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األمانة
مذكرة م
تتشررر األمان ر ب ر حتي ر إىل جملررح وقررإلن انناررا التقريررر الاررنإلا للمم ل ر ا ا ر
لألمني العام املعني بالعنف ضد األطفال ،مارترا ارانتإلس برايح ،الرُا د معرد عمرار بقررار ا معير
العام .١3٧/٧٠
وتقرردم املم لر ا ا ر  ،ر تقرير ررا ،عر عام ر عررن املبررالراي والتلررإلراي الر يارري الرامي ر
إىل مإلا ررل وتف ي ررف ا يت ررإلل ال ررا تا ررعط إىل ض ررما ور ر األطف ررال ر وي ررا م ررن لو عن ررف.
ويدعم ُا التقرير تنفيرُ طلر التنمير املارتدام لعرام  ٢٠3٠ومقصرد ا املتمير املتم ر ر إءرا
مجي ررش دش ررفال العن ررف ض ررد األطف ررال ،ويا ررتفيد م ررن ا وتف ررال ع ررام  ٢٠١6بال ررُارس الا ررنإلي
العاشر لتقدمي لراا األمم املتحد بش العنف ضد األطفال إىل ا معي العام .
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 مقدمةأوالا 
 -١تاررتعرا املم ل ر ا ا ر لألمررني العررام املعني ر بررالعنف ضررد األطفررال ،ر ررُا التقريررر،
التلررإلراي الر يارري علررط الصررعد العرراملم وانئليمررم والررإلطي مررن دج ر تع ي ر محاي ر األطفررال مررن
العنف.
 -٢وتارتشد املم ل ا ا بقرار ا معي العام  ،١٤١/6٢الُا دنشر ي وإلجبر ا معير
العام و ي املم ل ا ا  ،وتعم بإل فيتا جيت متد ا ارإلر ومدافعر عاملير ومارتقل تردعإل إىل
من ر ررش مجي ر ررش دش ر ررفال العن ر ررف ض ر ررد األطف ر ررال والقض ر ررا علييت ر ررا. ودعرب ر ر ر ا معي ر ر ر العام ر ر ر  ،ر
ئرار ا  ،١3٧/٧٠عن لعميتا لعم املم ل ا ا ودو بر دردل األمرني العرام و يتيترا لفررت
إضررافي مرردالا ثررات اررنإلاي ود يإلا ر لعررم األلا الفعررال واملاررتق لررُن الإل ير  ،املمإلل ر مررن
مإلارل املي اني العالي  ،وااتدامتيتا. 
 -3وتبقررط املم ل ر ا ا ر ملت م ر الت ام رار ئإلي رار بتا رريش التقرردم ر جمررال محاي ر األطفررال مررن
العنررف وا تنررام الفر ر الفريررد الررا يتيحيتررا تنفيررُ طل ر التنمي ر املاررتدام لعررام  .٢٠3٠ويعررد
تضمني طل عام  ٢٠3٠مقصدار متمي ار ،املقصد  ،٢-١6يتم ر القضا علط مجيش دشرفال
العنف ضرد األطفرال إزرازار تارخييرار دفرن د يشرحُ انرال الايااري ويعيرد إطران شررار العمر
مررن دج ر بنررا عرراف طررال مررن ا ررإل ومررن العنررف للعميررش ،لو ترررك دا طف ر يتخلررف عررن
الراب.
 -٤وطال الان املاضي  ،شعع املم ل ا ا عملياي ام ومبالراي تعبإلي ترمم إىل
تع ير محاير األطفررال مررن العنررف ر مجيررش ديررا العرراف وعير الاررللاي الإلطنير  ،وواررا ي األمررم
املتحررد  ،واملنتمرراي انئليمي ر  ،واملنتمرراي ررم ا فإلمي ر واملنتمرراي الديني ر  ،والقلررا ا ررا
وواا ط انعام ،فضار عن الشبفاي الا يقإلل ا دطفال .واتام الان باعتمال عد طلرط
عم ر إئليمي ر ملنررش العنررف ضررد األطفررال والقضررا علي ر وتع ي ر ش رراااي ام ر مررن دج ر وشررد
الت ييد مايتيتم .وعلط الصعيد الإلطي ،دورز تقدم ام مش ان تشريعاي جديد ترر العنرف
جبميش دشفال  ،واعتمال دطر اياااتي لتإلجير التنفيرُ ،ومإلا رل تإلويرد البيانراي والبحرإلت لفرم
تصب ر إجرا اي ماتند إىل دلل .
 -5ومتير ي الاررن ديض رار باعتمررال مجعي ر الصررح العاملي ر القررار  ،)١(WHA69.5الررُا ديرردي
فير ا معير طلر العمر العاملير ملنتمر الصررح العاملير الرا ترمرم إىل تع ير لور النترام الصررحم
ضمن ااتعاب وطني متعردل القلاعراي للتصردا للعنرف فيمرا برني األشرخا  ،و اريما ضرد
الناا والفتياي ،وضد األطفال .ود دري منتم الصح العاملير ديضرار جممإلعر ا اررتاتيعياي
الابش لإلضش ود للعنف ضد األطفال ( ،)٢()INSPIREو م جممإلع من ا ارتاتيعياي القا م
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علط األلل من دج منش العنف ضد األطفال والتصدا ل  .وعاو علط ذلك ،د دري لراار
عاملير ئالالررا الشرربف الدولير للقضررا علررط ااررتلال األطفررال ر البلررا ور إنتررا املرإلال انباوير
وا جتار هبم أل راا جناي من دج تاليط الضرإل علرط ا يترإلل ا ماعير ماير األطفرال مرن
ا اتلال ا نام ر الارفر والارياو وتع ي را( .)3امرا د ردري املبرال التإلجييتير املصرللحي
املتعلق حبماي األطفال مرن ا ارتلال ا نارم وا عتردا ا نارم ،الرا اعتمرد ا اجتمرا لفرير
عام مشرتك بني الإلاا ي ر لفارمرب ،،مرن دجر ترإلفم الإلضرإلا املفرا يمم لتجررا اي الرامير
إىل محاير ر األطف ررال ،وا ررد ال لر رراي القانإلنير ر  ،والتص رردا للتفار رماي ا اطلر ر ال ررا ئ ررد تع رررا
اامتيتم للخلر(.)٤
 -6وتبقررط محاي ر األطفررال علررط شرربف اننرتن ر علررط ردس جرردول دعمررال املم ل ر ا ا ر .
ور ُا الصدل ،وا ل لعم مبالراي ام أل حاب مصلح متعدلين ،مرن بيرنيتم التحرالف
العراملم مرن دجر إءرا ا ارتلال ا نارم لألطفرال علرط شربف اننرتنر (.)5()WePROTECT
ودمررن التحررالف العرراملم الت امرراي رفيع ر املاررتإلس مررن وفإلمرراي ،و ررناع تفنإللإلجيررا املعلإلمرراي
وا تصا ي ،ومنتماي لولي  ،ومن اجملتمش املدين .ويؤيد التحالف العاملم اختاذ إجرا اي وطني
شامل بش الإلئاي والتصدا من دج إعام األطفال ومتفينيتم ومفافح انفاي من العقاب
لاط ا دول وعرب ا.
 -٧وام ررا تإلض ررا ررُن األم ل ر  ،تبق ررط تإل ررياي لراا ر األم ررم املتح ررد بش ر العن ررف ض ررد
األطفرال (انتررر  )A/61/299ررا اليرإلم م لمررا اانر ئبر ارنإلاي  ،١٠وف ترتاجررش ئرردرالا علررط
تع ير ئفر ا لر ر ا يترإلل العاملير الرامير إىل محاير األطفرال مرن العنرف .امرا ف يرتاجرش اللررابش
ا اررتععاه ل رُن القضرري  .وامررا دبرررزي لراا ر دجري ر مررؤطرار ،تعرررا علررط األئ ر مليررار طف ر
ترتاوا دعمار م بني  ٢و - ١٧نصف دطفال العراف  -لشرف مرن دشرفال العنرف طرال الارن
املاضي (.)6
 -8ويتإلا ر ر ت اي ررد ا جت ررار باألش ررخا  ،ور بعر ر املن رراط دا ررر م ررن  6٠ر املا ر ر م ررن
الضررحايا مررن األطفررال .وتتقررب علررط مايررني حتصررط مررن األطفررال ب رراثن العم ر ا اررتلاه
واملمارارراي الشرربييت بررالرن .ور البلرردا النامي ر  ،واوررد مررن ار ثررات فتيرراي تتر و ئب ر اررن
ال امن ر عشررر وواوررد مررن ا ر تاررش تت ر و ئب ر اررن ا اما ر عشررر  ،ود ر األطفررال لو اررن
ا اما عشر  8ر املا من ضحايا جرا م القت علط الصعيد العاملم.
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 -٩وينتش ررر عل ررط نل رران واا ررش العن ررف ر اجملتم ررش اعل ررم .وام ررا دب رررزي املم لر ر ا ا ر ر ر
لرااتيتا ‘محاي األطفال املتضررين من العنف املالا ر اجملتمش اعلم‘( ،)٧الصرالر طرال مرؤمتر
األمر ر ررم املتح ر ر رد املعر ر رري بانار ر ررفا والتنمي ر ر ر ا ض ر ر رري املار ر ررتدام  ،املعقر ر ررإلل ر تش ر ر ررين األول/
دات ررإلبر  ٢٠١6ر ايت ررإل ،يعتق ررد د  3٠٠ملي ررإل طف ر ر لو ا ررن ا اما ر ر يتعرض ررإل للعن ررف
اجملتمعم .وبالفع  ،ر العديد من ديا العاف ،ا رمار مرا يررتبط العنرف املارلا ب نشرل العصراباي
وا ردر املنتمر  ،و رم بيلر عنيفر تصررإل ،ا يررا اليإلمير لألطفررال وتإللررد ا ررإل  ،وانعرردام األمررن،
وإواااار امرار ب انفاي من العقاب إل الاا د.
 -١٠ويتابب تالط األئرا والتالط عرب اننرتن معانا ملايرني األطفرال .و رُن األشرفال
ا بي ر للعنررف مررن بررني د ررم لواعررم ئل ر األطفررال وارربب ر ياررم مررن داررباب اتصررال األطفررال
بررا ط الرراتفم للمارراعد  .وامررا دبرررزي املم ل ر ا ا ر ر لرااررتيتا ا ديررد عررن ررُا املإلضررإل ،
‘إء ررا املعان ررا  :التص رردا لتا ررلط األئر ررا م ررن املدرار ر إىل الفض ررا انلف رررتوين‘( ،)8ف ررت تا ررلط
األئرا  ،اإلا اا شفإليار دو نفايار دو جاديار واإلا اا ر املدارس دو طار املراف التعليمي ،
الب رار م ررا ير ررتبط ب ررالتميي ض ررد األطف ررال ال ررُين ررم ر و ررا ي شاش ر وئر رإللبتيتم الي رار (انت ررر
انطار).
 -١١وتناول األمني العام ،ر تقريرن عن محاي األطفال من تالط األئرا ( ،)A/71/213رُن
املا ل بالتفصي  ،ويث ئردم اارتنتاجاي امر مرن اارتلا ردا دجرتر علرط اننرتنر منتمر
األم ررم املتح ررد لللفإللر ر (اليإلنيا رريف) بتع رراو م ررش مفت ررب املم لر ر ا ا ر ر  .وج رررس ما ررا دزي ررد
مررن  ١٠٠ ٠٠٠طفر ومرا ر واعترررب  ٩مررن ار  ١٠د تاررلط األئررا مشررفل وذاررر ثل ررا م
دءم اانإلا ضحايان وذار ثلث ؤ األطفال دءم ف خيربوا دودار.
القضاء على المعاناة :التصدث لتسلط األقران م ملعب المدرسة إلى الفضاء اإللكتروني
إ محاي األطفال من تالط األئرا ليا جمرل واجب دطائرم دو رد جردير بال نرا
من د دا الصح العام دو الاياا ا جتماعي وإاا إل ما ل من ماا وقإلن انناا .
ويشف تالط األئرا الار الإلايار مؤذيار وعدوانيار ا مار مرا يفرإل جر ار مرن متإلالير  ،و رم معانرا
تش ررف وي ررا األطف ررال ر دوئ رراي قتلفر ر ور ا رريائاي قتلفر ر  ،م ررن ملع ررب املدرار ر إىل ا ررم،
وبصإلر مت ايد ر عاف اننرتن .
ومررا فتررل تاررلط األئررا منررُ فرررت طإليلر جر ار مررن ا يررا ا جتماعير واجملتمعير واملدرارري
لألطفررال .ومررش ت ايررد إمفاني ر ا صررإلل علررط تفنإللإلجيرراي املعلإلمرراي وا تصررا ي وا اررتخدام
الإلاا ررش النل رران لليتإلات ررف الُاير ر م ررن جان ررب األطف ررال والش ررباب ،د رربا تا ررلط األئر ررا عل ررط
اننرتن ر  -التاررلط عرررب اننرتن ر  -مصرردرار للقل ر برردورن .ودفررن لنشررر الشررا عاي ،دو نش ررر
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()٧
()8

GE.17-00017

منشإلراي األمم املتحد  ،رئم املبيش .E.16.I.15
منشإلراي األمم املتحد  ،رئم املبيش .E.16.I.14

5

A/HRC/34/45

املعلإلم رراي الفاذب ر ر عل ررط اننرتن ر ر  ،دو الرا ررا املؤذي ر ر  ،دو التعليق رراي دو الص ررإلر الفإلتإل رافي ر ر
اعرجر ر  ،دو ا ا ررتبعال م ررن الش رربفاي انلفرتونير ر د ت ررؤثر عل ررط الض ررحايا تر ر ثمار باللر رار .ودف ررن
نطفررا الإلي ر د يفررائم التاررلط عرررب اننرتنر بتشررعيش الشررباب علررط التصررر بلرررن مررا اررانإلا
ليقرردمإلا علييتررا ر التفرراعاي وجيت رار لإلج ر  .وإضرراف إىل ذلررك ،دفررن للتاررلط عرررب اننرتن ر د
يضرب ضرحايان ر دا وئر  ،ودفرن للرارا دو املرإلال الضرار د تنتشرر اة باررع ر مجيترإلر
مت ايد باطرال ،مضاعف ر قاطرن وآثارن املدمر .
ويررؤثر تاررلط األئ ررا علررط األطفررال ر قتلررف مراو ر اررا يتم ،ويقررإلا بشررد ررحتيتم
وواررن دو رإلالم العاطفي ر ودلا ررم املدراررم .و الب رار مررا ي ررتبط وشرراعر عميق ر للخررإل والع ل ر
وانعدام ا يل  .وئد يعاين الضحايا من اضلراباي النإلم ،والصدا  ،وآ م املعرد  ،وتردين الشريتي ،
والتعررب واررُلك مشرراعر ترردين او ررتام الررُاي والقلر وا اتلرراب والع رار ،ور بع ر األويررا مررن
دففار انتحاري  .وئد تاتمر الندوب النفاري والعاطفير الرا خيلفيترا ر ويرا البلرإل .،امرا يتضررر
املتاللإل دنفايتم ،ويرجا د يفإلنإلا بدور م دا ر عرض من دئراءم للترإلرط ر ارلإلك منرا
للمعتمررش ووفررإل باملخرراطر ر وئ ر و ر مررن ويرراالم .وعرراو علررط ذلررك ،دفررن د ي رؤثر
تالط األئرا علط اجملتمش املدرام برمت  ،ميتيلار مناطار من الريب والشك دفن د يدفش األطفال
إىل د يتلإلا امتني دو د يصبحإلا شراا بدافش ا إل .
 -١٢ويتح ررتم د نعمر ر و ررا يتللبر ر الإلض ررش م ررن اا ررتععالي  .ور ررب علين ررا د نلت ررنم الفر ر ر
التارخيي الا تتيحيتا طل عام  ،٢٠3٠مارتشدين وا حتتم وقإلن انناا من حترير لألطفال
من العنف وباأللل الا مجعر ر الارنإلاي األطرم  .واريؤلا ا ارت مار ر منرش العنرف ومحاير
درواا األطفال وماتقبليتم والطار مإلارل الدول إىل ماتقب دا ر إشرائار ميش األطفال.

 توطيد التقدد المحرز في مجال حماية األطفال م العن ثانيا 
 -١3دتاو الان املاضي فر ار اارتاتيعي وشريتدي تلرإلراي امر ر القضرا علرط العنرف
ضد األطفال علط الصعد العاملم وانئليمم واعلرم .وبعرد عشرر ارنإلاي مرن تقردمي لراار األمرم
املتحررد بشر العنررف ضررد األطفررال إىل ا معير العامر  ،تلررإلري محاير األطفررال مررن العنررف مررن
مإلضرإل ميتمر إىل ورد ابرم إىل ورط ا تمرام عراملم مردر واليرار بإل رف مقصردار ئا مرار بُاتر ر
طل التنمي املاتدام .
 -١٤وئد روج املم ل ا ا  ،عن طرير تإلويرد ا يترإلل مرش شرراا األمرم املتحرد  ،بنعراا
لتعم رريم محاير ر األطف ررال م ررن العن ررف ر طلر ر اياا رراي األم ررم املتح ررد  .وئ ررد دلس ررُا ا يت ررد
التع رراوين إىل مع ررايم وطل ررط عمر ر را ررد  ،منيت ررا طلر ر األم ررم املتح ررد العاملير ر ملفافحر ر ا جت ررار
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باألش ر ررخا ( ،)٩وا ر ررُا الدراا ر رراي وا م ر رراي التعبإلير ر ر ال ر ررا وجيتر ر ر ب ر رردور ا ا ار ر ررتاتيعياي
والاياااي والتدابم انئليمي والإلطني ملنش العنف ضد األطفال والقضا علي .
 -١5وينبش إلرا القضا علط العنف ضد األطفال امقصد ودل وشرا شرام للقلاعراي
ر طل عام  ٢٠3٠من ُن ا يتإلل املتضافر  .فيتإل من جيت نتيعر للشرعإلر با ارتععالي الرا
ولررد ا وعررم وتر ثم املشررفل  ،ومررن جيت ر دطرررس مررن األلل ر املت ايررد الررا ت ب ر د نرراك ولررإل ر
ا .
 -١6وئ ررد اارتش ررد ج رردول دعم ررال املم ل ر ا ا ر ر ب ر ربش دولإلي رراي اا ررتاتيعي ررم :ترا رري
التق رردم اع رررز وتعم رريم تنفي ررُ تإل ررياي لراا ر األم ررم املتح ررد وافال ر إع ررا ش ر العن ررف ض ررد
األطفال ر جردول األعمرال العراملم وتع ير العمليراي انئليمير الرامير إىل تع ير محاير األطفرال
من العنف والتصدا للشإلا الناشل  .وئد حتقق نتا ج ام  ،منيتا ما يلم:
ترارري دارح وقررإلن انناررا ماير األطفررال مررن العنررف مررن طررال إطرران
(د)
محل ر ر عررام  ٢٠١٠لتحقي ر التصرردي العرراملم علررط الربوتإلاررإل ي ا طتياري ر امللحقي ر باتفائي ر
وقإلن اللف . وئد دلس ذلك إىل زيال ملررل ر عردل التصرديقاي علرط الربوتإلارإلل ا طتيرارا
بش ر بيررش األطفررال وااررتلال األطفررال ر البلررا ور امل رإلال انباوي ر  ،الررُا لط ر وي ر النفرراذ
ر  ١٧3بلدار ،وتع ير املعرايم الدولير ا ديرد  ،ورا ر ذلرك الربوتإلارإلل ا طتيرارا املتعلر برتجرا
تقرردمي البا رراي ،الررُا لط ر وي ر النفرراذ ر  ٢٩لول ر واتفائي ر منتم ر العم ر الدولي ر بش ر
العمال املن ليني( ٢٠١١ ،رئم  )١8٩واارتاتيعياي األمم املتحد وتدابم ا العملير النمإلذجير
()١٠
للقضا علط العنف ضد األطفال ر جمال منش ا رد والعدال ا نا ي
(ب) تع ي الإلعم وتراي املعار ملنش العنف ضد األطفال والتصدا ل من طال
مشرراوراي لولي ر للخ رربا وتلررإلير البحررإلت ونشررر الدراارراي املإلاضرريعي ا ا ررتاتيعي . وامررا ذاررر
دعان ،دري عام  ٢٠١6لرااتا ر يايتا مها ‘محاي األطفرال املتضرررين مرن العنرف املارلا
ر اجملتمعرراي اعلي ر ‘ و‘إءررا املعانررا  :التصرردا لتاررلط األئ ررا مررن ملعررب املدرا ر إىل الفضررا
انلفررتوين‘ .وتناولر لراارراي ارابق للمم لر ا ا ر العنرف ر املرردارس ور النتررام القضررا م
والعدال ر ر ان ر رراوي لألطفر ررال ووقر ررإلن الفتير رراي ر نتر ررام العدال ر ر ا نا ي ر ر وآلير رراي املشر ررإلر
وانبررا ،وتقرردمي الشررفاوس املراعير لألطفررال ومحاير األطفررال مررن املمارارراي الضررار والفررر
واملخرراطر املرتبل ر بتفنإللإلجيرراي املعلإلمرراي وا تصررا ي بالناررب لألطفررال .امررا دنتع ر م رإلال
ما مر ر لألطف ررال نع ررام األطف ررال بشر ر وقيت ررم ر الع رريم ر مر ر من م ررن العن ررف ومتفي ررنيتم،
و دري ر اةون األطم بلريق بري
__________

( )٩ئرار ا معي العام  ،٢٩3/6٤املرف .
( )١٠ئرار ا معي العام  ،١٩٤/6٩املرف .
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( ) إضررفا اللررابش املؤااررم علررط التعرراو مررش املنتمرراي واملؤاارراي انئليمير ر
مجيش املناط من دج النيتإلا بتنفيُ تإل ياي لراار األمرم املتحرد  ،مرش اجتماعراي اارتعراا
لورير لتقيرريم التقردم اعرررز وتارريع  ،وااتضرراف اررت مرن ا جتماعرراي الارنإلي للما ررد املاررتدير
األئاليمير ر بشر ر محاير ر األطف ررال م ررن العن ررف( .)١١ور ع ررام  ،٢٠١6طص ررت اجتم ررا املا ررد
املاررتدير األئرراليمم لإلضررش وتنفيررُ طلررط إئليمي ر ترردعم طل ر عررام  ٢٠3٠ومقا ررد ا املتعلق ر
وفافح العنف ضد األطفال
(ل) تع ي ر جيتررإلل التنفيررُ علررط الصررعيد الررإلطي الرامي ر إىل جع ر األطفررال ر م ر من
من العنف ،و اريما مرن طرال اعتمرال وتنفيرُ ااررتاتيعياي وطنير متعردل القلاعراي وشرامل
ر دا ررر م ررن  ٩٠بل رردار ،وآطر ررا ر إار رإلالور ،وإندونيا رريا ،وت ررإلنح ،وا ميتإلرير ر الدومينيفير ر ،
و انررا ،والنرررويج ،ونيعميررا واررن تشرريعاي وطنير حتتررر مجيررش دشررفال العنررف ضررد األطفررال ر
دا ررر مررن  5٠بلرردار ،وآطر ررا ر آيرلنرردا ،وبررارا إلاا ،وبررمو ،ومجيتإلري ر و الددقراطي ر الشررعبي ،
وارلإلفينيا ،وفيير نررام ،ومنلإلليرا وتإلويرد نتررم البيانراي ،ورا ر ذلررك مرن طرال ا اتقصررا اي
الإلطنير ر لألا ررر املعيش رري ر آا رريا ودفريقي ررا ،و ررا يش ررم مجيتإلرير ر تن اني ررا املتح ررد  ،ومجيتإلرير ر و
الددقراطي الشعبي  ،والفلبني ،وامبإلليا ،واينيا ،وماوا ،ونيعميا ،ور الإلئ نفا رررا برُل
جيتإلل ديضار ر بلدا دطرس ،م الصني
(ه) تع ير ر ا ر رإلار ر جم ررال الاياا رراي وال رردعإل العاملير ر بشر ر جم ررا ي ا تم ررام
امليتمل  ،وتع ي التحالفاي بني ا فإلماي واملؤاااي الإلطنير واجملتمرش املردين واملنتمراي الدينير
واألاالديني وشبفاي األطفال ،ورا ر ذلرك عرن طرير مبرالر ‘ورا الإلئر نءرا العنرف ضرد
األطفررال‘( ،)١٢مررن دج ر التعبل ر لتج ررا اي املتعلق ر حبماي ر األطفررال مررن العنررف وا اررت ماراي
فييتا .وئد لعم ُن ا يتإلل ب ا ر من  ١6٠بع إىل دا ر من  6٠بلدار ر مجيش املناط .

ثالث ا -دعم تنفيذ خطة التنمية المسرتدامة لعراد  2030مر أجرا القضراء علرى
د األطفال
جميع أشكال العن
ررد األطفررال بواررف شررا الا ذا أولويررة قاام را بذات ر فرري خطررة
أل  -التصرردث للعن ر
التنمية المستدامة لعاد 2030
 -١٧إ إعمرال ور ار طفر ر د يفررإل ر مر من مرن العنررف عنصررر دااارم مررن اتفائير
وقررإلن اللف ر  .وتتررإلطط طل ر التنمي ر املاررتدام لعررام  ٢٠3٠عامل رار ياررإللن او ررتام اررإلين قررإلن
__________

( )١١انتر .http://srsg.violenceagainstchildren.org/page/1314
( )١٢انتر .www.endviolenceagainstchildren.org/
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انناا والفرام اننااني  ،عاف ينمرإل فير ار طفر ر مر من مرن العنرف وانيرُا وا ارتلال.
وتنفيُ طل عام  ٢٠3٠إل الابي يإل حتقي ُا الد النبي .
 -١8ور عررام  ،٢٠١6دوررجمل اجملتمررش الرردوه الررُارس الاررنإلي العاشررر لتقرردمي لراا ر األمررم
املتحررد بش ر العنررف ضررد األطفررال إىل ا معي ر العام ر والررُارس الاررنإلي العش ررين ألول م رؤمتر
عاملم ملفافح ا اتلال ا نارم لألطفرال أل رراا جتارير . و رال عرام  ٢٠١6ديضرار الارن
األوىل مررن تنفيررُ طل ر عررام  ،٢٠3٠مررش مقصررد ا اعرردل ( )٢-١6بش ر القضررا علررط مجيررش
دشررفال العنررف ضررد األطفررال والعديررد مررن املقا ررد املتصررل بررالعنف ،وررا ر ذلررك القضررا علررط
زوا األطفررال ،وتشررإلي األعضررا التنااررلي لتنررات ،ومجيررش دشررفال عم ر األطفررال ومفافح ر
ا رد ر املنتم ر وا ررد مررن الإلفيرراي العنيف ر وضررما اررام األطفررال ومحررايتيتم ر املرردارس ور
اجملتمعراي اعلير ا ضرري ووقررإلن اللفر ر الإل ررإلل إىل العدالر واملعلإلمرراي ور إلير ئانإلنير .
وش ررف ا وتف ررا هب ررُن املع رراف الامر ر فر ر ر ام ر نوي ررا ا لت ام رراي ،وترا رري املفاا ررب ال ررا
حتقق  ،وا اتيعاب الفام للدروس املاتفال  ،ومضاعف ا يتإلل ر جمال الاياااي من دج
بنا عاف ياتليش في األطفال النما ر م من من العنف ،ر ا مفا ور مجيش األوئاي.
 -١٩ويعررد إلرا العنررف ضررد األطفررال باعتبررارن شررا ار ئا م رار بُات ر ر طل ر التنمي ر العاملي ر
إز ررازار تارخيير رار ،ويت رريا للمعتم ررش الع رراملم فر ر ر اار ررتاتيعي لتحإلير ر املقص ررد  ٢-١6إىل وقيقر ر
مي ررش دطف ررال الع رراف .وو ررا د عملي ر تنفي ررُ طل ر ع ررام  ٢٠3٠جاري ر عل رط ئ رردم وا رران ،ف ررت
األولإلي الر ياي للمم ل ا ا م لعم ا يتإلل الرامي إىل تاريش وتم التقردم يرإل حتقير مجيرش
املقا ررد املتص ررل ب ررالعنف م ررن د رردا التنمي ر ر املا ررتدام  ،و ا رريما املقص ررد  .٢-١6ور ررب
د تبقررط محاي ر األطفررال مررن العنررف جمرررل م ررال مررن امل ر إذ يتحم ر اجملتمررش الرردوه ماررؤولي
طا عن ترمج ُا امل ال إىل تليم ملمإلس بالناب لف طف .
 -٢٠ويرب ن اعتمال د دا التنمي املاتدام عن وجرإلل إواراس هبرد مشررتك مرن جانرب
اجملتم ررش ال رردوه ويعل ررم ز رار متع رردلار للعيت ررإلل العاملي ر  .وإض رراف إىل ذل ررك ،ي رإلوم بش ررعإلر اب ررم
بااررتععالي العمر وافال ر د يتخلررف دوررد عررن الراررب .ويقررش علررط مجيررش ا فإلمرراي وا يترراي
اوب املصلح األطرس التحلم بروا ئيالي وانلام والتعبل من دج العم .
 -٢١و جمررال للرتاطررم. فررا ي ر ال ماي رني الفتيرراي والفتيررا ر مجيررش ديررا العرراف ومررن مجيررش
األعمار يتعرضإل ملاتإلياي مروع من العنف ،ر دويا يتم ،ور مدارايتم ،ور املؤااراي الرا
الد إىل رعايتيتم ومحايتيتم ،ور منازلم ديضار.
 -٢٢وتعد جُور العنف ضد األطفال متعدل األوجر  ،ويتللرب منعيترا والقضرا علييترا ءعرار
متفامار ومتعدل القلاعاي ،علط يإل ما تعرت ب طل عام  ٢٠3٠ .ور الإلائش ،يام العنرف
ي رردار ر ي ررد مر رش الض ررعف وا رم ررا  ،وم ررش ارتف ررا ق رراطر ت رردرا ا الر ر الص ررحي وض ررعف األلا
املدراررم ،ودويان رار مررش ا عتمررال علررط انعانرراي ا جتماعير لف ررتاي طإليلر  .واألطفررال املعرضررإل
للعنف  -ر البي  ،دو ر املدارس ،دو ر اجملتمش اعلم ،دو ر العم  ،دو ر مؤااراي الرعاير
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والعدالر  ،دو علررط اننرتنر  -دا ررر عرضر
وعنيف ر مرول وق من وياالم.

لررر دعمررال العنررف املرتاامر وإتيررا اررلإلك عرردواين

 -٢3ويرتك العنف ندوبار طإليل األمد علط ويرا األطفرال ،وا رمار مرا تفرإل لر عإلائرب يتعرُر
ترردارايتا علررط اررا يتم وواررن دو رإلالم والفررر املتاو ر ل رم للنعرراا وق رار ر ا يررا . امررا دن ر
يضعف داح التقدم ا جتمراعم ،إذ يإللرد تفراليف با تر للمعتمرش ،ويرؤلا إىل تبراطؤ التنمير
ا ئتص ررالي وتآار ر ردس امل ررال البش رررا وا جتم رراعم لل رردول. ولف ررن م ررن ط ررال تع ير ر التع رراو
وا ات مار ا رال ر ا اررتاتيعياي الرا دثبتر فعاليتيترا ر منرش العنرف ،دفرن د يصربا العنرف
شيلار من املاضم الاحي  .
 -٢٤وطلر عررام  ٢٠3٠طلر عاملير وشررامل وتنلررإلا علررط إمفانيرراي فريررد لتحقير نتررا ج
إرابير ر مجيررش ديرا العرراف .ولفررن األ رم مررن ذلرك دءررا الررم مجيرش األطفررال .ومرن ا ااررم فعرار
ا ات مار ر األطفال من دج حتقي تنمي شامل للعميش ومنصف وماتدام لألجيال ا اضر
واملقبل .
 -٢5وا ررتقاس ئيمر ر وز رراا طلر ر ع ررام  ٢٠3٠ب ررانجرا اي ا ار ررتاتيعي املتخ ررُ والتق رردم
امللمررإلس اعرررز ر التنفيررُ علررط درا الإلائررش ،وصا ر لفا ررد األطفررال الررُين ر مررؤطر الراررب،
واألا ررر تإلاري رار عررن األنتررار ،واألا ررر عرض ر للنارريا  ،والررُين ررم ديض رار األا ررر عرض ر للعنررف
وانيُا وا اتلال ر معتم األويا  .ولُلك من األااام تشعيش اعتمرال وتنفيرُ ااررتاتيعي
للتنمي املاتدام تفإل شامل ومتاق ررا انشرا علييترا وطنيرار وتردعميتا مرإلارل ئابلر للتنبرؤ
وتارتشررد ب لل ر ئإلي ر وبيانرراي ر ررين ومإلثإلئ ر ومصررنف وررررا ااتعراض رريتا مررن طررال عملي ر
مفتإلو وشامل للعميش وتقييم لورا للتقدم اعرز بااتخدام نقاط مرجعي متف علييتا لوليار.
 -٢6وتررإلفر ا رررب املفتاررب مررن  ١٠اررنإلاي مررن تنفيررُ تإل ررياي لراا ر األمررم دااا رار متين رار
دفررن البنررا علي ر  .فقررد ء ر عرردل مت ايررد مررن الرردول وبررالراي للتإلعي ر والتعبل ر اجملتمعي ر بش ر
املإلضإل  ،واعتمدي تشريعاي وطلرط عمر وطنير ملنرش العنرف والتصردا لر  ،إىل جانرب آليراي
مش وحتلي البياناي لاارتشال هبا ر القراراي املتعلق بالتخليط والايااراي واملي انير  ،فضرار
عررن الر ررد والتقيرريم. وبالترراه ،فررت ترمج ر طل ر عررام  ٢٠3٠إىل إج ررا اي وطني ر عملي ر جاري ر
علررط ئرردم وارران ،وإ اررا ي ر ال نرراك الف ررم ررا يتعررني القيررام ب ر لتعمرريم مراعررا األ رردا
واملقا ررد ر ا ل ررط وا ا ررتاتيعياي وانج ررا اي اناا ي ر الإلطني ر الررا ر رررا انش ررا علييت ررا
وطنيار ولتع ي إعمال وقإلن اللف .
 -٢٧وئررد د رربح املنتمرراي واملؤاارراي انئليمي ر جيترراي فاعل ر وا .ر ر ررُن ا يتررإلل.
وئررد اعتمرردي بع ر املنتمرراي ا فإلمي ر الدولي ر انئليمير  ،م ر رابل ر دمررم جنررإلب شرررن آارريا
(اةايا ) وجملح دوروبا ،بالفع طللار إئليمي جديد بش العنف ضد األطفرال تتماشرط مرش
طل ر عررام  .٢٠3٠ويشررعش آطرررو  ،م ر جامع ر الرردول العربي ر ومبررالر جنررإلب آارريا نءررا
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العنف ضد األطفال والاللاي الرفيع املاتإلس املعني حبقإلن انناا للاإلن ا نإلبير املشررتا ،
جيتإللار اثل .
 -٢8بيررد د ررُا التقرردم ،وإ اررا اب رمار ،يتررا إىل م يررد مررن الرتارري . و دفررن د ترررتك
محاي األطفال من العنف وىت فإلاي األوا  .فتنفيُ طلر عرام  ٢٠3٠يتللرب تع ير الشرراااي
وتعبلر مرإلارل ابررم  .وتعررد التحالفرراي والشرراااي العاملير الإلااررع الررا جتمررش ا فإلمرراي واجملتمررش
املرردين واجملتمعرراي اعلي ر وال عمررا الرردينيني والقلررا ا ررا واملنتمرراي الدولي ر ومجيررش ا يترراي
الفاعل ر األطرررس ،وررا ر ذلررك األطفررال دنفارريتم ،دم ررار وا .رار ر ررُن العملي ر . وديرردي املم ل ر
ا ا ر بقررإل  ،إذ دطررُي ررُا ر اعتبار ررا ،وضررش مبررالراي ام ر  ،منيتررا الش رراا العاملي ر نءررا
العنف ضد األطفرال ،وحترالف املقصرد  :٧-8العمر معرار مرن دجر القضرا علرط عمر األطفرال
والرن املعا رر ،والشرراا الشربابي العاملير مرن دجر د ردا التنمير املارتدام  ،والتحرالف العراملم
من دج انبا ،عن التقردم اعررز ر تع ير العدالر الارلمي واجملتمعراي الشرامل للعميرش .ولرُا
الاربب ،دطلقر املم لر ا ا ر ر آذار/مررارس  ،٢٠١6طرال الرردور العالير ا الير وال اثررني
جمللح وقإلن انناا  ،مبالر ‘وا الإلئ نءا العنف ضرد األطفرال‘ ،مرش طا فر واارع مرن
الش ررراا  .ودطلق ر املب ررالر اعرتاف رار ب ررالقإل التحإليلير ر للق ررال م ررن مجي ررش من رراوم ا ي ررا  ،وتص ررميم
الش ررعب عل ررط الإلئ ررإل لفاع رار ع ررن األطف ررال وتإلا رريش ورا ر جع ر مجي ررش األطف ررال ر م ر من م ررن
العنف .
 -٢٩ور العررد التنررازه لعررام  ،٢٠3٠للعميررش دمهيت ر ومث ر واج ر إىل ا ميررش .وحتشررد مبررالر
‘وررا الإلئر ‘ املإلا ررب املبتفررر وتنشررل فضررا ر فر ولعررم انجررا اي انرابير وامللمإلار الرامير
إىل ض ررما محاير ر األطف ررال م ررن العن ررف وحتقير ر املقا ررد املتص ررل ب ررالعنف م ررن د رردا التنمير ر
املاررتدام  ،و ارريما املقصررد  .٢-١6وئررد وئع ر جيترراي فاعل ر ر األمررم املتحررد ووفإلمرراي
ومنتمرراي وفإلمي ر لولي ر إئليمي ر ومنتمرراي مررن اجملتمررش املرردين وشرربفاي ميتني ر وجيترراي مررن
القلرا ا ررا ودفررال تعيترردار والت مر باخترراذ إجررا اي ملمإلار مررن دجر تإلارريش لوا ررر الاعنررف
وإلل ويا األطفال.
 -3٠وتإلفر البإلاب انلفرتوني ملبالر ‘وا الإلئ ‘( )١3املعلإلماي واملإلارل الازم لدعم جيتإلل
التنفيُ العاملي الرامي إىل إءا مجيش دشفال العنف ضد األطفال .ويشم ذلك معلإلماي بشر
التص رردي عل ررط معا ررداي وق ررإلن اللفر ر  ،والتشر رريعاي الإلطنير ر ت ررر مجي ررش دش ررفال العن ررف،
وا اررتاتيعياي الإلطني ر ملنررش العنررف ضررد األطفررال والتصرردا ل ر  ،وااتقصررا اي البيانرراي لر ررد
التقدم ،واةلياي املراعي لللف من دج التصدا إلالت العنف ومااعد األطفال الضحايا.
 -3١ولقد وا الإلئ فعار لاد الفعإل بني ا لت اماي ونش العنف ضد األطفال والتصردا
لر ر وانجر ررا اي ال ررا دف ررن د ت رررتجم ررُا املقص ررد إىل وائ ررش بالنا ررب مي ررش األطف ررال ،حبي ررث
__________

( )١3انتر .www.endviolenceagainstchildren.org/
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يتخلررف دا طف ر عررن الراررب. امررا وررا الإلئ ر ملعا ر وقيقي ر لألاررباب ا ُري ر للعنررف
ولتع ير ثقافر اوررتام وقررإلن اللفر وعرردم التارراما مللقرار مررش العنررف  .وئررد وررا الإلئر للتعبلر
ونويررا ا ماار لرردس مجيررش مررن ياررتليعإل ا عرراط بفاعلير ر إنشررا لوا ررر الاعنررف ر لور
إيإلا األطفال واملدارس واجملتمعاي اعلي .
 -3٢ومش عملي تنفيُ طل عام  ،٢٠3٠للعاف فر فريد لإلضش ما ل جع األطفال ر
م ر من مررن العنررف ر ررميم طل ر اياا راي ا ر دم ر دم ر  .ولتحقير تقرردم لا ررم ،رررب د ي ر
األم و الي س وال ق و الريب  .ورب جع املإلا ب ر طدم جمتمش طال من العنف نتللرش
مجيعار إىل بنا  .ويتحتم التحرك بشعإلر عمي با اتععالي .

باء -القيادية والمساءلة في تحقيق تقدد في حماية األطفال م العن
 -33يتللررب ضررما إو رراز تقرردم يررإل حتقي ر املقا ررد املتصررل بررالعنف مررن د رردا التنمي ر
املاررتدام  ،و ارريما املقصررد  ،٢-١6ئيررال ئإلي ر  ،وآليرراي ماررا ل ور ررد فعال ر علررط الصررعد
الإلطي وانئليمم والعاملم .و ُا مصدر ئل طا للمم ل ا ا  ،الا شعع مراعرا التقردم
إلب املقا د املتصل بالعنف من د دا التنمي املاتدام ر عملياي انبا ،والر د ليلاي
املعا داي وجملح وقإلن انناا  ،ور ا اتعراضاي الإلطني اللإلعي للمنتدس الاياارم الرفيرش
املاتإلس املعي بالتنمي املاتدام .
 -3٤ورب د تفإل يلاي وآلياي وقرإلن اننارا رم ا يتراي الفاعلر ا اررتاتيعي ود
تعمررم األ رردا واملقا ررد املتص ررل ب ررالعنف ر عمليت ررا ال ررام .وايش ررف الرتاي ر املإلاض رريعم لي ررإلم
املنائشر الاررنإلا جمللررح وقررإلن انناررا لعررام  ٢٠١٧علررط محاير وقررإلن اللفر ر تنفيررُ طلر
التنمي ر املاررتدام لعررام  ٢٠3٠فر ر فريررد ملإلا ررل تإلطيررد ررُن العملي ر ا يإلي ر نلمررا راي ر ي
وقإلن انناا والتنمي ر ا ل ا ديد .
 -35ويشف املنتدس الاياام الرفيش املاتإلس املعي بالتنمي املارتدام  ،بإل رف املنررب املرار ا
ملتابع وااتعراا طل عام  ،٢٠3٠منتدس بالغ األمهي لضما وجإلل د وضش ود للعنف
ض ررد األطف ررال ر ررلب عملير ر تنفي ررُ د رردا التنمير ر املا ررتدام  .ويفتا ررم مإلض ررإل املنت رردس
لع ررام " ،٢٠١6ض ررما ع رردم ت رررك دا دو ررد طل ررف الرا ررب" ،دمهي ر ر طا ر ر بالنا ررب لألطف ررال
املعرضني للعنرف .ويعراين العديرد مرن رؤ األطفرال ر رم وع لر وطرإل  ،وا رمار مرا يرتارإل
طلف الراب ر ا صإلل علط الرعاي وطدماي الدعم املنااب للتللرب علرط ردماالم النفاري ،
ور ا اتفال من التعار وإعال انلما  ،وتلإلير ئدراالم اامل .
 -36واررلط األمررني العررام ،ر تقريرررن املرولررم الررُا دعررد للمنترردس الايااررم الرفيررش املاررتإلس
املعرري بالتنمي ر املاررتدام  ،املعقررإلل حت ر رعاي ر اجمللررح ا ئتصررالا وا جتمرراعم (،)E/2016/75
الضإل علط د " ناك تفم ملختلف دشفال العنف ضد األطفال ،وا فييتا الت ليب الُا يعتمد
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علط العقاب البدين وا عتدا النفام" .ونالرار مرا تنرإلول رُا املإلضرإل ر ا اتعراضراي الإلطنير
اللإلعي ا ثنني والعشرين.
 -3٧وا ررتإلفر ا رررب املفتا ررب م ررن اجملمإلعر ر األوىل م ررن تق ررارير ا ا ررتعراا ال ررإلطي الل ررإلعم
للمنتدس الاياام الرفيش املاتإلس مدطاي اارتاتيعي ملا يقب من عمليراي انبرا ،عرن تنفيرُ
طلر ر ع ررام  ٢٠3٠ومتابعتيت ررا وااتعراض رريتا .وم ررن األااا ررم د تع رررت ا اتعراض رراي الإلطنير ر
اللإلعي املقبل ب ن دفن حتقير التنمير املارتدام بينمرا يعراين مليرار طفر مرن العنرف ونتا عر
امل رردمر عل ررط الص ررعيد الع رراملم .ولتحقير ر املقص ررد  ٢-١6وجعر ر مجي ررش األطف ررال ر مر ر من م ررن
ا ررإل  ،مررن األمهير وفررا الررتمفن مررن تقيرريم التقرردم اعرررز وحتديررد التحرردياي .واملم لر ا ا ر
عائررد العر م علررط لعررم ررُن ا اتعراضرراي وا اررتفال مررن التعربر الامر املفتاررب مررن عمليررا
ر د وقإلن انناا وانبا ،عنيتا علط الصعيد الإلطي.
 -38وايإلفر املنتدس الاياام الرفيش املاتإلس لعام  ٢٠١٧منربار امار لتقيريم التقردم اعررز ر
محاي األطفال من العنف ر إطار مإلضإل "القضا علط الفقر وتع ير ا زل رار ر عراف متلرم".
واتشف ا اتعراضاي املتعمق ر املنتدس الاياام الرفيش املارتإلس أل ردا التنمير املارتدام
املتعلق بالقضا علط الفقر ،وضما ويا رحي  ،وحتقير املاراوا برني ا نارني انعفاارار لئيقرار
ملرردس تقرردم الرردول ر ضررما بيلر وامير تعررإلا عررن دوجر الشاشر املتعرردل  ،واملرتابلر ر ا ررم
مررن األويررا  ،الررا يإلاجيتيتررا األطفررال .وفيمررا يتعل ر باملقصررد  ٢-١6واملقا ررد األطرررس املتصررل
ب ررالعنف ،تع ررد ا اتعراض رراي الإلطني ر اللإلعي ر لع ررام  ٢٠١٧فر ر ام ر لتا ررليط الض ررإل عل ررط
املمارارراي ا ي ررد  ،وحتديررد التح رردياي وال رردروس املاررتفال  ،وجتدي ررد ا لت امرراي ،وت ررإلفم م رإلارل
مإلثإلئ من دج إءا مجيش دشفال العنف ضد األطفال.
 -3٩ور وررني ارريعرا العم ر علررط متابع ر وااررتعراا التقرردم اعرررز علررط مجيررش املاررتإلياي
(الررإلطي وانئليمررم والعرراملم) ،ارريفإل العنصررر األاااررم ر الر ررد ررإل الصررعيد الررإلطي .ويتإلئررش
مررن الرردول د تشررعش علررط إج ررا عملي ر شررامل للعميررش وشررفاف ومتفامل ر  ،ترردعميتا البيانرراي
واألللر الاررليم  .ودفررن د تررإلفر مشرراوراي وطنير تشرراراي وير ار رإلار مفتررإلا وبنررا ومبتفررر مررش
مجيش د حاب املصلح  ،ون فييتم األطفال ،نذاا الإلعم صل عام  ٢٠3٠ووشد الدعم من
دج إءا العنف جبميش دشفال .
 -٤٠وتع ررد ا اتعراض رراي الإلطنير ر أل رردا التنمير ر املا ررتدام إا رريتامار ذا دمهير ر وا .ر ر ر
ضررما ا اررت مار ر األطفررال وبنررا عرراف ينمررإل فير ار طفر ر مر من مررن العنررف وا اررتلال.
واملم ل ر ا ا ر ملت م ر الت ام رار ئإلي رار ب رردعم عملي ر ا ا ررتعراا الإلطني ر اللإلعي ر  ،ال ررا ل ر ر
رردار جرردول دعمررال بع االررا امليدانير واارتشرردي هبرا ر مشرراراتيتا ر املرؤمتراي الرفيعر املاررتإلس
واملنتدياي انئليمي  .اما د ُن املا ل م املإلضإل الر يام ر عرام  ٢٠١6جتمرا املا رد
املاتدير األئاليمم للمم ل ا ا الرُا رمرش ارنإليار اليلراي واملنتمراي واملؤااراي انئليمير
قإلن انناا .

GE.17-00017

13

A/HRC/34/45

 -٤١ويعد حتديد مؤشراي ئإلير بشر انتشرار تعررا األطفرال للعنرف ووردالا عنصررار وا.رار
آطررر ر جيتررإلل الرردعإل الررا تبررُلا املم ل ر ا ا ر و ررُا دمررر بررالغ األمهي ر للإلئررإل علررط وعررم
وتر ثم العنررف ر األطفررال ،ولتقيرريم التقرردم اعرررز ر تنفيررُ األ رردا املتصررل بررالعنف ،و ارريما
املقص ررد  .٢-١6ولعر ر بق ررإل  ،بص ررفتيتا عضر رإلار ر فرير ر ا ر رربا املش رررتك ب ررني الإلا ررا ي املع رري
وؤش ر رراي د رردا التنمي ر ر املا ررتدام  ،إىل إلرا ثاث ر ر مؤش ر رراي ع ررن تع رررا األطف ررال للعن ررف
ا نام والبدين والعاطفم ،و إل ما اعتمدت ر وئ و اللعن انوصا ي .
 -٤٢واملقا ررد املتصررل بررالعنف ر طل ر عررام  ٢٠3٠مقا ررد ئابلر للتحقي ر  ،لفررن يلر م د
يقإلم ئياس التقدم اعرز علط بياناي مصنف اليم وعلط ئدراي إوصا ي وطنير ئإلير  ،تارند ا
مؤاارراي فعال ر وماررؤول لااررتعاب لنتررا ج البحررإلت .وإىل جانررب تإلطيررد املعررار والبيانرراي
املتعلق بتعرا األطفال إىل دشفال متعدل من العنف وو إللم إىل طدماي ا اتعاب وإعال
الت ي ر واا ررتخداميتم ل ررا ،ب ررد م ررن تل ررإلير دلواي ومنيتعي رراي وئ رردراي حب ير ر دفضر ر لفا ررر
الصم الُا يلف وإلالت العنف ،ولتحديد األطفال املعرضرني ألاررب ئردر مرن ا لرر ،ولفيترم
األاررباب ا ُري ر للعنررف ،ولتقرردمي دلل ر اررليم ملررا يصررلا ودفررن د يارراعد علررط حتقي ر تليررم
لا م.
 -٤3واتإلا ر املم ل ر ا ا ر  ،و ررم تضررش ررُا ر اعتبار ررا ،الرردعإل إىل وضررش منيتعيرراي
ودلواي مش البياناي من دج حتاني القدراي البح ي الإلطني وجيتإلل الر د بلير تقيريم مردس
انتشار العنف ضد األطفال ،وا ارتشال هبا ر الاياااي والقراراي املتعلق باملي اني .
 -٤٤ويتللررب تنفيررُ طلر عررام  ٢٠3٠تع ير الشرراااي وتعبلر مرإلارل ابررم  .وتفتاررم إئامر
حتالف عاملم وااش رمش ا فإلماي واجملتمش املدين واجملتمعراي اعلير وال عمرا الردينيني والقلرا
ا ا واملنتماي الدولي ومجيش ا يتراي الفاعلر األطررس ،ورا ر ذلرك األطفرال دنفاريتم ،دمهير
وا.ر ر ر تإلا رريش ال رردعم ا جتم رراعم وتع ير ر التنفي ررُ واملتابعر ر واا ررتعراا التق رردم اع رررز. ول ررُا
الابب ،اتإلا املم ل ا ا ر لعرم املبرالراي والشرراااي العاملير املرُاإلر دعران ،ورا ر ذلرك
الشراا العاملي من دج إءا العنف ضد األطفال.
 -٤5وئررد دطلر األمررني العررام الشرراا العاملي ر مررن دجر إءررا العنررف ضررد األطفررال ر متررإلز/
يإللي  ،٢٠١6مناشدار إيا ا املااعد علط حتقي رؤير طلر عرام  ٢٠3٠لعراف يعريم فير مجيرش
األطفررال ر اررام .واملم ل ر ا ا ر عضررإل ر جملررح إلار الشرراا العاملي ر ور نتيتررا التنفيُي ر ،
وت ررو مررن طررال لور ررا الرردعإلا العرراملم للميتم ر املشرررتا املتم ل ر ر جع ر العرراف مفان رار آمن رار
لألطفال وإءا العنف ضد األطفال ر ار مفرا  .وللشرراا العاملير إمفانيراي لتارخم ا يترإلل
ا ماعير مررن دجر تع ير ا لتر ام املتنررامم برراطرال صلر عرراف طررال مررن العنررف والعمر مررن دجلر .
و ررم تاررعط إىل تع ي ر انرال الاياارري لتحقي ر مقا ررد ررد التنمي ر املاررتدام املتعل ر بتءررا
العنف ضد األطفال ،وتاريش العم من طال تنفيُ تدطاي ر ياي  ،وتع ي التعراو فيمرا برني
جممإلع وااع من د حاب املصلح .
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جيم -الوفاء بالتعهد بعدد ترك أث طفا يتنل ع الركب والواول أوالا إلرى مر
في مؤخرة الركب :األطفال المتنقلون

رم

 -٤6عرف الانإلاي القليل املاضي دعدالار مت ايد من األطفال واملررا قني املتنقلرني ،وفررل م
دو مررش داررر م ،لاطر البلرردا وفيمررا بينيتررا .ور عررام  ،٢٠١5شررف األطفررال دا ررر مررن نصررف
جممإل الافا الاجلني ،وجا دا ر من  ١٠٠ ٠٠٠طلب إل من دطفال م مصرحإلبني دو
منفصررلني عررن داررر م .ويفررإل ئررار اللفر ملررالر بير األاررر  ،ر د لررب األويررا  ،ااررتاتيعي
ف ر ررار لض ررما الا ررام وا ماي ر ر وللإل ررإلل إىل م رراذ آم ررن م ررن ا ض ررلراب الاياا ررم والن ر ر ا
والفرإلارت اللبيعير والعنررف وا اررتلال .وبالناررب لألطفررال املتنقلررني ،و ارريما الررُين ياررافرو
ررم مصررحإلبني دو منفصررلني عررن داررر م ،يتخل ر العنررف ماررام ويرراالم اليإلمي ر وا رمار مررا يفررإل
ج ر ار مررن متإلالي ر  .وينتشررر ا ررإل وانعرردام األمررن علررط نلرران وااررش ،امررا ياررإلل انفرراي مررن
العقرراب .وطررال زيررار ئلري ر دجرالررا املم ل ر ا ا ر مررؤطرار ،دطرب ررا دطفررال م ررارار د ا يررا ررم
عالل ودءم يعتربو دويا م عبار عن يتإل للي س وانعدام القانإل وا إل .
 -٤٧ويعرريم األطفررال مشررا د مروعر  :ئتر آبررا يتم ،وا تصرراب دطرإلاالن ،وا طتفررا القارررا
أل رردئا يتم .و ررم معرض ررإل ر ررا م الشر رإلار والعن ررف اجملتمع ررم ،وللتيتدي ررد وا بتر ر از املنيتعي ررني،
وملض ررايق دفر ررال العص رراباي ال ررُين يش رردو الت يي ررد لاطر ر املدرار ر دو ر دوي ررا يتم .ور بعر ر
ا ررا ي ،يتاعررب باألطفررال عنا ررر ا ردر املنتمر ورررربوءم علررط املشررارا ر نشرراط إجرامررم،
وا ر ذلك العم امرائبني ر األماان الا يتعر فييتا باملخدراي دو األالح دو ويث يتعمرش
امليتربررإل  .وإذا رف ر األطفررال التعرراو  ،فررتءم ئررد يرردفعإل مثن رار با ت رار ،ب ر وئررد يعرضررإل لررر
فقدا درواويتم .ويعل األطفال امليتمشإل ر اجملتمعاي اعلي الا جتررا فييترا رُن األنشرل ر
ولق ر طبي ر مررن انئصررا والإل ررم والعنررف ،إذ ينتررر إلررييتم امعرررمني دنفارريتم ،وخيشررا م دف ررال
جمتمعاالم اعلي  ،ور بع األويا جترميتم الاللاي.
 -٤8ويشررعر األطفررال ،إذ يرريط هبررم ررُا الإلائررش املرردمر ،بر ءم ماررتعدو لانلرران ر رولر
مريب ر وفإلف ر باملخرراطر ومإلاجيت ر قرراطر مج ر دم رار ر الع ررإلر علررط مفررا ينعمررإل في ر بالاررام
واألمن .وتإلاج الفتياي الا م ينللقن ر ُن الرول قاطر جايم علط يإل طرا تتم ر ر
ا عتردا علررييتن وااررتلالن بارربب شررباهبن ونررإل جنارريتن .وئررد يلرررا املتعرررو بعضرريتم بإلعررإلل
ااذب بالاام دو التعليم دو عم ر املاتقب  .وئد يفرإل آطررو فرارين مرن ا عتردا ا نارم
دو من الديد زوا ئارا ب وئد تفإل دار م اليا ار براعتيتم حتر مارمط الر وا  ،مرن دجر
تفالا طلر ا تصاب ور الإلئ نفا علط دم د تفتاب الفتا جناي زوجيتا.
 -٤٩ور د لب األويا  ،ياتفيد رؤ األطفرال مرن ا ماير الرا لرم ا ر فييترا .ودفرن
د يعتررربوا متلفلررني ولرريح ضررحايا ماتضررعفني معرضررني للخلررر يعررربو ا رردول حب رار عررن وجيت ر
آمنر  .وئررد تعررإلز األطفررال امليترراجرين الإلثررا الصررحيح دو ئررد يفإلنررإل يتحرردثإل الللر اعلير .
ور معتررم األويررا  ،ررم ببارراط مرعإلبررإل إىل لرج ر ياررتليعإل معيتررا انبررا ،عررن وررا ي
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ا عترردا دو ا ررديث عررن الصرردماي الررا عررانإلا منيتررا .و رم يلتماررإل املارراعد  ،وررا ر ذلررك
املااعد اللبي  ،طإلفار من دثر اليب علط القراراي الا تنتتر الب بش وضعيتم ،دو طإلفار مرن
ا عتقال دو الرتوي .
 -5٠وينتيتررم األمررر بالعديررد مررن األطفررال ر مرافر مفتتر  ،ر ا ررم مررن األويررا مررش برراللني
لياإلا من دفرال دار م .وئد ردو دنفايتم ر دماان يعمر فييترا برتجرا اي املارار الارريش ،ور
الإلائررش معرضررني لررر "إجررا اي انعررال الارريع " الررا نررالرار مررا تراعررط فييتررا مصررا يتم الفضررلط.
وئررد ينتيتررم هبررم األمررر وبإلاررني ر امللرراراي ،دو ر مراف ر امل رإلانل ،دو ر ج ر ر دو مررإللعني ر
مراا ر ا وتعرراز دو الاررعإل دو زنررازين األف ررال العاررفريني دو وررىت ر واويرراي نإلافررُ ل را،
ودويانار ر ع ل تام .
 -5١ويبقم طلر البيتم ا ري ابمار .ودفن اوتعاز األطفال من طال التُر با اجر إىل
ضما محايتيتم من طلر ا طتفا دو ا جترار ،دو بلررا ائتفرا دثرر األارر دو النترر ر طيراراي
انع ررال إىل بل ررداءم األ ررلي  .ويع ررد اوتع رراز ررؤ األطف ررال ،و ررإل ل رريح دب رردار ر مص ررلحتيتم
الفضلط ،عقإلب إضافي ودفن حتقي األ دا املنشإلل بلريق قتلف .
 -5٢وئررد يتعرررا األطفررال ،و ررم ينتترررو البر ر مصررم م ،لررتذ ل وا عترردا اي البدنير
وا عت رردا ا نا ررم .ور العدي ررد م ررن ا ررا ي ،يفتق رررو إىل إمفاني ر الإل ررإلل إىل ا ررلل محاي ر
اللف  ،وإىل عملي لتحديد تدابم ا ماي تراعم الان ونإل ا نح ،وإىل التم ير القرانإلين ،وإىل
املعلإلمرراي املتاور عررن وقررإلئيتم دو عررن اررب التمرراس ا رررب عررن دعمررال العنررف الررا ئررد يفإلنررإل
عررانإلا منيتررا .وئررد يفاررر ررُا ارربب فقرردا دعرردال ابررم مررن األطفررال مررن مراا ر ا اررتقبال دو
اطتفا يتم من رعاي مراف محاي اللف دو اللاي العر .
 -53وم ررر تلر ررإل دطر رررس ،يإلاج ر ر األطفر ررال املتنقلر ررإل ا ررإل  ،والقل ر ر  ،والر ررُعر ،وا اتلر رراب،
واضلراباي النإلم ،ومشاا الصح العقلي  ،وزيال قاطر إيُا النفح وإواااار عميقار بالي س،
مش ما لُلك من ت ثم شديد علرط ارا يتم ووارن دورإلالم .وئرد ختلرف رؤ األطفرال ا رمار عرن
الراب .وتبدو الرؤي اللمإلو ل عام  ،٢٠3٠بالناب لم ،بعيد وومهي .
 -5٤وبالنارب لألطفرال املتنقلرني ،امرا بالنارب ألا دطفرال آطررين ختلفرإلا عرن الرارب ،يتررا
إىل حتإلير متإلالير العنرف الررا تصرإل ،ويراالم إىل متإلالير ماير وقرإلئيتم األاااري  .وررب علررط
العاف معا ُن األوضا البا ا علط وجر ا ارتععال .فععر األطفرال ر مر من مرن العنرف
دمر حتتم األطان والقانإل وينبلم د يتعام مع بامبرا دو تررا  .ومرن األمهير وفرا تع ير
مؤاارراي محاير اللفر الررا دفررن د يررال إلييتررا األطفررال املتنقلررإل وت ويررد ا فعليرار وررا يلر م مررن
مرإلارل ،وتنفيررُ املعررايم القا مر ووضررش دلواي الر ررد املا مر لضررما رعاير األطفررال واررامتيتم،
وتشعيش إرال ولإلل لا م  ،وحتديد املخاطر والتصدا لا ،ومفافح انفاي من العقاب.
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 -55وتررإلفر اتفائي ر وقررإلن اللف ر والربوتإلاررإل ي ا طتياري ر امللحق ر هبررا ،إىل جانررب املعررايم
الدولير ر األط رررس ،و ررا ر ذل ررك إع ررا نيإلي ررإلرك م ررن دجر ر الاجل ررني وامليت رراجرين( ،)١٤تإلجييت رراي
واضح بش اورتام وقإلن اللف ومنش وإزال قاطر العنف ر ويا األطفال املتنقلني .فبداير ،
تقررر ررُن املعررايم بالضرررور ا تمير للعمر ولضررما إعمررال وقررإلن مجيررش األطفررال الررُين يقعررإل
حتر ر الإل ير ر القض ررا ي للدولر ر لو متيير ر  .ويش ررم ررُا األطف ررال ملتما ررم اللع ررإل والاجل ررني
وامليترراجرين وعررددم ا نارري  ،وينبلررم ر ررُا الارريان د نتررُار دن ر يإللررد طف ر عرردمي ا نارري
ا  ١٠لئا .
 -56وثانيرار ،تلر م املعررايم الدولير بر تفررإل املصررال الفضررلط لللفر ا عتبررار األول ر مجيررش
القرراراي الرا مترح اللفر ور مجيرش األوئرراي :عنرد و رإلل إىل بلرد املقصرد ،دو دثنرا انجررا اي
ذاي الصل  ،دو عندما ينتر ر إمفاني انعال  .ومن األمهي وفا ضما اإل إجرا اي تقدير
الان آمن ووافت للفرام ومراعي لللف  ،ور وال الشك تإلفم محاير طا ر لفر طفر حتر
لر  .وينبلررم د تنلبر املبررال نفارريتا دثنررا حتديررد املرار القررانإلين لللفر دو عنررد النتررر ر طلررب
ف مشر األاررر  .ويعررد تعيررني و ررم ئررانإلين دمررار دااارريار لتررإلفم الرردعم وللرردفا عررن مصررال اللفر
الفضلط ر ا مرول .
 -5٧وثال ار ،واما تفرر ت ايدن ر إعا نيإليرإلرك  -حتترا مارؤولي رعاير األطفرال املتنقلرني
إىل د تاررند بارررع إىل الاررللاي الإلطني ر ماي ر اللف ر  ،بررد ر مررن ترايتررا ملاررؤوه ا رردول دو
األمن .ولفرم تفرإل نترم محاير اللفر الرا تتعامر مرش األطفرال املتنقلرني فعالر ينبلرم د تفرإل
متاررق ولررا ماررتإلس جيررد مررن املرإلارل ،وذاي طرردماي جيررد ومررإل فني مرردربني ترردريبار جيرردار لررم
ما يل م من امليتراراي ارتعإلاب األطفرال والتإلا ر معيترم بصرإلر جمدير  ،ولفيترم املخراطر وتع ير
القدر علط التفيف.
 -58ويعررد التعرراو بررني الإلاررا ي فيمررا بررني مجيررش انلاراي ا فإلمي ر املعني ر دم ررار دااارريار ر
ررُا الص رردل ،ولف ررن م ررن امليت ررم بالق رردر نفا ر ض ررما تع رراو فع ررال ع رررب ا رردول وعل ررط الص ررعيد
انئليمررم ،وتع ير دوجر التررآزر مررن دجر وشررد الرردعم وتعبلر املرإلارل ملإلاجيتر التحرردياي العديررد
الا تؤثر علط األطفال املتنقلني ،والنيتإلا حبلإلل لا م وبااتمراري الرعاي  ،وا ر ذلرك لضرما
متفيررنيتم وإلمرراجيتم ا جتمرراعم وااررتلنافيتم ويررا ماررتقل  ،والإلئاير مررن قرراطر إعررال انيررُا دو
العنف دو دا انتيتاك آطر قإلئيتم.
 -5٩وعاو علط ذلك ،رب فضا مجيش وإلالت العنف ضد األطفال املتنقلني .وينبلرم د
يشررعر األطفررال دءررم يتررإل بررا ورتام وا عت ر از هبررم ولعميتررم ر اررا يتم وواررن دو رإلالم .ولررم
ا ر ر ر د يش ررعروا باألم ررا وا ماي ر ر م ررن ا ررإل واني ررُا وا ا ررتلال .وينبل ررم وض ررش و ررد
لتفاي من العقاب .وينبلم تإلويد البياناي واأللل الاليم لتارتشد هبا القراراي املتعلقر ونرش
__________

( )١٤ئرار ا معي العام .١/٧١

GE.17-00017

17

A/HRC/34/45

العنرف واننررُار املبفررر وا اررتعاب وللمارراعد ر تع ير ميترراراي امليتنيررني وئرردراي املؤاارراي
ول ر ردعم التقر رردم ور ر رردن وتقير رريم دثر ررر التر رردطاي .ويعر ررد التقير رريم الر رردئي وامللت ر ر م باألطائي ر راي
والتشارام واُا البحإلت الا تشرك األطفال املعنيني بعدار دااايار لُن العملي .
 -6٠وتتا ررم وق ررإلن اللفر ر ب ء ررا عاملير ر و ررم ئابلر ر للتص ررر ومرتابلر ر  .و ر را ي ررازم ارامر ر
اننا ررا املت ررل لفر ر طفر ر ا ر ر ر الع رريم ر مر ر من م ررن العن ررف ر ار ر مف ررا ور مجي ررش
األوئاي وا ر اورتام وود األار ور محاي طا ر عنردما يفإلنرإل منفصرلني عرن دارر م
وا ر د ينتر ر دا طلب للم مش األار بلريقر إرابير وإناراني وارريع وا ر ر إلير
ئانإلنير  ،ور ا رير واألمررن ور برردا فعالر عررن ا رمررا مررن ا رير  .ومررا ير لألطفررال املتنقلررني
ليح لو ذلك ر شم .
 -6١ولف ررن م ررن دج ر التمت ررش حبق ررإلن اننا ررا متتع رار وقيقي رار ،ر ع رن افال ر د تف ررإل
لألطف ررال املتنقل ررني إمفانير ر ا ص ررإلل عل ررط معلإلم رراي ومش ررإلر ما مر ر لألطف ررال والإل ررإلل إىل
العدالر واملشرارا ا قيقير ر إجررا اي وآليراي آمنر ومراعير لللفر ولنرإل ا رنح ،ورا ر ذلررك
التماس جرب الضرر الناجم عن وإلالت العنف دو اللعن ر شرعي ورماءم من ا ري .
 -6٢وباطتصار ،ين حباج إىل الإلئإل علط وجر ا ارتععال لفاعرار عرن األطفرال املتنقلرني
وت مني محايتيتم ألءم دطفال دو ر وئب ا شم .

 تمتي العمليات اإلقليمية لتعزيز حماية األطفال م العن رابعا 
 -63يشررف التعرراو مررش املنتمرراي واملؤاارراي انئليمير وعررر ال اوير ر ااررتاتيعي املم لر
ا ا لتاريش وتم التقردم ر محاير األطفرال مرن العنرف. وبالفعر  ،تعرد املنتمراي واملؤااراي
انئليمي ر جيترراي وليف ر اا ررتاتيعي ر مبررالراي منررش العنررف والقضررا علي ر وئررد ارراعد تعاوءررا
املؤااررم مررش املم ل ر ا ا ر ر وضررش ئضرري العنررف ضررد األطفررال ر ررلب طل ر الاياارراي
انئليمي  ،وتع ي ماا ل الدول ،ولعم جيتإلل التنفيُ الإلطني .
 -6٤واع ر م ررن ررُن العملير ر  ،دجرير ر مث ررا مش رراوراي إئليمير ر رفيع ر املا ررتإلس ر من رراط
دمريفررا ا نإلبي ر والإلاررلط ،والبحررر الفررارييب ،وجنررإلب آارريا ،واعرريط الررال  ،ودوروبررا ،واملنلق ر
العربير و رردري اررت تقررارير ر ررد إئليمي ر وعقرردي اجتماعرراي ااررتعراا لوري ر لتقيرريم التقرردم
اعرز وتاريع  .وعاو علط ذلك ،ااتضيف ات اجتماعاي ملا د ماتدير دئاليمي مرن دجر
تع ي التعاو وتراي التقدم اعرز إلب جع األطفال ر م من من العنف.
 -65ونتيع لُلك ،جرس تع ي ا لت اماي انئليمي وجترا واليرار مإلا متيترا مرش طلر التنمير
املاتدام لعام  ٢٠3٠من طال اعتمال طلط إئليمي جديد بش العنف ضد األطفال .ور
املقابر  ،ف ترررتجم ررُن ا يتررإلل إىل تع ير للمعررايم القانإلني ر والاياارراي العام ر الإلطني ر  ،وتإلطيررد
أللواي البحررث والر ررد ،وتع ير للحمرراي الرامير إىل لعررم التقرردم اعرررز ر محاير األطفررال مررن
العنف ووف ن ور دن.
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 -66وبلير تع ير ررُا التعرراو وتارريش التقرردم ر جعر األطفررال ر مر من مررن العنررف ،تررنتم
املم ل ا ا اجتماعار انإليار ملا د ماتدير رفيع املاتإلس مش املنتماي واملؤاااي انئليمي .
ود با ُا املنتدس آلي اارتاتيعي لاط األمم املتحد لاعراط ر وإلار ر جمرال الايااراي،
وتقااررم املعررار واملمارارراي ا يررد  ،وتشررعيش تائررا التعررارب ،وتنارري العم ر وتع ي ر دوج ر
التآزر ،وحتديد ا جتا اي والتحردياي امللحر  ،وتإلويرد القرإلس للإلئاير مرن العنرف ،وتع ير ارام
األطفال ومحايتيتم.
 -6٧ور ديار/مرايإل  ،٢٠١6اشررتا املم لر ا ا ر مرش جملررح لول حبرر البللير ر ااتضرراف
ا جتمررا الاررنإلا الاررالس للما ررد املاررتدير األئاليمي ر  ،املعقررإلل ر اررتإلايتإلف .وتنرراول ا جتمررا
لور املنتمرراي واملؤاارراي انئليمي ر ر لعررم تنفيررُ طل ر عررام  ٢٠3٠وتعبل ر ا يتررإلل مررن دج ر
حتقي املقصد  ٢-١6و من مرن مقا رد د ردا التنمير املارتدام املتصرل برالعنف .ودتاور منرربار
لتبالل ا رباي ر وضش اارتاتيعياي إئليمي متإلا م مش طلر عرام  ٢٠3٠وانجررا اي املارتقبلي
املرتقب ر  .ودوه ا تمررام لاا ررتاتيعياي الرامي ر إىل لعررم تعمرريم املقا ررد املتصررل بررالعنف ر ا لررط
الإلطني ولو الإلطني  ،ووضرش د ردا ومقا رد إئليمير ووطنير عنرد ا ئتضرا  .امرا جررس التشرديد
علرط لور املنتمرراي واملؤاارراي انئليمير ر تعبلر لولرا األعضرا مررن دجر التصردا للعنررف ضررد
األطفال فيما جتري من ااتعراضاي وطني طإلعير للمنتردس الاياارم الرفيرش املارتإلس املعري بالتنمير
املاررتدام  ،واررُا علررط التعرراو مررش الفيانرراي انئليمي ر األطرررس ر عمليرراي ا اررتعراا .وشررعش
تقدمي الدعم لعملياي التعلم من األئرا وعملياي التقييم الإلطي التشاراي للتقردم اعررز مرن طرال
ُا املنتدس ا ارتاتيعم األئاليمم و من من املنابر.
 -68وئد شعش عدل من املناط الفار مبالراي ام لقيرال رُا العمر  .وارا رُا واضرحار
علط يإل طا ر إلما العنف ضد األطفال ر طلط العم انئليمي ومإلا متيتا الصرري مرش
طل عام .٢٠3٠
 -6٩وط ر ررال اجتم ر ررا املا ر ررد املا ر ررتدير األئ ر رراليمم لع ر ررام  ،٢٠١6إلراار ر رار م ر ررن املنتم ر رراي
واملؤاا رراي انئليمي ر للفر ر ا ار ررتاتيعي ال ررا تتيحيت ررا طلر ر ع ررام  ٢٠3٠وال ررُارس الا ررنإلي
العاشررر لدراا ر األم ررم املتح ررد بش ر العن ررف ض ررد األطف ررال ،فقررد دعرب ر ع ررن الت اميت ررا الق ررإلا
وإلا ل تاريش وتقييم التقدم اعرز ر القضا علط العنف ضرد األطفرال وتع ير التعراو  .ومشلر
انجرا اي ا ارتاتيعي املتإلطا تقدمي الدعم ملإلا ل وضش وتنفيُ طلط إئليمي متعلقر برالعنف
ضد األطفال تتماشط مش طل عام  ٢٠3٠وتعبل الشراااي وتع ي تنفيُ اارتاتيعياي وطنير
شررامل مررن دجر منررش العنررف والقضررا علير واررن وإنفرراذ تشرريعاي وطنير تررر مجيررش دشررفال
العنف ضد األطفال وتع ي نتم البياناي ولعم عملي متابع وااتعراا طل عام  ٢٠3٠من
طال آلياي ئإلي للماا ل علط الصعيدين الإلطي وانئليمم.
 -٧٠وعلط النحإل املربز دلنان ،جررس ديضرار لاطر فررالس املنراط تع ير تلرإلراي امر وحتقير
نتا ج ملمإلا ر ابي الدفش ئدمار هبُن األ دا .
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 -٧١ر دفريقيررا ،ونااررب اوتفررال نر ا رربا األفريقير املعنير حبقررإلن اللفر ورفا ر بالررُارس
الانإلي ا اما والعشرين للمي ان األفريقم قإلن اللفر ورفا ر  ،ئردم املم لر ا ا ر  ،وعير
اليإلنيارريف ومنترردس الاياارراي مررن دجر اللفر األفريقررم ،ااتعراضرار للتقرردم انئليمررم ر تنفيررُ
تإل ررياي لراا ر األمررم املتحررد . واررلط امل رؤمتر الضررإل علررط التقرردم اعرررز ر تع ي ر التحرررر مررن
العنررف والتحرردياي والفررر القا م ر اع ر مررن ا يتررإلل األواررش الرامي ر إىل حتقي ر طل ر ا حتررال
األفريق ررم  ٢٠63ورؤير ر بن ررا دفريقي ررا ررا ألطفال ررا .و ررب نت ررا ج املنائشر ر ر وض ررش طلر ر
عام  ٢٠٤٠من دج األطفرال ر دفريقيرا ،املعتمرد ر.يرار ر تشررين ال راين/نإلفمرب  ،٢٠١6و رم
طل من بني د دافيتا األاااي إءا العنف ضد األطفال .
 -٧٢وتقدم ُن التلإلراي ز ار ابمار لتنفيُ طل عام  ٢٠3٠ر املنلق األفريقي  .وتتضرمن
طلر ر ع ررام  ٢٠٤٠م ررن دجر ر األطف ررال ر دفريقي ررا د رردافار ئابلر ر للقي رراس وجم ررا ي ذاي دولإلير ر
يلت م ا حتال األفريقم ولول األعضا بتحقيقيترا حبلرإلل عرام  ،٢٠٤٠و نراك إزرازاي امر دفرن
البنا علييتا.
 -٧3وبالفعر  ،يقررإلم عرردل مررن البلرردا األفريقير بتع ير نتميتررا الإلطنير ماير اللفر ودجررري
لراارراي ااتقصررا ي شررامل لألاررر املعيشرري مررن دج ر تإلثي ر وعررم العنررف ر مرول ر اللفإلل ر
وطبيعت ر وت ر ثمن .وئررد لعم ر املعلإلم رراي املاررتقا م ررن ررُن الدراارراي ا اتقص ررا ي إج ررا اي
ا فإلمرراي ر جمررا ي الرردعإل والاياارراي والتخلرريط واملي ن ر واررُا ر اررن التش رريعاي ،وررا ر
ذلررك هبررد مفافح ر زوا األطفررال .وئررد دز ر ي ارربع بلرردا دفريقي ر الدراارراي ا اتقصررا ي
(مجيتإلري تن انيا املتحد  ،وزامبيا ،وزمبرابإلا ،وارإلازيلند ،واينيرا ،ومراوا ،ونيعميرا) ،بينمرا تبرُل
دطرس جيتإللار اثل  ،منيتا دو ندا ،وبإلتاإلانا ،ورواندا ،واإلي ليفإلار ،ومإلزامبي .
 -٧٤ور شر ررباط/فرباير  ،٢٠١6دير رردي املم ل ر ر ا ا ر ر نشر ررر نتر ررا ج الدراا ر ر ا اتقصر ررا ي
لنيعميررا ،الررا دجرالررا ا فإلم ر بالتعرراو مررش اليإلنيارريف وش رراا ‘مع رار مررن دج ر الفتيرراي‘(.)١5
واانر نيعميررا دول بلررد ر رررب دفريقيررا ررررا لراار ااتقصررا ي وطنير هبررُا ا عررم .ورلار علررط
النتا ج الا تإل إلييترا ،دطلقر ارن العمر نءرا العنرف ضرد األطفرال ،إىل جانرب لعرإل إىل
اخترراذ إج ررا اي مإلجيت ر إىل الررإلزاراي والإلاررا ي ا حتالي ر والإل ي ر  ،واملنتمرراي ررم ا فإلمي ر ،
واملنتماي الديني  ،وواا ط انعام ،واجملتمعاي اعلير  ،واةبرا واألطفرال إىل التفراتف معرار مرن
دج ر منررش العنررف ضررد األطفررال والتصرردا ل ر  .وشررارا املم ل ر ا ا ر ر إطرران محل ر إءررا
العن ررف ض ررد األطف ررال ر و ير ر ررإلس وطلر ر الاياار ر العامر ر ل ررا ،اتا رريتام ر يا ررم ر ررُن
العملي ر ر ودطلق ر ر و ي ر ر ار ررروس ريفر ررر محلتيتر ررا نءر ررا العنر ررف ضر ررد األطفر ررال ر  ١6و ي ر ررا /
يإلني  ،٢٠١6و م ثاين و ي ر نيعميا تاتعيب للدعإل إىل اختاذ إجرا اي(.)١6
__________

( )١5انتر .http://srsg.violenceagainstchildren.org/story/2016-02-25_1431
( )١6انتر .www.unicef.org/nigeria/media_10405.html
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 -٧5ور تشر ررين األول/دات ررإلبر  ،٢٠١6ش ررعع املم لر ر ا ا ر ر ر م رراوا عل ررط مإلا ررل
تنفيُ طل الاياا العام الا دطلق طال زيارالا الاابق الرا دجرالرا اارتعاب ارتنتاجاي
الدراار ر ا اتقص ررا ي املتعلقر ر بر رالعنف ض ررد األطف ررال ال ررا دجرير ر ع ررام  .٢٠١5ودثن ررا زي ررار
املتابع ر  ،دول ر ا تمام رار طا رار ملن ررش املمارا رراي الض ررار والتخل ررم عنيت ررا ،ررا ا رراعد عل ررط تراي ر
ا تمررام الررإلطي علررط انتشررار زوا األطفررال ،وا عترردا امل ررتبط حبفرراي بررد النشرراط ا ناررم،
والعمرراي علررط األطفررال املصررابني بررامليت  ،و م ررا مررن املمارارراي الررا متررح حبقررإلن األطفررال،
و ايما الفتياي.
 -٧6ودورررز تقرردم ر ررُن املاررا ر مرراوا ،وررا ر ذلررك اعتمال ررا عررام  ٢٠١5لقررانإل
ال ر وا واللرران والعائرراي األا رري  ،الررُا رفررش ا ررد األل لاررن ال ر وا إىل  ١8اررن والت ر ام
ا فإلم  ،ر تشرين ال اين/نإلفمرب  ،٢٠١6وإلا م الداتإلر مش تلك التشريعاي واملي ان األفريقم
قررإلن ورفا ي ر اللفر ( )١٧والرردور ا ااررم الررُا يلعب ر ال عمررا التقليررديإل ر وشررد جمتمعرراالم
اعلي ملنش ال وا املبفر وال وا القارا للفتياي وافال عإللالن إىل املدارس ملإلا ل تعليميتن.
 -٧٧واوتل م ُن املمارااي الضار مفان برارز ر املرؤمتر الردوه الارابش للايااراي املعري
باللف ر األفريقررم ،الررُا ااتضرراف منترردس الاياارراي مررن دج ر اللف ر األفريقررم ر دليررح دبابررا ر
تشررين ال رراين/نإلفمرب  .٢٠١6وارلط املرؤمتر الضرإل علررط دشرفال العنررف القاتلر الررا ترؤثر ر ا ررم مررن
األويررا ر األطفررال امليتمشررني واملاتضررعفني علررط يررإل طررا  ،وررا ر ذلررك وررا ي ئت ر الرضررش،
دو العمرراي علررط األطفررال املصررابني بررامليت  ،دو املتيتمررني ومارا ر الاررحر .واعتمررد امل رؤمتر ،باتباع ر
ءعرار مإلجيترار يررإل إررال ا لررإلل ،لعررإل إىل اختراذ إجررا اي مررن دجر محاير مجيررش األطفرال مررن العنررف،
وتع ي تنفيُ الاياااي والقإلانني ،والتعبل من دج ا إلار علط مجيش املاتإلياي(.)١8
 -٧8واا ررتفال املر رؤمتر م ررن املنائش رراي الناجحر ر ال ررا دجرير ر ر ديلإلل/ا رربتمرب  ٢٠١6دثن ررا
()١٩
إطان الشراا األفريقي من دج إءا العنف ضد األطفرال الرا تعتررب املم لر ا ا ر عضرإلار
فييتررا .وئررد دنشررل الشرراا مررن دجر الرردفش ئرردمار بررا يتإلل ا ماعير الرامير إىل التصرردا بصررإلر
ش ررامل مي ررش دش ررفال العن ررف ض ررد األطف ررال ر مجي ررش دي ررا الق ررار  .و ررم ال ررد إىل تا رريتي
ااررتيعاب طل ر عررام  ٢٠٤٠مررن دج ر األطفررال ر دفريقيررا واملقا ررد املتصررل بررالعنف مررن طل ر
عام  ٢٠3٠من طال الربجم ا ماعي وبنا املعار وتباللا.
 -٧٩واتإلا ر املم ل ر ا ا ر تع ي ر تعاوءررا مررش ا حتررال األفريقررم ولعررم امل يررد مررن ا يتررإلل
للنيتإلا بتنفيُ محلت الرامي إىل إءا زوا األطفال .وئد دورز تقدم ابم ر ُا الصدل ،وا ر
ذلرك مررا ؤ مررؤطرار مررن اعتمررال وفإلمر بإلراينرا فااررإل اررتاتيعي وطنير شررامل بشر إءررا زوا

__________

( )١٧انتر .www.constitutionnet.org/news/malawi-amend-constitution-regarding-age-child
( )١8انتر .www.africanchildinfo.net/ipc/files/SeventhIPC-Call-toAction.pdf
( )١٩انتر

.http://africanchildforum.org/en/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=400&Itemid=364
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األطفال  ،)٢٠(٢٠٢5-٢٠١6وا نضمام إىل محل وفإلماي الفاممو وليربيا ونيعميا .ودطل
مثاني عشر بلدار دفريقيرا ا ملر ر تشررين ال راين/نإلفمرب  ،٢٠١6واعتمرد رؤارا لول ووفإلمراي
البل رردا الناطقر ر بالفرنا رري ئر ررارار يؤا ررد م ررن جدي ررد التر ر اميتم بتء ررا مجي ررش دش ررفال العن ررف ض ررد
األطفال ،وا ر ذلرك اراراي مرن ئبير زوا األطفرال والر وا املبفرر والر وا القاررا ،واملضرم
ئدمار صل عام .)٢١(٢٠3٠
 -8٠وبينم ررا ت ر ال ن رراك حت رردياي عدي ررد  ،للق ررار األفريقي ر ف ررر فري ررد لاا ررتفال منيت ررا
عررام  ،٢٠١٧وررا ر ذل ررك طررال ا وتف ررال بيررإلم اللف ر األفريقررم ،ال ررُا ايخصررت ملإلض ررإل
"د دا التنمي املاتدام لألطفال ر دفريقيا :تاريش ا ماي والتمفني وتفافؤ الفر ".
 -8١ور دمريفررا الاتيني ر  ،انضررم املم ل ر ا ا ر إىل لور اللعن ر الدا م ر ملبررالر ‘دطفررال
ا نإلب‘ ( )Niñ@Surللاإلن ا نإلبي املشرتا املفرا ماي األطفرال مرن العنرف وتنفيرُ طلر
عررام  .٢٠3٠وروبر الرردول األعضررا وبررالر ‘وررا الإلئر نءررا العنررف ضررد األطفررال‘ ،الررا
ررررا تعميميتررا ر ا ا ررتاتيعي انئليمير ملتابع ر تإل ررياي لراا ر األمررم املتحررد  ،وارررري ت ايررد
ااررتععالي ا اررت مار ر منررش العن رف ،وررا ر ذلررك مررن طررال التصرردا ألاررباب ا ُري ر وجترراوز
املإلائف والالإلاياي الا تتلاضط عن العنف ضد األطفال.
 -8٢ور ايان تعاو املم لر ا ا ر مرش اللعنر الدا مر ملبرالر ‘دطفرال ا نرإلب‘ ()Niñ@Sur
للاررإلن ا نإلبي ر املشرررتا وا را ر العاملي ر مررن دج ر اللف ر  ،ئاررم دمريفررا الاتيني ر ومنلق ر البح ررر
الفارييب ،نتم وعي وفإلم دورو إلاا مشاور إئليمير مرش األطفرال عرن تارلط األئررا والتارلط
ع رررب اننرتن ر ر  .وض ررم املش رراور  ،املعقر ررإلل ر ديار/م ررايإل ر مإلنتيفي ررديإل ،مش رراراني ش ررباب مر ررن
األرجنتر ررني ،وإا ر رإلالور ،ودورو ر رإلاا ،وبر ررارا إلاا ،وبإلليفير ررا (لول ر ر  -املتعر رردل القإلمير رراي) ،وبر ررمو،
والالفالور ،وشيلم ،واإللإلمبيا ،و ندوراس ووفري منربار للشباب لتقدمي تإل ياي لتقرير األمني العام
بش محاي األطفال من تالط األئرا والتالط عرب اننرتن (انتر  ،A/71/213الفقر .)٢٧
 -83ودعرب األطفال عن دففار م بش تصإلراالم وجتارهبم مش تارلط األئررا والتارلط عررب
اننرتن ر  ،ونائش رإلا األا ررباب ا ُري ر وو رردلوا ت رردابم اا ررتاتيعي للإلئاي ر والتص رردا .ودب رررزوا د
تالط األئرا ا مار ما يفإل ج ار من متإلالي مؤملر لتعررا األطفرال للعنرف واعرتفرإلا بالتحردياي
ا ا الا يإلاجيتإلءا ر املدرا ور اللري إىل املدرار وعلرط شربف اننرتنر  .وارا األطفرال
املشاراإل ر املشاور واضحني ر ندا يتم إىل ما يلم:
اا ررتمعإلا إىل ررإلتنا :تا ررلط األئر ررا ير رؤذا وي رردوم  ...يلر ر م اخت رراذ إجر ررا اي
عاجلر لإلئفر والعنررف يعلرم واررن الارلإلك ،ود يفررإل املررر اإلذجرار جيرردار ويشررعش
الاعنرف يعلررم م ررا ر جيرردار ياتنررا واارتخدمإلا ا رإلار والإلارراط ئبر د ترتارإلا العنررف
__________

( )٢٠انتر .www.girlsnotbrides.org/resource-centre/national-action-plan-end-child-marriage-burkina-faso/
( )٢١انتر .www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_decl_antananarivo.pdf
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يرردتس ارراعدونا علررط الررتعلم عررن الإلئاي ر وعررن وقإلئنررا وارراعدوا مررن يارريترو علررط
رعايتنا لفم يتمفنإلا من مااعدتنا بشف دفضر و تنارإلا :التشرريعاي امر وينبلرم
د يعرفيتا ا ميش ويرتميتا ا ميش.
 -8٤ور تش ررين ال رراين/نإلفمرب  ،٢٠١5اعتمرردي القم ر الاررابع والعشرررو ل ارريا طل ر
العم ر انئليمي ر ةارريا بش ر القضررا علررط العنررف ضررد األطفررال. ومررا فتل ر املم ل ر ا ا ر
تعم بنشاط علط تع ي تنفيُ ا ،بتعاو مش الدول األعضا ر اةايا  ،ودمان اةايا  ،و ن
اةايا املعني بتع ي ومحاي وقإلن املرد واللف .
 -85وتا ررم طلر ر العمر ر انئليمير ر ض ررمن إط ررار طلر ر ع ررام  ٢٠3٠وتق رردم م ررا ر ئإلير رار عل ررط
الفيفير الررا دفررن هبررا للتعرراو انئليمررم د يردعم انجررا اي الإلطنير املتعلقر حبماير األطفررال مررن
العنررف وتع ي ر التق رردم اع رررز لتحقي ر مقا ررد د رردا التنمي ر املا ررتدام املتص ررل ب ررالعنف .وتق رررتا
إجرا اي ملمإلا ضمن إطار زمي وائعرم ،ورا ر ذلرك تع ير الرنيتج رم العنيفر لت ليرب األطفرال
وتررإلفم رعاير األطفررال طررار املؤاارراي ومحاير األطفررال مررن اررإل املعاملر علررط اننرتنر وتع ير
إجرا اي عدال ما م لألطفال ،ومنرش ارلب األطفرال ا رير  ،وتشرعيش بردا ا وتعراز وتنتريم
محاي إذاا الإلعم لفار ما يعب العنف وضما محاي األطفال الضحايا.
 -86وط ررال بع ر ر املم ل ر ر ا ا ر ر إىل ش رررن آا رريا ر و يرا /يإلني ر ر  ،٢٠١6اجتمع ر ر ر
بررانفإلك م ررش الفري ر العام ر انئليم ررم املشرررتك ب ررني الإلاررا ي ن ررإلب ش رررن آارريا املع رري حبماي ر
اللف  ،الُا يت لف من واا ي األمم املتحد ومنتماي اجملتمش املدين ،وذلك لتشعيعيتا علط
ا اررتفال مررن الفر ر ا اررتاتيعي الررا تتيحيتررا طلر العمر انئليمير ومقا ررد د رردا التنمير
املاتدام املتصل بالعنف من دج تاريش إوراز التقدم ر العم علط الصعيد الإلطي.
 -8٧ور املناار ررب نفار رريتا ،شر ررارا ر اجتمر ررا ااتضر ررافت وفإلم ر ر فيي ر ر نر ررام مر ررش ابر ررار
املاررؤولني ر وزاراي الرعاير ا جتماعير والتنمير ر بلرردا اةارريا و نر اةارريا املعنير بتع ير
ومحاي ر وقررإلن املررد واللف ر  ،الررا اررتعرا ااتعراض رار اررنإليار لتنفيررُ طل ر العمر انئليمي ر علررط
دااس التقارير الا تقدميتا الدول األعضا  .وااعد ا جتما علط مإلا رل تع ير التنفيرُ الرإلطي
ل العمر انئليمير وا ارتفال مرن مبرالر ‘ورا الإلئر نءرا العنرف ضرد األطفرال‘ نذارا
الإلعم ووف العم من دج إءا العنف ضد األطفال ر الدول األعضا ر اةايا .
 -88واع من الت ام املم لر ا ا ر بتع ير مشرارا اللفر والعمر مرش األطفرال ر مجيرش ديرا
الع رراف ،اانر ر املتحدثر ر الر يا رري ر املنت رردس الراب ررش ألطف ررال اةا رريا  ،ال ررُا ااتض ررافت وفإلمر ر
فيي نام ديضار .وئد وفر املنتدس منربار لألطفال من قتلف بلدا اةايا للتففم معرار ر الشرإلا
الر يارري الررا تإلاجر األطفررال والشررباب ر املنلقر وائررتاا تإل ررياي مررن دجر تع ير محاير األطفررال
من العنف ،وت مني اامتيتم علط شبف اننرتن ومفافح ا جتار .وطال املنائش املفتإلور الرا
عقدي بني لم األطفال و لرم نر اةاريا واملم لر ا ا ر  ،لعرا املشراراإل الشرباب إىل اختراذ
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ت رردابم عاجلر ر للتص رردا للتيتدي ررداي الناش ررل ال ررا يلرويت ررا ا عت رردا ع رررب اننرتنر ر والتا ررلط ع رررب
اننرتن  ،ودادوا من جديد علط لور م ا اام باعتبار م فاعلني ر التليم يإل إءا العنف.
 -8٩ور آذار/مررارس  ،٢٠١6شررارا املم ل ر ا ا ر امتفلم ر ر يارري ر ا جتمررا الرفيررش
املاتإلس ملبالر جنإلب آايا نءرا العنرف ضرد األطفرال مرن دجر اارتعراا التقردم اعررز ومنائشر
تنفيُ طل عام  ٢٠3٠ر املنلق  .وئد دورز تقدم ابم طال الانإلاي العشرر املاضري ر إضرفا
اللررابش املؤااررم علررط املبررالر ور العمر الررإلطي الرامررم إىل املضررم ئرردمار ر تنفيررُ تإل ررياي لراار
األمررم املتحررد  .وئررام املشرراراإل  ،ماررتفيدين مررن ررُن العملي ر  ،بتاررليط الضررإل علررط ال ر طم الفريررد
الررُا يررإلفرن تنفيررُ طل ر عررام  ٢٠3٠ل يررال تع ي ر محاي ر األطفررال وإث ررا ا ل ر ا مارري ا ديررد
للمبر ررالر  .وتر ررإلفر األولإلير رراي انئليمي ر ر  -مر ررن ئبي ر ر إءر ررا ا ار ررتلال وا عتر رردا ا نار رريني علر ررط
األطفال ،وعم األطفال ،واملمارااي الضار  ،وا ر ذلك زوا األطفرال والعقراب البردين والعنرف
ر املدارس  -داااار ارليمار ملإلا مر انجررا اي علرط الصرعيدين انئليمرم والقلررا مرش تنفيرُ طلر
عام  ٢٠3٠وحتقي مقا د د دا التنمي املاتدام املتصل بالعنف.
 -٩٠وئررد دئررر ررُن ا اررتنتاجاي الام ر ا جتمررا الررإلزارا الرابررش ملبررالر جنررإلب آارريا نءررا
العن ررف ض ررد األطف ررال ،ال ررُا ااتض ررافت وفإلم ر الن ررد ،وال ررُا ا رررر ت اي ررد ال رردور ال ررام ال ررُا
تضللش ب املبالر ر تع ي التقدم ر جدول دعمال منش العنف ضد األطفال ر جنإلب آايا.
 -٩١ور متإلز/يإللير  ،٢٠١6ور منااررب ااتضررافتيتا وفإلمر بإلتررا  ،دطلقر مبررالر جنررإلب
آايا نءا العنف ضرد األطفرال ومنتمر العمر الدولير ‘حترالف املقصرد  :٧-8العمر معرار مرن
دجر إءررا عمر األطفررال والرررن املعا ررر‘ ،مررن دجر مإلا ررل تع ي ر ا يتررإلل ا ماعي ر الرامي ر إىل
املضررم ئرردمار صل ر عررام  ٢٠3٠ر جنررإلب آارريا .امررا دطلق ر ر تلررك املنااررب طل ر العم ر
انئليمي للمبالر من دج منش عمر األطفرال والقضرا علير واارتعراا إشرراك ا يتراي الفاعلر
الديني واملشرتا بني األليا ر إءا العنف ضد األطفال ر جنإلب آايا.
 -٩٢وئد اا لتعاو املم ل ا ا مش جملح دوروبا دمهي وا .ر تع ي جع األطفال ر
م من من العنف ر مجيش ديا دوروبا .وئد اا اجمللح ئإل لافع للمبالراي انئليمي الرامير إىل
تشعيش تنفيُ تإل ياي لراا األمم املتحد ولعم و ي املم ل ا ا .
 -٩3ور نيا را /دبري  ٢٠١6ر ررإلفيا ،دطل ر اجمللررح اا ررتاتيعيت ا ديررد قررإلن اللف ر
( ،)٢٠٢١-٢٠١6الررا وضررع وشررارا املم ل ر ا ا ر  .ويإلجررد جعر األطفررال ر مر من مررن
العنررف ر ررميم ا ا ررتاتيعي ودلر ر انج ررا اي املتعلق ر حبماي ر األطفررال مررن انيررُا علررط
اننرتنر وبتشرعيش مشرارا األطفررال وتلرإلير عدالر مناارب لللفر ومنرش ارلب ا رير وتع ير
تدابم التحإلي ومحاي األطفال املتنقلني.
 -٩٤و ررمم ا ا ررتاتيعي لرردعم تنفيررُ طل ر عررام  ٢٠3٠وتررإلفر فر رار ام ر ل يررال تع ي ر
تعاو املم ل ا ا مرش جملرح دوروبرا ،ولتع ير الردعم املقردم إىل لولر األعضرا ر جيتإلل را الرامير
إىل تنفيُ مقا د د دا التنمي املاتدام وتاريش وترم التقردم يرإل املقصرد  .٢-١6ويشرم رُا
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لعم ارن تشرريعاي ترر مجيرش دشرفال العنرف وإنشرا آليراي املشرإلر وانبرا ،وتقردمي الشرفاوس
املا مر لألطفررال مررن دج ر التصرردا رإلالت العنررف ووضررش اا ررتاتيعياي وطني ر متفامل ر بش ر
محاي ر ر األطف ر ررال م ر ررن العن ر ررف وحتدير ررد مؤش ر رراي اا ر ررتاتيعي لر ر ررد التقر رردم اع ر رررز ر ررإلب بل ر ررإل،
املقصد  ٢-١6و إل وقإلن األطفال املتنقلني ومحايتيتم من العنف ولعم جملح دوروبرا ر لورن
بإل ف مرا ار لتبالل البياناي الاليم وا رباي ،وامنرب لدعم األئرا فيما بني ا فإلماي.

خامسا -استشراف المستقبا
 -٩5ر ع ررام  ،٢٠٠6وض ررع لراا ر األم ررم املتح ررد بشر ر العن ررف ض ررد األطف ررال اجملتم ررش
الدوه وجيتار لإلج دمام مدس وانتشار وتعقيد وتر ثم العنرف ضرد األطفرال .ودلي التعبلر املتإللرد
عن الدراا وعملي تنفيُ تإل ياالا ر مجيش ديا العاف إىل إوراز تقدم ام ،وتبدو الدول واليار
دئدر علط منش العنف والقضا علي والتصدا ل .
 -٩6ووجيت و ي املم ل ا ا ا نتبان إىل داإلد ودفض جإلانب البشرري الييتمرا .فاألارإلد
متفم .فاألطفال
إل د عدلار يصط من األطفال معرضإل للعنف الُا ا مار ما خيفط لفن
ٍّ
ياررتيتدفإل عمرردار ر عمليرراي مدفإلعر اياارريار ،ويتاعررب هبررم ر ا ردر املنتمر  ،ورررربو علررط
الفررار مررن العنررف ر جمتمعرراالم اعلير  ،ويبرراعإل وياررتللإل مررن دجر حتقير مفااررب ائتصررالي ،
ويا ررتدرجإل عل ررط اننرتنر ر  ،ويؤلب ررإل بإلا ررا عنيفر ر  ،ويعت رردس عل ررييتم جنا رريار لاطر ر ورمر ر
منررازلم ،وييتملررإل ر املؤاارراي ،ويعترردس علررييتم ر مراار ا وتعرراز ،ويتاررلط علررييتم األئررا
ر املدارس ،ويإل مإل وتاا معاملتيتم نتيع ملعتقداي طرافي دو ارااي ضار  .ويلقرط طفر
وتف ا ح لئا نتيع للعنف.
 -٩٧وتعرررا األطفررال للعنررف املتفشررم مإلث ر تإلثيق رار جيرردار ر تقررارير األمررم املتحررد واأللل ر
األاالدي ر والقصررت اع ن ر لألطفررال دنفارريتم .وبالناررب ملايررني األطفررال وررإلل العرراف ،تعررر
ا يررا بفلمتررني :ا ررإل واألف .وبالناررب لررؤ األطفررال ،لرريح ر العرراف مرراذ آمررن .والرردول
بصدل تفإلي فر لبنا عاف دفض لم مجيعار.
 -٩8ودررح العنررف جبميررش وقررإلن األطفررال .وياررم العنررف يرردار ر يررد مررش ا رمررا وارتفررا
قاطر تدرا الصح وضرعف األلا املدرارم وا عتمرال علرط الرعاير ا جتماعير لفررتاي طإليلر .
ور مرول ر اللفإلل ر املبفررر  ،ا رمار مررا يفررإل دثررر العنررف ررم ئاب ر للترردارك .ومررش اررإل األطفررال،
يصرربا التعرررا الرتاامررم ملتررا ر العنررف متإلالير ئامتر تنتشررر ر مجيررش منرراوم لور ويررا اللفر ،
ور بع األويا تاتمر عرب دجيال.
 -٩٩ولفن إذا جتإلوز األثر علط فرالس الضحايا ودار م ،للعنف ل بتفاليف بعيد املردس
بالناررب للمعتمررش .فيتررإل ي ررإلل مايررم الرردو راي عررن اننف رران ا جتمرراعم ،ويررؤلا إىل تب رراطؤ
التنمي ا ئتصالي وتآا ردس املال البشرا وا جتماعم للدول.
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 -١٠٠وتعلم و ي املم ل ا ا من ش دفض ما ر البشري و راب ر د ُا ي ي من
األطفررال دنفارريتم .ومررر تلررإل دطرررس ،التقر املم لر ا ا ر ب طفررال طرجرإلا مررن دفتررش الفرإلابيح
ومش ذلك لإلا رامدين وواثقرني وارمرا ووريصرني علرط إ يترار اللرير يرإل املارتقب  .ور مجيرش
مناط العاف ،يتفاتف الشباب الناشرلإل ر جمرال الردعإل مرش الارللاي الإلطنير واجملتمرش املردين
والعديد من ا لفا اةطرين ر رفش إذاا الرإلعم براألثر الضرار للعنرف ،ومتفرني الشرباب ليفإلنرإلا
ر الص ررف األول للحماير ر م ررن اني ررُا وا ا ررتلال ،وإل ررام العدي رردين لبن ررا ع رراف يا ررتليش فير ر
األطفررال النمررإل و ررم يتررإل بررا ورتام والرعاير والرردعم لتحقير طمإلورراالم ودواميتررم .ووررىت ر
دا ر ا ا ي ي اار ،يرب ن األطفال عما يُو م من دم ر عاف دفض وع م علط حتقير تليرم
لا م .و ُا دا ر بف م من التففم انرايب إذ يتعل األمر بتحقي تليم إرايب.
 -١٠١ومنُ اعتمال اتفائي وقإلن اللف عام  ،١٩8٩طلا العاف طلإلاي ا لر يرإل إعمرال
وقإلن اللف  .ولفن رؤي ا تفائي لن تتحق بالفام ما ف تصبا وقإلن اللف إوردس رارا
اجملتمش وما ف يتم اعتنائيتا اقيم داااي من ئيم ا إلار بني األجيال.
 -١٠٢وتشررم التقررديراي األطررم إىل د مررا يقر عررن مليررار مررن األطفررال ياررقلإل ضررحايا
للعنررف ا ر اررن  .و شررك د نرراك واج ر إىل امل يررد ررا رررب عمل ر  .وئررد وررا الإلئ ر لاررد
الفعررإل بررني املعررايم الدولي ر وا لت امرراي وانج ررا اي الاياارري  .امررا وررا الإلئ ر لتع ي ر ثقاف ر
اورتام وقإلن اللف وعدم التااما مللقار مش العنف.
 -١٠3وبعررد عشررر اررنإلاي مررن إطرران لراا ر األمررم املتحررد  ،يترريا تنفيررُ طل ر التنمي ر املاررتدام
لعررام  ٢٠3٠فر ر فريررد لتعديررد ا لت امرراي وتنشرريط العم ر مررن دج ر إءررا العنررف ضررد األطفررال.
وللمر األوىل ،يعرت بفرام األطفال ووقيتم ر العيم ر م من مرن العنرف وا رإل بإل رفيتا دولإلير
ئا مر بررُاالا ر طلر التنمي ر الدولير  .وئررد اررا إلرا املقصررد  ٢-١6بشر القضررا حبلررإلل ٢٠3٠
علط مجيش دشفال العنف ضرد األطفرال إزرازارابرمار وررب علرط اجملتمرش الردوه اة التحررك لتحإلير
ُا ال طم إىل ورا يإلئفيتا شم يإل عاف طال من ا إل ومن العنف ميش األطفال.
 -١٠٤وتؤاد املم ل ا ا من جديد ،مارتشرد ورا حتتمر وقرإلن اننارا مرن جعر األطفرال
ر مر من مررن العنررف وباألللر الررا مجعر ر الاررنإلاي األطررم وبالرؤير اللمإلور والفر ر التارخيير
الرا تتيحيتررا طلر عررام  ٢٠3٠لتع ير ئفر اررربس ر جيتررإلل منررش العنرف والتصرردا لر  ،ع ميتررا علررط
تعبل م يد من الدعم وانجرا اي من دج إرال عاف طال من العنف ضرد األطفرال ،بتعراو وثير
مش الدول األعضا ومجيش د حاب املصلح اةطرين ،وعلط األطت األطفال دنفايتم.
 -١٠5ور العررد التنررازه يررإل عررام  ،٢٠3٠للعميررش دمهيت ر  .ودفررن لف ر م رإلاطن مررن م رإلاطي
العاف د يفإل عامار للتليرم .ودفرن لرُا د يليترم اةطررين علرط العمر نوردات التليرم الرُا
يتا إلي  .وبالتفاتف معار ،ايفإل جممإل ئإلانا فر :فر من العنف.
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