أ
الطفال كجزء
من الحلول
إلنهاء العنف
نسخة صديقة أ
للطفال من

تقرير  2022إىل مجلس
النسان
حقوق إ
م� العام أ
من الممثل الخاص أ
لل ي ن
للمم
المع� بالعنف ضد أ
ن
الطفال
المتحدة
ي

العزاء ،أ
الطفال أ
أ
الصدقاء االعزاءُ .آمل أن يصبح
هذا التقرير أداة مفيدة يمكنكم استخدامها كجزء
من منارصتكم ومبادراتكم .ستتمكنون من قراءة
ما نقوم به بشكل جيد ،وما تعتقدون أنه بإمكاننا
تحسينه ،أ
والهم من ذلك ،ما يمكننا القيام
به سوياً .فبالنسبة لنا ،أنتم ش�كاء أساس ّيون
التغي� ،وتقودون الطريق
وفاعلون رئيس ّيون ف ي�
ي
نجاة معال مجيد

مجيد :الممثلة
نجاة معال
تعرف عىل
ّ
أ
أ
ن
الخاصة لل يم� العام للمم
المتحدة المعنية بالعنف ضد
أ
الطفال

المم المتحدة ،أنطونيو جوت�يس  ،هو أ
رئيس أ
“ال ي ن
م�
ي
العام” .ويقوم باختيار أشخاص للعمل عىل قضايا
محددة .واحدة منهم هي الممثلة الخاصة أ
لل ي ن
م� العام
للمم المتحدة المعنية بالعنف ضد أ
أ
الطفال  ،نجاة
معال مجيد
يتمثل دورها ف ي� الدعوة إىل إنهاء جميع أشكال العنف
الماكن  ،مع وضع أ
الطفال  ،ف� جميع أ
ضد أ
الطفال
ي
دائما ف� المقام أ
الول
ً ي
وتقوم بتقديم تقارير اىل الحكومات ف ي� جميع أنحاء
العالم بشأن العمل الذي تقوم به .آ
والن حان الوقت
لتعريف االطفال مثلك بهذا العمل ،والذي يقومون أيضاً
باتخاذ إجراءات لوضع حد للعنف ف ي� كل مكان

ما هي ا أ
ل
م
م
ال
مت
حدة
أ
المم المتحدة )(UN
هي منظمة تضم جميع دول العالم
تقريباً ،وقد تم إنشاؤها لحل
نز
ال�اعات وتعزيز التنمية ومساعدة
الدول عىل الوفاء بوعودها بشأن
النسان
حقوق إ

إبالغ الطأ
فال:
قن
اة اتصال ثنائية االتجاه

ف أ
نحن بحاجة إىل االستثمار يف الطفال

من ال�ض وري أن تستثمر الدول
ف� أ
الطفال  ،وأن شت�كهم ف ي� هذه
ي
العملية عند القيام بذلك

هذا التقرير هو نسخة صديقة
أ
للطفال من تقريرها إىل مجلس
النسان  ،ويتطلع إىل
حقوق إ
تقديم ثالث رسائل رئيسية لك

أ
ي
الطفال هم عوامل التغي ي

يشكل أ
الطفال مثلك ف ي� كل مكان
جز ًءا من الحلول إلنهاء العنف ،
ين
أساسي�
ويجب اعتبارهم ش�كاء

نحتاج للقيام بالمزيد

أ
وللسف ،فإن الوضع أسوأ .فقد كان
ين
لعام� من وباء كوفيد  19بجانب
تغ� المناخ،
االزمات الناتجة عن ي
أ
والرصاع ،وحاالت الطوارئ الخرى،
تأث�اً عىل العنف ضد أ
الطفال :فهناك
ي
المزيد من العنف ،لكننا نرى القليل
منه

التفك� ف ي� كيفية المساعدة ف ي�
يدعوك هذا التقرير إىل
ي
وضع حد للعنف ضد أ
الطفال .ما هو دورك؟ كيف
تكون جزءاً من الحل؟

العنف ضد أ
الطفال:

هناك المزيد ولكننا نرى القليل منه

بعد ي ن
عام� من الجائحة:
هناك المزيد من العنف ضد
أ
ف نز ف
و� المجتمع
الطفال تي� الم�ل ي
الن�نت
وع� إ
ب

الوضع أسوأ

كان العالم يغ� فئ
متكا�
بالفعل  ،وقد أدى الوباء
إىل تفاقم هذا الوضع ،مما
أثر عىل أفقر الناس ث
وأك�هم
ضعفاً ث
أك� من يغ�هم

نحن نشهد المزيد من
العنف ضد الفتيات

هناك المزيد من مخاطر
عمل أ
الطفال  ،واالستغالل
الجنس أ
للطفال  ،واالتجار
أ ي
بالطفال  ،والتهريب  ،وزواج
الطفال وجذب أ
أ
الطفال
الجرامية
إىل الجماعات إ
والمسلحة

هناك المزيد يجب القيام به
َفق ََد ث
أك� من  1.3مليون طفل
ف ي� جميع أنحاء العالم عىل
الوص
االقل أحد الوالدين أو
ي
عليهم ف ي� عام واحد بسبب
كوفيد 19

أصبحت الفجوة الرقمية ث
أك�
ثل� أ
ً أ ث
الطفال ف ي� سن
وضوحا فلن ي
الدراسة ي� العالم ليس لديهم
ال تن�نت ف� ن ز
الم�ل ،وال
خدمة إ
ي
يتمكنون من الحصول عىل التعليم
الغالق
ال تن�نت أثناء إ
بع� إ

يتنقل المزيد من أ
الطفال ويتطلعون إىل مستقبل
أفضل بسبب ف�وس كورونا  ،أ
والزمات
ي
وتغ� المناخ  ،والفقر :بحلول نهاية
إ
النسانية  ،ي
ث
عام  ، 2020نزح أك� من  33مليون طفل من
منازلهم ف� جميع أنحاء العالم  ،ي ن
الكث�
تارك� ي
ي
ين
ومنفصل�
منهم بدون الحصول عىل خدمات ،
عن عائالتهم  ،ومحتجزين

صوتك مهم ث
بكث� مما قد تدركه .ارفعه ،
أك�
ي
وسيستمع أحدهم .استمر ف ي� رفعه  ،وسيستمع
الكث� من الناس .تكمن القوة ف ي� خلق عالم أفضل
ي
ف ي� داخلك .آمن بقوتك واستخدم صوتك
أوجاسوي  17 -عاماً  ،الهند
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استعراض للعام ض
الما�
ي
الكث� خالل
لقد تم إنجاز ف ي
ض
و� العديد
الما� ي
العام أ ي
يل
من ال
ماكن! وفيما ي
أ
بعض المثلة عىل ذلك

شم ا ل

أمريكا
الكاري�
بي

الدول
نحن نعمل عن كثب مع االتحاد
ي
لالتصاالت لفهم أفضل لكيفية استخدام
أ
لالن�نت ليكونوا ث
الطفال ت
أك� أماناً ،من
خالل الوصول إىل خطوط المساعدة
وأنظمة الحماية ومجموعات دعم أ
القران

كولومبيا

اجتمعت نجاة ،الممثلة
الخاصة ،مع السيدة أ
الوىل
لدعم الدولة ف ي� جهودها
لنهاء العنف ضد أ
الطفال
إ

أمريكا

قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع الحركة
الكشفية للتشجيع عىل اتخاذ إجراءات
أقوى عىل الصعيد العالمي للحفاظ
عىل سالمة أ
الطفال ودعمهم ف ي� توصيل
أصواتهم

ال التينية

لقد دعمنا قمة الفتيات ف ي�
ت
وال�
أفريقيا لهذا العام  ،ي
كانت تدور حول ترسيع القضاء
عىل زواج أ
الطفال والممارسات
التقليدية الضارة ضد الفتيات
3

ف ي� أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر
الكاري� قمنا بدعم
بي
”“Zoom a tus derechos
وهي مسابقة إقليمية تشجع
أ
الطفال عىل إرسال مقاطع فيديو
ق
العر�
موسيقية تتناول التمايز
ي
والعنرصي كما شاركنا ف ي� إطالق
المرصد أ
القليمي ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاري� ف ي� أكتوبر
بي
 ،2021والذي يجمع معلومات
عن العنف ضد الفتيات ف ي�
المنطقة

أ و قي ان وس
بغضياالنظر عن مدى صعوبة النضال من أجل
التغي� كشاب ،فأنت وأفكارك ومنارصتك تحظى
ي
كب�ة ألولئك الذين يتأثرون بالمشاكل
بأهمية
ي
ت
ال�
أبدا أنه ف ي�
تنس
وال
بنفسك
ثق
نحاربها.
ً
ي
أ
يوم من اليام ستحدث ت
ح� أصغر الخطوات
تغي�ا هائال ً ف ي� العالم
يً
ال�ازيل
كارولينا  17 ،عاماً ،ب

ال يزال التعليم يمثل أولوية
بالنسبة أ
للطفال .وقد قمنا
بدعم حملة
”“Wear My Shoes
بالتعاون مع
Arigatou International
لحشد أ
الطفال والكبار لدعم
عودة أ
الطفال بطريقة آمنة

ف
ت
ال� أدت
ساهمنا ي� المشاورات أ ي
إىل ت
ورو�
اس�اتيجية
االتحاد ال ب ي
ت
وال� تم االنتهاء
لحقوق
الطفل  ،ي
منها ش
ون�ها ف ي� مارس 2021

شاركت نجاة كمتحدثة رئيسية
ف ي� منتدى العالم الثالث
لمكافحة التنمر ف ي� السويد .
وقدتم ت
اق�اح تعريف جديد
للتنمر والذي يتضمن البعد
الرقمي ودور الثقافة أ
والعراف

أ
الردنأ ولبنان

قمنا بزيارة الردن ولبنان
والتقينا بأطفال ي ن
الجئ� أثناء
دعمنا للدول المعنية بحقوق
أ
الطفال المهاجرين

أوروبا

آسيا

ين
الفلب�
ف

أف ريقيا

ساعد فريقنا ي� تقييم التقدم
المحرز ف ي� خطة العمل الوطنية
لنهاء العنف ضد أ
الطفال
إ

العر� للتنمية
المنتدى ب ي
المستدامة  : 2021قامت نجاة
بتشجيع الدول العربية بقوة
لبذل المزيد من الجهود إلنهاء
العنف ضد أ
الطفال  ،وواصلت
العمل بشكل وثيق مع جامعة
الدول العربية

نيج�يا
في

سياس إلنهاء
شاركنا ي� حوار
ي
العنف ضد أ
الطفال

ناميبيا

بحوال  30برلمانياً من
التقينا
ي
أ
الطفال وتعرفنا عىل كيفية
قيامهم بالمساعدة ف ي� مواجهة
العنف وبعض القضايا أ
الخرى

تشاد
والنيجر

التقت نجاة بالرئيس
وال� ي ن
لماني� والمنظمات
بأ
والطفال أنفسهم
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أهداف التنمية المستدامة
قبل بضع سنوات وافق العالم عىل
أجندة التنمية المستدامة ،وبحلول عام
 2030ستحقق الدول ف ي� جميع أنحاء
العالم عددا من أ
الهداف  ،بما ف ي� ذلك
ً
الهدف  - 16.2إنهاء جميع أشكال العنف
ضد أ
الطفال  -وأهداف أخرى مثل
القضاء عىل الجوع و معالجة
تغ� المناخ .وتسمى هذه أ
الهداف:
ي
أهداف التنمية المستدامة SDGs
وتؤثر جميعها عىل العنف ضد أ
الطفال

خالل عام 021
2
،
ق
ا
م
ت
ن
ج
ا
ة وف ر ي
ق
ا
ل
ع
م
ل
معها

قمنا بمساعدة الدول من خالل التوجيه حول كيفية
استخدام عمليات المراجعة الوطنية الطوعية الخاصة
بهم للبالغ عن طرق معالجة العنف ضد أ
الطفال ،
إ
اك أ
ش
الطفال مثلك ف ي� عملية المراجعة الخاصة بهم
وإ�
ال تن�نت  ،واالجتماعات
(مثل استطالعات الرأي بع� إ
ت
الشخصية  ،ومجموعات ت
ز
الن�نت(
ال� يك� بع� إ

ب

ا ل قي ا م
ب
م
ا
ي
ي
ل ،م
ن
ب
ي

ف� عام  ، 2021التقينا مع  38دولة ف(� أ
المم المتحدة
ي
ينطلق عليهم الدول أ
البالغ
العضاء)
،لتشجيعهم عىل إ
الطفال  ،وإدراج أ
عن حالة أ
الطفال مثلك ف ي� المراجعات
ت
ال� تقدمها الحكومات
الوطنية الطوعية (الوثيقة ي
لتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق
هذه أ
الهداف(

ش
�ء طالما حاولت  ،ولكن
لست وحدك ويمكنك ي
تغي� أي ي
تغ� رأيك  ،قبل أن تقرر التجاهل
ترصف
عىل الفور قبل أن ي
ف
وال تت�دد ي� التواصل .أعرف مدى صعوبة جعل الناس
يستمعون ،لكن إذا اتصلت أ
ين
المناسب�  ،فسوف
بالشخاص
يستمعون إليك وسيترصفون معك  ،لذا ال تستسلم!
نومونداري 16 -عاماً ،منغوليا
5

ن

أمو
ر
أ
خ
رى

أ
للتغي�
الطفال كعوامل
ي

يعد إنهاء العنف ضد أ
الطفال مسؤولية الجميع :الحكومات،
أ
ن
المد� ،ش
وال�كات ،ومنظمات المم
ومنظمات المجتمع
ي
أ
أ
المتحدة ،والمجتمع ،والرس ،والطفال مثلك
أ
مهما
يلعب الطفال مثلك دو ًرا ً
لقد أظهرت لنا أنك تتخذ إجراءات للتصدي للعنف  ،وأنك تقود
الجراءات  ،وتدعم أقرانك ومجتمعاتك  ،وتتواصل مع
هذه إ
آ
أ
صانعي القرار  ،وتصل إىل الطفال الخرين

الطفال مثلك أيضاً بتوجيه أ
يقوم أ
الخرين:
للسنة الثانية ،واصلت نجاة وفريق العمل معها دعم مبادرة
CovidUnder 19
ن
ث
ش
المد� من خالل أك� من � 30يكاً
وهي مبادرة يقودها المجتمع
ي
عالمياً ،حيث يقود أ
الطفال الطريق ويبنوا
قدرات أقرانهم ت
ح� يتمكنوا أيضاً
من مواجهة التحديات وإحداث
التغي� عىل
ي
ن
الوط�
المستوى
ي

أ
والطفال مثلك يقودون الطريق!
الهند

ف� الهند ،يعمل أ
الطفال واليافعون
ي
ن
المد�
المجتمع
منظمة
من
بدعم
ي
Terre Des Hommes
عىل تطوير مشاريع قائمة عىل الفنون
للتصدي لساءة معاملة أ
الطفال،
ال إطفال ،وزواج أ
وعمل أ
الطفال،
والهجرة غ� آ
المنة ،وعدم المساواة
ي
ين
ين
الجنس�
ب�

كمبوديا

ف ي� كمبوديا  ،يتواصل أطفال الشوارع
والطفال العاملون أ
أ
والطفال الذين هاجر
آباؤهم مع الشباب آ
الخرين والسلطات
المحلية للمساعدة ف ي� الحد من العنف ضد
الطفال .يقوم هؤالء أ
أ
الطفال بعد ذلك
آ
أ
ف
بتعليم الطفال الخرين ي� مجتمعاتهم
ولكن عىل الرغم من أنك تترصف وتقود الطريق  ،ال يزال العديد من
أ
الطفال يواجهون عوائق ف ي� المشاركة  ،مثل االضطرار إىل العمل  ،أو
الجبار عىل الزواج  ،عىل
عدم القدرة عىل الذهاب إىل المدرسة  ،أو إ
سبيل المثال

يتعرض أ
الطفال أحيانًا للعنف كنتيجة
ش
مبا�ة لنشاطهم
مالي� أ
ال يزال ي ن
الطفال الذين ليس
ال تن�نت ،
لديهم إمكانية الوصول إىل إ
أ
الفق�ة والمهمشة
والطفال من الفئات ي
للتعب� عن أنفسهم
يفتقرون إىل الفرص
ي
والمشاركة ف ي� إجراءات إلنهاء العنف

المكسيك

ركزت شبكة Tremendas
المكسيكية بقيادة فتيات يافعات عىل
معالجة العنف ضد الفتيات وعمالة أ
الطفال
من خالل تعليم ي ن
وتمك� الفتيات ف ي� المدرسة
منذ الصغر

غانا
أ

ف ي� غانا  ،يستخدم الطفال الدراما
والشعر والرقص لخلق الوعي بالفقر
ت
ال� يواجهها العديد من
وسوء المعاملة ي
أ
ف
الطفال الذين يعيشون ي� الشوارع

أعز ئا� أ
الطفال :أنتم لستم
ي
المستقبل فقط .أنتم الحا�ض
وتستحقون أن تكونوا جز ًءا من
الحل .يجب عمل المزيد إلزالة
هذه العوائق أمام مشاركة
أ
الطفال  ،ولضمان سالمتكم
للتغي�
وتمكينكم كعنارص
ي
يجا�
إ
ال ب ي

أالعنف أله تكلفة باهظة

للطفال والرس والمجتمعات

ين
التغي� ،فأنتم تعلمون أن العنف
نشيط� ف ي� تحقيق
وكأطفال
ي
هو إنتهاك لحقوقكم .العنف دائماً يغ� مقبول ،ويمكن إيقافه،
كل أشكال العنف يمكن منعها ،ونحن نعلم كيف نفعل ذلك
بالضافة إىل ذلك ،فإن العنف ضد أ
الطفال له تكلفة عالية!
إ
وأحيانا ال تدرك الحكومات أنه عندما يكون أ
الطفال ضحايا
ً
أبدا  -فإنه يكلف بالدهم
للعنف  -وهو أمر ال يجب أن يحدث ً
الكث� من المال
ً
أيضا ي

يجب أن تكون جيال ً شاباً
يتمتع بالقوة  ،وجيال ً شاباً
لديه الشجاعة للتحدث
والعمل .عليك أن تؤمن أنه
أ
كب�! لنه
تأث� ي
يمكنك إحداث ي
إذا لم نقم بدورنا  ،فمن
سيفعل؟ دعونا نوحد أصواتنا
من أجل حماية أ
الطفال
إندي  18 -عام  -اندونيسيا

ضحية للعنف ،
ف ي� كل مرة يقع فيها الطفل
أ
ين
لتوف�
يتع� عىل الحكومة إنفاق الموال ي
الخدمات الالزمة لالستجابة لما تسبب فيه
العنف .فمثال
قد يحتاج الطفل للذهاب
إىل المستشفى (وتمول
الحكومة أنظمة الصحة
العامة(
قد يضطرون إىل التغيب عن
المدرسة (وال تزال المدرسة
تعمل ويتم تمويلها(
قد يسبب العنف ض� ًرا
للصحة النفسية (وتمول
الحكومة خدمات الصحة
النفسية العامة(
إذا كان ال�ض ر الذي يلحق
شديدا  ،فقد ال يتمكن
بالطفل
ً
من عيش حياة سعيدة ومرضية
ومنتجة عند بلوغه سن الرشد

قد يحتاج الطفل إىل دعم من
متخصص� مثل أ
ين
ين
خصائي�
ال
االجتماعي� أو ت
ين
ح� ش
ال�طة
أيضا(
)والذين تمولهم الحكومة ً

نحن بحاجة إىل زيادة االستثمار ف� أ
الطفال :ف ي� منع العنف ،
ي
ومشاركة أ
ين
وتحس� الخدمات
الطفال ،

نحن بحاجة إىل نهج جديد يتمحور حول
أ
الطفال  ،ويتمحور حولك أنت.
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نظرة للمستقبل
الطفال يمنع أ
إن العنف ضد أ
الطفال مثلك من التعلم
والتمتع بالصحة  ،واللعب  ،وتطوير إمكاناتهم والعديد من
الحقوق أ
الخرى :يجب إيقافه
إن إنهاء العنف ضد أ
الطفال ال
يمكن أن ينتظر ،ولم يتبق لدينا
سوى  8سنوات للوفاء بالموعد
ئ
النها� ألهداف التنمية المستدامة
ي
لعام  . 2030ومنذ وباء كوفيد رأينا
أ
ت
ال� لم تكن تعمل
عد ًدا من الشياء ي
بشكل جيد  ،ولدينا الفرصة إلعادة
بناء العديد من جوانب المجتمع

تحتاج الحكومات إىل استثمار أ
الموال ف ي�
الخدمات للقيام
العنف ،وربط جميع
منع
أ
أ
بذلك مع الطفال .إذا استثمروا الموال
للمستقبل .إنهم
اليوم  ،فسيوفرون أالمال
ف
بحاجة إىل استثمار الموال ي� أطفال مثلك

لنهاء العنف ضد أ
الطفال،
إ
هناك دور لكل فرد ليقوم به:
ن
المد�،
الحكومات ،المجتمع
ي
أ
المم المتحدة ،ش
ال�كات،
أ
المجتمعات ،الرس ،الطالب،
أ
الطفال ،كل فرد ،بما فيهم أنت
أ
الطفال ليسوا مجرد المستقبل  ،هم الحا�ض .
للتغي�.
إنهم جزء من الحلول وعوامل فاعلة
ي
يجب أن نستثمر ف ي� تمكينهم لمنع العنف

لنهاء العنف ضد أ
الطفال لديكم
إ
دوراً لتقوموا به :بصفتكم فعوامل
تغي� ،يمكنكم المساعدة ي�
ي
توجيه العالم نحو االتجاه
الصحيح .معكم  ،يمكننا الوفاء
بالوعد أ بإنهاء فجميع أشكال العنف
ضد الطفال ي� كل مكان

لديك الفرصة لمساعدة العالم عىل
إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد
كيف ستكون جزء منه؟
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رسائل من أطفال إىل أطفال آخرين ف ي� العالم
صوتك مهم  ،فقد كان وسيظل كذلك.
عىل الرغم من أنه قد يبدو أنه ال يمكنك
تغي� بمفردك وأن صوتك سوف
إحداث ي
يضيع ف ي� كل هذه الضوضاء  ،إال أن
الصغ�ة يمكن أن تؤدي إىل
خطواتك
ي
أ
الكث� من الطفال
تأث�ات هائلة .وهناك ي
ي
الكث� ليقولوه ولكنهم
لديهم
،
مثلك
ي
جدا من التحدث أو ليس لديهم
خائفون ً
أ
الفرصة لذلك .أنت تستحق الفضل ،
ال تقبل ما أعطي لك .لذلك ال تت�دد
ف ي� استخدام صوتك والكفاح من أجل
أ
دائما ما
مستقبل أفضل لجميع الطفالً .
يبدأ أ
المر بشخص واحد  ،فماذا تنتظر؟

العنف ال يقود إىل ش ئ
�  .بدال ً من القتال ،
يمكنك االنضمام إىل قضيتنا  ،ويمكنك
المساعدة ف ي� منع العنف
عاما  ،النيجر
أمادو ً 14 ،

فرح  17 ،عاماً  ،مرص

دعنا نواصل
المحادثة
UNviolenceagainstchildren

violenceagainstchildren.un.org
srsg-vac@un.org

@un_violenceagainstchildren

@UN_EndViolence
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