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  ة والستونبعالدورة السا
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٦البند 

        تعزيز حقوق الطفل ومحايتها
  طفاللممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األالسنوي لتقرير ال    

    

  موجز  
ضطالع هبـا   يستعرض التقرير السنوي الثالث التطورات واملبادرات الرئيسية اليت مت اال           

فيما تشرف السنة الثالثـة مـن الواليـة    ويعرض التقرير،  .على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين 
 جمـال محايـة األطفـال مـن العنـف، بتحديـد            يف احملـرز  والتقـدم    قـت ، النتائج اليت حتق   على هنايتها 

 وبلــورة ،واالرتقــاء هبــاقــت اجلهــود املطلــوب بــذهلا للحفــاظ علــى حجــم اإلجنــازات الــيت حتقّ  
  . مقبلجدول أعمال استراتيجي

  
  

 
  

  *  A/67/150. 
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  الوالية واألولويات االستراتيجية  -أوال   

أُنشئت والية املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال مبوجـب قـرار                       - ١
تها دراسة األمـم املتحـدة   وّجهو )١(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول، وبدأت يف ٦٢/١٤١عية العامة   اجلم

  .وتوصياهتا االستراتيجية (A/61/299)) “الدراسة”(بشأن العنف ضد األطفال 
املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال هــي مدافعــة عامليــة بــارزة  و  - ٢

شكال العنف ضـد األطفـال والقـضاء عليهـا، وهـي تعمـل مبثابـة                ومستقلة تدعو إىل منع مجيع أ     
 سائر القطاعات واألوساط الـيت قـد حتـدث          افز الختاذ إجراءات يف   احلحلقة وصل وتقوم بدور     

 وهـي تعـزز محايـة األطفـال مـن العنـف باعتبـار ذلـك ضـرورة               .فيها أعمال عنف ضد األطفال    
وتــشجيع ؛ عاضــدة تــشمل الــدعوة مــن ضــرورات حقــوق اإلنــسان، معتمــدة اســتراتيجيات مت  

، وحتديــد  تحقيــق املزيــد مــن التقــدم    املــشاورات علــى الــصعد الــدويل واإلقليمــي والــوطين ل     
وإعــداد ؛ واستــضافة مــشاورات اخلــرباء؛  للخــرباتاإلثــراء املتبــادلاملمارســات اجليــدة وتعزيــز 

  .وتنظيم البعثات امليدانية؛ الدراسات املواضيعية واملواد اإلعالمية
 تنفيـذ توصـيات     تـسريع التقـدم احملـرز يف      يف  والية املمثلة اخلاصـة     لالتوجه العام   يتمثل  و  - ٣

 :ي، وهالتوصيات ذات األهداف احملددة املدةالدراسة، مع التركيز بصفة خاصة على 

وضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة يف كــل دولــة مــن الــدول ملنــع مجيــع أشــكال   )أ(  
 العنف والتصدي هلا؛

انوين صــريح علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال يف       فــرض حظــر قــ    )ب(  
 األوساط؛ مجيع

ــات       )ج(   ــع البيان ــوطين جلم ــام ال ــد النظ ــالعنف    وتوحي ــة ب ــامج للبحــوث املتعلق برن
 .األطفال ضد

قدمت املمثلـة اخلاصـة تقـارير        ،)A/HRC/19/64 و A/66/227 (وىف التقريرين السابقني    
 تناوهلـــا أيـــضاً الفـــصل الثالـــث مـــن الدراســـة   عـــن هـــذه التوصـــيات ذات األولويـــة الـــيت وىفأ

  .االستقصائية العاملية للتقدم احملرز بشأن العنف ضد األطفال

__________ 
وميكـن االطـالع علـى معلومـات أوىف عـن تعيينـها       . ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ١ملمثلة اخلاصة منصبها يف   تولت ا   )١(  

  .A/HRC/13/46وواليتها يف الوثيقة 
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ا  املمثلة اخلاصـة موقعـ     أنشأت،  قدرهتا على التواصل  الدعوة و  أنشطتها يف جمال     ولتعزيز  - ٤
ودعاً حلفـظ   املوقع، باإلضـافة إىل كونـه مـست        ويوفر. )٢( يتعلق حبماية األطفال من العنف     شبكيا

 االجتمــاعي التواصــل للتواصــل بــني الــشركاء الرئيــسيني، وكــذلك وســائط   منــربااملعلومــات، 
  . مواد مناسبة هلمينطوي علىوركناً لألطفال 

  
ــذ التوصــيات الــيت خلــصت إليهــا دراســة    ترســيخ التقــدم احملــرز يف   -ثانيا     تنفي

  املتحدة بشأن العنف ضد األطفال األمم
 املمثلـة اخلاصـة أثنـاء    عززهتـا   الـيت رير التطورات واملبادرات الرئيـسية  يستعرض هذا التق    - ٥

 يف ،وباإلضـافة إىل ذلـك، يقـدم التقريـر     .قليمـي والـوطين  السنة املاضية على الصعد العـاملي واإل  
، ٦٢/١٤١ قرارهـا    أنـشأهتا اجلمعيـة العامـة يف      الـيت   هناية الوالية اليت تبلغ مدهتا ثالث سنوات و       

  .تقدم احملرز والنتائج احملققة لضمان محاية األطفال من العنفحملة عامة عن ال
 :ويف هذه العملية، مت التركيز بشكل خاص على ما يلي  - ٦

 حلماية األطفال من العنف؛بالنسبة  حقوق اإلنسان قاعدةتوسيع   )أ(  

  رف ملنع العنف ضد األطفال والقضاء عليه؛ا الوعي وترسيخ املعإذكاء  )ب(  
 عمليات اإلقليمية وآليات احلوكمة لدعم جهود التنفيذ؛توطيد ال  )ج(  

تعزيز التحالفات االستراتيجية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجهـا لبنـاء                 )د(  
 .عامل يتمتع فيه األطفال بالتحرر من العنف

 حتقيق تقـدم يف إجنـاز أهـداف الواليـة ظلـت             ومشاركة األطفال األخالقية والنشطة يف      
ات الطفــل وتعزيــز الــشبكات واملنــابر تياجــحن طريــق تنميــة مــوارد مراعيــة ال عــُتــدعمأولويــة 

  .الوطنية واإلقليمية والدولية لتبادل املعلومات والتعلم

__________ 
  )٢(  http://srsg.violenceagainstchildren.org.  
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  ١اإلطار 

  ٢٠١٢-٢٠٠٩فترة للأبرز معامل الوالية 

عمليـة تـصديق    ٢١ :حلماية األطفال من العنـف اإلنسان بالنسبة  حقوق قاعدةتوسيع   •  
لربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء             اعلى  إضافية  

 ويف املواد اإلباحية

ــوع   •   ــاء ال ــضاء      يإذك ــال والق ــف ضــد األطف ــع العن ــارف ملن ــه وترســيخ املع ســبع : علي
 مشاورات للخرباء، ومخسة تقـارير مواضـيعية عـن مواضـيع ذات أولويـة، ومعلومـات        

  ومواد اتصالإعالمية

ر طُــأُ: الدراســةعمليــات اإلقليميــة وآليــات احلوكمــة لــدعم تنفيــذ توصــيات    الوطيــدت  •  
  سبعة أقاليم لتعزيز املتابعة الوطنية للدراسة يفيالتعاون اإلقليم

أكثـر مـن    : دراسة استقصائية عاملية لتقييم التقدم احملرز يف محايـة األطفـال مـن العنـف                •  
  تقدمي املعلومات حكومة أسهمت يف١٠٠

تعـاون وثيـق مـع      : راكات استراتيجية داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها      تعزيز ش   •  
تزايـد حتـالف احلكومـات ومنظمـات اجملتمـع          ؛ و اجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحـدة     

ــة املــدين ــر مــن ؛ ولاطفــ ومنظمــات األواألوســاط األكادميي ــة يف ٧٠أكث ــة ميداني  بعث
   بلداً لدعم التقدم الوطين٤٠أكثر من 

    
  حلماية األطفال من العنفبالنسبة نسان  حقوق اإلقاعدةتوسيع   -ف أل  

 ، بالتعــاون مــع شــركاء األمــم املتحــدة،، أطلقــت املمثلــة اخلاصــة٢٠١٠مــايو / أيــاريف  - ٧
 . علـى الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل             العـايل  محلة عاملية من أجل التـصديق     

ختيـاري بـشأن بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء               وأثناء احلملة، تلقى الربوتوكـول اال     
د مـا ال يقـل      وتعهّـ  . دولـة  ١٥٨ وهو نافذ حاليـاً يف     ؛)٣( تصديقاً إضافيا  ٢١ويف املواد اإلباحية    

 إطـار   يفذكورتعهـداً رمسيـاً بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري املـ              أخـرى     دولة   ٢٣عن  
 حقـوق اإلنـسان أو جلنـة حقـوق الطفـل أو آليـات           عملية االسـتعراض الـدوري الـشامل جمللـس        

 الربوتوكـول االختيـاري،    طرفـاً يف   دولة مل تـصبح بعـدُ      ٣٥ومن بني    . األخرى اإلنسانحقوق  
 املائة على بروتوكول بالريمو ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،                يف ٥٠صّدق ما نسبته    

__________ 
 .٢٠١٢يوليه / متوز٣١يف   )٣(  
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ى اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة  املائـــة علـــ يف٧٥وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، ومـــا نـــسبته 
 . أشكال عمل األطفال، ومها صكان يتناوالن جماالت اهتمام مماثلةأ بشأن أسو١٨٢ رقم

 خطــة عمــل األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة   أيــضاً هــدف التــصديق العــاملي يفوأُدرج  - ٨
لقــضاء علــى وخريطــة الطريــق ل) ، املرفــق٦٤/٢٩٣قــرار اجلمعيــة العامــة (االجتــار باألشــخاص 

وحظي بتأييد واسع النطـاق مـن املنظمـات          ،)٤(٢٠١٦ أشكال عمل األطفال حبلول عام       أأسو
وأطلـق   . باألطفـال ومنظمـات اجملتمـع املـدين        نيظـامل املعنـي   املأمنـاء   واإلقليمية والدول األعـضاء     

ــة لوقــف العنــف اجلنــسي ضــد األطفــال      ــا محل ــبنيجملــس أوروب  التــصديق علــى الربوتوكــول  ت
  .عنصر أساسيكاري االختي

 املعيـاري حلمايـة     األخرى اليت دعمتها املمثلة اخلاصة األساسَ       أيضاً التطوراتُ  تزوعّز  - ٩
 ذلك اعتماد الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن       األطفال من العنف، مبا يف 

الئـق خلـدم     بـشأن العمـل ال     ١٨٩إجراء تقدمي البالغـات، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم               
م ظُــ ُن بــشأن احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة يفاهتــاتوجيهواملنــازل، ومبــادئ األمــم املتحــدة 

 التعليـق العـام للجنـة حقـوق الطفـل علـى حـق الطفـل يف                  وسـامهت كـذلك يف     .العدالة اجلنائية 
  .التحرر من مجيع أشكال العنف

  
  إذكاء الوعي وترسيخ املعارف  -باء   

فيـه،  الكامنـة   فهم أعمق ألسباب العنف اجلذرية وعوامـل اخلطـر           إىل من أجل التوصل    - ١٠
ــة والتوصــيات االســتراتيجية    ــة اإلجيابي ــد التجرب ــ الالزمــةوحتدي ساعدة احلكومــات يف جهــود  مل

 املمثلة اخلاصة سـبع مـشاورات للخـرباء بـشأن املواضـيع ذات األولويـة                نظمتالتنفيذ الوطنية،   
تعزيـز العمـل الـسياسي والـدعم       ودعم الـدعوة    من أجل   ل   تقارير خاصة ومواد لالتصا    وأعدت

  .االجتماعي ملنع العنف ضد األطفال والقضاء عليه
 إسـداء وىف السنوات السابقة، عقدت املمثلة اخلاصة ثـالث مـشاورات للخـرباء بـشأن                 - ١١

 العنف؛بـ   تتعلـق املشورة املراعية لشؤون الطفل وآليات تقدمي الشكاوى واإلبالغ عن حـوادث          
 . علـى جعـل املـدارس آمنـة وخاليـة مـن العنـف              العمـل و ألطفال من العنف؛  لماية القانونية   حلاو

ــل االســــتنتاجات والتوصــــيات الــــصادرة عــــن تلــــك املــــشاورات         A/66/277 انظــــر(وتظــ
  .ذات صلة وثيقة باألعمال املقبلة) A/HRC/16/56 و A/HRC/19/64 و

ني أدناه، ثالث مشاورات إضـافية      ، كما هو مب   ٢٠١٢ونظمت املمثلة اخلاصة يف عام        - ١٢
ء منع العنف ضـد األطفـال يف إطـار نظـام قـضا      و محاية األطفال من املمارسات الضارة؛  :بشأن

__________ 
 . الهاي املعقود يف،٢٠١٠ الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العاملي املعين بعمل األطفال لعام  )٤(  



A/67/230  
 

12-45162 7 
 

ــه؛   ا ــصدي ل ــُبل الت ــسياسات       ألحــداث وُس ــا ال ــسترشد هب ــيت ت ــات والبحــوث ال ــد البيان وتوحي
 العنــف يف ومــن املقــرر عقــد مــشاورة رابعــة بــشأن منــع  .كافحــة العنــفمب املعنيــةواإلجــراءات 

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلولالطفولة املبكرة يفمرحلة 
  

   وُسُبل التصدي لهالعدالةمنع العنف ضد األطفال يف إطار نظام   -  ١  
 نظمت املمثلة اخلاصة مشاورة للخرباء يف موضـوع منـع        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  يف  - ١٣

تعــاون مــع مكتــب األمــم ، بالالعدالــة  نظــام يف إطــار وســبل التــصدي لــهالعنــف ضــد األطفــال
  .نسان وحكومة النمسااملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإل

 املــشاورة الــيت شــارك فيهــا خــرباء حكوميــون وممثلــون لوكــاالت األمــم املتحــدة     ويف  - ١٤
ــات حقــوق     ــة، وهيئ ــة واإلقليمي ــسانواملنظمــات الدولي ــة، وا اإلن جملتمــع ، واألوســاط األكادميي

 صياغة جمموعة من التوصيات العمليـة ملـساعدة الـدول وسـائر اجلهـات الفاعلـة يف                  ، متت املدين
 تقريـر  ت يفردو ، الـيت   التوصـيات   تلـك  وعاجلـت  .لألطفال خال من العنـف    عدالة  إنشاء نظام   
 :، املسائل التالية)A/HRC/21/25 (م إىل جملس حقوق اإلنسانمشترك قُدِّ

منـع احلـاالت الـيت تـؤدي إىل حرمـان           يعتـرب    - ال ومعاقبتـهم  منع جتـرمي األطفـ      )أ(  
 نظــام األطفــال مــن حريتــهم واحلــد منــها اســتراتيجية حامســة للتخفــيض مــن خمــاطر العنــف يف   

: مـن خـالل القيـام مبـا يلـي          حتقيـق هـذا اهلـدف         الـسعي إىل   لـدول لولـذا ينبغـي      .ة اجلنائي عدالةال
 والتغيـب عـن املدرسـة       والتـشرد  مثـل التـسول      ،“جرائم املكانـة  ”إسقاط صفة اجلرمية عن      ‘١’

منع اعتقال األطفـال املهـاجرين غـري املـصحوبني وملتمـسي اللجـوء               و ‘٢’والتسكع؛  دون إذن   
كفالة أن حيظى األطفال الذين يعانون من مشاكل تتصل بالـصحة            و ‘٣’؛  على أساس وضعهم  

ــة    ــة وتعــاطي املخــدرات بالرعاي ــدالً مــن  املناســبة العقلي ــق نظــام ال  عــمهإصــالحب ــةن طري  عدال
 علـى   سنة ١٢ضمان التسجيل العاملي للمواليد، برفع سن املسؤولية اجلنائية إىل           و ‘٤’ة؛  اجلنائي
 ومواصلة رفع هذه السن، وضمان اللجـوء إىل خيـارات ال تقـوم علـى احتجـاز األطفـال                    األقل
ل قـوي ومـزود     دعم منع التجرمي واملعاقبة عن طريق نظام حلمايـة الطفـ           و ‘٥’؛   السن تلكدون  

 ؛باملوارد الكافية، مع التنسيق الفّعال بني قطاعات القضاء والرعاية االجتماعية والتعليم

ينبغـي   - ألحـداث ء ا محاية األطفال من مجيع أشكال العنف داخل نظام قـضا           )ب(  
أن متتثــل القــوانني والــسياسات واإلجــراءات الوطنيــة املتعلقــة بقــضاء األحــداث امتثــاالً كــامالً   

إصـالحات قـضاء األحـداث هنجـاً يراعـي مـصاحل            تتبع  عايري الدولية ذات الصلة، وينبغي أن       للم
:  ذلـك الطفل واالعتبارات اجلنـسانية، وأن تـسترشد مببـادئ وضـمانات حقـوق الطفـل، مبـا يف            

 أخري وألقصر فتـرة زمنيـة       أ االعتراف بأن حرمان الطفل من حريته هو تدبري ميارس كملج          ‘١’
؛  والبنــات عــن الــصبيان يف بيئــة مراعيــة لألطفــال الراشــديناألطفــال عــن فــصل ‘ ٢’؛ مناســبة
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 مـن   شـكالً سـواء بوصـفه      فّعالـة،     منـه محايـة    احلظر الصريح للعنف ضد األطفال ومحايتهم      ‘٣’
ــة أمأشــكال العقــاب أ  ــنص قانونــ ‘ ٤’؛ ماحكــاألإصــدار  م املعامل ــىاال ــوفري عل ــة   ت ــات آمن  آلي
الـشكاوى مـن أجـل منـع حـوادث العنـف            تقـدمي   اإلبـالغ و   املشورة و  إلسداءومراعية لألطفال   

ــصدي هلــ  ــيش أ       ‘٥’ا؛ والت ــساءلة لتفت ــة والرصــد وُنظــم م ــستقلة للرقاب ــات م ــشاء آلي ــاكن إن م
 ؛طفال حوادث العنف ضد األاالحتجاز والتحقيق السريع يف

 وضــع يينبغــ - غــري االحتجازيــة البديلــة ضــمان اســتخدام التحويــل والتــدابري  )ج(  
جراءات اجلنائية الرمسية وللحرمان مـن احلريـة، تـشمل العدالـة            ليات بديلة فّعالة لإل   واستخدام آ 
 ذلـك  ، والربامج اجملتمعيـة، مبـا يف  احملليةدمة برامج اخلووالوساطة، ومراقبة السلوك،   اإلصالحية

 ؛عالج األطفال الذين يعانون من مشاكل تعاطي املخدرات

ينبغـي وضـع نظـام سـليم الختيـار           -  موظفني مـؤهلني ومـدربني      توفري ضمان  )د(  
التعليم املتواصـل وبنـاء القـدرات       بـ  مدعمهو من ذوي الكفاءة وتعيينهم واستبقائهم،       أخصائيني

ــام         يف ــال يف نظـ ــد األطفـ ــف ضـ ــع العنـ ــداث ملنـ ــضاء األحـ ــايري قـ ــل ومعـ ــوق الطفـ ــال حقـ جمـ
  .ألحداثا ءقضا

  
  عددةاحلماية من املمارسات الضارة يف النظم القانونية املت  -  ٢  

تقع أعداد ال حصر هلا من الفتيات والفتيان عـرب العـامل ضـحايا للممارسـات الـضارة،                    - ١٥
مبــا يف ذلــك تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث أو بترهــا، والــزواج املبكــر والــزواج بــاإلكراه،  
وطقــوس االنتقــال مــن الطفولــة إىل البلــوغ املهينــة، وكــي النهــدين، وتفــضيل األبنــاء الــذكور،  

رجم، وجــرائم الــشرف، والتغذيــة بــاإلكراه، وطقــوس الــسحر وغريهــا كــثري مــن أشــكال    والــ
وهـذه املمارسـات، الـيت غالبـا مـا تتـسم بطـابع عنيـف،         . املمارسات الضارة الـيت تقـل معرفتـها    

ــد            تعــوق تنميــة الطفــل وتعليمــه وتترتــب عنــها نتــائج صــحية ونفــسية خطــرية وطويلــة األم
  . فاةتؤدي إىل اإلعاقة أو الو ورمبا
ورغــم مــا جــاء يف الدراســة مــن دعــوة إىل حظــر مجيــع املمارســات الــضارة مبوجــب       - ١٦

ففـي بعـض احلـاالت،      . القانون، فهذا األمر ال يترجم إىل واقع يف العديد من البلدان عرب العامل            
تسري تشريعات عامة تتعلـق باالعتـداء والـضرر اجلـسماين لكـن قلمـا تـستخدم أو تنفـذ نظـرا                      

ويف حـــاالت أُخـــرى، تـــرد خمتلـــف . مـــع بتلـــك املمارســـات املتجـــذرة فيـــه بعمـــقلقبـــول اجملت
ــة       ــشريعات، ممــا يعــوق النظــر يف أوجــه تالقيهــا وأســباهبا اجلذري املمارســات جمــزأة يف شــىت الت

ويف البلـدان ذات الـنظم القانونيـة املتعـددة، حيـث      . املشتركة وتعزيز استراتيجية كلية مـشتركة   
 القـوانني العرفيـة والـشرائع الدينيـة، يعتـرض سـبيل تفـسري القـانون           يتداخل التشريع الـوطين مـع     

  . وتنفيذه تعقيدات مجة وتوترات وحتديات قد تعرض املصلحة العليا للطفل خلطر كبري
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ومــن أجــل الــتفكري يف هــذه املــسائل وحتديــد فــرص التغــيري، اشــتركت املمثلــة اخلاصــة   - ١٧
جلنة اخلرباء األفريقية املعنيـة حبقـوق الطفـل         لوثيق مع   ، بالتعاون ا  ‘‘بالن إنترناشيونال ’’ومنظمة  
ومفوضــية األمــم ) اليونيــسيف( ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة جلنــة حقــوق الطفــل وورفاهـه 

املتحدة حلقوق اإلنسان واجمللس الدويل للمنظمات غري احلكومية املعين بالعنف ضـد األطفـال،              
  . يف تنظيم مشاورة دولية للخرباء

ى النظــر خــالل املــشاورة يف التطــورات البــارزة الــيت أدى فيهــا إصــالح القــانون  وجــر  - ١٨
وإنفاذه، بدعم من عملية توعية وتعبئة اجتماعيـة تـشاركية واسـعة النطـاق، إىل املـساعدة علـى        

ــضار     ــات الـ ــن املمارسـ ــز التخلـــي عـ ــق وتعزيـ ــذرة بعمـ ــة املتجـ ــد االجتماعيـ ة التـــصدي للتقاليـ
  . األطفال ضد
ــانوين، والتنفيـــذ واالمتثـــال   وُحـــددت كت  - ١٩ حـــديات كـــبرية التناقـــضات يف التنظـــيم القـ

االنتقائيني، وقلة املوارد، عـالوة علـى نقـص الـوعي يف صـفوف اجملتمعـات احملليـة، والتحيـزات             
املــسبقة عنــد املــوظفني، وضــعف قــدرة املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون وســلك القــضاء والقــادة  

  . ة والشرعية على التعامل مع حقوق الطفلالتقليديني وقضاة احملاكم العرفي
وترد نتائج مشاورة اخلرباء يف تقرير مواضيعي سينشر خـالل االحتفـال بـاليوم الـدويل                  - ٢٠

  :، وتشمل النتائج التوصيات الرئيسية التالية٢٠١٢للفتاة يف عام 
يــضطلع التــشريع بــدور هــام يف العمليــة االجتماعيــة املتعلقــة بــالتخلي عــن           )أ(  

جمـال   ارسات الضارة ضد الفتيات والفتيان، وهو بعد أساسي مـن أبعـاد مـساءلة الـدول يف                املم
محاية األطفال من العنف؛ ويشمل هذا األمـر اإللـزام بكفالـة مواءمـة مجيـع التـشريعات، مبـا يف           
ذلــك القــوانني العرفيــة والدينيــة، مــع املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان وضــمان وضــع تعريــف   

   امتثاال التفاقية حقوق الطفل؛طفلقانوين لل
ينبغـي أن يـشمل التــشريع الـوطين حظـرا واضــحا وشـامال جلميـع املمارســات         )ب(  

الضارة، وكفالة محاية األطفال من مجيع أشكال العنف وإلغاء أي تربير ملثـل تلـك املمارسـات                 
رف قــد ُيهــدد صــون املــصلحة العليــا للطفــل، مبــا يف ذلــك تــرويج تلــك املمارســات باســم الــش 

يف نطـــاق التقاليـــد؛ ويف هـــذا الـــصدد، ال تعـــد نيـــة إحلـــاق الـــضرر شـــرطا مـــسبقا يـــدخل   أو
  العنف؛ تعريف

إصــالح القــانون عمليــة طويلــة األمــد ومتواصــلة، وهــو ضــروري لالعتــراف      )ج(  
ــف          ــصدي ملمارســات العن ــة والت ــال احلماي ــال وصــوهنا، وســد الفجــوات يف جم ــوق األطف حبق

طيده جبهود املنع والتنفيذ، مبا يف ذلك تسجيل املواليـد، والتوعيـة،            ومظاهره الناشئة؛ وينبغي تو   
والتعليم والتدريب، وتعبئة اجملتمعات احمللية، ومن ضمنها القادة الدينيون واحملليـون واألطفـال،             
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ــبعض           ــسليب ل ــر ال ــشأن األث ــاهم ب ــة التف ــة، وتقوي ــة اإلجيابي ــيم الثقافي ــز احلــوار والق ــعيا لتعزي س
   عن املواقف والسلوكيات الضارة؛تزام األطراف املعنية بالتخلي الدائماملمارسات ودعم ال

مــن الــضروري مجــع البيانــات وحتليلــها علــى حنــو ســليم وتبــادل املمارســات      )د(  
اجليدة يف التشريع والتنفيذ فيمـا بـني البلـدان واملنـاطق، الكتـساب فهـم أعمـق لألبعـاد املعقـدة                      

ــدات واملما   ــد واملعتقـ ــصلة بالتقاليـ ــا،     املتـ ــصدي هلـ ــى التـ ــساعدة علـ ــة، واملـ ــات االجتماعيـ رسـ
ولالســتنارة هبــا يف اختــاذ التــدابري التــشريعية واإلداريــة والتعليميــة واالجتماعيــة ومــا ســواها مــن  

  .التدابري الرامية إىل تعزيز التخلي الدائم عن املمارسات الضارة ضد األطفال
  

  بناء املعارف من أجل التغيري  -  ٣  
ث ســليم وإتاحــة بيانــات موثوقــة وموضــوعية وغــري جمــزَّأة فيمــا يتــصل يلــزم إجــراء حبــ  - ٢١

بالطفل مـن أجـل فهـم البيئـة الـيت يترعـرع فيهـا األطفـال وينمـون، وتقيـيم خطـر العنـف علـى                           
فــرغم االعتــراف بــضرورة . وهــذا جمــال فيــه فجــوات عــدة. تنــشئتهم أو أثــره وتفــادي وقوعــه

ــشمل     ــا ي ــها والنفــسية   االســتفادة مــن تعريــف واســع للعنــف، مب شــىت مظــاهره، اجلــسمانية من
ونظــرا لغيــاب منــهجيات متفــق عليهــا . واجلنــسية، ال يوجــد تــصنيف موحــد ملختلــف أشــكاله

دوليــا جلمــع البيانــات، فقــد اتُّبعــت معــايري وممارســات متباينــة، يف جمــاالت منــها كفالــة محايــة   
  .يل املتابعة باملقابلة وتقدمي الدعم إىل الضحايا على سبئمنياجمليبني والقا

وهناك أدلة حمدودة تتعلق مبـدى العنـف املمـاَرس وأثـره وأخطـاره، واملعـايري واملواقـف                    - ٢٢
ويف الكــثري مــن األحيــان، ال ُتحلَّــل البيانــات اجملمعــة،  . االجتماعيــة الكامنــة الــيت تــدمي وجــوده

احللول املتعلقـة بـ   ُتنشر أو ُتستخدم لبلورة السياسات وتنفيذ اإلجراءات، وال تراعـى اآلراء             وال
  .ة يف جماالت احلماية واالستجابة  عند اختاذ القرارات والنظر يف ختصيص املوارداجملدي
وقــد مهــد إصــدار الدراســة الطريــق أمــام   . ويف الوقــت ذاتــه، هنــاك تطــورات واعــدة    - ٢٣

اســتحداث استقــصاءات وطنيــة هامــة تتنــاول حجــم العنــف ونتائجــه، واملواقــف والــسلوكيات 
  .بتلك الظاهرةاملتصلة 

ولالستفادة من هذه الكمية املتزايدة من املعارف والتجـارب، اشـتركت املمثلـة اخلاصـة                 - ٢٤
 يف تنظـيم مـشاورة للخـرباء بـشأن تعزيـز البيانـات              ٢٠١٢يونيـه   /حزيـران مع حكومة السويد يف     

ا وأتاحــت املــشاورة الــيت عقــدت يف الــسويد منــرب. والبحــوث يف جمــال محايــة الطفــل مــن العنــف
استراتيجيا للتعلم واالسـتفادة مـن املبـادرات الـيت عززهتـا جمموعـة واسـعة مـن الـشركاء، ضـمت                      
احلكومات ووكاالت األمـم املتحـدة واألوسـاط األكادمييـة وهيئـات حقـوق الطفـل ومؤسـساهتا                  

  :وقدمت مشاورة اخلرباء االستنتاجات والتوصيات التالية. ومنظمات اجملتمع املدين
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انات والبحوث يف جمال العنف ضد األطفال تظـل نـادرة وجمـزأة،             رغم أن البي    )أ(  
فقــد أتاحــت املبــادرات األخــرية اهلامــة أساســا ســليما تــستنري بــه الــدعوة القائمــة علــى األدلــة،   

  والسياسات والقرارات الرامية إىل منع تلك الظاهرة والتصدي هلا؛
جــوات، ويــشمل ينبغــي بــذل جهــود عاجلــة يف اجملــاالت الــيت ُحــددت فيهــا ف  )ب(  
حــوادث العنــف خــالل دورة حيــاة الطفــل ويف خمتلــف حــاالت اخلطــر، مــن قبيــل  ‘ ١’: ذلــك

ــشوارع      ــشون يف الـ ــذين يعيـ ــال الـ ــة، واألطفـ ــة والعدالـ ــسات الرعايـ ــال يف مؤسـ ــع األطفـ وضـ
وب األصــلية وأطفــال األقليــات؛   يعملــون فيهــا، واألطفــال ذوي اإلعاقــة، وأطفــال الــشع      أو
ــرض األطفـــال للعنـــ   ‘٢’ ــات االقتـــصادية واالضـــطراب االجتمـــاعي     تعـ ف يف فتـــرات األزمـ

التدخالت الفعالة، حيث التكاليف ملنع العنف والكشف املبكـر عنـه           ‘ ٣’والكوارث الطبيعية؛   
 البـــشرية  تكلفـــة ال‘ ٤’ولتحقيـــق تعـــايف األطفـــال الـــضحايا والـــشهود وإعـــادة إدمـــاجهم؛       

  ؛واالجتماعية للعنف، ومردود االستثمار يف جهود املنع
عالوة على املبـادرات الراميـة إىل وضـع البيانـات وتطـوير البحـوث علـى حنـو              )ج(  

ــىت القطاعـــات        ــن شـ ــات مـ ــاج املعلومـ ــا إدمـ ــرا حيويـ ــد أمـ ــق، يعـ ــصداقية ودقيـ ــتني وذي مـ مـ
واالختــصاصات ومــصادر البيانــات، مــع اعتبــار كرامــة اإلنــسان واملــصلحة العليــا للطفــل مــن    

  لتراكمي ملختلف مظاهر العنف على دورة حياة الطفل؛الشواغل الرئيسية يف تقييم األثر ا
تصورات األطفال وآراؤهم وجتارهبم بالغة األمهية لفهم الوجـه اخلفـي للعنـف            )د(  

وال ميكـن إنكـار أمهيـة دور األطفـال بالنـسبة جلمـع       . واملساعدة على التصدي ألسبابه اجلذريـة  
ترضـها حتـديات ومعـضالت هامـة،        البيانات وحتليلها وصـياغتها ونـشرها، لكـن مـشاركتهم تع          

ومنها ضرورة تفـادي الـنُّهج املتعاليـة أو الـيت تنطـوي علـى تالعـب واحلـاالت الـيت قـد تعـرض                         
األطفال للخطر، وتعزيز احللول اليت توفر توازنا حقيقيا بـني احلاجـة امللحـة إىل محايـة األطفـال                  

وهذا جمـال يتطلـب     . اليت تتخذ من الضرر وحقهم يف التعبري عن آرائهم والتأثري على القرارات           
إجراء املزيد من البحث الستكشاف أوجه التعقيد والتوتر وفـرص إشـراك األطفـال، وللـتفكري                

  القدرات؛ يف األبعاد األخالقية األساسية اليت ينبغي أن توجه املبادرات الوطنية وجهود بناء
رمجتــها إىل مــن املهــم للغايــة ســد الفجــوة القائمــة بــني اكتــساب املعــارف وت     )هـ(  

ولكن، يف غالب األحيـان، ال حتلَّـل البيانـات املوجـودة أو ُتنـَشر للجمهـور، وال تـستنري                    . عمل
هبـــا التوعيـــة وال عمليـــة وضـــع الـــسياسات وختـــصيص املـــوارد، وال ُتعـــزِّز تغـــيري املواقـــف         

ومـن املهـم االسـتثمار يف التواصـل وحتـسني           . والسلوكيات من أجل منع العنف والقـضاء عليـه        
ض األدلــة ملــساعدة متخــذي القــرارات؛ وتعزيــز الــربامج القائمــة علــى األدلــة املكيفــة مــع     عــر

  السياقات احمللية؛ وتوسيع نطاق امتالك اجلمهور عامة جلهود التنفيذ؛
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فهــي تتــيح الــشفافية لواضــعي  . ليــست البيانــات والبحــوث مبحايــدة سياســيا    )و(  
تخــذها الــدول حلمايــة األطفــال مــن الــسياسات، وتــسمح بفحــص اجلمهــور لإلجــراءات الــيت ت

وهذا جمال ميكن فيه التعبري عـن الـروح القياديـة للحكومـات             . العنف وإلجنازاهتا يف هذا الصدد    
والتزامها بشكل فعال من خالل اعتبار املصلحة العليا للطفل بقطـع النظـر عـن اإلغـراء املتمثـل            

 فمـن دواعـي االرتيـاح أن نعتـرف     وبالتـايل، . يف الرغبة يف احلفاظ علـى صـورة سياسـية إجيابيـة      
بأمهية االستقصاءات الوطنية اليت أجريت مـؤخرا والـيت أظهـرت فجـوات وشـواغل ذات شـأن               
تتــصل بــالعنف ضــد األطفــال، فيمــا شــكلت أيــضا أساســا لوضــع جــدول أعمــال للــسياسات    
 يكون مستنريا وحمدد األهداف للتصدي للتحديات املستمرة وتعزيز نظام محاية حقـوق الطفـل     

  .يف مشوليته
  

  تعزيز العمليات اإلقليمية وآليات احلوكمة دعما جلهود التنفيذ الوطنية  -جيم   
 واملؤسـسات اإلقليميـة حجـر األسـاس السـتراتيجية املمثلـة             تميثل التعاون مـع املنظمـا       - ٢٥

وهتـدف تلـك الـشراكات إىل وضـع      . اخلاصة لتسريع إحراز التقدم يف تنفيذ توصـيات الدراسـة         
سياسات بقـــصد إدامـــة التطـــورات اإلجيابيـــة ورفـــع مـــستواها، وحتديـــد الـــشواغل   منـــاهج للـــ

  .والتحديات، وتعبئة اجلهود حلماية األطفال من العنف
وقد حتقق تقدم حاسم يف هذا اجملال حيث ازداد إضفاء الطابع املؤسـسي علـى آليـات                   - ٢٦

  .)٥(ل يف مثاين مناطقاحلوكمة اإلقليمية وقطع التزامات سياسية تتعلق بالعنف ضد األطفا
 اجتمـاع  ٢٠١١وسعيا لتعزيز أوجه التآزر بني املناطق، نظمت املمثلة اخلاصة يف عـام          - ٢٧

مائدة مستديرة رفيع املستوى يف األمم املتحدة، بـدأت فيـه مؤسـسات إقليميـة دراسـات هامـة                   
عنـصرا رئيـسيا   وتشكل تلك الدراسات   . لتقييم التقدم احملرز يف جمال محاية األطفال من العنف        

يف عناصر مركز املعلومات الذي أنشأه مكتب املمثلة اخلاصـة لـدعم تبـادل املعـارف، واإلثـراء                  
  .املتبادل بالتجارب، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

__________ 
 Political Commitments by Regional Organizations and Institutions to Prevent and Addressانظــر   )٥(  

Violence against Children ، http://srsg.violenceagainstchildren.org/publicatio. 
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وخــالل العــام املنــصرم، تواصــل تعزيــز عمليــة املتابعــة اإلقليميــة، حيــث نظمــت ثــالث   - ٢٨
األوىل يف أمريكا الوسـطى، واستـضافتها، يف سـان دومينغـو            : مشاورات على الصعيد اإلقليمي   

، حكومـة اجلمهوريـة الدومينيكيـة؛ والثانيـة يف منطقـة البحـر              ٢٠١١ديـسمرب   /يف كانون األول  
، حكومــة جامايكــا بالتعــاون مــع ٢٠١٢مــايو /الكــارييب، واستــضافتها، يف كينغــستون يف أيــار
، ٢٠١٢مـايو  /يف أيـار ستـضافتها، يف كولومبـو   اجلماعة الكاريبية؛ والثالثة يف جنـوب آسـيا، وا    

 ورابطـة   مبـادرة جنـوب آسـيا إلهنـاء العنـف ضـد األطفـال             حكومة سري النكـا بالـشراكة مـع         
  .جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

اللجنــة وعــالوة علــى ذلــك، اتفقــت املمثلــة اخلاصــة علــى إطــار للتعــاون اإلقليمــي مــع   - ٢٩
، الـيت تـشكل     والطفل التابعة لرابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا          املعنية بتعزيز ومحاية حقوق املرأة      

ــسية       ــها اخلم ــة عمل ــسبة خلط ــة بالن ــف أولوي ــن العن ــال م ــة األطف ــاعني  )٦(محاي ــدت اجتم ؛ وعق
 ٢٠١٢يونيـه  / وحزيـران ٢٠١١أكتوبر /استعراضيني مع جامعة الدول العربية يف تشرين األول  
اية األطفال من العنف؛ وواصلت تعاوهنـا       للمضي قدما يف تنفيذ االلتزامات املتخذة يف جمال مح        

، بوسائل منـها املـشاركة يف تنظـيم    جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهه      الوثيق مع   
).  أعــاله٢٠-١٧انظــر الفقــرات (املــشاورة املعنيــة حبمايــة األطفــال مــن املمارســات الــضارة   
 اســتراتيجيته حلقــوق الطفــل للفتــرة  وَتواَصــل أيــضا التعــاون مــع جملــس أوروبــا، الــذي اعتمــد   

 كهـدف   ل، اليت تـشدد علـى القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد األطفـا                   ٢٠١٥-٢٠١٢
ــل واســتعراض        ــوق الطف ــه حلق ــار خطت ــع االحتــاد األورويب يف إط ــأساســي؛ وكــذلك م  همبادئ

  .تهاالتوجيهية بشأن تعزيز حقوق الطفل ومحاي
لدعم جهـود التنفيـذ الوطنيـة وتعزيـز منـع العنـف        وظل تعزيز التعاون اإلقليمي أساسيا        - ٣٠

ويـبني اإلطـار الـوارد أدنـاه النتـائج املهمـة الـيت              . ضد األطفال يف مجيع احلـاالت والقـضاء عليـه         
التوصل إليها يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف تعاون وثيق مـع الـدول األعـضاء             مت

  .لاطف من أجل األلحركة العامليةوفرع أمريكا الالتينية ل

__________ 
  )٦(  www.asean.org/26775.htm. 
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  ٢اإلطار 

  ٢٠١٢-٢٠٠٩، اخلطوط العريضة للتقدم احملرز يف األمريكتني
 )إعالنات أسونثيون وسان دومينغو وكينغستون(إصدار ثالثة إعالنات سياسية  •

 وضع ثالث خرائط طريق دون إقليمية •

 وضع ثالث دراسات حتليلية دون إقليمية •

 ألطفال واملراهقنيإصدار ثالثة بيانات إقليمية من إعداد ا •

 لبلــدان املخــروطالــسوق املــشتركة (إجــراء اســتعراض إقليمــي ذو طــابع مؤســسي    •
 ) واجلماعة الكاريبيةاجلنويب

  التعاون بني اجلهات املعنية املتعددة على الصعيدين اإلقليمي والوطين •
 ودولــة بوليفيــا املتعــددة   ، والربازيــل،بــاراغوايوضــع خطــط وطنيــة وضــعت يف     •

عنـف    سنة الال٢٠١٢أعلنت عام  (الدومينيكية  واجلمهورية،امايكا وج،القوميات
 ضد األطفال

  وكوستاريكا وبريو الربازيلالدعوة إلصالح القانون يف  •
    

  التقدملدفع عجلة تعزيز التحالفات االستراتيجية   - دال  
ــشراكات وتعزيز    - ٣١ ــة ال ــزال إقام ــاال ت ــن     ه ــا م ــم املتحــدة وخارجه ــة األم  داخــل منظوم
  .يات والية املمثلة اخلاصةأولو

  
  داخل منظومة األمم املتحدةوتعزيز الشراكات مع احلكومات   -  ١  

لــدفع  عنــصرا حامســاكــان التعــاون االســتراتيجي مــع احلكومــات وأصــحاب املــصلحة   - ٣٢
التقدم على الـصعيد الـوطين والتـأثري علـى التغـيريات اإلجيابيـة يف حيـاة األطفـال بوسـائل               عجلة  

ــها التوعيــ  ــة       من ــة القانوني ــة شــاملة وضــمان احلماي ــدعم لوضــع اســتراتيجيات وطني ــدمي ال ة وتق
  .لألطفال من العنف وتوحيد نظم البيانات والبحوث يف هذا امليدان

يف مجيــع  )٧( بلــدا٤٠ أكثــر مــن يــارة وز،بعثــة ٧٠وقامــت املمثلــة اخلاصــة بــأكثر مــن   - ٣٣
ــة إ    ــة وتقريــب الوالي ــادرات الوطني ــز املب ــاطق لتعزي . ىل أصــحاب املــصلحة وعامــة اجلمهــور  املن

__________ 
يوبيا واألرجنتني وإسبانيا وأملانيا وأوغندا وأوكرانيا وأيرلنـدا وإيطاليـا وبـاراغواي والربازيـل والربتغـال           االحتاد الروسي وإث    )٧(  

انيا املتحـدة   نــز وبـريو وتايلنـد وتركيـا وجامايكـا ومجهوريـة ت          )  املتعـددة القوميـات    -دولة  (وبلجيكا وبليز وبنما وبوليفيا     
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وخــالل زياراهتــا القطريــة وحوارهــا املباشــر مــع احلكومــات مــن أجــل مواصــلة تنفيــذ الدراســة  
وإســداء مــشورة اخلــرباء، طرحــت طائفــة عريــضة مــن املوضــوعات واالهتمامــات، مــن بينــها     

 أشــكال  وســن قــوانني حلظــر مجيــع،التــصديق العــاملي علــى الــصكوك املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان 
وتقــدمي الــشكاوى، واإلبــالغ  ووضــع آليــات فعالــة مراعيــة لألطفــال إلســداء املــشورة ،العنــف

سترشد هبــا يف رســم الــسياسات وتعزيــز تــدابري منــع  ث ُيــوالبيانــات والبحــبتتــصل ومبــادرات 
، ومحايتــهم يف املــدارس ومؤســسات   والتــصدي لــه   املبكــرةهمالعنــف ضــد األطفــال يف ســن   

  .والعدالة الرعاية
 ويف عـدة    ، مشاركة احلكومات يف مشاورات اخلـرباء الـيت عقـدهتا املمثلـة اخلاصـة              إنو  - ٣٤

أمهيــة خاصــة بالنــسبة لتبــادل اخلــربات اكتــست مناســبات مواضــيعية عقــدت يف األمــم املتحــدة 
وأدت .  والـتفكري يف التحـديات والثغـرات املـستمرة         ،الـوطين على الـصعيد    واملمارسات اجليدة   
را رئيــسيا يف تــشجيع املــشاورات اإلقليميــة وصــياغة خطــط عمــل إقليميــة  الــدول األعــضاء دو

ويـشارك أكثـر مـن ثلثـي الـدول األعـضاء حاليـا يف أطـر                 . ووطنية بـشأن العنـف ضـد األطفـال        
  .النمو من املتوقع أن يستمر يفهو اجتاه التعاون اإلقليمية حلماية األطفال من العنف، و

 الــصناديق والــربامج هــاومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيوكــان التعــاون املؤســسي داخــل منظ  - ٣٥
 عنـصرا جوهريـا للتوعيـة       ،والوكاالت املتخصصة وهيئات وآليـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان          

 تعمـيم مراعـاة   من العنف، وتشجيع األطفالمحاية من أجل وحشد الدعم على الصعيد العاملي    
ل الــسياسات العــاملي بــشأن  املوضــوع يف أنــشطة األمــم املتحــدة، وإلرشــاد جــدول أعمــا اهــذ

واليـات تـدعم بعـضها    بفضل و. العنف ضد األطفال من خالل عقد حلقات نقاش استراتيجية    
قـوق  حل  موحـد  هنـج يف   مجيـع الـشركاء      شتركتشغيلية، ي العيارية و املنظمات  املبعضا وتربط بني    

  .اإلنسان ويف التصميم على إجياد عامل خال من العنف
احلامسـة مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باألطفـال         طـوات  اخلخذ مزيـد مـن      واتُّ  - ٣٦
التقــدم حنــو التــصديق دفــع عجلــة اع املــسلح ومــع ســائر احللفــاء االســتراتيجيني لتــشجيع نـــزوال

  .العاملي على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل
نف ضـد األطفـال، الـذي ترأسـه         الوكاالت املعين بالع   وظل الفريق العامل املشترك بني      - ٣٧

فاجتماعاتـه الدوريـة تتـيح      . دعـم الواليـة   يف  املمثلة اخلاصة، آلية بالغة األمهية للتعاون املؤسسي        
ــدى  ــسي منت ــة    رئي ــسياسات املتعلق ــشاور وصــياغة وتعمــيم ال ــة   خبطــة للت ــم املتحــدة حلماي األم

__________ 
 والسويد وسويسرا والصني وغانا وفرنسا والفلبني وقطـر ولبنـان ومـصر             واجلمهورية الدومينيكية والدامنرك وسري النكا    

واملغرب والنـرويج والنمـسا ونيبـال ونيكـاراغوا وهولنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان وكـان مكتبـها ممـثال يف                          
 .مناسبات يف أوروغواي وجنوب أفريقيا واملكسيك
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 مــشاورات اخلــرباء التعــاون يف تنظــيمبــذلك ، اسُترشــد ٢٠١٢ويف عــام . األطفــال مــن العنــف
بشأن البيانات والبحـوث املتعلقـة بـالعنف ضـد األطفـال وبـشأن منـع العنـف والتـصدي لـه يف                       

  .نظام العدالة
يف املقــر  )اليونيـسيف (مــع منظمـة األمـم املتحــدة للطفولـة     وتواصـل تعزيـز الـشراكات     - ٣٨

ظـيم مـشاورات إقليميـة      تنول ،بعثات امليدانية إىل ال وقدمت اليونيسيف دعما حامسا     . ويف امليدان 
 ، وتوحيـد الـنظم الوطنيـة حلمايـة األطفـال      ةومشاورات للخرباء من أجل مواصلة تنفيذ الدراسـ       

وللتــرويج للدراســة االستقــصائية عــن التقــدم احملــرز علــى الــصعيد العــاملي يف مكافحــة العنــف    
  .األطفال ضد
 وآليـات معاهـدات     وظل التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان وهيئـات             - ٣٩

وركـزت يف تعاوهنـا مـع       . حقوق اإلنسان حيتل مكانـا بـارزا يف جـدول أعمـال املمثلـة اخلاصـة               
 بـشأن حـق الطفـل يف التحـرر مـن مجيـع              ١٣جلنة حقوق الطفل على إعداد التعليق العـام رقـم           

التفاقيــة حقــوق الطفــل  ، والربوتوكــول االختيــاري اجلديــد )CRC/C/GC/13(أشــكال العنــف 
التعليـــق العـــام املـــشترك بـــشأن / تقـــدمي البالغـــات، والتوصـــية العامـــة املـــشتركةإجـــراءبـــشأن 

إعدادها حاليا جلنة حقوق الطفل واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى     تقوم باملمارسات الضارة، اليت   
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــشأن الــسياسات لل     - ٤٠ ــسية ب ــة اخلاصــة يف املناقــشات الرئي تــشجيع علــى  وشــاركت املمثل
مشــل ذلــك و. يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة مــشتركا  شــاغالاعتبــار العنــف ضــد األطفــال  

األطفـال  التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد                  
يف نظام العدالة، خالل املناقشة املواضعية اليت عقدها جملس حقوق اإلنـسان، ومـع هيئـة األمـم                  
املتحدة للمرأة فيما يتعلق بالعنف اجلنساين واحلماية القانونية للفتيات مـن العنـف واملمارسـات               

ــضارة،  ــاءال ــسابقة    أثن ــرة ال ــرأة ويف الفت ــة وضــع امل ــاليوم  دورة جلن ــال ب ــاة لالحتف ــدويل للفت .  ال
 مع شركاء األمم املتحـدة ملنـع آثـار العنـف املـسلح وعنـف        أيضا  وتواصل التعاون االستراتيجي    

العصابات على األطفال وتقليلها إىل أدىن حد، بوسائل منها اتباع سياسات تساعد على احلـد               
  .من توافر األسلحة الصغرية ومن إمكانية احلصول عليها

وتواصل التعاون مع منظمـة العمـل الدوليـة، فـساعد يف تـسليط الـضوء علـى حـوادث                   - ٤١
عملــون فيهــا، مبــا يف ذلــك يف إطــار تنفيــذ  العنــف الــيت يتعــرض هلــا األطفــال يف األمــاكن الــيت ي 

واالحتفال بـاليوم   ،  ٢٠١٦خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام           
  .األطفالملكافحة عمل العاملي 
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 مـع منظمـة     اويف إطـار تعاوهنـ    . ، أقيمت شراكات استراتيجية جديـدة     ٢٠١٢ويف عام     - ٤٢
حالف ملنع العنـف، الـذي يـضم الـدول األعـضاء            تصة إىل ال  الصحة العاملية، انضمت املمثلة اخلا    

 .)٨(والوكاالت الدولية واألوساط األكادميية ومنظمات اجملتمع املـدين      الصحة العاملية   يف منظمة   
القيمــة األصــول ، تعــد مــن ٢٠٢٠-٢٠١٢واعتمــد التحــالف خطــة عمــل اســتراتيجية للفتــرة  

البيانـات  فيمـا خيـص      و ننياوإصالح السياسات والقـ   وليات احملددة للوالية فيما يتعلق ب     األلتنفيذ  
والبحوث، حيث إهنا هتدف إىل توحيد اجلهود العاملية لـدعم األهـداف الوطنيـة مـن أجـل منـع                    

 القـيم واحلياتيـة   هـارات   املالعنف، وتنفيذ استراتيجيات قائمة على األدلة بشأن األبوة الصاحلة و         
ــات واإلصــابات املرتبطــ     ــر الوفي ــة وخط ــدمي اخلــدمات    ةاالجتماعي ــة، وتق ــلحة الناري إىل  باألس

ملنـــع العنـــف  وأصـــبحت املـــشاركة يف االجتمـــاع اخلـــامس ملعـــامل احلملـــة العامليـــة  . ضحاياالـــ
ــا ملــشاور ٢٠١١ عــام ــا هام ــالعنف ضــد     ة مرجع ــة ب ــات والبحــوث املتعلق ــشأن البيان  اخلــرباء ب

علـى التـدخالت الفعليـة     أدلة جديـدة   فيه منعرضا  ، نظرا مل  ) أعاله ٢٤الفقرة  انظر  (األطفال  
  .االختصاصاتملنع العنف بني األشخاص وتشجيع مزيد من التعاون يف مجيع القطاعات و

 إصــالح القــوانني وفــرض حظــر مــن أجــلوبغيــة تعزيــز الــشراكات وتبــادل املعلومــات   - ٤٣
قانوين صـريح علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال، انـضمت املمثلـة اخلاصـة إىل املنتـدى                        

ويتـيح  . حتـت رعايـة البنـك الـدويل       جيري تعزيزه    املعين بالقانون والعدالة والتنمية، الذي       العاملي
املنتدى إطارا ديناميا لتوحيد ونشر املعرفة فيمـا يتعلـق باالسـتجابات القانونيـة لقـضايا التنميـة،                  
يــربط احلكومــات ومراكــز الفكــر واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة واملؤســسات املاليــة الدوليــة     

  .ومنظمات اجملتمع املدين بالبحوث واملمارسات ذات الصلة
املشترك بني الوكاالت املعـين بقـضايا       الدعم  وانضمت املمثلة اخلاصة كذلك إىل فريق         - ٤٤

 تتـيح و.  املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية    الشعوب األصلية، الـذي يـدعم واليـة املنتـدى الـدائم      
 الدائم سبال لتعزيز االهتمـام حبمايـة أطفـال الـشعوب            هذه الشراكة املهمة والتعاون مع املنتدى     

  .األصلية من العنف وتوحيد اجلهود املبذولة ملنع وقوعه
  

  التعاون مع اجملتمع املدينتوطيد   -  ٢  
ــؤ  - ٤٥ ــذ توصــيات الدراســة    دت ــة يف اجملتمــع املــدين دورا حامســا يف تنفي  ،ي اجلهــات الفاعل

تــرويج للتــصديق علــى املعاهــدات األساســية ذات    األمهيــة يف اليبــالغالشركاء مــن الــوكانــت 
وسـاعد يف  . الصلة حبقـوق الطفـل، ويف تعزيـز الـشبكات اإلقليميـة وتـشجيع مناقـشات اخلـرباء         

منظمـات غـري احلكوميـة املعـين بـالعنف ضـد            الـدويل لل  لس  اجملتيسري هذا التعاون بدرجة كبرية      
__________ 

  )٨(  www.who.int/violenceprevention/en/.  
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عد الجتماعيـة مـع الـشركاء علـى الـصُّ     األطفال وما يبذله من جهـود يف جمـال التوعيـة والتعبئـة ا            
 املنظمـات غـري     وشـاركت املمثلـة اخلاصـة يف إصـدار تقريـر جملـس            . الدويل واإلقليمي والـوطين   

آخر املستجدات علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال العنـف             : بعد مخس سنوات  ”  املعنون احلكومية
لعنـف ضـد األطفـال    دلة على حوادث اأق جماالت التقدم، مع عرض الذي يوثّ  ،“ضد األطفال 

وكـان التقريـر مـسامهة قيمـة يف الدراسـة االستقـصائية العامليـة الـيت                 . يف أوضاع ومناطق خمتلفـة    
وتواصـل التعـاون االسـتراتيجي مـع        . أجريت لرصـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ توصـيات الدراسـة             

ــل املعــين        ــه العام ــة حقــوق الطفــل وفريق ــة التفاقي ــق املنظمــات غــري احلكومي ــالعنففري  ضــد ب
  .، ومع املنظمة الدولية ملساعدة األطفال وشبكتهااألطفال

تعزيـز محايـة األطفـال      مـن أجـل     واكتسب تعاون املمثلة اخلاصة مـع املنظمـات الدينيـة             - ٤٦
ويف إطار اليوم العاملي للصالة والعمـل مـن أجـل األطفـال، الـذي               . من العنف مزيدا من الزخم    

ــه حركــة   ــادرت ب ــديني  ب ــاء ال ــة للزعم ــة،    ني عاملي ــة واملنظمــات العلماني ــف الديني ــة الطوائ  وكاف
مبـادرات هامـة مبناسـبة الـذكرى الـسنوية         إىل  امللتزمني حبماية حقوق األطفال، مت تقدمي الـدعم         

وأطلقـت منظمتـان شـريكتان مهـا        .  تروجيا إلهنـاء العنـف ضـد األطفـال         ،تفاقية حقوق الطفل  ال
شترك بـني األديـان، مبـادرة هامـة بعنـوان            ومركز العمـل املـ     “األديان من أجل السالم   ”منظمة  

مكانيـات احملتملـة للطوائـف الدينيـة         تتـيح منـربا قيمـا السـتغالل اإل         )٩(“عشرة وعود ألطفالنـا   ”
هلــم بيئــة آمنـة تــوفر  مكافحــة العنـف ضــد األطفــال وكفالـة منــوهم يف   لتعبئـة اجلهــود مـن أجــل   

ة لألديـان مـن أجـل األطفـال، الـذي عقـد       وباملثل، اعتمد املنتدى الرابع للشبكة العامليـ  . احلماية
ــران ــه /يف حزي ــسالم، يف  ٢٠١٢يوني ــة تجبدار ال ـــزمهوري ــه   ن ــذي شــاركت في انيا املتحــدة، وال

مكافحـة مجيـع أشـكال العنـف واملمارسـات      علـى  املمثلة اخلاصة، إعالنا هامـا لاللتـزام بالعمـل      
  .)١٠(الضارة ضد األطفال

  
  تعزيز التعاون مع الشباب  -  ٣  

اســية يف إعــداد الدراســة وال تــزال تــشكل بعــدا سنــت مــشاركة األطفــال مــسامهة أكا  - ٤٧
ــها   ــة متابعت ــة والدراســة    . أساســيا يف عملي ــادرات اإلقليمي ــة واملب ــارات امليداني  ومــن خــالل الزي

 العامليــة، التقــت املمثلــة اخلاصــة وتــشاورت مــع مئــات مــن األطفــال وبــدعم مــن   االستقــصائية
  . يشاطرها آالف آخرون من األطفال اليتء ووجهات النظررااآلالشركاء، استفادت من 

__________ 
  )٩(  www.cifa.org/pledge-for-life.html.  
  )١٠(  www.gnrc.net/en/aboutus/fourthforum/declaration.html.  
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ــة و     - ٤٨ ــا اجلنوبيـ ــودة يف أمريكـ ــة املعقـ ــشاورات اإلقليميـ ــال يف املـ ــارك األطفـ ــا وشـ أمريكـ
منطقة حبر الكارييب وجنوب آسيا، وسامهوا بإعالناهتم وتوصياهتم اخلاصـة، الـيت   يف الوسطى، و 

  .يمية اليت اعتمدها ممثلو احلكومات خرائط الطرق اإلقلضمنأدرجت يف بعض احلاالت 
 األطفال والشباب يف الدراسة االستقصائية العاملية، عن طريق تقيـيمهم للتقـدم             أسهمو  - ٤٩

 همرائعة على التكيف وعـزم    ال هتموتتجلى من توصياهتم قدر   . احملرز وحتديد أولويات للمستقبل   
لعنف من األطفال وطمأنتـهم     قاطع على زيادة الوعي وبعث روح التضامن والدعم لضحايا ا         ال

علـى  ولكن الصرب آخـذ يف النفـاد، كمـا شـددوا         . إىل اإلبالغ عن احلوادث والتماس اإلنصاف     
ن صـوتنا   أإننا ال نرضى مبجرد الـسماع بـ       ” :قالواحيث   يـيف مشاورة منطقة حبر الكاريب    ذلك  

ت وزيـادة  ، بتحـسني التـشريعا  “حمـددة سوف ُيسمع، فال بد مـن ترمجـة الوعـود إىل إجـراءات       
التعبئة وإتاحة خدمات ذات جودة، ووضع آليات للرصد واإلبـالغ وختـصيص مـوارد حقيقيـة                

  .إلهناء العنف
  

  لتقييم التقدم احملرز يف مكافحة العنف ضد األطفالدراسة استقصائية عاملية   -ثالثا   
، وبعد مرور مخس سنوات على عرض الدراسـة علـى اجلمعيـة العامـة،              ٢٠١١يف عام     - ٥٠
منـع العنـف ضـد    جمـال   لتقيـيم التقـدم احملـرز يف         ة عامليـ  ئيةاستقـصا دراسة   ة اخلاص ة املمثل تأطلق

لــتفكري يف املمارســات ااألطفــال والقــضاء عليــه مــن أجــل االطــالع علــى اإلجنــازات احملقّقــة، و 
اجليدة والعوامل املساعدة على النجاح، وتعزيز اجلهود الرامية إىل التغلب على التحـديات الـيت               

 ئيةاالستقـصا الدراسـة   وتـشكل نتـائج     . ال تزال قائمة، وتعزيز جهود منع العنف والقضاء عليـه         
دفــع عجلــة اســتراتيجية تطلعيــة مــن أجــل بــالغ األمهيــة بالنــسبة للواليــة ولبلــورة إطــارا مرجعيــا 

  .التقدم حنو حتقيق هدف محاية األطفال من العنف
 يف فتـرة    ٢٠٠٤يف عـام    ُوضـع   اسـتبيان     إىلجزئيـا   استندت الدراسة االستقـصائية     وقد    - ٥١

وفـضال  . مع التوصيات الرئيسية االثنيت عـشرة الـيت تـضمنتها الدراسـة           يتماشى  الدراسة،  إعداد  
 بــالبحوث ئيةاالستقــصاالدراســة عــن الــردود الــواردة بــشأن االســتبيان، استرشــدت نتــائج       

د األطفـال الـيت أجريـت يف        واملشاورات اإلقليمية واالستعراضات التحليلية املتعلقـة بـالعنف ضـ         
، ومن عمليات الرصد الدوليـة، ومـن بينـها االسـتعراض الـدوري         )١١(ة اخلاص ةإطار والية املمثل  

ــسان،       ــارير املقدَّمــة إىل هيئــات معاهــدات حقــوق اإلن ــسان، والتق ــشامل جمللــس حقــوق اإلن ال

__________ 
 ، وبلــدان أمريكــا الوســطى، والــسوق املــشتركة لبلــدان املخــروط اجلنــويب ،جامعــة الــدول العربيــةاضــطلعت   )١١(  

 .راضات إقليميةاستعب ومبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال ،أوروباوجملس 
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ملــراهقني وخريطــة ومتابعــة املــؤمترات العامليــة املعنيــة مبكافحــة االســتغالل اجلنــسي لألطفــال وا   
  .٢٠١٦ للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام ٢٠١٠ الطريق لعام

 بالتعاون مع جمموعة كبرية مـن الـشركاء، مبـا يف ذلـك              ت الدراسة االستقصائية  وأجري  - ٥٢
ــة ومنظمــات اجملتمــع       احلكومــات ووكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات واملؤســسات اإلقليمي

ــة  ومثّــل األ. املــدين ــراز . طفــال والــشباب حلفــاء هــامني يف هــذه العملي وجهــات نظــرهم  وإلب
، يف إطار التعاون الوثيق مع شـركاء اجملتمـع املـدين، بـالترويج              ة اخلاص ة املمثل توتوصياهتم، قام 

  . مالئمة لألطفاللصيغة من الدراسة االستقصائية
ــر مــن    - ٥٣ ــدمت أكث ــة مــسامهات يف  ١٠٠وق ــصاالدراســة  حكوم ــ ئيةاالستق . )١٢(ةالعاملي

 اتيةوعموما، ترسم هـذه املـسامهات صـورة معبِّـرة تكـشف عـن التطـورات القانونيـة والـسياسي               
اهلامــة وعــن التجــارب اإلجيابيــة والفجــوات احلاليــة وجمــاالت االهتمــام        الوطنيــة واملؤســسية 

  .األولوية ذات
أصـبح  ، صـورة  آخـذة يف التطـور    ويكشف التحليل الذي أُجري حىت اآلن عن صـورة            - ٥٤

اإلجـراءات  ازديـاد   يف جـداول األعمـال الوطنيـة، بفـضل          بـروزا   فيها العنف ضد األطفال أكثر      
األطفـال مــن  حتــرر ضـمان  الراميــة إىل التـشريعية، والتــدخالت الـسياسية واحلمــالت اإلعالميـة    

  .انتشار هذه الظاهرةللوقوف على مدى العنف، وبفضل بعض املبادرات الواعدة 
 احملَرز ال يزال متفاوتا، بسبب عدم بذل جهود كافية لبلـورة اسـتراتيجية              إال أن التقدم    - ٥٥

ملكافحـة العنـف ضـد األطفـال؛ وبـسبب التـدخالت الـسياسية              متماسكة ووفرية املـوارد     وطنية  
غري املنسقة؛ والتشريعات املتفرقة اليت ال يتم تنفيـذها كمـا ينبغـي؛ وعـدم كفايـة االسـتثمارات                   

يف هذا اجملال، وإنشاء آليات آمنـة ومراعيـة         األخصائيني  بناء قدرات   املخصصة لدعم األسرة، و   
__________ 

 ، أملانيــا، إكــوادور، إســرائيل، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، األردن، األرجنــتني،أذربيجــان، االحتــاد الروســي  )١٢(  
 ، الربتغـال ، بربـادوس ، الربازيـل ، البحـرين ، بـاراغواي  ، إيطاليـا  ، أوغندا ، أوروغواي ،اإلمارات العربية املتحدة  

 ، توغـو  ، بـريو  ،) املتعـددة القوميـات    -دولـة   ( بوليفيـا    ، بولندا ،ة واهلرسك  البوسن ، بنما ، بليز ، بلغاريا ،بلجيكا
 اجلمهوريــة ، اجلمهوريــة الدومينيكيــة،زانيا املتحــدةـ مجهوريــة تنــ، اجلزائــر، اجلبــل األســود، جامايكــا،تــونس

 ،جورجيــا،  جنــوب أفريقيــا، مجهوريــة مولــدوفا، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة،العربيــة الــسورية
 ، سـانت لوسـيا    ، سـان كيـتس ونـيفس      ، سـان فنـسنت وجـزر غرينـادين        ، الـرأس األخـضر    ، دومينيكا ،جيبويت

 ، شـيلي  ، الـسويد  ، سـورينام  ، الـسودان  ، سـوازيلند  ، الـسنغال  ، سـلوفينيا  ، سـلوفاكيا  ، الـسلفادور  ،سري النكا 
 ، الفلـبني  ، فـانواتو  ، بيـساو  - يا غين ، غينيا االستوائية  ، غواتيماال ، غرينادا ، غانا ، غامبيا ، عمان ، العراق ،صربيا

 ، كمبوديـا ، كرواتيـا ، الكـامريون ، قريغيزسـتان ، قطـر ، فييـت نـام  ، فنلنـدا ،) البوليفاريـة -مجهوريـة  (زويال ـفنـ 
 ، املكـسيك  ، املغـرب  ، مـصر  ، مـايل  ، ليتوانيا ، لبنان ، التفيا ، كرييباس ، الكويت ، كولومبيا ، كوستاريكا ،كوبا

،  نيكـاراغوا  ، النمسا ، ليبيا،  النرويج ، ميامنار ، موزامبيق ، موريتانيا ، منغوليا ، اململكة العربية السعودية   ،مالوي
 . السلطة الفلسطينية، اليونان، اليمن، اليابان، هنغاريا، هندوراس،هاييت
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لألطفال للتصدي حلوادث العنف؛ وعموما بـسبب نـدرة البيانـات والبحـوث الـيت تعمـل علـى              
  .املتاحةاألدلة إظهار هذه الظاهرة للعيان وتساعد على اختاذ قرارات بناء على 

َرج بــشكل أكثــر تفــصيال يف تقريــر حتليلــي ســُتدالدراســة االستقــصائية ومــع أن نتــائج   - ٥٦
، فــإن أبرزهــا معروضــة أدنــاه، مــع التركيــز بــشكل  ٢٠١٢سيــصدر يف وقــت الحــق مــن عــام 

  .ة اخلاصةخاص على اجملاالت ذات األولوية احملدَّدة يف والية املمثل
  

  استراتيجية وطنية متكاملة  -ألف   
وطنيـة ملنـع العنـف      جداول أعمال   رة  يف مجيع املناطق، ُتبذل جهود كبرية من أجل بلو          - ٥٧

 تياوتــشري أغلبيــة ردود احلكومــات إىل أن لــديها إطــارا سياســا  . ضــد األطفــال والقــضاء عليــه 
قائما، سواء كان ذلك على شكل خطة عمل شاملة بشأن األطفال أو بـشأن محايـة األطفـال،                  

ــة مــن العنــف أو     ــة لظــروف أو اســتراتيجيات متعــددة للتــصدي ألشــكال معين تقــع فيهــا  معين
  .وادثاحل
 يف املائة من احلكومات يف ردودهـا إىل أن لـديها            ٢٠ويف الوقت نفسه، تشري أقل من         - ٥٨

ــصدي هلــا       ــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال والت ــع مجي ــر عــدة  . جــدول أعمــال شــامل ملن وتق
حكومات بأن األطر القائمة لديها جمّزأة أو أهنا يف مراحل خمتلفـة مـن التطـور، وأن لـدى عـدد                

ونتيجـة  . ليل جدا منها فقط سياسات قطاعية متت بلورهتا للتصدي للعنف يف مجيع الظـروف             ق
  .لذلك، ال تزال هناك ثغرات كبرية على مستوى توفري محاية فعالة لألطفال

يف العديــد مــن البلــدان، حيــث أكــد ثلثــا اجمليــبني علــى   ميثــل حتــديا وال يــزال التنــسيق   - ٥٩
ديهم مؤسـسة تنـسيق حكوميـة رائـدة مكلَّفـة باإلشـراف علـى                فقط أن لـ    ئيةاالستقصاالدراسة  

ــالعنف ضــد األطفــال   ــصلة ب ــات    . اإلجــراءات املت ــد مــن هيئ ــشئت العدي ويف عــدة حــاالت، أن
وعمومـا، ال تـزال مثـة    . وغـري جمـٍد يف كـثري مـن األحيـان      متفـاوت   التنسيق إال أن التعاون بينـها       

بـني اإلدارات املركزيـة     ات طـابع مؤسـسي      ذعملية تنسيق   تأمني  حاجة لتعزيز اجلهود من أجل      
وقـد أثـارت جلنـة حقـوق الطفـل أيـضا هـذه املـسألة يف                 . وبني الـسلطات الوطنيـة والالمركزيـة      

  .مالحظاهتا اخلتامية
أوال، ال تــزال الغالبيــة العظمــى مــن  . ويــستوجب جمــاالن آخــران املزيــد مــن االهتمــام   - ٦٠

 سـتثناء اال احملرز، وال يزال تقييم جهود التنفيذ ميثـل          البلدان تفتقر إىل آليات رصد لتقييم التقدم      
وثانيا، ورغم ختصيص موارد وطنية لألطفال، وإن كانت حمـدودة جـدا يف بعـض           . من القاعدة 

ــيال جــدا مــن احلكومــات ختــصص      ــان، فــإن عــددا قل ــدخالت املرتبطــة  متــويال حمــددا  األحي للت
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ة املتاحة لدعم جهود التنفيذ يف هذا اجملـال         بالعنف، وتعترف معظمها بأن املوارد البشرية واملالي      
  .غري كافية

إليهـا  ومع أن هناك حاجة ماسة لبذل جهود أكرب، فإن الدروس التاليـة، الـيت أشـارت                   - ٦١
  :العمل يف املستقبلأيضا االستعراضات اإلقليمية املذكورة أعاله، ميكن أن تساعد يف توجيه 

ــورة اســت      )أ(   ــاك حاجــة ماســة لبل ــزال هن ــة ال ت ــف ضــد   راتيجية وطني ــشأن العن ب
تكون متكاملة ومتعـددة التخصـصات وحمـددة زمنيـا، ولتعمـيم       وحمورها الطفل   األطفال يكون   

محاية األطفال من العنف ليصبح هاجـسا يـشغل مجيـع الـسلطات املعنيـة املركزيـة والالمركزيـة                   
  وعنصرا أساسيا يف جدول أعمال السياسات الوطين؛

هلا الـسلطة  يكون  فعالة  وإنشاء آليات تنسيق رفيعة املستوى      من األمهية مبكان      )ب(  
والنفــوذ الالزمــني؛ وتوضــيح دور ومــسؤوليات اإلدارات واملؤســسات املعنّيــة بــالعنف ضــد        

آليـات منـع    األطفال من أجل تفادي التداخل وتعزيز التعاضد؛ وتدريب املهنـيني املعنـيني علـى               
  ؛بشكل يراعي األطفالوالتصدي له العنف 

املتـصل مبكافحـة العنـف، مبـا يف ذلـك علـى             للعمـل   ختصيص مـوارد    بد من    ال  )ج(  
  املستوى الالمركزي؛

ــضروري    )د(   إشــراك مجيــع األطــراف املعنيــة بفعاليــة، مبــا يف ذلــك       جــدا مــن ال
األوســاط األكادمييــة واجملتمــع املــدين واملنظمــات الــيت يقودهــا األطفــال إلجنــاح عمليــة التنفيــذ    

  .والرصد والتقييم
  

  احلماية القانونية لألطفال  -باء   
ــصائية  ؤكــد ت  - ٦٢ ــة     الدراســة االستق ــضمان محاي ــة اســتجدت ل ــشريعية هام أن تطــورات ت

أن علـى الدراسـة االستقـصائية        يف املائـة مـن اجمليـبني         ٨٠ويؤكد أكثر من    . األطفال من العنف  
 قـانوين عامـة أو      لديهم جمموعة كبرية من القوانني املتعلقـة بـالعنف، تتـضمن إمـا أحكـام حظـر                

ويف الوقت نفسه، ال تزال الفجوة بني القـانون         . تشريعات متفرقة تتناول خمتلف مظاهر العنف     
  . الكثري من التحدياتتطرحوتنفيذه كبرية و

وتشكّل محاية األطفال من االسـتغالل اجلنـسي اجملـال الـذي أُحـرز فيـه التقـدم األكثـر                      - ٦٣
 أن لـديهم قـوانني      الدراسـة االستقـصائية   ن اجمليـبني علـى       يف املائـة مـ     ٩٠وأكد أكثـر مـن      . أمهية

شـــراء األطفـــال  حتظـــر العنـــف اجلنـــسي ضـــد األطفـــال، مبـــا يف ذلـــك البغـــاء؛ وقـــوانني حتظـــر
إتاحتهم إلعداد مواد إباحية، وكذلك حيازة ونشر صور اعتداء على األطفال، مبا يف ذلـك                أو

مـن تقـارير األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك              املستقاةوتؤكد املعلومات   . عن طريق شبكة اإلنترنت   
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النشاط التشريعي يف هذا اجملال، مـع أنـه         منط  املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل، تسارع       
جيب بذل املزيد من اجلهود اجلـادة لتعزيـز التنفيـذ الفعـال وتـدارك الثغـرات ومعاجلـة الـشواغل                      

 تنـامي ظـاهرة االجتـار باألطفـال، وتـدين           الناشئة، مبا يف ذلك محاية األطفال من البيع، وكذلك        
عـــدد املالحقـــات القـــضائية، وقلـــة البيانـــات املتاحـــة بـــشأن هـــذه املـــسألة وحمدوديـــة املـــوارد   

  .)١٣(املخصََّصة
ورغم أن أبعاد املشكلة مثل تلك املذكورة أعاله ستتطلب جهودا كـبرية، فـإن التـأثري                  - ٦٤

اجلهـود املبذولـة لـدعم     سـيما    ال يف هـذا اجملـال،       اإلجيايب ملواصـلة جهـود الـدعوة والتعبئـة جلـيّ          
وبغــاء األطفــال احلملــة مــن أجــل التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري بــشأن بيــع األطفــال  

ــة        ــة املعني ــؤمترات العاملي ــة امل ــذه، وملتابع ــة ومــن أجــل تنفي ــواد اإلباحي واســتغالل األطفــال يف امل
  .مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني

أيـضا أن اعتمـاد تـشريع حيظـر اسـتخدام         الدراسـة االستقـصائية      وأكدت الردود علـى       - ٦٥
ن إاألحكــام قــد اكتـسب زمخــا، حيــث  إصـدار  العقوبــة أو إنــزال العنـف كــشكل مــن أشـكال   

ذكــرت أن لــديها الدراســة االستقــصائية  يف املائــة مــن الــدول الــيت أجابــت علــى ٦٠أكثــر مــن 
كــام الإنــسانية، مبــا يف ذلــك عقوبــة الــسجن املؤبــد وعقوبــة    أحكــام قانونيــة حتظــر إصــدار أح 

 يف املائة من الدول اجمليبة أن لديها حظرا شامال للعقاب البـدين             ٢٠وأفادت أكثر من    . اإلعدام
  .  يف املائة منها أن لديها حظرا جزئيا للعقاب البدين٥٠يف مجيع الظروف وأفادت أكثر من 

ريبا أحكاما تنص على عقوبات حمددة ملـرتكيب أعمـال          وتتضمن قوانني مجيع الدول تق      - ٦٦
وبالفعل، رغـم أن العديـد      . صل على اهتمام مماثل   حيالعنف مل   منع  إال أن   . العنف ضد األطفال  

من اجمليبني ملّحوا إىل هذا املوضوع، فإن عـددا قلـيال جـدا منـهم أبلـغ عـن وجـود إطـار قـانوين               
  .حوادث العنفملنع شامل 
م اإلشارة يف أكثر من نصف الردود إىل تشريعات بـشأن تعـايف األطفـال            وباملثل، ورغ   - ٦٧

 يف املائـة فقــط مــن اجمليــبني أفـادوا بــأن لــديهم ســبل جــرب   ١٣الـضحايا وإعــادة إدمــاجهم، فــإن  
  . قانونية عن أعمال العنف، مبا يف ذلك التعويض

طفال جمـاال آخـر     املشورة واإلبالغ وتقدمي الشكاوى املراعية لأل     إسداء  وتشكل آليات     - ٦٨
إىل تـوفر خـدمات     الدراسـة االستقـصائية     ورغم إشارة بعض اجمليبني على      . ينبغي االستثمار فيه  

ساعدة عرب اهلاتف وخدمات شرطة، فإن اآلليـات الـيت تركـز علـى األطفـال تكـون يف                   تقدمي امل 
__________ 

؛ )٢٠١٠ (تـسريع وتـرية إجـراءات مكافحـة عمـل األطفـال           انظر على سبيل املثـال، مكتـب العمـل الـدويل،              )١٣(  
ــم املتحــد   ــب األم ــة،   ومكت ــاملي عــن االجتــار باألشــخاص   ة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــر الع ؛ )٢٠٠٩ (التقري

 .IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures & Trends (2012)واملنظمة الدولية للهجرة، 
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شرية واملاليـة   أغلب األحيان إما مفقـودة أو تنقـصها املـوارد، وتفتقـر بالتـايل إىل اإلمكانـات البـ                  
وال يـزال   . األطفال؛ ويف معظم احلاالت، ال توجد مؤسسات وطنية مستقلة        لشواغل  للتصدي  

اإلبالغ عن حوادث العنف يف كثري مـن األحيـان يـشكل حتـديا، حيـث أن عـددا ضـئيال فقـط                       
 يف املائـة  ٢٥من الدول أصدر توجيهات للمهنيني العـاملني مـع األطفـال ومـن أجلـهم، ولـدى         

وال تـــزال املبـــادئ التوجيهيـــة .  اإللزامـــيالـــدول أحكـــام واضـــحة بـــشأن اإلبـــالغفقـــط مـــن 
) A/HRC/16/56( يف تقريــر ســابق حــول هــذه املــسألة ة اخلاصــةها املمثلــتــوالتوصــيات الــيت قدم

  . جدامفيدة 
ــدرة البيانــات    ت الدراســة االستقــصائيةوكــشف  - ٦٩  عــن فجــوة كــبرية أخــرى تتمثــل يف ن

ــسياسات وال  ــة بال ــة       املتعلق ــوفري احلماي ــف وت ــسانية للعن ــاد اجلن ــصلة باألبع ــدعوة املت ــوانني وال ق
 يف املائة من اجمليبني أية معلومات يف هذا الـصدد، وأشـار أقـل            ٤٠القانونية للفتيات إذ مل يقدِّم      

وال يـزال سـن تـشريعات يـشكّل حتـديا، حيـث أن          .  يف املائة منهم إىل مبادرات إجيابية      ٣٠من  
 أشــارت إىل أهنــا سـنت قــوانني حتظــر املمارســات الــضارة الــيت قــد  أقـل مــن نــصف احلكومــات 

ــشويه    ــا ت ــا أو جزئي ــشمل كلي ــزواج     /ت ــال أو ال ــاث، وزواج األطف ــلية لإلن ــضاء التناس ــر األع بت
  . باإلكراه، وطقوس السحر، وجرائم الشرف وغريها من املمارسات

 عامـا   ١٨بـأن سـن     صائية  الدراسة االستقـ   يف املائة من اجمليبني على       ٣٠ وأفاد أقل من      - ٧٠
هو احلد األدىن للـزواج، حيـث أن سـن الـزواج أقـل يف عـدد كـبري مـن البلـدان وخيتلـف احلـد                           

ذا اجملـال،   هلـ اهتمامـا كـبريا     ت املمثلـة اخلاصـة      وقـد أولـ   . للزواج بالنـسبة للبـنني وللبنـات       األدىن
انظــر (ارة  بــشأن محايــة األطفــال مــن املمارســات الــضةذلــك مــن خــالل إجــراء مــشاور يف مبــا

  ). أعاله٢٠-١٧الفقرات 
إصالح القوانني املتعلقـة بـالعنف ضـد األطفـال     ازداد وخالل السنوات القليلة املاضية،       - ٧١

إال أن هـذه العمليـة   . مع سـّن نـصوص تـشريعية وطنيـة هامـة يف عـدد كـبري مـن اجملـاالت                زمخا  
وجيــب بــذل . فالواســعة النطــاق مل تكــِف لــضمان حظــر واضــح وشــامل جلميــع أشــكال العنــ

فـرض  جهود مطردة ومعـزَّزة خـالل الـسنوات املقبلـة، كمـا ال تـزال هنالـك حاجـة ملحـة إىل                       
حظر قانوين وطـين صـريح تكمِّلـه أحكـام مفـصلة يف النـصوص التـشريعية ذات الـصلة لتوجيـه                      

وجيب أن تعاجل التـشريعات األسـباب اجلذريـة للعنـف وعوامـل التعـرض خلطـر                 . الفعلياإلنفاذ  
حتظــى بــدعم مــن  وأن تــوفر محايــة فعليــة لألطفــال الــذين هــم يف حالــة ضــعف، وأن    العنــف، 
ذوي تـدريب جيـد، وعمليـة توعيـة         مـن مهنـيني     كافيـة، و  الوارد  املـ محاية الطفـل ذات     خدمات  

  .الواسعة النطاقعامة وتعبئة اجتماعية قائمة على املشاركة 
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  جودة البيانات والبحوث   -جيم   
البحــوث تــشكل الدعامــة الــيت يقــوم عليهــا التخطــيط القــومي،    إن جــودة البيانــات و  - ٧٢

ورغـم  .  العنف وضـمان محايـة األطفـال       ملنع وختصيص املوارد الكافية      الفعال وصنع السياسات 
 ؤكــدتازديــاد املبــادرات اهلادفــة لتــسليط األضــواء علــى العنــف وحــشد اجلهــود للتــصدي لــه،   

 ،ن العنـف ضـد األطفـال ال تـزال نـادرة وجمـزأة              أن املعلومات بـشأ    ة العاملي ئية االستقصا الدراسة
إىل حمدوديـة البيانـات املتاحـة بـشأن مـدى وتـأثري العنـف ضـد األطفـال، وعوامـل                   ذلك إضـافة    

 واملواقف واملعايري االجتماعية الكامنـة املتـسببة يف اسـتمرار هـذا             اخلطر اليت ينطوي عليها األمر    
لـضحايا والـشهود وعلـى أسـرهم وعلـى           علـى األطفـال ا      مكلـف  ذلك تـأثري  عن  نتج  يو. العنف

  . اجملتمع ككل
ارات، مـن   دمعلومات إحصائية مجعتها بعض اإل    إىل  رت  أشاومع أن بعض احلكومات       - ٧٣

وإنفـاذ القـانون، فـإن لـدى عـدد ضـئيل منـها        قـضاء  الصحة والعمل والاملؤسسات املعنية ببينها  
  . تقارير حتليلية دورية عن تعرض األطفال للعنف

 الــيت قــد تــسترشد هبــا   ومــا، هنــاك نقــص يف نظــم البيانــات الــشاملة واملــصنَّفة       وعم  - ٧٤
 يف املائــة مــن احلكومــات أفــادت بأهنــا ٥٥ورغــم أن . التــدخالت االســتراتيجية يف هــذا اجملــال

 اجلهود غالبا ما ال تكون خاصة باألطفال؛ وأوضح أكثـر مـن             تلكمجعت بعض البيانات، فإن     
 يف املائـة    ٣٠هنـا مل تقـم جبمـع بيانـات ذات صـلة ومل يقـدم حنـو                  املائة مـن احلكومـات أ     يف   ١٠

  . ئية االستقصا الدراسةمنها أي معلومات عن هذا اجلزء من
ويف معظــم احلــاالت، يــتم احلــصول علــى املعلومــات مــن فئــات واســعة، مثــل العنــف      - ٧٥

لمعلومـات  ل مـع جتزئـة حمـدودة    عدد قليل مـن اجملـاالت، مثـل اجلرميـة،       حمصورة يف األسري، أو   
   .على أساس اجلنس أو العمر أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة

وال يزال من الصعب تنسيق مصادر البيانات حيـث تعمـد العديـد مـن املؤسـسات إىل                    - ٧٦
وعنـدما تكـون هنـاك      . مجع ومعاجلة معلومات متفرقة، اسـتنادا إىل تعـاريف ومؤشـرات خمتلفـة            

علومات من مصادر حمـدودة، أو أهنـا تتنـاول فقـط بعـض               ما يتم مجع امل    كثريامؤسسة مركزية،   
وفـضال عـن ذلـك، نـادرا مـا ُتبـذَل جهـود جلمـع                . مظاهر العنف أو الظروف اليت حيـدث فيهـا        

وباملثــل، كــثريا مــا يكــون هنــاك نقــص يف التنــسيق بــني   .  منــتظمالبيانــات علــى أســاس دوري 
ــذ ا      ــصميم وتنفي ــن ت ــسؤولة ع ــزة اإلحــصائية واملؤســسات امل ــة   األجه ــة حلماي ــسياسات اهلادف ل

ونتيجة لذلك، فإنه من الصعب احلـصول علـى نظـرة شـاملة عـن حـاالت                 . األطفال من العنف  
 العنـف   عالعنف ضد األطفـال وتأثريهـا التراكمـي ملعاجلـة اجملـاالت املهملـة أو للـتمكني مـن منـ                    

  . نجاحللتوفري فرصة حقيقية ل
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الن يف نقــص املــوارد وعــدم وجــود وحــددت الــردود فجــوتني رئيــسيتني أخــريني تتمــث  - ٧٧
وتعيــق هــذه العوامــل مجــع بيانــات موثوقــة      . تعــاريف واضــحة وأدوات ومؤشــرات للرصــد   

  . ومصنَّفة يف أواهنا كما تعرقل رصد التقدم احملرز وتقييم فعالية الكلفة وأثر التدخالت
ــزال ه      - ٧٨ ــة املــذكورة أعــاله، ال ت ــاك  وكمــا أشــارت إىل ذلــك االستعراضــات اإلقليمي ن

ويف . حاجة ملحة وماسة لالسـتثمار يف هـذا اجملـال مـن أجـل دعـم فعاليـة اإلجـراءات املتخـذة                     
انظـر  (هذا الصدد، تشكل اسـتنتاجات وتوصـيات مـشاورة اخلـرباء بـشأن البيانـات والبحـوث                  

  . مرجعا هاما للمبادرات املستقبلية)  أعاله٢٤الفقرة 
  

  قدة  التقدم يف بيئة عاملية معدفع عجلة  -رابعا   
 ئيةالستقــصالدراســة ايــشكل حتليــل ردود احلكومــات، إىل جانــب النتــائج اإلمجاليــة ل    - ٧٩
فـأوال، يؤكـد هـذا التحليـل أمهيـة واحلاجـة امللحـة              . ، مرجعـا حيويـا للعمـل يف املـستقبل         ةالعاملي

ار ة يف إطـ   توخالتعزيز وتوسيع نطاق املبادرات اهلادفة لتحقيق األهداف الثالثة ذات األولوية امل          
، وهــي وضــع جــدول أعمــال وطــين بــشأن العنــف ضــد األطفــال منــسَّق  ة اخلاصــةواليــة املمثلــ
 مجيـع أشـكال العنـف،        علـى   حظـر قـانوين شـامل وصـريح        فـرض وارد، و ووفـري املـ   بشكل جيد   

  .  التقدم املستنري يف هذا اجملاللدفع عجلةالبيانات والبحوث وحيد وت
 التوصـل    الـسنوات الـثالث املاضـية أيـضا علـى          خـالل العمل املضطلع به    وثانيا، ساعد     - ٨٠
ليـة للطفـل عنـد      كضرورة احلفـاظ علـى نظـرة        وللطبيعة املتعددة األبعاد للعنف     ل  أفضل  فهم إىل

ــة ملنــ   ــادرات اهلادف ــذ املب ــه عتنفي ــة مبكــان  .  العنــف والقــضاء علي  للتعــرض التــصديومــن األمهي
  مراحـل ات خمتلفـة، وعلـى امتـداد   التراكمي للفتيات والفتيـان ملختلـف مظـاهر العنـف يف سـياق         

ميثل عملية متواصـلة حيـث      ،  هبالنسبة لألطفال املعرضني ل   فإن العنف   ع،   الواق ويف. حياة الطفل 
  أحيانــاستمريــمــن ســياق إىل آخــر، و إىل اجملتمــع احمللــي بــل و مــن البيــت إىل املدرســة وينتقــل
  . األجيال عرب
ع، فـإن احتمـال تعـّرض األطفـال للعنـف،           ويف الواقـ  . وثالثا، ال حيدث العنف يف فـراغ        - ٨١

 العنــف والتــصدي لــه تتــأثر إىل درجــة كــبرية بعوامــل هامــة مثــل الفقــر  عوالفــرص احلقيقيــة ملنــ
  . والضعف، وتغري املناخ والكوارث الطبيعية، والعنف املسلّح واجلرمية املنظمة

  
  الفقر والتنمية البشرية واألزمة االقتصادية     

ويــساهم التقــدم . صــميم إعــالن األلفيــة واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يقــع األطفــال يف   - ٨٢
احملَرز صـوب حتقيقهـا يف خلـق بيئـة واقيـة وآمنـة لألطفـال ميكـن هلـم أن ُينمُّـوا إمكانـاهتم فيهـا                           
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ق حتقيــق األهــداف يــويف الوقــت نفــسه، ال يــزال العنــف يــشكل عــامال خطــريا يع . تنميــة تامــة
األطفال هتميشا، مبن فيهم أولئـك املهمـشون بـسبب الفقـر، أو             بفعالية، وخاصة بالنسبة ألكثر     

  . اإلعاقة، أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، أو نوع اجلنس
ويـــشكّل اإلذالل .  األوجـــه وشـــديدة التـــرابطةوالعالقـــة بـــني الفقـــر والعنـــف متعـــدد  - ٨٣

فـال الـذين ينـشأون يف    والترهيب والوصـم واالسـتغالل عناصـر متكـررة يف احليـاة اليوميـة لألط         
 ولـذلك كـثريا مـا تكـون حالتـهم الـصحية             ، على منوهم  تراكميوللعنف واحلرمان تأثري    . الفقر

  .  األجلت االجتماعية طويلعانا على اإلهمداعتمواا، ضعيفهم الدراسي ؤأدايكون سيئة، و
ويف   احمللــيويــشكل الفقــر والــضعف والــصعوبات االقتــصادية عوامــل تــوتر يف اجملتمــع  - ٨٤

. البيــت، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع إمكانيــة وقــوع حــاالت العنــف، مبــا يف ذلــك العنــف األســري  
النقطـاع عـن    اىلإ األطفـال  ُيـضطر وعندما جتد األسر صعوبة يف تلبية احتياجاهتا األساسية، قد     

الدراســة للمــسامهة يف دخــل األســرة؛ وقــد تكــون الفتيــات معرضــات للــضلوع يف أنــشطة          
ا يف ذلك خدمة املنازل والتسول واالستغالل اجلنـسي؛ أو أهنـن قـد ُيجَبـرن                اقتصادية خطرة، مب  
 يف صـفوف     أكـرب  ثـالث مـرات   هـي    عاما   ١٨أن إمكانية الزواج قبل سن      بعلى الزواج، علما    
  . )١٤(الفتيات الفقريات

يستفيد األطفال الذين ينشأون يف الفقـر مـن اخلـدمات االجتماعيـة           ال  ومن املرجَّح أن      - ٨٥
وتــزداد حــدة هــذه . ســية اجليــدة أو مــن املبــادرات الوقائيــة الفعالــة أو مــن آليــات احلمايــةاألسا

املشكلة بشكل خاص بالنسبة لألطفـال الـذين يعيـشون أو يعملـون يف الـشوارع، الـذين كـثريا                    
ون من أجل البقاء على قيد احلياة يف أماكن عامة غري صحية وخطـرة وعنيفـة حيـث                  فحاكي ما

 لـسوء معاملـة دائمـة      ني معرضـ  واللـذين يكونـون   ،  معدومةتكون احلماية   كاد  تتتفشى اجلرائم و  
من قبـل الـسلطات أو ُيجرَّمـون بـسبب سـلوك يـسلكونه بـدافع الرغبـة يف البقـاء، مبـا يف ذلـك                          

  . )١٥( والتسول بدون إذنبسبب التغيب عن املدرسة
اء واإلمهــال كمــا أن األطفــال ذوي اإلعاقــة معّرضــون أكثــر مــن غريهــم خلطــر االعتــد   - ٨٦

ويف حيــاهتم، كــثريا مــا تقتــرن اإلعاقــة بــالفقر والرعايــة الــصحية الــسيئة  . والوصــم واالســتغالل
كما أن نسبة حاالت اإلعاقة أعلى يف صـفوف األطفـال           . وسوء التغذية والتهميش االجتماعي   

ت فقــرية، نظــرا إىل أهنــم يفتقــرون إىل إمكانيــة احلــصول علــى خــدما معيــشية املنــتمني إىل أســر 
__________ 

محايـة  (، “Child protection from violence, exploitation and abuse: a statistical snapshot”اليونيـسيف،    )١٤(  
 .٣، الصفحة ٢٠١١يونيه، /حزيران) حملة إحصائية: الطفل من العنف واالستغالل واالعتداء

 Protection and Promotion of the Rights of Children Working and/or Living onمفوضـية حقـوق اإلنـسان،      )١٥(  

the Street) ١٣، ص )٢٠١٢) (أو يعيشون يف الشوارع/محاية وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و. 
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منـه يف    اجتماعية أساسية جيدة، وبالتايل يفتقدون فرص الكشف عن املرض وعالجـه والتعـايف            
ونظــرا إىل أن أســر األطفــال . مراحــل مبكــرة، وفــرص املــشاركة الفعالــة يف احليــاة االجتماعيــة 

ى أنفـسها   ت علـ  سـكن ونقـل إضـافية، فإهنـا تفـوّ         تكـاليف   تحمل تكاليف طبية و   تذوي اإلعاقة   
ــف   تواجــه فرصــاً للعمــل و  ــر ُعرضــة للعن ــصبح أكث ــهميش وت ــال يف   . الت ــودع األطف ــدما ي وعن

ؤسسات، حيث تكون لديهم إمكانات حمـدودة لإلبـالغ عـن حـاالت سـوء املعاملـة وطلـب                   امل
  . اجلرب، يصبح األطفال معرَّضني أكثر للعنف

ــضا عنــصر    - ٨٧ ــع هبمــا ويــشكل الفقــر والعنــف أي ــة األطفــال املــصابني   ين تنطب ــاة أغلبي  حي
وقــد تــسبب هــذا الوبــاء يف . ريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسببفــ

 بدرجـة    التعـّرض  يـرتبط خبطـر    شبكات الدعم االجتماعي التقليدية، وهو كثريا ما         القضاء على 
 إىل التهميش االجتماعي، والوصـم والتمييـز، واالنقطـاع عـن الدراسـة، وحمدوديـة فـرص                  أكرب

بدرجـة أكـرب    التعرض خلطر ميهد هذا الوباء الطريق حنيومات والعالج، يف   احلصول على املعل  
ــسي، إىل جانــب املمارســات     . للعنــف ــصاب، وعنــف العــشري واالســتغالل اجلن كمــا أن االغت

الــضارة، مبــا يف ذلــك زواج األطفــال والــزواج بــاإلكراه، تزيــد بــدورها مــن احتمــال التعــرض   
  . )١٦(لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

وكما يتأكد ذلك من االنكماش االقتصادي احلايل، يتفاقم أثـر هـذه العوامـل املتعـددة                - ٨٨
ومـع أن البلـدان املتدنيـة الـدخل كانـت يف البدايـة مبنـأى عــن        . يف فتـرات األزمـات االقتـصادية   

األزمة املاليـة، فـسرعان مـا طاهلـا أثرهـا نتيجـة لتبـاطؤ التجـارة الدوليـة، وشـدة الـضغوط علـى                         
 أنوحــسب بعــض الدراســات، . املعونــات األجنبيــةب املتــصلةزانيــات احلكومــات والــشكوك مي
تــراوح بــني   ي ٢٠٠٩ يف عــام  يف بــؤرة الفقــر   الــذين وقعــوا  ضــايف مــن األشــخاص  اإلعــدد ال

وقــد تــأثر األطفــال الــضعفاء مــن هــذه األزمــة بــشكل   . )١٧( مليــون شــخص٩٠ مليــون و ٥٠
 ٢٠٠٩ عـام  توفـوا يف  ع رضي٥٠ ٠٠٠ا يصل إىل خاص إذ تشري بعض التقديرات إىل أن عدد    

وعلـى  . )١٨(يف منطقة أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى ألسـباب متـصلة باألزمـة املاليـة العامليـة                 
، أدى عدم استقرار فـرص العمـل والـضغوط علـى املـوارد، مبـا يف ذلـك         املعيشيةمستوى األسر 

 خطـر ىل تفـاقم وهـن األسـر مـع ازديـاد            نتيجة الرتفاع أسعار املواد الغذائيـة وأسـعار الوقـود، إ          
  . وقوع حاالت توتر وعنف

__________ 
مًعـا،  ( Together we will end AIDSاإليـدز  /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية    )١٦(  

 .٧٠، الصفحة )٢٠١٢) (سنضع حدا لإليدز
 .٢٠١٢، البنك الدويل، “األزمة االقتصادية واألهداف اإلمنائية لأللفية”  )١٧(  
 .٢٠١١، البنك الدويل، “األزمة املالية تؤثر سلباً على األطفال”  )١٨(  
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 وباختـاذ   حـاد م الدول املتقدمة اقتصاديا أيضا خبفض اإلنفـاق االجتمـاعي بـشكل             وقتو  - ٨٩
 أدتويف بعـض احلـاالت،      .  اقتـصاداهتا  القـومي وإنعـاش   تدابري تقشف يف امليزانية خلفض الدين       

 شـراء الكتـب   إىل إعاقة قدرة األسـر علـى  ل التعليم التخفيضات يف استحقاقات األطفال يف جما     
 األطفـال   يف حـني قـد يكـون عمـل        املدرسية وتغطية تكاليف وجبـات الطعـام والنقـل لألطفـال            

.  دخــل األســرتقلصنتيجــة لــآخــذ يف االزديــاد القطــاع غــري الرمســي ويف القطــاع الزراعــي   يف
 ازديـاد   فـإن ،  ا يف جملـس أوروبـ     وكما أشار إىل ذلك يف اآلونة األخرية مفوض حقوق اإلنـسان          

صعوبة األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت متر هبا األسـر وارتفـاع مـستوى التـوتر والـضغط                 
 بدرجــة كــبرية، وهــو أمــر ينبغــي إىل احتمــال تعــرض األطفــال إىل العنــف األســريقــد يؤديــان 

   .)١٩(رصده عن كثب
  

  تغري املناخ والكوارث الطبيعية   - ألف  
ــارا خطــرية علــى التنميــة البــشرية والتقــدم     حيــدث   - ٩٠ تغــري املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة آث

االقتــصادي، حيــث يفاقمــان ضــعف اجملتمعــات احملليــة، ويــثقالن كاهــل اخلــدمات االجتماعيــة  
وعنـدما  . ونظم الدعم، ويولـدان مـستويات مرتفعـة مـن اإلجهـاد يف اجملتمعـات احملليـة واألسـر                  

اد أو بقلة امليـاه، ميكنـه أن يولـد مـستويات خطـرية      احلمن الغذائي يقترن هذا الوضع بانعدام األ    
من االضطرابات االجتماعية، مما خيل برفاه األطفال ويعرضهم ألشـد خمـاطر اإلمهـال واإلصـابة         

  . وسوء املعاملة
وميثل عدم اليقني املرتبط بالتشرد، وقلة اخليارات املتاحة للنجاة من املعاناة والـضرورة                - ٩١
ة لــضمان البقــاء علــى احليــاة وتوليــد الــدخل لألســرة أهــم العوامــل الكامنــة وراء العنــف، امللحــ

وقـد يزيـد ضـعف      . واالضطراب النفسي، واالنتهاك اجلنسي، واالستغالل االقتصادي لألطفال      
 وأ خطـر التخلـي عـن األطفـال،          مـن احلماية يف أوقات الكوارث، مثل الفيضانات أو الزالزل،         

م، وقـد يتـسبب يف زيـادة خمـاطر تـورط املـراهقني يف نـشاطات العــصابات        بـيعهم أو االجتـار هبـ   
  . والعنف يف الوسط احلضري

  
  العنف املسلح والعنف داخل اجملتمعات احمللية   - باء  

تزايــدت يف اآلونــة األخــرية ضــبابية اخلطــوط الفاصــلة بــني العنــف الــسياسي والعنــف      - ٩٢
ف وانعــدام األمــن واألذى داخــل األســر ويف  تــسبب يف اخلــوياإلجرامــي وعنــف اخلــالن، ممــا  

ويتعرض األطفال بوجـه خـاص ملخـاطر هـذه األشـكال املتـشابكة مـن العنـف،             . اجملتمع عموما 
  . سواء بصفتهم ضحايا أو شهودا

__________ 
  .٢٢، الفقرة ٢٠١٢يوليه /متوز ١٠، CommDH (2012)22، اجملس أوروب  )١٩(  
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 وحيـدث ذلـك يف      ؛ شخص ميوتون مـن جـراء العنـف كـل سـنة            ٥٢٦ ٠٠٠وُيقدَّر أن     - ٩٣
ويتعـرض الـشباب الـذكور      . )٢٠(شهد نزاعـا قائمـا    الغالبية العظمى مـن احلـاالت يف بيئـات ال تـ           

بشدة ملخـاطر وقـوعهم ضـحايا القتـل نظـرا ملـشاركتهم يف الـشجارات والعنـف يف الـشوارع،                     
وانــضمامهم إىل العــصابات، وحيــازة األســلحة وغــري ذلــك مــن األفعــال احملتمــل أن تــؤدي إىل  

 والعنف اجلنـساين، ويعـد      وُتستهدف النساء والفتيات بصورة رئيسية بعنف اخلالن      . )٢١(العنف
  . القتل املرتبط باألسرة أهم أسباب وفيات اإلناث يف العديد من البلدان

وييسر ضـعف سـيادة القـانون ورداءة أداء سـلطات إنفـاذ القـانون اسـتخدام األسـلحة                     - ٩٤
الصغرية، الـذي يـرتبط بـدوره مبـستويات عاليـة للقتـل واجلرميـة املنظمـة، وميهـد الطريـق لثقافـة                       

  . فالت من العقاب وارتفاع مستويات العنفاإل
وختل أعمال العنف القاتلة وانعدام األمن أيضا بالتنميـة البـشرية، حيـث تـرتبط بتفـاقم                   - ٩٥

االلتحـاق بـالتعليم االبتـدائي، وارتفـاع معـدالت          معـدالت   مستويات الفقر واجلوع، واخنفاض     
اه األطفـال، ويـسهم يف ارتفـاع        وخيل هذا النمط باحلفاظ على سالمة ورفـ       . )٢٢(وفيات الرضع 

ــدعم        ــيم وال ــصحية، والتعل ــق احلــصول علــى اخلــدمات ال ــد يعي ــائلي، وق مــستويات العنــف الع
  .  ضعف األطفال وحرماهنمزيد مناالجتماعي، مما ي

 اإلجراميـة   نـشطة ويعد األطفال املنتمون إىل جمتمعـات حمليـة حمرومـة أهـدافا جذابـة لأل                - ٩٦
أو الـضغوط االجتماعيـة أو الوعـد باملكافـأة املاليـة، يتعرضـون إىل               ومن خـالل القـسر      . املنظمة

ــها، أو ارتكــاب اجلــرائم         ــلحة أو نقل ــازة املخــدرات أو األس ــم إىل حي ــدهم ودفعه ــاطر جتني خم
ويف نفـس الوقـت،     . التسول يف الشوارع، أو التورط يف أنشطة اسـتغاللية أخـرى           الصغرى، أو 

يعيـشون يف أحيـاء   الـذين   تعليمية واقتصادية حقيقية و   بالنسبة للشباب الذين يفتقرون إىل فرص     
تعاين من االستبعاد والتهميش االجتماعيني، قد ُينظر إىل املشاركة يف ثقافة العـصابات كـسبيل      

 ١٥ا قـد يبلـغ      مبـ   األمر لكسب املكانة واالعتراف؛ فحَسب بعض الدراسات، حيتمل أن ينتهي        
 مـا ملتـأثرة بالعـصابات إىل االنـضمام إىل عـصابة، عل    يف املائة من جمموع الشباب يف اجملتمعـات ا       

  . )٢٣(النضمامي لعادأن سن اخلامسة عشرة هو العمر الب
__________ 

ــف املــسلح       )٢٠(   ــة إعــالن جنيــف، العــبء العــاملي للعن ، ٢٠١١، )Global Burden of Armed Violence (أمان
 .١ الصفحة

 Global Study on (ملعــين باملخــدرات واجلرميــة، الدراســة العامليــة عــن جــرائم القتــل مكتــب األمــم املتحــدة ا  )٢١(  

Homicide() ١٢، الصفحة )٢٠١١. 
 .١٤٦، الصفحة ٢٠١١، )Global Burden of Armed Violence (العبء العاملي للعنف املسلح  )٢٢(  
ــف املــسلح       )٢٣(   ــة إعــالن جنيــف، العــبء العــاملي للعن ، ٢٠٠٨، )Global Burden of Armed Violence (أمان

 .١٢٩ الصفحة
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 مـن عنـف العـصابات وجـرائم الـشباب      نـاس د خـوف ال ىل هـذه اخللفيـة، ولّـ     استنادا إ و  - ٩٧
ضـــغوطا اجتماعيـــة تـــؤدي إىل جتـــرمي األطفـــال واملـــراهقني، مـــع الـــدعوة إىل ختفـــيض الـــسن    

 طوقـد رافـق ذلـك قيـام وسـائ         . وإصدار أحكام بالـسجن أطـول أمـدا       لمسؤولية اجلنائية   ل الدنيا
اإلعــالم بوصــم األطفــال املنــتمني إىل اجملموعــات احملرومــة ونــشأة ثقافــة تــسامح حيــال العنــف   

  . املؤسسي ضدهم
  

  تكلفة العنف  - جيم  
تغـري املنـاخ،   يشكل العنف الذي يتفاقم بسبب الفقر والضعف، والكـوارث الطبيعيـة و        - ٩٨

 علــى بقــاء األطفــال علــى قيــد احليــاة، وعلــى  ا شــديداوالعنــف املــسلح واجلرميــة املنظمــة خطــر 
  . صحتهم وتعليمهم ومنائهم

 واجملتمعات احمللية واالقتـصادات      املعيشية لكن العنف يتسبب يف تكاليف باهظة لألسر        - ٩٩
مـا أشـارت إىل ذلـك دراسـة         وك. الوطنية تتجاوز التكلفة اليت تتكبدها كل ضـحية علـى حـدة           

  أجرهتا منظمة الصحة العاملية،
 اخلـدمات الـصحية     للتصدي للعنف يف إطـار     التكاليف املباشرة    تغطية ؤديت”    

ــة وال  ــة اجلنائي ــةوالعدال ــرعاي ــل االجتماعي ــدوالرات عــن    ة إىل حتوي  عــدة باليــني مــن ال
كــرب بكــثري، والــيت وتــشترك تكــاليف العنــف غــري املباشــرة األ. اإلنفــاق اجملتمعــي البنــاء

ء التنميـة االقتـصادية،     ابطإتنجم عن اخنفاض اإلنتاجية وضياع االستثمار يف التعليم يف          
وتزيـــــد عـــــدم املـــــساواة االجتماعيـــــة االقتـــــصادية، وتنخـــــر رأس املـــــال البـــــشري  

  . )٢٤(“واالجتماعي
إلنـسان  ولذلك يتسم االستثمار يف منع العنف بأمهيـة حامسـة، ال لكونـه مـسألة تتعلـق حبقـوق ا            

  .االقتصاد اجليدقومات واحلكم الرشيد فحسب، بل أيضا مب
  

__________ 
  )٢٤(  “Preventing violence and reducing its impact: how development agencies can help””  منــع العنــف

 .٧، الصفحة ٢٠٠٨، منظمة الصحة العاملية، “كيف ميكن لوكاالت التنمية أن تساعد: وختفيف أثره
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  التطلع إىل املستقبل   - خامسا 
 يقدم هذا التقرير حملة عامـة عـن النتـائج احملققـة والتقـدم احملـرز بـدعم املمثلـة اخلاصـة،                       - ١٠٠

سابعة وينتظر منه مـساندة اسـتعراض الواليـة ومتويلـها مـن جانـب اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـ                      
  . )٢٥(والستني
 وقد متيزت السنوات القليلة املاضية بالتزام موحد مبنـع العنـف ضـد األطفـال والقـضاء         - ١٠١
وقد تعزز فهـم تعـرض األطفـال للعنـف يف حـني اتُّخـذت إجـراءات اسـتراتيجية لـضمان                     . عليه

يـة  محاية فعالة هلم، وساعدت تطورات سياسـاتية ومؤسـسية معياريـة هامـة علـى النـهوض حبما                 
ط الشبكات وإقامة شـراكات جديـدة   ياألطفال من العنف على الصعيد الوطين، إضافة إىل تنش  

لدعم الدعوة والتعبئة االجتماعية، وإضفاء الطابع املؤسسي على متابعة توصـيات الدراسـة مـن            
  . جانب احلكومات واملنظمات اإلقليمية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين

، حتتــاج هــذه العمليــة إىل الرعايــة مــن أجــل ترمجــة رؤيــة    احملــرزكــبريلاتقــدم ال ورغــم - ١٠٢
ىل واقع، والتأكد مـن أن جـذورها تترسـخ وأهنـا تنـتج تغـيريا حقيقيـا لكـل األطفـال،                      إالدراسة  

وكما أبرزت ذلـك اسـتنتاجات االستقـصاء العـاملي، إن مـن األمهيـة مبكـان                 . ويف كل األوقات  
املبــادرات اإلجيابيــة، وتوســيع نطــاق ب رتقــاء، واالازاتإجنــأن يــتم احلفــاظ علــى مــا ُحقــق مــن  

وعلـى وجـه اخلـصوص، مـن الـضروري          . تغـيري اجتمـاعي   حتقيـق   ملكية هذه العملية الرامية إىل      
 تتنـاقص أمهيـة   تنفيـذ الدراسـة أو الـسماح بـأن     يفلـذي مت بلوغـه   اجتنب كل خماطر تعثر الزخم   

  .  األولويات هذا بسبب تقاربجدول األعمال
 التقـدم فيمـا خيـص حتـرر األطفـال          بـدفع عجلـة    ويظل لدى املمثلة اخلاصة التزام قـوي         - ١٠٣

وتــشكل النتــائج املتحققــة والــدروس املــستفادة علــى مــدى الــسنوات األوىل مــن   . مــن العنــف
تنشيط اجلهـود، ومعاجلـة الـشواغل الناشـئة،       إعادة  واليتها أساسا متينا ملواصلة االستثمارات، و     

  .  يف محاية األطفال من العنفلة نوعيةنقوتشجيع إحداث 
 وستكتسي السنوات القليلة القادمة أمهية استراتيجية يف الـسري قـدما يف ذلـك االجتـاه،                 - ١٠٤

 إجـراءات عاجلـة ومطـردة، مـع التـشديد خاصـة علـى         اختـاذ لكن إحراز التقدم سـيتوقف علـى      
  :أبعاد األولويات التالية

  

__________ 
 ، دعـا  ٢٠١٢أبريـل   / يف نيـسان   املتخـذ  ١٩/٣٧ هويف قـرار  . ٥٨، الفقرة   ٦٢/١٤١انظر قرار اجلمعية العامة       )٢٥(  

 إىل تقدمي الدعم املايل الكايف والذي ميكن التنبؤ به إىل املمثلـة اخلاصـة حـىت تـستمر يف                 جملس حقوق اإلنسان  
 .أداء واليتها بفعالية واستقالل
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  ل أعمال السياسات الوطين دمج توصيات الدراسة يف جدو  - ألف  
 كما أشـري إىل ذلـك يف هـذا التقريـر، تظـل األولويـات الـثالث للواليـة أسـاس إحـراز                        - ١٠٥

التقــدم خبــصوص مجيــع توصــيات الدراســة، وقــد حــددت احلكومــات يف مجيــع املنــاطق تلــك     
عاجلـة  وعليـه، تتمثـل العناصـر ال      . األولويات كمجاالت بالغة األمهية ينبغي إحـراز التقـدم فيهـا          

د والــيت ال غــىن عنــها يف جــدول أعمــال املــستقبل يف وضــع جــدول أعمــال وطــين شــامل وجيـّـ 
املــوارد بــشأن العنــف ضــد األطفــال، وفــرض حظــر قــانوين صــريح علــى مجيــع  وفــري التنــسيق و

ملـشورة واإلبـالغ    إلسـداء ا  أشكال العنف يف مجيع الظروف، وتعزيزه بآليات مراعيـة لألطفـال            
  . وحيد البحوث والبيانات ذات الصلة بالعنفوى، وتاالشكتقدمي و
  

  معاجلة الشواغل الناشئة   - باء  
 ال تتسم طائفة أشكال العنـف ضـد األطفـال بـالركود، ومـن الـضروري إجـراء مزيـد                     - ١٠٦

ومـن بـني هـذه الـشواغل، سـيكون مـن            . من البحوث حول الشواغل الناشئة ومعاجلتـها جبديـة        
خــاطر املرتبطــة باســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات     املهــم استكــشاف الفــرص ومواجهــة امل   

  . واالتصاالت اجلديدة، ومنع ومعاجلة تعرض األطفال للعنف املسلح واجلرمية املنظمة
  

  التصدي للعنف عرب مراحل حياة األطفال   - جيم  
، وأن تـــستنري مبنظـــورات االعتبـــارات اجلنـــسانية جيـــب أن تراعـــي املبـــادرات املقبلـــة  - ١٠٧

ومـن أجـل منـع العنـف ضـدهم خـالل       . ارهبم، وأن ُتكيَّف مع سري مراحـل منـوهم     األطفال وجت 
ســـنواهتم األوىل، ســـيظل االســـتثمار يف الرعايـــة األبويـــة اإلجيابيـــة، وبـــرامج الزيـــارات املرتليـــة 

ــة والو ــةنمــاءالرعاي ــا   يف مرحل ــرا جوهري ــة املبكــرة أم ومــن أجــل االســتفادة مــن دور   .  الطفول
ع وصـمهم والتالعـب هبـم يف احلـوادث العنيفـة واألنـشطة اإلجراميـة،          الشباب وإمكاناهتم، ومن  

ة والتعلــيم اجليــد، ودعــم مــسامهتهم الفعليــة يف تيــهــارات احلياامل تزويــدهم بال بــد مــنســيكون 
  . جمتمع خيلو من العنف

  
  االستثمار يف محاية األطفال األكثر ضعفا   - دال  

ل، فهـو حيـدث يف أشـكال وسـياقات متنوعـة          يعد العنف ُبعدا مألوفـا يف حيـاة األطفـا          - ١٠٨
وينبغـي أن تعـاجل اجلهـود       . وتنجم عنه عواقب خطرية وطويلة األمد على رفاه األطفال ومنوهم         

الراميــة إىل منــع العنــف والقــضاء عليــه تلــك الــديناميات وأن تــستثمر يف اإلدمــاج االجتمــاعي   
عاد احلرمان املتعددة لديهم بـالتعرض      للفتيات والفتيان املعرضني ملخاطر معينة، والذين تقترن أب       



A/67/230
 

34 12-45162 
 

ويظــل تعزيــز قــدرة األســر علــى محايــة أطفاهلــا والعنايــة هبــم، ومنــع التخلــي . التراكمــي للعنــف
  . ية أبعادا هامة يف تلك العمليةالسكنرعاية العنهم، وإيداعهم يف مرافق 

  
  ية  التنمخطةة يف داخلأن العنف من األولويات والشواغل املتباإلقرار   - هاء  

 ال حيدث العنف يف فراغ، بل إن عوامل هامة مت التطرق إليها يف الفرع الرابع أعـاله،                - ١٠٩
 حدة خطر إمهال األطفال وسـوء معاملتـهم         مناجلرمية املنظمة، تزيد    ومثل الفقر وتدهور البيئة     

ــيهم ــداء عل ــة األطفــال مــن العنــف يف التقــدم     . واالعت وعلــى العكــس مــن ذلــك، تــساهم محاي
  العامليـة   التنميـة  خطـة وإذ يتدارس اجملتمع الـدويل      . اعي وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    االجتم

ة، داخلـ صـفه إحـدى األولويـات والـشواغل املت        و، من املهم معاجلة العنـف ب      ٢٠١٥ملا بعد عام    
حبيث يتم التسليم بالقيمة املركزية للكرامـة اإلنـسانية للطفـل، وتـأمني احلمايـة ملـن يعـانون مـن                     

  . ة احلرمان، واحلفاظ على حق األطفال يف التحرر من العنفشد
 وتتطلع املمثلة اخلاصة إىل مواصـلة التعـاون بـشكل وثيـق مـع الـدول األعـضاء ومجيـع                - ١١٠

املـساعدة علـى    مـن أجـل     ،  ةاهلامـ طـة    اخل هأصحاب املصلحة اآلخرين على املضي يف تعزيـز هـذ         
  .بناء عامل ال مكان فيه للعنف
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	الإطار 1
	أبرز معالم الولاية للفترة 2009-2012 
	• توسيع قاعدة حقوق الإنسان بالنسبة لحماية الأطفال من العنف: 21 عملية تصديق إضافية على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
	• إذكاء الوعي وترسيخ المعارف لمنع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه: سبع مشاورات للخبراء، وخمسة تقارير مواضيعية عن مواضيع ذات أولوية، ومعلومات إعلامية ومواد اتصال
	• توطيد العمليات الإقليمية وآليات الحوكمة لدعم تنفيذ توصيات الدراسة: أُطُر التعاون الإقليمي لتعزيز المتابعة الوطنية للدراسة في سبعة أقاليم
	• دراسة استقصائية عالمية لتقييم التقدم المحرز في حماية الأطفال من العنف: أكثر من 100 حكومة أسهمت في تقديم المعلومات
	• تعزيز شراكات استراتيجية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها: تعاون وثيق مع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة؛ وتزايد تحالف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأطفال؛ وأكثر من 70 بعثة ميدانية في أكثر من 40 بلداً لدعم التقدم الوطني
	ألف - توسيع قاعدة حقوق الإنسان بالنسبة لحماية الأطفال من العنف
	7 - في أيار/مايو 2010، أطلقت الممثلة الخاصة، بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة، حملة عالمية من أجل التصديق العالي على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. وأثناء الحملة، تلقى البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 21 تصديقاً إضافيا()؛ وهو نافذ حالياً في 158 دولة. وتعهّد ما لا يقل عن 23 دولة  أخرى تعهداً رسمياً بالتصديق على البروتوكول الاختياري المذكور في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان أو لجنة حقوق الطفل أو آليات حقوق الإنسان الأخرى. ومن بين 35 دولة لم تصبح بعدُ طرفاً في البروتوكول الاختياري، صدّق ما نسبته 50 في المائة على بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وما نسبته 75 في المائة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهما صكان يتناولان مجالات اهتمام مماثلة.
	8 - وأُدرج أيضاً هدف التصديق العالمي في خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (قرار الجمعية العامة 64/293، المرفق) وخريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016()، وحظي بتأييد واسع النطاق من المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء وأمناء المظالم المعنيين بالأطفال ومنظمات المجتمع المدني. وأطلق مجلس أوروبا حملة لوقف العنف الجنسي ضد الأطفال تبين التصديق على البروتوكول الاختياري كعنصر أساسي.
	9 - وعزّزت أيضاً التطوراتُ الأخرى التي دعمتها الممثلة الخاصة الأساسَ المعياري لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق لخدم المنازل، ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نُظُم العدالة الجنائية. وساهمت كذلك في التعليق العام للجنة حقوق الطفل على حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف.
	باء - إذكاء الوعي وترسيخ المعارف
	10 - من أجل التوصل إلى فهم أعمق لأسباب العنف الجذرية وعوامل الخطر الكامنة فيه، وتحديد التجربة الإيجابية والتوصيات الاستراتيجية اللازمة لمساعدة الحكومات في جهود التنفيذ الوطنية، نظمت الممثلة الخاصة سبع مشاورات للخبراء بشأن المواضيع ذات الأولوية وأعدت تقارير خاصة ومواد للاتصال من أجل دعم الدعوة وتعزيز العمل السياسي والدعم الاجتماعي لمنع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه.
	11 - وفى السنوات السابقة، عقدت الممثلة الخاصة ثلاث مشاورات للخبراء بشأن إسداء المشورة المراعية لشؤون الطفل وآليات تقديم الشكاوى والإبلاغ عن حوادث تتعلق بالعنف؛ والحماية القانونية للأطفال من العنف؛ والعمل على جعل المدارس آمنة وخالية من العنف. وتظل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن تلك المشاورات (انظر A/66/277 و A/HRC/19/64 و A/HRC/16/56) ذات صلة وثيقة بالأعمال المقبلة.
	12 - ونظمت الممثلة الخاصة في عام 2012، كما هو مبين أدناه، ثلاث مشاورات إضافية بشأن: حماية الأطفال من الممارسات الضارة؛ ومنع العنف ضد الأطفال في إطار نظام قضاء الأحداث وسُبُل التصدي له؛ وتوحيد البيانات والبحوث التي تسترشد بها السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة العنف. ومن المقرر عقد مشاورة رابعة بشأن منع العنف في مرحلة الطفولة المبكرة في أيلول/سبتمبر 2012.
	1 - منع العنف ضد الأطفال في إطار نظام العدالة وسُبُل التصدي له

	13 - في كانون الثاني/يناير 2012 نظمت الممثلة الخاصة مشاورة للخبراء في موضوع منع العنف ضد الأطفال وسبل التصدي له في إطار نظام العدالة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحكومة النمسا.
	14 - وفي المشاورة التي شارك فيها خبراء حكوميون وممثلون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات حقوق الإنسان، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، تمت صياغة مجموعة من التوصيات العملية لمساعدة الدول وسائر الجهات الفاعلة في إنشاء نظام عدالة للأطفال خال من العنف. وعالجت تلك التوصيات، التي وردت في تقرير مشترك قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/21/25)، المسائل التالية:
	(أ) منع تجريم الأطفال ومعاقبتهم - يعتبر منع الحالات التي تؤدي إلى حرمان الأطفال من حريتهم والحد منها استراتيجية حاسمة للتخفيض من مخاطر العنف في نظام العدالة الجنائية. ولذا ينبغي للدول السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال القيام بما يلي: ’1‘ إسقاط صفة الجريمة عن ”جرائم المكانة“، مثل التسول والتشرد والتغيب عن المدرسة دون إذن والتسكع؛ ’2‘ ومنع اعتقال الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وملتمسي اللجوء على أساس وضعهم؛ ’3‘ وكفالة أن يحظى الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتصل بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات بالرعاية المناسبة بدلاً من إصلاحهم عن طريق نظام العدالة الجنائية؛ ’4‘ وضمان التسجيل العالمي للمواليد، برفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 سنة على الأقل ومواصلة رفع هذه السن، وضمان اللجوء إلى خيارات لا تقوم على احتجاز الأطفال دون تلك السن؛ ’5‘ ودعم منع التجريم والمعاقبة عن طريق نظام لحماية الطفل قوي ومزود بالموارد الكافية، مع التنسيق الفعّال بين قطاعات القضاء والرعاية الاجتماعية والتعليم؛
	(ب) حماية الأطفال من جميع أشكال العنف داخل نظام قضاء الأحداث - ينبغي أن تمتثل القوانين والسياسات والإجراءات الوطنية المتعلقة بقضاء الأحداث امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية ذات الصلة، وينبغي أن تتبع إصلاحات قضاء الأحداث نهجاً يراعي مصالح الطفل والاعتبارات الجنسانية، وأن تسترشد بمبادئ وضمانات حقوق الطفل، بما في ذلك: ’1‘ الاعتراف بأن حرمان الطفل من حريته هو تدبير يمارس كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ ’2‘ فصل الأطفال عن الراشدين والبنات عن الصبيان في بيئة مراعية للأطفال؛ ’3‘ الحظر الصريح للعنف ضد الأطفال وحمايتهم منه حماية فعّالة، سواء بوصفه شكلاً من أشكال العقاب أم المعاملة أم إصدار الأحكام؛ ’4‘ النص قانونا على توفير آليات آمنة ومراعية للأطفال لإسداء المشورة والإبلاغ وتقديم الشكاوى من أجل منع حوادث العنف والتصدي لها؛ ’5‘ إنشاء آليات مستقلة للرقابة والرصد ونُظم مساءلة لتفتيش أماكن الاحتجاز والتحقيق السريع في حوادث العنف ضد الأطفال؛
	(ج) ضمان استخدام التحويل والتدابير غير الاحتجازية البديلة - ينبغي وضع واستخدام آليات بديلة فعّالة للإجراءات الجنائية الرسمية وللحرمان من الحرية، تشمل العدالة الإصلاحية والوساطة، ومراقبة السلوك، وبرامج الخدمة المحلية، والبرامج المجتمعية، بما في ذلك علاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات؛
	(د) ضمان توفير موظفين مؤهلين ومدربين - ينبغي وضع نظام سليم لاختيار أخصائيين من ذوي الكفاءة وتعيينهم واستبقائهم، ودعمهم بالتعليم المتواصل وبناء القدرات في مجال حقوق الطفل ومعايير قضاء الأحداث لمنع العنف ضد الأطفال في نظام قضاء الأحداث.
	2 - الحماية من الممارسات الضارة في النظم القانونية المتعددة

	15 - تقع أعداد لا حصر لها من الفتيات والفتيان عبر العالم ضحايا للممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو بترها، والزواج المبكر والزواج بالإكراه، وطقوس الانتقال من الطفولة إلى البلوغ المهينة، وكي النهدين، وتفضيل الأبناء الذكور، والرجم، وجرائم الشرف، والتغذية بالإكراه، وطقوس السحر وغيرها كثير من أشكال الممارسات الضارة التي تقل معرفتها. وهذه الممارسات، التي غالبا ما تتسم بطابع عنيف، تعوق تنمية الطفل وتعليمه وتترتب عنها نتائج صحية ونفسية خطيرة وطويلة الأمد وربما تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة. 
	16 - ورغم ما جاء في الدراسة من دعوة إلى حظر جميع الممارسات الضارة بموجب القانون، فهذا الأمر لا يترجم إلى واقع في العديد من البلدان عبر العالم. ففي بعض الحالات، تسري تشريعات عامة تتعلق بالاعتداء والضرر الجسماني لكن قلما تستخدم أو تنفذ نظرا لقبول المجتمع بتلك الممارسات المتجذرة فيه بعمق. وفي حالات أُخرى، ترد مختلف الممارسات مجزأة في شتى التشريعات، مما يعوق النظر في أوجه تلاقيها وأسبابها الجذرية المشتركة وتعزيز استراتيجية كلية مشتركة. وفي البلدان ذات النظم القانونية المتعددة، حيث يتداخل التشريع الوطني مع القوانين العرفية والشرائع الدينية، يعترض سبيل تفسير القانون وتنفيذه تعقيدات جمة وتوترات وتحديات قد تعرض المصلحة العليا للطفل لخطر كبير. 
	17 - ومن أجل التفكير في هذه المسائل وتحديد فرص التغيير، اشتركت الممثلة الخاصة ومنظمة ’’بلان إنترناشيونال‘‘، بالتعاون الوثيق مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه ولجنة حقوق الطفل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجلس الدولي للمنظمات غير الحكومية المعني بالعنف ضد الأطفال، في تنظيم مشاورة دولية للخبراء. 
	18 - وجرى النظر خلال المشاورة في التطورات البارزة التي أدى فيها إصلاح القانون وإنفاذه، بدعم من عملية توعية وتعبئة اجتماعية تشاركية واسعة النطاق، إلى المساعدة على التصدي للتقاليد الاجتماعية المتجذرة بعمق وتعزيز التخلي عن الممارسات الضارة ضد الأطفال. 
	19 - وحُددت كتحديات كبيرة التناقضات في التنظيم القانوني، والتنفيذ والامتثال الانتقائيين، وقلة الموارد، علاوة على نقص الوعي في صفوف المجتمعات المحلية، والتحيزات المسبقة عند الموظفين، وضعف قدرة المسؤولين عن إنفاذ القانون وسلك القضاء والقادة التقليديين وقضاة المحاكم العرفية والشرعية على التعامل مع حقوق الطفل. 
	20 - وترد نتائج مشاورة الخبراء في تقرير مواضيعي سينشر خلال الاحتفال باليوم الدولي للفتاة في عام 2012، وتشمل النتائج التوصيات الرئيسية التالية:
	(أ) يضطلع التشريع بدور هام في العملية الاجتماعية المتعلقة بالتخلي عن الممارسات الضارة ضد الفتيات والفتيان، وهو بعد أساسي من أبعاد مساءلة الدول في مجال حماية الأطفال من العنف؛ ويشمل هذا الأمر الإلزام بكفالة مواءمة جميع التشريعات، بما في ذلك القوانين العرفية والدينية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان وضع تعريف قانوني للطفل امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل؛
	(ب) ينبغي أن يشمل التشريع الوطني حظرا واضحا وشاملا لجميع الممارسات الضارة، وكفالة حماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإلغاء أي تبرير لمثل تلك الممارسات قد يُهدد صون المصلحة العليا للطفل، بما في ذلك ترويج تلك الممارسات باسم الشرف أو التقاليد؛ وفي هذا الصدد، لا تعد نية إلحاق الضرر شرطا مسبقا يدخل في نطاق تعريف العنف؛
	(ج) إصلاح القانون عملية طويلة الأمد ومتواصلة، وهو ضروري للاعتراف بحقوق الأطفال وصونها، وسد الفجوات في مجال الحماية والتصدي لممارسات العنف ومظاهره الناشئة؛ وينبغي توطيده بجهود المنع والتنفيذ، بما في ذلك تسجيل المواليد، والتوعية، والتعليم والتدريب، وتعبئة المجتمعات المحلية، ومن ضمنها القادة الدينيون والمحليون والأطفال، سعيا لتعزيز الحوار والقيم الثقافية الإيجابية، وتقوية التفاهم بشأن الأثر السلبي لبعض الممارسات ودعم التزام الأطراف المعنية بالتخلي الدائم عن المواقف والسلوكيات الضارة؛
	(د) من الضروري جمع البيانات وتحليلها على نحو سليم وتبادل الممارسات الجيدة في التشريع والتنفيذ فيما بين البلدان والمناطق، لاكتساب فهم أعمق للأبعاد المعقدة المتصلة بالتقاليد والمعتقدات والممارسات الاجتماعية، والمساعدة على التصدي لها، وللاستنارة بها في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية والاجتماعية وما سواها من التدابير الرامية إلى تعزيز التخلي الدائم عن الممارسات الضارة ضد الأطفال.
	3 - بناء المعارف من أجل التغيير

	21 - يلزم إجراء بحث سليم وإتاحة بيانات موثوقة وموضوعية وغير مجزَّأة فيما يتصل بالطفل من أجل فهم البيئة التي يترعرع فيها الأطفال وينمون، وتقييم خطر العنف على تنشئتهم أو أثره وتفادي وقوعه. وهذا مجال فيه فجوات عدة. فرغم الاعتراف بضرورة الاستفادة من تعريف واسع للعنف، بما يشمل شتى مظاهره، الجسمانية منها والنفسية والجنسية، لا يوجد تصنيف موحد لمختلف أشكاله. ونظرا لغياب منهجيات متفق عليها دوليا لجمع البيانات، فقد اتُّبعت معايير وممارسات متباينة، في مجالات منها كفالة حماية المجيبين والقائمين بالمقابلة وتقديم الدعم إلى الضحايا على سبيل المتابعة.
	22 - وهناك أدلة محدودة تتعلق بمدى العنف الممارَس وأثره وأخطاره، والمعايير والمواقف الاجتماعية الكامنة التي تديم وجوده. وفي الكثير من الأحيان، لا تُحلَّل البيانات المجمعة، ولا تُنشر أو تُستخدم لبلورة السياسات وتنفيذ الإجراءات، ولا تراعى الآراء المتعلقة بالحلول المجدية في مجالات الحماية والاستجابة  عند اتخاذ القرارات والنظر في تخصيص الموارد.
	23 - وفي الوقت ذاته، هناك تطورات واعدة. وقد مهد إصدار الدراسة الطريق أمام استحداث استقصاءات وطنية هامة تتناول حجم العنف ونتائجه، والمواقف والسلوكيات المتصلة بتلك الظاهرة.
	24 - وللاستفادة من هذه الكمية المتزايدة من المعارف والتجارب، اشتركت الممثلة الخاصة مع حكومة السويد في حزيران/يونيه 2012 في تنظيم مشاورة للخبراء بشأن تعزيز البيانات والبحوث في مجال حماية الطفل من العنف. وأتاحت المشاورة التي عقدت في السويد منبرا استراتيجيا للتعلم والاستفادة من المبادرات التي عززتها مجموعة واسعة من الشركاء، ضمت الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية وهيئات حقوق الطفل ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت مشاورة الخبراء الاستنتاجات والتوصيات التالية:
	(أ) رغم أن البيانات والبحوث في مجال العنف ضد الأطفال تظل نادرة ومجزأة، فقد أتاحت المبادرات الأخيرة الهامة أساسا سليما تستنير به الدعوة القائمة على الأدلة، والسياسات والقرارات الرامية إلى منع تلك الظاهرة والتصدي لها؛
	(ب) ينبغي بذل جهود عاجلة في المجالات التي حُددت فيها فجوات، ويشمل ذلك: ’1‘ حوادث العنف خلال دورة حياة الطفل وفي مختلف حالات الخطر، من قبيل وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية والعدالة، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع أو يعملون فيها، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشعوب الأصلية وأطفال الأقليات؛ ’2‘ تعرض الأطفال للعنف في فترات الأزمات الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي والكوارث الطبيعية؛ ’3‘ التدخلات الفعالة، حيث التكاليف لمنع العنف والكشف المبكر عنه ولتحقيق تعافي الأطفال الضحايا والشهود وإعادة إدماجهم؛ ’4‘ التكلفة البشرية والاجتماعية للعنف، ومردود الاستثمار في جهود المنع؛
	(ج) علاوة على المبادرات الرامية إلى وضع البيانات وتطوير البحوث على نحو متين وذي مصداقية ودقيق، يعد أمرا حيويا إدماج المعلومات من شتى القطاعات والاختصاصات ومصادر البيانات، مع اعتبار كرامة الإنسان والمصلحة العليا للطفل من الشواغل الرئيسية في تقييم الأثر التراكمي لمختلف مظاهر العنف على دورة حياة الطفل؛
	(د) تصورات الأطفال وآراؤهم وتجاربهم بالغة الأهمية لفهم الوجه الخفي للعنف والمساعدة على التصدي لأسبابه الجذرية. ولا يمكن إنكار أهمية دور الأطفال بالنسبة لجمع البيانات وتحليلها وصياغتها ونشرها، لكن مشاركتهم تعترضها تحديات ومعضلات هامة، ومنها ضرورة تفادي النُّهج المتعالية أو التي تنطوي على تلاعب والحالات التي قد تعرض الأطفال للخطر، وتعزيز الحلول التي توفر توازنا حقيقيا بين الحاجة الملحة إلى حماية الأطفال من الضرر وحقهم في التعبير عن آرائهم والتأثير على القرارات التي تتخذ. وهذا مجال يتطلب إجراء المزيد من البحث لاستكشاف أوجه التعقيد والتوتر وفرص إشراك الأطفال، وللتفكير في الأبعاد الأخلاقية الأساسية التي ينبغي أن توجه المبادرات الوطنية وجهود بناء القدرات؛
	(هـ) من المهم للغاية سد الفجوة القائمة بين اكتساب المعارف وترجمتها إلى عمل. ولكن، في غالب الأحيان، لا تحلَّل البيانات الموجودة أو تُنشَر للجمهور، ولا تستنير بها التوعية ولا عملية وضع السياسات وتخصيص الموارد، ولا تُعزِّز تغيير المواقف والسلوكيات من أجل منع العنف والقضاء عليه. ومن المهم الاستثمار في التواصل وتحسين عرض الأدلة لمساعدة متخذي القرارات؛ وتعزيز البرامج القائمة على الأدلة المكيفة مع السياقات المحلية؛ وتوسيع نطاق امتلاك الجمهور عامة لجهود التنفيذ؛
	(و) ليست البيانات والبحوث بمحايدة سياسيا. فهي تتيح الشفافية لواضعي السياسات، وتسمح بفحص الجمهور للإجراءات التي تتخذها الدول لحماية الأطفال من العنف ولإنجازاتها في هذا الصدد. وهذا مجال يمكن فيه التعبير عن الروح القيادية للحكومات والتزامها بشكل فعال من خلال اعتبار المصلحة العليا للطفل بقطع النظر عن الإغراء المتمثل في الرغبة في الحفاظ على صورة سياسية إيجابية. وبالتالي، فمن دواعي الارتياح أن نعترف بأهمية الاستقصاءات الوطنية التي أجريت مؤخرا والتي أظهرت فجوات وشواغل ذات شأن تتصل بالعنف ضد الأطفال، فيما شكلت أيضا أساسا لوضع جدول أعمال للسياسات يكون مستنيرا ومحدد الأهداف للتصدي للتحديات المستمرة وتعزيز نظام حماية حقوق الطفل في شموليته.
	جيم - تعزيز العمليات الإقليمية وآليات الحوكمة دعما لجهود التنفيذ الوطنية
	25 - يمثل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية حجر الأساس لاستراتيجية الممثلة الخاصة لتسريع إحراز التقدم في تنفيذ توصيات الدراسة. وتهدف تلك الشراكات إلى وضع مناهج للسياسات بقصد إدامة التطورات الإيجابية ورفع مستواها، وتحديد الشواغل والتحديات، وتعبئة الجهود لحماية الأطفال من العنف.
	26 - وقد تحقق تقدم حاسم في هذا المجال حيث ازداد إضفاء الطابع المؤسسي على آليات الحوكمة الإقليمية وقطع التزامات سياسية تتعلق بالعنف ضد الأطفال في ثماني مناطق().
	27 - وسعيا لتعزيز أوجه التآزر بين المناطق، نظمت الممثلة الخاصة في عام 2011 اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى في الأمم المتحدة، بدأت فيه مؤسسات إقليمية دراسات هامة لتقييم التقدم المحرز في مجال حماية الأطفال من العنف. وتشكل تلك الدراسات عنصرا رئيسيا في عناصر مركز المعلومات الذي أنشأه مكتب الممثلة الخاصة لدعم تبادل المعارف، والإثراء المتبادل بالتجارب، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	28 - وخلال العام المنصرم، تواصل تعزيز عملية المتابعة الإقليمية، حيث نظمت ثلاث مشاورات على الصعيد الإقليمي: الأولى في أمريكا الوسطى، واستضافتها، في سان دومينغو في كانون الأول/ديسمبر 2011، حكومة الجمهورية الدومينيكية؛ والثانية في منطقة البحر الكاريبي، واستضافتها، في كينغستون في أيار/مايو 2012، حكومة جامايكا بالتعاون مع الجماعة الكاريبية؛ والثالثة في جنوب آسيا، واستضافتها، في كولومبو في أيار/مايو 2012، حكومة سري لانكا بالشراكة مع مبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.
	29 - وعلاوة على ذلك، اتفقت الممثلة الخاصة على إطار للتعاون الإقليمي مع اللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، التي تشكل حماية الأطفال من العنف أولوية بالنسبة لخطة عملها الخمسية()؛ وعقدت اجتماعين استعراضيين مع جامعة الدول العربية في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وحزيران/يونيه 2012 للمضي قدما في تنفيذ الالتزامات المتخذة في مجال حماية الأطفال من العنف؛ وواصلت تعاونها الوثيق مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، بوسائل منها المشاركة في تنظيم المشاورة المعنية بحماية الأطفال من الممارسات الضارة (انظر الفقرات 17-20 أعلاه). وتَواصَل أيضا التعاون مع مجلس أوروبا، الذي اعتمد استراتيجيته لحقوق الطفل للفترة 2012-2015، التي تشدد على القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال كهدف أساسي؛ وكذلك مع الاتحاد الأوروبي في إطار خطته لحقوق الطفل واستعراض مبادئه التوجيهية بشأن تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
	30 - وظل تعزيز التعاون الإقليمي أساسيا لدعم جهود التنفيذ الوطنية وتعزيز منع العنف ضد الأطفال في جميع الحالات والقضاء عليه. ويبين الإطار الوارد أدناه النتائج المهمة التي تم التوصل إليها في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء وفرع أمريكا اللاتينية للحركة العالمية من أجل الأطفال.
	الإطار 2
	الخطوط العريضة للتقدم المحرز في الأمريكتين، 2009-2012
	 إصدار ثلاثة إعلانات سياسية (إعلانات أسونثيون وسان دومينغو وكينغستون)
	 وضع ثلاث خرائط طريق دون إقليمية
	 وضع ثلاث دراسات تحليلية دون إقليمية
	 إصدار ثلاثة بيانات إقليمية من إعداد الأطفال والمراهقين
	 إجراء استعراض إقليمي ذو طابع مؤسسي (السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي والجماعة الكاريبية)
	 التعاون بين الجهات المعنية المتعددة على الصعيدين الإقليمي والوطني
	 وضع خطط وطنية وضعت في باراغواي، والبرازيل، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية (أعلنت عام 2012 سنة اللا عنف ضد الأطفال
	 الدعوة لإصلاح القانون في البرازيل وبيرو وكوستاريكا
	دال - تعزيز التحالفات الاستراتيجية لدفع عجلة التقدم
	31 - لا تزال إقامة الشراكات وتعزيزها داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها من أولويات ولاية الممثلة الخاصة.
	1 - تعزيز الشراكات مع الحكومات وداخل منظومة الأمم المتحدة

	32 - كان التعاون الاستراتيجي مع الحكومات وأصحاب المصلحة عنصرا حاسما لدفع عجلة التقدم على الصعيد الوطني والتأثير على التغييرات الإيجابية في حياة الأطفال بوسائل منها التوعية وتقديم الدعم لوضع استراتيجيات وطنية شاملة وضمان الحماية القانونية للأطفال من العنف وتوحيد نظم البيانات والبحوث في هذا الميدان.
	33 - وقامت الممثلة الخاصة بأكثر من 70 بعثة، وزيارة أكثر من 40 بلدا() في جميع المناطق لتعزيز المبادرات الوطنية وتقريب الولاية إلى أصحاب المصلحة وعامة الجمهور. وخلال زياراتها القطرية وحوارها المباشر مع الحكومات من أجل مواصلة تنفيذ الدراسة وإسداء مشورة الخبراء، طرحت طائفة عريضة من الموضوعات والاهتمامات، من بينها التصديق العالمي على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، وسن قوانين لحظر جميع أشكال العنف، ووضع آليات فعالة مراعية للأطفال لإسداء المشورة والإبلاغ وتقديم الشكاوى، ومبادرات تتصل بالبيانات والبحوث يُسترشد بها في رسم السياسات وتعزيز تدابير منع العنف ضد الأطفال في سنهم المبكرة والتصدي له، وحمايتهم في المدارس ومؤسسات الرعاية والعدالة.
	34 - وإن مشاركة الحكومات في مشاورات الخبراء التي عقدتها الممثلة الخاصة، وفي عدة مناسبات مواضيعية عقدت في الأمم المتحدة اكتست أهمية خاصة بالنسبة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة على الصعيد الوطني، والتفكير في التحديات والثغرات المستمرة. وأدت الدول الأعضاء دورا رئيسيا في تشجيع المشاورات الإقليمية وصياغة خطط عمل إقليمية ووطنية بشأن العنف ضد الأطفال. ويشارك أكثر من ثلثي الدول الأعضاء حاليا في أطر التعاون الإقليمية لحماية الأطفال من العنف، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في النمو.
	35 - وكان التعاون المؤسسي داخل منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة وهيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان، عنصرا جوهريا للتوعية وحشد الدعم على الصعيد العالمي من أجل حماية الأطفال من العنف، وتشجيع تعميم مراعاة هذا الموضوع في أنشطة الأمم المتحدة، ولإرشاد جدول أعمال السياسات العالمي بشأن العنف ضد الأطفال من خلال عقد حلقات نقاش استراتيجية. وبفضل ولايات تدعم بعضها بعضا وتربط بين المنظمات المعيارية والتشغيلية، يشترك جميع الشركاء في نهج موحد لحقوق الإنسان وفي التصميم على إيجاد عالم خال من العنف.
	36 - واتُّخذ مزيد من الخطوات الحاسمة مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح ومع سائر الحلفاء الاستراتيجيين لتشجيع دفع عجلة التقدم نحو التصديق العالمي على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.
	37 - وظل الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد الأطفال، الذي ترأسه الممثلة الخاصة، آلية بالغة الأهمية للتعاون المؤسسي في دعم الولاية. فاجتماعاته الدورية تتيح منتدى رئيسي للتشاور وصياغة وتعميم السياسات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة لحماية الأطفال من العنف. وفي عام 2012، استُرشد بذلك التعاون في تنظيم مشاورات الخبراء بشأن البيانات والبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وبشأن منع العنف والتصدي له في نظام العدالة.
	38 - وتواصل تعزيز الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في المقر وفي الميدان. وقدمت اليونيسيف دعما حاسما إلى البعثات الميدانية، ولتنظيم مشاورات إقليمية ومشاورات للخبراء من أجل مواصلة تنفيذ الدراسة وتوحيد النظم الوطنية لحماية الأطفال، وللترويج للدراسة الاستقصائية عن التقدم المحرز على الصعيد العالمي في مكافحة العنف ضد الأطفال.
	39 - وظل التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات وآليات معاهدات حقوق الإنسان يحتل مكانا بارزا في جدول أعمال الممثلة الخاصة. وركزت في تعاونها مع لجنة حقوق الطفل على إعداد التعليق العام رقم 13 بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف (CRC/C/GC/13)، والبروتوكول الاختياري الجديد لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات، والتوصية العامة المشتركة/التعليق العام المشترك بشأن الممارسات الضارة، التي تقوم بإعدادها حاليا لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	40 - وشاركت الممثلة الخاصة في المناقشات الرئيسية بشأن السياسات للتشجيع على اعتبار العنف ضد الأطفال شاغلا مشتركا في جدول أعمال الأمم المتحدة. وذلك شمل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال في نظام العدالة، خلال المناقشة المواضعية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان، ومع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالعنف الجنساني والحماية القانونية للفتيات من العنف والممارسات الضارة، أثناء دورة لجنة وضع المرأة وفي الفترة السابقة للاحتفال باليوم الدولي للفتاة. وتواصل التعاون الاستراتيجي أيضا مع شركاء الأمم المتحدة لمنع آثار العنف المسلح وعنف العصابات على الأطفال وتقليلها إلى أدنى حد، بوسائل منها اتباع سياسات تساعد على الحد من توافر الأسلحة الصغيرة ومن إمكانية الحصول عليها.
	41 - وتواصل التعاون مع منظمة العمل الدولية، فساعد في تسليط الضوء على حوادث العنف التي يتعرض لها الأطفال في الأماكن التي يعملون فيها، بما في ذلك في إطار تنفيذ خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
	42 - وفي عام 2012، أقيمت شراكات استراتيجية جديدة. وفي إطار تعاونها مع منظمة الصحة العالمية، انضمت الممثلة الخاصة إلى التحالف لمنع العنف، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والوكالات الدولية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني(). واعتمد التحالف خطة عمل استراتيجية للفترة 2012-2020، تعد من الأصول القيمة لتنفيذ الأوليات المحددة للولاية فيما يتعلق بإصلاح السياسات والقوانين وفيما يخص البيانات والبحوث، حيث إنها تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لدعم الأهداف الوطنية من أجل منع العنف، وتنفيذ استراتيجيات قائمة على الأدلة بشأن الأبوة الصالحة والمهارات الحياتية والقيم الاجتماعية وخطر الوفيات والإصابات المرتبطة بالأسلحة النارية، وتقديم الخدمات إلى الضحايا. وأصبحت المشاركة في الاجتماع الخامس لمعالم الحملة العالمية لمنع العنف عام 2011 مرجعا هاما لمشاورة الخبراء بشأن البيانات والبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال (انظر الفقرة 24 أعلاه)، نظرا لما عرض فيه من أدلة جديدة على التدخلات الفعلية لمنع العنف بين الأشخاص وتشجيع مزيد من التعاون في جميع القطاعات والاختصاصات.
	43 - وبغية تعزيز الشراكات وتبادل المعلومات من أجل إصلاح القوانين وفرض حظر قانوني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، انضمت الممثلة الخاصة إلى المنتدى العالمي المعني بالقانون والعدالة والتنمية، الذي يجري تعزيزه تحت رعاية البنك الدولي. ويتيح المنتدى إطارا ديناميا لتوحيد ونشر المعرفة فيما يتعلق بالاستجابات القانونية لقضايا التنمية، يربط الحكومات ومراكز الفكر والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالبحوث والممارسات ذات الصلة.
	44 - وانضمت الممثلة الخاصة كذلك إلى فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الشعوب الأصلية، الذي يدعم ولاية المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية. وتتيح هذه الشراكة المهمة والتعاون مع المنتدى الدائم سبلا لتعزيز الاهتمام بحماية أطفال الشعوب الأصلية من العنف وتوحيد الجهود المبذولة لمنع وقوعه.
	2 - توطيد التعاون مع المجتمع المدني

	45 - تؤدي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني دورا حاسما في تنفيذ توصيات الدراسة، وكانت من الشركاء البالغي الأهمية في الترويج للتصديق على المعاهدات الأساسية ذات الصلة بحقوق الطفل، وفي تعزيز الشبكات الإقليمية وتشجيع مناقشات الخبراء. وساعد في تيسير هذا التعاون بدرجة كبيرة المجلس الدولي للمنظمات غير الحكومية المعني بالعنف ضد الأطفال وما يبذله من جهود في مجال التوعية والتعبئة الاجتماعية مع الشركاء على الصُّعد الدولي والإقليمي والوطني. وشاركت الممثلة الخاصة في إصدار تقرير مجلس المنظمات غير الحكومية المعنون ”بعد خمس سنوات: آخر المستجدات على الصعيد العالمي في مجال العنف ضد الأطفال“، الذي يوثّق مجالات التقدم، مع عرض أدلة على حوادث العنف ضد الأطفال في أوضاع ومناطق مختلفة. وكان التقرير مساهمة قيمة في الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجريت لرصد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدراسة. وتواصل التعاون الاستراتيجي مع فريق المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل وفريقه العامل المعني بالعنف ضد الأطفال، ومع المنظمة الدولية لمساعدة الأطفال وشبكتها.
	46 - واكتسب تعاون الممثلة الخاصة مع المنظمات الدينية من أجل تعزيز حماية الأطفال من العنف مزيدا من الزخم. وفي إطار اليوم العالمي للصلاة والعمل من أجل الأطفال، الذي بادرت به حركة عالمية للزعماء الدينيين وكافة الطوائف الدينية والمنظمات العلمانية، الملتزمين بحماية حقوق الأطفال، تم تقديم الدعم إلى مبادرات هامة بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، ترويجا لإنهاء العنف ضد الأطفال. وأطلقت منظمتان شريكتان هما منظمة ”الأديان من أجل السلام“ ومركز العمل المشترك بين الأديان، مبادرة هامة بعنوان ”عشرة وعود لأطفالنا“() تتيح منبرا قيما لاستغلال الإمكانيات المحتملة للطوائف الدينية لتعبئة الجهود من أجل مكافحة العنف ضد الأطفال وكفالة نموهم في بيئة آمنة توفر لهم الحماية. وبالمثل، اعتمد المنتدى الرابع للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، الذي عقد في حزيران/يونيه 2012 في دار السلام، بجمهورية تنـزانيا المتحدة، والذي شاركت فيه الممثلة الخاصة، إعلانا هاما للالتزام بالعمل على مكافحة جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال().
	3 - تعزيز التعاون مع الشباب

	47 - كانت مشاركة الأطفال مساهمة أساسية في إعداد الدراسة ولا تزال تشكل بعدا أساسيا في عملية متابعتها. ومن خلال الزيارات الميدانية والمبادرات الإقليمية والدراسة الاستقصائية العالمية، التقت الممثلة الخاصة وتشاورت مع مئات من الأطفال وبدعم من الشركاء، استفادت من الآراء ووجهات النظر التي يشاطرها آلاف آخرون من الأطفال.
	48 - وشارك الأطفال في المشاورات الإقليمية المعقودة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وفي منطقة بحر الكاريبي وجنوب آسيا، وساهموا بإعلاناتهم وتوصياتهم الخاصة، التي أدرجت في بعض الحالات ضمن خرائط الطرق الإقليمية التي اعتمدها ممثلو الحكومات.
	49 - وأسهم الأطفال والشباب في الدراسة الاستقصائية العالمية، عن طريق تقييمهم للتقدم المحرز وتحديد أولويات للمستقبل. وتتجلى من توصياتهم قدرتهم الرائعة على التكيف وعزمهم القاطع على زيادة الوعي وبعث روح التضامن والدعم لضحايا العنف من الأطفال وطمأنتهم إلى الإبلاغ عن الحوادث والتماس الإنصاف. ولكن الصبر آخذ في النفاد، كما شددوا على ذلك في مشاورة منطقة بحر الكاريبـي حيث قالوا: ”إننا لا نرضى بمجرد السماع بأن صوتنا سوف يُسمع، فلا بد من ترجمة الوعود إلى إجراءات محددة“، بتحسين التشريعات وزيادة التعبئة وإتاحة خدمات ذات جودة، ووضع آليات للرصد والإبلاغ وتخصيص موارد حقيقية لإنهاء العنف.
	ثالثا - دراسة استقصائية عالمية لتقييم التقدم المحرز في مكافحة العنف ضد الأطفال
	50 - في عام 2011، وبعد مرور خمس سنوات على عرض الدراسة على الجمعية العامة، أطلقت الممثلة الخاصة دراسة استقصائية عالمية لتقييم التقدم المحرز في مجال منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه من أجل الاطلاع على الإنجازات المحقّقة، والتفكير في الممارسات الجيدة والعوامل المساعدة على النجاح، وتعزيز الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات التي لا تزال قائمة، وتعزيز جهود منع العنف والقضاء عليه. وتشكل نتائج الدراسة الاستقصائية إطارا مرجعيا بالغ الأهمية بالنسبة للولاية ولبلورة استراتيجية تطلعية من أجل دفع عجلة التقدم نحو تحقيق هدف حماية الأطفال من العنف.
	51 - وقد استندت الدراسة الاستقصائية جزئيا إلى استبيان وُضع في عام 2004 في فترة إعداد الدراسة، يتماشى مع التوصيات الرئيسية الاثنتي عشرة التي تضمنتها الدراسة. وفضلا عن الردود الواردة بشأن الاستبيان، استرشدت نتائج الدراسة الاستقصائية بالبحوث والمشاورات الإقليمية والاستعراضات التحليلية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي أجريت في إطار ولاية الممثلة الخاصة()، ومن عمليات الرصد الدولية، ومن بينها الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتقارير المقدَّمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومتابعة المؤتمرات العالمية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وخريطة الطريق لعام 2010 للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016.
	52 - وأجريت الدراسة الاستقصائية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء، بما في ذلك الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. ومثّل الأطفال والشباب حلفاء هامين في هذه العملية. ولإبراز وجهات نظرهم وتوصياتهم، قامت الممثلة الخاصة، في إطار التعاون الوثيق مع شركاء المجتمع المدني، بالترويج لصيغة من الدراسة الاستقصائية ملائمة للأطفال.
	53 - وقدمت أكثر من 100 حكومة مساهمات في الدراسة الاستقصائية العالمية(). وعموما، ترسم هذه المساهمات صورة معبِّرة تكشف عن التطورات القانونية والسياسياتية والمؤسسية الوطنية الهامة وعن التجارب الإيجابية والفجوات الحالية ومجالات الاهتمام ذات الأولوية.
	54 - ويكشف التحليل الذي أُجري حتى الآن عن صورة آخذة في التطور، صورة أصبح فيها العنف ضد الأطفال أكثر بروزا في جداول الأعمال الوطنية، بفضل ازدياد الإجراءات التشريعية، والتدخلات السياسية والحملات الإعلامية الرامية إلى ضمان تحرر الأطفال من العنف، وبفضل بعض المبادرات الواعدة للوقوف على مدى انتشار هذه الظاهرة.
	55 - إلا أن التقدم المحرَز لا يزال متفاوتا، بسبب عدم بذل جهود كافية لبلورة استراتيجية وطنية متماسكة ووفيرة الموارد لمكافحة العنف ضد الأطفال؛ وبسبب التدخلات السياسية غير المنسقة؛ والتشريعات المتفرقة التي لا يتم تنفيذها كما ينبغي؛ وعدم كفاية الاستثمارات المخصصة لدعم الأسرة، وبناء قدرات الأخصائيين في هذا المجال، وإنشاء آليات آمنة ومراعية للأطفال للتصدي لحوادث العنف؛ وعموما بسبب ندرة البيانات والبحوث التي تعمل على إظهار هذه الظاهرة للعيان وتساعد على اتخاذ قرارات بناء على الأدلة المتاحة.
	56 - ومع أن نتائج الدراسة الاستقصائية ستُدرَج بشكل أكثر تفصيلا في تقرير تحليلي سيصدر في وقت لاحق من عام 2012، فإن أبرزها معروضة أدناه، مع التركيز بشكل خاص على المجالات ذات الأولوية المحدَّدة في ولاية الممثلة الخاصة.
	ألف - استراتيجية وطنية متكاملة
	57 - في جميع المناطق، تُبذل جهود كبيرة من أجل بلورة جداول أعمال وطنية لمنع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه. وتشير أغلبية ردود الحكومات إلى أن لديها إطارا سياساتيا قائما، سواء كان ذلك على شكل خطة عمل شاملة بشأن الأطفال أو بشأن حماية الأطفال، أو استراتيجيات متعددة للتصدي لأشكال معينة من العنف أو لظروف معينة تقع فيها الحوادث.
	58 - وفي الوقت نفسه، تشير أقل من 20 في المائة من الحكومات في ردودها إلى أن لديها جدول أعمال شامل لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها. وتقر عدة حكومات بأن الأطر القائمة لديها مجزّأة أو أنها في مراحل مختلفة من التطور، وأن لدى عدد قليل جدا منها فقط سياسات قطاعية تمت بلورتها للتصدي للعنف في جميع الظروف. ونتيجة لذلك، لا تزال هناك ثغرات كبيرة على مستوى توفير حماية فعالة للأطفال.
	59 - ولا يزال التنسيق يمثل تحديا في العديد من البلدان، حيث أكد ثلثا المجيبين على الدراسة الاستقصائية فقط أن لديهم مؤسسة تنسيق حكومية رائدة مكلَّفة بالإشراف على الإجراءات المتصلة بالعنف ضد الأطفال. وفي عدة حالات، أنشئت العديد من هيئات التنسيق إلا أن التعاون بينها متفاوت وغير مجدٍ في كثير من الأحيان. وعموما، لا تزال ثمة حاجة لتعزيز الجهود من أجل تأمين عملية تنسيق ذات طابع مؤسسي بين الإدارات المركزية وبين السلطات الوطنية واللامركزية. وقد أثارت لجنة حقوق الطفل أيضا هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية.
	60 - ويستوجب مجالان آخران المزيد من الاهتمام. أولا، لا تزال الغالبية العظمى من البلدان تفتقر إلى آليات رصد لتقييم التقدم المحرز، ولا يزال تقييم جهود التنفيذ يمثل الاستثناء من القاعدة. وثانيا، ورغم تخصيص موارد وطنية للأطفال، وإن كانت محدودة جدا في بعض الأحيان، فإن عددا قليلا جدا من الحكومات تخصص تمويلا محددا للتدخلات المرتبطة بالعنف، وتعترف معظمها بأن الموارد البشرية والمالية المتاحة لدعم جهود التنفيذ في هذا المجال غير كافية.
	61 - ومع أن هناك حاجة ماسة لبذل جهود أكبر، فإن الدروس التالية، التي أشارت إليها أيضا الاستعراضات الإقليمية المذكورة أعلاه، يمكن أن تساعد في توجيه العمل في المستقبل:
	(أ) لا تزال هناك حاجة ماسة لبلورة استراتيجية وطنية بشأن العنف ضد الأطفال يكون محورها الطفل وتكون متكاملة ومتعددة التخصصات ومحددة زمنيا، ولتعميم حماية الأطفال من العنف ليصبح هاجسا يشغل جميع السلطات المعنية المركزية واللامركزية وعنصرا أساسيا في جدول أعمال السياسات الوطني؛
	(ب) من الأهمية بمكان إنشاء آليات تنسيق رفيعة المستوى وفعالة يكون لها السلطة والنفوذ اللازمين؛ وتوضيح دور ومسؤوليات الإدارات والمؤسسات المعنيّة بالعنف ضد الأطفال من أجل تفادي التداخل وتعزيز التعاضد؛ وتدريب المهنيين المعنيين على آليات منع العنف والتصدي له بشكل يراعي الأطفال؛
	(ج) لا بد من تخصيص موارد للعمل المتصل بمكافحة العنف، بما في ذلك على المستوى اللامركزي؛
	(د) من الضروري جدا إشراك جميع الأطراف المعنية بفعالية، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات التي يقودها الأطفال لإنجاح عملية التنفيذ والرصد والتقييم.
	باء - الحماية القانونية للأطفال
	62 - تؤكد الدراسة الاستقصائية أن تطورات تشريعية هامة استجدت لضمان حماية الأطفال من العنف. ويؤكد أكثر من 80 في المائة من المجيبين على الدراسة الاستقصائية أن لديهم مجموعة كبيرة من القوانين المتعلقة بالعنف، تتضمن إما أحكام حظر قانوني عامة أو تشريعات متفرقة تتناول مختلف مظاهر العنف. وفي الوقت نفسه، لا تزال الفجوة بين القانون وتنفيذه كبيرة وتطرح الكثير من التحديات.
	63 - وتشكّل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي المجال الذي أُحرز فيه التقدم الأكثر أهمية. وأكد أكثر من 90 في المائة من المجيبين على الدراسة الاستقصائية أن لديهم قوانين تحظر العنف الجنسي ضد الأطفال، بما في ذلك البغاء؛ وقوانين تحظر شراء الأطفال أو إتاحتهم لإعداد مواد إباحية، وكذلك حيازة ونشر صور اعتداء على الأطفال، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت. وتؤكد المعلومات المستقاة من تقارير الأمم المتحدة، بما في ذلك الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، تسارع نمط النشاط التشريعي في هذا المجال، مع أنه يجب بذل المزيد من الجهود الجادة لتعزيز التنفيذ الفعال وتدارك الثغرات ومعالجة الشواغل الناشئة، بما في ذلك حماية الأطفال من البيع، وكذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأطفال، وتدني عدد الملاحقات القضائية، وقلة البيانات المتاحة بشأن هذه المسألة ومحدودية الموارد المخصَّصَة().
	64 - ورغم أن أبعاد المشكلة مثل تلك المذكورة أعلاه ستتطلب جهودا كبيرة، فإن التأثير الإيجابي لمواصلة جهود الدعوة والتعبئة جليّ في هذا المجال، لا سيما الجهود المبذولة لدعم الحملة من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ومن أجل تنفيذه، ولمتابعة المؤتمرات العالمية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين.
	65 -  وأكدت الردود على الدراسة الاستقصائية أيضا أن اعتماد تشريع يحظر استخدام العنف كشكل من أشكال إنزال العقوبة أو إصدار الأحكام قد اكتسب زخما، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الدول التي أجابت على الدراسة الاستقصائية ذكرت أن لديها أحكام قانونية تحظر إصدار أحكام لاإنسانية، بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام. وأفادت أكثر من 20 في المائة من الدول المجيبة أن لديها حظرا شاملا للعقاب البدني في جميع الظروف وأفادت أكثر من 50 في المائة منها أن لديها حظرا جزئيا للعقاب البدني. 
	66 - وتتضمن قوانين جميع الدول تقريبا أحكاما تنص على عقوبات محددة لمرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال. إلا أن منع العنف لم يحصل على اهتمام مماثل. وبالفعل، رغم أن العديد من المجيبين لمّحوا إلى هذا الموضوع، فإن عددا قليلا جدا منهم أبلغ عن وجود إطار قانوني شامل لمنع حوادث العنف.
	67 - وبالمثل، ورغم الإشارة في أكثر من نصف الردود إلى تشريعات بشأن تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم، فإن 13 في المائة فقط من المجيبين أفادوا بأن لديهم سبل جبر قانونية عن أعمال العنف، بما في ذلك التعويض. 
	68 - وتشكل آليات إسداء المشورة والإبلاغ وتقديم الشكاوى المراعية للأطفال مجالا آخر ينبغي الاستثمار فيه. ورغم إشارة بعض المجيبين على الدراسة الاستقصائية إلى توفر خدمات تقديم المساعدة عبر الهاتف وخدمات شرطة، فإن الآليات التي تركز على الأطفال تكون في أغلب الأحيان إما مفقودة أو تنقصها الموارد، وتفتقر بالتالي إلى الإمكانات البشرية والمالية للتصدي لشواغل الأطفال؛ وفي معظم الحالات، لا توجد مؤسسات وطنية مستقلة. ولا يزال الإبلاغ عن حوادث العنف في كثير من الأحيان يشكل تحديا، حيث أن عددا ضئيلا فقط من الدول أصدر توجيهات للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولدى 25 في المائة فقط من الدول أحكام واضحة بشأن الإبلاغ الإلزامي. ولا تزال المبادئ التوجيهية والتوصيات التي قدمتها الممثلة الخاصة في تقرير سابق حول هذه المسألة (A/HRC/16/56) مفيدة جدا. 
	69 - وكشفت الدراسة الاستقصائية عن فجوة كبيرة أخرى تتمثل في ندرة البيانات المتعلقة بالسياسات والقوانين والدعوة المتصلة بالأبعاد الجنسانية للعنف وتوفير الحماية القانونية للفتيات إذ لم يقدِّم 40 في المائة من المجيبين أية معلومات في هذا الصدد، وأشار أقل من 30 في المائة منهم إلى مبادرات إيجابية. ولا يزال سن تشريعات يشكّل تحديا، حيث أن أقل من نصف الحكومات أشارت إلى أنها سنت قوانين تحظر الممارسات الضارة التي قد تشمل كليا أو جزئيا تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال أو الزواج بالإكراه، وطقوس السحر، وجرائم الشرف وغيرها من الممارسات. 
	70 -  وأفاد أقل من 30 في المائة من المجيبين على الدراسة الاستقصائية بأن سن 18 عاما هو الحد الأدنى للزواج، حيث أن سن الزواج أقل في عدد كبير من البلدان ويختلف الحد الأدنى للزواج بالنسبة للبنين وللبنات. وقد أولت الممثلة الخاصة اهتماما كبيرا لهذا المجال، بما في ذلك من خلال إجراء مشاورة بشأن حماية الأطفال من الممارسات الضارة (انظر الفقرات 17-20 أعلاه).
	71 - وخلال السنوات القليلة الماضية، ازداد إصلاح القوانين المتعلقة بالعنف ضد الأطفال زخما مع سنّ نصوص تشريعية وطنية هامة في عدد كبير من المجالات. إلا أن هذه العملية الواسعة النطاق لم تكفِ لضمان حظر واضح وشامل لجميع أشكال العنف. ويجب بذل جهود مطردة ومعزَّزة خلال السنوات المقبلة، كما لا تزال هنالك حاجة ملحة إلى فرض حظر قانوني وطني صريح تكمِّله أحكام مفصلة في النصوص التشريعية ذات الصلة لتوجيه الإنفاذ الفعلي. ويجب أن تعالج التشريعات الأسباب الجذرية للعنف وعوامل التعرض لخطر العنف، وأن توفر حماية فعلية للأطفال الذين هم في حالة ضعف، وأن تحظى بدعم من خدمات حماية الطفل ذات الموارد الكافية، ومن مهنيين ذوي تدريب جيد، وعملية توعية عامة وتعبئة اجتماعية قائمة على المشاركة الواسعة النطاق.
	جيم - جودة البيانات والبحوث 
	72 - إن جودة البيانات والبحوث تشكل الدعامة التي يقوم عليها التخطيط القومي، وصنع السياسات الفعال وتخصيص الموارد الكافية لمنع العنف وضمان حماية الأطفال. ورغم ازدياد المبادرات الهادفة لتسليط الأضواء على العنف وحشد الجهود للتصدي له، تؤكد الدراسة الاستقصائية العالمية أن المعلومات بشأن العنف ضد الأطفال لا تزال نادرة ومجزأة، ذلك إضافة إلى محدودية البيانات المتاحة بشأن مدى وتأثير العنف ضد الأطفال، وعوامل الخطر التي ينطوي عليها الأمر والمواقف والمعايير الاجتماعية الكامنة المتسببة في استمرار هذا العنف. وينتج عن ذلك تأثير مكلف على الأطفال الضحايا والشهود وعلى أسرهم وعلى المجتمع ككل. 
	73 - ومع أن بعض الحكومات أشارت إلى معلومات إحصائية جمعتها بعض الإدارات، من بينها المؤسسات المعنية بالصحة والعمل والقضاء وإنفاذ القانون، فإن لدى عدد ضئيل منها تقارير تحليلية دورية عن تعرض الأطفال للعنف. 
	74 - وعموما، هناك نقص في نظم البيانات الشاملة والمصنَّفة التي قد تسترشد بها التدخلات الاستراتيجية في هذا المجال. ورغم أن 55 في المائة من الحكومات أفادت بأنها جمعت بعض البيانات، فإن تلك الجهود غالبا ما لا تكون خاصة بالأطفال؛ وأوضح أكثر من 10 في المائة من الحكومات أنها لم تقم بجمع بيانات ذات صلة ولم يقدم نحو 30 في المائة منها أي معلومات عن هذا الجزء من الدراسة الاستقصائية. 
	75 - وفي معظم الحالات، يتم الحصول على المعلومات من فئات واسعة، مثل العنف الأسري، أو محصورة في عدد قليل من المجالات، مثل الجريمة، مع تجزئة محدودة للمعلومات على أساس الجنس أو العمر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة. 
	76 - ولا يزال من الصعب تنسيق مصادر البيانات حيث تعمد العديد من المؤسسات إلى جمع ومعالجة معلومات متفرقة، استنادا إلى تعاريف ومؤشرات مختلفة. وعندما تكون هناك مؤسسة مركزية، كثيرا ما يتم جمع المعلومات من مصادر محدودة، أو أنها تتناول فقط بعض مظاهر العنف أو الظروف التي يحدث فيها. وفضلا عن ذلك، نادرا ما تُبذَل جهود لجمع البيانات على أساس دوري منتظم. وبالمثل، كثيرا ما يكون هناك نقص في التنسيق بين الأجهزة الإحصائية والمؤسسات المسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسات الهادفة لحماية الأطفال من العنف. ونتيجة لذلك، فإنه من الصعب الحصول على نظرة شاملة عن حالات العنف ضد الأطفال وتأثيرها التراكمي لمعالجة المجالات المهملة أو للتمكين من منع العنف لتوفير فرصة حقيقية للنجاح. 
	77 - وحددت الردود فجوتين رئيسيتين أخريين تتمثلان في نقص الموارد وعدم وجود تعاريف واضحة وأدوات ومؤشرات للرصد. وتعيق هذه العوامل جمع بيانات موثوقة ومصنَّفة في أوانها كما تعرقل رصد التقدم المحرز وتقييم فعالية الكلفة وأثر التدخلات. 
	78 -  وكما أشارت إلى ذلك الاستعراضات الإقليمية المذكورة أعلاه، لا تزال هناك حاجة ملحة وماسة للاستثمار في هذا المجال من أجل دعم فعالية الإجراءات المتخذة. وفي هذا الصدد، تشكل استنتاجات وتوصيات مشاورة الخبراء بشأن البيانات والبحوث (انظر الفقرة 24 أعلاه) مرجعا هاما للمبادرات المستقبلية. 
	رابعا - دفع عجلة التقدم في بيئة عالمية معقدة 
	79 - يشكل تحليل ردود الحكومات، إلى جانب النتائج الإجمالية للدراسة الاستقصائية العالمية، مرجعا حيويا للعمل في المستقبل. فأولا، يؤكد هذا التحليل أهمية والحاجة الملحة لتعزيز وتوسيع نطاق المبادرات الهادفة لتحقيق الأهداف الثلاثة ذات الأولوية المتوخاة في إطار ولاية الممثلة الخاصة، وهي وضع جدول أعمال وطني بشأن العنف ضد الأطفال منسَّق بشكل جيد ووفير الموارد، وفرض حظر قانوني شامل وصريح على جميع أشكال العنف، وتوحيد البيانات والبحوث لدفع عجلة التقدم المستنير في هذا المجال. 
	80 - وثانيا، ساعد العمل المضطلع به خلال السنوات الثلاث الماضية أيضا على التوصل إلى فهم أفضل للطبيعة المتعددة الأبعاد للعنف ولضرورة الحفاظ على نظرة كلية للطفل عند تنفيذ المبادرات الهادفة لمنع العنف والقضاء عليه. ومن الأهمية بمكان التصدي للتعرض التراكمي للفتيات والفتيان لمختلف مظاهر العنف في سياقات مختلفة، وعلى امتداد مراحل حياة الطفل. وفي الواقع، فإن العنف بالنسبة للأطفال المعرضين له، يمثل عملية متواصلة حيث ينتقل من البيت إلى المدرسة وإلى المجتمع المحلي بل ومن سياق إلى آخر، ويستمر أحيانا عبر الأجيال. 
	81 - وثالثا، لا يحدث العنف في فراغ. وفي الواقع، فإن احتمال تعرّض الأطفال للعنف، والفرص الحقيقية لمنع العنف والتصدي له تتأثر إلى درجة كبيرة بعوامل هامة مثل الفقر والضعف، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، والعنف المسلّح والجريمة المنظمة. 
	الفقر والتنمية البشرية والأزمة الاقتصادية 

	82 - يقع الأطفال في صميم إعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية. ويساهم التقدم المحرَز صوب تحقيقها في خلق بيئة واقية وآمنة للأطفال يمكن لهم أن يُنمُّوا إمكاناتهم فيها تنمية تامة. وفي الوقت نفسه، لا يزال العنف يشكل عاملا خطيرا يعيق تحقيق الأهداف بفعالية، وخاصة بالنسبة لأكثر الأطفال تهميشا، بمن فيهم أولئك المهمشون بسبب الفقر، أو الإعاقة، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أو نوع الجنس. 
	83 - والعلاقة بين الفقر والعنف متعددة الأوجه وشديدة الترابط. ويشكّل الإذلال والترهيب والوصم والاستغلال عناصر متكررة في الحياة اليومية للأطفال الذين ينشأون في الفقر. وللعنف والحرمان تأثير تراكمي على نموهم، ولذلك كثيرا ما تكون حالتهم الصحية سيئة، ويكون أداؤهم الدراسي ضعيفا، واعتمادهم على الإعانات الاجتماعية طويل الأجل. 
	84 - ويشكل الفقر والضعف والصعوبات الاقتصادية عوامل توتر في المجتمع المحلي وفي البيت، مما يؤدي إلى ارتفاع إمكانية وقوع حالات العنف، بما في ذلك العنف الأسري. وعندما تجد الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، قد يُضطر الأطفال إلى الانقطاع عن الدراسة للمساهمة في دخل الأسرة؛ وقد تكون الفتيات معرضات للضلوع في أنشطة اقتصادية خطرة، بما في ذلك خدمة المنازل والتسول والاستغلال الجنسي؛ أو أنهن قد يُجبَرن على الزواج، علما بأن إمكانية الزواج قبل سن 18 عاما هي ثلاث مرات أكبر في صفوف الفتيات الفقيرات(). 
	85 - ومن المرجَّح أن لا يستفيد الأطفال الذين ينشأون في الفقر من الخدمات الاجتماعية الأساسية الجيدة أو من المبادرات الوقائية الفعالة أو من آليات الحماية. وتزداد حدة هذه المشكلة بشكل خاص بالنسبة للأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، الذين كثيرا ما يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أماكن عامة غير صحية وخطرة وعنيفة حيث تتفشى الجرائم وتكاد تكون الحماية معدومة، واللذين يكونون معرضين لسوء معاملة دائمة من قبل السلطات أو يُجرَّمون بسبب سلوك يسلكونه بدافع الرغبة في البقاء، بما في ذلك بسبب التغيب عن المدرسة بدون إذن والتسول(). 
	86 - كما أن الأطفال ذوي الإعاقة معرّضون أكثر من غيرهم لخطر الاعتداء والإهمال والوصم والاستغلال. وفي حياتهم، كثيرا ما تقترن الإعاقة بالفقر والرعاية الصحية السيئة وسوء التغذية والتهميش الاجتماعي. كما أن نسبة حالات الإعاقة أعلى في صفوف الأطفال المنتمين إلى أسر معيشية فقيرة، نظرا إلى أنهم يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات اجتماعية أساسية جيدة، وبالتالي يفتقدون فرص الكشف عن المرض وعلاجه والتعافي منه في مراحل مبكرة، وفرص المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية. ونظرا إلى أن أسر الأطفال ذوي الإعاقة تتحمل تكاليف طبية وتكاليف سكن ونقل إضافية، فإنها تفوّت على أنفسها فرصاً للعمل وتواجه التهميش وتصبح أكثر عُرضة للعنف. وعندما يودع الأطفال في المؤسسات، حيث تكون لديهم إمكانات محدودة للإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وطلب الجبر، يصبح الأطفال معرَّضين أكثر للعنف. 
	87 - ويشكل الفقر والعنف أيضا عنصرين تنطبع بهما حياة أغلبية الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب. وقد تسبب هذا الوباء في القضاء على شبكات الدعم الاجتماعي التقليدية، وهو كثيرا ما يرتبط بخطر التعرّض بدرجة أكبر إلى التهميش الاجتماعي، والوصم والتمييز، والانقطاع عن الدراسة، ومحدودية فرص الحصول على المعلومات والعلاج، في حين يمهد هذا الوباء الطريق لخطر التعرض بدرجة أكبر للعنف. كما أن الاغتصاب، وعنف العشير والاستغلال الجنسي، إلى جانب الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج بالإكراه، تزيد بدورها من احتمال التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية(). 
	88 - وكما يتأكد ذلك من الانكماش الاقتصادي الحالي، يتفاقم أثر هذه العوامل المتعددة في فترات الأزمات الاقتصادية. ومع أن البلدان المتدنية الدخل كانت في البداية بمنأى عن الأزمة المالية، فسرعان ما طالها أثرها نتيجة لتباطؤ التجارة الدولية، وشدة الضغوط على ميزانيات الحكومات والشكوك المتصلة بالمعونات الأجنبية. وحسب بعض الدراسات، أن العدد الإضافي من الأشخاص الذين وقعوا في بؤرة الفقر في عام 2009 يتراوح بين 50 مليون و 90 مليون شخص(). وقد تأثر الأطفال الضعفاء من هذه الأزمة بشكل خاص إذ تشير بعض التقديرات إلى أن عددا يصل إلى 000 50 رضيع توفوا في عام 2009 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لأسباب متصلة بالأزمة المالية العالمية(). وعلى مستوى الأسر المعيشية، أدى عدم استقرار فرص العمل والضغوط على الموارد، بما في ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود، إلى تفاقم وهن الأسر مع ازدياد خطر وقوع حالات توتر وعنف. 
	89 - وتقوم الدول المتقدمة اقتصاديا أيضا بخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل حاد وباتخاذ تدابير تقشف في الميزانية لخفض الدين القومي وإنعاش اقتصاداتها. وفي بعض الحالات، أدت التخفيضات في استحقاقات الأطفال في مجال التعليم إلى إعاقة قدرة الأسر على شراء الكتب المدرسية وتغطية تكاليف وجبات الطعام والنقل للأطفال في حين قد يكون عمل الأطفال في القطاع غير الرسمي وفي القطاع الزراعي آخذ في الازدياد نتيجة لتقلص دخل الأسر. وكما أشار إلى ذلك في الآونة الأخيرة مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، فإن ازدياد صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الأسر وارتفاع مستوى التوتر والضغط قد يؤديان إلى احتمال تعرض الأطفال إلى العنف الأسري بدرجة كبيرة، وهو أمر ينبغي رصده عن كثب(). 
	ألف - تغير المناخ والكوارث الطبيعية 
	90 - يحدث تغير المناخ والكوارث الطبيعية آثارا خطيرة على التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي، حيث يفاقمان ضعف المجتمعات المحلية، ويثقلان كاهل الخدمات الاجتماعية ونظم الدعم، ويولدان مستويات مرتفعة من الإجهاد في المجتمعات المحلية والأسر. وعندما يقترن هذا الوضع بانعدام الأمن الغذائي الحاد أو بقلة المياه، يمكنه أن يولد مستويات خطيرة من الاضطرابات الاجتماعية، مما يخل برفاه الأطفال ويعرضهم لأشد مخاطر الإهمال والإصابة وسوء المعاملة. 
	91 - ويمثل عدم اليقين المرتبط بالتشرد، وقلة الخيارات المتاحة للنجاة من المعاناة والضرورة الملحة لضمان البقاء على الحياة وتوليد الدخل للأسرة أهم العوامل الكامنة وراء العنف، والاضطراب النفسي، والانتهاك الجنسي، والاستغلال الاقتصادي للأطفال. وقد يزيد ضعف الحماية في أوقات الكوارث، مثل الفيضانات أو الزلازل، من خطر التخلي عن الأطفال، أو بيعهم أو الاتجار بهم، وقد يتسبب في زيادة مخاطر تورط المراهقين في نشاطات العصابات والعنف في الوسط الحضري. 
	باء - العنف المسلح والعنف داخل المجتمعات المحلية 
	92 - تزايدت في الآونة الأخيرة ضبابية الخطوط الفاصلة بين العنف السياسي والعنف الإجرامي وعنف الخلان، مما يتسبب في الخوف وانعدام الأمن والأذى داخل الأسر وفي المجتمع عموما. ويتعرض الأطفال بوجه خاص لمخاطر هذه الأشكال المتشابكة من العنف، سواء بصفتهم ضحايا أو شهودا. 
	93 - ويُقدَّر أن 000 526 شخص يموتون من جراء العنف كل سنة؛ ويحدث ذلك في الغالبية العظمى من الحالات في بيئات لا تشهد نزاعا قائما(). ويتعرض الشباب الذكور بشدة لمخاطر وقوعهم ضحايا القتل نظرا لمشاركتهم في الشجارات والعنف في الشوارع، وانضمامهم إلى العصابات، وحيازة الأسلحة وغير ذلك من الأفعال المحتمل أن تؤدي إلى العنف(). وتُستهدف النساء والفتيات بصورة رئيسية بعنف الخلان والعنف الجنساني، ويعد القتل المرتبط بالأسرة أهم أسباب وفيات الإناث في العديد من البلدان. 
	94 - وييسر ضعف سيادة القانون ورداءة أداء سلطات إنفاذ القانون استخدام الأسلحة الصغيرة، الذي يرتبط بدوره بمستويات عالية للقتل والجريمة المنظمة، ويمهد الطريق لثقافة الإفلات من العقاب وارتفاع مستويات العنف. 
	95 - وتخل أعمال العنف القاتلة وانعدام الأمن أيضا بالتنمية البشرية، حيث ترتبط بتفاقم مستويات الفقر والجوع، وانخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وارتفاع معدلات وفيات الرضع(). ويخل هذا النمط بالحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال، ويسهم في ارتفاع مستويات العنف العائلي، وقد يعيق الحصول على الخدمات الصحية، والتعليم والدعم الاجتماعي، مما يزيد من ضعف الأطفال وحرمانهم. 
	96 - ويعد الأطفال المنتمون إلى مجتمعات محلية محرومة أهدافا جذابة للأنشطة الإجرامية المنظمة. ومن خلال القسر أو الضغوط الاجتماعية أو الوعد بالمكافأة المالية، يتعرضون إلى مخاطر تجنيدهم ودفعهم إلى حيازة المخدرات أو الأسلحة أو نقلها، أو ارتكاب الجرائم الصغرى، أو التسول في الشوارع، أو التورط في أنشطة استغلالية أخرى. وفي نفس الوقت، بالنسبة للشباب الذين يفتقرون إلى فرص تعليمية واقتصادية حقيقية والذين يعيشون في أحياء تعاني من الاستبعاد والتهميش الاجتماعيين، قد يُنظر إلى المشاركة في ثقافة العصابات كسبيل لكسب المكانة والاعتراف؛ فحسَب بعض الدراسات، يحتمل أن ينتهي الأمر بما قد يبلغ 15 في المائة من مجموع الشباب في المجتمعات المتأثرة بالعصابات إلى الانضمام إلى عصابة، علما بأن سن الخامسة عشرة هو العمر العادي للانضمام(). 
	97 - واستنادا إلى هذه الخلفية، ولّد خوف الناس من عنف العصابات وجرائم الشباب ضغوطا اجتماعية تؤدي إلى تجريم الأطفال والمراهقين، مع الدعوة إلى تخفيض السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وإصدار أحكام بالسجن أطول أمدا. وقد رافق ذلك قيام وسائط الإعلام بوصم الأطفال المنتمين إلى المجموعات المحرومة ونشأة ثقافة تسامح حيال العنف المؤسسي ضدهم. 
	جيم - تكلفة العنف
	98 - يشكل العنف الذي يتفاقم بسبب الفقر والضعف، والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والعنف المسلح والجريمة المنظمة خطرا شديدا على بقاء الأطفال على قيد الحياة، وعلى صحتهم وتعليمهم ونمائهم. 
	99 - لكن العنف يتسبب في تكاليف باهظة للأسر المعيشية والمجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية تتجاوز التكلفة التي تتكبدها كل ضحية على حدة. وكما أشارت إلى ذلك دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية،
	”تؤدي تغطية التكاليف المباشرة للتصدي للعنف في إطار الخدمات الصحية والعدالة الجنائية والرعاية الاجتماعية إلى تحويل عدة بلايين من الدولارات عن الإنفاق المجتمعي البناء. وتشترك تكاليف العنف غير المباشرة الأكبر بكثير، والتي تنجم عن انخفاض الإنتاجية وضياع الاستثمار في التعليم في إبطاء التنمية الاقتصادية، وتزيد عدم المساواة الاجتماعية الاقتصادية، وتنخر رأس المال البشري والاجتماعي“(). 
	ولذلك يتسم الاستثمار في منع العنف بأهمية حاسمة، لا لكونه مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد فحسب، بل أيضا بمقومات الاقتصاد الجيد.
	خامسا - التطلع إلى المستقبل 
	100 - يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن النتائج المحققة والتقدم المحرز بدعم الممثلة الخاصة، وينتظر منه مساندة استعراض الولاية وتمويلها من جانب الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين(). 
	101 - وقد تميزت السنوات القليلة الماضية بالتزام موحد بمنع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه. وقد تعزز فهم تعرض الأطفال للعنف في حين اتُّخذت إجراءات استراتيجية لضمان حماية فعالة لهم، وساعدت تطورات سياساتية ومؤسسية معيارية هامة على النهوض بحماية الأطفال من العنف على الصعيد الوطني، إضافة إلى تنشيط الشبكات وإقامة شراكات جديدة لدعم الدعوة والتعبئة الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على متابعة توصيات الدراسة من جانب الحكومات والمنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 
	102 - ورغم التقدم الكبير المحرز، تحتاج هذه العملية إلى الرعاية من أجل ترجمة رؤية الدراسة إلى واقع، والتأكد من أن جذورها تترسخ وأنها تنتج تغييرا حقيقيا لكل الأطفال، وفي كل الأوقات. وكما أبرزت ذلك استنتاجات الاستقصاء العالمي، إن من الأهمية بمكان أن يتم الحفاظ على ما حُقق من إنجازات، والارتقاء بالمبادرات الإيجابية، وتوسيع نطاق ملكية هذه العملية الرامية إلى تحقيق تغيير اجتماعي. وعلى وجه الخصوص، من الضروري تجنب كل مخاطر تعثر الزخم الذي تم بلوغه في تنفيذ الدراسة أو السماح بأن تتناقص أهمية جدول الأعمال هذا بسبب تقارب الأولويات. 
	103 - ويظل لدى الممثلة الخاصة التزام قوي بدفع عجلة التقدم فيما يخص تحرر الأطفال من العنف. وتشكل النتائج المتحققة والدروس المستفادة على مدى السنوات الأولى من ولايتها أساسا متينا لمواصلة الاستثمارات، وإعادة تنشيط الجهود، ومعالجة الشواغل الناشئة، وتشجيع إحداث نقلة نوعية في حماية الأطفال من العنف. 
	104 - وستكتسي السنوات القليلة القادمة أهمية استراتيجية في السير قدما في ذلك الاتجاه، لكن إحراز التقدم سيتوقف على اتخاذ إجراءات عاجلة ومطردة، مع التشديد خاصة على أبعاد الأولويات التالية:
	ألف - دمج توصيات الدراسة في جدول أعمال السياسات الوطني 
	105 - كما أشير إلى ذلك في هذا التقرير، تظل الأولويات الثلاث للولاية أساس إحراز التقدم بخصوص جميع توصيات الدراسة، وقد حددت الحكومات في جميع المناطق تلك الأولويات كمجالات بالغة الأهمية ينبغي إحراز التقدم فيها. وعليه، تتمثل العناصر العاجلة والتي لا غنى عنها في جدول أعمال المستقبل في وضع جدول أعمال وطني شامل وجيّد التنسيق ووفير الموارد بشأن العنف ضد الأطفال، وفرض حظر قانوني صريح على جميع أشكال العنف في جميع الظروف، وتعزيزه بآليات مراعية للأطفال لإسداء المشورة والإبلاغ وتقديم الشكاوى، وتوحيد البحوث والبيانات ذات الصلة بالعنف. 
	باء - معالجة الشواغل الناشئة 
	106 - لا تتسم طائفة أشكال العنف ضد الأطفال بالركود، ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث حول الشواغل الناشئة ومعالجتها بجدية. ومن بين هذه الشواغل، سيكون من المهم استكشاف الفرص ومواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، ومنع ومعالجة تعرض الأطفال للعنف المسلح والجريمة المنظمة. 
	جيم - التصدي للعنف عبر مراحل حياة الأطفال 
	107 - يجب أن تراعي المبادرات المقبلة الاعتبارات الجنسانية، وأن تستنير بمنظورات الأطفال وتجاربهم، وأن تُكيَّف مع سير مراحل نموهم. ومن أجل منع العنف ضدهم خلال سنواتهم الأولى، سيظل الاستثمار في الرعاية الأبوية الإيجابية، وبرامج الزيارات المنزلية والرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة أمرا جوهريا. ومن أجل الاستفادة من دور الشباب وإمكاناتهم، ومنع وصمهم والتلاعب بهم في الحوادث العنيفة والأنشطة الإجرامية، سيكون لا بد من تزويدهم بالمهارات الحياتية والتعليم الجيد، ودعم مساهمتهم الفعلية في مجتمع يخلو من العنف. 
	دال - الاستثمار في حماية الأطفال الأكثر ضعفا 
	108 - يعد العنف بُعدا مألوفا في حياة الأطفال، فهو يحدث في أشكال وسياقات متنوعة وتنجم عنه عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال ونموهم. وينبغي أن تعالج الجهود الرامية إلى منع العنف والقضاء عليه تلك الديناميات وأن تستثمر في الإدماج الاجتماعي للفتيات والفتيان المعرضين لمخاطر معينة، والذين تقترن أبعاد الحرمان المتعددة لديهم بالتعرض التراكمي للعنف. ويظل تعزيز قدرة الأسر على حماية أطفالها والعناية بهم، ومنع التخلي عنهم، وإيداعهم في مرافق الرعاية السكنية أبعادا هامة في تلك العملية. 
	هاء - الإقرار بأن العنف من الأولويات والشواغل المتداخلة في خطة التنمية 
	109 - لا يحدث العنف في فراغ، بل إن عوامل هامة تم التطرق إليها في الفرع الرابع أعلاه، مثل الفقر وتدهور البيئة والجريمة المنظمة، تزيد من حدة خطر إهمال الأطفال وسوء معاملتهم والاعتداء عليهم. وعلى العكس من ذلك، تساهم حماية الأطفال من العنف في التقدم الاجتماعي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وإذ يتدارس المجتمع الدولي خطة التنمية العالمية لما بعد عام 2015، من المهم معالجة العنف بوصفه إحدى الأولويات والشواغل المتداخلة، بحيث يتم التسليم بالقيمة المركزية للكرامة الإنسانية للطفل، وتأمين الحماية لمن يعانون من شدة الحرمان، والحفاظ على حق الأطفال في التحرر من العنف. 
	110 - وتتطلع الممثلة الخاصة إلى مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين على المضي في تعزيز هذه الخطة الهامة، من أجل المساعدة على بناء عالم لا مكان فيه للعنف.

