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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة التاسعة واألربعون 

 2022أبريل /نيسان 1-فبراير /شباط 28

 من جدول األعمال 3البند 

 اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع حقوق 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية 

 التقرير السنوي للممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال  

 موجز  
تلخص الممثلة الخاصةة لممنن الاا  المانية االان  دةد األالالن نةام مام مةندن فه ا ا  

ن اآلثار الضةةارم لاامنن من جاة ة مرف فنرو  74/133التقريرن المقد  اموجب قرار الةمعية الاامة 
كز على  ( على حمةاةةة األالةال ورفةااويع ويارف التقرير حةالةة قةاةمةة على األ لةة تر 19-كورونةا ككوفنةد

االسةةتثمار فه مدمام ماز م ومتماملة للةةالط األالال والقاةمنن على رعايتوين مل تسةةليء الضةةو  على  
إلى الدرو  المسةةةةةةةةةةةتلا م من الةاة ة و نراا من  ًا الدور الرةيسةةةةةةةةةةةه لمالال كاوامل للتاننرع واسةةةةةةةةةةةتنا 

يبنن التقرير كيف أن    -  اما فه ذلك اللةةةةةراعام وتانر المناك والموارب الةبيعية -األ مام المسةةةةةتمرم 
ا ه الخدمام المتماملة دةةةةةةةرورية قعمال حل األالال فه عد  التارف للان  والتاةنل ولتنلن  مةة  

لمالال واألسةةر والمةتمل ك ل ويمود  ًا  كبنر ًا ع ويوفر ا ا االسةةتثمار عاةد2030التنمية المسةةتدامة لاا   
م على اللةةةةةةةةةةةةةةمو  أثنةةا  فترم التاةةافه من  وقةةدر   وشةةةةةةةةةةةةةةموالً   الةريل لمةتماةةام أكثر اسةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة وعةةدالً 

 وبادااع الةاة ة
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 مقدمة -أوالا  

فه ا ا التقريرن تارف الممثلة الخاصةةةةةةة لممنن الاا  المانية االان  دةةةةةةد األالال اقجرا ام   -1
الته اتخةة توةةا على اللةةةةةةةةةةةةةةانةةد الاةةالمه واققليمه والوانه للوفةةا  بواليتوةةان وتقةةد  لم ةةة عةةامةةة عن النتةةاةج  

ممل جاة ة مرف ًان  األالال قد  ا ن وإن أصةبط أقل ودةوحالم ققةع ويبر  التقرير كيف أن الان  دةد  
(ن ويودةةةط لماذا ةاتبر االسةةةتثمار فه مدمام ماز م ومتماملة للةةةالط األالال  19-فنرو  كورونا ككوفند

 ع 2030لت قنل رؤية اتلاقية حقوق الةلل ومةة التنمية المستدامة لاا  ًا أساسي ًا أمر 

د األالال فه المنزل والمةتمل الم له وعلى شةب ة اقنترن  واناك أ لة قوية على أن الان  دة  -2
ع ( 1ك ا  ا  ممل سةةةةةةةنته الةاة ةن واناك أ لة على حدوب  يا م ذام صةةةةةةةلة االةاة ة فه الان  الةنسةةةةةةةانه

وأ م الةاة ة إلى آثار اجتماعية واقتلةا ةة شةديدمن مما  ا  المخاار المرتبةة اامل األالال واالسةتامل 
التةار بوي وتوريبوي وتزويةوي وانخرااوي فه الةماعام اقجرامية والمسةةةةةل ةع وباقدةةةةةافة  الةنسةةةةةه لوي وا

إلى ذلكن ال تزال األ مام المسةةةةتمرم الناجمة عن اللةةةةراعام وانادا  األمن الا اةه وتانر المناك والموارب 
 الةبيعية وعد  االستقرار السياسه تارف األالال ألش ال متاد م من الان ع 

ن أن حواله نلةةةةة  أالال الاالي يتاردةةةةةون للان   19-ور البيانامن حتى قبل ظوور كوفندوُتظ -3
سةةةةةةةةةةةنوام ااسةةةةةةةةةةةتمرار للت  يب  4و 2ملنون الل تتراوح أعماراي بنن   300كل عا ع ويتارف ما ةقرب من 

ًا عام  15و 11الانيف على أيدي من ةقدمون الرعاةة لويع وتارف ثلث الةمب ال ين تتراوح أعماراي بنن 
  120فه جميل أن ا  الاالي للتنمر من قبل أقرانوي فه الشةةةةةور المادةةةةةهن وتشةةةةةنر التقديرام إلى أن حواله 

ع ويؤثر الان  النلسةه سةن الاشةريننسةه القسةري قبل  ملنون فتام ةااننن من شة ل من أشة ال االتلةال الة
على الةل واحةد من كةل ثمثةة أالةال ويعي  الةل واحةد من كةل أرباةة أالةال فه جميل أن ةا  الاةالي مل أ  

 ع ( 2ك د ية لان  الاشنر

ويترتب على الان  آثار مباشةةةةةةرم مدمرم على األالال وأسةةةةةةراي تدو  مدت ال يام وتنتقل من جنل   -4
فه المةةاةةة من   8,4أي  ن  المً   40  150حواله    2017ويقتةةل الان  األالةةالع إذ ُقتةةل فه عةا   إلى جنةةلع  

الةةةة توي البدنية والاقلية ًا شةةةةديدًا ع ويضةةةةا  الان  نمو  ماط األالالن ويل ل دةةةةرر ( 3ك جميل جراةي القتل
 ةة كبنرم على ويقوف قدرتوي على التاليع وتلضةه اآلثار المباشةرم للان  دةد األالال إلى تماليف اقتلةا

األفرا  والمةتماام وال  ومامع ويضا  الان  فه مرحلة الةلولة نمو األفرا  فه مرحلة انتقالوي إلى سن 
 البلوطن وي بط عد  ت قل ا ا النمو إم انام التنمية االجتماعية واالقتلا ةة للمةتملع

الان  دةد األالال تسةنر ببء  ن كان  الةوو  الرامية إلى القضةا  على 19-وقبل جاة ة كوفند -5
إلى الدرو  المسةةتلا م من الوبا  و نره من األ مامن ةةب  ًا ل ا ةةب تسةةريل تلك الةوو ع واسةةتنا  -شةةديد 

اآلن النظر إلى توفنر مدمام متماملة ومتاد م القةاعام ةم ن لةميل األالال الوصةةةةةول إلنوا  ون تمننز  
 عو أفضل ممل الةاة ة وما اادااكاستثمار أساسه يتيط إعا م البنا  على ن 

  

 World Health Organization (WHO), Amiya Bhatia and others (2021), “Violence against children (1ك

during the COVID-19 pandemic”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 99, No. 10, pp. 

 ع738–730

WHO, Global status report on preventing violence against children 2020 (2ك , available at 
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-

on-violence-against-children-2020ع 

 عالمرجل نلسه (3ك

https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020
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 2030التعجيل باإلجراءات الرامية إلى إنهاء العنف ضد األطفال بحلول عام  -ثانياا  

ممل اللترم المشةةةمولة االتقريرن واصةةةل  الممثلة الخاصةةةة اسةةةتخدا  واليتوا لتازيز حماةة األالال   -6
 الةسورعمن الان  من ممل  وراا فه الدعوم والمشورم ومد 

 2030دعم الدول األعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    

من الاناصةةةةةةةةر الرةيسةةةةةةةةية فه جوو  الدعوم الته تب لوا الممثلة الخاصةةةةةةةةة عملوا الوثنل مل الدول   -7
األعضةةةةا  فه إعدا  االسةةةةتارادةةةةام الوانية الةوعية الته تقدموا إلى المنتدت السةةةةياسةةةةه الر يل المسةةةةتوت 

التنمية المسةةةةةةةةتدامةع ولدعي ا ه الةوو ن ودةةةةةةةةل م تب الممثلة الخاصةةةةةةةةة إرشةةةةةةةةا ام اشةةةةةةةة ن كي ية المانه ا 
اسةةةةةةتخدا  عمليام االسةةةةةةتاراف الةوعية لت ديد الممارسةةةةةةام الواعدم لمنل الان  دةةةةةةد األالال والتلةةةةةةدي 

سةةتخم   لمسةةتارادةةام الوانية الًا  تقنيمًا ن أعد الم تب أةضةة 2020وإعدا  التقارير اشةة نواع وفه عا   له
وتقاسةةةةةي الموادةةةةةيل الرةيسةةةةةية والرسةةةةةاةل والدرو  المسةةةةةتلا م اشةةةةة ن التقد  الم ر  ن و تنلن  أاداف التنمية  

 ع( 4ك المستدامة المتللة االان  دد األالال وبدوافاه

  كان  فه مرحلة ت ضةةةةنرية مب رم من إعدا  ًا   ولة عضةةةةو   38  ل واجتما  الممثلة الخاصةةةةة مل ممثلنن   -8
ن وشةةةةةاتوا على اعتما   2021اسةةةةتارادةةةةاتوا الوانية الةوعية لتقدةموا إلى المنتدت الر يل المسةةةةتوت لاا  

ع وشةةةةةةةةةةةةةةد م  2030نوج متمةامةل لمنل الان  دةةةةةةةةةةةةةةد األالةال و وافاةه وإنوةاةةه فه جميل مراحةل مةةة عةا   
اركتوي النشةةة فه  لدعي مشة  على  ور األالال ك اراف فاعلة رةيسةية فه ا ه المسة لة واقترح  سةبمً  اً أةضة 

 إعدا  االستارادامع 

وباقدةةةةةافة إلى ذلكن حشةةةةةدم الممثلة الخاصةةةةةة كيانام منظومة األمي المت دم على اللةةةةةاندين  -9
اققليمه والقةريع وأكدم فه مناقشةةةةةةةةةةةةاتوا مل لةان األمي المت دم اققليمية والمنسةةةةةةةةةةةةقنن الم يمنن واألفرقة  

مام فه تاميي مراعام حقوق الةلل فه الةوو  الرامية إلى القةرية مسةةةةةةةةةؤولنتوي المشةةةةةةةةةتركة عن  عي ال  و 
تنلن  أاداف التنمية المسةتدامةن اما فه ذلك حماةة األالال من الان ن وال اجة إلى نوج شةاملة ومتماملةع 

مشةةاركة مباشةةرم فه الامليام الت ضةةنرية لمسةةتارادةةام الوانية الةوعية  ًا  وشةةارك  الممثلة الخاصةةة أةضةة 
 وانه فه عدم  ول أعضا ععلى اللاند ال

وفه اللترم الته سةةةةةةبق  المنتدت السةةةةةةياسةةةةةةه الر يل المسةةةةةةتوتن تااون م تب الممثلة الخاصةةةةةةة مل  -10
م تةةب األمي المت ةةدم المانه اةةالمخةةدرام والةريمةةة فه تنظيي اجتمةةا  فريل مبرا  لتقنيي التقةةد  الم ر  فه  

اداف التنمية المسةةةةةةتدامة(ن اما فه ذلك أثر من أ  2-16إنوا  جميل أشةةةةةة ال الان  دةةةةةةد األالال كالااةة 
فه حوارام التمامل الته نظموا ناةب رةيس ًا الوبا ن وتقنيي الت دةامع وشةةةةةةةةةارك  الممثلة الخاصةةةةةةةةةة أةضةةةةةةةةة 

 للةز  المتالل االتمامل فه المنتدت السياسه الر يل المستوتعًا المةلس االقتلا ي واالجتماعه ت ضنر 

السةةةياسةةةه الر يل المسةةةتوتن ال ي ركز على مودةةةو  التاافه المسةةةتدا  والمرن وقال  إن المنتدت   -11
ن كان فرصة لتسليء الضو  على الدرو  المستلا م أثنا  الةاة ة اش ن كي ية تازيز  19-من جاة ة كوفند

حماةة األالال من الان ع وكان  الممثلة الخاصةةةةةةةةةةةة أحد المشةةةةةةةةةةةاركنن الرةيسةةةةةةةةةةةننن فه حلقة نقا  اانوان 
"ن الته اسةةةتمشةةةل  أامية إقامة  ومسةةةاوام وشةةةموالً ًا  ن و بنا  مةتماام أكثر سةةةلمًا  ننا المضةةةه قدمةم "كيف

 روااء  يما بنن أاداف التنمية المستدامةع 

  

 عhttps://violenceagainstchildren.un.org/content/2030-childrens-rights-agendaانظر  (4ك
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فه تنظيي ًا وشةةةةةةةارك م تب الممثلة الخاصةةةةةةةة ومنظمة األمي المت دم للةلولة كالنونيسةةةةةةة ( أةضةةةةةةة  -12
ل المسةةتوتن دةةي ممثلنن عن ال  ومام واألمي المت دم "مختبر اسةةتاراف وانه اوعه" فه المنتدت الر ي 

واألالال والشةةباب والمؤسةةسةةام المالية الدولية السةةتمشةةاف كي ية إجرا  اسةةتارادةةام وانية اوعية شةةاملة  
للةميل ومراعية الحتياجام األالالع وأكدم مناقشةةةةةةةةةام المختبر دةةةةةةةةةرورم إعةا  األولوية لمسةةةةةةةةةتثمار فه  

 جتماعية لمالالعالنظي المتماملة للخدمام اال

وباقدةةةةافة إلى ذلكن نظي م تب الممثلة الخاصةةةةة وفريل األصةةةةدقا  المانه االلةةةة ة والسةةةةممة  -13
الاقلنتنن منتدت ر يل المسةةتوتن لت كند ال اجة المل ة إلى ماالةة أثر الان  على اللةة ة الاقلية لمالال  

ال يتةزأ من التاةية اللةةةةة ية  ًا  ية جز مل إعا م البنا  على ن و أفضةةةةةلن ودةةةةةمان أن تمون اللةةةةة ة الاقل
الشةةةاملةع وبالتزامن مل ا ا ال دبن أالل م تب الممثل الخا  حملة متاد م الوسةةةاةء تسةةةتند إلى سةةةلسةةةلة  

من جميل المناال اققليميةن تبا لوا  ًا بلد 19من أشةراة اللنديو عن اللة ة الاقليةن شةارك فنوا أالال من 
 ع19-السبل لدعي الل ة الاقلية ممل جاة ة كوفندمبراتوي واقتراحاتوي اش ن أفضل 

وعند  راسةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتارادةةةةةةةةام والاروف الوانية الةوعية الته قدمتوا الدول األعضةةةةةةةةا  ممل  -14
من النقاط الرةيسةيةع ور ي ًا ن حد  م تب الممثلة الخاصةة عد 2021المنتدت السةياسةه الر يل المسةتوت عا   

املة اش ل متزايد لمنل الان  دد األالال والتلدي لهن فإن المالومام متمًا  أن الدول األعضا  تتبل نُوة
المتالقة بو ا الامل ال تدرج ااسةةةةةتمرار فه اسةةةةةتارادةةةةةاتواع وبننما ُيبلل عد  أكبر من الدول األعضةةةةةا  عن 
إحرا  تقد  فه التلةةةةدي ألشةةةة ال م د م من الان  دةةةةد األالالن ةم ن تسةةةةليء الضةةةةو  بدرجة أكبر على 

على شةةةةةب ة اقنترن  ومارجواع وبننما شةةةةةد م  ول أعضةةةةةا     -اء واقتران مختل  أشةةةةة ال الان   ح يقة ترا
عديدم فه اسةةةةةةتارادةةةةةةوا على ماانام األالال ال ين ةعيشةةةةةةون حاالم دةةةةةةا ن لي ة ن اناك سةةةةةةوت تقارير 

تباه  األثر اقةةابه للنوج ال ي ت ًا م دو م عن اقجرا ام المتخ م لضةةمان حمايتوي ورعايتويع ولوحأ أةضةة 
 ع ( 5ك األمي المت دم على نةاق المنظومة لدعي الدول األعضا  على المستوت القةري فه إعدا  استاراداتوا

وتمثل عملية إعدا  االسةةةةةتارادةةةةةام الوانية الةوعية فرصةةةةةة قشةةةةةراك األالال كاناصةةةةةر تاننرع  -15
األعضةا  من مملوا مةموعة من السةبل الته سةا  الدول   2021وأبر م االسةتارادةام الته أجري  عا   

إلى ت قنل ا ا الودفن اما فه ذلك: اسةةتخدا  الدراسةةام االسةةتقلةةاةية واسةةتةمعام الرأي فه السةةاه إلى 
ال لةةةةةةةةول على آرا  األالال ومسةةةةةةةةااماتويح وعقد اجتماعام حضةةةةةةةةورية وعبر اقنترن  لمةموعام تركنز  

نئام التشةةريعية الوانيةح واسةةتخدا   ة ضةةراا أالالح وإتاحة فر  لمالال للتواصةةل مل صةةنا  القرار والو
 الوياكل القاةمة مثل برلمانام األالال والمةالس االستشاريةع 

وَأُثرم ا ه التةارب جوو  م تب الممثلة الخاصةةةةةةة فه ودةةةةةةل توجنوام عملية للدول األعضةةةةةةا   -16
رورم تتالل اإشةةةةةةةةراك األالال فه عملية االسةةةةةةةةتاراف الوانه الةوعهع وتشةةةةةةةةد  ا ه التوجنوام على دةةةةةةةة 

والمرااقنن على حد سةةةةوا ع وتوصةةةةه ًا تلةةةةنيف األالال كلئة عمرية م د م وإشةةةةراك األالال األصةةةةار سةةةةن 
ا ن تدرج ال  ومام آرا  األالال فه تقاريراان مل إعةا  األولوية للتشةةةةةةاور مل األالال من اللئام ًا أةضةةةةةة 

 ع ( 6ك الضعيلة لضمان عد  ترك أي الل مل  الركب

وللتشةةةةةةةديد على ال اجة المل ة لمسةةةةةةةتثمار فه تدابنر التلةةةةةةةدي المتماملة واللاالة للان  المتزايد  -17
ال ي يواجوه األالال فه أوقام األ مامن تااون م تب الممثلة الخاصةةةةةةة مل الرةيسةةةةةةنن المشةةةةةةاركنن للريل 

تةب األمي المت ةدم األصةةةةةةةةةةةةةةدقةا  المانه اةاألالةال وأاةداف التنميةة المسةةةةةةةةةةةةةةتةدامةةن ومل االت ةا  األوروبهن وم 
المانه االمخدرام والةريمة لتنظيي نشةةةةاط جانبه ر يل المسةةةةتوت ممل الدورم السةةةةا سةةةةة والسةةةةبانن للةمعية  

  

 عالمرجل نلسه (5ك

 عالمرجل نلسه (6ك
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من آرا  وتوصةةةةةةةيام ممثله اللةان االسةةةةةةةتشةةةةةةةارية لمالال من ال ملة  ًا الاامةع واسةةةةةةةتلا  ا ا ال دب أةضةةةةةةة 
 آرا  األالال اش ن الامل"ع الاالمية المانونة "ال يزال اناك متسل من الوق  لل ديث عن

واسةتخدم  الممثلة الخاصةةن بوصةلوا أحد المنظمنن المشةاركنن للمؤتمر الاالمه المانه االادالة   -18
ن الامليام الت ضةنرية ألصة اب الملةل ة المتاد ين والةلسةام الاامة لت كند دةرورم 2021لمالال لاا  

ًا من أجل تلبية احتياجام وحقوق أشةةةةةد اللئام توميشةةةةة   إعا م النظر فه  ور الادالة للةةةةةالط األالال وماوي
وللترويج لنوج إ ا  منل الان  ةقو  على حقوق الةلةلن وبةداةةل ال رمةان من ال ريةةن وإعةا م التة انةل وإعةا م  
اق مةاج المسةةةةةةةةةةةةةةتةدامتننع واعتمةد المؤتمر اقعمن الاةالمه اشةةةةةةةةةةةةةة ن الاةدالةة مل األالةالن واو وثيقةة متةاميةة 

ل األالالن تبنن اقجرا ام الته سةتتخ اا الدول األعضةا  والمةتمل المدنهن االشةراكة  صةيا  ااالشةتراك م
مل األالالن لودةةةةل أار وإجرا ام ومدمام تلبه احتياجام األالال المومشةةةةنن وتضةةةةمن حلةةةةولوي على 

 الادالة على قد  المساوام مل اآلمرينن فه ال االم الةارةة و نر الةارةة على حد سوا ع 

إلى ا ه الامليام الوامة وإلى مشةةةةةاورام واسةةةةةاة النةاق مل الشةةةةةركا  والخبرا ن ودةةةةةل ًا ا واسةةةةةتن  -19
م تب الممثلة الخاصةة توجنوام عمليةن حد  فنوا الممارسةام الةندم والم ونام الرةيسةية لنوج شةامل يرمه  

 إلى تم نن األالال من الوصول إلى الادالةع

ن  2021ه المنتدت الاالمه لم اف ة التنمر لاا  وشةةةةةةةارك  الممثلة الخاصةةةةةةةة كمت دب رةيسةةةةةةةه ف -20
من مختل  التخلةةةةةةلةةةةةةام والمناال  ًا بلد 40مندوب من  700ال ي ُعقد فه سةةةةةةتوكوولين وجمل أكثر من 

لتبا ل الماارف والخبرام فه التلةةةةةةةةةةةةةدي للتنمرع ومن األامية ام ان أن المشةةةةةةةةةةةةةاركنن فه المنتدت اقترحوا  
 ور الثقافة والمااينرن وأبر وا ال اجة  ًا  د الرقمه ف سةبن بل ةشةمل أةضة للتنمرن ال ةشةمل الباًا  منق ًا  تاريل

إلى نوج تشةاركه وجامل إ ا  ا ه المشة لةن ةشةمل المدار  والمةتماام الم ليةع وباقدةافة إلى ذلكن قد   
م تب الممثلة الخاصةةةةة الدعي فه صةةةةيا ة قرار الةمعية الاامة نلةةةة  السةةةةنوي اشةةةة ن حماةة األالال من 

ع ويشةةةةةةةةةةةةةل ذلك الدول ( 7ك ن ال ي ةاالج آثاره السةةةةةةةةةةةةلبية على اللةةةةةةةةةةةة ة الاقلية لمالال وعلى تاليمويالتنمر
عن جمل البيانام الم مة   األعضةةةةةا  على تقدةي الدعي والمشةةةةةورم لمالال ال ين يتاردةةةةةون للتنمرن فضةةةةةمً 

 لدعي جوو  الوقاةة واالستةااة اللاالةع 

 الزيارام القةرية  

فه عمل الممثلة الخاصةةةع ومل تخ يف القنو  ًا  حاسةةمًا اللةةاند الوانه عنلةةر   تظل الدعوم على -21
الملرودةةة على السةةلرن تم ن  الممثلة الخاصةةة من اسةةتئناف الزيارام القةرية الشةةخلةةيةن ااقدةةافة إلى 

 االتلاالم الةارية عبر اقنترن ع  

       افترادةةةةةةةةةةةةةةيةة إلى البلةد فه نيسةةةةةةةةةةةةةةان/ وبةدعوم من ح ومةة الللبننن قةامة  الممثلةة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة بزيةارم  -22
ع وسةةةةةاعدم الممثلة الخاصةةةةةةن من ممل ال وار مل مسةةةةةؤوله الو ارام وأصةةةةة اب الملةةةةةل ة  2021أبريل  

الماننننن فه تقنيي التقد  الم ر  فه تنلن  مةة الامل الوانية قنوا  الان  دةةةةةةةةةةد األالال وصةةةةةةةةةةاوبام 
مخلةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةام المنزانية للخدمام االجتماعية المتماملة لمالال  تنلن ااع وأبر  ال وار ال اجة إلى  يا م 

 واالستةااة للت ثنر الم تمل للةاة ة على المدت الةويلع

ن كان  الممثلة الخاصةة المتملمة الرةيسةية فه حوار السةياسةام الوانية 2021وفه حزيران/يونيه   -23
ًا عندما أصةةةبط بلد  2017البلد من  عا   اشةةة ن إنوا  الان  دةةةد األالال فه نيةنريان ال ي تناول إنةا ام  

فه إاار الشةةةةةةةةةةةراكة الاالمية من أجل إنوا  الان  دةةةةةةةةةةةد األالالع وكان  ا ه فرصةةةةةةةةةةةة قعا م ت كند ًا راةد
البلةد اضةةةةةةةةةةةةةةمةان أن ةعي  كةل الةل فه بنئةة ماة ةةة وتم ننيةة وآمنةةن اسةةةةةةةةةةةةةةبةل منوةا تنلنة  قةانون حقوق   التزا 

  

 ع75/166قرار الةمعية الاامة  (7ك
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النةد واالسةةةةةةةةةةةةةةتثمةار فه الخةدمةام الته ت مه األالةال  ن ودةةةةةةةةةةةةةةمةان تسةةةةةةةةةةةةةةةنةل جميل المو 2003لاةا    الةلةل
 المتضررين من الان ع

ن عقدم الممثلة الخاصةةةةةةةةةةة جلسةةةةةةةةةةة مل برلمان األالال فه نامنبيان حنث 2021وفه تمو /يوليه   -24
من أعضةا  برلمان األالالع وعقب تلك الةلسةةن ُ عه البرلماننون    30مل ن و ًا  وتلاعلي ًا ملومًا أجرم حوار 
 نضما  إلى الوفد الوانه إلى المنتدت السياسه الر يل المستوتعالشباب لم

ن ادةةلا  الممثلة الخاصةة بزيارم قةرية إلى النيةرن االتااون  2021وفه تشةرين الثانه/نوفمبر   -25
إجرا  حوارام بنا م مل ًا  ع وشةةةةمل  الزيارم أسةةةةاسةةةة ( 8ك الوثنل مل المنسةةةةل الم يي وفريل األمي المت دم القةري 

نيةرح والو را  الرةيسةةةةةةةةةنننح واللةنة الوانية ل قوق اقنسةةةةةةةةةانح وبرلماننننح وأعضةةةةةةةةةا  فه المةتمل رةيس ال
المدنهح و عما  تقلندينن و يننننح وممثلنن عن األالال والشةةةةباب والمةتماام الم ليةح وممثلنن عن البنك  

خدمام وبرامج فه نيامه  الدوله وصةةةندوق النقد الدوله وشةةةركا  ومان نن آمرينع وقام  بزيارام مندانية ل
ومرا يع ورحب  الممثلة الخاصةةةةةةةةةةة االتزا  الرةيس القوي اةال التاليي أولوية وانية كوسةةةةةةةةةةنلة لودةةةةةةةةةةل حد  

 للان  الةنسانه و واج األالالع

  ن (9ك 2021بزيارم قةرية إلى تشةةةةا  فه تشةةةةرين الثانه/نوفمبر  ًا  وادةةةةةلا  الممثلة الخاصةةةةة أةضةةةة  -26
االتااون الوثنل مل شةةةةةركا  األمي المت دم فه البلدع وأجرم الممثلة الخاصةةةةةة مناقشةةةةةام مثمرم مل كل من: 
رةيس تشةةةةةا  والمةلس الاسةةةةة ري االنتقالهح ورةيس المةلس الوانه االنتقالهح والو را  الرةيسةةةةةنننح وممثله  

دبلوماسةةةةةهح والةوام المان ةح منظمام المةتمل المدنه والمنبر المشةةةةةترك بنن األ ةانح وأعضةةةةةا  السةةةةةلك ال
عن شةب ة لمالال واللتيام اللةانرامع و ارم الممثلة   وممثله البنك الدوله وصةندوق النقد الدولهح فضةمً 

برامج ومدمام مخلةةةةةلةةةةةة لمالالن ااقدةةةةةافة إلى مرفل احتةا  وشةةةةةارك  فه إامق  ًا الخاصةةةةةة أةضةةةةة 
مة مل ال ملة الاالمية قنوا  الان  الةنسةةةةةةةةانهع "ن المتواة Oranger le Tchadال ملة الوانية المانونة "

والتزمة  الممثلةة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة وفريل األمي المت ةدم القةري فه تشةةةةةةةةةةةةةةا  اةالامةل اةالتاةاون الوثنل مل ال  ومةة 
لضةةةةمان إجرا  حوار وانه شةةةةامل وتشةةةةاركه كةز  من عملية صةةةةيا ة الدسةةةةتور الةديد ودةةةةمان مشةةةةاركة  

 األالال والشباب فنواع

باثام الموفدم إلى تشا  والنيةرن ستواصل الممثلة الخاصة جوو  الدعوم إلى المناصرم ومتاااة لل -27
على أعلى مسةةةةةةتوتن وتقدةي الدعي إلى الدولتنن الاضةةةةةةوين االتااون الوثنل مل جميل أصةةةةةة اب الملةةةةةةل ة  

 الرةيسننن لضمان حماةة األالال على الن و الواجب من جميل أش ال الان ع

م الممثلة الخاصةةةةةةةةةةةةة اجتماعوا الثالث مل السةةةةةةةةةةةةندم األولى لمولومبيا ووفد  ن عقد2021وفه عا   -28
ح ومه ر يل المسةةةةةتوتن واو اجتما  حد  اراةل التااون والدعي التقنه لمسةةةةةتراتيةية الوانية للتربية ومنل  
ل  الاقةةاب البةةدنه والماةةاملةةة القةةاسةةةةةةةةةةةةةةيةةة أو الموننةةة أو ال ةةااةةة ا رامةةة األالةةال والمرااقننن المقرر أن ينةل 

الةريل لباثة قةرية ادةةلا  بوا الممثلة ًا ع ومود االجتما  أةضة 2021تةبيقوا فه كانون األول/ ةسةمبر 
لمواصةةةةلة  عي جوو  كولومبيا كبلد راةد فه إاار الشةةةةراكة الاالمية من أجل    2022الخاصةةةةة فه أواةل عا   

 إنوا  الان  دد األالالع

بباثام قةرية إلى األر ن   2021نون األول/ ةسةمبر  ومن المقرر أن تقو  الممثلة الخاصةة فه كا -29
ولبنانن االتااون الوثنل مل كيانام األمي المت دم اناكن بودف إجرا  حوارام مل أصةةةةةةةةةةةةة اب الملةةةةةةةةةةةةةل ة  
الرةيسةةةةةةةةةةةنننن و يارم البرامج المتالقة امنل الان  والتلةةةةةةةةةةةدي لهن وعقد اجتماعام مل األالال والمةتماام 

  

-https://niger.un.org/fr/160422-dr-najat-maalla-representante-speciale-du-secretaire-generalانظر   (8ك

en-visite-au-niger-du-13-au-20 ع 

 عhttps://chad.un.org/fr/160603-visite-officielle-de-dr-najat-maalla-mjid-au-tchadانظر  (9ك

https://niger.un.org/fr/160422-dr-najat-maalla-representante-speciale-du-secretaire-general-en-visite-au-niger-du-13-au-20
https://niger.un.org/fr/160422-dr-najat-maalla-representante-speciale-du-secretaire-general-en-visite-au-niger-du-13-au-20
https://chad.un.org/fr/160603-visite-officielle-de-dr-najat-maalla-mjid-au-tchad
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سةةةةةام والشةةةةةركا  لمسةةةةةتثمار فه الخدمام المتماملة لمالال ومقدمه الرعاةة  الم ليةن وتابئة مقرري السةةةةةيا
الدعي لمر ن فه تاميي حقوق الةلل فه اسةةةتارادةةةه الوانه الةوعه ًا لويع وقدم  الممثلة الخاصةةةة أةضةةة 

 ن وللبنان فه تازيز جوو ه قنوا  الان  دد األالالع2022لاا  

  تعزيز التعاون وإقامة الشراكات  

 المنظمام اققليمية  

وال سةةةةةةةةةةيما  -واصةةةةةةةةةةل  الممثلة الخاصةةةةةةةةةةة الامل مل المنظمام الااملة على اللةةةةةةةةةةاند اققليمه  -30
 لتازيز حل الةلل فه عد  التارف للان ع -المنظمام ال  ومية الدولية اققليمية 

ا  األفارقةع تازيُز التااون بنن م تب الممثلة الخاصةةةةةةةةةة والشةةةةةةةةةرك   2021ومن أبر  اقنةا ام فه عا   -31
مثل ملودةةةةية    - وتقو  االسةةةةتراتيةية اققليمية للم تب على التااون الوثنل مل اآلليام اققليمية لمت ا  األفريقه  

واللةنة االقتلةةةةةةةا ةة ألفري يا وم تب المسةةةةةةةتشةةةةةةةار الخا  لشةةةةةةةؤون أفري يان وك لك على  -  االت ا  األفريقه 
ل أن ا  المنةقة لمتاااة تنلن  مةة التنمية المسةةتدامة  ت ديد شةةركا  رةيسةةننن من جميل المسةةتويام فه جمي 

من أجةل األالةال فه أفري يةا: تازيز   2040ن ومةةة عةا   2063ن ومةةة االت ةا  األفريقه لاةا   2030لاةا   
أفري يا ممةمة لمالال للقضةةا  على الان  دةةد األالالع ويامل الم تب مل الدول األعضةةا  والةماعام  

 لتاظيي أثر أنشةته على اللاند  ون اققليمهعاالقتلا ةة اققليمية 

فه مؤتمر القمة الثالث ًا ن شةةةةةارك  الممثلة الخاصةةةةةة حضةةةةةوري 2021وفه تشةةةةةرين الثانه/نوفمبر   -32
لللتيام األفري يامن ال ي اسةةتضةةافته النيةر ولةنة االت ا  األفريقهن ت   شةةاار: "الثقافة وحقوق اقنسةةان 

فه  ًا   ولة عضةو  35لممارسةام الضةارم"ع ودةي مؤتمر القمة ممثلنن من تسةريل القضةا  على ا  -والمسةا لة  
جوةةة من الةوةةام صةةةةةةةةةةةةةةةةاحبةةة الملةةةةةةةةةةةةةةل ةةةع    1  500مراال وأكثر من    100االت ةةا  األفريقه وأكثر من  

مؤتمر القمة اللرصةةةةةة للممثلة الخاصةةةةةة قجرا  حوار مل ملوف االت ا  األفريقه لللةةةةة ة والشةةةةةؤون  وأتاح
ماعية ومل ممثله الدول األعضةةةةةا  والمنظمام الدولية ومنظمام المةتمل المدنهن اقنسةةةةةانية والتنمية االجت 

وكة لةك مل الزعمةا  التقلنةدينن والةديننننن إدةةةةةةةةةةةةةةافةة إلى عقةد اجتمةا  مل األالةال قبةل اناقةا  مؤتمر القمةةع 
وبتااون قوي من جميل أصةةةةةةةةةةة اب الملةةةةةةةةةةةل ةن اعُتمدم " عوم نيامه إلى الامل وااللتزا  االقضةةةةةةةةةةةا  على 

 ممارسام الضارم" كنتيةة لمؤتمر القمةع ال

وسةةةةةةاام  الممثلة الخاصةةةةةةة فه المشةةةةةةاورام الته أ م إلى اعتما  اسةةةةةةتراتيةية االت ا  األوروبه  -33
ن الته تشةةةةةةةةمل م اف ة الان  دةةةةةةةةد األالال ااعتباراا إحدت أولوياته 2021ل قوق الةلل فه آذار/مار   

امنسةةةةةةةل االت ا  األوروبه المانه ام اف ة االتةار ًا  الموادةةةةةةةيعية السةةةةةةة ع والتق  الممثلة الخاصةةةةةةةة أةضةةةةةةة 
االبشةةةةةةةةةرن وب ث  ماه إم انيام التشةةةةةةةةةارك فه جوو  الدعوم الته تركز على إنوا  االتةار ااألالال  امل  
االت ا  األوروبه ومارجهن اسةةةةةةةةةةبل منوا التااون الثمثه بنن االت ا  األوروبه والممثلة الخاصةةةةةةةةةةة واالت ا  

ة إلى ذلكن واصةةةةةل  الممثلة الخاصةةةةةة تااونوا الوثنل مل مةلس أوروبا و عموا لتنلن   األفريقهع وباقدةةةةةاف
 دمن أولوياتوا إنوا  الان  دد األالالعًا (ن الته تشمل أةض2021-2016استراتيةنته ل قوق الةلل ك

وواصةةةةةةةةةةةةل  الممثلة الخاصةةةةةةةةةةةةة تازيز تااونوا مل الدول األعضةةةةةةةةةةةةا  والشةةةةةةةةةةةةركا  الرةيسةةةةةةةةةةةةننن فه   -34
ق األوسةةةةةء وشةةةةةمال أفري ياع ويشةةةةة ل التااون مل اللةنة االقتلةةةةةا ةة واالجتماعية لاربه آسةةةةةيا الشةةةةةر  منةقة

عنلةةةةةةةرًا رةيسةةةةةةةيًا فه عمل الممثلة الخاصةةةةةةةة المتالل بتنلن  أاداف التنمية المسةةةةةةةتدامة  امل المنةقةع وفه 
ن مااب  الممثلة الخاصةةةةةةةةةة ال  ومام الاربية ممل المختبر الاربه لمسةةةةةةةةةتارادةةةةةةةةةام  2021آذار/مار  

الوانية الةوعية وممل الدورم االسةةةتثناةية المانية االلةةة ة النلسةةةية الته نظم  كةز  من المنتدت الاربه 
تازيز   اً ع وممل اللترم المشةةةةةةمولة االتقريرن واصةةةةةةل  الممثلة الخاصةةةةةةة أةضةةةةةة 2021للتنمية المسةةةةةةتدامة لاا  
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تااونوا مل جاماة الدول الاربيةن مما افضةةةةةةةةةةةى إلى االتلاق على مةموعة أنشةةةةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةةةتركة ذام أولوية 
 ع2022و 2021 لاامه

وشةةةةارك م تب الممثلة الخاصةةةةة على نةاق واسةةةةل فه مؤتمر إقليمه اسةةةةتمر ممسةةةةة أةا  اشةةةة ن  -35
ع ودةةةةي 2021ن الثانه/نوفمبر  الان  دةةةةد األالال فه شةةةةرق آسةةةةيا والم يء الوا رن عقد فه تشةةةةري  إنوا 

قا م ح ومننن وممثلنن  -ال ي شةةةةةةارك  فه اسةةةةةةتضةةةةةةافته النونيسةةةةةة  ومنظمة اللةةةةةة ة الاالمية  -المؤتمر  
عن مشةةاركنن من كيانام األمي المت دم والونئام اققليمية والمةتمل المدنه وشةةب ام   فضةةمً ًان  بلد  25 عن

ة للمؤتمر دةمان مشةاركة األالال والشةباب على نةاق  الشةباب واألوسةاط األكا ةميةع ومن الركاةز األسةاسةي 
واسةةةةةةةل فه جميل مراحل ال دبن اما فه ذلك األعمال الت ضةةةةةةةنريةع وعمل  الممثلة الخاصةةةةةةةة مباشةةةةةةةرم مل 
األالال المشةةةاركننن وأ مة  توصةةةياتوي فه جوو  الدعوم إلى المناصةةةرم الته تب لوا لدت الدول األعضةةةا   

 حضروا المؤتمرعوأص اب الملل ة اآلمرين ال ين 

ن شةةةةةارك  الممثلة الخاصةةةةةة فه إامق مرصةةةةةد إقليمه ألمري ا  2021وفه تشةةةةةرين األول/أكتوبر   -36
اشةةةةة ن ال مل المب رح وتزويج  ًا بلد 13المتننية ومنةقة الب ر الماريبه ةةمل وي لل البيانام الرسةةةةةمية من  
  الةنسةةةةةانهع واو ةسةةةةةلء الضةةةةةو  على األالال ومااشةةةةةرتوي والزواج والمااشةةةةةرم المب رين والقسةةةةةرينن والان 

الةوو  الته تب لوا الدول لت سةةةةةةنن الماارف واأل لة لتازيز حماةة اللتيام من الممارسةةةةةةام الضةةةةةةارمع وتتيط  
ا ه المبا رم فرصةةةةةة جندم قرسةةةةةا  ممارسةةةةةام مشةةةةةتركة بنن الدول فه المنةقةن وتبا ل الدرو  المسةةةةةتلا من 

 ع( 10ك لم لية ذام الللة والدقيقة والموثوقة والملنلةوإةةا  سبل لتازيز البيانام الوانية وا

 منظومة األمي المت دم  

وتواصةةةةةةةةةةةةةل الممثلة الخاصةةةةةةةةةةةةةة تازيز التااون  امل منظومة األمي المت دم للترويج لتاميي مراعام   -37
حقوق الةلل وحماةة األالال من الان  عبر ركاةز حقوق اقنسةةةةةةان والتنمية والسةةةةةةم  واألمنن مسةةةةةةترشةةةةةةدم 

  ير األمنن الاا ن "مةتنا المشتركة"عبتقر 

وواصةةل  الممثلة الخاصةةةن بوصةةلوا رةيسةةة لللريل الاامل المشةةترك بنن الوكاالم المانه االان   -38
دةةةةةةد األالالن تازيز تبا ل المالومام والامل المشةةةةةةترك والنوج المنسةةةةةةل من جانب كيانام األمي المت دم 

 ي لوا فه جميل البنئامعلمنل جميل أش ال الان  دد األالال والتلد

وكان تااونوا مل الممثلة الخاصةة لممنن الاا  المانية ااألالال والنزا  المسةلط والممثلة الخاصةة   -39
اشةةةةةةةةةةةةةة ل ما ن وتمخت عن عدم بيانام  ًا  لممنن الاا  المانية االان  الةنسةةةةةةةةةةةةةةه فه حاالم النزا  اام

مشةتركة اشة ن القضةاةا الرةيسةيةع وانضةي م تب الممثلة الخاصةة إلى الشةب ة المشةتركة بنن الوكاالمن مبا رم 
األمي المت دم لم اف ة الان  الةنسةةةةه فه حاالم النزا ن واو يرأ  فريقوا الاامل المانه بنوج يركز على 

مل الممثلة الخاصةةةةة  ًا مشةةةةةتركًا  ن أصةةةةةدرم الممثلة الخاصةةةةةة بيان 2021الناجننع وفه تشةةةةةرين األول/أكتوبر 
لممنن الاا  المانية ااألالال والنزا  المسةلط والمباوثة الخاصةة لممنن الاا  المانية اميانمارن ة ث جميل 

موي  األاراف فه ميانمار على الوق  اللوري لةميل انتواكام حقوق الةللن اما فه ذلك تةنند األالال واسةةةتخدا 
 وقتلوي وتشويووين والوةمام المستمرم على المدار  والمستش يامن واالحتةا  التاسله لمالالع 

ويسةاور الممثلة الخاصةة قلل ما  إ ا  تزايد االتةار ااألالالن وقد انضةم  إلى فريل التنسةنل  -40
لم اف ة ا ه الةريمة المشةةترك بنن الوكاالم لم اف ة االتةار ااألشةةخا  من أجل تازيز الةوو  المب ولة 

 من ممل نوج متمامل ومنسلع 

  

 عhttps://plan-international.org/latin-america/virtual_event_facts_dont_lieانظر  (10ك

https://plan-international.org/latin-america/virtual_event_facts_dont_lie
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وتضافرم جوو  االت ا  الدوله لمتلاالم وم تب الممثلة الخاصة للب ث فه استخدا  األالال   -41
لإلنترن ن اما فه ذلك كي ية اسةتخداموي للوسةاةل اقلمترونية أل راف ال ماةةن مثل  عي األقرانع فقد عقدا 

 ل  من وكةاالم األمي المت ةدم والقةةا  الخةا  ومنظمةام المةتمل المةدنه بوةدف  للريل عةامةل يتة ًا  اجتمةاعة 
إتاحة المالومام المتالقة اخةوط المسةةةةةةةةةةةاعدم ونظي الدعي على اقنترن  فه مختل  المناالع وسةةةةةةةةةةةت د   
المةموعة وتنشةةةر سةةةبل اسةةةتخدا  األالال والشةةةباب لإلنترن  من أجل تازيز حمايتوي من الان  وتوجنووي 

 ي ية االستلا م من ا ه النظي وتوسياواع  اش ن ك

ن ال ي نظمه م تب مباوب األمنن YouthLead#و عم  الممثلة الخاصةةةةةةةةةةة مورجان االبتمار   -42
الاا  المانه االشةةةةبابن ااسةةةةتضةةةةافة جلسةةةةة سةةةةلة  الضةةةةو  على السةةةةممة الرقمية والان  على اقنترن ن 

 واستوداف الشبابن وت ديد الممارسام الةندم لل توي ورفااويع 

 المةتمل المدنه والمنظمام الدينية  

ةتمل المدنه والمنظمام الدينية من ممل عقد وواصةةل  الممثلة الخاصةةة عملوا مل منظمام الم -43
لتبا ل المالومام اشةة ن مبا رام المةتمل المدنه الاالمية واسةةتمشةةاف فر   ًا  اجتماعام فلةةلية تتيط فرصةة 

 التااون اش ن الان  دد األالال  يما بنن الةوام اللاعلة فه المةتمل المدنه فه جنيف وننويوركع

المنظمة الاالمية ل ركة المشةةةةةةةةةةةةةافة رسةةةةةةةةةةةةةالة تااون لتازيز تنلن  ووّقل م تب الممثلة الخاصةةةةةةةةةةةةةة و  -44
ونشةةةةةةةةاط جمبوري   2021ع وممل المؤتمر المشةةةةةةةةله الاالمه فه عا  2030التنمية المسةةةةةةةةتدامة لاا    مةة
جوته"ن سةلة  الممثلة الخاصةة الضةو  على الدور الرةيسةه للمشةافة كاناصةر تاننرع وفه تشةرين   - "جوتا

ك م تب الممثلة الخاصةةة والمنظمة الاالمية فه تنظيي حدب جانبه على اام  ن شةةار 2021األول/أكتوبر  
الةمعيةة الاةامةة لتازيز الُنوج القةاةمةة على ال قوق فه مةةال حمةاةةة الةلةلن امشةةةةةةةةةةةةةةاركةة الةدول األعضةةةةةةةةةةةةةةا   

 ومنظمام المةتمل المدنه والمنظمام الريادية واألالالع

الدوليةن  عم  الممثلة الخاصةةةة حملة "ارتدذ ح اةه" ل شةةةد األالال    وبالتااون مل منظمة أريااتو -45
والمبارن امن فنوي الزعما  الديننون ومقررو السةياسةام واآلاا /مقدمو الرعاةة والمربونن للمسةاعدم فه عو م 

ع ومن ممل التواصةل المباشةر 19-األالال إلى المدرسةة وماالةة أثر إ مق المدار  ممل جاة ة كوفند
األالال عبر مدونام صةوتية ةاداا األالالن توفر ال ملة لمالال منلةة لتبا ل مبراتوي والدمول فه حوار   مل 

 بنن األجيال حول عو توي اآلمنة إلى المدرسةن مل إعةا  األولوية لرفااوي االجتماعه والاااله والروحهع 

 وضع حد لحرمان األطفال المهاجرين من حريتهم -ثالثاا  

  األالال المتنقلنن أكبر من أي وق  مضةةةةىع فوفقا للنونيسةةةة ن وصةةةةل عد  االالال  أصةةةةبط عد -46
ح ويمثةةل 2020ملنون الةةل فه جميل أن ةةا  الاةةالي ا لول نوةةاةةةة عةةا     33إلى أكثر من  ًا  النةةا حنن قسةةةةةةةةةةةةةةر 

ع وفه جميل مراحل  ( 11ك األالالن واي أقل من ثلث سةةةةةةة ان الاالين ما ةقرب من نلةةةةةةة  المجئنن فه الاالي
ًا وين يتارف األالال المتنقلون لمخاار متزايدم من الان  و نره من التةارب السةةةةةلبية الته تؤثر ت ثنر رحلت 
ن فإن الودةةةةةةةةةل ال اله  19-قبل جاة ة كوفند  أصةةةةةةةةةمً ًا  على رفااويع ور ي أن ا ا الخةر كان موجو ًا كبنر 

 أمةر من ذي قبلع

ن ويةب أن تنتقل حقوقوي ماويع واحتةا   وقبل كل شةةةةةةةه   واألالال ال ين يتنقلون اي أالال أوالً  -47
األالال ليس فه ملةةةةل توي أبدا واو شةةةة ل من أشةةةة ال الان  ينتوك حقوقويع ومل ذلكن ال يزال األالال  

  

 ع/https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacementانظر  (11ك

https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/
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ع ومن الضةةةةةةةةةروري منل احتةا اي وتشةةةةةةةةةةيل البداةل القاةمة ( 12ك بلد  100المواجرون م تةزين فه أكثر من  
 على ال قوقن ال سيما فه دو  الزيا م فه الوةرم والتشريد واالتةار والتوريبع 

وتواصةةةةةةةةةةةةةةل الممثلةة الخةاصةةةةةةةةةةةةةةة ترؤ  فرقةة عمةل األمي المت ةدم المانيةة اةاألالةال الم رومنن من  -48
تلةةةةةةل االوةرم وتشةةةةةةةيل البداةلع وب يا توان أعة   حريتوين وتامل مل شةةةةةةركا  آمرين قنوا  االحتةا  الم

 ع2021األولوية الحتةا  األالال المواجرين فه عا   ع( 13ك فرقة الامل

وا تنم  فرقة الامل اللر  الته تتي وا الامليام الاالمية لت ديد أولويام ا ه المسةةةة لةن اما فه   -49
من أاداف التنمية   7-10قيَّي الااةة ن ال ي 2021ذلك فه المنتدت السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةه الر يل المسةةةةةةةةةةةةةةتوت لاا   

ن وك لك فه الامليام الةارية لتنلن  ومتاااة واسةةةةةةةةةةةتاراف  2-16المتالقة االوةرم والااةة   ع( 14ك المسةةةةةةةةةةةتدامة
ن نظم   2021االتلاق الاالمه اشةةةة ن الوةرم واالتلاق الاالمه اشةةةة ن المجئننع وفه تشةةةةرين األول/أكتوبر 

ر يل المسةةةةةةتوت ممل  ًا  جانبي ًا لن وتايلندن وتركيان وكولومبيان والماربن حدث فرقة الاملن االتااون مل البرتاا
الدورم السةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةةبانن للةمعية الاامة بودف التاةنل فه اتخاذ إجرا ام اشةةةةةةةةةة ن احتةا  األالال  

 ع( 15ك 2022لمنتدت استاراف الوةرم الدولية لاا  ًا المواجرين وتابئة الدول األعضا  استادا 

وعز م الممثلة الخاصةةةةة التااون مل الشةةةةركا  على اللةةةةاد الاالمية واققليمية والوانيةن اما فه   -50
ذلك شةةب ة األمي المت دم المانية االوةرم واللريل الاامل المانه ببداةل االحتةا  والمقرر الخا  المانه ا قوق 

البلدان الته   خاصةةن فه مناقشةاتوا مل اقنسةان للمواجرينع وفه دةو  مسةاامام اللريل الااملن أكدم الممثلة ال 
 ن ال اجة المل ة إلى ودل حد الحتةا  األالال المواجرينع 2021قدم  استارادام وانية اوعية عا  

للاةديةد من ًا  نظر ًان  وقةالة  إن إنوةا  احتةةا  األالةال الموةاجرين أمر ملطن واو أمر مم ن أةضةةةةةةةةةةةةةة  -51
نةاقواع وتقر الممثلة الخاصةةة االتقد  الم ر  حتى اآلنن   الممارسةةام الواعدم الته ةم ن م اكاتوا وتوسةةيل

ع وقد وثل المقرر الخا  المانه ا قوق اقنسةةةةةةةان  ( 16ك بلداً  60حنث تتوفر اآلن بداةل ناج ة فه أكثر من 
والت ةةال  الةةدوله المانه   ن( 19ك والنونيسةةةةةةةةةةةةةة   ن( 18ك واللريل الاةةامةةل المانه ببةةداةةةل االحتةةةا   ن( 17ك للموةةاجرين
 وك لك م تب الممثلة الخاصة الاديد من ا ه الممارسامن على ن و مسوبع   ن( 20ك ااالحتةا 

  

 عhttps://migrationnetwork.un.org/videos/therearealternatives-immigration-detention-childrenانظر  (12ك

 ع75/185و 74/133 عمًا لقراري الةمعية الاامة  (13ك

من أاداف التنمية المسةةةةةةةةتدامة الته ت ث الدول على تيسةةةةةةةةنر الوةرم وتنقل األشةةةةةةةةخا  على ن و منظي وآمن   7-10انظر الااةة   (14ك
 الوةرم المخةء لوا والته تتسي ا سن اق ارمع ومنتظي ومتسي االمسؤوليةن اما فه ذلك من ممل تنلن  سياسام 

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/upload.teamup.com/908040/E3jw9R02RAa2MvsQLKDyانةةةةةةةةظةةةةةةةةر   (15ك

_SIDE-20EVENTconcenpt-20note-20-2015-20Oct.-202021.pdfع 

 عhttps://idcoalition.org/wp-content/uploads/2015/10/There-Are-Alternatives-2015.pdfانظر  (16ك

  عA/75/183انظر  (17ك

-https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/annex_to_policy_brief_on_atd_and_covidانةةةظةةةر   (18ك

19.pdf ع 
 عالمرجل نلسه (19ك

-https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2020/11/Covid-19-Briefing-Paper-2020انظر   (20ك

ENGLISH.pdf ع انظر أةضًاhttps://endchilddetention.org/solution/there-are-alternativesع 

https://migrationnetwork.un.org/videos/therearealternatives-immigration-detention-children
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/upload.teamup.com/908040/E3jw9R02RAa2MvsQLKDy%20_SIDE-20EVENTconcenpt-20note-20-2015-20Oct.-202021.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/upload.teamup.com/908040/E3jw9R02RAa2MvsQLKDy%20_SIDE-20EVENTconcenpt-20note-20-2015-20Oct.-202021.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2015/10/There-Are-Alternatives-2015.pdf
http://undocs.org/ar/A/75/183
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/annex_to_policy_brief_on_atd_and_covid-19.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/annex_to_policy_brief_on_atd_and_covid-19.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2020/11/Covid-19-Briefing-Paper-2020-ENGLISH.pdf
https://idcoalition.org/wp-content/uploads/2020/11/Covid-19-Briefing-Paper-2020-ENGLISH.pdf
https://endchilddetention.org/solution/there-are-alternatives
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فوه تضةةةةةةةةةل    ع( 22(ك 21ك وتاتمد البلدان تشةةةةةةةةةرياام وسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةام ت ظر احتةا  األالال المواجرين -52
سةةةياسةةةام اةرم شةةةاملة تراعه األالال واللوارق بنن الةنسةةةنن ق ماج األالال المواجرين فه النظي الوانية  

وتيسةةةةنر حلةةةةول األالال على الوثاةلن اما فه    ن( 25ك والملالة  ن( 24ك  اما فه ذلك الوصةةةةاةة ن( 23ك ل ماةة الةلل
على تازيز إم انية وصةةةةةةةةول األالال إلى الادالة وإلى ًا وتامل أةضةةةةةةةة  ن( 26ك ذلك الت شةةةةةةةةنرام المؤقتة واققامة

وتازيز آليام حماةة    ن( 29ك والتاليين واللةةةةةةةة ةن وحماةة الةلل وال ماةة االجتماعية  ن( 28(ك 27ك مدمام السةةةةةةةة ن
وقبل كل شةةةةةةةةه ن دةةةةةةةةمان إامق    ن( 32(ك 31ك واألم  ببداةل مةتمعية و نر احتةا ية  ن( 30ك الةلل عبر الوانية

ًا سةراح األالال المواجرين الم تةزينع وتؤكد الممثلة الخاصةة أن أنةط السةياسةام اه تلك الته تدمج نوة
 على ال قوق ةشمل األالال المواجرين أنلسويعًا قاةمًا اجتماعي 

  باعتبارهم عناصر تغييراألطفال  -رابعاا  

ةامةةل األالةةال كانةةاصةةةةةةةةةةةةةةر تاننر فه الةوو  الراميةةة إلى م ةةاف ةةة الان ع والواقل أن األالةةالن   -53
ن ال يتخ ون إجرا ام للتلدي للان  ف سبن بل ةقو ون ا ه اقجرا ام  19-رأينا ممل جاة ة كوفند كما

 فه أ لب األحيانع

قرانوين ويتواصةةةلون مل صةةةاناه القرار ويلةةةلون إلى أالال  ويدعي األالال مةتمااتوي الم لية وأ -54
آمرين ةلةاب الوصةول إلنويع ولةالما انخرط األالال فه إجرا ام مشةتركة بنن األقرانن وتمثل  جوو اي 

  

ن وأيرلندان وبنمان وتركيان والةموورية الدومنني يةن وجنوب أفري يان وكوسةةةتاري ان وكننيان واليااانن فضةةةًم عن مقاااة تايوان  إكوا ور (21ك
 راسةةةة األمي المت دم الاالمية عن   اللةةةننيةن و ول أمري ا الةنوبيةن كمةموعة إقليميةن ال ت ذن رسةةةميًا ااالحتةا  كما او مبنن فه

 ع484و 445ن اللل تان 2019ن من ال رية األالال الم رومنن

: وفه إكوا ورن ة ظر قانون التنقل البشةري احتةا  األالال المواجرينن وي لل القانون أةضةًا حماةة ال ل  37اللقرم    نA/75/183 (22ك
نل بداةل للةةةالط األسةةةرم إذا كان من ملةةةل ة الةلل اللضةةةلى ال لا   فه ال رية الشةةةخلةةةية للوالدين أو األوليا ن وينص على تةب

 على شمل األسرمع

: أذربيةان وكرواتيا وقبر  وألمانيا وانااريا وأيرلندا والم سةةةةةةةةةةةةيك ورومانيا والسةةةةةةةةةةةةناال والسةةةةةةةةةةةةويد والمملمة  48اللقرم    نA/75/183 (23ك
 آةسلندا وفنلندا والنرويجع المت دمن وك لك

 (ع484 عن   راسة األمي المت دم الاالمية عن األالال الم رومنن من ال ريةكألمانيا والنرويج  (24ك

 : بلةي ا وبلااريا والدانمرك والنونان والمملمة المت دم واولندا والوالةام المت دم األمري يةع49اللقرم  نA/75/183 (25ك

 أستراليا وقبر  وكولومبياع (26ك

 وتنل  كندا مبا رام إس انية فه أكبر مقاااتنن فنوا لتم نن الوكاالم من نقل األفرا  إلى ا ه المرافلع (27ك

: تنص التشةةةةةةةةةةةةرياام األوكرانية على أن المجئنن و نراي من األفرا  ال ين يلتمسةةةةةةةةةةةةون ال ماةة الدولية لوي  43اللقرم    نA/75/183 (28ك
 ال ل فه اققامة مل أقاربوي فه فنا ق أو أماكن مست جرم أو مراكز إيوا  مؤقتة لمجئننع

 (ع485 عن  ي المت دم الاالمية عن األالال الم رومنن من ال رية راسة األمإسبانيا وأيرلندا ك (29ك

 جنوب أفري يا: التااون عبر ال دو  وحظر احتةا  األالال المواجرينع (30ك

وفه كننيان وفرم المةتماام الم لية ال ضةةةةةانة وسةةةةةاعدم فه لي شةةةةةمل األسةةةةةر ااسةةةةةتخدا  آليام تتبل الاشةةةةةاةرح وتامد  امبيا إلى   (31ك
ين وقد  ا م التقارير الته تسةةةةةةةمط للمواجرين اإدةةةةةةةلا  الةاال الرسةةةةةةةمه على ودةةةةةةةاوي  ون تمرار االحتةا ح وفه ت ويل المواجر 

تونسن ُتسةةةةةةةةةةةتخد  الملالة لتوفنر الرعاةة لمالال ال ين ليس لديوي أسةةةةةةةةةةةرمح وتاّنن بلااريا وكندان على سةةةةةةةةةةةبنل المثالن أملةةةةةةةةةةةاةننن 
ثلة األمرت إسةةةةةةةةةةةبانيان وبلةي ان وتشةةةةةةةةةةةي يان واللةةةةةةةةةةةننن والمملمة المت دم لبريةانيا اجتماعننن لمرافقة األالال المواجرينع ومن األم

 الاظمى وأيرلندا الشماليةع

سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة تقضةةةةةةةةةه ااد  جوا  احتةا  المجئننن امن فنوي األالال    2018: سةةةةةةةةةن  إندونيسةةةةةةةةةيا فه عا   39اللقرم    نA/75/183 (32ك
تلةةة بوي أسةةةراي و نر الملةةة وبنن ب ويوي أو المنللةةةلنن عنوين وتسةةةمط لوي االعي  اشةةة ل مسةةةتقل فه الممج  أو مراكز   نال ي

 اققامة المةتمعيةع

https://undocs.org/ar/A/75/183
https://undocs.org/ar/A/75/183
https://undocs.org/ar/A/75/183
https://undocs.org/ar/A/75/183
https://undocs.org/ar/A/75/183
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من  المراحل األولى من الةاة ةن سةةوا  فه شةة ل بنا  القدرام ونقل الماارفن أو من ممل إنشةةا  شةةب ام  
 ط األمثلة التاليةع عي األقرانن كما تود

فله كمبو ةان يتواصةةةل أالال الشةةةوار  واألالال الااملون واألالال ال ين ااجر آااؤاي مل شةةةبان  -55
آمرين ومل السةةةلةام الم لية للمسةةةاعدم فه ال د من الان  دةةةد األالال من ممل النوا ي الته أنشةةة توا 

على بنا  قدراتوي فه مةال حقوق الةلل وحل    المنظمة الممبو ةة لمالال والتنمية والته تسةةةةةةةةةةاعد األالال
النزاعام وحل المشةةةةةةةةةةةاكل من  ون اللةو  إلى الان  وجمل البيانام واقبمط عنواع ثي ةقو  اؤال  األالال  

 أنلسوي بتاليي أالال آمرين فه مةتمااتوي الم ليةع

لمااملة الته يواجووا وفه  انان ةسةتخد  األالال المسةرح والشةار والرقص للتوعية االلقر وسةو  ا -56
الاديد من األالال ال ين ةعيشةةةون فه الشةةةوار ن بدعي من انئة الامل الماثولي ه من أجل أالال الشةةةوار ع 
والودف من ذلك او إشةةةراك المةتماام الم لية والمنظمام المنسةةةية والزعما  التقلندينن فه م اف ة إسةةةا م  

 مااملة األالال وإامالويع

األالال والمرااقون ال ين تدعموي منظمة أرف البشةةةةةةةةةةةر مشةةةةةةةةةةةاريل قاةمة على   وفه الوندن يبتمر -57
اللنون للتلةةةةةةةةةةةةةةدي قسةةةةةةةةةةةةةةا م مااملة األالالن وعمل األالالن و واج األالالن والوةرم  نر اآلمنةن وعد  
المسةةةةةةاوام بنن الةنسةةةةةةننع ويدعون فه مةتمااتوي الم لية إلى التلةةةةةةدي للمااينر االجتماعية السةةةةةةلبية وإلى 

ون مل المسؤولنن عن حماةة األالال فه مناسبام مشتركة لزيا م الوعه االان  دد األالالع ويتالي  التاا
األالال كي ية اقبمط عن حاالم الان  أو  واج األالال وكي ية إةلةةةةةةةةةال أقرانوي إلى اقحاالم ومةوط  

 المساعدم ومدمام الدعيع

امن على التلةةةةدي للان  الةنسةةةةانه ن الته تقو اا مرااقTremendas Méxicoوتركز شةةةةب ة  -58
وعمل األالال من ممل تاليي وتم نن اللتيام فه المدار  من  سةن مب رمع وتشةمل أنشةةتوا برامج تدريبية  
لللتيام واللتيان اشة ن اللة ة والرفاهن مثل "اللة ة اه ال يام"ن الته تثق  المرااقنن اشة ن اللة ة الاقلية 

 لب النمةية الةنسانيةعوالةنسية واقنةابية وتتلدت للقوا

وممل اللترم المشمولة االتقريرن تواصل  الممثلة الخاصة مباشرم مل األالال اش ن مةموعة من  -59
القضةةةةةةاةان تراوح  بنن اللةةةةةة ة الاقلية ونُوج التالي من األقران وجوو  اللتيام واألالال الااملنن واألالال  

فه  ًا  ال ي يواجوونهع وشةةةارك  الممثلة الخاصةةةة أةضةةة ال ين ةعيشةةةون فه الشةةةوار  من أجل التلةةةدي للان  
حوارام بنن األجيال يديراا أالالن وحلقام  راسةةةةية شةةةةب يةن وبث مدونام صةةةةوتية عن جملة مسةةةةاةل بننوا 

وأثر عو م األالال إلى المدار  على صةةة توي الاقلية  19-تزايد الان  دةةةد األالال اسةةةبب جاة ة كوفند
 ة ةعااد انقةا  تاليموي اسبب الةا

وفه أمري ا المتننية ومنةقة الب ر الماريبهن  عي م تب الممثلة الخاصةةةة مسةةةااقة إقليمية اانوان   -60
"Zoom a tus derechos ن الته تشةل األالال على تقدةي أشراة فنديو موسي ية تتناول التمننز الارقه"

  إلى  رجة إبدا  األالال وإلى والانلةةةةةةةريع وسةةةةةةةاعد الم تب فه امتيار أشةةةةةةةراة اللنديو اللاةزمن ااالسةةةةةةةتنا
مل أمنن مظالي األالال فه شةةةةةنله ومل ًا تضةةةةةمنته األشةةةةةراة من رسةةةةةاةل تم ننيةع وعمل الم تب أةضةةةةة  ما

منظمام المةتمل المدنه المختللة الته تدعو إلى المشةةاركة المةدةة لمالال فه صةةيا ة الدسةةتور الةديدن 
شةب ية على شةب ة اقنترن  اشة ن أامية وفواةد مشةاركة األالالع  وشةارك فه مقابمم تقنية وحلقام  راسةية  

وعز  واداو الدستور المشاركة النشةة لمالالن امن فنوي أالال المةتماام الضعيلة لضمان عد  ترك 
 أي شخص مل  الركب

ن  CovidUnder19#وواصةةةةةةةةةةةةل م تب الممثلة الخاصةةةةةةةةةةةةةن للسةةةةةةةةةةةةنة الثانيةن تقدةي الدعي لمبا رم   -61
تقو  على أسةةةةةةا   ًا عالمي ًا  شةةةةةةري  30م تقو اا منظمام المةتمل المدنه ويشةةةةةةارك فنوا أكثر من مبا ر  واه
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لتوجيةه األقران للةاةدم ًا  ن أالقة  المبةا رم برنامةة 2021نوج فه الدعوم ةسةةةةةةةةةةةةةةتنةد إلى حقوق الةلةلع وفه عا  
البلةةدان لتازيز  األالةةال الةة ين مروا اامليةةة بنةةا  قةةدرامن فوجوةة  مةموعةةة جةةديةةدم من األالةةال من مختل   

الةدعوم الته ةقو اةا األالةال والته تركز على إ مةاج األالةال فه الخةء الوانيةة الراميةة إلى إعةا م البنةا   
 أفضلع على ن و

وسةةةةنواصةةةةل الم تب ت ديد  ور األالال وتوسةةةةياه وتازيزه كةز  من ال ل الرامه إلى ودةةةةل حد  -62
 المباشر مل األالال كةز  أساسه من واليتواع ع وستواصل الممثلة الخاصة أةضًا عملوا( 33ك للان 

وحتى قبل الةاة ةن كان األالال ةاملون فه جميل أن ا  الاالي وبلةةورم متزايدم كاناصةةر تاننر   -63
إةةابهع ومل ذلكن ر ي أن الدول وأصةة اب الملةةل ة اآلمرين اسةةت دثوا وعز وا سةةبل إشةةراك األالال فه  

ية والوانية والم ليةن فإن الا بام الته ت ول  ون مشةةةةةةةةةةاركتوي عمليام صةةةةةةةةةةنل القرار على اللةةةةةةةةةةاد الدول
تزال كبنرمع وتشةةةمل ا ه الا بام المااينر الثقا ية واالجتماعية المتالقة ا قوي فه التابنر عن آراةوي فه   ال

عن تاردةوي للان  كنتيةة مباشةرم لو ا التابنرع وعلى وجه الخلةو ن    القرارام الته تؤثر علنوين فضةمً 
زال األالال ال ين ال ةملمون إم انية الوصةةول إلى اقنترن  أو أالال اللئام اللقنرم والمومشةةة ةلتقرون  ال ي 

إلى فر  التابنر عن أنلسةةةةةةةةةةةةةةوي والمشةةةةةةةةةةةةةةاركة فه ا ه الامليامع ويةب ب ل المزيد من الةوو  ق الة ا ه 
كاناصةةةةةةةةةةةر تاننر إةةابهع الا بام وتوفنر مسةةةةةةةةةةةارام آمنة وتم ننية لمالال للتابنر عن أنلسةةةةةةةةةةةوي والامل 

 من ال لعًا ويةب أن ة ونوا جز ًا واألالال ليسوا المستقبل ف سبن بل اي ال ادر أةض

 نحو استثمار أفضل في حماية األطفال ورفاههم -خامساا  

 اا الحاجة الملحة: تزاَيد العنف ضد األطفال وأصبح أقل وضوح -ألف 

والان  دةةةةد األالال عن صةةةةورم قاتمة:  19-جاة ة كوفندتمشةةةة  األ لة المتالقة ااالرتباط بنن   -64
 ًاع  باد عامنن من انتشار الةاة ةن  ا  الان  دد األالال وأصبط أقل ودوح

وكشةةةةةةةة  اسةةةةةةةةتاراف للدراسةةةةةةةةام القاةمة عن تزايد الان  الااةله وتزايد اقصةةةةةةةةااام الناجمة عن  -65
لالع ومل تزايد الان ن تاةل  آليام الوقاةة  الان ن ومل ذلك قل عد  التقارير المتالقة االان  دةةةةةةةد األا

اسةةةةةةةةةةةةبب عمليام اق مق واققلال الته  -من المدار  إلى مدمام حماةة الةلل   -واالسةةةةةةةةةةةةتةااة الاا ةة 
ترك  األالال  ون شةةةةب ام الدعي ال نويع وتتماشةةةةى ا ه االسةةةةتنتاجام مل الب وب المتالقة ا ثر الةاة ة  

 ع( 34ك لللة الوثيقة بنن ش له الان على الان  دد المرأمن مما يبر  ا

ملنون الل فه جميل أن ا  الاالي  1,3أن أكثر من  ذي النسةةةن وتقدر  راسةةةة نشةةةرم فه مةلة  -66
  30و 2020آذار/مار    1بنن   19-فقدوا على األقل أحد الوالدين أو الةدكم( ال ادةةةةةةةةنكم( اسةةةةةةةةبب كوفند

 ع( 35ك األالال النتامى ماردون لخةر الان  اش ل مةنر :2021نيسان/أبريل  

ةلاقي المخاوف مما  ن( 36ك عن بنئة تضةةةةةةةر االلةةةةةةة ة الاقليةًا أةضةةةةةةة  19-وتمخضةةةةةةة  جاة ة كوفند -67
وقد ت ثر رفااوي الاقله اسةةةةبب ال ةر والازلةن  ع( 37ك القاةمة اشةةةة ن اللةةةة ة الاقلية لةنل كامل من األالال

  

 عA/HRC/46/40انظر  (33ك

 ع/https://apps.who.int/iris/handle/10665/346154انظر  (34ك

 عhttps://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01253-8/fulltextانظر  (35ك

 عالمرجل نلسه (36ك

 عhttps://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021انظر  (37ك

http://undocs.org/ar/A/HRC/46/40
https://apps.who.int/iris/handle/10665/346154/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01253-8/fulltext
https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021


A/HRC/49/57 

15 GE.21-19440 

وبسةةةبب تلاقي التوتر والقللن و يا م الملةةةاعب االقتلةةةا ةةع فاألالال أنلسةةةوي ةةلبون المسةةةاعدم: إذ أبلاوا  
صةةةةةة توي الاقلية ورفااوي ةمثمن ملةةةةةةدر قلل رةيسةةةةةةه لويع الممثلة الخاصةةةةةةة فه اللقا  المباشةةةةةةر ماوا أن 

إلى أن الان  واللةةةة ة الاقلية اما السةةةةببان الرةيسةةةةيان ًا وأشةةةةارم المنظمة الدولية لمسةةةةاعدم األالال أةضةةةة 
فه الماةة فه جميل أن ا   25ير  من م المام اات ية إلى مةوط التاااة لوان والته ارتلا  بنسةةةةةةةةةةةةةةبة   لما

ع ومل ذلكن وجدم  راسةةةةةةة اسةةةةةةتقلةةةةةةاةية أجرتوا منظمة اللةةةةةة ة الاالمية أن مدمام  ( 38ك 2020الاالي عا  
 ع( 39ك الل ة الاقلية لمالال والمرااقنن كان  من بنن الخدمام الته تاةل  اشدم ممل الةاة ة

وكشةةةةةةةةةةةةةةلة  الةةاة ةة عن أوجةه عةد  المسةةةةةةةةةةةةةةاوام االجتمةاعيةة الته كةانة  تؤثر اةاللاةل على األالةال   -68
وال سةيما االنسةبة ن على األسةر الته كان  فقنرم أصةمً ًا وفاقمتواع وكان أثر الوبا  شةديدًان الودة ًا  األكثر فقر 

ملنون    142األسةةةةةةةر الته ال تتوفر لوا إم انية ال لةةةةةةةول على ال ماةة االجتماعيةن ومن المرجط أن ة ون  
لتقرير ال مةةاةةة  ًا  وفقةة ع ومل ذلةةكن و ( 40ك 2020الةةل آمر قةةد وقاوا فه براثن اللقر النقةةدي ا لول نوةةاةةةة عةةا   

فه المةاةةة فقء    26,4ن فةإن 2022-2020منظمةة الامةل الةدوليةة لللترم االجتمةاعيةة الاةالمه اللةةةةةةةةةةةةةةا ر عن  
من األالال فه جميل أن ا  الاالي ة لةةةةلون على اسةةةةت قاقام ال ماةة االجتماعيةن ويبلل متوسةةةةء اقنلاق 

 ع( 41ك فه الماةة فقء من الناتج الم له اقجماله 1,1الوانه على ال ماةة االجتماعية لمالال 

تقةدر النونيسةةةةةةةةةةةةةة  أن أكثر   وتشةةةةةةةةةةةةةةمةل اآلثار المترتبةة على ذلك  يا م مةر  واج األالةالن حنةث -69
ممينن فتام أمرت ماردةةةةةةةةةةةةام لخةر أن ةلةةةةةةةةةةةةب ن عراةس أالال نتيةة لو ه الةاة ة على مدت   10 من

ع وي شةةةةةةةةة  ت لنل أجرته المنظمة الاالمية للرؤية الدولية للبيانام الوار م من بلدان فه أربل  ( 42ك الاقد المقبل
  والتاليي والدعي األبوي: جميل المةاالم المتضررم مناال عن وجو  عمقة وثيقة بنن  واج األالال والةو 

من الةاة ةع ووجدم الدراسةة أن احتمال  واج أالال عانوا من الةو  فه األسةابيل األرباة السةااقة للدراسةة  
فه الماةة عن احتمال  واج األالال ال ين لي ةاانوا منهن وأن احتمال   60االسةةةةةةةةةةةةةتقلةةةةةةةةةةةةةاةية يزيد بنسةةةةةةةةةةةةةبة 

مرام عن احتمةال  واج األالةال الة ين مةا  الوا فه    3,4لمتمةدرسةةةةةةةةةةةةةةنن يزيةد بنسةةةةةةةةةةةةةةبةة  األالةال  نر ا  واج
 ع( 43ك الدراسية فلولوي

ومن المرجط أن يؤ ي ارتلةا  ماةدالم اللقر وفقةدان فر  التاليي إلى تلةاقي ظةاارم عمةل األالةال   -70
  160الال الااملنن إلى للنونيسةةةةة  ومنظمة الامل الدوليةن ارتلل عد  األًا ووفقع الته يتسةةةةةل نةاقوا أصةةةةةمً 

وتوق     -ملنون الل فه السةةنوام األربل المادةةية  8,4بزيا م قدراا   -ملنون الل فه جميل أن ا  الاالي 
وقد ُةمضةةةةةةةةه األالال الااملون سةةةةةةةةاعام أاول فه  ًاع  عام 20التقد  الاالمه فه ا ا المةال ألول مرم من  

الامل وفه ظروف عمل متداورم نتيةة للةاة ةن وقد ُةضةةةةةةةةةةةةةةر المثنر من االالال اآلمرين من األسةةةةةةةةةةةةةر  
الضعيلة إلى االنخراط فه أسوأ أش ال عمل األالال اسبب فقدان الامل ومسارم الدملع وح رم النونيس  

الل إدةةةافه فه جميل أن ا  الاالي ماردةةةون اآلن لخةر  فاوي   ممينن 9ومنظمة الامل الدولية من أن 
 ع( 44ك 2022إلى الامل ا لول نواةة عا  

  

 ع https://www.childhelplineinternational.org/wp-content/uploads/2021/05/Voices-Covid-19.pdfانظر   (38ك

 عhttps://www.who.int/publications-detail-redirect/978924012455انظر  (39ك

 ع/https://data.unicef.org/topic/child-poverty/covid-19انظر  (40ك

-https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/langانةةظةةر   (41ك

-en/index.htmع 

 ع/https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage انظر (42ك

 ع https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-10/COVID-19%20and%20child%20marriage_v3.pdfانظر   (43ك
   ع /https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forwardانظر   (44ك

https://www.childhelplineinternational.org/wp-content/uploads/2021/05/Voices-Covid-19.pdf
https://www.who.int/publications-detail-redirect/978924012455
https://data.unicef.org/topic/child-poverty/covid-19/
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2020-22/lang--en/index.htm
https://data.unicef.org/resources/covid-19-a-threat-to-progress-against-child-marriage/
https://www.wvi.org/sites/default/files/2021-10/COVID-19%20and%20child%20marriage_v3.pdf
https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
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لم تب األمي المت دم المانه االمخدرام والةريمةن اام االتةار ااألالال ُةمار  امزيد من ًا ووفق -71
للتلةةدي لهع وقد حدث     السةةرية من  بداةة الةاة ةن مما  ا  من صةةاوبة تقدير حةمه وصةةيا ة سةةبنل فاال

 يةا ام فه االتةةار اةاألالةال لارف اسةةةةةةةةةةةةةةتاملوي فه الامةالةة المنزليةة فه اات المنةاال والبلةدانن حنةث  
أ لة  ًا أصبط األالال مستودفنن اش ل متزايد من قبل المتةرين الم لننن وعلى شب ة اقنترن ع واناك أةض

لن مما يزيد من اسةةةةةةةةةةةةتامل األالال فه جميل على تزايد الةلب على موا  االسةةةةةةةةةةةةتامل الةنسةةةةةةةةةةةةه لمالا
 ع( 45ك الاالي أن ا 

وقد أعا م سةةةةةةةةنتان من الةاة ة تشةةةةةةةة نل المخاار الته يواجووا األالال على شةةةةةةةةب ة اقنترن :   -72
فبننما انخلضةةةةةةةةة ن على ما يبدون حاالم التنمر وجوا لوجه فه ظل اق مقن فإن التسةةةةةةةةةلء عبر اقنترن  

مناالن وتشةةةنر األا اب إلى تزايد المضةةةاةقام واللاة البايضةةةة واالسةةةتامل عبر ا  ا  فه اات البلدان وال
ملل    19-أن كوفنةةةد  "WeProtect"ع ووجةةةد تقنيي حةةةديةةةث للتوةةةديةةةدام من الت ةةةال  الاةةةالمه  ( 46ك اقنترنةةة 

"عاصلة كاملة" من الظروفن فاقم  ما يتارف له األالال من استامل واعتدا  جنسننن فه جميل أن ا  
وفه الوق  نلسةةهن سةةلة  الةاة ة الضةةو  على أثر اللةوم الرقميةن حنث ال تتاح لثلثه األالال    ع( 47ك الاالي

للنونيسةةةةةةةة  واالت ا  الدوله ًا  فه سةةةةةةةةن التمدر  فه الاالي إم انية الوصةةةةةةةةول إلى اقنترن  فه منا لوين وفق
اليميةن ومشةةاركتوي فه وا ا ة د من تسةةليء الضةةو  علنوين ومن حلةةولوي على الموا  الت  ع( 48ك لمتلةةاالم

 المةتملح وي رموين عموم على ذلكن من مدمام اقنترن  الم مة ل مايتويع  

ولي تمن آثار الةاة ة م سةةةةةةةةةوسةةةةةةةةةة بنلس القدر لدت جميل اللئامع وقد أ ت ذلك إلى تلاقي أوجه   -73
من المخاار الته عد  المسةةةةاوام القاةمة ودةةةةاع  الت دةام الته تواجه ال لةةةةول على الخدمامن مما  ا  

وعردةةةةةةةة للان  قبل الوبا ن امن فنوي اللتيام واألالال  ًا يتارف األالال ال ين كانوا االلال أكثر توميشةةةةةةة 
ذوو اقعاقة وأالال الشةةةةةةةةةةةةاوب األصةةةةةةةةةةةةلية واألالال المجئون واألالال المشةةةةةةةةةةةةر ون واألالال المواجرون 

ين ةعيشةةةةةةةةةةةةةةون فه بنئةام الرعةاةةة البةديلةة  واألالةال الة ين ةعيشةةةةةةةةةةةةةةون أو ةاملون فه الشةةةةةةةةةةةةةةوار  واألالةال الة 
 الم تةزونع واألالال

وال تزال األ مام اقنسةةةةةانيةن اما فنوا األ مام المرتبةة بتانر المناك والنزاعام المسةةةةةل ةن تؤجج   -74
الان  وتلاقي التشةةةةةةةةةةريد والدمار االقتلةةةةةةةةةةا يع وقد ملق  الةاة ة ت دةام أكبر لل لةةةةةةةةةةول على الخدمام  

الةواررع  نر أنه ال يوجد فه الوق  نلسةةةةةه سةةةةةوت تمويل م دو  ل ماةة الةلل فه  األسةةةةةاسةةةةةية فه حاالم  
حةةاالم الةواررن كمةةا أكةةد تقرير الت ةةال  الاةةالمه من أجةةل حمةةاةةةة الةلةةل فه مةةةال الامةةل اقنسةةةةةةةةةةةةةةةانه  

 ع  ( 49ك 2020 لاا 

مل من م -وت  يقه اسةةةةةرعة  -ور ي ا ه الت دةام الشةةةةةديدمن أظورم الةاة ة ما ةم ن ت  يقه  -75
اقرا م السةةةةةةياسةةةةةةية واالبتمار والموار  الما يةع وشةةةةةةمل  الممارسةةةةةةام الواعدم للتلةةةةةةدي للان  دةةةةةةد األالال  

وأاق  بلدان كثنرم مةوط    ع( 50ك اسةةةتخدا  منلةةةام افترادةةةية للتواصةةةل مل األالال واألسةةةر وتقدةي الخدمام
عن آليام فر  الدعوام الموجوة من أجل األالال الماردةنن   المسةاعدم الخاصةة ااألالال ملتوحةن فضةمً 

لخةر كبنر وت ةةديةةد مةةا ة ظى منوةةا اةةاألولويةةةع وُعز م الشةةةةةةةةةةةةةةب ةةام الوانيةةة لمملةةةةةةةةةةةةةةةاةننن النلسةةةةةةةةةةةةةةننن 
  

-https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2021/The_effects_of_the_COVIDانةظةر   (45ك

19_pandemic_on_trafficking_in_persons.pdfع 

 عhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8477433/pdf/BLT.20.283051.pdfانظر  (46ك

 ع/https://www.weprotect.org/global-threat-assessment-21انظر  (47ك

 ع https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/youth_home_internet_access.aspxانظر  (48ك

 ع/https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/stc_still_unprotected_repport_high_sg.pdfانظر  (49ك

 عhttps://inspiringchildrensfutures.org/blog/learning-report-challengesانظر  (50ك

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2021/The_effects_of_the_COVID-19_pandemic_on_trafficking_in_persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2021/The_effects_of_the_COVID-19_pandemic_on_trafficking_in_persons.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8477433/pdf/BLT.20.283051.pdf
https://www.weprotect.org/global-threat-assessment-21/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/youth_home_internet_access.aspx
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/stc_still_unprotected_repport_high_sg.pdf/
https://inspiringchildrensfutures.org/blog/learning-report-challenges
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مبتمرم ًا ارقًا ألسةةةةرع ووجدم الدول أةضةةةة واألملةةةةاةننن االجتماعننن وملودةةةةه االمتبار لخدمة األالال وا
لضةمان اسةتمرارية الادالة والخدمام القانونيةن اما فه ذلك دةمان وصةول األالال دة اةا الةراةي والشةوو  

ع  (51ك علنوا إلى الادالةن اسةبل منوان على سةبنل المثالن عقد جلسةام اسةتما  فه الم اكي عن اريل اللنديو
ن 19-الل أالل سةةةةةةةةةةةراحوي من االحتةا  ممل جاة ة كوفند  45 000وأفا م النونيسةةةةةةةةةةة  ا ن أكثر من 

على األقل تدابنر بديلة و/أو أوقل  أي إيدا  ًا بلد 84حنث اسةةةةتخدم  ال  ومام وسةةةةلةام االحتةا  فه  
جةديةد فه مرافل االحتةةا ع واة ا  لنةل وادةةةةةةةةةةةةةةط على إم ةانيةة إةةةا  وتةبنل حلول ممةمةة للةلةل فه مةةال  

 ع( 52ك اناك إرا م لل يا  ب لك  الادالة عندما تمون 

بلنون  والر فه ال ماةة االجتماعية فه   800لبيانام البنك الدولهن اسةةُتثمر ما ال ةقل عن  ًا ووفق -76
 14بلنون شةخصن أو   1,1األشةور التسةاة األولى من الةاة ةن ليلةل عد  المسةتلندين منوا إلى أكثر من 

مقارنة امسةةتويام ما قبل انتشةةار ًا  ع وتضةةاعل  فواةد الت ويمم النقدةة تقريب ( 53ك فه الماةة من سةة ان الاالي
 فه الماةةع 240الةاة ة ونم  التاةية بنسبة 

على األالةالن ثمةة مخةاوف   19-ومل أنةه من السةةةةةةةةةةةةةةابل ألوانةه قيةا  األثر المةامةل لةةاة ةة كوفنةد -77
من أن التقد  الم ر  فه منل الان  لن ةسةةةةةةةتمر فه ا ه األ مة اسةةةةةةةبب اشةةةةةةةاشةةةةةةةتهع والاو م إلى الودةةةةةةةل 

ة ن ة قل التقةد  اةال ةي الةبياه اموح دةةةةةةةةةةةةةةنل للاةاةةةن اةالنظر إلى أن مةا كةان ابيعيةا قبةل الةةاة ةة لي  
 والوتنرم المةلوبنن قنوا  الان  دد األالالع

 تحول النموذج: من النهج التجزيئي إلى النظم المعززة والمتكاملة -باء 

المةلوب او الت ول إلى إعا م البنا  على ن و أفضةةلن على أسةةا  مدمام ماز م ومتماملة إن  -78
راسةخة وماروفة جندا: لمل الل ال ل األسةاسةه فه عد  التارف للان ع لمالالع وقضةية ال قوق  ًا  تمام

ويم ن تازيز ذلةةك اآلن اةة  لةةة على فواةةةد االسةةةةةةةةةةةةةةتثمةةار فه الخةةدمةةام المتمةةاملةةة لمالةةال وعلى الاةةاةةةدام 
 االقتلا ةة الته تولدم حتى عن  يا م متواداة فه ا ا االستثمارع

النموذج من أجل إنوا  الان  دةد األالال وتزيداا  ولي تاز  الةاة ة ال اجة المل ة إلى ت ول -79
أن التاننر مم نن وأنةه ةم ن أن ة ةدب اسةةةةةةةةةةةةةةرعةةن وأنةه ةم ن إةةةا  الموار  ًا ف سةةةةةةةةةةةةةةبن بةل أثبتة  أةضةةةةةةةةةةةةةة 

 توفرم اقرا م ل لكع إذا

لقد حان الوق  التخاذ تدابنر عالمية فاالة ومسةةتدامة للتلةةدي أل مة الان  دةةد األالالن تركز  -80
مام االجتماعية المتماملة والماز م لمالال فه جميل القةاعام ذام اللةةةةةةةلةن وال سةةةةةةةيما حماةة  على الخد

الةلل واللةةةة ة والتاليي والادالة وال ماةة االجتماعيةن وتقدةي الدعي لمالال من  أةاموي األولى وحتى سةةةةن 
اقنسةةةةةةةةةةةان الدول إلى البلوطن اما فه ذلك  عي مقدمه الرعاةة لويع ويتماشةةةةةةةةةةةى ذلك مل  عوم مةلس حقوق  

اتخاذ جميل التدابنر الم مة لودةةةل نظي شةةةاملة ل ماةة الةللن اما فه ذلك من ممل رصةةةد مخلةةةلةةةام  
كا ية فه المنزانيةن ولضةةةةةةةةةةةةمان وصةةةةةةةةةةةةول جميل األالال  ون أي تمننز إلى الخدمام فه جميل القةاعام  

 ع( 54ك امنةاالجتماعية ااية تلبية االحتياجام المتاد م وماالةة أوجه الضا  الم

  

 ع https://www.unicef.org/media/92261/file/Access-to-Justice-COVID-19-Learning-Brief-2021.pdfانظر   (51ك
-https://www.unicef.org/press-releases/more-45000-children-released-detention-during-covidانةةةظةةةر   (52ك

19-pandemic-evidence-childع 

-https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/game-changer-social-protection-six-reflectionsانةةةظةةةر   (53ك

covid-19-and-future-cash-transfers ع 

 ع28/19انظر قرار مةلس حقوق اقنسان  (54ك

https://www.unicef.org/media/92261/file/Access-to-Justice-COVID-19-Learning-Brief-2021.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/more-45000-children-released-detention-during-covid-19-pandemic-evidence-child
https://www.unicef.org/press-releases/more-45000-children-released-detention-during-covid-19-pandemic-evidence-child
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/game-changer-social-protection-six-reflections-covid-19-and-future-cash-transfers
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/game-changer-social-protection-six-reflections-covid-19-and-future-cash-transfers
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تاننر ارق الامةةل التةزيئه من أجةةل بنةةا  نوج متمةةامةةل لةةدورم ال يةةام ةا س ًا  واةة ا ةانه عمليةة  -81
الةبياة المترااةة و نر القابلة للتةزةة ل قوق الةلل وأاداف التنمية المسةةةةةةةةتدامةع ويانه ذلك إ ماج حقوق  

الاقليامن مل اعتبار االسةةةةتثمار فه  الةلل فه جميل السةةةةياسةةةةام والبرامج والممارسةةةةام ذام اللةةةةلة وتاننر  
 ةستند إلى حقوقوي وُياةى االولوية كاستراتيةية اقتلا ةة سليمةعًا قانوني ًا األالال واجب 

ومن شة ن ا ا الت ول أن يتماشةى مل  عوم األمنن الاا  إلى إبرا  عقد اجتماعه جديد كةز  من  -82
أن يدعي التقةد  ن و تنلنة  مةة  ًا ومن شةةةةةةةةةةةةةة نه أةضةةةةةةةةةةةةةة  ع( 55ك عمليةة تاةافه عالميةة فه مرحلةة ما ااةد الةةاة ةة

ن الته تودف إلى بنا  مةتماام عا لة وحامية وشةةةةاملة ُتبقه جميل األالال  2030التنمية المسةةةةتدامة لاا   
مل  الركبع ومن شةةةةةةةةةةةةةة نه أن ة قل الرؤية الته حد اا مةلس حقوق  ًا فه م من من األذتن وال تترك أحد
لمنلةةةةة  والمسةةةةةتدا  والواسةةةةةل النةاق فه األالال يرسةةةةةه األسةةةةةا  لمةتمل اقنسةةةةةانن واه أن االسةةةةةتثمار ا

وأنه أمر االل األامية لت قنل التنمية البشةةةةةةةةرية الشةةةةةةةةاملة والمسةةةةةةةةتدامةن وأنه ة قل فواةد للمةتمل    ن( 56ك عا ل
إلى تشةةةةةةةةةيل المةلس للدول على إعةا  األولوية ًا وسةةةةةةةةوف ةسةةةةةةةةتند ا ا النوج أةضةةةةةةةة   ع( 57ك واالقتلةةةةةةةةا  ك ل

 ع( 58ك فه منزانياتوا وإنلاقوا كوسنلة لضمان أعلى عاةد مم ن للموار  الم دو م المتاحةلمالال 

االسةةةةتثمار فه رأ  المال البشةةةةري من أجل تااف  ن المانون  2021وأكد تقرير البنك الدوله لاا    -83
المال البشةةةةةةةةةري فه  ن أن التمويل الاا  أمر حنوي فه بنا  وحماةة رأ   متسةةةةةةةةةي االمرونة:  ور التمويل الاا 

ن 2021ع وقدم  النونيسةةةةةةة ن فه تقريراا لاا  ( 59ك الوق  ال ي تسةةةةةةةاى  يه البلدان إلى التاافه من الةاة ة
حةةة لت ةديةد أولويةام القةةاعةام ًا  ن أةضةةةةةةةةةةةةةة تمويةل االنتاةا  الشةةةةةةةةةةةةةةامةل لمالةال:  عوم إلى الامةلالمانون  

 ي الم تمةل والت ةدةةام المةاليةة النةاجمةة  االجتمةاعيةة فه اقنلةاق الاةا ن حتى فه مواجوةة الركو  االقتلةةةةةةةةةةةةةةا
 ع  ( 60ك الوبا  عن

وسد الثارام فه تاةية ال ماةة   19-ولماالةة الزيا م فه فقر األالال الناجمة عن جاة ة كوفند -84
للنظين اما فه ذلك   متماممً ًا االجتماعيةن توصةةةةةةةه منظمة الامل الدولية ا ن يتبل مقررو السةةةةةةةياسةةةةةةةام نوة

 ع( 61ك ومدمام رعاةة األالالن وتوفنر إجا م والدةةن وال لول على الرعاةة الل يةاست قاقام األالال 

 االستثمار لتوليد عائد لمنع العنف -جيم 

بتمليف من م تةب الممثلةة ًا  ور م ال ةةة القويةة لمسةةةةةةةةةةةةةةتثمةار فه األالةال فه ا ةث أجري مؤمر  -85
ًا  جمل الب ث بنن األ لة األكثر إل اح الخاصةةةةةةةةة والنونيسةةةةةةةة  ومةموعة من منظمام المةتمل المدنهع وقد 

قثبةةام من تمةةاليف الان  دةةةةةةةةةةةةةةةد األالةةال واللواةةةد النةةاجمةةة عن االسةةةةةةةةةةةةةةتثمةةار اللاةةال فه  ًا  والمتةةاحةةة حةةاليةة 
 منهع الوقاةة

ويؤكد الب ث ارتلا  تماليف الان  دةةةةد األالال على المةتمل ك لع وُوثق  الخسةةةةاةر البشةةةةرية  -86
اب الته قتلوا أو تضةةةةةةةةرروا اشةةةةةةةة ل ال ةم ن إصةةةةةةةةمحه اسةةةةةةةةبب الان ن فُ حلةةةةةةةةه عد  الشةةةةةةةةب ًان  جندًا  توثيق

  

-https://www.un.org/en/desa/un-chief-calls-%E2%80%98new-social-contract%E2%80%99انةةةةةةةةظةةةةةةةةر   (55ك

part-post-pandemic-recoveryع 

 ع28/19ر قرار مةلس حقوق اقنسان انظ (56ك

 ع34/16انظر قرار مةلس حقوق اقنسان  (57ك

 ع28/19انظر قرار مةلس حقوق اقنسان  (58ك

 عhttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35840انظر  (59ك

 عhttps://www.unicef.org/documents/financing-inclusive-recovery-children-call-to-actionانظر  (60ك

 عhttps://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817574/lang--en/index.htmانظر  (61ك

https://www.un.org/en/desa/un-chief-calls-%E2%80%98new-social-contract%E2%80%99-part-post-pandemic-recovery
https://www.un.org/en/desa/un-chief-calls-%E2%80%98new-social-contract%E2%80%99-part-post-pandemic-recovery
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35840
https://www.unicef.org/documents/financing-inclusive-recovery-children-call-to-action
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_817574/lang--en/index.htm
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إلى أ لة وادة ة على تمللته على اقتلةا اتوي وفواةد االسةتثمار فه  ًا مقرري السةياسةام ة تاجون أةضة  لمن
 الوقاةة منهع

ًا دةةةاةًا وال يؤ ي الان  إلى تماليف كبنرم لمالال الضةةة اةا وأسةةةراي ف سةةةبن بل ةلرف أةضةةة  -87
على المنزانيام ال  وميةع وتلقه اآلثار اللةةةة ية المترتبة على الان  فه مرحلة الةلولة  ًا شةةةةديد اً اقتلةةةةا ة 

أعبةا  ثقنلةة على النظي اللةةةةةةةةةةةةةة يةة الوانيةةن بننمةا ةةةب أن تاةالج نظي التاليي والرعةاةةة االجتمةاعيةة والاةدالة  
 عواقب الان  وإسا م مااملة األالال وإامالويع 

ملقو م للبالانن ال ين عانوا من الان  واي أالال اقتلةةةةةةةةةةا ام البلدانن ويم ن  وتانل اقنتاجيُة ال -88
أن ةقوف تآكُل رأ  المال البشري ا ا جميل االستثمارام األمرت الته تركز على األالالع ويؤ ي الان  

لت  إلى إاةا  التنمية االقتلةةةا ةةن و يا م التلاوم االجتماعه واالقتلةةةا ين ومنل النمو االقتلةةةا ين وم
  مل اللر ن مما يؤ ي إلى حلقة ملر ة من الان  واللقرع

ويلةةةةةةةاب تقدير التماليف االقتلةةةةةةةا ةة الاالمية للان  دةةةةةةةد األالالن لمن الدراسةةةةةةةام تبنن أنوا  -89
أن  2014ااةلةع وقدرم  راسةةةةةةةة أجرااا ماود التنمية الخارجية وت ال  منظمام صةةةةةةةندوق الةلل فه عا  

من النةةاتج  فه المةةاةةةة    8تريلنون  والر من  والرام الوالةةةام المت ةةدمن أي مةةا ةقرب من    7التمةةاليف تبلل  
 الم له اقجماله الاالمهع

ويتانن على ال  ومام الوانية أن ت م   ما  المبا رم فه م اف ة الان  دةةةد األالالع ويشةةةمل  -90
ذلةك توفنر منزانيةام كةا يةة لتمويةل برامج منل الان  والتلةةةةةةةةةةةةةةدي لةهع ور ي نةدرم البيةانةام المتالقةة اةاقنلةاق 

من   -وعلى حماةة الةلل اشةةةةةةةةةةة ل أعي  -ال والتلةةةةةةةةةةةدي له ال  ومه على برامج منل الان  دةةةةةةةةةةةد األال
 الوادط أنوا منخلضةع 

  155التقد  الم ر  فه   2020التقرير المرحله الاالمه اشةةةةةة ن الان  دةةةةةةد األالال لاا   ويبنن   -91
فه الماةة من البلدان مةة عمل وانية واحدم  80ع وتبنن النتاةج أن لدت  ( 62ك فه التلةةةةدي لو ا الان ًا بلد

ع  كةاممً   فه المةاةةة من تلةك الخةء ممولةة تمويمً  25على األقةل لمنل الان  دةةةةةةةةةةةةةةد األالةالن لمن أقةل من  
فه الماةة من مدمام االستةااة    5فه الماةة فقء من برامج الوقاةة و  11وعندما يتالل األمر االتنلن ن فإن 

خلضةة الدمل ت ظى االدعي الم   للوصةول إلى جميل األالال الم تاجننن مل ذكر المنل م فه البلدان المن 
 التمويل ااعتباره الااةل الرةيسهع

 لنلوا  فهالمبنن  لتقدير اقنلاق على حماةة الةللن على الن و  ًا  موحدًا وودةةةا  النونيسةةة  نوة -92
لن أكدم  راسةةةةةةام تةريبية أجري  فه ع وفه سةةةةةةياق إعدا  الدلن ( 63ك (2020ك  المرجاه الماله ل ماةة الةلل

أفاانستان وإندونيسيا وكوم  ةلوار ونيةنريا انخلاف مستوت اقنلاق ال  ومه على حماةة الةللن إذ بنن  
  2014-2013 والر من  والرام الوالةةةام المت ةةدم لمةةل الةةل فه نيةنريةةا فه اللترم    1,27أنةةه يتراوح بنن  

 ع( 64ك 2014 والر فه كوم  ةلوار عا   18,4و

ويم ن منل جميل أعمال الان  دةةد األالالن وتةنب تماليله االقتلةةا ةةع ومن شةة ن االسةةتثمار  -93
فه منل الان  والتلةدي له على الن و المناسةبن عندما ة دبن أن ة قل مةموعة من اللواةد االقتلةا ةة  

  

-https://www.who.int/news/item/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-againstانةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةر   (62ك

children-agencies-warnع 

 عhttps://www.unicef.org/rosa/reports/financial-benchmark-child-protectionانظر  (63ك

 ع/https://mokoro.co.uk/project/financial-benchmark-for-child-protection-in-nigeriaانظر  (64ك

https://www.who.int/news/item/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn
https://www.who.int/news/item/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn
https://www.unicef.org/rosa/reports/financial-benchmark-child-protection
https://mokoro.co.uk/project/financial-benchmark-for-child-protection-in-nigeria/
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واو عاةد يؤته ثماره اآلنن وله    -من عاةدام منل الان  ًا اةدالته ةم ن اقشارم إلنوا مةتماة ااعتباراا ع
 وفه حيام الةنل القا   من األالالع ثماره فه حيام البالانن مستقبمً 

   زيادة االستثمار: ضرورية وممكنة وفعالة من حيث التكلفة -دال 

ية ف سةبن بل اه ليسة   يا م االسةتثمار فه الةوو  الرامية إلى منل الان  دةد األالال دةرور  -94
فه  ًا  مم نةن وحتى الزيا ام المتوادةةةةةةةةةةاة ةم ن أن ة ون لوا أثر كبنرع ومن شةةةةةةةةةة ن  يا م صةةةةةةةةةةانرم نسةةةةةةةةةةبي 

المخلةةةلةةةام أن ت سةةةن بدرجة كبنرم نةاق مدمام حماةة الةلل وتوافرااع فقد أظورم  راسةةةة أجري  فه  
  اقنلاق ال  ومه ل ماةة  فه الماةة فقء من مةمو  0,1نيةنريان على سةةةةةبنل المثالن أن إعا م تخلةةةةةيص  

ع وفه مناوليان أ م  يا م  ( 65ك فه الماةة 63الةلل سةةةةةةةةةنؤ ي إلى  يا م إجماله نلقام حماةة الةلل بنسةةةةةةةةةبة 
فه    0,264إلى   2017فه المةاةةة من اقنلةاق ال  ومه الموحةد عةا    0,12اقنلةاق على حمةاةةة الةلةل من  

 ع ( 66ك فه الماةة فه اقنلاق على حماةة الةلل 239إلى  يا م نسبتوا   2020الماةة عا  

وينباه أن يراعه تخةيء المنزانيةة على اللةةةةةةةةةةةةةةانةدين الوانه و ون الوانه الةةاةلةة الواسةةةةةةةةةةةةةةاةة   -95
للتمةاليف االقتلةةةةةةةةةةةةةةا ةةة للان  دةةةةةةةةةةةةةةد األالةال وعواقبةه فه مختل  القةةاعةام الته تت مةل تلةك التمةاليفن 

الته تةدراةا االسةةةةةةةةةةةةةةتثمةارام اللاةالةة فه  ًا  التمةاليف والوفورام الم تملةة المبنرم جةد  وينباه أن يتنةاسةةةةةةةةةةةةةةةب مل
 الان ع منل

ن القدرام الالةةةةةةةبية والبدنية إواآلثار اقةةابية لمعن  ارمية وتراكمية اوال  ورم ال يامن حنث   -96
ومالية من الان ع  والتةورية تقو  على األسةةةةةةةةس القوية الته ترسةةةةةةةةنوا الولة سةةةةةةةةليمة وآمنة تتسةةةةةةةةي االرعاةة

والواقل أن االسةةةتثمار فه منل الان  دةةةد األالال ةمثل مبا رم سةةةياسةةةاتية عامة ال تاز  المسةةةاوام والادالة  
 اقنتاجية فه االقتلا  وفه المةتمل ك لعًا االجتماعية ف سبن بل تاز  أةض

ى منل الان  دةةةةةةةةةةةةةةد وعلى وجةه الت ةديةدن ةم ن أن تمون انةاك عواةةد عةاليةة للتةدممم الراميةة إل -97
األالالن وال سةةةةةةةةةةةيما التدممم الته تسةةةةةةةةةةةتودف األالال فه وق  مب ر من ال يامع وتبنن الب وب المتالقة 

 17إلى   1ببرامج تنمية الةلولة المب رمن على سةةةةةبنل المثالن أن النسةةةةةبة اللضةةةةةلى للااةد إلى التماليف اه  
فه المةاةةة فه البلةدان   50بةل المةدرسةةةةةةةةةةةةةةيةة إلى  اةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة لبرنةامج يرمه إلى  يةا م االلت ةاق اةالمرحلةة مةا ق

وقد اسةةةةةةةةةةةةُتخد  ذلك لت لنز  يا م اقنلاق ال  ومه على برامج تنمية    ع( 67ك المنخلضةةةةةةةةةةةةة والمتوسةةةةةةةةةةةةةة الدمل
الةلولة المب رم فه جميل أن ا  الاالين وكلوا تؤكد ال اجة إلى  عي أشةةةةةة ال إةةابية و نر عنيلة من األبوم 

دف واألمومةع وبالمثلن توفر االسةةةةةةةةتثمارام فه مراكز تاليي الموارام ال ياتية ومراكز اقعم  الشةةةةةةةةبابية بو
ع وتمثةل جميل اة ه البرامج اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةارام ( 68ك 21إلى  1منل  واج األالةال نسةةةةةةةةةةةةةةبةة عةاةةد إلى التمةاليف تبلل  

 ح ومية رشندم كةز  من استراتيةيام أوسل للتلدي للان  دد األالالع 

  

 ,A. Folscher and I. Mackenzie, “A financial benchmark for child protection: Nigeria study”, 2018 (65ك

UNICEFع 

 C. Barberton and others, “Analysis of child-focused budgets and expenditure in the social sectors (66ك

in Mongolia”, 2021, UNICEF Mongolia (unpublished)ع 

 Engle and others, “Strategies for reducing inequalities and improving developmental outcomesبع لع (67ك

for young children in low-income and middle-income countries”, 2011, The Lancet, vol. 378, No. 
9799, pp. 1339–1353ع 

 ,B. Rasmussen and others, “Evaluating interventions to reduce child marriage in India”, 2021 (68ك

Journal of Global Health Reports, vol. 5ع 
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ومةةا تماةةا من تةوير لقةةاحةةام فاةةاليةةة الوقةةاةةةة من حنةةث التمللةةة فه    19-وأثبتةة  جةةاة ةةة كوفنةةد -98
 مة اللةة ة الاامةع ويم ن النظر إلى االسةةتثمار فه الخدمام الوقاةية المتماملة على أنه نو  التاامل مل أ

من "اللقاح" دةةةةد أ مة الان  الاالمية دةةةةد األالالع واناك الاديد من التدممم الوقاةية اللاالة من حنث  
ةن كمةةا تودةةةةةةةةةةةةةةط التمللةةة الته تقةةد  أمثلةةة على ممةةارسةةةةةةةةةةةةةةةام واعةةدم تسةةةةةةةةةةةةةةتنةةد إلى أ لةةة على ال لول النةةاجاةة 

 التاليةع األمثلة

إلى ت سةنن حيام األالال من ممل   2021يودف التشةريل ال ي اعتمد فه أةسةلندا فه أواةل عا   -99
ع وينةوي التشةةةةةةةةةةةةةةريل على ثمثة قوانننع وي ةد  القةانون األول مةة  ( 69ك  مج الخةدمام الته تلبه احتيةاجاتوي

ام المقدمة لمالال على أنوا أسةةاسةةية وم د م الودف  لدمج الخدمام المقدمة لمالالن مل تلةةنيف الخدم
ومتخلةةةةةةلةةةةةةةع ويم ن لةميل األالال ال لةةةةةةول على مسةةةةةةاعدم منسةةةةةةل فه الوصةةةةةةول إلى كافة الخدمام  
األسةةةةةاسةةةةةيةع وإذا كان األالال ا اجة إلى مزيد من الدعين يتي تاننن مدير حاالم قنشةةةةةا  فريل  عي يلبه  

على إنشةةا  مؤسةةسةةتنن جديدتنن اما الوكالة الوانية لمالال واألسةةر احتياجاتويع وينص القانونان اآلمران  
والونئةةة الوانيةةة لإلشةةةةةةةةةةةةةةراف على الرعةةاةةةة االجتمةةاعيةةةع ويخلص تقنيي اآلثةةار المترتبةةة على اةة ه التاننرام 
التشريعية من حنث التمللة إلى أنه لن ة ون اناك تاننر ح يقه فه التماليفن وأن اآلثار اقةةابية ستمون 

 عفلاعداً  2070من عا   ًا فه الماةة اعتبار  9,6يةن وأنه سي ون اناك عاةد سنوي بنسبة فور 

ن شةةةةةةةةةةرع  ح ومة مناوليا فه ودةةةةةةةةةةل قانون حماةة الةللع ولدعي ا ه الامليةن 2015وفه عا   -100
حةد م و ارم المةاليةة وو ارم الامةل وال مةاةةة االجتمةاعيةة تمللةة مشةةةةةةةةةةةةةةرو  القةانونن امةا فه ذلةك اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدا  

ن وكة لةك 2015المالومةام المتولةدم فه تخةيء المنزنةة والتنلنة ع وي ةد  قةانون مةدمةام رعةاةةة الةلةل لاةا   
لتوفنر مةدمةام شةةةةةةةةةةةةةةةاملةة  ًا  ن إاةار 2016حمةاةةة الةلةل وقةانون حقوق الةلةلن اللة ان اعُتمةدا فه عةا     قةانون 

ل ماةة الةللع وعقب سةةةةةةةةن قانون حماةة الةللن كان   راسةةةةةةةةة التماليف امثااة إاار للمناقشةةةةةةةةام المتالقة 
ةةةةة الةلةةةلع  امسةةةةةةةةةةةةةةتوت التمويةةةل الم   لتنلنةةة  القةةةانونن ومعيةةةار ل يةةةا  منزانيةةةام ال  ومةةةة لخةةةدمةةةام حمةةةا

ن  ا م ال  ومة اقنلاق على مدمام حماةة الةلل اشةةةةة ل كبنرع وأرسةةةةة  ا ه الزيا م فه  2018 عا  ومن 
لتازيز تقدةي الخدمام وت قنل نتاةج أفضةةةةةةةةةةةل على ًا  راسةةةةةةةةةةةخًا  اقنلاق على مدمام حماةة الةلل أسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةة 

 ع( 70ك المتوسء المدت

فه ريف أورانج آاةا ن الونةدن ثي امتةد إلى مةدينةةة    ويقةد  برنةامج تاليي الموةارام ال يةاتيةة الة ي بةدأ -101
والماردةةةةةةةةةةةةةام ًان  عام  18و 12بنونن  ورم  راسةةةةةةةةةةةةةية لمدم عا  واحد للمرااقام اللواته تتراوح أعماران بنن  

أن   إلى  للبرنةةةةةةامج  تقنيي  وملص  األالةةةةةةالع  لزواج  أكبر  فه    9لخةر  المرااقةةةةةةام  من  فقء  المةةةةةةاةةةةةةةة  فه 
وتتيط    ع( 71ك مقةةةارنةةةة بثلةةةث اللتيةةةام فه المةموعةةةة الضةةةةةةةةةةةةةةةةااةةةةةًان  عةةةامةةة   18يتزوجن قبةةةل سةةةةةةةةةةةةةةن   البرنةةةامج
للشةةةةةةةباب للتااون  يما بننوي والتارف على ًا  فه قرت منةقته بنوار وأوتار برا ة  فرصةةةةةةة الشةةةةةةةةباب   إعم  مراكز

لمسةةةةاعدم ما ةقرب ًا مركز   72أنشةةةة  البرنامج  ن المسةةةةاةل المتلةةةةلة االلةةةة ة وال قوق الةنسةةةةية واقنةابيةع وإجماالً 
تقنيي للبرنامج أن احتمال  واج مةموعة دةةةةةةةااةة من اللتيام المته لي يرتدن   ويبنن  شةةةةةةةابع   47  000 من 

  

-https://www.coe.int/en/web/children/-/integrated-support-services-to-boost-wellbeing-ofانةةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةر   (69ك

children-will-pay-off-in-the-future-says-icelandic-minister ع 

 C. Barberton and E. Gunchinsuren, “Budget analysis and costing of the child protection services in (70ك

Mongolia”, 2016, Ulaanbaatar, UNICEF Mongoliaع 

 عhttps://www.icrw.org/files/images/Delaying-Age-at-Marriage-in-Rural-Maharashtra-India.pdfانظر   (71ك

https://www.coe.int/en/web/children/-/integrated-support-services-to-boost-wellbeing-of-children-will-pay-off-in-the-future-says-icelandic-minister
https://www.coe.int/en/web/children/-/integrated-support-services-to-boost-wellbeing-of-children-will-pay-off-in-the-future-says-icelandic-minister
https://www.icrw.org/files/images/Delaying-Age-at-Marriage-in-Rural-Maharashtra-India.pdf
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ع ووجدم  راسةةةةةةة  ( 72ك الةلولة يزيد ااشةةةةةةر مرام عن احتمال  واج اللتيام المته ارتدنوا مرحلة المراكز فه
 ع( 73ك عن كل  والر ُةستثمرًا  والر  17على االستثمار يبلل ن و ًا إجمالي ًا  أن ا ين البرنامةنن ة ققان عاةد

ويبنن ا ث أجراه صةةةةندوق النقد الدوله اشةةةة ن اللةةةةلة بنن  واج األالال والنمو االقتلةةةةا ي فه   -102
لو ا الب ثن لو انتوى  ًا البلدان الناشةةةةةةةةئة والنامية أن ال د من  واج األالال سةةةةةةةةنزيد النمو  يا م كبنرمع ووفق

نقةة   1,05 واج األالال النو ن فإن نلةةةةةةنب اللر  السةةةةةةنوي الةويل األجل فه ا ه البلدان سةةةةةةنزيد امقدار 
ع وقةةدر تقرير توليله عةةالمه للبنةةك الةةدوله عن اآلثةةار االقتلةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةة لزواج األالةةال أن إنوةةا   ( 74ك مئويةةة
الرعاةة االجتماعية على اللةةةةةةةةةةةاند الاالمه إلى مبلل  األالال ةم ن أن يوصةةةةةةةةةةةل مبلل اسةةةةةةةةةةةت قاقام    واج
 ع( 75ك 2030بلنون  والر ا لول عا   566 قدره

المبررام ن أالل منتدت السةةةةةةياسةةةةةةام من أجل الةلل األفريقه 2021وفه تشةةةةةةرين الثانه/نوفمبر   -103
يا م االسةتثمار فه  لتازيز    االقتلةا ةة لمسةتثمار فه األالال فه أفري يا: االسةتثمار فه مسةتقبلنا المشةترك

مما يدل على اللواةد االقتلةةةا ةة والااةدام على االسةةةتثمار فه األالال ويسةةةلء الضةةةو  على  ن( 76ك األالال
المي ية الته ةم ن بوا للسةةةةياسةةةةام ال  ومية أن تدفل عةلة التقد  فه ا ا المةالع ويشةةةةد  التقرير على أن 

لمتاد م القةاعامن اما فه ذلك األمن الا اةه واللةةةةةةةةة ة  التقد  ةاتمد على "التلاعل الماقد بنن التدممم ا
والتاليي وسةةةةةةةةةةبل العي  وال ماةة االجتماعية وممارسةةةةةةةةةةام الرعاةة والمااينر الةنسةةةةةةةةةةانية والمياه واللةةةةةةةةةةرف  
اللةةةةةةة ه"ع وياز  التقرير حةة االسةةةةةةةتثمارع و يما يتالل االتاليين على سةةةةةةةبنل المثالن ةشةةةةةةةنر التقرير إلى 

أكمل  جميل اللتيام فه أفري يا جنوب اللةةةةةةةةة را  المبرت وجنوب و رب آسةةةةةةةةةيا  راسةةةةةةةةةام أظورم أنه إذا 
فه الماةةع ومن شةةةةةةة ن االسةةةةةةةتثمار فه نظا    64تاليمون الثانوين ةم ن أن ينخلت  واج األالال بنسةةةةةةةبة  

شةةامل لل ماةة االجتماعية يراعه الةلل أن ةسةةاعد فه التلةةدي للقر األالال فه أفري يان واو نظا  تؤ ي 
فه م اف ة اللقر والةو  واققلةةا  الته ةاانه ًا حاسةةمًا  ت ويمم النقدةة وبرامج التا ةة المدرسةةية  ور  يه ال

 منوا األالال والته ترتبء االان  فه كثنر من األحيانع 

ويمثل بولسةةةةةةةا فامنليا برنامج الرعاةة االجتماعية الرةيسةةةةةةةه للت ويمم النقدةة المشةةةةةةةرواة فه البرا يلع   -104
  ن برا يلياً  رياالً   140البرنامج األسةةةةةةةر الته ةقل  مل اللر  الشةةةةةةةوري فنوا عن مء اللقر الوانه البالل  ويسةةةةةةةتودف  
لمل الل ملقط ةسةةتوفه ال د األ نى من عد  أةا  المواظبة على ًا  برا يلي  رياالً  32قدره  ًا  شةةوري ًا   يمن وا راتب 

الدراسةةةةع ومللةةة  الدراسةةةام إلى أن شةةةرط المواظبة على الدراسةةةةن إلى جانب ح يقة أن مبلل المن ة أكبر 
مما ة سةةةةبه عا م األالال الااملونن أ ةا إلى انخلاف كبنر فه مادل عمل األالال بنن األسةةةةر المسةةةةتلندم 

ر  مول ا ع وتبنن  راسةةةام أمرت لبرامج مماثلة أن الشةةةروط  ( 77ك سةةةنة  8,0لشةةةباب إلى سةةةوق الامل لمدم وأمَّ
المرتبةة بو ه الت ويمم النقدةة تقلل من أثر اللةةةةدمام االقتلةةةةا ةة على تاليي األالال ألنوا تقند اعتما   

  

 عhttps://doi.org/10.1186/s12889-018-5586-3انظر  (72ك

-https://vuir.vu.edu.au/42137/1/23619-evaluating-interventions-to-reduce-child-marriage-inانةةةةةةةظةةةةةةةر   (73ك

india.pdfع 

-https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/02/08/Does-Child-Marriage-Matter-forانةظةر   (74ك

Growth-49011ع 

 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/530891انةةةةةةةةةظةةةةةةةةةر (75ك

498511398503/economic-impacts-of-child-marriage-global-synthesis-reportع 

 عhttps://africanchildforum.org/index.php/en/economics-and-child-rightsانظر  (76ك

 A. De Brauw and others, “The impact of Bolsa Familia on schooling: girls’ advantage increases and (77ك

older children gain”, 2014, International Food Policy Research Institute, Discussion Paperع 

https://doi.org/10.1186/s12889-018-5586-3
https://vuir.vu.edu.au/42137/1/23619-evaluating-interventions-to-reduce-child-marriage-in-india.pdf
https://vuir.vu.edu.au/42137/1/23619-evaluating-interventions-to-reduce-child-marriage-in-india.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/02/08/Does-Child-Marriage-Matter-for-Growth-49011
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/02/08/Does-Child-Marriage-Matter-for-Growth-49011
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/530891%20498511398503/economic-impacts-of-child-marriage-global-synthesis-report
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/530891%20498511398503/economic-impacts-of-child-marriage-global-synthesis-report
https://africanchildforum.org/index.php/en/economics-and-child-rights
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هن ةقلل اشةةةةتراط  وعلى اللةةةةاند الاالم ع( 78ك األسةةةةر المعيشةةةةية على عمل األالال للوقاةة من ا ه اللةةةةدمام
 ع ( 79ك المواظبة على الدراسة لل لول على الت ويمم النقدةة من االنخراط فه عمل األالال عموماً 

وأعةةا م ح ومةةة تونس توجيةةه األموال من إعةةانةةام الوقو   نر اللاةةالةةة إلى ال مةةاةةةة االجتمةةاعيةةة   -105
وصةةةةةةندوق النقد الدوله يبنن أن منط األالال  لمالالن وذلك فه أعقاب ت لنل ُأجري بدعي من النونيسةةةةةة   

سةةةةةةةتمون أكثر فاالية من حنث التمللة وسةةةةةةةتلند األالال اللقرا  اشةةةةةةة ل أكبرن مما يؤ ي إلى نتاةج أفضةةةةةةةل  
ن ملضةةةةةةةةةة  ال  ومة إعانام الوقو  ونل م تدابنر مؤقتة  19-لمالالع وكةز  من جوو  التلةةةةةةةةةةدي لموفند

 ع( 80ك أسرم لديوا أالال 623 000ما ال ةقل عن  تتالل االت ويمم النقدةةن استلا  منوا  

وتقو   ول أعضةةا  أمرت كثنرم بودةةل أو تازيز سةةياسةةام وانية وأار تمويل متماملةن مل إيم   -106
ااتما  ما  ل ماةة األالال ورفااويع وسةةةةةتواصةةةةةل الممثلة الخاصةةةةةة جمل ا ه الممارسةةةةةام وتقاسةةةةةموا مل 

 الدول األعضا ع 

 تقبلاستشراف المس -سادساا  

ةمثل الان  دةةةةةةةةةد األالال جاة ة تقوف إعمال حقوقوي وآفاق ت قنل مةة التنمية المسةةةةةةةةةتدامة  -107
الترم اويلةن وتلاقم   19-ع واو جاة ة كان  تالة  ا يام ممينن األالال قبل تلشةه كوفند2030لاا  

من تاةنل للخدمام  على امتدا  سةةةةةةنتنن من القنو  واق مقام الته ُفردةةةةةة  ممل الةاة ة وما نتج عنوا  
ن ال تزال األ مام المسةةةتمرم الناجمة عن اللةةةراعام  19-األسةةةاسةةةية لمالالع وباقدةةةافة إلى جاة ة كوفند

وانادا  األمن الا اةه وتانر المناك والموارب الةبيعية وعد  االسةةةتقرار السةةةياسةةةه ُتارّذف األالال ألشةةة ال  
 متاد م من الان ع

اقجرا ام الراميةة إلى إنوةا  الان  دةةةةةةةةةةةةةةد األالةالع ومل اقةا  ثمةانه    وال ةم ن اقاةةا  فه تنلنة  -108
ن ةةب النظر إلى إعا م البنا  اشةةةةةةةةة ل أفضةةةةةةةةةل ممل الةاة ة  2030سةةةةةةةةةنوام فقء للوفا  بوعد مةة عا   

 ااداا على أنه فرصة ال ةم ن تلويتوا لمنل الان  دد األالال وودل حد له فه جميل البنئامع وما

النظر إلى االسةةةةةةةةةتثمار فه الخدمام الوقاةية المتماملة على أنه نو  من "اللقاحام" دةةةةةةةةةد ويم ن   -109
جاة ة الان  دةةةةةةةةةد األالالع وال تشةةةةةةةةة ل الخدمام المتماملة المقدمة لمالال واألسةةةةةةةةةر األسةةةةةةةةةا  للةوو  

وا وما ااداا ف سةةةةةةةبن بل إن  19-الاالمية الرامية إلى إعا م البنا  اشةةةةةةة ل أفضةةةةةةةل فه أعقاب جاة ة كوفند
 عمدمام حنوية قنشا  مةتماام عا لة ومرنة ةم نوا ت مل اللدمام فه المستقبل

ويةةب النظر إلى اقنلةاق على الخةدمةام المتمةاملةة على أنةه اسةةةةةةةةةةةةةةتثمةارن ر ي القنو  المةاليةة الته  -110
ًا عاةد ةر  تماليف إدةةةةةةةا يةن إذ أنوا توفرمأوجدتوا الةاة ةع وال ينباه النظر إلى ا ه الخدمام على أنوا  

والمةتماام ك لع وتاز م تبريرام االسةةةةةةةةةةةتثمار فه الخدمام المتماملة من ممل   رلمالال واألسةةةةةةةةةةة ًا كبنر 

  

 A. De Janvry and others, “Can conditional cash transfer programs serve as safety nets in keeping (78ك

children in school and from working when exposed to shocks?”, 2006, Journal of Development 

Economics, vol. 79, No. 2, pp. 349–373ع 

 ,”C. Ravetti, “The effect of cash transfers on child labour: a review of evidence from rural contexts (79ك
2020, Geneva, International Cocoa Initiativeع 

-https://www.unicef.org/media/103276/file/UNICEF-Financing-An-Inclusive-Recovery-Forانةةةةةةظةةةةةةر   (80ك

Children-Call-To-Action.pdfع 
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ا وب تتالل بتة ثنراةا فه اةاةلةة واسةةةةةةةةةةةةةةاةة من البلةدانن اةاقدةةةةةةةةةةةةةةافةة إلى تنةامه مةموعةة األ لةة على فاةاليةة  
 مبا رام منل الان  والتلدي له على نةاق أوسلع

ا االسةتثمار على الدعوم إلى إرا م سةياسةية قويةن مدعومة اموار  مالية كا يةن وتنةوي مبررام ا  -111
ومةةدمةةام مزو م امةةا ة له من الموظلننن وإلى اتخةةاذ إجرا ام قةةاةمةةة على األ لةةةن وإرسةةةةةةةةةةةةةةةةا  نظي قويةةة 

 للمالومام والرصدن وودل آليام قوية للمسا لةع

 اب ملةةةةةةةةل ة متاد ينن تربء بنن ويتةلب ذلك تابئة واسةةةةةةةةاة ومسةةةةةةةةتدامة وشةةةةةةةةراكام بنن أصةةةةةةةة  -112
المسةةةةةةةةةةتويام الاالمية واققليمية والوانية والم ليةن وتضةةةةةةةةةةي جميل الةوام اللاعلةن اما فه ذلك ال  ومام  
الوانيةةةة والم ليةةةةن ومنظمةةةام المةتمل المةةةدنهن والمنظمةةةام الةةةدينيةةةةن ورجةةةال الةةةدينن والقةةةةا  الخةةةا ن  

ركام وسةةاةء اقعم  والتمنولوجيان والمةتماام الم ليةن ومنظومة األمي المت دمن والمؤسةةسةةام الماليةن وشةة 
من ال ةلن اةاعتبةاراي عوامةل تاننر  ًا  والةوةام المةان ةةن واألالةال والشةةةةةةةةةةةةةةبةابع ويةةب أن ة ون األالةال جز 

 حالية ومستقبليةع 
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