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تمهيد

Bullبالعربيةموجودغيرالمرجع1 World Health Organ. 2021 Oct 1; 99(10): 730–738.
.2021لعامالمستوىالرفيعالسياسيالمنتدىفيطوعيةوطنيةاستعراضاتقدمتالتي42الـاألعضاءالدولمندولة2.37

نفيذتإلىالراميةاألعضاءالدولجهودبدعمقوياالتزاماملتزمةوإنني

والنهجالجيدةالممارساتتبادلتشجيعخاللمن2030عامخطة
أشكالجميعلبالتصديالمتعلقةالفعالةوالبرامجوالسياساتاالبتكارية

يعترفمتكاملنهجخاللمنوذلكودوافعه،األطفالضدالعنف
.المستدامةالتنميةأهدافبينالقائمةبالروابط

المستوىالرفيعالسياسيوالمنتدىالطوعيالوطنياالستعراضوعملية
الجهوددوحشالمتبادلالتعلمهذالتعزيزاستراتيجيتانفرصتانهما

.الطفلحقوقبشأن

2جميععماجتمعتالمستوى،الرفيعالسياسيالمنتدىلعقدواستعدادا

امعفيطوعياوطنيااستعراضاقدمتالتيتقريبااألعضاءالدول

ةمراعيتكونأنالوطنيةلعملياتهايمكنكيفالستكشاف2021
مماألفريقمعاالقتضاء،عندأيضا،وعملت  .لهموشاملةلألطفال

فيالطفلحقوقتنعكسأنلضمانالمقيموالمنسقالقطريالمتحدة

ضافةوباإل.الطوعيالوطنياالستعراضإلعدادالوطنيةللعمليةدعمهم
تحضيرية،وطنيةسياساتيةحواراتعدةفيشاركتذلك،إلى

.والشبابواألطفالالمدني،المجتمععنبممثلينواجتمعت

تحدةالماألمملجانتنظمهاالتياالجتماعيةالتنميةمنتدياتوتشكل

يةوطناستعراضاتإعدادفياألعضاءالدوللدعمهامةآليةاإلقليمية
وةالدعلتعزيزالمنتدياتهذهمنكالا خاطبت،2021عامففي:طوعية

دالتأكيأعيدوقد.الطفلعلىيركزبشكل2030عامخطةتنفيذإلى
ةالتحضيرياالجتماعاتفيمشاركتيخاللمنالموضوعهذاعلى

صادياالقتالمجلسنظمهاالتيالمستوىالرفيعالسياسيللمنتدى

عةالتابواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارةمنبدعمواالجتماعي
.المتحدةلألمم

بلالالطفل،حقوقحمايةمجالفيالعالمفيالمحرزالتقدمتباطأ

التنميةخطةتحقيققوضمما،19-كوفيدجائحةبسببتراجع،
.2030لعامالمستدامة

حينيفالفترةهذهخاللازدادقداألطفالضدالعنفأناألدلةوتبين
عنفالحاالتكشفعلىالطفلبحمايةالمعنيةالنظمقدرةتعثرت

ة،الجائحبدايةعلىتقريباعامينمروروبعد.1بسرعةلهاوالتصدي
ألطفالانماءعلىاألجلطويلةتداعياتالسلبيةآلثارهاأننعلمبتنا

والمواردالقدراتوتناقصتفشيهازيادةومع.ورفاههموحمايتهم

ألةمسعلىالتعتيميزدادأننخشىالتحدي،لهذاللتصديالالزمة
.األطفالضدالعنف

لمعنياالمستوىالرفيعالسياسيالمنتدىانعقدالخلفية،هذهوإزاء

(المستوىالرفيعالسياسيالمنتدى)2021لعامالمستدامةبالتنمية

19-كوفيدجائحةآثارمنوالمرنالمستدامالتعافي”موضوعهوكان
نميةللتوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصاديةاألبعاديعززنحوعلى

.“...المستدامة

مجموعةعلى2021لعامالمستوىالرفيعالسياسيالمنتدىوركز

لعنف،امناألطفالبحمايةمباشرةتتصلالمستدامةالتنميةأهدافمن
بالفقرالمتعلقةاألهدافالدوافعهذهوشملت.دوافعهعنفضال

عملإنهاءذلكفيبما)الالئقوالعملوالرفاه،والصحةوالجوع
المنتدىواستعرض.المناخيوالعملالمساواة،وانعدام،(األطفال

ا المستدامةالتنميةأهدافمن16الهدفأيضا 2-16الغايةوتحديدا
.األطفالضدالعنفأشكالجميععلىبالقضاءالمتعلقةمنه



مجيدمعالنجاة
األطفالضدبالعنفالمعنيةالعاملألمينالخاصةالممثلة

تمهيد

مناألمثلةبعضاستقينا،3مكتبيأعدهاالتيالثانيةالوثيقةهذهوفي
ترابطكيفيةتظهرالتي2021لعامالطوعيةالوطنيةاالستعراضات

؛العنفأشكالجميعمناألطفالوحمايةالمستدامةالتنميةأهداف

لجائحةاقبلللعنفالتصديلتحدياتالحكوماتاستجابةوكيفية
.واالستجابةللوقايةالمتكاملالنهجعملوكيفيةوأثناءها؛

واضيعالملتوضيحاألمثلةاختيرتوقدشاملة،ليستالوثيقةوهذه

.ودوافعهاألطفالضدبالعنفالمتعلقةالرئيسية

هيو.مفيدةمادةالوثيقةهذهفياألعضاءالدولجميعتجدأنوآمل

تعدالتياألعضاءالدولإلىبالنسبةخاصبشكلمجديةستكون
التقدمعرضفيترغبوالتي،2022لعامطوعياوطنيااستعراضا

.األطفالضدالعنفأشكالجميعإنهاءنحوتحرزهالذي

،2022لعاموىالمستالرفيعالسياسيالمنتدىتسبقالتيالفترةوفي

ةوطنياستعراضاتتعدالتياألعضاءالدولمعأخرىمرةسأعمل
مساعدةولللهم،وشاملةلألطفالمراعيةوطنيةعمليةلتشجيعطوعية

.تعزيزهافي

ضدالعنفآلفةحدوضعفينأملأنيمكنناالأنهراسخااعتقاداوأعتقد

فقر،بالالمتصلةالمستدامةالتنميةأهدافغاياتتتحققلمإذااألطفال
واإلدماجالجنسانية،والمسائلوالعدالة،والتعليم،والصحة،والجوع،

وبناءالمناخوتغيروالهجرة،والمساواة،الالئق،والعملاالجتماعي،

2030امعخطةتنفيذفيالمتسارعالتقدمفإنوبالمثل،.سلميةمجتمعات
.األطفالضدالعنفعلىالقضاءمنتمكنناعدمحالفيسيتعثر

عزيزبتالقويالتزامهاعنمعها،مناقشاتيأثناءاألعضاء،الدولوأعربت

لوقتافيالتسليممعوحمايتهم،األطفالرفاهأجلمنالوطنيةاإلجراءات
.ماليةدقيوفرضإلىللجائحةاالقتصادياألثريؤديأنبإمكانيةنفسه

نظري  الذهنيةفيتحولإلىالحاجةعنالتعبيراألعضاءالدولوكررت
أجلمنيارئيساستثماراباعتبارهاألطفالرفاهعلىاإلنفاقإلىبموجبه

.ومستدامللجميعشاملتعاف  

للتنميةةالوطنيالخططفيينعكسأناألطفالفياالستثمارلهذاوينبغي

خلففلطأيتركدونوتأثيرهاتغطيتهالتعظيماالقتصادي،والتعافي
.الركب

نهجاتباعضرورةعلىشددت  األعضاء،الدولمعتواصليوطوال

لألطفال،المقدمةالخدماتتعزيزأجلمنقطاعاتلعدةوشاملمتكامل
دميومقالضعفاءلألطفالاالجتماعيةالحمايةمنمتينأساسعلىيقوم

وإعادة2030عامخطةلتنفيذأساسياألمرهذاأنوعلىلهم،الرعاية
.19-كوفيدبعدلماأفضلنحوعلىالبناء

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2030_agenda/vnr_analytical_review_arabic_0.pdfالرابطعلى2020عامفيمكتبيأجراهالذياألولاالستعراضعلىاالطالعيمكن3

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2030_agenda/vnr_analytical_review_arabic_0.pdf
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يفاألطفالضدالعنفعلىللقضاءالواعدةالممارساتعلىاإلضاءةكيفية”األعضاء،للدولقدمناهاالتياإلحاطةمذكرةفي

القضاءإلىترميرئيسيةغاياتالمستدامةالتنميةأهدافبهاتتضمنالتيالكيفيةعلىالضوءسلطنا،4“الطوعيةالوطنيةاالستعراضات
فياجهاإدريمكنمختلفةعملمجاالتوحددنا.العنفإلىتدفعالتيالعواملمعالجةوكذلكاألطفال،ضدالعنفأشكالمختلفعلى

الكيفيةتبين2021لعامالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتتقاريرمنمستقاةأمثلةالتاليةالفروعوتقدم.الطوعيةالوطنيةاالستعراضات

الميادينهذهفياألطفالضدالعنفعلىللقضاءالعملمجالفيوالتجاربالمحرزالتقدمعنباإلبالغاألعضاءالدولبهاتقومالتي
.المختلفة

إنهاءنحوزالمحرالتقدمعناألعضاءالدولتقاريرعلىخاصبشكلركزناالطوعية،الوطنيةاالستعراضاتلتقاريرقراءتناوخالل

.2030عامخطةتنفيذتسريعفيومساهمتهااألطفالضدالعنف

اكاتالنطاقالواسعةالتعبئة والشر

كاءلجميعالنطاقالواسعةالتعبئةتشكل ًالشر
ا
ًعامل

 
ً.المستدامةيةالتنمأهدافوتحقيقاألطفالضدالعنفعىلللقضاءأساسيا  

 
تقاريًروف

ًبمًالحة،المصأصحابمختلفلقدراتتعبئتهًاكيفيةعنأمثلةاألعضاءالدولأدرجتالعام،لهذًاالطوعيةالوطنيةاالستعراضات  
 
ذلكف

ًالمجتمعومنظماتالمتحدةاألممكيانات  
المانحة،والجهاتالخاصوالقطاعواإليمانيةالدينيةوالطوائفوالشبابواألطفالالمدن 

.الركبعنشخصأيتخلفعدملضمان

ًالمصلحةأصحابمتعددنهجاتباععناألعضاءالدولمعظموأبلغت  
 
الوطنيةاتهًااستعراضوإعدادالمستدامةالتنميةأهدافتنفيذف

وي    جالدانمركفيهًابمًااألعضاء،الدولوأوضحت.الطوعية ملنهجاتباعهًاكيفيةواليابان،والن 
َّ
ًمنظ  

 
ًالمجتمعنظماتممعالتعاونف  

المدن 
ًاالستعراضعملياتخالل  

ًالوطن  ًتتضمنوجميعهًابها،الخاصةالطوع 
 
ًمخصصًافرعا  

 
الفرقتشاطرهًاوآراءأفكارًايضمتقاريرهًاف

.المصلحةأصحابالمتعددة

مقدمة

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/2020/vnr_doc_final.pdf 4.

.وناميبيار،ومصومدغشقر،وكولومبيا،وقطر،والعراق،وسيراليون،والدانمرك،الشعبية،الديمقراطيةالووجمهورية،الدومينيكيةوالجمهوريةوتايلند،أوروغواي،القائمةتشمل.5

اليونوسيروزمبابويإندونيسيابينهاأعضاء،دولعدةذكرتذلك،إلىوباإلضافة

لمسائلامعالجةفياإليمانيةالطوائفوزعماءالدينيينالزعماءمععملتكيفومصر،
.األطفالضدبالعنفالمتصلة

القطاعمعبنشاطشاركتأنهاأيضا5األعضاءالدولوذكرت

إلىةالرامياإلجراءاتتنفيذأو/واالستعراضعمليةفيالخاص
.المستدامةالتنميةأهدافتحقيق



مشاركة األطفال في عملية االستعراض الوطني الطوعي

ًالمجلسوفًر ًيضمالذيوالشباب،لألطفالالتشيك  إلدراجهللشبابمنظورًاوالشباب،لألطفالمنظمة100منأكن 
ً  
 
ًبمًابالشباب،المتعلقةالمعلوماتوتستند.الطوعيةالوطنيةاالستعراضاتف  

 
واردةمنهممحددينأفرادآراءذلكف

ً  
 
.وأنشطتهاالستقصائيةودراساتهالمجلسبياناتإىلالطوعية،الوطنيةاالستعراضاتف

SDG”مبادرةتهدف Voices Paraguay“بشأناألطفال،فيهمبمنباراغواي،شبابأصواتإسماعإىل
ًوقد.المستدامةبالتنميةالمتصلةالمسائل المتعلقةاغلهمشًوعناإلعرابإىلخاصةبصفةواألطفالالشبابدع 

ًبالتحديات  
ًالبلديواجههًاالن   

 
األولويةذاتائيةاإلنمالمسائلتحديدإىلوكذلكالمستدامة،التنميةتحقيقف

ت.للشباببالنسبة شر
ُ
،التواصلوسائلعىلالردودون درجتاالجتماع 

ُ
ًكذلكوأ  

 
ًاالستعراضف  

ًالوطن  .الطوع 

ًمقابالتأجريت  
 
اليونف ًاالبتدائيةالمدارسطالبمن250حواىلمعسنر  

ًالن  مًافيحكوميةمساعدةتتلق 
متحدةالاألمممنظمةمنبدعمللرأياستطالعوأجري.المستدامةالتنميةأهدافمنالرابعبالهدفيتعلق

اًوالذينوالشباباألطفال)الشبابتصوراتلتسجيلU-Reportأداةباستخدام(اليونيسف)للطفولة حتن 
ًأعمارهم ًبشأن(عاما35و15بير  ًالمستدامةالتنميةأهدافتأثنر  

 
.البلدف

ًاألطفالمشاركةكيفيةعناألعضاءالدولأبلغت  
 
ًالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتإعدادف  

 
والجهود2030عامخطةتنفيذوف

ًاإلشارةأيضًاوالحظنًا.المستدامةالتنميةأهدافلتحقيقالمبذولة  
 
ًف .العمريةفئةالتحديددون“الشباب”إىلموضعمنأكن 

ةكمجموعةاألطفالذكًرحيثأدناهالواردةاألمثلةوُحددت ً.متمنر   
ًًصكعنااألطفال”بعنوانالمصاحبةالوثيقةوتلق  -للتغينر

ًالنشطةمشاركتهم  
 
ًطفالاألمشاركةعناألعضاءالدولإبالغكيفيةعىلأعمقنظرة“الطوعيةالوطنيةاالستعراضاتف  

 
ف

ًالطوعيةالوطنيةاالستعراضات  
 
.2030عامخطةتنفيذوف

5

ًوالمجلسالسويديةالمتحدةاألممورابطةالخارجيةوزارةعملت  
الشبابلمنظماتالوطن 

واصلالتوسائلباستخداماألطفال،فيهمبمنالشباب،أصواتلجمعمعًاالسويدية
، ًكيفبشأناالجتماع   

جتوأدًر.المستدامةالتنميةأهدافيحققأنللعالمينبغ 
ًالمعلومات  

ًجمعهًاتمالن   
 
ًاالستعراضتقريًرمنعدةأماكنف  

ًالوطن  .الطوع 

فيهًابمًاأيضا،الخصوصوجهعىلأخرىأعضاءدولوأفادت
صوتونسوباراغوايإندونيسيًا األطفالأنبوناميبيا،والمكسيكوقنر

ًشكلوًا
 
وأشاًرالطوعية؛الوطنيةاالستعراضاتوضععمليةمنجزءا

ًالشبابمشاركةإىلمنهًاآخًرعدد  
 
طنيةالًواالستعراضاتعمليةف

ًالعمرية،الفئةتحديددونولكنالطوعية، تلكنتكًوقدوبالتاىل 
.(سنة18عنأعمارهمتقلَمنأي)األطفالأيضًاشملتقدالفئات



البناءإعادةسياقفي2030عامخطةمعالوطنيةاإلنمائيةالخططمواءمة
أفضلنحوعلى

امن ًاالستعراضين    
ًالوطن  المستدامةميةالتنأجلمنللتعاونالمتحدةاألممإطاًرتوقيعمعالثالثالطوع 

شد.وتنفيذه(2025-2021)ألذربيجان نهجباعاتوضمانالركبخلفأحدتركعدمبمبدأيً اإلطاًرويسن 
المتحدة،مماألمنالمقدمالدعمفعاليةوزيادةالتعاونلتعميقاألساسيوفًروهًو.اإلنسانحقوقعىلقائم
.2030لعامالمستدامةالتنميةخطةأهدافتحقيقعىلويركًز

ةالثانيةالخمسيةالخطةبوتانحكومةأطلقت ًيتمثلشاملبهدفعشر  
 
عادلمجتمع”نحوالعملف

شد.“الالمركزيةتعزيًزخاللمنومستدامومتجانس ًالخطةوتسن  التنميةدافوأهالوطنيةالسعادةبإجماىل 
ًالسواء،عىلالمستدامة ً-2030لعامالمستدامةالتنميةخطةمعوتتماشر نحًورئيسيةخطوةتمثلوه 

.المتكافئةدامةالمستواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةقبيلمنبأولوياتالمستدامةالتنميةأهدافتنفيذ

اتيجيةتركًز ةلقطًرالثانيةالوطنيةاإلنمائيةاالسن  بمنعالمتعلقةالسياساتتنفيذعىل2022-2018للفن 
اتيجيةوضعخاللمنمنهوالحمايةالفقًر ًاالجتماعيةللحمايةاسن  عامطةخوأهدافمبادئمعتتماشر
اتيجيةوتهدف.2030 ويثمنة،المدنيالحقوقيرعاالجتماعية،للحمايةفعالنظامتحقيقإىلاالسن 

ًالفعالةالمشاركة  
 
.والصحةالكرامةيحفظبمًاكافيًادخالويؤمنالمجتمع،تطويًرف

ايدةأعدادتقوم اتيجيالسنواتالمتعددةالوطنيةاإلنمائيةخططهًابتصميماألعضاءالدولمنمن   الوطنيةاتهًاواسن 

ًالمستدامةللتنمية ًلك  يتعلقفيمًاؤوليةالمسبزمامإمساكهًاوتعزيًزالمستدامة،التنميةأهدافوغاياتأهدافمعتتماشر

ًالصعيدعىلالمستدامةالتنميةبأهداف  
.الوطن 

6

اتيجيةالخطةُوضعت ًالمستدامةللتنميةاالسن   
 
ًكابًوف ًبمًاديفنر يتماشر

ةالخطةهذهمنيتضحوكمًا.المستدامةالتنميةأهدافمع -2017للفن 
امجفإن،2021 ةالحكوميةالنر يعيةالتللهيئةوالمستقبليةاألخنر ةشر العاشر
ً ًحدإىلتتماشر ً.المستدامةالتنميةأهدافمعكبنر  

 
أصدًر،2018عاموف

ًالنظام  
ًاإلحصان   

ًا92الوطن  اتمنمؤشر .المستدامةالتنميةأهدافمؤشر
ًالمعهدأصدًروقد  

37ًلإلحصاءالوطن 
 
ا 40,2ً)مؤشر  

 
منهًا(المائةف

اتإحصائية،معلوماتتصدًرأخرى،وطنيةهيئاتوأصدرت 55ال المؤشر
59,8ً)المتبقية  

 
.(المائةف



لألطفالالحاميةالبيئةتعزيز

ً يعاتتحم  ًاألطفالالتشر  
 
ً.العنفالأشكومختلفواالستغاللالمعاملةسوءمنالتشيكيةالجمهوريةف  

 
وف

ًتويات،المسجميععىلبهتقومدورًاوالقانونيةاالجتماعيةالطفلحمايةلهيئاتفإنالعملية،الممارسة
 
منبدءا

ًالبلديات
ا
شدًاإيجابيا،تحوالبأكملهالنظاموشهد.الوطنيةالمستوياتإىلووصول اتيجيةبامسن  الوطنيةالسن 

ةالطفلحقوقلحماية ً.2018-2012للفن   
 
اتيجية،هذهإطاًروف فذتاالسن 

ُ
ًالحق”مثلوطنيةحمالتن  

 
ف

ةإضافيةموادإعدادويجري.“الطفولة ًللطفل،الفضىلالمصالحدعمعىلتركًز،2029-2021للفن  وتوفنر
ًاآلمنةالرعاية  

 
.المحرومير ًلألطفالالفرصتكافًؤوتحقيقأشية،بيئةف

ًلألطفالالقانونيةواألطًرالشاملةالوطنيةالسياساتأعضاءدولعدةأبرزت  
أيضًاوالحظنًا.فلالطلحمايةعنرصًاتتضمنالن 

ًتتضمنبالمرأةالمتعلقةالشاملةالوطنيةالسياسةأن  
 
ًزمًامالطفل،حمايةبشأنقويًاعنرصًاالحاالتبعضف ً الصلةينر بير

.األطفالضدوالعنفالمرأةضدالعنف

المتعلقةاتهًاسياستعزيًزعناألعضاءالدولوأبلغت.جبهاتعدةعىلللعنفاألطفالتعرضتفاقمإىل19-كوفيدجائحةأدت

ًإىلبوصولهًالألطفال،المقدمةاالجتماعيةبالخدمات .ضعفااألكن 

ًاألطفالفقًرمعدلأنأعضاءدولعدةوالحظت
 
،الفقًرمعدلمنأعىليكونمًاغالبا  

والفال،األطضعفيوضحممًاالوطن 

ًنهجاتباعوعند.األزماتخاللسيمًا ًبمًاالحياة،دورةطوالالممتدةالمخاطًرمنللتخفيفتكامالأكن   
 
نظمخاللمنذلكف

.أفضلبحمايةيتمتعوناألطفالفإنمستدام،بتمويلاالجتماعيةوالحمايةالطفلحماية

ًهذهاالجتماعيةالخدمةسياساتوتسهم  
 
برفاهواالهتمامقًرللفالتصديخاللمنباألطفالالمحيطةالحاميةالبيئةتعزيًزف

ًالتعليموجعلالعقلية،وصحتهماألطفال ًأمانًاأكن  لألطفال،العدالةمنظمراعاةوزيادةالوالدين،ودعمعليه،الحصولوتيسنر

ً ً.المواليدتسجيلوتيسنر ًاألمانشبكةحمايةعىلالحكوماتعملتكيفالتاليةاألمثلةوتبير  ًاالجتماع  .الجائحةأثناءحن 
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مدت
ُ
ًالطفلبحقوقخاصةحزمةاعت  

 
ةالدانمركف أجلمنوذلك،2021-2018للفن 

نطاقيعتوسإىلالحزمةهذهمبادراتإحدىوتهدف.وتمكينهماألطفالإدماجتعزيًز
ًاألطفالحق  

 
ًبقضاياهميتعلقفيمًاإليهمواالستماعالمشاركةف  

 
البلديظامالنف

ًساخنخطعملساعاتأخرىمبادرةوتمدد.األطفاللخدمات دميقلألطفالمباشر
قدرتهمادةوزيبحقوقهم،األطفالتوعيةإىلثالثةمبادرةوتهدف.والمساعدةالمشورة

.معاملتهمإساءةومنعالتكيفعىل

الوطنيةالقانونيةاألطر



لألطفالالحاميةالبيئةتعزيز

بع
ّ
اتيجيةتت ًاالجتماعيةالخدماتلتنميةالوطنيةاالسن   

 
ةأذربيجانريةجمهًوف للفن 

صوتن.االجتماعيةللخدماتالوطنيةالسياساتإزاءشامالنهجًا2021-2027
اتيجية ً إىلتهدفاالجتماعيةللخدماتالوطنيةالسياساتأنعىلاالسن  تحسير

ية،الالمواردوتعزيًزالضعيفة،للفئاتالمتاحةاالجتماعيةالخدماتنوعية بشر
ً ًالدعموتحسير   

ًووضعالقائم،القانون  القدرةعزيًزوتالصلة،ذاتوالقواعدالمعاينر
اتالوتطبيقاالجتماعية،الخدماتمؤسساتشبكةوتوسيعاللوجستية، خنر

.المبتكرةوالتكنولوجياتالدولية
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وعيعزًز ًاالجتماعيةالحمايةدعممشر  
 
ًالتدخلإجراءاتأنغوالف  

 
ًالعملمجالف ةلمساعداالجتماع 

،الضعفمنقاسيةحاالتيعانونالذيناألشخاص النساءًواإلعاقةذويواألشخاصالمسنير ًمثلاالجتماع 
وعوي  هدف.واألطفال ،العملوزارةدعمإىلالمشر اتحكومودعموالمرأة،األشةوضعوتعزيًزاالجتماع 

ًالمقاطعات امجلتحسير  ًالتقنيةوالقدراتوالسياساتالنر  
 
.االجتماعيةالحمايةقطاعف

قرالفمنوالحداالجتماعيةالحماية

م
َّ
قد
ُ
ًمحددةإرشاداتست  

 
القانونإىلتنادًااسالعنفمنوالمراهقير ًلألطفالالشاملةالحمايةبشأنإسبانيًاف

ً ًبأشهللمجتمعالفعالةوالمشاركةالجمهوًرتوعيةيشملبمًا،8/2021التنظيم   
 
كشفهًوالعنفمنعف

.عنهواإلبالغ



ًواالستثماًروالجوعالفقًرمكافحةإن  
 
يالمالرأسف ًالبشر ديكابًوحكومةأولوياتمنه  ًوبعد.فنر ًالتفكنر  

 
ف

40ًأنإىلاإلشارةومعوالشباب،األطفالفقًرمستوىارتفاع  
 
سنة،15عنأعمارهمتقلالسكانمنالمائةف

خذت
ُ
ًات ًاألًشفقًرحدةمنللتخفيفإضافيةتدابنر  

 
ًهذهوشملت.2021عامف دخلنطاقتوسيعالتدابنر

ًاإلدماج ةأشة00029ليشملاالجتماع  ًوُحدثت.فقنر
 
اتيجيةورقةأيضا ًاألمناسن   

ًذويوالتغالغذان   
 
عامف

2014. ً ًالمجلسوأنشر  
ًلألمنالوطن   

ًوالتغذويالغذان   
 
مد،2013عامف

ُ
حقبشأنقانونمرسومواعت

ًاإلنسان  
 
ًكافغذاءعىلالحصولف  

 
امجتنفيذعىلجارً والعمل،2018عامف ًللغداءالوطنيةالنر .المدرش 

ًالمؤتمًرانعقادمنذ  
ًالثامنالوطن  ًللحزبعشر ،الشيوع   

ًالصين  ًالحزبيوىل  أولويةالصينيةمةوالحكًوالشيوع 
ًالمحددالهدفوكان.معتدلبشكلمزدهًرمجتمعوبناءالمدقعالفقًرعىلللقضاءقصوى  

 
المعركةكسبقراًرف

خذالذيالفقًرضد
ُ
ًات  

 
ينف ًتشر  

ً/الثان  سكانجميعبإمكانسيكون،2020عامبحلولأنههًو2015نوفمنر
ًيعيشونالذينالريفيةالمناطق  

 
ًموالتعليوالملبسالغذاءعىلموثوقبشكلالحصولفقًرف والرعايةاإللزام 

ًعاتالمقاطوجميعالفقًرخطتحتيعيشونالذينالسكانجميعوأناآلمن،والسكناألساسيةالصحية  
الن 

ً  
فعونالوطنيةالقائمةعىلالمدرجةالفقًرمنتعان  ًالهدفهذًاتحققوقد.الفقربراثنمنسنرُ  

 
عامنهايةف

.المقررالنحًوعىل2020
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ً  
 
لمانالحكومةاتفقت،2021مايو/أيارف ًوالنر  

 
يقدمالذي،“أوالاألطفال”اإلصالحبرنامجعىلالدانمركف

ًتموياالتفاقويخصص.السابقةالسياسةمنأفضلنحًوعىلالضعيفةواألًشلألطفالمساعدة
ا
ًل

 
2قدرهإضافيا

ًدانمركيةكرونةبليون  
 
ًسيوفًربالكامل،التنفيذمناالنتهاءوبمجرد،2025إىل2022األعوامف

ا
ًستمويل

 
نويا

ًوتشمل.دانمركيةكرونةمليون734قدره احالتدابنر ًالطفلقانوناقن  آلراءالستماعاسيضمنالذي،الدانمرك 
.أفضلنحًوعىلاألطفال

نامجإندونيسيًاحكومةأطلقت،19-كوفيدجائحةخالل ًالنر  
جابةاستوشملت.االقتصاديلإلنعاشالوطن 

ًغبصورةالفقراءومساعدةخاصة،برامجووضعالقائمة،االجتماعيةالمساعدةبرامجتعزيًزالحكومة ةنر مباشر
وطنقديتحويلبرنامجهًو6(PKH)األشةأملوبرنامج.االقتصادياإلنعاشبرامجمختلفخاللمن مشر

10ًيستهدف ً.2020عامبحلولأشةماليير   
 
25ًبنسبةالمساعدةحجمزاد،2020عاموف  

 
ويحسن.المائةف

نامجهذًا ة،األًشحصولفرصالنر عىللسن،اوكباًراإلعاقةذوًوواألشخاصواألطفالالحواملسيمًاوالالفقنر
.والتعليميةالصحيةالخدمات

10اليوميستهدفمشروطةنقديةتحويالتبرنامجوهو،2007عامفي(PKH)األسرةأملبرنامجأ دخل.6

29إلى2018عامفيإندونيسيةروبيةتريليون19منالبرنامجلهذاالمخصصةالميزانيةزيدتوقد.أسرةماليين

الشروطمرةألولح ددتواألطفال،الحواملإلىوباإلضافة.2019عامفي(دوالرتريليون2)إندونيسيةروبيةتريليون

.2018لعام1رقماالجتماعيةالشؤونوزارةالئحةفياإلعاقةذويواألشخاصللمسنينواالستحقاقات



م
ّ
يًاحكومةتسل .األجلالطويلفقًرالحلقةتكًشلنوحدهًاالنقديةالتحويالتوأناألبعادمتعددالفقًربأنمالنر 
ًاألبعادالمتعددالفقًردليلتطبيقالحكومةبدأتوقد  

 
ًمنظوًرمنالفقًرلقياس2016عامف ًبمًاشموال،أكن   

 
ف

عت.والدخلالمعيشةومستوىوالصحةالتعليمذلك ًالصحةوزارةوشر  
 
عىلائمةقمختلفةتدخلإجراءاتف

ًالمدارسأطفاللصالحالتغذية ً.القطاعاتمتعددةوكاالتمعالتعاونخاللمنوالمراهقير   
 
،2019عاموف

ًالتعليموزارةمعالصحةوزارةتعاونت  
 
ًالفطوًربرنامجإطالقف  

ًالمجان  ًالتجرينر  مغذيةيوميةبةوجلتوفنر
ًاألطفاللجميع  

 
ًأدمجالذياالبتدائية،المدارسف  

 
ًالغذاءبرنامجف .لمنخفضاالدخلذاتلألًشالتكميىل 

ًازدهارخطةتقدم ًالثانية،هارامنر   
ًأطلقتالن   

 
ً،2021عامناميبيًاف اتيجيةتدابنر ودعمالشعبلتمكير ًاسن 

ًوالفئاتالفقراء وةتوزي    عةإعادومخططاالجتماعيةالحمايةسياسةقبيلمنسياساتوهناك.ضعفااألكن  الن 
ًاالجتماعيةالحمايةسياسةوتهدف.للفقرللتصديالفقًرعىلوالقضاء  

 
الحمايةنظامتعزيًزإىل2021عامف

ًالقائم،االجتماعية تخذ.للبلدأولويةذلكباعتباًراإلعاقةذويواألشخاصوالفتياتالنساءوتمكير 
ُ
ًوست تدابنر

ً لتعزيًزمحددة ًالتعلمحنر  
ون  .الخاصةجاتاالحتياوذويوالذهنيةالبدنيةاإلعاقاتذويمنلألطفالاإللكن 
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ًاالجتماعيةالحمايةنظاميتبع  
 
ً”!Vamos¡“باراغوايف

 
ًنهجا

 
الحياةنوعيةتحسير ًإىليسغالحقوقعىلقائما

ًالتنسيقالنظامهذًاويعزًز.للجميعالحمايةوتعزيًز ًبير  ً شفافيةاللزيادةعامةمؤسسةثالثير ًمنأكن  وتحسير
.والمجتمعلألًشوالحمايةواالستحقاقاتالخدماتوإدارةجودة

ًبير ًاالجتماعيةالرعايةبرامجمنالمستفيدينعددارتفع 2019ًو2015عام   
 
50ًبنسبةقطًرف  

 
.المائةف

ً والمطلقاتاألراملالمستفيدينفئاتوتشمل ًواألشخاصاإلعاقةذويواألشخاصوالمسنير عىلقادرينالغنر
همواأليتام،المحرومةواألًشالعمل ًالضعيفةالفئاتمنوغنر  

 
اتيجيوتهدف.المجتمعف الحمايةقطاعةاسن 

ةاالجتماعية نعمواطنأييتخلفلئالاالجتماعيةالحمايةنظامموارداستدامةكفالةإىل2022-2018للفن 
.الركب

ًارتفع  
 
3ًمناالجتماعيةالحمايةتغطيةمعدلالنيجًرف  

 
28,75ًإىل2012عامالمائةف  

 
،2018عامالمائةف

ًزللتنفيذنتيجة
َّ
ًبمًاللسياساتالمعز  

 
.الخامسةسنوندواألطفالللحواملالمجانيةالصحيةالرعايةذلكف

ً ة“3Nمبادرة”منالثانيةالمرحلةوتغط  امعبحلولالجوععىلالقضاء”تحقيقعىلوتركًز،2020-2016الفن 
ًالحكومةوعملت.“2021

 
هذهبئةتعوتعزيًزالتغذيةسوءلمعالجةالمحليةالمجتمعاتتوعيةعىلأيضا

ًاألمنانعدامويؤدي.المجتمعات  
 
ًاألمنانعدامإىلوالفقًرالمناطقبعضف  

يؤثًرمًامالتغذية،وسوءالغذان 
.الخامسةسندوناألطفالعىلخاصبشكل

.انالسكأضعفيخدماالجتماعيةالسياساتإزاءنهجًاأوروغوايتقدم
ًإطاًروللحكومة الصحة،بالمتصلةالحقوقمختلفيشملواسعتنظيم 

ًحدإىلويركًز ،األطفالمثلالضعيفةالفئاتحمايةعىلكبنر والمراهقير 
اإلعاقة،ذويواألشخاصواإلنجابية،الجنسيةوحقوقهنوالنساء

ًأصلمنوالمنحدرين  
.أفريق 



ًوالوجمهوريةمارشال،جزًرفيهًابمًاأخرى،أعضاءدولأشارت:الشاملةالصحيةالتغطيةعىلالحصول

وي    ج،ومدغشقر،الشعبية،الديمقراطية ًالجميعإىلسبةبالنالشاملةالصحيةالتغطيةأهميةإىلواليابانوالن   
 
ف

وأنشاملةنتكًوأنيجبالشاملةالصحيةالتغطيةأناألعضاءالدولوالحظت.االجتماعيةالحمايةتعزيًزإطاًر

ًبمًاالصلة،ذاتالخدماتمنمجموعةتضم  
 
.واإلنجابيةالجنسيةوالصحةالعقليةالصحةذلكف
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ًاأًلالفئاتتغطيةلزيادةاألمانوشبكاتاالجتماعيةالحمايةبرامجنطاقالمرصيةالحكومةوّسعت .ضعفاكن 
ًنسبةوارتفعت ًاإلنفاقإجماىل  13,6ًمناألساسيةالخدماتعىلالحكوم   

 
29,8ًإىل2018عامالمائةف  

 
ف

،األمانشبكاتعىلالفقًرمنللحدالمبذولةالجهودتقترًصوال.2020عامالمائة أيضًاملتشبلاالجتماع 
ًكلهًاتسهموالغاز،والكهرباءالغذاءتطالإعانات  

 
ًالتفاوتأوجهمنالحدف  

 
طلق.الدخلف

ُ
و“تكافل”نامجابًروأ

ًالنقديةللتحويالت“كرامة”  
 
وطبرنامجهًو“تكافل”و.2015عامف هًو“كرامة”واألشة،دخللدعممشر

ًالنقديللتحويلبرنامج وطغنر ًالمشر ًمنالمستفيدينعددوارتفع.ضعفاالفئاتألكن  أشة00060مننامجالنر
ً  
 
3,7ًإىل2015عامف وتضاعفتالنساء؛منالمستفيدينمعظموكان،2021مايو/أياربحلولأشةماليير 

انية نامجالمخصصةالمنر  ًتقريبًامراتثالثبنسبةللنر  
 
ةف .2021عامإىل2015عاممنالفن 

التنميةأهدافمن3الهدف:لألطفالالنفسيةالسالمةرعاية

المستدامة

ًللدعمبرنامجًاوبربودًاأنتيغواأدخلت ًالنفش  ًواالجتماع   
 
للطالب؛سيةالنفالصحةرعايةلضمانالمدارسف

رب
ُ
ودوًاوالمعلماتالمعلمونود

ُ
ًللطالبالدعمتقديممنللتمكنالالزمةباألدواتوز .المحتاجير 

ً الناجماألثًربببسالمواطنير ًلجميعالنفسيةبالصحةاهتمامًاالشعبيةالديمقراطيةالًوجمهوريةحكومةتوىل 
ًإىلباإلضافةالطبيعية،الكوارثعنمؤخرًا 19ً-كوفيدتأثنر

 
ةوخالل.حاليا ًفن   

 
معالحكومةتعملهذه،التعاف

كاء نلضمانالشر
ُّ
ًالمهرةالعاملير ًمنكافعددتمك  

 
ةيادةللًزاالستجابةمنالنفسيةالصحةمجالف ًالكبنر  

 
ف

ةاإلضافيةاالستثماراتومن.الطلب ًاألخنر  
 
ًالمساعدةاتصالخطإنشاءالمجالهذًاف  

ًشادلإلًرالمجان  النفش 
ًلإلرشادالمساعدةاتصالوخطالًونساءالتحادالتابع .الوشبابالتحادالتابعالنفش 

ً،7نوينغنامسايسانمجموعةوجدتالجائحة،خالل  
 
اكةف معشر

ًالعاملالفريق  
ًالمتطوعير ًوخدمةسايلسانالعامةبالصحةالمعن   

 
ف

ًبزيادةتسببتالجائحةأنعىلأدلةبتايلند،الخارج  
 
ً االكتئابحاالتف بير

ًواألطفالالشباب  
 
هاد،اإلجزيادةعنالحاالتتلكونشأت.المنطقةف

هادواإلجواألشة،بالعالقاتالمتصلةوالمشاكلالنفسية،والمشاكل
ًبالوضعالمرتبط ع.الماىل  ًالفريقوشر  

 
ستوياتمعنميدانيةدراسةف

ًوالشباباألطفاللدىواإلجهادالعقليةالصحة  
 
فيهااركوش،سايسانف

اوح)والشباباألطفالمن289 ًأعمارهمتن  عىلوبناء.(سنة25و11بير 
ظمتذلك،
ُ
لمتكاملاللتخطيطيتيحبمًاالمعنيةالوكاالتمعمشاورةن
نفسيةالالصحةلدعمآليةإىلالخططتحويلبغيةالمسألة،هذهمعالجة

ً  
 
.المستقبلف

وفانغ،تامبونسايسانفيقرية18منوالشباباألطفالمن2008عامفينوينغنامسايسانمجموعةتأسست.7

.مايوشيانغأمفو،
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ً  
 
13ًزمبابويحكومةخصصت،2021عامف  

 
انيةمنالمائةف ً.الطفلورعايةالصحةلوزارةالوطنيةالمنر   

 
وف

ً ًالقطاعير   
اتيجيةتنفيذيجريوالثانوي،االبتدان  ًالحياتيةالمهاراتتمكير ًاسن   

 
ةسالمداًرف .2025-2020للفن 

اتيجيةهذهوتتناول ًبمًاواالجتماعية،النفسيةالمسائلمنواسعةطائفةاالسن   
 
ًالعنفذلكف  

ً،الجنسان   
 
ً ف حير

دخل
ُ
وتوكولتنفيذعىلتحسيناتت ًالجنسيير ًنفوالعلالنتهاكالقطاعاتالمتعددةباإلدارةالمتعلقالنر  

 
ف

.المدارسخاللمن(2012)زمبابوي

:واألسرةالوالديندعم

بويالنفسعلمدائرةوضعت ًالن   
 
صف جيدتعليميقتحقدعمأجلمنوالوالدينللمدارساستشاريةموادقنر

ًالتدخلعىلموظفيهًالمعظمالتدريبالدائرةقدمتوقد.الجائحةأثًرمنوالتخفيف  
 
ًاألزماتف  

 
المدارسف

ًالنفسلعلمالدوليةالرابطةونفذتهوضعتهالذي .المدرش 

ًالسويدحكومةاعتمدت  
 
اتيجية2018أغسطس/آبف التنشئةدعملتطويًرجديدةوطنيةاسن 

اتيجيةوتشدد.ونمائهماألطفالصحةتعزيًزإىلتهدفالوالدية، جميعيستهدفالذيالشاملالدعمعىلاالسن 
ًمدرجير ًأطفالهميكونالذينلألهلالدعمإدماجمعواألمهات،اآلباء  

 
للخطًرالمعرضير ًاألطفالمجموعاتف

مدععىلواألمهاتاآلباءجميعيحصلأنهًوذلكمنوالهدف.ملحةمشاكلمنيعانونالذيناألطفالأًو
ةطوالالوالديةالتنشئة .أطفالهمتربيةفن 
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ًتعليممدرسة000108مجموعهمًاتجديدجرى،2013عاممنذ ًإلزام   
 
ةالمناطقف ًالفقنر  

 
،ف أتاحمًامالصير 

ًالدراسةسنبلغوًاالذيناألطفاللجميع  
 
ًألطفالاورياضاالبتدائيةبالمدارسااللتحاقالمناطقهذهف  

 
ف

.قراهم

ًاألمريكيةللبلدانالصحةلمنظمةالتابعالقويةاألًشبرنامجيقدم  
 
أوليةوقائيةيةأًشتدخلإجراءاتأوروغوايف

ً ًمثلبالمخاطر،المحفوفةالسلوكياتمنعبهدفوالشبابللمراهقير  والعنف،نوالعدواالمخدرات،تعاط 
.واالنتحارالنفسوإيذاء

ً  
 
انيةمنالمرتفعةالمخصصاتتجسدناميبيا،ف  ًاألولويةالتعليملقطاعالمرصودةالمنر 

الن 
ًالحكومةتوليهًا ًالتعليملتوفنر  

ًاالبتدان   
ًالوطاإلطاًرتنفيذبدًأفقد.المجان   

 ًاآلمنةللمدارسن 
 
ف

ً/أيلول ًلمواصلةدعمًاالمنحسياسةوُوضعت.2018سبتمنر ًالتعليمتوفنر  
والثانوياالبتدان 

ًالمتبعالشامل
 
.حاليا

ا أكثرمدارس أهدافمن4الهدف:بهاااللتحاقللجميعيتيّسرأمانا
المستدامةالتنمية

فرصزيادةإلىةالحاجوعنالجائحة،أثناءالتنقلمنوالحدالعزلتدابيربسببللعنفاألطفالتعرضتزايدعناألعضاءالدولأبلغت

.واإلحالةاإلبالغخدماتإلىالوصول

التنميةأهدافمن16الهدف:واإلحالةاإلبالغخدماتإلىالوصول

المستدامة

ً  
 
SOSالساخنالخطتشغيلتمأنغوال،ف Criança 15015ً  

 
2020ًيونيه/حزيرانف  

 
اكةف المعهدمعشر

ً  
.األطفالضدالعنفحاالتعنلإلبالغإليهًاالوصوليمكنكآليةلألطفال،الوطن 

مستوىعىلوالطفلبالمرأةالمعنيةواللجنةوالطفل،المرأةلرفاهالوطنيةاللجنةأنشئت،2019عامبحلول
ًالبلديات،  
 
ينالمقاطعاتجميعف ًالعشر  

 
ًبلدياتأرب  عوف  

 
(1098)لمساعدةلاتصالخطإطالقوتم.بوتانف

ًصعبةظروفمنيعانونالذينواألطفالللنساء  
 
ينف ًاإلرشادلتقديم2018أكتوبر/األولتشر النفش 

.الساعةمداًروعىلفوريبشكلاإلحالةوخدماتالقانونيةوالخدمات

اليون،ًووالسويد،مارينو،سانالشعبية،الديمقراطيةالًوجمهوريةفيهًابمًاإضافية،أعضاءدولوأشارت سنر
يا، ًكوسيلةالمجتمعيةالساخنةوالخطوطالخدماتأهميةإىلومدغشقر،ومالنر  إىلوصولالإمكانيةلتوفنر
.واإلبالغاإلحالةآليات

ًتعليميةبيئاتوضمانالمستدامةالتنميةأهدافمن4الهدفتحقيقلتعزيًزالمتخذةاإلجراءاتعناألعضاءالدولأبلغت نًاأماأكن 
بسببالرقميةجوةالفمسألةعىلالضوءسلطتالجائحةأنإىلعديدةتقاريًرأشارتذلك،إىلوباإلضافة.إليهاالجميعوصوليتيًش
ًالفجوةسدكيفيةتناولوعند.بعدمنالتعلمإىلاألطفالانتقال  

 
افاأيضًاالمهممنالرقمية،المواردإىلالوصولف بالمخاطًرالعن 

ايدة ًالمن    
نتعىلالعنفأشكالمناألطفاللهًايتعرضالن  .لهاوالتصدياإلنن 



وافتتحت.الدراسةعناألطفالالنقطاعالرئيسيينالسببينوالفقرالصعبةاالجتماعيةالظروفتشكلتونس،في
عاما،18و12بينأعمارهمتتراوحالذيناألطفاللخدمة2021مارس/آذارفي“الثانيةالفرصةمدرسة”

مجالبرناهذاوسيعمَّم.مهنيتدريبمؤهلأومدرسيةشهادةعلىالحصولدونالدراسةعنانقطعواوالذين
.البلدجهاتجميععلىتدريجيا

ا س نّ يالذالتعليمفقانون.للجميعوالشاملالمنصفالجيدالتعليملضمانأولويةزمبابويحكومةتولي 6)مؤخرا

لحقوقةالمتحداألمماتفاقيةأحكامعلىوأ خرىالجديدالدستورمعتتماشىتغييراتأدخل(2021مارس/آذار

إلىالمبكرةلطفولةامرحلةمناألطفال،لجميعالمجانياألساسيالتعليمتوفيرالرئيسيةالتغييراتوتشمل.الطفل
.والثانويةاالبتدائيةالمرحلتين
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المستدامةالتنميةأهدافمن16الهدف:المواليدتسجيل

.والعدالةموالتعليالصحةنظممثلاألطفال،وحمايةاالجتماعيةالخدماتأشكالمختلفإىلمدخالالمواليدتسجيليمثل
ًاألطفالويكون ًالمسجلير ًغنر ممًاحواجًزالهذهترسخالجائحةأناألعضاءالدولوالحظت.المجتمعمنلإلقصاءعرضةأكن 
ًحصولصعوبةمنيزيد .األساسيةالخدماتعىلالمسجلير ًغنر

ًلهالتصديجرىتحديًاالوالدةبعدلألطفالالمتأخًرالتسجيليمثل  
 
دي،كابًوف 99ًنسبةجلتُسًحيثفنر  

 
ف

ًالخامسةسندوناألطفالمنالمائة  
 
الميالدشهادةقبيلمنوثائقعىلالحصولأنويالحظ.2019عامف

هًاالهويةوبطاقة ًالسجلمسؤولويقوم.المنالصعبيكونقدالوثائقمنوغنر  
الجددالمواليدبتسجيلالمدن 

ً  
 
ة،الوالدةبعدالوالدةجناحأًوالمستشفياتف ًحدوثخطًرمنيقلصممًامباشر .تأخنر

11,88ًنسبةحصلت  
 
اوحالذين)األطفالمنالمائةف ًأعمارهمتن  17-0بير 

ً(عاما  
 
ًميالدشهاداتعىلإندونيسيا،ف  

 
إدارةقانونويكفل.2020عامف

ً.الميالدشهاداتعىلالحصولحريةالسكانشؤون ألًشاأفقًرأطفالأنغنر
ًعوائقمنيعانونزالوًامًاالمعيشية  

 
تسجيلاهاتجوين  ع.المواليدتسجيلف

مول.التباطؤإىلالواحدةالسنةودونالخامسةسندونلألطفالالمواليد
2,77ًنسبةإالتحصل  

 
شهادةعىلالخامسةسندوناألطفالمنالمائةف

ًميالد  
 
ًالمئويةوالنسبة،2020عامف  

 ًلأقالشهاداتهذهعىلحصلتالن 
 
ف

ًالتسجيلمكاتبالحكومةكلفتالجائحة،وخالل.الريفيةالمناطق  
 
جميعف

ونيةللخدماتاألولويةبإعطاءالبلدأنحاء .اإللكن 

ًمراحلهبجميعالتعليممناهجتتناول  
 
الحسنةلةالمعاموتعزيًزالحقوق،عىلالقائمالنهجباراغوايف

ً معوالمرأة،الرجلبير ًوالمساواة كنر
ً العنرصيةومنعوالنساء،األطفالضدالعنفمنععىلالن  والتمينر

ًالنظًرجرييذلك،إىلوباإلضافة.عليهاوالقضاءتعصبمنبذلكيتصلومًااألجانبوكراهيةالعنرصي  
 
ف

وع ًالتثقيفُيدِخلالذي134القانونمشر  
 
الدراسيةاهجالمنتخصصاتأحدباعتبارهاإلنسانحقوقمجالف

ً  
 
ًالنظامف .التعليم 
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16الهدف:الجنسانيةولالعتباراتلألطفالالمراعيةالعدالةنظم

المستدامةالتنميةأهدافمن

ًصعوباتيواجهونالمحاكمأماميمثلونالذيناألطفاليزالال  
 
يمبًوثمقاطعةمحكمةإنحيثبوتان،ف

ًالقضائية ًوحدهًاه   
ًالديهًاالن  إىلالعاصمةخارجكمالمحًاوتفتقًر.والطفللألشةمتخصصةقضائيةهيئةحالي

ًالعدلإلقامةالالزمةاألساسيةالهياكل  
 
قطاعالتوكاأعدتالحرجة،الثغرةهذهولسد.األطفالقضاءمجالف

نظامةإقامنحًوبهًاالقيامالمزمعالملموسةالخطواتبعضتحدداألطفال،قضاءعنمفاهيميةورقةالعدل
.األطفالقضاءبشأنشاملةعملخطةأيضًاووضعت.لألطفالفعالقضاء

ًمكتبأنشًأ،2014عاممنذ ًالعامالمدع  والموظفونالعامونالمدعونيستخدمههاتفيًاخطًاالكونر 
ًالتوجيهلتقديمالمتخصصون  

ًالقانون   
ًقضايًابشأنالشكاوىوتلق  النساءضدسيمًاوال،العنفقضايًاتشملشن 

.والفتيات

ً/أيلولمنذ ًمتخصصةعملياتيةوحداتأنشئت،2020سبتمنر  
 
طةأقسامجميعف ًحرصًاتحققالشر  

 
حاالتف

طةإكسابإىلالوحداتهذهإنشاءوي  هدف.األشةداخلالعنف ةالتخصصمنالمزيدالشر يتعلقمًافيوالخنر
والنساءشةاأًلداخلالعنفضحايًالصالحالجديدةالتكنولوجياتاعتمادتسارعوقد.األشةداخلالعنفبحاالت

طةوتعكف.للخطرالمعرضات صشر ًتطبيقإعدادعىلقنر ًالعنفًاضحايمساعدةزيادةإىليهدفشبك  .العائىل 

ًالدانمركية،الحكومةتقوم  
 
ًضمتوطنيةتحقيقوحدةبإنشاءالسنوات،المتعددالجديداالتفاقإطاًرف أكن 

طةالمتخصصةالكفاءات ًالتحقيقاتلتعزيًزالعامواالدعاءللشر  
 
ًبمًاالمنظمة،الجريمةف  

 
ًاالتجاًركذلف بالبشر

.والتهريب

ًالمرافقاكتظاظيمثل  
 
ًالسجوننظامف  

 
فقدذلكومع،19-بكوفيدالمرتبطةالمخاطًرعواملأحدإندونيسيًاف

ًالسجنعقوباتنفذت  
 
ةهذهخاللطفال6601حقف ،المخاطر،هذهمنوللتخفيف.الفن 

َ
طلق

ُ
ًأ  

 
ف

ًالمحتجزيناألطفالنصفيمثلونطفال992شاح،2020يونيه/حزيران مايةبحيتعلقوفيمًا.والمسجونير 
،األطفال اإلنسانقوقحإىلوباإلضافة.والشهودالضحايًااألطفالحقوقتنظمسياسةالحكومةأصدرتالجانحير 

ًالتأهيلإعادةخدماتعىلوالشهودالضحايًااألطفالحصولالسياسةهذهتكفلاألساسية، ًًوالطنر  االجتماع 
المتعلقةماتالمعلًوعىلوالحصولواالجتماعية،والعقليةالبدنيةسالمتهميكفلبمًاوخارجها،المؤسساتداخل
ًالمحرًزبالتقدم  

 
.قضيتهمف

ًالطبمعهديقدم  
ًالقانون   

 
ًيةالطبالقانونيةالرعايةنيكاراغوًاف  

 
عيادةف

ًالعنفبضحايًاالعناية  
ًأنشئتالن  والنفسيةالطبيةالحمايةلتيسنر

هًايلوالتعجالعنفضحايًاوالمراهقاتوالفتياتللنساءوالشخصية بتوفنر
وتوكوالتمنسلسلةعىلالموافقةوتمت.لهن أثناءالاألطفلدعمالنر

ًالنظاممواجهتهم  
.القضان 
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ًالقانونيةالمعونةمجلسيركًز  
 
اليونف ً الذيسنر ًأنشر  

 
لجوءإمكانيةتعزيًزعىلتدخلهإجراءات،2015عامف

ًسواءالقضاءإىلاألحداث،فيهمبمنالمحرومة،الفئات  
 
ًأًوللمحاكمةالسابقاالحتجاًزف  

 
ًجون،السف وتوفنر

ذوًوخاصواألشواألحداث.إليهمالصلةذاتوالخدماتالقانونيةالمشورةوتقديممجانا،قانونيًايمثلهممن
نامجهذًامنلالستفادةتلقائيًامؤهلوناإلعاقة ًالقانونيةالمعونةمجلسواضطلع.النر  

 
ًف بعملاليونسنر

ًحاسم  
 
.الضعيفةالفئاتبرفاهالنهوضف

ًاألطفالضدالممارسالعنفمنعديدةأشكالتعالج  
 
وفيمًارئيسية؛الالغاياتذاتالمستدامةالتنميةأهدافمنمختلفةنواح ًف

ً .العنفمنالمختلفةاألشكاللهذهاألعضاءالدولتصديكيفيةعىلاألمثلةبعضيىل 

للعنفمحدَّدةبيئاتوأشكالمعالجة

ً  
 
ًالطالبلصحةالعالميةاالستقصائيةالدراسةمتابعةإطاًرف  

 
ًالسلوكودراسةالمدارسف ًألطفاللالصح   

 
سنف

ًالدراسة  
 
ًنمًرللتالتصديبهدفجهودهًامنالشعبيةالديمقراطيةالًوجمهوريةحكومةكثفت،2019عامف  

 
ف

ًوالطفلواألمبالمرأةللنهوضالوطنيةاللجنةووضعت.المدارس  
 
اكةف بيةوزارةمعشر توجيهيةمبادئةوالرياضالن 

ًاألطفالضدالعنفمنعبشأنوطنية  
 
ًالوزراءرئيسنائبعليهًاوافقله،والتصديالمدارسف  

 
.2020عامنهايةف

مدت،
ُ
ًاعت  

 
صف اتيجيةقنر ًالعنفلمنعالوطنيةاالسن   

 
فذت،(2022-2018)وإدارتهالمدارسف

ُ
وقائيةبرامجون

ًالتنّمًرلمكافحة  
 
.مدرسة20ف

من4دفاله:التنّمرذلكفيبماالتعليمية،البيئاتفيالعنف

المستدامةالتنميةأهداف



مقانونيةإصالحاتعنأيضًااألعضاءالدولأبلغتالتالية،األمثلةإىلباإلضافة ًالعنفتجرِّ  
،والعنفالجنسان  العائىل 

اتيجياتعنفضال ،واإلنجابيةالجنسيةبالصحةالمتعلقةاالسن  العنفبير ًلصلةاعىلالضوءتسليطمعللمراهقير 
ً  
.األطفالضدالممارسوالعنفالجنسان 

ًالملموسةالجهودبعضتشمل  
وخطةجنسانيةالللشؤونالوطنيةالسياسةاعتمادتشادحكومةبذلتهًاالن 

ةالوطنيةعملهًا اتيجية؛2023-2019للفن  ًالعنفلمكافحةالوطنيةواالسن   
يحظًريالذوالقانون؛الجنسان 

ً الذيالقراًروإصداًراألطفال؛زواج ً“التشاديةالمرأةصوت”اإلذاعيةالمحطةإنشاءيجنر  
 ًمقرهًايقعالن 

 
ف

ًالبيت  
ةاألطفالزواجلمكافحةالطريقوخارطةللمرأة؛الوطن  .2021-2019للفن 

ً  
 
ً،2019عامف  

 
موالفتيات،النساءضدالعنفلمكافحةالدانمركيةالحكومةعملإطاًروف ًلعنفاُجرِّ النفش 

ًالعنفُجرممثلمًا  
ًالبدن 

 
.تماما
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شويهتذلكفيبماالضارة،والممارساتالعائليوالعنفالجنسانيالعنف

:األطفالوزواجلإلناثالتناسليةاألعضاء

ً  
 
منالحدعىليةالدومينيكالجمهوريةحكومةتعملاألبعاد،المتعددللفقًرالتصديإىلالراميةالجهودإطاًرف

ًالتنفيذيةالسلطةأصدرتهالذي21-1القانونويحظًر.المبكروالزواجاألطفالزواج  
 
ًكانون6ف  

يناير/الثان 
18ًسنبلوغقبلالزواجاألشخاصعىل،2021

 
.عاما

خاللنماإلناثختانعىلالقضاءإىلاالنتباهتوجهمرًصفتئتمًا
ًإذكاءعنفضالقانونية،إجراءاتاتخاذ شئتوأن.المسألةبهذهالوع 
ًاإلناثختانعىلللقضاءالوطنيةاللجنة  

 
منوتضم.2019مايو/أيارف

ً واألزهًريةالقضائوالسلطاتالمعنيةالوزاراتعنممثلير ًأعضائهًابير 
،المجتمعومنظماتالمرصيةوالكنائس  

كاءالمعبالتعاونالمدن   ًشر
 
ف

ً.التنمية  
 
وععىلالشيوخمجلسوافق،2021عاموف ليعدقانونمشر

إىلاإلضافةوب.اإلناثختانعىلالعقوبةلتشديدالعقوباتقانونأحكام
ًالمجلسأطلقذلك، قضاءالبهدفاألبوابلطرقحملةللمرأةالقوم 
احميهًا”حملةوشملت.شخصمليون13شملتاإلناث،ختانعىل
ً“الختانمن  

ًالمجلسأطلقهًاالن   ًشخصمليون18للمرأةالقوم 
 
ف

ًواألًشالنساءتثقيفإىلالحملةوتهدف.وحده2020عام  
 
المناطقف

يةالريفية .الفتياتاهرفعىلالضارةوآثارهالختانمخاطًربشأنوالحرص 
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ً  
 
N2019-008ًالقانونرفعمدغشقر،ف  

 
ًكانونف  

الفتيانمنلكلسنة18إىلالزواجسن،2020يناير/الثان 
ًالنظامإصالحلجنةوتنظًر.والفتيات  

ًالجنان   
 
وعف تنقيحلكوكذالقانون،هذًاينفذالذيالمرسوممشر

ًالعنفلمكافحةمنصةبإنشاءالمتعلقالمرسوم  
.الجنسان 

والعنفً وزواجًاألطفاًل ًالتعليًم بير  بالصلًة ًظلًاهتمامهًا  
 
ف ًبذلتًحكومًة  

جهودًاكالجنسان  إلبقاًءً، ًة بنر
عىلًاست ة،ًوللتشجيًع عشر ًسنًالسادسًة ًالتعليمًمجانًاحن  ًالمدارسًبتوفنر  

 
منعًالفتياتًف خدامًوسائًل

المراهقات معدلًحمًل للتخفيفًمنًارتفاًع الحديثًة .الحمًل

ً  
 
اليون،ف ًُسنسنر  

 
وع2020عامنهايةف ً.األطفالجميعزواجيجرمالذياألطفالزواجحظًرقانونمشر  

 
وف

ً ،العامير  ًالزعماءبمشاركة“بناتناعنأيديكمارفعوًا”حملةأطلقتالماضيير  مشاركةينيير ًوالدالتقليديير 
قح.فعالة

ُ
ًاالستعراضويفيد.2007لعامالطفلحقوققانونون  

ًالوطن  ًحادنقصبحدوثالطوع   
 
التحاف

ًاإلعالميةوبالحملةالمراهقاتحملمنالحدأجلمنالوطنيةاألمانةبعملاإلشادةمعالمراهقات،حمل  
الن 

.بهاالقيامجرى

ًمتخصصًاوطنيًامركزًاالسويدحكومةأنشأت  
 
ًالمتصلير ًوالقمعالعنفمكافحةمجالف ً.فبالشر  

 
عاموف

افالمتصلةالقواعدتشديدجرى،2019 ً.األجانباألطفالبزواجباالعن   
 
يتعلققانونُسن،2020عاموف

تشويهأًوالاألطفزواجلخطًرالمعرضير ًاألطفالحمايةبغرضالبلدمغادرةعىلحظًروفرضاألطفالبزواج
ًالتناسليةاألعضاء  

 
عد.الخارجف

ُ
اتالحكومةوست ف،بالمتصلير ًوالقمعالعنفلمتابعةمؤشر ممًاالشر

.المستدامةالتنميةأهدافمن3-5للغايةوطنيةمتابعةإجراءمنسيمكن

وعويوائماألطفال،زواج2013لعامزمبابويدستوًريحظًر قانونمشر
2018ًلعامالمنسقالزيجات الحكومةفتئتومًا.الدستورمعالزواجقوانير 
ًإلذكاءالتقليديير ًوالزعماءالدينيةالمنظماتمعتعمل كامباألحالوع 

خاصبيانبالتقليديونالزعماءخرجوقد.األطفالزواجإنهاءبهدفالدستورية
.المسألةهذهبشأنقيادتهميلزماألطفالزواجإنهاءبشأنبهم

ًإدارةأجرت عندراسةللسكانالمتحدةاألممصندوقمعبالتعاونالوزراءلمجلسالعامةباألمانةالمرأةتمكير 
ًالعنفعىلالجائحةأثًر  

ًالجنسان   
 
ًللعنفالرئيسيةاألشكالأنإىلالدراسةوخلصت.العراقف  

ًالجنسان   
 
ف

ًالعراق ًالعنفه  ًوالتحرشواالغتصابالعائىل  .الزوجداءباعتالمرتبطواالنتحاًربالقاصينالجنش 
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: االتجار باألطفال

ً  
 
ةف ًالفن  ًبير  ًباألشخاصباالتجاًراإلبالغحاالتعددانخفض،2020و2015عام   

 
جراءاتاإًلبسبببوليفيًاف

ًواإلبالغالهويةوتحديدالتوعيةبشأنالمتخذة ًبروتوتكفل.للضحاياوالحمايةالرعايةوتوفنر
ُ
العملوكوالت

ًبهًاالمعمول
ُ
ًوالتنسيق وتدريبا،للضحايالمقدمةاالجتماعيةوالمتابعةاإلدماجإعادةخدماتالمؤسساتبير 

طةضباط ًالتحقيقعىلالعامير ًوالمدعير ًالشر  
ًالميدان   

 
.الجرائمهذهف

ً  
 
ًالهجرةومنعلمكافحةالتنسيقيةالوطنيةاللجنةأطلقتمرص،ف عيةغنر ًواالتجاًرالشر ًلجزءابالبشر  

الحملةمنالثان 
ًاالتجاًرضدمعًا”القومية ً“بالبشر  

 
ًالحملةوتحث.2020عامف خطوطخاللمنالجرائمعناإلبالغعىلالمواطنير 

ًاالتصال ًللمجلسالمباشر ًالمجلسأًوواألمومة،للطفولةالقوم  ًالمجلسأًوللمرأة،القوم  أًواإلنسان،قلحقًوالقوم 
.السلطاتبإبالغ

ًباألشخاصباالتجاًريتعلقشامالقانونًاناميبيًاأقرت  
 
لمنعالمتحدةاألممبروتوكوللتنفيذولوائحه2018عامف

.واألطفالالنساءوبخاصةباألشخاص،االتجاًرومعاقبةوقمع

ًالمعهديعكف  
ًالالعنفعنلإلبالغمستقلةوطنيةلوكاالتمخططوضععىلاإلنسانلحقوقاأللمان   

جنسان 
ًواالتجاًر ًالعاملالفريقووضع.بالبشر  

ًباالتجاًرالمعن  اتيالعمالةاستغاللألغراضبالبشر ًاسن 
ا
كةجية ًمشن   

 
عامف

ًاالستغاللحةلمكافالوطنيةالخدماتمركًزوينسق.الدوليةواالتفاقياتلالتفاقاتالمطردالتنفيذتكفل2017  
 
ف

ًواالتجاًرالقشيوالعملالعمل ًبأنشطةالقيامبالبشر  
 
مكافحةقانونتمداعذلك،إىلوباإلضافة.البلدأنحاءجميعف

ًالعنف هذًاخولدمعبهًاالمرتبطةالعقوباتتشديدوتمجديدة،جنائيةجرائموُحددت.األطفالضدالجنش 
ً القانون ًالنفاذحنر  

 
.2021عامف

ًاالتجاًرلمكافحةشامالقانونًاإسبانيًاأصدرت ًعىلينصأشكاله،بجميعبالبشر تدابنر
.هذهالعنفبأشكاليتعلقفيمًاالتعويضوالوقايةالحمايةلتعزيًز

ًالقانونتونساعتمدت بمنعالمتعلق2016لعام61عدداألساش 
أشكالجميعمنعإىليهدفوالذيومكافحتهباألشخاصاالتجاًر

إىليهدفوهًو.ومكافحتهواألطفال،النساءاستغاللوبخاصةاالستغالل،
ًالصعيدعىلالتنسيقعىلالتشجيع  

ًصعيدالعىلوالتعاونالوطن  الدوىل 
ً  
 
نشئت.المجالهذًاف

ُ
.باألشخاصاالتجاًرلمكافحةمؤسسةوأ
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:  العنف ضد األطفال على اإلنترنت

ًبمًااألطفال،حياةمنجوانبعدةأناألعضاءالدولالحظت  
 
ًاءالفضإىلانتقلتأقرانهم،معتفاعلهمتعليمهمذلكف  

ون  اإللكن 
ةزيادةتسجيلمنالرغموعىل.الجائحةانتشاًرأثناء ًكبنر  

 
نت،عىلاألطفالنشاطف ذكًرالتقاريًرمنفقطقليالعددًافإناإلنن 

ً نتتصفحهمأثناءوحمايتهماألطفالحمايةلتعزيًزالمتخذةالتدابنر .لإلنن 

ً  
 
ًالمتعلقالعامالقانونعىلإصالحاتأدخلتالمكسيك،ف والقانونالعنفمنخاليةبحياةالتمتعمنالمرأةبتمكير 

ً  
ًالعنفلتجريماالتحاديالجنان  ،الرقم  .يةالجنسالحميمةالعالقةانتهاكجريمةتصنيفمعواإلعالم 

ً  
 
اير/شباطالمؤرخ16رقمالقانوناعتمدمارينو،سانف ًالقانونعىلتعديالت”2021فنر  

جريمةإدراج-الجنان 
ً ًالنشر وعغنر طةأًوللصوًرالمشر ًاالنتقام)الرصيحةالجنسيةالفيديًوأشر محددةجريمةونالقانهذًاويدرج.“(اإلباح 
ًتتعلق ًبالنشر وعغنر ًالرصيحةالجنسيةالفيديًومقاطعأًوللصوًرالمشر  

ًاالنتقام”اسمبغالبًاإليهًايشاًرالن  .“اإلباح 

ًالشكلير ًوإهمالهماألطفالعمليشكل ألطفالاضدللعنفالرئيسيير 
ًعنهمًاالمبلغ  

 
مةوالحكومة.أنغوالف ًباتخاذملن   السخرةعىلاءللقضتدابنر

ًواالتجاًرالرقمنالحديثةواألشكال ً تإىلالحكومةوتهدف.بالبشر أمير
ًاإلطاًر  

ًًابمعليها،والقضاءاألطفالعملأشكالأسوًألحظًرالقانون   
 
ذلكف

عامولبحلاألطفالعملأشكالجميعوإنهاءواستخدامهماألطفالتجنيد
2025.

المستدامةالتنميةأهدافمن8الهدف:األطفالعمل

ًاألطفالعملعنأبلغتاألعضاءالدولمنالمزيدأنالتفاؤلعىليبعثممًا  
 
ً.2021ملعاالطوعيةالوطنيةاستعراضاتهًاف وتشنر

ًاالتجاهأنإىلالعالميةالتقديراتأحدث  
 
ايداألطفالعملف عملجاهاتاتعناألعضاءالدولوأبلغت.()عقدينمنذمرةألولين  

.لهاالتصديإىلالراميةالمبادراتعنفضالاألطفال،

ولةالمتحدةاألممومنظمةالدوليالعملمكتب.8 ،نيويورك،واليونيسيفالدوليةالعملمنظمة،األمامإلىوالطريقاالتجاهات،2020لعامالعالميةالتقديرات:األطفالعمالة،للطف

2021
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ً  
 
39ًنسبةشاركت،2019عامف  

 
اوحالذيناألطفالمنالمائةف ًأعمارهمتن  ًعاما،17و5بير   

 
 ًتشاد،ف

 
نشاطف

لية،مهمةأًواقتصادي 51,5ًبنسبةمقارنةمن    
 
ًالمائةف  

 
ًاتقدمًااالنخفاضهذًاويعكس.2015عامف ًكبنر  

 
اءالقضف

ًبمًااألطفال،عملعىل  
 
ًجدًاالوثيقانوالتنفيذالرصدذلكف وكانت.لعامةاالسلطاتجانبمناإلنفاذلتدابنر

ًالعامالتالفتياتمعدالت  
 
ًأعىلمعدالتكانتكمًاالفتيان،لدىمنهًاأعىلاألطفالعملمجالف  

 
المناطقف

يةبالمناطقمقارنةالريفية ايدةالجهودوتشمل.الحرص  ًاالتجاًرتجريمالمن   ًرسميًابالبشر  
 
ًبمًا،2018امعف  

 
ذلكف

ًاالستغالل ًواالستغاللالجنش   
 
.العملف

اتيجياتتفعيلجرى ًبمًااألطفال،عملأشكالجميعإلنهاءعديدةاسن   
 
المتكاملوماتالمعلنظامتنفيذذلكف

ًالعملوزارةقيادةتحتعليهوالقضاءأشكالهوأسوًأاألطفالعمللتسجيل  
 
إطارًاالنظامذًاهويوفًر.كولومبياف

كةاستجابةلصياغةأساسيًا 0001341حواىلُسجلالنظام،هذًاخاللومن.المسألةلهذهالمؤسساتبير ًمشن 
ًحقوقهمانتهاكاتمنعانوًاومراهقطفل  

 
.2020عامف

ً  
 
لمدغشقر،ف

َ
ًالقدراتبناءمثلمختلفةبأنشطةالقيامطريقعن2016عاممنذاألطفالعملإلنهاءجهودتبذ  

 
ف

ًبلدية32  
 
ًاالتجاًرمكافحةحملةوتنظيمسافا،منطقةف ةبالبشر لفائدةتدريبيةدوراتوعقد،2020-2018للفن 

ً ًباإلطاًرتتعلقالعملمدرنر   
ًالتحالفمعوالتعاونالجديدالقانون   

التنميةأهدافمن7-8بالغايةالمعن 
ًالمستدامة، اكةوه  .7-8الغايةلتحقيقعالميةشر

ًاانخفاضًا2017لعاماألطفالبعملالمتعلقةاالستقصائيةالدراسةسجلت ًكبنر  
 
ةنسبمناألطفالعملانتشاًرف

4,44ً  
 
3,29ًنسبةإىل2013عامالمائةف  

 
ة،هذهوأثناء.2017عامالمائةف مالتعليسياسةالحكومةأدخلتالفن 

ً  
ًللتجارةأطفالهمإرسالعنالعزوفإىلاألهلودعتالجيد،المجان   

 
ًالشوارعف وقد.عملالأشكالمنذلكوغنر

ًالصعيدعىلجهودًاالحكومةبذلت كتًوالتعليم،عىلوالتشجيعاألطفالعملتثبيطلزيادةالمحىل  ًاشن   
 
رصدف

ًاألشةدعموحداتالجهودهذه  
 
طةف ً وانصب.االجتماعيةالرعايةووزارةالشر كنر

ةاللخخاصةبصورةالن  الفن 
.الليليةوالنواديالتعدينمناطقعىل2019-2021

ً  
 
ينف ًالتصديقتم،2019أكتوبر/األولتشر  

 
االستغاللمناألطفالحمايةبشأنأوروبًامجلساتفاقيةعىلتونسف

ً ،واالعتداءالجنش  ً ودخلتالجنش  ًالتنفيذحنر  
 
اير/شباطف ًبرنامجُوضع،2018عامومنذ.2020فنر تجرينر 

ًوالتنسيقالرصدنظامبشأن  
 
؛ف طلقتواليتير 

ُ
.الاألطفعملإلنهاءمختلفةتوعيةحمالتأيضًاوأ



هشةأوضاعا  يعيشونالذيناألطفالحماية

ً  
 
ًالنظامتنفيذكولومبيًاحكومةبدأت،2021عامف يتيحلذياللمهاجرينالمؤقتةبالحمايةالمتعلقاألساش 

ويالمنللمهاجرين ًفن   ًالمهاجرينمركًزمنمركزهمتغينر لمهاجرينامركًزإىلالمؤقتةبالحمايةالمشمولير 
ً عيير  ًاجواالندمالهوية،لتحديدأفضلوأدواتوواجباتهم،المهاجرينحقوقالسياسةهذهوتحدد.الشر  

 
حياةف

.وتوجهاتهاالعامةالسياساتتصميموتحسير ًمنتجة،

ًالمهاجرينحمايةتشكل ًوإدماجهمورفاههماللجوءوطالنر  صيةمةالحكًولدىرئيسيةأولوياتاالجتماع  .القنر
ًللقاصيناالجتماعيةالحمايةواالندماجوالهجرةاللجوءصندوقمشاري    عوتوفًر ًالمصحوبير ًغنر .اللجوءوطالنر 
عىلصولوالحاإلسكان،بشأنوالتوجيهالخدماتلتقديمجامعةمحطةبمثابةالمهاجرينإعالممراكًزوتعمل

جمةالرسمية،االستماراتوملءاألشة،ودعموالتعليمية،الصحيةالخدمات ًالتحريريةوالن  .الشفويةجمةوالن 
ًعىلالمراكًزوتعمل ًوالدعمالمشورة/والتوجيهالخدماتعىلالحصولتيسنر ًاالجتماع  عنفضالوالنفش 
ًوالعاديالشاملالتعليمعىلالحصولمسألةتناولويجري.األطفالرعاية خاللمنلالفصعىلالقائموغنر
ًإىلتهدفمحسنةتعليميةسياسة ًالطالبإدماجتيسنر ًمهاجرةأًشإىلالمنتمير   

 
ًالالنظامف .تعليم 

ًللعنفاألطفالتعرضعنفضالاألطفال،ضدالعنفمنمختلفةأشكاال2021لعامالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتأبرزت  
 
ف

ًونعرض.العنفمناألشكاللهذهالحكوماتتصديوكيفيةمختلفةبيئات  
 
ًالفرعف ًيعيشونذينالاألطفالعنأمثلةالتاىل   

 
ظلف

ًأًوهشةأوضاع ايدالعنفلخطًرالمعرضير  ًمثلالمن   ،واألطفالالمناخ،تغنر اإلعاقة،ذويفالواألطالمهاجرين،واألطفالالمتنقلير 

.الجنسيةاألقلياتفئاتإىلالمنتمير ًواألطفالعرقية،أًوإثنيةأقلياتإىلالمنتمير ًواألطفالاألصلية،الشعوبوأطفال
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ً ًبير  ًالالجئير ًعددارتفع،2020و2018عام  لونيمثالذيناللجوءوطالنر 
ً ًالالجئير ًشؤونمفوضيةلدىوالمسجلير ًجنسية،45منأكن   

 
ونستف

500ًبنسبة  
 
ًمنشورًاالحكومةوأصدرت.المائةف  

 
يسمح2019مايو/أيارف

ً مثليةاألساسالخدماتعىلبالحصولالمفوضيةلدىالمسجلير ًلالجئير 
.االجتماع ًوالضمانوالصحةوالتعليمالمأوى

من أهداف التنمية المستدامة10الهدف : الهجرة اآلمنة والمنظمة

ادوتشوتايلندوأوروغوايأنغوالبينهًاأخرى،أعضاءدولوتناولت
ًالمسألةهذهوناميبيا،  

 
.أيضاتقاريرهًاف
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ًالبيئيةالحالةتؤثًر  
 
ًبمًامدغشقر،ف  

 
الجفاف،موجاتمثلالجويةاألحوالعنالناتجةالمتكررةالصدماتذلكف

ً  
 
ًسيمًاوالالعمل،إىلوتدفعهماألطفالف  

 
50ًتناهزنسبةوتعمل.الجنوبيةالمناطقف  

 
الذيناألطفالمنالمائةف

اوح ًأعمارهمتن  ًسنة17وسنوات5بير   
 
ًالتعليممنيحرمهمممًاالعمل،أشكالمنشكلف ًثًريًؤالذيالمدرش   

 
ف

ًنموهم ًالعقىل   
ًوالبدن  .واالجتماع 

Tileإيوتيلتايللجنةتتوىل Til Eo Committee))اف ًالجمهوريةتصديعىلاإلشر منوالحدالمناخلتغنر
ًوالكوارثالمناخمخاطًر  

 
حسبعملومجموعاتوفرقخاللمناللجنةهذهعملويجري.مارشالجزًرف

اإلنسان،حقوقًوالجنسانية،والمسائلالمرأةقضايًاوالتكيفبالتخفيفالمعنيةالعملفرقوتشمل.االقتضاء
ًمواجهةإجراءاتوتمويلالقدرات،وبناء بشأنمشورةوالالتوجيهاللجنةوتقدم.واألطفالوالشبابالمناخ،تغنر

اتيجيةلتنفيذالوطنيةواالستجاباتالسياساتتخطيط .2050لعامللمناخالوطنيةاالسن 

ًتونسحكومةتؤكد  
 
ًاستعراضهًاف  

ًالوطن  ًالتثقيفأهميةالطوع   
 
ًبمًاالبيئية،المسائلف  

 
بيئيةنوادإنشاءذلكف

.طفل00013تستهدف

للعنفالتعرضمناألخرىاألشكال

ًاالستقبالمناطقلجميعالشاملةالتنميةبرنامجيخدم  
 
أوضاعمنعانونيالذيناألشخاص“الجنوبيةالمنطقة”ف

ًوالعائدونوالنازحونوالالجئوناألصليةالشعوبأبناءفيهمبمنهشة،  
 
بير ًيجمعًوتشاد،مناطقمختلفف

.واإلنمائيةاإلنسانيةاألنشطة

ً  
 
درج،كولومبيا،ف

ُ
ًاإلعاقةذوياألشخاصجميعإدماجميثاقمرة،ألولأ  

 
نميةالتخطةف

ًالوطنية  
دماجواإًلالتعليمحيثمنالمتوسطالمدىعىلمحددةإجراءاتعىلتنصالن 
.والمعلوماتوالنقلالماديةالبيئاتإىلالوصولعنفضالالمنتج،

احبةصالمتعددةللجهاتالمستديرةالمائدةأجرتهالذيالتقييمأشاًر
قاربتنسبة)أجانبومراهقير ًأطفالستةكلمنواحدًاأنإىلالمصلحة

16ً  
 
ً(المائةف ًمسجلغنر  

 
ًالمدارسف  

 
منزيدتقدوضعوهًواليابان،ف

.19-كوفيدجائحةتفاقمه
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ً  
 
قرًَّنيكاراغوا،ف

ُّ
يعيةمراسيموسبعةقانونانأ المهاراتعىلدريبالتعىلالحصولفرصزيادةإىلتهدفتشر

ةعىلوالكباًرالشبابقدراتوتنميةالئقعملالكتسابوالمهنيةالتقنية هذهتضمنًو.الحرةاألعمالمباشر
ًالمساواةالصكوك  

 
ًوالتدريبالتعليممستوياتجميععىلالحصولف  

ذوًواألشخاصيهمفبمنللضعفاء،المهن 
ًأصلمنوالمنحدروناألصليةالشعوبوأبناءاإلعاقة  

ًيعيشونالذينواألطفالأفريق   
 
.هشةأوضاعظلف

ًيعيشونالذينوالشباباألطفاليتعرض  
 
ىإقصاءلمخاطًرهشةأوضاعظلف .هامةاعيةاجتممجاالتمنكنر

وي    جحكومةبذلتوقد ًالفرصتكافًؤلتعزيًزعديدةجهودًاالن  ً.والشباباألطفالبير   
،2020عامخريففق 

اتيجيةالحكومةقدمت ًواآلباءوالشباباألطفالمشاركةزيادةعىلتركًزاسن   
 
ًالدخلةالمنخفضاألًشف  

 
رياضف

فيهيةواألنشطةالمدرسةبعدمًاوبرامجوالمدارساألطفال ًالمشاركةزيادةتؤديأنويمكن.الن   
 
المجاالتذههف

.المجتمعمنواإلقصاءالفقًرالقادمالجيلتوريثتجنبإىل

ً  
 
تخذإسبانيا،ف

ُ
ًت ًبمًاالضعيفة،الفئاتلصالحتدابنر  

 
ًاللوائحإصالحذلكف  

والمراهقير ًاألطفالإدماجتساندالن 
ً .الرشدسنيبلغونعندمًاالمصحوبير ًغنر

البيانات

ًبدقةوتتسممصنفةبياناتوصعإىلالحاجةاألعضاءالدولالحظت ًلتعزيًزأكنر مناألطفالمايةلحواالستجابةالوقايةتدابنر
.العنف

ً  
 
ًالمكتبيقودوبربودا،أنتيغوًاف  

اتوضعلأجمنالبياناتالستخراجآلياتإنشاءعمليةلإلحصاءالوطن  مؤشر
الوزاراتعمبالتعاوناألهدافهذهتنفيذوتقييملرصدإطاًروضععىلللمساعدةالمستدامةالتنميةأهداف

كاءعنفضالالمعنية،الحكوميةوالوكاالت ًالشر  
 
ًالمجتمعومنظماتالتنميةف  

.المدن 

ً((Dewaديوامنصة ًلرصدمتكاملةمعلوماتلوحةه  ًمؤشر إجماىل 
ًوالتقدمالمستدامة،التنميةوأهدافالوطنية،السعادة  

ًاإلنمان   
ًالوطن   

 
ف

اتلحالةأحدثتحليلإجراءالمنصةوتتيح.بوتان لتنميةاأهدافمؤشر
ًللوضعوكذلكالمستدامة ًللثغراتالحاىل   

 
.وفرهاتومدىالبياناتف

ًالجمعإىلالمعلوماتلوحةوتهدف ًالموحدةالبياناتبير  يفطعنر
ًبمًاواسع،  

 
اتالمحدثةالبياناتذلكف ًللمؤشر  

 
سيةالخمالخطةف

ة،الثانية ًالوطنية،الرئيسيةالنتائجومجاالتعشر سعادةالوإجماىل 
.الوطنية

ًتقدمًاالتايلنديالشبابمجلسأحرًز  
 
ًالمراهقاتحَملمناألطفالحمايةإىلالراميةالجهودف  

 
المقاطعاتيعجمف

ًإذكاءطريقعن ًالصعيدعىلالوع  لسمجوساعد.المراهقاتحملمعدالتخفضعىلذلكساعدوقد.المحىل 
ًالمثلياتحقوقلمناقشةشبابيةجمعيةتنظيمعىلأيضًاالشباب ًوالمثليير  ًالجالميلومزدوحر  الهويةومغايرينش 

ًالجنسانية ً صفاتوحامىل  يحةهذهلشبابيتيحبمًاالجنسير تعزيًزأجلمناساتالسيلوضعتوصياتتقديمالشر
ًالجنسانيةالمساواة  

 
.تايلندف
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البيانات

يواألمناالجتماعيةالتنميةوزارةستستحدث ًالبشر  
 
واألًشوالنساءفالاألطضدالعنفعنبياناتقاعدةتايلندف

ً  
 
وعإطاًرف ًااألشيةللخدماتالمركزيةالبياناتقاعدةسيكونالذيلألشة،الضخمةالبياناتمشر  

بير ًتربطلن 
.المعنيةالوكاالتجميع

2018ًلعاموالمراهقير ًلألطفالالحياتيةللتجربةالوطنيةاالستقصائيةالدراسةأجريت  
 
جانبإىلإندونيسيًاف

ضدلعنفوااألطفالضدالعنفأنإىلقطاعاتلعدةالشاملتانالدراستانهاتانوخلصت.المرأةعنمماثلةدراسة
ًالحادةالمشاكلمنهمًاالمرأة  

ًأثرتالن   
 
كلمنةواحدأنإىلالدراستانوخلصت.واألطفالالنساءمنالعديدف

اوحوفتياتنساءثالث ًللعنفتعرضنقدسنة64و15بير ًأعمارهنتن   
ًأًوالبدن  ًالجنش   

 
لمراحمنمًامرحلةف

62ًنسبةأنإىلالدراستانخلصتذلك،عىلوعالوة.حياتهن  
 
7,61ًونسبةالفتياتمنالمائةف  

 
منالمائةف

اوحالذينالفتيان ًأعمارهمتن  تمدةالمسالبياناتبتحليلحاليًاالحكومةوتقوم.للعنفتعرضوًاسنة17و13بير 
شدالوقائيةوالعواملوالمخاطًراألسبابعنمعلوماتعىلللحصولالدراستير ًمن امبهًالتسن  .والسياساتجالنر
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.مسارهابعكسحتىأوتحققتالتيالمكاسببتأخيرتهددالجائحةلكن،2030عامخطةاعتمادمنذالطفلحقوقإعمالنحوكبيرتقدمأ حرز

فرصة“أفضلنحوعلىالبناءإعادة”مرحلةاعتباريجبالمستقبل،إلىالنظرومحاولتنااآلنحتىللجائحةالتصديإلجراءاتتقييمناسياقوفي

علىوقدرةاستدامةأكثرالقتصاداتالطريقويمهداألطفال،علىأيضايركزبلفحسب،البالغينعلىيركزالجديداجتماعيعقدإلرساء

.البشريالمالرأستنميةويعززالصمود

بينالروابطعلىفيهاركزناالتي2021لعامالطوعيةالوطنيةلالستعراضاتوقراءتنااألعضاءالدولمعتواصلنامنمستقاةالتاليةواألفكار

وكيفيةوأثناءها؛حةالجائقبلللعنفالتصديلتحدياتالحكوماتاستجابةوكيفيةالعنف؛أشكالجميعمناألطفالوحمايةالمستدامةالتنميةأهداف

.واالستجابةللوقايةالمتكاملالنهجعمل

األطفالرفاهإزاءمتكاملنهجاتباعضرورة

التنميةأهدافبجميعمرتبطأنهومظاهرهالعنفدوافعمنالواسعةالمجموعةوتعني.البيئاتجميعفيالعنفمخاطرمختلفاألطفاليواجه

ويتطلب.طفالاألضدالعنفعلىللقضاءأساسيأمرالمستدامةالتنميةأهدافمعالجةفيمتكاملنهجاتباعفإنولذلك،عشر؛السبعةالمستدامة

النفسية،حةالصذلكفيبماالصحية،والرعايةوالتعليماألطفالرعايةخدماتتتضمنقطاعاتلعدةوشاملةمتكاملةخدماتتقديمضمانذلك

التيمةالعاالسياساتأطرت دَمجأنبمكاناألهميةومن.لهمالرعايةولمقدميلألطفالاالجتماعيةالحمايةعنفضالاألسرة،ودعموالعدالة

.كاملبشكلالوطنيةالتنميةخططفيالعنفمناألطفالحمايةتتناول

فياألعضاءالدولتدرجهالمورفاههماألطفالحمايةيعززأنمتكامللنهجبهايمكنالتيالكيفيةبشأنجيدةوإنجازاتممارساتوهناك

لمستدامةاالتنميةأهدافبينالترابطأوجهعلىالضوءتسليطخاللمناألعضاء،الدولتتشجعأنونأمل.الطوعيةالوطنيةاستعراضاتها

جهةمنلعنف،لللتصديمتكاملنهجاتباعوأهميةجهة،منالحماية،لهمتوفربيئةوتعزيزاألطفالضدللعنفللتصديتبذلالتيوالجهود

.برمتها2030امعخطةبتنفيذالتعجيلإطارفيتجريهاالتيالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتفيالمبادراتهذهعنتقاريرتقديمعلىأخرى،
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لهاوالتصدياألطفالضدالعنفأشكالجميعمنعإلىالراميةالجهودعلىالضوءتسليط

زواجمثلال،األطفضدالعنفعلىالقضاءمجالفيتقدممنتحرزهعماالطوعيةالوطنيةاستعراضاتهافيتبلغالتيالحكوماتعدديتزايد

سواءتصلةمسلسلةفييحدثالعنفأنإلىاإلشارةوتجدر.باألطفالواالتجاراألطفال،وعمللإلناث،التناسليةاألعضاءوتشويهاألطفال،

.خارجهأواإلنترنتعلى

النطاقيعكساأنعنهاواإلبالغالمستدامةالتنميةأهدافلتنفيذوينبغي.مختلفةبيئاتفيالعنفمنمتعددةألشكاليتعرضأنواحدلطفلويمكن

.األطفاللهيتعرضالذيللعنفالكامل

ضعفاالفئاتأكثرحماية

واألطفالارع،الشوفييعيشونالذينواألطفالالمتنقلون،األطفالمثل)هشةأوضاعفييعيشونالذيناألطفالمحنةعديدةأعضاءدولحددت

(الجنسيةقلياتاألإلىالمنتمونواألطفالاألصلية،الشعوبمنواألقلياتواللغويةالعرقيةاألقلياتجماعاتإلىالمنتمونواألطفالاإلعاقة،ذوو

توفرالتيلبيئةاوتعزيزوضعهملمعالجةبهالقياميجريبماتفيدالتيالتقاريرمنمحدودعددسوىهناكيكنلمولكنعليها،الضوءوسلطت

فيهشةأوضاعفييعيشونالذيناألطفالمعالتعاملمجالفيوخبراتهاإجراءاتهاتبادلعلىاألعضاءالدولونشجع.الحمايةلهم

.الطوعيةالوطنيةاستعراضاتها

عالجةمفيالدوليةالحكوميةالهيئاتأواإلقليميةالمتحدةاألممهيئاتمعالتعاونإلى2021لعامالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتمنالعديدأشار

بالعنفالمعنيةالعامنلألميالخاصةالممثلةمكتبوتابع.البياناتوتجميعالمشتركةالدراساتفيسيماالاألطفال،ضدبالعنفالمتصلةالمسائل

الجيدةالممارساتتبادلبهيحظىالذياالهتمامحيالتفاؤلهعنوأعرب،2021لعاماإلقليميةاالجتماعيةالتنميةمنتدياتجميعاألطفالضد

.األعضاءالدولمعاألطفالقضايابشأنوالمعارف

بأكملهاالمتحدةلألممشاملنهج

المنظومةقنطاعلىنهجاتباعيحدثهأنيمكنالذياإليجابياألثرأيضاالخاصةالممثلةمكتبالحظ

حدةالمتاألممفريقيعملوعندما.الوطنيالصعيدعلىالطوعيالوطنياالستعراضإعدادلدعم

يحدثإنهفاألطفال،علىالتركيزلضمانالمضيفةالحكومةلدعم(يوجدحيثما)معابأكملهالقطري

.عنهاواإلبالغاالستعراضعمليةفيهامافرقا

اإلقليميةالمنظماتمعالتعاونأهمية
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متميزةحقوقلهامتميزةفئةهماألطفال

نهجأهميةعلىدالتشديومع.والوطنيةواإلقليميةالعالميةالخططفيعاليةمكانةتحتلمتميزةفئةبوصفهماألطفالقضاياأننضمنأنيجب

فيغارالصهماألطفالأناعتبارنافيدائمانضعأنويجب.متميزةقانونيةحقوقأصحابوهممتميزةاحتياجاتلألطفالفإنالحياة،دورة

رازوإبباألطفالاالهتمامخاللمنينعكسأنمتسقنحوعلىدورهموإبرازبالشبابلالهتماموينبغي.عاما18عنأعمارهمتقلالذينالسن

مختلفتتبعلىعيساعدذلكألن“الشباب”وإلى“األطفال”إلىاإلشارةعندالمقصودةالفئةتحديدنتوخىأنلناوينبغي.متسقنحوعلىدورهم

.الحياةدورةمراحلجميعفيالمصادَفةوالتحدياتوالتنميةالتقدممعدالت

المساعدةلتقديماستعدادعىلاألطفالضدبالعنفالمعنيةالعاملألمير ًالخاصةالممثلةمكتبيظل
المتمثلة2030عامخطةرؤيةتحقيقأجلمنأعمالمنبهتضطلعفيمااألعضاءالدولجميعإىلوالدعم

ً  
عنفودونخوفدوناألطفالفيهيعيشعالمف 

2021ديسمبر / كانون األول



ملحق

تغييرعواملبوصفهماألطفال

الطوعيالوطنياالستعراضفيالنشطةمشاركتهم

أتمنى أتمنى أتمنى

عدالة
تفاهمحماية

العنف ال يمكن تبريره

.كافة أشكال العنف ضد األطفال يمكن منعها



مجيدمعالنجاة
األطفالضدبالعنفالمعنيةالعاملألمينالخاصةالممثلة

مقدمة

الهأطففييستثمرعالم”تحقيق2030لعامالمستدامةالتنميةخطةتتوخى

أنأيضاوتؤكد.1“واالستغاللالعنفإسارعنبعيداطفلكلفيهوينمو
وأنهم،“الحاسمةالتغييرعواملهموذكوراإناثاوالشباباألطفال”

همقدراتخاللهمنيوجهونمجاال”المستدامةالتنميةأهداففيسيجدون
”.“أفضلعالمإيجادإلىالدؤوبسعيهمإطارفيالالمتناهية 2

ابالشبليسإلشراكفرصةهيالطوعيالوطنياالستعراضعمليةإن
عواملمنالمقبلوالجيلالحاليالجيلبوصفهمااألطفالأيضابلفحسب،

مود،الصعلىوقادرللجميعوشاملوعادلوآمنصحيعالملبناءالتغيير
.الركبخلفأحدتركوعدماألذىمنمأمنفياألطفالعلىالحفاظمع

عاملالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتفياإلبالغحولاألفكاروركزت
ضدنفبالعالمعنيةالعاملألمينالخاصةالممثلةمكتبطرحهاالتي2021

تعلقةالمالقضاياعنباإلبالغاألعضاءالدولقيامكيفيةعلىاألطفال
.الطوعيةالوطنيةاستعراضاتهافياألطفالضدبالعنف

منقاةالمستاألمثلةبعضعلىالضوءنسلطالمرفقة،الوثيقةهذهوفي
الدولتقومكيفتوضحوالتي2021لعامالطوعيةالوطنيةاالستعراضات

تيالالطوعيالوطنياالستعراضعمليةفياألطفالبإشراكاألعضاء

لنصائحابعضونقدمالمستدامة،التنميةأهدافتنفيذفيوكذلكتجريها،
تعدالتياألعضاءالدولبهالتسترشدالموضوعهذاحولالعملية

.بعدهوما2022عامفيالطوعيةالوطنيةاستعراضاتها

لىعاألعضاءالدولتشجيعإلىواألدواتاألمثلةهذهتبادليؤديأنوآمل

تعراضلالسعملية  بناءفيمنهجيةأكثربصورةاألطفالمشاركةتعزيز
علىزالمركّ  التنفيذوفيلألطفالمراعاةأكثرتكونالطوعيالوطني

نمتغييرعواملبوصفهماألطفال،أنوأعتقد.2030عاملخطةاألطفال
.العمليةهذهفينشطبدوريضطلعواأنيجبأفضل،عالمأجل

الوطنياالستعراضعمليةإن

ليسإلشراكفرصةهيالطوعي

لاألطفاأيضابلفحسب،الشباب

مقبلالوالجيلالحاليالجيلبوصفهما

يصحعالملبناءالتغييرعواملمن

وقادرللجميعوشاملوعادلوآمن

علىالحفاظمعالصمود،على

وعدماألذىمنمأمنفياألطفال

.الركبخلفأحدترك

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A .المقدمةمن8الفقرة،
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A .51الفقرة ، 2.

1.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://undocs.org/A/RES/70/1
https://undocs.org/A/RES/70/1


الطوعيالوطنياالستعراضعمليةفياألطفالمشاركة

فًاوسيلةالرأيواستطالعاتاالستقصائيةالدراساتتشكل ًكبوعددواسعةمجموعةمنالنظًروجهاتلجمعبهًامعن  .األطفالمننر
ًتجربتهًاعنأعضاءدولعدةوأبلغت  

 
.الطوعيةالوطنيةاستعراضاتهًاف

ً  
اليون،فق  ًأجريسنر  

 
U-Reportمنصةباستخدامللرأياستطالع2021مايو/أيارف األطفالتصوراتتناول3

اوحالذين)والشباب ًأعمارهمتن  ًالمستدامةالتنميةأهدافتنفيذأثًربشأن(عاما35و15بير   
 
ركزتًو.البلدف

ًواستكملت.16و13و8و4و3األهدافعىلاالستقصائيةالدراسة
ُ
االستقصائيةالدراسةهذهنتائج

ًالشهادات  
.األهدافنفسبشأنأخرىأدواتمنجمعتالن 

ً  
 
ايدعدديذكًرعام،كلف ًاألطفالمشاركةالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتمنمن    

 
ً.التقريرإعدادعمليةف  

 
نصفحواىلأفاد،2021عاموف

ًشاركوًااألطفالبأناالستعراضات  
 
.مختلفةبطرقإعدادهًاف

2021ًلعامالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتمنأمثلةالتاليةالفروعوتتضمن  
ًاألطفالمشاركةكيفيةعناألعضاءالدولفيهًاأبلغتالن   

 
ف

ًاالستعراض،عملية ًواالجتماعاتالرأي؛واستطالعاتاالستقصائيةالدراساتمثلاألساليبحولاآلراءتبادل:وه  أًوونيةاإللكن 

ًبمًاالحضورية،  
 
،مجموعاتذلكف كنر 

ًمعوالتواصلالن  يعيةالهيئاتمثلالقرارات،صانغ  ًةوالمشاركالوطنية؛التشر  
 
األمماجتماعاتف

.المتحدة

ًالواردةاألمثلةأنإىلاإلشارةالمهمومن  
 
ًالحاالتسوىتتضمنوالشاملةليستالموجًزهذًاف  

عنالتفاصيلضبعفيهًانجدأنيمكنالن 

ًبنشاط(18سندون)األطفالمشاركةكيفية  
 
ًأيضًاوالحظنًا.العملياتهذهف  

 
أمثلةناكهأنالطوعيةالوطنيةلالستعراضاتقراءتنًاف

ًأخرى .العمريةالفئةتحديددون“السنصغاًر”أو“الشباب”إىلفقطتشنر
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ًأجرتهالذيالرأياستطالعبأنأوغندًاوأفادت  
 
2020ًعامف ًاألخذمع،U-Reportمنصةعنر  

 
تبادلاالعتباًرف

ات تنفيذبشأنآرائهمحولوالشباباألطفالمنردًا32423جمعالسابقة،السنواتمنالمكتسبةالخنر
60ًأنالنتيجةوأظهرت.المستدامةالتنميةأهداف  

 
عاستطاًلعىلأجابوًاالذينوالشباباألطفالمنالمائةف

ًالعنفأشكالمنلشكلتعرضوًاالرأي  
 
ًالعامير ًف .الماضيير 

الدراسات االستقصائية واستطالعات الرأي: أسلوب المشاركة

ً  
 
ديةالسويالمتحدةاألممورابطةالخارجيةوزارةأجرتالسويد،وف

ًوالمجلس  
ائيةاستقصدراسةالسويديةالشبابلمنظماتالوطن 

ًالكيفيةحولوالشباباألطفالأصواتلجمع  
ًالن   

أنلعالملينبغ 
ًوتم.2030عامخطةأهداففيهًايحقق االستقصائيةالدراسةنشر
ًالتواصلمواقععىل ًاالجتماع   

 
هاشتاغتحتحملةف

#Iraisedmyvoice.نعأيضًاالسويدأبلغتذلك،إىلوباإلضافة
ظمتعملحلقة

ُ
ًالمدارسلطالبن  

 
والشبابًاالعليالثانويةالمرحلةف

ًالجبير ًوالمساواةالصحةبقضايًاالمتعلقةالحلوللمناقشة نسير 
ًوالتنوعوالمناخوالمساواة .البيولوحر 

U-Reportالقصيرةةالنصيبالرسائلالتواصلعبرمتاحةوهي،(اليونيسف)للطفولةالمتحدةاألمممنظمةأنشأتهامنصة

.مجتمعاتهمفيإيجابياتغييرعاملويكونونرأيهمعنالشبابيعبرحيثوتويتروفيسبوك

3. 



الطوعيالوطنياالستعراضعمليةفياألطفالمشاركة

ً  
 
ًالخطيةالبالغاتشكلتزمبابوي،وف  

ًالن  ًالمجتمعمنظماتمشاركةتبير   
عمليةمنهامًاجزءًاالمدن 

ًاالستعراض  
ًالوطن  ًالفريقواعتمد.الطوع  ًالمجتمعلمنظماتالمرجغ   

الناس،آراءطالعاستنتائجلوحةالمدن 
ً People'sأداةوه  Scoreboard،ًمنالمعلوماتلجمع ًبمًامنظمة،80منأكن   

 
ًالمنظماتذلكف  

الن 
األطفالمعتعمل
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ًوالشباباألطفالمجلسيتألف  
 
ًمنالتشيكيةالجمهوريةف ً.والشبابلألطفالمنظمة100منأكن   

 
وف

ً مجموعةاجتمعت،2021أبريل/نيسان ًللمجلستابعةتركنر  
 
ًاالستعراضعمليةإطاًرف  

ًالطًوالوطن  .ع 
،مجموعةمناقشةنتيجةوشكلت كنر 

ًبمًاالن   
 
،مناالقتباساتذلكف وساهم.يرالتقًرمنجزءًاالمشاركير 

ًأيضًاالمجلس  
 
ًطريقعناالستعراضف .وأنشطتهقصائيةاالستودراساتهبياناتهإىلتستندمعلوماتتوفنر

ً  
 
ظمتباراغواي،وف

ُ
ًالمصلحةأصحابمنالعديدمعمناقشةن  

 
ًشكلف  

اض  ًافن   
 
بحضور2021يلأبًر/نيسانف

110، اءومراهقونأطفالبينهممشاركير  ظم.القطاعاتمختلفمنوطنيونوخنر
ُ
ًاالجتماعهذًاون  

 
اكةف معشر

ًالمتحدةاألممبرنامج  
.والمراهقير ًاألطفالووزارةواليونيسفاإلنمان 

األطفالمعالتركيزومجموعاتاالجتماعات:المشاركةأسلوب

ًالكيفيةعناألعضاءالدولأبلغت  
ًمستخدمةمعهم،حواراتوأجرتاألطفالمعبهًااجتمعتالن   

 
ًف المنابًرياناألحمنكثنر

ونية .المستدامةتنميةالوبأهدافبرفاههمالمتعلقةالمسائلبشأنوآرائهمنظرهموجهاتإىللالستماعالجائحة،أثناءاإللكن 
ًاالستعراضإلعدادمخصصاجتماععقدذلكعىلاألمثلةومن  

ًالوطن  هالطوع  ًالنهجمنوغنر ًتنظيمًااألكن   
عىلتنطويالن 

ًفيمًاوترد.األطفالبرلماناتمثلاألطفال،معالمستمًرالتواصل مشاركةحوليلالتفاصبعضفيهًاذكرتقليلةأمثلةيىل 
.األطفال

ً  
 
ً مجموعاتمناقشاتمنسلسلةأجريتإندونيسيا،وف كنر

ًبمًا،الضعيفةالفئاتمنممثلير ًمعالن   
 
ذلكف

منمبدعاإلنسانحقوقمنظوًرأهميةبشأنإعالميةواجتماعاتمشاوراتأيضًاوعقدت.والشباباألطفال
.اإلنسانحقوقمفوضية

ً  
 
اك،2030عاملخطةالدولةوزيرةنظمتإسبانيا،وف مكتبمعباالشن 

ًاليونيسف  
 
ًإدماجهًاًوشواغلهملمعرفةاألطفالمعمشاورةإسبانيا،ف  

 
ف

اتيجية ً.2030لعامالمستدامةالتنميةاسن   
 
ينوف أكتوبر/األولتشر

قدت،2020
ُ
ًاالجتماعخاللمشاوراتع لمجالسالسادسالحكوم 
اوحطفال192فيهشاركالمحلية،المشاركة وسنوات8بير ًأعمارهمتن 

ًبالحكميتمتعإقليمًا16منسنة17  
دم،للمشاوراتونتيجة.الذان 

ُ
إىلق

أصواتهميعكسالذي،2020لعاموالمراهقير ًاألطفالبيانالحكومة
حاتهم .مستدامةالالتنميةأهدافتنفيذبكيفيةيتعلقفيمًاومقن 



الطوعيالوطنياالستعراضعمليةفياألطفالمشاركة

ً  
 
كاءالطفل،حقوقحمايةومرصدالسن،وكباًروالطفولةوالمرأةاألشةوزارةعقدتتونس،وف دورةخرون،آوشر

لماناستثنائية ًاألطفاللنر  
 
ًوشارك.2021أبريل/نيسانف  

 
المحافظاتمناألطفالمنبرلمانيًا25االجتماعف

يكةالجهاتوقيادةالخمس لب.المنظمةالشر
ُ
ًكلمنوط  

ًستونبشأنأفكارهيعرضأنطفلبرلمان   
يحلمالن 

ً.بها  
 
ًنظرهموجهاتأيضًاوتبادلوًا2030عامخطةعىلاألطفالاطلعاالجتماع،وف  

ًأدرجتالن   
 
اضاالستعًرف

ً  
ًالوطن  لمانيونوينفذ.الطوع  5و4و3و1المستدامةالتنميةأهدافتنفيذبكيفيةتتعلقمشاري    عاألطفالالنر

16ًو8و  
 
.واليتهمخاللالمحليةمجتمعاتهمف
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ًالمنتدىخالل ًالمستوىالرفيعالسياش   
األطفالشارك،2021لعامالمستدامةبالتنميةالمعن 

ًوالشباب  
 
ًالشبابالممثلير ًأحدوشارك.األعضاءالدولمنالعديدوفودف  

 
الذيضالعًرف

ًالطوعيالوطنيير ًالستعراضيهمًاوناميبيًاالتشيكيةالجمهوريةمنكلقدمته .ير 

ًاألطفالمشاركةعنأخرىأمثلةأيضًاوالحظنًا  
 
هًاالمتحدةاألمممؤتمراتف منوغنر

ًالدوليةالمؤتمرات  
 
ًالوفدإطاًرف  

.الوطن 

ًدعوةتكونأنويمكن ًاضاالستعًرعمليةأثناءمعهمالتشاوًرتمالذيناألطفالممثىل   
الوطن 

ً ًالطوع   
 
ًالوفدإطاًرف ًالمنتدىإىلالرسم  .المتابعةإجراءاتمنإجراءالسياش 

توىالمسالرفيعالسياسيالمنتدىوفيالمتحدةاألممفي:المشاركةأسلوب

المستدامةبالتنميةالمعني

ًوبالمثل،  
 
لمانيير ًاستشارةتمتناميبيا،ف ًالمستدامةميةالتنأهدافبشأنالمناطقجميعمناألطفالالنر  

 
ف

ظمت.2021يوليه/تموز
ُ
ًالخاصةالممثلةوبحضوًراليونيسف،منبدعمالمشاورةون نيةالمعالعاملألمير 

ًوشارك.األطفالضدبالعنف  
ًاألطفالمنبرلمان   

 
ًالوطنيةيطالتخطللجنةالعامالمديًرقدمهالذيالعرضف  

 
ف

ًالمنتدى ًالمستوىالرفيعالسياش   
.المستدامةبالتنميةالمعن 

ًالسنصغاًرأًوالشبابمعالتواصلوأوجهالمشاوراتأخرىبلدانوذكرت  
 
ًاالستعراضعمليةإطاًرف  

ًالوطن  عملياتأًوالطوع 
ًواضحًايكنلمأنهمنالرغمعىلأوسع،نطاقعىلالقراًرصنع  

 
18عنمأعمارهتقلمنيشملذلككانإذًامًاالحاالتبعضف

.سنة



المستدامةالتنميةبأهدافللنهوضإجراءاتاألطفالاتخاذ

اففيهًاتمفقطقليلةأمثلةالطوعيةالوطنيةلالستعراضاتقراءتنًاحددت ًاإلجراءاتبإسهاماالعن   
ًاألطفالذهًايتخالن   

 
تنفيذف

ًاإلجراءاتعىلمحدودةأمثلةووجدنًا.المستدامةالتنميةأهداف  
ًتسهمالن   

 
العنفمنحددةمبأشكالالمتعلقةالغاياتتحقيقف

.المستدامةالتنميةأهدافمنودوافعهاألطفالضد

ًإجراءاتيتخذوناألطفالمنالمزيدأننعلمونحن  
 
ًإدراجهًادائمًايتمالولكنالعالم،أنحاءجميعف  

 
الوطنيةاالستعراضاتف

افيتمأنونأمل.الطوعية ًبشكلاالعن  ًباإلجراءاتأكنر  
ًالمستدامةالتنميةدافأهتنفيذبكيفيةيتعلقفيمًااألطفاليتخذهًاالن   

 
ف

ًتدوينهًايتموأنالتنفيذعمليةإطاًر  
 
ًاالستعراضعمليةف  

.الوطن 
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النفسيةالسالمةدعم

ً  
 
ًالتحديخاللمناألقراندعمنظاموضعتمأوروغواي،ف شجعالذي،MiFórmula#هاشتاغالرقم 

ً اتيجياتهمتبادلعىلالمراهقير  .الجائحةأثناءالعزلةلمكافحةأقرانهممعاسن 

ً  
 
وي    ج،ف Eco-Agentsًمنظمةأنشأتالن   

 
ًاألطفالفريق2015عامف  

ًالمعن  ًبهدفالمناخ،بتغنر توفنر
ًإىلآرائهمإليصاللألطفالمساحة ًالقراراتصانغ  الفريقواجتمع.هممستقبلتحديدعىلقدرتهمعىلوالتأثنر
ً لمانعنبممثلير  ًوالحكومةالنر ً.البيئيةالقضايًابشأناألطفالنظًروجهاتعنللتعبنر  

 
تقريًريقدمعام،كلوف

ًإىلعملهمعن ًالقراراتصانغ   
 
ًالفريقممثلًوويشارك.والخارجالداخلف  

 
المعنيةحدةالمتاألمممؤتمراتف

ً ًفريقإنشاء”إىلالطويل،المدىعىلوُيطمح،.المناخبتغنر ًدوىل   
ًمعن  منيتألفاألطفال،لفائدةالمناخبتغنر

ًاألعضاءالدولجميعمنأطفال  
 
.“المتحدةاألممف

المناختغير

:المستدامةالتنميةأهدافعلىالتعرف

Yo”برنامجعنالمكسيكأبلغت por los ًبرنامجوهًو،“17 تدرينر 
سالمداًرألطفالالقياديةوالمهاراتالمستدامةالتنميةأهدافحول

وي    أعمالوساهمت.الشبابتعبئةهيئةنظمتهوالشباب، نامججالن  للنر
ً  
 
ًبشأنالعامالقانونإلصالحمبادرةاتخاذف رضالمناختغنر

ُ
عىلتع

.الشيوخمجلس



المستدامةالتنميةبأهدافللنهوضإجراءاتاألطفالاتخاذ

ًالمعلوماتأشارت  
ًالخرائطوضععمليةبشأنُجمعتالن   

ًالخاصةالممثلةمكتبأجراهًاالن  ضدبالعنفالمعنيةالعاملألمير 
ًحولهممنالقضايًالمعالجةاألطفالتحركإىلاألطفال  

ًأًوهدفتنفيذبكيفيةأيضًاتتعلقوالن  .المستدامةالتنميةأهدافمنأكن 

ًعه،ودوافاألطفالضدالعنفأشكاللمختلفللتصديتحركهمعىلأنفسهمواألطفالاألطفالمنظماتأطلعتنًاولقد  
 
مختلفف

نتشبكةعىلالبيئات، ًبمًاوخارجها،اإلنن   
 
 ًوالعنفالجسدية،العقوبةذلكف

والعنفنسيان،الجوالعنفواالعتداء،الجنسان 
ً  
،العاطق  الالمثالبيلسعىلباألطفال،واالتجاًراألطفال،وعمللإلناث،التناسليةاألعضاءوتشويهاألطفال،وزواجوالنفش 
ًأصواتهمأيضًااألطفالويرفع.الحرص  

 
ًبالتحركويقومونالعالمأنحاءجميعف  

 
ًوالتصديماعيةاالجتالعدالةتحقيقسبيلف لتغنر

.المناخ

ً  
 
ًويزيدونالبعض،بعضهمويدربونويعلمونألقرانهم،الدعماألطفاليقدمالتحركات،هذهإطاًروف نطاقعىلجمهوًراللدىالوع 

ًأفضلعالملبناءحكوماتهممعويتعاونونأوسع، .للجميعوعدالأمانًاوأكن 

ًالتحركاتبهذهيقومونالذينباألطفاليتعلقفيمًاالمزيدعىللالطالعوندعوكم  
 
ًكعواملطفالاأل):منشوراتنامناثنير ًف للتغينر

ً :(اإليجانر  Children as agents of positive change(المبادرةزماماألطفاليأخذعندمًا)و.When children take
the lead.
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بالتحركاألطفالمنمزيدقيام

https://violenceagainstchildren.un.org/news/children-agents-positive-change-mapping-children%E2%80%99s-initiatives-across-regions-towards-inclusive
https://violenceagainstchildren.un.org/news/when-children-take-lead-10-child-participation-approaches-tackle-violence


طوعيالالوطنياالستعراضعمليةفياألطفالمشاركةحولالنهائيةاألفكاربعض
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فيلمحليةاومجتمعاتهموأسرهمالبعضبعضهملدعمالقياديودورهموقوتهماألطفالمرونةوإن.ورفاههماألطفالقضايافيخبراءاألطفال

فيبي،مكتيواصلأنبمكاناألهميةومن.أفضلعالمإيجادنحوويوجهونهماوالنشاطباإلبداعيزخرونفاألطفال.رائعأمراألزماتأوقات

.اإليجابيالتغييرفيفاعلةكجهاتاألطفالدورإبرازأعماله،إطار

زيزتعكيفيةعلىالتركيزمعالتالية،األفكارإلىاألطفالبمشاركةالمتعلقة2021لعامالطوعيةالوطنيةلالستعراضاتقراءتناوتؤدي

مععاطيناتخاللأنه،اإلشارةالمهمومن.األطفالالحتياجاتمراعاةأكثرالطوعيالوطنياالستعراضعمليةلجعلاألطفالمشاركةوتنظيم

فيالضوءليهاعيسلَّطلمحاالتوهذهعليه،والقضاءاألطفالضدالعنفمنعفيبنشاطاألطفالفيهاشاركبحاالتعلمنااألعضاء،الدول

.الطوعيةالوطنيةاالستعراضات

إشراك األطفال من جميع الفئات العمرية

دولتذكرحينفيالطوعي،الوطنياالستعراضعمليةفيبنشاطاألطفالمشاركةالخصوص،وجهعلىاألعضاء،الدولبعضذكرت

المصلحةأصحابهمحقوق،وأصحابالحمايةمنمستفيدينباعتبارهمفاألطفال،.العمريةالفئةتحديددونالسنصغارأوالشبابأخرى

األعمارمنبدءالبالمراهقيناألطفالفقطليسإشراكعلىالتشجيعوينبغي.برفاههمالمتعلقةواإلجراءاتالقضاياجميعفيالرئيسيون

عنبمعزلينقائمتليستاوالشبابالطفولةفمرحلتا.الحياةدورةنهجمراعاةمعونمائهم،األطفاللنموالحرجةالفتراتيعكسمماالمبكرة،

.متصلةسلسلةهمابلاألخرى،المراحل

ألطفالاتمثيلمراعاةينبغيالطوعي،الوطنياالستعراضإعدادفياألطفاللمشاركةالتخطيطعند

ينبغيولكند،البلسياقحسبالمهمشةأوالمستضعفةاألطفالفئاتوستختلف.العمليةفيالمشاركين

فيوإدراجهاةهشسياقاتفييعيشونالذيناألطفالاحتياجاتتلبيةفيتنظرأناألعضاءالدوللجميع

المناطقفييشونيعالذيناألطفال:التاليةالفئاتلدىللعنفالتعرضقابليةوتزداد.االستعراضعمليات

واألطفالة،اإلعاقذووواألطفالالشوارع،وأطفالالمتنقلون،واألطفالالمناخ،بتغيرسلباتتأثرالتي

إلىمنتمونالواألطفالاألصلية،الشعوبمنواألقلياتواللغويةالعرقيةاألقلياتجماعاتإلىالمنتمون

.الجنسيةاألقليات

والدراساتالرأياستطالعاتمثلاإلنترنتعلىوسائلباستخدامأعضاءدولعدةأيضاوأفادت

إلىبالحاجةفسهنالوقتفيأيضاوأفادت.األطفالمعللتشاورافتراضيةاجتماعاتوتنظيماالستقصائية

إلىنتظممبشكلالوصولمنهشةأوضاعمنيعانونالذيناألطفاليتمكنالفقد.‘الرقميةالفجوة’سد

أوتالمعلوماأو(المدارسذلكفيبما)العمليةهذهتسهلالتياألطفالمنظماتمثلالمشاركةوسائل

.شموالأكثرنحوعلىاألطفالمشاركةلضمانإضافيةجهودبذلويلزم.اإلنترنت

صوتهموإسماعضعفاالفئاتأكثرتمثيل
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األطفالمشاركةاستمرار

.2030معاخطةفيوالهادفةللجميعوالشاملةاألخالقيةاألطفالمشاركةلضمانمهمةمنصةالطوعيالوطنياالستعراضعمليةتعتبر

وأماناحةصأكثرعالملبناءتغييروعناصروالمدخالت،المعلوماتتقدمرئيسيةجهاتبوصفهموالشباباألطفالإلشراكفرصةوهي

عمليةالطوعيالوطنياالستعراضعمليةفياألطفالمشاركةتكونأنيجبالسبب،ولهذا.الصمودعلىوقدرةللجميعوشموالوعدال

.واحدةلمرةحدثاوليسمستمرة،

الشراكاتإطاريفوخاللها،وبعدهاالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتقبلوتنفيذها،المستدامةالتنميةأهدافمتابعةفياألطفالإشراكويلزم

متعددنهجااالستعراضعمليةتعتمدوعندما.األطفاليقودهاوالتياألطفالعلىتركزالتيالمنظماتمعجنبإلىجنباالنطاق،الواسعة

منالمزيدىنرأنونأمل.التقاريرإعدادفيهامافرقاتحدثيحملونه،الذيوالمعارفالخبراتغنىمنتستفيدبحيثالمصلحة،أصحاب

.المستدامةالتنميةأهدافتحقيقفينشطينشركاءبوصفهمباألطفالفيهاي عترفالتياألمثلة

توثيق العملية

فيمشاركتهمفيةكيحولالتفاصيلمنالكثيرإدراجدونالطوعيالوطنياالستعراضعمليةفيالمشاركيناألطفالالتقاريرمنالعديدذكر

آراءاتقاريرهتضمينمنللتأكداألطفالمعالحكوماتعملكيفيةعنالمعلوماتمنمزيدإدراجعلىاألعضاءالدولونشجع.العملية

الشاملةالمشاركةةثقافتعزيزعلىالمستفادةالدروسفيوالتفكيرالنجاحات،وتقاسمالعملية،توثيقوسيساعد.أصواتهموصدىاألطفال

.ومسؤولينفاعلينمواطنينيكونواأنعلىاألطفالسيساعدممالألطفال،والهادفة

الطوعيالوطنياالستعراضفيلألطفالالناشطبالدوراإلقرار

تحركةكيفيعنالكثيرتعلمناوالشباب،واألطفالالمتحدةاألممومنظومةالمدنيالمجتمعومنظماتاألعضاءالدولمعتواصلناخالل

.رفاههمفيتمسّ التيالقضايالمعالجةالعالمأنحاءجميعفيالمحليةمجتمعاتهمفياألطفال

فيبهافي عترالماكثيراولكنالمستدامة،التنميةأهدافتنفيذفيأيضاتسهمالتحركاتهذهأننفسهالوقتفيأيضاوالحظنا

.الطوعيةالوطنيةاالستعراضات

المساعدةلتقديماستعدادعىلاألطفالضدبالعنفالمعنيةالعاملألمير ًالخاصةالممثلةمكتبيظل
المتمثلة2030عامخطةرؤيةتحقيقأجلمنأعمالمنبهتضطلعفيمااألعضاءالدولجميعإىلوالدعم

ً  
.عنفودونخوفدوناألطفالفيهيعيشعالمف 

2021ديسمبر / كانون األول



معللتشاورنصائح
األطفال
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األطفالمعالتشاورلتنظيمنصائح

اضاالستعرعمليةفينظرهمووجهاتاألطفالآراءإلدراجبهامعترفوسيلةهواألطفالمعالتشاور

ويلزم.قريرالتإلثراءتعمقاأكثرمحادثةإجراءاألطفالمعالمباشرالتعاطيأوجهوتتيح.الطوعيالوطني

.الطفلبحمايةالمتعلقةالممارساتمثلاحترازيةتدابيراتخاذنفسهالوقتفي

:التنسيقهيئة-1

دإلتيسيرالوكاالتبينمشتركةتنسيقلجنةاألحيانمنكثيرفيالحكوماتتشكل عدا

لجهاتامنفئةباعتبارهماألطفالإشراكمنالتأكدويتعين.الطوعيةالوطنيةاالستعراضات

.يونيسفالمثلأخرىكياناتمعالتشاورأيضاويمكن.معهاالتشاوريتمالتيالمصلحةصاحبة

:األطفالمعالتواصل-2

تمنظماالمنظماتهذهتكونأنويمكن.المشاوراتفيستشاركالتياألطفالمنظماتتحديد

األطفال،معتعملالتيالمدنيالمجتمعومنظماتالمدارس،ذلكفيبماوطنية،أومحلية

األطفالمنمختلفةمجموعاتمعتعملالتيوالمؤسساتاألطفال،يقودهاالتيوالمنظمات

ضية،الرياوالمجموعاتللقانون،المخالفونواألطفالالالجئون،واألطفالاإلعاقة،ذوواألطفال)

.(وغيرهمالعضوية،علىالقائمةوالمنظمات
منأكثرتنظيمفيوالنظر.الضعيفةالبيئاتفياألطفالمعالتشاورومنالعمليةشموليةمنالتأكد

والخلفياتةالعمريالفئاتمختلفمناألطفالتشمللكيللتشاورطريقةمنأكثرواتباع/مناسبة

.العنفمنمختلفةألوجهالمعرضينواألطفال

:التشاورطريقة-3
طنيالواالستعراضفيالنتائجوإدراجواإلبالغللتشاورطريقةعلىالمشاركةاألطرافمعاالتفاق

إلىوماساتومماروسياساتتشريعاتإلىترجمتهايمكنالتيالمسائليحددأنللتشاوروينبغي.الطوعي
.التحضيريةاألعمالفيممكنةمرحلةأبكرفياألطفالبإشراكأيضاويوصى.ذلك

:يليماالمشاوراتأساليببعضوتتضمن
الحكومةمعالتواصلإلىاألطفالممثليدعوة•

النتائجعنواإلبالغبينهمفيماالمشاوراتبتنظيماألطفالقيام•

التشاورنظيمتويتعين.قدراتهموبناءاألطفالإلىالمعرفةلنقلعظيمةفرصةاألطفالمعالتشاورويوفر

أكبرمعرفةاكتسابإمكانيةلألطفاليتيحمماجماعيةوتمارينالخبراتأصحابمنمتحدثينيشملبحيث
.الطوعيالوطنياالستعراضبعمليةوكذلكالمستدامةالتنميةبأهداف
الدولبعضأفادت،2021عاموفي.األطفالمعالتشاورأشكالمنشكلمنأكثرتنظيمفيأيضاوالنظر

دراسةإجراءخاللمنالمثال،سبيلعلىاألطفال،معالتشاورمنمتعددةأشكالبإجراءاألعضاء
للمشاركةطفلودعوةالطالب،منمجموعةمعتركيزمجموعةإلىباإلضافةلألطفالإلكترونيةاستقصائية

.المستوىالرفيعالسياسيالمنتدىإلىالرسميالوفدفي



األطفالمعالتشاورلتنظيمنصائح

الطوعيالوطنياالستعراضفيالنتائجعناإلبالغ-4

عدم’إطاريفسيماالالمواتية،والبيئةالسياسات’بموضوعالمعنيالقسمفياألطفالمشاركةإلىاإلشارة

التشاور،تواترمثلاألطفال،مشاركةعمليةعنمعلوماتإدراجمنوالتأكد.‘الركبخلفأحدترك
.ذلكإلىومااالجتماعات،فياألطفالالحتياجاتالمراعيةالموادوتوفيرالعمرية،الفئاتومراعاة
ةالتنميأهدافمنهدفكلبشأنالتقريرأجزاءجميعفينظرهمووجهاتوآرائهماألطفالشواغلإدراج

تنميةالأهدافبمختلفيتعلقفيمااألطفالقضايايجمعخاص/منفصلفصلتخصيص.المستدامة
.المستدامة

األطفالمعالمتابعة-التشاوربعد-5

أنويمكن.لعمليةافيشاركواالذيناألطفالمعالنهائي،التقريرذلكفيبماالتشاور،نتائجتعميممنالتأكد

.فهمهاعليهميسهلبلغةالطوعيالوطنياالستعراضعلىاألطفالإطالعطريقعنذلكيكون

المشاوراتفيوالمستوىالرفيعالسياسيالمنتدىإلىالوفدفيللمشاركةاألطفالممثليدعوةأيضايمكن
.المستدامةالتنميةبأهدافالصلةذاتاألخرى

ربالحضوأواإلنترنتعبراالستقصائيةالدراساتإجراءحولنصائح

الشخصي
أنهامنالرغموعلى.األسئلةمنمحدوداعدداوتتضمنمعينةمواضيععلىعادةاإللكترونيةاالستقصائيةالدراساتتركز
كبيرعددلتلقيمليةعطريقةأيضاتوفرفإنهاللبيانات،مفصلتحليلإلىتحتاجوقدالمعلومات،تكنولوجياإلىالوصولتتطلب

األطفالآراءمن

توفرتأنأيضاوينبغي.احتياجاتهموتراعياألطفالأعمارمعتتناسببلغةاألسئلةمنموجزةمجموعةوضع•

.األطفالجميعإلىالوصولإمكانيةلضمانالطرائقمنوغيرهااإلشارةولغةالمحليةاللغات
.التعليقاتلتلقياألطفالمعاالستقصائيةالدراسةأداةاختبار•

سساتالمؤأواألطفال،علىتركزالتيالمدنيالمجتمعمنظماتمثلشريكة،جهاتمعالعملالمفيدمنيكونقد•
.المتحدةاألمموكاالتأواألكاديمية،

اقإلحعدممبدأيكونأنويجب.التعبيرفيوحقهمالحمايةفياألطفالحقبينتوازنإقامةأيضاالمهممن•

..األساسيالمبدأالضرر



الموارد الخارجية

دليل التخطيط لمشاركة األطفال

1
•The Nine Basic Requirements for Meaningful and Ethical Children’s

Participation (Save the Children)وأخالقيةمجديةلمشاركةاألساسيةالتسعةالمتطلبات

الطفلإنقاذمؤسسةلألطفال

•Applying the 9 basic requirements for meaningful and ethical childمؤسسة

participationالطفلإنقاذ during COVID-19 (Save the Children)

•Implementation Guide on the Rights of Child Human Rights Defenders

(Child Rights Connect)الطفلحقوقشبكة

2

3

حماية األطفال في المناسبات والمشاورات

•Child Participation Guidelines for Online Discussions with Children

(Save the Children)الطفلإنقاذمؤسسة

•Guide to Keeping Children and Young People Safe at Events (Plan

International)
•Child safeguarding policy for digital events (End Violence)العالميةالشراكة

األطفالضدالعنفعلىالقضاءأجلمن

•Child Safeguarding and Communications (End Violence)منالعالميةالشراكة

األطفالضدالعنفعلىالقضاءأجل

االستقصائيةوالدراسةاالستبيانأدوات

•The Global Kids Online research toolkit (Global Kids Online)

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/nine-basic-requirements-meaningful-and-ethical-childrens-participation/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/applying-9-basic-requirements-meaningful-and-ethical-child-participation-during-covid-19/
https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/final-implementation-guide-the-rights-of-child-human-rights-defenders-forweb.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-participation-guidelines-online-discussions-children/
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/GLO_Making_Sure_Events_Involving_Children_and_Young_People_are_Safe-Eng-Sept18.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Safeguarding%20Children%20Online.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/2020-09/Guidance%20Note%20-%20Safeguarding%20in%20Communications.pdf

