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العنف ال يمكن تبريره
كافة أشكال العنف ضد األطفال يمكن منعها.

تمهيد

تباطأ التقدم المحرز في العالم في مجال حماية حقوق الطفل ،ال بل
تراجع ،بسبب جائحة كوفيد ، 19-مما قوض تحقيق خطة التنمية
المستدامة لعام . 2030
وتبين األدلة أن العنف ضد األطفال قد ازداد خالل هذه الفترة في حين
تعثرت قدرة النظم المعنية بحماية الطفل على كشف حاالت العنف
والتصدي لها بسرعة . 1وبعد مرور عامين تقريبا على بداية الجائحة،
بتنا نعلم أن آلثارها السلبية تداعيات طويلة األجل على نماء األطفال
وحمايتهم ورفاههم .ومع زيادة تفشيها وتناقص القدرات والموارد
الالزمة للتصدي لهذا التحدي ،نخشى أن يزداد التعتيم على مسألة
العنف ضد األطفال.
وإزاء هذه الخلفية ،انعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة لعام ( 2021المنتدى السياسي الرفيع المستوى)
وكان موضوعه ”التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كوفيد19-
على نحو يعزز األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية
المستدامة . “...

وركز المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  2021على مجموعة
من أهداف التنمية المستدامة تتصل مباشرة بحماية األطفال من العنف،
فضال عن دوافعه .وشملت هذه الدوافع األهداف المتعلقة بالفقر
والجوع والصحة والرفاه ،والعمل الالئق (بما في ذلك إنهاء عمل
األطفال) ،وانعدام المساواة ،والعمل المناخي .واستعرض المنتدى
أيضا الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة وتحديدا ا الغاية 2- 16
منه المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد األطفال.

وإنني ملتزمة التزاما قويا بدعم جهود الدول األعضاء الرامية إلى تنفيذ
خطة عام  2030من خالل تشجيع تبادل الممارسات الجيدة والنهج
االبتكارية والسياسات والبرامج الفعالة المتعلقة بالتصدي لجميع أشكال
العنف ضد األطفال ودوافعه ،وذلك من خالل نهج متكامل يعترف
بالروابط القائمة بين أهداف التنمية المستدامة.
وعملية االستعراض الوطني الطوعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى
هما فرصتان استراتيجيتان لتعزيز هذا التعلم المتبادل وحشد الجهود
بشأن حقوق الطفل.
واستعدادا لعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى ،اجتمعت مع جميع2
الدول األعضاء تقريبا التي قدمت استعراضا وطنيا طوعيا في عام
 2021الستكشاف كيف يمكن لعملياتها الوطنية أن تكون مراعية
لألطفال وشاملة لهم .وعملت أيضا ،عند االقتضاء ،مع فريق األمم
المتحدة القطري والمنسق المقيم لضمان أن تنعكس حقوق الطفل في
دعمهم للعملية الوطنية إلعداد االستعراض الوطني الطوعي .وباإلضافة
إلى ذلك ،شاركت في عدة حوارات سياساتية وطنية تحضيرية،
واجتمعت بممثلين عن المجتمع المدني ،واألطفال والشباب.

وتشكل منتديات التنمية االجتماعية التي تنظمها لجان األمم المتحدة
اإلقليمية آلية هامة لدعم الدول األعضاء في إعداد استعراضات وطنية
طوعية :ففي عام  ، 2021خاطبت كالا من هذه المنتديات لتعزيز الدعوة
إلى تنفيذ خطة عام  2030بشكل يركز على الطفل .وقد أعيد التأكيد
على هذا الموضوع من خالل مشاركتي في االجتماعات التحضيرية
للمنتدى السياسي الرفيع المستوى التي نظمها المجلس االقتصادي
واالجتماعي بدعم من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة
لألمم المتحدة.
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وأعتقد اعتقادا راسخا أنه ال يمكننا أن نأمل في وضع حد آلفة العنف ضد
األطفال إذا لم تتحقق غايات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالفقر،
والجوع ،والصحة ،والتعليم ،والعدالة ،والمسائل الجنسانية ،واإلدماج
االجتماعي ،والعمل الالئق ،والمساواة ،والهجرة ،وتغير المناخ وبناء
مجتمعات سلمية .وبالمثل ،فإن التقدم المتسارع في تنفيذ خطة عام 2030
سيتعثر في حال عدم تمكننا من القضاء على العنف ضد األطفال.
وأعربت الدول األعضاء ،أثناء مناقشاتي معها ،عن التزامها القوي بتعزيز
اإلجراءات الوطنية من أجل رفاه األطفال وحمايتهم ،مع التسليم في الوقت
نفسه بإمكانية أن يؤدي األثر االقتصادي للجائحة إلى فرض قيود مالية.
وكررت الدول األعضاء التعبير عن الحاجة إلى تحول في الذهنية ينظر
بموجبه إلى اإلنفاق على رفاه األطفال باعتباره استثمارا رئيسيا من أجل
تعاف شامل للجميع ومستدام.
وينبغي لهذا االستثمار في األطفال أن ينعكس في الخطط الوطنية للتنمية
والتعافي االقتصادي ،لتعظيم تغطيتها وتأثيرها دون ترك أي طفل خلف
الركب.
وطوال تواصلي مع الدول األعضاء ،شددت على ضرورة اتباع نهج
متكامل وشامل لعدة قطاعات من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لألطفال،
يقوم على أساس متين من الحماية االجتماعية لألطفال الضعفاء ومقدمي
الرعاية لهم ،وعلى أن هذا األمر أساسي لتنفيذ خطة عام  2030وإعادة
البناء على نحو أفضل لما بعد كوفيد. 19-

وفي هذه الوثيقة الثانية التي أعدها مكتبي ، 3استقينا بعض األمثلة من
االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021التي تظهر كيفية ترابط
أهداف التنمية المستدامة وحماية األطفال من جميع أشكال العنف؛
وكيفية استجابة الحكومات لتحديات التصدي للعنف قبل الجائحة
وأثناءها؛ وكيفية عمل النهج المتكامل للوقاية واالستجابة.
وهذه الوثيقة ليست شاملة ،وقد اختيرت األمثلة لتوضيح المواضيع
الرئيسية المتعلقة بالعنف ضد األطفال ودوافعه.
وآمل أن تجد جميع الدول األعضاء في هذه الوثيقة مادة مفيدة .وهي
ستكون مجدية بشكل خاص بالنسبة إلى الدول األعضاء التي تعد
استعراضا وطنيا طوعيا لعام  ، 2022والتي ترغب في عرض التقدم
الذي تحرزه نحو إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال.
وفي الفترة التي تسبق المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام ، 2022
سأعمل مرة أخرى مع الدول األعضاء التي تعد استعراضات وطنية
طوعية لتشجيع عملية وطنية مراعية لألطفال وشاملة لهم ،وللمساعدة
في تعزيزها.

نجاة معال مجيد
الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال

 3يمكن االطالع على االستعراض األول الذي أجراه مكتبي في عام  2020على الرابط https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2030_agenda/vnr_analytical_review_arabic_0.pdf

مالحظات بشأن العنف ضد األطفال في تقارير االستعراضات الوطنية الطوعية لعام
2021
مقدمة
في مذكرة اإلحاطة التي قدمناها للدول األعضاء” ،كيفية اإلضاءة على الممارسات الواعدة للقضاء على العنف ضد األطفال في
االستعراضات الوطنية الطوعية“ ، 4سلطنا الضوء على الكيفية التي تتضمن بها أهداف التنمية المستدامة غايات رئيسية ترمي إلى القضاء
على مختلف أشكال العنف ضد األطفال ،وكذلك معالجة العوامل التي تدفع إلى العنف .وحددنا مجاالت عمل مختلفة يمكن إدراجها في
االستعراضات الوطنية الطوعية .وتقدم الفروع التالية أمثلة مستقاة من تقارير االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021تبين الكيفية
التي تقوم بها الدول األعضاء باإلبالغ عن التقدم المحرز والتجارب في مجال العمل للقضاء على العنف ضد األطفال في هذه الميادين
المختلفة.
وخالل قراءتنا لتقارير االستعراضات الوطنية الطوعية ،ركزنا بشكل خاص على تقارير الدول األعضاء عن التقدم المحرز نحو إنهاء
العنف ضد األطفال ومساهمتها في تسريع تنفيذ خطة عام . 2030

التعبئة الواسعة النطاق ر
والشاكات
ا
تشكل التعبئة الواسعة النطاق لجميع ر
أساسيا للقضاء عىل العنف ضد األطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وفً تقاري ًر
ً
ً
عامل
الشكاء
ف ذلك
االستعراضات الوطنية الطوعية لهذًا العام ،أدرجت الدول األعضاء أمثلة عن كيفية تعبئتهًا لقدرات مختلف أصحاب المصلحة ،بمًا ً
المدن واألطفال والشباب والطوائف الدينية واإليمانية والقطاع الخاص والجهات المانحة،
ً
كيانات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع
لضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب.
وأبلغت معظم الدول األعضاء عن اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة فً تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد استعراضاتهًا الوطنية
َّ
المدن
ً
الطوعية .وأوضحت الدول األعضاء ،بمًا فيهًا الدانمرك والنوي ج واليابان ،كيفية اتباعهًا لنهج منظم فً التعاون مع منظمات المجتمع
فرعا مخصصًا فً تقاريرهًا يضم أفكا ًرا وآراء تشاطرهًا الفرق
الوطن الطوعً الخاصة بها ،وجميعهًا تتضمن ً
ً
خالل عمليات االستعراض
المتعددة أصحاب المصلحة.
وباإلضافة إلى ذلك ،ذكرت عدة دول أعضاء ،بينها إندونيسيا وزمبابوي وسيراليون
ومصر ،كيف عملت مع الزعماء الدينيين وزعماء الطوائف اإليمانية في معالجة المسائل
المتصلة بالعنف ضد األطفال.
وذكرت الدول األعضاء 5أيضا أنها شاركت بنشاط مع القطاع
الخاص في عملية االستعراض و/أو تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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مشاركة األطفال في عملية االستعراض الوطني الطوعي

ف إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية وفً تنفيذ خطة عام  2030والجهود
أبلغت الدول األعضاء عن كيفية مشاركة األطفال ً
أكن من موضع إىل ”الشباب“ دون تحديد الفئة العمرية.
المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .والحظنًا أيضًا اإلشارة فً ً
ُ
للتغين -
رً
ص
متمنة .وتلقً الوثيقة المصاحبة بعنوان ”األطفال كعنا ً
وحددت األمثلة الواردة أدناه حيث ذك ًر األطفال كمجموعة
ر
مشاركتهم النشطة فً االستعراضات الوطنية الطوعية“ نظرة أعمق عىل كيفية إبالغ الدول األعضاء عن مشاركة األطفال فً
االستعراضات الوطنية الطوعية وفً تنفيذ خطة عام . 2030

أكن من  100منظمة لألطفال والشباب ،منظو ًرا للشباب إلدراجه
وف ًر المجلس التشيكً لألطفال والشباب ،الذي يضم ً
فً االستعراضات الوطنية الطوعية .وتستند المعلومات المتعلقة بالشباب ،بمًا فً ذلك آراء أفراد محددين منهم واردة
فً االستعراضات الوطنية الطوعية ،إىل بيانات المجلس ودراساته االستقصائية وأنشطته.

تهدف مبادرة ” “ SDG Voices Paraguayإىل إسماع أصوات شباب باراغواي ،بمن فيهم األطفال ،بشأن
المسائل المتصلة بالتنمية المستدامة .وقد دعً الشباب واألطفال بصفة خاصة إىل اإلعراب عن ش ًواغلهم المتعلقة
وكذلك إىل تحديد المسائل اإلنم ائية ذات األولوية
بالتحديات النً يواجههًا البلد ً
ف تحقيق التنمية المستدامةُ ،
ُ
ف االستعراض الوطنً الطوعً.
بالنسبة للشباب .ون رشت الردود عىل وسائل التواصل االجتماع  ،وأدرجت كذلك ً

تتلق مساعدة حكومية فيمًا
ً
سناليون مع حواىل  250من طالب المدارس االبتدائية النً
أجريت مقابالت فً ر
يتعلق بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة .وأجري استطالع للرأي بدعم من منظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) باستخدام أداة  U-Reportلتسجيل تصورات الشباب (األطفال والشباب الذين تن ًاوح
تأثن أهداف التنمية المستدامة فً البلد.
بي 15و  35عاما ) بشأن ر ً
أعمارهم ر ً
عملت وزارة الخارجية ورابطة األمم المتحدة السويدية والمجلس الوطنً لمنظمات الشباب
السويدية معًا لجمع أصوات الشباب ،بمن فيهم األطفال ،باستخدام وسائل التواصل
وأدرجت
االجتماع  ،بشأن كيف ينبغً للعالم أن يحقق أهداف التنمية المستدامةً .
الوطن الطوعً.
ً
ف أماكن عدة من تقري ًر االستعراض
المعلومات النً تم جمعهًا ً
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وأفادت دول أعضاء أخرى عىل وجه الخصوص أيضا ،بمًا فيهًا
وقنص والمكسيك وناميبيا ،ب أن األطفال
إندونيسيًا وباراغواي وتونس ر
جزءا من عملية وضع االستعراضات الوطنية الطوعية؛ وأشا ًر
ً
شكلوًا
ف عملية االستعراضات ال ًوطنية
عدد آخ ًر منهًا إىل مشاركة الشباب ً
وبالتاىل قد تك ًون تلك
ً
الطوعية ،ولكن دون تحديد الفئة العمرية،
الفئات قد شملت أيضًا األطفال (أي َمن تقل أعمارهم عن 18سنة ).

مواءمة الخطط اإلنمائية الوطنية مع خطة عام  2030في سياق إعادة البناء
على نحو أفضل

تقوم أعداد منايدة من الدول األعضاء بتصميم خططهًا اإلنمائية الوطنية المتعددة السنوات واسناتيجي اتهًا الوطنية
ر
تتماشً مع أهداف وغايات أهداف التنمية المستدامة ،وتعزي ًز إمساكهًا بزمام المسؤولية فيمًا يتعلق
للتنمية المستدامة لكً
بأهداف التنمية المستدامة عىل الصعيد الوطنً.

الوطن الطوعً الثالث مع توقيع إطا ًر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
ً
ينامن االستعراض
ألذربيجان ( ) 2025- 2021وتنفيذه .ويسنشد اإلطا ًر بمبدأيً عدم ترك أحد خلف الركب وضمان اتباع نهج
قائم عىل حقوق اإلنسان .وه ًو يوف ًر األساس لتعميق التعاون وزيادة فعالية الدعم المقدم من األمم المتحدة،
ويرك ًز عىل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام . 2030

أطلقت حكومة بوتان الخطة الخمسية الثانية ر
عشة بهدف شامل يتمثل فً العمل نحو ”مجتمع عادل
ومتجانس ومستدام من خالل تعزي ًز الالمركزية“ .وتسنشد الخطة بإجماىلً السعادة الوطنية وأهداف التنمية
ر
وه تمثل خطوة رئيسية نح ًو
وتتماشً مع خطة التنمية المستدامة لعام ً - 2030
المستدامة عىل السواء،
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بأولويات من قبيل التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة المتكافئة.

ترك ًز االسناتيجية اإلنمائية الوطنية الثانية لقط ًر للفنة  2022- 2018عىل تنفيذ السياسات المتعلقة بمنع
تتماش مع مبادئ وأهداف خطة عام
ر ً
الفق ًر والحماية منه من خالل وضع اسناتيجية للحماية االجتماعية
 . 2030وتهدف االسناتيجية إىل تحقيق نظام فعال للحماية االجتماعية ،يرع الحقوق المدنية ،ويثمن
المشاركة الفعالة فً تطوي ًر المجتمع ،ويؤمن دخال كافيًا بمًا يحفظ الكرامة والصحة.

ر
يتماشً
فندي بمًا
ُوضعت الخطة االسناتيجية للتنمية المستدامة فً كاب ًو ر ً
مع أهداف التنمية المستدامة .وكمًا يتضح من هذه الخطة للفنة - 2017
ر
العاشة
األخنة والمستقبلية للهيئة الت رشيعية
النامج الحكومية
ر
 ، 2021فإن ر
كبن مع أهداف التنمية المستدامة .وفً عام  ، 2018أصد ًر
تتماش إىل حد ر ً
ر ً
ر
ر
النظام اإلحصانً الوطنً  92مؤشًا من مؤشات أهداف التنمية المستدامة.
ر
مؤشاً ( 40,2فً المائة) منهًا
الوطن لإلحصاء 37
ً
وقد أصد ًر المعهد
ر
وأصدرت هيئات وطنية أخرى ،تصد ًر معلومات إحصائية ،المؤشات ال 55
ف المائة ).
المتبقية (ً 59,8
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أدت جائحة كوفيد 19-إىل تفاقم تعرض األطفال للعنف عىل عدة جبهات .وأبلغت الدول األعضاء عن تعزي ًز سياساتهًا المتعلقة
األكن ضعفا.
ً
بالخدمات االجتماعية المقدمة لألطفال ،بوصولهًا إىل
غالبا مًا يكون أعىل من معدل الفق ًر الوطن  ،ممًا يوضح ضعف األطفال ،وال
والحظت عدة دول أعضاء أن معدل فق ًر األطفال ً
أكن تكامال للتخفيف من المخاط ًر الممتدة طوال دورة الحياة ،بمًا فً ذلك من خالل نظم
سيمًا خالل األزمات .وعند اتباع نهج ً
حماية الطفل والحماية االجتماعية بتمويل مستدام ،فإن األطفال يتمتعون بحماية أفضل.
وتسهم سياسات الخدمة االجتماعية هذه فً تعزي ًز البيئة الحامية المحيطة باألطفال من خالل التصدي للفق ًر واالهتمام برفاه
وتيسن الحصول عليه ،ودعم الوالدين ،وزيادة مراعاة نظم العدالة لألطفال،
رً
أكن أمانًا
األطفال وصحتهم العقلية ،وجعل التعليم ً
وتبي األمثلة التالية كيف عملت الحكومات عىل حماية شبكة األمان االجتماعً حنً أثناء الجائحة.
وتيسن تسجيل المواليد .ر ً
رً

األطر القانونية الوطنية
رصا لحماية الطفل .والحظنًا أيضًا
الن تتضمن عن ً
أبرزت عدة دول أعضاء السياسات الوطنية الشاملة واألط ًر القانونية لألطفال ً
بي
رصا قويًا بشأن حماية الطفل ،ممًا رين ًز الصلة ر ً
أن السياسة الوطنية الشاملة المتعلقة بالمرأة تتضمن فً بعض الحاالت عن ً
العنف ضد المرأة والعنف ضد األطفال.

تحمً ر
ف الجمهورية التشيكية من سوء المعاملة واالستغالل ومختلف أشك ال العنف .وفً
التشيعات األطفال ً
بدءا من
الممارسة العملية ،فإن لهيئات حماية الطفل االجتماعية والقانونية دو ًرا تقوم به عىل جميع المستوياتً ،
ا
ووصول إىل المستويات الوطنية .وشهد النظام بأكمله تحوال إيجابيا ،مسنشدًا باالسناتيجية الوطنية
ً
البلديات
ُ
لحماية حقوق الطفل للفنة  . 2018- 2012وفً إطا ًر هذه االسناتيجية ،نفذت حمالت وطنية مثل ”الحق فً
وتوفن
رً
الطفولة“ .ويجري إعداد مواد إضافية للفنة  ، 2029- 2021ترك ًز عىل دعم المصالح الفضىل للطفل،
المحرومي.
رً
الرعاية اآلمنة فً بيئة أشية ،وتحقيق تكاف ًؤ الفرص لألطفال

ُ
اعتمدت حزمة خاصة بحقوق الطفل فً الدانمرك للفنة  ، 2021- 2018وذلك من أجل
تعزي ًز إدماج األطفال وتمكينهم .وتهدف إحدى مبادرات هذه الحزمة إىل توسيع نطاق
حق األطفال فً المشاركة واالستماع إليهم فيمًا يتعلق بقضاياهم فً النظام البلدي
مباش لألطفال يقدم
لخدمات األطفال .وتمدد مبادرة أخرى ساعات عمل خط ساخن ر ً
المشورة والمساعدة .وتهدف مبادرة ثالثة إىل توعية األطفال بحقوقهم ،وزي ادة قدرتهم
عىل التكيف ومنع إساءة معاملتهم.
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ُ َّ
اهقيً من العنف استنادًا إىل القانون
ستقدم إرشادات محددة فً إسبانيًا بشأن الحماية الشاملة لألطفال والمر ر
التنظيمً  ، 8/2021بمًا يشمل توعية الجمهو ًر والمشاركة الفعالة للمجتمع بأشه فً منع العنف ًوكشفه
واإلبالغ عنه.

الحماية االجتماعية والحد من الفقر

يعز ًز ر
االجتماع لمساعدة
ً
ف مجال العمل
ف أنغوال إجراءات التدخل ً
مشوع دعم الحماية االجتماعية ً
المسني واألشخاص ذوي اإلعاقة ًوالنساء
رً
األشخاص الذين يعانون حاالت قاسية من الضعف االجتماع  ،مثل
ر
المشوع إىل دعم وزارة العمل االجتماع  ،وتعزي ًز وضع األشة والمرأة ،ودعم حكوم ات
واألطفال .وي هدف
النامج والسياسات والقدرات التقنية فً قطاع الحماية االجتماعية.
رً
المقاطعات
لتحسي ر

ّ
ف جمه ًورية أذربيجان للفنة
تتبع االسناتيجية الوطنية لتنمية الخدمات االجتماعية ً
 2027- 2021نهجًا شامال إزاء السياسات الوطنية للخدمات االجتماعية .وتنص
تحسي
رً
االسناتيجية عىل أن السياسات الوطنية للخدمات االجتماعية تهدف إىل
ر
نوعية الخدمات االجتماعية المتاحة للفئات الضعيفة ،وتعزي ًز الموارد البشية،
المعاين والقواعد ذات الصلة ،وتعزي ًز القدرة
رً
وتحسي الدعم القانونً القائم ،ووضع
رً
خنات
ال
وتطبيق
االجتماعية،
الخدمات
مؤسسات
شبكة
وتوسيع
اللوجستية،
ر
الدولية والتكنولوجيات المبتكرة.
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إن مكافحة الفق ًر والجوع واالستثما ًر فً رأس المال ر
التفكن فً
رً
البشي هً من أولويات حكومة كاب ًو رفندي .وبعد
ارتفاع مستوى فق ًر األطفال والشباب ،ومع اإلشارة إىل أن  40فً المائة من السكان تقل أعمارهم عن  15سنة،
ُ
التدابن توسيع نطاق دخل
رً
ش فً عام  . 2021وشملت هذه
تدابن إضافية للتخفيف من حدة فق ًر األ ً
رً
اتخذت
اإلدماج االجتماعً ليشمل  29 000أشة فقنةُ .
الغذان والتغذوي فً عام
ً
أيضا ورقة اسناتيجية األمن
وحدثت ً
ر
ُ
ف عام  ، 2013واعتمد مرسوم قانون بشأن حق
وأنش المجلس الوطنً لألمن الغذانً والتغذوي ً
ر ً
. 2014
النامج الوطنية للغداء المدرشً.
ف الحصول عىل غذاء كاف فً عام  ، 2018والعمل ً
اإلنسان ً
جار عىل تنفيذ ر

الشيوع والحك ًومة الصينية أولوية
ً
الشيوع الصين  ،يوىلً الحزب
ً
عش للحزب
منذ انعقاد المؤتم ًر الوطنً الثامن ر ً
قصوى للقضاء عىل الفق ًر المدقع وبناء مجتمع مزده ًر بشكل معتدل .وكان الهدف المحدد فً قرا ًر كسب المعركة
ضد الفق ًر الذي ُاتخذ فً ر
نوفمنً  2015ه ًو أنه بحلول عام  ، 2020سيكون بإمكان جميع سكان
تشين الثانً/
ر
ف فق ًر الحصول بشكل موثوق عىل الغذاء والملبس والتعليم اإللزامً والرعاية
المناطق الريفية الذين يعيشون ً
الصحية األساسية والسكن اآلمن ،وأن جميع السكان الذين يعيشون تحت خط الفق ًر وجميع المقاطعات النً
تعانً من الفق ًر المدرجة عىل القائمة الوطنية ُ
ف نهاية عام
سنفعون من براثن الفقر .وقد تحقق هذًا الهدف ً
ر
 2020عىل النح ًو المقرر.

والنلمان فً الدانمرك عىل برنامج اإلصالح ”األطفال أوال“  ،الذي يقدم
فً أيار/مايو  ، 2021اتفقت الحكومة ر
ا
إضافيا قدره 2
ً
ش الضعيفة عىل نح ًو أفضل من السياسة السابقة .ويخصص االتفاق تموي ً
مساعدة لألطفال واأل ً
ل
ا
نويا
تمويل س ً
ً
بليون كرونة دانمركية فً األعوام  2022إىل  ، 2025وبمجرد االنتهاء من التنفيذ بالكامل ،سيوف ًر
التدابن اقناح قانون الطفل الدانمركً  ،الذي سيضمن االستماع آلراء
رً
قدره  734مليون كرونة دانمركية .وتشمل
األطفال عىل نح ًو أفضل.

الننامج الوطنً لإلنعاش االقتصادي .وشملت استجابة
خالل جائحة كوفيد ، 19-أطلقت حكومة إندونيسيًا ر
ن ر
مباشة
الحكومة تعزي ًز برامج المساعدة االجتماعية القائمة ،ووضع برامج خاصة ،ومساعدة الفقراء بصورة غ ر ً
من خالل مختلف برامج اإلنعاش االقتصادي .وبرنامج أمل األشة (  PKH)6ه ًو برنامج تحويل نقدي ر
مشوط
وف عام  ، 2020زاد حجم المساعدة بنسبة  25فً المائة .ويحسن
ماليي أشة بحلول عام ً . 2020
رً
يستهدف 10
الفقنة ،وال سيمًا الحوامل واألطفال واألشخاص ذو ًو اإلعاقة وكبا ًر السن ،عىل
الننامج فرص حصول األ ً
ش ر
هذًا ر
الخدمات الصحية والتعليمية.
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6.
أدخل برنامج أمل األسرة (  ) PKHفي عام  ، 2007وهو برنامج تحويالت نقدية مشروطة يستهدف اليوم 10
ماليين أسرة .وقد زيدت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج من  19تريليون روبية إندونيسية في عام  2018إلى 29
تريليون روبية إندونيسية ( 2تريليون دوالر) في عام  . 2019وباإلضافة إلى الحوامل واألطفال ،حددت ألول مرة الشروط
واالستحقاقات للمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة في الئحة وزارة الشؤون االجتماعية رقم  1لعام . 2018

ّ
ش حلقة الفق ًر الطويل األجل.
مالنيًا بأن الفق ًر متعدد األبعاد وأن التحويالت النقدية وحدهًا لن تك ً
تسلم حكومة ر
ف
أكن شموال ،بمًا ً
وقد بدأت الحكومة تطبيق دليل الفق ًر المتعدد األبعاد فً عام  2016لقياس الفق ًر من منظو ًر ً
ذلك التعليم والصحة ومستوى المعيشة والدخل .ر
ف إجراءات تدخل مختلفة ق ائمة عىل
وشعت وزارة الصحة ً
اهقي من خالل التعاون مع وكاالت متعددة القطاعات .وفً عام ، 2019
التغذية لصالح أطفال المدارس والمر ر ً
لتوفن وجبة يومية مغذية
رً
ر ً
التجرين
المجان
ً
تعاونت وزارة الصحة مع وزارة التعليم فً إطالق برنامج الفطو ًر
ش ذات الدخل المنخفض.
لجميع األطفال فً المدارس االبتدائية ،الذي أدمج فً برنامج الغذاء التكميىلً لأل ً

لتمكيً الشعب ودعم
تدابن اسناتيجية
رً
ف ناميبيًا عام ، 2021
الن أطلقت ً
امن الثانيةً ،
تقدم خطة ازدهار هار ر ً
ر
األكن ضعفا .وهناك سياسات من قبيل سياسة الحماية االجتماعية ومخطط إعادة توزي ع النوة
ً
الفقراء والفئات
ف عام  2021إىل تعزي ًز نظام الحماية
والقضاء عىل الفق ًر للتصدي للفقر .وتهدف سياسة الحماية االجتماعية ً
ُ
تدابن
رً
وتمكي النساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة باعتبا ًر ذلك أولوية للبلد .وستتخذ
رً
االجتماعية القائم،
حن التعلم اإللكنونً لألطفال من ذوي اإلعاقات البدنية والذهنية وذوي االحتياجات الخاصة.
محددة لتعزي ًز ر ً

ارتفع فً النيج ًر معدل تغطية الحماية االجتماعية من  3فً المائة عام  2012إىل  28,75فً المائة عام ، 2018
َّ
ف ذلك الرعاية الصحية المجانية للحوامل واألطفال د ون سن الخامسة.
نتيجة للتنفيذ المعز ًز للسياسات بمًا ً
وتغطً المرحلة الثانية من ”مبادرة  N“ 3الفنة  ، 2020- 2016وترك ًز عىل تحقيق ”القضاء عىل الجوع بحلول ع ام
أيضا عىل توعية المجتمعات المحلية لمعالجة سوء التغذية وتعزي ًز تعبئة هذه
ً
 .“ 2021وعملت الحكومة
الغذان وسوء التغذية ،ممًا يؤث ًر
ً
المجتمعات .ويؤدي انعدام األمن فً بعض المناطق والفق ًر إىل انعدام األمن
بشكل خاص عىل األطفال دون سن الخامسة.

تحسي نوعية الحياة
رً
قائما عىل الحقوق يسغ إىل
نهجا ً
يتبع نظام الحماية االجتماعية فً باراغواي “¡ ”!ً Vamos
وتحسي
رً
ثالثيً مؤسسة عامة لزيادة الشفافية
أكن من
بي ً
وتعزي ًز الحماية للجميع .ويعز ًز هذًا النظام التنسيق ر ً
ر
ش والمجتمع.
جودة وإدارة الخدمات واالستحقاقات والحماية لأل ً

بي عامً  2015و  2019فً قط ًر بنسبة  50فً المائة.
ارتفع عدد المستفيدين من برامج الرعاية االجتماعية ر ً
غن القادرين عىل
والمسنيً واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ر ً
وتشمل فئات المستفيدين األرامل والمطلقات
ر
وغنهم من الفئات الضعيفة فً المجتمع .وتهدف اسناتيجي ة قطاع الحماية
العمل واأل ً
ش المحرومة واأليتام ،ر
االجتماعية للفنة  2022- 2018إىل كفالة استدامة موارد نظام الحماية االجتماعية لئال يتخلف أي مواطن عن
الركب.

تقدم أوروغواي نهجًا إزاء السياسات االجتماعية يخدم أضعف السك ان.
وللحكومة إطا ًر تنظيمً واسع يشمل مختلف الحقوق المتصلة ب الصحة،
اهقي،
ويرك ًز إىل حد ر ً
كبن عىل حماية الفئات الضعيفة مثل األطفال والمر ر
والنساء وحقوقهن الجنسية واإلنجابية ،واألشخاص ذوي اإلعاقة،
والمنحدرين من أصل أفريقً.
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ّ
كن ضعفا.
وسعت الحكومة المرصية نطاق برامج الحماية االجتماعية وشبكات األمان لزيادة تغطية الفئات األً ً
ف المائة عام  2018إىل  29,8فً
وارتفعت نسبة إجماىلً اإلنفاق الحكومً عىل الخدمات األساسية من ً 13,6
االجتماع  ،بل تشمل أيضًا
األمان
رص الجهود المبذولة للحد من الفق ًر عىل شبكات
المائة عام  . 2020وال تقت ً
ُ
برنامجا ”تكافل“ و
إعانات تطال الغذاء والكهرباء والغاز ،تسهم كلهًا فً الحد من أوجه التفاوت فً الدخل .وأطلق ً
”كرامة“ للتحويالت النقدية فً عام  . 2015و ”تكافل“ ه ًو برنامج ر
مشوط لدعم دخل األشة ،و ”كرامة“ ه ًو
غن ر
الننامج من  60 000أشة
ألكن الفئات ضعفا .وارتفع عدد المستفيدين من ر ً
ً
المشوط
برنامج للتحويل النقدي ر ً
مالييً أشة بحلول أيار/مايو  ، 2021وكان معظم المستفيدين من النساء؛ وتضاعفت
فً عام  2015إىل 3,7
ر
ف الفنة من عام  2015إىل عام . 2021
للننامج بنسبة ثالث مرات تقريبًا ً
المنانية المخصصة ر
ر

الحصول عىل التغطية الصحية الشاملة :أشارت دول أعضاء أخرى ،بمًا فيهًا جز ًر مارشال ،وجمهورية ال ًو
الديمقراطية الشعبية ،ومدغشقر ،والنوي ج ،واليابان إىل أهمية التغطية الصحية الشاملة بالنسبة إىل الجميع فً
إطا ًر تعزي ًز الحماية االجتماعية .والحظت الدول األعضاء أن التغطية الصحية الشاملة يجب أن تك ًون شاملة وأن
ف ذلك الصحة العقلية والصحة الجنسية واإلنجابية.
تضم مجموعة من الخدمات ذات الصلة ،بمًا ً

رعاية السالمة النفسية لألطفال :الهدف  3من أهداف التنمية
المستدامة
أدخلت أنتيغوا وبربودًا برنامجًا للدعم النفشً واالجتماعً فً المدارس لضمان رعاية الصحة النفسية للطالب؛
ُ
ُ
المحتاجيً.
ودرب المعلمون والمعلمات وزودوًا باألدوات الالزمة للتمكن من تقديم الدعم للطالب
ر

المواطنيً بسبب األث ًر الناجم
توىل حكومة جمهورية ال ًو الديمقراطية الشعبية اهتمامًا بالصحة النفسية لجميع
ً
ر
التعاف هذه ،تعمل الحكومة مع
ً
تأثن كوفيد 19-حالياً .وخالل فنة
مؤخ ًرا عن الكوارث الطبيعية ،باإلضافة إىل ر ً
ُّ
ر
الكبنة ً
ف مجال الصحة النفسية من االستجابة لل ًزيادة
العاملي المهرة ً
رً
الشكاء لضمان تمكن عدد كاف من
ف
ر
النفش
ً
لإلرشاد
المجان ً
ً
ف هذًا المجال إنشاء خط اتصال المساعدة
األخنة ً
الطلب .ومن االستثمارات اإلضافية
ر
النفش التابع التحاد شباب الو.
ً
التابع التحاد نساء ال ًو وخط اتصال المساعدة لإلرشاد
ف رشاكة مع
خالل الجائحة ،وجدت مجموعة سان ساي نام نوينغً ، 7
ف
المتطوعي ً
رً
الفريق العامل المعنً بالصحة العامة لسان ساي وخدمة
بي
ف حاالت االكتئاب ر ً
الخارج بتايلند ،أدلة عىل أن الجائحة تسببت بزيادة ً
الشباب واألطفال فً المنطقة .ونشأت تلك الحاالت عن زيادة اإلجهاد،
والمشاكل النفسية ،والمشاكل المتصلة بالعالقات واألشة ،واإلجهاد
المرتبط بالوضع الماىلً .ر
ف دراسة ميدانية عن مستويات
وشع الفريق ً
الصحة العقلية واإلجهاد لدى األطفال والشباب فً سان ساي  ،وش ارك فيها
بي  11و  25سنة) .وبناء عىل
 289من األطفال والشباب (تناوح أعمارهم ر ً
ُ
ذلك ،نظمت مشاورة مع الوكاالت المعنية بمًا يتيح للتخطيط المتكامل
معالجة هذه المسألة ،بغية تحويل الخطط إىل آلية لدعم الصحة النفسية
ف المستقبل.
ً
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 7.تأسست مجموعة سان ساي نام نوينغ في عام  2008من األطفال والشباب من  18قرية في سان ساي تامبون ،وفانغ
أمفو ،وشيانغ ماي.

المنانية الوطنية لوزارة الصحة ورعاية الطفل .وفً
فً عام  ، 2021خصصت حكومة زمبابوي ً 13
ف المائة من ر
ف
المدارس للفنة . 2025- 2020
ً
تمكي المهارات الحياتية ً
رً
القطاعي االبتدانً والثانوي ،يجري تنفيذ اسناتيجية
رً
حيً
ً
،
الجنسان
ً
العنف
ذلك
ً
ا
ً
بم
واالجتماعية،
النفسية
المسائل
من
واسعة
طائفة
اتيجية
االسن
هذه
وتتناول
ف
ف
ر
ُ
الجنسيي فً
رً
النوتوكول المتعلق باإلدارة المتعددة القطاعات لالنتهاك والعنف
تدخل تحسينات عىل تنفيذ ر
زمبابوي ( ) 2012من خالل المدارس.

دعم الوالدين واألسرة:

وضعت دائرة علم النفس النبوي فً رقنص مواد استشارية للمدارس والوالدين من أجل دعم تحقيق تعليم جيد
والتخفيف من أث ًر الجائحة .وقد قدمت الدائرة التدريب لمعظم موظفيهًا عىل التدخل فً األزمات فً المدارس
المدرش.
ً
الذي وضعته ونفذته الرابطة الدولية لعلم النفس

ف آب/أغسطس  2018اسناتيجية وطنية جديدة لتطوي ًر دعم التنشئة
اعتمدت حكومة السويد ً
الوالدية ،تهدف إىل تعزي ًز صحة األطفال ونمائهم .وتشدد االسناتيجية عىل الدعم الشامل الذي يستهدف جميع
ضي للخط ًر
مدرجي فً مجموعات األطفال المعر ر ً
رً
اآلباء واألمهات ،مع إدماج الدعم لألهل الذين يكون أطفالهم
أ ًو األطفال الذين يعانون من مشاكل ملحة .والهدف من ذلك ه ًو أن يحصل جميع اآلباء واألمهات عىل دعم
التنشئة الوالدية طوال فنة تربية أطفالهم.
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أشية وقائية أولية
ش القوية التابع لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية فً أوروغواي إجراءات تدخل ً
يقدم برنامج األ ً
اهقيً والشباب بهدف منع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ،مثل تعاطً المخدرات ،والعدوان والعنف،
للمر ر
وإيذاء النفس واالنتحار.

الوصول إلى خدمات اإلبالغ واإلحالة :الهدف  16من أهداف التنمية
المستدامة
أبلغت الدول األعضاء عن تزايد تعرض األطفال للعنف بسبب تدابير العزل والحد من التنقل أثناء الجائحة ،وعن الحاجة إلى زيادة فرص
الوصول إلى خدمات اإلبالغ واإلحالة.
فً أنغوال ،تم تشغيل الخط الساخن  SOS Criança 15015فً حزيران/يونيه  2020فً رشاكة مع المعهد
الوطنً لألطفال ،كآلية يمكن الوصول إليهًا لإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال.

بحلول عام  ، 2019أنشئت اللجنة الوطنية لرفاه المرأة والطفل ،واللجنة المعنية بالمرأة والطفل عىل مستوى
ف جميع المقاطعات ر
العشين وفً أرب ع بلديات فً بوتان .وتم إطالق خط اتصال للمساعدة () 1098
البلدياتً ،
ر
للنساء واألطفال الذين يعانون من ظروف صعبة فً تشين األول/أكتوبر  2018لتقديم اإلرشاد النفشً
والخدمات القانونية وخدمات اإلحالة بشكل فوري وعىل مدا ًر الساعة.
سناليون،
وأشارت دول أعضاء إضافية ،بمًا فيهًا جمهورية ال ًو الديمقراطية الشعبية ،سان مارينو ،والسويدً ،و ر
لتوفن إمكانية الوصول إىل
رً
ومالنيا ،ومدغشقر ،إىل أهمية الخدمات والخطوط الساخنة المجتمعية كوسيلة
ر
آليات اإلحالة واإلبالغ.

مدارس أكثر أمانا ا يتي ّسر للجميع االلتحاق بها :الهدف  4من أهداف
التنمية المستدامة
أكن أمانًا
أبلغت الدول األعضاء عن اإلجراءات المتخذة لتعزي ًز تحقيق الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة وضمان بيئات تعليمية ً
ش وصول الجميع إليها .وباإلضافة إىل ذلك ،أشارت تقاري ًر عديدة إىل أن الجائحة سلطت الضوء عىل مسألة الفجوة الرقمية بسبب
يتي ً
ف الوصول إىل الموارد الرقمية ،من المهم أيضًا االعناف بالمخاط ًر
انتقال األطفال إىل التعلم من بعد .وعند تناول كيفية سد الفجوة ً
الن يتعرض لهًا األطفال من أشكال العنف عىل اإلنننت والتصدي لها.
المنايدة ً

الصي  ،ممًا أتاح
ف
الفقنة ً
منذ عام  ، 2013جرى تجديد مًا مجموعه  108 000مدرسة تعليم إلزامً فً المناطق
ر
ر
لجميع األطفال الذين بلغوًا سن الدراسة فً هذه المناطق االلتحاق بالمدارس االبتدائية ورياض األطفال فً
قراهم.
المنانية المرصودة لقطاع التعليم األولوية ً
الن
فً ناميبيا ،تجسد المخصصات المرتفعة من ر
ف
االبتدان المجانً .فقد بدًأ تنفيذ اإلطا ًر الوطنً للمدارس اآلمنة ً
ً
لتوفن التعليم
رً
توليهًا الحكومة
ُ
توفن التعليم االبتدانً والثانوي
سبتمن  . 2018ووضعت سياسة المنح دعمًا لمواصلة ر ً
رً
أيلول/
الشامل المتبع حالياً.
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تتناول مناهج التعليم بجميع مراحله فً باراغواي النهج القائم عىل الحقوق ،وتعزي ًز المعاملة الحسنة
والتمين
رً
كن عىل منع العنف ضد األطفال والنساء ،ومنع العن رصية
بي الرجل والمرأة ،مع الن ر ً
والمساواة ر ً
العنرصي وكراهية األجانب ومًا يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليها .وباإلضافة إىل ذلك ،يجري النظ ًر فً
ُ
ر
ف مجال حقوق اإلنسان باعتباره أحد تخصصات المن اهج الدراسية
دخل التثقيف ً
مشوع القانون  134الذي ي ِ
فً النظام التعليمً.
في تونس ،تشكل الظروف االجتماعية الصعبة والفقر السببين الرئيسيين النقطاع األطفال عن الدراسة .وافتتحت
”مدرسة الفرصة الثانية“ في آذار/مارس  2021لخدمة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  18عاما،
والذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية أو مؤهل تدريب مهني .وسيع َّمم هذا البرنامج
تدريجيا على جميع جهات البلد.
تولي حكومة زمبابوي أولوية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع .فقانون التعليم الذ ي س ّن مؤخرا ا (6
آذار/مارس  ) 2021أدخل تغييرات تتماشى مع الدستور الجديد وأخرى على أحكام اتفاقية األمم المتحدة لحقوق
الطفل .وتشمل التغييرات الرئيسية توفير التعليم األساسي المجاني لجميع األطفال ،من مرحلة الطفولة المبكرة إلى
المرحلتين االبتدائية والثانوية.

تسجيل المواليد :الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة
يمثل تسجيل المواليد مدخال إىل مختلف أشكال الخدمات االجتماعية وحماية األطفال ،مثل نظم الصحة والتعليم والعدالة.
أكن عرضة لإلقصاء من المجتمع .والحظت الدول األعضاء أن الجائحة ترسخ هذه الحواج ًز ممًا
المسجلي ً
رً
غن
ويكون األطفال ر ً
المسجلي عىل الخدمات األساسية.
رً
غن
يزيد من صعوبة حصول ر ً

سجلت نسبة  99فً
يمثل التسجيل المتأخ ًر لألطفال بعد الوالدة تحديًا جرى التصدي له فً كاب ًو رفندي ،حيث ُ ً
المائة من األطفال دون سن الخامسة فً عام  . 2019ويالحظ أن الحصول عىل وثائق من قبيل شهادة الميالد
وغنهًا من الوثائق قد يكون صعب المنال .ويقوم مسؤول السجل المدنً بتسجيل المواليد الجدد
وبطاقة الهوية ر
فً المستشفيات أ ًو جناح الوالدة بعد الوالدة ر
تأخن.
مباشة ،ممًا يقلص من خط ًر حدوث ر ً
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ف المائة من األطفال (الذين تناوح أعمارهم ربيً 17- 0
حصلت نسبة ً 11,88
عاما ) فً إندونيسيا ،عىل شهادات ميالد فً عام  . 2020ويكفل قانون إدارة
ش
غن أن أطفال أفق ًر األ ً
شؤون السكان حرية الحصول عىل شهادات الميالد .ر ً
المعيشية مًا زالوًا يعانون من عوائق فً تسجيل المواليد  .وينع اتج اه تسجيل
المواليد لألطفال دون سن الخامسة ودون السنة الواحدة إىل التباطؤ .ولم
تحصل إال نسبة  2,77فً المائة من األطفال دون سن الخامسة عىل شهادة
ميالد فً عام  ، 2020والنسبة المئوية النً حصلت عىل هذه الشهادات أقل فً
المناطق الريفية .وخالل الجائحة ،كلفت الحكومة مكاتب التسجيل فً جميع
أنحاء البلد بإعطاء األولوية للخدمات اإللكنونية.

نظم العدالة المراعية لألطفال ولالعتبارات الجنسانية :الهدف 16
من أهداف التنمية المستدامة
ف بوتان ،حيث إن محكمة مقاطعة ثيمب ًو
ال يزال األطفال الذين يمثلون أمام المحاكم يواجهون صعوبات ً
القضائية هً وحدهًا النً لديهًا حالي ًا هيئة قضائية متخصصة لألشة والطفل .وتفتق ًر المحًاكم خارج العاصمة إىل
الهياكل األساسية الالزمة إلقامة العدل فً مجال قضاء األطفال .ولسد هذه الثغرة الحرجة ،أعدت وكاالت قطاع
العدل ورقة مفاهيمية عن قضاء األطفال ،تحدد بعض الخطوات الملموسة المزمع القيام بهًا نح ًو إقام ة نظام
قضاء فعال لألطفال .ووضعت أيضًا خطة عمل شاملة بشأن قضاء األطفال.

الكون خطًا هاتفيًا يستخدمه المدعون العامون والموظفون
رً
منذ عام  ، 2014أنشًأ مكتب المدعً العام
القانون وتلقً الشكاوى بشأن قضايًا شنً تشمل قضايًا العنف  ،وال سيمًا ضد النساء
ً
المتخصصون لتقديم التوجيه
والفتيات.

سبتمن  ، 2020أنشئت وحدات عملياتية متخصصة فً جميع أقسام ر
ف حاالت
رصا ً
الشطة تحقق ح ً
رً
منذ أيلول/
ر
والخنة فيمًا يتعلق
التخصص
من
المزيد
طة
الش
إكساب
إىل
الوحدات
هذه
إنشاء
هدف
وي
.
ة
األش
داخل
العنف
ر
بحاالت العنف داخل األشة .وقد تسارع اعتماد التكنولوجيات الجديدة لصالح ضحايًا العنف داخل ا ًألشة والنساء
شبك يهدف إىل زيادة مساعدة ضحايًا العنف العائىلً.
ً
المعرضات للخطر .وتعكف رشطة رقنص عىل إعداد تطبيق

أكن
تقوم الحكومة الدانمركية ،فً إطا ًر االتفاق الجديد المتعدد السنوات ،بإنشاء وحدة تحقيق وطنية تضم ً
الكفاءات المتخصصة ر
بالبش
رً
ف الجريمة المنظمة ،بمًا فً ذلك االتجا ًر
للشطة واالدعاء العام لتعزي ًز التحقيقات ً
والتهريب.

ف إندونيسيًا أحد عوامل المخاط ًر المرتبطة بكوفيد ، 19-ومع ُذلك فقد
يمثل اكتظاظ المرافق فً نظام السجون ً
َ
ف حق  1 660طفال خالل هذه الفنة .وللتخفيف من هذه المخاطر ،أطلق  ،فً
نفذت عقوبات السجن ً
والمسجوني .وفيمًا يتعلق بحماية
رً
حزيران/يونيه  ، 2020شاح  992طفال يمثلون نصف األطفال المحتجزين
الجانحي  ،أصدرت الحكومة سياسة تنظم حقوق األطفال الضحايًا والشهود .وباإلضافة إىل حقوق اإلنسان
األطفال
ر
الطن ًواالجتماعً
األساسية ،تكفل هذه السياسة حصول األطفال الضحايًا والشهود عىل خدمات إعادة التأهيل ر ً
داخل المؤسسات وخارجها ،بمًا يكفل سالمتهم البدنية والعقلية واالجتماعية ،والحصول عىل المعل ًومات المتعلقة
بالتقدم المحر ًز فً قضيتهم.

ف عيادة
يقدم معهد الطب القانونً فً نيكاراغوًا الرعاية القانونية الطبية ً
لتيسن الحماية الطبية والنفسية
رً
العناية بضحايًا العنف النً أنشئت
بتوفنهًا
والشخصية للنساء والفتيات والمراهقات ضحايًا العنف والتعجيل
ر
النوتوكوالت لدعم األطف ال أثناء
لهن .وتمت الموافقة عىل سلسلة من ر
القضان.
ً
مواجهتهم النظام
15

سناليون الذي ر
ف عام  ، 2015إجراءات تدخله عىل تعزي ًز إمكانية لجوء
أنشً ً
يرك ًز مجلس المعونة القانونية فً ر
وتوفن
رً
الفئات المحرومة ،بمن فيهم األحداث ،إىل القضاء سواء فً االحتجا ًز السابق للمحاكمة أ ًو فً السجون،
من يمثلهم قانونيًا مجانا ،وتقديم المشورة القانونية والخدمات ذات الصلة إليهم .واألحداث واألشخاص ذو ًو
سناليون بعمل
الننامج .واضطلع مجلس المعونة القانونية فً ر ً
اإلعاقة مؤهلون تلقائيًا لالستفادة من هذًا ر
حاسم فً النهوض برفاه الفئات الضعيفة.

معالجة أشكال وبيئات محدَّدة للعنف

تعالج أشكال عديدة من العنف الممارس ضد األطفال فً نواحً مختلفة من أهداف التنمية المستدامة ذات الغايات الرئيسية؛ وفيمًا
يىل بعض األمثلة عىل كيفية تصدي الدول األعضاء لهذه األشكال المختلفة من العنف.
ً

العنف في البيئات التعليمية ،بما في ذلك التن ّمر :الهدف  4من
أهداف التنمية المستدامة
ُ
ُ
اعتمدت ،فً رقنص االسناتيجية الوطنية لمنع العنف فً المدارس وإدارته ( ، ) 2022- 2018ونفذت برامج وقائية
لمكافحة ّ
التنم ًر فً  20مدرسة.

فً إطا ًر متابعة الدراسة االستقصائية العالمية لصحة الطالب فً المدارس ودراسة السلوك الصحً لألطفال فً سن
ف عام  ، 2019كثفت حكومة جمهورية ال ًو الديمقراطية الشعبية من جهودهًا بهدف التصدي للتنم ًر فً
الدراسة ً
المدارس .ووضعت اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة واألم والطفل فً رشاكة مع وزارة النبية والرياض ة مبادئ توجيهية
وطنية بشأن منع العنف ضد األطفال فً المدارس والتصدي له ،وافق عليهًا نائب رئيس الوزراء فً نهاية عام. 2020
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العنف الجنساني والعنف العائلي والممارسات الضارة ،بما في ذلك تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث وزواج األطفال:

باإلضافة إىل األمثلة التالية ،أبلغت الدول األعضاء أيضًا عن إصالحات قانونية ِّ
الجنسان والعنف العائىل،
ً
تجرم العنف
بي العنف
اهقي  ،مع تسليط الضوء عىل الصلة ر ً
فضال عن االسناتيجيات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية للمر ر
الجنسانً والعنف الممارس ضد األطفال.

تشمل بعض الجهود الملموسة النً بذلتهًا حكومة تشاد اعتماد السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وخطة
عملهًا الوطنية للفنة  2023- 2019؛ واالسناتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنسانً ؛ والقانون الذي يحظ ًر
الن يقع مقرهًا فً
يجن إنشاء المحطة اإلذاعية ”صوت المرأة التشادية“ ً
زواج األطفال؛ وإصدا ًر القرا ًر الذي ر ً
البيت الوطنً للمرأة؛ وخارطة الطريق لمكافحة زواج األطفال للفنة . 2021- 2019

ف عام  ، 2019وفً إطا ًر عمل الحكومة الدانمركية لمكافحة العنف ضد النساء والفتياتُ ،ج ِّرم العنف النفشً
ً
مثلمًا ُجرم العنف البدنً تماماً.

فً إطا ًر الجهود الرامية إىل التصدي للفق ًر المتعدد األبعاد ،تعمل حكومة الجمهورية الدومينيكية عىل الحد من
زواج األطفال والزواج المبكر .ويحظ ًر القانون  21- 1الذي أصدرته السلطة التنفيذية فً  6كانون الثانً/يناير
 ، 2021عىل األشخاص الزواج قبل بلوغ سن  18عاماً.
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رص توجه االنتباه إىل القضاء عىل ختان اإلناث من خالل
مًا فتئت م ً
الوع بهذه المسألة .وأنشئت
ً
اتخاذ إجراءات قانونية ،فضال عن إذكاء
اللجنة الوطنية للقضاء عىل ختان اإلناث فً أيار/مايو  . 2019وتضم من
ممثلي عن الوزارات المعنية والسلطات القضائية واألزه ًر
رً
بي أعضائهًا
رً
والكنائس المرصية ومنظمات المجتمع المدن  ،بالتعاون مع ال رشكاء فً
التنمية .وفً عام  ، 2021وافق مجلس الشيوخ عىل ر
مشوع قانون يعدل
أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبة عىل ختان اإلناث .وباإلضافة إىل
ذلك ،أطلق المجلس القومً للمرأة حملة لطرق األبواب بهدف القضاء
عىل ختان اإلناث ،شملت  13مليون شخص .وشملت حملة ”احميهًا
القوم للمرأة  18مليون شخص فً
ً
من الختان“ النً أطلقهًا المجلس
ف المناطق
ش ً
عام  2020وحده .وتهدف الحملة إىل تثقيف النساء واأل ً
الريفية والحرصية بشأن مخاط ًر الختان وآثاره الضارة عىل رف اه الفتيات.

تمكي المرأة باألمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان دراسة عن
رً
أجرت إدارة
الجنسان فً
ً
أث ًر الجائحة عىل العنف الجنسانً فً العراق .وخلصت الدراسة إىل أن األشكال الرئيسية للعنف
ه العنف العائىلً واالغتصاب والتحرش الجنشً بالقاصين واالنتحا ًر المرتبط باعتداء الزوج.
العراق ً

الثان/يناير  ، 2020سن الزواج إىل  18سنة لكل من الفتيان
ً
فً مدغشقر ،رفع القانون  N2019-008فً كانون
ر
ف مشوع المرسوم الذي ينفذ هذًا القانون ،وكذلك تنقيح
والفتيات .وتنظ ًر لجنة إصالح النظام الجنانً ً
المرسوم المتعلق بإنشاء منصة لمكافحة العنف الجنسانً.

ًبالصلةًبيًالتعليمًوزواجًاألطفالًوالعنفًالجنسانً ً،جهوداًك ربنةًإلبقاءً
بذلتًحكومةًفًظلًاهتمامه ا
ر
ر
ًالمدارسًبتوفنًالتعليمًمجان اًحنًسنًالسادسةًعشةً،وللتشجيعًعىلًاست خدامًوسائلًمنعً
الفتياتًف
ر
الحملًالحديثةًللتخفيفًمنًارتفاعًمعدلًحملًالمراهقات.

سناليونُ ،سن فً نهاية عام  2020ر
مشوع قانون حظ ًر زواج األطفال الذي يجرم زواج جميع األطفال .وفً
فً ر
ينيي مشاركة
التقليديي والد ر ً
رً
الماضيي  ،أطلقت حملة ”ارفعوًا أيديكم عن بناتنا“ بمشاركة الزعماء
ً
العامي
ر
ر ُ
ف حاالت
الوطن الطوعً بحدوث نقص حاد ً
ً
فعالة .ونقح قانون حقوق الطفل لعام  . 2007ويفيد االستعراض
حمل المراهقات ،مع اإلشادة بعمل األمانة الوطنية من أجل الحد من حمل المراهقات وبالحملة اإلعالمية النً
جرى القيام بها.

بالشف .وفً عام
المتصلي ر ً
رً
أنشأت حكومة السويد مرك ًزا وطنيًا متخصصًا فً مجال مكافحة العنف والقمع
 ، 2019جرى تشديد القواعد المتصلة باالعناف بزواج األطفال األجانب .وفً عام ُ ، 2020سن قانون يتعلق
المعرضيً لخط ًر زواج األطف ال أ ًو تشويه
بزواج األطفال وفرض حظ ًر عىل مغادرة البلد بغرض حماية األطفال
ر
ُ
المتصلي ب ر
وستعد الحكومة ر
الشف ،ممًا
رً
مؤشات لمتابعة العنف والقمع
ف الخارج.
األعضاء التناسلية ً
سيمكن من إجراء متابعة وطنية للغاية 3- 5من أهداف التنمية المستدامة.

يحظ ًر دستو ًر زمبابوي لعام  2013زواج األطفال ،ويوائم ر
مشوع قانون
قواني الزواج مع الدستور  .ومًا فتئت الحكومة
رً
الزيجات المنسق لعام 2018
التقليدييً إلذكاء الوعً باألحكام
تعمل مع المنظمات الدينية والزعماء
ر
الدستورية بهدف إنهاء زواج األطفال .وقد خرج الزعماء التقليديون ببيان خاص
بهم بشأن إنهاء زواج األطفال يلزم قيادتهم بشأن هذه المسألة.
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االتجار باألطفال:

فً الفنة ربيً عامً  2015و  ، 2020انخفض عدد حاالت اإلبالغ باالتجا ًر باألشخاص فً بوليفيًا بسبب ا ًإلجراءات
ُ
كوالت العمل
ً
وتوفن الرعاية والحماية للضحايا .وتكفل بروتو
رً
المتخذة بشأن التوعية وتحديد الهوية واإلبالغ
ُ
والتنسيق ربيً المؤسسات خدمات إعادة اإلدماج والمتابعة االجتماعية المقدمة للضحايا ،وتدريب
ً
المعمول بهًا
ضباط ر
العاميً عىل التحقيق الميدانً فً هذه الجرائم.
رً
والمدعي
الشطة
ر

غن ر
بالبش الجزء الثانً من الحملة
الشعية واالتجا ًر ر ً
ف مرص ،أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة ر ً
ً
المواطنيً عىل اإلبالغ عن الجرائم من خالل خطوط
بالبش“ فً عام  . 2020وتحث الحملة
القومية ”معًا ضد االتجا ًر ر ً
ر
المباش للمجلس القومً للطفولة واألمومة ،أ ًو المجلس القومً للمرأة ،أ ًو المجلس القومً لحق ًوق اإلنسان ،أ ًو
ر ً
االتصال
بإبالغ السلطات.

ف عام  2018ولوائحه لتنفيذ بروتوكول األمم المتحدة لمنع
أقرت ناميبيًا قانونًا شامال يتعلق باالتجا ًر باألشخاص ً
وقمع ومعاقبة االتجا ًر باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال.

يعكف المعهد األلمانً لحقوق اإلنسان عىل وضع مخطط لوكاالت وطنية مستقلة لإلبالغ عن االعنف ال جنسانً
جية مشنكة فً عام
بالبش ألغراض استغالل العمالة اسناتي ً
المعن باالتجا ًر ر ً
ً
بالبش .ووضع الفريق العامل
واالتجا ًر ر ً
 2017تكفل التنفيذ المطرد لالتفاقات واالتفاقيات الدولية .وينسق مرك ًز الخدمات الوطنية لمكافحة االستغالل فً
بالبش القيام بأنشطة فً جميع أنحاء البلد .وباإلضافة إىل ذلك ،اعتمد قانون مكافحة
العمل والعمل القشي واالتجا ًر ر ً
العنف الجنشً ضد األطفالُ .
وحددت جرائم جنائية جديدة ،وتم تشديد العقوبات المرتبطة بهًا مع دخول هذًا
حن النفاذ فً عام . 2021
القانون ر ً

تدابن
رً
بالبش بجميع أشكاله ،ينص عىل
ر ً
أصدرت إسبانيًا قانونًا شامال لمكافحة االتجا ًر
لتعزي ًز الحماية والوقاية التعويض فيمًا يتعلق بأشكال العنف هذه.
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اعتمدت تونس القانون األساشً عدد  61لعام  2016المتعلق بمنع
االتجا ًر باألشخاص ومكافحته والذي يهدف إىل منع جميع أشكال
االستغالل ،وبخاصة استغالل النساء واألطفال ،ومكافحته .وه ًو يهدف إىل
التنسيق عىل الصعيد الوطنً والتعاون عىل الصعيد الدوىلً
التشجيع عىل ُ
فً هذًا المجال .وأنشئت مؤسسة لمكافحة االتجا ًر باألشخاص.

العنف ضد األطفال على اإلنترنت:

الحظت الدول األعضاء أن عدة جوانب من حياة األطفال ،بمًا فً ذلك تعليمهم تفاعلهم مع أقرانهم ،انتقلت إىل الفضاء اإللكنونً
كبنة فً نشاط األطفال عىل اإلنننت ،فإن عددًا قليال فقط من التقاري ًر ذك ًر
أثناء انتشا ًر الجائحة .وعىل الرغم من تسجيل زيادة ر
التدابن المتخذة لتعزي ًز حماية األطفال وحمايتهم أثناء تصفحهم لإلنننت.
رً

بتمكي المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف والقانون
رً
فً المكسيك ،أدخلت إصالحات عىل القانون العام المتعلق
الجنانً االتحادي لتجريم العنف الرقمً واإلعالم  ،مع تصنيف جريمة انتهاك العالقة الحميمة الجنسية.

ف سان مارينو ،اعتمد القانون رقم  16المؤرخ شباط /رفناير ” 2021تعديالت عىل القانون الجنانً  -إدراج جريمة
ً
غن ر
المشوع للصو ًر أ ًو رأشطة الفيدي ًو الجنسية الرصيحة (االنتقام اإلباحً)“ .ويدرج هذًا القانون جريمة محددة
النش ر ً
ر ً
غن ر
المشوع للصو ًر أ ًو مقاطع الفيدي ًو الجنسية ال رصيحة النً يشا ًر إليهًا غالبًا ب اسم ”االنتقام اإلباحً“.
بالنش ر ً
ر ً
تتعلق

عمل األطفال :الهدف  8من أهداف التنمية المستدامة
وتشن
رً
ممًا يبعث عىل التفاؤل أن المزيد من الدول األعضاء أبلغت عن عمل األطفال فً استعراضاتهًا الوطنية الطوعية لعام . 2021
ف عمل األطفال ينايد ألول مرة منذ عقدين ( ) .وأبلغت الدول األعضاء عن اتجاهات عمل
أحدث التقديرات العالمية إىل أن االتجاه ً
األطفال ،فضال عن المبادرات الرامية إىل التصدي لها.

الرئيسييً للعنف ضد األطفال
الشكلي
رً
يشكل عمل األطفال وإهمالهم
ر
تدابن للقض اء عىل السخرة
رً
ف أنغوال .والحكومة ملنمة باتخاذ
المبلغ عنهمًا ً
ر
بالبش .وتهدف الحكومة إىل ت ر ً
أمي
ً
واألشكال الحديثة من الرق واالتجا ًر
اإلطا ًر القانونً لحظ ًر أسوًأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها ،بمًا فً ذلك
تجنيد األطفال واستخدامهم وإنهاء جميع أشكال عمل األطفال بحلول عام
. 2025
20

 8.مكتب العمل الدولي ومنظمة األمم المتحدة للطف ولة  ،عمالة األطفال :التقديرات العالمية لعام  ، 2020االتجاهات والطريق إلى األمام  ،منظمة العمل الدولية واليونيسيف  ،نيويورك ،
2021

ف نشاط
بي  5و  17عاما ،فً تشادً ،
ف المائة من األطفال الذين تناوح أعمارهم ر ً
فً عام  ، 2019شاركت نسبة ً 39
ف
ف
ف القض اء
كبنًا ً
ا
ً
تقدم
االنخفاض
ا
ً
هذ
ويعكس
.
2015
عام
ً
المائة
ً
51,5
بنسبة
اقتصادي أ ًو مهمة منلية ،مقارنة
ر
لتدابن اإلنفاذ من جانب السلطات العامة .وكانت
رً
عىل عمل األطفال ،بمًا فً ذلك الرصد والتنفيذ الوثيقان جدًا
ف مجال عمل األطفال أعىل منهًا لدى الفتيان ،كمًا كانت معدالت أعىل فً المناطق
معدالت الفتيات العامالت ً
بالبش رسميًا فً ع ام  ، 2018بمًا فً ذلك
الريفية مقارنة بالمناطق الحرصية .وتشمل الجهود المنايدة تجريم االتجا ًر ر ً
االستغالل الجنشً واالستغالل فً العمل.

ف ذلك تنفيذ نظام المعلومات المتكامل
جرى تفعيل اسناتيجيات عديدة إلنهاء جميع أشكال عمل األطفال ،بمًا ً
ف كولومبيا .ويوف ًر هذًا النظام إطارًا
لتسجيل عمل األطفال وأسوًأ أشكاله والقضاء عليه تحت قيادة وزارة العمل ً
بي المؤسسات لهذه المسألة .ومن خالل هذًا النظامُ ،سجل حواىل 1 134 000
أساسيًا لصياغة استجابة مشنكة ر ً
طفل ومراهق عانوًا من انتهاكات حقوقهم فً عام . 2020

َ
فً مدغشقر ،تبذل جهود إلنهاء عمل األطفال منذ عام  2016عن طريق القيام بأنشطة مختلفة مثل بناء القدرات ً
ف
بالبش للفنة  ، 2020- 2018وعقد دورات تدريبية لفائدة
 32بلدية فً منطقة سافا ،وتنظيم حملة مكافحة االتجا ًر ر ً
مدرن العمل تتعلق باإلطا ًر القانونً الجديد والتعاون مع التحالف المعنً بالغاية  7- 8من أهداف التنمية
رً
ر
وه شاكة عالمية لتحقيق الغاية. 7- 8
المستدامةً ،

كبنا فً انتشا ًر عمل األطفال من نسبة
سجلت الدراسة االستقصائية المتعلقة بعمل األطفال لعام  2017انخفاضًا ر ً
ف المائة عام  . 2017وأثناء هذه الفنة ،أدخلت الحكومة سياسة التعليم
 4,44فً المائة عام  2013إىل نسبة ً 3,29
وغن ذلك من أشكال العمل .وقد
المجانً الجيد ،ودعت األهل إىل العزوف عن إرسال أطفالهم للتجارة فً الشوارع ر ً
بذلت الحكومة جهودًا عىل الصعيد المحىلً لزيادة تثبيط عمل األطفال والتشجيع عىل التعليمً ،واشنكت فً رصد
هذه الجهود وحدات دعم األشة فً ر
كن بصورة خاصة خالل الفنة
الشطة ووزارة الرعاية االجتماعية .وانصب الن ر ً
 2021- 2019عىل مناطق التعدين والنوادي الليلية.

فً ر
ف تونس عىل اتفاقية مجلس أوروبًا بشأن حماية األطفال من االستغالل
تشين األول/أكتوبر  ، 2019تم التصديق ً
ُ
رً
تجرين
حن التنفيذ فً شباط /رفناير  . 2020ومنذ عام  ، 2018وضع برنامج
الجنشً واالعتداء الجنش ،ودخلت ر ًُ
واليتي ؛ وأطلقت أيضًا حمالت توعية مختلفة إلنهاء عمل األطف ال.
بشأن نظام الرصد والتنسيق ً
ف
ر
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حماية األطفال الذين يعيشون أوضاعا هشة

أبرزت االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021أشكاال مختلفة من العنف ضد األطفال ،فضال عن تعرض األطفال للعنف فً
ف الفرع التاىلً أمثلة عن األطفال الذين يعيشون فً ظل
بيئات مختلفة وكيفية تصدي الحكومات لهذه األشكال من العنف .ونعرض ً
المتنقلي  ،واألطفال المهاجرين ،واألطفال ذوي اإلعاقة،
تغن المناخ ،واألطفال
ضي لخط ًر العنف المنايد مثل ر ً
أوضاع هشة أ ًو المعر ر ً
ر
المنتميً إىل فئات األقليات الجنسية.
المنتمي إىل أقليات إثنية أ ًو عرقية ،واألطفال
رً
وأطفال الشعوب األصلية ،واألطفال
ر

الهجرة اآلمنة والمنظمة :الهدف  10من أهداف التنمية المستدامة

ف عام  ، 2021بدأت حكومة كولومبيًا تنفيذ النظام األساشً المتعلق بالحماية المؤقتة للمهاجرين الذي يتيح
ً
المشمولي بالحماية المؤقتة إىل مرك ًز المهاجرين
رً
تغين مركزهم من مرك ًز المهاجرين
للمهاجرين من فنويال ر ً
ر
ف حياة
عيي .وتحدد هذه السياسة حقوق المهاجرين وواجباتهم ،وأدوات أفضل لتحديد الهوية ،واالندم اج ً
الش ر ً
وتحسي تصميم السياسات العامة وتوجهاتها.
رً
منتجة،

القنصية.
ً
وطالن اللجوء ورفاههم وإدماجهم
ر ً
تشكل حماية المهاجرين
االجتماع أولويات رئيسية لدى الحك ًومة ر
وطالن اللجوء.
ر ً
المصحوبي
رً
غن
وتوف ًر مشاري ع صندوق اللجوء والهجرة واالندماج الحماية االجتماعية للقاصين ر ً
وتعمل مراك ًز إعالم المهاجرين بمثابة محطة جامعة لتقديم الخدمات والتوجيه بشأن اإلسكان ،والحصول عىل
والنجمة الشفوية.
الخدمات الصحية والتعليمية ،ودعم األشة ،وملء االستمارات الرسمية ،والنجمة التحريرية ً
االجتماع والنفشً فضال عن
ً
تيسن الحصول عىل الخدمات والتوجيه/المشورة والدعم
رً
وتعمل المراك ًز عىل
وغن القائم عىل الفصل من خالل
رعاية األطفال .ويجري تناول مسألة الحصول عىل التعليم الشامل والعادي ر ً
ش مهاجرة فً النظام التعليمً.
المنتمي إىل أ ً
رً
تيسن إدماج الطالب
رً
سياسة تعليمية محسنة تهدف إىل

وطالن اللجوء الذين يمثلون
ر ً
الالجئيً
بي عامً  2018و  ، 2020ارتفع عدد
رً
ر
الالجئي فً تونس
رً
والمسجلي لدى مفوضية شؤون
رً
أكن من  45جنسية،
ً
بنسبة  500فً المائة .وأصدرت الحكومة منشو ًرا فً أيار/مايو  2019يسمح
المسجلي لدى المفوضية بالحصول عىل الخدمات األساسية مثل
رً
رً
لالجئي
المأوى والتعليم والصحة والضمان االجتماعً.
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وتناولت دول أعضاء أخرى ،بينهًا أنغوال وأوروغواي وتايلند وتشاد
وناميبيا ،هذه المسألة فً تقاريرهًا أيضا.

تغير المناخ :الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة
ف مدغشقر ،بمًا فً ذلك الصدمات المتكررة الناتجة عن األحوال الجوية مثل موجات الجفاف،
تؤث ًر الحالة البيئية ً
فً األطفال وتدفعهم إىل العمل ،وال سيمًا فً المناطق الجنوبية .وتعمل نسبة تناهز  50فً المائة من األطفال الذين
بي  5سنوات و  17سنة فً شكل من أشكال العمل ،ممًا يحرمهم من التعليم المدرشً الذي ي ًؤث ًر فً
تناوح أعمارهم ر ً
نموهم العقىلً والبدنً واالجتماعً.

تتوىل لجنة تايل تيل إيو ) ) Tile Til Eo Committeeر
لتغن المناخ والحد من
اإلشاف عىل تصدي الجمهورية ر ً
مخاط ًر المناخ والكوارث فً جز ًر مارشال .ويجري عمل هذه اللجنة من خالل وفرق ومجموعات عمل حسب
االقتضاء .وتشمل فرق العمل المعنية بالتخفيف والتكيف قضايًا المرأة والمسائل الجنسانيةً ،وحقوق اإلنسان،
تغن المناخ ،والشباب واألطفال .وتقدم اللجنة التوجيه والمشورة بشأن
وبناء القدرات ،وتمويل إجراءات مواجهة ر ً
تخطيط السياسات واالستجابات الوطنية لتنفيذ االسناتيجية الوطنية للمناخ لعام . 2050

ف ذلك إنشاء نواد بيئية
تؤكد حكومة تونس فً استعراضهًا الوطنً الطوعً أهمية التثقيف فً المسائل البيئية ،بمًا ً
تستهدف  13 000طفل.

األشكال األخرى من التعرض للعنف

يخدم برنامج التنمية الشاملة لجميع مناطق االستقبال فً ”المنطقة الجنوبية“ األشخاص الذين يعانون من أوضاع
هشة ،بمن فيهم أبناء الشعوب األصلية والالجئون والنازحون والعائدون فً مختلف مناطق تشادً ،ويجمع ر ً
بي
األنشطة اإلنسانية واإلنمائية.
ُ
فً كولومبيا ،أدرج ،ألول مرة ،ميثاق إدماج جميع األشخاص ذوي اإلعاقة فً خطة التنمية
الوطنية النً تنص عىل إجراءات محددة عىل المدى المتوسط من حيث التعليم وا ًإلدماج
المنتج ،فضال عن الوصول إىل البيئات المادية والنقل والمعلومات.

أشا ًر التقييم الذي أجرته المائدة المستديرة للجهات المتعددة ص احبة
اهقي أجانب (نسبة تقارب
المصلحة إىل أن واحدًا من كل ستة أطفال ومر ر ً
ف اليابان ،وه ًو وضع قد تزيد من
غن مسجل فً المدارس ً
ف المائة) ر ً
ً 16
تفاقمه جائحة كوفيد. 19-
23

ُّ
قر قانونان وسبعة مراسيم ر
تشيعية تهدف إىل زيادة فرص الحصول عىل التدريب عىل المهارات
فً نيكاراغوا ،أ ًَّ
ر
مباشة األعمال الحرةً .وتضمن هذه
التقنية والمهنية الكتساب عمل الئق وتنمية قدرات الشباب والكبا ًر عىل
ف الحصول عىل جميع مستويات التعليم والتدريب المهنً للضعفاء ،بمن فيهم األشخاص ذو ًو
الصكوك المساواة ً
اإلعاقة وأبناء الشعوب األصلية والمنحدرون من أصل أفريقً واألطفال الذين يعيشون فً ظل أوضاع هشة.

كنى من مجاالت اجتم اعية هامة.
يتعرض األطفال والشباب الذين يعيشون فً ظل أوضاع هشة لمخاط ًر إقصاء ر
بي األطفال والشباب .فقً خريف عام ، 2020
وقد بذلت حكومة النوي ج جهودًا عديدة لتعزي ًز تكاف ًؤ الفرص ر ً
ف رياض
ش المنخفض ة الدخل ً
قدمت الحكومة اسناتيجية ترك ًز عىل زيادة مشاركة األطفال والشباب واآلباء فً األ ً
األطفال والمدارس وبرامج مًا بعد المدرسة واألنشطة النفيهية .ويمكن أن تؤدي زيادة المشاركة فً هذه المجاالت
إىل تجنب توريث الجيل القادم الفق ًر واإلقصاء من المجتمع.
ُ
اهقيً
رً
فً إسبانيا ،تتخذ
تدابن لصالح الفئات الضعيفة ،بمًا فً ذلك إصالح اللوائح النً تساند إدماج األطفال والمر ر
المصحوبيً عندمًا يبلغون سن الرشد.
غن
رً
ر

أحر ًز مجلس الشباب التايلندي تقدمًا فً الجهود الرامية إىل حماية األطفال من َ
حمل المراهقات فً جميع المقاطعات
المحىل .وقد ساعد ذلك عىل خفض معدالت حمل المراهقات .وساعد مجلس
ً
عن طريق إذكاء الوعً عىل الصعيد
ومزدوحً الميل الجنشً ومغايري الهوية
ر
رً
والمثليي
الشباب أيضًا عىل تنظيم جمعية شبابية لمناقشة حقوق المثليات
الجنسي بمًا يتيح لشباب هذه ر
الشيحة تقديم توصيات لوضع السي اسات من أجل تعزي ًز
رً
الجنسانية وحامىلً صفات
ف تايلند.
المساواة الجنسانية ً

البيانات

تدابن الوقاية واالستجابة لحماية األطفال من
رً
أكن لتعزي ًز
الحظت الدول األعضاء الحاجة إىل وصع بيانات مصنفة وتتسم بدقة ر ً
العنف.
الوطن لإلحصاء عملية إنشاء آليات الستخراج البيانات من أجل وضع ر
مؤشات
ً
فً أنتيغوًا وبربودا ،يقود المكتب
أهداف التنمية المستدامة للمساعدة عىل وضع إطا ًر لرصد وتقييم تنفيذ هذه األهداف بالتعاون م ع الوزارات
والوكاالت الحكومية المعنية ،فضال عن ر
الشكاء فً التنمية ومنظمات المجتمع المدنً.
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ً
إجماىل
مؤش
منصة ديوا ) ) Dewaهً لوحة معلومات متكاملة لرصد ر ً
الوطن فً
ً
السعادة الوطنية ،وأهداف التنمية المستدامة ،والتقدم اإلنمانً
بوتان .وتتيح المنصة إجراء تحليل أحدث لحالة ر
مؤشات أهداف التنمية
المستدامة وكذلك للوضع الحاىلً للثغرات فً البيانات ومدى توفرها.
عن طيف
بي البيانات الموحدة ر ً
وتهدف لوحة المعلومات إىل الجمع ر ً
ر
ف ذلك البيانات المحدثة للمؤشات فً الخطة الخمسية
واسع ،بمًا ً
الثانية ر
عشة ،ومجاالت النتائج الرئيسية الوطنية ،وإجماىلً السعادة
الوطنية.

البيانات

ف إندونيسيًا إىل جانب
اهقي لعام ً 2018
أجريت الدراسة االستقصائية الوطنية للتجربة الحياتية لألطفال والمر ر ً
دراسة مماثلة عن المرأة .وخلصت هاتان الدراستان الشاملتان لعدة قطاعات إىل أن العنف ضد األطفال والعنف ضد
المرأة همًا من المشاكل الحادة النً أثرت فً العديد من النساء واألطفال .وخلصت الدراستان إىل أن واحدة من كل
بي  15و  64سنة قد تعرضن للعنف البدنً أ ًو الجنشً فً مرحلة مًا من مراحل
ثالث نساء وفتيات تناوح أعمارهن ر ً
ف المائة من الفتيات ونسبة  7,61فً المائة من
حياتهن .وعالوة عىل ذلك ،خلصت الدراستان إىل أن نسبة ً 62
الفتيان الذين تناوح أعمارهم ربيً  13و  17سنة تعرضوًا للعنف .وتقوم الحكومة حاليًا بتحليل البيانات المستمدة
النامج والسياسات.
استيً للحصول عىل معلومات عن األسباب والمخاط ًر والعوامل الوقائية لتسنشد بهًا ر
من الدر ر

ستستحدث وزارة التنمية االجتماعية واألمن ر
ش
ف تايلند قاعدة بيانات عن العنف ضد األطفال والنساء واأل ً
البشي ً
فً إطا ًر ر
مشوع البيانات الضخمة لألشة ،الذي سيكون قاعدة البيانات المركزية للخدمات األشية النً تربط ر ً
بي
جميع الوكاالت المعنية.
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بعض األفكار الختامية
أحرز تقدم كبير نحو إعمال حقوق الطفل منذ اعتماد خطة عام  ، 2030لكن الجائحة تهدد بتأخير المكاسب التي تحققت أو حتى بعكس مسارها.
وفي سياق تقييمنا إلجراءات التصدي للجائحة حتى اآلن ومحاولتنا النظر إلى المستقبل ،يجب اعتبار مرحلة ”إعادة البناء على نحو أفضل“ فرصة
إلرساء عقد اجتماعي جديد ال يركز على البالغين فحسب ،بل يركز أيضا على األطفال ،ويمهد الطريق القتصادات أكثر استدامة وقدرة على
الصمود ويعزز تنمية رأس المال البشري.
واألفكار التالية مستقاة من تواصلنا مع الدول األعضاء وقراءتنا لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021التي ركزنا فيها على الروابط بين
أهداف التنمية المستدامة وحماية األطفال من جميع أشكال العنف؛ وكيفية استجابة الحكومات لتحديات التصدي للعنف قبل الجائحة وأثناءها؛ وكيفية
عمل النهج المتكامل للوقاية واالستجابة.

ضرورة اتباع نهج متكامل إزاء رفاه األطفال
يواجه األطفال مختلف مخاطر العنف في جميع البيئات .وتعني المجموعة الواسعة من دوافع العنف ومظاهره أنه مرتبط بجميع أهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر؛ ولذلك ،فإن اتباع نهج متكامل في معالجة أهداف التنمية المستدامة أمر أساسي للقضاء على العنف ضد األطفال .ويتطلب
ذلك ضمان تقديم خدمات متكاملة وشاملة لعدة قطاعات تتضمن خدمات رعاية األطفال والتعليم والرعاية الصحية ،بما في ذلك الصحة النفسية،
والعدالة ودعم األسرة ،فضال عن الحماية االجتماعية لألطفال ولمقدمي الرعاية لهم .ومن األهمية بمكان أن تد َمج أطر السياسات العامة التي
تتناول حماية األطفال من العنف في خطط التنمية الوطنية بشكل كامل.
وهناك ممارسات وإنجازات جيدة بشأن الكيفية التي يمكن بها لنهج متكامل أن يعزز حماية األطفال ورفاههم لم تدرجها الدول األعضاء في
استعراضاتها الوطنية الطوعية .ونأمل أن تتشجع الدول األعضاء ،من خالل تسليط الضوء على أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة
والجهود التي تبذل للتصدي للعنف ضد األطفال وتعزيز بيئة توفر لهم الحماية ،من جهة ،وأهمية اتباع نهج متكامل للتصدي للعنف ،من جهة
أخرى ،على تقديم تقارير عن هذه المبادرات في االستعراضات الوطنية الطوعية التي تجريها في إطار التعجيل بتنفيذ خطة عام  2030برمتها.
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تسليط الضوء على الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد األطفال والتصدي لها
يتزايد عدد الحكومات التي تبلغ في استعراضاتها الوطنية الطوعية عما تحرزه من تقدم في مجال القضاء على العنف ضد األطفال ،مثل زواج
األطفال ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،وعمل األطفال ،واالتجار باألطفال .وتجدر اإلشارة إلى أن العنف يحدث في سلسلة متصلة سواء
على اإلنترنت أو خارجه.

ويمكن لطفل واحد أن يتعرض ألشكال متعددة من العنف في بيئات مختلفة .وينبغي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ عنها أن يعكسا النطاق
الكامل للعنف الذي يتعرض له األطفال.

حماية أكثر الفئات ضعفا
حددت دول أعضاء عديدة محنة األطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة (مثل األطفال المتنقلون ،واألطفال الذين يعيشون في الشوارع ،واألطفال
ذوو اإلعاقة ،واألطفال المنتمون إلى جماعات األقليات العرقية واللغوية واألقليات من الشعوب األصلية ،واألطفال المنتمون إلى األقليات الجنسية)
وسلطت الضوء عليها ،ولكن لم يكن هناك سوى عدد محدود من التقارير التي تفيد بما يجري القيام به لمعالجة وضعهم وتعزيز البيئة التي توفر
لهم الحماية .ونشجع الدول األعضاء على تبادل إجراءاتها وخبراتها في مجال التعامل مع األطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة في
استعراضاتها الوطنية الطوعية.

أهمية التعاون مع المنظمات اإلقليمية
أشار العديد من االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021إلى التعاون مع هيئات األمم المتحدة اإلقليمية أو الهيئات الحكومية الدولية في معالجة
المسائل المتصلة بالعنف ضد األطفال ،ال سيما في الدراسات المشتركة وتجميع البيانات .وتابع مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف
ضد األطفال جميع منتديات التنمية االجتماعية اإلقليمية لعام  ، 2021وأعرب عن تفاؤله حيال االهتمام الذي يحظى به تبادل الممارسات الجيدة
والمعارف بشأن قضايا األطفال مع الدول األعضاء.

نهج شامل لألمم المتحدة بأكملها
الحظ مكتب الممثلة الخاصة أيضا األثر اإليجابي الذي يمكن أن يحدثه اتباع نهج على نطاق المنظومة
لدعم إعداد االستعراض الوطني الطوعي على الصعيد الوطني .وعندما يعمل فريق األمم المتحدة
القطري بأكمله معا (حيثما يوجد) لدعم الحكومة المضيفة لضمان التركيز على األطفال ،فإنه يحدث
فرقا هاما في عملية االستعراض واإلبالغ عنها.
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األطفال هم فئة متميزة لها حقوق متميزة
يجب أن نضمن أن قضايا األطفال بوصفهم فئة متميزة تحتل مكانة عالية في الخطط العالمية واإلقليمية والوطنية .ومع التشديد على أهمية نهج
دورة الحياة ،فإن لألطفال احتياجات متميزة وهم أصحاب حقوق قانونية متميزة .ويجب أن نضع دائما في اعتبارنا أن األطفال هم الصغار في
السن الذين تقل أعمارهم عن  18عاما .وينبغي لالهتمام بالشباب وإبراز دورهم على نحو متسق أن ينعكس من خالل االهتمام باألطفال وإبراز
دورهم على نحو متسق .وينبغي لنا أن نتوخى تحديد الفئة المقصودة عند اإلشارة إلى ”األطفال“ وإلى ”الشباب“ ألن ذلك يساعد على تتبع مختلف
معدالت التقدم والتنمية والتحديات المصادَفة في جميع مراحل دورة الحياة.

لألمي العام المعنية بالعنف ضد األطفال عىل استعداد لتقديم المساعدة
ر ً
يظل مكتب الممثلة الخاصة
والدعم إىل جميع الدول األعضاء فيما تضطلع به من أعمال من أجل تحقيق رؤية خطة عام  2030المتمثلة
فً عالم يعيش فيه األطفال دون خوف ودون عنف
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األطفال بوصفهم عوامل تغيير
مشاركتهم النشطة في االستعراض الوطني الطوعي
العنف ال يمكن تبريره
كافة أشكال العنف ضد األطفال يمكن منعها.

مقدمة
تتوخى خطة التنمية المستدامة لعام  2030تحقيق ”عالم يستثمر في أطفاله
وينمو فيه كل طفل بعيدا عن إسار العنف واالستغالل“ . 1وتؤكد أيضا أن
”األطفال والشباب إناثا وذكورا هم عوامل التغيير الحاسمة“ ،وأنهم
سيجدون في أهداف التنمية المستدامة ”مجاال يوجهون من خالله قدراتهم
الالمتناهية في إطار سعيهم الدؤوب إلى إيجاد عالم أفضل“.” 2
إن عملية االستعراض الوطني الطوعي هي فرصة إلشراك ليس الشباب
فحسب ،بل أيضا األطفال بوصفهما الجيل الحالي والجيل المقبل من عوامل
التغيير لبناء عالم صحي وآمن وعادل وشامل للجميع وقادر على الصمود،
مع الحفاظ على األطفال في مأمن من األذى وعدم ترك أحد خلف الركب.

وركزت األفكار حول اإلبالغ في االستعراضات الوطنية الطوعية لعام
 2021التي طرحها مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد
األطفال على كيفية قيام الدول األعضاء باإلبالغ عن القضايا المتعلقة
بالعنف ضد األطفال في استعراضاتها الوطنية الطوعية.
وفي هذه الوثيقة المرفقة ،نسلط الضوء على بعض األمثلة المستقاة من
االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021والتي توضح كيف تقوم الدول
األعضاء بإشراك األطفال في عملية االستعراض الوطني الطوعي التي
تجريها ،وكذلك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،ونقدم بعض النصائح
العملية حول هذا الموضوع لتسترشد بها الدول األعضاء التي تعد
استعراضاتها الوطنية الطوعية في عام  2022وما بعده.

إن عملية االستعراض الوطني
الطوعي هي فرصة إلشراك ليس
الشباب فحسب ،بل أيضا األطفا ل
بوصفهما الجيل الحالي والجيل المقبل
من عوامل التغيير لبناء عالم صح ي
وآمن وعادل وشامل للجميع وقادر
على الصمود ،مع الحفاظ على
األطفال في مأمن من األذى وعدم
ترك أحد خلف الركب.

وآمل أن يؤدي تبادل هذه األمثلة واألدوات إلى تشجيع الدول األعضاء على
تعزيز مشاركة األطفال بصورة أكثر منهجية في بناء عملية لالستعراض
الوطني الطوعي تكون أكثر مراعاة لألطفال وفي التنفيذ المركّز على
األطفال لخطة عام  . 2030وأعتقد أن األطفال ،بوصفهم عوامل تغيير من
أجل عالم أفضل ،يجب أن يضطلعوا بدور نشط في هذه العملية.

نجاة معال مجيد
الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال

1.
2.

 ،الفقرة  8من المقدمةhttps://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A.
 ،الفقرة https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A . 51
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وف عام  ، 2021أفاد حواىل نصف
ف عملية إعداد التقريرً .
ف كل عام ،يذك ًر عدد منايد من االستعراضات الوطنية الطوعية مشاركة األطفال ً
ً
االستعراضات بأن األطفال شاركوًا فً إعدادهًا بطرق مختلفة.
ف
وتتضمن الفروع التالية أمثلة من االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021النً أبلغت فيهًا الدول األعضاء عن كيفية مشاركة األطفال ً
اإللكنونية أ ًو
ً
عملية االستعراض ،وهً :تبادل اآلراء حول األساليب مثل الدراسات االستقصائية واستطالعات الرأي؛ واالجتماعات
كن ،والتواصل مع صانغً القرارات ،مثل الهيئات ر
التشيعية الوطنية؛ والمشارك ة فً اجتماعات األمم
الحضورية ،بمًا فً ذلك مجموعات الن ر
المتحدة.

ف هذًا الموج ًز ليست شاملة وال تتضمن سوى الحاالت النً يمكن أن نجد فيهًا بعض التفاصيل عن
ومن المهم اإلشارة إىل أن األمثلة الواردة ً
ف قراءتنًا لالستعراضات الوطنية الطوعية أن هناك أمثلة
كيفية مشاركة األطفال (دون سن  ) 18بنشاط فً هذه العمليات .والحظنًا أيضًا ً
تشن فقط إىل ”الشباب“ أو ”صغا ًر السن“ دون تحديد الفئة العمرية.
أخرى ر ً

أسلوب المشاركة :الدراسات االستقصائية واستطالعات الرأي
ن من األطفال.
تشكل الدراسات االستقصائية واستطالعات الرأي وسيلة معنفًا بهًا لجمع وجهات النظ ًر من مجموعة واسعة وعدد كب ر ً
وأبلغت عدة دول أعضاء عن تجربتهًا فً استعراضاتهًا الوطنية الطوعية.
سناليون ،أجري فً أيار/مايو  2021استطالع للرأي باستخدام منصة  U-Report 3تناول تصورات األطفال
ً
فق ر
والشباب (الذين تناوح أعمارهم ربيً  15و  35عاما) بشأن أث ًر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فً البلدً .وركزت
ُ
نتائج هذه الدراسة االستقصائية
ً
الدراسة االستقصائية عىل األهداف  3و  4و  8و  13و  . 16واستكملت
الن جمعت من أدوات أخرى بشأن نفس األهداف.
الشهادات ً

عن منصة  ، U-Reportمع األخذ فً االعتبا ًر تبادل
وأفادت أوغندًا بأن استطالع الرأي الذي أجرته فً عام  2020ر ً
الخنات المكتسبة من السنوات السابقة ،جمع  23 324ردًا من األطفال والشباب حول آرائهم بشأن تنفيذ
ر
استطالع
ً
ف المائة من األطفال والشباب الذين أجابوًا عىل
أهداف التنمية المستدامة .وأظهرت النتيجة أن ً 60
ف
الماضيي.
رً
رً
العامي
الرأي تعرضوًا لشكل من أشكال العنف ً

وف السويد ،أجرت وزارة الخارجية ورابطة األمم المتحدة السويدية
ً
والمجلس الوطنً لمنظمات الشباب السويدية دراسة استقص ائية
لجمع أصوات األطفال والشباب حول الكيفية النً ينبغً للعالم أن
نش الدراسة االستقصائية
يحقق فيهًا أهداف خطة عام  . 2030وتم ر ً
عىل مواقع التواصل االجتماعً فً حملة تحت هاشتاغ
 Iraisedmyvoice.وباإلضافة إىل ذلك ،أبلغت السويد أيضًا عن
#
ُ
حلقة عمل نظمت لطالب المدارس فً المرحلة الثانوية العليًا والشباب
بي الج ر ً
لمناقشة الحلول المتعلقة بقضايًا الصحة والمساواة ر ً
نسي
البيولوح.
ر ً
والمساواة والمناخ والتنوع
31
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 U-Reportمنصة أنشأتها منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)  ،وهي متاحة عبر التواصل بالرسائل النصية القصيرة
وفيسبوك وتويتر حيث يعبر الشباب عن رأيهم ويكونون عامل تغيير إيجابيا في مجتمعاتهم.
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تبي مشاركة منظمات المجتمع المدنً جزءًا هامًا من عملية
الن ر ً
وفً زمبابوي ،شكلت البالغات الخطية ً
االستعراض الوطنً الطوعً .واعتمد الفريق المرجغً لمنظمات المجتمع المدنً لوحة نتائج استطالع آراء الناس،
الن
أكن من  80منظمة ،بمًا فً ذلك المنظمات ً
وهً أداة  ، People's Scoreboardلجمع المعلومات من ً
تعمل مع األطفال

أسلوب المشاركة :االجتماعات ومجموعات التركيز مع األطفال
كثن من األحيان المناب ًر
الن اجتمعت بهًا مع األطفال وأجرت حوارات معهم ،مستخدمة فً ر ً
أبلغت الدول األعضاء عن الكيفية ً
اإللكنونية أثناء الجائحة ،لالستماع إىل وجهات نظرهم وآرائهم بشأن المسائل المتعلقة برفاههم وبأهداف التنمية المستدامة.
الن تنطوي عىل
األكن تنظيمًا ً
ً
وغنه من النهج
ً
ومن األمثلة عىل ذلك عقد اجتماع مخصص إلعداد االستعراض الوطنً
الطوع ر
التواصل المستم ًر مع األطفال ،مثل برلمانات األطفال .وترد فيمًا يىلً أمثلة قليلة ذكرت فيهًا بعض التفاصيل حول مشاركة
األطفال.

أكن من  100منظمة لألطفال والشباب .وفً
يتألف مجلس األطفال والشباب فً الجمهورية التشيكية من ً
ع.
كن تابعة للمجلس فً إطا ًر عملية االستعراض الوطنً الط ًو ً
نيسان/أبريل  ، 2021اجتمعت مجموعة تر ر ً
كي  ،جزءًا من التق ًرير .وساهم
كن ،بمًا ً
ف ذلك االقتباسات من المشار ر
وشكلت نتيجة مناقشة مجموعة الن ر
توفن معلومات تستند إىل بياناته ودراساته االستقصائية وأنشطته.
المجلس أيضًا فً االستعراض عن طريق ر ً

ف ذلك
ممثليً من الفئات الضعيفة  ،بمًا ً
كن مع
وف إندونيسيا ،أجريت سلسلة من مناقشات مجموعات الن ر ً
ً
ر
األطفال والشباب .وعقدت أيضًا مشاورات واجتماعات إعالمية بشأن أهمية منظو ًر حقوق اإلنسان بدعم من
مفوضية حقوق اإلنسان.
ُ
اض ُفً نيسان/أب ًريل  2021بحضور
وف باراغواي ،نظمت مناقشة مع العديد من أصحاب المصلحة فً شكل افن ً
ً
وخناء وطنيون من مختلف القطاعات .ونظم هذًا االجتماع فً رشاكة مع
 110مشار ر
كي  ،بينهم أطفال ومراهقون ر
اهقي.
اإلنمان واليونيسف ووزارة األطفال والمر ر ً
ً
برنامج األمم المتحدة

وفً إسبانيا ،نظمت وزيرة الدولة لخطة عام  ، 2030باالشناك مع مكتب
اليونيسف فً إسبانيا ،مشاورة مع األطفال لمعرفة شواغلهم ًوإدماجهًا فً
اسناتيجية التنمية المستدامة لعام  . 2030وفً ر
تشين األول/أكتوبر
ُ
 ، 2020عقدت مشاورات خالل االجتماع الحكومً السادس لمجالس
بي  8سنوات و
المشاركة المحلية ،شارك فيه  192طفال تناوح أعمارهم ر ً
ُ
 17سنة من  16إقليمًا يتمتع بالحكم الذانً .ونتيجة للمشاورات  ،قدم إىل
اهقي لعام  ، 2020الذي يعكس أصواتهم
الحكومة بيان األطفال والمر ر ً
ومقنحاتهم فيمًا يتعلق بكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
32
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وفً تونس ،عقدت وزارة األشة والمرأة والطفولة وكبا ًر السن ،ومرصد حماية حقوق الطفل ،ر
وشكاء آخرون ،دورة
استثنائية رلنلمان األطفال فً نيسان/أبريل  . 2021وشارك فً االجتماع  25برلمانيًا من األطفال من المحافظات
ُ
الخمس وقيادة الجهات ر
الشيكة المنظمة .وطلب من كل برلمانً طفل أن يعرض أفكاره بشأن تونس النً يحلم
االستعراض
ً
الن أدرجت فً
بها .وفً االجتماع ،اطلع األطفال عىل خطة عام  2030وتبادلوًا أيضًا وجهات نظرهم ً
النلمانيون األطفال مشاري ع تتعلق بكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  1و  3و  4و5
ً
الوطن الطوعً .وينفذ ر
ف مجتمعاتهم المحلية خالل واليتهم.
و  8و ً 16

لمانيي األطفال من جميع المناطق بشأن أهداف التنمية المستدامة فً
الن ر ً
وبالمثلً ،
ف ناميبياُ ،تمت استشارة ر
لألمي العام المعنية
رً
تموز/يوليه  . 2021ونظمت المشاورة بدعم من اليونيسف ،وبحضو ًر الممثلة الخاصة
بالعنف ضد األطفال .وشارك برلمانً من األطفال فً العرض الذي قدمه المدي ًر العام للجنة التخطيط الوطنية فً
السياش الرفيع المستوى المعنً بالتنمية المستدامة.
ً
المنتدى

وذكرت بلدان أخرى المشاورات وأوجه التواصل مع الشباب أ ًو صغا ًر السن فً إطا ًر عملية االستعراض الوطنً الطوعً أ ًو عمليات
صنع القرا ًر عىل نطاق أوسع ،عىل الرغم من أنه لم يكن واضحًا فً بعض الحاالت مًا إذًا كان ذلك يشمل من تقل أعمارهم عن 18
سنة.

أسلوب المشاركة :في األمم المتحدة وفي المنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة
خالل المنتدى السياشً الرفيع المستوى المعنً بالتنمية المستدامة لعام  ، 2021شارك األطفال
العرض الذي
الممثلي الشباب فً ً
رً
والشباب فً وفود العديد من الدول األعضاء .وشارك أحد
ي.
الوطنيي الطوعي ر ً
رً
قدمته كل من الجمهورية التشيكية وناميبيًا الستعراضيهمًا

وغنهًا من
والحظنًا أيضًا أمثلة أخرى عن مشاركة األطفال فً مؤتمرات األمم المتحدة ر
ف إطا ًر الوفد الوطنً.
المؤتمرات الدولية ً
االستعراض الوطنً
ً
ويمكن أن تكون دعوة ممثىلً األطفال الذين تم التشاو ًر معهم أثناء عملية
ف إطا ًر الوفد الرسمً إىل المنتدى السياشً إجراء من إجراءات المتابعة.
الطوعً ً
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حددت قراءتنًا لالستعراضات الوطنية الطوعية أمثلة قليلة فقط تم فيهًا االعناف بإسهام اإلجراءات النً يتخذهًا األطفال فً تنفيذ
أهداف التنمية المستدامة .ووجدنًا أمثلة محدودة عىل اإلجراءات النً تسهم فً تحقيق الغايات المتعلقة بأشكال محددة من العنف
ضد األطفال ودوافعه من أهداف التنمية المستدامة.
ف جميع أنحاء العالم ،ولكن ال يتم دائمًا إدراجهًا فً االستعراضات الوطنية
ونحن نعلم أن المزيد من األطفال يتخذون إجراءات ً
ف
أكن باإلجراءات النً يتخذهًا األطفال فيمًا يتعلق بكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ً
الطوعية .ونأمل أن يتم االعناف بشكل ر ً
إطا ًر عملية التنفيذ وأن يتم تدوينهًا فً عملية االستعراض الوطنً.

دعم السالمة النفسية
ف أوروغواي ،تم وضع نظام دعم األقران من خالل التحدي الرقمً هاشتاغ  ، MiFórmula#الذي شجع
ً
اهقي عىل تبادل اسناتيجياتهم مع أقرانهم لمكافحة العزلة أثناء الجائحة.
المر ر ً

تغير المناخ
توفن
بتغن المناخ ،بهدف ر ً
المعن ر ً
ً
ف عام  2015فريق األطفال
ف النوي ج ،أنشأت منظمة ً Eco-Agents
ً
والتأثن عىل قدرتهم عىل تحديد مستقبلهم .واجتمع الفريق
رً
صانغ القرارات
ً
مساحة لألطفال إليصال آرائهم إىل
للتعبن عن وجهات نظ ًر األطفال بشأن القضايًا البيئية .وفً كل عام ،يقدم تقري ًر
رً
النلمان والحكومة
بممثليً عن ر
ر
ف مؤتمرات األمم المت حدة المعنية
صانغ القرارات فً الداخل والخارج .ويشارك ممثل ًو الفريق ً
ً
عن عملهم إىل
بتغن المناخُ .
بتغن المناخ لفائدة األطفال ،يتألف من
ويطمح ،عىل المدى الطويل ،إىل ”إنشاء فريق دوىلً معنً ر ً
رً
أطفال من جميع الدول األعضاء فً األمم المتحدة“.

التعرف على أهداف التنمية المستدامة:
تدرينً
أبلغت المكسيك عن برنامج ”“ ، Yo por los 17وه ًو برنامج
ر
المدارس
ً
حول أهداف التنمية المستدامة والمهارات القيادية ألطفال
للننامج
والشباب ،نظمته هيئة تعبئة الشباب .وساهمت أعمال النوي ج ر
ُ
تغن المناخ عرضت عىل
فً اتخاذ مبادرة إلصالح القانون العام بشأن ر ً
مجلس الشيوخ.
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اتخاذ األطفال إجراءات للنهوض بأهداف التنمية المستدامة

قيام مزيد من األطفال بالتحرك
لألميً العام المعنية بالعنف ضد
الن أجراهًا مكتب الممثلة الخاصة
أشارت المعلومات النً ُجمعت بشأن عملية وضع الخرائط ً
ر
أكن من أهداف التنمية المستدامة.
األطفال إىل تحرك األطفال لمعالجة القضايًا من حولهم والنً تتعلق أيضًا بكيفية تنفيذ هدف أ ًو ً
ولقد أطلعتنًا منظمات األطفال واألطفال أنفسهم عىل تحركهم للتصدي لمختلف أشكال العنف ضد األطفال ودوافعه ،فً مختلف
الجنسان  ،واالعتداء والعنف الجنسيان ،والعنف
ً
البيئات ،عىل شبكة اإلنننت وخارجها ،بمًا فً ذلك العقوبة الجسدية ،والعنف
العاطقً والنفش  ،وزواج األطفال ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،وعمل األطفال ،واالتجا ًر باألطفال ،عىل سبيل المثال ال
لتغن
ف جميع أنحاء العالم ويقومون بالتحرك فً سبيل تحقيق العدالة االجتماعية والتصدي ر ً
الحرص .ويرفع األطفال أيضًا أصواتهم ً
المناخ.
وفً إطا ًر هذه التحركات ،يقدم األطفال الدعم ألقرانهم ،ويعلمون ويدربون بعضهم البعض ،ويزيدون الوعً لدى الجمهو ًر عىل نطاق
وأكن أمانًا وعدال للجميع.
ً
أوسع ،ويتعاونون مع حكوماتهم لبناء عالم أفضل
للتغين
رً
اثني من منشوراتنا( :األطفال كعوامل
وندعوكم لالطالع عىل المزيد فيمًا يتعلق باألطفال الذين يقومون بهذه التحركات فً ر ً
اإليجان )  : Children as agents of positive changeو (عندمًا يأخذ األطفال زمام المبادرة )When children take .
رً
the lead.
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بعض األفكار النهائية حول مشاركة األطفال في عملية االستعراض الوطني الطوعي
األطفال خبراء في قضايا األطفال ورفاههم .وإن مرونة األطفال وقوتهم ودورهم القيادي لدعم بعضهم البعض وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية في
أوقات األزمات أمر رائع .فاألطفال يزخرون باإلبداع والنشاط ويوجهونهما نحو إيجاد عالم أفضل .ومن األهمية بمكان أن يواصل مكتبي ،في
إطار أعماله ،إبراز دور األطفال كجهات فاعلة في التغيير اإليجابي.
وتؤدي قراءتنا لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام  2021المتعلقة بمشاركة األطفال إلى األفكار التالية ،مع التركيز على كيفية تعزيز
وتنظيم مشاركة األطفال لجعل عملية االستعراض الوطني الطوعي أكثر مراعاة الحتياجات األطفال .ومن المهم اإلشارة أنه ،خالل تعاطينا مع
الدول األعضاء ،علمنا بحاالت شارك فيها األطفال بنشاط في منع العنف ضد األطفال والقضاء عليه ،وهذه حاالت لم يسلَّط عليها الضوء في
االستعراضات الوطنية الطوعية.

إشراك األطفال من جميع الفئات العمرية
ذكرت بعض الدول األعضاء ،على وجه الخصوص ،مشاركة األطفال بنشاط في عملية االستعراض الوطني الطوعي ،في حين ذكرت دول
أخرى الشباب أو صغار السن دون تحديد الفئة العمرية .فاألطفال ،باعتبارهم مستفيدين من الحماية وأصحاب حقوق ،هم أصحاب المصلحة
الرئيسيون في جميع القضايا واإلجراءات المتعلقة برفاههم .وينبغي التشجيع على إشراك ليس فقط األطفال المراهقين بل بدءا من األعمار
المبكرة ،مما يعكس الفترات الحرجة لنمو األطفال ونمائهم ،مع مراعاة نهج دورة الحياة .فمرحلتا الطفولة والشباب ليستا قائمتين بمعزل عن
المراحل األخرى ،بل هما سلسلة متصلة.

تمثيل أكثر الفئات ضعفا وإسماع صوتهم
عند التخطيط لمشاركة األطفال في إعداد االستعراض الوطني الطوعي ،ينبغي مراعاة تمثيل األطفال
المشاركين في العملية .وستختلف فئات األطفال المستضعفة أو المهمشة حسب سياق البلد ،ولكن ينبغي
لجميع الدول األعضاء أن تنظر في تلبية احتياجات األطفال الذين يعيشون في سياقات هشة وإدراجها في
عمليات االستعراض .وتزداد قابلية التعرض للعنف لدى الفئات التالية :األطفال الذين يعيشون في المناطق
التي تتأثر سلبا بتغير المناخ ،واألطفال المتنقلون ،وأطفال الشوارع ،واألطفال ذوو اإلعاقة ،واألطفال
المنتمون إلى جماعات األقليات العرقية واللغوية واألقليات من الشعوب األصلية ،واألطفال المنتمون إلى
األقليات الجنسية.
وأفادت أيضا عدة دول أعضاء باستخدام وسائل على اإلنترنت مثل استطالعات الرأي والدراسات
االستقصائية وتنظيم اجتماعات افتراضية للتشاور مع األطفال .وأفادت أيضا في الوقت نفسه بالحاجة إلى
سد ’الفجوة الرقمية‘ .فقد ال يتمكن األطفال الذين يعانون من أوضاع هشة من الوصول بشكل منتظم إلى
وسائل المشاركة مثل منظمات األطفال التي تسهل هذه العملية (بما في ذلك المدارس) أو المعلومات أو
اإلنترنت .ويلزم بذل جهود إضافية لضمان مشاركة األطفال على نحو أكثر شموال.
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استمرار مشاركة األطفال
تعتبر عملية االستعراض الوطني الطوعي منصة مهمة لضمان مشاركة األطفال األخالقية والشاملة للجميع والهادفة في خطة عام . 2030
وهي فرصة إلشراك األطفال والشباب بوصفهم جهات رئيسية تقدم المعلومات والمدخالت ،وعناصر تغيير لبناء عالم أكثر صحة وأمانا
وعدال وشموال للجميع وقدرة على الصمود .ولهذا السبب ،يجب أن تكون مشاركة األطفال في عملية االستعراض الوطني الطوعي عملية
مستمرة ،وليس حدثا لمرة واحدة.
ويلزم إشراك األطفال في متابعة أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها ،قبل االستعراضات الوطنية الطوعية وبعدها وخاللها ،في إطار الشراكات
الواسعة النطاق ،جنبا إلى جنب مع المنظمات التي تركز على األطفال والتي يقودها األطفال .وعندما تعتمد عملية االستعراض نهجا متعدد
أصحاب المصلحة ،بحيث تستفيد من غنى الخبرات والمعارف الذي يحملونه ،تحدث فرقا هاما في إعداد التقارير .ونأمل أن نر ى المزيد من
األمثلة التي يعترف فيها باألطفال بوصفهم شركاء نشطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توثيق العملية
ذكر العديد من التقارير األطفال المشاركين في عملية االستعراض الوطني الطوعي دون إدراج الكثير من التفاصيل حول كيفية مشاركتهم في
العملية .ونشجع الدول األعضاء على إدراج مزيد من المعلومات عن كيفية عمل الحكومات مع األطفال للتأكد من تضمين تقاريرها آراء
األطفال وصدى أصواتهم .وسيساعد توثيق العملية ،وتقاسم النجاحات ،والتفكير في الدروس المستفادة على تعزيز ثقافة المشاركة الشاملة
والهادفة لألطفال ،مما سيساعد األطفال على أن يكونوا مواطنين فاعلين ومسؤولين.

اإلقرار بالدور الناشط لألطفال في االستعراض الوطني الطوعي
خالل تواصلنا مع الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة واألطفال والشباب ،تعلمنا الكثير عن كيفية تحرك
تمس في رفاههم.
األطفال في مجتمعاتهم المحلية في جميع أنحاء العالم لمعالجة القضايا التي ّ

والحظنا أيضا في الوقت نفسه أن هذه التحركات تسهم أيضا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،ولكن كثيرا ما ال يعترف بها في
االستعراضات الوطنية الطوعية.

لألميً العام المعنية بالعنف ضد األطفال عىل استعداد لتقديم المساعدة
يظل مكتب الممثلة الخاصة
ر
والدعم إىل جميع الدول األعضاء فيما تضطلع به من أعمال من أجل تحقيق رؤية خطة عام  2030المتمثلة
فً عالم يعيش فيه األطفال دون خوف ودون عنف.
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نصائح لتنظيم التشاور مع األطفال
التشاور مع األطفال هو وسيلة معترف بها إلدراج آراء األطفال ووجهات نظرهم في عملية االستعراض
الوطني الطوعي .وتتيح أوجه التعاطي المباشر مع األطفال إجراء محادثة أكثر تعمقا إلثراء التقرير .ويلزم
في الوقت نفسه اتخاذ تدابير احترازية مثل الممارسات المتعلقة بحماية الطفل.

- 1هيئة التنسيق:
تشكل الحكومات في كثير من األحيان لجنة تنسيق مشتركة بين الوكاالت لتيسير إعدا د
االستعراضات الوطنية الطوعية .ويتعين التأكد من إشراك األطفال باعتبارهم فئة من الجهات
صاحبة المصلحة التي يتم التشاور معها .ويمكن أيضا التشاور مع كيانات أخرى مثل اليونيسف.
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التواصل مع األطفال:

تحديد منظمات األطفال التي ستشارك في المشاورات .ويمكن أن تكون هذه المنظمات منظما ت
محلية أو وطنية ،بما في ذلك المدارس ،ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع األطفال،
والمنظمات التي يقودها األطفال ،والمؤسسات التي تعمل مع مجموعات مختلفة من األطفال
(األطفال ذوو اإلعاقة ،واألطفال الالجئون ،واألطفال المخالفون للقانون ،والمجموعات الريا ضية،
والمنظمات القائمة على العضوية ،وغيرهم).
التأكد من شمولية العملية ومن التشاور مع األطفال في البيئات الضعيفة  .والنظر في تنظيم أكثر من
مناسبة/واتباع أكثر من طريقة للتشاور لكي تشمل األطفال من مختلف الفئات العمري ة والخلفيات
واألطفال المعرضين ألوجه مختلفة من العنف.
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طريقة التشاور:

االتفاق مع األطراف المشاركة على طريقة للتشاور واإلبالغ وإدراج النتائج في االستعراض الوطني
الطوعي  .وينبغي للتشاور أن يحدد المسائل التي يمكن ترجمتها إلى تشريعات وسياسات وممارسات وما إلى
ذلك  .ويوصى أيضا بإشراك األطفال في أبكر مرحلة ممكنة في األعمال التحضيرية .
وتتضمن بعض أساليب المشاورات ما يلي:
دعوة ممثلي األطفال إلى التواصل مع الحكومة
•
قيام األطفال بتنظيم المشاورات فيما بينهم واإلبالغ عن النتائج
•

ويوفر التشاور مع األطفال فرصة عظيمة لنقل المعرفة إلى األطفال وبناء قدراتهم  .ويتعين تنظيم التشاور
بحيث يشمل متحدثين من أصحاب الخبرات وتمارين جماعية مما يتيح لألطفال إمكانية اكتساب معرفة أكبر
بأهداف التنمية المستدامة وكذلك بعملية االستعراض الوطني الطوعي .
والنظر أيضا في تنظيم أكثر من شكل من أشكال التشاور مع األطفال  .وفي عام  ، 2021أفادت بعض الدول
األعضاء بإجراء أشكال متعددة من التشاور مع األطفال ،على سبيل المثال ،من خالل إجراء دراسة
استقصائية إلكترونية لألطفال باإلضافة إلى مجموعة تركيز مع مجموعة من الطالب ،ودعوة طفل للمشاركة
في الوفد الرسمي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

نصائح لتنظيم التشاور مع األطفال
نصائح حول إجراء الدراسات االستقصائية عبر اإلنترنت أو بالحضور
الشخصي
تركز الدراسات االستقصائية اإللكترونية عادة على مواضيع معينة وتتضمن عددا محدودا من األسئلة .وعلى الرغم من أنها
تتطلب الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات ،وقد تحتاج إلى تحليل مفصل للبيانات ،فإنها توفر أيضا طريقة عملية لتلقي عدد كبير
من آراء األطفال
•
•
•
•
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وضع مجموعة موجزة من األسئلة بلغة تتناسب مع أعمار األطفال وتراعي احتياجاتهم .وينبغي أيضا أن تتوفر
اللغات المحلية ولغة اإلشارة وغيرها من الطرائق لضمان إمكانية الوصول إلى جميع األطفال.
اختبار أداة الدراسة االستقصائية مع األطفال لتلقي التعليقات.
قد يكون من المفيد العمل مع جهات شريكة ،مثل منظمات المجتمع المدني التي تركز على األطفال ،أو المؤسسات
األكاديمية ،أو وكاالت األمم المتحدة.
من المهم أيضا إقامة توازن بين حق األطفال في الحماية وحقهم في التعبير .ويجب أن يكون مبدأ عدم إلحاق
الضرر المبدأ األساسي. .

اإلبالغ عن النتائج في االستعراض الوطني الطوعي

اإلشارة إلى مشاركة األطفال في القسم المعني بموضوع ’السياسات والبيئة المواتية ،ال سيما في إطار ’عدم
ترك أحد خلف الركب‘  .والتأكد من إدراج معلومات عن عملية مشاركة األطفال ،مثل تواتر التشاور،
ومراعاة الفئات العمرية ،وتوفير المواد المراعية الحتياجات األطفال في االجتماعات ،وما إلى ذلك .
إدراج شواغل األطفال وآرائهم ووجهات نظرهم في جميع أجزاء التقرير بشأن كل هدف من أهداف التنمية
المستدامة  .تخصيص فصل منفصل /خاص يجمع قضايا األطفال فيما يتعلق بمختلف أهداف التنمية
المستدامة .
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بعد التشاور  -المتابعة مع األطفال

التأكد من تعميم نتائج التشاور ،بما في ذلك التقرير النهائي ،مع األطفال الذين شاركوا في العملية  .ويمكن أن
يكون ذلك عن طريق إطالع األطفال على االستعراض الوطني الطوعي بلغة يسهل عليهم فهمها .
يمكن أيضا دعوة ممثلي األطفال للمشاركة في الوفد إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى وفي المشاورات
األخرى ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

الموارد الخارجية

دليل التخطيط لمشاركة األطفال

1

The Nine Basic Requirements for Meaningful and Ethical Children’s
 المتطلبات التسعة األساسية لمشاركة مجدية وأخالقيةParticipation (Save the Children)
لألطفال مؤسسة إنقاذ الطفل
 مؤسسةApplying the 9 basic requirements for meaningful and ethical child
participation during COVID-19 (Save the Children) إنقاذ الطفل
Implementation Guide on the Rights of Child Human Rights Defenders
( شبكة حقوق الطفلChild Rights Connect)

•

•
•

حماية األطفال في المناسبات والمشاورات

2

Child Participation Guidelines for Online Discussions with Children
( مؤسسة إنقاذ الطفلSave the Children)
Guide to Keeping Children and Young People Safe at Events (Plan
International)
 الشراكة العالميةChild safeguarding policy for digital events (End Violence)
من أجل القضاء على العنف ضد األطفال
 الشراكة العالمية منChild Safeguarding and Communications (End Violence)
أجل القضاء على العنف ضد األطفال

•
•
•
•

أدوات االستبيان والدراسة االستقصائية

3

The Global Kids Online research toolkit (Global Kids Online)

•

