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بما يف ذلك حقهم  األطفال،  إعمال حقوق  أن  األطفال. ويعني ذلك  حياة  السبعة عرش جميعاً  املستدامة  التنمية  أهداف   تمّس 
 يف الحماية من العنف، يقتيض اتباع نهج كيّّل ومتكامل إزاء التنمية. وأكثر من نصف أطفال العالم يعانون كّل عام من شكٍل 
أو آخر من أشكال العنف. وقد زادت التداعيات االجتماعية االقتصادية لجائحة كوفيد-19، إىل جانب األزمات اإلنسانية املعّقدة 

واملستمرة، من تفاقم هذا الوضع املرّوع.

واليوم، أصبح عدد األطفال الذين يواجهون الفقر املدقع والتمييز واإلقصاء االجتماعي أكرب من أي وقت مىض. فقد كان ما يقرب 
من بليون طفل يعيشون يف حالة فقر قبل انتشار الجائحة، لكن هذا الرقم بات اآلن أعىل من ذي قبل بنسبة 10 يف املائة1. ويزيد 
الفقر من قابلية تعّرض األطفال للعنف بجميع أشكاله، بما يشمل عمل األطفال والعنف الجنيس وزواج األطفال واالتجار بهم 
وتجنيدهم يف العصابات اإلجرامية والجماعات املسلحة.كما ازداد أكثر من أي وقت مىض عدُد األطفال الذين اضطروا إىل النزوح 
هرباً من النزاعات والعنف وتغري املناخ والكوارث الطبيعية ومن حاالت انعدام األمن الغذائي. فقد نزح نحو 37 مليون طفل 

داخل بلدانهم أو خارجها يف عام 2021 - وهو أعىل رقم ُسجل منذ نهاية الحرب العاملية الثانية2. 

وكثريا ما يُحرم األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف من سبل الحصول عىل الخدمات األساسية مثل خدمات الحماية االجتماعية، 
والرعاية الصحية والدعم النفيس االجتماعي، والتعليم، وحماية الطفل، والعدالة. إن التحديات التي يطرحها العنف ضد األطفال 
تطال العالم بأرسه. فما من بلد بمنأى عن خطره، وما من طفل بمأمن منه. ونحن بحاجٍة إىل إحداث تحول يف نموذج التنمية 
ليصبح نهجا متكامال يراعي احتياجات األطفال واالعتبارات الجنسانية ويعرتف بالروابط بني أهداف التنمية املستدامة وحقوق 

األطفال عىل نحو ما كرستها اتفاقية حقوق الطفل.

ومنُع وقوع العنف مسعى منطقي من الناحية االقتصادية. فزيادة االستثمار يف نُظم وخدمات للوقاية والحماية من العنف تكون 
متعددة القطاعات ومراعية الحتياجات األطفال ولالعتبارات الجنسانية، وتشمل محاور حماية الطفل وتسجيل املواليد وتوثيق 
ميالدهم والتعليم والصحة والعدالة والحماية االجتماعية، ستجلب عوائد اقتصادية هائلة. ويعني االستثمار يف األطفال كذلك 
إرشاكهم ليكونوا جزءا من الحل. فمن الرضوري اإلصغاء ألصواتهم واتخاذ اإلجراءات استنادا إليها؛ كما ينبغي تعميم مبادراتهم 

وتقديم الدعم لها.

ولقد تواصلُت مع الدول األعضاء منذ عام 2020 أثناء استعداد كلٍّ منها لعملية االستعراض الوطني الطوعي، وقمُت بذلك رغبًة 
مني يف تشجيعها عىل تعميم حماية األطفال وحقوقهم عىل النحو املوىص به يف نداء العمل من أجل حقوق اإلنسان3 وخطتنا 
املشرتكة4. وأود أن أثني أشد الثناء عىل الدول األعضاء التي أدرجت حقوق الطفل ومنع العنف يف عملياتها املتعلقة بتنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة ورصدها، ومنها مثال االستعراضات الوطنية الطوعية، وأن أشجع سائر الدول عىل أن تحذو حذوها. فلم يتبّق 
سوى أقل من سبع سنوات للوفاء بالوعود التي قطعناها عىل أنفسنا لألطفال يف خطة عام 2030 وقد بدأ الوقت ينفد. ولذلك 

ال بد أن نستثمر يف األطفال بقدر أكرب - وبشكل أرسع - باعتبارهم األجيال الحارضة واملقبلة. 

املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال

.Child poverty | UNICEF  1

.Nearly 37 million children displaced worldwide – highest number ever recorded )unicef.org)  2

.)un.org( نداء األمني العام إىل العمل من أجل حقوق اإلنسان  3

خطتنا املشرتكة | األمم املتحدة.  4

مقدمة

https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty
https://www.unicef.org/turkiye/en/press-releases/nearly-37-million-children-displaced-worldwide-highest-number-ever-recorded
https://www.un.org/ar/common-agenda
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لم يتبَق سوى أقل من سبع سنوات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة قبل حلول عام 2030 وللوفاء بالوعد الذي قطعناه بإنهاء 
جميع أشكال العنف ضد األطفال. ولقد أبلَغت الدول األعضاء، يف استعراضاتها الوطنية الطوعية لعام 2022، عن التقدم املحرز 
يف تنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش. وناقشت تلك الدول تأثريَ جائحة كوفيد-19 وغريها 
من األزمات اإلنسانية املستمرة - أي النزاعات وأزمة املناخ والقالقل االجتماعية واالفتقار إىل األمن الغذائي وموجات النزوح 

الداخيّل والخارجي الهائلة وتزايد انعدام الثقة يف املؤسسات - عىل قابلية األطفال للتعرض للعنف وتعميقها إياها.

ويقتيض تنفيذ خطة عام 2030 وعملية ‘إعادة البناء بشكل أفضل’ بما يتجاوز معالجة تداعيات الجائحة معالجَة هذه األزمات 
املتشابكة باتباع نهج كيّل يتمحور حول الناس، وخاصة األطفال.

ولنئ كانت االستعراضات الوطنية الطوعية لعام 2022 تبدي التزاماً سياسيا قويا برفاه األطفال، فهي تسلط الضوء أيضاً عىل 
التحديات املستمرة يف هذا الصدد. وتشمل هذه التحديات نقص املوارد املالية والتقنية عالوة عىل االفتقار إىل البيانات املصنَّفة 
التي تساعد عىل رصد التقدم املحرز وعىل التوسع يف تطبيق املمارسات الواعدة. ويستلزم تحقيق أهداف التنمية املستدامة اتباع 
نهج للتنمية مراٍع الحتياجات األطفال ولالعتبارات الجنسانية يكون منسقاً وشامال كذلك لقطاعات عدة. وهذا أمٌر تقر به الدول 
الحماية  وتوفري  العنف  من  األطفال  حماية  إىل  إشاراتها  من  الكثريَ  تربط  وهي  الطوعية،  الوطنية  استعراضاتها  يف  األعضاء 

االجتماعية واملساواة بتقاريرها عن الهدف 5 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق باملساواة بني الجنسني.

وينبغي التوسع يف تطبيق النظم املتكاملة والشاملة لعدة قطاعات التي تراعي احتياجات األطفال واالعتبارات الجنسانية وجعلها 
يف متناول الجميع، دون ترك أحد خلف الركب. وتشمل هذه النظم خدمات الرفاه االجتماعي والحماية والرعاية االجتماعية؛ 
وتسجيل املواليد وتوثيق ميالدهم؛ ونظم التعليم اآلمنة والتمكينية والشاملة للجميع التي تنطوي عىل إمكانية التعلم الرقمي 
تنشئة  يف  الوالدين  ودعم  والعدالة؛  واإلنجابية؛  الجنسية  والصحة  والعقلية  البدنية  الصحة  وخدمات  للكل؛  والشامل  املأمون 

األطفال وتوفري الحماية االجتماعية املستدامة لألرس واملجتمعات املحلية الضعيفة. 

ويتعني أن تكون عمليات صنع القرار أكثر استيعابا للجميع وأكثر تشاركية وأن تكفل قدرا أكرب من التمثيل للفئات املختلفة. 
وقد بات األطفال اليوم أطرافا فاعلة رئيسية وسيصبحون غداً آباء ورعاة األجيال املقبلة. ومن الرضوري إرشاكهم يف التخطيط 

اإلنمائي عىل الصعيدين الوطني واملحيّل وإدماجهم يف عمليات صنع القرار. 

هة نحو تحقيق النتائج ومتعاضدة حتى يُكتب النجاح لجهود التنمية. وينبغي  ويلزم أن تكون الرشاكات محدَّدة السياق وموجَّ
أن يبتعد التعاون الدويل عن النهج املرتبط بأولويات املانحني ليتبلور يف صورة رشاكاٍت شاملة للجميع تعّزز التعاون فيما بني 

بلدان الجنوب وبني الشمال والجنوب عالوة عىل التعاون الثالثي.

الوفاء بالوعد: إنهاء العنف 
ضد األطفال بحلول عام 2030
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ملاذا يتسم ذلك باألهمية؟

للعنف تأثريٌ كبري عىل السالمة البدنية والعقلية لألطفال وقد تستمر عواقبه مدى الحياة. فإىل جانب ما يجلبه من معاناة برشية 
يأباها الضمري، يتكبد الضحايا واملجتمعات خسائر مالية باهظة. 

ويتسبّب التعرض للعنف واإلجهاد واإلقصاء واألزمات يف وقوع أرضار فسيولوجية ونفسية آنية وطويلة األجل. وللعنف ضد 
األطفال أيضا تكلفة اقتصادية كبرية قدرت بما يعادل نسبة 8 يف املائة من إجمايل الناتج املحيّل العاملي5.

وزيادة االستثمار يف األطفال منذ سن مبكرة وحتى بلوغهم مرحلة الرشد أمٌر حيوي لتحقيق نمو اجتماعي وبرشي واقتصادي 
مستدام ال تقّوضه األزمات، وهو يجلب عائداً اجتماعيا واقتصاديا مرتفعا.

.The costs and economic impact of violence against children | ODI: Think change  5

اللبنات األساسية لبناء نظام للحماية مراٍع الحتياجات األطفال ولالعتبارات الجنسانية

أمٌر  عائداٍت مرتفعة  العنف  منع  االستثمار يف  للدول. وتحقيق  البرشي  املال  رأس  يزيد من  األطفال  العنف ضد  القضاء عىل 
الثقة يف املؤسسات الحكومية. وال يقتيض بناء نظام فعال للحماية توافر  الناحية االقتصادية يساعد عىل توطيد  منطقي من 
االستثمار فحسب، بل يحتاج أيضا إىل تعبئٍة اجتماعية قوية لكافة رشائح املجتمع، بما يشمل األطفال واألرس ومقدمي الرعاية 
األمم  إطار  فيها  يُنفذ  التي  البلدان  الخاص. ويف  اإلعالم والقطاع  الدينيني والعقائديني ووسائط  املحلية والزعماء  واملجتمعات 

املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة، ينبغي النظر يف وضع خطط متعددة القطاعات تشمل الخدمات التالية: 

الحماية االجتماعية املستدامة	 

تسجيل املواليد وتوثيق ميالدهم	 

التعليم اآلمن والشامل للجميع، بما يف ذلك التعلم الرقمي	 

الخدمات الصحية، بما يف ذلك خدمات الصحة العقلية والصحة الجنسية واإلنجابية	 

دعم تنشئة األطفال ودعم األرسة، بما يف ذلك التأديب اإليجابي وغري العنيف	 

نظم العدالة التي تشمل العدالة االجتماعية واملناخية والجزائية واملدنية واإلدارية 	 

النظم الفعالة إلدارة حاالت حماية الطفل، التي تشمل آليات لإلنذار املبكر والكشف املبكر للحاالت 	 

تعزيز األعراف االجتماعية الحمائية من خالل تمكني املجتمعات املحلية، بما يف ذلك الطوائف الدينية والعقائدية.	 

https://odi.org/en/publications/the-costs-and-economic-impact-of-violence-against-children/
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أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش تمس جميعاً حياة األطفال بطريقة أو بأخرى. ولنئ كانت غاياٌت محّددة شملتها أهداف 
التنمية املستدامة تعالج بعض أشكال العنف ضد األطفال، فقد تناولت خطة عام 2030 أيضاً مجموعة أوسع بكثري من العوامل 
التي يمكن أن تعرِّض األطفال لخطر العنف أو أن تساعد عىل حمايتهم منه. وسيساعد تحقيق أهداف التنمية املستدامة عىل منع 

وقوع العنف يف حياة األطفال وسيوفر لضحاياه طرائق فعالة للتصدي له. 

ويف الوقت نفسه، فإن العنف ضد األطفال سيحول بآثاره الوخيمة والطويلة األجل دون تحقيق العدالة االجتماعية واملناخية 
2030 بجوانبها املختلفة، وذلك إن لم تُنفذ الغايات املحددة  واملساواة واإلنصاف والتقدم االقتصادي، كما تتوخى خطة عام 

ألهداف التنمية املستدامة التي تتعلق بالعنف ضد األطفال ومسبباته. 

أهداف التنمية المستدامة 
من منظور حماية الطفل
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هناك العديد من العوامل املسبِّبة للعنف ضد األطفال ومن أمثلتها الفقر، وانعدام فرص الحصول عىل التعليم، وعدم املساواة بني 
الجنسني، والتمييز، وضعف نظم الحماية االجتماعية، واألعراف االجتماعية التي تقبل بالعنف، واألوضاع التي تنتج عن الكوارث 
اإلنسانية والطبيعية، بما يف ذلك تلك الناجمة عن النزاع املسلح وتغري املناخ. وجوهر خطة عام 2030 - وهو بناء مجتمعات 
ش فيها أحد - يتوخى عاملاً تُكبح فيه مسبّبات العنف بشكل استباقي، بما يعزز حماية  تنعم بالسالم واالزدهار والعدالة ال يُهمَّ

األطفال ويقّلل من املخاطر. 

وعملية االستعراض الوطني الطوعي فرصٌة ذهبية لتعميم حقوق الطفل عىل نحو يراعي التكامل والرتابط بني أهداف التنمية 
املستدامة ويبلور يف أهداف التنمية املستدامة نفسها طبيعَة حقوق الطفل بوصفها حقوقاً مرتابطة غري قابلة للتجزئة. 

ش فيها أحد ويسمح بإعمال  وخطة عام 2030 تضع إطاراً حاسم األهمية يتيح خلق بيئٍة عادلة وتمكينية وصحية وآمنة ال يُهمَّ
حقوق الطفل إعماال تاما عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل. ولذلك ينبغي أن يُستند يف استعراض تلك الخطة 
إىل نهج متكامل قائم عىل حقوق الطفل يكشف أوجه الرتابط والتآزر فيما بني أهداف التنمية املستدامة ويحّدد عنارصها الشاملة 

لعدة قطاعات.

فأهداف التنمية املستدامة السبعة عرش ترتبط جميعها بشكل أو بآخر بعوامل الخطر والحماية التي تسبب وقوع العنف ضد 
األطفال. وترد فيما ييّل أمثلٌة توضح كيف يمكن لتحقيق أهداف التنمية املستدامة أن يعالج العنف وكيف يمكن إلنهاء العنف 

ضد األطفال أن يرسع، بدوره، تنفيذ خطة عام 2030.

كيف تعزز أهداف التنمية 
المستدامة حماية األطفال 
وتقّلل من مخاطر العنف؟ 
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عملية االستعراض الوطني الطوعي هي فرصٌة لتعميم مراعاة حقوق الطفل

تضع خطة عام 2030 إطاراً حاسماً إلعمال حقوق الطفل من خالل إيجاد بيئة عادلة وتمكينية وصحية وآمنة تشمل الجميع. 
ولذلك يتعني يف أي عملية استعراض لتنفيذ هذه الخطة اتباع نهٍج متكامل قائم عىل حقوق الطفل يكشف أوجه الرتابط والتآزر 
فيما بني أهداف التنمية املستدامة ويحّدد عنارصها الشاملة لعدة قطاعات. وقد رّكز املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني 
بالتنمية املستدامة واملعقود يف عام 2022 عىل “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة مرض فريوس كورونا )كوفيد-19(، مع 

النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية املستدامة لعام 2030”.

وتواصلت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال مع جميع الدول األعضاء البالغ عددها 44 دولة التي كانت 
بصدد تقديم استعراضاتها الوطنية الطوعية يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام 2022، وذلك لكي تعرض توفري الدعم 
لعمليات اإلبالغ الوطنية التي تقوم بها تلك الدول. ويف معرض ذلك، أعربت الدول األعضاء عن التزامها بحماية األطفال وتحقيق 
رفاههم، مما أثلج صدر املمثلة الخاصة لألمني العام. وبناًء عىل دعوة من هذه الدول األعضاء، شاركت املمثلة الخاصة لألمني 
العام يف حوارات إقليمية ووطنية بشأن السياسات، واشرتكت يف استضافة أنشطة أقيمت يف إطار الفعاليات الرفيعة املستوى 
ذلك،  إىل  وإضافة  الطوعية.  الوطنية  االستعراضات  إلعداد  وطنية  عمليات  إىل  وانضمت  العامة،  والجمعية  السيايس  للمنتدى 
الوطني  االستعراض  لعملية  التحضري  مع  واليونان  ديفوار  وكوت  نام  وفييت  واألردن  إثيوبيا  إىل  القطرية  زياراتها  تزامنت 

الطوعي أو املتابعة الفورية لها. 

املتحدة  األمم  منسقي  من  املعنيني  إىل  ُقّدمت  بإحاطات  األعضاء  الدول  مع  التواصل  مناسبات  كافة  الخاصة  املمثلة  وأتبعت 
املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية وإىل املكاتب اإلقليمية لألمم املتحدة. وحثت عىل اتخاذ إجراءات املتابعة الوطنية املناسبة 
استناداً إىل نهج وحدة العمل يف األمم املتحدة، بما يتماىش مع نداء العمل من أجل حقوق اإلنسان وخطتنا املشرتكة. كما شددت 
الطفل، وعملية  لجنة حقوق  إىل  املقدمة  الدورية  والتقارير   ،2030 تنفيذ واستعراض خطة عام  التآزر بني عملية  أوجه  عىل 

االستعراض الدوري الشامل، وإطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة. 

ويف هذا الصدد، كانت 14 دولة عضواً من الدول التي قّدمت استعراضات وطنية طوعية يف عام 2022 قد أتمت أيضاً استعراضا 
دوريا شامال خالل العامني السابقني. ويتبنّي باالطالع عىل مصفوفات التوصيات التي أسفر عنها االستعراض الدوري الشامل 
أن املجالني اللذين كثرت اإلشارة إليهما بشكل متكرر فيما يتعلق باألطفال هما “األطفال: التعريف واملبادئ العامة” و “الحماية 
والعنف ضد املرأة”، مما يدل عىل الرتابط بني هاتني املسألتني. وقد أُبلغ يف االستعراضات الوطنية الطوعية لعام 2022 عن إحراز 
لحقوق  األخرى  الدولية  واآلليات  الشامل  الدوري  االستعراض  عن  انبثقت  بتوصيات  بوضوح  ترتبط  إجراءات  واتخاذ  تقدم 

اإلنسان، وال سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

وأشارت املمثلة الخاصة لألمني العام أيضا إىل رضورة اتباع نهج وحدة العمل يف األمم املتحدة لتجنب ازدواجية الجهود التي 
يتعني عىل الدول األعضاء بذلها يف سياق عمليات اإلبالغ الدويل. وثمة أدلة وأدوات متفق عليها تتعلق بأهداف التنمية املستدامة 
لة آلليات االستعراض والرصد  الجديدة، وهي مكمِّ العمل من أجل حقوق اإلنسان والخطة الحرضية  وخطتنا املشرتكة ونداء 
الدولية مثل االستعراضات الوطنية الطوعية واالستعراضات الدورية الشاملة وتقارير الدول األطراف املقدَّمة إىل لجنة حقوق 
الطفل. ويف سياق االستعراضات الوطنية الطوعية، ينبغي أن تَْضمن جميع األدوات والتقارير “ملكية” كل الجهات الوطنية 

صاحبة املصلحة، ومنها األطفال، ألهداف التنمية املستدامة وعملية اإلبالغ. 

االستعراضات الوطنية الطوعية 
لعام 2022: أفكار رئيسية للتأمل
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كيف يتم تناول العنف ضد األطفال يف االستعراضات الوطنية الطوعية؟ 

يف إطار التواصل مع الدول األعضاء يف الفرتة التي سبقت انعقاد املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة، 
رّكزت املمثلة الخاصة لألمني العام تركيزا شديدا عىل الطرق التي يمكن من خاللها للدول أن تبلغ يف استعراضاتها الوطنية 
 الطوعية لعام 2022 عن التقدم املحرز نحو إنهاء العنف ضد األطفال والقضاء عىل مسبباته، وعىل كيفية إسهام هذا التقدم 

يف اإلرساع بتنفيذ خطة عام 2030. 

وتوضح األمثلة التالية املستمدة من االستعراضات الوطنية الطوعية لعام 2022 كيف يمكن ملعالجة املسبِّبات أن تخفف من آثار 
العنف ضد األطفال. وهذه األمثلة ليست حرصية، ولكنها تسّلط الضوء عىل املمارسات الواعدة ويراد بها تشجيع سائر الدول 

عىل اتخاذ اإلجراءات من أجل التصدي للتحديات املشابهة.

الفقر

“يا قادة العالم: يف املرة القادمة التي تفرضون فيها تدابري اإلغالق الشامل عىل العالم، أرجوكم أن تخصصوا ولو القليل من املال 
ملساعدة األرس التي لم تعد قادرة عىل مساعدة نفسها”. كيوت، 16 عاما، زمبابوي، تحالف Joining Forces، مدونة ‘جائحة 

كوفيد-19 وحقوقي!’

لنئ كان الفقر ليس يف حد ذاته سبباً مبارشاً للعنف، فإن الفقر املدقع يمكن أن يسهم يف وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان. وقد 
وأشكال  واإليذاء  العنف  تفاقم مخاطر  إىل  وتؤدي  املحلية  واملجتمعات  الرعاية  األرس ومقدمي  تقع عىل  الفقر ضغوطاً  يخلق 
العصابات  يف  وتجنيدهم  وتهريبهم  بهم  واالتجار  األطفال  وعمل  القرسي  والزواج  األطفال  زواج  قبيل  من  األطفال  استغالل 

اإلجرامية. وكثريا ما يكون األطفال الذين ال تُلبى احتياجاتهم األساسية معرضني لخطر الوقوع فريسة ملرتكبي العنف. 

إعالة األطفال واملساعدة  أمثلتها بدالت  ناقشت معظم االستعراضات الوطنية الطوعية أهمية توافر الحماية االجتماعية، ومن 
ازدياد الحاجة إىل الحماية االجتماعية وشبكات  الغذائية املقدَّمة لألرس التي تعول أطفاال. وناقشت استعراضات كثرية أيضاً 
األمان يف سياق التداعيات االجتماعية االقتصادية لجائحة كوفيد-19. وناقش أكثر من نصف الدول األعضاء برامج املساعدة 
النقدية مثل بدالت إعالة األطفال والتحويالت النقدية، باعتبارها جزءا من اسرتاتيجياتها للحماية االجتماعية. وتناولت عدة دول 
التغطية الصحية الشاملة أو خدمات الرعاية الصحية امليسورة التكلفة املقدَّمة للفئات السكانية الضعيفة، بما يشمل األطفال 
والحوامل. وناقش عدٌد من الدول األعضاء، كان منها غينيا االستوائية ومايل ومالوي واليونان، نظاماً لحماية األطفال أكثر تكامال 
الحصول  الطفل وسبل  ورعاية  واإلسكان  والتعليم  بالصحة  املتصلة  الخدمات  عىل  وينطوي  القطاعات  من  أكرب  عددا   يشمل 

عىل الغذاء.

 ويف إطار التعاون مع الدول األعضاء، ترحب املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال باالتجاه البادي يف مختلف 
البلدان نحو تقديم حزم متكاملة من الخدمات النقدية وخدمات الرعاية والحماية والتغذية وإدارة الحاالت من أجل الوصول إىل 

األطفال األشد ضعفا ومن يقّدمون إليهم الرعاية. وتأمل املمثلة الخاصة لألمني العام أن يجري التوسع يف تطبيق هذه النُهج. 

12510
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الصحة

“يعاني الكثري من األطفال وكذلك أصدقائي من إجهاد ذهني ونفيس وعاطفي واجتماعي. وقد حاولُت قدر استطاعتي حقا أن 
نيجرييا،   ،CovidUnder19# مبادرة  العمر،  من  العارشة  يف  فتاة  محدودة”.  ذلك  عىل  مقدرتي  كانت  ولو  حتى  أساعدهم 

مشاورة عاملية

يرض العنف بصحة األطفال ونمائهم بدنيا وذهنيا. وغالباً ما يفيض التعّرض للعنف إىل اإلصابة بالصدمة، ويمكن أن يسبِّب 
أنماطا سامة للتعامل مع اإلجهاد تؤدي بدورها إىل أرضار فسيولوجية ونفسية منها اآلني ومنها الطويل األجل. والنعدام فرص 
الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، بما يف ذلك الصحة العقلية والصحة الجنسية واإلنجابية، تأثريٌ مبارش عىل رفاه األطفال. 
منه  والوقاية  األطفال  العنف ضد  عن  الكشف  يف  رئيسياً  دوراً  بها  العاملون  وكذلك  الصحية  النظم  تؤدي  ذلك،  إىل  وإضافة 

والتصدي له. 

ناقشت معظم التقارير خدمات الرعاية الصحية امليسورة التكلفة التي يمكن للجميع الوصول إليها، بما يف ذلك التغطية الصحية 
األسود  والجبل  وجامايكا  وبيالروس  املتحدة  العربية  واإلمارات  إريرتيا  منها  األقل،  عىل  عضوا  دولة   12 وناقشت   الشاملة. 
ورسي النكا وغينيا االستوائية والكامريون وكوت ديفوار والتفيا وهولندا واليونان، مسألَة الصحة العقلية لألطفال يف استعراضاتها 
الوطنية الطوعية، بغرض تلبية الطلب عىل خدمات الصحة العقلية والدعم النفيس االجتماعي الذي تزايد نتيجة لتداعيات جائحة 
كوفيد-19 والتحديات املستمرة. وناقشت هذه الدول األعضاء ما اتخذ من إجراءات، بما يف ذلك تعزيز خدمات رعاية الصحة 
العقلية التي تقّدم بشكل منسق وعىل الصعيد املجتمعي؛ وتوفري األدوات الالزمة لتمكني املدارس من الكشف عن حاالت اإلصابة 

باإلجهاد بني األطفال؛ ووضع إرشادات لألرس ملساعدتها عىل اكتشاف األعراض النفسية/العاطفية والسلوكية ومعالجتها.

وأشارت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، يف معرض تواصلها مع الدول األعضاء، إىل أن خدمات الصحة 
العقلية والدعم النفيس االجتماعي تعترب خدمات أساسية يف العديد من البلدان وتقدَّم من خالل مجموعة متنوعة من القنوات 
املجتمعية والصحية.  املدارس واملراكز  اإللكرتونية ويف  املنصات  بما يشمل  إليها،  املحتاجني  أكرب عدد ممكن من  إىل  للوصول 
وكذلك يقدِّم األطفال أنفسهم الدعَم ألقرانهم. وتأمل املمثلة الخاصة لألمني العام أن يجري التوسع يف تطبيق كل هذه املبادرات.
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التعليم والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة 

“يُخيل إيل أن التعليم هو مفتاح إنجاز جميع أهداف التنمية املستدامة. لقد انحرس التعليم يف املكسيك، كما هو الحال يف أجزاء 
يملكون  ال  ألنهم  الدراسة  ترك  إىل  الدخل يضطرون  منخفضة  ينتمون ألرس  الذين  الطالب  من  العديد  ألن  العالم،  من  أخرى 
اإلمكانيات الكافية للحصول عىل اإلنرتنت والتكنولوجيا، هذا إىل جانب البطالة ونقص فرص العمل...”. فتاة من املكسيك، العمر 

Let‘s Tell the World غري معروف، تقرير حملة

قد تنترش يف املدارس أشكاٌل من العنف يجب التصدي لها عىل الفور من قبيل التنمر، والعقاب البدني، واالستغالل واالنتهاك 
الجنسيني. ومع ذلك، يمكن أن تكون املدارس أيضا بمثابة آلية للكشف املبكر عن العنف واإلهمال اللذين يتعرض لهما الطفل 
يف منزله أو مجتمعه املحيّل. واألطفال املعرضون للعنف أو غريه من األوضاع الضارة يف املنزل أو يف املدرسة هم الذين يُرجح 
ترسبهم من النظام التعليمي، مما ينال من فرص تنشئتهم ليصبحوا مواطنني منتجني. وإعمال حق جميع األطفال يف تعليم 
آمن6 وشامل للجميع7 ذي نوعية جيدة له دور أسايس يف إيجاد مجتمعات أكثر إنتاجية وشموالً ملختلف الفئات تنعم بقدر أكرب 

من املساواة. 

والتعرض للعنف ولإلجهاد السام يف مرحلة الطفولة املبكرة يمكن أن يؤدي إىل إحداث تغرّي يف نمو بنية املخ ووظائفه مثل القدرة 
عىل اكتساب املهارات اللغوية وأداء الوظائف اإلدراكية، مما قد يفيض إىل قصور يف الكفاءة االجتماعية والعاطفية. ويمكن يف 
مراحل حياتية الحقة أن تقّلل أوجه القصور هذه من اإلنتاجية االقتصادية وأن تزيد من احتماالت توارث الفقر عرب األجيال 

وتديم العنف يف العالقات الشخصية. 

الغاية 4: تهيئة بيئة للتعليم آمنة وخالية من العنف.  6

7  يراد بتعبري “شمول الجميع” استيعاب الجميع عىل مستويات مختلفة، بما يف ذلك نوع الجنس والحالة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. والغاية 4-11 
تدعو إىل تعزيز الجهود الرامية إىل حماية وصون الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي.

بيئة تعلم آمنة وشاملة للجميع 

لم يتوافر سوى قدر محدود من املعلومات عن اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء لتهيئة “بيئات تعلم فعالة وآمنة وخالية 
من العنف وشاملة للجميع”. ولكن ثالث دول أعضاء، هي إسواتيني والجبل األسود والتفيا، ناقشت مسائل تتعلق بعنف األقران 
يف البيئات املدرسية، بما يف ذلك التنمر واإلجراءات املتخذة ملعالجته. وشملت هذه اإلجراءات وضَع خطط عمل وطنية عالوة عىل 

مبادئ توجيهية ملنع العنف وتخصيَص خطوط ساخنة مجانية لإلبالغ. 

دعم التعليم من خالل تعزيز الوصول إىل شبكة اإلنرتنت 

توفري  األعضاء  الدول  ناقشت  فقد  املتزايد،  للقلق  مدعاًة  أصبح  اإلنرتنت  األطفال عىل شبكة  له  يتعرض  الذي  العنف  أن  رغم 
إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت للجميع بتكلفة معقولة، ال سيما فيما يتعلق بدعم استفادة األطفال إىل التعليم خالل فرتة إغالق 
املدارس بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وأبلغ عدد من الدول األعضاء عن مسألة االستفادة من إمكانات التعلم عن بُعد و/أو 
اإلجراءات املتخذة بهذا الشأن؛ ومن هذه الدول األردن وإسواتيني وأوروغواي وجامايكا ورسي النكا والسودان وغابون وغامبيا 
وغانا والفلبني والكامريون وليسوتو وهولندا واليونان. وشملت اإلجراءات املذكورة وضع إطار سياساتي لتعزيز التعاون مع 
القطاع الخاص من أجل زيادة إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت؛ وتدريب املعلمني لتحسني إملامهم بالتكنولوجيا الرقمية؛ وتقديم 
املساعدة املالية لألرس ملعاونتها عىل رشاء األجهزة الرقمية خالل تلك الفرتة. وأعربت بعض الدول األعضاء عن شواغلها بشأن 

تعميق “الفجوة الرقمية” لفجوة التعلم بني األطفال. وأشري أيضا إىل الربامج التلفزيونية واإلذاعية كبدائل للتعلم اإللكرتوني. 
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العمل الالئق

األرس  ويمّكن  املستدام  االقتصادي  النمو  يعّزز  املهاجرون،  والعمال  والشباب  النساء  فيهم  بمن  للجميع،  الالئق  العمل  توفري 
ومقدمي الرعاية من تلبية احتياجات أطفالهم من الصحة والنماء والحماية. وعمل األطفال يتناقض مع ذلك بشكل صارخ، فهو 
شكل مشني من أشكال العنف يتعارض مع مفهوم العمل الالئق ذاته ويجب إنهاؤه. وهو يرض بصحة األطفال ونمائهم وتعليمهم 

ويديم حلقة ال تنقطع من الفقر والحرمان.   

العقاب البدني ال يتعلق بالهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة فحسب، بل يشار إليه أيضا يف الهدف 4.   8

هي املعادن التي تُستخرج من مناطق اندلع فيها نزاع مسلح ويتم االتجار بها بشكل غري مرشوع لتمويل األعمال القتالية.   9

التأديب اإليجابي8 

ناقشت ثالث دول أعضاء، هي إسواتيني وسورينام وغينيا - بيساو، مسألة العقاب البدني يف سياقات مختلفة، مشريًة يف املقام 
األول إىل مدى انتشارها. 

ويف معرض تواصلها مع الدول األعضاء، أشارت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل الجهود التي تبذلها 
الحكومات لجعل بيئة التعلم داخل املدارس وفيما حولها - بما يف ذلك التعلم اإللكرتوني - أكثر أمانا، وذلك من خالل تنظيم 
الخاصة  املمثلة  األقران. وتأمل  املعلمني واملوظفني واألرس ووضع بروتوكوالت لإلبالغ وتشجيع دعم  التوعية وتدريب  حمالت 

لألمني العام أن يجري التوسع يف تطبيق هذه املبادرات.

إنهاء عمل األطفال 

أشري إىل عمل األطفال يف أكثر من 20 تقريرا منها التقارير التي قدمها كل من إثيوبيا، واألرجنتني، واألردن، وإريرتيا، وإسواتيني، 
وسويرسا،  وسورينام،  والسودان،  والسلفادور،  النكا،  ورسي  وبرينسيبي،  تومي  وسان  األسود،  والجبل  وجامايكا،  وتوغو، 
وغامبيا، وغانا، وغينيا - بيساو، والكامريون، وكوت ديفوار، وليسوتو، ومايل، وهولندا. وسّلط العديُد منها الضوء عىل الصلة بني 
عمل األطفال واالتجار بهم وتعرضهم للعنف الجنيس. ومن بني اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد التي يجدر التنويه بها استحداُث 
العناية  وبذل  االستدامة  باإلبالغ عن ضمان  التجارية  املنشآت  يلِزم  قانوني  األطفال وسّن حكم  لتحديد مخاطر عمل  نموذج 

الواجبة فيما يتعلق باملعادن املؤججة للنزاع9 وعمل األطفال. 

وترحب املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال باإلصالحات الترشيعية التي أجرتها بلدان عديدة لحظر عمل 
األطفال  وقوع  مخاطر  من  للحد  االبتدائي  والتعليم  املبكرة  الطفولة  مرحلتي  يف  األطفال  يف  باالستثمار  ترحب  كما   األطفال، 
يف براثن الفقر واضطرارهم إىل العمل. ومع عودة أنشطة السياحة يف فرتة ما بعد الجائحة، أشارت املمثلة الخاصة لألمني العام 
إىل استئناف تنفيذ مدونة قواعد السلوك لحماية األطفال من االستغالل الجنيس يف السفر والسياحة. وأشارت أيضا إىل األطر 
بالشوارع وإعادة  املرتبطة أوضاعهم  األطفال  تأهيل  إعادة  األعضاء والتي تركز عىل  الدول  التي وضعتها بعض  السياساتية 

إدماجهم يف املجتمع. 
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 بيئة معيشية آمنة ونظيفة توفر إمكانات 
الربط اإللكرتوني

املياه ومرافق الرصف الصحي وشبكات  العام وشبكات  النقل  التي تكون فيها نظم  اآلمنة والصحية  املعيشية  البيئات  تُعترب 
الطاقة والتكنولوجيا الحديثة يف متناول الجميع رضوريًة لرفاه األطفال وحمايتهم. ففي كثري من األحيان، يكلَّف األطفال مثال 
بجلب املياه والحطب لألرسة املعيشية. واألطفال الذين يتنقلون ملسافات طويلة لجلب هذه األساسيات يكونون عرضة لخطر 

العنف، كما أن الساعات الطويلة التي يمضونها يف تأدية هذه املهام تؤثر سلباً عىل نمائهم وفرص حصولهم عىل التعليم. 

اآلخرين  مع  االجتماعي  تواصلهم  فرص  من  ويزيد  األطفال  تعلَم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  إىل  الوصول  ويعّزز 
االتصال بمختلف خطوط  اإلقبال عىل  الحماية وكذلك فرص مشاركتهم. وقد زاد، خالل جائحة كوفيد-19،  وحصولهم عىل 
أن يعّرض األطفال لخطر االستغالل واإليذاء،  أيضا  اإلنرتنت  لعالم  اإللكرتونية املخصصة ملساعدة األطفال. ويمكن   التواصل 

مما يرض بصحتهم )بما يف ذلك صحتهم العقلية( وتعليمهم ونمائهم. 

الوصول املأمون إىل شبكة اإلنرتنت 

لم يرش سوى عدد قليل من الدول األعضاء، منها إثيوبيا واألرجنتني واإلمارات العربية املتحدة وجامايكا والسنغال، إىل مسألة 
حماية األطفال عىل شبكة اإلنرتنت. وهو عدٌد منخفض بشكل يثري الدهشة، بالنظر إىل مدى العنف الذي يتعرض له األطفال عىل 
اإلنرتنت ونطاقه املتزايد. والحظت بعض الدول األعضاء أن إقبال األطفال عىل استخدام الهواتف الذكية وشبكة اإلنرتنت يزيد من 
تعرضهم ملختلف أشكال العنف واالستغالل. وناقشت هذه الدول أيضا وضع اسرتاتيجيات وطنية لحماية األطفال عىل اإلنرتنت، 
وإنشاء آليات تقودها الجهات الحكومية لإلبالغ عن مواد االعتداء الجنيس عىل األطفال وإزالتها، وإقرار سياسات بشأن سالمة 
األطفال عىل اإلنرتنت مع إنشاء منصات معرفية لبناء القدرات. وناقشت الدول األعضاء أيضا الحاجة إىل تنظيم حمالت لتوعية 

األطفال وأرسهم بمخاطر اإلنرتنت وإىل إدراج هذه املسألة يف مناهج التعليم الرسمية بحيث تكون جزءا ال يتجزأ منها. 

ويف معرض تواصلها مع الدول األعضاء، أشارت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل أن مسألة حماية 
األطفال عىل شبكة اإلنرتنت كثريا ما تعالج بمعزل عن بقية عنارص نظام الحماية. واملمثلة الخاصة لألمني العام، إذ تؤكد أن من 
السهل أن يتعّرض األطفال للعنف سواء خالل استخدامهم لإلنرتنت أو يف معرض تعاملهم مع اآلخرين وجها لوجه، تحث عىل 

اتباع نهج كيّل شامل يف توفري الحماية لألطفال، سواء عىل شبكة اإلنرتنت أو خارجها. 
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ناقشت عدة دول أعضاء، منها إسواتيني وسان تومي وبرينسيبي والتفيا ومايل، السبل التي تتبعها إلدماج مسألة تغري املناخ 
أن تضمن  التي من شأنها  الطوارئ  التعليمية يف حاالت  العمل  أخرى خطط  وناقشت دول  بها.  التعليمية  املناهج  والبيئة يف 

استمرارية التعليم عند حدوث حاالت طوارئ تتعلق باملناخ. 

املتعلقة باملناخ تتصل  14 دولة يف استعراضها الوطني الطوعي عن جوانب محّددة من أطر السياسات  وأبلغ ما ال يقل عن 
األسود، ودومينيكا، وغابون، وغامبيا،  والجبل  وإيطاليا، وتوغو، وجامايكا،  إثيوبيا، وإسواتيني،  الدول هي:  باألطفال، وهذه 
وغانا، ولكسمربغ، وليربيا، وليسوتو، ومايل. وناقش بعض هذه التقارير الصلة بني الفقر والقدرة عىل الصمود يف وجه تغري 
التنمية. وناقش عدد من  الوطنية ألغراض  التخطيط وامليزنة  مة يف عمليات  املناخ معمَّ أن مسألة تغري  إىل  فيها  املناخ، وأشري 
التقارير أهمية توافر املعلومات ذات الصلة بتغري املناخ التي تتناول مسائل مثل طرق املعيشة املستدامة، وأهمية إتاحة تلك 
املعلومات للجميع، بمن فيهم األطفال والشباب. وذكرت بعض الدول أيضاً أن خطة عملها الوطنية املتعلقة باملناخ وتلك املتعلقة 
إليها تنظيم مجموعة  التي أُشري  بالحد من مخاطر الكوارث توليان اهتماماً خاصاً لألطفال والنساء. ومن اإلجراءات األخرى 

متنوعة من حمالت التوعية واملبادرات التي تستهدف األرس واألطفال. 

ويف معرض تواصها مع الدول األعضاء ومع األطفال بشأن أزمة املناخ، استذكرت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف 
 ضد األطفال أن األطفال، وهم ال يتحملون إال أقل قدر من املسؤولية عن هذه األزمة، هم الذين يدفعون ثمنها األكرب، ومع ذلك 
ما زالت مسألة رفاههم ال تحظى باالهتمام الكايف يف سياسات التخفيف من تغري املناخ. واملمثلة الخاصة لألمني العام تويص 
التي  املحّددة  املخاطر  تعالج  لعدة قطاعات  األطفال وشاملة  االستثمار يف سياسات مناخية مراعية الحتياجات  بزيادة  بشدة 

يتعرضون لها وأوجه الضعف الخاصة بهم، عالوة عىل مسبّبات العنف املرتبطة بتغري املناخ. 

العمل املناخي 

“ملناخنا وبيئتنا دوٌر شديد األهمية يف حياتنا. أريد أن يدرك الناس أن تغري املناخ ال يؤثر عىل حياتنا فحسب، بل وعىل أجيالنا 
املقبلة أيضا. ونحن إْن وقفنا صفا واحدا وبذلنا الجهد الالزم إلحداث تغيري، فستغدق علينا البيئة العطاء. إنها تعدنا بأنظف 
هواء وأنقى مياه وبجبال شاهقة وأشجار نارضة، لذا يجب أن نكون نحن أيضا عىل قدر املسؤولية وأن نعد برد البيئة إىل حالتها 

األصلية. ولو بذلنا قصارانا يف سبيل ذلك، فسنبلغ غايتنا. كل يشء ممكن”. فتاة يف الثالثة عرشة من العمر، الهند

إن أزمة املناخ وعواقبها الوخيمة، ال سيما بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة أصال، تغذي مسببات العنف مثل الفقر والهجرة 
والنزوح وانعدام فرص الحصول عىل التعليم. وهي عامل مضاِعف للخطر10 يزيد من أشكال العنف ضد األطفال مثل زواج 
األطفال وعملهم واالتجار بهم. ولذلك يعد التحرُك العاجل واملراعي الحتياجات األطفال يف مجايل التكيف مع أزمة املناخ والتخفيف 

من آثارها أمراً رضورياً إذا أريد الحد من مخاطر العنف ضد األطفال التي تطرحها تلك األزمة. 
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األطفال املتنقلون معّرضون ألشكال مختلفة من العنف. وقد أشارت معظم االستعراضات الوطنية الطوعية إىل مسألة الهجرة 
باعتبارها شاغالً هاماً يف حني ناقش عدٌد من الدول األعضاء ما اعتُمد وطنياً من أطر سياساتية وإجراءاٍت ترّكز عىل حماية 
األطفال يف هذا السياق، ومن هذه الدول إثيوبيا وجيبوتي وسويرسا وغينيا - بيساو ولكسمربغ وهولندا واليونان. وتنوعت هذه 

اإلجراءات ما بني تعزيز فرص حصول األطفال املهاجرين عىل التعليم وتقديم التحويالت النقدية لدعم األرس املهاِجرة. 

وأشري يف عدة استعراضات وطنية طوعية، بما فيها تلك املقدمة من جيبوتي والسودان والكامريون وليربيا ومايل واليونان، إىل 
أوضاع أرس الالجئني واألطفال الالجئني وغريهم من األطفال املتنقلني، مثل األطفال املهاجرين أو الذين ينتمون إىل فئات ضعيفة. 

ويف معرض تواصلها مع الدول األعضاء، أشارت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل أن بعض البلدان 
تكفل حقوق األطفال املهاجرين من خالل ضمان إمكانية وصولهم إىل الخدمات األساسية، بما فيها الصحة والتعليم، وتوفرِي 

بيئة معيشية مالئمة لهم وتجنب احتجازهم. وينبغي التوسع يف تطبيق تلك النُهج. 

األطفال املتنقلون 

األطفال  تعّرض  تزداد مخاطر  الخدمات،  إىل  الوصول  الحماية وسبل  أشكال  به من  يقرتن  وبما  قانوني  التمتع بوضع  دون 
االجتماعي واالقتصادي والسيايس  اإلدماج  أن يكون تعزيز  العنف واالستغالل واإليذاء. ويمكن  املتنقلني ألشكال مختلفة من 
الهجرة  التي تدعم  السياسات واملمارسات  أن تُعني  للهجرة، يف حني يمكن  الدافعة  العوامل  عامال يساعد عىل معالجة بعض 

املنظمة واآلمنة والنظامية عىل التخفيف من مخاطر العنف التي قد يتعرض لها األطفال وأرسهم. 

املساواة بني الجنسني والتمييز

“ال أريد أن أشب يف مجتمع ال يقدِّر دوري كفتاة. قد تكون إنجازاتي بسيطة اآلن، ولكنها ستنمو مع اشتداد عودي ويجب أن 
يسمح يل املجتمع بتحقيق أحالمي وبإطالق العنان لقدراتي. يجب أن يكون املجتمع أكثر عدالة وأكثر انفتاحا بحيث يسمح 
للفتيات بالقيادة وإحداث فارق. ال أريد أن ينتهي سقف طموحاتي عند وظيفة روتينية أقوم بها. أعلم أن حلمي يستحيل أن 
يتحقق اليوم يف هذا املجتمع، وقد يكون السفر للعيش يف مجتمع آخر حال يساعدني عىل تحقيق هذا الحلم. لكنني أعتقد أن 
تغيري مجتمعنا نفسه وتطويره سيكون الحل األفضل وسيساعد الكثري من الفتيات الالتي يحلمن مثيّل”. جيسيكا، 16 عاما، 

الشبيبة الطالبية الكاثوليكية الدولية بلبنان، معلومات وردت يف أحد التقارير.

تزيد أوجه عدم املساواة والتمييز بني الجنسني من خطر العنف، مما يعرض الفتيات والنساء للخطر بشكل خاص ويقيّد 
قدرتهن عىل التماس الحماية. واألعراف واملمارسات االجتماعية والثقافية التي تقبل بالعنف11 وبالتفرقة يف معاملة الفتيات 
تحد من فرص حصولهن عىل التعليم. وهذا أمر يقلل من الخيارات والفرص املطروحة أمامهن، ويفيض بالتايل إىل دورات من 

الفقر والحرمان. 

11  الغاية 5-3: القضاء عىل جميع املمارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.
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تعزيز املساواة بني الجنسني والتصدي للعنف الجنساني 

أشارت جميع االستعراضات الوطنية الطوعية تقريباً إىل إجراءات تُتخذ من أجل التصدي للعنف الجنساني، بما يف ذلك وضع 
أو تعزيز األطر القانونية والتنسيقية، وإىل خطط عمل وطنية ترمي إىل تحقيق قدر أكرب من املساواة بني الجنسني. ويأتي يف 
بعض األطر ذكُر أشكاٍل محّددة من العنف ضد النساء والفتيات، وتالَحظ رضورة تعزيز نهج أشمل يركز عىل تحقيق قدر أكرب 

من املساواة بني الجنسني وعىل التوسع يف تمكني املرأة. 

وناقش أغلب التقارير العنف الجنساني. وأبلغ عدد من الدول األعضاء عن العنف العائيّل والعنف يف املنزل وعنف العشري وعن 
التدابري املتخذة للتصدي ألشكال العنف هذه؛ ومن تلك الدول األردن، وإسواتيني، وأندورا، وأوروغواي، وبوتسوانا، وبيالروس، 
وغرينادا،  وغانا،  وغامبيا،  وغابون،  وسويرسا،  والسودان،  وبرينسيبي،  تومي  وسان  ودومينيكا،  األسود،  والجبل  وجامايكا، 

وكازاخستان، والتفيا، ولكسمربغ، وليسوتو، ومالوي، وهولندا، واليونان.

وناقشت عدة تقارير الصلة بني ازدياد العنف العائيّل والقيود التي ُفرضت عىل التنقل بسبب جائحة كوفيد-19. وأشارت الدول 
األعضاء إىل اإلجراءات املتخذة من أجل منع وقوع العنف والتصدي له وتعزيز املساءلة بشأنه بسبل منها إصالح القوانني، وبناء 
املدني، وضمان  املجتمع  التنفيذية ورشكاء  الوزارات  بني مختلف  التنسيق  وتعزيز  القانون،  بإنفاذ  املعنية  القطاعات  قدرات 
وصول الضحايا إىل الخدمات األساسية مثل املالجئ واملشورة النفسية وإمكانية االتصال بالخطوط الساخنة املجانية. وناقشت 
الدول األعضاء أيضا نقَص اإلبالغ عن العنف العائيّل وعنف العشري، وأعربت عن الحاجة إىل زيادة التمويل ملعالجة هذه املسألة. 

وإسواتيني  األردن  ذلك  يف  بما  لها،  للتصدي  املتخذة  واإلجراءات  األطفال  زواج  ظاهرة  عن  أعضاء  دول   10 من  أكثر  وأبلغ 
وبوتسوانا والجبل األسود والسودان وغابون وغانا والكامريون وليسوتو ومايل ومالوي. وباملثل، أبلغت 11 دولة عضوا عىل األقل 
الدول هي:  العنف، وهذه  أشكال  من  الشكل  لهذا  للتصدي  املتخذة  واإلجراءات  لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  عن ظاهرة 
إثيوبيا، وإريرتيا، وجيبوتي، والسنغال، والسودان، والصومال، وغامبيا، وغينيا - بيساو، والكامريون، وكوت ديفوار، وليربيا. 
وتعد مشاركة املجتمع املحيّل جانباً هاماً من جوانب التصدي لهذه املمارسات الضارة. وقد ناقش عدد من الدول األعضاء، منها 
الدينيني/ والزعماء  املحلية  املجتمعات  قادة  ترِشك  التي  األخرى  واألنشطة  الحمالت  والصومال،  والسودان  والسنغال  إثيوبيا 

التقليديني يف مساعي تغيري األعراف االجتماعية والثقافية التي تقبل بهذه املمارسات الضارة وبالتمييز ضد النساء والفتيات.

ويف معرض تواصلها مع الدول األعضاء، أشارت املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل أن الحكومات تزداد 
وعياً بتقاطع العنف الجنساني مع العنف ضد األطفال وباحتماالت أن يكون أولئك الذين تعرضوا للعنف العائيّل يف طفولتهم 
من مرتكبي العنف وهم بالغون. وإضافة إىل سن الترشيعات، من املهم إرشاك الزعماء الدينيني والعقائديني وقادة املجتمعات 

املحلية واألطفال أنفسهم وتمكينهم من أجل تعزيز األعراف االجتماعية اإليجابية. 
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ش فيها أحد  مجتمعات مساملة وعادلة ال يُهمَّ

“إنني أحاول نرش الوعي بحقوق الطفل ألنني رأيت، يف املنطقة التي أسكن فيها، الكثري والكثري من األطفال الذين يواجهون 
مشاكل عديدة مثل الفقر والحرمان من التعليم والعنف العائيّل”. صبي باكستاني، العمر غري معروف

ترتفع مخاطر العنف ضد األطفال بفعل الفقر وعدم املساواة والنزوح القرسي واألزمات اإلنسانية املستمرة والنزاعات والعنف 
وآثار أزمة املناخ، وكل هذه العوامل يمكن أن تعرضهم ألشكال من العنف مثل االتجار بهم أو حرمانهم من حريتهم يف سياق 
االحتجاز املتعلق بالهجرة واالحتجاج السلمي. بل إن عوامل الخطر هذه تجعل من العنف ضد األطفال وضعاً طبيعياً. ويزيد 
الوضَع سوءا النشاط اإلجرامي املنظم املدعوم بتكنولوجيات متطورة مثل شبكة اإلنرتنت الخفية والتشفري واستخدام العمالت 

املشفرة، حيث إنه يجعل اكتشاف الجريمة والسعي لتحقيق العدالة أمراً أكثر صعوبة. 

الجزائية واملدنية واإلدارية مراعيًة الحتياجاتهم وأن توىل فيها  العدالة  العدالة لألطفال ضمان أن تكون نظم  ويعني تحقيق 
للعدالة االجتماعية والبيئية باعتبارهما جزءا  العدالة لألطفال كذلك املفاهيم األوسع نطاقاً   األولويُة لرفاههم. ويشمل تحقيق 

ش فيها أحد. ال يتجزأ من مساعي إقامة مجتمعات مساملة ال يهمَّ

للمساءلة  نظم تخضع  االنتصاف، وهي  الضحايا يف وسائل  األطفال  األطفال حَق  املراعية الحتياجات  العدالة  نُظم   وتضمن 
من جانب األطفال وال تلجأ لسلبهم حريتهم إْن خالفوا القانوَن إال إذا كان ذلك هو املالذ األخري، كما أنها تعطي األولوية لنُهج 

العدالة التصالحية. 

 وال بد أن تتوافر العدالة االجتماعية لجميع األطفال. ويشمل ذلك أيضا األطفال املهاجرين وعديمي الجنسية الذين يواجهون 
يف الغالب ظروفا معيشية غري مالئمة ويفتقرون إىل الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة والعدالة.

وجدير بالذكر أن الحق يف هوية قانونية )بما يف ذلك تسجيل امليالد(12 واملساواة يف إمكانية اللجوء إىل القضاء13 لهما آثار إيجابية 
وهما  وتزويجهم.  بهم  واالتجار  واستغاللهم  األطفال  تشغيل  من  تقي  فكالهما ضمانٌة  باألطفال،  املحيطة  الحماية  بيئة  عىل 

رضوريان إلعمال حقوق األطفال يف الخدمات األساسية مثل الصحة، والحماية االجتماعية، والتعليم، والعدالة.

والهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بإيجاد مجتمعات مساملة وعادلة يتوخى إقامَة مؤسسات فعالة وشاملة للجميع 
تكون خاضعة للمساءلة من جانب كل الناس، بمن فيهم األطفال. ومن شأن تحقيق قدٍر أكرب من املساواة االجتماعية واالقتصادية 

أن يوّسع نطاق اإلدماج والعدالة وأن يحّد من الفقر وأن يجعل البيئة املحيطة باألطفال أقل مواتاة للعنف. 

12  الغاية 16-9: توفري هوية قانونية للجميع، بما يشمل تسجيل املواليد، بحلول عام 2030.

13  الغاية 16-3: تعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إىل العدالة.
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إمكانية لجوء األطفال إىل القضاء 

قامت 16 دولة عضواً عىل األقل، منها إسواتيني وبوتسوانا وتوغو وجامايكا والجبل األسود ورسي النكا والسنغال والصومال 
وغانا وغينيا - بيساو وكوت ديفوار والتفيا ولكسمربغ وليربيا وهولندا واليونان، بعرض عملها الحايل أو املقّرر يف مجال تعزيز 
نظام العدالة لفائدة األطفال. وشملت األمثلة عىل ذلك إنشاَء وحداٍت رشطية خاصة مكرسة لحماية األطفال ومحاكم مراعية 
الحتياجات األطفال، وتدريب العاملني املعنيني املشتغلني بمجال الرعاية االجتماعية واملشتغلني بالقانون إضافة إىل إنفاذ القانون، 
وتحسني إمكانية الوصول إىل الخدمات القانونية. وناقش البعض ترشيعات محّددة ترمي إىل تقليل عدد األطفال الذين يحتكون 

بالنظام القانوني الرسمي وذلك بتحويلهم إىل برامج إعادة التأهيل. 

تسجيل املواليد وتوثيق ميالدهم

أبلغت 16 دولة عضوا عىل األقل، منها إثيوبيا واألردن وإسواتيني وباكستان وتوغو وجيبوتي وسان تومي وبرينسيبي والسنغال 
وغامبيا وغانا وغينيا االستوائية وغينيا - بيساو وكازاخستان والكامريون وكوت ديفوار ومالوي، بزيادٍة يف تسجيل املواليد عىل 
 مدى العقد املايض. وأشارت تلك الدول يف استعراضاتها الوطنية الطوعية إىل عدد من املمارسات الجيدة مثل تدريب العاملني 
يف مجال الصحة لتسهيل عملية التسجيل، بما يشمل املختصني بصحة األم وبالتطعيم، واملوظفني العموميني وقادة املجتمعات 
املحلية. وناقش البعض أيضا تراجع تسجيل املواليد خالل جائحة كوفيد-19 والزيادة الالحقة عندما تم رفع القيود املفروضة 
عىل التنقل. وناقشت بعض الدول التدابري املتخذة لتسجيل األطفال املولودين ألبَويْن ليسا من رعايا البلد أو ليست لديهما وثائق 
مجاناً  امليالد  شهادات  إصدار  خدمة  توفري  بعد  سهولة  أكثر  أصبح  املواليد  تسجيل  بأن  أخرى  دول  وأفادت  الهوية.   إلثبات 

يف مواقع يسهل الوصول إليها وتحسني التكنولوجيا املستخدمة يف عملية التسجيل. 

ويف معرض تواصلها مع الدول األعضاء، دعت املمثلُة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل إقامة نظم عدالة أكثر 
مراعاة الحتياجات األطفال. وقالت إنه ينبغي أن يكون من السهل عىل األطفال اللجوء إىل هذه النظم التي يجب أن توفر لهم 
العدل وهو يساعد  إقامة  الحماية. وتوفري سبل االنتصاف واملساءلة لألطفال الضحايا جزٌء أسايس من   مجموعة من خدمات 

يف عملية التعايف. 

األطفال  حقوق  إلعمال  رضورٌي  املواليد  تسجيل  أن  عىل  األطفال  ضد  بالعنف  املعنية  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة   وتشّدد 
يف الحصول عىل الخدمات األساسية، كما تشري إىل أهمية تسجيل املواليد وتجنيس األطفال ملنع انعدام الجنسية. 
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األطفال بوصفهم عوامل للتغيري

“من الرضوري تمكني املراهقني واألطفال. فنحن ال نريد أن نقف موقف املتفرج من مساعي التغيري، بل نريد أن نكون أطرافا 
ش فيه أحد”. جولييتا، تشييّل،  فاعلة يف مجتمع يخوض غمار التغيري ويعيد تشكيل دعائمه لخلق مستقبل عادل ومستدام ال يُهمَّ

17 منظمة ‘Tremendas’، معلومات مستمدة من مقابلة  

العاملي واإلقليمي والوطني  املستوى  للجميع - عىل  إقامَة رشاكات شاملة  التنمية  لتحقيق  ناجحة  أي خطة وطنية  تتطلب 
واملحيّل - تستند إىل رؤى ومبادئ وِقيَم مشرتكة وتتخذ الناس جميعاً، بمن فيهم األطفال، محورا لها. واألطفال، بوصفهم 

عوامل محفزة للتغيري15، ينبغي أن يكونوا جزءا من عمليات صنع القرار التشاركية والتمثيلية16. 

وعندما يشرتك األطفال مع أقرانهم ومع نظرائهم البالغني يف األنشطة املدنية، يساعد ذلك عىل تعزيز حمايتهم من العنف وعىل 
الوقاية من ذلك العنف والتصدي له. ومشاركة األطفال الجدية كعوامل سلمية للتغيري ال تمكِّن كل طفل عىل حدة فحسب، بل 
هي تمكِّن أيضاً جيال بأكمله عىل نحو جماعي. فاملشاركة تعزز شعور األطفال بالثقة بالنفس وإحساسهم باملواطنة، وتعمق 
فهمهم لحقوقهم، وتهيئ بيئة مواتية للتعبري عن آرائهم، وتساعد عىل رفع املظالم التي يعانون منها هم وأقرانهم. وتقتيض تهيئة 

هذه البيئة توفريَ أماكن عامة آمنة وشاملة للجميع يسهل الوصول إليها17. 

14  يرتبط االتجار باألطفال أيضا بالهدف 8 من أهداف التنمية املستدامة.

15  تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030 | إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )un.org(، الفقرة 51. 

16  الغاية 16-7: ضمان اتخاذ القرارات عىل نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثييّل عىل جميع املستويات.

17   الغاية 11-7: توفري سبل استفادة الجميع من مساحات خرضاء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال 
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

التصدي لالتجار باألطفال14

أبلغت غالبية الدول األعضاء عن مسألة االتجار بالبرش يف حني ناقشت تسع دول أعضاء عىل األقل مسألة االتجار باألطفال عىل 
وهولندا،  وليسوتو،  بيساو،   - وغينيا  وسويرسا،  والسودان،  وجامايكا،  وبيالروس،  أندورا،  هي:  الدول  وهذه  التحديد؛  وجه 
واليونان. وفيما يتعلق بمنع االتجار باألطفال والكشف عن مثل هذه الجرائم، أشري إىل بروتوكوالت بعينها يراد بها تعزيز نظم 
الحماية. وكان منها اصطحاُب أخصائيي حماية الطفل لألطفال الذين يعربون الحدود بمفردهم، وتنظيم حمالت إعالمية مع 
توجيه املعنيني إىل الخدمات والخطوط الساخنة التي يحتاجون إليها، ووضع قائمة مرجعية لتحديد ضحايا االتجار باألطفال. 

وُسّلط الضوء عىل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف. وأشارت الدول األعضاء إىل تعزيز ووضع بروتوكوالت/نُظم للكشف عن 
االتجار، وتوفري الخدمات/اإلحاالت، وبناء قدرات أخصائيي الخدمات االجتماعية وموظفي إنفاذ القانون للتصدي لالتجار. 

وترحب املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال بالجهود الوطنية واإلقليمية الرامية إىل منع االتجار باألطفال 
املمثلة  وتذّكر  املبذولة.  اإليجابية  الجهود  من  بالرغم  االزدياد  يف  آخذ  باألطفال  االتجار  أن  إىل  ذلك  مع  ولكنها تشري  وإنهائه. 
الخاصة لألمني العام بأن الحلقة املفرغة لالتجار باألطفال لن تنتهي ما لم تعاَلج هذه املسألة بطريقة كلية ومتعددة األوجه عن 
طريق استثمار املوارد للحد من مواطن الضعف لدى األطفال، وزيادة املخاطر املثبطة للمشتغلني باالتجار من خالل العمل يف 
األطفال  بيع  خدمات  عىل  للطلب  والتصدي  واالتصاالت(،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاعات  مع  ذلك  يف  )بما  الرشاكات  إطار 

واسرتقاقهم واستغاللهم عن طريق ضمان املساءلة وإصالح القوانني.

https://sdgs.un.org/ar/2030agenda
https://sdgs.un.org/ar/2030agenda
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مشاركة األطفال يف عملية صنع القرار 

أشارت غالبية االستعراضات الوطنية الطوعية إىل أهمية اتباع نهج تشاركي يف تنفيذ خطة عام 2030 واستعراضها، ونّوهت 
بمشاركة مختلف أصحاب املصلحة يف إعداد التقرير، بما يف ذلك جهات املجتمع املدني الفاعلة. وتطرقت 9 بلدان عىل األقل، منها 
إسواتيني وأندورا وغانا والفلبني وليربيا وليسوتو ومالوي، إىل إرشاك األطفال يف وضع استعراضها الوطني الطوعي عىل وجه 
التحديد. وذكرت 10 بلدان أخرى أو يزيد أن ‘الشباب’ أو ‘الطالب’ )ربما كانوا يشملون أيضا أطفاالً دون سن الثامنة عرشة( 
شاركوا يف العملية؛ وكان من بني هذه البلدان كل من إثيوبيا وإريرتيا وتوغو والجبل األسود ورسي النكا والسنغال والسودان 
والصومال وكازاخستان وكوت ديفوار. وكان إجراء الدراسات االستقصائية واملقابالت واملشاورات وسيلًة شائعة إلرشاك األطفال 
والشباب. وكثريا ما وردت اإلشارُة إىل مشاركة األطفال يف تحضري هذه االستعراضات يف فرع ذلك التقرير الذي يتناول عملية 

إعداده ومسعى “عدم ترك أحد خلف الركب”، وإن كان من النادر ربطها رصاحًة بالهدف 16 )الغاية 7-16(. 

بإرشاك  يتعلق  فيما  األعضاء  الدول  قدمتها  التي  بالنماذج  األطفال  بالعنف ضد  املعنية  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  وترحب 
األطفال يف عمليات صنع القرار. وقد الحظت أن األطفال أصبحوا يُعتربون بشكل متزايد رشكاء يف إقامة مجتمع مسالم تسوده 
العدالة. وقالت إنه من املشجع أيضاً أن ترى الدول األعضاء وهي ترشك األطفال يف إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية ويف 
عرضها يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة - وهو اتجاه تأمل املمثلة الخاصة لألمني العام أن يستمر 
تناميه. وتأمل املمثلة الخاصة أيضا أن ترى مزيداً من األمثلة امللموسة عىل إرشاك األطفال بصورة منهجية يف عمليات صنع 

القرار عىل الصعيد الوطني. 

ومع ازدياد اضطالع األطفال بأدوار قيادية يف املبادرات التي تهمهم، مثل مبادرات العمل املناخي ودعم األقران، ينبغي إعالء 
أصواتهم وإطالع اآلخرين عىل عملهم. 

عدم ترك أحد خلف الركب

امتثاال ملبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، حددت غالبية االستعراضات الوطنية الطوعية الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار 
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون يف ظروف تتسم بالصعوبة، وسلطت الضوء عىل التحديات التي تواجهها 

هذه الفئات وعىل اإلجراءات املتخذة لتحسني رفاهها. 
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الدول اإلجراءات املتخذة  20 دولة عضوا إىل أوضاع محدَّدة يكون فيها األطفال يف حالة ضعف وناقشت تلك  أشار أكثر من 
النكا،  ورسي  ودومينيكا،  وتوغو،  وبيالروس،  وباكستان،  وأندورا،  وإريرتيا،  األرجنتني،  بينها  من  وكان  حمايتهم،  لتعزيز 
والسلفادور، والسنغال، والسودان، وسورينام، والصومال، وغابون، وغامبيا، والفلبني، وكازاخستان، وكوت ديفوار، والتفيا، 
وطنيا طوعيا.  استعراضاً   15 أكثر من  إليها يف  أُشري  اإلعاقة  األطفال ذوي  فئة  أن  بالذكر  وليسوتو، ومايل، وهولندا. وجدير 
وناقشت التقارير األطر السياساتية الرامية إىل دعم حصولهم عىل التعليم وإدماجهم يف نظام التعليم الرسمي باعتبار ذلك جزءا 

من اإلجراءات التي اتخذتها الدول. 

وأشارت أندورا وليسوتو واليونان إىل األشخاص الذين يعرِّفون أنفسهم بأنهم من مجتمع امليم املوّسع واعتربتهم من الفئات 
السكانية الضعيفة، مع الرتكيز بشكل خاص عىل الشباب، و/أو ناقشت تلك البلدان اإلجراءات املتخذة لتعزيز حمايتهم. 

وناقشت إريرتيا وباكستان والسنغال وكازاخستان وكوت ديفوار والتفيا مسألة األطفال املحرومني من رعاية الوالدين والدعَم 
العقابية  املؤسسات  إيداعهم  واإلحجام عن  التي تستهدفهم تحديداً  االجتماعية  بالخدمات  أمثلته تزويدهم  إليهم، ومن  املقدم 
وتسكينهم يف بيئات أرسية. وناقش السودان، وكذلك الصومال واليونان، أوضاع األطفال املنتمني إىل أقليات والدعم املقدم لتعزيز 

إدماجهم يف املجتمع عىل نطاق أوسع، بما يف ذلك سبل إلحاقهم بالنظام التعليمي. 

وأشري إىل سياقات وأشكال أخرى من الضعف، بما يف ذلك حالة األطفال املرتبطة أوضاعهم بالشوارع، واألرس املعيشية التي 
واألطفال  الدراسة،  يزلن يف سن  ال  أمهات وهن  الالتي يصبحن  والشابات  بالرعي18،  يعملون  الذين  والصبية  أطفال،  يعولها 
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز أو الذين يعيشون مع والِديْن/مقدِّمي رعاية مصابني بفريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز. وتطرقت هذه اإلشارات، يف معظمها، إىل حاجة هؤالء األطفال والشباب إىل مزيد من الدعم. 

املعلومات الواردة يف هذا التقرير هي مجموعة مختارة، ال شاملة، من األمثلة التي تناولتها االستعراضات الوطنية الطوعية لعام 
يف  ذكرها  يأت  لم  والتي  والوطني  املحيّل  الصعيدين  عىل  تطبق  التي  األخرى  الجيدة  املمارسات  من  العديد  وهناك   .2022
االستعراضات الوطنية الطوعية. 18ويرحب مكتب املمثلة الخاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال بأي معلومات إضافية 
عن اإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء لتعميم مراعاة حقوق األطفال وحمايتهم ورفاههم يف عمليات تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة واستعراضها19. 

18   هم صبية يعملون برعي املاشية أو يساعدون الرعاة يف ذلك. وهم يعتنون بقطعان من املاشية ترعى يف املناطق الجبلية ويحمونها من هجمات اللصوص. 
وقد ال يكون لهؤالء الصبية سوى قدر محدود من التعامالت مع أشخاص آخرين وقد يفتقرون إىل فرص االلتحاق بالتعليم، مما يجعلهم عرضًة لالستغالل 

وغريه من أشكال العنف. 

.srsg-vac@un.org :19  يرجى إرسال املعلومات بالربيد اإللكرتوني إىل العنوان التايل
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