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 الدورة السادسة والسبعون 
 )أ( من جدول األعمال المؤقت*  71البند 

وحمللللا   للللا  الطفللللم  حقوق  الطفللللم    تعزيز  حقوق  تعزيز 
 وحما   ا 

   
 ال قرير السنوي للممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال   

  

 موجز  
م تقرير الممثلة الخاصــــــــــة ل ملن الةام المةنضة االةنل هــــــــــد األلجال ة ا عم  اقرا  ال م ضة    يقدَّ

. وفي التقرير، تصـــــل الممثلة الخاصـــــة است اةا  المـــــالدة، والممـــــالق المثلرة للقل  والتقدم 64/146الةامة 
ــالق ضماية المجق هــــــمن من ومة  المحرز اشــــــاء    ا   الةنل هــــــد األلجال، اما في ملم تةمضم مراعاة ممــــ

ــم 19-األمم المتحدة. وةي تركز على تاثلر جالحة مرض فلروس كو و ا )كوفلد ( على األلجال، ال ي يتمــــــــــ
اـا ـأ أكثر ضـدة ممـا كـاء متوقةـا. وةي تبلل عن التقـدم المحرز  حو تحقل    يـة ممـة التنمضـة الممــــــــــــــتـدامـة 

لبنا  بلئة عادلة وشـــــاملة لل مضم و ـــــلمضة تحاف  على  ـــــ مة جمضم األلجال من جمضم أشـــــ ال   2030 ةامل
ــا مةلوما  عن تواصـــــــق الممثلة  الةنل، مم  عادة البنا  على  حو أفضـــــــق اةد ال الحة. ويقدم التقرير أيضـــــ

م التقرير بتوصـــــضا  الدول وأصـــــحاص المصـــــلحة الرلضمـــــللن ا مرين، امن فل م األلجال. ويختت  الخاصـــــة مم
تؤكد الحاجة الما ـــــة  لى زيادة اس ـــــتثما  في توفلر الخدما  المتااملة ل لجال، اما في ملم توفلر الحماية  
ــ اص في   ــراش األلجال والشـ ــرو ة  شـ ــاملة ل مضم األلجال ومقدمي الرعاية ل م، وهـ ــتدامة والشـ اسجتماعضة الممـ

 .ممالة الةنل ال ي يؤثر علل م  لا  ضق
 
 

  

 

 * A/76/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/64/146
https://undocs.org/ar/A/RES/64/146
https://undocs.org/ar/A/76/150
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 مقدمة  -   أول  
الممثلة الخاصــــــة ل ملن الةام المةنضة االةنل هــــــد األلجال، التي تمــــــترشــــــد اقرا  ال م ضة الةامة  - 1

، ال ي أ شـا  ال م ضة اموج أ الوسية، ةي داعضة عالمضة ممـتقلة من أجق منم جمضم أشـ ال الةنل 62/141
دعم ا لةمق الممثلة الخاصـــة،    73/155هـــد األلجال والقضـــا  علل ا. وقد أكد  ال م ضة م ددا في قرا ةا  

رز وبدو  الوسية في تةزيز مواصـــــــلة تنجل  توصـــــــضا  د ا ـــــــة األمم المتحدة اشـــــــاء مم اسعتراف االتقدم المح
 .2030الةنل هد األلجال، وك لم في دعم الدول األعضا  في  ضاق تنجل  ممة التنمضة الممتدامة لةام 

وكا ت المــنة المشــمولة ب  ا التقرير  ــنة س مثلق ل ا، اتمــمت بتجشــي جالحة مرض فلروس كو و ا   - 2
( وتاثلرةا الةالمي غلر الممـــــبوق. وكا ت الممثلة الخاصـــــة قد شـــــدد  في تقريرةا المـــــاب  المقدم 19-فلد)كو 

( على أء ال ـالحـة تةرض األلجـال لخمر الوقوح هــــــــــــــحضـة الةنل األكبر A/75/149 لى ال م ضـة الةـامـة )
ــاواة التي كا ت ت دد االجةق  فاة م البد ي، والةالجي  أي وقت مضـــــــى من م ل مجاقمة   من أوجأ عدم الممـــــ

 والةقلي قبق األزمة الحالضة اجترة لويلة.

أ ـــــــــوأ مما كاء متوقةا. ومن   -وس تزال   -وبةد مرو  عام، كا ت األهـــــــــرا  الناجمة عن ال الحة   - 3
برة المــــــــااقة تشــــــــلر  لى أء الزيادا  غلر المرجح أء ينت ي التاثلر على األلجال مم ا حمــــــــا  ال الحة  فالخ

الابلرة في الةنل بلن األشــــــخائ الشــــــالةة م ل المرضلة الحادة من األزمة كثلرا ما تمــــــتمر لمــــــنوا ، ضتى 
 .( 1) عندما تنحمر األزمة  جم ا

ويغمي ة ا التقرير التاثلر الجو ي والمويق األجق لل الحة على الةنل هـــد األلجال، وك لم التقدم  - 4
ز والتحديا  التي س تزال قالمة في هــــــماء ضماية األلجال وهــــــماء عدم ترش أي لجق ملل الرك . المحر 

وةو يحدد اإلجرا ا  المتخ ة والنتالج التي ضققت ا الممثلة الخاصــــــة م ل الةام الماهــــــي للتصــــــدي لل الحة  
ــا اإلجرا ا  التي يتخ ةا األلجا ــتدامة. ويبرز أيضــــــــ ــ م لمنم الةنل ودعم تنجل  أةداف التنمضة الممــــــــ ل أ جمــــــــ

والتصـدي لأ ودعم  فا  اةضـ م اةضـا، مم تمـلضض الضـو  على الحاجة  لى هـماء تم لن األلجال في م ال  
 منم الةنل ال ي يواج و أ والتصدي لأ.

ومم تاثلر   -ومم اقا  أقق من ثما ي  ـنوا  ضتى الموعد الن الي لتحقل  أةداف التنمضة الممـتدامة   - 5
ةناش ضاجة ملحة ل  ـتثما  في تةاف شـامق لل مضم وقاد  على  -ق ت ديدا مملرا للتقدم  ال الحة ال ي يشـ 

ــق   ــضاق تنجل  األةداف و عادة البنا  على  حو أفضــــ ــمود وماموء يةمق من أجق األلجال ومة م. وفي  ــــ الصــــ
ــتثما  في الخدما  المت  في ــا  ال الحة، تشــــــدد الممثلة الخاصــــــة على هــــــرو ة اس ــــ ااملة التةافي اةد ا قضــــ

 –امـا في مـلم توفلر الحمـاـية، والصــــــــــــــحـة الةقلـضة، والصــــــــــــــحـة الـبد ـضة، والتةلضم والةـداـلة ل لجـال   -ل لجـال 
 هماء تمبل    م ضماية اجتماعضة قوية وشاملة لل مضم لدعم األلجال وأ رةم. مم
  

 __________ 

 (1) Yasmin B. Kofman and Dana R. Garfin, “Home is not always a haven: the domestic violence crisis 

amid the COVID-19 pandemic”, Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, vol. 12, 

No. S1 (August 2020). 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/141
https://undocs.org/ar/A/RES/62/141
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/RES/73/155
https://undocs.org/ar/A/75/149
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 تأثير الجائحة في األطفال  أشد مما كان م وقعا  -  ثانيا  
ــا  للغاية كاء واهـــــــحا من   - 6 األيام األولى لل الحة أ أ  ـــــــض وء ل ا تاثلر عمل  ولويق األجق وهـــــ

األلجال. وأشــــا   الممثلة الخاصــــة في تقريرةا المــــاب   لى أء عملضا   غ ق المدا س، والةزل، والقلود  في
 المجروهة على التنقق، واإلج اد األ ري اإلهافي، قد زاد  من مخالر تةرض األلجال للةنل.

يشـــــمق التاثلر في األلجال فقداء الوالدين وغلرةما من مقدمي الرعاية. وفي د ا ـــــة  شـــــر  في م لة  و  - 7
The Lancet ال ـد   لـجق فـقدوا أضـد مـقدمي الرعـاـية األولـضة )أضـد الواـلدين على األـقق أو  1 134 000، ـقد  أء

   ضمــــــــــاء/ 30 لى   2020آما /ما س   1في الجترة من   19- الحاهــــــــــن( على الصــــــــــةلد الةالمي امــــــــــب  كوفلد 
، وك ةمـا  19- . ويشـــــــــــــ ـق اللتم ووفـاة مقـدمي الرعـاـية ا ء جـالحتلن مجلتلن ـ اجمتلن عن كوفـلد ( 2) 2021 أبرـيق 

 .يةرض األلجال لخمر الةنل 

وتؤدي عملضا  اإلغ ق الشــــــامق والةزل،  لى جا   زيادة اإلج اد النجمــــــي واسقتصــــــادي،  لى موجة   - 8
ي. وتتضــمن التقا ير األولضة مؤشــرا  على ا تجاح في  مــ ة اإلصــااا  ا روأ بد ضة أو  جمــضة الةنل األ ــر  من 

ــا ي  تةرهـــــــــت   ( 3) 19- الناجمة عن اسعتدا  البد ي على األلجال م ل جالحة كوفلد  وزيادة في الةنل ال نمـــــــ
 .( 4) على يد عشلر عاما للةنل ال نمي و/أو البد ي    49و   15مللوء امرأة وفتاة تراوأ أعما ةن بلن   243

ــاعد على منم فقداء التةلضم أثنا    - 9 ــا  اإللاترو ضة يمـــــ ــم النماق للمنصـــــ ــتخدام الوا ـــــ ولئن كاء اس ـــــ
ــا يؤدي  لى زـيادة ممر تةري  األلجـال ل مر على اإل ترـ ت. وتبرز المن مـة اـلدولـضة  ال ـالحـة، ف و أيضــــــــــــ

اإ شا  وت ادل مواد اسعتدا  ال نمي على األلجال  للشرلة ال نالضة زيادة  شاط مرتابي ال رالم ال ين يقوموء  
على اإل تر ت، وتزايد البث الم اشــــر ل عتدا  ال نمــــي على األلجال، وا تجاعا في كمضة المواد ال نمــــضة التي 

 .( 5) ينت  ا األلجال أ جم م

تؤثر على وتؤدي ال ــالحــة  لى زيــادة الةرض والملــ  كلل مــا  ضمــا يتةل  اــاست ــا  اــاأللجــال وةي   - 10
البلداء المنخجضـــــة الدمق على  حو غلر تنا ـــــبي. وثمة عدد أكبر من األلجال المةرهـــــلن للخمر مم تزايد 
ــا لل  أكبر  ضما يتةل   عدد األلجال غلر الملتحقلن االمد  ــــــــــة و ــــــــــحب م  لى عمق األلجالر وةناش أيضــــــــ

ا  الممــــــلحة واإلجرامضة، مم تزايد ااس ــــــتغ ل ال نمــــــي ل لجال و ضما يتةل  االم ندين األلجال في ال ماع
ــتند  لى التانولوجضا  المتمو ة و لى ثقافة تقوم على  النشــــــــــــاط اإلجرامي المــــــــــــري والمربح ال ي كثلرا ما يمــــــــــ

 .( 6) اإلف   من الةقاص. ويمثق األلجال  حو ثلث هحايا است ا  ال ين ُعرفوا

 __________ 

 (2) Susan Hillis and others, “Global minimum estimates of children affected by COVID-19-associated 

orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study”, The Lancet, vol. 398, No. 10298 (July 2021) . 

 (3) Barbara Fallon and others, “Trends in investigations of abuse or neglect referred by hospital personnel in Ontario”, 

BMJ Paediatrics Open, vol. 3, No. 1 (February 2019); and Claudia Cappa    وIsabel Jijon, “COVID-19 and violence 

against children: a review of early studies”, Child Abuse and Neglect, vol. 116, No. 2 (June 2021). 

 (4) United Nations Population Fund, State of the World’s Population 2021: My Body is My Own – Claiming the 

Right to Autonomy and Self-Determination (New York, 2021). 

 (. 2020)أيلول/ بتمبر    “   ت ديداتأ وات اةاتأ، ا تغ ل األلجال واسعتدا  علل م جنمضا 19- أثر كوفلد ” المن مة الدولضة للشرلة ال نالضة،   (5) 

 (6) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (New York, 2020) . 
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وتشـلر األدلة أيضـا  لى زيادة في التمـلض عبر اإل تر ت، ضتى بلن م يلن األلجال ال ين س ي ةبوء   - 11
ــضا. وفي عام   ــة شــــخصــ ــتم ح للرأي أجري بتالض  من م ت  الممثلة الخاصــــة  2020 لى المد  ــ ، أظ ر ا ــ

لجق   5  000مق  وشــــــــ   U-Reportل ملن الةام ومن مة األمم المتحدة للمجولة )اللو ضمــــــــل( اا ــــــــتخدام أداة 
في المالة من م شــــ دوا زيادة في الت ا ص المــــلبضة على اإل تر ت،   43 ــــنة أء   18و  13تراوأ أعما ةم بلن  

 .( 7) ضلث أبلل عن أكبر الزيادا   ضما يتةل  االتملض عبر اإل تر ت

ا ا   وفي الوقت  جمـــــــــــأ ال ي يواجأ  ضأ األلجال زيادة في الةنل، تؤدي ال الحة  لى تةملق ممـــــــــــ  - 12
ومدما  اإلضالة القالمة الرامضة  لى دعم م وضمايت م. وتتمــــــــــــم المدا س ااةمضة ماصــــــــــــة في ة ا الصــــــــــــدد،  
ويقوض تةملـق تةلضم األلجـال من ثم أضـد الةوامـق الوقـالضـة الحـا ــــــــــــــمـة. وفي م وة عملضـا   غ ق المـدا س  

ــاء/أبريق   ــر  أكثر من 2020الولنضة في  ضمـــــ  بلدا. وفي ضزيراء/ 190 بللوء متةلم في أكثر من 1,6، تضـــــ
، كاء أقق من ثلث البلداء المنخجضـــــــة والمتو ـــــــمة الدمق قد أفاد ااء جمضم الم ص عادوا  لى 2021يو ضأ  

 .( 8) المد  ة شخصضا، مم تزايد ممر فقداء التةلم والتمرص من المد  ة

، وبلن الم تمةا  وتؤدي ال الحة  لى تضــــــــــخضم الج وة الرقمضة بلن بلداء الشــــــــــمال وبلداء ال نوص - 13
 وةي ف وة كا ت تؤثر أص  على األلجال الجقرا  والم مشلن اش ق غلر تنا بي. -الحضرية والريفضة 

ــايا ال ي يؤدي  لى  جرا ا    - 14 ــا تنجل    م الةدالة، مما يزيد من تراكم القضـــــــــــ وتةمق ال الحة أيضـــــــــــ
ــد ولا ــالضة و دا ية ممولة على  حو متزايد. وي وء التاثلر أشــــــ ــلن لخمر الةنل قضــــــ ة عند األلجال المةرهــــــ

وهــــــــــــــحـاـيا الةنل، والم ـاجرين غلر الن ـامللن، وال جئلن، ولـالبي الل و ، واأللجـال المحت زين، امن فل م 
المحت زوء قبق المحاكمة. و هــــــــافة  لى ملم، يحد اسفتقا   لى الرقااة القضــــــــالضة الجةالة من  صــــــــد  ــــــــو   

 المةاملة ومنةأ في مراف  اسضت از.

  وتشـــــــلر األدلة على تاثلر ال الحة في الصـــــــحة الةقلضة ل لجال  لى زيادة قلق م وا ـــــــتمرا  تدةو  أي  - 15
 . وفي د ا ـــــة ا ـــــتقصـــــالضة  شـــــر  في تشـــــرين األول/ ( 9) ضاس  للصـــــحة الةقلضة قد تاوء موجودة لدي م من قبق 

ال والمراةقلن ةي من بلن ، وجد  من مة الصــــــــــــحة الةالمضة أء مدما  الصــــــــــــحة الةقلضة ل لج 2020أكتوبر  
 . (10)في المالة من البلداء   70الخدما  التي تتةمق اشدة م ل ال الحة، مم تحديد ضاس  تةمق في أكثر من 

 __________ 

ــئلة التي تمرأ من م ل   (7)  ت مم الردود الخممـــــة آسف بلن ممو م موعا  من  تالج اس ـــــتم ح، اا ـــــتخدام م موعة متمـــــقة من األ ـــ
ــددة ألداة   ــة  U-Reportقنوا  متةــ ــالضــ ــد، على الروااض التــ ــق واضــ التي جمةــــت في تحللــ ــالج،  النتــ ــا   . ويم ن اسل ح على م موعــ

https://ureport.in/opinion/4311 (U-Report Global)   الةـــــالمي(ر و الصـــــــــــــةلـــــد   /https://argentina.ureport.in )على 

opinion/1776   (U-Report   و ــا(ر    U-Report)   http://nigeria.ureport.in/opinion/4336 األ جــــــنــــــتــــــلــــــن(ر   ــــــضــــــ ــــــلــــــريـــــ
و   https://kiribati.ureport.in/opinion/4375/   (U-Report و    https://ghana.ureport.in/opinion/4369 كـــلـــريـــ ـــــــاس(ر 
 (U-Report  .)غا ا 

 (8) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), What’s Next? 

Lessons on Education Recovery: Findings from a Survey of Ministries of Education amid the COVID-19 

Pandemic (Paris, New York and Washington, D.C., 2021). 

 (9) OECD, “Combatting COVID-19’s effect on children” (Paris, 2020). 

 (10) World Health Organization, “The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: 

results of a rapid assessment” (Geneva, 2020). 

https://ureport.in/opinion/4311
https://argentina.ureport.in/opinion/1776
https://argentina.ureport.in/opinion/1776
https://argentina.ureport.in/opinion/1776
https://argentina.ureport.in/opinion/1776
http://nigeria.ureport.in/opinion/4336
https://kiribati.ureport.in/opinion/4375/
https://ghana.ureport.in/opinion/4369
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ويبرز األلجال أ جمـــــــــــــ م الةنل ااعت ا   مصـــــــــــــد  قل  كبلر. ووجد  المن مة الدولضة لممـــــــــــــاعدة  - 16
ــوا  م ل جالحة ــ اص وعلى 19-كوفلد  األلجال، وفقا لتقريرةا المةنوء "أصـ   أثر ال الحة على األلجال والشـ

ــبت ا  ــاس  من األلجال بزيادة  مـ ــا  فل ا تلقت اتصـ ــا دة المجق ضول الةالم"، أء المن ما  األعضـ مموط ممـ
، وأء الةنل والصـــــــــــحة الةقلضة مث  المـــــــــــببلن الرلضمـــــــــــللن  2019مقا  ة اةام   2020في المالة في عام  25

ــال. واهــــــــــــــمر  المن مـا ــا   لى تمـدـيد أوقـا  الـدعم عبر اإل ترـ ت وا ــــــــــــــتقـدام المزـيد ل تصــــــــــــ   األعضــــــــــــ
 .( 11) المتموعلن لمواج ة الزيادة الابلرة في المل  من

ولئن كاء س يزال من المــــاب  ألوا أ   ية الصــــو ة الااملة، فإء مة م الد ا ــــا  األولضة تشــــلر  لى  - 17
لل ـالحـة. والجقر واس ــــــــــــــت ةـاد اسجتمـاعي ةمـا من اـلدوافم القوية  زـيادة كبلرة في عـدم الممــــــــــــــاواة والجقر  تض ـة 

مللوء لجق  هـــــــافي وقةوا  142للةنل، و ـــــــو  المةاملة، واس ـــــــتغ ل واإلةمال. وتشـــــــلر التقديرا   لى أء 
. ووفقا لتقديرا  من مة الةمق الدولضة ( 12) امب  فقداء األ ر للوظالل والدمق 2020براثن الجقر في عام  في

مللوء لجق في جمضم أ حا  الةالم   160ضمـــــــــــــل، ا تجم عدد األلجال المنخرللن في عمق األلجال  لى واللو  
م يلن لجق على مدر المـــــــــنوا  األ بم الماهـــــــــضة، مم تةرض م يلن   8,4بزيادة قد ةا    -  2020في عام 

زواج األلجال  م يلن فتاة  هــا ضا  مةرهــا  لخمر   10. ويةتقد أء ( 13) آمرين للخمر امــب  آثا  ال الحة
 .( 14) على مدر الةقد المقبق

ولم تان آثا  ال الحة محمـو ـة االتمـاوي لدر جمضم الجئا . فقد أد   لى تجاقم أوجأ عدم الممـاواة  - 18
ــة للةنل قبق ال الحة لمخالر أكبر  ــا وعرهـــــــ القالمة،  م عرهـــــــــت األلجال ال ين كا وا االجةق أكثر ت مضشـــــــ

الجتضا ، واأللجال موو اإلعاقة، وألجال الشةوص األصلضة، واأللجال ال جئوء أي وقت مضى، امن فل م  من
والمشــــــــــــــردوء والم اجرين، واأللجال ال ين ي ضشــــــــــــــوء أو يةملوء في الشــــــــــــــوا ح، واأللجال ال ين ي ضشــــــــــــــوء  

  عاية بديلة واأللجال المحت زوء. ظق في
 

 الردود  ال قدم المحرز والممارسات الواعدة -  ألف 
ــا  الواعـدة على   - 19 الرغم من التحـدـيا  الةـدـيدة التي تجرهــــــــــــــ ـا ال ـالحـة، توجـد أمثلـة على الممـا  ــــــــــــ

للتصــدي للةنل هــد األلجال. وقد وضد  الممثلة الخاصــة ال  ود مم مة د المــةي  لى  ي اد أشــ ال مل مة 
مرر  من مة غلر ض ومضة أ  16( و Institute for Inspiring Children’s Futuresلممـــــتقبق األلجال )

بلدا مةلوما  اا ــــــــتخدام تمبل    22لمةرفة كضفضة هــــــــماء توفلر الخدما  ل لجال. وقدم الممــــــــتملةوء من  
على اإل ترـ ت وأبلغوا عن تةـاوء جـلد بلن المن مـا ، وتةزيز التنمــــــــــــــل  بلن الموظجلن، وزـيادة التركلز على 

نصــا  اسفتراهــضة للتواصــق مم األلجال  تقديم الدعم للوالدين وزيادة التشــاو  مم األلجال. ويتمــم ا ــتخدام الم

 __________ 

 اص وعلى مموط ممـــــــا دة   أثر ال الحة على األلجال والشـــــــ19-أصـــــــوا  م ل جالحة كوفلد” المن مة الدولضة لممـــــــاعدة األلجال،   (11) 
 (.2021)أممتردام،  “ المجق ضول الةالم

 .UNICEF, “Child poverty and COVID-19” (November 2020)ا  ر  (12) 

 (13) International Labour Office and UNICEF, Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road 

Forward (New York, 2021). 

 (14) UNICEF, “COVID-19: a threat to progress against child marriage” (New York, 2021). 
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واأل ـــــــــر وتقديم الخدما  ااةمضة االغة، على الرغم من أء الج وة الرقمضة في وصـــــــــول األلجال  لى اإل تر ت  
 .( 15) تزال تش ق مصد  قل  س

وتمـــــةى بلداء عديدة  لى هـــــماء ا ـــــتمرا  تشـــــغلق مموط الممـــــاعدة الخاصـــــة ااأللجال، فضـــــ    - 20
 الما  ال اتفضة و عمال ا األولوية في الحاس  التي ي وء فل ا األلجال مةرهـلن لخمر  آلضا  فحص الم عن

ز الشـــــ  ا  الولنضة ل متصـــــاصـــــللن النجمـــــللن واسمتصـــــاصـــــلن اسجتماعللن   كبلر. و هـــــافة  لى ملم، تةزَّ
 وموظجي اسمت ا  ال ين يقدموء الخدما   لى األلجال واأل ر.

تــدابلر اسضتوا   لى زيــادة الةنل في المنزل، مــا فتئــت الح ومــا   وللتخفض  من ممر أء تؤدي   - 21
تمـتحد  لرقا مبتارة إليصـال   ـالق عن التنشـئة اإلي ابضة والدعم اا ـتخدام المنصـا  اإللاترو ضة، والر ـالق 

ــم من م ل م اد ة  ــئة التي توهـ ــق موا د التنشـ ــضة والم الما  ال اتفضة. وتصـ ــئة من أجق  ”النصـ ــحة  التنشـ الصـ
ــبلق المثال،  لى أكثر من  “مدر الحضاة ــالق  80، على  ـــــ مللوء شـــــــخص من م ل م موعة متنوعة من و ـــــ

 .( 16) ض ومة 29اإلع م وتةتمدةا  

بـلدا على األقق تةزز الحمـاية اسجتمـاعـضة ل لـجال واأل ــــــــــــــر   72وأفاد  من مـة الةمـق الدولـضة ااء   - 22
ملم عن لري  وهـــــم برامج جديدة لمنح األلجال، وزيادة  ضمة  كتدبلر من تدابلر التصـــــدي لل الحة، اما في 

. ووفقـا لبضـاـ ا  من البنـم ( 17) منح األلجـال القـالمـة وتو ــــــــــــــضم  مـاق تغمضـة برامج التحوي   النقـدـية الموج ـة
بللوء دوس  في الحماية اسجتماعضة على مدر األش ر التمةة الماهضة.    800الدولي، ا تثمر ما س يقق عن  

تدبلر من تدابلر الحماية اسجتماعضة اتخ  ثلث ا تقري ا شــــــــ ق تحوي    1 400ة ا المبلل أكثر من   وقد مول
ــلت  لى أكثر من   ــ اء الةالم 14بللوء شـــخص، أو  1,1 قدية، وصـ ــتويا   ( 18) في المالة من  ـ . ومقا  ة اممـ

 .( 19) في المالة 240ضة بنم ة ما قبق ال الحة، تضاعجت تقري ا المنافم من التحوي   النقدية، وازداد  التغم

ــا  ــــب  مبتارة لضــــماء ا ــــتمرا ية الةدالة والخدما  القا و ضة، اما في ملم  - 23 ــتاشــــجت الدول أيضــ وا ــ
هــماء  م ا ضة ل و  األلجال من هــحايا ال رالم والشــ ود علل ا  لى القضــا  من م ل ا ــتخدام التانولوجضا 

. و هــــــــــافة  لى ملم، أفاد  اللو ضمــــــــــل ااء ( 20) الجلديو لتضمــــــــــلر عقد جلمــــــــــا  المح مة عن لري  التداول
ــتخدمة   11  600بلدا أفرجت عن أكثر من    37يقق عن   س ما ــت ااة وقالضة لل الحة، ممـــــــ لجق في  لا  ا ـــــــ

تــدابلر بــديلــة ل ضت ــاز وعملضــا  وقل امتضــا ي ألي ضــاس  جــديــدة لتو ض  األلجــال  ةن اسضت ــاز. ويبرز  
 ت از األلجال عندما تتوفر اإل ادة المضا ضة.ملم  م ا ضة التقللق من اض

بلدا منم الةنل هــد النمــا  والجتضا  والتصــدي لأ في ممم ا    149وعلى الصــةلد الةالمي، أدمج   - 24
بلدا تدابلر لتةزيز الخدما  المقدمة للناجلن من الةنل ال نمــــــا ي. ويمــــــتند   136للتصــــــدي لل الحة، واعتمد  

 __________ 

 .https://inspiringchildrensfutures.org/blog/learning-report-challengesا  ر  (15) 

 (16) Henrietta Fore, “Violence against children in the time of COVID-19: what we have learned, what remains 

unknown and the opportunities that lie ahead”, Child Abuse and Neglect, vol. 116, No. 2 (June 2020). 

 .www.social-protection.org/gimi/ShowMainPage.actionا  ر  (17) 

 (18) World Bank, Investing in Human Capital for a Resilient Recovery: The Role of Public Finance (Washington, 

D.C., 2021). 

 (19) UNICEF, “Financing an inclusive recovery for children: a call to action” (New York, 2021). 

 (20) UNICEF, “Access to justice for children in the era of Covid-19: learnings from the field” (New York, 2020) . 

https://inspiringchildrensfutures.org/blog/learning-report-challenges
file:///C:/Users/najat.maalla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2NZVB1FS/www.social-protection.org/gimi/ShowMainPage.action
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ــا  الولنضة ــضا ـــــ ــد األلجال، مثق األلر التي أبرزت ا من مة   ملم  لى ألر المـــــ ــدي للةنل هـــــ القالمة للتصـــــ
 .“2020الحالة الةالمضة اشاء منم الةنل هد األلجال لةام ”الصحة الةالمضة في تقريرةا المةنوء 

وتتضح اس ــــــــــت ااة لل الحة فرصــــــــــة للدول لت ديد التزامات ا اإ  ا  الةنل هــــــــــد األلجال في  لا    - 25
 ة الرامضة  لى  عادة البنا  على  حو أفضق.ال  ود الةالمض 

وتشــــــــ م الممثلة الخاصــــــــة على ات اح   ج متاامق للتصــــــــدي للةنل هــــــــد األلجال، وتد ج ممُض   - 26
التةافي اسجتماعي اسقتصـــــادي الولنضة التي وهـــــةت ا ـــــت ااة لل الحة عناصـــــر من ة ا الن ج. وفي كثلر 

ر أو تامل ا للن وض االتنمضة الممــــــتدامة. غلر أء  ماق  من الحاس ، تدعم الخمض ألر المــــــضا ــــــا  األمر 
ــلة اإ  ا  الةنل ودوافةأ والموا د المتاضة ل ا يتمـــــــماء االتجاو . ولئن كاء اةضـــــــ ا يدعم  الةناصـــــــر المتصـــــ

 اعتماد   ج متاامق مي تمويق مخصص، فإء اةض ا ا مر س يقوم ب لم.

لل الحة،  م يقدموء دعما ضلويا لم تمةات م  ويؤدي األلجال والشــــــــ اص دو ا ضا ــــــــما في التصــــــــدي - 27
المحلضة وأ رةم وأقرا  م. وعندما ُقلصت الخدما ، كثلرا ما تدمق األلجال لدعم أولئم ال ين يصة  الوصول  

  لل م، امن فل م األلجال ال ين ي ضشوء أو يةملوء في الشوا ح وأولئم ال ين ي ضشوء في منال   الضة.
 

لى نحو أفضللللم  السلللل ثمار في تعال شللللامم للجميا وقادر على ال للللمود  إعادة البناء ع -  باء 
 ومأمون لم لحة األطفال

ــةة النماق لل الحة تداعضا  لويلة   - 28 ــادية الوا ــــــ من المرجح أء ي وء للتاالض  اسجتماعضة واسقتصــــــ
لم مشـــة والضـــ ضجة.  األجق على  ما  األلجال و فاة م في جمضم أ حا  الةالم، وس  ـــضما االنمـــ ة  لى الجئا  ا

ولن تؤثر ة   الخمـــالر في آفاق األلجال أ جمـــ م فحمـــ ، بق  ـــتؤثر أيضـــا في ممـــتقبق أ ـــرةم وم تمةات م  
 المحلضة وم تمةات م الةامة لةقود قادمة.

ولئن كا ت ال الحة تجرض قلودا مالضة شـــــديدة على الح وما ، ةناش ضاجة  لى تحول في النمومج  - 29
ــامق لل مضم  لمةال ة اإل جاق على ــتدام وشـــــــــــ ــضا من أجق تةاف ممـــــــــــ ــتثما ا  لضمـــــــــــ  فا  األلجال ااعت ا   ا ـــــــــــ

ــادي الرامضــة  لى زيــادة  من ال ــالحــة. وين غي أء ينة و ملــم في ممض التنمضــة الولنضــة والتةــافي اسقتصـــــــــــــ
 تغملت ا وتاثلرةا على كق لجق  لى أقصى قد  مم ن، دوء ترش أضد ملل الرك .

الن ج المتاـاملـة ل  ــــــــــــــت ـااـة لمـا اةـد ال ـالحـة أوجـأ الترااض القـالمـة بلن أةـداف وين غي أء تة و   - 30
التنمضة الممــــتدامة وأء تجةل ا. ومن غلر المم ن    ا  الةنل هــــد األلجال أو  عادة البنا  على  حو أفضــــق  

بلن ال نمـــــــــلن،   ما لم تتحق  كق األةداف المتةلقة االجقر، وال وح، والصـــــــــحة، والتةلضم، والةدالة، والممـــــــــاواة 
واإلدماج اسجتماعي، والةمق ال ل ، والممــاواة، وال  رة، وتغلر المناو والم تمةا  المــلمضة لما  ضأ مصــلحة  

 جمضم األلجال واأل ر. وبالمثق،  ضةرقق التقدم  حو تحقل  األةداف من دوء    ا  الةنل هد األلجال.

قد اجتماعي جديد  عقد س يركز على ال الغلن  وتمثق  عادة البنا  على  حو أفضــق فرصــة لوهــم ع - 31
ــتدامة ولتنمضة  ــمود وا ـ ــادا  أكثر قد ة على الصـ ــا على األلجال ويم د المري  سقتصـ ــ ، بق يركز أيضـ فحمـ

  أس المال ال شري.
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 2030ال عجيم ب نفيذ خطة ال نمية المس دامة لعام   -  ثالثا  
ــضة لتحقل  يقوض الةنل كق جا   من جوا   التنمضة الولن  - 32 ــا ــــــــ ــم    ا   ااألةمضة األ ــــــــ ضة، ويتمــــــــ

أةداف التنمضة الممـــــتدامة. وتمـــــتخدم الممثلة الخاصـــــة وسيت ا الةالمضة لتشـــــ ضم الدول األعضـــــا  على ت ادل 
 المما  ا  واسبتاا ا  والد وس الممتجادة الواعدة في م ال منم الةنل هد األلجال والتصدي لأ.

 
م إلى ال -  ألف   دول األعضاءالدعم المقدَّ

من الةناصـر الرلضمـضة في أ شـمة استصـال التي تضـملم ب ا الممثلة الخاصـة الةمق الوثل  مم الدول   - 33
األعضا  في  عداد ا تةراها  ولنضة لوعضة للمنتدر المضا ي الر ضم الممتور المةني االتنمضة الممتدامة. وقد  

ــا  ــا  اشـ ــة توجل ا  للدول األعضـ ــم م ت  الممثلة الخاصـ ــات ا الولنضة الموعضة  وهـ ــتةراهـ ــتخدام ا ـ ء كضفضة ا ـ
. ويد س الم ت  ( 21) لتحديد المما  ــا  والم اد ا  الواعدة لمنم الةنل هــد األلجال والتصــدي لأ واإلب   عن ا 

ــضة   ــضم الرلضمــ ــم المواهــ اس ــــتةراهــــا  والةروض التي تقدم اةد كق دو ة من دو ا  المنتدر س ــــتخ ئ وتقا ــ
لممــتجادة اشــاء التقدم المحرز  حو تحقل  غايا  أةداف التنمضة الممــتدامة المتصــلة االةنل والر ــالق والد وس ا 

 .هد األلجال ودوافةأ، مم التركلز بوجأ مائ على مشا كة األلجال في الةملضا  

ــة مم 2021وفي عام  - 34 ــا  ولنضة  38، التقت الممثلة الخاصــــــ ــتةراهــــــ ــوا كا ت تقدم ا ــــــ دولة عضــــــ
مـضا ـي الر ضم الممـتور، في مرضلة م  رة من عمللت ا، وشـ ةت ا على ا ـتخدام المنتدر لوعضة في المنتدر ال

للتوعـضة اشــــــــــــــاء كضفـضة  عـاـقة الةنل للتـقدم  حو تحقل  أةـداف التنمـضة الممـــــــــــــــتدامـة والخموا  ال زمـة للوـقاية  
ــضة في التنمض  ــا ــــــ ــا على أء األلجال أ جمــــــــ م ةم ال  ا  الجاعلة األ ــــــ ة الولنضة  الجةالة منأ. وشــــــــدد  أيضــــــ

 واقترضت  ب  لدعم مشا كت م النشمة في عملضة اس تةراض الولني الموعي.

وع ا  الممثلة الخاصــــة أيضــــا من ومة األمم المتحدة على الصــــةلد القمري للممــــاعدة على كجالة  - 35
الممـؤولضة    توافر الدعم التقني مي الصـلة. وشـدد  في مناقشـات ا مم المنمـقلن المنضملن واألفرقة القمرية على

ــتدامة المتةلقة  ــتركة ل  از األمم المتحدة اإل مالي في دعم الح وما  لبلو  غايا  أةداف التنمضة الممـــــ المشـــــ
 ااأللجال، اما في ملم ضمايت م من الةنل، والحاجة  لى   ج شامق ومتم  ومتاامق.

ممثلة الخاصــة مم م ت  وفي الجترة التي  ــ قت المنتدر المــضا ــي الر ضم الممــتور، تةاوء م ت  ال - 36
من أةـداف التنمضـة   16األمم المتحـدة المةني اـالمخـد ا  وال ريمـة لتن ضم اجتمـاح لجري  مبرا  مةني اـال ـدف  

الممــــــــتدامة لتقلضم التقدم المحرز والتحديا ، اما في ملم تاثلر ال الحة. وشــــــــا كت الممثلة الخاصــــــــة أيضــــــــا 
 لو اسقتصـــــــــــــــادي واسجتمـاعي تحضــــــــــــــلرا لل ز  المتةل  ضوا ا  التاـامـق التي   م ـا  ـالـ   لضو الم في

 االتاامق من المنتدر.

التةافي الممـــتدام والمرء من آثا   - 2021وكاء موهـــوح المنتدر المـــضا ـــي الر ضم الممـــتور لةام  - 37
فرصــــــــــــــة إلبراز الد وس الممــــــــــــــتجادة من ال الحة اشــــــــــــــاء كضفضة تةزيز ضماية األلجال   - 19-جالحة كوفلد

كض   ”وكا ت الممثلة الخاصــة مشــا كة  لضمــضة في ضلقة النقاي الر ضةة الممــتور اشــاء موهــوح الةنل.   من

 __________ 

   2030عقد من الةمق، اس ـــــــتةراهـــــــا  الولنضة الموعضة لةام  ” م ت  الممثلة الخائ ل ملن الةام المةنضة االةنل هـــــــد األلجال،   (21) 
 (.2020) لويو ش،  “ كضفضة اإلها ة على المما  ا  الواعدة للقضا  على الةنل هد األلجال
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. وا ـتاشـل الجري  أةمضة الروااض بلن  “ شـرح في بنا  م تمةا  أكثر اتمـاما االمـ م والممـاواة وشـمول ال مضم
 أ ا ي ا تخلص من ال الحة. واألةداف األمرر، وةو د س    17  و  16  و  10  و  3أةداف التنمضة الممتدامة  

ــا  الولنضة الموعضة في - 38 ــتةراهـ ــل في تن ضم مختبر ل  ـ ــة واللو ضمـ ــا شك م ت  الممثلة الخاصـ  وتشـ
المنتدر المـضا ـي الر ضم الممـتور لممثلي الح وما ، واألمم المتحدة، واأللجال، والشـ اص والمؤ ـمـا  المالضة 

من أجق هـــــماء أء تاوء اس ـــــتةراهـــــا  الولنضة الموعضة  الدولضة س ـــــتاشـــــاف المما  ـــــا  والن ج الواعدة 
مراعضة ل لجال وشـــاملة لل مضم. وُوج ت   ـــالة قوية اشـــاء الحاجة  لى  عما  األولوية ل  ـــتثما  في الن م  

 المتااملة للخدما  اسجتماعضة المقدمة ل لجال على أ اس متلن من الحماية اسجتماعضة الشاملة لل مضم.

دولة عضـوا مكر  مشـا كة   26، لوض  أء 2020 ـة اس ـتةراهـا  الولنضة الموعضة لةام  وبةد د ا - 39
األلجال والشـ اص في عملضة اإلعداد. وشـمق ملم م موعة من األ شـمة التي  اوضت من مناقشـا  م موعا   

مة  التركلز  لى الد ا ــــا  اس ــــتقصــــالضة الوا ــــةة النماق على اإل تر ت. وشــــدد  الممثلة الخاصــــة، في أ شــــ 
استصــــــال التي اهــــــملةت ب ا مم الدول األعضــــــا  التي تةد اس ــــــتةراهــــــا ، على أةمضة  شــــــراش األلجالر  
وأفاد  اة  الدول األعضا  اا  ا  تن ر في  دماج األلجال في  لا  وفدةا الر مي  لى المنتدر المضا ي  

وا ا  الولنضة مم األلجال  الر ضم الممــتور، في ضلن دعت دول أمرر الممثلة الخاصــة  لى المشــا كة في الح
 .2030اشاء ممة عام 

، التقت الممثلة الخاصـــة االدول األعضـــا  في م موعة أصـــدقا  األلجال  2021وفي ضزيراء/يو ضأ   - 40
ــتثما  في  فا  األلجال   ــة الروااض بلن األةداف واتجقت مة ا على أء اس ــــ ــتدامة لمناقشــــ وأةداف التنمضة الممــــ

لحة. وأشــــلر أيضــــا  لى أةمضة زيادة المشــــا كة المنت مة ل لجال في اس ــــتةراض  أمر ضلوي للتةافي اةد ال ا
 الولني الموعي وعملضا  المحجق المضا ي الر ضم الممتور.

وتروج الممثلة الخاصــة لر ية قوام ا تحقل  الةدالة ل لجال بوصــج ا  ــبل  لبنا  م تمةا   ــلمضة،  - 41
. وةناش عدة دول أعضــــا  اصــــدد  صــــ أ قوا لن ا  2030عام وعادلة وشــــاملة لل مضم تقم في صــــمضم ممة  

المتةلقة اقضـــــــــا  األلجال وتشـــــــــ ة ا الممثلة الخاصـــــــــة على اغتنام تلم الجرصـــــــــة لزيادة الحد األد ى لمـــــــــن  
الممـؤولضة ال نالضة، و عما  األولوية لتحويق ممـا  اسضت از ولبداللأ ووهـم  جرا ا  م لمة للةمر وم لمة 

ــضاق  عادة البنا  على   ل لجال ومراعضة ــ ود. وفي  ـ ــحايا والشـ ــلن  ضما يتةل  ااأللجال الضـ للجوا ق بلن ال نمـ
 حو أفضق، شدد  الممثلة الخاصة أيضا على هرو ة  د اج  م ا ضة الل و   لى القضا  في الخمض الولنضة  

 للتةافي اسجتماعي اسقتصادي.

عوة التي تضـــــملم ب ا، على هـــــرو ة  دماج وتشـــــدد الممثلة الخاصـــــة أيضـــــا، في جمضم أ شـــــمة الد - 42
ا ــامل ــا   2030الصــــــــــــــحــة الةقلضــة في الن ج المتاــاملــة  يملــ  اتخــام  جرا ا  في مختلل أجزا  ممــة عــام  

ــ لت   ــحة الةقلضة وإلي اد بلئا  مامو ة توفر الرعاية والحماية. وقد شــــ ــو  الصــــ ــ اص الةنل و ــــ ــدي أل ــــ للتصــــ
لى الصــــــحة الةقلضة ل لجال موهــــــوح منا ــــــ ة   ضةة الممــــــتور الحاجة الملحة  لى التصــــــدي لتاثلر الةنل ع

تشـــا ش في تن ضم ا فري  األصـــدقا  المةني االصـــحة والمـــ مة الةقللتلن وم ت  الممثق الخائ في المنتدر 
 المضا ي الر ضم الممتور.

أجق  وا ــــــتغلت الممثلة الخاصــــــة، بوصــــــج ا أضد المشــــــا كلن في تن ضم المؤتمر الةالمي للةدالة من  - 43
، الةملضا  التحضــــــــلرية ألصــــــــحاص المصــــــــلحة المتةددين للتاكلد على الحاجة  لى  ضادة 2021األلجال لةام 

  ضةة الممــــتور، واسلتزام والتةاوء المتةدد القماعا  لمةال ة الممــــالق الحا ــــمة المتةلقة ااأللجال المحتالن 
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 عادة  دماج م في الم تمم ااماء. وا ــتةلن  بن ام الةدالة، اما في ملم  ل ق  ــراأ األلجال من اسضت از و 
ب    الةملضا  لتحديد است اةا  اإلقلضمضة والولنضة، والتحديا  الناشــــــئة والتمو ا  اإلي ابضة في   م قضــــــا   

 األلجال ولت ادل المةا ف، واسبتاا ا  والد وس الممتجادة بلن  ا مي المضا ا  والمما  لن.

ادة والمما  ا  الواعدة التي جمةت في وهم دللق اشاء  م ا ضة الل و  و ُضمترشد االد وس الممتج - 44
 لى القضــا  اغرض منم الةنل هــد األلجال والتصــدي لأ يضــةأ م ت  الممثلة الخاصــة ويقدم في المؤتمر 
ــضا ـــــا ، والقوا لن   ــاعدة الدول في ج ودةا الرامضة  لى  صـــــ أ المـــ ــض وء الدللق أداة عملضة لممـــ الةالمي. و ـــ

ا  ـــــــا  المتةلقة اإم ا ضة ل و  األلجال  لى القضـــــــا  وبحماية المجق. وةو  ـــــــلبرز المما  ـــــــا  ال لدة والمم
 مختلل المنال  والن م القا و ضة و لد ج الموا د الرلضمضة لاق م ال مواهضةي. في

ــتدامة - 45 ــا  في تنجل  أةداف التنمضة الممـــ ــا تقديم الدعم للدول األعضـــ  وتواصـــــق الممثلة الخاصـــــة أيضـــ
 م ل المشا كة في ضوا ا    ضةة الممتور اشاء المضا ا  والنضام بزيا ا  قمرية افتراهضة. من

. 2021وبدعوة من ض ومة الجلبلن، قامت الممثلة الخاصــة بزيا ة قمرية افتراهــضة في  ضمــاء/أبريق  - 46
إل  ا  الةنل هـــــــــــد األلجال للجترة وتمب  الجلبلن  لا ا قا و ضا شـــــــــــام  لحماية األلجال، وتحدد ممُة عمل ا  

أةدافا وممــــــــؤولضا  واهــــــــحة. وقد قدمت الممثلة الخاصــــــــة، من م ل الحوا  مم قادة جمضم   2017-2022
الوزا ا  القماعضة ما  الصـــلة وأصـــحاص المصـــلحة ا مرين، الممـــاعدة على تقلضم التقدم المحرز والتحديا  

ا  الحاجة  لى زيادة مخصـــــــــــــصـــــــــــــا  الملزا ضة للخدما   التي تةترض  ـــــــــــــبلق تنجل  ممة الةمق. وأبرز الحو 
 اسجتماعضة المتااملة المقدمة ل لجال واس ت ااة للتاثلر المحتمق المويق األجق لل الحة.

وكا ت الممثلة الخاصـــــــة المتحدثة الرلضمـــــــضة في ضوا    ضم الممـــــــتور اشـــــــاء المـــــــضا ـــــــا  الولنضة  - 47
وكاء  2017، شـمق تقلضم اإل  ازا  التي ضققت ا  ض لريا من  عام  ض لريا اشـاء    ا  الةنل هـد األلجال في

فرصـــــــــــة إلعادة تاكلد التزام البلد بتمـــــــــــريم التقدم المحرز لضـــــــــــماء أء ي ض  كق لجق في بلئة توفر التغ ية 
، وهــــــــــــــمـاء تمــــــــــــــ ـلق جمضم 2003والتم لن واألمـاء، امـا في مـلم من م ل تنجـل  ـقا وء ضقوق المـجق لةـام 

 تثما  في الخدما  التي تحمي األلجال المتضر ين من الةنل.المواللد واس 

وشـــــا كت الممثلة الخاصـــــة في المشـــــاو ا  الولنضة في مدغشـــــقر ومصـــــر اشـــــاء هـــــماء مشـــــا كة   - 48
  األلجال في عملضا  اس ــــتةراض الولني الموعي. وأجر  أيضــــا مشــــاو ا  مم أعضــــا  برلماء األلجال في

ــاء كضفضة تم ن األلجال   ــريم تنجل  ممة عام  املبضا اشـ ــاةمة في تمـ ــاو ة، امتلر 2030من الممـ . وعق  المشـ
 ث ثة من البرلما للن األلجال ل  ضمام  لى الوفد الر مي لناملبضا  لى المنتدر المضا ي الر ضم الممتور.

، أجر  الممثلة الخاصــــة ضوا ا مم  ــــلمة التنمــــل  الولنضة لقبرئ اشــــاء 2021وفي آما /ما س   - 49
، امشــا كة األلجال ااعت ا ةم أصــحاص  2021التحضــلرية الولنضة ل  ــتةراض الولني الموعي لةام الةملضة 

ــم  ماقا   ــلرية وعملضا  اتخام القرا ا  األو ـ ــا كة األلجال في األعمال التحضـ ــمق مشـ ــللن. وتشـ ــلحة  لضمـ مصـ
 برلما ا ل لجال وفريقا ا تشا يا من الش اص همن مجوهضة ضقوق المجق.

 
 ال عاون داخم منظومة األمم الم حدة  تعزيز -  باء 

تواصــــق الممثلة الخاصــــة الترويج للتةاوء اشــــاء    ا  الةنل هــــد األلجال وتةزيز  دامق من ومة  - 50
 األمم المتحدة.
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وتالَّل الممثلة الخاصــة برلا ــة الجري  الةامق المشــترش بلن الوكاس  المةني االةنل هــد األلجال   - 51
ــمق من مة األمم 62/141ةامة )ا  ر قرا  ال م ضة ال ــوية الجري  في الجترة األملرة لتشــــ (. وقد و ــــــةت عضــــ

ــة ل ملن الةام  ــا ة الخاصــــ ــتشــــ ــ اء وم ت  الممــــ ــندوق األمم المتحدة للمــــ المتحدة للتربضة والةلم والثقافة، وصــــ
 ال ماعضة.المةنضة امنم اإلاادة 

وت دف فرقة عمق األمم المتحدة المةنضة االد ا ــة الةالمضة المتةلقة ااأللجال المحروملن من ضريت م  - 52
والتوصــــــضا  الوا دة في التقرير المتةل  االد ا ـــــة    75/185و   74/133 لى دعم تنجل  قرا ي ال م ضة الةامة 

(. وتحت  ضادة الممثلة الخاصـــــــــــــة، تدعم فرقة الةمق الةمق المنمـــــــــــــ  في جمضم الدول  A/74/136الةالمضة )
ــا ، وكـضاـ ا  األمم المتحـدة، وفري  المن مـا  غلر الح ومـضة المةني   ــة الةـالمـضة ل لجـال  األعضــــــــــــ ـاالـد ا ــــــــــــ

 المحروملن من الحرية، والمؤ ما  األكاديمضة وأصحاص المصلحة الرلضمللن ا مرين.

وعزز  الممثلة الخاصـة أيضـا التةاوء مم م ت  الممـتشـا ة الخاصـة لشـؤوء أفرينضا، وك لم كضا ا   - 53
م الم ادئ التوجل ضة المتةلقة اإ  ا  األمم المتحدة األمرر واألفرقة القمرية في المنمقة. و ــــــــاةمت في وهــــــــ 

المما  ـــــــا  الضـــــــا ة المتصـــــــلة ااشـــــــ ال اسعتقاد االمـــــــحر، التي وهـــــــةت ا الخبلرة الممـــــــتقلة المةنضة بتمتم  
 األشخائ موي الم   احقوق اإل ماء والبرلماء األفريقي.

لممـــلح والممثلة الخاصـــة  ويتمـــم التةاوء مم الممثلة الخاصـــة ل ملن الةام المةنضة ااأللجال والنزاح ا - 54
ل ملن الةام المةنضة االةنل ال نمـــــــي في ضاس  النزاح اا أ ةام اشـــــــ ق مائ وقد تمخ  عن عدة بضا ا  
مشـــتركة اشـــاء الممـــالق الرلضمـــضة. وا ضـــم م ت  الممثلة الخاصـــة ل ملن الةام المةنضة االةنل هـــد األلجال  

نمـــــــــي في ضاس  النزاح وةو يرأس فريق ا الةامق المةني أيضـــــــــا  لى م اد ة األمم المتحدة لم افحة الةنل ال 
 اات اح   ج يركز على الناجلن.

ــلر  لضأ، يمـــــــاو  الممثلة الخاصـــــــة قل  مائ  زا  الزيادة في است ا  ااأللجال،   - 55 وعلى  حو ما أشـــــ
 لى فري  التنمــــــــــــــل  المشــــــــــــــترش بلن الوكـاس  لم ـافحـة است ـا     2020وةي ا ضــــــــــــــمـت في ضزيراء/يو ضـأ  

 .( 22) األشخائ لتةزيز ال  ود المب ولة لم افحة ة   ال ريمة من م ل ات اح   ج متاامق ومنم ا 

ــ اص و  م جلمـــة   - 56 ــضة ل لجال والشـ ــضض تةاو أ مم الم موعة الرلضمـ ــة تنشـ وأعاد م ت  الممثلة الخاصـ
ــاء ــادي واسجتماعي للتوعضة اشــــ ــ اص التاام للم لو اسقتصــــ ــ  ي في منتدر الشــــ ــق الشــــ    ا  الةنل   للتواصــــ

. و هــــــافة  لى ملم، ت ري الممثلة الخاصــــــة اتصــــــاس  ممــــــتمرة 2030األلجال في  ــــــضاق ممة عام  هــــــد
م ت  م ةوثة األملن الةام المةنضة االشــ اص لاجالة أء ي مق الم ت اء ويةزز كق من ما عمق ا مر اشــاء  مم

 مشا كة المراةقلن.

ة الخبرا  المةنضة احقوق الشــةوص األصــلضة، مم تركلز وقدمت الممثلة الخاصــة مدم   لد ا ــة آلض  - 57
ــر، والمــــــ ن   ــتمرا  ا تجاح مةدس   اةاد األ ــــ ــواغق المتةلقة اا ــــ قوي على ضقوق األلجال، ضلث أبرز  الشــــ

 التنا بي أللجال الشةوص األصلضة، وصحت م الةقلضة، وا تجاح مةدس  اس تحا  في صجوف م. غلر

مشـــــا كت ا في المنتديا  اشـــــاء التنمضة اسجتماعضة التي   مت ا الل اء وا ـــــتغلت الممثلة الخاصـــــة   - 58
لدعم الدول األعضــــــا  التي كا ت تةد ا ــــــتةراهــــــا  ولنضة لوعضة، مةززة دعوت ا    2021اإلقلضمضة في عام  

. ودعم م تـ  الممثـق الخـائ أيضـــــــــــــــا التخمضض ل جتمـاح 2030 لى تنجلـ  يركز على األلجـال لخمـة عـام  
 __________ 

 (22) UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020. 

https://undocs.org/ar/A/RES/62/141
https://undocs.org/ar/A/RES/62/141
https://undocs.org/ar/A/RES/74/133
https://undocs.org/ar/A/RES/74/133
https://undocs.org/ar/A/RES/75/185
https://undocs.org/ar/A/RES/75/185
https://undocs.org/ar/A/74/136
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من أةداف التنمضة الممــــتدامة في الدو ة الثامنة لمنتدر آ ــــضا والمحضض ال ادئ  16ء ال دف  المواهــــضةي اشــــا
ــادية ألفرينضا، مم التركلز بوجأ   ــة التةاوء مم الل نة اسقتصـ ــتدامة. وعزز  الممثلة الخاصـ ــاء التنمضة الممـ اشـ

التةـــ  اوء مم الل نـــة مـــائ على  دمـــاج ضقوق المجـــق في تنجلـــ  األةـــداف في جمضم أ حـــا  القـــا ة. وكـــاء 
اسقتصــــــادية واسجتماعضة لغربي آ ــــــضا أيضــــــا امثااة و ــــــللة  لضمــــــضة لةمل ا  ضما يتةل  اةملضة تنجل  األةداف  

ــادية ألمري ا ال تلنضة ومنمقة ال حر  في المنمقة. وهـــمت الممثلة الخاصـــة ج ودةا  لى ج ود الل نة اسقتصـ
 .( 23) لجال والمراةقلن أثنا  ال الحةالاا يبي واللو ضمل إلصدا  تقرير عن الةنل هد األ

وعزز  الممثلة الخاصـــــة الدعم ال ي تقدمأ  لى من ومة األمم المتحدة من م ل استصـــــال اشـــــ ق   - 59
وثل  مم األفرقة القمرية والمنمــــــــــقلن المنضملن لدعم عملضا  اس ــــــــــتةراض الولني الموعي، و عداد ضوا ا   

ــا  والزيا ا   ــضا ــ ــاء المــ ــتور اشــ ــا  الواعدة   ضةة الممــ ــضة، وت ادل المةلوما  عن المما  ــ القمرية اسفتراهــ
 وتدابلر التصدي للتحديا  والممالق الحما ة التي يواج  ا األلجال في  ضاقا  مختلجة.

  
 تعزيز الشراكات وال حالفات  -  رابعا  

ال  ود الرامضة  لى منم الةنل يتمــــم تةاوء الةديد من ال  ا  الجاعلة المختلجة ااألةمضة ال الغة في   - 60
ــضمأ على امتداد  ــالق التي تؤثر على ضضات م س يم ن تقمـ ــدي لأ،   را  لى أء تةقلد الممـ ــد األلجال والتصـ هـ
وسيا  ومواهضم المن ما  الةاملة لمصلحت م. وكثلرا ما يتةرض األلجال ألكثر من ش ق من أش ال الةنل 

اوء، تواصـــق الممثلة الخاصـــة ا ـــتخدام وسيت ا كاداة لمد ال مـــو   وفي أكثر من  ـــضاق. ول لم، ولتشـــ ضم التة
 والتحجلز على التغللر من أجق  قامة الشراكا  والتحالجا  وتةزيزةا.

 
 العمم ما المنظمات اإلقليمية -  ألف 

يراعي عزز  الممثلة الخاصــة الشــراكا  مم ا لضا  الح ومضة الدولضة اإلقلضمضة لتةزيز   ج متاامق  - 61
 المجق، وجمم المةلوما  والبضا ا  المصنجة، وتحديد التحديا  وت ادل المما  ا  الواعدة.

وفي أفرينضا، واصــــــلت الممثلة الخاصــــــة تةزيز التةاوء مم استحاد األفريقي ووهــــــةت ا ــــــتراتض ضة   - 62
فت الممثلة الخاصـة   قلضمضة للتةاوء مم لالجة وا ـةة من أصـحاص المصـلحة. ومن م ل اس ـتراتض ضة، ا ـت د

 قامة شـــــــــــــراكة وثضقة مم ا لضا  اإلقلضمضة ل تحاد األفريقي، مثق مجوهـــــــــــــضة استحاد األفريقي، ول نة الخبرا   
األفرينضة المةنضة احقوق المجق و فاةأ، والل نة األفرينضة لحقوق اإل مــــــــــــــاء والشــــــــــــــةوص، والبرلماء األفريقي، 

،  2030أللجال من م ل  ضراز أوجأ تقدم في تنجل  ممة عام  أجق  ضراز تقدم اشــاء    ا  الةنل هــد ا من
من أجق األلجال في أفرينضا  تةزيز أفرينضا  2040  أفرينضا التي  صـــــــــــــبو  لل ا وممة عام 2063وممة عام 

 م لمة ل لجال.

ة وعزز  الممثلة الخاصـــة مشـــا كت ا مم ال ماعة اسقتصـــادية لدول غرص أفرينضا وال ماعة اسقتصـــادي  - 63
ــض أفرينضا اخرالض لرق للتةاوء ضتى عام  ــة  لى الجري  الةامق  2022لدول و ــــ ــم م ت  الممثلة الخاصــــ . وا ضــــ

ــاعدة على   ــد األلجال للممــ ــا ي والةنل هــ ــادية لدول غرص أفرينضا لم افحة الةنل ال نمــ التاام لل ماعة اسقتصــ
ــادية لدول غرص  ــمن ألر ال ماعة اسقتصــــ ــات ا المتةلقة اإ  ا    كجالة أم  األلجال ااسعت ا  هــــ ــضا ــــ أفرينضا و ــــ

 __________ 

 (23) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Violence against children and 

adolescents in the time of COVID-19” (Santiago, 2020). 
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الةنل ال نمـا ي. وقدمت الممثلة الخاصـة ممـاةمة تقنضة  لى ال ماعة اسقتصـادية لدول غرص أفرينضا  ضما يتةل  
 .اإعداد التوجل ا  المتةلقة بزيا ات ا القمرية، تمشضا مم تروي  ا لن ج متاامق وبر ام ي لحماية المجق 

اصــــــة تنجل  مريمة المري  التي وهــــــةت ا مم ل نة الخبرا  األفرينضة المةنضة وواصــــــلت الممثلة الخ - 64
احقوق المـجق و فاةأ، امـا في ملم تـقديم الدعم التقني للوثال  الرلضمـــــــــــــــضة مـثق التةلضـقا  الةـامة التي اعتمـد  

)اس ــــــتغ ل   27)النزاعا  الممــــــلحة( والمادة  22مؤمرا اشــــــاء الملثاق األفريقي لحقوق المجق و فاةأ المادة 
ــنوية الث ثلن للملثاق األفريقي لحقوق المجق   ــة في اسضتجال اال كرر المــ ــا كت الممثلة الخاصــ ــي(. وشــ ال نمــ

، ضلث أصـــــــد   بضا ا مشـــــــتركا مم الل نة اشـــــــاء الماام 2020و فاةأ ال ي أ ضم في تشـــــــرين الثا ي/ وفمبر  
 .( 24) المتجشي والرا خ للةنل هد األلجال في المنمقة

ـ ت الممثـلة الخـاصــــــــــــــة متحـدـثة  لضمـــــــــــــــضة في منـتدر استحـاد األو وبي لحقوق المجـق اـل ي عقـد وكـا - 65
. و اعد المنتدر على صضاغة ا تراتض ضة استحاد األو وبي اشاء ضقوق المجق التي 2020أيلول/ بتمبر  في

 ا ، والتي تتضــــــــــــمن م افحة الةنل هــــــــــــد األلجال ااعت ا ةا  ضدر أولويات 2021صــــــــــــد   في آما /ما س  
 المواهض ضة المت.

ــتراتض لتأ لحقوق   - 66 ــا كت ا القوية مم م لو أو وبا ودعم ا لتنجل  ا ــــ ــة مشــــ ــلت الممثلة الخاصــــ وواصــــ
(، التي تتضـــــــــمن    ا  الةنل هـــــــــد األلجال كاولوية. وشـــــــــ م الم لُو على تنجل ةا  2021-2016المجق )

ضـــــــــــا  من أجق التنجل  على الصـــــــــــةلد م ل وهـــــــــــم مةايلر جديدة وتةزيز الدعم المقدم  لى الدول األع من
ــة في أعمال الل نة   ــاةمت الممثلة الخاصــــ ــا  للتةاوء وت ادل المةلوما . و ــــ الولني وعن لري  بنا  منصــــ
التوجل ضة المةنضة احقوق المجق التااةة للم لو، الم لجة ااإلشــــــراف على تنجل  اس ــــــتراتض ضة الحالضة ووهــــــم 

 (.2027-2022ا تراتض ضة ضقوق المجق )

وأقامت الممثلة الخاصــة شــراكة متلنة مم الممثق الخائ والمنمــ  المةني ام افحة است ا  اال شــر  - 67
ــتراتض ضة ةو تةزيز وتةبئة ج ود الدول، وك لم  ــراكة اس ـــ لمن مة األمن والتةاوء في أو وبا. وال دف من الشـــ

ــة  تةزيز ت ادل المةا ف والخبرا ، في  ـــــضاق ما يصـــــلح للتصـــــدي ل ت ا  ااألل جال. وكا ت الممثلة الخاصـــ
متحدثة  لضمــضة في منا ــ ة جا بضة للمؤتمر الحادي والةشــرين للتحالل من أجق م افحة است ا  ااألشــخائ،  

ضمـايـة  ”الـ ي   متـأ من مـة األمن والتةـاوء في أو وبـا. وأتـاضـت ةـ   المنـا ــــــــــــــ ـُة، التي عقـد  تحـت عنواء  
، والمؤتمُر فرصـــــا لتركلز “ل ي يشـــــ م است ا  ااأللجالالجئا  األكثر هـــــةجا  تمـــــلضض الضـــــو  على المل  ا

ــ   ــا كـة الــــــــــــــــــــــــــ وةو م ـال لم يةـالج ـاالقـد  الاـافي   -على جـاـ   المـل  من است ـا     57اةتمـام اـلدول المشــــــــــــ
 ال  ود الةالمضة لم افحة ة   ال ريمة. في

لى م موعة وواصـــــــــــــــلت الممثـلة الخـاصــــــــــــــة تةزيز تةـاو  ـا مم جامةـة الدول الةربـضة واتجـقت مة ـا ع - 68
ــتركة ما  األولوية لةامي  من ــاةمة  2022و   2021األ شـــــــــــمة المشـــــــــ ــة ممـــــــــ . وقدم م ت  الممثلة الخاصـــــــــ
، وكـاء  “ حو ممـة عمـق  قلضمـضة اشــــــــــــــاء اس تمـا  وال وـية القـا و ـضة”المؤتمر اإلقلضمي الةربي تحـت عنواء   في

قلضمي للشـــرق األو ـــض وشـــمال  . و ـــتضـــم الممثلة الخاصـــة والم ت  اإل2021المؤتمر قد عقد في أيا /مايو  
ــة  ــاء    ا  مما  ــ ــؤوء ال جئلن توجل ا  ل امةة الدول الةربضة اشــ ــضة األمم المتحدة لشــ أفرينضا التاام لمجوهــ

 اضت از األلجال الم اجرين في المنمقة.
 __________ 

عـــــــلـــــــى   (24)  -https://violenceagainstchildren.un.org/news/joint-statement-african-committee-expertsمـــــــتـــــــاأ 

rights-and-welfare-child-and-united-nations-special. 

https://violenceagainstchildren.un.org/news/joint-statement-african-committee-experts-rights-and-welfare-child-and-united-nations-special
https://violenceagainstchildren.un.org/news/joint-statement-african-committee-experts-rights-and-welfare-child-and-united-nations-special
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زاح  وفي تموز/يولضأ، تشــا كت الممثلة الخاصــة، والممثلة الخاصــة ل ملن الةام المةنضة ااأللجال والن  - 69
ــتمرا    ــ ة عن ضماية األلجال في المنمقة الةربضة أبرز  ا ـــــــ ــلح وجامةة الدول الةربضة في تن ضم منا ـــــــ الممـــــــ
الةنل هد األلجال في  ضاقا  ما قبق النزاح والنزاح وما اةد النزاح، ضلث ُبّلن تاثلر النزاح في ضقوق األلجال  

ن يخضــــــــــــــةوء لبرامج  عــادة اإلدمــاج، وكــ لــم  و فــاة م وفي األلجــال في مخضمــا  ال جئلن أو األلجــال الــ ي 
 ال  ود المب ولة لتحملن ضماية قد ة األلجال المتضر ين من النزاح على الصمود وتةزيزةا.

وواصـلت الممثلة الخاصـة تحديد م اس  التةاوء والدعوة مم المن ما  اإلقلضمضة في آ ـضا، وأمري ا  - 70
س بد من تاجلق اة  األ شـــــــــمة والزيا ا  المقر ة امـــــــــب  ال الحة،  ال تلنضة ومنمقة ال حر الاا يبي. وكاء 

ولان الممثـلة الخـاصــــــــــــــة واصـــــــــــــــلت الةمـق مم ةاتلن المنمقتلن لضــــــــــــــمـاء تـقديم الدعم م ل مرضـلة التةـافي  
 ا ت ا  ال الحة. اةد
 

 العمم ما المج ما المدني والمنظمات الد نية -  باء 
ل ا تشــــــــــــــا  ال الحة  لى ا اماي في الجضــــــــــــــا  المد ي المتاأ أد  تدابلر اسضتوا  الرامضة  لى وق - 71

للمشــــا كة في جمضم أ حا  الةالم، وك لم في الخدما  األ ــــا ــــضة المتةلقة احماية المجق، التي تقدم من ما   
الم تمم المد ي والمن ما  الدينضة الاثلر من ا. وفي هــــــو  ملم، وفي  ــــــضاق م كرة األمم المتحدة التوجل ضة  

ــا  المد ي وتةزيز اشـــــــاء ضماي  ــال التي اهـــــــملةت ب ا الممثلة الخاصـــــــة  ( 25) ة الجضـــــ ، أكد  أ شـــــــمة استصـــــ
ــلحة، اما في ملم من ما  الم تمم  مم ــحاص المصــــ ــةة من أصــــ ــرو ة تةبئة لالجة وا ــــ ــا  هــــ الدول األعضــــ

ة وا ــــــــتةراهــــــــ ا. وشــــــــا كت الممثل 2030المد ي والمن ما  الدينضة، في ال  ود الرامضة  لى تنجل  ممة عام 
الخاصــــــة في  ــــــلمــــــلة من ضلقا  الةمق المتةلقة االموهــــــوح   مت ا من ما  الم تمم المد ي واهــــــملةت  

 اا شمة اتصال مم أصحاص المصلحة المةنللن.

ــا كت ا مم من ما  الم تمم المد ي والمن ما  الدينضة من م ل عقد  - 72 ــة مشــ ــلت الممثلة الخاصــ وواصــ
ــا لت ادل المة  ــلضة أتاضت فرصــ ــاف فرئ  اجتماعا  فصــ ــتاشــ ــاء م اد ا  الم تمم المد ي الةالمضة وا ــ لوما  اشــ

 .التةاوء اشاء الةنل هد األلجال  ضما بلن ال  ا  الجاعلة في الم تمم المد ي الموجودة في جنض  و لويو ش 

وللتوعضة اشـــــــــاء أعمال األلجال في ة ا المـــــــــضاق، وتو ـــــــــضم التةاوء مم من ما  الم تمم المد ي  - 73
أللجـــال الـــ ين يقودوء التغللر في م تمةـــات م المحلضـــة، دعـــت الممثلـــة الخـــاصــــــــــــــــة أكثر والتواصــــــــــــــــق مم ا

من مــة ولنضــة  لى ت ــادل مبرات ــا في الةمــق مم األلجــال ك  ــا  فــاعلــة في الحلول الرامضــة  لى  140 من
 م افحة الةنل هد األلجال.

في  ـــــضاق الةمق اإل مـــــا ي وعزز  الممثلة الخاصـــــة تةاو  ا مم التحالل من أجق ضماية األلجال   - 74
، ال ي بدأ “س يزال غلر محمي  التمويق اإل مـا ي لحماية المجق”و ـاةمت في عملضة صـضاغة مشـروح اةنواء  

، وال ي أشــــــا   ضأ المؤلجوء  لى التاثلر غلر التنا ــــــبي لل الحة في األلجال  2020في تشــــــرين األول/أكتوبر 
 ضماية المجق أ ا ضة في اس ت ااا  اإل ما ضة.األكثر هةجا وشددوا على هرو ة هماء أء تاوء  

ومن الشـــــــــراكا  ال امة األمرر تلم التي تضـــــــــم من ما  قالمة على الةضـــــــــوية مةنضة االمجق ل ا  - 75
ضضــــــــو  عالمي وقمري قوي، وعلى  ــــــــبلق المثال، وقةت الممثلة الخاصــــــــة واألملن الةام للمن مة الةالمضة 

 __________ 

 .https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdfمتاأ على  (25) 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
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ةاوء من أجق تةزيز   مة األلجال وضمايت م من الةنل وزيادة المةرفة  لحركة الاشافة كتاص موافقة اشاء الت 
 الم تم ضة اشاء الغايا  المتصلة االةنل في أةداف التنمضة الممتدامة.

 
 العمم ما قطاع تكنولوجيا المعلومات والت الت -  جيم 

أولويا  الممثلة الخاصة.  س تزال مةال ة التحديا  التي تواجأ ضماية األلجال على اإل تر ت  ضدر   - 76
ويتمم تواجد األلجال على اإل تر ت اا أ أكبر من أي وقت مضى، وةو يتزايد أكثر امب  ال الحة. ويتناقص 
أيضـــا المـــن التي يمـــتخدم فل ا األلجال اإل تر ت ألول مرة. وما فتم م ت  الممثق الخائ يةمق مم استحاد 

م ن ب ا ل لجال اس ــــــتةا ة اةالم اإل تر ت لتةزيز ضمايت م،  الدولي ل تصــــــاس  س ــــــتاشــــــاف الاضفضة التي ي 
التمـــــلضم اا أ  قمة دمول  ضما يتةل  امـــــ مت م ودعم م. ويتواصـــــق الم ت  واستحاد الدولي ل تصـــــاس   مم

اصــو ة مشــتركة مم المنصــا  والشــ  ا  في ة ا القماح، ويتشــا كاء في تن ضم منا ــ ا  تركز على األلجال  
 لحماية األلجال على اإل تر ت ويمتاشجاء المنابر التي تتضح المشا كة المامو ة ل لجال. ك ز  من الحق

وتواصـــق الم ت  م اشـــرة أيضـــا مم شـــركا  تانولوجضا المةلوما  واستصـــاس  لج م كضفضة ا ـــتخدام   - 77
م الوصــــــول  لى األلجال للو ــــــالق المتاضة على اإل تر ت لمنم الةنل والتصــــــدي لأ واإلب   عنأ )اما في مل

الموا د، ومموط استصــال للممــاعدة والخدما  و  شــا    م دعم األقراء( لتحديد التحديا  في م ال الحماية  
 المتةلقة ااتصال م ااإل تر ت وتقديم التوجضأ التقني.

  
 إن اء اح جاز األطفال الم اجرين  -   خامسا  

متزايدة من األلجال المتنقللن، امن فل م األلجال الم اجروء  شـ د  المـنوا  القلللة الماهـضة أعدادا  - 78
وال جئوء ولالبو الل و  ال ين يمـــــــافروء امجردةم أو مم أ ـــــــرةم عبر البلداء والحدود. واأللجال، وس  ـــــــضما 

ــافرين دوء مرافقلن أو دوء وثال ، أو ال ين فُ  ــرةم أو عمن كا وا يقدموء الرعاية ل م، الممـــــــــ ــلوا عن أ ـــــــــ صـــــــــ
 اصو ة كبلرة لمختلل أش ال الةنل، واس تغ ل واإلي ا  واست ا .مةرهوء  

وس تمنم القلود المجروهة على المجر والتنقق المتصلة اال الحة األلجال من النضام برض   محجوفة   - 79
االمخالر وفي اة  األضضاء مملتة. و هـــــــافة  لى ملم،  ـــــــلدفم التاثلر اسجتماعي اسقتصـــــــادي المتو ـــــــض 
ــضة   ــا ضا كبلرا  لى ضالة من الجقر المدقم وال روف الم ضشـــــــــــ والمويق األجق لل الحة على األلجال عددا  هـــــــــــ

 الممتقرة التي يم ن أء تدفم  لى اتخام القرا  اشاء ة رت م. غلر

ــافروء امجردةم    100وُيحت ز األلجـــال الم ـــاجروء في أكثر من   - 80 بلـــد يومضـــا،  ــــــــــــــوا  كـــا وا يمــــــــــــــ
وفي الوقت  جمــأ، تقر الممثلة الخاصــة ااء ثمة تقدما يحرز في الوقل التد ي ي سضت از  .  ( 26) أ ــرةم مم أو

بلـدا   60األلجـال الم ـاجرين، مم وجود أمثلـة كثلرة على   ـاأ ضلول بـديلـة قـالمـة على الحقوق في أكثر من  
 في جمضم المنال .

الةـالمضـة المتةلقـة اـاأللجـال  ، تركز فرقـة عمـق األمم المتحـدة المةنضـة اـالـد ا ـــــــــــــــة  2021وفي عـام   - 81
المحروملن من ضريت م على    ـــا  اضت ـــاز األلجـــال الم ـــاجرين وتغتنم الجرئ التي يتضح ـــا تقلضم التقـــدم 

 __________ 

 (26) United Nations Network on Migration, “#ThereAreAlternatives to the immigration detention of 

children”. Available at https://migrationnetwork.un.org/videos/therearealternatives-immigration-

detention-children. 

https://migrationnetwork.un.org/videos/therearealternatives-immigration-detention-children
https://migrationnetwork.un.org/videos/therearealternatives-immigration-detention-children
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في اجتماح المنتدر المـضا ـي الر ضم الممـتور، فضـ  عن الةملضا    16و   10المحرز  حو تحقل  ال دفلن  
ــاء ال جئلن   ال ا ية لتنجل  استجاق الةالمي من أجق ال  رة  ا منة والمن مة والن امضة واستجاق الةالمي اشـــ

 .ومتااةت ما وا تةراه ما 

ــالة مم الشـــــــركا  على الصـــــــةد الةالمي  - 82 وواصـــــــلت الممثلة الخاصـــــــة تةزيز التةاوء اشـــــــاء ة   الممـــــ
المتحدة المةنضة واإلقلضمي والولني، اما في ملم الدول األعضـــــــا ر وأفرقة األمم المتحدة القمريةر وشـــــــ  ة األمم  

ـاال  رة وفريق ـا الةـامـق المةني بـبداـلق اسضت ـازر ومـ اد ة ضقوق المجـق في استجـاـقا  الةـالمـضةر وفري  المن مـا   
غلر الح ومضــة المةني اــالــد ا ـــــــــــــــة الةــالمضــة ل لجــال المحروملن من الحريــةر والمقر  الخــائ المةني احقوق  

 .مؤ ما  الولنضة لحقوق اإل ماء، من بلن من ما  أمرر اإل ماء للم اجرينر والمن ما  اإلقلضمضة وال 

وأكد  الممثلة الخاصــــة، اممــــاةما  من الجري  الةامق، الحاجة الملحة  لى    ا  اضت از األلجال   - 83
ــا  مم البلداء الــــــــــــــــــ   ــضا ـ ــا  ولنضة لوعضة   38الم اجرين م ل ضوا ات ا المتةلقة االمـ ــتةراهـ التي قدمت ا ـ

ــريةا  التي تح ر اضت از األلجال  . وتتخ  ا 2021عام  في ــة، مثق التشـــــــــــ ة  تلم البلداء تدابلر ملمو ـــــــــــ
الم اجرينر و ـضا ـا  ال  رة الشـاملة لل مضم والمراعضة ل لجال وللجوا ق بلن ال نمـلن التي تمـمح االحصـول  

ة، واإلقامة.  على الوثال ، والتةلضم، والخدما  الصـحضة، والةدالة، ومدما  ضماية األلجال والحماية اسجتماعض 
وتةزز تلم البلداء أيضـا آلضا  ضماية المجق عبر الولنضة، وتشـ م البدالق غلر اسضت از والبدالق الم تم ضة  

 وتنج   ل ق  راأ األلجال الم اجرين ال ين يحت زوء.

ــة في  - 84 ــ  والاجؤ والجةال من ضلث التالجة أةمضة ماصـــ ــي الةمق المنمـــ  عادة البنا  على  حو ”وي تمـــ
. و ــــــتمــــــتند فرقة الةمق التااةة ل مم المتحدة  لى ثروة الحلول البديلة القالمة 19-اةد جالحة كوفلد  “ضــــــقأف

ــا  فرقة الةمق التااةة ( 27) بلدا في جمضم المنال  60على ضقوق المجق الموجودة في أكثر من  . ويقوم أعضــــــــ
للةـدـيد من اإلجرا ا  إل  ـا  اضت ـاز    ل مم المتحـدة، والح ومـا ، ومن مـا  الم تمم المـد ي ـاالجةـق ـاالترويج

األلجال الم اجرين. و ـــتضـــملم فرقة الةمق التااةة ل مم المتحدة اا شـــمة الدعوة و ـــتةمق على مد ال مـــو   
ل  تجادة من الت ا ص التي أبرزةا ووثق ا على  ماق وا م المقر  الخائ المةني احقوق اإل ماء للم اجرين  

،  (29) ، واللو ضمــــــــــــــل( 28) (، والجري  الةـامـق التـاام لشــــــــــــــ  ـة األمم المتحـدة المةنضـة اـال  رةA/75/183)ا  ر  
 ، وم اد ة ضقوق المجق في استجاقا  الةالمضة، وك لم الممثلة الخاصة. ( 30) والتحالل الدولي المةني ااسضت از

  

 __________ 

 (27) International Detention Coalition, There are Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary 

Immigration Detention (Revised Edition) (Melbourne, 2015). 

  (28 ) United Nations Network on Migration, “Annex to policy brief: COVID-19 and immigration detention: what 

can Governments and other stakeholders do?” (February 2021). Available at 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/annex_to_policy_brief_on_atd_and_covid-19.pdf . 

 (29) UNICEF, “Alternatives to immigration detention of children” (New York, February 2019). 

 (30) International Detention Coalition, “Room for hope: International Detention Coalition briefing note – 

an overview of promising alternatives to detention in the era of COVID-19” (Melbourne,  

October 2020)ــا الصــــــــــــــجحــة الشــــــــــــــ  ضــة   ر  End Immigration Detention of Children, ‘There areوا  ر أيضـــــــــــــ

alternatives’, web page (https://endchilddetention.org/solution/there-are-alternatives/). 

https://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://endchilddetention.org/solution/there-are-alternatives/


A/76/224  

 

21-10227 17/19 

 

 الحم وج ات فاعلة لل غيير اإليجابي األطفال بوصف م جزءا من   -  سادسا  
يشـــــ ق تةزيز ثقافة تقوم على المشـــــا كة ال ادفة ل لجال أولوية للممثلة الخاصـــــة. وفي آما /ما س  - 85

تقريرا اةنواء  2021 اإلي ــــابي  تحــــديــــد لم ــــاد ا  األلجــــال  ”، أصـــــــــــــــــد  م تب ــــا  األلجــــال كةوامــــق للتغللر 
، تبرز  ضأ م اد ا  المشـــــــا كة “مق ال مضم ويوفر الصـــــــحةالمنال ، من أجق عالم مال من الةنل يشـــــــ  عبر

بلـدا. وكثلرا مـا يقود األلجـال الم ـاد ا  التي تركز على الممـــــــــــــــالـق التي   83من مـة في    246ب ـا    التي تقوم
ــا كة والتم لن. ويجلد   ــدي لأ واإلب   عنأ، وك لم على المشــــــ يحددو  ا كاولويا  تتةل  امنم الةنل، والتصــــــ

ــا ف ــم  ماقا  التقرير أيضـــــ ــضا  لتوفلر ضماية أو ـــــ ــا كة األلجال ويقدم توصـــــ ي تحديد است اةا  المتةلقة امشـــــ
ــا ، وكـضاـ ا  األمم المتحـدة والقمـاح الخـائ. ويقوم م ـت  الممثلـة  في الم تمةـا  المحلـضة، والـدول األعضــــــــــــ

 الخاصة أيضا اإعداد  مخة  قمضة وتجاعلضة لتةزيز و براز أعمال األلجال وم اد ات م.

وكما و د في التقرير، يشــ ق األلجال االجةق جز ا من ضق مشــ لة الةنل  ف م يةملوء مم صــا ةي  - 86
القرا ا  والح ومــا ، ويــدعموء م تمةــات م المحلضــة، ويبنوء قــد ات م وقــد ا  أقرا  م، وين ضــــــــــــــوء اــال حو   

ت م م ل ال الحة لدعم ويةبروء عن أ جمــ م. وتبلن الت ا ص التي جرر تحللل ا أء األلجال زادوا من مشــا ك
أقرا  م وم تمةات م المحلضة من أجق منم الةنل هــد األلجال والتصــدي لأ واإلب   عنأ. وتشــلر النتالج  لى 
تحول  ريم من المشا كة دوء استصال ااإل تر ت  لى المشا كة عن لري  اإل تر ت وتمترشد ب ا ا تراتض ضة  

ــة للتةامق مم قماح اإل تر ت ــتخدام األلجال    الممثلة الخاصــــــ ــق لاضفضة ا ــــــ ــول  لى ف م أفضــــــ من أجق الوصــــــ
 للو الق المتاضة على اإل تر ت لتةزيز ضمايت م.

ويبرز التقرير أيضــا الدو  الحا ــم ال ي تؤديأ شــ  ا  األقراء في منم الةنل والحماية منأ، وفي دعم  - 87
األلجال ا مرين اخدما  اإلب   الصــــــحة الةقلضة. ويبلن الممــــــح أء األلجال يقوموء بدو  أ ــــــا ــــــي في  بض 

وموا د الحماية، وأ  م يثقجوء أقرا  م اشــاء الةنل وأ  م يمــاعدوء اةضــ م اةضــا في  د اش أ  م هــحايا للةنل  
أو كا وا هـــــــحايا لأ. وعلى  حو ما أشـــــــلر  لضأ، يد ش األلجال اضتضاجات م الخاصـــــــة في م ال الصـــــــحة الةقلضة 

م اةضــا من م ل شــ  ا  األقراء والجضــا ا  ا منة،  ــوا  عند استصــال  واضتضاجا  أقرا  م، ويدعموء اةضــ  
ااإل تر ت أو دوء استصـــال ب ا. وةم يةرفوء أيضـــا ضدودةم ويج موء الحاجة  لى التواصـــق مم مدما  الحماية  

لممثلة المنا ــ ة من أجق الحجاع على صــحت م الةقلضة. وتمــاعد ة   اإلجرا ا  على  ثرا  الدعوة التي تقوم ب ا ا 
 .الخاصة اشاء توفلر  م ا ضة ضصول األلجال على مدما  الصحة الةقلضة 

ــملم ب ا األلجال ااعت ا ةم عوامق تغللر، دعت الممثلة الخاصـــــــــة   - 88 وبغضة تةزيز األعمال التي يضـــــــ
األلجال من جمضم المنال  ال ين يةملوء في ممــــــــــالق الصــــــــــحة الةقلضة  لى ت ادل أشــــــــــرلة فلديو تتضــــــــــمن  

م اشــــــاء تحمــــــلن الصــــــحة والرفا  الةقلللن. وقد جرر تقا ــــــم أشــــــرلة الجلديو مم الدول وقادة الةالم توصــــــضات 
منا ــ ة   ضةة الممــتور اشــاء الصــحة الةقلضة م ل المنتدر المــضا ــي الر ضم الممــتور ومن م ل القنوا   في

 .الرقمضة للممثلة الخاصة الم ر ة للتوعضة اشاء أعمال األلجال في ة   الم اس 

وم ل الجترة المشـــمولة االتقرير، شـــا كت الممثلة الخاصـــة في الةديد من األ شـــمة التي شـــا ش فل ا  - 89
لجق من م ل قنوا  وأماكن وفرئ مختلجة   48  000ألجال، اما في ملم من أجق الوصــــــول  لى أكثر من  

ا، امـا في ملـم القمـة    مـت من قبـق من مـا  الم تمم المـد ي وكضـا ـا  األمم المتحـدة أو اـاسشــــــــــــــتراش مة ـ 
ــت من ما    ــم أكبر  ـ ــت الابرر، وةو تحالل يضـ ــ اص المـ ــ اص التي عقدةا تحالل من ما  الشـ الةالمضة للشـ
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. وشــــ ةت المشــــا كلن في القمة على اتخام  جرا ا  لمنم الةنل هــــد األلجال  ( 31) يقودةا الشــــ اص في الةالم
ية لتثنض  أقرا  م اشــاء الةنل وتد ي  الشــ اص  والتصــدي لأ. وقد أعمى األلجال والشــ اص المشــا كوء األولو 

 على كضفضة اإلب   عن الةنل و بلأ، مم ال قا  ملتزملن ااتخام  جرا ا  ملمو ة في م تمةات م المحلضة.
  

 سبم المضي قدما  -  سابعا  
ــادـية للةنل هــــــــــــــد األلجـال ال  ود الرامـضة  لى تنجـل  ممـة   - 90 تقوض التاـالض  اسجتمـاعـضة واسقتصــــــــــــ
ــلبي والمويق األجق   2030 عام ــتدامة. ويةوق التاثلر المــــ وتةوق  ضراز تقدم  حو تحقل  أةداف التنمضة الممــــ

للةنل على  ما  األلجال  م ا ات م ألء يصــ حوا موالنلن مشــا كلن ومنت لن، مما يحرم الدول من  أس مال  
مةال ة آثا  الةنل هـد األلجال عبئا ثقل  اشـري ضلوي. ويلقي ا ـتمرا  الضـغض الناجم عن اسهـمرا   لى 

على   م الصــــــــــــــحـة والتةلضم والرعـاـية والةـدالـة في الـدول، ممـا يحرف وج ـة الموا د الـناد ة التي يم ن   جـاق ـا 
 على  حو أفضق في أماكن أمرر.

الةنل ومن أجـق التة ـلق ـاإضراز تـقدم  حو تحقل  األةـداف، ين غي  دمـاج ال  ود الرامـضة  لى    ـا    - 91
هـــــــــــــــد األلجـال في كـق ممـة   مـالضـة ولنضـة. والوقـايـة ةي أ  م لريقـة إل  ـا  ةـ ا الةنل، وةنـاش م موعـة 
ــا   متزايدة من األدلة المتاضة إلث ا  الن ج الناجحة التي تتمــــم أيضــــا اا خجاض تالجت ا  مــــبضا. و ــــلؤدي أيضــ

ــقة  لى مةال  ــم ممة   مالضة ولنضة متااملة ومتةددة القماعا  ومتمـ ــ اص الةنل، مثق الجقر، وعدم وهـ ة أ ـ
 المماواة، والتمللز بلن ال نملن، وال  رة، واس ت ةاد، واألزما  اإل ما ضة، من بلن تحديا  أمرر.

 19-وقد تؤدي القلود المالضة المجروهــــــــة على الح وما  التي يحتمق أء تاتي  تض ة ل الحة كوفلد - 92
ــا     لى تراجم ال  ود الرامضة  لى تةزيز توفلر الخدما  اسجتماعضة ل لجال، و ـــلتةلن على  ا ـــمي المـــضا ـ

أء يقتنةوا ااأل ــ اص اسقتصــادية الوجل ة للحجاع على التمويق المخصــص لتلم الخدما . واأل ــاس المنمقي 
ــبضا على الوقاية   ــتمرا  التمويق يتمثق في الجرق بلن الجوالد الواهــــحة لم جاق المتواهــــم  مــ األكثر وجاةة س ــ

وةو األ ــــــــــــاس المنمقي ال ي   -ةنل والتاالض  ال اللة القصــــــــــــلرة والمويلة األجق للتقاعو عن الةمق  من ال
 ين غي ا تخدامأ إلقناح الح وما  برصد المخصصا  ال زمة.

ــتثما  في  أس المال ال شـــــــري من أجق تةاف قاد   ”وقد ضدد البنم الدولي في تقرير  المةنوء   - 93 اس ـــــ
، دو  المالضة الةامة في بنا  وضماية  أس  2021، ال ي صـــــــــد  في عام “ة الةامةعلى الصـــــــــمود  دو  المالض 

المال ال شــري في الوقت ال ي تمــةى  ضأ البلداء  لى التةافي من ال الحة. ودعا البنم الدولي الح وما   لى 
)في قماعا   هماء كجاية وكجا ة وا تدامة اإل جاق الةام على الخدما  التي تدعم تاوين  أس المال ال شري 

،  2021مثق الصحة والتةلضم والحماية اسجتماعضة(، وس  ضما م ل فترا  التقشل المالي. وفي ضزيراء/يو ضأ  
، قدمت  “تمويق التةافي الشــامق لل مضم لمصــلحة األلجال  دعوة  لى الةمق”أصــد   اللو ضمــل تقريرا اةنواء  

اسجتماعضة في اإل جاق الةام، ضتى في مواج ة الركود  ضأ أيضـا األ ـ اص الداعضة إلعما  األولوية للقماعا   
 اسقتصادي والتحديا  المالضة.

ــة مم الشــــــــــــــركــا ، امــا في ملــم الــدول، ومن ومــة األمم المتحــدة،  - 94 ويةمــق م تــ  الممثلــة الخــاصـــــــــــــ
ــ اص والمؤ ـــمـــا  المالضة، واألو ـــاط األكاديمضة ومن ما  الم تمم المد ي ل مم وتةزيز األدلة المتةلقة ااأل  ـ

 __________ 
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ــركا  في التنمضة  ــد الدعوة لدر الح وما  والشـ ــترشـ ــتمـ ــد األلجال. و ـ ــتثما  إل  ا  الةنل هـ الداعضة  لى اس ـ
ــدي  ــد األلجال والتصـــــــــــ ــماء  دماج التمويق الاافي لمنم الةنل هـــــــــــ ــتثما  لضـــــــــــ ــ اص الداعضة ل  ـــــــــــ ااأل ـــــــــــ

وضمـاـية المجـق والرعـاـية  ملزا ـضا  قمـاعـا  مـثق الصــــــــــــــحـة )امـا في ملـم الصــــــــــــــحـة الةقلـضة(، والتةلضم،   في لـأ
 اسجتماعضة، والةدالة، و  م الحماية اسجتماعضة الشاملة لل مضم.

ــالح األلجـال ـتامر كثلرا   19-وتثـبت جـالحـة كوفـلد - 95 وةو تحول   -أء  جرا  تحول في النمومج لصــــــــــــ
ومـقدمي الرعاية   يتةـامق مم اإل ـجاق على الخـدما  اسجتمـاعـضة المتاـامـلة وتدابلر الحمـاية اسجتمـاعـضة ل لـجال

ل م ااعت ا   ا ــتثما ا  االغة األةمضة لتحقل  تةاف شــامق لل مضم وقاد  على الصــمود وممــتدام اةد ا حمــا  
ال الحة. وتدعو الممثلة الخاصـة جمضم الدول  لى هـماء أء ينة و تحول النمومج ة ا في كق ممة ولنضة  

أقصـــــــى ضد مم ن االنمـــــــ ة  لى كق لجق ومن يرعا ، للتنمضة والتةافي اسقتصـــــــادي من أجق زيادة تاثلر   لى 
 وهماء عدم ترش أي أضد ملل الرك .

 


