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 الدورة السبعون
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 
    حقوق الطفل ومحايتها تعزيز

 التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال  
  

 موجز 
ر حملــةع عامـــة  69/157يــة العامـــة  َيعــر ه اــلا التقريـــر الســنوير و قـــا لقــرار اجلمع     

الرئيسية اليت شجعتها املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال      التطورات  عن
 ملواصلة وتوسيع نطاق اجلهود الرامية إىل ضمان حترر األطفال من العنف.
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 مقدمة -أوال  
يستعره الا التقريـر التطـورات الرئيسـية الـيت شـجعتها املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام           - 1

األطفال على كل من الصعيد العاملي واإلقليمـي والـوط ر ويقـدم حملـة عامـة       بشأن العنف ضد
 عن النتائج اليت حتققت يف محاية األطفال من العنف.

ــا كمدا   - ٢ ــؤدي دوراـ ــي تـ ــةر واـ ــة اخلاصـ ــتال املمثلـ ــدعو  وسـ ــتقلة تـ ــة ومسـ ــة عامليـ  عـ
ا مبواصـلة تعزيـز   مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضـا  عليهـار ملتزمـة التزامـا قويـ      منع إىل

 اجلهود الرامية إىل تسريع وترية التقدم احملرز يف اله العملية.
ة األطفــال مــن العنــف مــن موضــو   وعلــى مــدس الســنوات األوــرية تطــور  ــال محايــ   - ٣

ومغفل بقدر كبري ليصبح شاغال عامليا متناميا. ويف إطار املعايري الدوليـة ققـوق اإلنسـانر     وفي
ــة   ــف اتفاقي حقــوق الطفــل وبروتوكوليهــار واسترشــادا بدراســة األمــم املتحــدة بشــأن     مبــا يف كل

العنف ضد األطفالر  هناك إدراك املتزايـد لتعـر ه األطفـال للعنـفر والتزامـات مةعـزمزة بضـمان        
سالمتهم ومحايتهمر وجهود كبرية للتنفيل علـى الصـعيد الـوط  مـن أجـل حشـد الـدعم للوقايـة         

 .األطفال سلوكيات اليت تتغاضى عن العنف ضداملواقف والوالتصدي واملساعدة على تغيري 
ا وغــري منــتام واقاجــة امللحــة واــله تطــورات مبشــرةر غــري أن التقــدم ال يــزال بطي ــ  - ٤
ــ       إىل ــن العنــف . تتراجــع. وحســبما أبرزت ــة األطفــال م ــؤورار   محاي ــم املتحــدة م ــارير األم تق
ســنة  1٤ مــارام بــني ســنتني وكــل عــام يتعــره مــا يقــر  مــن بليــون طفــل تتــراو  أع   فــي

مليـون  تـاة ضـحية للعنـف العـاطفي       8٤للعقا  البدين من جانب من يتولون رعايتهم؛ وتقع 
اجلنسي على أيدي أزواجهـن أو شـركائهن؛ وال يـزال اال ـار باألطفـال يف حالـة        أو البدين أو

ــن     ــر م ــاطر إىل أكث ــدر ويصــل يف بعــط املن ــن الضــحايا  60تزاي ــة م ــر يف املائ ــيهم؛ املتع ف عل
يف املائــة مــن جــرائم القتــل علــى الصــعيد العــاملي يــؤنر علــى األطفــال دون ســن اخلامســة    8 و

 يف املائة منها يؤنر على الشبا  دون سن الثالنني. 50عشرةر يف حني أن ما يزيد على 
حنووو ملووال  ووا     -وحســبما أكدتــ  الدراســة العامليــة بشــأن العنــف ضــد األطفــال         - 5

ر . يعـــد وـــة وقـــت للتســـاال. ٢01٣أجرهتـــا املمثلـــة اخلاصـــة يف عـــام  ر الـــيت(1)العنووو  مووو 
األمهيـة مبكـان توطيـد املكاسـب الـيت حتققـتر واسـتيعا  الـدرود املسـتفادةر ومضـاعفة             من

. يســنمى  يــ  لكــل طفــل أن ينمــو اجلهــود الراميــة إىل تشــكيل عمليــة ديناميــة للتغــيري وبنــا  عــا 
علــى كــل الطفــل وعلــى التقــدم االجتمــاعي للبشــرية  مــأمن مــن العنــف.  تكلفــة التقــاع    يف

ك لتضــيع أصــبحت تتجــاوز مــا ّكــن حتمملــ . كمــا أن  رصــة التغــيري باتــت أقــر  مــن أن تةتــر  
__________ 

 .srsg.violenceagainstchildren.org/page/Global_Progress_Survey_2011متا  على الرابط:  (1) 
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إطـار إحيـا  امتمـع الـدوذ الـلكرس السـنوية العاشـرة للدراسـة          ر ويف٢016سةدس. ويف عام 
تكون محاية األطفال مـن العنـف   ر ينبغي أن ٢015وشروع  يف تنفيل وطة التنمية ملا بعد عام 

 يف صدارة وحمور إجرا ات السياسات العامة جلميع األمم.
 

 1اإلطار 
 أبرز معا. والية املمثلة اخلاصة

مــن وــالل القيــام    ســ  حقــوق اإلنســان قمايــة األطفــال مــن العنــف      توطيــد أ • 
ــام يف ــر التصـــــدير    ٢010 عـــ ــيت رمـــــت إىل حتقيـــ ــة الـــ ــاطالق اقملـــ ــاملي بـــ العـــ
الربوتوكولني االوتيـاريني امللحقـني باتفاقيـة حقـوق الطفـلر ىـا أدس إىل زيـادة         على

مطـــردة يف عـــدد التصـــديقات علـــى الربوتوكـــول االوتيـــاري بشـــأن بيـــع األطفـــال  
ــواد اإلباحيــ    ــا  ويف امل ــال يف البغ ــا    واســتغالل األطف ــاك حالي ــز النف ــلي دوــل حي ةر ال

اجلديـدةر مبـا يف كلـف الربوتوكـول      بلدا؛ ومن والل تعزيـز املعـايري الدوليـة    169 يف
ــدت البالغــاتر واتفا    ــاجرا  تق ــر ب ــاري املتعل ــم    االوتي ــة رق ــة منامــة العمــل الدولي قي

ــم    ٢011) 189 ــتراتيجيات األمـ ــينير واسـ ــال املتلـ ــر للعمـ ــل الالئـ ــة بالعمـ ( املتعلقـ
ــة للقضــا  علــى العنــف ضــد األطفــال يف      ــة النموكجي  ــال املتحــدة وتــدابرياا العملي

 .69/19٤رّة والعدالة اجلنائيةر اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قراراا اجل منع
مـن وـالل    زيادة الوعي وترسيخ املعارف ملنع العنف ضـد األطفـال والتصـدي لـ      • 

 .(٢)استضا ة مشـاورات دوليـة للاـربا  وإجـرا  بـون بشـأن املواضـيع االسـتراتيجية        
الدراسووا العاة ووا  اوونف العنوو     حنووو ملووال  ووا  موو  العنوو    ويشــمل كلــف دراســة  

ــة ملــا بعــد     األطفووا  ضوود ــرا عــن املشــاورات مــع األطفــال بشــأن وطــة التنمي ر وتقري
 دراســـات مواضـــيعية بشـــأن  موعـــة متنوعـــة مـــن املواضـــيعر  10ر و ٢015 عـــام
ــة اإلصــالحية لألطفــالر      يف مبــا ــةر والعدال كلــف العنــف يف املــدارد ويف ناــام العدال

ــي ا   ــيت تراع ــدت الشــكاوسر     واملشــورة ال ــات تق ــالا وتلي ــالر واإلب حتياجــات األطف
واقماية من املمارسات الضارةر والفرص واملاـاطر املرتبطـة بتكنولوجيـا املعلومـات     

ــاال مــواد مالئمــة لأل   ــاقر يف األمــن  واالتصــاالتر  ضــال عــن إنت طفــال إلبالغهــم ب
 .(٣)العنف ومتكينهم يف الا الصدد من
__________ 

 .srsg.violenceagainstchildren.org/knowledgeانار  (٢) 

ــرابطني:   (٣)  ــة علــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــ  srsg.violenceagainstchildren.org/publicationsمتاحــــــــــــــــــــــــــ
 .srsg.violenceagainstchildren.org/children-corner/materials و
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توطيد العمليات اإلقليمية الرامية إىل تنفيل التوصيات الـواردة يف الدراسـة بشـأن     • 
ــة املســتوس   مــن وــالل تناــيم ســبع م  العنــف ضــد األطفــال   ــة ر يع شــاورات إقليمي

ــو  تســيار       يف ــة وأمريكــا الوســطىر والبحــر الكــاري ر وجن ــاطر أمريكــا اجلنوبي من
ــة؛ وإ   ــار واملنطقــة العربي ــة؛ وعقــد   واحملــيط ادــادأر وأوروب صــدار ســتة تقــارير إقليمي

اجتماعات اسـتعراه دوريـة لتقيـيم التقـدم املــوحرز والتعجيـل بـ ؛ واستضـا ة  ـ           
 اجتماعات مائدة مستديرة أقاليمية لتعزيز التعاون بشأن منع العنف والقضا  علي .

ــة     •  ــام املهمل ــة بشــأن  ــاالت االاتم ــدعوة العاملي ــم املتحــدة    ال ــادرات األم ــدعم مب ل
ــا       اجل ــة يف قراريه ــة العام ــ  اجلمعي ــلي قدمت ــب ال ــف الطل ــا يف كل ــدةر مب  69/158دي

إلجـرا  دراسـة    69/157إلعداد تقرير بشأن محاية األطفال مـن تسـلط األقـرانر و    
عامليـة بشـأن األطفـال احملـرومني مـن حريتــهم؛ والقـرار الـلي اعتمـده  لـ  حقــوق          

بري مسـتقل يعـأ بـأن يتسـنمى     بشأن إنشـا  واليـة جديـدة خلـ     ٢8/6اإلنسان يف قراره 
 لألشااص املصابني باملهر التمتمع بقوق اإلنسان.

تعزيز إقامة حتالف متنـام بـني اقكومـات واملؤسسـات الوطنيـة ومنامـات امتمـع         • 
باعتبــار كلــف املـدين واملنامــات الدينيــة واألوسـاد األكادّيــة وشــبكات األطفـال    

ة تعب ــة األعمــال واالســتثمارات يف إطــار واليــ ا ااــا رئيســيا جلهــود الــدعوة العامليــة 
 ال محاية األطفال من العنف وتقدت الدعم جلهـود التنفيـل الوطنيـةر بسـبل منـها       يف

 .٢009بلدا منل عام  60بعثة إىل  1٣0إيفاد ما يزيد على 
 
  
التقـدم  واسترشد جدول أعمال املمثلة اخلاصة بأربع أولويات استراتيجيةر اي: تعزيز  - 6

احملرز وإدماال التوصيات الواردة يف الدراسـة بشـأن العنـف ضـد األطفـال يف وطـة السياسـات        
العاملة؛ وتعزيز العمليات اإلقليمية لتعضيد محاية األطفال من العنف؛ وضـمان إبـراز موضـو     

ــة      ــة العامليــة؛ ومعاجل ــال يف وطــة التنمي ــف ضــد األطف الشــواغل املســتجدةر الــيت تشــمل     العن
ــف ا    ٢015 عــام يف ــال املتضــررين مــن العن ــى األطف ــز عل ــة.  التركي ــات احمللي ملســلح يف امتمع

 تستعرهر يف الفرو  أدناهر التقدم احملرز يف تنفيل تلف اخلطة ادامة. واي
 

تعزيز التقدم احملرز وتعمـيم التوصـيات الـواردة يف دراسـة األمـم املتحـدة        -نانيا  
 ت الوطنيةبشأن العنف ضد األطفال يف وطط السياسا

لقد أتا  إحيـا  الـلكرس اخلامسـة والعشـرين العتمـاد اجلمعيـة العامـة اتفاقيـة حقـوق           - 7
 الطفــل و ــتح بــا  التوقيــع عليهــا والتصــدير عليهــا واالنضــمام إليهــا يف تشــرين الثــاين/نو مرب 
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 رصا كبرية لتعب ة الـدعم قمايـة األطفـال مـن العنـف يف امـاالت كات األولويـة الـيت          ٢01٤
ــى تنشــيط        حــ ــا. عل ــع أتــا  الع ــيت نةاأمــت يف مجي ــد ســاعدت املناســبات ال ــة. وق ددهتا الوالي

الشبكاتر وإقامة شراكات جديدةر وتشجيع شن محالت هتدف إىل منع العنف وبيـان تـأنريه   
علـى وــو األطفـال ور ــااهم. وقـد أ ضــى كلـف إىل تعزيــز الـدعم إلدوــال إصـالحات قانونيــة       

يد البيانات والبحون بغية منع العنف ضد األطفـال والتصـدي لـ .    وسياساتيةر ومن أجل توح
 ونتيجة لللفر  قد حتققت نتائج ملموسة.

 
 اخلطط الوطنية للقضا  على العنف ضد األطفال -ألف  

بلـدا يف الوقـت اقاضـر وطـط متعـددة       90على الصعيد الوط ر لدس مـا يزيـد علـى     - 8
طفـال والتصـدي دـار واـو ضـعف مـا كـان عليـ          القطاعات ملنع مجيع أشكال العنـف ضـد األ  

. وقــد  ــل كلــف يف األونــة األوــرية إكــوادور وإندونيســيا واجلمهوريــة  ٢006العــدد يف عــام 
ــا      ــة تتاني ــرر ومجهوري ــة يف أمريكــا الوســطى تعتمــد وريطــة طري ــةر واــي أول دول الدومينيكي

 املتحدة وغانا والنرويج.
يف تعزيـــز العمـــل املنســـر  يمـــا   يـــة بالغـــةوتكتســـي اخلطـــط املتعـــددة القطاعـــات أمه  - 9
ــني ــني املؤسســات        ب ــ زر ب ــز الت ــة؛ وتعزي ــة واحمللي ــني الســلطات املركزي ــة وب اإلدارات اقكومي

والتغلب على العمل بانعزال عن بعضها البعطر مع اخلطر الـلي يكمـن يف التالـي عـن أكثـر      
 األطفال ضعفا؛ وإجياد املوارد الالزمة للتنفيل.

ــة وتةــدعم    ويف بعــط  - 10 ــة الوطني البلــدانر تشــكل اخلطــة عنصــرا أساســيا يف وطــة التنمي
بالبحون اليت كشفت عن حجم تعـره األطفـال للعنـف. وتتـيح اخلطـةر الـيت تقوداـا سـلطة         
ر يعة املستوس وتنفلاا اي ة مشتركة بني اإلداراتر جنبا إىل جنب مع امتمع املـدينر مرجعـا   

احمللية. كمـا أصـدرت بعـط اقكومـات مبـادأ توجيهيـة       أساسيا ألعمال السلطات املركزية و
إلدراال محاية الطفل يف امليزانية بغية تو ري متويل ّكن التنبؤ ب  للتنفيـل. ويـرد وصـف السياسـة     

 أدناه. ٢اليت اعتمداا حكومة غانا مؤورا يف اإلطار 
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 ٢اإلطار 

 ٢015سياسة غانا يف  ال رعاية الطفل واألسرة لعام 
ر علــى منــع ٢015السياســة اجلديــدةر الــيت أطلقهــا رئــي  غانــا يف متوز/يوليــ   تركــز  

ــهم واســتغالدم. وســتتوىل وزارة الشــؤون اجلنســانية      العنــف ضــد األطفــال وإســا ة معاملت
ــير عمليـــ     ــادة وتنسـ ــة قيـ ــة االجتماعيـ ــال واقمايـ ــتند    واألطفـ ــيت تسـ ــةر الـ ــل السياسـ ة تنفيـ

 مشاورات مكثفة وأبان اامة. إىل
ــة الطفــل    وتســعى   ــد التناــيم والتنســير لرعاي السياســة اجلديــدة إىل وضــع ايكــل جي

واألسرة من أجل النهوه بر اه األطفال ومنـع اإليـلا  ومحايـة األطفـال مـن مجيـع أشـكال        
 العنف وإسا ة املعاملة واإلمهال واالستغالل.

رة وأاداف السياسة الرئيسيةر اي: )أ( تصميم برامج وأنشـطة لرعايـة الطفـل واألسـ     
بغية منع العنف ضد األطفال ومحايتهم من  مبزيد من الفعاليـة؛ ) ( كفالـة التنسـير الفعـال     
لناــام رعايــة الطفــل واألســرة؛ )ال( متكــني األطفــال واألســر مــن حتســني  همهــم قــاالت    
االعتدا  واألول خبيارات ملنـع حـاالت اخلطـر والتصـدي دـا؛ )د( بنـا  قـدرات املؤسسـات         

ان جـودة اخلـدمات املقدمـة لألطفـال واألسـر يف كـل مـن املنـاطر         ومقدمي اخلـدمات لضـم  
( إصــال  القــوانني والسياســات القائمــة؛ )و( ضــمان تــو ري مــوارد  ـاقضــرية والريفيــة؛ )اــ

 كا ية لتسيري ناام رعاية الطفل واألسرة على مجيع املستويات.
والــدعوةر وتســلط وتشـدد السياســة علــى أمهيــة التنفيــل والرصــد والتقيــيم والبحــون   

و ري اقمايـــة الشـــاملة لألطفـــال الضـــو  علـــى ضـــرورة حتســـني ناـــام إدارة املعلومـــات لتـــ 
 والل إتاحة بيانات وأدلة أ ضل  يما يتعلر بتأنري اإلصال  املتوقع للناام. من
 
  

 تشريعات واضحة قار مجيع أشكال العنف ضد األطفال -با   
 اامة قار العنف ضـد األطفـال. ويف  شهدت السنة املاضية إدوال إصالحات تشريعية  - 11

املتعـددة   -األونة األوـريةر سـنت األرجنـتني وإسـتونيا وأنـدورا والربازيـل وبـنن وبوليفيـا )دولـة          
القوميــات( وســان مــارينو ومالطــة ونيكــاراغوا تشــريعات يف اــلا امــالر وتشــارف عــدة دول    

بلــدا حاــر قــانوين شــامل وصــريح جلميــع  ٤7ا ادــدف. واليــومر  لــدس أوــرس علــى حتقيــر اــل
 .٢006 ضعاف عما كان علي  العدد منل عامأشكال العنف ضد األطفالر بزيادة تبلغ نالنة أ
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ويةعد تقدت رسالة واضحة من والل التشريعات مسألة بالغة األمهية إلضفا  الشـرعية   - 1٢
تعب ــة الــدعم االجتمــاعي للتغــيريات يف التصــورات علــى اإلجــرا ات الــيت تتاــلاا الســلطات و

واملواقف والسلوك. ومع كلفر تستدعي الضرورة أيضا بلل جهود لسد الفجـوة بـني القـانون    
واملمارسةر ألن العنف يال يف كثري من األحيان مقبوال كممارسة لتربيـة األطفـالر وكشـكل    

يف األحكـام القضـائية. ودـلا     من أشكال التأديـب يف املـدارد ومؤسسـات الرعايـةر وكعقوبـة     
الســببر يشــفع العديــد مــن البلــدان اإلصــالحات التشــريعية بمــالت إعالميــة وأنشــطة تعب ــة   
اجتماعية من أجل حشد الدعم والتغلب على األعـراف االجتماعيـة الضـارة؛ وبـرامج للرعايـة      

مببـادرات التوجيـ    األبوية اإلجيابية والطفولة املبكـرة بغيـة التـرويح لتأديـب وـال مـن العنـف؛ و       
ــز      ــة إىل تعزيـ ــدرات الراميـ ــا  القـ ــة وبنـ ــايري األوالقيـ ــون   واملعـ ــلين يعملـ ــيني الـ ــارات املهنـ مهـ

ل امتمــع للعنــف وزيــادة الثقــة    األطفــال. وقــد أدت اــله اجلهــود إىل ابفــاه يف قبــو      مــع
أدنــاه لالصــالحات  ٤و  ٣اإلبــالا عــن اقــوادن املتصــلة بــ . ويــرد وصــف يف اإلطــارين    يف
 ريعية اليت أولت هبا حكومتا الربازيل ونيكاراغوا قار العنف ضد األطفال.التش
 

 ٣اإلطار 
 الربازيل تعدل قانوهنا اخلاص باألطفال واملرااقني

علــى قــانون األطفــال واملــرااقني    ر ٢01٤تقــر التعــديالت الــيت أدولــتر يف عــام      
ــة   يف ــيم والرعاي ــة   الربازيــلر بقــوق األطفــال واملــرااقني يف التعل ــة بدني دون التعــره لعقوب
ــن أشــكال التأد     أو ــة كشــكل م ــية أو مهين ــة قاس ــيم أو حتــت    معامل ــب واالنضــباد والتعل ي
كريعة أورسر سوا  كان كلف من جانب والديهم وأ ـراد أسـرهتم املمتـدة أو أشـااص      أي

ــدابري         ــل الت ــون تنفي ــلين يتول ــو فني العمــوميني ال ــل امل ــن قب ــهم؛ أو م توــرين مســؤولني عن
اعية والتعليميـة؛ أو مـن قبـل أي شـاك يةكلرـف برعايتـهم أو عالجهـم أو تعلـيمهم         االجتم

محايتــهم. وتشــمل التــدابري األوــرس املتووــاة لــدعم تنفيــل القــانون اإلحالــة إىل برنــامج     أو
قماية األسرة؛ وتوجي  حتليرات واإلحالة إىل دورات توجيهية وتعزيز اقمـالت التثقيفيـة؛   

مر؛ واختـاك مبـادرات لـدعم الرعايـة األبويـة والتعلـيم وحـل التاعـات         والتدريب امله  املسـت 
 دون اللجو  إىل العنف.
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 ٤اإلطار 

 نيكاراغوا توا ر على قانون األسرة اجلديد
 ٢80. وتسـلم املـادة   ٢015يدول قانون األسرة اجلديد حيز النفاك يف نيسان/أبريل  
ــ   ــراد     ”بأنمــ ــن أ ــ ــم مــ ــيا ر أو غرياــ ــاتر األ  أو األم أو األوصــ ــى عــ ــع علــ ــرة يقــ األســ
بنـةر املسـؤولية واقـر والواجـب     أشااص توـرين مسـؤولني قانونـا عـن االبـن أو اال      أي أو
أن يــو روار علــى تــو يتفــر مــع قــدرات الطفــل املتطــورةر التوجيــ  واإلرشــاد املالئمــني     يف

نيــة أو كرامتــ  النفســية والشاصــية للاطــرر  للطفــلر دون تعــريط صــحت  أو ســالمت  البد 
يستادموار يف أي  رف من الاروفر العقا  البدين أو أي نـو  مـن أنـوا  املعاملـة      وأال

املهينةر بوصفهما شكال من أشكال اإلصال  أو التأديـب. وتقـوم وزارة األسـرة والشـبا      
ويج ألشـكال إجيابيـة   واألطفالر بالتنسير مع املؤسسات اقكومية األوـرس وامتمـعر بـالتر   

 .“تفاعلية وغري عنيفة للتأديب كبدائل للعقا  البدين وغريه من أشكال التأديب املهني
 
  

 جودة البيانات واألبان املتعلقة بتعره األطفال للعنف -جيم  
تواصل بلل جهود كبرية لكشف النقا  عن األسبا  اجللرية للعنـف ضـد األطفـال     - 1٣

بلدا يف إجنـاز دراسـات استقصـائية وطنيـة شـاملة       15أ ريقيا وتسيار شر  والتصدي دا.  في 
 .(٤)عن األسر املعيشية جلمع البيانات عن تعره األطفال للعنف اجلنسي والبدين والعاطفي

ــاك تـــدابري عاجلـــة.         - 1٤ ــائية إىل ضـــرورة اختـ ــف الدراســـات االستقصـ ــري نتـــائج تلـ وتشـ
ــاة األطفــالر وتةــربز الفجــوة   تكشــف عــن مســتويات شــديدة للعنــف ترســم     هــي مالمــح حي
ــلين       بــني العــدد الكــبري مــن األطفــال املعرضــني للعنــف والعــدد احملــدود جــدا مــن الضــحايا ال

يلتمسون املساعدة والعدد األقل ملن يستفيدون من تلقي اخلدمات الالزمـة.  فـي سـبعة بلـدان     
يف املائـة مـن الفتيـات     ٢5 لتها الدراسات االستقصـائيةر علـى سـبيل املثـالر عـار أكثـر مـن        

يف املائـة  قـط مـن الضـحايا تلقـوا       10يف املائة مـن الفتيـان مـن العنـف اجلنسـير إال أن       10 و
 .(5)مؤازرة من اخلدمات االجتماعية

__________ 

طيـة الشـعبية وروانـدا وزامبيـا     إندونيسيا وأوغنـدا وبوتسـوانا ومجهوريـة تتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الو الدّقرا       (٤) 
 وزمبابوي وسوازيلند وكمبوديا وكوت ديفوار وكينيا ومالوي وموزامبير ونيجرييا.

انار التقرير األسبوعي عن حاالت املره والو اة اللي تصـدره مراكـز الواليـات املتحـدة ملكا حـة األمـراه        (5) 
 .www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6421a1.htmوالوقاية منها. واو متا  على الرابط: 
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تيح مجعة بيانات عن العنف ضد األطفالر تكـون مصـنمفة وصـادرة يف أواهنـا ومونوقـا      وي - 15
ا متينا لكسر حاجز الصمت احمليط مبسـألة العنـفر وحتفيـز    هبار وحتليُل ونشر اله البيانات أساس

الـــدعم للمبـــادرات الســـاعية النقـــال العـــامر وتشـــجيع تغـــيري املواقـــف والســـلوكياتر وحشـــد 
العنـــف. وباإلضـــا ة إىل كلـــفر ســـاعدت تلـــف اجلهـــود يف ضـــمان أن يســـتند وضـــع   منـــع إىل

زر وتقيـيم أنـر التـدابري و عاليتـها     السياسات وختصيك املـوارد إىل األدلـةر ويف رصـد التقـدم احملـر     
من حيث التكلفة. وباتبا  الا النهجر تستطيع الدول تكوين نارة شـاملة عـن معـدالت وقـو      

 .العنف جا  يف منعالعنف ضد األطفال وأنره التراكمير وبللف تةتا   رصة حقيقية للن
بط عملـها ارتباطـا   وتشكل البيانات واألبان إحدس أولويات املمثلة اخلاصة الـيت ارتـ   - 16

السـياقر شـاركت املمثلـة اخلاصـة     ونيقا بتلف اجلهود املبلولة علـى الصـعيد الـوط . ويف اـلا     
حكومة كمبوديا يف إطـالق دراسـتها االستقصـائية الشـاملةر واـي األوىل       ٢01٤هناية عام  يف

حكومـة   ٢015(؛ وشـاركت يف تكار/مـارد   5من نوعها يف منطقة شرق تسيا )انار اإلطار 
ــتها االستقصـــائية. ويف كـــال البلـــدينر ُأعـــدمت وطـــط السياســـات     مـــالوي يف إطـــالق دراسـ

 االستراتيجية باالستناد إىل بيانات الدراستني االستقصائيتني.
 

 5اإلطار 
 الدراسة االستقصائية عن العنف ضد األطفال يف كمبوديا

حكومـة كمبوديـا   ُأجنزت الدراسة االستقصائية عن العنف ضد األطفال بتكليف من  
ــم املت   ــة األمـ ــواردة يف دراسـ ــدعوة الـ ــها للـ ــتجابة منـ ــال   اسـ ــد األطفـ ــن العنـــف ضـ ــدة عـ حـ

البيانـات وإجــرا  األبـان علــى الصـعيد الـوط . وأجــرت الدراسـة االستقصــائيةر       مجـع  إىل
اليت رةومال دا بالتعـاون مـع منامـة األمـم املتحـدة للطفولـة )اليونيسـيف( ومراكـز الواليـات          

تضــم ىــثلني  كا حــة األمــراه والوقايــة منــهار جلنــة توجيهيــة متعــددة القطاعــات املتحــدة مل
الوزارات املاتصة واألجهزة اقكوميـة. وأسـفرت روابـط التعـاون املتينـة الـيت تكومنـت         من

مــن وــالل اللجنــة عــن إنشــا  بنيــة أساســية  عالــة للــتمكني مــن ترمجــة نتــائج الدراســة            
 االستقصائية إىل إجرا ات برنا ية.

وتقيدت الدراسة االستقصائية مببادأ توجيهية أوالقية صارمة  يمـا يتعلـر باألبـان     
اليت مت م أطفاالر يف أمور منها التماد موا قة الوالدين ومحايـة سـرية املشـاركني يف الوقـت     

ــلين  نفســ ر ووضــعت وطــة اســتجابة لتقــدت اإلحــاالت والــ    دعم لألطفــال املســتجوبني ال
ــان إزا  إجــرا  املقــ يشــعرون بالضــير أو عــ  قــد ــلين كشــفوا  دم األم ابالت الشاصــية أو ال
 حاالت عنف. عن
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رجـــة كـــبرية يف مرحلـــة الطفولـــةر وأبـــرزت النتـــائج املستالصـــة شـــيو  العنـــف بد  
يف املائـة مـن األطفـال مـن شـكل واحـد علـى األقـل مـن أشـكال            50يعاين أكثر من  حيث

عنـف البـدين والعـاطفي واجلنسـي     العنف قبل بلـوغهم سـن الثامنـة عشـرةر وتقـع حـوادن ال      
عدة مرات على األرجح. ويف كثري من األحيانر كـان األبـا  ومقـدمو الرعايـة واملدرسـون      
وغرياــم مــن أ ــراد األســرة البــالغني اــم املعتــدينر و. يقــم معاــم الضــحايا مــن األطفــال     

 باإلبالا عن االعتدا  اجلنسي أو طلب املساعدة من الدوائر املعنية.
ة مصادر القلر اليت كشـفتها الدراسـة االستقصـائيةر التزمـت اقكومـة بوضـع       وملعاجل 

تدابري تصدٍّ منسقة تشمل مجيع القطاعات كات الصلة واملهنيني اللين يعملون مـع األطفـال   
وأسرام. ومن االلتزامات األساسية املقطوعة وضعة وطة عمل وطنية مر قة ب ليـة متكاملـة   

ــات ورصــداا؛ ووضــع   ــة األطفــال مــن العنــف    جلمــع البيان ــة قماي وإنفــاك تشــريعات وطني
واإليلا ؛ والترويج لقـيم نبـل العنـف ولتغـيري التصـورات واملواقـف واملمارسـات مـن وـالل          
برامج التوعية والوقاية األولية؛ وتعمير الفهم ألعمال العنف يف أوسـاد البـالغني واألطفـال    

عنها؛ وإكسا  األطفـال القـدرة    وتعزيز القدرة على الكشف عن حاالت العنف واإلبالا
الشاصية على مواجهة العنف وتعزيز مشـاركتهم يف مجيـع املراحـل؛ وإنشـا  تليـة لالبـالا       

ــددة     ــقة متعـ ــم منسـ ــع ناـ ــال؛ ووضـ ــة لألطفـ ــاالت العنـــف   مالئمـ ــد حـ ــات لتحديـ القطاعـ
ــها؛ ووضــع قــدر أدر مــن املعــايري      علــى ــها وإحالت الصــعيدين الــوط  واحمللــي واإلبــالا عن
ــف      التنف ــاالت العنـ ــدي قـ ــك التصـ ــا اـ ــوالت  يمـ ــة والربوتوكـ ــادأ التوجيهيـ ــة واملبـ يليـ

لتستادمها جهات تقدت اخلدمات القانونية والصحية واالجتماعية؛ وجعل املـدارد واليـة   
مــن العنــف وتزويــد املــو فني باملعــارف واملهــارات األساســية الالزمــة ملنــع العنــف وحتديــد   

التصــدي دــا؛ وإوضــا  حتقيقــات الشــرطة إلجــرا ات   حاالتــ  وإحالتــها واإلبــالا عنــها و 
مالئمة لألطفال وتزويد مراكز الشـرطة بشـرطيات مكرمسـات تلقرـني التـدريب علـى إجـرا         

 املقابالت بكيفية تراعي الطفل.
 
  

 العنف بوصف  مصدر قلر رئيسي لألطفال -دال  
  يلــزم بــلل جهــود أكــرب ة الترحيــبر يف حــني ينبغــي أن تلقــى تلــف اإلجنــازات الكــبري   - 17

للتغلــب علــى االنتشــار الواســع للعنــف ضــد األطفــال وعلــى طابعــ  اخلفــي.  األطفــال يقاســون   
ويشــعرون  العنــف واــم يســاورام شــعور عميــر بــاخلوف وعــدم األمــان عنــد معاينتــهم العنــف  

 .باإلمهال والصدمات ويعانون من التاويف واإلكالل واالعتدا  اجلسدي واإليلا  واالستغالل
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وللعنف تأنري تراكمي على األطفالر واألطفال األشد إقصـا  اـم األكثـر معانـاة منـ ر       - 18
أساســـية كات نوعيــة جيـــدة تتـــيح   حيــث تقـــل  رصــهم لالســـتفادة مــن وـــدمات اجتماعيــة    

اقمايةر واستعادة عا يتـهمر وانـدماجهم مـن جديـد. ويف بعـط األحيـانر تتهـددام أيضـا          دم
 أعراف اجتماعية ضارة.

واألطفال األصغر سنا يكونون عرضة خلطـر العنـف بدرجـة كـبريةر وال سـيما عنـدما        - 19
يةدولون إىل مؤسسات الرعاية الداولية.  هـم يعتمـدون اعتمـادا شـديدا علـى مقـدمي الرعايـة        
يف ووام ور اامر وعند تعرضهم لالمهال أو اإلصابة أو االعتدا ر تكون قدرهتم علـى امـاارة   

املساعدة ضعيفة. وإكا كانوا حماطني مبااار العنف والتـوترر  قـد يعـانون    مبا حيدن دم وطلب 
 صــدمات عاطفيــة وأضــرارا صــحية تــدوم لوقــت طويــلر ومنــها إصــابة وــوام الــلا  بضــرر    

 ّكن عالج . ال
ومــع تقــدم األطفــال يف الســنر تســتمر األشــكال التراكميــة للعنــف يف رســم مالمــح     - ٢0

طر إرغــامهم علــى الــزواال املبكــر  عرضــة بشــكل كــبري ملاــا حيــاهتم اليوميــةر بيــث يكونــون  
الوقو  ضـحايا ملمارسـات أوـرس ضـارة أو لالسـتغالل يف عمـل مـا. ويف بعـط اقـاالتر           أو

يعاين األطفال من العنف أننا  احتجازام لفترات طويلة دون توجي  هتم إلـيهم البتـةر ويعـانون    
ر ؛ وقد يواجهون يف بعط البلـدان إصـدار   من  أحيانا مرد كوهنم مشردين وينامون يف الشوا

 عقوبات غري إنسانية يف حقهم كالرجم أو البتر أو السجن املؤبد أو اإلعدام.
ويفسر تفشي الا النمط من اقاالت األسبا  اليت  عل العنف ضد األطفال مصـدر   - ٢1

بالتعـاون  رتـ  املمثلـة اخلاصـةر    للشـبا . وقـد تـبني كلـف يف االسـتعراه الـلي أج       قلر رئيسـي 
نجـزة علـى شـبكة اإلنترنـت وأكثـر      شركا  مـن امتمـع املـدينر للدراسـات االستقصـائية امل      مع
 بشـأن وطـة التنميـة العامليـة     مشاورة وطنية عقـدت مـع األطفـال يف مجيـع أتـا  العـا.       80 من
طفـل يف العمليـةر وكانـت رســالتهم     800 000. وقـد شـارك أكثــر مـن    ٢015بعـد عـام    ملـا 

العنف يشكل عائقا كـبريا لنمـو الطفـلر ومـن الضـروري التعجيـل بوضـع        ”ن: واضحة واي أ
احـدس األولويـات وكمجـال يةنتاـر     ويف مجيـع املنـاطرر ا التشـديد علـى العنـف ك     “. حد ل !
 قادة العا. أن يتالوا تدابري عاجلة بشأن . من
األطفــال أننــا  وتلــف اــي أيضــا الرســالة الــيت تةنقــل إىل املمثلــة اخلاصــة عنــدما تلتقــي ب  - ٢٢

زياراهتا يف خمتلف أتا  العا.. إك يةعر  األطفـال عـن اإلحبـاد الشـديد بشـأن مـدس استشـرا         
اإلمهال واإليلا  واخلوف يف حياهتم. واملتضررون من العنف امتمعي جيدون أنفسـهم يقضـون   

ئفني أيامهم متوجمسني من التعره البتزاز واستغالل عصابات عنيفة وشـبكات إجراميـةر ووـا   
 من وصمهم بأهنم وطر على امتمعر ومن  رت الشرطة دم.
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كرامتــهم ونقتــهم بأنفســهم تتعــره ويف حــني يشــعر األطفــال بــاألكس جســديار  ــان   - ٢٣
ينــادون بــاألمن ليكــربوا وانقــني  أيضــا لشــروي عميقــة. واــم ينــادون بــاألمن والعدالــة. و  اــي
إليـلا  واالسـتغالل واألعمـال االنتقاميـة؛     أنفسهمر متمتعني بالسالمة واقمايـة مـن وطـر ا    من

وينادون بالعدالة قفظ حقوقهم ومعاملتهم معاملة عادلـة ومسـاندهتم يف مكا حتـهم لال ـالت     
 .من العقا 

غري أن معام األطفال جيدون أنفسهم دون معلومات عن مكـان ّكنـهم اللجـو  إليـ       - ٢٤
ماــااره اخلطــريةر وال تــزال    وعمــا جيــب  علــ  عنــدما يكونــون معرضــني خلطــر العنــف أو       

ن التعقيـــد ال تســـمح دـــم بفهمهـــا اإلجـــرا ات القانونيـــة أو الرىيـــة علـــى درجـــة شـــديدة مـــ 
ــى االســتعانة هبــا. ورغــ      أو ــدرة عل ــأن دــم الق ــا تضــعف    الشــعور ب ــادرا م م كــل الصــعا ر  ن
ة الاروف شجاعة األطفال وتصميمهم. ومن والل املناقشات املدرسية والـربامج اإلكاعيـ   اله

والتلفزيونية ومسر  الشار ر وكللفر أكثر  أكثرر من والل وسائط التواصل االجتمـاعير  
 يةطلع األطفال أقراهنم وأسرام على خماطر العنف ويدعون إىل إجياد حلول للوقاية من .

وتةربز توصيات األطفال قدرة اائلة على الصمود وعزما راسـاا علـى إككـا  الـوعير      - ٢5
ودعم الضحايا من األطفال يف اسـتعادة عا يتـهم وانـدماجهم مـن جديـد      وبث رو  التضامنر 

ــة للتعــرف   وإنصــا هم. واالســتما  إىل ترا  األطفــال وحــديثهم عــن  ــار    ــالغ األمهي ــر ب هبم أم
املاـاار اخلفيـة للعنـفر واألاـم مـن كلـف لنصـبح أكثـر اسـتعدادا ملنعـ ر ولنرصـد التقـدم              على

 وكللف تأنرياا. راللي حترزه اجلهود الوطنية
  

 توطيد العمليات اإلقليمية لتعزيز محاية األطفال من العنف -نالثا  
شــكلت املنامــات واملؤسســات اإلقليميــة جهــات حليفــة اســتراتيجية يف مبــادرات         - ٢6

الوقاية من العنف والقضا  علي . وأدس مـا كومنتـ  مـن روابـط تعـاون مـع املمثلـة اخلاصـة دوراع         
مســألة العنــف ضــد األطفــال يف صــلب وطــة السياســات اإلقليميــةر بغــره  أساســياع يف وضــع 

 تسريع إحراز التقدمر وتعزيز مسا لة الدولر وتقدت الدعم جلهود التنفيل الوطنية.
وأدس كلف بدوره إىل تعزيـز االلتزامـات اإلقليميـة املتعلقـة مبنـع العنـف والتصـدي لـ ر          - ٢7

العمليــات واملبــادرات اإلقليميــة. ويشــكل تضــمني   وإىل دمــج الشــواغل املســتمرة والناشــ ة يف 
اخلطِط اإلقليمية مسائَل كـالعنف يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة أو املمارسـات الضـارة أو العنـف        
اجلنســي أو الــدور الــلي تقــوم بــ  تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يف مكا حــة العنــفر  

  مثاال على التعاون الناجح.
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 ت اإلقليميةتوطيد االلتزاما -ألف  
ــد      - ٢8 ــة توطي ــة يف عملي ــام املاضــي أشــواد اام ــة.   ُقطعــت وــالل الع ــات اإلقليمي االلتزام
األمــريكتنير قــد ُكــرمد املــؤمتر اقــادي والعشــرون للبلــدان األمريكيــة املتعلــر باألطفــال      فــي

 ـات  الطفولة: هتي ـة بي ”واملرااقني اللي يتبع ملنامة الدول األمريكية واللي انعقد حتت شعار 
ر واستضــا ت  حكومــة الربازيــلر ملوضــو  محايــة األطفــال مــن العنــف يف ســياقات منــها  “تمنــة

قضا  األحدانر ومن االستغالل اجلنسي. وأكد املـؤمتر  ـددا التـزام القـارة باسـتادام دراسـة       
األمم املتحدة عن العنف ضد األطفـال باعتباراـا مرجعـا ال غـأ عنـ  يف اختـاك التـدابرير ومنـها         

 وضــع قــوانني ووطــط وبــرامج مةحكمــة علــى الصــعيد الــوط ر وتعب ــة املــوارد الكا يــةر  تــأمني
 .(6)وتوحيد البياناتر وتعزيز مبادرات التوعيةر وزيادة االستثمار يف الوقاية من العنف

ر وا قت اللجنة الدائمة املعنية باألطفال التابعـة للسـوق اجلنوبيـة    ٢015ويف أيار/مايو  - ٢9
 وضــع سياســة إقليميــة لتعزيــز التأديــب اإلجيــا. ومنــع العنــف. ويف متوز/يوليــ    املشــتركة علــى 

الكاريبيــة  ر أعــدمت  رقــة العمــل املعنيــة بقــوق الطفــل ومحايــة الطفــل التابعــة للجماعــة ٢015
ر ٢0٢0-٢015 ضــد األطفــال والقضــا  عليــ  للفتــرة  اســتراتيجيةع إقليميــة بشــأن منــع العنــف 
ــن     ــال م ــة األطف ــز محاي ــف لتعزي ــف كي الصــلة       وكل ــاطفي واجلنســي والعن ــدين والع العنــف الب

باستعمال شبكة اإلنترنـت. وشـرعت مناومـة التكامـل بـني دول أمريكـا الوسـطى يف صـياغة         
اتفاقية إقليمية للتصدي للعنف اجلنسـي ضـد األطفـالر مسترشـدة بعمليـة مناقشـة عـرب إقليميـة         

 تدعمةها املمثلة اخلاصة.
ــز حقــوق ا  ويف شــرق تســيار تعمــل الل  - ٣0 ــة بتعزي ــة املعني ملــرأة والطفــل التابعــة لرابطــة   جن
جنو  شرق تسيا على إعداد وطة عمل إقليمية بشأن القضا  على العنـف ضـد األطفـال     أمم

صـــادر عـــن الرابطـــة بشـــأن القضـــا  هبـــدف تعزيـــز تنفيـــل اإلعـــالن ال ٢0٣0-٢015للفتـــرة 
مـن جديـد االلتـزام اإلقليمـي     . وتؤكد اخلطـة  ٢01٣العنف ضد النسا  واألطفال يف عام  على

لر وتــو ر أساســا متينــا لتنفيــل  باهنــا  العنــف ضــد األطفــالر وحتــدد األولويــات الرئيســية للعمــ  
 .٢015التنمية املستدامة ملا بعد عام  وطة
ويف منطقة احمليط ادادأر استضاف رئـي   يجـي أول مـؤمتر يشـمل املنطقـة بأكملـها        - ٣1

شاركة مسؤولني حكوميني كبار ومنامات  تمعية ودينيـة  بشأن إهنا  العنف ضد األطفالر مب
بلدا من بلدان جـزر احملـيط ادـادأ. ورحـب      15ووربا  يف محاية األطفال وجهات ماتة من 

__________ 

-xxicongresopanamericano.org/wpاناــــر القــــرار املوحــــد الصــــادر عــــن املــــؤمترر واملتــــا  علــــى الــــرابط:   (6) 

content/uploads/2014/07/CPNNA-RES-1-XXI-14-Draft-UNified-Resolution-XXI-PCC-ENG.pdf. 
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ســتراتيجيات وبــرامج ملنــع العنــف     املــؤمتر بالــدعم املقــدم مــن املمثلــة اخلاصــةر واســتعره ا      
يدة يف تقدت اخلـدمات وزيـادُة ختصـيك    األطفال والتصدي ل ر مبا يف كلف املمارسات اجل ضد

املـواردر وإنشــا  حمــاكم لألسـرة وشــبكات لالحالــة واالسـتجابة يف قطاعــات الصــحة والتعلــيم    
والر اه االجتماعي. ودعا املشاركون إىل توطيـد القـوانني والسياسـاتر والتزمـوا بتعزيـز تـو ري       

 ادأ.أسر و تمعات بال عنف من أجل األطفال يف بلدان احمليط اد
ئـــد يف إعـــداد وقامــت مبـــادرة جنـــو  تســيا إلهنـــا  العنـــف ضـــد األطفــال بـــدور را    - ٣٢

  كامتانـــدو الـــداعي إىل العمـــل عمـــل إقليميـــة إلهنـــا  زواال األطفـــال ويف إصـــدار نـــدا  وطـــة
وضع حد لزواال األطفالر لالسرا  باحراز تقدم يف القضـا  علـى اـله املمارسـةر بسـبل       على

ملــدس توا ــر التشــريعات كات الصــلة مــع معــايري حقــوق اإلنســانر   منــها االســتعراه العاجــل 
ســنةر والتو يــر بــني القــوانني الــيت حتاــر زواال   18وحتديــد الســن األدر القانونيــة للــزواال بـــ  
 .(7)األطفال وقوانني محاية األطفال من العنف

ق وتواصل بلل اجلهود إلقامة صـالت تعـاون مـع األمـم واملؤسسـات األ ريقيـةر بطـر        - ٣٣
منها تقدت املمثلة اخلاصة الدعَم قملة االحتـاد األ ريقـي ملكا حـة زواال األطفـال. ويف معـره      
ــل ور ااــ ر        ــاق األ ريقــي ققــوق الطف ــلكرس اخلامســة والعشــرين العتمــاد امليث االحتفــال بال
اشتركت املمثلة اخلاصة مع االحتاد األ ريقير ومنتدس السياسـات مـن أجـل الطفـل األ ريقـير      

. ويسـتعره التقريـر التقـدم    (8)يسيف يف إعداد التقرير األ ريقي عن العنف ضد األطفـال واليون
احملرز إقليميا يف دراسة العنف ضد األطفالر ويوصي بوضـع وطـة عمـل للتصـدي للتحـديات      
املستمرة. ويستند التقرير إىل ما نةفل يف املنطقة من مبادرات بثيـةر ودراسـات استقصـائية عـن     

ر وسيسهم إسهاما كبريا يف املؤمتر عـن حالـة حقـوق الطفـل يف أ ريقيـار ومـؤمتر       األسر املعيشية
القمة للفتاة األ ريقية بشأن إهنا  زواال األطفالر ومن املقرر أن ينعقد كـال املـؤمترين يف أواوـر    

 .٢015عام 
تتعلـــر بقـــوق  ٢019-٢016و لـــ  أوروبـــا بصـــدد إعـــداد اســـتراتيجيت  للفتـــرة   - ٣٤

ــا   ــلر بابقــ ـــ  الطفــ ــى العنـ ــدة علــ ــبا بشــ ــز منصــ ــام   التركيــ ــال  ااتمــ ــالر وإيــ ــد األطفــ ف ضــ
ــا املم     وــاص ــيت أشــارت إليه ــر ال ــة للقل ــال    للمجــاالت الداعي ــة األطف ــي محاي ــة اخلاصــة وا ثل
 اإليلا  على اإلنترنت والعنف اجلنسي واملااطر املتزايدة املرتبطة باألزمة االقتصادية. من

__________ 

 .www.saievac.org/download/Thematic%20Area%20Resources/Child%20Marriage/RAP_Child_Marriage.pdf انار (7) 

ــرابط:    (8)  ــى الـ ــا  علـ -www.africanchildforum.org/rc1/index.php/component/sobipro/?pid=2&sid=115:theمتـ

african-report-on-violence-against-children&Itemid=0. 
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د األورو. وطــة عمــل تتعلــر بقــوق اإلنســان  ر اعتمــد االحتــا٢015ويف متوز/يوليــ   - ٣5
التزامـــ  باعمـــال حقـــوق الطفـــلر ر كـــرر  يهـــا تأكيـــد ٢019-٢015والدّقراطيـــة للفتـــرة 

ــكم ــة ا    ونـ ــة قمايـ ــنام الوطنيـ ــز الـ ــم تعزيـ ــى دعـ ــدير   علـ ــجع التصـ ــن العنـــفر وشـ ــل مـ لطفـ
 الربوتوكولني االوتياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل. على
 

 تعزيز التعاون األقاليمي - با  

ــنويا اجتمــا  مائــدة مســتديرة مــع املنامــات واملؤسســات          - ٣6 ــد املمثلــة اخلاصــة س تعق
وتسـريع وتـرية التقـدم احملـرز يف حتريـر األطفـال مـن ربقـة          اإلقليمية لتحسني التعاون األقـاليمي 

العنف. وأضحى املنتدس الر يع املستوس مبثابة تلية استراتيجيةر يف إطار األمـم املتحـدةر لتعزيـز    
ــح اخلــربات؛         ــدة؛ وتيســري تالق ــارف واملمارســات اجلي ــادل املع اقــوار بشــأن السياســات؛ وتب

حتديـد اال ااـات والتحـديات املــولحة؛ وتوحيـد القـوس       وتنسير اجلهود وتعزيز أوج  الت زر؛ و
 لتعزيز سالمة األطفال ومحايتهم.

ر استضاف  ل  أوروبا اجتما  املائدة املستديرة األقـاليمي اخلـام    ٢015ويف عام  - ٣7
اللي ُكرِّد ملوضو  القضا  علـى العنـف اجلنسـي ضـد األطفـالر مبـا يف كلـف العنـف املـرتبط          

(. وضــم االجتمــا  ىــثلني 6يــات املعلومــات واالتصــاالت )اناــر اإلطــار  باســتادام تكنولوج
واين منامات إقليمية ووربا  بارزين يف  االت محاية الطفل وجـرائم الفضـا  اإللكتـروين     عن

وسالمة األطفال على شبكة اإلنترنتر من اي ات حقوق اإلنسـانر واقكومـاتر واألوسـاد    
ين. وعةقد االجتمـا  مباشـرة عقـب مـؤمتر األوطبـود بشـأن       األكادّيةر ومنامات امتمع املد

التعـــاون يف مكا حـــة جـــرائم الفضـــا  اإللكتـــروينر الـــلي عقـــد يف جنيـــف يف حزيران/يونيـــ   
ــال   ٢015 ر واجتمــــا  للجنــــة األطــــراف يف اتفاقيــــة  لــــ  أوروبــــا بشــــأن محايــــة األطفــ
 االستغالل اجلنسي واالعتدا  اجلنسي )جلنة النزارويت(. من

وال يــزال العنــف اجلنســي موضــوعا حماطــا بالتســتر والكتمــان والوصــم بالعــارر بينمــا    - ٣8
يفتقــر األطفــال يف أكثــر األحيــان إىل األليــات األمنــة الــيت يســهل الوصــول إليهــا والــيت تراعــي   

 احتياجاهتم للحصول على املشورة واإلبالا عن تعرضهم للعنف وتقدت شكاواام.

ي تشـهده تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت حتـديات      ويطر  التطور السريع الـل  - ٣9
إضــا ية تزيــد مــن خمــاطر وقــو  صــغار الســن ضــحايا لالعتــدا  واالســتغالل اجلنســيني وتــؤدي 

ــيح      إىل ــاة. ويف الوقــت نفســ ر تت ــر يف تلــف اقــاالت وحماكمــة اجلن صــعوبات مجــة يف التحقي
ــا      ــن خمـ ــل مـ ــالر والتقليـ ــتمكني األطفـ ــدة لـ ــا جديـ ــا  رصـ ــدا   التكنولوجيـ ــهم لالعتـ طر تعرضـ

 اإلنترنتر وتعزيز التعاون عرب اقدود. عرب
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وأعر  املشاركون يف اجتما  املائدة املستديرة اخلام  عن قلقهم من انتشار العنـف   - ٤0
اجلنسي ضد األطفال وشدت ر وىا الف  من تنار طويلـة األمـد علـى األطفـال ضـحايا العنـفر       

تمــع مـن جرائـ . وباالتسـاق مــع مـا جـا  يف الدراسـة الــيت       والتكـاليف الباااـة الـيت يـد عها ام    
حتريــر طاقــات األطفــال الكامنــة واقــد مــن املاــاطر:  ”أصــدرهتا املمثلــة اخلاصــة حتــت عنــوان 

ــال     ــد األطفـ ــف ضـ ــتر والعنـ ــبكة اإلنترنـ ــاالتر وشـ ــات واالتصـ ــات املعلومـ ر (9)“تكنولوجيـ
ل األطفــال إىل تكنولوجيــات املشــاركون بضــرورة كفالــة التــوازن بــني تعزيــز سةــبل وصــو  أقــرم

املعلومــات واالتصــاالت واســتادامهار وضــمان ســالمتهم ومحايتــهم علــى شــبكة اإلنترنــت.     
ــددين        ــدس مكــرد ألصــحا  املصــلحة املتع ــة منت ــا  حتــالف واســع النطــاق وإقام ــوا ببن والتزم

 أجل تنفيل وطة رقمية تمنة وشاملة لتمكني األطفال. من
 

  6اإلطار 
 ٢015أبرز ما تناول  اجتما  املائدة املشتركة األقاليمي املعقود يف عام 

اتفر املشاركون على تعزيز التعاون يف  ال محاية األطفال من العنف اجلنسـير    
 :وعلى القيام مبا يلي

ــلاار       )أ(  ــة كات الصــلة وتنفي ــة واإلقليمي ــايري الدولي ــى املع تشــجيع التصــدير عل
شــكال العنــف اجلنســي ضــد األطفــال يعات الوطنيــة قاــر مجيــع أوزيــادة تعزيــز التشــر

مجيــع الســياقاتر مبــا يف كلــف االعتــدا  عــرب اإلنترنــت؛ وكفالــة محايــة األطفــال           يف
الضحايا ووصودم إىل سـبل االنتصـاف الفعالـة وإىل وـدمات التعـايف وإعـادة اإلدمـاال        

وليات اإلبـالا اإللزامـي   ومشاركتهم يف اإلجرا ات املراعية الحتياجاهتم؛ وحتديد مسـؤ 
عن املهنيني اللين يعملون مع أطفال ومنع تو يـف مـن أدينـوا منـهم بارتكـا  أعمـال       

ـــ     ــات التع ــالل تليـ ــن وـ ــرر مـ ــي؛ والتحقيـ ــف جنسـ ــا ر   عنـ ــد االقتضـ ــدوذر عنـ اون الـ
 ؛تثبت مسؤوليتهم عن ارتكا  تلف األعمال ومعاقبتهم من مع
ل املبـادرات اإلعالميـة والتثقيفيـة املراعيـة     االستثمار يف تدابري الوقايةر من وال ) ( 

 ؛لالعتبارات الثقا يةر والترويج للمواد املالئمة لألطفال إلككا  وعيهم وحتسني محايتهم
ــات        )ال(  ــدعمها توجيه ــث ت ــينير بي ــيني املعن ــدرات املهن ــا  ق حتســني أنشــطة بن

ــر      ــا اــك الكشــف املبك ــف  يم ــا يف كل ــها     واضــحةر مب ــدا  وحتويل ــن حــاالت االعت ع
املاتصنير ووضع معايري أوالقية بشأن إسدا  املشـورة لألطفـال وإجـرا  مقـابالت      إىل

__________ 

 .srsg.violenceagainstchildren.org/page/1154ّكن االطال  عليها على الرابط الشبكي التاذ:  (9) 
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 ؛معهمر وحتديد مسؤوليات اإلحالة واإلبالا اإللزامي
دعم متكني األطفال من والل املشاركة يف املبادرات املتالة عـرب اإلنترنـت     )د( 

 ؛درهتم على املقاومةحيلة األطفال وحتسني قدة من سعة ووارجهار واالستفا
إنشا  تلية تمنة يسهل الوصول إليها ومراعيـة الحتياجـات األطفـال إلسـدا       )اـ( 

املشورة إىل األطفال واإلبـالا عـن حـاالت العنـف وتقـدت الشـكاوسر وضـمان سـرية         
 ؛إجرا ات الدعاوس واحترام حر األطفال يف اخلصوصية

حـون وتـو ري البيانـات لالسترشـاد هبـا يف وضـع السياسـات        تعزيز إجرا  الب  )و( 
 .ولكشف النقا  عن العنف اجلنسي وتونير املمارسات اجليدة

    
 ٢015وضع محاية األطفال من العنف يف صلب وطة التنمية ملا بعد عام  -رابعا  

وشـاغال  ما  تئ االعتراف بمايـة األطفـال مـن العنـفر بوصـفها أولويـة قائمـة بـلاهتا          - ٤1
ر يشـكل أحـد أولويـات املمثلـة     ٢015مشتركا بني عدة قطاعات يف وطة التنمية ملا بعد عـام  

 اخلاصةر شأن  يف كلف شأن إدراال ترا  األطفال يف تلف العملية.

 وّتلف األطفال رؤية واضحة للمسـتقبل الـلي يصـبون إليـ  ألنفسـهم وألي شـاك       - ٤٢
 ة والية من مجيع أشكال العنف.تورر أال واي: التمتع بياة تمنة معا ا

ومـن أجــل االســتفادة مــن الكــم ادائــل للتوصــيات الــيت وردت مــن األطفــالر أجــرت   - ٤٣
ــة        ــة اخلاصــةر بالتعــاون مــع الشــركا  مــن امتمــع املــدينر استعراضــا للمشــاورات الوطني املمثل

العامليـــة.  والدراســـات االستقصـــائية اإللكترونيـــة الـــيت تناولـــت رؤيـــة األطفـــال خلطـــة التنميـــة
ملـاكا ينبغـي أن تكـون محايـة األطفـال مـن العنـف يف صـلب وطـة          ”أعاد التقريرر املعنـون   وقد

: استعراه املشاورات اليت دارت مـع األطفـال بشـأن وطـة التنميـة      ٢015التنمية ملا بعد عام 
 ر التأكيد على توق األطفال للتأنري يف اله العملية ادامة.(10)“٢015ملا بعد عام 

ومحاية األطفال من العنف اـي إحـدس مقتضـيات حقـوق اإلنسـانر واـير باإلضـا ة         - ٤٤
إىل كلفر وسيلة ككية قليلة التكلفة لالستثمار يف املستقبل الـلي يصـبو إليـ  اجلميـع. وقمايـة      

 األطفال من العنف تأنري مضاِعف تتوارن  األجيال ويعود بالنفع لعقود قادمة.

ف اقــدود.  هــو يتجــاوز حــدود نــو  اجلــن  والســن  والعنــف ضــد األطفــال ال يعــر - ٤5
والعــرق والثقا ــة والثــروة واجلغرا يــا. وحيــدن يف املــتل والشــار  واملدرســة ومكــان العمــلر    

__________ 

 .srsg.violenceagainstchildren.org/page/1153ّكن االطال  عليها على الرابط الشبكي التاذ:  (10) 
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مؤسســات العدالــة والرعايــةر وأيضــا علــى اإلنترنــت. ويشــكل العنــف مصــدر قلــر عــاملي   ويف
ل طفـلر ولكنـ  يـلاب    ألمـد علـى كـ   حقيقي. والرف العنـف ضـد الطفـل أنـرا اـائال طويـل ا      

أبعد من كلف ليضعف ُأسـ  التقـدم االجتمـاعي والتنميـة املسـتدامة. وحيـوِّل أمـواال طائلـة          إىل
مــن بنــد اإلنفــاق االجتمــاعير ويبطــئ وتــرية التنميــة االقتصــاديةر ويهــدر رأد املــال البشــري    

 .واالجتماعي لألمم

تصــادية باااــة. وتقــدر   ويــؤدي العنــف ضــد األطفــال إىل تكبــد امتمــع تكــاليف اق       - ٤6
دراســـة عامليـــة للعـــب  االقتصـــادي النـــاجم عـــن العنـــف اجلســـدي والنفســـي واجلنســـي     توـــر
املائـة   يف ٤ تريليونات دوالر يف السنةر أي ما يربو علـى  7التكاليف ّكن أن تصل إىل  اله أن

ف ضـد األطفـال   من الناتج احمللي اإلمجاذ العاملي. وو قا لليونيسيفر تقدر التكلفة السنوية للعنـ 
املائـة مـن النـاتج     يف ٢باليـني دوالرر أي مـا يعـادل     ٢09يف منطقة تسـيا واحملـيط ادـادأ مببلـغ     

ــة   ــف املنطقـ ــاذ لتلـ ــي اإلمجـ ــاليف ا  (11)احمللـ ــله التكـ ــة اـ ــد مقارنـ ــة  . وعنـ ــد املتأتيـ ــة بالفوائـ دائلـ
نـف ضـد األطفـالر    الع منـع  االستثمارات املتواضعة يف االستراتيجيات اليت أنبتت  عاليتـها يف  من

 .تةجمع األرا  على أن وة ضرورة أوالقية الختاك إجرا ات عاجلة

ــام        - ٤7 ــد عـ ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــأن وطـ ــة بشـ ــة الدوليـ ــة اقكوميـ ــددت العمليـ  ٢015وشـ
ــى ــرت        أن عل ــة املســتدامةر وأق ــر التنمي ــ  لتحقي ــر ال غــأ عن ــف أم ــن اخلــوف والعن التحــرر م
اغل كات األولويـة. أمـا األاـداف املتفـر عليهـا بشـأن       العنف ضد األطفال يةعد أحـد الشـو   بأن

القضا  على العنف ضد األطفال  هي قابلـة للتحقيـر والقيـاد ومالئمـة جلميـع البلـدان. ويةعـد        
تأنري الـدول األعضـا  ورأيهـا اقاسـم واضـطالعها بالتنفيـل عوامـل أساسـية يف الوقـت الـراان           

 لكفالة بلوا تلف األاداف.

حاجة إىل وضع مؤشرات قوية ملـدس انتشـار العنـف اجلنسـي والبـدين      وستكون اناك  - ٤8
والعاطفي ضد األطفال وشدة تعرضهم ل ر وكلف لقيـاد التقـدم احملـرز يف بلـوا الغايـات الـيت       
يتم اعتماداا. ويف الا الصددر ستواصل املمثلة اخلاصة الدعوة إىل تعزيز القـدرات اإلحصـائية   

دوات رصــد ســليمة لفهـم نطــاق العنـف ومــدس انتشــارهر   يف البلـدان وإىل وضــع منـهجيات وأ  
 .والتصدي ل 

ومع اعتماد وطة التنمية اجلديـدةر حيتـاال العـا. إىل املضـي يف سـبيل التنفيـلر وإعـداد         - ٤9
االســتراتيجيات األجنــع لبلــوا الغايــات اجلديــدة املتعلقــة بالقضــا  علــى العنــف ضــد األطفــالر   

عمليــة تتســم بالشــفا ية مــن أجــل رصــد التقــدم احملــرز.   وتــأمني املــوارد الكا يــةر واســتحدان  
__________ 

 .www.unicef.org/eapro/UNICEF_Child_Maltreatment_Research_Overview_FINAL.pdfانار  (11) 
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واناك بالفعل الكثري من األعمال اليت ّكن االستناد إليها. وعلى النحو املبني يف اـلا التقريـرر   
 ان عدد البلدان اليت لديها حاليا أطر تشريعية حتار العنف ضد األطفال ووطـط عمـل وطنيـة    

يــات جلمــع وحتليــل البيانــات ألغــراه التاطــيط   بشــأن الوقايــة مــن العنــف والتصــدي لــ  وتل  
والرصد ال ينفف يتزايد. وال بد من مواصلة تعزيز الا التقدم الرائع إىل أن تضع مجيع البلـدان  

 إطارا شامال للقضا  على العنف ضد األطفال.

ومن شأن إقامة شـراكة عامليـة إلهنـا  العنـف ضـد األطفـالر مـن وـالل حشـد الـدعم            - 50
النطــاق وتعب ــة مزيــد مــن التمويــلر أن تعطــي د عــة قويــة لتحقيــر كلــف ادــدف.            الواســع  
أيــدت املمثلــة اخلاصــة بقـوة اجلهــود الراميــة إىل إقامــة شـراكة عامليــةر وستواصــل تشــجيع    وقـد 
 املبادرة ادامة. اله
  

 محاية األطفال املتضررين من العنف املسلح يف امتمع احمللي -وامسا  

برزتـ  الدراسـة الـيت أجرهتـا األمـم املتحـدة بشـأن العنـف ضـد األطفـالر           على تو مـا أ  - 51
يوجد أي  تمع وال من العنف. غري أن وطر التعره للعنـفر سـوا  كـان ضـد األطفـال       ال

ــن غرياــا. ويف بعــط الســياقاتر        ــة م ــهمر أكــرب بكــثري يف بعــط امتمعــات احمللي أو مــن جانب
اولة علـى نطـاق واسـعر اختـل العنـف حاليـا أبعـادا        سيما تلف اليت تكون  يها األسلحة متد وال

 خميفة. وما زال الا املوضو  يتصدر قائمة أولويات والية املمثلة اخلاصة.

ويعـدم العنـف املسـلح يف امتمعـات احملليـة  ـاارة عامليـة معقـدة.  هـو غالبـا مـا يكـون              - 5٢
ة إىل التهديـد واإلراـا    مرتبطا باجلرّة املنامـةر حيـث تلجـأ جهـات  اعلـة غـري تابعـة للدولـ        

للسيطرة على أحيا  معينة يف املدن. وقد يتفاقم اـلا العنـف مـن جـرا  تغـري املنـاي والكـوارن        
الطبيعية والتداور البي ير اليت تعد كلـها مـن األسـبا  املؤديـة إىل احتـدام الـتا  علـى املـوارد         

أن يــؤدي تفجــر النمــو   الطبيعيــة وتشــجيع ادجــرة اجلماعيــة إىل املــدن وعــرب اقــدود. وّكــن   
واليـــة أو شـــب  واليـــة “ منـــاطر حماـــورة”اقضـــري وتـــداور املنـــاطر اقضـــرية إىل وجـــود 

وجود للدولة. وتيسر كل اـله العمليـات امتـداد اجلرّـة املنامـة عـرب حـدود البلـدانر          أي من
بينمـــا يســـاعد تزايـــد عوملـــة األســـواق غـــري املشـــروعة اجلماعـــات اإلجراميـــة علـــى الســـيطرة   

ألنشــطة اإلجراميــة. ويقــوه كلــف أســ  اقكــم وحيــب  األطفــال املهمشــني يف حلقــة  ا علــى
 مفرغة تقودام إىل مزيد من التهميش والعنف.

ــن        - 5٣ ــر م ــان أكث ــةر   ــف املســلح والتنمي ــف بشــأن العن ــا إلعــالن جني  500 000وو ق
ت يف املائــة مــن مجيــع الو يــا ٤٤شــاك ّوتــون ســنويا مــن جــرا  العنــفر ويةعــزس مــا نســبت  

جرا  العنف إىل األسلحة النارية. ومعام حوادن العنـف املسـلح حيـدن يف سـياق جـرائم       من
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يف املائة من الو يات النامجة عن العنـف يف البلـدان    8٤أو نزاعات شاصيةر وحيدن ما نسبت  
 اليت ال توجد  يها نزاعات دائرة.

مــع والعنـف املتصــل  وعـادة مـا يكــون انـاك تــرابط ونيـر بـني حــوادن العنـف يف امت       - 5٤
باألنشطة اإلجرامية والعنف اللي حيدن داول املتل. وتشيع اله اقـوادن اخلـوف وانعـدام    
األمن وتضر باألسر وامتمعات احمللية وامتمع عموما. واألطفـال اـم أكثـر مـن يتضـرر منـهار       

 سوا  كانوا ضحايا أم شهودا.

ألهنــم أكثــر نزوعــا مــن غرياــم       والفتيــان املرااقــون معرضــون بشــدة خلطــر القتــل       - 55
املشـــاركة يف أنشـــطة مـــن قبيـــل الشـــجار يف الشـــوار ر وجـــرائم الشـــار ر واالنتمـــا          إىل
ــل      إىل ــرب يتمثـ ــر األكـ ــان اخلطـ ــاتر  ـ ــبة إىل الفتيـ ــا بالنسـ ــلحة. أمـ ــازة األسـ ــاباتر وحيـ العصـ
 تعرضهن إىل العنف من ِقبل عةشرائهن. يف

 متارســها العصــاباتر مبــا يف كلــف االبتــزاز  وتةالــف املشــاركة يف أعمــال العنــف الــيت  - 56
ــرااقني.          ــال وامل ــى األطف ــدمرا عل ــرا م ــا ر أن ــل وحــاالت االوتف ــدين وجــرائم القت ــف الب والعن
وتقوه مشاركتهم يف تلف األعمال  رص حصودم على التعليم واخلدمات الصـحية والتر يـ    

والبقــا   يهــا وارتفــا  والــدعم االجتمــاعي؛ وتــرتبط بابفــاه مســتويات االلتحــاق باملــدارد  
 مستويات الفقر؛ وتفاِقم من وطر العنف املتذ وتعره األطفال ل .

ويف أغلـــب األحيـــانر يوصـــم أطفـــال األحيـــا  الفقـــرية أو املنـــاطر املعرو ـــة بنشـــاد    - 57
العصابات  يها بالعار ويةنار إليهم كجاتنير ىـا يزيـد مـن وطـر  ـرّهم واحتجـازامر وحيـد        

 تاحة قمايتهم وإعادة إدماجهم إدماجا حقيقيا يف امتمع.من اخليارات امل

وّكن أن تؤدي ادجرة إىل استفحال اله اقالة.  في البلدان املتـأنرةر يعـيش العديـد     - 58
مــن األطفــال مــع أحــد والــديهم  قــط أو بــدوهنمار ويف كــثري مــن اقــاالتر يســود اقرمــان      

ــني ــا     ب ــن ارتف ــانون م ــلين يع ــال ال ــرص اقصــول     اــؤال  األطف ــة   ــر وحمدودي ــدالت الفق مع
 اخلدمات االجتماعية اليت متنع حوادن العنف وتتيح التصدي دا. على

ويةعد أطفال األحيا  الفقرية اد ا مغريا لألنِشطة اإلجرامية املناَّمـة. واـم يتعرضـونر     - 59
لتجنيــــد ســــوا  بــــاإلكراه أو الضــــغط االجتمــــاعي أو الوعــــد باملكا ــــأة املاليــــةر إىل خمــــاطر ا

االســـتغالل يف حيـــازة املاـــدرات أو األســـلحة أو نقلـــهار أو ارتكـــا  اجلـــرائم الصـــغرسر  أو
 التسول يف الشوار ر أو التورد يف أنشطة استغاللية أورس. أو

ويغــلي وــوف النــاد مــن عنــف العصــابات واجلــرائم الــيت يرتكبــها الشــبا  تصــور     - 60
ــار        ــؤدي وصــمهم بالع ــال معرضــني للاطــرر وي ــال وطــرينر ال كأطف ــال كأطف اــؤال  األطف
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ــز التســامح مــع العنــف الــلي متارســ  مؤسســات الدولــة بقهــم.      يف وســائط اإلعــالم إىل تعزي
 اؤال  األطفال واملرااقنير ووفط السـن الـدنيا   املقابلر يولأد كلف ضغطا  تمعيا لتجرت ويف

 للمسؤولية اجلنائيةر و ره عقوبات سجن أطول أمدا.

وتتفاقم اله العملية بسـبب ضـعف سـيادة القـانونر وسـو  إنفـاك القـانونر والفسـادر          - 61
وانتشار اخلوف من االنتقامر ىا يؤدي إىل عدم اإلبالا عـن اجلـرائم وابفـاه عـدد اإلدانـات      

ولأد إحساسا عميقا باإل الت من العقا . ويزداد اـلا الـنمط وطـورة بوجـ  وـاص عنـدما       وي
يتعــره األطفــال واملرااقــون إىل عنــف الدولــةر الــلي ّارســ  ضــباد إنفــاك القــانون التــابعون   
للدولة أو حراد األمن اخلاصـون الـلين يتصـر ون مبوا قـة أجهـزة اقكومـة أو بتسـامح منـها.         

فـا  القسـري أو اإلعـدام وـارال نطـاق القضـا  أو التعـليب أو االحتجـاز         و عل حاالت االوت
ــاد         ــهم والتمــ ــة بمايتــ ــة الكفيلــ ــات الفعالــ ــال إىل األليــ ــؤال  األطفــ ــول اــ ــفي وصــ التعســ

ــبل ــرا يف غايـــة الصـــعوبة. وال يـــؤدي         سـ ــالت مـــن العقـــا  أمـ االنتصـــاف ومكا حـــة اإل ـ
مــن الضــحايا مــن اإلبــالا    إال إىل تعميــر الشــعور بــاخلوف الــلي ّنــع العديــد       كلــف كــل
 تعرضهم للعنف ويزيد من انعدام نقتهم يف ناام العدالة. عن

وللتصــدي دــله الشــواغل امللحــةر عقــدت املمثلــة اخلاصــةر بالتعــاون مــع اليونيســيف     - 6٢
ــ        ــينير يف متوز/يوليــ ــربا  دولــ ــع وــ ــاور مــ ــا للتشــ ــدورادر اجتماعــ ــة انــ ر ٢015وحكومــ

  يف  ــاالت حقــوق الطفــل ومنــع العنــف وحتديــد      تيغوســيغالبا. وضــم االجتمــا  وــربا    يف
ــة     ــةر واملؤسســات املســتقلة املعني األســلحةر مــن وكــاالت األمــم املتحــدةر واقكومــات الوطني
بقوق الطفلر وامتمع املدينر والزعما  الـدينينير واألوسـاد األكادّيـةر وقطـا  الشـركاتر      

همة ستسترشـد هبـا املمثلـة اخلاصـة     واألطفال والشبا . وأتا  االجتما  تو ري وجهات نار م
يف تقريراا املقبل عن محاية األطفال من العنف املسلح يف امتمع احمللي. و يما يلي بعط أبـرز  

 .املسائل اليت تناودا االجتما 
 

 العوامل اليت تسهم يف انتشار العنف املسلح يف امتمع احمللي - ألف 

انتشار العنف يف امتمع احمللير منـها الفقـرر والتمييـزر    تكمن العديد من العوامل ورا   - 6٣
واالستبعاد االجتماعير وانعـدام  ـرص اقصـول علـى اخلـدمات االجتماعيـةر وأوجـ  القصـور         

اقكـــمر وانتشـــار اجلرّـــة املنامـــة. ويتفـــاقم اـــلا الـــنمط مـــن جـــرا  تعـــاطي املاـــدرات    يف
ي غـري املـنامر ومشـاركة الشـبا      والكحولر وسهولة اقصول على األسلحةر والنمو اقضر

 يف األسواق غري املشروعة.
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ويقوم االستثمار يف تـدابري الوقايـة علـى ركيـزتنير مهـا: تـوا ر  هـم عـام للكيفيـة الـيت            - 6٤
 .(1٢)تعمل هبا اله العوامل ومعر ة حمددة للكيفية اليت تاهر هبا يف كل  تمع

 
 االستهالك الضار للمادرات والكحول  

ــة     ّكــن  - 65 ــة واملاــدرات علــى الو ــائف املعر ي ــؤنر اســتهالك املشــروبات الكحولي أن ي
والبدنية وعلى الصحة العقلية والتحكم اللايت والقدرة على تقييم املااطر.  قد يـزداد السـلوك   
ــا  املواجهـــــات.     ــو  املتعـــــاطني إىل العنـــــف أننـــ ــاطر جلـــ ــا يزيـــــد مـــــن خمـــ االنـــــد اعير ىـــ

راك عالمات اإلنلار يف اقاالت اليت تنطوي علـى خمـاطر   القدرة لديهم على إد يف ضعف وأي 
ّكـن أن جيعلــهم أاــدا ا ســهلة ملــرتك  العنــف. وّكــن أن تــؤدي معانــاة العنــف أو مشــاادت   

التعاطي الضار للكحول كوسـيلة مـن وسـائل التكيـف أو التـداوي الـلايت. وو قـا لدراسـة          إىل
يف املائــة مــن املــرااقني  ٣٤.1مــا نســبت  ر  ــان ٢01٤أجرهتــا منامــة الصــحة العامليــة يف عــام 

ــا ترتفــع األعــداد إىل مــا نســبت       15-19) ســنة( يتعــاطون الكحــول؛ ويف األمــريكتني وأوروب
. وقد أشار تقريـر توـر ملنامـة الصـحة العامليـة      (1٣)يف املائةر على التواذ 69.5يف املائة و  5٢

ــة مــن  ٢6إىل أن الكحــول تســهم بنســبة   ٢006يف عــام  اخلســائر يف األروا  بســبب  يف املائ
 .(1٤)يف املائة لالنان 16القتل يف السنة بني اللكور و 

ــة       - 66 ــا لألعــراف الثقا ي ــدر تبع وختتلــف أوــاد تعــاطي املاــدرات والكحــول بســب البل
ــا املاــدرات والكحــول         ــيت تكــون  يه ــاقم املشــكلة يف اقــاالت ال ــة. وتتف واألنامــة اقكومي

جريـت  لدس عصابات الشبا . وو قـا ملـا أ هرتـ  دراسـات أُ     والعنف جز ا من نقا ة الطقود
يف الواليات املتحدة األمريكيةر يشكرل الكحول عنصرا أساسيا مـن عناصـر نقا ـة العصـاباتر     
ــالعنف. وتنشــأ دائمــا مشــاجرات بــني أ ــراد العصــابات بعــد تعــاطي       ويــرتبط ارتباطــا ونيقــا ب

نقتــهم يف أنفسـهمر وبعـد كلــف مـن أجــل    الكحـول؛ إك يتناولونـ  قبــل القتـال مـن أجــل تعزيـز      
توطيد األواصر  يما بني أ راد العصابة. وو قا ملـا توصـل إليـ  البحـثر  ـان الكحـول والعنـف        

  .(15)أيضا شائعا االستادام يف طقود التنسيب إىل العصابات

__________ 

 Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience (Cambridge, United Kingdom, Cambridgeاناــــــــــــــــــــــــــر  (1٢) 

University Press, 2008)). 

 .(٢01٤)جنيفر  التقرير العاةي مل  احلالا ف ما يتصل  الكحو  والصحامنامة الصحة العامليةر  (1٣) 

 .(٢006)جنيفر  “بني الشبا  والكحول العنف”مليةر منامة الصحة العا (1٤) 

 Alcohol and violence in the lives of gang members“ر ”Geoffrey P. Hunt and Karen Joe Laidlerاناـــــــــــــــر  (15) 
 .Alcohol Research & Health vol. 25, No. 1 (2001))الكحول والعنف يف حياة أ راد العصابات(ر 
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 سهولة اقصول على األسلحة  
من األسـلحة الصـغرية   مليون قطعة سال   900تشري التقديرات إىل أن وجود حواذ  - 67

ــع أتــا  العــا.    ــراد يف مجي : أي مبعــدل قطعــة ســال  واحــدة   واألســلحة اخلفيفــة يف أيــدي األ 
ــة      لكــل ــا نســبت  قراب ــراد. ويوجــد م ــبعة أ  ــن األســلحة يف   75س ــة م ــدي  يف املائ ــا. يف أي  الع
 .(16)مدنيني أ راد
 املسدســـات تزيـــد وّثرـــل انتشـــار األســـلحة الناريـــة دا عـــا اامـــا الرتكـــا  العنـــف.  - 68
العنفر وحيثما تنشط املنامات اإلجراميةر تزدار التجارة يف األسـلحة أيضـا. ومتثـل      تف من

األحيـا  الفقـرية يف املـدن الكــربس أمـاكن مثاليـة لبيـع األســلحة بطريقـة غـري مشـروعة. وتيسِّــر          
اجلرّــة ســهولة اقصــول علــى األســلحة  نيــد األطفــال ألدا  أنشــطة حمفو ــة باملاــاطر لصــا   

ــراي        ــة ضــعيفة أو إكا حــدن ت ــازة األســلحة الناري ــة قي ــوانني النا م ــت الق املنامــة. وإكا كان
إنفاكاــار  ــان التجــارة املشــروعة يف األســلحة ّكــن أن تغــلي اال ــار غــري املشــرو  هبــار      يف
  األسلحة اليت حتاز بشكل قانوين تنتقل إىل أيدي مستعملني غري مأكون دم بيازهتار سـوا  ألن

 داول الوالية القضائية نفسها أو عرب اقدود.
 

 النمو اقضري غري املنام  
كــثريا مــا تفتقــر اقكومــات إىل املــوارد أو القــدرات الالزمــة للتعامــل مــع التوســع           - 69

اقضري غري املنامر أو استشرا  األحيا  الفقرية غـري املنامـة الناشـئ عـن ادجـرة مـن املنـاطر        
املدن. ومتيل األحيا  اليت تضم  ممعات كـبرية مـن األسـر املنافضـة الـدول      الريفية الفقرية إىل 

إىل أن ترتفع مستويات عـدم االسـتقرار السـك   يهـار ىـا يصـعمب علـى األ ـراد إقامـة روابـط           
اجتماعيــة وشــبكات للــدعم. وباتــت املنــاطر املفتقــرة إىل اخلــدمات األساســيةر أو الــيت ينعــدم   

د املؤسسي الرىـير منـاطر غـري تمنـة متامـا. وغالبـا مـا تكـون املـدن          يكاد ينعدم  يها الوجو أو
الــيت ترتفــع  يهــا مســتويات الفــوارق االقتصــادية ويتفشــى  يهــا الفقــر عرضــةع النعــدام األمــن      
ولالضطرابات السياسية وعدم االستقرارر ىا يؤدي إىل زيـادة اخلـوف والعنـفر وإىل تعـريط     

الضعف واقرمان اللـلين يعانيـان منـهما. واـلا يـؤدي       أمن األطفال ور ااهم للاطرر وتفاقم
ــروعة         ــري مشـ ــفة غـ ــول بصـ ــروعةر واقصـ ــري املشـ ــواق غـ ــو األسـ ــبة لنمـ ــة وصـ ــر بي ـ إىل ولـ

 األسلحةر و هور العصابات اإلجرامية. على

__________ 

ــر  (16)  ــام    Small Arms Survey 2007: Guns and the Cityاناـ ــغرية لعـ ــلحة الصـ ــا  األسـ ــال  ٢007)استقصـ : السـ
 .(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Pressواملدينة( )
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ويعيش ما يقدر بنحو بليون شاك يف  تمعات  قرية أو غرياا من امتمعـات احملليـة    - 70
ا من عدم االستقرار. وتزدار يف تلـف األمـاكن االقتصـادات غـري الرىيـةر      اليت تعاين قدرا كبري

ــاال املاــدرات واألســلحة والســلع        ــؤدي إنت ــا مــع األســواق غــري املشــروعة. وي ــدمج أحيان وتن
ــري ــري القانونيــةر         غ ــف األســواق غ ــا وتســويقها يف تل ــات واملعــادنر وتوزيعه األصــلية واملركب
با  املهمشـني يف املنـاطر اقضـريةر  ـيمكن اعتبـار      ج  نروات ضامة. و يما اـك الشـ   إىل

ــة(ر      املشــاركة يف اــله األســواق  رصــة لالنــدماال االقتصــادي )وإن كانــت  رصــة غــري قانوني
ــيلة لكســب    ــا وس ــرام”وأحيان ــلوكيات     “ االحت ــا تشــمل مشــاركتهم س ــثريا م ــدير. وك والتق

ة وعرضــها. وّكــن حمفو ــة باملاــاطرر مثــل تعــاطي املشــروبات الكحوليــة واســتادام األســلح 
 يؤدي ا ار الشبا  باملادرات غري املشروعة إىل زيادة استهالكهم الشاصي دا. أن
 

 األنر املباشر وغري املباشر للعنف املسلح على األطفال -با   
ــرا ســلبيا        - 71 ــف أن ــام االجتمــاعينير والر ــف املســلح يف امتمــع الســالم والوئ ــل العن يعرق

األطفال. ويؤنر على بي ة تنشـ ة الطفـلر يف املـتلر ويف املدرسـةر ويف اقـي؛      تراكميا يف حياة 
ــادة التحــديات الــيت تعــوق مكا حــة       ــرتبط بزي ــة؛ وي ويعــوق عمــل مؤسســات الصــحة والرعاي

 اإل الت من العقا .
وتشــمل األنــار املباشــرة للعنــف املســلح يف امتمــع احمللــي األضــراَر البدنيــة واألكس          - 7٢

جانـب اخلسـائر يف األروا . إك تـتقممك جـرائم القتـل وجـوه الشـبا . واسـتنادا          النفسير إىل
إىل بيانــات مكتــب األمــم املتحــدة املعــ  باملاــدرات واجلرّــةر يــلاب ضــحيَة جــرائم القتــل     

يف املائة من مجيع ضـحايا(ر وحيـدن    8ألف طفل دون سن اخلامسة عشرة كل سنة ) ٣6 تو
جــرائم القتــل يف أوســاد املــرااقني والشــبا  الــلين تتــراو   يف املائــة مــن مجيــع ٤٣مــا نســبت  

ــني   ــارام ب ــبت       ٢9و  15أعم ــا نس ــع م ــنة. وإمجــاالر يق ــل     ٤0س ــوادن القت ــن ح ــة م يف املائ
ــن      مــن ــرقم يقــر  م ــة؛ إالر أن اــلا ال ــال    70جــرا  األســلحة الناري ــني األطف ــة  يمــا ب يف املائ

باإلصـابات غـري املميتـةر  تشـري التقـديرات      والشبا  اللين قتلـوا يف األمـريكتني. و يمـا يتعلـر     
شــابا العــالال  ٤0و  ٢0أنــ  مقابــل كــل جرّــة واحــدة يةقتــل  يهــا شــا ر يتلقــى مــا بــني    إىل
 املستشفيات من جرا  العنف. يف
وإضا ة إىل األضرار املباشرة اليت يسـببها العنـف املسـلحر  ـان لـ  أنـرا نفسـيا ونقا يـا.          - 7٣

القســــري يف العصــــابات والشــــبكات اإلجراميــــة ويف اخلطــــف ولألســــلحة دور يف التجنيــــد 
واالعتــدا  واالســتغالل اجلنســي والتعــليب والتشــريد القســرير وغــري كلــف مــن االنتــهاكات    

 .اجلسيمة ققوق اإلنسان
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و ضــال عــن اإليــلا  املباشــر لألطفــالر  ــان اإلصــابات والو يــات النامجــة عــن العنــف    - 7٤
ــى األ    ــا عل ــا تنارا ــيطهم     املســلح يكــون د ــن األشــااص املوجــودين يف حم ــم م ــار ر وغريا ق

االجتماعي. وتسبب صـدمة  قـدان الوالـدين أو األحبـا  أو األقـران أو األصـدقا  أو القـدوات        
ــات         ــلين يعيشــون يف  تمع ــال ال ــي األطف ــا يةلف ــا م ــال. وغالب ــاة األطف ــةع يف حي ــيرياتع عميق تغ

ؤوليات رعايــة أشــقرائهمر وتــولري يســوداا العنــف أنفســهم  جــأة وقــد حتــتمم علــيهم حتممــل مســ 
ــم أنفســهم.        ــيمهم وتطــورام ا ــن ب التضــحية بتعل ــلاا  إىل العمــلر وم ــتلر وال شــؤون امل
وعالوة على كلـفر  ـيمكن أن يتـورد األطفـال يف عصـابات العنـف هبـدف اقمايـةر أو طلبـا          

 لالنتقام ىن يعتدي عليهمر وبللف يعرمضون أنفسهم خلطر أكرب.
القيادي االجتمـاعي الـلي تضـطلع بـ  املـدارد واملؤسسـات الصـحيةر         وبسبب الدور - 75

 اهنــا ّكــن أن تتعــره العتــدا ات وأن تســتادمها املنامــات العنيفــة للســيطرة علــى املنــاطر. 
وتلــف االعتــدا ات قــد تتــراو  مــا بــني الرشــوة ووطــف العــاملني  يهــا وبــني التهديــدات الــيت  

ؤسسات. و يمـا اـك األطفـالر  ـان كلـف يـنعك        تؤدي يف هناية املطاف إىل إغالق تلف امل
علــيهم شــعورا عميقــا بعــدم األمــان ويترتــب عليــ  أنــر ســل  يف قــدرهتم علــى الــتعلم والنمــا .   
وتستادم العصـابات املـدارَد أحيانـا لتجنيـد األطفـال يف صـفو ها بغـره التـورد يف أنشـطة          

دن العنـف املسـلح تسـتنفد    غري مشروعة. وعالوة على كلفر  ان اإلصابات النامجة عـن حـوا  
املوارد البشرية واملادية ملراكز الرعاية الصحيةر ىا حيد من قدراهتا علـى منـع املشـاكل الصـحية     

 األورس ومواجهتها.
 

 األطفال وعصابات الشبا  وشبكات اجلرّة املنامة -جيم  
ماعيــار مبــا أن العصــابات متثــل مــالكا لألطفــال والشــبا  واملــرااقني املهمشــني اجت        - 76
تلــف العصــابات قــد تكــون يف بدايــة األمــر  موعــات أقــران مــن املــرااقني غــري واضــعة     ــان

 لالشرافر ولكن بعضها يتال طابعا مؤسسيا يف األحيا  واملعازل والسجون.
وقد تغدو العصابات املؤسسية منشـ ت  اريـةع ضـمن االقتصـاد غـري الرىـير وتـرتبط         - 77

ملنامة الدوليـة. بيـد أنـ  لـي  كـل  موعـة شـبابية عصـابةع وليسـت          قلة منها باحتادات اجلرّة ا
كــل العصــابات متشـــاهبة.  العصــابات ليســـت عنيفــة مجيعهــار وال يـــرتبط باجلرّــة املنامـــة       

 .بعط منها سوس
ــة       - 78 ــة والشــعور باالنتمــا ر  ضــال عــن اقماي والعصــابات ّكــن أن متــنح الشــبا  ادوي

ــري أن الع  ــرام. غـ ــدير واالحتـ ــطة     والتقـ ــة بأنشـ ــون مرتبطـ ــا أن تكـ ــن أيضـ ــة ّكـ ــابات احملليـ صـ
مشــروعةر مبــا  يهــا االبتــزاز واال ــار باملاــدرات بطريقــة غــري مشــروعة والصــرا  بشــأن   غــري
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ــد تكــون       ــل أجــر. وق ــل مقاب ــاطرر وتصــلر يف اقــاالت القصــوسر إىل القت الســيطرة علــى املن
طنية الـيت تيسـر صـالهتا االقتصـادية     العصابات مرتبطة باجلماعات اإلجرامية العابرة للحدود الو

املتينة لتلف العصابات القيام بأنشطتها يف  ال اال ار بالبشر والسرقة املناَّمة وتوزيع البضـائع  
 غري املشروعة على نطاق واسع.

وســـلطت البحــــون الــــيت ُأجريـــت عــــن العصــــابات يف انـــدوراد بعــــط الضــــو      - 79
النضـمام إىل العصـابات أو تركهـا. إك يكـون االنضـمام      العوامل اليت حتدو باملرااقني إىل ا على

إىل العصابات مرجمحـا للشـبا  الـلين يغيـب والـداام ألسـبا  اقتصـاديةر مبـا يف كلـف نتيجـة           
للــهجرةر والــلين ال يكفلــهم وذر أمــر توــر. ويف إحــدس اجلماعــات الــيت ا درســهار تــبني         

ابة بــديال عـن األســرة. ويف مجاعــة  أ ـراد العصــابات الـلين  قــدوا والـديهمر يــرون يف العصـ     أن
أوــرسر كــان لألســبا  املاليــة دور أكــرب بكــثري لــدس أ ــراد العصــاباتر الــلين رأوا يف زعــيم   
العصــابة رئيســا يف العمــل. وإمجــاالر كانــت أكثــر األســبا  شــيوعا لتــرك العصــابة اــي والدة   

ل إىل حـي خمتلـفر   االبن الب كـرر والقلـر مـن التسـبب بالضـرر أل ـراد األسـرةر و رصـة االنتقـا         
 وااللتزام  اه امتمعر واملرور بتجربة روحانية.

ويشكرل األطفال واملرااقون اللين يعـانون مـن أوضـا  اشـة أاـدا ا سـهلة ملنامـات         - 80
اجلرّـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة الـــيت تتعامـــل باملركبـــات أو الســـلع املســـروقةر وباألســـلحة 

مبــا أن الفتيــان الصــغار يقومــون بــأدوار نانويــةر  ــاهنم  واملاــدراتر واملعــادن أو األشــااص. و
 يعتربون عمالة متاحة  يتعرضون ألوطار عنف مجة.

ــل     - 81  وتســتغل  ــارة املاــدرات عــادة األطفــال واملــرااقني يف أوطــر األنشــطةر مــن قبي
 مراقبة املنطقةر أو نقل املادرات وبيعها بالتجزئـةر أو السـرقة. وينتـهي األمـر بـبعط األطفـال      
إىل التورد يف أنشـطة إجراميـةر مبـا  يهـا اال ـار بالبشـر واالوتطـاف واالبتـزاز والقتـل مقابـل           
أجــر. وقــد يشــترك الفتيــان والفتيــات يف اال ــار بالبشــر منــل ســن مبكــرةر كــأدالر  أو مــراقبني  

خمربين. وبعد كلفر ّكن أن يةطلب منهم حراسة املاابئ السريةر ومنع عمليـات ادـرو ر    أو
 قا ّكن أن يةسلَّحوا ويشاركوا يف مهام أشد وطورة.والح
ويؤدي ابفاه مستوس "بيع املادرات بالتجزئـة" إىل ارتفـا  شـديد ملاـاطر تعـره       - 8٢

األطفال للعنف بسبب الصدامات علـى املنـاطرر أو محايـة البضـائعر أو بسـبب العقوبـات الـيت        
 ما او متوقع منهم. يوقعها هبم رؤساؤام البالغون  يما لو قصمروا يف أدا 

  



A/70/289 
 

 

15-13244 27/34 

 

 محاية األطفال من العنف املسلح يف امتمعات احمللية - دال 
ــى اوتطــاد         - 8٣ ــف عل ــرتبطني بأعمــال عن ــل إزا  الشــبا  امل ــا تؤكــد ردود الفع ــا م غالب
ر علـى الـرغم   “عصـابة ”تأديبية. والا األمر يةصاَدف واصـة عنـدما يكونـون منـتمني إىل      جهةنة
 ري  متييٍز بني مستويات املسؤولية داول اله اجلماعات.كلف يكون دون كب أن من
وقــــد أدس اــــلا النــــهج إىل تغلــــيظ العقوبــــات اجلنائيــــةر وإىل وفــــط اقــــد األدر  - 8٤
املسؤولية اجلنائيةر و رت املستويات الدنيا من التنايمات غري القانونيةر الـيت تتركـز  يهـا     لسن

ــرااقني املهمشــني. ويو    ــال وامل ــز     مشــاركة األطف ــاه قــب  امــرمني الشــبا  يف مراك جــد ا 
ــة          ــورطهم يف العصــابات اإلجرامي ــ  ت ــل مع ــا حيتم ــالغنير ى ــع الب ــا م ــةر وأحيان احتجــاز مكتا
املسيطرة على أحيائهم وارال جدران السجون. وبدال من أن يعزز كلـف الوقايـةر  انـ  يـؤدي     

 إىل مزيد من العنف.
سـم بالتعقدـد وتعـدد اجلوانـبر  مـن الضـروري       وملكا حة  اارة العنف املسلح الـيت تت  - 85

جدا وضع جدول أعمال شامل تةصـان  يـ  حقـوق اإلنسـانر ويةعـزهز  يـ  اإلدمـاال االجتمـاعي         
 والتنمية البشريةر وّكأن لأل راد أن يعيشوا بفضل  يف مأمن من اخلوف والعنف.

الر واسـتراتيجيات  وّكن حتقير كلف بتأمني نام مسا لة رادعـة وبي ـة سـلمية لألطفـ     - 86
للحد من االستادام الضار للكحول واألسلحة الناريةر ودعم السالمة العامةر وتـو ري إمكانيـة   

 اللجو  إىل القضا  وإجرا ات العدالة التصاقية. وتلف األبعاد جيري تناودا أدناه.
 

 امللتزمةتعزيز املسا لة عن حقوق الطفل وتدعيم وضع السياسات واإلجرا ات احمللية   
ــة        - 87 ــة األوــرس باملســؤولية األساســية للدول ــايري الدولي ــل واملع ــوق الطف ــة حق ــر  اتفاقي تِق
محايــة حقــوق الطفــل يف مجيــع األوقــاتر مبــا يف كلــف عنــدما تنطبــع حيــاة امتمــع احمللــي     عــن

 بالعنف وانعدام األمن واجلرّة. وتدعو إىل عملية تنفيل مطردة ومتواصلة.
نف املسلح يف امتمـع نيـل األطفـال ققـوقهمر مبـا يف كلـف اقـر يف حيـاة         ويقومه الع - 88

واليـــة مـــن العنـــف؛ ويف الســـالمة الشاصـــية؛ ويف اقمايـــة مـــن التمييـــز واإلمهـــال واإليـــلا    
واالستغالل؛ ويف الصحة والتعليم والتر يـ  واالسـتجمام؛ ويف حريـة التعـبري والتجمـع وتكـوين       

 لوصول إىل العدالة وسةبةل االنتصاف الفعالة واقماية القضائية.اجلمعيات وحرية التنقل؛ ويف ا
ويتعيمن على الدول اعتماد هنج واسع النطـاق ومتكامـل ملنـع العنـفر وقمايـة حقـوق        - 89

الطفــل ومصــاق  الفضــلى يف مجيــع القــراراتر مبــا يف كلــف وضــع مجيــع التــدابري القانونيــة           
 ةر وختطيطها وتنفيلاا وتقييمها.والسياسية اإلدارية واملتعلقة بامليزاني
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ويتحتمم على سياسات الدولـة معاجلـة األسـبا  اجللريـة للعنـف املسـلحر مبـا يف كلـف          - 90
اقرمان واالستبعاد االجتماعيان؛ واختاك نةهةـج مراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية مـن أجـل ضـمان        

ــاجهم؛      ــادة إدم ــايف الضــحايا وإع ــهمر وتع ــنني ومحايت ــات والب ــالت   ســالمة البن ومكا حــة اإل 
العقا . وال بـد أيضـا مـن اختـاك تـدابري محائيـة واصـة لألطفـال والشـبا  الـلين حيـاولون             من
العصــابات وادياكــل اإلجراميــة املنامــةر مــن أجــل التصــدي للماــاطر الــيت يواجهوهنــار    تــرك

 وتعزيز اخليارات الطويلة األجل إلعادة إدماجهم.
تـوا ر إرادة سياسـية حقيقيـة والتـزام بالعمـل بطريقـة        ويتوقف جنا  تلف التدابري علـى  - 91

منسقة على الصعيدين الوط  واحمللي.  اإلدارات املركزية والسلطات احمللية اي جهات  اعلـة  
ال غأ عنها تتبادل الدعم  يما بينهار مبـا يف كلـف مـا يتعامـل منـها باملسـائل املتعلقـة بالشـؤون         

عن العدالة وإنفاك القـانون والتاطـيط والتمويـل والتوسـع     االجتماعية والصحة والتعليمر  ضال 
اقضري. وملا كانت تسترشد باملعايري الدولية ققوق اإلنسانر وتقوم بتعب ـة التمويـل والـدعم    
الالزمني من مجيع املناطر وبتنسير خمتلف اجلهات الفاعلة بفعاليةر  هي تسـتطيع إقامـة أمـاكن    

نام اإلنلار املبكرر واملساعدة علـى حتويـل سـياقات العنـف     تمنة واقفاظ عليهار بوسائل منها 
 إىل بي ات حانية سلمية شاملة لألطفال وأسرام.

سـيما عنـدما حياـر     ويضفي وجود إطار قانوين متني الشرعيَة علـى تلـف العمليـةر وال    - 9٢
بوضو  مجيع أشكال تعنيف األطفال ويو ر تليات  عالـة لتقـدت املشـورة وإلحالـة األشـااص      

 املعرضني للاطرر  ضال عن اإلبالا عن حوادن العنف والتحقير  يها والتصدي دا.
ــات والبحــون الالزمــة للوقــوف علــى ماــاار وحــوادن      - 9٣ ــوا ر البيان وكلــف يقتضــي ت

العنف املسلحر من أجل رصد التقدم احملرز واألنر املترتب على األنشطة وتونير املبادرات الـيت  
 تؤدي و يفتها بالفعل.

ـــزاعات وحلدهــا إشــراَك مجيــع اجلهــات الفاعلــةر مبــا يف كلــف      - 9٤ ويقتضــي منــع نشــو  الن
األطفال والشبا . ويساعد اإلصغا  إىل  ار  األطفال وترائهم يف الكشف عن الوجـ  اخلفـي   
للعنف ويف الوقوف على التصورات واملواقف وأوـاد السـلوك الـيت قـد تسـاعد يف تزايـد أعمـال        

ــف. وتســاعد تر  ــا      العن ــة وبن ــى اســتحدان أدوات واســتراتيجيات  ضــلى للوقاي ــال عل ا  األطف
 .القدرة على املقاومةر وللمشورة واإلبالا وإعادة اإلدماالر ولتقييم األنر يف حياة األطفال

ومن املهم أيضا العمل مع املتورطني يف العصابات. وعلـى الـرغم مـن أنـ  يةناـر إلـيهم        - 95
ر  باإلمكان أن يصبحوا أطرا ا مـؤنرة ويسـاعدوا علـى تعـديل     على أهنم وارجون على القانون

  سلوك العصابة وعلى إحدان تغيري يف البي ات اليت يسوداا العنف.
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تمنة تتوا ر  يها الرعاية لألطفال    بنا  بي ات 
يــتعني أن تتــرجم املســا لة والقيــادة  يمــا يتعلــر باألطفــال إىل بي ــات تمنــة وواليــة           - 96
 زدم ومدارسهم وأحيائهم.العنف يف منا من
ويف معام األحيانر يكون مـتل األسـرة مكانـا يتـوا ر  يـ  األمـان واقمايـة والـتعلمر          - 97

ولكن ّكن أن يكون أيضاع مكانا يةشهد  ي  العنف ويتم حتمل  وإعادة إنتاج . وتسـاعد تنشـ ة   
ــرم  يهــا      ــفر وتةحت ــو مــن العن ــة وختل ــوا ر  يهــا الرعاي ــات تت حقــوق اإلنســانر   األطفــال يف بي 

منــع الــتا  املســلح يف امتمــع. وانــاك أمهيــة حيويــة للــدعم الــلي تقدمــ  الدولــة ل بــا     علــى
مســؤولياهتم املتعلقــة بتربيــة األطفــالر مــن وــالل السياســات االجتماعيــة وإتاحــة اخلــدمات  يف

ــا  اإلجي       ــة األبن ــادرات تربي ــن وــالل مب ــعر وم ــة اجلــودة للجمي ــة األساســية عالي ــة االجتماعي ابي
والتوجي  ملقدمي الرعاية لتعزيز مهاراهتم يف تنمية الطفلر والتأديب اخلاذ مـن العنـفر وتعزيـز    
املساواة بني اجلنسنير وادويات اللكورية اخلاليـة مـن العنـف. وتوجـد حاجـة إىل كلـف بوجـ         
 واص عندما ختشى األسر على سالمة أبنائهار أو حتتاال إىل الدعم ورأ  الصـدو  والوسـاطة  

 ولف أبوا  مغلقة للتغلب على املعاناة املرتبطة بالعنف امتمعي.
وتوجد للمدرسة أمهيـة واصـة يف ربـط األطفـال واألسـر واملعلمـني وّكـن أن تصـبح          - 98
املنــاطر النائيــة جســرا بــني مــتل الطفــل وامتمــع احمللــي. وتتمتــع املــدارد بامكانيــة  ريــدة     يف
 عم تغيري املواقف اليت تغط الطرف عن العنف.تعزيز السلوك غري العنيفر ود على
ــبر        - 99 ــى الغضـ ــيطرة علـ ــاطفر والسـ ــاعير والتعـ ــاال االجتمـ ــجيع اإلدمـ ــاعد تشـ ويسـ

ــا  حيــز للتعــايش      والوســاطةر وحــل التاعــات ســلميا يف املــدراد ويف امتمــع احمللــير علــى بن
طفـال املعرضـني   واقوارر ومعاجلـة اقـزنر والتغلـب علـى االوتال ـات والتـوتراتر ووصـم األ       

للمااطر. وتو ر املبادرات اليت تراعي اعتبارات العمر ونو  اجلن  والثقا ـة  رصـا لالسـتثمار    
يف إمكانـات الشــبا  واعتـزازام بأنفســهمر والتعــبري عـن التنــو ر واكتسـا  مهــارات العمــل     

 ياة.القيادي من والل الرياضة والفنونر وتقدت  رصة أ ضل يف التعليم ومسار خمتلف يف اق
وعندما تكون األحيا  واملدن تمنةر تكون لتلف اجلهود  رصة أكـرب للنجـا . وّكـن     - 100

ــة أكــرب         ــا  بفعالي ــن العق ــالت م ــال ومكا حــة اإل  ــة األطف ــف ومحاي ــع العن ــزام مبن ــز االلت تعزي
حتسن حوكمة املناطر اقضريةر والثقة يف السلطاتر والتحالفـات االسـتراتيجية مـع مجيـع      مع

  ــرص تمــعر وتليــات الرقابــة امتمعيــة وتصــميم املنــاطر اقضــرية علــى تــو حيــد مــن أجــزا  ام
 .لعنف واجلرّةا
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ويف امتمعات املتضررة من العنـف املسـلحر يناـر يف كـثري مـن األحيـان إىل األطفـال         - 101
والشبان من املناطر املهمشة باعتبارام هتديدا للمجتمع. والعنـف حيـرك اخلـوف مثلمـا حيركـ       

خلوفر ويرتبط أيضا ببي ة تتسامح مـع العنـفر وعـدم القـدرة علـى تسـوية التاعـات بطريقـة         ا
سلميةر وانعدام الثقة يف السلطاتر واخلوف من اإلبالار واو ما يؤدي بدوره إىل مسـتويات  

 مرتفعة من اإل الت من العقا .
ــيني      - 10٢ ــني املعنـ ــل بـ ــة والتفاعـ ــل والتوعيـ ــتراتيجيات التواصـ ــن اسـ ــأ عـ ــة وال غـ  والتعب ـ

ــدات والســلوكيات        ــف واملعتق ــيري يف املواق ــز التغ ــف اال ااــات وتعزي ــة تل ــة ملواجه االجتماعي
ــادة          ــا الق ــا  يه ــةر مب ــع يف العملي ــات امتم ــع قطاع ــة. وجيــب أن تشــارك مجي ــة واجلماعي الفردي

الم. احملليونر واجلماعات الدينيةر واجلمعيات املهنية واملدنيةر وقطا  األعمـالر ووسـائط اإلعـ   
و عليا ّكن أن تساام املنامات اإلعالمية أحيانا يف مناي اخلوف والوصـم واالشـتباهر ولكـن    

وكلف بـدعم اجلهـود الراميـة إىل معاجلـة التصـورات       رّكنها أيضا أن تصبح شريكا استراتيجيا
اخلاط ـــة وتغـــيري األعـــراف االجتماعيـــة الـــيت تغـــط الطـــرف عـــن العنـــف واجلرّـــة وتشـــجع   

وتكــون تلــف اجلهــود  عالــة بوجــ  وــاص عنــدما تشــارك   والســالم والتعــايش.الصــدو   رأ 
اجلهــات الفاعلــة يف محــالت عامــة لتعب ــة الـرأي العــام وحشــد مجيــع مســتويات اقكومــة   تلـف 

 لالستثمار يف اخلدمات املقدمة لألطفال وبنا  أحيا  تمنة.
 

 اقد من االستادام الضار للامور وتوا ر األسلحة  
ارتبــاد اخلمــور باألســلحة يف كــثري مــن األحيــان يف حــاالت العنــف امتمعــي. ياهــر  - 10٣
غأ عـن التـدابري الراميـة إىل اقـد مـن تـوا ر اخلمـور واسـتادامها الضـار مـن أجـل محايـة              وال

حقــوق األطفــال واقــد مــن العنــف املســلح يف امتمعــات احملليــة. وتشــمل االســتراتيجيات         
 د أدر للعمرر وتقييد ساعات بيع اخلمور وأماكنها.التقليدية ر ع األسعارر ووضع ح

وقد وضعت محالت كـبرية لتثقيـف اجلمهـور دعمـا لتغـيري األعـراف الثقا يـة املتعلقـة          - 10٤
عاليـــة حـــني تشـــمل  موعـــة بشـــر  اخلمـــور؛ وتكـــون دـــله اقمـــالت أقصـــى درجـــات الف 

زيـادة سـالمة امتمـع احمللـي     القطاعات وتكون جز ا من استراتيجية شـاملةر تشـمل    من خمتلفة
 .وإنفاك القانون

 رويزداــر اال ــار باألســلحة يف املنــاطر الــيت يوجــد  يهــا العنــف واجلرّــة املنامــة          - 105
يتطلب وضع اسـتراتيجيات شـاملة هتـدف إىل اجتثـان تـد ر األسـلحة الناريـة. ويتطلـب          واو

وتــدول الشــرطة واحملــاكمر اقــد مــن انتشــار األســلحة الناريــة وجــود أنامــة وطنيــة ودوليــةر   
ووعي اجلمهورر وبلل جهـود لـت  السـال . واـو يتطلـب أيضـا وجـود املسـؤولية واملسـا لة          
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القطــا  اخلــاصر مــن مصــنِّعي األســلحة الناريــة وبائعيهــا إىل شــركات األمــن اخلاصــةر الــيت  يف
 يزيد عدد أ راداا املسلحني على عدد أ راد الشرطة يف بعط البلدان.

ضرورة لوضع إطار قانوين متماسف إلجنا  اجلهود الراميـة إىل اقـد مـن انتشـار     ووة  - 106
األسلحة النارية ومنع العنف املسـلح. وينبغـي أن متنـع القـوانني إتاحـة اـله األسـلحة لألطفـال         
ــودا علــى األســلحة يف املــدارد وغرياــا مــن الســياقات االجتماعيــة الــيت ّكــن      وأن تفــره قي

ملاــاطر. وينبغــي أن حتــدد اــله التشــريعات معــايري عاليــة للســما    يتعــره  يهــا األطفــال  أن
باقتنا  األسلحة نارية أو امتالكها أو استادامها؛ وأن حتـد مـن عـدد وأنـوا  األسـلحة الناريـة       

ع للمسـا لة مـالكي األسـلحة املـروك     املسمو  هبا لف ات خمتلفة من املسـتادمني؛ وأن تةاضِـ  
 اللين ال يستطيعون استيفا  تلف املعايري من املسؤولية. دمر مع إبعاد األسلحة عن األشااص

وال يقل أمهية عن كلف تنايم عمليات نقـل األسـلحة الدوليـة. وقـد اعتمـدت معـايري        - 107
دوليــة مهمــة لتحقيــر اــلا ادــدفر مبــا يف كلــف يف كلــف برنــامج العمــل املتعلــر مبنــع اال ــار     

يفة من مجيع جوانب  ومكا حت  والقضـا  عليـ ر   املشرو  باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلف غري
والصــف الــدوذ لــتمكني الــدول مــن الكشــف عــن األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة            

املشـروعة وتعقبـها يف الوقـت املناسـب وبطريقـة مونـوق هبـا؛ وبروتوكـول مكا حـة صـنع            غري
ة غـري مشـروعةر املكمـل    األسلحة الناريةر وأجزائهار ومكوناهتار واللوريةر واال ار هبا بصـور 

 التفاقية األمم املتحدة ملكا حة اجلرّة املنامة عرب اقدود الوطنية؛ ومعاادة  ارة األسلحة.
كما ّثل تغيري املواقف  ـاه األسـلحة الناريـة اسـتراتيجية بالغـة األمهيـة للمنـع. وّثـل          - 108

مهمـة سـاعدت علـى زيـادة      تشجيع إقامـة منـاطر واليـة مـن األسـلحة الناريـة مبـادرة  تمعيـة        
الشــعور باألمــان واقــد مــن الطلقــات الناريــة يف الشــوار  واقــد مــن القبــول االجتمــاعي          
لألسلحة. والا النموكالر اللي تعـود ريـادة تطبيقـ  يف تسـعينات القـرن العشـرين إىل جنـو         

 أ ريقيار يطبر يف جزر سليمان والسلفادور وسرياليون وكولومبيا منل كلف اقني.
وّكن أن تؤدي اقمالت العامة والتعب ة االجتماعية إىل توعية اجلمهـور وتعزيـز التغي ـر     - 109

الثقايف  يما يتعلر بـامتالك األسـلحة الناريـة واسـتادامها. وتـرتبط بعـط املبـادرات بـالتطورات         
املتعلقــة باصــالحات القــوانني أو بــرامج مجــع األســلحة وتــدمرياا أو اقاــر علــى محــل األســلحة 

نارية. وعنـدما تسـتند إىل بيانـات وبـون سـليمةر  اهنـا ّكـن أن تسـاعد علـى بنـا  شـراكات            ال
 .قوية بني مجاعات الدعوةر والدوائر الدينيةر ومنامات حقوق اإلنسانر والشركات

وتةوجه  بعط اقمالت بصورة مباشرة إىل األطفال. وإىل جانـب املبـادرات املدرسـية     - 110
مة األطفال ومهاراهتم يف  ـال حـل التاعـات والتوعيـة بعنـف األسـلحة       الرامية إىل حتسني سال
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ــة          ــة كأعمــال  ني ــدوير لعــب األســلحة الناري ــادة ت ــدان بتشــجيع إع ــةر قامــت بعــط البل الناري
 املداردر وكللف مبادلتها بكتب ولوازم مدرسية أورس. يف

اســتادام بـــرامج  ومثلمــا حيــدن يف حـــاالت الــتا  ومــا بعـــد الــتا ر ّكــن أيضـــا        - 111
الســال  والتســريح يف امتمعــات املتضــررة مــن العنــف املســلح للحــد مــن عــدد األســلحة     نــز 

قبيـل   املتداولة. ويف تلف املبادراتر تةسلَّم األسلحة النارية مقابل مكا  ت مجاعية أو  رديـةر مـن  
بالنجـا  بوجـ     مواد البنا  وقسائم مشتريات البقالة ودعم مشاريع التنمية. وتكلل تلـف اجلهـود  

 .واص عندما تكون اناك درجة عالية من الوعي العام والشفا ية واملشاركة امتمعية
 

 تأمني السالمة العامة وإمكانية اللجو  إىل القضا  ومنااج العدالة التصاقية  
يعتمــد أمــن املــواطنني بدرجــة كــبرية علــى احتــرام ســيادة القــانون وشــفا ية املؤسســات  - 11٢

لمســـا لة ومشـــاركة امتمعـــات احملليـــة يف جهـــود الســـالمة العامـــة. ويتطلـــب        ووضـــوعها ل
ــز      كلــف ــة مبنــع العنــف والشــرطة لتحديــد التحــديات وتعزي ــة املعني التعــاون بــني اجلماعــات احمللي

القضـا    استراتيجيات التدول. وينبغي أن تدعم تلف االستراتيجيات إمكانيـة جلـو  األطفـال إىل   
بـــالا ملعاجلـــة حـــوادن العنـــف؛ و نـــب وصـــم األطفـــال املعرضـــني   وإىل احملـــامني وتليـــات اإل

للماـاطر واحتجـازام؛ وتشـجيع الــربامج الراميـة إىل منـع  نيـد األطفــالر ودعـم إعـادة إدمــاال         
ــة؛        ــيهم املرتبطــون بعصــابات وشــبكات إجرامي ــف املســلحر مبــن   ــال املتضــررين مــن العن األطف

ســا لة مــن أجــل التصــدي للعنــف املؤسســي   ووضــع ناــم قمايــة املــبلغني عــن املاالفــات وللم  
واال ار باألسلحة؛ ووضع مبادرات لتشجيع نز  سـال  امتمعـات احملليـة وتغـيري املواقـف إزا       
األســلحة الناريــة والتســامح مــع العنــف. واــي تتطلــب أيضــا وجــود عمليــات للعدالــة التصــاقية 

 .تيجيات إعادة اإلدماالملعاجلة حاالت املتضررين من والل الوساطة واملصاقة واسترا
ويطلب امتمع ردودا قوية عندما تقع أعمال عنـف وترتكـب جـرائم. إال أن ضـمان      - 11٣

املسا لة عن تلف األ عال ّكن أن يتحقر من والل قنـوات غـري ناـام العدالـة اجلنائيـة الرىـي       
 وحدهر ال سيما عندما يكون األطفال والشبان ام اجلناة املزعومني.

ــدال - 11٤ ــا  أســبا  اللجــو          وب ــا   اهنــا تع ــز العدالــة التصــاقية علــى العق  مــن أن ترك
ــويط ا     إىل ــعى إىل تعـ ــ  وتسـ ــة عليـ ــائج املترتبـ ــرام والنتـ ــدا .    اإلجـ ــن االعتـ ــاجم عـ ــرر النـ لضـ

العدالة التصاقيةر من والل عملية طوعيةر تتضمن مجيع املعنينير علـى تقويـة أواصـر     وتساعد
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لى التوبة واملسـاحمة وتشـكيل عمليـة حقيقيـة وكات غـره إلعـادة       امتمع احمللير مع التركيز ع
 .(17)اإلدماال االجتماعي

ــة          - 115 ــة وو ــة اجلنائي ــة العدال ــن عملي ــة م ــة التصــاقية يف كــل مرحل ــر العدال وّكــن تطبي
ــة وامتمعــات      وجــ  الســتادامها يف ســياقات أوــرس كاألســرة واملدرســة ومؤسســات الرعاي

نفيل تدوالت كلية متشـيا مـع تطـور األطفـال وحتقيـر إمكانـاهتم       احمللية. واي تسمح بوضع وت
 يف مجيع مناحي اقياة.

ويتيح بةعد املشاركة املـوضمن يف العدالـة التصـاقية للمـرااقني  رصـة حتمـل املسـؤولية        - 116
ــرامج       ــدي املشــاركون يف ب ــة. ويف الواقــعر يب ــائج إجيابي ــرتبط بنت ــا ة واستشــرا ية وي بطريقــة بن

لتصاقية ميوال أقل للسلوك املعادي للمجتمع ومعدالت أدر من العـودة إىل اإلجـرام.   العدالة ا
ويرجح بدرجة أقل أيضـا أن يتورطـوا مـع عصـابات وتقـل بالتـاذ احتمـاالت تعرضـهم خلطـر          
الوقو  ضحايا لعنف األسلحة النارية وعنف العصاباتر اللي او يف كثري من البلـدان مسـألة   

 حياة أو موت.
أنر العنف املسلح على حياة األطفال وطـري وتراكمـي ويـدوم لفتـرة طويلـة. وعلـى       و - 117

الرغم من استمرار وجود  جوات يف املعر ةر  ان اإلجرا ات املبينـة أعـاله ترسـي أساسـاع متينـاع      
لبنا   تمعات مساملة ومرنة ومتماسكة يتمتع  يهـا األطفـال باقمايـة ويةعطـورن  رصـة حقيقيـة       

 مكاناهتم الكاملة.للنمو وبلوا إ
  

 التطلع إىل املستقبل - سادسا 
ــة     - 118 ــة اخلاصـ ــلت املمثلـ ــير واصـ ــام املاضـ ــالل العـ ــوم     وـ ــيت تقـ ــدعوة الـ ــال الـ أعمـ
الصــعيد العــاملي مــع طائفــة واســعة مــن الشــركا ر داوــل مناومــة األمــم املتحــدة    علــى هبــا

كــبرير ولكــن يــتعني ُأحــرز تقــدم ووارجهـار بشــأن تعزيــز محايــة األطفــال مــن العنـف. وقــد   
املزيد من اجلهـود العاجلـة لترمجـة الرؤيـة الـواردة يف دراسـة األمـم املتحـدة عـن محايـة            بلل

 .األطفال من العنف إىل واقع يعيش  مجيع األطفال
اللكرس السنوية العاشرة دـله الدراسـة. وسـتكون الدراسـة      ٢016ويوا ر عام  - 119

امة اجلديـدةر هبـد ها االسـتراتيجي املتمثـل يف القضـا       أيضا بداية لتنفيل وطة التنمية املستد
 .على مجيع أشكال العنف ضد األطفال

__________ 

(. وّكـن االطـال  عليـ  يف الـرابط     ٢01٣) “عزيـز العدالـة التصـاقية لألطفـال    ت”انار تقرير املمثلة اخلاصةر  (17) 
 .srsg.violenceagainstchildren.org/page/919التاذ: 
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ــة املســتدامة        - 1٢0 ــا وطــة التنمي ــيت تو را ــة ال ــام الفرصــة التاراي ــن الضــروري اغتن وم
اجلديـدة والـلكرس السـنوية للدراسـة لوضـع مســألة محايـة األطفـال مـن العنـف يف صــدارة          

العامــة لــدس كــل بلــد. وانــاك أمهيــة حيويــة لزيــادة االســتثمار   وحمــور إجــرا ات السياســة 
ــا  عــا. ال يقــل ضــاامة عــ      ــى بن ــال: عــا. يكــون   وإعــادة تنشــيط العمــل عل ــم األطف ن حل

 .طفل يف مأمن من اخلوف ومن العنف كل  ي 
املعــزز لتوطيــد التقــدم احملــرز  وهبــلا ادــدفر ســتقوم املمثلــة اخلاصــة بتعب ــة الــدعم  - 1٢1
 ت كات األولوية لواليتهار وستوذ امهاما واصا ملا يلي:اماال يف

إحدان نقلة كبرية يف أاداف التنمية املستدامة املتصلة بالعنف عـن طريـر    )أ( 
دعــم اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــةر ال ســيما مــن وــالل وضــع وتنفيــل وطــة شــاملة ملنــع   

لعنـف ضـد األطفـالر    العنف والقضا  عليـ ر وسـن وإنفـاك تشـريعات حتاـر مجيـع أشـكال ا       
وتوحيد البيانات والبحون يف كلـف امـالر وكـللف مـن وـالل جهـود التعـاون اإلقليميـة         

 يف  ال محاية األطفال من العنف؛
النهوه بتنفيل وطة رقمية تمنة وشاملة وىكأنة لألطفال عن طريـر تعزيـز    ) ( 

ــدا ا      ــن االعت ــال م ــة األطف ــة بماي ــدعوة يف  ــال السياســات املعني ــن وــالل شــبكة   ال ت م
 كرمد ألصحا  املصلحة املتعددين؛اإلنترنت وحشد الدعم من أجل إنشا  منتدس مة

ائط اإلعــالم يف محايــة األطفــال    تشــجيع البحــون الــيت تتنــاول دور وســ     )ال( 
العنفر من أجل معاجلة األعراف االجتماعية اليت تغط الطرف عـن العنـفر وتشـجيع     من

 األطفال؛اإلبالا األوالقي لتأمني حقوق 
مواصلة إدماال املااوف املتعلقة بالعنف يف جدول أعمـال األمـم املتحـدةر     )د( 

من والل دعم تقرير األمني العام عن محاية األطفال مـن تسـلط األقـران والدراسـة العامليـة      
املتعلقــة باألطفــال احملــرومني مــن اقريــةر اللــلين ســيقدمان إىل اجلمعيــة العامــة يف دورتيهــا    

 .لسبعني والثانية والسبعنير على التواذاقادية وا
وتتطلــع املمثلــة اخلاصــة إىل مواصــلة التعــاون الونيــر مــع الــدول األعضــا  ومجيــع    - 1٢٢

ــدما يف تنفيــ     ــى املضــي ُق ــو    أصــحا  املصــلحة األوــرين عل ــا  عــا. ال ــها صــو  بن ل واليت
 .العنف ضد األطفال من
 


