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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية ة والسياسيةي املدن،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا

التقرير السنوي للممثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف                 
  األطفال ضد

  موجز    
السنوي إىل قرار اجلمعية العامة بتمديد والية املمثلة اخلاصـة          تقرير  يستند هذا ال    

ربز وي). ٦٧/١٥٢القرار  (لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال لثالث سنوات أخرى          
 والتقـدم   قتاليت حتق  األول يف هذه الفترة اجلديدة، النتائج البالغة األمهية          التقرير، بوصفه 

 للحفاظ على اإلجنازات اليت ةاجلهود املطلوباً حمدد جمال محاية األطفال من العنف،  يف احملرز
  . يف املستقبلجدول أعمال استراتيجيتوفري املعلومات لوضع  وواالرتقاء هباحتققت 
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  الوالية واألولويات االستراتيجية  -أوالً  
إطار دراسـة  حيدها إن والية املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال      -١

وكانت الوالية  . وتوصياهتا االستراتيجية ) A/61/299(األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال       
، وشغلت املمثلـة اخلاصـة منـصبها يف         ٦٢/١٤١قد أنشئت مبوجب قرار اجلمعية العامة       

  ).A/HRC/13/46انظر تقريرها األويل  (٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
ضد واملمثلة اخلاصة هي مدافعة عاملية بارزة ومستقلة تدعو إىل منع مجيع أشكال العنف                -٢

اختاذ إجـراءات يف    احملفز على   األطفال والقضاء عليها، وهي تعمل مبثابة حلقة وصل وتقوم بدور           
وهي تعـزز محايـة     . سائر القطاعات واألوساط اليت قد حتدث فيها أعمال عنف ضد األطفال          

األطفال من العنف باعتبار ذلك ضرورة من ضرورات حقوق اإلنسان، معتمـدة اسـتراتيجيات           
من أجـل   د الدويل واإلقليمي والوطين     يمل الدعوة؛ وتشجيع املشاورات على الصع     متعاضدة تش 

حتقيق املزيد من التقدم وحتديد املمارسات اجليدة وتعزيز اإلثراء املتبادل للخـربات؛ واستـضافة              
  .مشاورات اخلرباء؛ وإعداد الدراسات املواضيعية واملواد اإلعالمية؛ وتنظيم البعثات امليدانية

ثل التوجه العام لوالية املمثلة اخلاصة يف تسريع التقدم احملرز يف تنفيذ توصـيات       ويتم  -٣
  :ذات األهداف احملددة املدة، وهيالدراسة، مع التركيز بصفة خاصة على التوصيات 

ع مجيع أشـكال    وضع استراتيجية وطنية شاملة يف كل دولة من الدول ملن           )أ(  
  العنف والتصدي هلا؛

عنـف ضـد األطفـال يف       ين صريح على مجيع أشكال ال     فرض حظر قانو    )ب(  
  األوساط؛ مجيع

يف جمـال   للبحـوث   الوطين  ربنامج  التوحيد النظام الوطين جلمع البيانات و       )ج(  
  .العنف ضد األطفالمكافحة 
وىف التقارير السابقة، قدمت املمثلة اخلاصة إفادات أوىف عن تلك األولويات الـيت               

 من هذا التقرير عن الدراسة االستقصائية العاملية للتقدم احملـرز           يتناوهلا كذلك الفصل الثالث   
  .بشأن العنف ضد األطفال

 بأن  ٦٧/١٥٢، أوصت اجلمعية العامة يف قرارها       ٢٠١٢يف كانون األول ديسمرب     و  -٤
ميدد األمني العام والية املمثلة اخلاصة املعنية بالعنف ضد األطفال لفترة أخرى مدهتا ثـالث               

ت أن متّول والية املمثلة اخلاصة، بغية أدائها بفعاليـة واسـتمرار أنـشطتها              سنوات، وقرر 
  .٢٠١٥-٢٠١٤من فترة السنتني اً اعتباراألساسية، من امليزانية العادية 

وإذ يشكل هذا التقرير بداية مرحلة جديدة من الوالية، فإنه يقّيم أهم التطـورات                -٥
؛ وحيـدد   )الفصالن الثاين والثالث أدنـاه    (ابقة  واإلجنازات اليت شهدهتا السنوات الثالث الس     

الفصل ( العملية اهلامة    ه بالدروس املستفادة يف هذ    األولويات االستراتيجية للمستقبل مستعيناً   
  .من أجل استمرار وتسريع التقدم احملرز يف جمال محاية األطفال من العنف) اخلامس
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ة األمم املتحـدة بـشأن      ترسيخ التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات دراس        -ثانياً  
  العنف ضد األطفال

دة يف دراسة األمم املتحدة جدول أعمـال املمثلـة          رتشكل النتائج والتوصيات الوا     -٦
لتفعيل مبدأ أساسي   اً  متيناً  وكانت متثل، على مدى السنوات الثالث السابقة، أساس       . اخلاصة

  . العنف جبميع أشكالهللدراسة وهو عدم تربير أي عنف ضد األطفال، وأنه باإلمكان منع
وباعتبارها مدافعة عاملية مستقلة يف جمال مكافحة العنف ضد األطفال، اضـطلعت              -٧

الوطين  املمثلة اخلاصة مببادرات هامة حلشد الدعم الثابت واالرتقاء بالتقدم احملرز على الصعيد           
ضد األطفال  وقد أُلقي الضوء على جمال مكافحة العنف        . يف جمال محاية األطفال من العنف     

يف النقاش العام ويف جدول أعمال السياسات من خالل حشد الدعم السياسي واالجتماعي             
وإضفاء الطابع املؤسسي على الشراكات اإلقليمية، إىل جانـب اإلصـالحات الـسياسية             
والقانونية وتبادل املعلومات والتفاعل املفيـد مـن خـالل تبـادل اخلـربات وتوحيـد                

  .والبحوث البيانات
مـن  ميع املناطق   جباً   بلد ٤٠ بعثة يف أكثر من      ٧٠املمثلة اخلاصة أكثر من     أجرت  و  -٨

تعزيز املبادرات الوطنية وتقريب الوالية إىل أصحاب املصلحة وعامة اجلمهـور علـى             أجل  
وشكلت الزيارات القطرية فرصة قيمة للتشجيع على تنفيذ توصيات الدراسة          . الصعيد الوطين 

 الشواغل من بينها عاملية التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان؛          ومعاجلة طائفة واسعة من   
 ووضع آليات مراعية    ،وسن وإنفاذ قوانني حلظر مجيع أشكال العنف ومحاية األطفال الضحايا         

لألطفال إلسداء املشورة واإلبالغ وتقدمي الشكاوى، ومكافحة اإلفـالت مـن العقـاب؛             
عملية وضع السياسات؛ ومحاية األطفال مـن        ل لتوفري املعلومات وتوحيد البيانات والبحوث    

  .العنف يف املدارس ومؤسسات الرعاية والعدالة
  :هذه العملية، مت التركيز بشكل خاص على ما يليويف   -٩

  لعنف؛لاألطفال اخلاصة بعدم تعرض قاعدة حقوق اإلنسان ترسيخ   )أ(  
  اء عليه؛إذكاء الوعي وترسيخ املعارف ملنع العنف ضد األطفال والقض  )ب(  
  اإلقليمية؛واملؤسسات إضفاء الطابع املؤسسي على الشراكات مع املنظمات   )ج(  
  تعزيز التحالفات االستراتيجية داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها؛   )د(  
  .دول أعمال تطلعيتوفري املعلومات جلرصد التقدم وتنشيطه من أجل   )ه(  
 إضافياًاً وتورد الفروع التالية حتديث. األبعاده هذوقد تناولت التقارير السنوية السابقة        

  .تمتع به من أمهية استراتيجيةت ملا لبعضها نظراً
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  لعنفلاألطفال اخلاصة بعدم تعرض قاعدة حقوق اإلنسان ترسيخ   -ألف  
إن محاية األطفال من العنف، اليت تعترف هبا اتفاقية حقوق الطفل ومعـايري دوليـة        -١٠

. من حقوق اإلنسان وتتسم بأمهية بالغة يف إعمال حقوق الطفل         اً  يأساساً  أخرى، تشكل حق  
يف جمال حقوق اإلنسان يتم من خـالل تعزيـز          األساسي  وكان السعي لتفعيل هذا العنصر      

التصديق على املعاهدات األساسية حلقوق الطفل وتنفيذها ودعم املبـادرات االسـتراتيجية            
  .ملعايريلوضع ا

 التصديق على الربوتوكوالت االختيارية     ةحدة من أجل عاملي   وشكلت محلة األمم املت     -١١
وكان األمني العام قد أطلق احلملـة يف        . التفاقية حقوق الطفل مبادرة رئيسية يف هذا اجملال       

 بدعم من املمثلة اخلاصة إىل جانب منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة               ٢٠١٠مايو  /أيار
 حلقوق اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل، واملقررة ، ومفوضية األمم املتحدة السامية  )اليونيسيف(

اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، واملمثلة اخلاصة لألمـني              
  .العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح

ق  دولة للربوتوكول االختياري امللح    ٢٤رتبطة باحلملة انضمام    املامة  اهلنتائج  ومن ال   -١٢
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة،         

يف سـياق   وذلك   ،أكثر من ثلثي الدول اليت مل تنضم بعد بالتصديق عليه         الرمسي من   تعهد  الو
  .االستعراض الدوري الشامل أو أمام آليات حقوق اإلنسان

طاق من الـدول األعـضاء وأمنـاء املظـامل          وحظي هدف احلملة بتأييد واسع الن       -١٣
ومن النماذج اهلادفة يف هذه العمليـة احلملـة         . ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات اإلقليمية    

األوروبية لوقف العنف اجلنسي ضد األطفال اليت يروج هلا جملس أوروبـا وشـبكة مـن                
  .الربملانات الوطنية يف دوله األعضاء

ية التصديق يف خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار          هدف عامل اً  وأُدرج أيض   -١٤
  .٢٠١٦باألشخاص وخريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام 

ويف ضوء هذا التقدم احملرز، ميكن أن تصبح عاملية التـصديق علـى الربوتوكـول                 -١٥
  .ريباًلألطفال يف مجيع أحناء العامل قاً االختياري واقع

ملعايري واملدعومة من املمثلة اخلاصة علـى       لوضع ا وساعدت املبادرات االستراتيجية      -١٦
ومشلت تلك املبادرات اعتماد الربوتوكول     . تعزيز األساس املعياري حلماية األطفال من العنف      

ولية االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات واتفاقية منظمة العمل الد           
ومع هذين الصكني اجلديدين، ميكن     . بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني    ) ٢٠١١(١٨٩ رقم

لألطفال االستفادة من سبل االنتصاف الفعالة يف مواجهة حوادث العنف ومن الـضمانات             
وسيظل التصديق على هذين الصكني وتنفيـذمها  . اليت توفر احلماية يف حاالت اخلدمة املرتلية      

  . األولوياتالفعال من
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  إذكاء الوعي وترسيخ املعارف  -باء  
من أجل النهوض بتنفيذ املعايري الدولية حلقوق الطفل وحتديد التجـارب اإلجيابيـة               -١٧

والتوصيات االستراتيجية الالزمة ملساعدة احلكومات يف جهودها ملنـع ومواجهـة العنـف             
  .بأشكاله كافة، نظمت املمثلة اخلاصة سبع مشاورات للخرباء

ومجعت تلك املشاورات خرباء من احلكومات واملؤسسات الوطنيـة واملنظمـات             -١٨
وقدمت معلومات  . اإلقليمية والدولية واألوساط األكادميية واجملتمع املدين واألطفال أنفسهم       

دراسات مواضيعية ومناقشات دعوية وسياساتية للمتابعة على الـصعيدين الـوطين           إلجراء  
  .بإحراز تقدم يف جمال محاية األطفالوالدويل من أجل التعجيل 

وتناولت املشاورات املواضيع ذات األولوية ومن بينها اإلصالح القانوين من أجـل              -١٩
 ومن أجل النص علـى      ،حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال مبا فيها املمارسات الضارة         

بـشأن حـوادث   آليات آمنة ومراعية للطفل يف جماالت املشورة واإلبالغ وتقدمي الشكاوى           
عمال التطوير القانونية   من أجل توفري املعلومات أل    العنف؛ وكذلك توحيد البيانات والبحوث      

  . املبكرة ويف املدارس والنظام القضائيةوالسياساتية؛ ومحاية األطفال من العنف يف الطفول
ات  ألمهيتها البالغة يف العمل املقبل، يرد أدنـاه حتليـل جملمـل االسـتنتاج              ونظراً  -٢٠

  .والتوصيات من املشاورات السبع

  لقانوين حلماية األطفال من العنفاإلصالح ا  -١  
اسـتراتيجية  يف أي   اً  رئيسياً  ظر مجيع أشكال العنف مكون    حت  يت ال اتشكل التشريع ت  -٢١

وسعياً منها إىل تقييم التقدم احملرز وحتديد اخلـربات  . ماية األطفال من العنفشاملة حل وطنية  
 /لنهوض باإلصالح القانوين يف هذا اجملال، نظّمـت املمثلـة اخلاصـة يف متـوز              اإلجيابية وا 

 مشاورة للخرباء مع مفوضية حقوق اإلنسان، واالحتاد الربملاين الدويل، واجمللس           ٢٠١١ يوليه
وأبرزت املـشاورة   . االستشاري للمنظمات غري احلكومية املعين مبسألة العنف ضد األطفال        

  ):A/HRC/19/64 الوثيقة انظر أيضاً(الرئيسية التالية االستنتاجات والتوصيات 
أمهية وجود إطار معياري وطين متني ملنع العنف والتصدي له، ومحاية األطفال              )أ(  

  الضحايا والشهود، وضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم وإنصافهم، ومكافحة اإلفالت من العقاب؛
استعراض شامل للتشريعات ضرورة السعي إىل اإلصالح القانوين من خالل       )ب(  

الوطنية هبدف ضمان اتساقها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والتغلـب علـى تـشتت               
اإلجراءات؛ ويتطلب ذلك استحداث حظر قانوين صريح على مجيع أشكال العنف يف كـل              

ول بأحكام تفصيلية يف القوانني ذات الصلة ملعاجلة مظاهر عنف بعينها وتنا        اً  األوساط، مدعوم 
خمتلف السياقات اليت ميكن أن حتدث فيها حاالت عنف؛ ويلزم استعراض التشريعات الوطنية             

  وتقييمها بصفة دورية من أجل معاجلة الثغرات والشواغل الناشئة؛
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ضرورة دعم سن القوانني بعملية تنفيذ فعالة وبتخصيص املوارد املناسـبة؛             )ج(  
سسات ودوائر جيدة التنسيق وبدعم من خطـة        ويتعني أن جترى مبادرات التنفيذ بواسطة مؤ      

  تنفيذ وتقييم للتكاليف وختصيص متوقع للموارد؛
بناء قدرات العاملني مع    مقترنة ب وتظل محالت اإلعالم والتعبئة االجتماعية        )د(  

بالغ األمهية يف بناء ثقافة الالعنف، والتغلـب علـى األعـراف            اً  األطفال ومن أجلهم أمر   
 الطرف عن العنف، وتشجيع املواقف والـسلوكيات اإلجيابيـة حنـو            االجتماعية اليت تغض  

 ومما يشكل أبعاداً  . األطفال، وتوسيع نطاق الشعور باملسؤولية عن محاية األطفال من العنف         
حامسة يف هذه العملية محالت الدعوة والتوعية بشأن األحكام القانونية واستخدامها الفعال،            

شركاء االستراتيجيني مبن فيهم الربملانيون واملؤسسات الوطنية       مقترنة بالتحالفات القوية مع ال    
  .املستقلة والزعماء الدينيون واحملليون واملنظمات الشعبية واألطفال أنفسهم

، مع زيادة   ملحوظاًاً  شهد جمال اإلصالح القانوين حلماية األطفال من العنف تقدم        يو  -٢٢
على مجيع أشكال العنف، ويرد ذلك      اً  عام اًقانونياً  واضحة يف عدد البلدان اليت تفرض حظر      

إىل بذل املزيد من اجلهود     اً  ولكن ال تزال هناك ضرورة ملحة أيض      . يف الدستور نفسه أحياناً   
  .يف هذا اجملال، كما يرد أدناه

  محاية األطفال من املمارسات الضارة عند تعدد النظم القانونية  -٢  
. للممارسات الضارة ضحية  عرب العامل   والد  واألتقع أعداد ال حصر هلا من الفتيات          -٢٣

الطفل وتعليمه وتترتب عنـها     مناء  ما تتسم بطابع عنيف، تعوق      اً  وهذه املمارسات، اليت غالب   
ويف الوقـت   . نتائج صحية ونفسية خطرية وطويلة األمد ورمبا تؤدي إىل اإلعاقة أو الوفـاة            

التزام دائم من إىل  تلك املمارسات و نفسه، أدت التجارب اإلجيابية إىل النجاح يف التخلي عن        
  .اجملتمعات املعنية مبنع حدوثها وضمان محاية حقوق الطفل

 هذه املسائل وحتديد فرص التغيري، اشتركت املمثلة اخلاصة ومنظمة        دراسة  ومن أجل     -٢٤
Plan International انظر الوثيقة (مشاورة دولية للخرباء استضافة  غري احلكومية يفA/67/230 ،

، وذلك بالتعاون الوثيق مع جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقـوق الطفـل             )٢٠-١٧الفقرات  
ومفوضـية األمـم    ) اليونيسيف(ورفاهه وجلنة حقوق الطفل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         

املتحدة حلقوق اإلنسان واجمللس الدويل للمنظمات غري احلكومية املعـين مبكافحـة العنـف         
  .األطفال ضد
وحددت املشاورة حتديات بالغة أمهية من بينها عـدم وجـود تـشريعات حتظـر              -٢٥

املمارسات الضارة، والتناقضات يف اللوائح، والتنفيذ واالمتثال بشكل انتقـائي وضـعيف            
لـدى  ، وأوجـه التحيـز       يف اجملتمعات احمللية   لتلك املمارسات االجتماعي  املوارد، والقبول   

 عن إنفاذ القانون وسلك القضاء والزعمـاء التقليـديني          املوظفني، وضعف قدرة املسؤولني   
  .وقضاة احملاكم العرفية والشرعية على التعامل مع حقوق الطفل



A/HRC/22/55 

GE.13-10045 8 

  :وأبرزت املشاورة القضايا التالية  -٢٦
من أبعاد مـساءلة    اً  أساسياً   الذي يشكل بعد   ،األمهية البالغة لدور التشريع     )أ(  

 ويقدم مسامهة حامسة يف مسألة ختلـي اجملتمعـات          الدول يف جمال محاية األطفال من العنف      
  املعنية عن املمارسات الضارة ضد الفتيات واألوالد؛

احلاجة امللحة إىل ضمان اتساق مجيع التشريعات مبا فيها القوانني العرفيـة              )ب(  
صريح وشامل جلميـع    قانوين  والدينية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ واستحداث حظر         

ات الضارة؛ وإلغاء أي تربير لتلك املمارسات من شـأنه هتديـد حقـوق الطفـل                املمارس
  الفضلى؛ ومصلحته
ضرورة االستثمار يف جهود املنع والتنفيذ، مبا فيها وضـع نظـام شـامل                )ج(  

يـشمل  لتسجيل األحوال املدنية، وتعزيز التوعية والتثقيف والتدريب وحشد اجملتمعات مبـا            
النهوض باحلوار، وتعزيز فهم األثـر      على  ذلك  وينطوي  .  واألطفال ني واحمللي نيالزعماء الديني 

السليب للممارسات الضارة على األطفال، ودعم التزام األطراف املعنية بالتخلي الدائم عـن             
  املواقف والسلوكيات الضارة؛

أمهية البيانات السليمة والبحوث، وتبادل اخلربات واملمارسات اجليـدة يف            )د(  
من أجل تناول األبعاد املعقدة لألعراف واملعتقدات واملمارسات        عرب البلدان   نفيذ  التشريع والت 

التـدابري التـشريعية واإلداريـة والتثقيفيـة      اختـاذ   االجتماعية، وتوفري املعلومات من أجل      
واالجتماعية وغريها من التدابري الرامية إىل تعزيز منع املمارسات الـضارة ضـد األطفـال               

  . دائموالتخلي عنها بشكل

  اآلليات اآلمنة واملراعية للطفل إلسداء املشورة وتقدمي الشكاوى واإلبالغ  -٣  
إن توفر سبل االنتصاف اآلمنة واملالئمة لألطفال مكون ال غىن عنـه يف أي نظـام                -٢٧

 وقد نظمت املمثلة اخلاصة مشاورة ووضـعت تقريـراً        . استجابة حلماية األطفال من العنف    
مع املقررة اخلاصة املعنيـة ببيـع األطفـال         ) A/HRC/16/56(وضوع   بشأن هذا امل   مشتركاً

  . واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية
ويالحظ التقرير املشترك أنه على الرغم من اجلهود املبذولة يف العديد من البلـدان،                -٢٨
ل وال تعتـرب يف     تزال املبادرات القائمة جزئية وغري كافية ملعاجلة الشواغل اخلاصة باألطفا          ال

وللتغلب على هذه التحـديات،     . العادة من املكونات األساسية لنظام قوي حلماية األطفال       
يقدم التقرير مبادئ توجيهية وتوصيات عملية املنحى، حيث يربز على وجه اخلصوص احلاجة     

  :ألن تكون تلك اآلليات
  ؛موضوعة مبوجب القانون وبوالية حمددة جيداً  )أ(  
   باملصاحل الفضلى للطفل؛مسترشدة  )ب(  
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  خبربات ورؤى األطفال؛مستنرية   )ج(  
  متمتعة بدعاية جيدة ومتاحة جلميع األطفال دون أي نوع من التمييز؛  )د(  
فعالة يف ضمان سالمة األطفال وكفالة سرية اإلجراءات وتوفري االستجابة            )ه(  

  .واملتابعة على حنو فوري وسريع

  جودة البيانات والبحوث  -٤  
 ال غىن عنه يف     وبيانات موثوقة وموضوعية ومصنفة يعد أمراً     جيدة  إن وجود حبوث      -٢٩

. تقييم خماطر العنف وآثاره ومنـع حدوثـه       ، هبدف   فهم البيئة اليت ينشأ وينمو فيها األطفال      
 برقابـة فإن البيانات والبحوث تتيح الشفافية يف جمال وضع السياسات، وتـسمح            ،  وباملثل

  .ات اليت تتخذها الدول حلماية األطفال من العنفإلجراءعلى ااجلمهور 
وعلى الرغم من التطورات الواعدة يف بعض البلدان، ال تزال هناك ثغرات كبرية يف                -٣٠

البيانات والبحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال، مبا يف ذلك حمدودية األدلة عـن حـدوث               
ـ   العنف وخماطره وتكلفته؛ وعدم وجود تعريفات وأدوات رصد          ومعـايري  اً  متفق عليها دولي

أخالقية من أجل مراعاة جتارب وتوصيات األطفال أنفسهم؛ ووجود فجـوة كـبرية بـني               
  .البيانات واستخدامها الفعال يف صنع السياسات

ومن أجل تناول تلك األبعاد واالستفادة من املعارف واخلربات املتناميـة يف هـذا                -٣١
 انظر أيضاً  (٢٠١٢ة السويد مشاورة للخرباء يف عام       اجملال، نظمت املمثلة اخلاصة مع حكوم     

وأبرزت االستنتاجات والتوصيات احلاجة امللحـة الختـاذ        ). ٢٤، الفقرة   A/67/230الوثيقة  
  :التالية التدابري

هبدف دمج املعلومات ومصادر البيانات من شىت القطاعات واالختصاصات      )أ(  
  حياة الطفل؛يف  تقييم األثر التراكمي ملظاهر العنف املتعددة

معاجلة فجوات املعرفة، مبا فيها ما يتعلق باألسباب اجلذرية للعنف وحدوثه             )ب(  
 حياة الطفل؛ وأثر األزمات االقتصادية وعدم االستقرار السياسي والكـوارث           مراحلخالل  

الطبيعية على محاية األطفال من العنف؛ والتكلفة االجتماعية للعنـف ومـردود االسـتثمار     
  ؛همنع من

االستفادة من تصورات األطفال وآرائهم وجتارهبم مع العمل على ضـمان             )ج(  
االحترام الواجب حلمايتهم من الضرر وحقهم يف التعبري عن الرأي والتـأثري يف القـرارات،               

  وجتنب احلاالت اليت قد يتعرض فيها األطفال للخطر؛
ـ           )د(   دعوة وصـنع   سد الفجوة القائمة بني البيانات والبحوث من جانب وال

السياسات وختصيص املوارد ملنع العنف والقضاء عليه من جانب آخر، هبدف توفري املعلومات      
  .للسياسات القائمة على األدلة وتوسيع نطاق مسؤولية اجلمهور عن التنفيذ
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  احلماية من العنف يف املدارس  -٥  
. فال وفيما بينهم  يضطلع التعليم بدور بالغ األمهية يف معاجلة قضية العنف ضد األط            -٣٢

بيئة إجيابية ميكن فيها تغيري املواقف املتغاضية عن العنـف          هتيئة  قدرة فريدة على    فاملدارس هلا   
باألمهية البالغة للتعلـيم يف صـيانة حقـوق األطفـال     اً  واعتراف. وتعلم السلوك غري العنيف   

لية اليت تعمل فيها،    وللمدارس اخلالية من العنف كعوامل حمفزة على الالعنف يف اجملتمعات احمل          
 مـشاورة   ٢٠١١نظمت املمثلة اخلاصة بالتعاون مع حكومة النرويج وجملس أوروبا يف عام            

  ).A/HRC/19/64الوثيقة اً انظر أيض(خرباء بشأن هذا املوضوع 
  :ودعا االجتماع إىل اتباع استراتيجية متعددة األبعاد وإىل ما يلي  -٣٣

اركية حمورها الطفل من أجل إهناء العنف يف        اتباع استراتيجيات مشولية وتش     )أ(  
للطفل يف أوساط ومالئمة ويتعني أن تستهدف تلك االستراتيجيات ضمان بيئة آمنة     . املدارس
موضوع التقبل الثقايف للعنف ضد األطفال، وتعزيز مبـادرات للـسلوك           ومواجهة  التعليم،  

  اإلجيايب داخل األسر ويف اجملتمع ككل؛
طفال من أجل التصدي إلغفال العنف، ومعرفة تـصورات         التشارك مع األ    )ب(  

  األطفال وجتارهبم، وتعزيز فعالية جهود منع العنف والقضاء عليه؛
تعزيز الدور البالغ األمهية الذي يضطلع به املدرسون وموظفو املدارس الذين           )ج(  

  ا يلزم من مهارات وتدريب ودعم وموارد؛تزويدهم مبحيتاجون إىل 
يانات وإجراء البحوث عن العنف يف املدارس من أجل كشف الوجه مجع الب  )د(  

اخلفي للعنف والتصدي ألسبابه اجلذرية؛ وتقييم التصورات واملواقف، مبا يف ذلـك لـدى              
الفتيات واألوالد من فئات عمرية وخلفيات اجتماعية خمتلفة؛ والتعرف على األطفال األكثر            

لعنف والفوائد االجتماعية اليت ميكن أن يعود هبـا         عرضة للخطر؛ وتقييم الكلفة االقتصادية ل     
  االستثمار يف منع العنف؛

وهو ما جيب   ألطفال من العنف يف أوساط التعليم،       القانونية ل ماية  توفري احل   )ه(  
  .حظر قانوين واضح جلميع أشكال العنففرض حتقيقه من خالل 

  التصدي لهمنع العنف ضد األطفال يف إطار نظام قضاء األحداث وسبل   -٦  
 نظام قضاء األحداث امللتزم حبقوق الطفل بأمهية بالغة يف محاية إمكانية جلـوء              يتسم  -٣٤

األطفال إىل القضاء ومتكينهم من املشاركة يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية اليت ميكن هلـم              
لعنـف  فهمها واالستفادة منها بفعالية؛ ويشكل بيئة قضائية ال رهبة فيها؛ ويتناول حوادث ا            

  .يشمل احلاالت اليت يكون األطفال فيها حمرومني من احلرية مبا
ويعترب النظام القضائي من اجملاالت اليت ميكن أن تتعرض فيها حقوق الطفل للخطـر                -٣٥

ما يـتم التحقيـق مـع مرتكبيـه         اً  وغري مرئي يف الغالب، ونادر    اً  وحيث يكون العنف خفي   
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حتجاز لدى الشرطة وقوات األمن، وخالل االحتجاز       وتقع حوادث العنف أثناء اال    . ومعاقبتهم
وميكن أن يرتكـب  .  وكذلك كشكل من أشكال العقاب،قبل احملاكمة واالحتجاز بعد اإلدانة  

  . وقد يكون نتيجة إليذاء النفس،العنف موظفون أو حمتجزون بالغون أو أطفال آخرون
 مـشاورة   ٢٠١٢عـام   ومن أجل معاجلة تلك الشواغل، نظمت املمثلة اخلاصة يف            -٣٦

مع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         ) A/HRC/21/25(اً  مشتركاً  للخرباء وأصدرت تقرير  
  :باملخدرات واجلرمية ومفوضية حقوق اإلنسان وأبرزت احلاجة امللحة ملا يلي

منع جترمي األطفال ومعاقبتهم، بطرق من بينها تعزيز نظام حلماية الطفـل              )أ(  
نظام الارد الكافية من أجل جتنب استخدام النظام القضائي كبديل عن           باملواً  ومزوداً  قوييكون  

فعال لرعاية األطفال ومحايتهم؛ وضمان نظام شامل لتسجيل املواليد من أجل كفالـة             الغري  
مثل التسول والتـشرد؛    " جرائم املكانة "م جترمي   دمحاية األطفال ومنع معاملتهم كبالغني؛ وع     

انون من مشاكل تتصل بالصحة العقلية وتعاطي املخـدرات،       ومنع احتجاز األطفال الذين يع    
  واألطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم وملتمسي اللجوء على أساس مركزهم؛

استحداث حظر قانوين جلميع أشكال العنف يف نظام قضاء األحداث مبا يف              )ب(  
إنشاء على اً لنص قانونذلك كونه شكالً من أشكال العقاب أو املعاملة أو إصدار األحكام، وا

آليات آمنة ومراعية لألطفال إلسداء املشورة واإلبالغ وتقدمي الشكاوى مـن أجـل منـع               
مع املعايري الدولية حلقـوق     اً  حوادث العنف والتصدي هلا؛ ورفع سن املسؤولية اجلنائية اتساق        

قصر فتـرة   بأن حرمان الطفل من حريته هو تدبري ميارس كملجأ أخري وأل          واإلقرار  اإلنسان؛  
  زمنية مناسبة، ووضع نظام فعال للعدالة اإلصالحية وخيارات غري االحتجاز لألطفال؛

وضع نظام للمساءلة عن حوادث العنف املرتكبة ضد األطفال، بطرق من             )ج(  
بينها مبادرات الرقابة والرصد، وأعمال التفتيش يف أماكن االحتجاز، وإجراء زيارات مفاجئة            

  ملستقلة، وفتح حتقيقات فورية يف حوادث العنف؛من قبل املؤسسات ا
ضمان توفري موظفني مؤهلني ومدربني من خالل نظـام سـليم الختيـار               )د(  

أخصائيني من ذوي الكفاءة وتعيينهم واستبقائهم، وكفالة التثقيف وبنـاء القـدرات بـشكل     
  والتصدي له؛متواصل يف جمال حقوق الطفل ومعايري قضاء األحداث ملنع العنف ضد األطفال 

تعزيز مجع البيانات وحتليلها ونشرها ووضع خطط للبحث واإلبالغ مـن             )ه(  
  .أجل تقييم حوادث العنف ضد األطفال ومنعها والتصدي هلا داخل نظام قضاء األحداث

  منع العنف يف الطفولة املبكرة والقضاء عليه  -٧  
العنف وأقرت باألمهية البالغة دعت الدراسة إىل محاية األطفال يف سنواهتم األوىل من          -٣٧

  .للرعاية األبوية اإلجيابية وبرامج الزيارات املرتلية والرعاية والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة
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 أساسية يف مناء الطفل وفرصة استراتيجية ملنع العنـف          ةوتعد الطفولة املبكرة مرحل     -٣٨
 السنوات األوىل، يـرتبط العنـف   ويف. وكسر حلقة إساءة املعاملة اليت يتضرر منها األطفال  

ن أن يكون له أثـر      كما يقع يف إطار خصوصية األسرة املعيشية ومي       اً  فكثري. بتحديات خطرية 
عن ذلك، يكون من الـصعب بوجـه       وفضالً. على مناء الطفل وحياته يف املستقبل     ميحى   ال

  .كشف تلك احلاالت أو التماس املساعدةاً خاص على الضحايا يف سن صغرية جد
. منوهم العقلي على  وتربز أحباث كثرية األثر اخلطري للعنف على األطفال مبا يف ذلك              -٣٩

كما توجد أدلة قوية على املسامهة القيمة ملبادرات الطفولة املبكرة يف منع العنف يف السنوات               
 حياة الطفل، وكذلك يف احلد من أوجه عدم املساواة ومنع التمييز مراحلوعلى امتداد األوىل  

  .واالستبعاد االجتماعي
 ٢٠١٢ومن أجل االستفادة من تلك اإلمكانية، عقدت املمثلة اخلاصـة يف عـام                -٤٠

مشاورة للخرباء بالتعاون مع حكومة بريو ومؤسسة برنارد فان لري واليونيـسيف واحلركـة             
  .العاملية من أجل الطفل يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

، وأبرز شباب مشاركة جمموعة خرباء من أقاليم خمتلفة ومن بينهم        وتضمن االجتماع   -٤١
  :احلاجة امللحة ملا يلي

تعزيز املشاركة السياسية القوية من أجل منع العنف واحلد منـه يف حيـاة                )أ(  
األطفال الصغار، وذلك بدعم من استراتيجية وطنية وسياسات عامة جيدة التنـسيق عـرب              

وهبذا اهلدف، ينبغي أن تعني البلدان . لطات املركزية والالمركزية اإلدارات احلكومية وبني الس   
مؤسسات حكومية رفيعة املستوى تكون مسؤولة عن منع العنف ضد األطفال والتصدي له،             
وتكون خبرية باملسائل املؤثرة على األطفال الصغار، ولديها القدرة على إشـراك قطاعـات              

جتماعية والعدالة؛ وتكون مسؤولة كـذلك عـن   متعددة مثل التعليم والصحة واخلدمات اال  
  تأمني التمويل املناسب والرصد والتقدير بشكل فعال من أجل تقييم النتائج واألثر؛

تعزيز احلماية القانونية لألطفال الصغار من خالل سن وإنفاذ حظر قانوين             )ب(  
الـضحايا  شامل على مجيع أشكال العنف يف كل األوساط، من أجل ضمان محاية األطفال              

  وإنصافهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم، ومكافحة اإلفالت من العقاب؛
ضمان اتباع ُنُهج مراعية لالعتبارات اجلنسانية وتـوفري الـدعم املراعـي              )ج(  

الحتياجات األطفال إىل صغار السن من خالل مؤسسات ودوائر ذات موارد جيدة ومهنيني             
   وجتارهبم يف ضوء قدراهتم املتنامية؛، مع مراعاة منظورات األطفالمدربني جيداً

ـ  دعم األسر ومقدمي الرعاية يف        )د(   سؤولياهتم املتعلقـة بتربيـة     االضطالع مب
األطفال وكفالة نظام وطين سريع االستجابة حلماية األطفال هبدف تدعيم قدرة األسر على             

مؤسـسات  ومنع التخلي عن األطفال ووضـعهم يف        ،  منةآتربية األطفال الصغار يف بيئات      
  خاص؛بشكل لخطر ل وتعزيز اإلدماج االجتماعي لألطفال الصغار املعرضني ،رعايةال



A/HRC/22/55 

13 GE.13-10045 

توحيد البيانات والبحوث من أجل تقييم وقياس معدالت تعرض األطفـال            )ه(  
  لربامج ذات الصلة؛اتقييمات أثر لالصغار حلوادث العنف، ويدعم ذلك متويل 

ع اجلهات املعنية ذات الصلة من أجل       تعزيز الشراكات االستراتيجية مع مجي      )و(  
زيادة الوعي باملردود املرتفع لالستثمار يف مبادرات الطفولة املبكرة وبالتكلفـة االجتماعيـة          
لعدم التحرك؛ ورفع أولوية مبادرات الطفولة املبكرة يف جدول أعمال السياسات ويف النقاش             

ف ضد األطفال الصغار مبـا يـشمل        العام؛ وتشجيع التغيري يف املواقف اليت تتغاضى عن العن        
  استعماله يف شكل التأديب أو التربية أو كممارسة ضارة؛

النهوض بالتعاون الدويل واإلقليمي والثنائي من أجـل تنـشيط العمـل              )ز(  
السياسي، وتشجيع اإلثراء املتبادل للخربات، ومواجهة التحديات املستمرة، وحشد الـدعم           

  .ن العنفالنشط حلماية األطفال الصغار م

مـع املنظمـات    االسـتراتيجية   إضفاء الطابع املؤسسي علـى التحالفـات          -جيم  
  اإلقليمية واملؤسسات

خالل السنوات الثالث األخرية، شكل تعزيز التعاون مع املنظمـات واملؤسـسات              -٤٢
لتعجيـل  من أجل ا  اإلقليمية والتجمعات السياسية حجر الزاوية يف استراتيجية املمثلة اخلاصة          

وتساعد هذه الشراكات البالغة األمهيـة علـى تعظـيم          . تقدم يف تنفيذ توصيات الدراسة    بال
ومواصلة املشاركة مع احلكومات ووضع مناهج سياساتية لتشجيع اإلثراء املتبادل للخربات،           

وزيادة تدعيم اإلجراءات الوطنية حلماية األطفال من العنف، وحشد الدعم من أجل التغلب             
  . والنهوض هبذه اخلطة البالغة األمهية،تمرةعلى التحديات املس

. )٢()١(وقد أدت هذه اجلهود إىل اعتماد التزامات سياسية قوية يف مثاين منـاطق              - ٤٣
تساهم يف العمل املتنامي إلضفاء الطابع املؤسسي على آليات احلوكمة اإلقليميـة              كما

ـ        ال مـن العنـف يف   ذات السلطة املؤثرة يف اجلمع واحلشد من أجل تعميم محاية األطف

__________ 

 Political Commitments by Regional: ميكن االطالع على املزيد من املعلومات يف منشور املمثلة اخلاصـة  )١(

Organizations and Institutions to prevent and Address Violence against Children (New York, 2012) 
متاح وهو  . )سياسية من املنظمات واملؤسسات اإلقليمية مبنع العنف ضد األطفال والتصدي له          االلتزامات ال (

-http://srsg.violenceagainstchildren.org/category/document-type/political:  التايل على املوقع الشبكي  

declarations. 
ورابطة أمم جنـوب شـرق    األطفال،تشمل جامعة الدول العربية، ومبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد     )٢(

والسوق املـشتركة    من خالل جلنة تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل التابعة هلا، واجلماعة الكاريبية،            آسيا
 ، غواتيمـاال  ، الـسلفادور  ، اجلمهورية الدومينيكية  ،بنما(وبلدان أمريكا الوسطى    ،  لبلدان املخروط اجلنويب  

، وجملس أوروبا واالحتاد األورويب، وكذلك منظمـة        ) هندوراس ،اغوا نيكار ، املكسيك ، كوستاريكا ،كوبا
  .منطقة آسيا واحمليط اهلادئيف التعاون اإلسالمي، وبلدان 
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وتشمل تلك اآلليات جلنة    . جداول أعمال السياسات وتشجيع عملية دورية لالستعراض      
الطفولة العربية، وجملس إدارة مبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال، وجلنة تعزيز 
ومحاية حقوق املرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللجنة الدائمة احلالية 

 التابعة للسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب، وجلنـة اخلـرباء            Nin@SURملبادرة  
األفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهه، وشبكة مراكز التنسيق الوطنية املعنية حبقوق الطفل 

  .والقضاء على العنف ضد األطفال التابعة جمللس أوروبا
 رفيعة املـستوى مـع املنظمـات    اتروشاركت املمثلة اخلاصة يف تنظيم مشاو   - ٤٤

، يف كينغستون لبلدان منطقة البحر      ٢٠١٢مبا يف ذلك يف عام      ،  )٣(واملؤسسات اإلقليمية 
الكارييب، ويف كولومبو ألمم جنوب آسيا، ويف أنقرة للدول األعضاء يف جملس أوروبا،             

  .على التوايل
لية اإلقليمية اليت تقّيم    ، كانت تلك االجتماعات تعقد يف إطار الدراسات التحلي        أوالً  -٤٥

القوانني والسياسات واملؤسسات القائمة حلماية األطفال من العنف وحتديد الثغرات والفرص           
التقرير العريب املقـارن ملـدى إعمـال        ذه العملية   هلومن النماذج اجليدة    . للتعجيل بالتقدم 

وأعمال التخطـيط    )٤(توصيات دراسة األمني العام لألمم املتحدة لوقف العنف ضد األطفال         
  .اإلقليمية اليت جرت يف أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى

 مفصلة وفق الواقع احملدد     )٥(، مثة عنصر مشترك هو اعتماد خطط عمل إقليمية        وثانياً  -٤٦
 وعملية تقدمية ملنع مجيع أشكال العنف ضـد         ،لكل منطقة ومصممة لتحقيق أهداف حمددة     

  .األطفال والقضاء عليها
، يف معظم األحوال، حددت أطر العمـل اإلقليميـة آليـة لرصـد التقـدم           لثاًوثا  -٤٧

فمن خالل اجتماعات دورية، تساعد هذه العملية على إبقاء محاية األطفال من            . واستعراضه
، وحتفيز التغيري   الناشئةوالقضايا   العنف يف مقدمة جدول األعمال، ومعاجلة الشواغل املشتركة       

لية إىل مبادرات هامة من بينها التصديق علـى الربوتوكـوالت           وأدت هذه العم  . التدرجيي
 أشكال العنـف    مجيعامللحقة باتفاقية حقوق الطفل، وسن وإنفاذ تشريعات حلظر         االختيارية  

__________ 

عقدت مشاورات إقليمية يف أنقرة وأسونسيون وبيجني والقاهرة وكولومبو وكينغستون ومانيال ومـراكش              )٣(
  .وموناكو وسانتو دومينغو وفيينا

  .٢٠١٠ة الدول العربية، مصر، األمانة العامة جلامع )٤(
 .٢٠١٥-٢٠١٠يف مبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال، اختذ هذا األمر شكل خطة عمل للفترة               )٥(

ن االستراتيجيات الوطنيـة    أويف جملس أوروبا، تستند إجراءات املتابعة إىل املبادئ التوجيهية السياساتية بش          
، Nin@surمبادرة  / منطقة السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب      ويف .املتكاملة حلماية األطفال من العنف    

فإن أساس التعاون تشكله خريطة طريق إقليمية للمسامهة يف إعمال حق مجيع األوالد والفتيات واملـراهقني         
  .يف احلماية من كل أشكال العنف يف أمريكا اجلنوبية تكملها خرائط طريق وطنية
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ضد األطفال، ووضع استراتيجيات وطنية متكاملة وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة، وحشد           
  .الدعم من أجل مواجهة مظاهر حمددة للعنف

على سبيل املثـال،    . أولويات إضافية حمددة  اً  حتدد جداول األعمال اإلقليمية أحيان    و  -٤٨
فإن مبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال شددت بشكل خاص على الزواج املبكر              
واالعتداء واالستغالل اجلنسيني وعمل األطفال واالجتار هبم، بينما شـددت األمريكيتـان            

  .جلنسي وقضاء األحداث والعنف املسلحبشكل خاص على االعتداء ا
تصوغ هذه الشراكات عملية حمسنة للتعاون داخل األقاليم من أجل حتويـل            وبينما    -٤٩

لتعزيز التعاون    سبالًاً  تفتح أيض فإهنا  االلتزامات السياسية واالستراتيجيات إىل تقدم ملموس،       
قد أُطلقت هذه العملية يف اجتماع      و. بني األقاليم مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب         

املائدة املستديرة الرفيع املستوى مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية الذي استضافته املمثلـة            
  .)٦(٢٠١١اخلاصة يف عام 

ويعمل التعاون عرب اإلقليمي على متهيد امليدان لإلثراء املتبادل للخـربات الوطنيـة               -٥٠
لبناء ثقافة احترام   اً  كما يضع أساس  . دة والدروس املستفادة  واإلقليمية وتقاسم املمارسات اجلي   

 وتعزيز التعاون مع اجلهات املعنية األساسية واحللفـاء         ،حقوق األطفال ومحايتهم من العنف    
ومن بني النتائج امللموسة هلذه العملية جتهيز حمور معلومات لدعم تبادل املعـارف      . الرئيسيني

  .لومات عن عملية متابعة الدراسةوتيسري إمكانية احلصول على املع
، نظمت املمثلة اخلاصـة اجتمـاع   ٢٠١٢وخالل انعقاد اجلمعية العامة يف عام    - ٥١

مائدة مستديرة للمتابعة مع ممثلني من أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحـر             
طفال وتضمن االجتماع مشاركة شباب من الدعاة املمثلني لشبكات معنية باأل         . الكارييب

اإلقليمية اليت جـرت يف     التحليلي  واملراهقني يف املنطقة، ومتيز بإطالق أعمال التخطيط        
أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى والنسخة املالئمة لألطفال خلريطة الطريـق اخلاصـة            

  .بأمريكا اجلنوبية
وقررت احلكومات واملؤسسات اإلقليمية املشاركة أن تنشئ، حتت رعاية املمثلـة             -٥٢

وتشجع املبـادرات   اً  اخلاصة، فرقة عمل ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب جتتمع سنوي         
عن ذلك، أعربت عن      وفضالً. الرامية إىل التعجيل بالتقدم يف جمال محاية األطفال من العنف         

  .٢٠١٥ ملا بعد عام ة التنمية العامليخطةالتزامها بتعزيز إدراج محاية األطفال من العنف يف 

__________ 

  :ك صـدر عقـب اجتمـاع املائـدة املـستديرة يف املوقـع التـايل           ميكن االطالع على بيـان مـشتر       )٦(
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/Joint_statement_regional

_organizations_and_institutions_working_on_violence_against_children.pdf)  ــه ــالع علي مت االط
  ).٢٠١٢ ديسمرب/نون األول كا٣١ يف
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  رصد التقدم وتنشيطه  -دال  
، وبعد مرور مخس سنوات على تقدمي الدراسة إىل اجلمعية العامـة،            ٢٠١١يف عام     -٥٣

أطلقت املمثلة اخلاصة دراسة استقصائية عاملية لتقييم التقدم احملرز يف جمال منع العنف ضـد               
لى ما حتقق   وكانت الدراسة االستقصائية مصممة من أجل الوقوف ع       . األطفال والقضاء عليه  

هبدف التغلـب   اً  من إجنازات، ودراسة املمارسات اجليدة وعوامل النجاح، ودفع اجلهود قدم         
وتشكل نتـائج الدراسـة   . على التحديات املستمرة وتوطيد عملية منع العنف والقضاء عليه   

  .بالغ األمهية للتعجيل بتحقيق تقدم يف جمال محاية األطفال من العنفاً االستقصائية مرجع
اً ومت الترويج للدراسة االستقصائية بالتعاون مع طائفة واسعة من الشركاء واسترشاد            -٥٤

بالبحوث واملشاورات اإلقليمية واالستعراضات التحليلية املتعلقة بالعنف ضد األطفال الـيت           
وكانت مدعومة كذلك بعمليات الرصد الدولية، مبا فيها        . تعمل املمثلة اخلاصة على تعزيزها    

ض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان، والتقارير املقدمة إىل هيئات            االستعرا
معاهدات حقوق اإلنسان، ومتابعة املؤمترات العاملية املناهضة لالستغالل اجلنسي لألطفـال           

  .٢٠١٦واملراهقني، وخريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام 
وكـان  . )٧(كومة مسامهات يف الدراسة االستقصائية العاملية     وقدم أكثر من مائة ح      -٥٥

األطفال والشباب من احللفاء املهمني أيضا، وجاءت مسامهتهم يف إطـار نـسخة مالئمـة             
  .لألطفال من الدراسة االستقصائية ُوضعت بالتعاون الوثيق مع الشركاء من اجملتمع املدين

ع زيادة بروز العنف ضد األطفـال  ويكشف التحليل عن صورة آخذة يف التطور، م         -٥٦
يف جداول األعمال الوطنية، وازدياد اإلجراءات التشريعية، واملبادرات السياساتية، واحلمالت          
اإلعالمية الرامية إىل ضمان عدم تعرض األطفال للعنف، وبعض املبادرات الواعدة للوقـوف             

  .ية لألطفالعلى مدى هذه الظاهرة ومعدالت حدوثها وأثرها على احلياة اليوم

__________ 

 ، أملانيـا  ، إكـوادور  ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ، إسبانيا ، األردن ، األرجنتني ، أذربيجان ،االحتاد الروسي  )٧(
 ، الربتغـال  ، بربادوس ، الربازيل ، البحرين ، باراغواي ، إيطاليا ، أوغندا ، أوروغواي ،اإلمارات العربية املتحدة  

 ، توغـو ، بريو ،) املتعددة القوميات -دولة  ( بوليفيا   ، بولندا ،بوسنة واهلرسك  ال ، بنما ، بليز ، بلغاريا ،بلجيكا
 اجلمهورية العربية   ، اجلمهورية الدومينيكية  ، مجهورية ترتانيا املتحدة   ، اجلزائر ، اجلبل األسود  ، جامايكا ،تونس

 ، جيبـويت  ،رجيا جو ، جنوب أفريقيا  ، مجهورية مولدوفا  ، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    ،السورية
 ، سـانت لوسـيا    ، سانت كيـتس ونـيفس     ، سانت فنسنت وجزر غرينادين    ، الرأس األخضر  ،دومينيكا
 ، شـيلي ، الـسويد  ، سورينام ، السودان ، سوازيلند ، السنغال ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ، السلفادور ،النكا سري
 ، الفلـبني ، فانواتو، بيساو- غينيا ،ة غينيا االستوائي، غواتيماال، غرينادا، غانا، غامبيا، عمان ، العراق ،صربيا

 ، كمبوديـا  ، كرواتيـا  ، الكامريون ، قريغيزستان ، قطر ، فييت نام  ، فنلندا  ، ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  
 ، املغـرب  ، مـصر  ، مـايل  ، ليبيا، ليتوانيا  ، لبنان ، التفيا ، كرييباس ، الكويت ، كولومبيا ، كوستاريكا ،كوبا

 ، النمـسا  ، النـرويج  ، ميامنـار  ، موزامبيق ، موريتانيا ، منغوليا ،ربية السعودية  اململكة الع  ، مالوي ،املكسيك
 . اليونان، دولة فلسطني، اليمن، اليابان، هنغاريا، هندوراس، هاييت،نيكاراغوا
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، ويلزم بذل املزيد من اجلهود احلثيثة وال سـيما          إال أن التقدم احملرز ال يزال متفاوتاً        -٥٧
من أجل وضع استراتيجية وطنية متسقة وذات موارد كافية ملكافحة العنف ضد األطفـال؛              
وتعزيز املبادرات السياسية املنسقة للتغلب علـى التـشريعات املـشتتة ضـعيفة اإلنفـاذ               

ستثمارات غري الكافية املخصصة لدعم األسر؛ وتعزيز بناء قدرات االختصاصيني وتدعيم           واال
كما تشدد الدراسة االستقـصائية     . اآلليات اآلمنة املراعية لألطفال للتصدي حلوادث العنف      

  .على احلاجة امللحة لتوحيد البيانات والبحوث من أجل تعزيز صنع القرار القائم على األدلة
ج نتائج الدراسة االستقصائية بتفصيل أكرب يف منشور مستقل، ولكن الفصل           وسُتدر  -٥٨

  .الوارد أدناه يربز أهم أبعادها

  الدراسة االستقصائية العاملية عن العنف ضد األطفال  -ثالثاً  

  االستراتيجية الوطنية املتكاملة  -ألف  
 العنـف ضـد     يف مجيع املناطق، ُتبذل جهود كبرية من أجل وضع خطط وطنية ملنع             -٥٩

، سواء  قائماًاً  سياساتياً  وتشري أغلبية ردود احلكومات إىل أن لديها إطار       . األطفال والقضاء عليه  
اسـتراتيجيات   كان ذلك على شكل خطة عمل واسعة النطاق بشأن األطفال أو محايتهم، أو            
  .متعددة للتصدي ألشكال معينة من العنف أو لظروف معينة تقع فيها احلوادث

 يف املائة من احلكومات إىل أن لـديها خطـة           ٢٠الوقت نفسه، تشري أقل من      ويف    -٦٠
وتقر عدة حكومات بأن األطـر      . شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والتصدي هلا        

القائمة مشتتة أو أهنا يف مراحل خمتلفة من التطور، وأنه يف حاالت قليلـة فقـط مت وضـع                   
ونتيجة لذلك توجد ثغرات كـبرية يف       . يع األوساط سياسات قطاعية للتصدي للعنف يف مج     

  .توفري احلماية الفعالة لألطفال
، حيث أكد ثلثا اجمليبني فقط أن لديهم مؤسسة تنـسيق           وال يزال التنسيق ميثل حتدياً      -٦١

ويف . حكومية رائدة مكلَّفة باإلشراف على اإلجراءات املتصلة مبكافحة العنف ضد األطفال          
ت هيئات تنسيق متعددة، ولكن التعاون بينها متفاوت وال يكون يف كل            عدة حاالت، أنشئ  

، يلزم تعزيز اجلهود من أجل تأمني عملية تنسيق ذات طابع مؤسسي            وعموماً. األحوال فعاالً 
  .عرب اإلدارات املركزية وبني السلطات الوطنية والالمركزية

عن   وفضالً. وتقييم جهود التنفيذ  ما تنعدم آليات الرصد لتقدير التقدم احملرز        اً  وكثري  -٦٢
يف بعـض   اً  ذلك، ورغم ختصيص بعض املوارد الوطنية من أجل األطفال، وهي حمدودة جد           

للمبـادرات املرتبطـة    اً  حمـدد   من احلكومات خيصص متويالً   اً  جد  قليالًاً  األحيان، فإن عدد  
تاحة لـدعم جهـود   مبكافحة العنف، ويعترف معظمها بعدم كفاية املوارد البشرية واملالية امل     

  .التنفيذ يف هذا اجملال
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ومع استمرار احلاجة املاسة لبذل جهود أكرب، فإن الدروس التالية ميكن أن تساعد يف   -٦٣
  :توجيه العمل يف املستقبل

ال تزال هناك حاجة ملحة إىل تعزيز استراتيجية وطنية بشأن العنف ضـد               )أ(  
، وإىل  تعددة التخصصات وحمـددة زمنيـاً     األطفال يكون حمورها الطفل وتكون متكاملة وم      

تعميم محاية األطفال من العنف لتصبح شاغل مجيع السلطات املعنية املركزية والالمركزيـة             
  يف جدول أعمال السياسات الوطين؛اً أساسياً وعنصر

هناك أمهية بالغة إلنشاء آليات تنسيق فعالة ورفيعة املستوى يكـون هلـا               )ب(  
ني، ولتوضيح دور ومسؤوليات اإلدارات واملؤسسات املعنّية بـالعنف         السلطة والنفوذ الالزم  

ضد األطفال من أجل تفادي التداخل وتعزيز التعاضد وتدريب االختصاصيني املعنيني علـى             
  آليات منع العنف والتصدي له بشكل يراعي األطفال؛

ال بد من ختصيص موارد إلجراءات مكافحة العنف، مبا يف ذلـك علـى                )ج(  
  وى الالمركزي؛املست

من الضروري إشراك مجيع األطراف املعنية بفعالية، مبا يف ذلك األوسـاط              )د(  
األكادميية واجملتمع املدين واملنظمات اليت يقودها األطفال، من أجل إجناح عمليـة التنفيـذ              

  .والرصد والتقييم

  احلماية القانونية لألطفال  -باء  
ت تشريعية هامة استجدت لـضمان محايـة        تؤكد الدراسة االستقصائية أن تطورا      -٦٤

 يف املائة من اجمليبني على الدراسة أن لديهم بعـض           ٨٠ويشري أكثر من    . األطفال من العنف  
أو قوانني متفرقة تتناول خمتلف مظاهر      اً  عاماً  قانونياً  التشريعات املتعلقة بالعنف تتضمن حظر    

  .برية وصعبةإال أن الفجوة بني القانون والتنفيذ ال تزال ك. العنف
فقـد أبـرز أكثـر    . وتشكل محاية األطفال من االستغالل اجلنسي موضع اهتمام كبري     -٦٥
 يف املائة من اجمليبني وجود حظر قانوين على العنف اجلنسي ضد األطفال، مبـا يف ذلـك       ٩٠ من

البغاء؛ وحظر على جلب األطفال أو عرضهم إلعداد مواد إباحية، وحيازة ونشر صور االعتـداء               
وتؤكد املعلومات الواردة يف تقارير األمـم       . لى األطفال، مبا يف ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت        ع

املتحدة، مبا يف ذلك املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل، تسارع معدل النشاط التشريعي يف              
ثغرات ومعاجلة  هذا اجملال، مع أنه يلزم بذل املزيد من اجلهود اجلادة لتعزيز التنفيذ الفعال وتدارك ال              

الشواغل الناشئة، مبا يف ذلك محاية األطفال من البيع، وزيادة االجتار باألطفـال، وتـدين عـدد           
  .)٨(، وحمدودية املوارد املخصََّصةاملالحقات القضائية، وقلة البيانات املتاحة

__________ 

؛ )٢٠١٠ جنيـف،  (تسريع وترية إجراءات مكافحة عمل األطفال     انظر على سبيل املثال، مكتب العمل الدويل،         ) ٨(
؛ واملنظمـة   )٢٠٠٩(دة املعين باملخدرات واجلرمية، التقرير العاملي عن االجتار باألشـخاص           ومكتب األمم املتح  

 .IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures & Trends (2012)الدولية للهجرة، 
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 كبرية، فإن التأثري اإلجيايب ملواصـلة جهـود       اً  معينة ستتطلب جهود  اً  ورغم أن أبعاد    -٦٦
الدعوة والتعبئة جلّي يف هذا اجملال، مبا يف ذلك يف إطار محلة التصديق علـى الربوتوكـول                 
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف             

طفـال  املواد اإلباحية وتنفيذه، ومتابعة املؤمترات العاملية املعنية مبكافحة االستغالل اجلنسي لأل        
  .واملراهقني

أن اعتماد تشريع حيظر اسـتخدام      اً  وأكدت الردود على الدراسة االستقصائية أيض       -٦٧
، حيث إن أكثر العنف كشكل من أشكال إنزال العقوبة أو إصدار األحكام قد اكتسب زمخاً      

ـ اً   يف املائة من الدول اجمليبة ذكرت أن لديها حظر         ٦٠من   علـى إصـدار أحكـام      اً  قانوني
 يف املائة من    ٢٠وأفاد أكثر من    . سانية، مبا يف ذلك عقوبة السجن املؤبد وعقوبة اإلعدام        إن ال

على العقاب البدين يف مجيع األوساط بينما أفـاد أكثـر             شامالًاً  الدول اجمليبة أن لديها حظر    
  .عليهاً جزئياً  يف املائة منها أن لديها حظر٥٠ من
. قوبات حمددة ملرتكيب العنف ضـد األطفـال       عاً  وتتضمن قوانني مجيع الدول تقريب      -٦٨
تربز وجود  اً  أن منع العنف مل حيصل على اهتمام مماثل، وال توجد سوى تقارير قليلة جد              إال

وباملثل، ورغم اإلشارة يف أكثر من نصف الردود إىل         . إطار قانوين شامل ملنع حوادث العنف     
 يف املائة فقط مـن     ١٣جهم، فإن   وجود تشريعات بشأن تعايف األطفال الضحايا وإعادة إدما       

  .اجمليبني أفادوا بأن لديهم سبل جرب قانونية عن أعمال العنف، مبا يف ذلك التعويض
آخر   وتشكل آليات إسداء املشورة واإلبالغ وتقدمي الشكاوى املراعية لألطفال جماالً           -٦٩

 اهلاتف وخدمات   ورغم إشارة بعض اجمليبني إىل توفر خطوط املساعدة عرب        . يفتقر لالستثمار 
الشرطة، فإن اآلليات اليت تركز على األطفال تكون يف أغلب األحيان إما غـري موجـودة                

تنقصها املوارد، وتفتقر إىل اإلمكانات البشرية واملالية ملعاجلة شواغل األطفال؛ ويف معظم             أو
 وال يزال اإلبالغ عن حوادث العنف يـشكل       . احلاالت، ال توجد مؤسسات وطنية مستقلة     

فقط من الدول أصدر توجيهات لالختصاصيني العـاملني مـع     ضئيالًاً  ، حيث إن عدد   حتدياً
 يف املائة فقط    ٢٥األطفال ومن أجلهم، وتوجد أحكام واضحة بشأن اإلبالغ اإللزامي لدى           

وال تزال املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت قدمتها املمثلة اخلاصة يف تقرير سابق            . من الدول 
  .يف التعجيل بالتقدماً مفيدة جد) A/HRC/16/56(سألة عن هذه امل

وكشفت الدراسة االستقصائية عن ثغرة كبرية أخرى تتمثل يف ندرة البيانات املتعلقة           -٧٠
بالقوانني والسياسات والدعوة املتصلة باألبعاد اجلنسانية للعنف وتوفري احلمايـة القانونيـة            

 ٣٠اجمليبني أية معلومات يف هذا الصدد، وأشار أقل من          يف املائة من     ٤٠إذ مل يقدِّم    : للفتيات
وال يزال سن التشريعات يف هذا اجملـال يـشكل          . يف املائة منهم إىل وجود مبادرات إجيابية      

، حيث إن أقل من نصف احلكومات أشار إىل سن حظر قانوين على املمارسات الضارة       حتدياً
ألعضاء التناسلية لإلنـاث، وزواج األطفـال       بتر ا /فقط تشويه اً  أو جزئي اً  اليت قد تشمل كلي   

  .عن الشرف، وغريها من املمارساتاً الزواج باإلكراه، وطقوس السحر، والقتل دفاع أو
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هو احلد األدىن للـزواج،     اً   عام ١٨ يف املائة من اجمليبني بأن سن        ٣٠وأفاد أقل من      -٧١
ني وللبنات يف عـدد كـبري       بينما يقل سن الزواج عن ذلك وخيتلف احلد األدىن بالنسبة للبن          

  .البلدان من
على اً  وكما ذُكر أعاله، اكتسب اإلصالح القانوين املعين بالعنف ضد األطفال زمخ            -٧٢

إال أن هذه العملية الواسعة النطاق غري كافية لضمان حظـر           . مدى السنوات القليلة املاضية   
 خـالل الـسنوات     ويلزم بذل جهود مطردة ومعزَّزة    . واضح وشامل جلميع أشكال العنف    

املقبلة، كما ال تزال هناك حاجة ملحة إىل سن حظر قانوين وطين صريح تكمِّلـه أحكـام                 
وجيب أن تواجه التشريعات    . مفصلة يف النصوص التشريعية ذات الصلة لتوجيه اإلنفاذ الفعال        

األسباب اجلذرية للعنف وعوامل التعرض خلطره، وأن توفر احلمايـة الفعالـة لألطفـال يف           
الت الضعف، وأن حتظى بدعم من دوائر محاية الطفـل ذات املـوارد الكافيـة، ومـن              حا

اختصاصيني ذوي تدريب جيد، ومن عملية تشاركية واسعة النطاق للتوعية العامة والتعبئـة             
  .االجتماعية

  جودة البيانات والبحوث  -جيم  
 اجلهود للتصدي رغم ازدياد املبادرات اهلادفة إىل تسليط األضواء على العنف وحشد    -٧٣

له، تؤكد الدراسة االستقصائية العاملية أن املعلومات بشأن العنف ضد األطفال ال تزال نادرة              
وجمزأة، مع حمدودية البيانات املتاحة بشأن مدى وتأثري العنف ضد األطفال وعوامل اخلطـر              

. ار هـذا العنـف  اليت ينطوي عليها األمر، واملواقف واملعايري االجتماعية الكامنة وراء استمر        
  .وينتج عن ذلك تأثري مكلف على األطفال الضحايا والشهود وعلى أسرهم واجملتمع ككل

ومع أن بعض احلكومات تشري إىل معلومات إحصائية مجعتها بعض اإلدارات، مـن           -٧٤
بينها املؤسسات املعنية بالصحة والعمل والقضاء وإنفاذ القانون، فإن لدى عدد ضئيل منـها              

  .ليلية دورية عن تعرض األطفال للعنفتقارير حت
، هناك نقص يف نظم البيانات الشاملة واملصنَّفة اليت تسترشد هبا املبـادرات             وعموماً  -٧٥

 يف املائة من احلكومات أفادت بأهنا مجعت بعض البيانات، فـإن  ٣١ورغم أن   . االستراتيجية
 يف املائة من احلكومات     ١٠ن  ما ال تكون خاصة باألطفال؛ وأشار أكثر م       اً  تلك اجلهود غالب  

 يف املائة منها أي معلومات عن هذا      ٥٥إىل أهنا مل تقم جبمع بيانات ذات صلة؛ ومل يقدم حنو            
  .اجلزء من الدراسة االستقصائية

ويف معظم احلاالت، تقتصر املعلومات على عدد قليل من اجملاالت، مثـل الـصحة                -٧٦
ساس نوع اجلـنس أو العمـر أو األصـل          والقضاء، مع تصنيف حمدود للمعلومات على أ      

  .االجتماعي أو اإلعاقة
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، حيث تعمد العديد من املؤسسات إىل وال يزال تنسيق مصادر البيانات يشكل حتدياً      -٧٧
وعندما تكون هنـاك    . إىل تعاريف ومؤشرات خمتلفة   اً  مجع ومعاجلة معلومات متفرقة استناد    

ادر حمدودة، أو تتناول فقط بعض مظاهر       مؤسسة مركزية، عادة ما ُتجمع املعلومات من مص       
ما ُتبذَل جهود جلمع البيانـات      اً  عن ذلك، نادر    وفضالً. العنف أو الظروف اليت حيدث فيها     

على أساس دوري منتظم، كما يوجد نقص يف التعاون بني األجهزة اإلحصائية واملؤسسات             
ونتيجة لذلك، فإن   . العنفاملسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسات اهلادفة حلماية األطفال من          

من الصعب تكوين نظرة شاملة عن حدوث العنف ضد األطفال وتأثريه التراكمي علـيهم،              
  .التمكني من توفري فرصة حقيقية للنجاح يف منع العنف أو
وال تزال ندرة املوارد وعدم وجود تعاريف واضحة وأدوات رصـد ومؤشـرات               -٧٨

ل مجع بيانات موثوقة ومصنَّفة يف أواهنا ورصـد         وتعوق هذه العوام  . تشكل حتديات إضافية  
وال يزال االستثمار يف هذا اجملال يـشكل أمهيـة   . التقدم وتقييم فعالية الكلفة وأثر املبادرات    

  .بالغة لدعم اختاذ إجراءات فعالة

  بناء ثقافة الالعنف  -دال  
يه يعتمد بـشدة    كما تقر الدراسة، فإن التقدم احملرز يف جمال منع العنف والقضاء عل             -٧٩

على فعالية اجلهود املصممة لتعزيز ثقافة الالعنف املعتَمدة على نطاق واسع والتغلب علـى              
  .القبول االجتماعي للعنف

ومثة جهود تبذهلا بلدان يف كل املناطق، من بينها مبادرات لنشر املعلومـات والتوعيـة                 -٨٠
 الُنُهج الفعالة غـري العنيفـة لتنـشئة         بشأن األثر اخلطري للعنف على األطفال، وكذلك أثر اتباع        

وأُجريت يف بعض احلاالت أنشطة لبناء قدرات االختصاصيني العـاملني مـع            . األطفال وتربيتهم 
األطفال ومن أجلهم، ومن بينهم املرشدون االجتماعيون واملعلمون وموظفـو إنفـاذ القـانون،              

ظفـو اإلصـالحيات    وكذلك العاملون يف القطـاع الطـيب وجمـال الرعايـة الـصحية ومو             
  .اهلجرة ومؤسسات

ويف بعض احلاالت، تتناول اجلهود الرامية إىل توعية الرأي العام بشأن تعرض األطفال               -٨١
للعنف مظاهر عنف بعينها، مبا يشمل االعتداء واالستغالل اجلنسيني والعنف املرتيل واالجتـار،             

دة وأمـان اسـتعمال شـبكة       وبشكل متزايد، العنف املرتبط باستعمال التكنولوجيات اجلدي      
وتتناول بعض املبادرات البيئـة املدرسـية،       . اإلنترنت ومنع استمالة األطفال على تلك الشبكة      

حيث تساعد على زيادة إبراز مسألة محاية األطفال من الترهيب والعقـاب البـدين والعنـف          
  .الةاجلنسي؛ بينما صممت مبادرات أخرى حلماية األطفال يف مؤسسات الرعاية والعد

ومن أجل الوصول إىل مجهور أكرب والتأثري على النقاش العام، تلقت تلك املبـادرات                -٨٢
من وسائط اإلعالم املطبوعة واملرئية واملسموعة واإللكترونية والربامج اإلذاعية والفقرات          اً  دعم

  . الشوارعواحلفالت املوسيقية واألعمال الفنية يف) يف الرسم واملقاالت(التلفزيونية واملسابقات 
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لإلعالميني بشأن نشر رسائل إجيابية عن منع العنـف         اً  ونظمت بعض البلدان تدريب     -٨٣
  .والوسائل املراعية للطفل يف اإلبالغ عن حوادث العنف

  تعزيز مشاركة األطفال  -هاء  
لقد أثبتت عملية إعداد الدراسة املعنية بالعنف ضد األطفال أهنا حافز مهم يف تنمية                -٨٤

يف السنوات األخرية وساعدت على صياغة شـراكات        اً  الطفل، فقد حققت جناح   مشاركة  
  .جديدة يف أوساط األطفال واآلباء والباحثني ومقدمي اخلدمات واملؤسسات احلكومية

وقد أسفرت الدراسة االستقصائية عن معلومات هامة بشأن املبـادرات الوطنيـة              -٨٥
طفال يف العمليات واملبادرات اليت أدت يف بعـض         واإلقليمية اليت تدعم املشاركة الفعالة لأل     

احلاالت إىل اعتماد إعالنات هامة بشأن األطفال يف إطار املشاورات اإلقليمية املعنية مبكافحة             
وقام عدد من البلدان بتعزيز إنشاء جمـالس وبرملانـات لألطفـال            . )٩(العنف ضد األطفال  

شاركة األطفال، مع دعم اشـتراك      والشباب واستحداث سياسات وأحكام قانونية بشأن م      
األطفال يف تصميم وتنفيذ القوانني والسياسات من خالل املشاورات واحللقـات الدراسـية          

  .وحلقات العمل
وإىل جانب املبادرات الرامية إىل النهوض بقدرات البالغني علـى دعـم مـشاركة         -٨٦

ز مهارات األطفال أنفـسهم    على تعزي اً  متزايداً  األطفال، أظهرت الدراسة االستقصائية تركيز    
  .لتمكينهم من املشاركة مع صناع القرار وحتقيق التغيري يف جمتمعاهتم

وعلى الرغم من تلك التطورات اهلامة، ال توجد سوى أمثلة قليلة للغاية على اجلهود                -٨٧
 ويشكل إنشاء جمالس وبرملانات لألطفال خطوة بالغة األمهية       . املبذولة لقياس فعاليتها وأثرها   

يف ضمان مشاركتهم، ولكن إذا مل تؤخذ أصوات األطفال جبدية ومل ُتعاجل املواقف التمييزية              
  .ضدهم، فإن تلك احملافل جتازف بأن تظل رمزية وغري فعالة

  ضمان املنظور اجلنساين  -واو  
إن نوع اجلنس يؤثر على املنظورات واملواقف إزاء العنف، وكـذلك علـى أسـلوب                 -٨٨

ويشمل العنف اجلنساين ضد الفتيات التفاوت يف إمكانية احلصول علـى   . ربتهارتكاب العنف وجت  
الطعام واخلدمات، والعنف املرتيل أو عنف العشري، واالستغالل واالعتداء اجلنسيني، واحلرمان من            

قطع األعـضاء التناسـلية     /املرياث أو املمتلكات، واملمارسات الضارة مثل زواج الطفل، وتشويه        
حمددة من العنـف ضـد     اً  كما يتضمن العنف اجلنساين أنواع    . عن الشرف اً  ل دفاع لإلناث، والقت 

  .الرجال واألوالد مبا يف ذلك الترهيب واملشاجرات وجرائم االعتداء وإطالق النار
__________ 

 :ميكن االطالع على املعلومات يف املوقع الشبكي التايل )٩(
http://srsg.violenceagainstchildren.org/category/document-type/children-declarations) االطالع  مت

 ).٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١عليه يف 
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وأبرزت العديد من ردود احلكومات أن املساواة بني اجلنسني راسخة كمبدأ أساسي             -٨٩
د؛ وتوجد يف بعض احلاالت سياسة للنهوض باملـساواة         يف الدستور الوطين أو يف تشريع حمد      

  .واإلنصاف بني اجلنسني أو تشريع ملواجهة مظاهر معينة للعنف اجلنساين
ويف الوقت نفسه، هناك ثغرة كبرية بني تلك األطر القانونية والسياساتية من جانب،               -٩٠

الفتيات على الـسواء    ويعد العمل مع األوالد و    . والتنفيذ واستجابة اجلمهور من جانب آخر     
بالغ األمهية من أجل التغلب على أوجه التحيز والتصورات املسبقة، ودعم الضحايا يف التماس 

وتبذل يف هذا اجملال جهود متزايدة بطرق منها إشراك     . املساعدة واإلبالغ عن حوادث العنف    
القـات تتـسم    الرجال واألوالد يف تغيري األعراف االجتماعية اخلاصة بالرجولة واعتماد ع         

باملساواة اجلنسانية دون عنف، مبا يف ذلك املزيد من املشاركة املتكافئة يف أنـشطة الرعايـة                
  .والعمل املرتيل داخل األسرة املعيشية

  دفع عجلة التقدم يف بيئة عاملية معقدة  -رابعاً  
 يشكل حتليل ردود احلكومات، إىل جانب النتائج اإلمجالية للدراسة االستقـصائية            -٩١

فالنتائج تؤكد احلاجة امللحة إىل توحيد      . بالغ األمهية للعمل يف السنوات املقبلة     اً  العاملية، مرجع 
املبادرات واالرتقاء هبا من أجل بلوغ األهداف الثالثة ذات األولوية اليت تسعى املمثلة اخلاصة           

بشكل  اًإىل حتقيقها، وهي وضع جدول أعمال وطين بشأن العنف ضد األطفال يكون منسَّق            
جيد ووفري املوارد، وسن حظر قانوين شامل وصريح على مجيع أشكال العنـف، وتوحيـد               

  .البيانات والبحوث من أجل توفري املعلومات ألغراض التقدم العاجل يف هذا اجملال
كما يساعد تنفيذ توصيات الدراسة على مدى السنوات الثالث املاضية على فهـم               -٩٢

اد للعنف وألمهية احلفاظ على نظرة كلية للطفل يف مجيع املبادرات           أفضل للطابع املتعدد األبع   
ومن الالزم التصدي ملا يتعرض له األطفـال بـشكل          . اهلادفة إىل منع العنف والقضاء عليه     

. تراكمي من مظاهر العنف املتنوعة يف خمتلف السياقات وعلى امتداد مراحل حيـاة الطفـل       
ما ميثـل   اً  املعرضني له يف البيت واملدرسة واجملتمع كثري      وبالفعل، فإن العنف بالنسبة لألطفال      

  .عرب األجيالاً سلسلة متصلة وينتقل من سياق إىل آخر، ويستمر أحيان
وكمـا  .  عن ذلك، فإن هذه العملية أوضحت أن العنف ال حيدث يف فراغ            وفضالً  -٩٣

 احلقيقية ملنع العنف    تتناول األقسام الواردة أدناه، فإن قابلية تعرض األطفال، وكذلك الفرص         
والتصدي له، تتأثر بالفعل وبشدة بعوامل مثل الفقر والضعف وتغري املناخ والكوارث الطبيعية     

  .والعنف املسلح واجلرمية املنظمة
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  الفقر والتنمية البشرية واألزمة االقتصادية  -ألف  
 يساهم التقـدم    يقع األطفال يف صميم إعالن األلفية واألهداف اإلمنائية لأللفية اليت           -٩٤

ويف . لنمائهم املتـسق  اً  احملَرز صوب حتقيقها يف هتيئة بيئة وقائية وآمنة لألطفال ويعد أساسي          
يعوق حتقيق األهداف بفعاليـة، وخاصـة   اً خطري الوقت نفسه، ال يزال العنف يشكل عامالً  

إلصـابة  ، مبن فيهم املهمشون بسبب الفقـر أو اإلعاقـة أو ا           بالنسبة ألكثر األطفال هتميشاً   
  .بفريوس نقص املناعة البشرية أو نوع اجلنس

ويـشكّل  . وتعد العالقة بني الفقر والعنف متعددة األوجه وشديدة الترابط كـذلك            -٩٥
اإلذالل والترهيب والوصم واالستغالل عناصر متكررة يف احلياة اليومية لألطفال الذين ينشأون            

ائهم، مع ارتفاع احتماالت سـوء حالتـهم        وللعنف واحلرمان تأثري تراكمي على من     . يف الفقر 
  .الصحية، وضعف أدائهم الدراسي، واعتمادهم على اإلعانات االجتماعية لفترة طويلة

ويشكل الفقر والضعف والصعوبات االقتصادية عوامل توتر يف اجملتمع احمللـي ويف              -٩٦
وعندما تكافح . رتيلاملرتل، مما يؤدي إىل ارتفاع إمكانية حدوث العنف، مبا يف ذلك العنف امل       

األسر لتلبية احتياجاهتا األساسية، قد ُيضطر األطفال إىل االنقطاع عن الدراسة للمسامهة يف             
دخل األسرة املعيشية؛ ورمبا تتعرض الفتيات للعمل يف أنشطة اقتصادية خطرة، مبـا يـشمل               

بأن إمكانيـة   اً  لماخلدمة يف املنازل والتسول واالستغالل اجلنسي، أو ُيجَبرن على الزواج، ع          
  .)١٠(تزيد بني الفتيات الفقريات بثالثة أضعافاً  عام١٨الزواج قبل سن 

وتقل إمكانية استفادة األطفال الذين ينشأون يف الفقر من اخلـدمات االجتماعيـة               -٩٧
وتزداد حدة هذه املشكلة    . األساسية اجليدة أو من املبادرات الوقائية أو آليات احلماية الفعالة         

مـا  اً  اص بالنسبة لألطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع، الـذين كـثري            بشكل خ 
يكافحون من أجل البقاء يف أماكن عامة عنيفة وغري صحية حيث تتفشى اجلـرائم وتكـاد                
تكون احلماية معدومة، والذين يتعرضون خلطر حتمل سوء املعاملة من السلطات أو ُيجرَّمون             

  .)١١(غبة يف البقاء، مبا يف ذلك التهرب من املدرسة والتسولبسبب سلوك يسلكونه بدافع الر
كما أن األطفال ذوي اإلعاقة معّرضون بشدة خلطر االعتداء واإلمهـال والوصـم               -٩٨

ما تقترن اإلعاقة والفقر والرعاية الصحية الـسيئة وسـوء          اً  واالستغالل؛ ويف حياهتم، كثري   
إلعاقة تزداد لدى األطفال املنتمني إىل األسر كما أن معدالت ا. التغذية والتهميش االجتماعي 

، حيث يفتقرون إىل إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية          املعيشية األكثر فقراً  
اجليدة مما يهدد فرص الكشف املبكر عن اإلعاقة وعالجها والتعايف منها، وفرص املـشاركة              

__________ 

محاية الطفل " (Child protection from violence, exploitation and abuse: a statistical snapshot"اليونيسيف،  )١٠(
 .٣، الصفحة ٢٠١١يونيه، /انحزير) حملة إحصائية: من العنف واالستغالل واالعتداء

 Protection and Promotion of the Rights of Children Working and/or Living onمفوضية حقوق اإلنسان،  )١١(

the Street) ١٣، ص )٢٠١٢) (أو يعيشون يف الشوارع/محاية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و. 
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طفال ذوي اإلعاقة تتحمـل تكـاليف طبيـة         ومبا أن أسر األ   . الفعالة يف احلياة االجتماعية   
وتكاليف سكن ونقل إضافية، فإهنا تفّوت على نفسها فرصاً للعمل وتواجه التهميش وتصبح             

وعندما يودع األطفال يف مؤسسات الرعاية، حيث تكـون إمكانيـة           . أكثر ُعرضة للعنف  
  .ضني أكثر للعنفاإلبالغ عن حاالت سوء املعاملة وطلب اجلرب حمدودة، فإهنم يصبحون معرَّ

عنصرين تنطبع هبما حياة أغلبيـة األطفـال املـصابني    اً  ويشكل الفقر والعنف أيض    -٩٩
فقد تسبب هذا الوباء ). اإليدز(بفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب 

يش يف القضاء على شبكات الدعم االجتماعي التقليدية، ويرتبط بزيادة خطر التعّرض للتـهم         
االجتماعي والوصم والتمييز واالنقطاع عن الدراسة وحمدودية فرص احلصول على املعلومات           

كما أن االغتـصاب    . والعالج، يف حني ميهد هذا الوباء الطريق لزيادة خطر التعرض للعنف          
وعنف العشري واالستغالل اجلنسي، إىل جانب املمارسات الضارة ومن بينها زواج األطفال            

  .)١٢(كراه، تزيد بدورها من خطر التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةوالزواج باإل
وكما يتأكد من االنكماش االقتصادي احلايل، فإن أثر هذه العوامل املتعددة يتفـاقم         -١٠٠

ومع أن الدول املنخفضة الدخل كانت يف البداية مبنأى عـن           . يف فترات األزمات االقتصادية   
 ما طاهلا أثرها مع تباطؤ التجارة الدولية وشدة الضغوط على ميزانيات            األزمة املالية، سرعان  

لبعض الدراسات، فإن العـدد     اً  ووفق. )١٣(احلكومات وعدم اليقني املتصل باملعونات األجنبية     
 ٩٠ مليـون و ٥٠ تراوح بني ٢٠٠٩اإلضايف من الناس الذين وقعوا يف مصيدة الفقر يف عام       

ال الضعفاء بشكل خاص، إذ تشري بعض التقديرات إىل         وقد تضرر األطف  . )١٤(مليون شخص 
 يف ٥٠ ٠٠٠أن عدد وفيات الرضع يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى قـد بلـغ      

وعلى مستوى األسر املعيـشية، أدى      . )١٥( ألسباب متصلة باألزمة املالية العاملية     ٢٠٠٩ عام
ينها ارتفاع أسـعار الغـذاء    عدم استقرار فرص العمل والضغوط على املوارد، ألسباب من ب         

  .والوقود، إىل تفاقم ضعف األسر مع ازدياد خطر وقوع حاالت التوتر والعنف
خبفض اإلنفاق االجتماعي بشكل حاد وباختاذ      اً  أيضاً  وتقوم الدول املتقدمة اقتصادي     -١٠١

ويف بعـض   . تدابري تقشف يف امليزانية من أجل خفض الدين القومي وتعزيـز اقتـصاداهتا            
الت، أدت التخفيضات يف استحقاقات األطفال يف جمال التعليم إىل إعاقة قدرة األسـر              احلا

__________ 

، )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /قص املناعة البشريةبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس ن )١٢(
Together we will end AIDS) ٧٠، الصفحة )٢٠١٢) ( لإليدز، سنضع حداًاًمع. 

 ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اخنفضت املعونات املقدمة من اجلهات املاحنة الرئيسية إىل وفقاً )١٣(
 .٢٠١١ يف املائة يف عام ٣البلدان النامية بنحو 

 متاح على املوقع .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤، "األزمة االقتصادية واألهداف اإلمنائية لأللفية"البنك الدويل،  )١٤(
 .http://econ.worldbank.org: الشبكي

 :متاح على املوقع الشبكي. ٢٠١٠أبريل / نيسان٧، "األزمة املالية تؤثر سلباً على األطفال"البنك الدويل،  )١٥(
http://web.worldbank.org/. 



A/HRC/22/55 

GE.13-10045 26 

على شراء الكتب املدرسية وتغطية تكاليف وجبات الطعام والنقل لألطفال، فيما قد يكـون          
عمل األطفال يف القطاع غري النظامي والقطاع الزراعي آخذ يف االزدياد نتيجة لتقلص دخل              

مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا، فإن ازدياد صـعوبة األوضـاع           وكما أبرز   . األسر
االقتصادية اليت متر هبا األسر وارتفاع مستوى التوتر والضغط قد يؤديـان إىل              - االجتماعية

  .)١٦(احتمال تعرض األطفال للعنف املرتيل بدرجة كبرية، وهو أمر ينبغي رصده عن كثب

  تغري املناخ والكوارث الطبيعية  -باء  
خطرية على التنمية البـشرية والتقـدم       اً  ُيحدث تغري املناخ والكوارث الطبيعية آثار       -١٠٢

االقتصادي من حيث اإلسهام يف ضعف اجملتمعات احمللية وإثقال كاهل اخلدمات االجتماعية            
وعندما يقترن هذا الوضـع     . ونظم الدعم ورفع مستويات التوتر يف اجملتمعات احمللية واألسر        

من الغذائي احلاد أو بندرة املياه، ميكنه أن يولد مستويات خطرية من االضطرابات             بانعدام األ 
  .االجتماعية، مما يهدد رفاه األطفال ويعرضهم الزدياد خطر اإلمهال واإلصابة وسوء املعاملة

وميثل عدم اليقني املرتبط بالتشرد، وقلة اخليارات املتاحـة للنجـاة مـن املعانـاة،              -١٠٣
من أهم العوامـل  اً حة لضمان البقاء على قيد احلياة وتوليد الدخل لألسرة بعض   والضرورة املل 

االجتماعي واالعتـداء اجلنـسي واالسـتغالل        - الكامنة وراء العنف واالضطراب النفسي    
وقد يزيد ضعف احلماية يف أوقـات الكـوارث، مثـل الفيـضانات             . االقتصادي لألطفال 

 أو بيعهم أو االجتار هبم، ويتسبب يف زيادة خماطر          الزالزل، من خطر التخلي عن األطفال      أو
  .تورط املراهقني يف نشاطات العصابات والعنف يف الوسط احلضري

  العنف املسلح والعنف داخل اجملتمعات احمللية  -جيم  
تزايدت يف اآلونة األخرية ضبابية اخلطوط الفاصلة بني العنف الـسياسي والعنـف               -١٠٤

ا يتسبب يف اخلوف وانعدام األمن واألذى داخـل األسـر ويف            اإلجرامي وعنف العشري، مم   
ويتعرض األطفال بوجه خاص ملخاطر هذه األشكال املتشابكة من العنـف،           . اجملتمع عموماً 

  .سواء بصفتهم ضحايا أو شهوداً
 شخص ميوتون من جراء العنف كل سنة؛ وحيدث ذلـك يف            ٥٢٦ ٠٠٠وُيقدَّر أن     -١٠٥

ويتعرض الشباب الـذكور    . )١٧(اًقائماً  ت يف بيئات ال تشهد نزاع     الغالبية العظمى من احلاال   
بشدة ملخاطر وقوعهم ضحايا القتل بسبب مشاركتهم يف مشاجرات الشوارع، واجلرائم اليت            

__________ 

 .٢٢، الفقرة CommDH (2012)22جملس أوروبا، الوثيقة  )١٦(

)١٧( Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence: Lethal Encounters (Cambridge 

University Press, 2011), p. 1).قاتلةمواجهات : أمانة إعالن جنيف، العبء العاملي للعنف املسلح.( 
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ترتكب يف الشارع، واالنضمام إىل العصابات، وحيازة األسلحة، وغري ذلك مـن األفعـال             
نساء والفتيات بصورة رئيسية بعنف العـشري       وُتستهدف ال . )١٨(احملتمل أن تؤدي إىل العنف    

والعنف اجلنساين، ويعد القتل املرتبط باألسرة أهم أسـباب وفيـات اإلنـاث يف العديـد                
  .الدول من

وييسر ضعف سيادة القانون وتواضع أداء سلطات إنفاذ القانون استخدام األسلحة             -١٠٦
رمية املنظمة وميهد الطريق لثقافـة      الصغرية الذي يرتبط بدوره مبستويات عالية من القتل واجل        

  .اإلفالت من العقاب وارتفاع مستويات العنف
كما هتدد أعمال العنف القاتلة وانعدام األمن التنمية البشرية، حيث ترتبط بتفـاقم               -١٠٧

مستويات الفقر واجلوع، واخنفاض معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي، وارتفاع معـدالت           
ا النمط يهدد احلفاظ على سالمة ورفاه األطفال، ويسهم يف ارتفاع           وهذ. )١٩(وفيات الرضع 

مستويات العنف املرتيل، وقد يعوق إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم والدعم            
  .االجتماعي، مما يزيد من ضعف األطفال وحرماهنم

ابة لألنشطة اإلجرامية   جذاً   ويعد األطفال املنتمون إىل اجملتمعات احمللية احملرومة أهداف        -١٠٨
فمن خالل القسر أو الضغوط االجتماعية أو الوعد باملكافأة املالية، يتعرضون خلطر            . املنظمة

جتنيدهم والتالعب هبم من أجل حيازة أو نقل املخدرات أو األسلحة، أو ارتكاب اجلـرائم               
 نفس الوقت،   ويف. الصغرى، أو التسول يف الشوارع، أو التورط يف أنشطة استغاللية أخرى          

بالنسبة للشباب الذين يفتقرون إىل فرص تعليمية واقتصادية حقيقية ويعيشون يف أحياء تعاين             
لكسب املكانـة     من االستبعاد االجتماعي، فإن املشاركة يف ثقافة العصابات قد تعترب سبيالً          

ئة من جمموع  يف املا١٥لبعض الدراسات، حيتمل أن ينتهي األمر مبا يصل إىل        اً  والتقدير؛ فوفق 
بأن سن اخلامـسة    اً  الشباب يف اجملتمعات املتضررة من العصابات إىل االنضمام لعصابة، علم         

  .)٢٠(عشرة هو العمر النموذجي لالنضمام
إىل هذه اخللفية، ولّد خوف الناس من عنف العصابات وجرائم الـشباب            اً  واستناد  -١٠٩
 مع الدعوة إىل ختفيض الـسن الـدنيا         اجتماعية من أجل جترمي األطفال واملراهقني،     اً  ضغوط

وقد رافق ذلك قيام وسائط اإلعالم      . للمسؤولية اجلنائية وإصدار أحكام بالسجن أطول أمداً      
بوصم األطفال املنتمني إىل اجملموعات احملرومة ووجـود ثقافـة تـسامح حيـال العنـف                

  .ضدهم املؤسسي

__________ 

)١٨( UNODC, Global Study on Homicide (Vienna, 2011), p. 12. 

)١٩ ( Geneva Declaration Secretariat, Global Burden, p. 146. 
)٢٠ ( Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence (2008), p. 129. 
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  تكلفة العنف  -دال  
قر والضعف وتغري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة       إن العنف الذي يتفاقم بسبب الف       -١١٠

  .على صحة األطفال وتعليمهم ومنائهماً شديداً والعنف املسلح واجلرمية املنظمة يشكل خطر
لكن العنف يتسبب يف تكاليف باهظة لألسر املعيشية واجملتمعات احمللية واالقتصادات      -١١١

وكما أشارت منظمة الـصحة     . دةالوطنية تتجاوز التكلفة اليت تتكبدها كل ضحية على ح        
، فإن تغطية التكاليف املباشرة للتصدي للعنف يف إطار اخلدمات الصحية والعدالة            )٢١(العاملية

اجلنائية والرعاية االجتماعية تؤدي إىل حتويل عدة باليني من الدوالرات عن اإلنفاق اجملتمعي             
كثري وتنجم عن اخنفاض اإلنتاجية     أما تكاليف العنف غري املباشرة، وهي أكرب ب       . األكثر نفعاً 

وضياع االستثمار يف التعليم، فتشترك يف إبطاء التنمية االقتصادية وزيـادة عـدم املـساواة               
  .االقتصادية وتآكل رأس املال البشري واالجتماعي - االجتماعية

ولذلك يتسم االستثمار يف منع العنف بأمهية حامسة، ال لكونه مسألة تتعلق حبقـوق              -١١٢
  .مبقومات االقتصاد اجليداً نسان واحلكم الرشيد فحسب، بل أيضاإل

  التطلع إىل املستقبل  -خامساً  
يقدم هذا التقرير حملة عامة عما حققته املمثلة اخلاصة من نتائج وما أحرزته من تقدم                 -١١٣

  .يف السنوات الثالث األوىل من واليتها
زامات مبنع العنف ضد األطفال والقضاء      وقد متيزت هذه املرحلة األولية بتوطيد االلت        -١١٤
وقد تعزز فهم تعرض األطفال للعنف، يف حني اتُّخذت إجراءات استراتيجية لـضمان             . عليه

محاية فعالة هلم؛ وساعدت تطورات معيارية وسياساتية ومؤسسية هامة على النهوض باجلهود        
إضافة إىل تنشيط الشبكات    التنفيذية يف جمال محاية األطفال من العنف على الصعيد الوطين،           

وإقامة شراكات جديدة لدعم الدعوة وإضفاء الطابع املؤسسي على متابعة توصيات الدراسة            
  .من جانب احلكومات واملنظمات اإلقليمية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين

ؤيـة  ورغم التقدم الكبري احملرز، فإن هذه العملية حتتاج إىل الرعاية من أجـل ترمجـة ر         -١١٥
وكما . لكل األطفال اً  حقيقياً  الدراسة إىل واقع، والتأكد من أن جذورها تترسخ وأهنا حتقق تغيري          

أبرزت استنتاجات الدراسة االستقصائية العاملية، مثة أمهية بالغة يف احلفاظ على مـا حتقـق مـن                 
مية إىل حتقيق التغيري    إجنازات، واالرتقاء باملبادرات اإلجيابية، وتوسيع نطاق ملكية هذه العملية الرا         

ولكن من الضروري بشكل خاص جتنب أي احتمال لتعثر الزخم الذي مت بلوغه يف              . االجتماعي
  .تنفيذ الدراسة أو السماح بأن تتناقص أمهية هذه اخلطة بسبب تنافس األولويات

__________ 

)٢١( Preventing violence and reducing its impact: How development agencies can help, (2008), p. 7. 
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ويظل لدى املمثلة اخلاصة التزام قوي بدفع عجلة التقدم فيما خيص عـدم تعـرض                 -١١٦
وتشكل النتائج املتحققة والدروس املستفادة على مدى السنوات األوىل من          . ل للعنف األطفا

ملواصلة االستثمارات، وإعادة تنشيط اجلهود، وتشجيع إحـداث نقلـة          اً  متيناً  واليتها أساس 
  .نوعية يف محاية األطفال من العنف

. يف ذلك االجتـاه   اً  موستتسم السنوات القليلة القادمة بأمهية استراتيجية يف السري قد          -١١٧
لكن إحراز التقدم سيتوقف على اختاذ إجراءات عاجلة ومطردة، مع التشديد بشكل خـاص         

  .على األبعاد التالية ذات األولوية

  دمج توصيات الدراسة يف جدول أعمال السياسات الوطين  -ألف  
از كما ورد يف سياق هذا التقرير، تظل األولويات الثالث للوالية أسـاس إحـر             -١١٨

التقدم خبصوص مجيع توصيات الدراسة، وقد حددت احلكومات يف مجيع املناطق تلـك             
وعليـه، تتمثـل العناصـر      . األولويات كمجاالت بالغة األمهية ينبغي إحراز التقدم فيها       

العاجلة اليت ال غىن عنها باخلطة املستقبلية يف وضع جدول أعمال وطين شـامل وجّيـد                
 العنف ضد األطفال؛ وفرض حظر قانوين صريح على مجيـع           التنسيق ووفري املوارد بشأن   

أشكال العنف يف مجيع األوساط، وتعزيزه بآليات مراعية لألطفـال إلسـداء املـشورة              
  .واإلبالغ وتقدمي الشكاوى؛ وتوحيد البيانات والبحوث ذات الصلة بالعنف

  معاجلة الشواغل الناشئة  -باء  
طفال ال تتسم بالركود، ومن الضروري إجراء       إن األشكال املختلفة للعنف ضد األ       -١١٩

ومن بني هذه الشواغل، سيكون     . مزيد من البحوث بشأن الشواغل الناشئة ومعاجلتها جبدية       
من املهم استكشاف الفرص ومواجهة املخاطر املرتبطة باستخدام التكنولوجيات اجلديـدة           

  .لح واجلرمية املنظمةللمعلومات واالتصاالت، ومنع ومواجهة تعرض األطفال للعنف املس

  التصدي للعنف عرب مراحل حياة األطفال  -جيم  
جيب أن تراعي املبادرات املقبلة االعتبارات اجلنسانية، وأن تـستنري مبنظـورات        -١٢٠

ومن أجل منع العنف ضدهم خالل      . األطفال وجتارهبم، وأن ُتكيَّف مع سري مراحل منائهم       
رعاية األبوية اإلجيابية وبرامج الزيـارات املرتليـة        سنواهتم األوىل، سيظل االستثمار يف ال     

ومن أجل االستفادة مـن دور      . جوهرياًاً  والرعاية والنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة أمر      
الشباب وإمكاناهتم، ومنع وصمهم والتالعب هبم يف حوادث العنف واألنشطة اإلجرامية،   

، ودعم مسامهتهم الفاعلة يف جمتمع خال       سيلزم متكينهم باملهارات احلياتية والتعليم اجليد     
  .من العنف
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  االستثمار يف محاية األطفال األكثر ضعفاً  -دال  
يف حياة األطفال، فهو حيدث يف أشكال وسـياقات متنوعـة           اً  مألوفاً  يعد العنف ُبعد    -١٢١

 وينبغي أن تعاجل اجلهود   . وتنجم عنه عواقب خطرية وطويلة األمد على رفاه األطفال ومنائهم         
الرامية إىل منع العنف والقضاء عليه تلك الديناميات وأن تستثمر يف اإلدمـاج االجتمـاعي               
للفتيات واألوالد املعرضني ملخاطر معينة والذين تقترن أبعاد احلرمان املتعددة لديهم بالتعرض            

م ويظل تعزيز قدرة األسر على محاية أطفاهلا والعناية هبم ومنع التخلي عنـه            . التراكمي للعنف 
  .وإيداعهم يف مؤسسات الرعاية من األبعاد البالغة األمهية يف تلك العملية

  اإلقرار بأن مكافحة العنف من األولويات والشواغل املتداخلة يف خطة التنمية  -هاء  
إن العنف ال حيدث يف فراغ، بل إن عوامل هامة مثل الفقـر وتـدهور البيئـة                   -١٢٢

ويف . ل األطفال وسوء معاملتهم واالعتـداء علـيهم  واجلرمية املنظمة تفاقم من خطر إمها   
املقابل، فإن محاية األطفال من العنف تسهم يف التقدم االجتماعي وحتقيق األهداف اإلمنائية 

، يكون مـن    ٢٠١٥يتدارس اجملتمع الدويل خطة التنمية العاملية ملا بعد عام           وإذ. لأللفية
اغل املتداخلة، مـع التـسليم بالقيمـة        املهم معاجلة العنف بوصفه من األولويات والشو      

، واحلفاظ على حق    املركزية للكرامة اإلنسانية للطفل، وتأمني احلماية ملن هم أكثر حرماناً         
  .األطفال يف عدم التعرض للعنف

وتتطلع املمثلة اخلاصة إىل مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الدول األعضاء ومجيع   -١٢٣
  .يف تعزيز هذه اخلطة البالغة األمهيةاً ضي قدماجلهات املعنية األخرى على امل

        


