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 دية والستونحلاالدورة ا
 * من جدول األعمال املؤقت٦٢البند 

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
  

 حقوق الطفل  
 

 مذكرة من األمني العام  
  

يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر اخلـبري املـستقل املعـين                      
العنف ضد األطفـال، بـاولو سـريجيو بنـهريو، املقـدم عمـال               بشأنبإجراء دراسة لألمم املتحدة     

 .٦٠/٢٣١بقرار اجلمعية العامة 
واألمني العام على ثقة بأن اجلمعية العامة ستمعن النظر يف هـذه الدراسـة ويف اآلليـات                  

 .املطلوبة ملتابعة ورصد تنفيذ النتائج والتوصيات اليت ستعتمدها بشأن هذا املوضوع اهلام
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العنـف  بـشأن   بـإجراء دراسـة لألمـم املتحـدة         عـين   خلبري املـستقل امل   تقرير ا   
 ضد األطفال

  

 موجز 
 إىل الدراســة املتعمقــة الــيت أجراهــا بــاولو ســريجيو   يــستنديقــدم هــذا التقريــر، الــذي   

 لعــام ٥٧/٩٠بنــهريو، اخلــبري املــستقل الــذي عينــه األمــني العــام عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة     
.  لعنف ضد األطفال ويقترح توصيات ملنع هذه املـسألة والتـصدي هلـا            ، صورة شاملة ل   ٢٠٠٢

ويقدم التقرير معلومات عن وقوع خمتلف أنواع العنف ضد األطفال داخل األسـرة واملـدارس               
ومؤسسات الرعاية البديلة ومرافق االحتجاز واألمـاكن الـيت يعمـل فيهـا األطفـال واتمعـات                  

 .يقدم معلومات أكثر تفصيال عن الدراسةوالدراسة مصحوبة بكتاب .  احمللية
وقد أعدت الدراسة من خالل عملية قائمة علـى املـشاركة مشلـت مـشاورات إقليميـة                 

كمـا قـدمت العديـد      .  ودون إقليمية ووطنية واجتماعات مواضيعية للخرباء وزيـارات ميدانيـة         
 .٢٠٠٤ل يف عام من احلكومات ردودا شاملة الستبيان أحيل إليها من جانب اخلبري املستق

واخلبري املستقل ممنت للدعم واسع النطاق الـذي قـدم لعملـه مـن احلكومـات واهليئـات                   
 .اإلقليمية واحلكومية الدولية وكيانات األمم املتحدة ومنظمات اتمع املدين واألطفال

 
 



A/61/299  
 

06-49103 3 
 

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.محاية األطفال من العنف: مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٥-١
.والية الدراسة ونطاقها -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦-٧
.عملية الدراسة -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٦-١١

.مشكلة عاملية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٧٩-٢٤
.املعلومات املخفية وغري املبلغ عنها واملسجلة تسجيال غري كاف -ألف    . . . .٢٧٩-٢٥
.الصورة الناشئة -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨١٠
.املخاطر وعوامل احلماية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥١١-٢٩
.وجود نطاق واسع من اآلثار -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٣-٣٦

.الظروف اليت حيدث فيها العنف ضد األطفال -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠١٣-٣٨
.املرتل واألسرة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧١٣-٣٨
.العنف يف املدارس واألوساط التعليمية -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢١٦-٤٨
.العنف يف أنظمة الرعاية واألنظمة القضائية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . .٦٣١٧-٥٣
.العنف يف أماكن العمل -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨١٩-٦٤
.العنف يف اتمع -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠٢١-٦٩

.التقدم احملرز -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨٩٢٤-٨١
.االستنتاجات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٩٣٢٦-٩٠
.التوصيات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٢٣٢٧-٩٤

.التوصيات الشاملة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩٢٨-٩٦
.تقوية االلتزام والعمل الوطين واحمللي - ١     . . . . . . . . . . . . . . .٩٦٢٨
.حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال - ٢     . . . . . . . . . . . . . .٩٨٢٨-٩٧
.إعطاء األولوية للمنع - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩٢٩



A/61/299
 

4 06-49103 
 

.الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي - ٤     . . . . . . . . .١٠٠٢٩
.تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ولألطفال - ٥     . . . . . .١٠١٢٩
.االجتماعيتوفري خدمات اإلصالح واإلدماج  - ٦     . . . . . . . . . .١٠٢٣٠
.ضمان مشاركة األطفال - ٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣٣٠
١٠٤٣٠إنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة املنال ومناسبة لألطفــال - ٨    
.ضمان املساءلة وإاء اإلفالت من العقاب - ٩     . . . . . . . . . . . .١٠٥٣٠
.تناول البعد اجلنساين للعنف ضد األطفال - ١٠     . . . . . . . . . . .١٠٦٣١
١٠٧٣١ستحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوثا - ١١    
.تقوية االلتزام الدويل - ١٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩٣١-١٠٨
.وضع توصيات حمددة -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤٣٢-١١٠
.يف املرتل واألسرة - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠٣٢
.يف املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى - ٢     . . . . . . . . . . . . .١١١٣٣
.عاية والنظم القضائيةيف نظم الر - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢٣٣
.يف مكان العمل - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣٣٤
.يف اتمع احمللي - ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤٣٥
.التنفيذ واملتابعة -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣٣٧-١١٥
.الصعيد الوطين واإلقليمي - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩٣٧-١١٦
.الصعيد الدويل - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣٣٨-١٢٠

 



A/61/299  
 

06-49103 5 
 

 محاية األطفال من العنف: مقدمة  –أوال  
ال ميكــن تربيــر أي عنــف ضــد األطفــال، فجميــع أنــواع العنــف ضــد األطفــال ميكــن      – ١

أن هـذا العنـف   ) الدراسـة (ومع ذلك تؤكد الدراسة املتعمقة عن العنف ضـد األطفـال            .  منعها
ــع الثقافــات والطبقــات واملــستويات        ــشمل مجي ــدان العــامل وهــو ي ــد مــن بل موجــود يف كــل بل

ويف كــل منطقــة، حيظــى العنــف ضــد األطفــال اجتماعيــا .  يالتعليميــة والــدخل واألصــل العرقــ
بالقبول يف تناقض مـع التزامـات حقـوق اإلنـسان واالحتياجـات اإلمنائيـة لألطفـال، وكـثريا مـا             

 .يكون قانونيا ومسموح به من قبل الدولة
 إاء تربير الكبار للعنـف ضـد األطفـال، سـواء كـان      -وستشكل الدراسة نقطة حتول      - ٢

وال ميكـن أن يكـون هنـاك أي تـساهل يف التـصدي              “ كانـضباط ”أو خفيـا    “ عرفك”مقبوال  
 جيعـل  – إمكانيام وضـعفهم واعتمـادهم علـى الكبـار      -فتفرد األطفال   . للعنف ضد األطفال  

 .من الضروري أن تتم محايتهم أكثر، وليس أقل، من العنف
جتماعيــة، يــستطيع أن أي جمتمــع، مهمــا كانــت خلفيتــه الثقافيــة أو االقتــصادية أو اال   - ٣

هذا ال يعـين معاقبـة مرتكبيـه فقـط، بـل يتطلـب       . يوقف العنف ضد األطفال بل جيب أن يوقفه  
 .اتمعات والظروف االقتصادية واالجتماعية األساسية املرتبطة بالعنف“ عقلية”تغيري 
ل وهذه الدراسة هي أول دراسة عامليـة شـاملة جتريهـا األمـم املتحـدة عـن مجيـع أشـكا              - ٤

وهـي تعتمـد علـى دراسـة عـن أثـر الـصراع املـسلح علـى األطفـال، الـيت                      . العنف ضد األطفـال   
 سـنوات، ومتـأثرة بـالتقرير العـاملي         ١٠أعدا غراسا ماشيل واليت قدمتها للجمعيـة العامـة قبـل            

 دراسـة عامليـة يـشارك       لوهي أيـضا أو   . يةملعن العنف والصحة الذي أعدته منظمة الصحة العا       
وقـد شـارك األطفـال يف مجيـع املـشاورات الـيت عقـدت               . ال بشكل مباشـر وبانتظـام     فيها األطف 

 .ذات الصلة بالدراسة، واصفني ببالغة العنف الذي يتعرضون له واقتراحام لوضع حد له
. والعنــف ضــد األطفــال مــسألة متعــددة األبعــاد وتــستدعي بالتــايل ردا متعــدد األوجــه  - ٥

وق اإلنسان، والصحة العامة ومحاية الطفل، وقد تعـاون         وجتمع هذه الدراسة وجهات نظر حق     
وقـد اسـتفادت الدراسـة مـن اموعـة املتناميـة            . اخلرباء يف هذه امليادين املختلفة لدعم إعـدادها       

من الدراسات العلمية اليت تبحث أسباب العنـف ضـد األطفـال واآلثـار املترتبـة عليـه وإمكانيـة                    
 .منعه
فقـد ظـل األطفـال يعـانون مـن عنـف الكبـار         .  مسألة ملحة  ومحاية األطفال من العنف    - ٦

ومبـا أن حجـم وتـأثري مجيـع أشـكال العنـف ضـد األطفـال                 . غري املرئـي وغـري املـسموع لقـرون        
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أصبحا اآلن معروفني جيدا، ال بد أن يزود األطفال بالوقاية واحلماية الفعالني اللذين هلـم احلـق         
 .التام يف التمتع ما

 
 راسة ونطاقهاوالية الد -ألف  

ــة العامــة، يف عــام   - ٧ ــة حقــوق الطفــل، يف   ٢٠٠١طلبــت اجلمعي ــاء علــى توصــية جلن ، بن
 إىل األمني العام أن جيري دراسة متعمقة بـشأن مـسألة العنـف ضـد األطفـال                ٥٦/١٣٨قرارها  

فربايــر /ويف شــباط. وأن يــضع توصــيات لتنظــر فيهــا الــدول األعــضاء الختــاذ اإلجــراء املناســب 
 .عييين من قبل األمني العام لقيادة هذه الدراسة، مت ت٢٠٠٣

ــادة      - ٨ ــوق   ١وتعتمــد الدراســة تعريــف الطفــل حــسبما هــو وارد يف امل ــة حق  مــن اتفاقي
كــل إنــسان مل يتجــاوز الثامنــة عــشرة، مــا مل يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك مبوجــب     ”: الطفــل

كافـة  ”:  مـن االتفاقيـة  ١٩ادة وتعريف العنف هو التعريف الوارد يف امل. “القانون املنطبق عليه 
أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملـة املنطويـة علـى إمهـال             

وتعتمــد الدراســة أيــضا علــى . “ أو االســتغالل مبــا يف ذلــك اإلســاءة اجلنــسيةأو إســاءة املعاملــة
االسـتخدام املتعمـد للقـوة أو      ): ٢٠٠٢(التعريف الوارد يف التقرير العاملي عن العنف والـصحة          

الطاقة البدنية، املهدد ا أو الفعلية، ضد أي طفل من قبل أي فرد أو مجاعـة تـؤدي إىل أو مـن           
املرجح للغاية أن تؤدي إىل ضـرر فعلـي أو حمتمـل لـصحة الطفـل أو بقـاؤه علـى قيـد احليـاة أو                          

 .)١(منوه أو كرامته
األسـرة، املـدارس، مؤسـسات      : ل داخل أطر خمتلفـة    ويتناول التقرير العنف ضد األطفا     - ٩

ــة        ــال واتمعــات احمللي ــا األطف ــيت يعمــل فيه ــاكن ال ــق االحتجــاز واألم ــة ومراف ــة البديل . الرعاي
يتنــاول األطفــال يف الــصراعات املــسلحة، إذ أن هــذه املــسألة تقــع يف نطــاق واليــة املمثــل    وال

سلح، إال أنه ينظر يف املسائل املتعلقـة بـه، مثـل            اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والصراع امل      
 .العنف ضد الالجئني واألطفال املشردين اآلخرين

واستكمل هذا التقرير بكتاب حيتوي على تغطيـة متعمقـة لنتـائج وتوصـيات الدراسـة،        - ١٠
 .باإلضافة إىل النسخة املالئمة لألطفال من هذا التقرير

 
 عملية الدراسة -باء  

 بتنفيـذ عمليـة قائمـة علـى املـشاركة يف إعـداد الدراسـة، مشلـت مــشاورات         لقـد قمـت   - ١١
مـــارس /ويف آذار. دون إقليميـــة ووطنيـــة واجتماعـــات مواضـــيعية للخـــرباء وزيـــارات ميدانيـــة 

، قمــت بتعمــيم اســتبيان مفــصل علــى احلكومــات بــشأن النــهج الــيت تتبعهــا يف تنــاول    ٢٠٠٤
 .)٢( ردا١٣١وقد تلقيت ما جمموعه . العنف ضد األطفال
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 عقدت تـسع مـشاورات إقليميـة    ٢٠٠٥يوليه  /مارس ومتوز /وخالل الفترة ما بني آذار     - ١٢
ملنطقة البحر الكارييب وجنوب آسـيا وغـرب ووسـط أفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة ومشـال أمريكـا                    
وشرق آسيا واحمليط اهلادئ والشرق األوسط ومشـال أفريقيـا وأوروبـا وآسـيا الوسـطى وشـرق                  

ــوب أف ــاوجن ــشاورة    . ريقي ــد مجعــت كــل م ــن فــيهم وزراء    ٣٥٠وق  مــشاركا يف املتوســط مب
ــة األخــرى        ــة الدولي ــة واحلكومي ــو املنظمــات اإلقليمي ــانيون وممثل ــون وبرمل ــسؤولون حكومي وم
وكيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة ومؤســسات حقــوق اإلنــسان الوطنيــة         

.  وسـائط اإلعـالم واملنظمـات الدينيـة واألطفـال          وأطراف أخرى من اتمع املدين مبـا يف ذلـك         
وقد شارك األطفال يف كـل مـشاورة مـن املـشاورات اإلقليميـة الـيت سـبقتها مجيعـا اجتماعـات              

ــسامهات وتوصــيات للدراســة    ــا م ــك     . وضــعوا فيه ــا يف ذل ــة، مب ــشاورة إقليمي ــارير كــل م وتق
 .والوطنيةوعقد أيضا عدد من املشاورات دون اإلقليمية . توصياا، موجودة

. وقد شاركت احلكومات اليت استضافت هذه املـشاورات بفعاليـة يف  تعزيـز الدراسـة       - ١٣
ــة واجلماعــة         ــدول العربي ــة ال ــا االحتــاد األفريقــي وجامع ــا فيه ــة مب ــد أدت املنظمــات اإلقليمي وق

ن الكاريبيــة وجملــس أوروبــا واالحتــاد األورويب وجلنــة البلــدان األمريكيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسا  
التابعة ملنظمة الدول األمريكية ورابطة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي، أدوارا هامـة يف تنظـيم                   

 .وقد التزمت املنظمات الوطنية واإلقليمية مبواصلة املشاركة يف متابعة الدراسة. املشاورات
وقــد قمــت بزيــارات ميدانيــة يف األرجنــتني وإســرائيل وبــاراغواي وباكــستان وتايلنــد    - ١٤
ينيداد وتوباغو وجنـوب أفريقيـا والـسلفادور وسـلوفينيا والـصني وغواتيمـاال وكنـدا ومـايل                  وتر

وأنـا ممـنت للغايـة ألولئـك الـذين قـاموا            . وهاييت واهلند وهندوراس واألراضي الفلـسطينية احملتلـة       
 .بتيسري الزيارات وحكومات تلك الدول اليت جرت فيها الزيارات واملشاورات

رات منتظمـة مـع أعـضاء جلنـة حقـوق الطفـل واملكلفـني بواليـات                وقد أجريـت مـشاو     - ١٥
وقـد مت حتليـل املالحظـات اخلتاميـة         . متعلقة باإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان الـسابقة       

علـى تقــارير الــدول األطــراف يف اللجنــة وكــذلك تقــارير املكلفــني بواليــة اإلجــراءات اخلاصــة  
 .ذات الصلة

ت من كيانات األمم املتحدة بتقدمي الدعم للدراسة وأمانتـها يف           وقد قامت ثالثة كيانا    - ١٦
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وصــندوق األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة  : جنيــف

 .الصحة العاملية باإلضافة إىل هيئة حترير اخلرباء املتعددة التخصصات
ة، من بينها منظمـة العمـل   وقد قدمت العديد من املنظمات األخرى مسامهات للدراس       - ١٧

الدولية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة             
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وشعبة النهوض باملرأة التابعـة إلدارة الـشؤون            
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االت تـابع لألمـم املتحـدة لوضـع     وقد اجتمع فريق مـشترك بـني الوكـ   . االقتصادية واالجتماعية 
 .استراتيجيات متابعة للدراسة

وقد اعتمدت أيضا على الكثري من املسامهات الـيت قـدمها أصـحاب مـصلحة خمتلفـون                  - ١٨
 ما بني فـرد ومنظمـة مـن         ٢٧٠ورد أكثر من    . مبن فيهم أطفال خالل السنوات الثالث املاضية      

ادات عامـة ومشلـت املـسامهات إفـادات مـن أطفـال             أحناء خمتلفة من العامل على دعويت لتقدمي إف       
 .)٣(وتقارير حبثية رئيسية مت التكليف بإجرائها خصيصا للدراسة

وأنـشئ  . وقد قدمت منظمات غري حكومية مسامهات كبرية من بينها إفادات مكتوبة           - ١٩
فريق استشاري للمنظمات غري احلكوميـة يـشمل أطفـال وشـباب يف أول عمليـة الدراسـة الـيت                    

وقــد حافظــت علــى اتــصال وثيــق بــالفريق الفرعــي املعــين  . ضمنت ممــثلني مــن مجيــع األقــاليمتــ
باألطفــال والعنــف الــذي أنــشئ داخــل إطــار فريــق املنظمــات غــري احلكوميــة التفاقيــة حقــوق    

 .الطفل
وباإلضافة إىل إعداد دراسات عديـدة، قـدم التحـالف الـدويل إلنقـاذ الطفولـة مـسامهة                 - ٢٠

شاركة األطفــال وتيــسريها ال ســيما يف املــشاورات اإلقليميــة مــع صــندوق  خاصــة باإليــصاء مبــ
وقد قامت شبكة املعلومات املتعلقـة حبقـوق الطفـل      . األمم املتحدة للطفولة والشركاء اآلخرين    

العاملية بتوثيق مراحل تقدم الدراسة مبـا يف ذلـك اجتماعـايت مـع األطفـال، جبعلـها متاحـة علـى                      
 .)٤(لشبكينطاق واسع على موقفها ا

ــدم  . وقــدمت مراكــز وشــبكات البحــث معلومــات وشــاركت يف املــشاورات    - ٢١ فقــد ق
مركز إينوسنيت للبحوث التابع لصندوق األمم املتحدة للطفولة دراسات عن االجتـار باألطفـال              

كمــا مت . وتــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى ومعــايري حقــوق اإلنــسان وآليــات محايــة األطفــال
ماعات مواضيعية عن العنف القائم على نوع اجلنس واملـدارس واملـرتل واألسـرة       أيضا عقد اجت  

واألطفــال املعــوقني ونظــم عدالــة األحــداث وأطفــال يف خــالف مــع القــانون ودور املنظمــات    
الدينيــــة وتكنولوجيــــا املعلومــــات واالتــــصاالت والالجــــئني واألطفــــال املــــشردين اآلخــــرين 

 .ومنهجيات قياس العنف
ففـي  .  إعداد الدراسة إىل اختاذ إجـراءات علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين              وقد أدى  - ٢٢

كثري مـن البلـدان، أدى إعـداد الـردود إىل حـدوث مناقـشات علـى املـستوى الـوطين والتحفيـز                   
ويف الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا، مت    . باختاذ إجراء، وأدى بالفعل إىل إحداث أنشطة متابعة   

ية للمشاورات إىل آلية متابعة إقليمية بتوسيع العـضوية لتـشمل ممـثلني     حتويل جلنة التوجيه األصل   
وقـد أنـشئ حمفـل جنـوب آسـيا          . من احلكومات احمللية باإلضافة إىل تأكيد دور اجلامعة العربيـة         

إلاء العنف ضد األطفال، كهيئة حكومية دولية، علـى املـستوى الـوزاري مـع متثيـل مـن كـل                     
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وإثر االلتزامات الـيت مت اإلعـراب عنـها         .  لألمانة للعامني األولني   البلدان، مع استضافة باكستان   
يف “ بنـاء أوروبـا لألطفـال وباألطفـال    ”يف املشاورات يف لوبليانا، طرح جملس أوروبـا برنـامج           

، الذي يركز على تقدمي سياسات ودعم تقين للبلـدان لوضـع حـد للعنـف      ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
، اجتمـع األطفـال الـذين     ٢٠٠٦مـايو   /ويف أيـار  . لدراسـة ضد األطفال وسيعمل كآلية متابعـة ل      

كــانوا قــد شــاركوا يف املــشاورات اإلقليميــة، يف نيويــورك لتوحيــد التوصــيات مــن أجــل تعزيــز 
 .اإلجراءات اليت اختذت يف تلك املشاورات واالجتماعات األخرى

ون أن وقــد ولّــدت عمليــة الدراســة آمــاال عراضــا ال ســيما وســط األطفــال الــذين يــود - ٢٣
وأود أن أتقــدم بعميــق . يروهــا تعمــل كعامــل حفــاز مــن أجــل إحــداث تغــيري حقيقــي ودائــم   

 .شكري جلميع من شاركوا فيها
 

 مشكلة عاملية -ثانيا  
ظلــت تقــارير املعاقبــة القاســية واملهينــة وتــشويه األعــضاء التناســلية للفتيــات واإلمهــال    - ٢٤

عنف ضـد األطفـال تـسجل لفتـرة طويلـة إال أن      واالعتداء اجلنسي والقتل وغريها من أشكال ال  
 .)٥(الطابع اخلطري والعاجل هلذه املشكلة العاملية مل يتم الكشف عنه إال مؤخرا

 
 املعلومات املخفية وغري املبلغ عنها واملسجلة تسجيال غري كاف -ألف  

ل، يتخذ العنف ضد األطفال جمموعة من األشكال ويتأثر مبجموعة واسعة مـن العوامـ              - ٢٥
ومـع ذلـك،    . من الصفات الشخـصية املميـزة للـضحية والفـاعلني، إىل بيئتـهم الثقافيـة والفعليـة                

أحد هذه األسباب هـو     . يزال كثري من أنواع العنف املوجه ضد األطفال خفيا لعدة أسباب           ال
ويف كـثري  . إذ خيشى الكثري من األطفـال اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف املوجـه ضـدهم              : اخلوف

، يبقى اآلباء، الذين ينبغي أن حيموا أطفاهلم، صـامتني إذا ارتكـب العنـف زوج أو         من احلاالت 
أي أحد آخر من أفراد األسرة، أو فرد آخر أكثـر قـوة مـن اتمـع مثـل أي صـاحب عمـل أو                         

ويتعلق اخلوف على حنو وثيق بوصمة العار اليت كـثريا مـا تلحـق    . ضابط شرطة أو زعيم طائفة   
األسرة قبـل سـالمة األطفـال       “ شرف”سيما يف األماكن اليت يأيت فيها       باإلبالغ عن العنف ال     

وميكن أن يـؤدي االغتـصاب أو أي شـكل مـن أشـكال العنـف اجلنـسي األخـرى،            . ورفاهيتهم
 .على حنو خاص، إىل نبذ من اتمع وزيادة العنف أو املوت

ــضا عــامال مهمــا      - ٢٦ ــى مــستوى اتمــع أي ــول العنــف عل ــل  : ويعــد قب ــد يقب ــال فق األطف
وينظـر  . ومرتكبو العنف على السواء بالعنف البدين واجلنسي والنفسي على أنه حتمي وعادي           

إىل التأديب عـرب املعاقبـة البدنيـة واملهينـة والترهيـب والتحـرش اجلنـسي غالبـا علـى أـا مـسائل                        
ويعكس ذلـك، عـدم   . أو دائم“ واضح”عادية، خاصة عندما ال ينتج عن أي منها ضرر بدين        
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ووفقا للمبادرة العاملية إلـاء مجيـع أشـكال العقوبـة     . د خطر قانوين واضح للعقوبة البدنية  وجو
 بلـدان علـى األقـل اسـتخدام العقوبـة البدنيـة يف              ١٠٦البدنية اليت متارس ضد األطفال ال حيظـر         

 بلدا داخل أماكن الرعاية البديلة، وحىت اآلن مل حيظـر اسـتخدامها             ١٤٧املدارس، وال حيظرها    
 .)٦( بلدا١٦ املرتل سوى يف
والعنف غري منظور أيضا ألنه ال توجـد طـرق آمنـة أو موثـوق ـا لألطفـال أو الكبـار            - ٢٧

ففــي بعــض أحنــاء العــامل، ال يثــق النــاس يف الــشرطة أو اخلــدمات االجتماعيــة أو . لإلبــالغ عنــه
توجـد سـلطة ميكـن      غريهم ممن هم يف السلطة؛ ويف أماكن أخرى، ال سيما املناطق الريفية، ال              

وحيــث جتمــع البيانــات، ال تكــون دائمــا  . )٧(الوصــول إليهــا ميكــن أن يبلغهــا املــرء مبــا حــدث  
وال توجد بيانـات كافيـة عـن العنـف، بالـذات، يف             . مسجلة بطريقة كاملة أو متسقة أو شفافة      

م مؤسسات الرعاية أو االحتجـاز يف معظـم أحنـاء العـامل ألنـه، بـالرغم مـن أن احلـوادث قـد يـت                        
 حـىت   -توثيقها إال أن معظم املؤسسات ال يتطلب منها أن تسجل هذه املعلومات أو تكشفها               

 .آلباء وأمهات األطفال املعنيني
 

 الصورة الناشئة -باء  
ــراوح مــا بــني حتليــل إحــصائي دويل والبحــوث       - ٢٨ ــادرات الــيت تت تقــدم جمموعــة مــن املب

صورة واضحة حلجم املشكلة وطابعها الواسـع       املوجهة لألغراض العملية على املستوى احمللي،       
إذ تــشري البيانــات الــيت وفرــا هــذه املبــادرات إىل أنــه بــالرغم مــن أن بعــض أشــكال . االنتــشار

العنــف غــري متوقعــة ومعزولــة، إال أن غالبيــة أعمــال العنــف الــيت يعــاين منــها األطفــال يرتكبــها  
الء الدراسـة واملدرسـون، وأربـاب       اآلباء واألمهات، وزم  : أشخاص يشكلون جزءا من حيام    

وتــبني األمثلــة التاليــة مــدى العنــف ضــد . العمــل واألصــدقاء والــصديقات واألزواج والــشركاء
 :األطفال

تقدر منظمة الصحة العاملية، من خالل استخدام بيانات حمـدودة علـى مـستوى البلـد،                 - 
 ؛)٨(تل نتيجة للق٢٠٠٢ طفل قد تويف على مستوى العامل يف عام ٥٣ ٠٠٠أن 

 ٩٨ إىل   ٨٠وتشري دراسات من عدة بلدان يف مجيع مناطق العـامل أن مـا يتـراوح بـني                   - 
يف املائة من األطفال يعانون من العقوبة البدنيـة يف منـازهلم مـع معانـاة الثلـث أو أكثـر                     

 .من العقوبة البدنية القاسية الناجتة عن استخدام أدوات
 الـصحة املدرسـية تقـدم تقـارير عـن جمموعـة             وقد وجدت دراسة استقصائية عاملية عن      - 

 يف املائـة مـن      ٦٥ إىل   ٢٠واسعة النطاق من البلدان النامية، مؤخرا، أن ما يتراوح بني           
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األطفال يف سن الدراسة قد بلّغـوا عـن أـم تعرضـوا للترهيـب شـفهيا أو بـدنيا خـالل            
 .)١٠(الصناعيةوالترهيب كثري احلدوث أيضا يف البلدان . )٩(الثالثني يوما املاضية

 مليون صيب حتت سن الثامنـة       ٧٣ مليون فتاة و     ١٥٠وتقدر منظمة الصحة العاملية أن       - 
عشرة عانوا من عالقة جنسية قـسرية أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف اجلنـسي                     

 .)١١(٢٠٠٢أثناء عام 
 مليـون فتـاة     ١٤٠ و   ١٠٠ووفقا لتقديرات منظمـة الـصحة العامليـة، تعرضـت مـا بـني                - 

وتـشري تقـديرات    . )١٢(قطع األعضاء التناسـلية   /مرأة يف العامل إىل شكل ما من تشويه       وا
، أن يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء ومـصر           ٢٠٠٥واردة من اليونيسيف نشرت يف عام       

ــسودان،  ــشويه    ٣وال قطــع األعــضاء التناســلية كــل    / ماليــني فتــاة وامــرأة يتعرضــن لت
 .)١٣(عام

، ٢٠٠٤ مليـون طفـل، يف عـام         ٢١٨عمل الدولية أن    وتشري تقديرات حديثة ملنظمة ال     - 
. )١٤( مليــون طفــل يف األعمــال اخلطــرة ١٢٦قــد دخلــوا جمــال عمــل األطفــال، منــهم  

 مليون طفل كانوا يعملـون يف عمـل قـسري      ٥,٧ أن   ٢٠٠٠وتشري تقديرات من عام     
  مليـون  ١,٢ مليون يف البغاء وإنتاج املـواد اإلباحيـة و           ١,٨أو مبوجب عقد إذعان، و      

ومــع ذلـك، فقــد اخنفـضت حــاالت عمـل األطفــال بنــسبة    . )١٥(كـانوا ضــحايا االجتـار  
، ووجـــد أن نـــسبة ٢٠٠٢يف املائـــة، مقارنـــة بالتقـــديرات الـــيت نـــشرت يف عـــام   ١١

 .)١٦( يف املائة٢٥األطفال الذين يعملون يف املهن اخلطرة قد قلت بنسبة 
 

 املخاطر وعوامل احلماية -جيم  
نميــة االقتــصادية واملركــز والــسن ونــوع اجلــنس والعوامــل اجلنــسانية تــدخل مــسائل الت - ٢٩

وتشري تقـديرات منظمـة الـصحة العامليـة إىل          . ضمن عوامل كثرية ترتبط مبخاطر العنف املميت      
، كـان  ٢٠٠٢أن معدل جرائم قتل األطفال اليت ارتكبت يف البلدان منخفضة الدخل، يف عـام         

).  نـسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١,٢١ مقابل   ٢,٨٥(رتفع  ضعف معدهلا يف البلدان ذات الدخل امل      
وتسجـل أعلــى معــدالت جرائم قتل األطفـال وسـط املـراهقني، الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                   

، ووسـط  ) بالنـسبة لـألوالد   ٩,٠٦  بالنسبة للبنـات و    ٣,٢٨( سنة، وخباصة األوالد     ١٧ و   ١٥
ــفر و    ــارهم بــــني صــ ــراوح أعمــ ــذين تتــ ــال الــ ــنوات ٤األطفــ ــات و  ل١,٩٩( ســ  ٢,٠٩لبنــ

 .)١٧()لألوالد
وتشري الدراسات إىل أن األطفال اليافعني هم األكثر عرضة ملخاطر العنـف اجلـسدي،               - ٣٠

بينما يصيب معظـم الـضرر النـاتج عـن العنـف اجلنـسي األطفـال الـذين وصـلوا سـن البلـوغ أو              
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 البنـات قـدرا     واألوالد أكثر عرضة ملخاطر العنف اجلسدي مـن البنـات، بينمـا تواجـه             . املراهقة
وتـــؤدي أمنـــاط الـــسلوك . )١٨(أكـــرب مـــن خمـــاطر العنـــف اجلنـــسي واإلمهـــال والبغـــاء القـــسري

االجتماعي والثقايف، والنماذج النمطية لألدوار، والعوامل االجتماعية واالقتصادية، كمـستوى          
 .الدخل والتعليم مثال، دورا هاما أيضا

 جمموعــات األطفــال تكــون وتكــشف بعــض الدراســات ضــيقة النطــاق عــن أن بعــض  - ٣١
وهــي تــشمل األطفــال املعــاقني، واألطفــال املنحــدرين مــن  . عرضــة للعنــف علــى وجــه خــاص 

واألطفـال  “ أطفـال الـشوارع  ”األقليات العرقية واملنتمني إىل اموعات املهمشة األخرى مثل         
 .الذين يرتكبون خمالفات قانونية واألطفال الالجئني واملشردين اآلخرين

ارق الــدخل املتناميــة، والعوملــة واهلجــرة والتحــضر، واملخــاطر الــصحية، وخباصــة ولفــو - ٣٢
اإليـدز، والتطـورات التكنولوجيـة، والـصراعات املـسلحة،      /جائحة فريوس نقص املناعة البشرية    

وستعني معاجلـة هـذه التحـديات، فـضال عـن بلـوغ             . أثرها على الكيفية اليت نعامل ا األطفال      
 دوليــا، كاألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، علــى القــضاء علــى العنــف ضــد    األهــداف املتفــق عليهــا 

 .األطفال
وكما تؤدي بعض العوامل إىل أن يكـون األطفـال أكثـر عرضـة للعنـف، توجـد أيـضا                     - ٣٣

وبالرغم من احلاجة إىل املزيد من األحبـاث        . عوامل قد متنع هذا العنف أو تقلل إمكانية حدوثه        
يبـدو واضـحا أن وجـود وحـدات مـن األسـر املـستقرة ميكـن أن                  حول هـذه العوامـل الوقائيـة،        

 .يشكل مصدر محاية قوية لألطفال ضد العنف، يف مجيع الظروف
وتــشمل العوامــل الــيت يــرجح أن تــوفر احلمايــة يف البيــت، فــضال عــن توفريهــا يف ظــل   - ٣٤

وجـود نظـام   الظروف األخرى، التربية الرشيدة، وإقامة روابط قويـة بـني األبـوين واألطفـال، و         
وتـشمل العوامـل الـيت يـرجح أن تـوفر احلمايـة ضـد               . اجيايب من االنـضباط غـري املتـسم بـالعنف         

العنف يف املدارس وجـود سياسـات شـاملة ومنـاهج فعالـة تـدعم تنميـة مواقـف وأمنـاط سـلوك                  
واتضح أن وجود درجـات عاليـة مـن التماسـك االجتمـاعي لـه أثـر                 . خالية من العنف والتمييز   

ى مكافحــة العنــف يف اتمعــات احملليــة، حــىت يف احلــاالت الــيت توجــد فيهــا عناصــر  اجيــايب علــ
 .خماطرة أخرى

وحددت البحوث عدة عوامل يبدو أا تيسر اكتساب األطفال للجلد عنـد تعرضـهم               - ٣٥
وتشمل هذه العوامل وجود ارتبـاط ثابـت بـني الطفـل وأحـد الراشـدين مـن أفـراد                    . )١٩(للعنف

معدالت رعاية الوالدين لألبناء أثناء طفولتهم، ووجود عالقة محيمة وداعمـة           األسرة، وارتفاع   
مـــع أبـــوين ال يـــسيئان املعاملـــة؛ فـــضال عـــن وجـــود العالقـــات الداعمـــة مـــع النظـــراء الـــذين   

 .ينغمسون يف تعاطي املخدرات أو ينجرفون يف سلوك إجرامي ال
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 وجود نطاق واسع من اآلثار -دال  
ائج اليت قد تصيب األطفال جراء العنف قد ختتلف وفقا لطبيعة هـذا           بالرغم من أن النت    - ٣٦

العنف ودرجة حدته، إال أن اآلثار اليت تترتب عليه يف املديني القصري والطويل تكـون يف كـثري                  
فقد يؤدي العنـف إىل ازديـاد إمكانيـة التعـرض ملفاسـد اجتماعيـة               . من األحيان خطرية ومدمرة   

 يف اإلدراك تدوم مدى احلياة، والتعرض ألمناط سـلوك ضـارة            واضطرابات عاطفية واختالالت  
وتــشمل . )٢١(، كتعــاطي املخــدرات والــشروع يف ممارســة اجلــنس يف عمــر بــاكر   )٢٠(بالــصحة

املشاكل العقلية والصحية واالجتماعية ذات الصلة القلق واالكتئـاب واهللوسـة، وعـدم القـدرة               
ويرتبط التعـرض للعنـف   . ى السلوك العدواينعلى أداء العمل، واضطرابات الذاكرة، عالوة عل   

يف عمر باكر باإلصـابة يف وقـت الحـق بـأمراض الـرئتني والقلـب والكبـد، واألمـراض املنقولـة                      
جنــسيا، ومــوت اجلــنني أثنــاء احلمــل، عــالوة علــى حــاالت عنــف العــشري احلمــيم وحمــاوالت    

 .)٢٢(االنتحار يف مراحل الحقة من العمر
ل من املعلومـات املتاحـة عـن التكلفـة االقتـصادية، علـى الـصعيد                وال يوجد سوى القلي    - ٣٧

بيــد أن النتــائج . العــاملي، للعنــف ضــد األطفــال، وخباصــة املعلومــات الــواردة مــن العــامل النــامي
ــصادية         ــشري إىل أن التكــاليف االقت ــال، ت ــالعنف ضــد األطف ــة ب ــة األجــل املرتبط ــصرية وطويل ق

اليف املاليـة املرتبطـة بإسـاءة معاملـة األطفـال وإمهـاهلم             وقدرت التك . واالجتماعية باهظة الثمن  
 بليــون دوالر، مبــا يف ذلــك اخلــسارة يف  ١٢,٤ حبــوايل ١٩٩٦يف الواليــات املتحــدة، يف عــام  

 .)٢٣(الدخل املستقبلي وتكاليف الرعاية الصحية العقلية
 

 الظروف اليت حيدث فيها العنف ضد األطفال -ثالثا  
 املرتل واألسرة -ألف  

متثــل األســرة الوحــدة اجلماعيــة الطبيعيــة األساســية للمجتمعــات، حــسبما تــنص عليــه    - ٣٨
 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١٠ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ١٦املادة  

ــادة    ــة، وامل ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة     ٢٣االقت ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــن العهــد ال  م
ــة حقــوق الطفــل، حــسبما جــاء يف     . والــسياسية ويــذهب أحــد االفتراضــات األساســية التفاقي

 - وخباصـة األطفـال   -مقدمتها، إىل أن األسرة تشكل البيئة الطبيعية لنمو ورفاه مجيع أفرادهـا         
مما يعترب اعترافـا بـأن األسـر متلـك القـدر األكـرب مـن إمكانيـة تـوفري احلمايـة لألطفـال، والوفـاء                          

وتعترب خصوصية األسرة واستقالهلا مـن القـيم املـصونة          . اجلسدية والعاطفية مبتطلبات سالمتهم   
يف مجيـــع اتمعـــات، وتكفـــل الـــصكوك الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان احلـــق يف احلـــصول علـــى   

ورمبا يشكل القضاء على العنـف      . )٢٤(اخلصوصية واحلياة األسرية واملأوى والتوافق االجتماعي     
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ه أكرب التحديات يف سياق األسـرة، إذ يعتـربه معظـم النـاس              ضد األطفال واختاذ إجراءات بشأن    
غـري أن حـق األطفـال يف احليـاة والبقـاء            . داخل نطاقات اخلصوصية  “ خصوصية”األمر األشد   

والنمــاء والكرامــة والــسالمة اجلــسدية ال تقــف كفالتــه علــى أعتــاب منـــزل األســرة، وال عنــد   
 .طفالحدود التزامات الدولة املتعلقة بكفالة حقوق األ

 العنف اجلـسدي    -ومت يف العقود األخرية التسليم بانتشار ممارسة العنف ضد األطفال            - ٣٩
 بواسـطة الوالـدين وأفـراد األسـرة األقـربني           -واجلنسي والنفسي، عالوة علـى اإلمهـال املتعمـد          

 سـنة، عرضـة ألشـكال       ١٨ويكون األطفال، ابتداء من طفولتهم الباكرة وحىت سـن          . اآلخرين
وخيتلــف مرتكبــو هــذا العنــف بــاختالف املرحلــة العمريــة،  . ة مــن العنــف داخــل منــازهلمخمتلفــ

ووفقــا لدرجــة النــضج لــدى الــضحية، وهــم يــشملون الوالــدين، وأزواج الوالــدين، والوالــدين  
 .بالتبين، واألخوة واألخوات، وأفراد األسرة، والقائمني بالرعاية

تـسبب   ال يف األسـرة غـري مميتـة، وال        ومعظم حاالت العنـف الـذي ميـارس ضـد األطفـ            - ٤٠
ميـارس   إال أن بعـض أشـكال العنـف الـذي         . إعاقات جسدية دائمة أو خطرية أو ظاهرة للعيـان        

يف األسرة ضد األطفال ذوي األعمار الصغرية جدا، تؤدي إىل حدوث أضرار دائمة، أو حـىت                
مـن   النـوع  اتفضي إىل املـوت، بـالرغم مـن أن هـدف مرتكبيهـا قـد ال يكـون هـو تـسبيب هـذ                       

 إسـاءة  -“ ظـاهرة الرضـيع املخـضوض   ”وتشري أحباث أجريت يف بلدان خمتلفة إىل أن         . الضرر
 تــرتبط يف حــاالت عديــدة حبــدوث إصــابات يف الــرأس  -معاملــة األطفــال عــن طريــق اخلــض  

 .)٢٥(وإحلاق ضرر جسيم بالدماغ
تأديـب يف كـثري   وقد حيدث العنف الذي يمـارس ضـد األطفـال يف األسـرة يف سـياق ال       - ٤١

وتنتـشر املعاملـة    . )٢٦(من احلاالت، ويتخذ شـكل العقـاب البـدين أو العقوبـة القاسـية أو املهينـة                
وألقـى بعـض    . الفظة والعقاب الشديد داخل األسرة يف كل من البلدان الـصناعية والناميـة معـاً              

يــة األطفــال الــضوء، حــسب مــا جــاء يف الدراســات أو يف أحــاديثهم الشخــصية، أثنــاء عمل        
املشاورات احمللية املتعلقة بالدراسات، على األضرار اجلسدية والنفسية اليت يعانوا نتيجـة هلـذه              

 .)٢٧(األشكال من املعاملة، واقترحوا بدائل إجيابية فعالة لطرائق التأديب
فاإلهانات والسباب والعـزل    . وكثريا ما يكون العنف اجلسدي مصحوبا بعنف نفسي        - ٤٢

وعدم االكتراث العاطفي والتحقري، كلها من أشـكال العنـف الـذي قـد يـؤثر                والصد والتهديد   
 وخباصـة حينمـا تـأيت مـن شخـصية جـديرة             -بشكل حاسـم علـى منـو الطفـل النفـسي ورفاهـه              

ومـن األمهيـة مبكـان أن يـتم تـشجيع الوالـدين علـى االقتـصار علـى                   . باالحترام كأحد الوالـدين   
 .استخدام وسائل تأديبية خالية من العنف
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ــة      - ٤٣ ــة والعاطفي ويــساهم اإلمهــال، مبــا يف ذلــك عــدم اســتيفاء احتياجــات األطفــال املادي
ومحايتهم من اخلطر وتوفري اخلدمات الطبية وغري الطبيـة هلـم عنـد احلاجـة، يف حـدوث وفيـات             

ويــشري اخــتالل التــوازن يف النــسبة بــني اجلنــسني، وســط البنــات    . وأمــراض األطفــال الــصغار 
ض املنــاطق، إىل أن تــصبح البنــات معرضــات بــشكل خــاص ملخــاطر اإلمهــال،   واألوالد يف بعــ
فقـد ينبـذ األطفـال املعـاقون        . وتزيد اإلعاقة أيضا من خمـاطر التعـرض لإلمهـال         . وكذلك العنف 

 .)٢٨(وهي ممارسة رمبا تعترب مقبولة أو تشجع يف بعض األحيان
إذ دل اسـتعراض عـام لدراسـات        . ويتزايد االعتراف حبدوث العنف اجلنسي يف املنـزل       - ٤٤

علـى أن أشخاصـا تراوحـت نـسبهم بـني      ) معظمها بلدان متقدمة النمو( بلـدا ٢١أجريـت فـي  
 يف املائة وسط الرجال أبلغـوا عـن وقـوعهم ضـحية             ٢٩ و   ٣ يف املائة وسط النساء و       ٣٠ و   ٧

ــة الدراســات إىل أن البنــ       ــة، وتوصــلت غالبي ــة الطفول ــاء مرحل ــسي أثن ــداء اجلن ــساء لالعت ات ت
وتقـع معظـم حـوادث      .  مرات قدر معدالت الذكور    ٣ و   ١,٥معاملتهن مبعدالت تتراوح بني     

وباملثـل، دلـت دراسـة مشلـت بلـدان متعـددة أجرـا منظمـة                . )٢٩(االعتداء داخـل إطـار األسـرة      
الصحــة العاملية، مــن ضمنهــا بلدان متقدمــة النمــو وأخرى نامية، على أن نـسبة تتـراوح بـني                 

 يف املائة من النساء أبلغت عن التعـرض لالعتـداء اجلنـسي قبـل سـن اخلامـسة عـشرة،                     ٢١ و   ١
 .)٣٠(بواسطة ذكور من أفراد األسرة، عدا األب أو زوج األم، يف معظم احلاالت

وقد يؤدي عدم وجود حد أدىن مثبت قانونيا لسن الزواج وممارسـة اجلـنس بالتراضـي             - ٤٥
 مليـون   ٨٢إذ يقـدر أن     . طفـال للعنـف علـى يـد شـريك احليـاة           يف بعض البلـدان إىل تعـرض األ       

ويـتم زواج عـدد كـبري منـهن يف أعمـار تقـل عـن                . )٣١(بنت يتزوجن قبـل بلـوغ الثامنـة عـشرة         
ذلك كثريا، وبصورة قسرية يف أحيان كـثرية، ليـواجهن الكـثري مـن خمـاطر العنـف مبـا يف ذلـك                   

 .ممارسة اجلنس قسريا
طفال من املمارسـات التقليديـة الـضارة، الـيت تفـرض علـيهم              وتتفاوت نسب تضرر األ    - ٤٦

ــة     ــديهم أو زعمــاء اتمعــات احمللي ــاكرة بواســطة وال ــادت املقــررة  . بــشكل عــام يف ســن ب وأف
ــر األعــضاء       ــة، بــأن بت ــؤثر يف صــحة املــرأة والطفل ــة الــيت ت ــة باملمارســات التقليدي اخلاصــة املعني

ـزايدة ضد بنات يف سن أصغر وفقـا لبيانـات منظمـة            التناسلية لإلناث، الذي يمارس بصورة مت     
الصحة العاملية، متفشي يف أفريقيا وحيدث أيضا يف بعض أجزاء آسيا وداخـل اتمعـات احملليـة                 

وتـشمل املمارسـات    . )٣٢(للمهاجرين يف أوروبا واستراليا وكندا والواليات املتحـدة األمريكيـة         
طفال، الـربط بـالقيود وإحـداث نـدوب علـى اجللـد         التقليدية الضارة األخرى اليت تؤثر على األ      

واحلرق بالنار والوسم، وممارسة طقوس عنيفـة عنـد االنتقـال مـن مرحلـة الطفولـة، والتـسمني،                   
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، والعنـف املتـصل بـاملهور، وطـرد األرواح          “الـشرف ”والزواج القـسري، ومـا يـسمى جبـرائم          
 .“الشعوذة”الشريرة أو 

عرضــون للعنــف األســري، ســنويا علــى نطــاق العــامل،   ويقــدر عــدد األطفــال الــذين يت  - ٤٧
وقــد يكــون لتعــرض األطفــال  . )٣٣( مليــون طفــل٢٧٥ مليــون طفــل و ١٣٣يتــراوح بــني  مبــا

للعنف بشكل متكرر يف منازهلم، وهو ما حيـدث عـادة أثنـاء املـشاجرات بـني الوالـدين أو بـني                      
عاملــهم االجتمــاعي، يف األم وشــريك حياــا، تــأثري بــالغ علــى رفــاههم ومنــائهم الشخــصي وت  

ويزيــد عنــف العــشري احلمــيم أيــضا خمــاطر تعــرض األطفــال   .)٣٤(مرحلــة الطفولــة وســن الرشــد
للعنف داخـل األسـرة، حيـث دلـت دراسـات مـن جنـوب أفريقيـا والفلـبني وكولومبيـا ومـصر                       

وخلـصت  . )٣٥(واملكسيك على وجود عالقة وثيقة بني العنف ضد املـرأة والعنـف ضـد الطفـل               
 .)٣٦(ن اهلند إىل أن العنف األسري يف املرتل يضاعف خماطر تعرض األطفال للعنفدراسة م

 
 العنف يف املدارس واألوساط التعليمية -باء  

ــة أشــخاص         - ٤٨ ــن الوقــت حتــت رعاي ــدرا أكــرب م ــال ق ــدان، يقــضي األطف يف معظــم البل
رس دور هـام    وللمـدا . راشدين يف األوساط التعليمية أكثر من أي مكـان آخـر خـارج منـازهلم              

ومن واجب الراشدين الذين يـشرفون علـى العمـل يف األوسـاط     . يف محاية األطفال ضد العنف  
 .التعليمية أن يهيئوا بيئة آمنة تدعم وتعزز كرامة األطفال ومناءهم

. ويتعرض أطفال كثريون إىل العنف يف األوساط التعليمية وقـد يتعلمـون منـها العنـف                - ٤٩
الم علـى األحـداث املتطرفـة، الـيت تـشمل إطـالق النـار علـى أطفـال                   وألقى تركيز وسائط اإلعـ    

غـري أن إمكانيـة تعـرض       . املدارس واختطـافهم، بظاللـه علـى املفهـوم العـام للعنـف يف املـدارس               
األطفال للعنف املسبب للموت أو األذى اجلسيم يف املدارس تعتـرب أقـل مـن إمكانيـة تعرضـهم                   

 .له يف منازهلم أو اتمع األعم
ويــشمل العنــف الــذي يمارســه املعلمــون، وغريهــم مــن مــوظفي املــدارس اآلخــرين،      - ٥٠

مبوافقة صرحية أو ضمنية من وزراء التعليم والسلطات األخرى اليت تـشرف علـى املـدارس، أو                  
بــدون تلــك املوافقــة، العقــاب البــدين، وأشــكال أخــرى مــن العقوبــة النفــسية القاســية واملهينــة، 

ويعتـرب العقـاب البـدين، كالـضرب     . تند إىل نوع اجلنس، وعنـف األقـران      والعنف اجلنسي واملس  
وتتطلــب اتفاقيــة . بالــسياط أو العــصي، ممارســة متبعــة يف املــدارس يف عــدد كــبري مــن البلــدان   

حقوق الطفل من البلدان األطراف فيها اختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة بغيـة كفالـة احملافظـة علـى                   
وتفيـد املبـادرة العامليـة إلـاء مجيـع أشـكال       . ة تتـسق مـع االتفاقيـة    االنضباط يف املدارس بـصور    

 بلدا قـد حظـرت هـذا العقـاب البـدين يف        ١٠٢العقاب البدين الذي يمارس ضد األطفال، بأن        
 .)٣٧(املدارس، لكن إنفاذ احلظر يتفاوت من بلد آلخر
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نـــف وحيـــدث العنـــف يف املـــدارس أيـــضا يف صـــورة مـــشاجرات يف املالعـــب أو ع       - ٥١
ويشيع يف بعض اتمعات النظر إىل الـسلوك العـدواين، مبـا يف ذلـك املـشاجرات،                 . )٣٨(األقران

وكثريا ما يرتبط عنف األقـران مبمارسـة التمييـز ضـد الطـالب      . باعتباره مشكلة تأديبية صغرى   
الــذي يــأتون مــن أســر فقــرية أو جمموعــات عرقيــة مهمــشة، أو ضــد الطــالب الــذي يتــسمون    

ويكون معظم عنـف األقـران   ). كاملظهر أو اإلعاقة اجلسدية أو العقلية(معينة بصفات شخصية  
وتتـأثر املـدارس أيـضا باألحـداث الـيت تقـع يف             . شفويا، لكن تقع حوادث عنف جسدي أيـضا       

اتمــع األوســع، كارتفــاع معــدالت ممارســة ســلوك العــصابات واألنــشطة اإلجراميــة املتــصلة    
 .)٣٩(ا باملخدراتبالعصابات، ال سيما ما يتصل منه

ويكـون موجهـا يف   . وحيدث العنف املرتبط بنـوع اجلـنس أيـضا يف األوسـاط التعليميـة              - ٥٢
ويتزايــد أيــضا العنــف . معظمــه ضــد البنــات، بواســطة الــذكور مــن املعلمــني وزمــالء الدراســة  

املوجه ضـد ذوي امليـول اجلنـسية املثليـة مـن اجلنـسني، وضـد األشـخاص ذوي امليـول اجلنـسية                       
ــاطق كــثرية    امل ــشباب، يف دول ومن ــذين يغــريون جنــسهم مــن ال وتــصبح ممارســة  . زدوجــة والل

العنف اجلنسي والعنف املستند إىل نوع اجلنس يسرية أيضا بسبب فشل احلكومات يف سـن أو                
 .إنفاذ قوانني توفر للطالب محاية صرحية ضد التمييز

 
 العنف يف أنظمة الرعاية واألنظمة القضائية -جيم  

قضي املاليني من األطفال، وخباصة األوالد، فترات طويلة من حيام حتـت رقابـة أو               ي - ٥٣
إشراف السلطات املعنيـة بالرعايـة أو األجهـزة القـضائية، ويف مؤسـسات مـن قبيـل مؤسـسات                    
رعاية األيتـام ودور األطفـال ودور الرعايـة، ويف معـتقالت الـشرطة والـسجون ومرافـق حـبس                 

ويتعرض هؤالء األطفال ملخاطر العنف على يـد املـوظفني          . )٤٠(حيةاألحداث واملدارس اإلصال  
وال يوجـد مـا حيظـر العقـاب البـدين بـصورة       . وشاغلي الوظائف الرمسية املسؤولني عن رفاههم   

 .صرحية يف هذه املؤسسات يف غالبية البلدان
ــة      - ٥٤ ــة، والوصــمة االجتماعي ــسبب االكتظــاظ واألحــوال املزري ــد خمــاطر العنــف ب  وتتزاي

ــوظفني   ــدريب امل ــز، وســوء ت ــشكاوى والرصــد     . والتميي ــة لل ــات فعال ــا ال توجــد آلي وكــثريا م
وال يقـدم مجيـع مـرتكيب حـوادث         . والتفتيش، واللوائح وعمليات اإلشـراف احلكوميـة املناسـبة        

العنف إىل احملاكمة، مما يؤدي إىل قيام ظاهرة اإلفالت من العقـاب والتـسامح مـع العنـف ضـد                    
.  آثار احلياة يف هذه املؤسسات حدود التجربة الشخـصية لألطفـال العنـيفني              وتتعدى. األطفال

وقد تشمل آثارها طويلة األجل اإلعاقـة احلـادة للنمـاء، واإلعاقـة اجلـسدية، واألضـرار النفـسية              
 .الدائمة، وارتفاع معدالت االنتحار واالرتداد إىل خمالفة القانون
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وعـدد  . )٤١(يصل إىل مثانية ماليني طفـل يف العـامل  وتشمل رعاية األطفال يف املنازل ما    - ٥٥
من خيضعون هلذه الرعاية منهم بسبب فقـدان والـديهم، قليـل نـسبيا، لكـن معظمهـم خيـضعون          
ــة أو       ــرتيل، أو الظــروف االجتماعي ــة أو التفكــك األســري أو العنــف امل ــسبب اإلعاق ــة ب للرعاي

 .االقتصادية، مبا يف ذلك الفقر
“ تأديـــب”ميارســـه موظفـــو املؤســـسات املـــذكورة، ـــدف  ويـــشمل العنـــف الـــذي  - ٥٦

األطفـال، الـضرب باأليـدي والعـصي واخلـراطيم، وضـرب رؤوس األطفـال باحليطـان، وتقييــد         
حركتهم بوضعهم داخل جواالت من القماش، وربطهم إىل قطع األثاث، وحبسهم يف غـرف              

 .)٤٢(شديدة الربودة لعدة أيام، وتركهم ليناموا على خملفام البشرية
. وقد يتعرض األطفـال املعـاقون يف مؤسـسات الرعايـة املرتليـة للعنـف بـدعوى العـالج             - ٥٧

ــال ال تتجــاوز أعمــارهم      ــصدمات  ٩ففــي بعــض احلــاالت، يتعــرض أطف  ســنوات للعــالج بال
وقد تستخدم الـصدمات    . )٤٣(الكهربائية بدون استخدام العقاقري املرخية للعضالت أو التخدير       

وقد تستخدم العقـاقري    . بغـرض السيطرة على سلـوك األطفال    “  تنفريي ج  عال”الكهربائية كـ   
، مما جيعلهم أقل قدرة على الـدفاع عـن          “امتثاال”للسيطرة على سلوك األطفال وجعلهم أكثر       

 .)٤٤(أنفسهم ضد العنف
ويعترب اإلمهال أيضا من ظواهر مؤسسات الرعاية املرتلية، اليت تصل األحـوال فيهـا إىل           - ٥٨
وتفتقــر مرافــق كــثرية مــن مرافــق . رجــة مــن الــسوء تعــرض صــحة األطفــال وحيــام للخطــر د

ــه وإعــادة التأهيــل،       ــة احلــصول علــى خــدمات التعلــيم والترفي رعايــة األطفــال املعــاقني إلمكاني
وكثريا مـا يتـرك األطفـال املعـاقون لفتـرات طويلـة يف مـضاجعهم             . وغريها من الربامج األخرى   

وقـد يـؤدي هـذا إىل حـدوث أضـرار جـسدية وعقليـة               .  بـشري أو تنبيـه     وأسرم بدون اتـصال   
 .ونفسية بليغة

ويكون األطفال يف مرافق الرعايـة املرتليـة عرضـة للعنـف علـى يـد األطفـال اآلخـرين،                     - ٥٩
وخباصة حينما تكون الظـروف والرعايـة الـيت يوفرهـا املوظفـون سـيئة، وحينمـا ال يـتم الفـصل                      

وقـد جييـز    . وأكثر عدوانية وبني من هم أصغر سنا وأكثر قابليـة للتـأثر           بني األطفال األكرب سنا     
 .املوظفون أو يشجعوا إساءة معاملة األقران وسط األطفال يف بعض األحيان

وال تزال بعض البلدان تطبق عقوبة اإلعدام على اجلـرائم الـيت يرتكبـها أشـخاص دون                  - ٦٠
ة العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           سن الثامنة عشرة، بـالرغم مـن حظـر تطبيقهـا بواسـط            

 بلـدا يف الوقـت احلـايل اسـتخدام العقـاب البـدين          ٣١وجييـز   . والسياسية واتفاقية حقوق الطفـل    
، وقد يشمل هذا العقاب يف بعض البلدان الـضرب باخليزرانـة،        )٤٥(ملعاقبة األطفال على اجلرائم   

 .والضرب بالعصا على القدمني، والرجم أو بتر األعضاء
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 من اتفاقية حقوق الطفل والقاضي بكفالـة أن  ٣٧وبالرغم من االلتزام الوارد يف املادة        - ٦١
يستخدم حبس األطفال فقط كتدبري يتم اللجوء إليه كحل أخري وألقـصر فتـرة زمنيـة مناسـبة،             

، وجهـت   )٤٦( بلغ مليـون طفـل     ١٩٩٩قُدر أن عدد األطفال الذين جردوا من حريتهم يف عام           
  نح، أو كانوا خمالفني للقـانون للمـرة األوىل          ملعظمهموجـرى  . م ارتكاب جرائم صغرية أو ج

ويف بعــض البلــدان مل يكــن . حــبس الكــثريين منــهم بــسبب التــسكع والتــشرد وانعــدام املــأوى 
 .)٤٧(معظم األطفال املوجودين يف احلبس قد أدينوا جبرائم، بل كانوا يف انتظار احملاكمة

األطفـال يف احلـبس للعنـف علـى يـد املـوظفني، مبـا يف ذلـك العنـف                    وكثريا ما يتعرض     - ٦٢
 بلـدا   ٧٧ويف  . املستخدم كوسيلة للسيطرة أو كعقاب علـى خمالفـات بـسيطة يف أحيـان كـثرية               

علــى األقــل يعتــرب العقــاب البــدين وغــريه مــن أشــكال العقــاب العنيــف األخــرى أشــياء مقبولــة   
فاألطفـال قـد يتعرضـون للـضرب باأليـدي أو           . )٤٨(كتدبري قانوين تأدييب يف املؤسسات العقابية     

العصي، أو إلجبارهم على البقاء يف أوضاع مؤملة، أو تعريضهم للمعاملة املهينـة، كـأن جيـردوا      
وتكـون البنـات يف مرافـق احلـبس      . من مالبـسهم ويـضربوا باخليزرانـة أمـام احملبوسـني اآلخـرين            

وص، وحيدث هذا بـشكل رئيـسي حينمـا        عرضة لالعتداء اجلسدي أو اجلنسي على وجه اخلص       
 .)٤٩(يكون املشرفون عليهم موظفون ذكور

ولكي تتسق التـشريعات الوطنيـة يف معظـم البلـدان مـع أحكـام اتفاقيـة حقـوق الطفـل                - ٦٣
فإا تنص علـى وجـود مرافـق عقابيـة منفـصلة خاصـة باألطفـال الـذين خيـالفون القـانون، بغيـة             

وبـالرغم مـن ذلـك جيـري     . و اسـتغالهلم علـى أيـدي الراشـدين    احليلولـة دون إسـاءة معاملتـهم أ   
وترتفــع أيــضا خمــاطر إحلــاق األذى  . حبــسهم مــع الراشــدين بــصورة روتينيــة يف بلــدان كــثرية  

بــالنفس أو االنتحــار وســط األطفــال رهــن احلــبس، وخباصــة يف احلــاالت الــيت يتعرضــون فيهــا   
وجـاء يف   .املرافـق اخلاصـة بالراشـدين   للحبس لفترات طويلة غري حمددة، أو حينمـا حيبـسون يف      

قـد يبـدو اليـوم الواحـد يف الـسجن كعـام كامـل أحيانـا،                 : إفادة ولد من الشرق األوسـط قولـه       
 .لكنك تتعود عليه بعد انقضاء عشرة أيام فتكف عن البكاء كثريا

 العنف يف أماكن العمل -دال  
خاصـة مـن يعملـون يف القطـاع     هناك بيانات قليلة عن العنف ضد األطفال العاملني، و       - ٦٤

بـشأن  ) ١٩٧٣ (١٣٨ فاملعايري الدولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم            )٥٠(غري الرمسي 
السن األدىن للقبول يف العمل تستبعد األطفال الذين تقل أعمارهم عـن احلـد األدىن للـسن مـن      

 -اجلنــسي والنفــسي  اجلــسدي و-ويف مجيـع املنــاطق يــؤثر العنـف   . التواجـد يف أمــاكن العمــل 
وقــد يــستخدم إلجبــار  . علــى ماليــني األطفــال الــذين يعملــون بــشكل قــانوين أو غــري قــانوين   

وقد حددت بعض فئـات     . األطفال على العمل أو ملعاقبتهم أو السيطرة عليهم يف مكان العمل          
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وتــشكل، مــن مث، عنفــا ضــد “ أســوأ أشــكال عمــل األطفــال”العمــل غــري القــانوين باعتبارهــا 
 .فالاألط
وتشري املعلومات عن أعمال العنف ضد األطفـال يف أمـاكن العمـل إىل أـا متـارس يف                    - ٦٥

، رغم أنه قد يكون من بني مرتكبيهـا أيـضا عمـال      “أرباب العمل ”معظم احلاالت من جانب     
آخرون وعمالء ومالحظون ورجال شرطة وعصابات إجرامية، وكـذلك يف حالـة االسـتغالل              

 .اجلنسي، قوادون
ــة للبنــات دون   - ٦٦ ــازل ١٦وأكــرب فئــات العمال ، الــيت كــثريا  )٥١( ســنة هــي اخلدمــة يف املن
. )٥٢(تأخذ شكل عمالـة غـري منتظمـة واسـتغالل، وأحيانـا شـكل الـرق واالسـتعباد اجلنـسي                    ما

وقد اعتربا عدة بلدان أسوأ شكل لعمالة األطفال مبقتضى اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم                 
ــة للقــضاء     بــشأن ح) ١٩٩٩ (١٨٢ ظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واختــاذ إجــراءات فوري
ويبلــغ األطفــال العمــال عــن سـوء املعاملــة مثــل العقــاب البــدين واإلذالل والتحــرش  . )٥٣(عليهـا 

ومعظـم أشـكال   . )٥٤(اجلنسي، ويفيد األطفال العاملون باملنازل بأم يتعرضـون لـإلذالل دومـا           
ــازل تــأيت مــن النــساء  العنــف البــدين والنفــسي ضــد األطفــال العــام   ربــات البيــت  (الت يف املن

ولكن الفتيات كثريا ما يتعرضن لعنف جنـسي مـن األفـراد الـذكور يف األسـرة أو مـن                 ) عموما
 .)٥٥(رب عملهم

 وما شابه مـن     - سنة يف البغاء ويف املواد اإلباحية        ١٨ويشكل استغالل األطفال دون      - ٦٧
. )٥٧( مليـون طفـل يـدخلون هـذا القطـاع كـل عـام        وتشري التقديرات إىل أن   . )٥٦(األنشطة عنفا 

. وكثري منهم أجربوا واختطفـوا وبيعـوا واسـتدرجوا يف هـذه األنـشطة، أو هـم ضـحايا االجتـار                    
وإضافة إىل العنف اجلنسي املتأصل بطبيعته يف بغاء األطفال، كـثريا مـا تعـاين البنـات والـصبيان                   

وكـثريا  .  بدين ونفسي وكذلك مـن اإلمهـال  املستغلني يف البغاء وااالت ذات الصلة من عنف    
ــا ال ــساعدة   مـ ــاس املـ ــعهم التمـ ــون بوسـ ــاملوا   )٥٨(يكـ ــن أن يعـ ــاولون ذلـــك ميكـ ــدما حيـ ، وعنـ

 .وحيرموا من احلرية وال يلقون سوى إنصاف حمدود كمجرمني
ونــادرا مــا يــستطيع األطفــال يف . وتعــد ســخرة األطفــال مســة لكــثري مــن أجــزاء العــامل  - ٦٨

وتـشري الدراسـات    .  والسخرة محاية أنفسهم من رب العمل والعمـال اآلخـرين          العمالة القسرية 
وشــهادات األطفــال إىل أن مجيــع أشــكال العنــف متوطنــة يف العمالــة القــسرية والــسخرة الــيت    

 . تزال قائمة يف بعض أجزاء العامل ال
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 العنف يف اتمع -هاء  
 ولكـن ميكـن أيـضا أن يكـون          يشكل اتمـع مـصدر محايـة لألطفـال وتـضامن معهـم،             - ٦٩

مكانا للعنف، مبا فيه عنف األقران، والعنف املـرتبط باملـسدسات واألسـلحة األخـرى، وعنـف          
وقـد يـرتبط العنـف      . العصابات، وعنف الشرطة والعنف البدين واجلنسي واالختطاف واالجتار       

كـرب سـنا هـم    واألطفـال األ  . أيضا بوسائل اإلعالم وبتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصال اجلديـدة          
األكثر تعرضـا للعنـف يف اتمـع، والبنـات أكثـر عرضـة للعنـف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى                        

 .اجلنس
وبالنسبة لبعض األطفال قـد تكـون الرحلـة إىل املدرسـة ومنـها إىل البيـت أول تعـرض                     - ٧٠

وهنـاك آخـرون يتعرضـون للعنـف        . مستقل للمجتمع؛ وقـد تكـون أيـضا أول تعـرض ملخـاطره            
.  يــضطلعون مبهــام للمــرتل، مثــل جلــب املــاء أو الوقــود أو الطعــام أو العلــف للحيوانــات بينمــا

وهــذه املهــام، الــيت قــد تتطلــب الــسري مــسافات طويلــة، عــادة مــا تــسند إىل البنــات يف املنــاطق  
 .)٥٩(الريفية من العامل النامي

يـذاء  مـن حيـث اإل    ( العنـف    توميكن مالحظة حدوث زيادة حـادة مفاجئـة يف معـدال           - ٧١
 سـنة مبـا يـشري إىل اجتمـاع     ١٥، وخباصة بني األطفال حوايل سـن  )وكذلك من حيث ممارسته 

ــر شــيوعا     ــران أكث ــة املراهقــة جتعــل عنــف األق وتوضــح البيانــات . عــدد مــن العوامــل يف مرحل
 سـنة، يف معظـم أحنـاء العـامل، تبلـغ      ١٧ و ١٥املتوافرة أن معدالت القتل بني األوالد بـني سـن           

وهـذه الزيـادة املفاجئـة يف    .  سـنة ١٤ إىل ١٠ ثالثـة أمثـال نظريـا بـني األوالد مـن      علـى األقـل  
 سنة، حتدث حىت يف مناطق تـشهد عمومـا          ١٥العنف بني األطفال، الذين تزيد أعمارهم على        

معدالت قتل منخفضة، وتعين ضمنا أن تدابري احلد من سلوك العنـف حامسـة األثـر قبـل وأثنـاء               
 .)٦٠(رحلة املراهقةالسنوات األوىل من م

ومييل العنف البـدين بـني األقـران إىل أن يكـون أكثـر شـيوعا يف املنـاطق احلـضرية الـيت                         - ٧٢
تتميز بنقص العمالة والتعلـيم واملرافـق االجتماعيـة واخنفـاض مـستويات اإلسـكان، حيـث يعـرب             

قتــال الــشباب والــسكان الــذين يتزايــدون بــسرعة عــن اإلحبــاط والــسخط والتــوتر املكبــوت بال
ــاعي   ــري االجتم ــسلوك غ ــني األصــدقاء       . وال ــات شخــصية ب ــف نزاع ــن العن ــضمن الكــثري م ويت

وحيثمـا تكـون املـسدسات واألسـلحة        . واملعارف، ويرتبط ارتباطا شديدا باملخدرات واخلمور     
وتـشري االختالفـات بـني      . األخرى متاحة، غالبا ما يؤدي القتال إىل إصـابات خطـرية ووفيـات            

ــدالت   ــسني يف مع ــايري      اجلن ــذكور ومع ــة لل ــة االجتماعي ــة إىل أن التربي ــة املراهق ــل يف مرحل القت
 أمثاهلــا بــني ٦وتبلــغ املعــدالت بــني الــصبية يف الربازيــل أربعــة إىل  . الــذكورة تــسهم يف العنــف

 .)٦١(الفتيات



A/61/299
 

22 06-49103 
 

وغالبــا مــا تــشهد اتمعــات املتــأثرة بــالعنف تــأثرا عميقــا قــسوة رجــال الــشرطة وقلــة   - ٧٣
ويف بعض البلدان دفعت اجلرميـة املنظمـة وعنـف العـصابات            . )٦٢( إىل العدالة  إمكانات الوصول 

وعنـدما تكـون هـذه التـدابري     . احلكومات إىل اعتماد تدابري قمعية شديدة ضد تلـك اجلماعـات         
غري مقرونة باستراتيجية وقائية ثابتة وبنظام بيانات يعول عليه واحترام كامل حلقوق اإلنـسان،              

كذلك فإن زيادة التدابري العقابيـة، مبـا فيهـا احلـبس علـى نطـاق واسـع                  . نفقد تزداد خماطر الع   
ألفــراد العــصابات املفترضــة، مــصحوبة بإنفــاذ القــانون بــشكل تعــسفي وغــري كفّــي وعنيــف،    

 .تسهم يف وصم الشباب املسكني ويف تزايد العنف
 ٢٠ حنـو    وتظهر دراسات العنف البدين غري القاتل أن هنـاك، مقابـل كـل شـاب يقتـل                 - ٧٤
وكمـا هـو احلـال      .  ضحية لعنف الشباب غري القاتل حيتاجون إىل عـالج باملستـشفيات           ٤٠إىل  

فيما يتعلق بالقتل، تزيد معدالت اإليذاء الناجم عن العنـف غـري القاتـل بـني الـذكور عمـا هـي                      
 .)٦٣(بني اإلناث

عنــف وال. ويتعــرض األطفــال للعنــف اجلنــسي واالســتغالل مــن جانــب أفــراد اتمــع     - ٧٥
اجلنسي يرتكب بـشكل أكثـر شـيوعا مـن جانـب شـخص معـروف للطفـل مثـل أفـراد األسـرة                        

مثل املدربني الرياضـيني ورجـال الـدين والـشرطة واملدرسـني وأربـاب              (كبار يتمتعون بالثقة     أو
 وتــبني حبــوث أجريــت مــؤخرا أن .)٦٤(، ولكــن يرتكبــه أيــضا أنــاس ال يعــرفهم الطفــل )العمــل

ــا     ــف اجلنــسي كــثريا م ــات املــراهقني   العن ــائج األوليــة للدراســة    . يكــون مســة لعالق وتــبني النت
 ١٥-١٣االستقصائية العامليـة للحالـة الـصحية يف املـدارس، الـيت أجريـت علـى طلبـة مـن سـن                       
وبـسؤال  . سنة، مستويات عالية من العنف البدين يف إطار العالقـات القائمـة منـذ وقـت طويـل            

إلهانة أو األذى عمدا مـن صـديق أو صـديقة خـالل     الطلبة عما إذا كانوا تعرضوا للضرب أو ا      
 يف املائــة مـن الــصبية يف  ٢٩ يف املائــة مـن البنـات و   ١٥الـشهور االثـين عــشر الـسابقة، أجـاب     

 يف املائــة مــن الــصبية يف ناميبيــا، ١٦ يف املائــة مــن البنــات و ٩، مثلمــا فعــل “نعــم”األردن بـــ 
 يف املائــة مــن البنــات  ١٨بية يف ســوازيلند و  يف املائــة مــن الــص ٨يف املائــة مــن البنــات و   ٦ و
 .)٦٥( يف املائة من الصبية يف زامبيا٢٣ و

فالعنف مـن رجـال الـشرطة ضـد         . ويؤثر عنف اتمع على مجاعات األطفال املهمشة       - ٧٦
 من اإلهانة الكالمية والـضرب إىل االغتـصاب وغـريه مـن العنـف اجلنـسي،                 -أطفال الشوارع   

.  موضـــوع مــشترك يف االستعراضـــات البحثيــة ويف املـــشاورات  - “االختفــاء ”والتعــذيب و  
 .)٦٦(فاألطفال من مجيع املناطق يبلغون عن عنف قاس وعفوي من الشرطة إلساءات بسيطة

وقد جاءت السياحة امليسورة بتكاليف حمتملـة بـسياحة اجلـنس الـيت كـثريا مـا تنطـوي                    - ٧٧
ــال    ــن األطفـ ــضحايا مـ ــار الـ ــى اختيـ ــدو أن اإل . علـ ــذلك يبـ ــرى   كـ ــورات األخـ ــت والتطـ نترنـ



A/61/299  
 

06-49103 23 
 

لتكنولوجيات االتصال تشترك يف زيادة خطر االستغالل اجلنسي لألطفال واألشكال األخـرى            
 .من العنف

فالبحـث يف شـؤون     . ويعاين األطفال الالجئون واملـشردون مـن العنـف بدرجـة كـبرية             - ٧٨
نـه مـصدر للعنـف اجلنـسي        الالجئني يف أفريقيا يشري إىل انعدام األمان يف األماكن العامة علـى أ            

فـالكثري مـن املخيمـات تفتقـر     . )٦٧(والعنف القائم على اجلنس الذي ميارس معظمه ضد البنـات      
إىل أبنية آمنـة وإنفـاذ منـتظم للقـانون ومـالذ للنـاجني مـن اهلجمـات، ووسـائل لإلبـالغ وجلـرب                        

صفة خاصـة،  ويف حاالت التشريد باإلكراه، ميكن أن تتعرض النـساء والبنـات، بـ     . )٦٨(األضرار
ملشاكل محاية تتعلق جبنـسهن وبالقـضايا اجلنـسانية، مبـا يف ذلـك وضـعهن الثقـايف واالقتـصادي                    
االجتماعي، ومركزهن القانوين، وهو ما يعـين أـن قـد يكـن أقـل قـدرة مـن الرجـال والـصبية                       

 .على ممارسة حقوقهن
احلــدود الدوليــة، ويــشكل االجتــار بالبــشر، مبــن فــيهم األطفــال، داخــل البلــدان وعــرب    - ٧٩

وهـذه ظـاهرة معقـدة تـنجم عـن تفاعـل الفقـر واهلجـرة للعمـل والـصراع                 . شاغال دوليا رئيسيا  
ــشريد   أو ــسياسي املفــضي إىل الت وميكــن أن ينطــوي االجتــار علــى أشــكال   . )٦٩(االضــطراب ال

االختطـاف أو اخلـداع مـن جانـب املـشتغلني بتجنيـد األطفـال يف تعاملـهم                  : متعددة من العنف  
أو مع آبائهم أو القـائمني برعايتـهم، والعنـف اجلنـسي الـذي يـؤثر علـى ضـحايا االجتـار                      معهم  

، واحتجازهم كأسرى، املقتـرن يف كـثري مـن األحيـان بـالعنف              )٧٠(أثناء نقلهم إىل جهة املقصد    
البغـاء،  : وجيـري االجتـار مبعظـم الـضحايا يف أوضـاع مـن العنـف              . بينما ينتظرون فرصـة العمـل     

ه والعمل يف اخلدمة باملنازل أو يف الزراعة يف ظروف من االستعباد والعبوديـة              والتزويج باإلكرا 
 .أو عمالة أسر الدين

وأحيانا تصور وسائل اإلعالم العنف، مبا يف ذلك العنف ضـد األطفـال، كـأمر عـادي                  - ٨٠
. )٧١(أو متجده، يف الوسائط املطبوعة أو البـصرية مبـا فيهـا التلفزيـون واألفـالم وألعـاب الفيـديو                   

إذ . كــذلك حفــزت اإلنترنــت إنتــاج واســتخدام مــواد تــصور العنــف اجلنــسي ضــد األطفــال     
اكتساب ثقتهم الجتذام إىل أوضـاع قـد        (تستخدم الشبكة لإلغواء املباشر أو لتهيئة األطفال        

كمــا أــا تعــرض األطفــال لرؤيــة مــواد عنيفــة أو إباحيــة وللتحــرش ــم    ). يــصيبهم فيهــا أذى
وتـشري دراسـات    . )٧٢( يف ذلـك إجبـارهم علـى يـد الكبـار أو األطفـال اآلخـرين                وترهيبهم، مبـا  

استقصائية يف كنـدا واململكـة املتحـدة إىل أن أعـدادا كـبرية مـن أطفـال املـدارس يتحرشـن ـم                 
يجربون أو يـؤذون عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين أو التليفـون اجلـوال، أو يتعرضـون ألنـاس                       أو

ــة وصــول األطفــال إىل اإلنترنــت  . )٧٣(لة علــى الــشبكةينــشرون عنــهم معلومــات مــضل  فمراقب
 . واستخدامهم هلا أصعب من مراقبة استخدامهم للمادة املطبوعة أو التلفزيون أو األفالم
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 التقدم احملرز -رابعا  
يوضح حتليـل ردود احلكومـات علـى االسـتبيان الدراسـي الـذي أعددتـه واملالحظـات                   - ٨١

الطفـل أن احلكومـات وجهـات أخـرى اختـذت مبـادرات عديـدة ملنـع         االستثنائية للجنة حقوق  
 .أشكال العنف املختلفة اليت أشرت إليها أعاله والختاذ ما يلزم إزاءها

ــدول       - ٨٢ ــدى ال ــة املتجمعــة ل ــة اخلــربة واملعرف ــضا يف املــشاورات اإلقليمي ــد عرضــت أي وق
 مما يـشهد بقـدرة كـل بلـد علـى            واملنظمات الدولية يف إعداد وتنفيذ مبادرات املنع واالستجابة       

 .االستجابة هلذا التحدي اخلطري
، كمـا  اتفاقية حقوق الطفل وقد صدق مائة واثنتان وتسعون دولة ومنظمة دولية على           - ٨٣

مت التــصديق علــى نطــاق واســع علــى الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل    
والربوتوكـول االختيـاري    .  إنتاج املـواد اإلباحيـة     اخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف      

ــة ــة، مت   .  اخلــاص باشــتراك األطفــال يف املنازعــات املــسلحة  لالتفاقي ــدأ نفــاذ االتفاقي ــذ أن ب ومن
وقــد . اعتمــاد صــكوك هامــة أخــرى ودخلــت أيــضا حيــز التنفيــذ بعــدد كــبري مــن التــصديقات 

واعتمـد بروتوكـول منـع االجتـار        ،  ١٩٩٩ يف   ١٨٢اعتمدت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
باألشــخاص وال ســيما النــساء واألطفــال وقمــع ذلــك االجتــار واملعاقبــة عليــه، املكمــل التفاقيــة  

 .٢٠٠٠األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام 
ــصكوك          - ٨٤ ــذه ال ــى أســاس ه ــة عل ــدابري عملي ــدة واختــذت ت ــادرات عدي ــذت مب ــد نف وق

، على سبيل املثـال، أدت إىل اعتمـاد قـوانني           ١٨٢فاقية منظمة العمل الدولية رقم      فات. القانونية
جديدة للعمل أو تعديل قوانني موجـودة، واعتمـاد خطـط عمـل تـوفر أدوات جديـدة للقـضاء                    

كذلك أحرز تقدم يف حظر االجتـار باألطفـال والتـصدي لـه             . على أسوأ أشكال عمل األطفال    
وتعزيــز التعــاون الثنــائي واملتعــدد األطــراف مــع بلــدان املنــشأ  بــصدور قــوانني مكافحــة االجتــار 

 .والعبور
ــال كانــت          - ٨٥ ــف ضــد األطف ــة العن ــتبياين إىل أن تــدابري مواجه ــردود علــى اس ــشري ال وت

فقد سنت الدول تشريعات تعاجل املشاكل املتعلقة بالعنف ضـد األطفـال،           . تشريعية يف غالبيتها  
يتفـق مـع االتفاقيـة وبروتوكوليهـا االختيـاريني واملعاهـدات            وعدل بعضها تشريعه الـداخلي مبـا        

بيد أن اإلصالحات القانونيـة ركـزت يف كـثري مـن األحيـان علـى قـضايا                . األخرى ذات الصلة  
فـدول  . ضيقة النطاق، وأن تكون مهمة، بدال من اعتماد ج شامل إزاء العنف ضـد األطفـال               

قليلة هـي الـيت أجـرت استعراضـا شـامال لإلطـار القـانوين حـىت تـستطيع التـصدي للعنـف ضـد                         
ــة،          ــك اإلصــالحات القانوني ــا يف ذل ــوانني مب ــذ الق ــزال تنفي ــة، وال ي ــن الفعالي ــد م ــال مبزي األطف

 .حتديا يشكل
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ويركز تشريع مواجهة العنف ضد األطفال، يف كثري من الدول، على العنـف اجلنـسي                - ٨٦
وينـصب التركيـز علـى احلمايـة والعقوبـات،          . و البدين وال يأخـذ يف احلـسبان العنـف النفـسي           أ

كـذلك تنظـر بعـض الـدول        . بينما يلقى التعايف وإعادة اإلدماج واإلنصاف اهتمامـا أقـل بكـثري           
إىل منع العنف على أنه ميكن حتقيقه من خـالل جوانـب التـشريع اخلاصـة باحلمايـة والعقوبـات                    

 .فقط
٨٧ - لقــي اإلجابــات عــن االســتبيان الــضوء أيــضا علــى صــياغة خطــط العمــل والــربامج     وت

وهــي كــثريا مــا تركــز علــى االســتغالل   . والــسياسات الوطنيــة املتعلقــة بــالعنف ضــد األطفــال  
ــم     ــال واالجتــار ــسي لألطف ــشمل حمــاكم األحــداث      . اجلن ــدة هياكــل ت ــشأت دول ع ــد أن وق

كـذلك أفـادت   .  والشواغل األخرى املتعلقة باألطفال حماكم األسرة، للعناية حبماية األطفال     أو
دول كثرية أنه جيري تنفيذ مبادرات للدعوة ورفع الوعي والتدريب فيما يتعلـق حبقـوق الطفـل             
وقضايا محاية األطفال مع تعليق كثري منها على الدور اإلجيايب الذي تؤديه وسـائط اإلعـالم يف                 

      بيد أن عدة دول تطرقت إىل الدور الـضار         . تمعرفع الوعي ونشر املعلومات وحشد جهود ا
الذي ميكـن أن تؤديـه وسـائط اإلعـالم نتيجـة الـرتوع إىل اإلثـارة وانتـهاك خـصوصية األطفـال                  

 .ضحايا العنف وتعريض األطفال لرؤية صور العنف
ومع اعتراف جلنة حقوق الطفل واألجهزة اخلاصة حلقوق اإلنسان بـأن تنفيـذ القـانون        - ٨٨

ئ يف خمتلف احلاالت وأن املبادرات القائمـة هـي عمومـا غـري كافيـة، اعترفـت أيـضا                    غري متكاف 
وتبينت اللجنة، يف حوارهـا مـع       . بالتقدم احملرز يف محاية األطفال من العنف يف مجيع السياقات         

الــدول األطــراف مــن مجيــع املنــاطق، وجــود ممارســات جيــدة ومبــادرات إجيابيــة مثــل اجلهــود    
 -بتر أجـزاء مـن األعـضاء التناسـلية لإلنـاث وعمـل األطفـال                /ارسة تشويه املبذولة للتصدي ملم  

 والعنف األسري ضد النساء واألطفال، وأشـارت مـع   -مبا يف ذلك القضاء على أسوأ أشكاله      
ــادرات واملمارســات  ــرامج لتقــدمي املــساعدة واخلــدمات   . التقــدير إىل تلــك املب وقــد وضــعت ب

اء وتنمية مهارام األبوية، وسـنت تـشريعات ـدف إىل    ألطفال الشوارع، ولتقدمي الدعم لآلب   
ــون         ــال املعوق ــيهم األطف ــتمني إىل اجلماعــات املهمــشة، مبــن ف ــال املن ــز ضــد األطف حظــر التميي

اإليدز أو احلاملون لعدواه، وأطفـال الـسكان      /واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية     
 .طنية أو عرقية أو دينية أو لغويةاألصليني واألطفال املنتمون إىل أقليات و

وكان لآلليات اإلقليمية حلماية حقـوق اإلنـسان أيـضا تـأثري حاسـم يف حتـسني املعـايري                    - ٨٩
فقــد أصــدرت أجهــزة جملــس أوروبــا حلقــوق اإلنــسان، . القانونيــة حلمايــة األطفــال مــن العنــف

قـوق االجتماعيـة، أحكامـا    فيها احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان، واللجنـة األوروبيـة للح            مبا
وأعـدت  . وقرارات هامة بشأن العنف ضد األطفال، مبا فيه العقـاب البـدين واالعتـداء اجلنـسي               
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أجهــــزت جملــــس أوروبــــا أيــــضا صــــكوكا تتــــصدى لالجتــــار باألطفــــال وللعنــــف املــــرتبط   
ــات   ــدة للمعلومـ ــات اجلديـ ــي     . بالتكنولوجيـ ــاد األفريقـ ــضاء يف االحتـ ــدول األعـ ــدت الـ واعتمـ

ل امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، واخلاص حبقوق املـرأة            الربوتوكو
يف أفريقيا، الذي يوفر أدوات إضافية للقـضاء علـى املمارسـات التقليديـة الـضارة، مثـل تـشويه                    

وعلى املستوى دون اإلقليمي اعتمدت رابطة جنوب آسـيا للتعـاون      . األعضاء التناسلية لإلناث  
 .ية إقليمية بشأن منع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء اتفاقاإلقليمي

 
 االستنتاجات -خامسا  

وبرغم هذا التقدم يظل هناك الكثري مما جيب عمله، كمـا أن العديـد مـن العوامـل حتـد                 - ٩٠
. مــن تــأثري التــدابري الــيت جــرى إدخاهلــا، أو الــيت أقترِحــت، فيمــا خيــتص بــالعنف ضــد األطفــال 

نعـدام املعرفـة أو الفهـم للعنـف ضـد األطفـال وأسـبابه اجلذريـة، والـذي              اشمل تلك العوامل    وت
واجلهـود الـيت تبـذل للتـصدي للعنـف          . ساهم فيه ندرة البيانات واإلحصاءات عن هذه املـسألة        

ضد األطفال هي يف كثري من األحيان جهود تفاعلية وتركـز علـى األعـراض والعواقـب لكنـها                   
وترتع االستراتيجيات ألن تكون جمزئة، بـدال مـن أن تكـون موحـدة،         . بباتال تركز على املس   

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . كما أنه ال يتم ختصيص مـوارد كافيـة للتـدابري اخلاصـة مبعاجلـة املـشكلة                
لتزامــات الدوليــة حبمايــة األطفــال مــن العنــف ال تتــرجم، يف غالــب األحيــان، إىل عمــل الفـإن ا 

 . على املستوى الوطين
لقــد ســبق وأن قــدمت الــدول األعــضاء تعهــدات حبمايــة األطفــال مــن مجيــع أشــكال    - ٩١

 من خـالل شـهادات األطفـال أثنـاء عمليـة الدراسـة، وكـذلك                -ولكننا جيب أن نقبل     . العنف
لتزامات بعيـدة كـل البعـد مـن أن يكـون قـد مت               ال بأن تلك ا   -من تلك اليت ظهرت يف البحث       

للدراسة هي أنه ليس هنـاك مـا يـربر أي نـوع مـن أنـواع العنـف                   والرسالة األساسية   . الوفاء ا 
لــذا ينبغــي أن . ضــد األطفــال؛ كمــا أنــه مــن املمكــن منــع مجيــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال 

وينبغــي علــى الــدول األعــضاء أن تتــصرف اآلن بــصفة مــستعجلة  . تكــون هنــاك أي أعــذار ال
. ى لضمان احلماية من مجيع أشـكال العنـف        للوفاء بالتزاماا حبقوق اإلنسان وبالتزاماا األخر     

ن مجيع قطاعات اتمع ومجيـع األفـراد يتقـامسون          أوبينما يقع االلتزام القانوين على الدول، إال        
ي أولـن يـستطيع     . مسؤولية إدانة ومنع العنف ضد األطفال واالستجابة للضحايا من األطفـال          

صـلنا املوافقـة علـى أي شـكل مـن أشـكال             واحد منا أن ينظر إىل األطفال يف عيـوم إذا مـا وا            
 . العنف ضد األطفال أو التغاضي عنه
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ويف نفس الوقت، فـإن عواقـب العنـف ضـد األطفـال ختتلـف حبـسب طبيعتـه وحدتـه،                  - ٩٢
وبالتايل فإن اجلهود ملنع العنف واالستجابة له ينبغي أن تكـون متعـدد األوجـه، وتعكـس نـوع                    

 . الطفل العليا دائما يف احلسبان وضع مصاحلو مرتكبيه معأالعنف ووضعه ومرتكبه 
 :الية ، اليت أوضحتها يف توصيايتوخالل إعدادي للدراسة كنت استرشد باملبادئ الت - ٩٣

وينبغـي أن ال يتلقـى      . ليس هناك مـا يـربر أي نـوع مـن العنـف ضـد األطفـال                 )أ( 
 األطفال محاية أقل من محاية الكبار أبدا؛ 

وجيــب علــى الــدول أن .  أنــواع العنــف ضــد األطفــالمــن املمكــن منــع مجيــع )ب( 
تستثمر يف السياسات والربامج القائمة على األدلة مـن أجـل التـصدي للعوامـل الـيت تـؤدي إىل                    

 نشوء العنف ضد األطفال؛ 
تقع على الدول املسؤولية األساسية يف دعـم حقـوق األطفـال يف احلمايـة ويف                 )ج( 

ــم      ــذلك يف دع ــى اخلــدمات، وك ــة لألطفــال يف      احلــصول عل ــوفري الرعاي ــى ت ــر عل ــدرة األس ق
 آمنة؛  ةبيئ

 الدول ملزمة بتوفري املساءلة يف كل حالة من حاالت العنف؛  )د( 
ــدرم عــل التطــور       )هـ(  ــسنهم وبق ــرتبط ب ــال للعنــف ت . إن ســهولة تعــرض األطف

فبعض األطفال يسهل تعرضهم على وجه اخلصوص للعنف بسبب نـوع اجلـنس أو العنـصر أو                 
 .جتماعيالصل العرقي أو اإلعاقة أو الوضع ااأل

راء يف احلـسبان  آللألطفال احلـق يف التعـبري عـن أرائهـم، ويف أن توضـع تلـك ا        )و( 
 . عند تنفيذ السياسات والربامج

 
 التوصيات -سادسا  

تشتمل توصيايت على جمموعة من التوصيات الشاملة اليت تطبق على مجيع اجلهود الـيت               - ٩٤
لعنف ضد األطفال ولالستجابة لـه إذا حـدث، كمـا تـشتمل علـى توصـيات حمـددة                   تبذل ملنع ا  

تطبــق علــى املــرتل، واألســرة، واملــدارس واجلهــات التعليميــة األخــرى، ومؤســسات الرعايــة أو 
 .     االحتجاز، ومكان العمل، واتمع

القـضائية  وهي موجهة بصفة أساسية للدول وتشري إىل وظائفها التـشريعية واإلداريـة و             - ٩٥
وبعــض التوصــيات . وتلــك املتعلقــة بــصنع الــسياسات وتقــدمي اخلــدمات والوظــائف املؤســسية 

وتـشمل تلـك القطاعـات      . موجهة حنو قطاعات أخرى من اتمع هـي أيـضا ذات أمهيـة بالغـة              
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ونقابــات العمــال، واملؤســسات البحثيــة، وأصــحاب العمــل، واملنظمــات غــري   املهنيــة،اهليئــات 
 . كما أا موجهة أيضا حنو الوالدين واألطفال. ظمات األهليةاحلكومية واملن

 
 التوصيات الشاملة -ألف  

 اللتزام والعمل الوطين واحملليتقوية ا - ١ 
أُوصي بأن تضع مجيع الـدول إطـارا متعـدد األوجـه ومنـهجيا لالسـتجابة للعنـف ضـد                     - ٩٦

اسـتراتيجية أو سياسـة أو خطـة        وينبغـي صـياغة     . األطفال يدمج يف عمليات التخطـيط الوطنيـة       
عمــل وطنيــة تعــىن بــالعنف ضــد األطفــال وتكــون ذات أهــداف واقعيــة وحمــددة املــدة الزمنيــة،  
وجيــري تنــسيقها عــن طريــق وكالــة هلــا القــدرة علــى إشــراك قطاعــات متعــددة يف اســتراتيجية   

ــة عريــضة القاعــدة  ــة وجيــب أن تتقيــد القــوانني والــسياسات واخلطــط والــربامج ال  . تنفيذي وطني
ــة    ــة احلاليـ ــارف العلميـ ــة وباملعـ ــسان الدوليـ ــوق اإلنـ ــل حبقـ ــذ   . بالكامـ ــيم تنفيـ ــا جيـــب تقيـ كمـ

اخلطـط الوطنيـة بطريقـة منهجيـة بنـاء علـى أهـداف وجـداول             السياسات أو  االستراتيجيات أو 
ن أولكـن ينبغـي     . زمنية ثابتة، وان جيـري تزويـدها مبـوارد بـشرية وماليـة كافيـة لـدعم تنفيـذها                  

برنامج ملعاجلة مسألة العنف ضد األطفـال متوافقـة     سياسة أو خطة أو    تراتيجية أو تكون أي اس  
 . مع ظروف وموارد البالد اليت قيد النظر

 
 حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال - ٢ 

 ســنة لعقوبــة ١٨إنــين أحــث الــدول بــأن تكفــل عــدم تعــرض أي شــخص حتــت ســن   - ٩٧
وأُوصـي بـأن تتخـذ الـدول        . إمكانية اإلفراج عنـه   اإلعدام أو حلكم بالسجن مدى احلياة بدون        

ليت فُرضـت علـى أشـخاص       مجيع التدابري الالزمة لإليقاف الفوري لتنفيذ مجيع أحكام اإلعدام ا         
، وأن تتخــذ التــدابري القانونيــة املناســبة لتحويــل تلــك  ١٨ لـــبــت قبــل بلــوغ ســن اجلــرائم ارتك

وكمسألة ذات أولوية عليـا،     . ان الدولية العقوبات إىل عقوبات متوافقة مع معاير حقوق اإلنس       
جيــب إلغــاء عقوبــة اإلعــدام كحكــم يفــرض علــى أشــخاص جلــرائم ارتكبــت قبــل بلــوغ ســن    

 . ١٨ ـال
إنين أحث الدول على حظر مجيع أشـكال العنـف ضـد األطفـال، يف مجيـع األوضـاع،              - ٩٨

ة ، مثـل الـزواج املبكـر        مبا يف ذلك مجيع أشكال العقوبة البدنيـة، واملمارسـات التقليديـة الـضار             
، ومـا يـدعى جبـرائم الـشرف ، والعنـف            تشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث      والزواج باإلكراه، و  
 وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة  والتعــذيب اجلنــسي، 

وغـريه مـن ضـروب    اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب    حسبما تتطلبـه املعاهـدات الدوليـة، مبـا يف ذلـك          
نتبــاه الوأُلفِِــت ا. اتفاقيــة حقــوق الطفــل وأو املهينــة املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية
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للجنــة حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق حبــق الطفــل يف احلمايــة مــن ) ٢٠٠٦ (٨للتعليــق العــام رقــم 
 ٢، الفقرتـان  ٢٨ و ١٩ادتني  املـ  ( من ضروب العقوبة القاسية أو املهينـة       اوغريهالعقوبة البدنية   

 . (CRC/C/GC/8)، من ضمن فقرات أخرى ٣٧و 
 

 إعطاء األولوية للمنع - ٣ 
وأُوصي بأن تعطِي الدول أولوية ملنع العنف ضد األطفـال عـن طريـق معاجلـة مـسبباته                   - ٩٩

ومثلمــا تكــون املــوارد الــيت تكَّــرس للتــدخل عقــب العنــف ضــرورية، فينبغــي علــى   . األساســية
وجيب أن تعـاجل    . صص موارد كافية ملعاجلة عوامل اخلطر ومنع العنف قبل حدوثه         الدول أن خت  

نعدام الرابط بـني الوالـدين والطفـل، وتفكـك          االسياسات والربامج عوامل اخلطر املباشرة، مثل       
ومتـشيا مـع   . األسر، وسوء اسـتخدام الكحـول أو املخـدرات واحلـصول علـى األسـلحة الناريـة        

لفية، ينبغـي تركيـز العنايـة علـى الـسياسات االقتـصادية واالجتماعيـة الـيت                 األهداف اإلمنائية لأل  
تعــاجل الفقــر واألمــور اجلنــسانية واألشــكال األخــرى مــن عــدم املــساواة والفجــوات يف الــدخل 

 . والبطالة والتكدس الزائد عن احلد يف املدن والعوامل األخرى اليت تؤدي إىل تقويض اتمع
 

  استخدام العنف وزيادة الوعيالترويج لقيم عدم - ٤ 
وأُوصي بأن تسعى الدول واتمع املدين إىل حتويل املواقـف الـيت تتغاضـى عـن العنـف            -١٠٠

 والتمييــز، وقبــول األدوار النمطيــة للجنــسنيضــد األطفــال أو تعتــربه أمــرا طبيعيــا، مبــا يف ذلــك 
ــة الــضارة   ــة واملمارســات التقليدي فــل نــشر وفهــم حقــوق  وعلــى الــدول أن تك. العقوبــة البدني

وجيـب اسـتخدام احلمـالت اإلعالميـة لتوعيـة اجلمهـور            . األطفال، مبا يف ذلك من قبل األطفال      
وعلى الدول أن تشجع وسائط اإلعـالم       . بشأن اآلثار الضارة اليت يتركها العنف على األطفال       

وجهيـة تكفـل    للترويج، يف مجيع تغطاا اإلعالمية، لقيم عدم استخدام العنف ولتنفيذ مبـادئ ت            
 .       االحترام الكامل حلقوق الطفل

  ع من يعملون مع األطفال ولألطفالتعزيز قدرات مجي - ٥ 
وأُوصي بتنمية قدرات مجيع أولئـك الـذين يعملـون مـع األطفـال ولألطفـال مـن أجـل                     -١٠١

وينبغــي تــوفري التــدريب األويل   . مــسامهتهم يف القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــدهم      
وجيـب علـى الـدول أن       . يب أثناء اخلدمة الذين يكسِِِبان املعرفة واالحترام حلقوق الطفل        والتدر

تستثمر يف التعليم املنـهجي ويف الـربامج التدريبيـة، سـواء للمختـصني أو لغـري املختـصني الـذين                     
يعملون مع األطفال واُألسر، أو لألطفال واُألسر، من أجل منع العنف ضـد األطفـال وكـشفه                 

وجيب صياغة وتنفيذ مدونات قواعد السلوك ومعايري املمارسة الواضحة، الـيت           . ابة له واالستج
 . تشمل حظر ورفض مجيع أشكال العنف
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 توفري خدمات اإلصالح واإلدماج االجتماعي - ٦ 

وأُوصــي بــأن تــوفر الــدول خــدمات صــحية واجتماعيــة تكــون ســهلة املنــال ومراعيــة     -١٠٢
، ول املستـــشفى ويف احلـــاالت الطارئـــةرعايـــة قبـــل دخـــلألطفـــال وشـــاملة، ويـــشمل ذلـــك ال

ــساعدة القانونيــة لألطفــال ، وألســرهم عنــد االقتــضاء، عنــدما يكتــشف العنــف أو يــتم          وامل
وجيـــب تـــصميم اخلـــدمات الـــصحية وخـــدمات العدالـــة اجلنائيـــة واخلـــدمات   . الكـــشف عنـــه

               .     االجتماعية حبيث تفي باالحتياجات اخلاصة لألطفال
 ضمان مشاركة األطفال  - ٧ 

هـم يف مجيـع النـواحي    آراءن حتتـرم    أوأوصي بـان تعمـل الـدول بنـشاط مـع األطفـال و              -١٠٣
 مـن اتفاقيـة حقـوق       ١٢اخلاصة مبنع العنف ضـدهم واالسـتجابة لـه ورصـده، مـع وضـع املـادة                  

ا أطفـال   وينبغي دعـم وتـشجيع منظمـات األطفـال واملبـادرات الـيت يقودهـ              . الطفل يف احلسبان  
 . ملعاجلة العنف ، واليت توجهها املصاحل العليا لألطفال

 
 نظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة املنال ومناسبة لألطفال    أإنشاء  - ٨ 

وأُوصي بأن تنشئ الدول آليـات آمنـة، ومعلـن عنـها بطريقـة جيـدة، وسـرية، وسـهلة                     -١٠٤
وينبغـي  . غ عـن العنـف ضـد األطفـال        إلبالاملنال يقوم من خالهلا األطفال وممثليهم وآخرون بـا        

ن يف مؤسـسات الرعايـة والعدالـة، علـى     وود، مبـا فـيهم األطفـال املوجـ    أن يكون مجيع األطفـال    
وجيب إنـشاء آليـات مثـل خطـوط املـساعدة اهلاتفيـة الـيت        . علم بوجود آليات لتقدمي الشكاوى   

دث بــسرية مــع مستــشار عتــداء والتحــالعــن ابــاإلبالغ ميكــن مــن خالهلــا لألطفــال أن يقومــوا 
عـن  لإلبـالغ   مدرب وطلب الدعم واملشورة، كما ينبغي النظـر أيـضا يف ابتكـار طـرق أخـرى                  

 .      العنف باستخدام التكنولوجيات احلديثة
 

 ضمان املساءلة وإاء اإلفالت من العقاب - ٩ 
دمي مجيــع لــدول بنــاء ثقــة اتمــع يف نظــام العدالــة عــن طريــق تقــلوأُوصــي بأنــه ينبغــي  -١٠٥

مرتكيب جرائم العنف ضد األطفال إىل العدالة وضمان أن تـتم حماسـبتهم عـن طريـق إجـراءات          
ــبة     ــة مناس ــة ومهني ــة وإداري ــة ومدني ــدانون    . وجــزاءات جنائي ــذين ي ــع األشــخاص ال وجيــب من

 . بارتكاب جرائم العنف واالعتداء اجلنسي على األطفال من العمل مع األطفال
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 نساين للعنف ضد األطفال  تناول البعد اجل - ١٠ 
وأُوصي بأن تكفل الدول تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج مناهضة العنف من منظـور              -١٠٦

جنساين، مع مراعاة خمتلف املخاطر اليت تواجـه الفتيـات والفتيـان فيمـا خيـتص بـالعنف؛ وعلـى                  
شـكال التمييـز    الدول أن تشجع وحتمي حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة والفتاة وان تعاجل مجيع أ            

 . اجلنساين كجزء من استراتيجية شاملة ملنع العنف
 

 استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوث - ١١ 
وأُوصــي بــأن حتــسن الــدول مــن أنظمــة مجــع البيانــات واملعلومــات بغــرض حتديــد            -١٠٧

يـع املـستويات، وأن     اموعات الفرعيـة الـضعيفة، وأن تبلـغ عـن الـسياسات والـربامج علـى مج                
ــع العنــف ضــد األطفــال     ــابع التقــدم حنــو اهلــدف املتمثــل يف من ــستخدم  . تت ــدول أن ت وعلــى ال

املؤشــرات الوطنيــة املبنيــة علــى املعــايري املتفــق عليهــا دوليــا وأن تكفــل مجــع البيانــات وحتليلــها   
 كما جيـب إنـشاء وحفـظ سـجالت لتـسجيل بيانـات      . ونشرها بغرض رصد التقدم عرب الوقت   

كـذلك  . حاالت الوالدة والوفاة والزواج إن مل تكن موجودة حاليـا، مـع تغطيـة وطنيـة كاملـة           
ــدين،          ــة الوال ــذين ال حيظــون برعاي ــال ال ــات عــن األطف ــشاء وحفــظ بيان ــدول إن ينبغــي عــل ال

ــة     ــة اجلنائي ــام العدال ــال املوجــودين يف نظ ــ. واألطف ــات حبــسب اجلــنس،    يوينبغ ــصنيف البيان  ت
ن الطفــل مــن املدينــة و الريــف، وخــصائص األســرة املعيــشية والعائلــة،  والعمــر، وســواء أن كــا
كمــا جيــب علــى الــدول أن تــضع جــدول أعمــال للبحــوث بــشأن   . ينوالتعلــيم، واألصــل اإلثــ

العنف ضد األطفال عرب احلاالت اليت حيدث فيها العنف، مبا يف ذلـك عـن طريـق الدراسـة مـن                   
 مـع إيـالء عنايـة خاصـة للمجموعـات الـضعيفة       خالل إجراء مقابالت مع األطفال والوالدين ، 

 . من الفتيات والفتيان
 

 لتزام الدويل  التقوية ا - ١٢ 
ــل و     -١٠٨ ــة حقـــوق الطفـ ــدول علـــى اتفاقيـ ــع الـ ــأن تـــصادق مجيـ ــاوأُوصـــي بـ  بروتوكوليهـ

ــاريني املــالا بيــع األطفــال واســتغالهلم يف  وشــراك األطفــال يف املنازعــات املــسلحة  تعلقني بإختي
ــة والربوتوكــولني  البغــاء ويف ــة، وأن تنفــذ االتفاقي وينبغــي ســحب مجيــع  .  إنتــاج املــواد اإلباحي

ــا         ــاريني طبق ــة والربوتوكــولني االختي ــع أهــداف وأغــراض االتفاقي ــة م التحفظــات غــري املتوافق
وعلى الدول أن تـصادق     . ١٩٩٤إلعالن فيينا وخطة عمل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام          

اإلنسان الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة الـيت تـوفر احلمايـة لألطفـال        على مجيع صكوك حقوق   
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية     مبا فيها 

اتفاقيـة  ؛ و نظـام رومـا األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة           ختياري؛ و ال وبرتوكوهلا ا  أو املهينة 
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اتفاقيتـا منظمـة العمـل      ختيـاري؛ و  ال وبرتوكوهلـا ا   شـكال التمييـز ضـد املـرأة       القضاء على مجيع أ   
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال تـشغيل   ١٨٢ املتعلقة بالسن األدىن للعمل، ورقم ١٣٨الدولية رقم 

بروتوكـول   و اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة            ؛ و األطفال
املكمل التفاقية األمـم   واملعاقبة عليه , وخباصة النساء واألطفال, ر باألشخاصمنع وقمع االجتا

وعلـى الـدول تنفيـذ مجيـع التزاماــا     .املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة       
 . مبعاهدات حقوق اإلنسان اهليئات املنشأةالقانونية الدولية وأن تقوي من تعاوا مع 

 
، والــيت التزمــت ــا يف وفقــا اللتزاماــا بــشأن منــع العنــفبــأن تعمــل الــدول وأُوصــي  -١٠٩

مجعيــة منظمــة الــصحة الــدورة اخلاصــة للجمعيــة العامــة املعنيــة باألطفــال، وضــمن ســياق قــرار  
، والقـرارات اإلقليميـة   التقريـر العـاملي حـول العنـف والـصحة       بتنفيـذ توصـيات       املعين )٧٤(العاملية

 .  العامة واليت تعزز هذا القراراألخرى اخلاصة بالصحة
 وضع توصيات حمددة - باء 

 يف املرتل واألسرة - ١ 
ــا وضــعنا يف ا  -١١٠ ــشئة      الإذا م ــة وتن ــسية يف تربي ــسؤولية الرئي ــل امل ــرة تتحم ــار أن األس عتب

األطفال وأن على الدولة أن تدعم الوالـدين ومقـدمي الرعايـة لكـي  يقـدموا العنايـة لألطفـال،                     
 : لدولة مبا يليفإنين أوصي ا

وضع، أو تعزيز، برامج لدعم الوالدين ومقـدمي الرعايـة اآلخـرين يف دورهـم                )أ( 
وينبغي أن تشتمل االستثمارات يف خدمات الرعاية الـصحية والتعلـيم والرفـاه             . لرعاية األطفال 

 ، وخـدمات  االجتماعي على برامج عالية النوعية للنمو يف الطفولة املبكـرة، وزيـارات للمنـازل             
 ، وبرامج مدرة للدخل للجماعات احملرومة؛ ما قبل وما بعد الوالدة

. وضع برامج حمددة اهلدف لألسر اليت تواجه ظروفا صعبة علـى وجـه خـاص               )ب( 
، أو أولئك الـذين ينتمـون إىل أقليـات          األسر اليت ترعاها نساء أو أطفال     وميكن أن يشمل ذلك     

  إعاقات؛ يسر اليت ترعى أطفاال ذوعرقية أو موعات أخرى تواجه التمييز،واأل
ــى        )ج(  ــسني وتركــز عل ــني اجلن ــروق ب ــدين تراعــي الف ــرامج لتثقيــف الوال وضــع ب

وجيــب علــى مثــل هــذه الــربامج أن تــروج لعالقــة صــحية بــني  . نــضباط غــري العنيفــةالشــكال اأ
ج تربيـة   نـضباط ونهـ   الالوالدين واألطفال وأن توجه الوالدين حنـو األشـكال البنـاءة واإلجيابيـة ل             

 . رائهمآمهية احترام أاألطفال، واضعة يف احلسبان قدرات األطفال اليت تتطور و
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 يف املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى  - ٢ 
عتبــار أن يكــون مجيــع األطفــال قــادرين علــى أن يتعلمــوا يف بيئــة  الإذا مــا وضــعنا يف ا -١١١

ناسـبة لألطفـال، وأن املنـاهج جيـب أن          خالية من العنف، وأن املدارس جيب أن تكـون آمنـة وم           
تكون مرتكزة على احلقوق، كما أن املدارس جيب أن توفر بيئة ميكن فيهـا تغـيري املواقـف الـيت       
تتغاضى عن العنـف، وجيـري فيهـا تعلـيم القـيم وأنـواع الـسلوك اخلاليـة مـن العنـف، لـذا فـإنين                          

 :   أوصي الدول مبا يلي
نفيذ مدونات قواعد الـسلوك الـيت تطبـق علـى        تشجيع املدارس على اعتماد وت     )أ( 

مجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب الذين يواجهون مجيع أشكال العنف، واضعة يف االعتبـار              
  والسلوك واألشكال األخرى من التمييز؛ القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس

ريس والـتعلم  اء املدارس واملدرسني استراتيجيات التـد   رضمان أن يستخدم مد    )ب( 
ــة مــن العنــف، و  ــدابري ل أن يعتمــدوا أاخلالي ــة علــى  الســاليب إدارة للفــصل وت نــضباط غــري مبني

  أو القوة البدنية؛اإلذالل والتهديد أ اإلخافة أو
ــة        )ج(  ــصدى للبيئ ــرامج حمــددة تت ــق ب ــدارس عــن طري ــيص العنــف يف امل ــع وتقل من

ل النـهج اخلاليـة مـن العنـف يف حـل            املدرسية بكاملها، ويشمل ذلك تشجيع بنـاء املهـارات مثـ          
ــع         ــضاء جمتم ــع أع ــرام مجي ــشجيع احت ــب، وت ــضة للترهي ــسياسات املناه ــذ ال ــصراعات، وتنفي ال

 املدرسة؛ 
ضمان أن تكـون املنـاهج وعمليـات التـدريس واملمارسـات األخـرى متوافقـة                 )د( 

العنـف  بالكامل مع شروط ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وخاليـة مـن اإلشـارات الـيت تـشجع                  
 .والتمييز، يف أي مظهر من مظاهره، بطريقة إجيابية أو سلبية

 يف نظم الرعاية والنظم القضائية  - ٣ 
مع مراعاة أن الدول مسؤولة عن كفالـة سـالمة األطفـال يف الرعايـة الـسكنية ومرافـق         -١١٢

 :مبا يليأوصي الدول فإين ، لألحداثالقضائية االحتجاز 
ــا  )أ(  ــال يف مؤســسات    وضــع يف ســلم األولوي ت ختفــيض معــدالت وضــع األطف

وذلــك بــدعم حفــظ األســرة والبــدائل اتمعيــة األخــرى، وكفالــة عــدم اســتخدام الرعايــة يف     
ــع احلــاالت،     . مؤســسات إال كمــالذ أخــري  ــة األســرية يف مجي ــارات الرعاي وينبغــي تفــضيل خي

وجيب على الـدول أن     . وينبغي أن تكون اخليار الوحيد لألطفال الرضع واألطفال الصغار جداً         
 يف الرعايــة تكفــل، حيثمــا أمكــن، إعــادة إدمــاج األطفــال مــع أســرهم ضــمن ظــروف مالئمــة  

ومــع اإلقــرار بــضعف األطفــال مــن الــسكان األصــليني واألطفــال الــذين ينتمــون إىل  . الــسكنية
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هلـؤالء األطفـال    الـدعم الثقـايف وخـدمات الرعايـة     ميتقـد تكفـل  الـدول أن  علـى  أقليـات، جيـب   
 على تدريب مالئم للعمل بكفاءة معهم؛ العاملون يف الرعاية االجتماعية صلوأن حيم وأسره

ــنظم القــضائية     ) ب(  بإســقاط وذلــك ختفــيض عــدد األطفــال الــذين يــدخلون إىل ال
اجلــرائم الــيت تعتــرب جرميــة فقــط عنــدما يرتكبــها   ( “جرميــة املكانــة االجتماعيــة”صــفة اجلرميــة 

خــارج الــسيطرة ”ة، اهلــروب مــن البيــت، أو عنــدما يكــون أطفــال، مثــل اهلــروب مــن املدرســ
مجـع القـاذورات،    و، وبيع اجلنس،    كالتسول(، وأنواع السلوك للبقاء على قيد احلياة        )“األبوية

أن أيـضا  لـدول  لوينبغي . واإليذاء عن طريق االجتار أو االستغالل اجلنائي) التسكع أو التشرد  و
. )٧٥( املعـايري الدوليـة    ربزكز علـى الطفـل لألحـداث تـ        ترو وتصاحليه قضائية شاملة،    اتنشئ نظم 

        وجيب أن ينحصر احتجاز األطفال باألطفال املسيئني الذين يم يشكلون خطـرا حقيقيـا       قدر أ
إعـادة التأهيـل    بـرامج   ب استثمار موارد هامـة يف التـدابري البديلـة، وكـذلك             جيعلى اآلخرين، و  

 اإلدماج؛إعادة اتمع احمللي وأساس على القائمة 
إعادة تقييم عمليات التنسيب بانتظام وذلك باستعراض األسـباب الداعيـة إىل             ) ج( 

سـرة أو اتمـع     وضع الطفل يف مرافق الرعايـة أو االحتجـاز، ـدف نقـل الطفـل إىل رعايـة األ                  
 احمللي؛

ــاذ ملعاجلــة       ) د(  ــق واإلنف ــشكاوى والتحقي ــة ومــستقلة لتقــدمي ال ــات فعال وضــع آلي
 ف يف نظام الرعاية والعدالة؛ العنقضايا

ــوقهم وأن يكونــوا       ) هـ(  ــال املوجــودين يف مؤســسات حق ــدرك األطف ــة أن ي كفال
 قادرين على الوصول إىل اآلليات القائمة حلماية حقوقهم؛

ــة وال  ) و(  رعايــة واملؤســسات إىل مؤســسات الصــول وكفالــة عمليــات رصــد فعال
ــضائية  ــام الق ــستقلة يــتم مت   بانتظ ــات م ــة، وإجــراء     بواســطة هيئ ــارات مفاجئ ــراء زي ــها إلج كين

 اب أعمال عنف؛مقابالت مع األطفال واملوظفني يف أماكن منفردة والتحقيق يف مزاعم ارتك
الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب الـيت تـنص              علـى   تصديق  ال ) ز( 

 .على نظام القيام بزيارات مستقلة وقائية إىل أماكن االحتجاز
 

 مكان العمليف  - ٤ 
مــع مراعــاة ضــرورة عــدم وجــود أطفــال قــصر يف مكــان العمــل، وأمهيــة محايــة مجيــع    - ١١٣

 األطفــال يف مكــان العمــل مــن مجيــع أشــكال العنــف، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف اتفــاقييت 
فـإين   واتفاقية حقوق الطفل، وصكوك دولية أخـرى،   ١٨٢ و   ١٣٨منظمة العمل الدولية رقم     

 :يليمبا أوصي الدول 
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تنفيــذ قــوانني العمــل احملليــة، وتعمــيم إلغــاء عمــل الطفــل يف سياســات التنميــة   ) أ( 
وينبغـي إبـالء   .  عمالة األطفـال العنيفـة يف طبيعتـها       “أسوأ أشكال ”الوطنية ومنح أولوية إللغاء     

اهتمام خاص الستغالل األطفال اقتصاديا يف القطاع غري الرمسي، مثل الزراعة وصـيد األمسـاك               
باإلضافة إىل ذلك، جيـب أن تكفـل        . مة املرتلية، حيث تنتشر هذه الظاهرة على حنو أكرب        واخلد

 بشأن حلول هلذه املشكلة؛الدول أن يشارك األطفال العمال يف املناقشات اجلارية 
، )أي متـشيا مــع االتفاقيـات الدوليــة  (علـى حنــو قـانوين    يعمـل األطفــال  عنـدما  ) ب( 

ليات تفتيش تضم بوضـوح بـرامج ملنـع العنـف، ونظـم إبـالغ           أنظمة تنظيمية وعم  وتنفيذ  وضع  
 وإجراءات لتقدمي الشكاوى؛

ــدما ) ج(  ــانوين يعمــل األطفــال علــى حنــو غــري   عن ــرامج عــالج   ق ــة وجــود ب ، كفال
تـرك  علـى    العمالـة    “أسوأ أشكال ”يف  هم  وإدماج تركز على مساعدة األطفال القصر والذين        

 ني فرص حيام دون تعريضهم ملزيد من املخاطر؛العمل، وتلقي التعليم والتدريب، وحتس
حـــشد دعـــم القطـــاع اخلـــاص واحتـــادات العمـــال واتمـــع املـــدين لتـــشكيل   ) د( 

لـشركات وتـشجيع القطـاع اخلـاص واحتـادات          ل تدابري املـسؤولية االجتماعيـة       تشجعشراكات  
وقايــة يف مكــان العمــال واتمــع املــدين علــى اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة أخالقيــة لــدعم بــرامج ال

 .العمل
 يف اتمع احمللي - ٥ 

 يف  االعنـف ضـد األطفـال والتـصدي هلـ         أعمـال   مع مراعـاة أن التـدابري الراميـة إىل منـع             - ١١٤
اتمعــات احملليــة ينبغــي أن تتطــرق إىل عوامــل اخلطــر االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة املاديــة  

 :يلمبا يأوصي الدول فإين للمجتمع احمللي، 
.  تنفذ استراتيجيات الوقاية للتقليل من عوامل اخلطر الفورية يف اتمـع احمللـي             ) أ( 

ــاين عوامــل اخلطــر مــن مكــان     ــاطي     إىل وتتب ــاً مــدخال ســهال لتع ــشمل عموم ــا ت آخــر، إال أ
ــازة ومحــل املــسدسات وأســلحة أخــرى، واســتخدام األطفــال يف      الكحــول واملخــدرات، وحي

 أنشطة غري قانونية؛
وجيـب علـى احلكومـة أن    . لتقليل من عـدم املـساواة االجتماعيـة واالقتـصادية     ا ) ب( 

االلتــزام حتلــل تــأثري الــسياسات العامــة علــى ضــعف اتمعــات احملليــة وأطفاهلــا إزاء العنــف، و   
. تنفيــذ بــرامج وسياســات اجتماعيــة جيــدة وتلــك املتعلقــة باإلســكان والعمالــة  يف االســتثمار ب

ج الـيت تركـز علـى الفقـر وحتـسني الـصالت واملـشاركة والـشبكات                 لنـه لوجيب إبـالء األولويـة      
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ــا بـــني خمتلـــف فئـــات اتمـــع احمللـــي، إلقـــرار احلقـــوق ا    القتـــصادية االجتماعيـــة داخـــل وفيمـ
 واالجتماعية والثقافية؛

تــصميم وتنفيــذ تــدريب علــى حقــوق الطفــل يف قــوات الــشرطة الــيت تتــضمن  ) ج( 
مع األطفال، وخاصة الـذين ينتمـون إىل الفئـات املهمـشة            معلومات عن السبل املالئمة للتعامل      

ــة،       ــة منــو اهلوي ــز؛ وتثقيــف الــشرطة بــشأن مراحــل منــو الطفــل، وعملي والــذين خيــضعون للتميي
وديناميــة وطبيعــة العنــف ضــد األطفــال، والفــرق بــني جمموعــات األقــران العاديــة والعــصابات،  

 حول واملخدرات؛واإلدارة املالئمة لألطفال الواقعني حتت تأثري الك
تقدمي إمكانية احلـصول علـى خـدمات متكاملـة مبكـرة، مبـا يف ذلـك اإلحالـة                    ) د( 

املنسقة ومتابعة اخلدمات للضحايا ومرتكيب اجلـرائم، وحتـسني الرعايـة الـيت تـسبق الـدخول إىل         
املستشفى وخدمات الطوارئ الطبية للضحايا، مع تقدمي خـدمات الـدعم اجلـسدي والنفـسي،               

 رامج إلعادة تأهيل مرتكيب اجلرائم مع مراعاة حتميلهم املسؤولية التامة؛وتقدمي ب
ــني        )هـ(  ــع حــدوث العنــف ب ــدين ملن ــة واتمــع امل ــادرات احلكوم ــز ودعــم مب تعزي

 األطفال، وخاصة بتقدمي فرص آمنة وترفيهية وفرص أخرى للفتيان والفتيات؛
التقليل من عوامل اخلطـورة     تشجيع ومساعدة احلكومات احمللية والبلدية على        ) و( 

وتــوفري أمــاكن عامــة جيــدة اإلضــاءة وآمنــة لألطفــال، وينبغــي إدراج الطــرق  . يف البيئــة املاديــة
 لسفر األطفال واملراهقني يف جمتمعام احمللية يف وضع اخلطط احلضرية؛

وضع إطار قانوين مالئم يتماشـى مـع الـصكوك واملعـايري الدوليـة ذات الـصلة                  ) ز( 
األشـخاص؛ وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل محايـة           بجتـار   اللقـوانني احملليـة املناهـضة ل      لتـام ل  ذ ا تنفيالو

مجيع األطفال من االجتار واالسـتغالل اجلنـسي، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون الثنـائي ودون            
اإلقليمي واإلقليمي والدويل ويف هـذا اـال تنـسيق التعـاريف القانونيـة واإلجـراءات والتعـاون                  

ــ ــع املــستويات عل ــة األساســية    . ى مجي ــراوح االســتراتيجيات مــن الوقاي أي تغــيري (وجيــب أن تت
إىل إنفاذ القانون الـذي يـستهدف االجتـار، وجيـب           ) الظروف اليت جتعل األطفال عرضة لالجتار     

 أن يكفل عدم جترمي ضحايا االجتار ومجيع أشكال االستغالل ذات الصلة؛
علقــة ببيــع األطفــال، وبغــاء األطفــال واســتغالل      تعزيــز مقاضــاة اجلــرائم املت   ) ح( 

التجـرمي  ”األطفال يف إنتاج املواد اإلباحيـة مـن خـالل اسـتعراض القـوانني احملليـة إللغـاء شـرط                     
الربوتوكـول االختيـاري املتعلـق ببيـع األطفـال          وجيب على الـدول األطـراف يف        . )٧٦(“املزدوج

نظـر يف تعـديل قوانينـها باسـتخدام الربوتوكـول      ن تأ ،اإلباحيـة  واسـتغالهلم يف البغـاء ويف املـواد   
جلرائم الـيت يتطـرق إليهـا الربوتوكـول         فيما يتعلـق بـا    االختياري كأساس قانوين لتسليم ارمني      

 االختياري؛
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تجـر ـم، وحـصوهلم علـى الرعايـة الـصحية،            كفالة تقدمي احلماية لألطفـال املُ      ) ط( 
تحقيقـات جنائيـة    لجتمـاعي عنـدما يتعرضـون       واملساعدة الكافيـة وخـدمات إعـادة اإلدمـاج اال         

  األمــم املتحــدةمبــادئويف هــذا الــسياق، أود أن ألفــت اهتمــام الــدول إىل . لعمليــة القــضائيةلو
 ؛)٧٧(عليها توجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهودال

لوجيا املعلومات، مبا يف ذلـك   تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة استخدام تكنو       ) ي( 
ــة واأللعــاب اإل   ــت، واهلواتــف النقال ــسيا وأشــكال    االنترن ــال جن ــة، يف اســتغالل األطف لكتروني

دعم التدابري لتعليم األطفال والذين يقومون علـى رعايتـهم وإسـداء املـشورة              و. العنف األخرى 
 علـى الـذين يقومـون       وجترمي وفـرض عقوبـة مالئمـة      . هلم عن األخطار املندرجة يف هذا السياق      

 بتوزيع وحيازة واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
اعة اإلعالم واالتصاالت على وضع معـايري عامليـة حلمايـة الطفـل،             نتشجيع ص  ) ك( 

وإجراء حبوث على حلول محائيـة لألجهـزة والربجميـات احلاسـوبية، ومتويـل محـالت تثقيـف يف                   
 .للتكنولوجيات اجلديدةأحناء العامل بشأن االستخدام اآلمن 

 
 التنفيذ واملتابعة -جيم  

إننـا حباجــة إىل دعمكــم لوقــف العنــف ضـد األطفــال، ال يف منطقتنــا فحــسب، بــل يف    
ال ميكـن إصـدار   ” الـذي يعـين   (Gu cheung Lan Ming)وهنـاك مثـل صـيين    .مجيـع أحنـاء العـامل   

الكبــار هــم اليــد و. فــنحن األطفــال، يــد واحــدة. “صــوت إذا كانــت يــد واحــدة فقــط تــصفق
إننا نؤمن إميانا عميقـا بأنـه ميكـن         ... واتمع احمللي يد، واحلكومة هي اليد األخرى        . األخرى

 !بناء جمتمع حملي يسوده السالم واحلب والوحدة إذا عملنا معا للمستقبل
 )٧٨(الشباب، شرق آسيا واحمليط اهلادئ

إال أن مــشاركة اجلهــات . يــد الدولــةتكمــن املــسؤولية الرئيــسية لتنفيــذ التوصــيات يف  - ١١٥
األخــرى علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل تعــد بالغــة األمهيــة ملــساعدة الدولــة يف           

وهي تشمل كيانات األمم املتحدة، ومنظمات اتمـع املـدين الـيت تـشمل              . االضطالع مبهمتها 
املمرضـات، ورابطـات    مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واهليئات املهنية كرابطات األطباء و        

 .اتمع احمللي، واملربني واآلباء واألطفال
 

 الصعيد الوطين واإلقليمي - ١ 
التكامـل يف عمليـة     يتم  ن  وجيب أ . جيب تعزيز التنفيذ على الصعيد الوطين بدون تأخري        - ١١٦

 ٢٠٠٧حــدوث العنــف ضــد األطفــال حبلــول عــام الراميــة إىل منــع التخطــيط الوطنيــة للتــدابري 
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وينبغـي أن ينجـز   . شمل تعيني جهة تنسيق ويفضل أن تكون علـى مـستوى وزاري        ي أن   وجيب
 نظم مجع بيانات وطنية حبلـول عـام         لوضعالشروع يف عملية    ب و امنع العنف ضد األطفال قانون    

جلنـة  وجيب على الدول أن تقدم معلومات عن تنفيذ هذه التوصيات يف تقاريرهـا إىل               . ٢٠٠٩
ــوجيــب أن ي. حقــوق الطفــل  ــسة     ق ــدورة اخلام ــذ التوصــيات إىل ال ــي عــن تنفي ــر مرحل دم تقري

 .والستني للجمعية العامة
. جيب على املنظمات الدولية أن تشجع وتدعم احلكومات على تنفيذ هذه التوصـيات             - ١١٧

 أوصي بأن تقوم املؤسسات املالية الدولية باستعراض سياساا وأنشطتها للتعرف علـى              إذ إينو
وجيــب علــى األفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة أن تــدرج تــدابري ملواجهــة . التأثريهـا علــى األطفــ 

العنف ضد األطفال ضمن استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر والتقييمـات القطريـة املنـسقة          
 .وأطر املساعدة اإلمنائية

 أو مفـوض حلقـوق الطفـل     نظام ألمني املظاملجيب على احلكومات أن تنظر يف إنشاء  - ١١٨
والعمـل  . )٧٩()مبـادئ بـاريس   (للمبادئ املتعلقة مبركز مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة          وفقا

بشكل وثيق مع وكاالت أخرى تعمـل يف مـسائل الـصحة العامـة ومحايـة األطفـال، وجيـب أن                     
. والية واضحة لرصد حقوق األطفال على الـصعيد الـوطين واإلقليمـي واحمللـي             تتمتع املؤسسة ب  

تتمتع بالكفاءة لتلقـي الـشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق األطفـال              وحيثما أمكن، جيب أن     
 .من العامة، مبن فيهم األطفال والتحقيق فيها

 الكيانــات مــشاركةويف ضــوء مــسامهة املنظمــات اإلقليميــة يف وضــع الدراســة، جيــب   - ١١٩
ليميـة كجـزء   وجيب تشجيع تطوير مزيد من اآلليات اإلق . اإلقليمية يف تنفيذ توصياا ومتابعتها    
كما أشجع نظم محاية حقوق اإلنـسان اإلقليميـة لرصـد        . مهم يف اإلطار الشامل لعملية املتابعة     

 .التنفيذ
 

 الصعيد الدويل - ٢ 
نظــرا ألمهيــة التنــسيق املتعــدد القطاعــات يف التــصدي ألعمــال العنــف ضــد األطفــال،    - ١٢٠

 ممــثال خاصــا معنيــا بــالعنف ضــد أن تطلــب إىل األمــني العــام أن تعــنيبــأوصــي اجلمعيــة العامــة 
مجيـع أشـكال    األطفال، للعمل كمناصر رفيع املستوى على الصعيد العاملي لتعزيـز منـع وإزالـة               

 .العنف ضد األطفال، وتشجيع التعاون الدويل واإلقليمي، وكفالة متابعة هذه التوصيات
نــابر الدوليــة ينبغــي للممثــل اخلــاص أن ينــشر ويــروج لتوصــيات الدراســة يف خمتلــف امل - ١٢١

ــة ــة والوطني ــه أو هلــا  . واإلقليمي تقريــر دوري إىل جملــس حقــوق اإلنــسان وإىل  تقــدمي وينبغــي ل
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ــذ التوصــيات، لكــي يقــدم إىل        ــق بتنفي ــر املتعل ــة العامــة، وينبغــي أن ينــسق إعــداد التقري اجلمعي
 .اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة والستني

جلنــة حقــوق ق مــع، لكــن عــدم ازدواجيــة عمــل  وثيــعلــى حنــو يعمــل املمثــل اخلــاص  - ١٢٢
املعـين ببيـع   ، واملقـرر اخلـاص   املمثل اخلاص لألمني العام عن األطفـال والـصراع املـسلح       ،  الطفل

املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد          ، و األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغــاء واملـواد اإلباحيـة           
. ال باالجتار باألشخاص، ال سيما النـساء واألطفـ        املقرر اخلاص املعين  ، وأسبابه وعواقبه، و   املرأة

تعــاون مــع نظــم محايــة حقــوق اإلنــسان اإلقليميــة وســائر مبــادرات املتابعــة  الوينبغــي لــه أو هلــا 
 .اإلقليمية والوطنية

وبنـاء علـى التعـاون      . ينبغي أن تكون مدة الوالية األوىل للممثل اخلاص أربـع سـنوات            - ١٢٣
مفوضـية  الذي اتـسمت بـه الدراسـة، ينبغـي أن تدعمـه أو تـدعمها                الناجح فيما بني الوكاالت     

ومنظمـة الـصحة    ) اليونيـسيف ( ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة        ،األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   
وينبغــي أن يــدعم أعمــال املتابعــة فريــق مــشترك بــني الوكــاالت لألمــم املتحــدة معــين    . العامليــة

 .مات غري احلكومية واألطفالبالعنف ضد األطفال مع متثيل من املنظ
 
 احلواشي

 )١( E.G. Krug et al. (eds.), World Report on Violence and Health (Geneva, World Health Organization, 

2002), p. 5. 
ــية األمــــــم املتحــــــدة حلقــــــوق اإلنــــــسان     )٢(  : مجيــــــع الــــــردود متاحــــــة علــــــى املوقــــــع الــــــشبكي ملفوضــــ

http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm. 
: قائمــة اإلفــادات متاحــة علــى املوقــع الــشبكي لدراســة األمــني العــام لألمــم املتحــدة عــن العنــف ضــد األطفــال   )٣( 

http://www.violencestudy.org. 
 .http://www.crin.org/violence: شبكة معلومات حقوق الطفل )٤( 
 )٥( A. Reza, J.A. Mercy and E. Kurg, “Epidemiology of violent deaths in the world, Injury Prevention, vol. 7 

(2002), pp. 104-111; Krug, op. cit at note I, pp.59-86. 
املبادرة العاملية إلاء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال، املـوجز العـاملي عـن الوضـع القـانوين               )٦( 

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨للعقوبة البدنية لألطفال، 
 ).٢٠٠٥العاملية، جنيف، منظمة الصحة (دراسة متعددة البلدان عن صحة املرأة والعنف املرتيل  )٧( 
ورقة أساسية لدراسة األمم املتحدة عن العنف       . تقديرات عاملية لآلثار الصحية املترتبة على العنف ضد األطفال         )٨( 

 ).٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العاملية، (ضد األطفال 
منظمـة الـصحة العامليـــة    : ية للصحة املدرسيةحتليـــــــــل مقــــــــدم لدراســـــــــة الدراسة االستقصائيــــــــــة العامل  )٩( 

or http://www.who.intl/school_youth_health/gshs) http://www.cdc.gov/gshs ( باســـــتخدام بيانـــــات مـــــن
عربيـة املتحـدة     لـألردن واإلمـارات ال     ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣الدراسات االستقصائية اليت أجريت خـالل الفتـرة مـن           
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وسـوازيلند وشـيلي والـصني وعمـان وغيانـا والفلـبني وفرتويـال          ) هـراري (وأوغندا وبوتسوانا وزامبيا وزمبابوي     

 .وكينيا ولبنان وناميبيا) الرا(
 )١٠( C. Currie et al., Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study:international report from the 

2001/2002 survey. Health Policy for Children and Adolescents, No. 4 (Geneva, World Heatlh 

Organization, 2004). 
 )١١( Global Estimates of Health Consequences due to Violence against Children, op. cit. at note 8, based on 

estimates by G. Andrews et al., Child sexual abuse, chapter 23 in M. Ezzati et al., (2004) Comparative 

Quantification of Health Risks: Global and regional burden of disease attributable to selected major risk 

factors (Geneva, World Health Organization, 2004), vol. 2, pp. 1851-1940,شــعبة  واســتخدام بيانــات 
 .السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية للسكان دون سن الثامنة عشرة

 )١٢( Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting, Innocenti Digest No. 12 

(Florence, UNICEF Innocenti Research Centre, 2005).. 
 .فسهاملرجع ن )١٣( 
 ).٢٠٠٦جنيف، مكتب العمل الدويل، (التقرير العاملي . يف متناول اليد: إاء عمل األطفال )١٤( 
 ).٢٠٠٢جنيف، مكتب العمل الدويل، . (التقرير العاملي. مستقبل بال عمل أطفال )١٥( 
ــال    )١٦(  ــة يف عمــل األطف ــات عاملي ــى ع   . ٢٠٠٤-٢٠٠٠اجتاه ــضاء عل ــين بالق ــدويل املع ــامج ال ــال،  الربن مــل األطف

 .ومعلومات إحصائية وبرنامج رصد لعمل األطفال
 .٨، املرجع املذكور يف احلاشية التقديرات العاملية للنتائج الصحية املترتبة على العنف ضد األطفال )١٧( 
 .١كروغ، املرجع املذكور يف احلاشية  )١٨( 
جنيــف، منظمــة الــصحة العامليــة   (جيــاد األدلــةمرشــد بــشأن اختــاذ اإلجــراءات وإ : منــع إســاءة معاملــة األطفــال  )١٩( 

 ).٢٠٠٢واجلمعية الدولية ملنع إساءة معاملة وإمهال األطفال، 
 )٢٠( V. J. Felitti et al., “Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading 

causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study”, American Journal of 

Preventive Medicine, vol. 14 (1998), pp. 245-258. 
 )٢١( Centers for Disease Control and Prevention, Adverse Childhood Experiences Study (Atlanta, National 

Centers for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2006). Available at 

http://www.cdc.gov/NCCDPHP/ACE. 
 Panel on Research on Child Abuse and Neglect, Commission onوانظــر أيـضا  . انظـر احلاشــية الـسابقة   )٢٢( 

Behavioural and Social Sciences and Education, National Research Council, Understanding Child Abuse 

and Neglect (Washington, D.C., National Academy Press, 1999). 
جنيــف، منظمــة الــصحة   (١٩٩٩مــارس /آذار ٣١‐٢٩تقريــر املــشاورة املعنيــة مبنــع إســاءة معاملــة األطفــال،    )٢٣( 

 .١ احلاشية ، ورد ذكره يف كروغ، املرجع املذكور يف(WHO/HSC/PVI/99.1)) ١٩٩٩العاملية، 
 مـن العهـد     ١٧ من اتفاقية محاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية، واملـادة               ٨انظر، على سبيل املثال، املادة     )٢٤( 

 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 )٢٥( O. Flodmark, O. “Imaging in battered children”, Rivista di Neuroradiologia, vol. 17 (2004), pp. 434-436. 
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ــال       )٢٦(  ــد األطفـــ ــشأن العنـــــف ضـــ ــدة بـــ ــم املتحـــ ــام لألمـــ ــة األمـــــني العـــ ــاص بدراســـ ــع اإلنترنـــــت اخلـــ موقـــ

)http://www.violencestudy.org/r27 (ــت . إ. و ج ــدين ”ديوران ــاب الب ــى    : العق ــأثريه عل ــراته وت ــشاره ومؤش انت
) ٢٠٠٥بـاريس، اليونـسكو،    (لقـضاء علـى العقـاب البـدين    ، ا)حمـرر (هـارت  . س. ، يف ن “فـل سلوك ومناء الط  

 .٥٣ و ٥٢الصفحتان 
 مـن املمكـن حتقيـق    ‐وضع حد للعقاب البدين والعقوبـة املهينـة ضـد األطفـال            التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة،      )٢٧( 

اسـتكهومل، منظمـة    (شأن العنـف ضـد األطفـال        مسامهة يف دراسة األمني العام لألمم املتحـدة بـ         . ١ذلك، اجلزء   
ــة الـــــسويدية،   ــة   ). ٢٠٠٥إنقـــــاذ الطفولـــ ــة علـــــى موقـــــع الـــــشبكة اخلـــــاص باملـــــشاورات اإلقليميـــ متاحـــ

www.violencestudy.org/europe-ca/. 
اسـتعراض أجـراه املكتـب اإلقليمـي للعنـف ضـد            نف ضـد األطفـال،      دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن الع       )٢٨( 

 .١١، صفحة ٢٠٠٥، األطفال يف غرب ووسط أفريقيا
 )٢٩( D. Finkelhor (1994) “The international epidemiology of child sexual abuse”, Child Abuse & Neglect, vol. 

18, No. 5 (2005), pp. 409-417. 
 .٧، املرجع املذكور يف احلاشية بلدان متعددة حول صحة املرأة والعنف األسريدراسة مشلت  )٣٠( 
البنــات املراهقــات املتزوجــات؛ حقــوق اإلنــسان والــصحة واحتياجــات النمــاء املتعلقــة باألغلبيــة   ”بــروس، . ج )٣١( 

يف سـياق حقـوق     الزواج الباكر   : ، ورقة قدمها جملس السكان، يف احلدث اخلاص بدعم الس املعنون          “املهملة
 .٢٠٠٢مايو /أيار ١٠-٨اإلنسان، دورة األمم املتحدة االستثنائية بشأن الطفل، 

فحصت اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وهي اللجنة الفرعية الرئيسية التابعة للجنة حقوق                )٣٢( 
. يعية تتـصل بقـضية العنـف ضـد األطفـال      اإلنسان السابقة، خالل السنوات القليلة املاضـية، عـدة مـسائل مواضـ            

وركزت املقررة اخلاصة املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر يف صحة املرأة والطفلـة، حليمـة مبـارك ورزازي،       
انظر، علـى سـبيل املثـال، التقريـر         . انتباهها بشكل خاص على مسألة القضاء على بتر األعضاء التناسلية لإلناث          

حلالــة فيمـا يتعلــق بالقـضاء علــى املمارسـات التقليديــة الـيت تــؤثر يف صـحة املــرأة والطفلــة      التاسـع واألخــري عـن ا  
)E/CN.4/Sup.2/2005/36.( 

، اليت أعدا ٢٠٠٠ سنة، لعام ١٨تستند التقديرات إىل البيانات املتعلقة بسكان العامل الذين تقل أعمارهم عن  )٣٣( 
 ١٩٨٧دراسات اليت أجريت على العنف األسري خالل الفترة من          شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة، وإىل ال      

 The Body Shopاليونيـسيف و : لنـدن  (تأثري العنف األسري علـى األطفـال  : خلف األبواب املغلقة. ٢٠٠٥إىل 

International Plc., 2006.( 
 )٣٤( L. A. McClosky, A. J. Figueredo and M. P. Koss, “The effect of systemic family violence on children’s 

mental health”, Child Development, vol. 66: (1995), pp. 239-1261 cited in Krug, op. cit. at note 1, p. 103; 

and S. R. Dube et al., “Exposure to abuse, neglect, and household dysfunction among adults who witnessed 

intimate partner violence as children: implications for health and social services” Violence and Victims, 

vol. 17, No. 1 (2002), pp. 3-17. 
 .١كروغ، املرجع املذكور يف احلاشية  )٣٥( 
 )٣٦(  . M. Hunter et al., “Risk factors for severe child discipline practices in rural India”, Journal of  Paediatric 

Psychology I, vol. 25 (2000), pp. 435-447. 
 .٦، املرجع املذكور يف احلاشية موجز عاملي للمركز القانوين ملعاقبة األطفال بدنيا )٣٧( 
 )٣٨( D. Olweus, D. Bullying at School: What We Know and What We Can Do (Oxford, Blackwell, 1993). 
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منطقـة البحـر    : دراسة األمني العام لألمم املتحـدة بـشأن العنـف ضـد األطفـال، تقريـر نتـائج املـشاورة اإلقليميـة                      )٣٩( 

 .٢٠٠٥مارس /آذارالكارييب، بورت أوسبني، 
رجــاء مالحظــة أن حالــة األطفــال اآلخــرين املوجــودين يف مرافــق احلــبس التابعــة للدولــة، مبــا يف ذلــك األطفــال  )٤٠( 

املهاجرون، عالوة على حالة األطفال اندين يف جيوش ليست يف حالة حرب، قد عوجلت بشكل               الالجئون و 
 .تفصيلي يف الدراسة املتعمقة حول العنف

 )٤١( D. Tolfree, Roofs and Roots: The care of separated children in the developing world (London, Save the 

Children UK, 1995) cited in International Save the Children Alliance, A Last Resort: The Growing 

Concern about Children in Residential Care (London, Save the Children UK, 2003), p. 15. 
ي ملنطقـة   دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، االستعراض الذي أجراه املكتـب اإلقليمـ                )٤٢( 

 Mental Disability Rights International, Hidden؛ ١٩، صــفحة )٢٠٠٥(الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا 

Suffering: Romania’s Segregation and Abuse of Infants and Children with Disabilities. (Washington, D.C., 

Mental Disability Rights International, 2006.( 
 )٤٣( Mental Disability Rights International, Behind Closed Doors: Human Rights Abuses in the Psychiatric 

Facilities, Orphanages and Rehabilitation Centres of Turkey (Washington, D.C., Mental Disability Rights 

International, 2005.( 
تقريـر مـوجز، اجللـسة املواضـيعية حـول العنـف ضـد األطفـال         . ن العنـف ضـد األطفـال   دراسة األمني العام بـشأ   )٤٤( 

 .١٨صفحة ) ٢٠٠٥نيويورك، اليونيسيف،  (٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٨املعاقني، 
 .٦، املرجع املذكور يف احلاشية موجز عاملي للمركز القانوين ملعاقبة األطفال بدنيا )٤٥( 
 )٤٦(  G. Cappelaere and A. Grandjean, Enfants privés de liberté. Droits et réalitiés. (Liège, Editions Jeunesse et 

Droit, 2000.( 
 )٤٧(  F. Martin and J. Parry-Williams, The Right Not to Lose Hope (London, Save the Children UK, 2005). 
 .٦ املرجع املذكور يف احلاشية ،موجز عاملي للحالة القانونية ملعاقبة األطفال بدنيا )٤٨( 
د املـرأة حـول البعثـة املوفـدة إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة                ـــ ة مبسألة العنف ض   ــة املعني ــررة اخلاص ــر املق ــتقري )٤٩( 

، )E/CN.4/1999/68/Add.2(ون االحتاديـة    ــون الواليـات والـسج    ـــ ي سج ـــ ة العنـف ضـد املـرأة ف       ــــلأأن مـس  ــــبش
 .٥٨ و ٥٥ الصفحتان

شـرق آسـيا    : استعراض الشعبة اإلقليمية لألطفـال    . دراسة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال         )٥٠( 
أمريكــا : ؛ نفــس املــصدر)٢٠٠٥(الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا : ؛ نفــس املــصدر)٢٠٠٥(واحملــيط اهلــادئ 

 ).٢٠٠٥(الالتينية 
جنيـف، مكتـب   ( ملـؤمتر العمـل الـدويل    ٨٦، تقريـر مقـدم إىل الـدورة        “مـل اسـتهداف مـا ال حيت     ”: عمل الطفل  )٥١( 

 ).١٩٩٨العمل الدويل، 
 )٥٢( Abuses Against Child Domestic Workers in El Salvador, Human Rights Watch, vol. 16, No. 1(B) (2004); 

Always on Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia, Human Rights Watch, 

vol. 17, No. 7(C) (2005); Human Rights Watch, Inside the Home, Outside the Law: Abuse of child 

domestic workers in Morocco, Human Rights Watch, vol. 17, No. 12(E) (2005); and T. Blanchet, Lost 

Innocence, Stolen Childhood (Dhaka, University Press Limited, 1998). 
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 )٥٣( Helping Hands or Shackled Lives? Understanding Child Domestic Labour and Responses To It. (Geneva, 

International Labour Organization/International Programme on the Elimination of Child Labour, 2004). 
 )٥٤( Child domestic workers: A handbook on good practice in programme interventions (London, Anti-Slavery 

International, 2005), pp. 5-6. 
 )٥٥( J. Blagbrough, “Violence against child domestic workers”. Anti-Slavery International paper presented at a 

Save the Children workshop, Thailand, September 2003. 
 )٥٦( For a full definition of the commercial sexual exploitation of children, see the Declaration of the World 

Congress Against the Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, June 1996. Available 

online: http://www.csecworldcongress.org/. 
 )٥٧( Profiting from Abuse. Report into children in commercial sexual exploitation (New York, UNICEF, 2001), 

p. 20. 
 )٥٨( Child Workers in Nepal Concerned Centre, A Situational Analysis of Child Sex Tourism in Nepal 

(Kathmandu Valley and Pokhara) (2003), p. 27; International Save the Children Alliance, 10 Essential 

Learning Points: Listen and Speak out against Sexual Abuse of Girls and Boys. Global Submission to the 

U.N. Study on Violence against Children (Oslo, Save the Children, 2005), p. 58. 
 )٥٩( Every Girl Counts. Development, Justice and Gender. Girl Child Report (Ontario, World Vision Canada, 

2001), p. 17; UNICEF Somalia, From perception to reality: A study on child protection in Somalia 

(Nairobi, UNICEF, 2003). 
 )٦٠( Global Estimates of Health Consequences due to Violence against Children, op. cit. at note 8. 
 )٦١(  Impacto da violência na saúde dos brasileiros (Brasília, Ministério da Saúde, 2005); Saúde Brasil 

2004: una análise da situacão de saúde (Brasília, Ministério da Saúde, 2004); Firearm-related violence in 

Brazil (São Paulo, Núcleo de Estudos da Violência, Universidade de São Paulo, 2004). 
 )٦٢( Easy Targets: Violence against children worldwide (New York, Human Rights Watch, 2001). 
 )٦٣( Krug , op. cit. at note 1, p. 27. 
 )٦٤( 10 Essential Learning Points, op. cit. at note 58, p. 22. 
 )٦٥( Analysis provided to the Study by the Global School-based Health Survey: The World Health 

Organization, op. cit. at note 9. 
 )٦٦( M. Wernham, An Outside Chance: Street Children and Juvenile Justice — An International Perspective 

(London, Consortium for Street Children, 2004). 
 )٦٧( Darfur: women raped even after seeking refuge; donors must increase support to victims of sexual 

violence. Human Rights Watch, press release, 11 April 2005; Lives blown apart: Crimes against women in 

times of conflict (London, Amnesty International, 2004); A. C. Okot, I. Amony and G. Otim, Suffering in 

Silence: A Study of Sexual and Gender Based Violence (SGBV) in Pabbo Camp, Gulu District, Northern 

Uganda (New York, UNICEF, 2005); J. Gardner and J. El Bushra, Somalia, The Untold Story: The War 

through the eyes of Somali Women (London, CIIR and Pluto Press, 2004). 
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 )٦٨( USAID, Draft — Linking Gender-based Violence Research to Practice in East, Central and Southern 

Africa: A Review of Risk Factors and Promising Interventions. The Policy Project, 2006. 
 )٦٩( USAID, Draft — Linking Gender-based Violence Research to Practice in East, Central and Southern 

Africa: A Review of Risk Factors and Promising Interventions. The Policy Project, 2006. 
 )٧٠( Trafficking for sexual exploitation and other exploitative practices. Innocenti Insight (Florence, UNICEF 

Innocenti Research Centre, 2005). 
 )٧١( United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children Regional Desk Review: North 

America (2005). 
 )٧٢( ECPAT, Violence against Children in Cyberspace. Resource report for the United Nations Secretary-

General’s Study on Violence against Children (2005). 
 )٧٣( T. Beran and Li Q, “Cyber-Harassment: A Study of a New Method for an Old Behavior”. Journal of 

Educational Computing Research, vol. 32, No. 3 (2005), pp. 265-277. 
، الـدورة  (WHA56.24)تقرير مجعية منظمة الصحة العامليـة   . التقرير العاملي حول العنف والصحة    تنفيذ توصيات    )٧٤( 

 ).٢٠٠٣لصحة العاملية، جنيف، منظمة ا(السادسة واخلمسون جلمعية منظمة الصحة العاملية 
 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة          ٤٠ و ٣٩ و   ٣٧انظر مثال املـواد      )٧٥( 

مبادئ الريـاض   (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث         ).قواعد بيجني (شؤون قضاء األحداث    
املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة    شأن محايــة األحــداث اــردين مــن حريتــهمقواعــد األمــم املتحــدة بــ، و)التوجيهيــة

 .باإلجراءات املعنية باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية

جيب أن تعترب جرمية ما جرمية يف البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية ويف البلد الذي جرت فيه حماكمة اجلرميـة علـى       )٧٦( 
 .حد سواء

 .٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي قرار الس  )٧٧( 
، يف دراسة األمني العام عن العنف ضـد األطفـال، التقريـر اإلقليمـي               ١٨اخلطاب الرئيسي ملندوبني دون سن الـ        )٧٨( 

 ).٢٠٠٥(شرق آسيا واحمليط اهلادئ : عن النتائج
: متــــــــاح علــــــــى املوقــــــــع. ملبــــــــادئ املتعلقــــــــة مبركــــــــز مؤســــــــسات حقــــــــوق اإلنــــــــسان الوطنيــــــــةا )٧٩( 

http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs19.htm#annex .     وافقت اجلمعية العامة على هـذه التوصـيات يف قرارهـا
 .١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤

 


