ  ال  حفث اعتمد عد  متزايد من البلدان أ روا قانونفة وافاااتفة حلظر هذ  املماراات الضارة. 

  ال من ويوفر املنتدي الرــــــــفااــــــــا الرففت املرــــــــتوي منربا ااــــــــااتفجفا لتفزيز التقدم   محاية األ - ٢٣
 ولة ااـــــــتفرا ـــــــات و نفة  47  قدمت ٢٠1٩الفن   وايترـــــــيف هذا املو ـــــــوح أمهفة متزايدة. و  عام 

  وعفة  واغتنم ال ثري منثا هذ  ال رصة إليالا اهتمام  اص   تقاريرها حلماية األ  ال. 
 اهلدا ايةغوو قت اراــــــتفرا ــــــات الو نفة ال وعفة  ائ ة وااــــــفة من التدابري املتخذة لتحقفق  - ٢4
وغري  من غاايت أهداا التنمفة املرــــــــــــتدامة املتفلقة ،لفن   ــــــــــــد األ  ال  مبا   ذلك اعتما   ٢-16

اخل ط والرــــفااــــات الو نفة؛ واــــن التشــــريفات أو  صــــالحثا؛ وتفزيز املؤاــــرــــات والشــــرايات؛ وتدرييف 
 املثنفاب؛ وتوحفد البفاانت والبحوث.

  أذربفجان على و ـــت مقاحات إلصـــالح القانون املتفلق ففلى اـــبفل املثال  تف   احل ومة  - ٢5
  أنش ت ٢٠15مبنت زواج األ  ال ،لتشاور مت جمموعة واافة من أصحاب املصلحة الو نفاب. و  عام 

  فت الرل ات احمللفة أفرقة رصد متفد ة الق اعات مفنفة ،لفن   د األ  ال. 
ذ  فت التدابري ف  يقتضــــــــــا قفام الدولة بتن ٢٠15ال  ل   عام واعتمدت اجلزائر قانوان حلماية  - ٢6

املنااـــبة لضـــمان محاية األ  ال من  فت أفـــ ال الفن . وين  القانون على  نشـــاا اهلفئة الو نفة حلماية 
 وترقفة ال  ولة امل ل ة بضمان التنرفق باب  فت اجلثات ال اعلة املفنفة اماية ال  ل. 

فااــــــو عن جثو ها الرامفة    منت املماراــــــات الضــــــارة والتصــــــدي هلا مثل زواج  وأبلغت بوريفنا - ٢7
األ  ال وتشــــويه األعضــــاا التنااــــلفة لإلانث  مبا   ذلك من  الل التوعفة على مرــــتوي ا تمت احمللا؛ 

ة بشـــ ن وبناا قدرات املثنفاب الفاملاب   جمارت  ن اذ القانون والتفلفم والصــــحة؛ و عم التصــــرحيات الفلنف
 التخلا عن هذ  املماراات. 

  ة عملثا الرامفة    منت ومواجثة الفن   د  ٢٠17و  يمبو اي  أ لقت احل ومة   عام  - ٢8
  وأنشـــــ ت جلنة مشـــــاية باب الق اعات بقفا ة وزارة الشـــــؤون ارجتماعفة ٢٠٢1-٢٠17األ  ال لل اة 

 لتنرفق من أجل تن فذ اخل ة. واحملارباب القدامى و عا ة أتهفل الشباب لقفا ة ا
وأفــــــــارت ال امريون    تدابري التوعفة والدعوة املتخذة ملفاجلة زواج األ  ال وغري  من أفــــــــ ال  - ٢٩

 الفن  اجلنراين  مبا   ذلك   الرفاقات اإلنرانفة. 
ن وأنشــــــــــــ ت  ثورية أفريقفا الواــــــــــــ ى هف ال م راــــــــــــا لتفزيز تدابري املنت وم افحة اإلفالت م - ٣٠

 الفقاب ففما خي  الفن  اجلنرا  د النراا واأل  ال. 
  وااـااتفجفة و نفة مل افحة الفن  ٢٠15واعتمدت تشـا  تشـريفا حيظر زواج األ  ال   عام  - ٣1

. ومشلت جثو ها الرامفة    مفاجلة هذ  املماراــــــــة الضــــــــارة مشــــــــارية ففالة مت ٢٠18اجلنرــــــــاين   عام 
 تمفات احمللفة. الزعماا الدينفاب وقا ة ا 

__________ 

: . مـــتــــــــاح عـــلـــى الـــرابـــط الـــتــــــــا ٢٠17  تشــــــــــــــــــريـــن الـــثــــــــاين/نـــوفـــمـــرب “الـــتــــــــ  يــــــــيف الـــفـــنـــفـــ ”انـــظـــر الـــفـــونـــفرــــــــــــــــــ    (٢) 
https://data.uniceforg/topic/child-protection/violence/violent-discipline/. 

https://data.uniceforg/topic/child-protection/violence/violent-discipline/
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وأفــا ت فـــــــــــــــفلا أبن منت الفن  مــدرج   الرـــــــــــــــفــااــــــــــــــــة الو نفــة املتفلقــة ،أل  ــال واملراهقاب  - ٣٢
و    ة الفمل املصاحبة هلا  نا أ ي    عملفات وافااات إلصالح القواناب   ٢٠٢5-٢٠15 لل اة

ترجفل ،ل فديو للمقابالت اليت مبا   ذلك  نشاا م تيف أماب املظاا املف  اقوق ال  ل؛ وااتحداث ال
جتري مت  ــحااي الفن  اجلنرــا  و نشــاا آلفة متفد ة الق اعات ملنت الفن  والقضــاا علفه. وتن ذ فــفلا 

 أيضا برانجموا لإلنذار املب ر يثدا    حتديد األ  ال املفر اب للخ ر ملنت انتثايات حقوقثم. 
  اليت ٢٠٢٠-٢٠14لو نفة حلقوق ال  ل لل اة وقدمت يرواتفا مفلومات عن ااـــــــــــااتفجفتثا ا - ٣٣

 تفد الو فقة اراااتفجفة الرئفرفة حنو القضاا على  فت أف ال الفن   د األ  ال وتن فذ أنش ة ملنفه. 
 واـــــــــــــــل ت غاان الضـــــــــــــــوا على اإل ار الو   املتواـــــــــــــــط األجل لرـــــــــــــــفااـــــــــــــــتثا اإلمنائفة لل اة - ٣4

  الذي يتفن جمار ملشــــــارية الشــــــباب   التنمفة ارجتماعفة ارقتصــــــا ية الو نفة واحلويمة ٢٠٢1-٢٠18
الرــــفااــــفة  مبا   ذلك   راج الابفة املدنفة واحلويمة والدميقرا فة   املناهج الدرااــــفة؛ وااــــتحداث برامج 

  للخروج من  وامة الفن  واجلرمية؛ وتفزيز الوعا اقوق ومرؤولفات الشباب.

وأفـــــــــارت آيرـــــــــلندا    تشـــــــــ فل فريق  اص مشـــــــــاك باب الوزارات مف  ،أل  ال عفنته وزارة  - ٣5
الشؤون ارجتماعفة وفؤون ال  ل املنش ة حديثا. وافقوم هذا ال ريق  ،لتفاون مت اللجنة الربملانفة املفنفة 

 ل  ل.بشؤون ال  ل وراب ة الرل ات احمللفة اآليرلندية  مبراجفة قانون محاية ا
و   ندونفرــــــفا  عدقلت احل ومة قانون الزواج   ما يتفلق ،حلد األ ا لرــــــن الزواج  وو ــــــفت  - ٣6

؛ وألغت احمل مة الداـــتورية التمففز   ما يتفلق برـــن ٢٠1٩ااـــااتفجفة و نفة ملنت زواج األ  ال   عام 
لل تفان.  و ما يفا ل الرن احملد   وه1٩    16الزواج من  الل رفت احلد األ ا لرن زواج ال تفات من 

(  ٢٠٢٠-٢٠16وأفــارت  ندونفرــفا أيضــا    ااــااتفجفتثا الو نفة للقضــاا على الفن   ــد األ  ال )
 اليت توفر توجفثات فاملة لفدة ق اعات.

و  الفراق  جيري و ـــــــت اـــــــفااـــــــة و نفة حلماية ال  ل لتحرـــــــاب و ـــــــت األ  ال  مبا   ذلك  - ٣7
 املخال ون للقانون  وإلهناا الفن  واوا املفاملة  وعمل األ  ال  والفن    املؤارات.األ  ال 

وأبلغت يازا رــــــــتان عن   ارها القانوين حلماية حقوق ال  ل  و نشــــــــاا م تيف م وج حقوق  - ٣8
 لرصد تن فذ هذا اإل ار.  ٢٠16ال  ل   عام 

( على ت وير اخلــدمــات الصـــــــــــــــحفــة ٢٠٢٠-٢٠15و  ال ويــت  تريز   ــة التنمفــة الو نفــة ) - ٣٩
وارجتماعفة والثقاففة جلمفت األ  ال  و نشــاا آلفة لإلنذار املب ر لتحديد حارت الفن . وتشــجت اخل ة 

 أيضا مقدما الرعاية على ااتخدام أف ال غري عنف ة للت  ييف. 
ا  رااـــــــــــــــة   وإبجرا٢٠1٩وأفا ت لفرــــــــــــــوتو إبجراا مرــــــــــــــن وتقففم لنظام محاية ال  ل   عام  - 4٠

ااتقصائفة عن الفن   د األ  ال. وأا رت الدرااة اراتقصائفة عن جمموعة من املؤفرات ذات األولوية 
  الفلفا اليت ترتخدم ألغراج صنت القرار وللربجمة   ما يتفلق اماية ال  ل    فت أحناا البلد.

رة مثل زواج األ  ال وتشــويه وأبلغت موريتانفا عن اخل وات املتخذة للتصــدي للمماراــات الضــا - 41
األعضــــــاا التنااــــــلفة لإلانث  برــــــبل منثا  جراا  صــــــالح تشــــــريفا  وو ــــــت ااــــــااتفجفات و نفة  وتفزيز 

 احلمالت الفامة. 



A/74/259 
 

 

19-13055 7/18 

 

ئت  - 4٢ واعتمدت منغولفا قانوان بشــ ن حقوق ال  ل وقانوان بشــ ن محاية ال  ل  وبدأ التن فذ. وأنشــت
على الصــففدين الو   واحمللا  وزا  التمويل للمرــائل املتفلقة اماية  ويالة مفنفة بنماا األ  ال والشــباب

 ال  ل زاي ة يبرية.
وأفا ت اـريالفون إبجراا  رااـة ااـتقصـائفة عرب اإلنانت باب الشـباب الذين تااوح أعمارهم باب  - 4٣
   5٩ر حوا  . وففما يتفلق ،لفن   أفا٢٠٣٠عاما لتقففم آرائثم بش ن تن فذ   ة عام  1٩    15

  املائة الذين  41املائة    أهنم يشــــــــــفرون ،ألمان   منازهلم وجمتمفثم؛ ومن باب النرــــــــــبة املتبقفة البالغة 
  املائة من ارغتصاب   ٢1   املائة منثم  وفا من اهلجمات الفنف ة  و 6٠يشفرون ،ألمان  أبدي  ر
أيضـــــا على اجلثو  املواـــــفة لتوفري فرص الوصـــــول       املائة من النشـــــل. واـــــل ت التقارير الضـــــوا 8و 

فخ  من األفخاص املرتضف اب  ٢15 ٠٠٠فقد اات ا   :الفدالة من  الل جمل  املراعدة القانونفة
   املائة منثم من األ  ال. 1٩من التمثفل القانوين  ويان 

النرــــــــاا واأل  ال  التصــــــــدي للفن   ــــــــد :وأفــــــــارت جنوب أفريقفا    برانمج عملثا املت امل - 44
(. ون  ذقت أيضـــــا محالت للتثقف  والتوعفة بشـــــ ن الفن   ـــــد النرـــــاا واأل  ال  منثا ٢٠18-٢٠1٣)

يوما من الفمل إلهناا الفن   ــد  ٣65 محلة الرــتة عشــر يوماو من ففالفات مناهضــة الفن  اجلنرــاين  و
 النراا واأل  ال. 

الت من الفقاب على اجلرائم اجلنرــــــــفة املرت بة وأبلغت تون  عن  حراز تقدم   التصــــــــدي لإلف - 45
 ــد األ  ال من  الل  لغاا األح ام القانونفة اليت تتفن ملن يرت بون جرائم جنرــفة  ــد األ  ال جتنيف 

 املالحقة القضائفة من  الل الزواج بضحاايهم.
ضــــارة من واــــل ت تريفا الضــــوا على جثو ها حلماية األ  ال والشــــباب من الفن  والفا ات ال - 46

 الل تفزيز عملثا بش ن تفزيز الراي ة  والثقافة  وال نون  واألنش ة الت وعفة. وزا ت تريفا قدرة املالجئ 
املخصصة للنراا على محاية النراا  حااي الفن  وأ  اهلن. وأنش ت أيضا   ا هات فا  اصا ملراعدة 

ن رـــــــــــــفة ارجتماعفة والقانونفة النرـــــــــــــاا واأل  ال واألفـــــــــــــخاص ذوي اإلعاقة يقدم  دمات املشـــــــــــــورة ال
 وارقتصا ية للنراا واأل  ال  حااي الفن .

املتحــدة لربي ــانفــا الفظمى وأيرلنــدا الشـــــــــــــــمــالفــة مفلومــات عن اجلثو  املبــذولــة  اململ ــة وقــدمــت - 47
مل افحة ارجتار ،أل  ال تشـــــــــــمل مشـــــــــــاريت ابت ارية ر تبار اـــــــــــبل محاية األ  ال املفر ـــــــــــاب للخ ر  

  أتلف  جمموعات من الدعاة املرــــتقلاب   جمال ارجتار ،أل  ال    فت أحناا  جنلاا وويلز ،إل ــــافة  
  أصــدرت احل ومة تقريرا مرحلفا ٢٠17يمصــدر لتقدا املشــورة لة  ال الذين يتم ارجتار  م. و  عام 

لفون جنفه ااـــالف  م 4٠بشـــ ن م افحة اراـــتغالل اجلنرـــا لة  ال وبدأت جمموعة من التدابري بقفمة 
حلماية الشــــــباب والتصــــــدي للمجرماب. وأ جري أيضــــــا حتقفق مرــــــتقل   ارعتداا اجلنرــــــا على األ  ال 

 راتخالص الدروس املنثجفة.
واـــــل ت  ثورية تنزانفا املتحدة الضـــــوا على   ة عملثا الو نفة اخلمرـــــفة إلهناا الفن   ـــــد  - 48

د مثاين   ط عمل خمتل ة للتصـــــدي للفن   ـــــد النرـــــاا (  اليت تـ ومل ٢٠٢٢-٢٠17النرـــــاا واأل  ال ) حقت
واأل  ال. وتتناول اخل ة املرـــــائل املتفلقة ،ملفايري والقفم  والبفئة اآلمنة  وتفزيز القدرة ارقتصـــــا ية لةاـــــر 
 املففشـــــفة  وتن فذ و ن اذ القواناب  وتقدا  دمات تدعفم اراـــــتجابة  واملدارس اآلمنة  واملثارات احلفاتفة 

  دا  هناا الفن   د النراا واأل  ال و عمال حقوقثم.
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ــــة األ  ــــال عرب اإلنانــــت لل اة - 4٩ ــــة حلمــــاي ــــة و نف  وأبلغــــت فــــانواتو عن اعتمــــا هــــا ااـــــــــــــــااتفجف
  اليت تتمافــــــــى مت اخل ة ٢٠٢6-٢٠16(  والرــــــــفااــــــــة الو نفة حلماية ال  ل لل اة ٢٠٢1-٢٠14)

 املرتدامة. للتنمفةالو نفة 
ويفد از اي  عد  الدول اليت أبلغت   ااـتفرا ـاهتا الو نفة ال وعفة عن اختاذ   وات للتصدي  - 5٠

للفن   ــــد األ  ال أمرا مشــــجفا على النحو الذي تو ــــحه ا موعة املختارة من املبا رات املبفنة أعال . 
 من املثم أن نشري    أن هناك توافقا واافا   اآلراا باب ال ثري من املرامهاب   تقريرو  الوقت ن ره  

أنه بفنما يفد  صـالح القواناب والرـفااـات من التدابري األاـااـفة اليت جييف أن تتخذها  علىالوفاا ،لوعد 
وجييف اـــــــــــــــد ال جوة باب احل ومات لتفزيز محاية األ  ال  ف هنا ر ت ون انجفة  ر إبن اذها وتن فذها. 
 اإلرا ة الرفاافة إلهناا الفن   د األ  ال وتوفري املوار  ال اففة بش ل عاجل.

 

 تعزيز الدرع الواقي حول األطفال - جيم 
  من محاية ال  ل    حتقفق ق اح يليرــــتلزم الفن   ــــد األ  ال عمالو مرــــتداما ومنرــــقا     - 51

   احلماية ارجتماعفة. وترــــتخدم األ لة املتزايدة على ما يصــــلن الفدالة لة  ال  ومن التفلفم والصــــحة 
لة  ال واألاـــــر   توجفه التحول حنو مبا رات أيثر مشورو ومتفد ة الق اعات لتفزيز نظم أبيملثا حرب 

 يترىن هلا منت الفن   د األ  ال ومواجثته بقدر أيرب من ال فالفة. 

ويفاا النثج القائم على النظم ،لاابط باب حقوق ال  ل واألاـــــــــباب املفقدة واملتفد ة األبفا   - 5٢
جا توفر ففثا أفرقة متفد ة الق اعات  عما خمصـــــــــــــــصـــــــــــــــا  للفن  وعواقبه. وتشـــــــــــــــمل املبا رات ال فالة هن 

 واألار.  لة  ال

املتضـــــــــــــــررين من الفن  و  منت وتؤ ي  دمات محاية ال  ل  ورا ،لغ األمهفة    عم األ  ال  - 5٣
الفن   ول ن جييف ت ري  موار  و عم ياففاب على اـــــــــبفل األولوية من أجلثا     ط الرـــــــــفااـــــــــات. 

 وتلزم أيضا  دمات إلاداا املشورة واإلبال  واإلحالة مراعفة لة  ال  على أن تتاح جلمفت األ  ال. 
أاــااــفة ملنت الفن  والتصــدي له  ومحاية األ  ال الضــحااي وتفد أنظمة الفدالة املراعفة لة  ال  - 54

والشــــثو   ولو ــــت هناية لإلفالت من الفقاب  وحمااــــبة اجلناة. وقد  بتت ال فالفة الشــــديدة لنماذج  مثل 
وغري  من مرايز اخلدمات اجلامفة اليت تقدم  عما متفد  التخصـــــــــصـــــــــات ‘ Barnahus’منوذج  ار ال  ل 

لة  ال  حااي الفن  أو الشثو  علفه     جانيف التحقفقات اجلنائفة اليت جتري ومشايا باب الويارت 
 ،لتوازي مت التد الت   جمال محاية ال  ل.

وتترم التدابري الرامفة    حتقفق الفدالة أبمهفة  اصة ،لنربة لة  ال احملتجزين  الذين مي ن أن  - 55
الفدالة اجلنائفة. ومن احلفوي منت احلرمان من احلرية وتوفري  يتفر ـــــــــــــــوا ملفاملة عنف ة ومثفنة  وال  جرااات

 بدائل غري احتجازية لرعاية األ  ال و عمثم و عا ة   ماجثم.
ويثريا مــا ت ون املــدارس أمــاين يتفرج ففثــا األ  ــال للفن  وهم    ريقثم من و   قــاعــات  - 56

 ـــــحااي هلجمات تقت على مداراـــــثم. ويفد  الدرااـــــة  أو من أقراهنم أو على أيدي مفلمفثم  وقد يقفون
من أهداا التنمفة املرتدامة  املتفلق بضمان التفلفم اجلفد والشامل  4 حراز تقدم م ر  حنو بلو  اهلدا 

 للجمفت مت مدارس آمنة و اعمة  أمرا ،لغ األمهفة للتصدي للفن   د األ  ال. 
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 د األ  ال والتصدي له. وقدمت منظمة  وتؤ ي اخلدمات الصحفة  ورا رئفرفا   منت الفن  - 57
الصــحة الفاملفة  رفــا ات    الدول بشــ ن يف فة تفزيز  ور النظام الصــحا  ــمن ااــتجابة و نفة متفد ة 

 .(٣)الق اعات للتصدي للفن  باب األفخاص  و اصة  د النراا وال تفات و د األ  ال
وارقتصــــــــــــا ية عر ــــــــــــة للفن   ف ن تدابري و  حاب أن األ  ال من  فت اخلل فات ارجتماعفة  - 58

احلد من ال قر وأنظمة احلماية ارجتماعفة املفززة توفر حصــــــــنا  ــــــــد الضــــــــغو  اليت مي ن أن ت ون عامل 
   ر   ا  للفن .

ومن الضـــــــــــروري  ذياا الوعا ،لفن   ـــــــــــد األ  ال وأ ر  اخل ري على منائثم ورفاهثم من أجل  - 5٩
تفزيز اجلثو  الرامفة    حترـــــاب النظم من  الل مبا رات مثل محلة  هناا  لق  ليف على  هنائه. ويتحقق 

بلد حرب  1٠٠اليت فنتثا الفونفر   واليت ح زت النقاش والفمل   أيثر من‘ ENDviolence#’الفن  
‘ INSPIRE’اآلن. وقا ت منظمة الصـــــــــحة الفاملفة جمموعة وااـــــــــفة من الويارت الدولفة    عدا  حزمة 

من اــــــبت ااــــــااتفجفات مرــــــتندة    األ لة إلهناا الفن   ــــــد األ  ال  من أجل مرــــــاعدة وها حزمة 
 .(4)من أهداا التنمفة املرتدامة ٢-16البلدان وا تمفات احمللفة   حتقفق غاية اهلدا 

ويرـــــــــــــــتمر حق األ  ــــــال   التمتت اقوقثم   احلمــــــايــــــة من الفن  أ نــــــاا تنقلثم يالجئاب  - 6٠
الضـــــــروري أن حيصـــــــلوا على اخلدمات ارجتماعفة  مبا   ذلك  ـــــــمان تففاب وصـــــــا   مثاجرين  ومن أو

 و هناا ارحتجاز الذي يزيد من   ر تفر ثم لروا املفاملة واراتغالل. 
ويتمثل التحدي الرئفرـــــــــــــا الذي يواجه تفزيز الدرح الواقا حول األ  ال   ال جوة القائمة باب  - 61

تزال  ت والربامج القائمة وباب املوار  البشرية واملالفة الالزمة للتن فذ ال فال. ورالنوااي   الفديد من الرفااا
نظم محاية ال  ل  ـــــــــــــفف ة   الفديد من البلدان  وت تقر    عد  ياٍا من األ صـــــــــــــائفاب ارجتماعفاب 

 املثرة للقفام  ذ  املثمة.
 

 البياانت والبحوث واألدلة - دال 

مش لة فثمثا فثما اتما. وبفبارة برف ة  ف ن األ  ال الذين ر يدرجون  من يرتلزم حل أي  - 6٢
األعدا   ر يؤ ذون   احلرـبان   الرـفااـات واملبا رات الرامفة     عمثم. ويرـتلزم رصـد التقدم احملرز 

فاانت   توافر ب٢-16حنو حتقفق أهداا التنمفة املرـــــــــــــــتدامة املتفلقة ،أل  ال  مبا   ذلك غاية اهلدا 
 أيثر وأفضل  ويتفاب نشر جمموعة متزايدة من األ لة عن الفن   د األ  ال على ن اق واات.

وأ ت مبا رات البفاانت الرئفرــــفة املتفلقة ،لفن   ــــد األ  ال  مثل الدرااــــات اراــــتقصــــائفة  - 6٣
ت اراـــتقصـــائفة عن الفنقو ية املتفد ة املؤفـــرات والدرااـــات اراـــتقصـــائفة الدميغراففة والصـــحفة والدرااـــا

الفن   ــــد األ  ال     زاي ة مفرفتنا بن اق و بففة الفن   ــــد األ  ال   الرــــنوات األ رية بشــــ ل 
يبري. وحرب اآلن  أفرزت الدرااــــات اراــــتقصــــائفة عن الفن   ــــد األ  ال بفاانت فــــاملة ومو وقة عن 

   املائة من ا ان الفاا  ون ان اخلامرة والفشرين. 1٠أيثر من 

__________ 

-https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-ofمــــــتــــــــاحــــــــة   املــــــوقــــــت الــــــتــــــــا :  (٣) 

action/en/. 

 ./www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire-package/enمتاحة   املوقت التا :  (4) 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire-package/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire-package/en/
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ويلما زا  علمنا اجم الفن   ــد األ  ال بدا أن األمر مقلق للغاية. وعلى أي حال ف ن زاي ة  - 64
املفرفة ،لضـــرر الناجم عن الفن  تفزز احلجة األاـــااـــفة اليت ت فد أبنه بغن النظر عن مرـــتوي الفن    

 حفاة ال  ل  فال خيلو أي من مرتوايت الفن  من األذي.
ة أ لة متزايدة بش ن قضااي ا ت  ثم ،لقدر ال ا  من قبل  منثا ترلط األقران وهناك أيضا قاعد - 65

 والفن  املدراا  وزواج األ  ال  واراتغالل اجلنرا لة  ال عرب اإلنانت. 
وتز ا  احلاجة    تضــــــــــــففق ال جوات   البفاانت اليت تفرقل اجلثو  املبذولة إلهناا الفن   ـــــــــــد  - 66

الرغبة   الرــــــفا للتصــــــدي له. وتشــــــمل ال جوات نق  املفلومات حول الفن   ــــــد األ  ال مت تزايد 
األ  ال املتنقلاب  واراــتغالل اجلنرــا للصــبفة  واملفتقدات املرتب ة ،لرــحر وغري ذلك من اخلرافات اليت 

 تفرج حفاة األ  ال للخ ر. 
ثار ففالفة ااــــــتخدامثا   وهناك حجة ااــــــتثمارية جفدة تربر  ت مزيد من األ لة من  الل    - 67

  هناا الفن   د األ  ال  وجييف أن ي بابن ذلك بقوة أيرب لوا فا الرفااات.
 

 تعزيز احلركة العاملية إلهناء العنف ضد األطفال من خالل توسيع نطاق الشراكات - هاء 

  ــال. ر مي ن ألي فر  أو جمتمت أو منظمــة أو ق ــاح يفمــل مب ر   أن ي نثا الفن   ــــــــــــــــد األ - 68
. واترـــمت الرـــنوات ٢٠٣٠  تفد الشـــراية  ـــرورية   تن فذ   ة عام 17ووفقا للمفاا به   اهلدا 

املا ـــفة بتزايد احلرية الفاملفة املفنفة ،لفن   ـــد األ  ال  وتفبئة منظومة األمم املتحدة  ومنظمات ا تمت 
 املدين  والق اح اخلاص  واملنظمات الدينفة وغريها.

زمخا جديدا هلذ  الفملفة. وجتمنت الفديد من الشـــــــــــــــرياا على  ٢٠٣٠اعتما    ة عام  وأع ى - 6٩
الصــــففدين الفاملا واإلقلفما مفا من أجل تفزيز محاية األ  ال من الفن   يما يتباب  على اــــبفل املثال  

ن أهداا م 7-8  عمل الشــــــراية الفاملفة من أجل  هناا الفن   ــــــد األ  ال؛ والتحال  املف  ،لغاية 
التنمفة املرـــــــــتدامة؛ والتحال  الفاملا لإلبال  عن التقدم احملرز   تفزيز بناا جمتمفات مرـــــــــاملة ومنصـــــــــ ة 
وفـــــــــــــــــاملـــة للجمفت؛ وفرقـــة الفمـــل املفنفـــة ،لفـــدالـــة؛ والشـــــــــــــــرايـــة الفـــاملفـــة للشـــــــــــــــبـــاب من أجـــل أهـــداا 

 املرتدامة.  التنمفة
وتقوم منظمات ا تمت املدين بدور حااــــم    فت أحناا الفاا   تشــــ فل الرــــفااــــات واآلراا.  - 7٠

وانضــــــــم يثريون    منتدي ا تمت املدين إلهناا الفن   ــــــــد األ  ال  نا ي  ل صــــــــوات قواي ومتمااــــــــ ا 
 ملنظمات ا تمت املدين بش ن هذ  املر لة على املرتوي الفاملا. 

الق اح اخلاص   املرـــامهة   حتقفق أهداا التنمفة املرـــتدامة   مبا   تنظفم   م انفة وتتجلى - 71
عمل ق اح األعمال ملراعاة حقوق ال  ل اليت أعدها ارت اق الفاملا ومنظمة  نقاذ ال  ولة والفونفرـــــــــــ . 

خاوا وها توجه الشـــــــريات ففما يتصـــــــل ،حاام و عم حقوق ال  ل  مبا   ذلك فـــــــر  اإلبال  عن امل
بشـــ ن اراـــتغالل و اـــااة املفاملة. ومن األمثلة األ ري مشـــارية منظمة الرـــفاحة الفاملفة  وا ل  الفاملا 
للرـــ ر والرـــفاحة  وصـــناعة الرـــ ر والرـــفاحة   جمال وقاية األ  ال ومحايتثم من اراـــتغالل اجلنرـــا   

 الر ر والرفاحة. 
 نرـــــــــــــــمــة     جمتمفــات  ينفــة  و،لتــا  تتمفز بالياب 5وينتما مفظم اـــــــــــــــ ــان الفــاا  حوا   - 7٢

املنظمات الدينفة بو ــــــــت فريد   مناصــــــــرة حقوق ال  ل  مؤيدة اــــــــل تثا األ القفة إلحداث تغفري  مت 
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توفري الدعم واخلدمات لة  ال املتضــــــررين من الفن  واراــــــتغالل و اــــــااة املفاملة. ووحدت اجلماعات 
 عد  من املنااــبات البارزة   الرــنوات األ رية  وو ــفت  رااــات الدينفة واملنظمات الدينفة صــ وفثا  

وأ وات مثمة للجماعات الدينفة املرتب ة اماية ال  ل. ففلى اـــــــــبفل املثال  مبنااـــــــــبة ارحت ال ،لذيري 
الرــنوية الثال اب لالت اقفة  قامت مؤاــرــة أريغاتو الدولفة  ،لتفاون مت م تيف املمثلة اخلاصــة والفونفرــ  

شرياا الرئفرفاب اآل رين  إبجراا  رااة عن وجثات النظر بش ن ارت اقفة    فت األ اين الرئفرفة   وال
 الفاا مت  رباا   جمال حقوق ال  ل وزعماا  ينفاب و ارااب. 

والفن   ـــــــد األ  ال فـــــــ ن خي  اجلمفت. وجييف تواـــــــفت ن اق احلرية الفاملفة احلالفة وترـــــــريت  - 7٣
يـــل ح ومـــة وفر  ومنظمـــة وفـــــــــــــــريـــة وجمتمت  ي  من أ اا  ورهم    هنـــاا الفن    عملثـــا حرب تتم ن

 األ  ال.  د
 

 صوت األطفال  إبراز - واو 
 ن مشــــــارية األ  ال مثمة للغاية: فاألرجن أن تنجن اجلثو  املبذولة للتصــــــدي للفن   ــــــدهم  - 74
ى مر الرـــــناب  من مراقبة املبا رات ما ااـــــتنارت مرائثم. وقد ت ور  ورهم   النقاش بشـــــ ن الفن  عل  ذا

 على اهلامش    و ت جدول األعمال اخلاص  م. 

والرــــــــبيف األيثر  حلاحوا إلهناا الفن   ــــــــد األ  ال هو صــــــــر اهتم امللحة ل ا يتوق . ووجد  - 75
وأهداا التنمفة املرـــــتدامة   ٢٠٣٠ااـــــتفراج للمشـــــاورات مت األ  ال   ال اة اليت اـــــبقت   ة عام 

م تيف املمثلة اخلاصــــــــــــــة والراب ة الدولفة للتخ فط ومنظمة  نقاذ ال  ولة  أن الفن  يان على رأس أجرا  
  ل  17٠ ٠٠٠قائمة فـــواغل اآلرا من األ  ال املشـــارياب. واحتل أيضـــا رأس القائمة ،لنرـــبة لـــــــــــــــــــ 

من  رجئ ومثاجر مشلثم ااـــــــــــتقصـــــــــــاا  ل اوين أجرته املمثلة اخلاصـــــــــــة والفونفرـــــــــــ   و،لنرـــــــــــبة أليثر
 فاب    فت أحناا الفاا جري اات الح آرائثم حول ترلط األقران.  1٠٠ ٠٠٠
ويف  الشــــــــــفور أبن هناك  ــــــــــرورة ملحة ملفاجلة القضــــــــــااي الفاملفة أن األ  ال ا يفو وا ينتظرون  - 76

ال بار لدعوهتم    املشــــــــارية. فثم يقومون بشــــــــ ل متزايد بو ــــــــت جدول األعمال اخلاص  م. واجتذب 
أل  ال واملراهقون الذين جياهرون مرائثم  عموا يبريوا   ر أهنم واجثوا أيضوا ف ويا وعدااو. ومن الضروري ا

أن تتاح لة  ال فرص للتفبئة وا اهرة مرائثم أبمان بفنما تصـــــــان حقوقثم. واأل  ال لن يظلوا صـــــــامتاب 
ب. ويفربون بشـــــــــــــــ ــل متزايــد عن أيثر من ذلــك بفنمــا تنتثــك حقوقثم   احلمــايــة من الفن   ون عقــا

الوفاا م البثم ،ملشارية   القرارات اليت تؤ ر علفثم: ووفقا ملا قاله أحد األ  ال إبجياز عند   الق تقرير 
 . “ر غىن عنقا ففما خيصقنا”  املنتدي الرفااا الرففت املرتوي عن مشارية األ  ال  نه  ،لوعد

أنه عندما تو  األولوية  ٢٠٣٠بشـــــــ ن تن فذ   ة عام  ٢٠1٩وتو ـــــــن عملفات املراجفة لفام  - 77
إلهناا الفن   ـــــــــــــــد األ  ال ويفمل الناس مفا  ف ن  حراز التقدم ي ون ن نا. وتتمثل املثمة املرتقبة   
تواـــــــــــــــت ن اق اإلجرااات الناجفة  املدعومة ،ملوار  الالزمة و،لتزام حقفقا مبنت الفن  الذي يتفرج له 

 فت أحناا الفاا  ولف  فقط الر  علفه.األ  ال    
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 ٢٠٣٠تعزيز العمليات اإلقليمية الداعمة لتنفيذ خطة عام  - اثلثا 
اــــــفظل التفاون مت املنظمات واملؤاــــــرــــــات اإلقلفمفة ميثل قوة  فت رئفرــــــفة راــــــااتفجفة املمثلة  - 78

 اخلاصة للتفجفل إبحراز تقدم   محاية األ  ال من الفن . 
د الشراية القائمة باب ورية املمثلة اخلاصة واهلفئات اإلقلفمفة على   راج هذا ارهتمام   وتراع - 7٩

صليف   ة الرفااات اإلقلفمفة  بفنما تفزز   الوقت ن ره مراالة الدول و عم جثو  التن فذ الو نفة. 
 . وأاثمت   و ت   ط عمل  قلفمفة  ورصد التقارير  و  اجتماعات اراتفراج الدوري

وجيري  عدا  جفل جديد من اخل ط اإلقلفمفة املتفلقة إبهناا الفن   ــــد األ  ال  تتمافــــى مت  - 8٠
. وترـــــاعد هذ  اخل ط على تفزيز التشـــــريفات الو نفة والرـــــفااـــــات ٢٠٣٠  ة التنمفة املرـــــتدامة لفام 

 الفامة  وتوحفد البفاانت واألااث  وتشجفت محالت التوعفة.
اصــر الرئفرــفة لالاــااتفجفة اليت تتبفثا الورية    جراا مشــاورات رفففة املرــتوي ويتمثل أحد الفن - 81

يل عام مت املنظمات واملؤاـــرـــات اإلقلفمفة. ويفد اجتماح املائدة املرـــتديرة الرـــنوي الرففت املرـــتوي آلفة 
باب بلدان اجلنوب  فريدة من نوعثا  ا ل منظومة األمم املتحدة لتفزيز التفاون باب األقالفم والتفاون ففما

بشـــ ن  هناا الفن   ـــد األ  ال من  الل حوار الرـــفااـــات وتبا ل املفارا واملماراـــات اجلفدة وحتديد 
 ارجتاهات والتحدايت امللحة.

  أاتح اجتماح املائدة املرـــــــــــــــتديرة األقالفما ال رصـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــا ٢٠٣٠ومنذ اعتما    ة عام  - 8٢
على املرــــتوي الو    وحتقفق  ٢٠٣٠للمنظمات اإلقلفمفة لتحديد أفضــــل الرــــبل لدعم تن فذ   ة عام 

 غاايت أهداا التنمفة املرتدامة املتفلقة إبهناا الفن   د األ  ال. 
ماح املائدة املرتديرة األقالفما التاات حول الفن   د األ  ال م تيف وفارك   ااتضافة اجت - 8٣

  مبقر ارحتا  األفريقا ٢٠1٩املمثلة اخلاصة واملنتدي األفريقا للرفااات املفنفة ،ل  ل    فبا /فرباير 
   أ ي  أ،،. 

وواقت الفن  الذي ويان املو ــــوح اخلاص رجتماح املائدة املرــــتديرة األقالفما التااــــت هو   ر  - 84
يواجثه األ  ال أ ناا التنقل. وااـــــــــــــــتند هذا    اعتما  ارت اق الفاملا للثجرة وارت اق الفاملا بشـــــــــــــــ ن 

اـــــــــــــــنة لالجئاب والفائدين  ٢٠1٩الالجئاب  ويذلك    القرار الذي اختذ  ارحتا  األفريقا إبعالن عام 
 واملشر ين  ا لفا   أفريقفا.

الدعوة    الفمل  اليت اعتمدت   اجتماح املائدة املرـــــــــــــــتديرة  إب راج محاية األ  ال ورحبت  - 85
أ نـــاا تنقلثم   جـــداول أعمـــال املنظمـــات اإلقلفمفـــة  وفـــــــــــــــجفـــت على بـــذل مزيـــد من اجلثو  ملواامـــة 

 اراتجا،ت الو نفة واإلقلفمفة والفاملفة مت املفايري الدولفة حلقوق اإلنران.
لتشـــجفت و عم الدول األعضـــاا  ٢٠1٩وة للفمل أيضـــا ال رص اليت نشـــ ت   عام وأبرزت الدع - 86

. ٢٠٣٠  الوفاا بوعد ات اقفة حقوق ال  ل إبهناا الفن   ـــــــــــــــد األ  ال من  الل تن فذ   ة عام 
وفــد ت على الدور الذي مي ن أن تؤ يه اهلفئات اإلقلفمفة    عم الدول   ترــلفط الضــوا على مرــ لة 

  مبا   ذلك  عدا  ٢٠1٩ ـــــــــــــــد األ  ال   مشـــــــــــــــاريتثا   عملفات اراـــــــــــــــتفراج لفام   هناا الفن 
   أيلول/ ٢٠٣٠اراــــتفرا ــــات الو نفة ال وعفة  واملشــــارية   مؤمتر القمة الذي يفقد ملتابفة   ة عام 

 ابتمرب  ويذلك من  الل ارحت ال ،لذيري الرنوية الثال اب لالت اقفة   تشرين الثاين/نوفمرب.
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  الصـــا ر عن املنتدي األفريقا للرـــفااــات ٢٠18لفام  ال  ل رفا  عن األفريقا التقريرو ل   - 87
املفنفة ،ل  ل     أنه   حاب أن بلداان متفد ة   القارة لديثا تشـــريفات واـــفااـــات ومؤاـــرـــات مفنفة 

ة. ويو ــــــــــــن ارت اح مفدل اقوق ال  ل  ف ن الفديد من القواناب واملماراــــــــــــات ر تت ق مت املفايري الدولف
عمــــــل األ  ــــــال وزواج األ  ــــــال والفن   ـــــــــــــــــــــد األ  ــــــال ال جوة باب القول والفمــــــل  والنق    

 التشريفات.  ن اذ
أفريقفـــا اليت نصـــــــــــــــبو  لفثـــا  و  ـــة  :٢٠6٣وتتمـــافـــــــــــــــى يـــل من   ـــة ارحتـــا  األفريقا لفـــام  - 88
من  ٢-16ذلــك غــايــة اهلــدا    مبــا  ٢٠٣٠من أجــل األ  ــال   أفريقفــا مت   ــة عــام  ٢٠4٠ عــام

 .أهداا التنمفة املرتدامة
وأجري أربفة عشـــــر بلدا   أفريقفا  رااـــــات ااـــــتقصـــــائفة فـــــاملة لةاـــــر املففشـــــفة لتو فق حجم  - 8٩

و بففة وأ ر الفن    مرحلة ال  ولة. و عمت املفلومات املرـــــتقاة من الدرااـــــات اراـــــتقصـــــائفة للفن  
الربجمة واملفزنة احل ومفة املتفد ة الق اعات  ويذلك اــن تشــريفات  ــد األ  ال الرــفااــات والتخ فط و 
 ملنت الفن  ومحاية األ  ال الضحااي.

وواصلت املمثلة اخلاصة التفاون مت أمانة راب ة أمم جنوب فرق آافا ومت اللجنة التابفة للراب ة  - ٩٠
بش ن القضاا  ٢٠15لفمفة للراب ة لفام املفنفة بتفزيز ومحاية حقوق املرأة وال  ل   تن فذ   ة الفمل اإلق

  ف ن   ة الفمل تشجت الفمل الو     الدول ٢٠٣٠على الفن   د األ  ال. ومتشفا مت   ة عام 
 األعضاا   الراب ة حنو حتقفق الغاايت املتفلقة ،لفن    أهداا التنمفة املرتدامة.

رق آاــــفا على اغتنام ال رصــــة اليت أاتحثا وحثت املمثلة اخلاصــــة نثلا جلنة راب ة أمم جنوب فــــ - ٩1
للتفجفل ،لفمل من أجل محاية األ  ال من الفن    ٢٠1٩املنتدي الرـــــــــــفااـــــــــــا الرففت املرـــــــــــتوي لفام 

وفــــجفت الراب ة على  جراا ااــــتفراج منتصــــ  املدة خل ة الفمل اإلقلفمفة  ااــــتنا ا    الدرااــــة اهلامة 
 ون مت الدول األعضاا   الراب ة.خلط األااس اليت أجرهتا الفونفر  ،لتفا

  ويرلط الضوا على ٢٠1٩وصدر ااتفراج منتص  املدة خل ة الفمل اإلقلفمفة   متوز/يولفه  - ٩٢
التزام الدول األعضــاا   الراب ة ،لتصــدي للفن   ــد األ  ال. ويو ق التقرير التقدم الذي أحرزته الدول 

ة  مبا   ذلك اـــــــن تشـــــــريفات لتفزيز محاية األ  ال  وزاي ة األعضـــــــاا   ا ارت ذات األولوية   اخل 
ااـــــــتخدام تدابري بديلة لإلجرااات القضـــــــائفة وارحتجاز  وااـــــــتخدام بدائل ترت ز على األاـــــــرة بدر من 
  يداح األ  ال الذين حيتاجون    الرعاية   املؤارات  وتشجفت الن ثج غري الفنف ة   تنشئة األ  ال.

راج منتصــــــ  املدة أيضــــــا ا ارت اليت حتتاج    بذل مزيد من اجلثو  من جانيف وحد  ااــــــتف - ٩٣
الدول األعضــــــــاا   الراب ة  مبا   ذلك زاي ة  ت البفاانت و جراا البحوث لتحرــــــــاب فثم ن اق و بففة 

ن فذ الفن   ــد األ  ال  و اصــة الفن  اجلنرــا؛ وتفزيز آلفات التنرــفق الو نفة املشــاية باب الوزارات لت
القواناب واخل ط الو نفة املتفلقة ،لفن   ــد األ  ال؛ وزاي ة ارعتما ات املخصــصــة   املفزانفة خلدمات 

 محاية ال  ل وقدرة القوي الفاملة الو نفة   جمال اخلدمة ارجتماعفة.
ااـــــــااتفجفته املتفلقة اقوق يزال  هناا الفن   ـــــــد األ  ال ميثل أولوية  ل  أورو، مبوجيف  ور - ٩4

؛ ويجزا من ٢٠٣٠(. وهتدا اراــــــــااتفجفة صــــــــراحة     عم تن فذ   ة عام ٢٠٢1-٢٠16ال  ل )
هذا الفمل  ف ن اللجنة املخصصة حلقوق ال  ل التابفة للمجل  م ل ة إباداا املشورة بش ن اإلجرااات 

من  ٢-16ل من الفن   مبا   ذلك غاية اهلدا ذات األولوية لدعم تن فذ املفايري املتفلقة اماية األ  ا
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أهداا التنمفة املرـــتدامة. و عمت أيضـــا اجلمففة الربملانفة  ل  أورو، بنشـــا  تن فذ األهداا  و اصـــة 
من  الل القفام مؤ را ،عتما  قرار وتوصـــــــــفة بشـــــــــ ن مرـــــــــامهة ا ل     هناا الفن   ـــــــــد األ  ال   

 األهداا.    ار

ريق اخلرباا املف  بتدابري مواجثة الفن   ــــــــد األ  ال  قا ت اللجنة املخصــــــــصـــــــة ومن  الل ف - ٩5
التابفة للمجل   رااــة ااــتقصــائفة باب الدول األعضــاا   جمل  أورو، بشــ ن تدابري مواجثة الفن   ــد 

ير األ  ال على املرـتوي الو  . ووفقا لنتائج الدرااـة اراـتقصـائفة  ينبغا للدول األعضـاا ت ثف  وت و 
وتن فذ ااــــااتفجفات و نفة مت املة بشــــ ن الفن   ــــد األ  ال     جانيف اختاذ  جرااات أقوي بشــــ ن 
الرصـــد املرـــتقل  وتدرييف املثنفاب  واإلبال  اإللزاما  ومشـــارية األ  ال. وبدأ فريق اخلرباا أيضـــا    قامة 

ال  اـــــــــــــتتفن ار الح على منصـــــــــــــة  ل اونفة لتبا ل املفلومات حول تدابري مواجثة الفن   ـــــــــــــد األ  
 . ٢٠1٩الص وك الدولفة واألوروبفة والو نفة واملماراات اجلفدة عند   القثا   أوا ر عام 

ـــا اي   تفزيز محـــايـــة األ  ـــال من اراـــــــــــــــتغالل وارعتـــداا  - ٩6 ور يزال جمل  أورو، يؤ ي  ورا قف
اية األ  ال من اراـــتغالل اجلنرـــا اجلنرـــفاب. وأصـــدرت جلنة األ راا   ات اقفة جمل  أورو، بشـــ ن مح

على  يوارعتداا اجلنرا )جلنة رنزارويت( مؤ راو رأايو بش ن الصور و/أو مقا ت ال فديو لة  ال اليت تن و 
 حيااات جنرــــــفة أو ذات ال ابت اجلنرــــــا الصــــــرين اليت يفدها األ  ال ويتبا لوهنا ويتلقوهنا  وتقوم أيضـــــا 

األ راا   تلك ارت اقفة بشـــــــــــــــ ن محاية األ  ال املت  رين أبزمة الالجئاب بتقففم اإلجرااات اليت تتخذها 
 من اراتغالل وارعتداا اجلنرفاب. 

بش ن  هناا ارعتداا اجلنرا على األ  ال  “، ر ،حلديث”وواصل جمل  أورو، الاويج حلملة  - ٩7
ة  اليت يدعمثا أيضا ارحتا  الدو  بلدا حرب اآلن    املبا ر  18  جمال الراي ة. وانضمت منظمات   

 لراب ات يرة القدم  واللجنة األوملبفة الدولفة  واحتا  الراب ات األوروبفة ل رة القدم. 
الذيري الرــــنوية الفشــــرين لفمل جمل   ول ار البل فق    ٢٠18ووافق يانون األول/ يرــــمرب  - ٩8

ه فريق  اخلرباا املف  ،أل  ال املفر ـــــــــــاب للخ ر جمال تفزيز تن فذ ات اقفة حقوق ال  ل  الذي ا ـــــــــــ لت ب
 التابت للمجل  وأصحاب املصلحة الو نفاب.

وقام فريق اخلرباا املذيور أعال  بدور رائد   تبا ل وتفزيز املماراـــــــــــــــات اجلفدة الرامفة     هناا  - ٩٩
اخلرباا مشـــــــــــــــروح  قا  فريق ٢٠15الفن   ــــــــــــــــد األ  ال    فت أحناا من قة ار البل فق. ومنذ عام 

’PROMISE ‘ الذي يثدا     عم  نشـــــاا  دمات مت املة ومتفد ة التخصـــــصـــــات ومالئمة لة  ال
وعلى ‘. Barnahus’من أجل األ  ال من  ـــــــــــــحااي الفن  والشـــــــــــــثو  علفه على غرار منوذج  ار ال  ل 
و، من جمر  ح نة من مدار الرـــــــــنوات األربت املا ـــــــــفة  ارت ت عد  البلدان اليت تنظم هذ  اخلدمات   أور 

  ولة. ٢٠الدول    أيثر من 
ويان فريق اخلرباا فاعال رئفرـــــــفا    عم تن فذ حظر الفقوبة البدنفة    فت الظروا: وفر ـــــــت  - 1٠٠
األعضــــــــاا   جمل   ول ار البل فق حرب اآلن حظرا قانونفا اتما   هذا  11 ول من الدول الــــــــــــــــــــــــ  1٠

  نظم فريق اخلرباا مؤمترا رففت املرــتوي مت ففه   الق اــتة تقارير ٢٠18رب الصــد . و  تشــرين الثاين/نوفم
توجفثفة  ويتاب على فـــــ ل قصـــــ  مصـــــورة  ومحلة  دا  عم الفمل  ا ل من قة ار البل فق وحول 

 الفاا إلهناا الفقوبة البدنفة. 
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ل  وت وير أ وات واحتل فريق اخلرباا موقت الصـــــــــدارة بن   القدر   تشـــــــــجفت مشـــــــــارية األ  ا - 1٠1
لتفزيز اآللفات املراعفة لة  ال اليت تتفن  مساح أصـــواهتم  مبا   ذلك أصـــوات من تفر ـــوا لالجتار ،لبشـــر 

 واراتغالل التجاري.
  جد ت الرـــــــــــوق اجلنوبفة املشـــــــــــاية التزامثا اماية حقوق ٢٠18و  تشـــــــــــرين األول/أيتوبر  - 1٠٢

،عتبار  أحد األبفا  املشـــــــــــــــاية لفملثا على حتقفق رؤية   ة  األ  ال  مبا   ذلك محايتثم من الفن 
. وحتت الرائاـــــــــــــة املؤقتة ألوروغواي  أيدت اللجنة الدائمة املفنفة ،أل  ال التابفة للرــــــــــــوق ٢٠٣٠ عام

اجلنوبفة املشـــــــاية التزام بلدان أمري ا اجلنوبفة إبهناا الفن   ـــــــد األ  ال مبا يتمافـــــــى مت ارت اقفة و  ة 
. ومشلت القرارات اليت اختذهتا اللجنة الدائمة املفنفة ،أل  ال التابفة للرـــــــــــــــوق  قرار  عالن ٢٠٣٠عام 

مونتف فديو )انظر أ ان (؛ و  ماج آلفات منت الفن  والتصــــــــــدي له  ،عتبار ذلك قامسا مشــــــــــايا     ة 
اب؛ و نشــــــــــاا الشــــــــــب ة ؛ واملوافقة على الدلفل اإلقلفما حلماية األ  ال املتنقل٢٠٢٠-٢٠1٩عمل ال اة 

 اجلنوبفة لة  ال واملراهقاب. 
وااـــتضـــافت أوروغواي أيضـــا منتدي البلدان األمري فة الثاين بشـــ ن النظم الو نفة حلماية ال  ل   - 1٠٣

  وا ت تم ،عتما   عالن مونتف فديو  الذي ٢٠18تشـــــــــــــــرين األول/أيتوبر  ٢٣و  ٢٢الذي انفقد يوما 
 ال من  فت أفـــــ ال الفن  يمبدأ برانجما للنظم الو نفة حلماية األ  ال   ففه ارعااا اماية األ  مت

وأهدافثا ومؤفـــراهتا    ٢٠٣٠أمري ا الالتفنفة ومن قة البحر ال ارييب. ويدعو أيضـــا      ماج   ة عام 
 عملفة تفزيز نظم محاية ال  ل   املن قة. 

واعاافــا ،ألزمــة اإلنرــــــــــــــــانفــة النــا ــة عن تــدفقــات اهلجرة   أمري ــا الالتفنفــة  يتضـــــــــــــــمن  عالن  - 1٠4
مونتف فديو  عوة قوية لضـــــمان املصـــــال ال ضـــــلى لل  ل ومحاية حقوق األ  ال املتنقلاب   املن قة. وأو  

 ا اجلنوبفة. ويدعو اإلعالن اهتمام لتدفقات اهلجرة من  ثورية فنزويال البولف ارية    بلدان أ ري   أمري
   الضـــــرورة امللحة ملفاجلة األاـــــباب اليت تدفت للثجرة؛ وارلتزام بلم مشل األاـــــر؛ و ـــــمان محاية  اصـــــة 
لة  ال  مبا   ذلك عدم  يداح األ  ال رهن ارحتجاز؛ وي الة التصـــــــــــــــدي ال فال من النظم الو نفة 

جل اهلجرة  جييف  عم هذ  األعمال بتفاون  نائا و قلفما حلماية ال  ل. ومتشــفا مت ارت اق الفاملا من أ
ومتفد  األ راا. و  هذا الصـــــــــد   فـــــــــارك م تيف املمثلة اخلاصـــــــــة   اجتماعات مت منظمات ا تمت 
املـدين واحل ومـات واملنظمـات الـدولفـة الفـاملـة من أجـل األ  ـال املتنقلاب   أمري ـا اجلنوبفـة  ومنـذ ذلك 

 احلل اا الرئفرفاب   املن قة لدعم محاية حقوق األ  ال املتنقلاب   األمري تاب. احلاب ااتمر احلوار مت
وااـــتضـــافت أوروغواي اجتماعا  قلفمفا مت ا تمت املدين ترـــتنري به الدرااـــة الفاملفة عن األ  ال  - 1٠5

األ  ال   ”فنون احملروماب من حريتثم. وقدم م تيف املمثلة اخلاصــــــــــــــــة النتائج األولفة لتقريرها املقبل امل
  الذي يتضـــــــــــــــمن بفاانت نوعفة ويمفة عن األ  ال “أمري ا الالتفنفة يت لمون عن أ ر احلرمان من احلرية

املتضـــــــررين من احلرمان من احلرية   مؤاـــــــرـــــــات الفدالة   أوروغواي و،راغواي  واأل  ال احملتجزين مت 
حدي النتائج الرئفرـــفة   الصـــلة القائمة باب الفن  أحد الوالدين املرـــجوناب   أمري ا الالتفنفة. وتتمثل  

واحلرمان من احلرية واأل ر الرـــــــــــــــليب وال ويل األجل الذي حيد ه احلرمان من احلرية على حفاة األ  ال. 
ويدعو األ  ال املتضــــررون من احلرمان من احلرية    التزام اــــفااــــا وااــــتثمار قوياب ملنت يل من احلرمان 

 د األ  ال. من احلرية والفن   
  عقدت اللجنة ارقتصــــــــــــا ية ألمري ا الالتفنفة ومن قة البحر ٢٠18و  تشــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  - 1٠6

ال ارييب ومنظمة األمم املتحدة لل  ولة احلوار اإلقلفما األول   أمري ا الالتفنفة ومن قة البحر ال ارييب 
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ى ات اقفة حقوق ال  ل    اانتفاغو. و م عاما عل ٣٠ :“على ال ريق حنو حتقفق املراواة”حتت ففار 
ارجتماح ال ات رفففة املرتوي   بلدان أمري ا الالتفنفة ومن قة البحر ال ارييب  ونثلاب رفففا املرتوي 

 من األ  ال والشباب من األمري تاب.  14٠لةمم املتحدة  ومنظمات ا تمت املدين  وأيثر من 
وانتثى احلوار اإلقلفما إبعالن ملراهقا األمري تاب أيدوا ففه على  مياهنم ،لتغفري التحويلا الذي  - 1٠7

أحد ته ارت اقفة؛ وأبرزوا أيضــــا الصــــالت القائمة باب ال قر وعدم املرــــاواة والفن . وحد وا التفلفم ي حد 
م   األمري تاب إلنشاا نظام تفلفما أهم أ وات التحول ملنت الفن  و هنائه. و عوا     صالح نظام التفلف

 لديه القدرة على زاي ة قدراهتم ومت فنثم من ت وير املثارات الالزمة ملواجثة حتدايت عاا الفوم. 
  أصـدر م تيف املمثلة اخلاصـة ،لتفاون مت منظمة  نقاذ ال  ولة نرـخة مالئمة ٢٠1٩و  عام  - 1٠8

للجنـــة حقوق ال  ـــل  للنثوج امـــايـــة حقوق األ  ـــال  ٢٣ورقم  ٢٢لة  ـــال للتفلفقاب الفـــاماب رقم 
 .(5)املتنقلاب   األمري تاب

وتفززت محـــايـــة األ  ـــال من الفن    جنوب آاـــــــــــــــفـــا من  الل تن فـــذ   ـــة عمـــل  قلفمفـــة  - 1٠٩
( ملنت عمل األ  ال والقضـــــــــــاا علفه  بقفا ة مبا رة جنوب آاـــــــــــفا إلهناا الفن   ـــــــــــد ٢٠٢1-٢٠16)

لفا منبثقة عن راب ة جنوب آاــــــفا للتفاون اإلقلفما. ويشــــــ ل عمل األ  ال أولوية األ  ال  وها هفئة ع
قصـــــوي ،لنرـــــبة للفديد من بلدان املن قة؛ ففلى اـــــبفل املثال  اعتمدت ح ومة نفبال   ة عمل و نفة 

بش ن عمل األ  ال  وأصبحت بلدا رائدا   التحال  املف  بغاية اهلدا  ٢٠٢8-٢٠18رئفرفة لل اة 
 من أهداا التنمفة املرتدامة.  8-7

 ٢٠18-٢٠15  مـ د ت   ـة الفمـل اإلقلفمفـة املتفلقـة بزواج األ  ـال لل اة ٢٠18و  عـام  - 11٠
ملدة مخ  اـــنوات أ ري  ون  ذت من  الل جثو  مبذولة على الصـــففد الو    أحد ثا   بنغال يش  

. وحظا ذلك بدعم ٢٠18   آب/أغرــــــــــــ   ٢٠٣٠-٢٠18حفث أ  لتقت   ة عمل و نفة لل اة 
املففارية لزواج األ  ال لتفزيز الدعوة  - من اجلثو  املبذولة جلمت البفاانت املثمة عن األبفا  ارجتماعفة

 واراتجابة   هذا الصد .
وعالوة على ذلك  قامت مبا رة جنوب آاــــــفا إلهناا الفن   ــــــد األ  ال بدور رائد   و ـــــت  - 111

فمفتاب حلماية األ  ال من ارعتداا واراــــــتغالل اجلنرــــــفاب  مبا   ذلك على ااــــــااتفجفة و  ة عمل  قل
 اإلنانت. وحظا تن فذ اراااتفجفة بدعم من حتال ات و نفة وفريق  رباا ااتشاري. 

  
 السبيل إىل األمام - رابعا 

التقدم احملرز حنو  هناا الفن   ـــــد األ  ال ويذلك ااـــــتمرار  ـــــحااي .  الوفاا ،لوعديربز تقرير  - 11٢
وهناك   راك متزايد ألن الفن   ــــــــد األ  ال يثد  حتقفق  فت أهداا التنمفة املرــــــــتدامة  من احلد من 
ال قر    التفلفم اجلفد للجمفت  ومن  هناا اجلوح واراـــــــــــــــتبفا  ارجتماعا     قامة جمتمفات مرـــــــــــــــاملة 

 للجمفت وعا لة.  وفاملة

دمملرملة    أار و وائ  وجمتمفات وأمم  - 11٣ جملم  ا ال  ولة املــــــ  وهناك أيضوا فثم أعمق لل ف فة اليت ت امل
م دمملرملة. و  حاب أن هناك بفن اجلدل الدائر حول احلجم الدقفق للت ل ة املالفة للفن   ـــــــــــــــد األ  ال 

__________ 

:  ــــــــــــالح عــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــثــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــرابــــــــــــط الــــــــــــتـــــــــــا ميــــــــــــ ــــــــــــن ار. “حــــــــــــقــــــــــــوقــــــــــــا ترــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــر مــــــــــــفــــــــــــا” (5) 
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/child

_participation/finalmis_derechos_viajan_conmigo_final.pdf. 

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/child_participation/finalmis_derechos_viajan_conmigo_final.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/child_participation/finalmis_derechos_viajan_conmigo_final.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/child_participation/finalmis_derechos_viajan_conmigo_final.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/children_declarations/child_participation/finalmis_derechos_viajan_conmigo_final.pdf
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هائلة  ويشــــري التقدير الذي يت رر اراــــتشــــثا  به على ،لنرــــبة لالقتصــــا ات الو نفة  فمن الوا ــــن أهنا 
وعالوة على ذلك  ف ن ت ل ة منت  .(6)تريلفوانت  ورر   الرـــــــنة 7ن اق وااـــــــت    أهنا قد تصـــــــل    

الفن   ــــد األ  ال ت ون  ــــئفلة عندما ينظر  لفثا ،رقاان ،ملبالغ الضــــخمة اليت تضــــفت حالفا   رأس 
 ا املثدر. املال البشري وارجتماع

والفن   ــــــد األ  ال لف  مرــــــ لة وحفدة ذات حل وحفد. فثو هتديد متفد  اجلوانيف يرــــــتلزم  - 114
عمال مشــــايا. ويقتضــــا هذا عملفة  ينامفة تبدأ بقواناب واــــفااــــات قوية  يدعمثا تن فذ ففال وتدرجيا  

ثا فـــــــــــــــراية عرب املنا ق وهن  ج فـــــــــــــــاملة ورصـــــــــــــــد وتقففم قوياب. وجييف أن ت ون هذ  الفملفة  اعفة  حتري
 .األ  ال أبصواتوالق اعات والنظم  وجييف أن ترافد 

زال يتفاب أن ت تريف الربامج والرفااات قدرة متزايدة على  وحجم التحدايت املقبلة يبري. وما - 115
 الت  ري. ويتفاب تواـــــفت ن اق املبا رات ال فالة للوصـــــول     فت األ  ال املفر ـــــاب للخ ر  و اصــــة   
من هم أفــــــــد ختل ا عن الرييف. وحنن ااجة    فــــــــرايات أقوي  و اصــــــــة مت األ  ال  ألن ذلك حيقق 

 جناحا  وي ون النجاح أيرب يلما يانوا جزاوا من احلل.
ويرــــــــــــــتلزم هذا متويال وااــــــــــــــتثمارا ياففاب   األ  ال  مت  ع اا األولوية ملن هم أيثر  ــــــــــــــف ا  - 116

وهتمفشـــا؛ ومشـــاريةو من  الل عملفات التن فذ واملتابفة واملراجفة  مت اختاذ تدابري ففالة لتحقفق املرـــاالة؛ 
وجو ة البفاانت املصـــن ة واتباح هنج قائم على حقوق اإلنرــــان  زاا البفاانت والرصــــد  برــــبل منثا فــــ اففة 

لتجرـــفد و ـــت  فت األ  ال  ور اـــفما أولئك الذين غالبا ما يتم  غ اهلم  رغم أهنم األيثر عر ـــة أيضــا 
 للتخل  عن الرييف. 

  
 اخلالصة - خامسا 

  اــــــــتضــــــــت املمثلة اخلاصــــــــة ٢٠٣٠بفنما يت لت ا تمت الدو     املرحلة املقبلة من تن فذ   ة  - 117
عملفة لفمل وريتثا ،لتشــاور مت أصــحاب املصــلحة الرئفرــفاب  مبا   ذلك الدول األعضــاا   ري ة  ريق

وويارت األمم املتحدة وآلفات حقوق اإلنران  واملنظمات اإلقلفمفة  وا تمت املدين  واملنظمات الدينفة  
   ال والشباب.واملؤارات الو نفة حلقوق اإلنران  والق اح اخلاص  وواائط اإلعالم  ومنظمات األ

واـــــتحد   ري ة ال ريق املرـــــائل ذات األولوية املتفلقة ،لفمل الذي تقوم به املمثلة اخلاصـــــة    - 118
جمال الدعوة واملتابفة والرصــــــــــــد  ويذلك فرص الفمل املشــــــــــــاك  وتبا ل املفارا  وتقدا التوجفه والدعم  

  .٢٠٣٠افراعد   و ت حد للفن   د األ  ال الول عام  نا
ويتمثل أحد املبا   اليت يرـــــــــــــــتند  لفثا عمل املمثلة اخلاصـــــــــــــــة   وجوب أن ي ون األ  ال    - 11٩

صــــــــــمفم عمل الورية. واــــــــــتتبت املمثلة اخلاصــــــــــة هنجا يلفا يتمريز حول حقوق ال  ل ويشــــــــــد  على  ور 
مثلة اخلاصــــــــــة األ  ال يفوامل للتغفري وقدرهتم على القفا ة   بناا عاا  ال من الفن . واــــــــــتواصــــــــــل امل

التفاون الو فق مت املنظمات اليت يقو ها األ  ال واليت تريز على األ  ال لضمان أن ت ربز وريتثا أصوات 
 األ  ال بقوة وتراعا آرااهم ،ل امل.

__________ 

 (6) Paola Pereznieto and others, The Costs and Economic Impact of Violence against Children, London, 

Overseas Development Institute, 2014. 
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واــترــفى املمثلة اخلاصــة     ــمان اراــتمرارية   تن فذ الورية  والبناا على األاــاس الصــليف  - 1٢٠
املمثلة اليت ابقتثا؛ واتو د اإلجنازات اليت حققتثا الورية وترت ش  ابال جديدة ملواصلة الذي أراته 

ت ويرها. واـــــــتفمل املمثلة اخلاصـــــــة أيضـــــــا على مد اجلرـــــــور والتح فز على التغفري من  الل  قامة وتفزيز 
 الشرايات باب الفاملاب على  هناا الفن   د األ  ال.

اب الفــديــد من اجلثــات ال ــاعلــة   هــذا ا ــال أمهفــة ،لغــة. فحفــاة وي ترـــــــــــــــا التفــاون ال فــال ب - 1٢1
األ  ال ر تنقرم حريف املوا فت لتتوافق مت ورايت املنظمات اليت تفمل من أجلثم: وغالبا ما يتفرج 
األ  ال أليثر من فـــــ ل واحد من أفـــــ ال الفن  و  أيثر من اـــــفاق واحد. واـــــتتبت املمثلة اخلاصـــــة 

اوراي لدعم التفاون واحلوار البناا مت  فت أصــــحاب املصــــلحة املفنفاب على املرــــتوايت هنجا تشــــاريفا وتشــــ
 الو نفة واإلقلفمفة والدولفة للتصدي ب فالفة لرلرلة الفن  اليت يواجثثا األ  ال الضحااي. 

 ونظرا لضــــــــــفق الوقت الذي مر منذ تففاب املمثلة اخلاصــــــــــة  ف ن هذا التقرير يفرج حملة عامة عن - 1٢٢
 أاالفيف الفمل والنثج املتبت؛ واتقدم مزيدا من الت اصفل   تقاريرها الالحقة    اجلمففة الفامة.

 


