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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون 

 2021آذار/مارس  19 -شباط/فرباير  22

 من جدول األعمال 3البند 

واالقتصاادية   اإلنساان  اددنية والساياسايةتعزيز ومحاية مجيع حقوق  
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية 

 التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام ادعنية ابلعنف ضد األطفال  

 موجز  
، تستتتتتتتتتتتتتعر  الستتتتتتتتتتتتيد   ا  معل 74/133بقرار اجلمعية العامة                             يف هذا التقرير املقدم عمل   

جميد، املمثلة اخلاصتتتتتتة لعمم العام املعنية ضلعنأل فتتتتتتد األاتال، املبااراا والتيوراا الر يستتتتتتية ال  
                                                                                       تدعم اجلهوا الرامية إىل محاية األاتال من العنأل وتنهض هبا، وتعز ز تنتيذ خية التنمية املستتتتتتتتتتتتتدامة 

ر التورية واليويلة األمد جلا حة مر  فريوس كوروان . كما تستتتتتعر  املمثلة اخلاصتتتتة ا ا2030لعام  
( على محاية األاتال وحتقيق رفاههم، واور األاتال ضعتبارهم عناصتتتتتتتتتتر تةيري يف عملية 19-)كوفيد

بناء عامل خال من العنأل. ويتضتمن التقرير التوصتياا الر يستية للتع يإل ضاجراءاا الرامية إىل تنتيذ 
 البناء على حنو أفضإل بعد اجلا حة.يف ظإل إعاا   2030خية عام 
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 مقدمة -     أوال   

يف هذا التقرير، تعر  املمثلة اخلاصتتتتتتتتتة لعمم العام املعنية ضلعنأل فتتتتتتتتتد األاتال ااجراءاا  -1
ال  اختذهتا على كإل من الصتتتتعيد العاملإل واايليمإل والواو للوفاء بوايتها، وتقدم اة عامة عن النتا   

( على محاية األاتال 19-اة عامة عن أثر جا حة مر  فريوس كوروان )كوفيد                     ااققة. وتقدم أيضتتتتتتتتتتتتتتا  
                                                    يركز على األاتال ضعتبارهم ميثلون عناصتر تةيري وجزءا  من             موافتيعيا                                     ورفاههم. كما يتضتمن التقرير فرعا  

 نأل.احلإل اعاا  البناء على حنو أفضإل بعد اجلا حة، وإجياا عامل خال من الع

الذي أنشتتتتتتتيا اجلمعية ذوجب  هذ    62/141وتستتتتتتتثشتتتتتتتد املمثلة اخلاصتتتتتتتة بقرار اجلمعية العامة   -2
الواية. واملمثلة اخلاصتتة من الدعا  املستتتقلم للنهو ، على الصتتعيد العاملإل، ذنأ كيأ أشتتفال العنأل 

 فد األاتال والقضاء عليها.

وا ار العاملية غري املستتتتبوية   19- حة كوفيداتستتتتمس الستتتتنة املشتتتتمولة هبذا التقرير ضنتشتتتتار جا -3
لعنشتتتتية ال  كانس مقرر  للمفلتة ضلواية. وافتتتتيلعس املمثلة          ستتتتريعا                                   الناكة عنها، مما استتتتتلزم تفييتا  

                                                                                  اخلاصتتتتتتة بوايتها ضلفامإل بصتتتتتتتتها من اجلهاا الداعية إىل مد  اجلستتتتتتور يف ستتتتتتيا  التعامإل مأ جمموعة 
 التصدي للتحدايا ال  أوجدهتا اجلا حة.واسعة من اجلهاا التاعلة و 

وأاا اجلتتتتا حتتتتة والتتتتتدابري املتمتتتتذ  للتمتيأل من آارهتتتتا إىل زايا  تعر  األاتتتتتال للعنأل،  -4
ستتتتتتتيما األاتال الذين كانوا معرفتتتتتتتم للعنأل  ك يبإل اجلا حة. كما يللس من القدر  على توظيأل  وا

اخلدماا األستتتتتتتاستتتتتتتية ملنأ العنأل والتصتتتتتتتدي ل  بتعالية، وهإل هتدا بتقويض التقدم املوعوا لعاتال يف 
 .2030خية التنمية املستدامة لعام 

ى حنو أفضتتتتتتتتتتتتتتإل بعتد اجلتا حتة اعتاا  تقييم وجيت  اغتنتام الترصتتتتتتتتتتتتتتة ال  تتيحهتا إعتاا  البنتاء عل -5
األولوايا من أجإل النهو  ضلتنمية البشتترية واحلد من أوج  عدم املستتاوا ، وا ستتيما ضلنستتبة لعاتال 
                                                                                     وجمتمعاهتم االية. وحيتاج األاتال إىل ااستتتتتتتاا ، على وج  ااستتتتتتع ال، من ن ام احلماية ااجتماعية 

رتبية خبدماا محاية اليتإل ال  تتوافر هلا املوارا املناستتتتتتتتبة. وجي  ااعثا  ، وامل         مستتتتتتتتتداما                 املمولة متويل  
بضتتتتتتتتتترور  ختصتتتتتتتتتتيز ميزانياا كافية وتعزيز اخلدماا اللزمة لرفا  األاتال ومحايتهم من كيأ أشتتتتتتتتتتفال 

                                                                  العنأل، ضعتبار ذلك استثمارا  ر يسيا  لن اح عملية التعايف من اجلا حة.

  2030راءات إلهناء العنف ضاااااااااد األطفال  لول عام التعجيل ابختاذ إج -      اثنيا   
 وأثناءها 19-قبل جائحة كوفيد

شتتتداا املمثلة اخلاصتتتة يف ستتتيا  استتتثاتي يتها، منذ توليها الواية، على األدية ااورية لدعم  -6
ومبتاار  األمم العتام للتع يتإل ا راز تقتدم خلل عقتد العمتإل من أجتإل حتقيق  2030تنتيتذ خيتة عتام 

 ا  التنمية املستدامة.أهد

 2030تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف تنفيذ خطة عام  -ألف 

من العناصتتتتتتر الر يستتتتتتية يف النه  ااستتتتتتثاتي إل الذي تعتمد  املمثلة اخلاصتتتتتتة العمإل مأ الدول  -7
و ضلتنمية                                                                                    األعضاء ال  ت ع د  استعرافاا وانية اوعية لتقدميها إىل املنتدى السياسإل الرفيأ املستوى املع

املستتتتدامة. وهلذا الةر ، أعد مفت  املمثلة اخلاصتتتة مذكر  إ ااة للدول األعضتتتاء تتضتتتمن توجيهاا 
 2030بشتتتتتتتين كيتية إاراج ااجراءاا الرامية إىل التصتتتتتتتدي للعنأل فتتتتتتتد األاتال يف تنتيذها خلية عام  
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على استمدام استعرافاهتا . ويف مذكر  اا ااة، يش أ املفت  الدول األعضاء  (1)على الصعيد الواو
                                                                                         الوانية اليوعية لإلبلغ عن املمارساا واملبااراا الواعد  ال  ت بم كيتية منأ العنأل والتصدي ل .

                                                                       ، كان تركيز املنتدى الستتتتياستتتتإل الرفيأ املستتتتتوى املعو ضلتنمية املستتتتتدامة منصتتتتبا  2020ويف عام   -8
. واشتتتتتتتتتتثكس املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتة ومنامة األمم 19-على إعاا  البناء على حنو أفضتتتتتتتتتتإل بعد جا حة كوفيد

املتحد  لليتولة )اليونيستتتتتتتتأل( يف تنايم تعترب ااستتتتتتتتتعرا  الواو اليوعإلت  ي  تباالس احلفوماا 
قا مة بم                                                                               واألاتال من القاراا اخلمس املمارستتتتتتتتاا والن ه  الواعد ، مما ستتتتتتتتلا الضتتتتتتتتوء على الروابا ال

                                               قو  اليتإل والن ام التعالة للحماية ااجتماعية.

وكشتتتتأل حتليإل للستتتتتعرافتتتتاا الوانية اليوعية املقدمة إىل املنتدى الستتتتياستتتتإل الرفيأ املستتتتتوى  -9
أن املعلوماا عن التقدم اارز يف التصتتتدي للعنأل فتتتد األاتال مل   2020املعو ضلتنمية املستتتتدامة لعام  

 4فيما يتعلق ضألهدا                                              من أهدا  التنمية املستتتدامة فحستت ، بإل أيضتتا    16هلد                     ت درج فيما يتعلق ض
                                                                             منها ويف الترع التمهيدي املتعلق بعدم ترك أ د خلأل الرك . وكشتتتتس ااستتتتعرافتتتاا أيضتتتا    10و  8و

النقز املستتتتمر يف البياانا عن العنأل فتتتد األاتال. وعلو  على ذلك، تشتتتري ااستتتتعرافتتتاا إىل أن  
                                                                               التصتتدي للعنأل فتتد األاتال، كثريا  ما ت تمذ إجراءاا اون اتباع س  استتثاتي إل وافتت  إزاء  م يتم  

الوياية وااستتتتتتتتتتتتت ابة. ويد جرى إالع كيأ الدول األعضتتتتتتتتتتتتاء والل ان اايليمية لعمم املتحد  وكيأ 
افتاا الوانية املنستقم املقيمم لعمم املتحد  على موجز  راء وتوصتياا املمثلة اخلاصتة بشتين ااستتعر 

. وستتتواصتتإل املمثلة اخلاصتتة توفري الدعم إىل الدول األعضتتاء ال  تقدم استتتعرافتتاا 2020اليوعية لعام  
 ، عن اريق العمإل الثنا إل واملتعدا األارا .2021وانية اوعية يف عام 

 تعزيز التعاون وإقامة الشراكات -ابء 

املنامتاا اايليميتة ضعتبتارهتا من احللتتاء واصتتتتتتتتتتتتتتلتس املمثلتة اخلتاصتتتتتتتتتتتتتتة إيتامتة الشتتتتتتتتتتتتتتراكتاا مأ  -10
ااستتتتثاتي يم. وستتتتاعدا هذ  الشتتتتراكاا على وفتتتتأ مستتتتيلة العنأل فتتتتد األاتال يف صتتتتل  خيا 

 السياساا اايليمية، إىل جان  تعزيز مساءلة الدول واعم جهواها للتنتيذ على الصعيد الواو.

راميتة إىل تعزيز محتايتة األاتتال على                                              ويف آستتتتتتتتتتتتتتيتا، يتدمتس املمثلتة اخلتاصتتتتتتتتتتتتتتة اعمتا  لإلجراءاا ال -11
اانثنس عن اريق مشتتتاركتها كمتفلمة ر يستتتية يف املقمتر اايليمإل األول لرابية أمم جنوآ شتتتر  آستتتيا 
                                                                                 بشتتتتتتتتتتتتين محاية اليتإل على شتتتتتتتتتتتتبفة اانثنس. وكان اهلد  من املقمتر مواصتتتتتتتتتتتتلة تيوير العمإل بناء  على 

، والذي التزمس الدول األارا  ذوجب  2019ية يف عام  ااعلن الذي اعتمدت  الدول األعضتاء يف الراب
ايلء األولويتة للتتدابري من أجتإل زايا  القتدر  ااختإل املنيقتة اون اايليميتة على تعزيز محتايتة اليتتإل من 

 كيأ أشفال ااستةلل وااساء  على شبفة اانثنس.

العنأل املوج  فتتتتتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتتتتتاء ويف  زيران/يوني ، وبةيتة املستتتتتتتتتتتتتتاعد  على التوعيتة بزايا  خير   -12
وااجراءاا اللزمة للتصتتتتتتتتتتتتتدي ل ، خاابس املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتتتتة   19-                               واألاتال نتي ة  حلالة جا حة كوفيد

                                                                                           اجتمتتاعتا  ختاصتتتتتتتتتتتتتتتا  على اانثنتس لل نتتة املعنيتتة بتعزيز  قو  املرأ  واليتتتإل ومحتايتهتتا التتتابعتتة لرابيتتة أمم 
يليمية لليونيستتتأل لشتتتر  آستتتيا واايا اهلاا  جنوآ شتتتر  آستتتيا. وأصتتتدرا املمثلة اخلاصتتتة واملدير  اا

                                                                                         بياان  مشتتتتتتتتتتتثكا  اعما  للبيان املشتتتتتتتتتتتثك الصتتتتتتتتتتتاار عن ااجتماع الوزاري للرابية املعو ضلرعاية ااجتماعية 
على التئتتتاا  19-وركز على التمتيأل من آار كوفيتتتد 2020                                   والتنميتتتة، التتتذي ع قتتتد يف  زيران/يونيتتت  

                                                             ابية. وشت  عتا الدول األعضتاء يف الرابية على كتالة استت ابة منستقة الضتعيتة يف الدول األعضتاء يف الر 
__________ 

 /https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020متتتتتتا تتتتتة على  (1)
vnr_doc_final.pdf. 
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على األاتال وإعاا  خدماا اخلا األمامإل لعاتال على   19-ومتعدا  القياعاا لدراستتتتتة أثر كوفيد
وج  الستتتتترعة، وإيلء األولوية لتعزيز اخلدماا املقدمة لتحقيق رفا  األاتال، ذا يف ذلك محاية األاتال 

 .(2)ماية ااجتماعية، عند إعاا  البناء على حنو أفضإل بعد اجلا حة        ون ام احل

وواصتتتتتتتتتتلس املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتة عملها مأ جملس أوروض. واعس إىل إاراج مستتتتتتتتتتيلة العنأل فتتتتتتتتتتد  -13
ومواءمتهتا مأ خية   2027-2022األاتتال فتتتتتتتتتتتتتتمن أولوايا استتتتتتتتتتتتتتثاتي يتة ا لس حلقو  اليتتإل للتث   

                                                                             ، ذا يعتا  الصتتتتتتتتتتتتتتلتة بم ن ام احلمتاية ااجتمتاعيتة ون ام محاية اليتتإل يف س  يا م على  قو  2030 عام
اليتإل، وذلك اعاا  البناء على حنو أفضإل. ويدمس املمثلة اخلاصة توصياا مماثلة إىل ااحتاا األورويب 

 .2024-2021بشين اسثاتي يت  املقبلة املتعلقة حبقو  اليتإل للتث  

املمثلة اخلاصتتتتتة وفتتتتتأ خريية اريق العمإل املشتتتتتثكة مأ جلنة اخلرباء األفريقية املعنية وواصتتتتتلس   -14
ويدمس الدعم التقو إىل الل نة   (3)حبقو  اليتإل ورفاه . وشتتتتتتاركس يف الدور  اخلامستتتتتتة والثلثم لل نة

التعتتاون مأ  من امليثتتا  األفريقإل حلقو  اليتتتإل ورفتتاهتت . ومن أجتتإل تعزيز 22لتعليقهتتا العتتام على املتتاا  
                                                                                           الل نة، أصتدرا املمثلة اخلاصتة والل نة بياان  مشتثكا  بشتين إساء العنأل فتد األاتال يف أفريقيا ذناستبة 

. وواصتتتتتتتتتتتلس املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتتة تعزيز (4)الذكرى الستتتتتتتتتتتنوية الثلثم للميثا  األفريقإل حلقو  اليتإل ورفاه 
الشتر  األوستا ولال أفريقيا. ويشتفإل التعاون   تعاوسا مأ الدول األعضتاء والشتركاء الر يستيم يف منيقة
يف عمإل املمثلة اخلاصتتتتتتة املتعلق بتنتيذ           ر يستتتتتتيا                                                    مأ الل نة اايتصتتتتتتااية وااجتماعية لةريب آستتتتتتيا عنصتتتتتترا  

 أهدا  التنمية املستدامة ااخإل املنيقة.

م املتحد                                                                        ويف ستيا  منتدى معو بتمفم التتياا، نا مت  جامعة الدول العربية وصتندو  األم -15
                                                                                    للستتتتتتتتتتفان، اعس املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتة بقو  إىل إيلء مويأ للتتياا يف صتتتتتتتتتتميم التدابري ال  تنت ذ يف بلدان 

. وضافتتتتتتتتتتتتتتافتة إىل ذلتك، عززا املمثلتة 19-املنيقتة اعتاا  البنتاء على حنو أفضتتتتتتتتتتتتتتإل بعتد جتا حتة كوفيتد
عة الدول العربية من أجإل اعم اخلاصة التعاون مأ متوفية األمم املتحد  السامية لشقون اللجئم وجام

  فوماا املنيقة يف تنتيذ ااسثاتي ية العربية حلماية األاتال يف سيا  الل وء.

                                                                          وت واصتتتتتتتتتإل املمثلة اخلاصتتتتتتتتتة إيامة شتتتتتتتتتراكاا مأ اجلهاا التاعلة يف ا تمأ املد ، ذا يف ذلك  -16
اراا املشثكة. وأات س جلساا األكاامييون واألاتال والشباآ واملناماا الدينية، من أجإل اعم املبا

إ ااة فصتتتتتلية ملناماا ا تمأ املد  اايليمية والدولية بةية توفري منرب لتباال املعلوماا، وتعزيز العمإل 
 بشين القضااي الر يسية املتصلة ضلعنأل فد األاتال، واستفشا  فرص التعاون.

ا األمم املتحد  وأفرية عاملة اتبعة وتشارك املمثلة اخلاصة يف عد  مبااراا مشثكة بم وكاا -17
لعمم املتحد ، وتثأس التريق العامإل املشتتتتتتتتتثك بم الوكااا املعو ضلعنأل فتتتتتتتتتد األاتال. وبعد تقد  

، ستارعس املمثلة اخلاصتة (5)على األاتال  19-مدخلا ملوجز ستياستاا األمم املتحد  بشتين أثر كوفيد
19-برانم  عمإل مشتتثك بشتتين محاية اليتإل وجا حة كوفيدإىل تعبئة جهوا التريق العامإل اصتتدار  

 (6 ) ،
__________ 

-www.unicef.org/eap/press-releases/keep-well-being-children-centre-covid-19-response-andانتتتتاتتتتر  (2)

recovery. 

 www.acerwc.africa/wp-content/uploads/2020/09/Final_Communique_35th_Ordinary_Sessionانار  (3)
_ACERWC_English.pdf. 

-https://violenceagainstchildren.un.org/news/joint-statement-african-committee-expertsمتتتتتتتتاح على  (4)

rights-and-welfare-child-and-united-nations-special. 

 .https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-impact-covid-19-childrenمتاح على  (5)

 _https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020/agendaانار  (6)
for_action/agenda_iawg_on_vac_27_april_ready_for_launch.pdf. 
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كإجراء متابعة ملوجز الستياستاا. ويقدم برانم  العمإل توجيهاا إىل الدول األعضتاء بشتين كيتية إاراج 
 على األمدين القصري واليويإل. 19-مسيلة محاية اليتإل يف عملياهتا للتصدي لفوفيد

                                                          أيضتتتتا  إستتتتهاماا يف عد  مذكراا تقنية صتتتتاار  عن التحالأل من أجإل  ويدمس املمثلة اخلاصتتتتة   - 18
محاية اليتإل يف جمال العمإل اانستتا ، ذا يف ذلك بشتتين األاتال اات زين، واألاتال يف الرعاية البديلة،  

 Still Unprotected: Humanitarianوالعنأل يف املنزل، وأستتتتتتتهمس يف عملية صتتتتتتتياغة املنشتتتتتتتور املعنون ت 

Funding for Child Protection الذي صتتتدر يف تشتتترين األول/أكتوبر. ويشتتتري مقلتو املنشتتتور إىل أن  ت
                                                                     تقثر بشتفإل غري متناست  على أكثر األاتال فتعتا ، ويشتداون على أدية كتالة أن   19-جا حة كوفيد

                                                                                 تفون محاية اليتإل حمورية يف ااستتتتتتت اضا لعزماا اانستتتتتتانية. وا عيس املمثلة اخلاصتتتتتتة، بصتتتتتتتتها من
يف محتتايتتة األاتتتال يف العتتديتتد من احللقتتاا  19-التتدعتتا  الرفيعإل املستتتتتتتتتتتتتتتوى، إىل التفلم عن أثر كوفيتتد

الدراستتتتية الشتتتتبفية واملقمتراا عرب اانثنس ال  جيري تنايمها على املستتتتتوى العاملإل واايليمإل والواو، 
 ملد  واملناماا الدينية.ذباار  من الدول األعضاء، وكياانا األمم املتحد  وآلياهتا، وا تمأ ا

                                                                                  وت واصتتتتإل املمثلة اخلاصتتتتة تعزيز وتقوية التعاون ااخإل مناومة األمم املتحد  بشتتتتين مستتتتيلة إساء  -19
العنأل فتتتتتتتتتتتد األاتال، ذا يف ذلك مأ املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتتة لعمم العام املعنية ضألاتال والنزاع املستتتتتتتتتتتل ، 

نسإل يف  ااا النزاع، وااجراءاا اخلاصة  لس  قو  واملمثلة اخلاصة لعمم العام املعنية ضلعنأل اجل
اانستتتتتتتتتتان، وهيئاا معاهداا  قو  اانستتتتتتتتتتان، واملستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتار اخلاص لعمم العام املعو ذنأ ااضا  
اجلماعية، واملستتتتشتتتار  اخلاصتتتة لعمم العام لشتتتقون أفريقيا، والل ان اايليمية لعمم املتحد ، واملنستتتقم 

د  وأعضتاء األفرية القيرية، واتتا  األمم املتحد  العاملإل لتنستيق مفافحة اارهاآ، املقيمم لعمم املتح
واملنتدى الدا م املعو بقضتااي الشتعوآ األصتلية، والتريق العامإل املعو ذستيلة  قو  اانستان والشتركاا 

اار  الشتتتتتتتراكة                                                                           عرب الوانية وغريها من مقستتتتتتتستتتتتتتاا األعمال. كما تقاي املمثلة اخلاصتتتتتتتة اورا  يياااي  يف إ
 العاملية من أجإل إساء العنأل فد األاتال.

 الزايرات القطرية -جيم 

                                                                       ي ضتتتتتيلأ ألهم األعمال بشتتتتتين مستتتتتيلة العنأل فتتتتتد األاتال على الصتتتتتعيدين االإل والواو.  -20
                                                                                        ولذلك، تشتتتتتتفإل الزايراا القيرية عنصتتتتتترا  ر يستتتتتتيا  يف استتتتتتثاتي ية الدعو  ال  تعتمدها املمثلة اخلاصتتتتتتة. 

التمييا للزايراا وتنتيذها على الدوام ضلتعاون الوثيق مأ أفرية األمم املتحد  القيرية عن اريق   وجيري
                                                                                          اا تااتاا ااعلميتة املعتد   هلتذ  الةتايتة. ويتم عتاا   تقتد  خرييتة اريق يف ستايتة الزاير ، وإالع البعثتة 

 الدا مة املعنية يف نيويورك عليها.

املمثلة اخلاصتتة زاير  إىل إندونيستتيا لتقييم التقدم اارز يف تنتيذ   ، أجرا2020ويف آذار/مارس   -21
. وخلل الزاير ، أثنس على 2020-2016ااستثاتي ية الوانية للقضتاء على العنأل فتد األاتال للتث   

احلفومة افتتتتتتتتتتيلعها بدور ييااي على الصتتتتتتتتتتعيدين اايليمإل والعاملإل من أجإل النهو  اساء العنأل 
وشتتتت عس احلفومة على أن تعر  ااخإل املنيقة وعلى الصتتتتعيد العاملإل إلربتها ااجيابية فتتتتد األاتال.  

ااراج مستتتتيلة إساء العنأل فتتتتد األاتال فتتتتمن ختيييها الواو.   2030يف استتتتتمدام إاار خية عام  
                                                                                ويف اجتماعاا معقوا  مأ مستتتتتتتتتقولم رفيعإل املستتتتتتتتتتوى، شتتتتتتتتت عس احلفومة  على كتالة توفري ميزانياا 

رية كافية للتمفم من تعزيز التعاون والتنستيق بم القياعاا على الصتعيد االإل بشتين مستيلة وموارا بشت 
 إساء العنأل فد األاتال.

                                                         أيضتتتتتتتتتتتتتتا ، أجرا املمثلتة اخلتاصتتتتتتتتتتتتتتة زاير  إىل ملتديأل، على خلتيتة التزام   2020ويف آذار/متارس   -22
عتداء اجلنستتتتتتتتتتتتتتإل على األاتال احلفومة القوي بتعزيز ناام محاية اليتإل يف أعقاآ عدا من  ااا اا
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                                                                                    ال  صدمس اجلمهور و شدا الرأي العام اعما  اختاذ إجراءاا. والتقس بفبار املسقولم يف احلفومة 
. وشتتت عس على                                                                             ملنايشتتتة تنتيذ يانون محاية  قو  اليتإل ويانون يضتتتاء األ داي اللذين اعت مدا مقخرا  

يياعاا، مأ ا تستتتتاآ التفاليأل الفاملة   اعتماا س  متفامإل يا م على  قو  اليتإل، ويشتتتتمإل عد 
ذاا الصتتتلة اصتتتلح ناامإل محاية اليتإل ويضتتتاء األ داي، وإات ة املشتتتاركة النشتتتية للم تمأ املد  

 واألاتال يف تنتيذ التشريعاا اجلديد .

                                                                              وكانس املمثلة اخلاصتة يد خييس أيضتا  اجراء زايراا إىل األران وأيستلندا وتونس والستنةال  -23
. 19-                                         ، وكتتان ا بتتد من هجيلهتتا نتي تتة  جلتتا حتتة كوفيتتد2020و ولبنتتان وليتوانيتتا واملةرآ يف عتتام وفتتانوات

                                                                            وعوفتتتتتتتتا  عن ذلك، أجرا اتصتتتتتتتتااا مأ هذ  الدول وغريها من الدول األعضتتتتتتتتاء عن اريق وستتتتتتتتا إل 
 ااتصال احلاسويب املباشر.

 هممتابعة للدراسة العادية ادتعلقة ابألطفال احملرومني من حريت -دال 

والتوصتتتتتتتتتتتتتياا   74/133                                                       بقياا  املمثلة اخلاصتتتتتتتتتتتتتة، واعما  لتنتيذ يرار اجلمعية العامة                أعيد مقخرا   -24
(، تشتتتتتتتتتتتتتتفيتإل فريتة عمتإل األمم املتحتد  املعنيتة A/74/136الوارا  يف التقرير املتعلق ضلتدراستتتتتتتتتتتتتتتة العتامليتة )

ضلدراستتتتتتة العاملية املتعلقة ضألاتال اارومم من  ريتهم مأ حتديد اختصتتتتتتاصتتتتتتاا جديد  هلا تركز على 
متابعة التوصتتياا ال  متمضتتس عنها الدراستتة املذكور . وتقوم أعمال الترية على االتزام ضلعمإل املنستتق 

  تفرار اجلهوا ويشتتتتتتتتتتتت أ على توثيق التعاون مأ كياانا األمم املتحد ، الذي يعزز أوج  التآزر ويت ن
وفريق املنامتتتتاا غري احلفوميتتتتة املعو ضلتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتتامليتتتتة املتعلقتتتتة ضألاتتتتتال اارومم من  ريتهم، 
واألكاامييم، والدول األعضتتتتتاء، وستتتتتا ر أصتتتتتحاآ املصتتتتتلحة الر يستتتتتيم املعنيم. ووفتتتتتعس فرية العمإل 

للدراستتتة من أجإل املستتتاعد  على تتبأ األنشتتتية والنتا   على كإل من الصتتتعيد العاملإل خريية توصتتتياا  
                                                                                  واايليمإل والواو، وأعد ا، بناء على هذا العمإل، خريية اريق مشتتتتتتتتتثكة. كما يدمس إستتتتتتتتتهاماا يف 

 تقارير املمثلة اخلاصة.

  تقرير للمقرر اخلاص                                                              ويف كانون األول/ايسمرب، مث لس املمثلة اخلاصة فرية العمإل ذناسبة تقد -25
(،  ي   دا املقرر اخلاص املمارستتتتتتتتتتتاا اجليد  اساء A/75/183املعو حبقو  اانستتتتتتتتتتان للمهاجرين )

 ا ت از األاتال ألسباآ تتعلق ضهل ر .

فرصة اعاا  ااخنراط يف إصل اا يضاء األاتال وحتقيق تةيري   19-وأات س جا حة كوفيد -26
من البلدان على األيإل يد أالقس   31وتشتتتتتتتري بياانا اليونيستتتتتتتأل إىل أن  مستتتتتتتتدام على األمد اليويإل.  

. وهذا ييرح الستتتقال التا   19-                                                            ستتتراح األاتال اات زين نتي ة  للشتتتواغإل القا مة بشتتتين انتشتتتار كوفيد
                                                                                        إذا كتتتان اافراج عن األاتتتتال اات زين أثنتتتاء اجلتتتا حتتتة أمرا  متتتيموان ، فلمتتتاذا جرى ا ت تتتازهم يف املقتتتام 

؟ وتعتزم املمثلة اخلاصتتتتتتتتة إبداء هذ  املل اة ااستتتتتتتتتهللية للتيكيد أن احلرمان من احلرية جي  أن األول
يفون ضلتعإل تدبري اخليار األخري جلميأ األاتال، وللدعو  إىل استتتتتتتتتمدام بدا إل لل ت از، مثإل حتويإل 

 مسار اا ت از والعدالة ااصل ية.

 التواصل مع األطفال -هاء 

ثلة اخلاصتتتة اجتماعاا منتامة مأ األاتال أثناء زايراهتا القيرية وأنشتتتيتها اايليمية تعقد املم -27
، استتتتتضتتتتافس منايشتتتتة 2020ويف ستتتتيا  العملياا احلفومية الدولية يف جنيأل ونيويورك. ويف متوز/يولي   

املستتتدامة   مأ األاتال والناشتتيم الشتتباآ املشتتاركم يف املنتدى الستتياستتإل الرفيأ املستتتوى املعو ضلتنمية
 لتقد  أعماهلم، ال  تضمنس تقارير موازية للستعرا  الواو اليوعإل الذي إلري   فومة كإل منهم.
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عن  قو  اانستتتتتتتتتان.                                                               وتدعم املمثلة اخلاصتتتتتتتتتة العمإل املتعلق بتمفم األاتال ومحايتهم افاعا   -28
ويدمس إستتتتتهاماا تقنية إىل شتتتتتبفة  قو  اليتإل يف إاار إعداا جمموعة أاواا لتقد  إرشتتتتتاااا إىل 
الدول وغريها من أصتحاآ املصتلحة عن الستبإل ال  تفتإل هبا القوانم والستياستاا واملمارستاا الوانية 

 ن  قو  اانسان.أن ميارس األاتال  قويهم على حنو كامإل وآمن ضعتبارهم مدافعم ع

جامبوري   -ويف تشترين األول/أكتوبر، شتاركس املمثلة اخلاصتة يف نشتاط جامبوري على اهلواء  -29
                                                            ، وهو أكرب نشتتتتتتتتتاط للفشتتتتتتتتتافة على الشتتتتتتتتتبفة، وي راا ب  الوصتتتتتتتتتول إىل مليم 2020على اانثنس لعام  

رصتة ملنايشتة موافتيأ تتعلق األاتال. وكعس هذ  املناستبة مشتاركم شتباآ من كيأ املنااق، مما أاتح ف
 13حبماية األاتال من العنأل. ويف تشتتتترين الثا /نوفمرب، شتتتتاركس املمثلة اخلاصتتتتة يف  وار تتاعلإل مأ  

من التلبم ممن حتدثوا عن إلارهبم وعرفتتتتتتتوا ااجراءاا ال  يتمذوسا للتمتيأل من عاار         وشتتتتتتتاض         اتل  
 العنأل فد األاتال خلل اجلا حة.

 على مسألة العنف ضد األطفال 19-وفيدأثر ك -      اثلثا   

 احلالة قبل اجلائحة -ألف 

املدرجة   2-16مل يفن العامل،  ك يبإل انتشتتتتار اجلا حة، على املستتتتار الصتتتتحي  لتحقيق الةاية   -30
. 2030فمن أهدا  التنمية املستدامة، أي القضاء على كيأ أشفال العنأل فد األاتال حبلول عام  

إىل أن ثلثة من كإل أربعة   2020التقرير العاملإل عن  الة منأ العنأل لعام                           وتشتتتري األريام ال  ن شتتترا يف  
ا يتعرفتتتتتتتون ضنتاام للعقوبة مليون اتإل( تثاوح أعمارهم بم ستتتتتتتنتم وأربأ ستتتتتتتنوا  300أاتال ) وا   

البتدنيتة و/أو للعنأل النتستتتتتتتتتتتتتتإل من جتانت  الوالتدين ومقتدمإل الرعتايتة كتإل عتام. ويعي  حنو اتتإل من كتإل 
                                                                                        أربعة أاتال اون سن اخلامسة مأ أم تقأ فحية  لعنأل العشري. وعلى الصعيد العاملإل، تشري التقديراا 

لعااتية. وتتيد امرأ  من كإل مخس نستتتتتتتتتاء لإلستتتتتتتتتاء  ا  (7)إىل تعر  أكثر من اتإل من كإل ثلثة أاتال
 . (8)                                          رجل  ألسم تعرفوا للعتداء اجلنسإل يف سن اليتولة 13ورجإل من كإل 

                                                                                  بيد أن هذ  األريام ا تقدم صتتتتتتتتتتتور  مفتملة عن  الة العامل، ومن املرج   أسا تقل إل من تقدير  -31
مة يف كأ البياانا. وعلو  على                                        لضتتتعأل ن ام اابلغ والرصتتتد، والصتتتعوضا القا                      م املشتتتفلة نارا  

إىل أن يوانم مفافحة العنأل   التقرير العاملإل عن  الة منأ العنأل                              ذلك، تشتتتتتتتتري النتا   ال  ن شتتتتتتتترا يف  
يف الفثري من األ يان، وأن           كافيا                                                                الذي ميس األاتال يد س نس على نيا  واسأ ولفنها ا تنت ذ تنتيذا  

هلذا العنأل على الصتتتتتتعيد الواو، فإن                             دعم العمإل املضتتتتتتيلأ ب  منعا  رغم توافر ا لياا يف بلدان كثري  ل
 .(9)يابلة للقياس                                                          لدى القليإل من تلك البلدان خييا  ممولة ضلفامإل تشمإل أهدافا  

__________ 

-www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-reportانتتتتتاتتتتتر  (7)

on-violence-against-children-2020 16و 8، الصتحتان. 

 .www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatmentانار  (8)

-www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-reportانتتتتتاتتتتتر  (9)

on-violence-against-children-2020, p. xi. 
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األثر الضااار الذي تلحقا اجلائحة ابألطفال  وال ساايما األطفال يف أوضااا  هشااة   -ابء 
 يف مجيع أحناء العامل

  19- التحدايا املتعلقة اساء العنأل فتتتتتتتتتتتتد األاتال ها لة ضلتعإل يبإل أن يصتتتتتتتتتتتتي  كوفيد كانس   - 32
العامل. ويقاي األثر املباشتتر الناجم عن اجلا حة والتدابري املتمذ  للتمتيأل من هذا األثر إىل استتتمرار تقويض  

 . ( 10) حلقو  اليتإل                                                           . فما بدأ ضعتبار  أزمة صحية يد يتحول إىل أزمة أوسأ نيايا   2030تنتيذ خية عام  
وأاا اجلتا حتة وتتدابري التمتيأل املتمتذ  للتصتتتتتتتتتتتتتتتدي هلتا إىل زايا  اامفتانيتة ااتملتة والتعليتة  -33

                                                                                  بتعر  األاتتتال للعنأل يف املنزل نتي تتة  اغل  املتتدارس، وفتتتتتتتتتتتتتترور  اا تمتتاء يف  يز مةلق، والقيوا 
افية املتعلقة املتروفتة على التنقإل، وتعيإل خدماا محاية اليتإل اادوا  أصتل، والضتةوط األسترية اافت 

 بتقدان الوظا أل، والعزلة، والقلق بشين الصحة والشقون املالية.

. كما  ( 11) بلدان   104وأفااا اليونيستتتتتتتتتتتتأل ألن خدماا منأ العنأل والتصتتتتتتتتتتتتدي ل  يد تعيلس يف   - 34
و                                                                                                 أفااا املنامة أن ثل  أاتال املدارس يف العامل مل يتمفنوا من ااستتتتتاا  من إمفانية التعلم عن ب عد يف ذر 

 هثروا اغل  املدارس.   ( 12) يف املا ة من اليلآ يف كيأ أحناء العامل   90تدابري ااغل  الشامإل، وأن حنو  

وخلل هذ  اجلا حة، أاى انتشتتتتتار الريمنة، وزايا  استتتتتتمدام األاتال لإلنثنس بدون مرايبة،  -35
الة ااحتاا األورويب للتعاون يف إىل تتايم العنأل اجلنستتإل وااستتتةلل والتستتلا عرب الشتتبفة. وأشتتارا وك

جمال إنتاذ القانون )اليوروبول( إىل أن شتتتتتتركاءها يف جمال إنتاذ القانون أبلةوا عن زايا  نشتتتتتتاط البا ثم 
 على اانثنس عن مواا ااعتداء على األاتال.

ااستشارية، أعرآ األاتال ضلرا ة العقلية لعاتال. فتإل الزايراا    19-                  وأفر ا جا حة كوفيد -36
عن شتتعورهم بعدم األمان، وعدم ااستتتقرار، واخلو ، والو د ، والعزلة. ومن املعرو  أن لإلجهاا احلاا 

ستتتتتتتتتتلبية واويلة األمد على الصتتتتتتتتتتحة العقلية لعاتال، ذا يف ذلك افتتتتتتتتتتيراضا النوم وتناول                والقلق آارا  
يف املا ة من   70ويف الويس نتستتتتتتتتتتت ، أفاا ما يقرآ من  اليعام، وااكثاآ التا  للصتتتتتتتتتتتدمة، وااكتئاآ.  

 البلدان ال  أجرا منامة الصحة العاملية اراساا استقصا ية بشيسا يف التث  من  زيران/يوني  إىل آآ/
. ويف تقرير ( 13)                                                                     أغستتتتتتتتتتتتتيس أن خدماا الصتتتتتتتتتتتتتحة العقلية لعاتال واملراهقم يد تعيلس نتي ة  لل ا حة 

 Hidden Scars: How Violence Harms the Mental Health of Childrenبعنوان               صتتتتتتتتتتتتتتتدر مقخرا  
، ستتليس املمثلة اخلاصتتة الضتتوء على (14)                                                   )الندوآ اخلتية  كيأل يضتتر  العنأل ضلصتتحة العقلية لعاتال(

التتدخلا التعتالتة من  يت  التفلتتة، والقتا متة على األالتة، ال  ميفن أن تتدعم استتتتتتتتتتتتتتت تاضا التدول 
 ن اجلا حة على الصحة العقلية لعاتال ورفاههم.األعضاء لعثر الناجم ع

__________ 

 . https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/Covid_Children_Key_Messages.pdfانار  ( 10) 
 www.unicef.org/reports/protecting-children-from-violence-covid-19-disruptions-in-preventionانتتاتتر  (11)

-and-response-services-2020. 

-www.unicef.org/press-releases/classrooms-half-worlds-schoolchildren-remain-closed-unicefانتتاتتر  (12)

and-eu-urge-countries وhttps://en.unesco.org/covid19/educationresponse. 

-www.who.int/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-mostانتتتتتتتتتاتتتتتتتتتر  (13)

countries-who-survey. 

 .2020 منشوراا األمم املتحد ، من (14)
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على    ( 15) من فقر األاتال   19- وستتتتتو  تزيد األزمة ااجتماعية واايتصتتتتتااية ال  يستتتتتببها كوفيد  - 37
                                                                                        األمدين املتوستتتتتا واليويإل. والتقر هو اارك ألشتتتتتفال كثري  من العنأل  ويد زااا نتي ة  لذلك املماار  

، وااإلار ضألاتال، كما زاا                                                             ذاا الصتتتتتتتتلة بزواج األاتال، وعمإل األاتال، واستتتتتتتتتةلل األاتال جنستتتتتتتتيا  
وأفااا منامة العمإل الدولية أن زايا   إلنيد األاتال يف اجلماعاا ااجرامية واملسلحتتة والعنيتة واملتيرفة.  

يف املتتا تتة على األيتتإل يف عمتتإل األاتتتال يف بلتتدان   0,7التقر ذقتتدار نقيتتة مئويتتة تقاي إىل زايا  مقتتدارهتتا 
ا تداي تراجأ عن التقتدم اارز يف ختض معتدل عمتإل األاتتال على   19- معينتة. وهتتدا جتا حتة كوفيتد 

تقديراا صتتتتندو  األمم املتحد  للستتتتفان إىل أن الستتتتنواا  . وتشتتتتري  ( 16) مدى الستتتتنواا العشتتتترين املافتتتتية 
. وضختصار، سيتيثر مليم األاتال والشباآ  ( 17) مليون زواج إفايف لعاتال   13العشر املقبلة يد تس إل  

                                                                           ضألثر اايتصااي لل ا حة، وسيفون أولئك الذين يعيشون أوفاعا  هشة األكثر تضررا . 

 تدابري التخفيف -جيم 

تفتإل عد  بلدان خدماا احلماية، واحلماية ااجتماعية والصتتتتتتتتتتحة العقلية لعاتال ضعتبارها  -38
                                                                                    خدماا أستتتتتاستتتتتية منق ذ  للحيا ، وهبذ  الصتتتتتتة، تاإل هذ  اخلدماا متوافر  ويف متناول كيأ األاتال 

  ك أثناء تدابري ااغل  الشامإل، واحل ر الصحإل وغريها من أنواع القيوا.

احلااا ال  أاا فيهتا تدابري ااغل  الشتتتتتتتتتتتتتامإل وأوامر البقتاء يف املنزل إىل تقويض شتتتتتتتتتتتتتديتد  ويف   - 39
                                                                                      لترص  صتتتتتتتتتول األاتال على اخلدماا، كان أ د الن ه  املتبعة يتمثإل يف إصتتتتتتتتتدار توجيهاا خاصتتتتتتتتتة وفقا  

                شتر  وجها  لوج   لذلك إىل األخصتا يم ااجتماعيم الذين يقومون بزايراا منزلية وغريها من ااتصتااا املبا 
مأ مستتتتتتمدمإل اخلدماا وستتتتتا ر األشتتتتتماص يف اايا ا تمعإل. و شتتتتتدا بلدان أخرى جهوا شتتتتتبفاا  

 لذلك.                                                                                     التنسيق االية واملتعدا  القياعاا لرصد أثر اجلا حة على اخلدماا األساسية وتفييتها وفقا  

عد  واخلدماا  وأنشتتتتتتتي عدا من الدول يدراا خاصتتتتتتتة بفإل من خيوط ااتصتتتتتتتال لتقد  املستتتتتتتا  - 40
املعنية ضلعنأل اجلنسا  من أجإل ااست ابة لفإل من الناجم من العنأل الذين يد جيدون أنتسهم حماصرين  
يف  ااا ااغل  الشتتتتتتتتامإل مأ املعتدين عليهم، والشتتتتتتتتهوا على هذا العنأل، أو عملس هذ  الدول على  

عيتة بةيتة معتاجلتة املمتاو  من أن يقاي  تعزيز القتدراا املتذكور . ومتتس تفملتة هتذ  املبتااراا حبملا للتو 
 احلد من اخلدماا املدرسية والثفيهية إىل تراجأ اابلغ عن العنأل وتعريض األاتال للمير. 

ومت توفري الدعم العملإل لآلضء ومقدمإل الرعاية بشتتتتتتين كيتية التفلم عن اجلا حة مأ األاتال،  -41
على  د ستتواء، علو  على أاواا للمستتاعد  على وستتبإل احلتاع على الصتتحة العقلية لآلضء وأاتاهلم  

 اعم تعلم أاتاهلم.

                                                                           وب ذلس أيضتتتتتتتا  جهوا االع األاتال بيريقة يستتتتتتتهإل عليهم فهمها وت ناستتتتتتت   أعمارهم على  -42
وكيتية التصتتتتتتتدي هلا. ووفتتتتتتتعس بعض الدول ارا ق مبتفر  لإلصتتتتتتتةاء إىل   19-ا ار الناكة عن كوفيد

. وتقكد املبااراا اهلاافة ال  19-فيما يتعلق ضاستتتتتتتتت اضا احلالية لفوفيداألاتال والتعلم من إلربتهم  
تقوم على مشتتتتتتتتاركة األاتال الدور اهلام الذي ميفن أن يقاي  األاتال واملراهقون يف مواجهة التحدايا 

__________ 

-www.msn.com/en-us/news/world/world-bank-chief-warns-extreme-poverty-could-surge-byانتتتتاتتتتر  (15)

100-mn/ar-BB18cPtr. 

 . www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_747421.pdfانار  ( 16) 
-www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-genderانتتتتتتتتاتتتتتتتتر  (17)

based-violence-female-genital. 
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                                                                                   ال  تير هتا اجلتا حتة، مثل  عن اريق التيوع بتقتد  مستتتتتتتتتتتتتتاعتدهتم ااختإل ا تمعتاا االيتة، أو مفتافحتة 
 الوصم وكراهية األجان  والتمييز على شبفة اانثنس.

ويف البلتدان ال  أارجتس إغل  املتدارس يف ستتتتتتتتتتتتتتيتا  استتتتتتتتتتتتتتت تابتهتا، اختتذ الفثري من مقتدمإل  -43
                                                                                           خدماا التعليم إجراءاا للتمتيأل من ا ار الستتلبية عن اريق تعزيز اخلياراا املتا ة للتعلم عن ب عد. 

ذا مبااراا لفتالة أن يتمفن وهذا يشتتتتتتمإل استتتتتتتمدام الدروس التلت                                                           زيونية واملنصتتتتتتاا الريمية. كما اخت 
                                                                           املرب ون اوما  من اابلغ عن  ااا العنأل ومتابعتها، ذا يف ذلك التسلا عرب اانثنس.

ذا إجراءاا هامة لنشتتتتتر الرستتتتتا إل املتعلقة ضلستتتتتلوك ا من واملستتتتتقول  -44                                                                              وضلتزامن مأ ذلك، اخت 
اتال وا ضء ومقدمإل الرعاية يف تنمية مهاراا الستتتتتتتلمة الريمية واملرونة على شتتتتتتتبفة اانثنس واعم األ

                                                                                   ذاا الصتتتتتتتتتتتتتتلة. وت عترب زايا  فرص نتاذ األاتال إىل اانثنس، وتوافر خدمة اانثنس بتفلتة ميستتتتتتتتتتتتتتور  
إل                                                                            وخباصتة يف األماكن اخلافتعة لتدابري ااغل  الشتامإل، ستعيا  إىل توفري التعليم وتيستري العم   -لعاتال  

من العناصتتتتتتتتر الر يستتتتتتتتية للحتاع على إمفانية تعلم األاتال  -  19-ونشتتتتتتتتر املعلوماا العامة عن كوفيد
 واعمهم ومتفينهم من مزاولة ألعاهبم.

                                                                         وأا ا تدابري ااغل  الشتتتتتتتتتتامإل، وفقدان الوظا أل أو تقلز فرص العمإل، إىل اخنتا  اخإل  -45
خير متزايد ضلتعر  للعنأل. وخلل هذ    األستتتتتتتر املعيشتتتتتتتية ال  لديها أاتال وما يصتتتتتتتا   ذلك من

 اجلتا حتة، اعتمتدا بلتدان كثري  ختدمتاا جتديتد  أو معزز  للحمتايتة ااجتمتاعيتة. ويف تشتتتتتتتتتتتتتترين الثتا /
من البلتتدان على األيتتإل يتتد عززا احلمتتايتتة ااجتمتتاعيتتة  72نوفمرب، أفتتااا منامتتة العمتتإل التتدوليتتة ألن 
                                          ، بسبإل منها وفأ برام  جديد  مل ن   األاتال، 19-كوفيد                                         لعاتال واأل سر است ابة  للحالة الناكة عن  

 .(18)                                                                                   وزايا  ييمة م ن   األاتال احلالية، وتوسيأ نيا  تةيية برام  التحويلا النقدية اادا  اهلد 

 إعادة البناء على حنو أفضل -دال 

املستتتاوا  والتمييز وأوج                                                               كشتتتتس اجلا حة العواي  املدمر  ال  يعا  منها األاتال نتي ة  لعدم   -46
التتاوا ااجتماعإل. ومأ تستتتتتتتتارع التمييا للتعايف من اجلا حة، ينبةإل للحفوماا أن تةتنم الترصتتتتتتتتة 
اعاا  البناء على حنو أفضتتتتإل يف جمال خدماا الصتتتتحة والتنمية ومحاية اليتإل، وإعاا  تقييم األولوايا 

 ملساوا ، وإاراج اليتإل يف إاار احلإل.من  ي  النهو  ضلتنمية البشرية، واحلد من أوج  عدم ا

وينبةإل للدول أن تعيد صتتتياغة األولوايا ااجتماعية، وأن تضتتتأ خية استتتثاتي ية للمدماا  -47
                                                                                        العامة املقدمة لليتإل يف املستتتتتتقبإل حتد  من أوج  عدم املستتتتتاوا ، وتفتإل ااستتتتتتدامة واملرونة وااستتتتتتعداا 

 ملواجهة أي أزمة وانية أو عاملية مقبلة.

                                                                           وا بتد من فتتتتتتتتتتتتتتمتان توفري احلمتايتة ااجتمتاعيتة، ذتا يف ذلتك التةييتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة لل ميأ وم ن    -48
األاتال، ملستاعد  األستر التقري  وغريها من األستر الضتعيتة على تلبية ا تياجاهتا األستاستية يف األوياا 

كاا ذاا الصتتتلة اجليد  والصتتتعبة على الستتتواء. وينبةإل تعزيز التنستتتيق ااخإل احلفوماا ويف إاار الشتتترا 
من أهدا  التنمية املستتتتدامة،   7-8بم أصتتتحاآ املصتتتلحة املتعداين، من يبيإل التحالأل املعو ضلةاية  

 واملباار  العاملية للتعليم، والشراكة العاملية من أجإل إساء العنأل فد األاتال.

آار  ومعاجلت ،  وينبةإل مضتتتتتتتتتتتتتتاعتة اجلهوا الرامية إىل منأ عمإل األاتال وحتديد  والتمتيأل من   - 49
                                                                                         مأ إيلء اهتمام خاص ازاايا خير ااإلار ضألاتال، وزواج األاتال والزواج املبفر نتي ة  هلذ  اجلا حة. 

__________ 

 .www.social-protection.orgانار  (18)
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 األطفال يتخذون إجراءات -       رابعا   

يقوم عمتإل املمثلتة اخلتاصتتتتتتتتتتتتتتة على س  كلإل يتمحور  ول  قو  اليتتإل، ويقكتد اور األاتتال  -50
 على أااء اور ييااي يف بناء عامل خال من العنأل. بوصتهم عناصر تةيري، ويدرهتم

واليوم، يشهد العامل  قبة جديد  تتسم ذشاركة األاتال،  ي  يتمذ األاتال إجراءاا فد  -51
العنأل، وينهضتتتتتتتتتتتتتتون ضلتةيري ااجيتايب، ويعملون كشتتتتتتتتتتتتتتركتاء مأ البتالةم والشتتتتتتتتتتتتتتبتاآ، ويتدعمون أيراسم، 

                                                     تال اليوم أكثر اا لعا  على ما يدور  وهلم، وأكثر وعيا                                     ويشتتتتتتتتتتفلون جزءا  من احلإل. ولقد أصتتتتتتتتتتب  األا
حبقويهم وبفيتية امليالبة هبا، وهم يعربون بشتتتتتتتتتتتتتفإل متزايد عن شتتتتتتتتتتتتتواغلهم وآرا هم بشتتتتتتتتتتتتتين العامل الذي 

 يعيشون في  ا ن، ومستقبلهم املتواري.

بفيتية   ، شتتتتتتتتترع مفت  املمثلة اخلاصتتتتتتتتتة يف إجراء عملية مستتتتتتتتت  لتعميق املعرفة2020ويف عام   -52
اخنراط األاتتال يف العتامل، وإستتتتتتتتتتتتتتهتامهم يف التةيري وأااء اور اجلهتاا التتاعلتة ا تداي التةيري. وحبلول 

          ، وأ جريس       بلدا    83من اراستتتتتتتتتاا احلااا اافرااية من    245كانون األول/ايستتتتتتتتتمرب، جرى استتتتتتتتتتعرا   
 منامة تعمإل على الصعيد العاملإل واايليمإل والواو. 36مقابلا متعمقة مأ أعضاء من 

 تعزيز بروز األطفال ومشاركتهم -ألف 

                                                                            أ دثس تفنولوجياا املعلوماا وااتصتتتااا حتوا  يف اليريقة ال  يبو هبا األاتال املعار ،  -53
ا إمفتانية ويعربون عن آرا هم، ويتحتاورون مأ أيراسم، وينشتتتتتتتتتتتتتتئون كتاعتاا. ومتنحهم هتذ  التفنولوجيتا

                                                                                       احلصول على بياانا وخرباا جديد . ويف كيأ البلدان واملنااق، أيام األاتال تواصل  ريميا  مأ خرباء 
. وعملس املناماا (19)متعداين، ذا يف ذلك ممثلو األمم املتحد ، والبا ثون، واملستتتتتتتتتتتتتتقولون احلفوميون

م االيتتتتتة  ك يتمفنوا من اختتتتتتاذ على زايا  وعإل األاتتتتتتال ضلتحتتتتتدايا ال  يواجهوستتتتتا يف جمتمعتتتتتاهت
ااجراءاا اللزمة. وياا الفثري من هقاء األاتال مشتتتتتتتتتتاريأ توذجية يف جمتمعاهتم االية بشتتتتتتتتتتين محاية 

 البيئة، والسلم، واحلماية من ااعتداء اجلنسإل، ومنأ زواج األاتال.

ريمية واكتستاآ املهاراا من فترور  احلصتول على الوستا إل ال  19-وزاا األثر الناجم عن كوفيد -54
                                                                                          اللزمتتتة للعمتتتإل هبتتتا. وت بم بعض األمثلتتتة من بلتتتدان يف أفريقيتتتا وأمريفتتتا اللتينيتتتة الفيتيتتتة ال  تقوم هبتتتا 
                                                                                  املنامتاا لتوفري األجهز  مبتاشتتتتتتتتتتتتتتر   أو لتحويتإل األموال عن اريق املنامتاا الشتتتتتتتتتتتتتتريفتة هلتا  ك يتمفن 

األران وضكستتتتتتتتتتتتان وبنةلاي  وتونس وملوي، األاتال من افأ تفاليأل ااتصتتتتتتتتتتتال االفثو . ويف  
يامس  ركة معنية ضملهاراا الريمية يقواها شتتتتتباآ بتعليم عشتتتتتراا ا ا  من الشتتتتتباآ ا خرين على 

 .(20)وفأ الربام  وإنشاء بيئاا التعلم على شبفة اانثنس

الشتتتتتتتتبفة أثناء ومأ افتتتتتتتتيرار الفثري من النماذج خارج شتتتتتتتتبفة اانثنس إىل التفيأل واخول   -55
اجلا حة، ازاااا مشتتتتتتتتاركة األاتال الريمية واستتتتتتتتتمدامهم اابتفاري لعامل اانثنس. كما أات س احلالة 

املزيد من الترص أمام األاتال للتواصتتتتتتتتإل مأ متمذي القراراا على الصتتتتتتتتعيدين   19-الناكة عن كوفيد
من  ي  التفلتة، واون احلاجة إىل اايليمإل والعاملإل، عن اريق املشتتتتتاركة يف املنايشتتتتتاا بيريقة فعالة  

. ويف أستتتتتتتتتتتثاليا، وكندا، واململفة املتحد  لربييانيا العامى وأيرلندا (21)الستتتتتتتتتتتتر أو التةي  عن املدرستتتتتتتتتتتة
الشتتمالية، والواايا املتحد  األمريفية، أتيحس منصتتة آمنة للتواصتتإل ااجتماعإل لعاتال ما اون ستتن 

__________ 

   .معلوماا وارا  من مقسسة األمإل األخضر (19)

(20) MentorNations ،2020 األول/أكتوبرتشرين  16،                          مقابلة أ جريس مأ عضو مقسس. 
 .2020 تشرين األول/أكتوبر 27،                                                             منامة الرؤية العاملية، مقابلة أ جريس مأ موظأل من التريق العاملإل (21)
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                                                        على تزايد التمفم لدى هذ  التئة املستتتهد فة الشتتابة. وت اهر (، مما يدل  PopJam                     الثانية عشتتر  )ت دعى  
                                                                                      البحوي األولية أن املستمدمم الشباآ هم أكثر وعيا  بشقون اخلصوصية واحلماية ال  متس هم يف ا ال 

 .(22)                                                                      الريمإل، وأن لديهم  سا  متزايدا  حبقويهم على النحو املنيبق يف العامل الريمإل

تال إمفانية النتاذ إىل اانثنس، يستتتتتتتتتتتعهم أااء اور أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتإل يف تقد  وعندما تتوافر لعا -56
معلوماا موثوية. ويد أشتتتتتتتتارا املناماا ال  شتتتتتتتتاركس يف عملية املستتتتتتتت  إىل أن نشتتتتتتتتاط التوعية كان 
                                                                                       مدفوعا  إىل  د كبري ضألاتال ألسم أكثر اا لعا  من والديهم على هذ  املستتتتتتتتا إل بوج  عام، ويتمتعون 

زمة لتقد  معلوماا اييقة. واكتستتتتتى هذا العامإل أدية أستتتتتاستتتتتية يف الوصتتتتتول إىل األاتال ضملعار  الل
                                                            الذين يعيشون يف أوفاع هش ة، واألاتال الذين يصع  الوصول إليهم.

 األطفال يعملون من أجل النهوض ابلتغيري -ابء 

 إىل جنب مع متخذي القرارات                     األطفال يعملون جنبا   -1 

يشتثك األاتال على حنو متزايد يف العمإل مأ البالةم لتوجي  مشتاركتهم بيريقة إجيابية وبناء .  -57
ويستتتتتتأ األاتال، عندما جيري متفينهم من جان  متمذي القراراا واحلفوماا، أن يصتتتتتتبحوا عناصتتتتتتر 

                                   متا   تميفننتا القيتام ألكثر من ذلتك. حنن عتا 17تةيري هتامتة. فعلى حنو متا ذكر  انشتتتتتتتتتتتتتتا يبل  من العمر 
 . (23)ندرك أن  ميفننا القيام ألكثر من ذلك. اصةوا إلينا فقا ألن  يسأ األاتال أن يقثروا يف التةيريت

                                                          ، شتتتتتتارك األاتال يف املنايشتتتتتتاا ال  أ جريس مأ الستتتتتتلياا،  ي  صتتتتتتاغوا (24)ويف كوستتتتتتوفو -58
ية االية، وحتقيق تفافق فرص التعليم جلميأ األاتال، وحتسم رسا إل تدعو إىل املشاركة يف ختييا امليزان

. ويف آيستتتتتلندا، تنز املقث اا التشتتتتتريعية والستتتتتياستتتتتاتية اجلديد  بشتتتتتين تعزيز رفا  (25)الرعاية الصتتتتتحية
                                                                                  األاتال على إيلء األولوية ملشتتتتتتاركة األاتال النشتتتتتتية  ويد ا ل  احلصتتتتتتول على آراء األاتال بشتتتتتتين 

 مة عن اريق مشاور  واسعة يف املدارس.املقث اا املقد

ويف جنوآ أفريقيا وشتتتتيلإل وغاان وماليزاي، ويف أعقاآ تدري  اام ستتتتتة أستتتتابيأ وتناول العنأل  -59
                                                                                    اجلنستتتتتا ، و قو  اانستتتتتان، وجهوا الدعو  على الصتتتتتعيد الواو، يامس التتياا املراهقاا املتدر ضا 

. ويف كيأ (26)ة وتقد  التماستتتتتتتتاا إىل املمثلم احلفوميمأنتستتتتتتتتهن بتدري  البالةم يف جمتمعاهتن االي
أحناء العامل، تقوا التتياا محلا الدعو  ويشتتتتتتتعرن ضملستتتتتتتقولية عنها، مما يقاي إىل إ داي تةيري إجيايب 

 يف جمتمعاهتن االية واستمرار مشاركتهن.

م من اهل ماا، متفن األاتال ويف أوكرانيا، وذناستتتتتتتتتبة أول ا تتال ضليوم الدو  حلماية التعلي -60
                                                                                    من تباال أففارهم بشتتتتتتتتتين التعليم ا من والعا  اجلوا  مأ املستتتتتتتتتقولم احلفوميم، وااا لع على رؤى 

__________ 

(22) Super Awesome ،2020 تشرين األول/أكتوبر 28،                      مقابلة أ جريس مأ موظأل. 

إستتتتهام مقدم خلل احلوار  ، الشتتتتريية/جزير  لوزونالتلبم، جمموعة ميندورو ،  Team Positive شتتتتتر ، ممثلة عن (23)
 . 2020الريمإل املعقوا يف مقمتر شبفة محاية اليتإل تأكو ضرا سا ضاتت، كانون األول/ايسمرب 

 (. 1999) 1244                                                                                    ينبةإل أن ت تهم كيأ ااشاراا إىل كوسوفو يف هذ  الوثيقة على أسا إلري يف سيا  يرار جملس األمن  ( 24) 

 www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GILz7jTTgzالتتحتتتتتتتالأل التتتتتتتدو  انقتتتتتتتاذ اليتتتولتتتتتتتة. اناتر  (25)
Usi9JF8XJvsL1JUXMEkO7j&ll=29.65013497081036%2C-16.95657958423294&z=2. 

  آآ/ 5، مقابلة أجريس مأ موظأل على الصتتتتتتعيد العاملإل، الرابية العاملية للتتياا املرشتتتتتتداا وفتياا الفشتتتتتتافة (26)
 .2020 أغسيس
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. ويف اولة فلستتتتيم، يام أاتال يف (27)الوزار  املستتتتقولة عن التعليم فيما يتعلق ضلعمإل احلا  واملستتتتتقبلإل
رية الرصتد واابلغ ال  يقواها األاتال وبصتتتهم مدافعم عتلأل ااافااا، يف إاار عملهم فتمن أف

عن  قو  اانستتتتتتتتان، لمأ وحتليإل البياانا املتعلقة حبقو  اليتإل، وصتتتتتتتتاغوا تقارير، وأعدوا مبااراا، 
 .(28)وعقدوا جلساا مأ متمذي القراراا  ي  عرفوا نتا   حبوثهم

                                والبالغون يتوصلون معا  إىل حلول احلوارات بني األجيال: األطفال  -2 

ميفن للتعلم بم األجيال أن يتم يف كل ااإلاهم  فاألاتال يستتتتتتتتتتتثشتتتتتتتتتتتدون بت ربة البالةم،  -61
                                                                                  ويتعلم البتتتالةون من ااجراءاا النتتتاجحتتتة ال  يقواهتتتا األاتتتتال. ويتتتد ع قتتتدا  واراا بم األجيتتتال 

. ويف (29)املتعدا  القومياا(، واولة فلستتتتتتتتتيم  -ة                                                للتوصتتتتتتتتتإل إىل احللول معا  يف إستتتتتتتتترا يإل، وبوليتيا )اول
املتعتتتدا  القوميتتتاا(، وبريو، وشتتتتتتتتتتتتتتيلإل،  -األرجنتم، وإستتتتتتتتتتتتتتبتتتانيتتتا، وإكوااور، وبنمتتتا، وبوليتيتتتا )اولتتتة 

البوليتارية(، وكوستتتاريفا، وكولومبيا، واملفستتيك، تشتت أ  ركة يقواها   -وغواتيماا، وفنزويل )كهورية  
سنة   12و  سنواا  10ا حمتوى تثقيتإل لعاتال الذين تثاوح أعمارهم بم  مراهقون على أن تضأ التتيا

                                                 . و قق املشتتتتتتتتتتروع  ا ا  كبريا  لدرجة أن مناماا يقواها (30)بشتتتتتتتتتتين العنأل اجلنستتتتتتتتتتا  و قو  اليتإل
البتتالةون واحلفومتتاا االيتتة بتتدأا تيلتت  إىل اجلهتتاا املفلتتتة بوفتتتتتتتتتتتتتتأ ااتوى التثقيتإل تفييأل هتتذ   

 البالةم من أجإل تفرارها يف جمتمعاهتم االية. املنه ية مأ عامل

                                                                          ويف بداية اجلا حة، اشتتتتتتتتتثك ممثلون منتم بون لليلآ يف أفريقيا وأوروض، إىل جان  انشتتتتتتتتتيم  -62
، يف إيامة محلة تالعدالة لفإل                                                           شتتتتتتتتباآ من ا تمعاا االية املهمشتتتتتتتتة، ذا يف ذلك أاتال عم ال ستتتتتتتتابقا  

من األاتال الذين يعيشون على                   يف املا ة تقريبا    20اا مالية عاملية حلماية  اتإلت، واعوا إىل تقد  التزام
. وأصبحس (31)على األمدين القصري واملتوسا  19-اوارين أو أيإل يف اليوم من ا ار الناشئة عن كوفيد

منامة شتتتتريفة يقواها الشتتتتباآ، ذا يشتتتتمإل الشتتتتبفاا الدولية واهليئاا   50احلملة تضتتتتم ا ن أكثر من  
وانيتتتة واجلمتتتاعتتتاا الشتتتتتتتتتتتتتتعبيتتتة االيتتتة، وهإل تعتتتا  آار اجلتتتا حتتتة على اخليوط األمتتتاميتتتة يف عيمتتتاا ال

 اللجئم، واملستواناا العشوا ية، والقرى الريتية.

 األطفال يتخذون إجراءات يف جمتمعاهتم احمللية -3 

الدميقرااية، ورومانيا، وسترياليون،  يف الربازيإل، وبنةلاي ، والبوستنة واهلرستك، وكهورية الفونةو   - 63
                                                                                        وغتاان، ومنةوليتا، ونيفتاراغوا، جيري تتدريت  األاتتال على كأ البيتاانا، ويتد تبم  أن هتذا يشتتتتتتتتتتتتتتفتإل إلربتة  

. ويف استفتلندا، شترع األاتال  ( 32)                                                            متفينية،  ي  يتم ااعثا  استهاماهتم، وهم يتقاوون شتعورا  ضانتماء 
 . ( 33) شبفة اانثنس جلمأ التوصياا املقدمة من األاتال ا خرين خلل اجلا حة يف إجراء استقصاء على  

__________ 

 www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GILz7jTTgzUsi9JF8  التحالأل الدو  انقاذ اليتولة. انار (27)
XJvsL1JUXMEkO7j&ll=29.65013497081036%2C-16.95657958423294&z=2. 

 www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GILz7jTTgzUsi9JF8  التحالأل الدو  انقاذ اليتولة. انار (28)
XJvsL1JUXMEkO7j&ll=29.65013497081036%2C-16.95657958423294&z=2. 

 .2020 أيلول/سبتمرب ACT2gether ،1 معلوماا وارا  من (29)

(30) Tremendas ،2020 تشرين الثا /نوفمرب 6،                       مقابلة أ جريس مأ املقسس. 

معلومتتاا وارا  من احتتتاا البتتة عموم أفريقيتتا، ومفتتت  تنايم احتتتاااا البتتة املتتدارس األوروبيتتة، واحتتتاا اليلبتتة   (31)
 .2020آآ/أغسيس  17 مليونت، 100تورابية البة الفمنول  ومحلة  األوروبيم،

 .2020 تشرين األول/أكتوبر 27،                                                             منامة الرؤية العاملية، مقابلة أ جريس مأ موظأل من التريق العاملإل (32)

 .2020 نيسان/أبريإل 14،                                                         شبفة  قو  اليتإل، مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل (33)
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ويف بلدان أفريقيا وآستتتتتتتتيا وأمريفا اللتينية، متس تعبئة جهوا التتياا ملنأ أوج  عدم املستتتتتتتتاوا   -64
نستتتتتتتتانية                                                                             بم اجلنستتتتتتتتم، وإلن  الزواج املبفر والقستتتتتتتتري يف جمتمعاهتن االية. وحتد ا التتياا املعايري اجل

تذى للتتياا يف املنااق الريتية. ويف ملوي، ستتتتتتتتاعدا جمموعة من                                                                                     الستتتتتتتتا د ، ويد من تاذج جديد  حت 
التتياا على تةيري التشتتتريعاا الوانية عن اريق فتتتم األصتتتواا حلار زواج األاتال وغري  من أشتتتفال 

صتتتد واو معو ضلعنأل . ويف غواتيماا، يااا جمموعة من التتياا عملية إنشتتتاء مر (34)العنأل اجلنستتتإل
. ويف اولتة بوليتيتا املتعتدا  القوميتاا، تعمتإل (35)لإلبلغ عن  تااا العنأل فتتتتتتتتتتتتتتتد التتيتاا والنستتتتتتتتتتتتتتتاء

الل ان ااستتشتارية املعنية ضألاتال التابعة للحفومة ضعتبارها جهاا ملد اجلستور بشتين مستا إل احلماية 
بنةلاي  ورواندا وملوي وني رياي واهلند والواايا . ويف  (36)بم األاتال فتتتتتتتتتحااي العنأل وأمم املاامل

                                                                                     املتحد ، أنشتتتتتيا التتياا برانجما  تيبيقيا  على شتتتتتبفة اانثنس اجراء مقابلا مأ التتياا األخرايا 
                               . وأ جريس يف إاار مشروع التتياا (37)                                                   وحتديد أسباآ عدم  اح ن ام اابلغ عن العنأل، يف كلة أمور

مقابلة  ك اليوم، وجيري ااستثشتاا هبا يف الربام    17  000من التفنولوجيا  وا                      الستترياا املتمف ناا
 الرامية إىل التصدي للعنأل اجلنسا  يف ا تمعاا االية املعنية.

                                                                             ويف الفامريون، يتم تدري  التتياا ليصتبحن يا داا جمتمعياا، وهن  يستعم بدورهن ملد يد  -65
. ويف ستتتتتتتتتتتتتترياليون، (38)                                          قم ضملدارس، الذين هم من أكثر التئاا هتميشتتتتتتتتتتتتتتا  العون إىل األاتال غري امللتح

                                                                                     يتلقى القاا  الشتتتتتتتتتتباآ تدريبا  يف جمال الصتتتتتتتتتتحة العقلية، وااستتتتتتتتتتعافاا النتستتتتتتتتتتية األولية، واابلغ عن 
 . وهم يعواون إىل جمتمعاهتم االية بةية مساعد  األاتال ا خرين.(39)العنأل

حملية األاتال على مواجهة حتدايا الصحة العقلية الناكة عن العزلة    ويف أوغندا، ساعدا منامة  - 66
والعنأل العا لإل يف املنزل. وأسهمس املنامة، عن اريق برانم  توجيهإل بم األيران، يف معاجلة  ااا اجلزع  

 . ( 40) لدى األاتال، ولدى التتياا اللوايت ينتاهبن القلق إزاء التنميا اجلنسا  وشقون تعليمهن 
                                                                                 ويف األران واجلمهورية العربية الستورية ولبنان ومصتر واولة فلستيم، أعد  ياا  شتباآ يف جمال  -67

اتإل، وهإل  5  000. وشتاهد هذ  التست يلا ما يقرآ من  (41)الي  تست يلا فيديو لشترح اجلا حة
 أوغندا، تشمإل نصا   عملية بشين كيتية البقاء يف أمان، ذا يف ذلك على مستوى الصحة العقلية. ويف

لإلغاثة يف  ااا اليوار  من أجإل محاية األاتال   19-أنشتتتتتتتتتتتتيا إ دى املناماا صتتتتتتتتتتتتندو  كوفيد
مراهقة يف وفتتتأ استتتثاتي ياا لزايا  الوعإل بم الستتتفان   12خلل تدابري ااغل  الشتتتامإل، وشتتتاركس 

عمإل األاتال . ويف كمبوااي، ي(42)يف ستتتس يرى بشتتتين العنأل فتتتد األاتال والصتتتحة اجلنستتتية واا ابية
على إذكاء الوعإل عن اريق إعداا تستتتتتتتتتتت يلا فيديو يصتتتتتتتتتتتري  تتناول أدية غستتتتتتتتتتتإل اليدين وتتضتتتتتتتتتتمن 

__________ 

 (34 ) Rise Up  انار .https://violenceagainstchildren.un.org/news/when-children-take-lead-10-child-participation 
-approaches-tackle-violence . 

 املرجأ نتس . (35)

(36) ACT2gether ،2020 أيلول/سبتمرب 23،                                        مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل. 

(37) Girl Effect ، 2020  زيران/يوني  18، على الصعيد العاملإل                      مقابلة أ جريس مأ موظأل. 

(38) Children for Peace ،2020 أاير/مايو 22،                      مقابلة أ جريس مأ موظأل. 

(39) Restless Development Sierra Leone ،2020 تشرين الثا /نوفمرب 2،                      مقابلة أ جريس مأ موظأل. 

 .2020آآ/أغسيس  Women Organization ،16و Loving Hands Childrenمعلوماا وارا  من  (40)

 . 2020تشرين الثا /نوفمرب   10                                                                              الشبيبة اليلبية الفاثوليفية الدولية، مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل،  ( 41) 
 .2020آآ/أغسيس  Serving Lives Under Marginalization ،14معلوماا وارا  من  (42)
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19-معلومتاا عن الويتايتة من كوفيتد
. ويف اليمن، يستتتتتتتتتتتتتتتاعتد األاتتال يف توفري معلومتاا اييقتة عن (43)

 .(44)اريق إجراء زايراا إىل األسر املعيشية ال  تعي  يف عزلة

دان، يستتتتعم األاتال ضلوستتتا إل ااذاعية لنشتتتر رستتتا لهم. ويف جنوآ الستتتواان، ويف بعض البل -68
ولضتمان وصتول الرستا إل إىل الذين ا تتوفر هلم إمفانية ااستتماع إىل ااذاعة، مت تركي  مفرباا صتوا 

ويف .  ( 45)                                                                           على اراجاا انرية ضألجر  متر  يف األماكن ااستتتثاتي ية ملنااق يصتتتع  الوصتتتول إليها يف جوض
. ( 46) رواندا وملوي، تتمفن التتياا من الوصول إىل مليم املستمعم عن اريق الربام  ااذاعية الوانية 

ويف رواندا، أجرا فتياا صتتتحتياا مقابلة مأ متحدي روإل ضستتتم مركز رواندا اليي احليوي، وأعدان 
 البقاء يف أمان. وكيتية  19-جمموعة مواا من سس ايا ق اذاعة رواندا بشين جا حة كوفيد

ويف كهورية أفريقيا الوستتتتتتتتتتتيى وجنوآ الستتتتتتتتتتتواان وما ، يقدم األاتال معلوماا موثوية من  -69
                                                                                   خلل برام  إذاعية يقواها مراهقون وت ب  عرب مفرباا صتتتتتوا فتتتتتممة يف املنااق املعزولة، ستتتتتعيا  إىل 

                             ل  إىل اتباع التدابري املوصتتى هبا التصتتدي للمتاهيم اخلاائة والشتتا عاا ال  إلعإل الستتفان االيم أيإل مي
19-فيما يتعلق بفوفيد

(47). 

ويف أفريقيا، أالق املراهقون والشتتتباآ محلة إيليمية من أجإل توفري خدمة اانثنس ا انية، واعوا   - 70
إنشاء  . والةر  من احلملة هو  ( 48) إىل حتقيق املساوا  لل ميأ يف جوا  النتاذ من أجإل التعلم عرب اانثنس 

                                                                                            منصتة لليلآ يف أفريقيا بةية املشتاركة يف  وار مأ بعضتهم بعضتا ، ومنايشتة مزااي وحتدايا إمفانية النتاذ  
 ، وايثاح  لول لتوفري التعليم الريمإل املستدام واجليد لل ميأ. 19- لل ميأ خلل جا حة كوفيد 

ل يف منااق النزاع ويف كهورية أفريقيا الوستتتتتتتتتيى وجنوآ الستتتتتتتتتواان وما ، يستتتتتتتتتتمدم األاتا -71
ااذاعة اار  القضااي املتعلقة بعملياا السلم. وهلذ  الةاية، يتمثإل األسلوآ املنه إل يف إشراك هقاء 
األاتتال يف حتليتإل احلتااا ااتدا  ال  مير هبتا كتإل جمتمأ حملإل. ومت تفييأل هتذا النه  خلل اجلتا حتة 

أن هذا املر  يشتتتتتتتتتتفإل مستتتتتتتتتتيلة ملحة بم أيران           نارا  إىل  19-ملعاجلة شتتتتتتتتتتواغإل األاتال بشتتتتتتتتتتين كوفيد
 .(49)األاتال ويف ا تمعاا االية

من املراهقم لتقييم           متيوعا    25ويف ستتتتتتترياليون، يامس منامة يقواها شتتتتتتتباآ بنشتتتتتتتر فريق من   -72
ومفافحت ، وتعزيز املعرفة   19-مستتتتتتتتوايا امتثال أصتتتتتتتحاآ األعمال الصتتتتتتتةري  لتدابري الوياية من كوفيد

 .(50)وفهم  لدى اجلمهور ضملر 

ويف لبنان، يقوم املناصتتتتتتترون الشتتتتتتتباآ بتفييأل مباارهتم لبناء الستتتتتتتلم عن اريق إعداا مستتتتتتت   -73
، والعمإل مأ الشتتتتركاء البالةم على وفتتتتأ أنشتتتتية اتصتتتتااا 19-                                    للتوتراا االية الناشتتتتئة نتي ة  لفوفيد

 .(51)اسثاتي ية من أجإل معاجلة هذ  التوتراا

__________ 

 www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GILz7jTTgzUsi9JF8  اليتولة. انارالتحالأل الدو  انقاذ   (43)
XJvsL1JUXMEkO7j&ll=29.65013497081036%2C-16.95657958423294&z=2. 

 .www.scout.org/node/583335. انار املنامة العاملية حلركة الفشافة (44)

 .2020 أيلول/سبتمرب 22، تالبح  عن أرفية مشثكةمنامة تمعلوماا وارا  من  (45)

(46) Girl Effect ،2020  زيران/يوني  18،                                        مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل. 

 .2020أيلول/سبتمرب  22معلوماا وارا  من منامة تالبح  عن أرفية مشثكةت،  (47)

 . 2020تشرين الثا /نوفمرب   19                                                                              الشبيبة اليلبية الفاثوليفية الدولية، مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل،  ( 48) 
 .2020أيلول/سبتمرب  22معلوماا وارا  من منامة تالبح  عن أرفية مشثكةت،  (49)

 .www.scout.org/fr/sierra-leone-scouts-covid-research املنامة العاملية حلركة الفشافة. انار (50)

 .2020أيلول/سبتمرب  22معلوماا وارا  من منامة تالبح  عن أرفية مشثكةت،  (51)
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                                          مشاركة األقران: األطفال ينهضون معا  ابلتغيري  -4 

                                                                            لقتد اكتستتتتتتتتتتتتتتى التدعم املقتدم من األيران يتدرا  من األديتة خلل تتدابري اا تمتاء يف  يز مةلق  -74
. فمن املستواناا العشوا ية يف ليرباي إىل املنااق 19-                                          وإجراءاا ااغل  الشامإل املتمذ  نتي ة  لفوفيد

ضلنستتتتتبة                                                              التتاعإل متيدا  ليس فقا اات ة ااتصتتتتتال يف ويس العزلة، إتا أيضتتتتتا  التقري  يف بريو، كان هذا 
إىل إلارآ أيراسا املهمشتتم يف                                                               للم موعاا ال  يقواها الشتتباآ وال  صتتاغس ميال  الدعو  استتتنااا  

19-ظإل كوفيد
                     عاما ، إىل يو  الشتباآ   17. وأشتارا جولييتا، وهإل انشتية من شتيلإل تبل  من العمر  (52)

                                                                                      ذين يعملون مأ بعضتتتتهم بعضتتتتا ، وا ستتتتيما تمك أاركنا أن ليس علينا، ضلضتتتترور ، النار إىل تاألعلىت ال
                                                                                 حبثا  عن يدو   إذ من الستتتهإل إجياا القدو  يف صتتتتك املدرستتتإل. فهناك مستتتتوايا أخرى من ااتصتتتال، 

 . (53)وأنواع عتلتة من الثقةت

أ جمموعة صتتتتةري  من املراهقم من أجإل ويف اململفة املتحد ، شتتتت عس فرية مستتتتر ية تعمإل م -75
النهو  ضلتةيري عن اريق التعبري التتتتدرامإل هقاء املراهقم على توثيق إلتتتتارهبم. وأاى ذلتتتتك إىل ييتتتتام 

بتقتتد  إستتتتتتتتتتتتتتهتتامتتاا عن إلتتارهبم  (54)اولتتة ومنيقتتة أخرى 14و مراهق من اململفتتة املتحتتد  3 000 حنو
. ووصتتتتتأل األاتال الفيتية ال  ستتتتتاعدا هبا مشتتتتتاركتهم يف األنشتتتتتية على احلتاع (55)املتعلقة ضجلا حة

 على جانبهم اابداعإل وااستمرار يف التواصإل مأ العامل اخلارجإل.

على اانثنس   ويف الربازيإل، يشتتارك األاتال واملراهقون يف اجتماعاا معقوا  يف بيئة افثافتتية -76
ملنايشتتة القضتتااي املتعلقة ضلعنأل البد  والنتستتإل على  د ستتواء، ويقث ون بصتتتة كاعية استتثاتي ياا 
                                                                               ملنأ العنأل. كما أسم يعد ون بواكاستتتتتتتس وتستتتتتتت يلا فيديو لتشتتتتتتت يأ األاتال ا خرين على ممارستتتتتتتة 

 .(56)تدابري الوياية والسلمة يف  ياهتم اليومية

مإل إ دى املناماا مأ األاتال املرتبية أوفتتتتتتتتتتتتاعهم ضلشتتتتتتتتتتتتوارع لتدريبهم على ويف اهلند، تع -77
الفيتيتة ال  ميفن هبتا إالع أيراسم على املعلومتاا، والفيتيتة ال  ميفن هبتا حتتديتد ا تيتاجتاهتم ومواان 
ري يتتتاا  األيران زايراا إىل ا تمعتتتاا االيتتتة ويقتتتدمون التتتتدريتتت  إىل                                                                                   فتتتتتتتتتتتتتتعتهم. وذ را تتتتدريبهم، جي 
األاتال ا خرين يف جمال الناافة الصتتتتتتتتحية وكيتية ال  الدعم إذا كانوا فتتتتتتتتحااي للعنأل. وأجرى ياا  

يف بداية اجلا حة، مما أاتح معلوماا عن  ااا الصتتتتتتتحة العقلية لعاتال                         األيران استتتتتتتتقصتتتتتتتاء ستتتتتتتريعا  
 الشامإل.                                                                     املرتبية أوفاعهم ضلشوارع وعن  ااا ااعتداء ال  حتدي نتي ة  لتدابري ااغل 

ويف بنما، يستتتتتاعد أعضتتتتتاء جمموعة يقواها أاتال على منأ العنأل عن اريق تشتتتتت يأ األيران  -78
على عدم اانضتمام إىل عصتاضا الشتوارع يف جمتمعاهتم االية. كما أسم يضتعون شتك األنشتية الثقافية 

 .(57)والتعليمية وأنشية التيور الشمصإل ضلتعاون مأ وزار  التنمية ااجتماعية

ويف بنةلاي  واجلمهورية العربية الستتتتتورية واهلند، يوفر األاتال التعليم أليراسم وآض هم بشتتتتتين  -79
 .(58)العنأل اجلنسإل وزواج األاتال

__________ 

 .2020آآ/أغسيس  17 مليونت، 100محلة ت معلوماا وارا  من (52)

(53) Tremendas ،2020تشرين الثا /نوفمرب  6                          ، مقابلة أ جريس مأ املقسس. 

النمستتتتتتتتا، نيوزيلندا، هولندا، الواايا   كندا، كينيا،  كرواتيا،فرنستتتتتتتتا،  الربتةال، اتيلند،  ،أيرلندا أوكرانيا، إستتتتتتتتبانيا، (54)
   .جزر القنالاملتحد ، 

(55) Company Three Theatre ، ،2020 أيلول/سبتمرب 15                        مقابلة أ جريس مأ املقسس. 

 .2020آآ/أغسيس  Rede Não Bata, Eduque ،26معلوماا وارا  من  (56)

 (57 ) Los Imparables انار .www.concausa2030.com/espanol/proyecto/los-imparables-prevenir-es-mejor/ . 
 .2020آآ/أغسيس  18، معلوماا وارا  من مقسسة األمإل األخضر (58)



A/HRC/46/40 

17 GE.20-17773 

                                                         وكوستتتتتتتتتتتتتتوفو، نا م األاتتتال يف أوفتتتتتتتتتتتتتتتاع العمتتإل اجتمتتاعتاا منتامتتة لل تتان  (59)اولتة 17ويف  -80
ااستتشتارية ملد  ستنتم من أجإل الدعو  إىل حتستم ظرو  العمإل هلم وأليراسم. وأاا مشتاركة األاتال 
ضنتاام يف ا موعاا، وتتاعلهم مأ األاتال ا خرين، واستتمدام التحليإل القا م على املشتاركة وأاواا 

رين من املنامتاا غري احلفوميتة، إىل زايا  ثقة التمييا ل                                                                           لعمتإل، وتلقإل التشتتتتتتتتتتتتتت يأ والتدعم من امليستتتتتتتتتتتتتت 
                                                                                        األعضاء يف جدوى التفلم جهرا  يف األماكن العامة، وعر  آرا هم وإلارهبم، والتعبري عن ميالبهم. كما 

 .(60)ليةأسهمس مشاركة األاتال يف حتسم علياهتم مأ أيراسم وأسرهم ومعلميهم وجمتمعاهتم اا

ويف بنةلاي  والتلبم، يستتتتتتتتتتتتتاعد مشتتتتتتتتتتتتتروع تبياية إىل احليا ت األاتال املرتبية أوفتتتتتتتتتتتتتاعهم  -81
ضلشتوارع على اانضتمام إىل جمموعاا الفشتافة. وميد املراهقون والشتباآ يد العون إىل األاتال املرتبية 

اتال ياا  جمموعاا، أوفتتتاعهم ضلشتتتوارع ويستتتاعدوسم على االتحا  ضملدارس. ويد أصتتتب  هقاء األ
 يف املقام األول. (61)                                                   وسو  يوس أ نيا  الربانم  ليشمإل بلداان أخرى، يف أفريقيا

كمتا يستتتتتتتتتتتتتتاعتد األاتتال يف تقتد  اا تااا إىل ختدمتاا التدعم، عنتد اايتضتتتتتتتتتتتتتتاء، وإالع  -82
ملستاعد                                                                               األاتال ا خرين على آلياا اابلغ عن العنأل. فتإل إستبانيا، ركز مشتة إل خا هاتتإل واو  

                                                             عتتامتتا ، يف عمليتتة املستتتتتتتتتتتتتت ، على متتدى هثري التتدعم املقتتدم من األيران يف منأ  27األاتتتال، يعمتتإل منتتذ 
العنأل واابلغ عن . وأشتتار إىل أن أغلبية كبري  من مستتتمدمإل خا املستتاعد  يد جرى إالعهم على 

األاتال يتلقون معام                         . وأشتتتتتار املشتتتتتة لون إىل أن  (62)وجوا هذا اخلا أو إ التهم إلي  عن اريق صتتتتتديق
                                                                                    الدعم من أصتتديا هم وأيراسم. فتإل شتتيلإل، ذكر مشتتة إل خا مستتاعد  لعاتال فتتحااي العنأل والتمييز 
يقوم على الدراشتتتتتتتتة الريمية، ويركز على ستتتتتتتتبيإل املثال ا احلصتتتتتتتتر على املثلياا واملثليم ومزاوجإل امليإل 

ن  تتم إ الة معام األاتال إىل خا اجلنستتتتتتتتتتتتإل ومةايري اهلوية اجلنستتتتتتتتتتتتانية وا تمعاا ذاا الصتتتتتتتتتتتتلة، أ
. ويقدم خا املستاعد  الدعم إىل ما يقرآ (63)                                                املستاعد  عن اريق أصتدياء أو أيران مير ون حبااا مماثلة

 .          اتإل سنواي   3 000من 

                                             ، أنشتتتتتتتتتتتئس شتتتتتتتتتتتبفة للمراهقم ت ع  بتقد   لول من أجإل (64)يف أمريفا اللتينية         بلدا    12ويف   -83
. ونت  عن ذلك إنشتتتتتتاء ناام اا م لدعم األاتال. و ينما يشتتتتتتارك (65)املستتتتتتتدامة  حتقيق أهدا  التنمية

يف القول إن العنأل                                                                     األاتال يف أنشتية الدعو ، يصتبحون متمفنم ليس فقا من تثقيأل بعضتهم بعضتا  
                                                                                    ليس أمرا ابيعيا، بإل إن شتتتتتتتتبفة الدعو  نتستتتتتتتتها تصتتتتتتتتب  مصتتتتتتتتدرا  للدعم. وبذلك، يتتاعإل األاتال مأ 

 الثقافاا املمتلتة فمن ا موعاا، ويرون العامل من خلل عيون أيراسم.

__________ 

  -تنزانيا )كهورية  بريو،، املتعدا  القومياا( -بنةلاي ، بوليتيا )اولة  ،ضراغواي األران، إندونيستتتيا، ،إثيوبيا (59)
 .اهلند ،لبنان، نيبال كينيا،  ،التلبم، غواتيماا ،شيلإل ،زامبيا رواندا، ،املتحد (

                    ، مقابلة أ جريس مأ  هيلت  اخلريية منامة كينديرنواو  مقستتستتة أر  اانستتانفرع كندا و  - منامة إنقاذ اليتولة (60)
 .2020تشرين األول/أكتوبر  Time to Talk ،14تريق العاملإل يف إاار مباار  ال

 .2020تشرين األول/أكتوبر  20                                                                       املنامة العاملية حلركة الفشافة، مقابلة أ جريس مأ موظتم على الصعيد العاملإل،  (61)

(62) Fundación ANAR ،2020تشرين األول/أكتوبر  14م،                      مقابلة أ جريس مأ موظت. 

(63) Fundación Todo Mejora ،2020تشرين الثا /نوفمرب  12م،                      مقابلة أ جريس مأ موظت. 

  ك،املفستتتتتتتتتي ،ولومبيا، كغواتيماا، شتتتتتتتتتيلإل، الستتتتتتتتتلتااور، بريو، بنما، ضراغواي، أوروغواي، إكوااور، األرجنتم (64)
 .هندوراس

(65) Concausa ، ،2020تشرين األول/أكتوبر  23                       مقابلة أ جريس مأ موظأل. 
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 األطفال يعربون عن أنفسهم عن طريق الفن والوسائل األخرى -5 

                                                                             متف ن التنون واحلر  وغريها من وستتتا إل التعبري األاتال من التصتتتدي للعنأل والتعايف واملضتتتإل  -84
                                         هندوراس، ي ستتتتتتتتتتتتمدم املستتتتتتتتتتترح يف أ د التدخلا ال                                         يدما  عندما يقعون فتتتتتتتتتتتحااي هلذا العنأل. فتإل  

يقواها األاتال للمستاعد  على منأ العنأل اجلنستا  الذي يشتفإل مشتفلة خيري  تواجهها التتياا يف 
دثون أثرا  (66)البلتتد يف ا تمعتتاا االيتة          إجيتابيتتا                                                             . وذكر األاتتتال التذين شتتتتتتتتتتتتتتتاركوا يف هتذ  الت ربتة أسم حيت 

والنستتاء، ذا يف ذلك الشتتاضا منهن، من منأ عتلأل أشتتفال العنأل. ويركز لفتالة أن تتمفن التتياا  
هذا العمإل على استتتتتتتتمدام املستتتتتتترح للتعبري عن أدية اابلغ عن العنأل، واافصتتتتتتتاح عن املشتتتتتتتاعر ال  

                                                                           تنتاآ الشمز، والسعإل إىل حتقيق العدالة، وويأل ااستمرارية يف الويوع فحية  للعنأل.

إل منامتة تقواهتا فتيتاا مأ أمهتاا مراهقتاا ويعن فتتتتتتتتتتتتتتحتااي للعنأل من ويف غواتيمتاا، تعمت  -85
أجإل حتقيق تعافيهن عن اريق احلر  وصتتتتتتتناعة احللإل البستتتتتتتيية. وجيري العمإل معهن على تنمية ا ثام 

. ويف اهلند، نامس (67)الذاا والتيوير الشتتتتتتتتمصتتتتتتتتإل هبد  املستتتتتتتتاعد  على إعاا  إاماجهن يف ا تمأ
نأ امللصتتتقاا بةية تشتتت يأ األاتال على وصتتتأل عتلأل أشتتتفال العنأل إ دى ا موعاا مستتتابقة لصتتت 

                                            . مث استتت مدمس امللصتتقاا التا ز  لزايا  الوعإل بم (68)العا لإل، وكيتية التعر  علي ، وكيتية التصتتدي ل 
 السفان على نيا  أوسأ.

يا الريمية                                                                        ويف لفستمربغ، ا عإل األاتال، ذباار  من منامة ترمإل إىل تعزيز استتمدام التفنولوج -86
يف أوستتتاط األاتال والشتتتباآ ذزيد من األمان واملستتتقولية وعلى حنو أكثر إجيابية، إىل رستتتم ما يعتقدون 
                                                                                  أن  ا ينبةإل نشتتتتر  على اانثنس. ورستتتتم  أكثر من نصتتتتأل األاتال املستتتتت يبم مشتتتتاهد عنيتة وعيتة، 

 .(69)                               ويد م عدا منهم رسوما تتعلق ضجلنس

من عتلأل املنااق يف معر  افثافتتتتتتإل عن اريق مويأ شتتتتتتبفإل       تل  ا  150وشتتتتتتارك أكثر من   -87
يف  يتاهتم، ذتا يشتتتتتتتتتتتتتتمتإل اللو تاا   19-                                                      تتتاعلإل يضتتتتتتتتتتتتتتم متا يتالت  األاتتال عن الفيتيتة ال  أث ر هبتا كوفيتد

 3  000                 . ووث ق أكثر من  (70)ومقااأ التيديو واملقااا واملقااأ الصتتتوتية والتوصتتتياا بشتتتين املضتتتإل يدما
إلربتهم املتعلقة ضجلا حة من أجإل استتتتتتحداي كبستتتتتولة زمنية. ورأى ياا    (71)منيقةاولة و   15مراهق يف  

هتتتذ  املبتتتاار  من البتتتالةم كيأل أن التعبري التتتدرامإل وتوثيق إلربتتتة األاتتتتال املتعلقتتتة ضجلتتتا حتتتة يعييتتتان 
 األاتال شعورا ضانتماء وضلتواصإل مأ املراهقم املقيمم يف بلدان أخرى.

                                                                   بلدان، استت مدمس يصتا د األاتال ورستومهم التوفتيحية لت ميأ يصتز عن الرؤى ويف عد   -88
ذا مبتتتااراا ممتتتاثلتتتة يف كهوريتتتة الفونةو التتتدميقراايتتتة وغواتيمتتتاا وفنزويل )كهوريتتتة   -                                                                                    ااجيتتتابيتتتة  واختتتت 

. ويف الصتتتتتتتتتتتتتومال، استتتتتتتتتتتتتتمدم األاتال الوستتتتتتتتتتتتتا إل ااذاعية للتفلم عن كيتية هثر  ياهتم ( 72)البوليتارية(
                                                                      . ويف اولة فلستتتتتتتتتتتيم، أعد  األاتال تستتتتتتتتتتت يلا فيديو عن إلارهبم، وتباالوا رستتتتتتتتتتتا إل مأ 19-فوفيدب

__________ 

 (66 ) Concausa  انار .www.concausa2030.com/espanol/proyecto/prevencion-de-violencia-de-genero-con-teatro/ . 
(67) Niñas Ayudando a Niñas انار .www.concausa2030.com/espanol/proyecto/ninas-ayudando-ninas/. 
 .2020أيلول/سبتمرب  Breakthrough India ،17معلوماا وارا  من  (68)

 .2020آآ/أغسيس  Service national de la jeunesse ،27 معلوماا وارا  من (69)

(70) Arigatou International انار .https://arigatouinternational.faithinactionexhibition.org/. 

النمستتتتتتتتتا، نيوزيلندا،   اململفة املتحد ، الربتةال، اتيلند، فرنستتتتتتتتتا، كرواتيا، كندا، كينيا،إستتتتتتتتتبانيا، أوكرانيا، أيرلندا،  (71)
 هولندا، الواايا املتحد ، جزر القنال.

 .2020 نيسان/أبريإل 14،                                                         شبفة  قو  اليتإل، مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل (72)
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                                                                  . وأعتتد ا فتيتتاا يف بنةلاي  وملوي وني رياي واهلنتتد والواايا املتحتتد  تقتتارير (73)األاتتتال ا خرين
 .(74)احلدوا أسئلة كإل أسبوع هبد  إجياا يواسم مشثكة عرب 10                               التيديو  ي  أج ْب  على جمموعة من 

ويف الستتتتنةال، البس جمموعة من التتياا إىل البالةم مستتتتاعدهتن على إعداا تستتتت يإل فيديو  -89
                                                                      على مدى زواج األاتال. ويف التلبم، أعد  األاتال ملصقاا لنقإل رسا إل التضامن   19-عن أثر كوفيد
19-بشتتتتتتين كوفيد

التةل  على احلزن                                                  . يف إكوااور، استتتتتتت مدمس املوستتتتتتيقى ملستتتتتتاعد  األاتال على  (75)
. ويف أفريقيتا، يقوم املراهقون اعتداا تستتتتتتتتتتتتتت يلا فيتديو 19-                                     النتاجم عن فقتدان أ بتا هم نتي تة  لفوفيتد

                                                                                     لريصتتتتتتتتتتة تجريوستتتتتتتتتتاليمات )القدس(، بةية زايا  الوعإل بشتتتتتتتتتتفإل خل   حبالة اليوار  املتعلقة بتةري املنا  
 .(76)ال والشباآ إىل محاية البيئة، واعو  األات19-                                       وكتالة عدم وفعها جانبا  خلل جا حة كوفيد

 استنتاجات وتوصيات -       خامسا   

                                                     : األطفاااال ابعتباااارهم جزءا  من احلااال يف فقيق أهااادا  التنمياااة             ادضااااااااااا  قااادماااا   -ألف 
 ادستدامة وإعادة البناء على حنو أفضل

واخلاادمااات  فاامهنم يعملون على إقااامااة الروابأل بني األقران                          ميثاا ل األطفااال جزءا من احلاال   -90
  األساسية  ويقرتحون سبال للمض  قدما  ويتعاونون مع جمتمعاهتم احمللية  ويقدمون الدعم إىل أقراهنم. 

فرصة لألطفال من أجل ادساعدة على وضع برامج وتدخالت تتعلق    19- وقد أاتحت جائحة كوفيد 
 بسالمتهم ورفاههم  والتقدم صوب عامل خال من مجيع أشكال العنف ضد األطفال. 

                                                                                ومن أجال النهوض بثقاافاة ادشااااااااااااركاة ادادنياة البنا اءة  وتعزيز اجلهود الرامياة إىل العمال مع  -91
أفضاااااال  والتصاااااادي   على حنواألطفال للتعجيل بتحقيق أهدا  التنمية ادسااااااتدامة  وإعادة البناء  

دلة إىل جلميع أشاكال العنف ضاد األطفال  تقدم ادمثلة اخلاصاة التوصايات التالية القائمة على األ
 احلكومات على الصعيدين الوطين واحملل :

إذ    فديد اإلجراءات الناجحة اليت يقودها األطفال وادسااعدة على توسايع نطاقها.  )أ(  
ويتعني    يتخذ األطفال والشاباب على الصاعيد العاد  ابلفعل إجراءات للتصادي للعنف ضاد األطفال. 

 قدراهتم  وتزويدهم ابدعرفة التقنية لفهم األسباب اجلذرية وراء العنف  توفري التدريب لألطفال وبناء  

االسااتثمار يف شاابكات األطفال  والتطلع إىل النماذق القائمة على ادشاااركة بني  )آ( 
وينبغ  تشااااااجيع متخذي القرارات على العمل مع األطفال بغية   .                             األقران ابعتبارها مبدأ أساااااااساااااايا  
                                       وبناء شاااابكات قوية لألقران  ونشاااار ن  م                      إىل أكثر الفئات ضااااعفا  فديد اساااارتاتيجيات للوصااااول  

الدعم واإلحالة ذات الصااالة دنع العنف والتصااادي لا على الساااواء  والساااع  بوجا عام إىل وضاااع 
                                                                       مناذق تشج ع على إقامة التواصل بني األقران سواء على شبكة اإلنرتنت أو خارجها 

__________ 

 www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GILz7jTTgzUsi9JF8  التحالأل الدو  انقاذ اليتولة. انار (73)
XJvsL1JUXMEkO7j&ll=29.65013497081036%2C-16.95657958423294&z=2. 

(74) Girl Effect ،2020 زيران/يوني   18                                           ، مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل. 

 www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GILz7jTTgzUsi9JF8  التحالأل الدو  انقاذ اليتولة. انار (75)
XJvsL1JUXMEkO7j&ll=29.65013497081036%2C-16.95657958423294&z=2. 

 . 2020تشرين الثا /نوفمرب   19                                                                              الشبيبة اليلبية الفاثوليفية الدولية، مقابلة أ جريس مأ موظأل على الصعيد العاملإل،  ( 76) 
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شاااااااركون ابلفعل مشاااااااركة نشااااااطة يف تواصاااااال مع األطفال والشااااااباب الذين يال )ق( 
  العمليات اددنية وإقامة شراكات معهم للعمل على إجياد حلول إلعادة البناء على حنو أفضل 

معااجلاة الفجوة الرقمياة عن طريق زايدة إمكاانياة احلصاااااااااااول على خادماة اإلنرتنت  )ا( 
                     ن ي رتكوا وراء الركب وتوافرها بتكلفة ميسورة جلميع األطفال  وال سيما أكثر األطفال عرضة أل

                                                                 اإلصااااغاء إىل األطفال وضاااام هم إىل عملية وضااااع ن  م احلماية االجتماعية ون  م  )ه( 
                                                                      ألن إبمكاهنم أن يقدموا إسهامات قي مة بشأن احتياجاهتم واالستجاابت ادمكنة هلا. محاية الطفل

 استشرا  ادستقبل -ابء 

يف الوقاات الااذي باادأ فيااا العااامل يرى هنااايااة اجلااائحااة العاااديااة و طأل درحلااة التعااايف  من  -92
لعامل   2030الضااااااروري ااتنام الفرصااااااة ادتاحة لبناء عامل أفضاااااال وفقيق الرمية احملددة يف خطة عام 

إيالء األولويااة  19-وتساااااااااااتاادع  العواقااب البعياادة اداادى ألزمااة كوفيااد خااال من اخلو  والعنف.
فال وحلقهم يف الصاااااااااحة البدنية والعقلية  والتعليم واحلماية  يف ساااااااااياق التصااااااااادي للجائحة لألط

بل جيب أن   فال ميكن إلعادة البناء على حنو أفضال أن تكون جمرد شاعار رخر.  والتخطيأل للتعايف.
يطاة تكون هلاا أثر حقيق  وإجيااع على حيااة األطفاال  يتحقق عن طريق إعاادة بنااء البيئاة الواقياة احمل

 ابألطفال واحلفاظ عليها   يث يتسىن متكينهم وي لون يف أمان.

ومع ذلاك  فقاد   فريادة من حياث انتشاااااااااااارهاا العااد  وحجم  ثريهاا   19-وجاائحاة كوفياد -93
ولذا ميثل الوقت الراهن حمطة                                                            حذ ر اخلرباء من أنا ميكن توقع ادزيد من هذه اجلوائح يف ادساااتقبل.

الدروس من اجلوانب ذات الصاااالة ابلعنف يف تدابري اإلاالق الشااااامل رئيسااااية لكفالة اسااااتخال   
األوىل  حىت ميكن إدماجها ضااااامن عمليات االساااااتعداد للطواره  بسااااابل منها وضاااااع بروتوكوالت 

 للحفاظ على تقدمي اخلدمات األساسية ومحاية حقوق الطفل.

           مستداما                   ة ادمولة متويال                                                        وحيتاق األطفال على وجا االستعجال إىل ن  م احلماية االجتماعي -94
وفقيقاا هلاذه الغااياة  جياب كفاالاة  ادرتبطاة دادماات محااياة الطفال اليت تتوافر هلاا ادوارد ادنااساااااااااااباة.

االعرتا   يف االساااااااااااتجااباة الفورياة للجاائحاة ويف مرحلاة إعاادة البنااء  من محااياة الطفال ه  خادماة 
رحلة الطفولة ادبكرة  والصاااحة العقلية  أسااااساااية ومنقذة للحياة  إىل جانب الصاااحة  والنماء يف م

                                                                      وينبغ  أن تساااااااااااتناد االساااااااااااتجااباة إىل أسااااااااااااس متني من ن  م احلمااياة االجتمااعياة الادائمة   والتعليم.
                                                                                   والشااااااملة للجميع  مبا يف ذلك تقدمي م ن ح األطفال الشااااااملة  والتغطية الصاااااحية للجميع   ا من 

  ادخاطر االقتصادية. شأنا توفري احلماية لألطفال ودقدم  الرعاية من

وتتيح إعاادة البنااء على حنو أفضاااااااااااال فرصااااااااااااة لادفع اجلهود من أجال تعبئاة قوياة جلميع  -95
أصااااااااحاب ادصاااااااالحة الرئيساااااااايني  مبا يف ذلك األطفال  على كل من الصااااااااعيد العاد  واإلقليم  

 طفال.                          ووضاااااااااع  حد جلائحة العنف ضاااااااااد األ  2030والوطين بغية الوفاء ابلوعد الوارد يف خطة عام  
                                                                                ميكن فقيق ذلاك بفعاالياة دون من ورات األطفاال وررائهم  أو دون إشاااااااااااراكهم ابعتباارهم جزءا   وال

 من احلل إلهناء العنف ضد األطفال  وذلك يف مجيع مراحل العملية.

                                                                            يقف العاامل عناد نقطاة حااياة فيماا يتعلق  يااة جيال من األطفاال الاذين سااااااااااايتاأثرون  ثرا   -96
وجيب بذل كل ما يف وساااعنا لكفالة أال يصااابح األطفال الضاااحااي الرئيسااايني   .19-بكوفيد         شاااديدا  

                                                                                  هلذه اجلائحة  ولبناء عامل أفضل جيري فيا تعزيز حقوقهم ومحايتها  فال ي رتك طفل وراء الركب.
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