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 :مقدمة

األ  الساحل  منطقة  في  األطفال  األ إفريقي  يتعرض  من  العديد  وال لى  ممي ،  نتهاكاتضرار  انتشار    تبعضها  بسبب 

ن االنتهاكات  أضرار املتعلقة بالتغير املناخى من جفاف وتصحر، وليس من شك  لى األ إالجماعات الرهابية، بالضافة  

شد األسباب خطورة ملا ينتج عنها  أ التي تحدث في حق األطفال بدول الساحل نتيجة العنف والرهاب في املنطقة هي من  

 نقطاع عن التعليم والدراسة املنتظمة.  عن ال من موت وجوع وتشرد، وتجهيل ناتج 

  " "اليونيسيف  ملنظمة  في احضائية حديثة  )أوجاء  يقرب من  ما  االفريقي  5ن هناك  الساحل  دول  في  ( ماليين طفل 

أل ) تعرضوا   ) والنيجر  ومالى،  فاسو،  عام  بوركينا  واختطاف    2020عمال عنف خالل  األطفال  شملت هجمات ضد 

 
 
نضمام للجماعات املسلحة هناك، كما يتعرضون للقتل والتشويه واالعتداء الجنس ي، حيث  لل   وتجنيد األطفال قسرا

الذين أ واملسلحين  التمرد  وحركات  املسلحة  الجماعات  قبل  من  تتوقف  لم  املنطقة  في  األطفال  ضد  الهجمات  ن 

العرق   بسبب   أيتصارعون 
 
أيضا الحصائية  وبحسب  املوارد،  على  يتنافسون  عن   و  املتحدة    الصادرة  األمم  منظمة 

(  571فريقي لتسجل )قد ازدادت وتصاعدت في دول الساحل األ   2019ن الهجمات خالل عام  إلألطفال " اليونيسيف" ف

 .  2017حالة عام  386و  2018حالة انتهاك عام  544حالة تعرضت النتهاكات جسيمة ضد األطفال مقارنة ب  

القاعدة وتنظيم داعش تركزت على أإن   املنتمين لتنظيم  غلبية االعتداءات من جانب الجماعات الرهابية املسلحة 

التجارة   طرق  على  التعدين  أاالستيالء  مناجم  على  السيطرة  دول  أو  في  مشورعة  غير  أنشطة  بتوسيع  للقيام  و 
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ن األطفال الناجين من  أفريقيا، وفي ظل حاالت القتل الجماعي هذه نجد  أوالنيجر التي تقع غرب    ،ومالى ،بوركينافاسو

 
 
 ح. هم لعائالتهم بسبب العنف املسلد غير معروف بسبب فق القتل يواجهون مصيرا

   –ن تزايد مستوى العنف يضاعف من سوء التغذية  إ
 
مما    من الغذائي،كما يضاعف من مستويات األ   –  املرتفعة أصال

 لى زيادة األعباء على العائالت الضعيفة في املجتمعات املحلية.  إيؤدى 

لى تشرد  إمر الذى أدى  عمال العنف باملنطقة فقد زادت معدالت النزوح الداخلى بمنطقة الساحل، األ أزدياد  ونتيجة ل 

 أ  ( 330)كثر من  أ
 
ثرت  أعمال العنف قد  أن  أألف إلى البلدان املجاورة. كما    (100) ، إضافة إلى فرار  لف شخص داخليا

 
 
 .  نحاء املنطقة أفي الخدمات التعليمية والصحية في جميع  بشدة أيضا

كشفت التقديرات  و  من النزاعات املسلحة والرهاب الذي ألحق انتهاكات بحقوق األطفال،تعاني  ساحل أفريقيا فدول  

  أن عدد
 
 م. 2018طفل لعام    (700ب )ملنظمة "اليونيسف"  األطفال الذين يلقون حتفهم في رحلتهم للهجرة  تبعا

 بسبب تغير  سلبت حقوقهممليون طفل في دول الساحل الفريقي    (7.2)مليون شخص بينهم  (  13.5)ن هناك  أغير  

هذه    ازدادت   2021وفي عام    ا هم من األطفال.ن ربع املهاجرين في أفريقيأاملناخ والفقر، والنزاعات، وكشفت التقارير  

 (.  %64)  بمعدل النسبة

 . 2019نتهاكات عام من ال  ةألنواع مختلف  تعرضواهناك أكثر من نصف هذا العدد من األطفال و 

تعرض ال   كما  عمليات  غير  التغذية،  لسوء  طفل  مليون  من  التي  أكثر  وال   تعرضتختطاف  الفيتات  عتداءات  لها 

طالبة في "شمال    (300)ألكثر من    ، حيث كانت هناك عملية خطف  2021خرهن في  آخالل فترة إختطافهن، و الجنسية  
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وتعاليم   القتال،  تعلم  يجبروا على  بأنهم  العمليات،  الناجيين من هذه  بعض  نيجيريا" وكشف  أجل   الزواجغربي  من 

 
 
 من زعماء هؤالء الجماعات األرهابية.  إعدادهن للزواج قسرا

قبضت شرطة "نيجيريا" على عدد من السيدات الذين يتاجرون باألطفال، حيث يقمن بممارسة الرذيلة    2015في عام  

 .  السنين التاليةعداد خالل األ  تتضاعف  وقد  ،نجاب األطفال وبيعهمل 

" تدهور الوضع، حيث إزدادت بمقدار ثالث أضعاف على مدار  19-مع وجود كوارث طبيعية، وجائحة فيروس "كوفيدو 

 .ةال يحسدون عليه باملر  س ئلثالث سنوات املاضية، وأصبح األطفال في وضع ا

وأثبتت الدراسات والتحليالت وجود عدة انتهاكات بحق األطفال ، فمع وجود جماعات إرهابية في الدولة واندالع القتال  

 دون أ
 
ب أو أم ، واآلخرون تجردوا من  ، وتدهور حال البالد ، كل ذلك أدى إلى تشرد األطفال ، فابلعض منهم بقي وحيدا

 حقوقهم بوصفهم أطفال ، ووجدوا أنفسهم في حالة من الدماء والقتال.  

التي تمنع   الروتينية والرعاية للوالدة وغيرها من خدمات الرعاية الصحيةالجنسية والنجابيةكما تم وقف التطعيمات  

الوباء إلى زيادة أزمة نقص    ىوكذلك أد ،لتهاب الرئوي السهال، أو الاألطفال من املوت؛ بسبب أمراض مثل املالريا، أو  

 وسوء التغذية، حيث تعد مستويات سوء التغذية في البالد من بين أعلى املعدالت في أفريقيا. الغذاء

قيد فقدان اليرادات وارتفاع أسعار السلع األساسية بسبب تكما أدت تلك الكوارث وجائحة فيروس " كورونا " إلى  

من زيادة ممارسة    الفتيات   األطفال مخاطر صحية أعلى، وتعاني  يواجهوفي ذلك  الحركة العاملية لألستيراد والتصدير،  

ا شديدتشويه األعضاء التناسلية، وزواج األطفال، والعنف املنزلي، ويواجه األ   طفال فقر 
 
 .ا

طفل، وفي السودان يعاني    ( 191.000)هجر  بموزمبيق فقد  ديلغادو"    " كابوفي إقليم  ونجد أنه نتيجة اشتداد الصراع ،  

-فيروس "كوفيدو هناك باألضافة إلي إنتشار مرض شلل األطفال البري،    ةاألطفال من األزمات املتالحق( مليون من  5.4)

 الكوليرا. و " ،  19

لة التي يتلقونها من قبل شعوب الدول  ( دولة بإغالق حدودها في وجه األطفال املهاجرين، غير تلك املعام99كما قامت ) 

 األخرى والتمييز والكراهية.  

فور " أوضحت   ومالى    "هنريتا  فاسو  بوركينا  دول  ان  اليونيسيف"   " للطفولة  املتحدة  األمم  ملنظمة  التنفيذية  املديرة 

، مما يضع مستقبل جيل 19-والعنف املسلح والفقر املدقع والجوع واآلن كوفيدوالنيجر بها حالة من عدم االستقرار  

 ."كامل من األطفال والشباب في خطر
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مليون طفل معّرضون لخطر الهزال، بزيادة    2.9أجبروا على الفرار من منازلهم، ووأضافت أن أكثر من مليون طفل  

مليون طفل خارج املدرسة )وهو أكثر من ضعف ما كان عليه منذ   20، وأكثر من   2020عّما كان عليه بداية عام  20%

الفتيات بشكل متزايد لالس  2.3بداية الجائحة(، و إلى الدعم مع تعّرض  تغالل الجنس ي والزواج  مليون طفل بحاجة 

 .املبكر والحمل

ليناقش    ؛ للتنمية وحقوق النسان  التقرير الذي تصدره وحدة الدراسات األفريقية بمؤسسة ملتقي الحوار   هذايأتي  

إنتهاكات حقوق الطفل في دول الساحل األفريقي ويبدأ بأستعراض تاريخ األهتام بحقوق الطفل ومن ثم وضع األطفال  

 الساحل ومظاهر النتهاكات التي يتعرضون لها وجهود املنظمات  والحكومات من أجل الحفاظ على حقوقهم.في دول 

 

 
 
القرن العشرين كان هناك تطورا الثاني من  اتفاقيات    في النصف  في مجال وضع 

نسان وحقوق الفئات الضعيفة والتي منها فئة األطفال  ليات لحماية حقوق الآو 

لى رعاية من مختلف الجوانب االجتماعية والتعليمية والصحية، وقام  إالتي تحتاج  

جل حماية حقوقها على املستوى  أاملجتمع الدولى بتوجيه عنايته لهذه الفئة من  

 قليمى والداخلى للدولة.  الدولى وال

نشاء منظمة دولية لرعاية الطفولة  إقيات الدولية والقليمية لحماية حقوق الطفل، وتم  تفا برمت العديد من الأفقد  

تفاقيات حماية  إتعرف بمنظمة اليونيسيف والتي تختص بمتابعة حقوق الطفل وواقعه ومدى التزام الدول بتطبيق  

العإالطفل التي قامت باالنضمام   امة " قرارات وتوصيات هامة  ليها، كذلك أصدرت أجهزة األمم املتحدة " الجمعية 

 تتعلق بمجال حماية حقوق الطفل. 

 فريقي لحماية حقوق الطفل  النظام األ 

تفاقيات واألجهزة العلمية لحماية حقوق الطفل، فبعد انضمام معظم هذه الدول  لى الإفريفيا  أانضمت معظم دول  

تفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، عقدت من جانبها اتفاقية إقليمية لحماية حقوق الطفل تسمى لى الإاالفريقية  

  بحقوقه   التمتع   في   بحقه   الفريقي   للطفل   امليثاق   هذا   اعترف   حيث فريقي لحماية حقوق الطفل ورفاهيته امليثاق األ 

  .الدين   أو   الجنس،   أو   اللون،   أو   العرق،   بسبب   تمييز   دون   العالم،   أطفال   باقي   غرار   على   منقوصة   غير   كاملة 

: تاريخ االهتمام بحقوق 
ً
 أوال

حمايته  فل بينالطفل ) الط

 وتهديده(



 

 

6 

 

  بيع   بشأن   الطفل   حقوق   باتفاقية   امللحق   الختياري   البروتوكول   على   الفريقية   القارة   دول   معظم   صادقت   وقد 

  إلى   الفريقية   الدول   غالبية   انضمت   ذلك   جانب   إلى   الباحية،   واملواد   البغاء   في   األطفال   واستغالل   األطفال 

   املسلحة.   النزاعات   في   األطفال   اشتراك   بشأن   الطفل   حقوق   التفاقية   االختياري   البروتوكول 

  القارة   في   الطفولة   أوضاع   تقييم   أجل   من   ورفاهيته   فريقي ال   الطفل   حقوق   حماية   جل أ   من   لجنة   تشكلت   كما 

     . الطفل   لحقوق   الفريقي   امليثاق   في   الواردة   الطفل   حقوق   بحماية   األعضاء   الدول   إلتزام   مدى   على   والوقوف 

  املنظومة   مع   الطفل   حقوق   بحماية   الخاصة   الداخلية   القانونية   ملنظومتها   الفريقية   الدول   تكييف   إطار   وفي     

  من   جملة   بإصدار   الدول   هذه   قامت   إليها،   انضمت   التي   الطفل   حقوق   لحماية   والقليمية   الدولية   القانونية 

   رى. أخ   وألغت   بعضها،   وعدلت   الطفل،   حقوق   حماية   مجال   في   الجديدة   القوانين 

  معظم   في   الطفل   يزال   ال   حيث ، العملى   وليس  النظري   املستوى   على  الطفل   حقوق   بحماية   االهتمام   تم   نه أ   هنا   نجد 

   يعاني   الفريقية   الدول 
 
   نقصا

 
   وإمكاناته.   وخياراته   بحقوقه   االنتفاع   من   وتمكينه   تمتعه   في   فادحا

 
  أن   نجد   فمثال

  في   يولد   الذى   بالطفل   مقارنته   عند   سنة   ( 26)   بنحو   قل أ   حياة   يعيش   ن أ   له   يتوقع   النيجر   في   يولد   الذى   الطفل 

  عليها   يحصل   سوف   التي   تلك   من   مرة   ( 53)   بنحو   تقل   حياته   خالل   استلهالكها   له   املتاح   السلع   ن أ   كما   ، الدنمارك 

   الدنماركي   الطفل 
 
   . مثال

   فريقي ال   الطفل   حقوق   مهددات 

  القانونية   والنصوص   تفاقيات ال   رغم   ، الدول   معظم   في   سوى أ م   وضع   هو   فريقيا أ   بدول   للطفولة   العام   الوضع   ن إ 

  من   العديد   وشيوع   انتشار   نتيجة   وذلك   ، الصدد   هذا   في   الحكومات   جهود   ورغم   ، ليها إ   نضمام وال   وضعها   تم   التي 

  والتى   عديدة   أسباب   لى إ   ذلك   جع ر وي   وحقوقهم   منهم أ ب   األطفال   تمتع   دون   حالت   التي   األمنية   والتهديدات   املخاطر 

  وسوء   والجوع   الفقر   وانتشار   خر، آ   لى إ   حين   من   تندلع   صراعات   في   القارة   غرقت أ   التي   األجنبية   التدخالت   ، منها 

   يلى.   كما   التهديدات   هذه   وتأتي   املناخ،   وتغير   البيئي   الوضع   وتدهور   االقتصادية   األوضاع 

 

 

تدهور البيئة الحروب األهلية

مهددات حقوق 
الطفل األفريقي

تجارة البشر العنف
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   :   االهلية   الحروب  .1

  حقوق   تهدد   التي   االستقرار،   عدم   زمات أ و   أهلية   حروب   من   طويلة   عقود   منذ   فريقى ال   الساحل   منطقة   تعانى 

  تشير   حيث   ، الحروب   تلك   ضحايا   ويصبحون   ضعيفة   بطبيعتها   تعتبر   التي   األطفال   فئة   وخاصة   نسان ال 

.   وفاة   500  بمعدل   أي   ،   1990  عام   منذ   طفل   مليون   ( 2)   من   كثر أ   ل ت مق   لى إ   االحصائيات 
 
   يوميا

  الصراعات   هذه   عن   الناتجة   واملجاعات   مراض األ   انتشار   بسبب   و أ   الحروب   في   العشوائي   القتل   عمليات   ونتيجة 

   .   يعيلهم   ملن   األطفال   من   الكثير   يفقد   الصراع   طراف أ   ترتكبها   التي 

   نفسه   يجد   البقاء   يختار   و  الصراع   منطقة   في   يوجد   الذي   الطفل  ن أ   كما 
 
  الصراعات،   هذه   في   نخراط ال   على  مرغما

  األطفال   من   ( % 60)   نحو   قدر   حيث   هلية، األ   للحروب   املميزة   الظواهر   من   ، الجنود   فارقة األ   األطفال   ظاهرة   وتعد 

   وغندا أ   في   بلغ   فقد   ، عام   14  ب   فريقي األ   الساحل   دول   في   هلية األ   الحروب   في   املنخرطين 
 
  املقاتلين   عمر   متوسط   مثال

     .   سنة   12.9  هلية األ   والحروب   النزاع   في   املنخرطين 

   البيئة.   تدهور  .2

  حقوق   تهدد   والتصحر   والعواصف   والفياضانات   الجفاف   مثل   الدول   بهذه   املوجودة   البيئة   حالة   تدهور   إن 

  مراض واأل   الجلد   مشاكل   مثل   خطيرة   صحية   مشكالت   معها   تجل   والفيضانات   الجفاف   نوبات   ن أ   حيث   الطفل، 

  مثل   وبئة واأل   مراض األ   انتشار   في   سريع   ثر أ   لها   البيئية   التهديدات   تلك   ن أ   كما   واملياه،   الصحي   بالصرف   املرتبطة 

  نسبة   على أ   2008  عام   فريقيا أ  دول   سجلت   ولقد   مناعتهم،  ضعف   نتيجة   األطفال   فئة   تمس   التي   سهال وال   الكوليرا 

  عن  أعمارهم  تقل  الذين  لألطفال  وفاة  حالة  مليون  1.3 بين  من  ( % 70)  قدر  فقد  سهال، ال  بسبب  األطفال  لوفيات 

  دوية األ   توفير   عن   وعجزها   الدول   تلك   من   الكثير   فقر   هو   ال األطف   على   املعاناة   تلك   من   يزيد   وما   سنوات.   خمس 

   ، الشائعة   مراض األ   ضد   األطفال   لتطعيم   الالزمة   واللقاحات 
 
  مستشفيات   من   الصحية   الهياكل   ضعف   عن   فضال

   طبية.   طقم أ و 

  األطفال   وعلى   عامة   بصفة   الغذائي   نسان ال   من أ   على   خطيرة   ثار آ   عنها   ينتج   املناخية   والتهديدات   الصدمات   ن إ 

  ثيوبيا أ   مثل   الدول   بعض   أطفال   يضطر   فريقي األ   الساحل   بدول   سر األ   موارد   على   ثار اآل   لتلك   ونتيجة   خاص   بوجه 

 سرة. األ   دخل   رفع   جل أ   من   والشوارع   املزارع   في   العمالة   ملمارسة   مبكر   وقت   في   الدراسة   مغادرة   لى إ 

   العنف  .3

  والعقاب   كالتعذيب   الجسدى   العنف   مثل   العنف   وصور   شكال أ   جميع   من   افريقيا   دول   أطفال   معظم   يعانى 

   جنس ي.   والعنف    واملهينة،   القاسية   ملة ا واملع   الجسدى 

  الطفل   ينتقل   وعندما   الجيران،   أو   األقارب   أو   الوالدين   أحد   فيه   يتسبب   الذى   سري األ   العنف   شراك   في   الطفل   يقع 

  املدرسة،   محيط   ومن   والداري   التعليمي   الطاقم   قبل   من   املمارس   العنف   وطأة   تحت   أخرى   رة م   يقع   املدرسة   إلى 
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  من   وحتى   الفدية   أجل   من   االختطاف   وعصابات   املنحرفون   يمارسه   الذي   الشارع   في   العنف   من   الطفل   يعاني   كما 

 .واملخدرات   األدوية   ومستهلكي   مروجي   طرف 

  في   ن بحقوقه   الفتيات   تمتع   فرص   تقل   فريقية ال   املجتمعات   من   الكثير   في   توجد   التي   التخلف   لحالة   ونتيجة 

  بعض  وفي   ذلك   وغير  والثمار  املياه   كجلب   سرة األ   أعباء   تحمل   خالل   من   ن معاناته  وتزيد  ، والغذاء  والصحة  التعليم 

  ن واستغالله   ن حقوقه   انتهاك   مخاطر   من   يزيد   مما   املنازل   في   كخادمات   و أ   املزارع   في   للعمل   ن به   الزج   يتم   األوقات 

   . الرهابية   والجماعات   املتصارعة   العصابات   طرف   من   الصراعات   في   ضغط   كأوراق 

  تعدي   شكل   يّتخذ   الذي   الجنس ي   العنف   1994  سنة   الصادر   إفريقيا   في   الحقوق   تقرير   صّنـف   املثال   سبيل   فعلى   

  الكونغو   هورية جم   غرار   على   الفريقية   الدول   من   عدد   في   خطير   كمشكل   املدارس،   في   الفتيات   على   جنس ي 

  سنة   أخرى  مرة  التقرير  سجل  سنوات،   10 مرور  وبعد  زامبيا؛   السودان،  إفريقيا،  جنوب  نيجيريا،  الديموقراطية، 

2005 ،   
 
   تقدما

 
  الفريقية   الدول   طرف   من   املدرس ي   الوسط   في   الفتيات   ضد   الجنس ي   العنف   تهديد   ملعالجة   طفيفا

 .املعنية 

 

   البشر   تجارة  .4

  الخصوص،   وجه   على   الجنسين   من   األطفال   وفئة   فريقي ال   االنسان   لحقوق   تهديد   بالبشر   التجارة   ظاهرة   تشكل 

  والدعارة   املهاجرين  لتهريب  دولية  بشبكات  ترتبط  بالبشر  للتجارة  املحلية  الشبكات  أصبحت  األحيان  من   كثير  وفي 

   البشرية.   عضاء باأل   التجارة   وعصابات 

   بوركينافاسو   ففي     
 
  الستخدامهن   أو   كخادمات   املنزلي   العمل   في   استعمالهن   أجل   من   بالفتيات   التجارة   يتم   مثال

   يتم   أنه   إلى   املصادر   بعض   أشارت   موزمبيق   وفي   والدعارة؛   الجنس ي،   االستغالل   مجال   في 
 
  بحوالي   التجارة   سنويا

  ماالوي   في   الدراسات   من   العديد   وتناولت   ، إفريقيا   بجنوب   الدعارة   مجال   في   للعمل   تحويلهن   أجل   من   فتاة   ( 1000) 

  ما   يتراوح   عدد   تسجيل   تم   فقد   جنس ي،   واستغالل   العمل   في   استعمالهم   أجل   من   البلد   في   األطفال   تجارة   ظاهرة 

  بهم  املتاجر  األطفال  أعمار  نسبة   وشكلت  فقط،  ماالوي  داخل  بهم  املتاجرة  تم  وطفل  إمرأة  ( 1500)  إلى  ( 500)  بين 

  بـحوالي   املتاجرة   تم   أنه   إلى   الدراسة   نفس   أشارت   كما   املتاجرة،   قات صف   من   ( % 30)   بنسبة   سنة   15و 14  بين   ما 

 .البلد   خارج   جهات   مع   وطفل   إمرأة   ( 400) 
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ال  ▪ عمليات  حيث  تحتل  الفريقي،  الساحل  دول  في  األول  املركز  ختطاف 

الرهابية  قامت اآل   إهتماماتها  بتوجيه  الجماعات  في  الخطف  عمليات  ونة على 

األهالي من أجل املال    يقومون بإبتزازهتمام بال ثمن، حيث  لم يكن هذا ال و األخيرة،  

 والفراج عن املختطفين. 

ال   الفئاتأكثر   ▪ عمليات  تنفيذ  يتم  األطفال  التي  هم  عليهم  الجنسينختطاف  منهم من  الطفولة  نزع  هناك  ويتم   . ، 

يتعرضون للعتداءات الجنسية  كمافيجبرون على الزواج من املتطرفين، والتدريب العسكري لهم من أجل القتال، 

 املتكررة.  

كما    األطفال في أفريقيا.   مليون الجئ من  (6.8)  ، كما أن هناك إن ما يقرب من ربع املهاجرين في أفريقيا من األطفال ▪

 عن منظمة "اليونسيف"   ببيان صادر جاء

كما أن  منهم من األطفال،    (%61) ألف شخص،    (838) بوركينا فاسو ، أدى انعدام األمن إلى تشريد أكثر من    في ▪

  (800و )لف  أ  (35) عدد األطفال املحتاجين للمساعدة في الحماية بأكثر من عشرة أضعاف ب  في  زيادة  هناك  

 . 2020ألف طفل في عام  (368)إلى  ، 2019طفل في عام 

نتهاكات الجسيمة ضد األطفال،  من ال   (745) ،قالت األمم املتحدة بأن هناك    2019  خالل عام  وفي مالي في   ▪

م تم تسجيل  2020ومع حلول عام  ،  الحماية  بضعف عدد العام املاض ي  ويواجه أكثر من مليون طفل مشاكل

ا في مالي.  137زيادة حادة في النزوح القسري ، مع وجود أكثر من   الف طفل نازح حالي 

 ، كما جاء بتقرير منظمة " اليونيسيف" .  ( من الفتيات قبل سن الثامنة عشرة %76في نيجيريا تتزوج نحو ) ▪

 و في النيجر  و ▪
 
 يحتاجون إلى الدعم،    (7015)  هناك    والية "نيامي" معقل الوباء   فيتحديدا

 
يحتاج أكثر  كما  طفال

 . 2019ألف طفل عن عام  (200)  قدرها بزيادة  ،2020ألف طفل في النيجر إلى الحماية في عام  (867)من 

 تصاعد العنف في منطقة الساحل ضد األطفال  )أ( 

ن مئات اآلالف منهم قد عانوا من  إ رضون للقتل والتشويه واالعتداء الجنس ي ، و إن األطفال في منطفة الساحل يتع

   (571)  نحو    سجلت ماليحيث  ،    2019ارتفعت الهجمات على األطفال خالل عام  ، فقد  تجارب مؤملة  
 
   انتهاكا

 
ضد   خطيرا

 .2017في عام  ( 386)  و 2018   في عام (544)، مقارنة بـ 2019األطفال خالل األرباع الثالثة األولى من عام 

 :
ً
امة على نظرة عثانيا

وضع األطفال في دول 

 الساحل الفريقي
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طفل في جميع أنحاء املنطقة إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاع   670,000، اضطر أكثر من  2019منذ بداية عام  و 

 .   2020تحدة للطفولة ) اليونيسيف ( في بداية عام حسب ما ذكرته منظمة األمم امل، املسلح وانعدام األمن

 العنف آثار   لرتفاع وكان  
 
مدرسة في بوركينا    (  3300)، تم إغالق أكثر من  2019مدمرة على تعلم األطفال. ففي نهاية عام    ا

، مما أثر على   2017أي بزيادة ستة أضعاف منذ أبريل    -أو أن بعضها ال يعمل بسبب العنف  -فاسو ومالى والنيجر   

 .مدرسة  16,000طفل و 650,000

هجمات على املدارس في منطقة   100، نحو  2020ووثق التحالف العاملي العاملي لحماية التعليم من الهجوم، في عام  

هي منطقة تثير القلق بشكل خاص، " ل. وقالت ماريكا تسوالكيس ممثلة التحالف أن منطقة الساحل االفريقي  الساح

وحرق أو تفجير املدارس. واستخدم كل من الجيش  ففي بوركينا فاسو ومالي النيجر ازداد تهديد وخطف وقتل املعلمين

 ."عسكريةاملجموعات املسلحة املدارس كمواقع للعدام أو قواعد 

ويخلق انعدام األمن والتشريد حواجز كبيرة أمام األطفال واألسر التي تحاول الوصول إلى الخدمات األساسية والغذاء   

والمدادات الغذائية، وهي عوامل خطر يمكن أن تؤدي إلى تدهور صحة األطفال وحالتهم التغذوية. وتشير تقديرات  

طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في جميع أنحاء    709,000اليونيسف إلى أن أكثر من  

 .وسط الساحل، وسيحتاجون إلى عالج منقذ للحياة هذا العام

وفي الوقت نفسه، فإن وصول األسر إلى املياه الصالحة للشرب آخذ في التناقص. في بوركينا فاسو وحدها، انخفضت   

عبر املناطق التي يمثل فيها النازحون   2019إلى    2018في املائة من    10اه الصالحة للشرب بنسبة  إمكانية الوصول إلى املي

مس السكان. وشهدت بعض املناطق انخفاضا بنسبة 
ُ
   .في املائة 40داخليا أكثر من خ

النت حيث  من  متزايد  بشكل  ومعّقدة  مطّولة  أصبحت  اليوم  املسلحة  النزاعات  أن  اليونيسف  مديرة  ائج  وأوضحت 

واألسباب والطابع. وقد ازدادت عنفا، وتتسم "بازدراء مقلق" للقانون النساني الدولي من قبل أطراف النزاع، الحكومية  

 .وغير الحكومية على حّد سواء

 عمليات االختطاف والتفجيرات لجماعة بوكو حرام بحق األطفال في دول الساحل. 

، قامت جماعة  2014  عام    أبريل  ففي  املتبع لجماعة بوكو حرام الرهابية ،أصبحت عمليات االختطاف هي األسلوب  

باختطاف   الرهابية  حرام"  "برنو" شمال    (276)"بوكو  بوالية  "تشيبوك"  بلدة  في  حكومية  ثانوية  مدرسة  من  طالبة 

التقارير   أنيجيريا، وأشارت  للتإلى  الفتيات كرهائن  في استخدام  في مقابل  ن جماعة بوكو حرام كانت تخطط  فاوض 

،  "قائد الجماعة الرهابية  "أبو بكر شيكاو  2014 اطالق سراح بعض عناصرها املعتقلين حيث ظهر خالل شهر مايو
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لدى   املسجونين  الحركة  عناصر  عن  الفراج  مقابل  في  املختطفات  التلميذات  إعادة  فيه  يعرض  فيديو  مقطع  في 

   .  الحكومة النيجيرية

تلميذة عقب هجوم   ( 111) دى مدارس شمال شرقي نيجيريا، اختطفت جماعة "بوكو حرام"  ، في إح2018في فبراير  و

ته على مدرستهن في قرية "دابتش ي" بوالية "يوبي". 
َّ
 شن

فتيات من مدرسة في "الغوس" العاصمة التجارية للبالد، قبل إنقاذهن    3، اختطف مسلحون  2019في سبتمبر    كما أنه  

 .بعد أسبوع

في  (400)اختطاف  وتم    ، كاتسينا"   " في والية  ثانوية  قبل مسلحين هاجموا مدرسة  من  عملية خطف هدفها    طالب 

 .  بنيجيريا «طالب "كانكارا" بوالية »كاتسيناهم الحصول على فدية.  

أو   النائية،  التجمعات  في  الكائنة  معسكراتها  إلى  املختطفين  باصطحاب   
 
عادة الرهابية  حرام"  "بوكو  جماعة  تقوم 

عب بنقل مخيمات  حرام"  "بوكو  تقوم  املؤقتة  املخيمات  تلك  ومن  "نغوش ي"،  سجن  في  املوجودة  كتلك  مؤقتة،  ور 

 
َ
تلقي تعاليم وتفسير "بوكو حرام" املتشدد للسالم؛ بغية البلدات والقرى، ويجبروهن على  في  إلى منازل  املختطفات 

القت  كيفية  على  وُيدربونهنَّ  الجماعة،  مقاتلي  من  للزواج  القنابلإعدادهنَّ  واستخدام  األ   وقد  .ال  زهر  صنف مرصد 

 نها " الجماعة الرهابية األكثر دموية في العالم" .أجماعة " بوكو حرام الرهابية  ب

 

 .  2020أعمال العنف خالل عام 

شخص، بمن فيهم آالف النساء واألطفال واملسنين، داخل املنطقة هذا العام، من ضمنهم   50,000نزح فيما يقرب   

شخص، وذلك عندما شن الجيش التشادي عملية ”غضب بوما“ على شواطئ بحيرة تشاد نهاية شهر مارس    25,000

 وبدعم من جيوش دول أخرى.

أكثر من  و  إلى ذلك، نزح  بالضافة  أن مقاطعتي فولي وكايا منطقة حرب.  التشادية  السلطات  شخص   4,000أعلنت 

في منطقة تيالبيري في النيجر، في وقت عبر فيه     2020ذا شهر ابريل  بسبب االشتباكات التي وقعت في وقت سابق من ه

 عن األمان في أجزاء من مالي. 
 
 الحدود بحثا

 
 مئات األشخاص من غير اآلمنين أيضا

فر   عن    6,000كما  يقل  ال  ما  إلى  لينضموا  مالي  إلى  النيجر  من  بسبب   10,000شخص  بالدهم  داخل  نازح  مالي 

 . 2020منطقة الساحل بأكملها منذ يناير  االضطرابات التي اجتاحت 

في    2020ضحية في األشهر الثالثة األولى من عام    549حادثة تضمنت    191وفي النيجر، سجلت املفوضية وشركاؤها  

 للغاية مع وصول محدود للدعم. وقد نزح  50مناطق تقع على بعد 
 
 من الحدود. ويعتبر الوضع النساني صعبا

 
كيلومترا

 عبر املنطقتين، فيما فر ملي 3.8حوالي 
 
 شخص إلى البلدان املجاورة كالجئين. 270,000ون شخص داخليا
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 .   2021  خالل عام أعمال العنف  

يدى جماعة مسلحة تشير أصابع  أوقعت مذبحة بعدة قرى بدولة النيجر بمنطقة الساحل على   2021في بدايات عام 

، حيث   بها  الى قيام تظيم داعش  "تكوما" و"بانغو" و"زارومدارية" وتم  تصفيةاالتهام  في قرى  الهجمات    100وقعت 

(، كما قام  إرهابيو بوكو حرام باختطاف مساعد    16فتيات دون سن    7أطفال و   10شخص على األقل )بينهم  
 
عاما

لألم السامية  للمفوضية  طريق  الحماية  على   
 
كمينا نصبهم  بعد  إدريس،  غاربا  أبوبكر  الالجئين،  لشؤون  املتحدة  م 

 للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، فقد نزح 
 
"داماتورو مايدوجوري" السريع في والية "بورنو" ، ووفقا

 جنوب شرق مكان وقوع ك   20جراء هذه املذبحة أكثر من ألف شخص ولجأوا إلى بلدة "مانجايز" على بعد نحو  
 
يلومترا

 املذبحة داخل النيجر.

بنشر الذعر في حي "كاوتيكاري" في "شيبوك" بوالية "بورنو" "حيث تم اختطاف أكثر من    (بوكو حرام )كما قام ارهابيو  

عة قتلت املجمو   كما  ،ثار الذعر في نفوس مسيحيي البلدة وأجبروهم على الفرارآتلميذة قبل ست سنوات"، مما    (200)

 في بلدة بالقرب من "شيبوك".    11نفسها 
 
، وأحرقت كنيسة وخطفت قسيسا

 
 شخصا

وفي السابق كان هناك هجمات متتالية نسبت الى بوكو حرام استهدفت منطقة "ديفا" بالنيجر ،  وقعت في شهر ديسمبر  

 منزل   100أطفال بالضافة الى حرق  10شخص بينهم  45أدت الى مقتل   2020عام 

 فريقيا  أالجوع في )ب(

عام   صادر  األفريقي  الطفل  سياسة  منتدى  عن  تقرير  حوالي    2018يشير  أن  ال    90إلى  أفريقيا  في  األطفال  من   %

 يستوفون معايير الحد األدنى للوجبات وأن الطفل يموت كل ثالث ثواٍن بسبب الجوع.. 

ن هذه األسباب الرئيسية  نتيجة ملجموعة متنوعة من األسباب املختلفة، واحد م  بدول الساحل االفريقي  الجوع  يأتي

 % من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعيشون تحت خط الفقر . 48. مع وجود أكثر من هو الفقر

ا إلى حد كبير   التي تؤدي بدورها إلى نقص  إلى االضطرابات السياسية والحرب األهلية  يرجع الجوع في إفريقيا أيض 

 ى جانب أمراض مثل املالريا واليدز .  الغذاء وتؤدي إلى انتشار املجاعة. هذا، إل

أن الجنسين  كما  بين  املساواة  األطفالأحد  أ   يعد  عدم  لجوع  األسباب  هناكهم  املساواة    ،  عدم  من  عديدة  ا  أنواع 

 . أكثر عرضة لليذاء الجسدي والجنس ي تجعل الفتياتاالجتماعية التي 
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بدون الوصول الكافي إلى التعليم )الطبي أو العام( أو موارد تحديد النسل ، تجد النساء أنفسهن في وضع اجتماعي  ف

مساعدة.   دون  رعايتهن  عليهن  يجب  أطفال  مع  ا  وغالب  فقير،  بين و واقتصادي  املساواة  عدم  أن  نالحظ  أن  املهم  من 

جوع شديد لألطفال في إفريقيا ، ولكنه عامل مساهم  الجنسين ليست بأي حال من األحوال السبب الوحيد لوجود  

 بشكل كبير يجب معالجته.  

 ملنظمة " اليونيسيف"  
 
 . يعاني طفل واحد على األقل من كل ثالثة أطفال دون سن الخامسة في أفريقيا من التقزمووفقا

 

 إنتهاك حق األطفال األفارقة في التعليم ونتائجه:)أ(

أن   "كوفيدلال شك  فيروس  الساحل، 19-جائحة  في دول  املدارس  إغالق  واضح على  أثر   "

وإبقاء األطفال دون تعليم حيث أظهرت التقارير أن هناك تقدم في تقديم حقوق التعليم 

 للطفل األفريقي ولكن بسبب هذه الجائحة تراجعت هذه املؤشرات اليجابية حيث :

تم إغالق ألفي مدرسة في دول "بوركينافاسو، مالي، النيجر" مما أدى إلي عدم حصول أكثر من    2019في عام   .1

ألف طفل حقهم في التعليم،  وهذا يمثل مضاعفة لعدد الخدمات التعليمية التي تم غلقها منذ عام    ( 400)

بوركينا  "درسة أبوابها في  م   (2500)  كما أغلقتبوسط مالي،    2020مدرسة في عام  (1260)  تغلق أ، و 2017

تتوقع املنظمات بضياع جيل بالكامل في دول الساحل األفريقي حيث تم    2021  العام الجاري   وخالل  "فاسو 

حوالي   من  المن    %91تعطيل  يقرب  ما  تعليم  على  هذا  أسره.وأثر  العالم  في  خارج    (12)طالب  طفل  مليون 

ا خارج املدرسة    14-6ين طفل، تتراوح أعمارهم بين  مالي  (8)كورونا أكثر من  جائحة  املدرسة، وكان قبل   عام 

 بالفعل.

األ  .2 بسبب  املدارس  إستخدام  الجماعات  يتم  في  القسري  التجنيد  على  األطفال  وإجبار  العسكرية،  غراض 

 الرهابية املسلحة. 

 ،  مضاعفةنتاج الزراعي بعدد ساعات  إستغالل األطفال في التهجير والعمل في الحقول الزراعية لل  .3
 
عن    فضال

ن  أعدم الحصول على األغذية املطلوبة لصحتهم، حيث قالت " إمباكت الدولية لسياسات حقوق النسان"  

الف األطفال األفارقة يجبرون على العمل القسري؛ من أجل إنتاج ثمرة الكاكاو، ألجل شركات عاملية مثل: آ

 . نستله، ومارس، وكارجل

 :
ً
 مظاهر انتهاك حقوق ثالثا

الساحل  الطفل في دول 

 األفريقي
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، حيث يتعامل األطفال  (46)حقوق األنسان التابع لألمم املتحدة في دورته    وكان هذا من خالل بينا شفوي أمام مجلس

للعبودية في مزارع الكاكاو في ساحل العاج. حيث    مسخرينأطفال    ثمانية سم  إ هناك بمبدأ العبودية، وتم رفع الدعوى ب

 .%45توظف صناعة الكاكاو في ساحل العاج ما يقرب من مليون مزارع صغير ويتم إنتاج نحو 

ألف بالغ عن األنتهاك الجنس ي الذي يتعرض   ( 21)حيث هناك أكثر من    ،ستغالل الجنس يتعرض األطفال لل   .4

 
 
 ار التابعة للجماعات الرهابية. ك بالغ عنه وما يحدث داخل األو عن ما لم يتم ال  له األطفال، فضال

   14مليون طفل عامل في دولة "نيجيريا" دون سن    ( 15هناك ) .5
 
طفل ال    مليون   (6)ك حوالي  . حيث أن هناعاما

 يذهبون للمدارس في "نيجيريا". 

مليون طفل كانوا خارج املدارس قبل    (3.6)مليون طالب، بجانب  ( 8.1) ثرعلى تعليم أكثر من أإغالق املدارس  .6

في السودان، وسيؤثر الغالق املطول للمدارس على ما يقدر بنحو   مليون طفل يعتمدون على    (2) الجائحة 

 الوجبات املدرسية كجزء من أمنهم الغذائي.

  إنتهاكات حقوق األطفال في الصحة:)ب(

 تتمثل إنتهاكات حقوق األطفال في مجال الصحة فيما يلى : 

تعد دول )تشاد، والنيجر، ومالي( أسوء الدول في تقديم الخدمات الصحية للطفل، وإنتشار التلوث البيئي، وكذلك   (1

 سوء التغذية. 

أطفال دون سن   (10)األكتشافات املتأخرة ملرض نقص املناعة لدى األطفال مما يؤدي ملوت طفالن من ضمن   (2

 الخامسة. 

"كوفيد (3 فيروس  جائحة  بسبب  الصحية  الخدمات  توفير  ال 19-صعوبة  وصعوبة  وبعث"  الدول  بين    اتنتقال 

 الخدمات الصحية األساسية. 

األمراض املنتشرة في دول الساحل الفريقي مثل "املالريا، السهال، األلتهاب توقف تقديم التطعيمات الوقائية ضد   (4

 .  الرئوي وغيرها

على الزواج وتشويه األعضاء التناسلية    جبارال و زيادة العنف الجسدي على األطفال، وتدهور حالتهم النفسية،   (5

 للناث. 
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توجيهية  مبادئ  لتنفيذ  ملموسة   وإجراءات  باتخاذ خطوات  قامت  املنطقة  بلدان  بعض 

  ، الوطنية  االست أللحماية  ل ثو  بدائل  في  األطفال  مار  لأحتجاز  قوانين  سن  حالة  و  نهاء 

للوصول   األطفال  ومساعدة  األطفال  جنسية  الخدمات  إانعدام  تلك  لى  شملت  وقد 

املبادئ التوجيهية لزامبيا بشأن حماية ومساعدة املهاجرين الجراءات على سبيل املثال ،  

أدرجت رواندا الحماية ضد انعدام ، كما    ازالضعفاء تحول دون وضع األطفال غير املصحوبين بذويهم في مراكز االحتج

 كما حثت اليونيسف حكومات ال،  الجنسية لألطفال في قانونها الوطني
 
لجمع وتبادل    تحاد األفريقي على العمل معا

مما   والجنس،  العمر  حسب  تصنيفها  مع  املناسب،  الوقت  في  إليها  الوصول  ويمكن  أفضل  بشكل  واألدلة  البيانات 

 .ية تأثير الهجرة والنزوح القسري على األطفال وأسرهمسيحسن من فهم كيف

املشردين،   والشباب  األطفال  أجل  من  األفريقي  العمل  برنامج  من  الحكومات    دعتوكجزء  حماية  إلى  اليونيسف 

وضع حد و  تعزيز استجابات حماية عابرة للحدود، و  األطفال املتنقلين من العنف وسوء املعاملة واالستغالل واالتجار

 وال  ،تجاز األطفال ألغراض الهجرةالح
 
   بقاء العائالت معا

 
   وإعطاء األطفال وضعا

 
منح كل طفل مهاجر ومشرد   ،قانونيا

فرصة التعليم وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الجيدة دون تمييز على أساس وضعهم 

  تعزيز تدابير مكافحة كره األجانب والتهميش.و  ،معالجة األسباب الكامنة وراء اقتالع األطفال من منازلهم ، القانوني

 بعض ما قامت به الحكومات واملنظمات لحماية حقوق الطفل في دول الساحل و فيما يلى 

هذا أصبحت خمسة من أقاليم  أعلنت اللجنة القليمية الفريقية خلو القليم األفريقي من شلل األطفال البري، وب ▪

التي  الفريقية  الدول  عدد  وبلغ  املستقبلية،  األطفال  حياة  يهدد  الذي  الفيروس  هذا  من  خالية  الستة  املنظمة 

 . 2020إقليم في عام  (47)حققتت هذا النجاز  

ا  ▪ النزاع  أثناء  استمرارها  وضمان  املدارس  حماية  النيجر(  بوركينافاسو،  مالي،   ( دول  حكومات  ملسلح، دعمت 

باستراتيجية جديدة؛ لحماية  "بوركينا فاسو"  إلي ذلك قامت حكومة  باألضافة  اليونيسف.  بالتعاون مع منظمة 

البلد.   في  لكل طفل  التعليم  بتوفير  والتزامها  األمن،  انعدام  من  تعاني  التي  املناطق  في  استمراره  التعليم وضمان 

فال الذين أغلقت مدارسهم على تعويض ما فاتهم في التعلم، تتضمن هذه االستراتيجية إعداد مناهج ملساعدة األط 

 ودمج األطفال النازحين في املدارس املفتوحة، وتعزيز األمن في املحيط املدرس ي، وإعادة بناء املدارس التي دمرت. 

بوركينا فاسو ▪ بين حكومات  الشراكة  املب  ،والكاميرون  ،تساعد  الذاعي  التعليم  برنامج  توسيع  على  تكر  والنيجر 

الذي يوفر منصة تعليمية بديلة لألطفال والشباب املتضررين بصراعات وما نتج عنها. ويتم بث دروس محو األمية  

:
ً
جهود املنظمات رابعا

والحكومات في حماية حقوق 

 لالطفل في دول الساح
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أيضا ويجري  وطنية.  لغات  وعدة  الفرنسية  باللغة  الذاعة  عبر  أفريقيا    والرياضيات  جمهورية  في  البرنامج  نشر 

 مقراطي. الوسطى وغينيا بيساو وسيراليون وجمهورية الكونغو الدي

التعليم ▪ تصون  التي  الخطط  لوضع  شركائها  مع  اليونيسف  الذين   ،وتعمل  للمعلمين  أدوات  توفير  يشمل  وهذا 

النفس ي، وال  انعدام األمن وتقديم الدعم  في أماكن يشتد فيها  الذين يتحملون  يعملون  جتماعي ألطفال املدارس 

 التداعيات العاطفية للعنف.

طفل دون سن   مليون  (307) في التقرير السنوي ملنظمة اليونيسف تم الوصول إلى   اء، بناء على ما ج 2019في عام   ▪

طفل    مليون   (4)مليون طفل خارج املدرسة بالتعليم؛ و  ( 17)الخامسة بخدمات للوقاية من سوء التغذية، وإلى  

إنسان أصبح    مليون   (15.5و )مليون شخص حصلوا على مياه شرب نظيفة،  (  18.3)وشاب تلقوا تنمية املهارات؛ و

 دولة.   (96)حالة طوارئ في  (281)لديهم خدمات الصرف الصحي األساسية؛ واملساعدات النسانية في 

،   (137)  ب    عددهم  م، قدر2019  عامأسهمت الشراكة بين اليونيسف واملنظمات األخرى والحكوميين في   ▪
 
شريكا

مليار دوالر أمريكي. إذ   1.5بمبلغ  الشراكات مع القطاع الخاص في النمو  وساهمتمليار دوالر أمريكي.   4.7بـحوالي 

 لألطفال على مستوى العالم. يتحققبهذه األموال غير املقيدة، 
 
 مستداما

 
 تأثيرا

عام   ▪ بحلول  وشركائها  اليونسيف  منظمة  لها  تسعى  التي  املخطاطات  العمل   2021ومن  أجل  من  الدول  تمويل 

 النساني للطفل وحماية حقوقه بما يلي: 

 الدول  التمويل بالدوالر األمريكي  

 بوركينا فاسو  154,968,652

 تشاد  59,500,890

 مالي  108,295,507

 النيجر  74,858,228

 نيجيريا  187,778,750

 غينيا  11,800,000

 غانا  26,948,402
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 سيراليون  12,734,000

 الكاميرون 83,074,000

 موريتانيا  17,711,799

 السنغال  16,160,000

 

 كالتالى:  " 19-"كوفيدتم تحقيق نتائج بالرغم من تداعيات أزمة   2020وفي عام 

للشرب.    %60بنسبة    13.2  حصل (1 الصالحة  املياه  تلقي    بالضافةعلى   مرض  تحصين ضد  طفل  مليون   3,4إلي 

 .%41الحصبة بنسبة 

 ، منمليون طفل على حقهم في التعليم اآل   2,4، بينما حصل  %31مليون طفل من سوء التغذية بنسبة    1,5عولج   (2

 . %27بنسبة   ةوتضمنت هذه النسبة التعليم في مرحلة الطفولة املبكر 

بنسة    667,000حصل   (3 نقدية  معونات  على  وحصل  %43شخص  الدعم    1.5.  على  الن  طفل  فسية والحماية 

 . %31والعقلية بنسبة 

بالترتيب: ) الواليات    2020تأتي أكثر عشر دول ومنظمات مانحة ملاليين الدوالرات ملنظمة "يونيسف" لألطفال لعام   ▪

األ  املفوضية  الطوارئ،  ملواجهة  املركزي  الصندوق  اليابان،  املتحدة،  اململكة  األمريكية،  البنك    وربية،املتحدة 

أملانيا، صندوق الواليات املتحدة "لليونيسف"، كندا، اململكة العربية السعودية(، وقد خصصت الحصة  الدولي، 

للتمويل، وسرعة  أكثر  الدول تحتاج  أن هذه  ترى  أفريقيا، وشرقها، وجنوبها، حيث  األكبر ملنطقة غرب ووسط 

لتعليم؛ النها تعلب دور حيوي في  غاثة، وقد خصص هذا التمويل في قطاعات الصحة، املياة، الصرف الصحي، اال 

 إعداد الطفل . 

مليون شخص من   300.1ن هي: العزم على مساعدة  والتي يتم العمل عليها اآل   2021  هذا العام  من النتائج املرجوة   ▪

مليون فتاة،   93.3مليون طفل من بينهم    190.8  ومليون شخص معاق.    15.9مليون إمراة/وفتاة،    149ضمنهم  

 باليين دوالر.  6.4بلد من ضمنهم دول الساحل جميعها، ويتطلب هذا بمبلغ    149في    ، وذلكمعاق    مليون طفل  7.4و
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مليون طفل الحماية من أجل توفير مياه   37.4طفل من سوء التغذية الحاد، وسيتلقي   مليون  6.3سيتم معالجة  ▪

وسيستفيد   الحصبة،  ضد  والحماية  أنقى،  والدعم    19.3شرب  العقلية  الصحية  الخدمات  من  طفل  مليون 

 النفس ي. 

توى التعليم ة؛ للحد من العنف الجنس ي ومنعه. وعلى مس أ مر امليون طفل و   17  حماية    سوف يتم التدخل من أجل ▪

التعليم، وسيستفيد    93.3سيحصل   وأخيرا سيتم   9.6مليون طفل على  النقدية،  التحويالت  ماليين األسر من 

 مليون طفل وبالغ معرضين للخطر.   495.8التواصل مع 

ال ▪ قبل  من  صارمة  قوانين  وضع  بهدف  تم  األوربي  فقر    تحاد  وإنهاء  األطفال  عمالة  من  والحد  الغابات  حماية 

دامية، حيث تم إطالق  آرعين  لساحل العاج بشأن عبودية األطفال من أجل زراعة الكاكاو بعدد ساعات غير  املزا

ال  لتحسين  يناير مبادرة؛  بتاريخ  العاج  وساحل  غانا  مع  الكاكاو  زراعة  في  الدول 2021ستدامة   إلى  بالضافة   ،

تمثل   حيث  املدني.  واملجتمع  الكاكاو،  ومزارعي  املا  25األعضاء  وفي  االقتصاد  من  عائدات    40ئة  من  املائة  في 

 التصدير.

   40دعت لجنة تتكون من   ▪
 
بناء على دعوة من منظمة الصحة     2019في مجال صحة الطفل واملراهقين في عام  خبيرا

 العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفل ومجلة ذيالنست إلي: 

 مستقبل األطفال على هذا الكوكب.   وقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأقص ى سرعة ممكنة لضمان .1

 الرامية إلى تحقيق التنمية املستدامة.  الجهودوضع األطفال واملراهقين في صميم  .2

 سعي جميع القطاعات إلى وضع سياسات جديدة واالستثمار في صحة الطفل وحقوقه. .3

 دمج أصوات األطفال في القرارات السياسية.  .4

التسويق التجاري الضار، مع دعمها ببروتوكول اختياري جديد التفاقية األمم  تشديد اللوائح الوطنية تجاه   .5

 املتحدة لحقوق الطفل.

 

بعاصمة إثوبيا"أديس أبابا" إستغالل  األطفال    2019فريقي في عام  تحاد ال ناقش ال •

إستغالل األطفال بشكل جنس ي   ئ تحاد زيادة مساو عبر وسائل األنترنت، حيث يرى ال

ومعنوى. وذلك من خالل  هدف تعزيز الوعي بمخاطر الساءات الجنسية، حيث هناك 

 4فتاة من بين 
 
 يعانون من هذه الجرائم. 6من بين  ، وطفال

:
ً
دور األتحاد األفريقي خامسا

 في حماية حقوق الطفل
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  ، تم عقد مؤتمر 2019، وفي عام  2015فريقي حملة من أجل إنهاء زواج األطفال في أفريقيا في عام  تحاد ال أطلق ال •

تحاد األوروبي، ومنظمات األمم املتحدة، إقليمي حول القضاء على زواج األطفال، وختان الناث، بالشراكة مع ال

ا منذ بدء هذه الحملة، وتطور العمل بها في عام    28وقد انضم إليها    وهيئة بالن إنترناشيونال. لقامة    2019عضو 

قبلة، مشددة على أهمية دور العالم في شن حمالت  
ُ
نظام حماية، وجارى التوسع لضم دول أخرى خالل السنين امل

 لتوعية الفتيات واألمهات في املنازل.  

 تتضمنت هذه الحملة ما يلي 

لتنفيذ استراتيجية زواج األطفال، حيث ستستمر الحملة  زيارة عدة دول   .1 سنوات قادمة، ويتم    خمسإفريقية؛ 

 .منظمة اليونيسيفالتقييم املستمر لنشاطها بالتعاون مع 

  املبادرة أفريقيا"، بالضافة إلى توضيح خطة استراتيجية  "لتزام السياس ي؛ للقضاء على ختان الناث في  تعزيز ال .2

 . 2023نحو 

ا بين الجهات املعنية، وهناك ما يقرب    تهدف هذه .3 ا كبير  الحملة إلى القضاء على ختان الناث وأن ذلك يتطلب تعاون 

دولة خطت خطوات؛ لنهاء عمليات ختان الناث.حيث تعد هذه العادة انتهاك لألخالق الطبية وحقوق   25من  

 ة. النسان والقانون يعاقب عليها بسحب رخصة الطبيب وعدم ممارسة املهن

تحاد األفريقي ملقر  وممثلي ال  ACERWC)  )تم زيارة لرئيس لجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته   •

املجلس القومي للطفولة واألمومة التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع املجلس القومي للطفولة واألمومة  

 الخدمات املقدمة من قبل  واالتحاد األفريقي ويونيسف وشركاء التنمية، بهدف التعرف 
 
على أنشطته وخاصة

   2019. لعام 34لألطفال. هذا على هامش إنعقاد الدورة  16000خط نجدة الطفل 

قام األتحاد الفريقي بالتعاون مع املنظمات الدولية بالتنديد الذي يهتك بعرض األطفال وعلى أثره قامت لجنة   •

 ن أجل حماية حقوق الطفل واملرأة.  الطفل في األتحاد األفريقي بزيادة جهودها؛ م 
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  حقوق   اتفاقيات   بموجب   بها   تعهدت   التي   اللتزامتها   الفعلي   التطبيق   ضرورة   الفريقية   الدول   على   يقع  •

  العاملية   الحماية   أجهزة   على   وجب   االلتزامات   لهذه   الفعلي   التطبيق   ولضمان   والقليمية،   العاملية   الطفل 

  الرقابة   مجال   في   منقوص   ر غي   كامال   بدورها   االضطالع   إجرائية   آليات   من   تملكه   ما   وبموجب   والقليمية، 

 .الفريقية   الدول   كل   في   للطفل   املقررة   الحماية   في   ونقص   تقدم   لكل   والرصد   واملتابعة 

  من   املبذولة   املجهودات   مضاعفة   الحكومية،   وغير   الحكومية   واملنظمات   الفريقية،   الدول   على   يجب  •

  حقوق   إعمال   أجل   من   . والبيئة   التنمية   التعليم،   الصحة،   مجاالت   في   وخطط   وسياسات   برامج   خالل 

   يتطابق   وحتى   بها؛   األفارقة   األطفال   تمتع   وضمان   الفريقية،   القارة   دول   في   الطفل 
ً
اقع   أيضا   الطفل   و

 .حقوقه   حماية   نظام   وثائق   في   عليه   منصوص   هو   ما   مع   الفريقي 

اقع   متابعة   دور   األفراد   وحتى   العالم   ووسائل   الجمعيات   غرار   على   املدني   املجتمع   قطاعات   تتولى  •   و

  التعهدات   كل   وتنفيذ   تنفيذها،   على   والرقابة   الحلول،   اقتراح   و   الفريقية   القارة   دول   في   الطفولة 

  حقوق   حماية   مجال   في   تعسف   أو   قصور،   وكل   االنتهاكات،   عن   الكشف   تتولى   كما   املبرمة،   لتزامات وال 

 .الطفل 

  الالجئين   األطفال   األيتام،   األطفال   الخاصة،   االحتياجات   ذوي   األطفال   بفئة   خاصة   عناية   توجيه  •

  من   الفئة   فهذه   لهم،   ذنب   ال   ضحايا   باعتبارهم   الشرعية   العالقات   خارج   املولودين   واألطفال   واملهاجرين، 

  مأوى   بال   اآلخر   وبعضها   دت، وج   إن   الهجرة   ومراكز   املسعفة   الطفولة   مراكز   وجدران   أسوار   بين   األطفال 

  الصحية   الرعاية   خالل   من   تتحقق   الهشة   الفئة   بهذه   والعناية   واألزقة،   الشوارع   في   والتشرد   الضياع   يعاني 

 .املجتمع   في   إيجابيين   كأفراد   االندماج   من   تتمكن   حتى   والتكوين   التعليم   وبرامج   النفس ي   والدعم 

  اكثر   موارد   وتخصيص   الوعي   نشر   خالل   من   ن اآل   دث تح   التي   األطفال   إنتهاكات   لحماية   أكبر   مجهود   بذل  •

  الطفل   حقوق   تنهك   التي   األسباب   العتبار   في   األخذ   مع   ،   والرفاهية   الحماية   للطالب   تؤمن   وأنشطة 

   ودراستها 
ً
  انتهاكه   إثبات   يتم   من   لكل   والسريعة   الجادة   واملحاكمة   البعيد،   املدى   على   حدود   ووضع   جيدا

   دولة.   أي   في   الطفل   لحقوق 

 


