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 معية العامةاجل

  حقوق اإلنسانجملس 
  الثالثة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال3البند 
  واالقتصادية  تعزيز ومحاية كافة حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية

  التنميةمبا يف ذلك احلق يف  واالجتماعية والثقافية،

املعنيـة بـالعنف ضـد       التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام         
  ∗السيدة مارتا سانتوس بايس األطفال،

  
  موجز  

يقدم هذا التقرير للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال إىل جملس               
  .64/146 بقرار اجلمعية العامة §حقوق اإلنسان عمالً

وتذكّر السيدة  . 2009سبتمرب  / أيلول 1دة سانتوس بايس منصبها يف      وتولت السي   
سانتوس باييس، يف هذا التقرير األويل، خبلفية إنشاء منصب املمثل اخلاص، ونطاق واليته،             

وتربز رؤيتها وجمـاالت أولويـة      . 62/141كما ورد حتديد ذلك يف قرار اجلمعية العامة         
دامها إلحراز تقدم يف تنفيذ الوالية املسندة إليهـا،         عملها واالستراتيجيات اليت تعتزم استخ    

  .(A/61/299)واليت تستند إىل توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال 

ويربز هذا التقرير احلاجة إىل تعجيل التقدم يف اجملـاالت االسـتراتيجية الرئيـسية           
وصـيات أساسـية وردت يف      والتشديد اخلاص الذي ستضعه املمثلة اخلاصة على ثـالث ت         

الدراسة، أال وهي وضع استراتيجية شاملة يف كل دولة من الدول بـشأن العنـف ضـد                 
األطفال؛ وفرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف؛ وترسيخ مجع البيانات             

  .الوطنية وحتليلها ونشرها والبحث يف هذا امليدان

  

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗ 
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الرئيسية اليت شجعتها املمثلة اخلاصة أثناء      ويستعرض التقرير التطورات واملبادرات       
األشهر األوىل من واليتها للنهوض بالتقدم يف متابعة الدراسة علـى املـستويات العـاملي               
واإلقليمي والوطين؛ ولتشجيع قيام عملية تشاورية وتعزيز الشراكات االسـتراتيجية مـع            

مم املتحـدة، وهيئـات     أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك احلكومات، وشركاء األ        
وآليات حقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين، واألطفال، والشباب؛ وضمان تقدمي دعم           

  .راسخ لواليتها

وتتطلع املمثلة اخلاصة إىل العمل مع مجيع أصحاب املصلحة من أجـل النـهوض                
لظـروف،  بالتقدم يف الوقاية من العنف ومحاية األطفال من مجيع أشكال العنف يف مجيـع ا              

  .والتعاون تعاوناً وثيقاً مع جملس حقوق اإلنسان يف املضي قدماً يف جدول األعمال هذا
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  معلومات أساسية   –أوالً 

، وبناء على توصية جلنة حقوق الطفل، طلبت اجلمعيـة العامـة يف             2001يف عام     -1
. ، إىل األمني العام إجراء دراسة معمقة بشأن مسألة العنف ضد األطفـال            56/138قرارها  

، عّين األمني العام السيد باولو سريجيو بنهريو خبرياً مستقالً إلجراء هـذه             2003ويف عام   
  .الدراسة

 علـى الـدورة احلاديـة       1وُعرضت دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال         -2
األسـرة  :  وقد تناولت العنف ضد األطفال يف مخسة أطـر هـي           .والستني للجمعية العامة  

واملدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة ومرافق االحتجاز، واألماكن اليت يعمل فيها األطفـال،            
وتسلم الدراسة بأن العنف ضد األطفال يؤثر يف كل بلد من البلـدان وال              . واجملتمعات احمللية 

دينية أو عرقية، وال يزال واسع االنتشار، كما يظـل          يعرف أية حدود اجتماعية أو ثقافية أو        
وباإلضافة إىل ذلك، للعنف ضد األطفـال  . خفياً إىل حد بعيد وكثرياً ما يتسامح معه اجملتمع     

تأثري عاطفي وصحي خطري على األطفال يدوم مدى احلياة؛ وُيضعف قدرات الطفل علـى              
دمة نفسية واكتئاباً، وكثرياً ما يؤدي إىل       النماء والتعلم، ويعيق العالقات اإلجيابية، وحيدث ص      

  .سلوك عدواين ويقوم على املخاطرة

وتدعو الدراسة إىل اختاذ إجراءات عاجلة ملنع مجيع أشكال العنف والتعامل معهـا،               -3
وتوفر هذه التوصيات خطة توجيهية . وتتقدم مبجموعة من التوصيات لتوجيه إجراءات املتابعة

ولتشجيع نـشر توصـيات     . مرجعاً حيوياً لتعجيل التقدم ورصده    للخطوات املقبلة وتشكل    
الدراسة وتأمني متابعتها بشكل فعال، أوصت الدراسة بتعيني ممثل خاص لألمني العام معـين              

  .مبسألة العنف ضد األطفال

وأحاطت اجلمعية العامة علماً مع التقدير بتوصيات الدراسة وطلبت إىل األمني العام              -4
 ليقوم بدور املناصر العـاملي البـارز        2 خاصاً معنياً مبسألة العنف ضد األطفال      أن يعني ممثالً  

  .واملستقل للتشجيع على منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليها

__________ 

 1-  A/61/299.  
  .62/141قرار اجلمعية العامة   -2 
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  تعيني املمثلة اخلاصة املعنية بالعنف ضد األطفال  -ثانياً  

ا سانتوس بايس مـن     ، أعلن األمني العام تعيني السيدة مارت      2009مايو  / أيار 1يف    -5
وتولت السيدة  . الربتغال ممثلة خاصة له معنية بالعنف ضد األطفال برتبة مساعد األمني العام           

  .2009سبتمرب / أيلول1سانتوس بايس مهام منصبها يف 

، تقدم املمثلـة    62/141ووفقاً لالختصاصات املعتمدة طبقاً لقرار اجلمعية العامة          -6
األمني العام، وترأس الفريق العامل املشترك بني وكاالت األمـم          اخلاصة تقاريرها مباشرة إىل     

املتحدة واملعين مبسألة العنف ضد األطفال، وتتعاون بشكل وثيق مع جمموعة واسـعة مـن               
وتقدم املمثلة اخلاصة التقارير سـنوياً إىل       . الشركاء، داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها     

  .سان وإىل اجمللس االقتصادي واالجتماعياجلمعية العامة وإىل جملس حقوق اإلن

وطبقاً لقرار اجلمعية العامة، متّول وظيفة املمثلة اخلاصة ومكتب دعمها من التربعات              -7
وقد ُوضعت الوالية لفترة ثالثة أعوام، يتعني تقييمها يف هناية هذه الفتـرة، مبـا يف                . الطوعية

صة يف نيويورك وتزوده منظمـة األمـم        ويقع مكتب املمثلة اخلا   . ذلك فيما يتعلق بتمويلها   
وقد أنشأت اليونيسيف حساباً استئمانياً قصد      . بالدعم اإلداري ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

تلقي واقتناء وإدارة وإنفاق التربعات املالية املوفرة لتمويل عمليات مكتب املمثلة اخلاصة، مبا             
  .يف ذلك دفع تكاليف املوظفني

  مثلة اخلاصة املعنية بالعنف ضد األطفالوالية امل  -ثالثاً  

، تقوم املمثلة اخلاصة املعنيـة بـالعنف ضـد          62/141طبقاً لقرار اجلمعية العامة       -8
  :األطفال مبا يلي

تشجيع نشر دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال على نطـاق واسـع،                )أ(
  والنهوض مبتابعة توصياهتا؛

جليدة وتشجيع تبادل اخلربات بني اجلهات الفاعلة وفيما        حتديد وتقاسم املمارسات ا     )ب(
  بني املناطق والقطاعات؛

عنف ضد األطفال والتصدي هلـا،      مساعدة الدول يف جهودها ملنع مجيع أشكال ال         )ج(
  :سيما تشجيع توخي منظور جنساين ومشاركة األطفال وضمان ما يلي وال

ملة بشأن العنف ضد األطفـال،      وضع استراتيجية أو سياسة أو خطة عمل وطنية شا          ●
ُتدمج يف عملية التخطيط على الصعيد الوطين وتكون هلا أهداف واقعية وحمددة الزمن             
وتكون مزودة باملوارد كما ينبغي ومنسقة من قبل وكالة هلا القدرة علـى إشـراك               
قطاعات متعددة وخاضعة للتقييم املنتظم؛ واعتماد تدابري تشريعية وطنية وغريها مـن            
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دابري األخرى حلظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال والقضاء عليهـا يف مجيـع              الت
  البيئات؛

تطوير البحث الوطين وتوطيد نظم مجع البيانات وحتليلها ونشرها الختاذ إجـراءات              ●
  فعالة، وتعبئة املوارد الكافية، وتقييم التقدم احملرز؛

   وعوامل اخلطر؛االستثمار يف منع العنف، مع مراعاة أسبابه الكامنة  ●

تشجيع القيم املناهضة للعنف وأنشطة إذكاء الوعي لوضع حد الستمرار العنف ضد              ●
األطفال يف اخلفاء وقبول اجملتمع به، ودعم التخلي عن املمارسات الضارة وتـشجيع             

  توخي أشكال التأديب واملناهج اإلجيابية اخلاصة بنماء الطفل؛

جانب األشخاص الذين يعملون مع األطفـال       تشجيع محاية األطفال من العنف من         ●
وألجلهم، مبا يف ذلك من خالل وضع برامج تعليمية وتدريبية منتظمـة، وتـشجيع              

  وضع قواعد سلوك ومعايري واضحة يف جمال املمارسة؛

توفري خدمات تكون يف املتناول وتراعي احتياجـات الطفـل وخـدمات صـحية                ●
  إعادة إدماجهم؛واجتماعية شاملة لضمان تعايف األطفال و

وضع آليات آمنة ومعّرف هبا على حنو جيد ومتسترة وتكون يف املتنـاول، لتيـسري                 ●
  اإلبالغ عن العنف ضد األطفال وتقدمي الشكاوى؛

اختاذ تدابري ملكافحة اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك من خالل حتـري ومقاضـاة                 ●
  .العنف ضد األطفال وفرض العقوبات املالئمة

وض هبذه العملية ستقوم املمثلة اخلاصة املعنية بالعنف ضد األطفال بدور املدافع            وللنه  -9
املستقل واملناصر العاملي، مع إبقاء الوقاية من العنف ومحاية األطفال من مجيع أشكال العنف              
يف مقدمة جدول األعمال الدويل، وكجسر وحفاز جلميع اإلجراءات املتخذة يف كافة املناطق             

يت قد حيدث فيها العنف ضد األطفال؛ وستشجع تقاسم املعلومـات، وتالقـح             والبيئات ال 
التجارب، وحفز الُنهج القائمة على األدلة ملنع العنف وضمان حق كل طفل يف عدم التعرض               

  .للعنف

وتستند والية املمثلة اخلاصة إىل التطورات يف جمايل الصحة العامة ومحاية الطفـل،               -10
فعالً فإن اتفاقية حقوق    . ن العنف كحق أساسي من حقوق اإلنسان      وتتوخى محاية األطفال م   

الطفل وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الدولية توفر أساساً تنظيمياً متيناً ملنع مجيع أشكال              
وهي مؤشر على االلتزام الوطين الصادق باحترام كرامة        . العنف ضد األطفال والقضاء عليها    
قات؛ والتصدي لعوامل اخلطر اليت تعرض منـاء األطفـال          اإلنسان لدى الطفل يف مجيع األو     

ومواطنتهم للخطر؛ واالستثمار يف اإلدماج االجتماعي ألشدهم ضعفاً؛ وتشجيع اإلجراءات          
كما تـوفر   . اليت تقوم على مصاحل الطفل الفُضلى وعلى التوجهات والتجارب يف هذا اجملال           

اة محاية الطفل من العنف يف جدول أعمـال         معايري حقوق اإلنسان الدولية إطاراً سليما ملراع      
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السياسة الوطنية، واملساعدة على تفادي احللول اجملزأة أو املخففة أو التفاعلية وإحداث تغيري             
  .دائم من خالل التنفيذ الوطين الذي يسترشد باملمارسات اجليدة والدروس املستفادة

خدام استراتيجيات تقوم على    وستضطلع املمثلة اخلاصة مبهام واليتها عن طريق است         -11
الدعم املتبادل، مبا يف ذلك تشجيع الوقوف على املشاغل ذات الصلة بالعنف ضد األطفال؛              
واملسامهة يف االجتماعات االستراتيجية على املستويات الدويل واإلقليمي والـوطين، مبـا يف             

ملناطق والقطاعات  ذلك من أجل حتديد املمارسات اجليدة وتشجيع تالقح التجارب فيما بني ا           
  .وخمتلف البيئات؛ وتنظيم بعثات ميدانية؛ والنهوض بالدراسات والتقارير املواضيعية

جدول أعمال اسـتراتيجي،    : جماالت التركيز ذات األولوية يف الوالية       -رابعاً  
  وشراكات متينة، ودعم راسخ

النـسبة  والعنف واقـع قـاس ب     . تتطلب محاية األطفال من العنف إجراءات عاجلة        -12
للماليني من األطفال يف مجيع أحناء العامل؛ ويظل خفياً إىل حد بعيد ومقبوالً اجتماعياً، ولـه                
  .عواقب مأساوية على الطفل ومنائه تدوم مدى احلياة، وينطوي على تكاليف اجتماعية باهظة

الت واملمثلة اخلاصة، إذ تسترشد بالشعور بإحلاح احلاجة إىل تعجيل التقدم يف اجملـا              -13
االستراتيجية الرئيسية، على مدى فترة األعوام الثالثة املقررة لواليتها، ستـضع تركيـزاً ذا              

  :أولوية على ما يلي

تشجيع وضع جدول أعمال استراتيجي باالستناد إىل توصيات دراسة األمم املتحـدة           ●
  بشأن العنف ضد األطفال؛

  دراسة؛تعزيز الشراكات الرئيسية إلحراز تقدم يف متابعة ال  ●

تأمني دعم راسخ، مبا يف ذلك تأمني متويل سليم، لتشجيع التقدم يف منع العنف ومحاية   ●
  .األطفال من مجيع أشكال العنف

  تشجيع وضع جدول أعمال استراتيجي  – ألف  

توفر التوصيات الشاملة االثنتا عشرة الواردة يف الدراسة خطة توجيهيـة لتعجيـل               -14
ع العنف والتصدي له، يف مجيع البيئات اليت قد يكون فيها الطفل يف            ورصد التقدم احملرز يف من    

ونظراً لدرجة اإلحلاح اخلاصة، حتدد الدراسة األهداف الزمنيـة لـثالث توصـيات             . خطر
وتظل هذه اجملاالت حرجة وتتطلب اهتماماً متجدداً وثابتاً علـى مجيـع            . استراتيجية شاملة 

خلاصة سوف تويل، يف السياق العام لتوصيات الدراسة،        هلذا السبب فإن املمثلة ا    . املستويات
  :اهتماماً ذا أولوية للمبادرات الرامية إىل ما يلي
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استنباط استراتيجية وطنية شاملة يف كل دولة من الدول ملنع مجيع أشـكال العنـف                 ●
والتصدي هلا، ومراعاة هذه االستراتيجية يف عملية التخطيط الوطنية، وتنسيقها مـن            

ة وصل رفيعة املستوى هلا مسؤوليات قيادية يف هذا اجملال، مع توفري الدعم             جانب جه 
  باملوارد البشرية واملالية الكافية لدعم تنفيذها وتقييمها بشكل فعال؛

فرض حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال، يف مجيـع                 ●
  البيئات؛

وحتليلها ونشرها، ووضـع جـدول      التشجيع على وضع نظام وطين جلمع البيانات          ●
  .أعمال للبحث يف جمال العنف ضد األطفال

  توطيد الشراكات االستراتيجية  - باء  

ولّدت عملية إعداد الدراسة حتالفات متينة واستراتيجية داخل منظومة األمم املتحدة             -15
ـ      . وخارجها، لصاحل محاية األطفال من مجيع أشكال العنف        ال وللمضي قـدماً يف هـذا اجمل

وبالتايل ستشجع املمثلة اخلاصة تعزيز التعـاون مـع         . سيكون تعزيز الشراكات أمراً حيوياً    
الشركاء الرئيسيني، مبن فيهم املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة،            
وصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة، وهيئات وآليات حقـوق اإلنـسان            

ملنشأة مبوجب معاهدات، واحلكومات الوطنيـة، واملنظمـات اإلقليميـة، والربملـانيون،            ا
واملؤسسات املستقلة الوطنية املعنية حبقوق الطفل، واجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك األطفـال               

  .والشباب

وآليات التعاون املؤسسي ذات الصلة القائمة بالفعل، مثل الفريق العامل املشترك بني              -16
االت واملعين بالعنف ضد األطفال واجمللس االستشاري للمنظمات غري احلكومية ملتابعة           الوك

  .الدراسة، ستوفر إطاراً متيناً للمضي قدماً يف هذه العملية من خالل هنج تشاوري فعال

  تأمني الدعم الراسخ  -جيم   

ملمثلة اخلاصـة   إن الدعم املتني والتمويل الذي ميكن التنبؤ به أمران ضروريان ألداء ا             -17
وهبذا اخلصوص، دعت اجلمعية العامة الـدول واملؤسـسات      . لواليتها بشكل فعال ومستقل   

املعنية، ووكاالت األمم املتحدة وكياناهتا، واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمـع املـدين،            
لدعم وتوجه التربعات الطوعية    . والقطاع اخلاص، إىل تقدمي الدعم، مبا يف ذلك الدعم املايل         

والية مكتب املمثلة اخلاصة من خالل حساب استئماين أنشأته اليونيسيف وتديره حالياً لتلقي 
  .واقتناء وإدارة وإنفاق التربعات املالية املوفرة للوالية، مبا يف ذلك دفع تكاليف املوظفني

ولو أن هذه التطورات    .  مت تلقي تربعات أولية    2009ديسمرب  /وحىت كانون األول    -18
جيابية مرحب هبا إال أن األمر حيتاج إىل تأمني متويل إضايف لتمكني املمثلة اخلاصـة مـن                 اإل
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مواصلة دورها بشكل فعال كمناصرة عاملية ملنع العنف ومحاية األطفال من مجيـع أشـكال            
  .العنف

  التعاون مع الشركاء الرئيسيني  – خامساً  

مع املمثلة اخلاصة املعنية باألطفال     التعاون مع منظومة األمم املتحدة، وال سيما          –ألف   
والرتاعات املسلحة وأعضاء الفريق العامل املشترك بني الوكـاالت واملعـين           

  بالعنف ضد األطفال

أعطت املمثلة اخلاصة درجة عالية من األولوية، منذ بداية واليتها، لتشجيع تعزيـز               -19
  .التآزر مع شركاء األمم املتحدة يف جمال العنف ضد األطفال

. ومت تطوير تعاون متني مع املمثلة اخلاصة املعنية باألطفـال والرتاعـات املـسلحة               -20
وُعقدت اجتماعات منتظمة لتبادل املعلومات ومناقشة اجملاالت من أجـل تعـاون متبـادل         
الدعم، مبا يف ذلك يف تشجيع املبادرات املشتركة والبعثات، والنظـر يف أنـشطة املناصـرة                

وهبذا اخلصوص، فإن مشاركة املمثلتني . ركة من أجل محاية حقوق الطفلوإذكاء الوعي املشت
وسيـستمر  . اخلاصتني معاً يف املؤمترات الدولية ذات الصلة بواليتيهما أمر هام بشكل خاص           

النظر يف الفرص االستراتيجية لزيادة تعزيز هذا التعاون احليوي على أسس حقوق اإلنـسان              
، مبا يف ذلك يف سياق الذكرى العاشرة العتماد الربوتوكـولني           املتينة املشتركة بني الواليتني   

  .2010االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، يف عام 

واستندت املمثلة اخلاصة املعنية بالعنف ضد األطفال، يف تعاوهنا مـع مؤسـسات               -21
االت، وال سيما الفريق منظومة األمم املتحدة، إىل اهلياكل واآلليات القائمة املشتركة بني الوك

العامل املشترك بني الوكاالت املعين بالعنف ضد األطفال، الذي يعد مـن بـني أعـضائه                
األساسيني منظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمـة            

ك بـني   كما يعد الفريـق العامـل املـشتر       . األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العاملية     
الوكاالت منتدى حيوياً للتشاور وتشجيع وضع السياسات العامة وإدمـاج املـشاغل ذات             

  .الصلة بالعنف ضد األطفال يف جدول أعمال منظومة األمم املتحدة

وأقامت املمثلة اخلاصة تعاوناً وثيقاً جداً مع أعضاء الفريق العامل األساسيني، وقـد               -22
 اجتماعاً على املستوى العملي للفريق العامل املشترك        أجرت مناقشات ثنائية هامة وحضرت    

وترحب املمثلة اخلاصة باملشورة القّيمة اليت تلقتها وبالدعم الذي قُدم          . بني الوكاالت جبنيف  
  .هلا، ومها أمران هلما أمهية حامسة لبلورة واليتها والبعثات اليت قامت هبا

 إدارياً وقد أنشأت صندوقاً استئمانياً      وتقدم اليونيسيف ملكتب املمثلة اخلاصة دعماً       -23
وتعد محاية األطفال من العنـف ُبعـداً        . للتربعات املالية املقدمة دعماً لوالية املمثلة اخلاصة      
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رئيسياً من أبعاد والية اليونيسيف وقد شاركت املمثلة اخلاصة، كما وردت اإلشارة إىل ذلك            
  .تها تلك املنظمةيف الفروع أعاله، يف املبادرات اهلامة اليت رع

، مبتابعة دراسة   2008وتقوم اليونيسيف، يف إطار استراتيجيتها حلماية الطفل لعام           -24
األمم املتحدة عن طريق تعزيز نظم محاية الطفل وتشجيع التغيري االجتمـاعي يف املواقـف               

وشاركت املمثلة اخلاصة يف مناقشات هامـة بـشأن تنفيـذ           . وأوجه السلوك جتاه األطفال   
راتيجية اليونيسيف وتركيزها على محاية األطفال من العنف، باملقر ويف منطقيت الـشرق             است

وخطت خطوات هامة صوب التعاون مع      . األوسط ومشال أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب     
اليونيسيف بشأن محاية األطفال، وقد أجرت مناقـشات مـع وحـدة محايـة الطفـل يف            

 املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة، من أجـل تعزيـز التـآزر            اليونيسيف، واملمثلة اخلاصة  
  .وتشجيع العمل التكميلي يف اجملاالت اليت تندرج يف صلب واليتها

واليونيسيف طرف يف عدد من املبادرات الرامية إىل تعزيز األساس القائم على األدلة               -25
الرامية إىل مجـع البيانـات      فيما يتعلق بطبيعة ونطاق العنف ضد األطفال، وتوطيد اجلهود          

. املوثوقة وتطوير البحث فيما يتعلق بالعنف ضد األطفال، مبا يف ذلك املمارسـات الـضارة             
جنـاح  "، نشرة جديدة حتمل عنوان      2009أكتوبر  /وأصدرت اليونيسيف، يف تشرين األول    

االت  جتّمع بيانات هامة حول جمموعة واسعة من اجمل        3،"حصيلة محاية الطفل  : حققه األطفال 
املتعلقة بالعنف ضد األطفال، مبا يساعد على التغلب على استمرار معاناة األطفال يف اخلفاء              

وشاركت املمثلة اخلاصة يف نشر هذا      . وحتسني السياسات واإلجراءات ملنع العنف ومكافحته     
  .التقرير اهلام الذي يتناول ُبعداً ذا أولوية من أبعاد واليتها

د األطفال، وال سيما البنات، موضوعاً رئيسياً حيظى باهتمام         وظل العنف اجلنسي ض     -26
وباالستناد إىل دراسة وطنية عن العنف ضد األطفال أُجريت يف سوازيلند يف عـام              . متزايد

 وبدعم من مبادرة كلينتون العاملية، انضمت اليونيسيف إىل منظمة الصحة العامليـة             2007
مم املتحدة اإلمنائي للمرأة، إىل جانب مراكـز        وصندوق األمم املتحدة للسكان وصندوق األ     

الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها، يف شراكة متينة لتشجيع إجراء حبث مماثل             
وهذه مبـادرة   . يف بلدان أخرى وتقدمي الدعم لتعزيز بيئة حتمي الفتيات من العنف اجلنسي           

ر أن تفضي إىل نتائج هامة يف الوقاية من         هامة ستظل املمثلة اخلاصة تتابعها عن كثب، وينتظ       
  .العنف واحلماية منه

وتلعب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان دوراً حامساً يف عملية تنفيذ توصيات دراسة              -27
األمم املتحدة وظلت مشورهتا وظل دعمها حيويني أثناء املرحلة األوىل من واليـة املمثلـة               

ضية جهة وصل معنية بالعنف ضد األطفـال قـصد           أقامت املفو  2007ومنذ عام   . اخلاصة
ومنذ تعيني املمثلة اخلاصة، ظلت املفوضية تقدم دعمـاً فنيـاً           . تقدمي الدعم ملتابعة الدراسة   

__________ 
  ).2009اليونيسيف،  ("حصيلة محاية الطفل: جناح حققه األطفال"اليونسيف،   -3 
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وتساعد املفوضية على كفالة األخذ مبوضوع العنف ضد األطفال يف املنظمة ككل            . لواليتها
  .وإيالئه اهتماماً خاصاً على مجيع املستويات

عمت املفوضية تنظيم اجتماعات املمثلة اخلاصة جبنيف مع أعضاء الفريق العامل            ود  -28
املشترك بني الوكاالت واملعين بالعنف ضد األطفال، ومع هيئات حقوق اإلنـسان املنـشأة              
مبوجب معاهدات، وال سيما جلنة حقوق الطفل، ومع اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس              

ة أيضاً يف تنظيم اجتماعـات مـع أعـضاء اجمللـس             وساعدت املفوضي  4.حقوق اإلنسان 
  .االستشاري للمنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء من اجملتمع املدين

ديـسمرب  /وبناء على دعوة املفوضية، شاركت املمثلة اخلاصة، يف شهر كانون األول        -29
بوضـع  ، يف الفريق العامل املفتوح العضوية التابع جمللس حقوق اإلنـسان املعـين              2009

وأشارت . بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات          
املمثلة اخلاصة، يف عرضها، إىل توصيات دراسة األمم املتحدة، وال سيما الدعوة اليت كانت              
قد وجهتها إلنشاء آليات فعالة ومستقلة لتقدمي الشكاوى والتحري واإلنفاذ، ملعاجلة حاالت            

نف، وشددت على أمهية وضع إجراء لتقدمي البالغات حلماية األطفال من مجيع أشـكال              الع
  .العنف

وسيظل التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف طليعة جدول أعمال املمثلة              -30
اخلاصة وسيظل حيوياً لتوطيد أسس واليتها اخلاصة حبقوق اإلنسان والنهوض بتنفيذ جدول            

  .ق بالعنف ضد األطفالاألعمال املتعل

وكانت منظمة الصحة العاملية مسانداً نشطاً لتطوير دراسة األمم املتحـدة، وتظـل         -31
وتعد مسامهة هذه املنظمة يف املبادرة الرامية إىل منع العنـف           . شريكاً حيوياً يف عملية املتابعة    

  .م الراسخاجلنسي ضد الفتيات، املشار إليه أعاله، جتسيداً ذا مغزى هلذا االلتزا

ومنع العنف وتشجيع األدلة املتينة، اللذان مها جماالن من اجملاالت ذات األولوية اليت               -32
وهذان البعدان  . تطرقت هلا توصيات الدراسة، يف طليعة جدول أعمال منظمة الصحة العاملية          

ـ              ذي ُنظـم   احتال مكانة مركزية يف اجتماع املرحلة الرابعة من احلملة العاملية ملنع العنف، ال
  . وشاركت فيه املمثلة اخلاصة2009سبتمرب /جبنيف يف أيلول

واستقطب " دفع منع العنف على نطاق عاملي     "وكُرِّس اجتماع املرحلة الرابعة لغرض        -33
واستفاد أولئك الذين حضروا االجتمـاع      . مشاركة وخربة رفيعيت املستوى من مجيع املناطق      

التدخالت الفعالة ملنع العنف املتبادل بني األشخاص،       من اإلطالع على األدلة اجلديدة بشأن       
وتأملوا الدروس املستفادة من جمموعة واسعة من املبادرات على املستوى القطري اليت قدمت             

  .أمثلة ملهمة للعمل على الوقاية من العنف باالستناد إىل البيانات واألدلة

__________ 
  . أدناه41 و40رتني للمزيد من املعلومات، انظر الفق  -4 
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ل من العنف، مبا يف ذلك سوء       ويف املناقشات اليت أولت عناية خاصة حلماية األطفا         -34
معاملة األطفال واألسباب الكامنة وراءه، مت التشديد بشكل خاص علـى االسـتراتيجيات             
الرامية إىل تطوير عالقات آمنة ومستقرة ومثرية بني األطفال وأوليـائهم والقـائمني علـى               

 املـشروبات   رعايتهم؛ وتشجيع املهارات احلياتية لألطفال واملراهقني؛ والتقليل من تـوافر         
الكحولية واستخدامها املضر بالصحة، والوصول إىل األسلحة النارية واألسـلحة البيـضاء؛            
وتشجيع املساواة بني اجلنسني، وتغيري املعايري الثقافية واالجتماعية اليت تدعم العنف، وحتديد            

عداً رئيسياً  وسيظل النهوض بالعمل يف هذه اجملاالت بُ      . هوية الضحايا، وبرامج الرعاية والدعم    
  .من أبعاد تعاون املمثلة اخلاصة مع منظمة الصحة العاملية

وأقامت املمثلة اخلاصة تعاوناً مثمراً مع منظمة العمل الدولية، وال سيما فيما يتعلـق         -35
ومـن  . حبماية األطفال من العنف يف مكان العمل ويف األنشطة األخرى ذات الصلة بالعمل            

تعزيز التعاون دعماً لتنفيذ توصيات الدراسة، مبا يف ذلك من خالل           املتوقع توافر فرص هامة ل    
 2010ويف عـام    . املناصرة، وتوطيد البيانات والبحث وأنشطة حتديد املعايري ذات الـصلة         

سيعقد مؤمتر عاملي حول عمل األطفال بالهاي، احتفاالً بالذكرى العاشرة لبـدء سـريان              
ملتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واختـاذ          ا 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

إجراءات فورية للقضاء عليها، وتعجيل التقدم صوب هدف إزالتها على الـصعيد العـاملي              
وسيشجع املؤمتر املصادقة العاملية على معايري منظمة العمل الدولية ذات          . 2016حبلول عام   

  .الصلة

يضاً تقديرات عاملية جديدة عـن      ، ستصدر منظمة العمل الدولية أ     2010ويف عام     -36
. عمل األطفال، ستساعد على توطيد األدلة لتوجيه السياسات وتشجيع التقدم يف هذا اجملال            

 تشارك منظمة العمل الدولية أيضاً حالياً       2008وبناء على قرار أصدره جملس اإلدارة يف عام         
ستفتح اجملال لتحسني محايـة     يف النظر يف معايري جديدة بشأن العمل الالئق للخدم املرتليني،           

فعـالً  . األطفال من االستغالل يف اخلدمة املرتلية وأي شكل من أشكال العنف املتصلة بذلك            
فإن األطفال خدم املنازل، وبشكل أخص الفتيات، معرضون بدرجة عالية للعنف؛ فبالعمـل             

مقفلة، وبقدر ضئيل  يف املنازل اخلاصة، ويف العديد من احلاالت بعيداً عن البيت ووراء أبواب             
من احلماية أو الدعم االجتماعي أو انعدام احلماية والدعم متاماً، يكـون هـؤالء األطفـال                
معرضني لساعات عمل طويلة بشكل مفرط وملهام حمفوفة باملخاطر، وللتمييـز، والوصـم             
االجتماعي، والعنف اجلسدي، والنفسي والعاطفي، ولالعتداء اجلنسي، ولقلة املـشاركة يف           

وتوفر هذه املبادرات اهلامة إطاراً متيناً ملزيد تعزيز هـذه الـشراكة            . ياة اجملموعة واجملتمع  ح
  .اهلامة
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  التعاون مع اهليئات واآلليات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  –باء   

تعد إقامة تعاون وثيق مع اهليئات واآلليات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان              -37
وهذا التعاون حيوي يف توخي هنج      . ياً من مكّونات جدول أعمال املمثلة اخلاصة      جزءاً أساس 

متكامل جتاه محاية األطفال من العنف واستغالل أوجه التآزر بني خمتلف الواليات، يف اإلطار              
العام لتنفيذ معايري حقوق الطفل وااللتزامات جتاه األطفال، مبا يف ذلك االلتزامات املتعهد هبا              

ر قمة األلفية، والدورة االستثنائية املعنية باألطفال، ومؤخراً يف املؤمتر العاملي الثالـث             يف مؤمت 
والدعوة إىل العمل، اليت صدرت كجزء من       . ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني    

املؤمتر، تربز أمهية التعاون الوثيق بني أصحاب الواليات، ويوفر جدول أعمال املؤمتر إطـاراً              
قّيماً الختاذ إجراءات على أساس متبادل الدعم وتعجيل التقدم صوب حتقيق األهداف احملددة             
الزمن املتفق عليها يف املؤمتر؛ وهذه األهداف هلا أيضاً صلة استراتيجية بعملية متابعة توصيات              

  .الدراسة

. حامسةويف هذه اخللفية، يكتسي تعاون املمثلة اخلاصة مع جلنة حقوق الطفل أمهية               -38
وقد مت إعداد دراسة األمم املتحدة بناء على طلب اللجنة، وهي تستند إىل حد كبري جداً يف                 

وقد كّرست اللجنة اهتماماً خاصاً للعنف ضد       . عملها وفقهها إىل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل      
رير الـدول   األطفال، مبا يف ذلك يف مناقشاهتا املواضيعية وتعليقاهتا العامة وأثناء النظر يف تقا            

ويف الوقت احلاضر، تتضمن مجيع املالحظات اخلتامية فرعاً خاصاً مبتابعة توصيات           . األطراف
  .الدراسة وبالتعاون مع املمثلة اخلاصة

ودور اللجنة قّيم بشكل خاص بالنسبة لوالية املمثلة اخلاصة، إذ هي تساعد علـى                -39
محاية األطفال من مجيع أشكال العنـف،       إطالق مبادرات املناصرة، وتقييم التقدم احملرز يف        

هلذا السبب اجتمعت املمثلة اخلاصة مع اللجنة ما أن مت          . ودعم البلدان يف ما تبذله من جهود      
تعيينها، وأقامت تعاوناً مثمراً جداً معها من خالل عقد اجتماعات منتظمة وتبادل املعلومات، 

 واملبادرات داخل منظومـة األمـم       ومن خالل املشاركة سوية يف التظاهرات االستراتيجية      
وسيظل التعاون مع اللجنة، ومع     . املتحدة وخارجها على األصعدة العاملي واإلقليمي والوطين      

  .غريها من اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدات يف طليعة جدول أعمال املمثلة اخلاصة

ن هامـاً هـو     كما كان التعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسا           -40
ومشاركة املمثلة اخلاصة، مباشرة بعد تعيينها، يف االجتماع السنوي السادس عـشر            . اآلخر

 كانت مفيدة بشكل خاص يف تشجيع تقاسم املعلومات         20095لإلجراءات اخلاصة يف عام     
وحتديد املمارسات اجليدة وتبادل التجارب، فضالً عن حفز النظر يف األنشطة الـيت يـدعم               

  .عض بشكل متبادل من أجل منع العنف والقضاء عليهبعضها الب

__________ 
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والعمل من أجل القضاء على العنف ضد األطفال، بوصفه مـسألة شـاملة لعـدة                 -41
 مبا يف ذلك الواليات ذات الصلة       –جماالت، يفتح سبالً لتطوير شراكات فيما بني الواليات         

باألشخاص، وال سيما النـساء      من خالل التعاون مع املقرر اخلاص املعين باالجتار          –بالطفل  
واألطفال، واملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة و، بشكل خاص، مع املقرر اخلـاص              

لذي ُعقدت معه اجتماعات    املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، ا          
وعلى حنو مماثل، سيكون التعاون قّيماً مع الواليات        . منتظمة لتبادل املعلومات وتعزيز التعاون    

ذات الصلة بالعنف، مبا يف ذلك الواليات املتعلقة بالعنف ضد املرأة والتعذيب؛ والواليـات              
ة على التـصدي ألسـباب      ذات الصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملساعد      

العنف اجلذرية؛ وكذلك مع واليات أخرى مثل الواليات املتعلقة باحلق يف التعليم وحريـة              
الرأي والتعبري اليت ميكن أن تكون متكينية لألطفال والشبان، وأن تعزز جهود الوقاية وترّسخ              

ـ     . ثقافة احترام حقوق األطفال يف اجملتمع      ة اخلاصـة يف    وهذه شراكات هامة ستستمر املمثل
  .تشجيعها

  التعاون مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األطفال والشبان  –جيم   

لدى إعداد الدراسة ورد دعم قوي من منظمات اجملتمع املدين وإسهام حاسم مـن                -42
وال تزال هاتان الفئتان متثالن شريكني نشطني يف عملية تنفيذ توصـيات            . األطفال والشبان 

  .الدراسة

أبرزت ذلك الفروع السابقة من هذا التقرير، تشجع املمثلة اخلاصة التعـاون            وكما    -43
وهذا التعاون يّسره إنـشاء اجمللـس االستـشاري         . الداعم بشكل متبادل مع اجملتمع املدين     

، وقد أنشئ هذا اجمللس لدعم املتابعة املتينة والفعالة         2007للمنظمات غري احلكومية يف عام      
ل متساو من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة الوطنيـة           وللمجلس متثي . للدراسة

واإلقليمية القيادية، ويتمثل هدفه الرئيسي يف تشجيع وإدامة مشاركة املنظمات غري احلكومية            
على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل، ملناصرة احلكومات ووكاالت األمـم املتحـدة            

  .يذ الكامل لتوصيات الدراسةوسائر أصحاب املصلحة من أجل التنف

واجتمعت املمثلة اخلاصة مع اجمللس االستشاري للمنظمات غري احلكومية يف أوائل             -44
وساعد هذا االجتماع على تسليط الـضوء علـى         .  بنيويورك 2009أكتوبر  /تشرين األول 

لشأن مـن  اجملاالت االستراتيجية اليت ميكن فيها إحراز املزيد من التقدم وحتديد الفرص ذات ا      
أجل التعاون املثمر يف متابعة توصيات الدراسة على املستويات العاملي واإلقليمي والوطين ويف             
خمتلف البيئات اليت ما زال فيها العنف ضد األطفال مستمراً؛ وتشمل هذه اجملاالت والفرص              

ل اعتماد خطط عمل وطنية للنهوض بتنفيذ توصيات الدراسة، واحلظر القانوين جلميع أشكا           
العنف ضد األطفال يف مجيع البيئات، ومجع ونشر بيانات مفصلة عن العنف ضد األطفـال،               

ونظر االجتماع أيـضاً يف سـبل       . وإنشاء آليات فعالة ويف متناول األطفال لتقدمي الشكاوى       
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تعزيز مشاركة األطفال يف متابعة الدراسة، مع االستفادة من رؤيتهم إىل األمور وجتـارهبم،              
  .م، ومتكينهم من اختاذ اإلجراءات يف جمتمعاهتموحشد عزائمه

ولنفس الغاية، اجتمعت املمثلة اخلاصة جبنيف مع فريق املنظمات غري احلكومية املعين              -45
باتفاقية حقوق الطفل وفريقه العامل املعين باألطفال والعنف، اللذان أبرزا أمهيـة مناشـدة              

 وبشكل خاص جلنة حقوق الطفل وجملس       التعاون الوثيق مع هيئات وآليات حقوق اإلنسان،      
  .حقوق اإلنسان

كما أجرت املمثلة اخلاصة مناقشات هامة على املستوى اإلقليمي مع الشركاء مـن               -46
املنظمات غري احلكومية ومع منظمات األطفال للنظر يف سبل زيادة توطيد العمل يف مكافحة              

 إطار جدول أعمـال املمثلـة       وسيتواصل هذا التعاون بنشاط يف    . العنف وسبل التصدي له   
  .اخلاصة

وعلى مدى األعوام األخرية كانت مشاركة األطفال والشبان يف تـشجيع اختـاذ               -47
وكانت مـسامهتهم يف الدراسـة أساسـية        . اإلجراءات ملواجهة العنف ضد األطفال هامة     

  .زالت مشاركتهم حامسة للخطوات املقبلة وما

عاله، التقت املمثلـة اخلاصـة باألطفـال        وكما وردت مالحظة ذلك يف الفروع أ        -48
. والشباب يف عدد من االجتماعات واملناقشات على املستويات العاملي واإلقليمي والـوطين           

وأعرب األطفال، يف خمتلف املناطق، عن قلقهم الشديد إزاء حدوث العنف؛ وهم يعّبرون عن   
ـ            ى صـقل فعاليـة     شعور عميق مبدى إحلاح الوضع، فيما تساعد آراؤهم وتوصـياهتم عل

اإلجراءات املتخذة، مبا يف ذلك عن طريق املساعدة على حتسني فهم وجه العنـف اخلفـي،                
وإذكاء الوعي، وتشجيع مناصرة املبادرات اإلجيابية، ودعم استنباط سياسات وآليات تراعي           

  .احتياجات الطفل

 أساسياً من   وسيظل احلوار وستظل املشاورات املنتظمة مع األطفال والشبان عنصراً          -49
وهبذا الصدد، ترحب املمثلة اخلاصة باعتمـاد جلنـة         . العناصر املكّونة لوالية املمثلة اخلاصة    

 بشأن حق الطفل يف االستماع إليه، وهو التعليق العـام           12حقوق الطفل لتعليقها العام رقم      
ملـسامهة   بأنه سيكون مرجعاً قّيماً      A/RES/64/146الذي اعترفت اجلمعية العامة يف قرارها       

  .األطفال والشبان يف عملية متابعة الدراسة وإلطالعهم على التطورات يف هذا اجملال

  التطورات الرئيسية وتشجيع املبادرات  - سادساً  

استرشدت املمثلة اخلاصة بإطار جدول األعمال ذي األولوية احملدد أعاله، خـالل              -50
 وتاريخ تقدمي هـذا     2009سبتمرب  /ل أيلول األشهر األوىل من واليتها، يف الفترة ما بني أوائ        

  :التقرير، فأولت اهتماماً خاصاً ملا يلي
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مبادرات املناصرة العاملية لتشجيع زيادة نشر الدراسة وتشجيع متابعة توصياهتا علـى              ●
  املستويات الدويل واإلقليمي والوطين؛

 اخلاصـة يف    توطيد الشراكات االستراتيجية، مبا يف ذلك من خالل مسامهة املمثلـة            ●
االجتماعات الرفيعة املستوى مع اجلهات الفاعلة الرئيسية، وتعزيز التعاون املؤسـسي           

  مع املنظمات الدولية واإلقليمية؛

  .اعتماد تدابري إلنشاء مكتبها دعماً لواليتها  ●

وسلّمت املمثلة اخلاصة مبسامهة التشريعات احليوية يف محاية األطفال مـن مجيـع               -51
 مستفيدة من العناية اخلاصة املوجهة هلذا املوضوع أثناء التظاهرات االحتفالية           أشكال العنف، 

بالذكرى العشرين لصدور اتفاقية حقوق الطفل، ووضعت تأكيداً خاصاً يف عملها يف جمـال              
  .املناصرة على اعتماد حظر قانوين على مجيع أشكال العنف ضد األطفال

عوام األخرية يف خمتلف املناطق حلظر العنف       وأُدخلت إصالحات قانونية هامة يف األ       -52
 بلداً قوانني حلظر كافة أشكال العنـف يف مجيـع           25وحىت اآلن سن زهاء     . ضد األطفال 

وعززت عدة دول تشريعاهتا    .  بلداً آخر حتقيقاً لنفس الغاية     20البيئات، فيما يعمل أكثر من      
يف املدرسة، واالجتار ألغراض    للتطرق ألشكال حمددة من أشكال العنف، مبا يف ذلك العنف           

جنسية، واملمارسات الضارة من قبيل بتر األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج القـسري ويف             
  .سن مبكرة

واحلظر القانوين للعنف ضد األطفال هام، ذلك أنه ينقل رسالة واضـحة مؤداهـا                -53
وهـو  . فة لتسوية اخلالفات  االلتزام السياسي بالعمل يف جمال الوقاية واستخدام بدائل غري عني         

يشكل ضمانة حيوية للضحايا والشهود من األطفال، إذ هو إشارة قويـة ملبـادرات بنـاء                
. القدرات واستنباط التوجيهات وقواعد السلوك للمهنيني العاملني مع األطفـال وألجلـهم           
ـ             ام وتكتسب اإلصالحات القانونية قيمة متجددة عندما ُتستخدم يف دعم أنشطة اإلعالم الع

وعنـدما  . وإذكاء الوعي، وتشجيع االنضباط اإلجيايب، والتعبئة االجتماعية وتغيري الـسلوك         
تستمر املمارسات الضارة خلف تقاليد متأصلة اجلذور، يكون اإلصالح القانوين مفيداً بشكل 
خاص حيثما يتم بإشراك اجملتمع احمللي والقادة الـدينيني والربملـانيني ومجعيـات املهنـيني               

ومن خـالل   . سسات األكادميية واملنظمات الشعبية، ومبشاركة اجملموعات احمللية املعنية       واملؤ
مواءمة املعايري الدولية والعمل يف جمال السياسات العامة والقيم احمللية، وحفز التغـيري مـن               
الداخل، مت دعم التشريعات لكوهنا مثرة قناعة حقيقية، فاكتسبت قوة دافعة بوصفها رادعـاً              

  . له أثر وقائيحقيقياً
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  كلمة املمثلة اخلاصة أمام دورة اجلمعية العامة الرابعة والستني  –ألف   

أعادت املمثلة اخلاصة، يف كلمتها أمام اللجنة الثالثة يف دورة اجلمعية العامة الرابعـة                -54
والستني، تأكيد أساس حقوق اإلنسان يف محاية األطفال من مجيع أشكال العنف، فأشـارت      

طار الذي توفره لواليتها الدراسة وتوصياهتا، وعرضت اجملاالت الرئيسية ذات األولوية           إىل اإل 
لعملها، أال وهي اعتماد حظر قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفـال،               
واستنباط استراتيجية وطنية ملنع العنف ضد األطفال والتصدي له، وتوطيد نظـم البحـث              

وكانت التعليقات واملعلومات الواردة من الدول األعضاء يف هـذه          . لوالبيانات يف هذا اجملا   
املرحلة املبكرة من الوالية أمراً حيوياً لبلورة عمل املستقبل إذ فتحت آفاقاً لقيام تعاون مثمر               

  .مع احلكومات يف مجيع املناطق

زيتني وخالل دورة اجلمعية العامة، شاركت املمثلة اخلاصة أيضاً يف تظاهرتني مـوا             -55
رفيعيت املستوى مكّرستني للبعد اجلنساين للعنف ضد األطفال ومشاركة األطفال يف صـنع             

 وهي اجتماع وزاري ساعة فطور الـصباح ُنظـم          –والتظاهرة األوىل   . القرار، على التوايل  
باالشتراك بني حكومات الربازيل وهولندا والواليات املتحدة األمريكية وشارك فيه مـديرو            

 طرحت  –عة لألمم املتحدة وممثلون وزاريون من عدد كبري من البلدان املشاركة            وكاالت تاب 
أمهية مكافحة العنف ضد الفتيات بوصفه جزءاً من جدول األعمـال الـدويل، وشـجعت               
التعاون الدويل يف هذا اجملال، وأيدت مشاركة األطفال والشباب يف تطوير السياسات املتعلقة             

، أعرب املشاركون عن االلتزام بدور املمثلة اخلاصة وشـجعوا          ويف هذا االجتماع  . بالفتيات
البلدان على تنفيذ السياسات والربامج للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مـع              

  .التركيز بشكل خاص على الفتيات

أما التظاهرة الثانية، وهي مناقشة لفريق من األخصائيني بشأن مشاركة األطفـال،              -56
ومات كل من أوروغواي وبليز واجلمهورية التشيكية والسويد، بالتعاون مع          فقد نظمتها حك  

اليونيسيف، واملشروع الدويل لكفالة األطفال، والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة، ومنظمـة           
واستلهم االجتماع باملسامهة النشطة من شباب غانـا والنـرويج          .  هولندا –أطفال احلرب   

مريكية وأداره إمساعيل بيه، املدافع عن األطفال املتـأثرين         وهندوراس والواليات املتحدة األ   
ويف ذلك االجتماع، أشري إىل أن األطفال والشباب قدموا اسـهاماً           . باحلروب باليونيسيف 

حيوياً يف الدراسة، ومت التشديد على أن مشاركة األطفال ما زالت تلعب دوراً أساسـياً يف                
 اخلاصة، وال سيما يف دعم أنشطة إذكاء الوعي، وتعليم          عملية املتابعة ويف دعم والية املمثلة     

  .النظراء، وترويج آليات إلسداء النصائح واإلبالغ تراعي احتياجات الطفل
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  التعاون مع املنظمات واملؤسسات احلكومية الدولية واإلقليمية  –باء   

ون فالتعـا . إن العنف ضد األطفال آخذ يف كسب االهتمام على املستوى اإلقليمي            -57
اإلقليمي يساعد على استغالل الطاقات اليت توفرها الدول يف كل منطقة من فرادى املناطق،              
ويف نفس الوقت تشجيع استنباط استراتيجيات مكيفة وفق السياق الوطين وتعزيز الفـرص             

  .لتعميم القيم العاملية وااللتزامات املشتركة

 نطاق واسع، املنظمة دعماً للدراسة      واملشاورات اإلقليمية القائمة على املشاركة على       -58
وللتحضريات للمؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف الربازيل كان هلا            

. دور أساسي يف توليد االهتمام بالقضاء على العنف بأشكاله املتعددة وااللتزام يف هذا اجملال             
 تنسيق اجلهود واملساعدة على النـهوض       ويف بعض املناطق أنشئت آلية متابعة إقليمية لتيسري       

واستندت املمثلة اخلاصة إىل هذه التطورات اهلامة فأولـت عنايـة           . بتنفيذ توصيات الدراسة  
خاصة لتعزيز التعاون املؤسسي مع املنتديات اإلقليمية، واملساعدة على ترويج جتارب تقاسم            

شجيع النهج القائمة علـى األدلـة       املعلومات وتبادهلا، ورفع مستوى املبادرات اإلجيابية، وت      
  .ملواجهة التحديات السائدة، وحفز إحراز التقدم داخل املناطق وعربها

هلذه الغاية، شاركت املمثلة اخلاصة، خالل األشهر األوىل من واليتها، يف مؤمترات              -59
ـ  . إقليمية استراتيجية رفيعة املستوى وشجعت التعاون مع املؤسسات اإلقليمية         ز وسيظل تعزي

  .وتوسيع نطاق الشراكات مع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية ُبعداً ذا أولوية يف واليتها

  املشاركة يف املؤمتر العشرين للبلدان األمريكية املعين باألطفال واملراهقني  -1     

 شاركت املمثلة اخلاصة يف املؤمتر العشرين للبلـدان         2009سبتمرب  /يف شهر أيلول    -60
 باألطفال واملراهقني، الذي نظمه كل من منظمة الدول األمريكية ومعهـد            األمريكية املعين 

ومبشاركة رفيعة املستوى من الدول     . البلدان األمريكية للطفل واستضافته بليما حكومة بريو      
األعضاء يف املنظمة، فضالً عن مشاركني من مؤسسات وطنية مـستقلة حلقـوق الطفـل،               

ية من األمريكتني، ُعقد املؤمتر احتفـاالً بالـذكرى         ومنظمات غري حكومية، ودوائر أكادمي    
العشرين العتماد اتفاقية حقوق الطفل والذكرى الثامنة لتأسيس معهد البلـدان األمريكيـة             

وأويل قدر كبري من االهتمام باالستثمار يف السياسات العامة إلعمال حقوق الطفل،            . للطفل
ف ضد األطفال يف حمور اجللسات الرمسيـة        وكان العن . مبا يف ذلك محاية األطفال من العنف      

واحلوار الرمسي بني الوزراء والسلطات الرفيعة املستوى واملمثلة اخلاصة واملقرر اخلاص املعين            
حبقوق الطفل التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الربوفيسور بـاولو سـرجيو             

  .بنهريو

استعراض التقدم احملرز يف األمريكتني بـشأن       وكان املؤمتر منتدى استراتيجياً لنشر و       -61
متابعة توصيات الدراسة، وإعداد تقرير عن العقوبة اجلسدية وحقـوق اإلنـسان لألطفـال       
واملراهقني، أصدره مؤخراً مكتب املقرر اخلاص املعين حبقوق الطفل التابع للجنـة البلـدان              
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تحدة ويدعو الـدول األعـضاء يف        ويستند هذا التقرير اهلام إىل دراسة األمم امل        6.األمريكية
منظمة الدول األمريكية إىل فرض حظر قانوين صريح ومطلق علـى اللجـوء إىل العقوبـة                
اجلسدية يف مجيع البيئات؛ واعتماد تدابري وقائية وتعليمية وغريها من التدابري لضمان استئصال         

 وجعـل منطقـة     هذا الشكل من أشكال العنف وتشجيع البدائل اإلجيابية وغـري العنيفـة؛           
  .2011األمريكتني منطقة خالية من العقوبة اجلسدية للطفل حبلول عام 

وسبق مؤمتر البلدان األمريكية منتدى للمجتمع املدين مشل، ألول مـرة، منتـدى               -62
وساعد منتدى الطفل على وضع مسألة مشاركة       . للبلدان األمريكية بشأن األطفال واملراهقني    

ال املؤمتر، مبا ُيظهر قدرة املشاركني من الشباب احلامسة يف حتديد           الطفل يف طليعة جدول أعم    
والعنف ضد األطفال موضوع رئيسي ناقـشه       . املشاغل واستباق احللول املمكنة للتطرق هلا     

املشاركون من الشباب الذين عاينوا هذه الظاهرة أيضاً بوصفها ظاهرة تبعث على أشد القلق              
  .لديهم

س لتعاون مؤسسي متني يف املستقبل مع املنتديات واملؤسسات         وأرسى املؤمتر األسا    -63
اإلقليمية يف األمريكتني، مبا فيها مركز البلدان األمريكية للطفل، وبشكل خاص املقرر اخلاص             
املعين حبقوق الطفل التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الذي ُوضع معـه إطـار               

  . من مجيع أشكال العنفاستراتيجي للتعاون حلماية الطفل

  االجتماع اإلقليمي بشأن دور الربملانيني يف منع العنف ضد األطفال والقضاء عليه  -2     

جاء املؤمتر يف أعقاب اجتماع إقليمي هام حول دور الربملانيني يف منع العنف ضـد                 -64
حتاد الربملاين  األطفال والقضاء عليه، استضافته اجلمعية الوطنية لكوستاريكا ودعمه كل من اال          

واعتمد ممثلون عن الربملانات الوطنية توصيات حمصفة ملتابعـة دراسـة           . الدويل واليونيسيف 
األمم املتحدة على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك عن طريق عقد دورات برملانية لرصد توصيات           

 صرحياً الدراسة والنهوض مبتابعتها، وتشجيع اإلصالح القانوين لكي تتضمن التشريعات حظراً
جلميع أشكال العنف ضد األطفال، وتأمني ختصيص ما يكفي من املوارد للسياسات العامـة              

  .ذات الصلة بالطفل

واألبعاد الرئيسية اليت تطرق هلا االجتماع بكوستاريكا طرحتها املمثلة اخلاصـة يف              -65
وتشكل هذه  . ريواجتماعاهتا الرمسية مع الربملانيني يف املنطقة، مبن فيهم رئيس جملس شيوخ ب           

األبعاد جدول أعمال أساسياً سوف ُيّتبع يف مجيع املناطق بالتعاون الوثيق مع االحتاد الربملاين              
  .الدويل واليونيسيف

__________ 

  .OEA/Ser.L/V/II.135جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الوثيقة   -6 
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  التعاون مع فرع احلركة العاملية للطفولة مبنطقة أمريكا الالتينية والكارييب  -3     

مي واالتفاق على خطة عمـل      اتُّخذت أيضاً خطوات حامسة لترسيخ التعاون اإلقلي        -66
استراتيجية بشأن العنف ضد األطفال يف فرع احلركة العاملية للطفولة مبنطقة أمريكا الالتينية             

ويف هـذا  . والكارييب، يشارك فيها كل من اليونيسيف ومنظمات اجملتمع املـدين الرئيـسية          
ضاء احلركـة، واملقـرر     السياق، عقدت املمثلة اخلاصة اجتماعاً ختطيطياً هاماً يف بنما مع أع          

اخلاص املعين حبقوق الطفل التابع للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، وممثلي جلنة حقوق             
وكنتيجـة رئيـسية مـن نتـائج        . الطفل، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

 توصيات الدراسة   االجتماع مت االتفاق على املضي، على مدى األعوام الثالثة املقبلة، يف تنفيذ           
مع التشديد بشكل خاص على اعتماد تشريعات حلظر مجيع أشكال العنف ضد األطفـال؛              
واستنباط استراتيجية وطنية شاملة وجيدة التنسيق ومزودة باملوارد كما ينبغي، وترسيخ نظم            

  .البحث والبيانات يف هذا اجملال

 طفل والفقه اإلسـالمي، الـذي     املشاركة يف مؤمتر القاهرة بشأن اتفاقية حقوق ال         -4     
شاركت يف رعايته منظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة              

  )اليونيسيف(

، شاركت املمثلة اخلاصة يف مؤمتر هام ُنظم بالقاهرة         2009نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -67
ل واجمللـس   حتت رعاية سيدة مصر األوىل لالحتفال بالذكرى العشرين التفاقية حقوق الطف          

  .القومي للطفولة واألمومة يف مصر

وشارك يف رعاية االجتماع كل من منظمة املؤمتر اإلسالمي واليونيسيف، وكـان              -68
، وجلنة حقوق   )من بينها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     (املشاركون ممثلني ملنظمات دولية     

ومية، وأطفال من عـشرة     الطفل، ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واملنظمات غري احلك       
  .بلدان من بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي

ومن خالل إعالن القاهرة بشأن اتفاقية حقوق الطفل والفقه اإلسـالمي، الـذي               -69
اعتمده املؤمتر، جدد املشاركون التزامهم حبقوق الطفل، داعني، يف مجلة أمـور، إىل مزيـد               

كفي من املوارد البشرية واملالية لتنفيذها، وإقامـة        االمتثال التفاقية حقوق الطفل، وتوفري ما ي      
  .نظم بيانات فعالة فيما يتعلق باألطفال

أما فيما يتعلق بالعنف ضد األطفال فأعرب املشاركون عن تعهدهم بتطوير التعاون              -70
ودعوا الدول األعضاء يف منظمة     . املثمر مع املمثلة اخلاصة ومدها بالدعم التقين واملايل الالزم        

ملؤمتر اإلسالمي إىل اختاذ مجيع التدابري التشريعية واالجتماعية وغريها من التدابري املالئمة من             ا
أجل املتابعة الفعالة لتوصيات الدراسة؛ والقيام على وجه الـسرعة باسـتعراض وإصـالح              
التشريعات لضمان حظر مجيع أشكال العنف وتشجيع التأديب اإلجيايب واألشـكال غـري             

العنف؛ والقيام، باالستناد إىل التجارب الوطنية اإلجيابية، بإنشاء جهـة وصـل            القائمة على   



A/HRC/13/46 

21 GE.10-10638    (EXT) 

رفيعة املستوى لتنسيق اإلجراءات الرامية إىل منع العنف ومكافحته، واستنباط اسـتراتيجية            
ومت أيضاً إيالء اهتمام خاص مبنـع       . وطنية جيدة التزويد باملوارد بشأن العنف ضد األطفال       

احلماية منها، ومحاية األطفال حتت االحـتالل ويف أوقـات احلـرب،            املمارسات الضارة و  
  .والتخفيف من وطأة الفقر

ويوفر إعالن القاهرة للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمات اجملتمـع              -71
املدين منهاجاً متيناً للعمل للنهوض حبماية األطفال من العنف ودعم مزيد تنفيـذ توصـيات               

إلعالن، بدعوته احملددة إىل إنشاء حمفل للطفولة، ميكن أن يفتح سـبالً جديـدة              وا. الدراسة
ملسامهة األطفال مسامهة حقيقية يف عملية املتابعة هذه واملساعدة على إبقاء األطفـال علـى               

  .إطالع كما ينبغي بالتطورات يف هذا اجملال

  ملعنية حبقوق الطفل ورفاههالتعاون مع االحتاد األفريقي وجلنة اخلرباء األفريقية ا  -5     

، عقدت املمثلة اخلاصة اجتماعات هامة      2009نوفمرب  /يف هناية شهر تشرين الثاين      -72
بأديس أبابا مع مفوضة االحتاد األفريقي املعنية بالشؤون االجتماعية ورئيس جلنـة اخلـرباء              

ية األطفال مـن    األفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهه، بغية استكشاف فرص التعاون يف محا          
وكان العنف ضد األطفال مدرجاً على جدول أعمال السياسة العامـة           . مجيع أشكال العنف  

للمنطقة األفريقية، مبا يف ذلك يف سياق تنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛ وأثنـاء               
وضـوع؛   هلذا امل2006صياغة الدراسة، وعندما كُرِّس اليوم العاملي للطفل األفريقي يف سنة  

، ويف  2007وأثناء منتدى البلدان األفريقية الثاين بشأن األطفال الذي ُعقد بالقاهرة يف عام             
، الذي اعُتمـد يف     "النداء من أجل العمل املعجل لتنفيذ خطة عمل أفريقيا املالئمة لألطفال          "

  .ومبتابعة الدراسة، توجد فرص متجددة للمضي قدماً جبدول األعمال هذا. وقت الحق

واالجتماعات األولية اليت ُعقدت بأديس أبابا أرست األسس لتعاون مؤسسي مثمر،             -73
مبا يف ذلك لتشجيع املبادرات الرامية إىل رسم تفاصيل التطورات احلامسة واملبادرات اإلجيابية             
يف املنطقة بأكملها وداخل الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي، ودعم اإلصالحات التشريعية            

 إىل محاية األطفال من مجيع أشكال العنف، وتشجيع تطوير املؤسسات املستقلة املعنية             الرامية
  .حبقوق الطفل، وزيادة ترسيخ نظم املعلومات والبيانات الوطنية املتعلقة بالعنف ضد األطفال

  التعاون مع جملس أوروبا  -6     

عنف ضد األطفال   يف املنطقة األوروبية ُسجلت أيضاً تطورات ملحوظة، إذ أصبح ال           -74
وأقامـت  . حيظى باهتمام متزايد يف وضع السياسات داخل جملس أوروبا واالحتاد األورويب          

املمثلة اخلاصة تعاوناً متيناً مع املؤسـسات وشـاركت يف منتـديات الـسياسات العامـة                
  .االستراتيجية اليت تتطرق لعناصر واليتها

 اعتماد استراتيجية جملس أوروبا     وشاركت املمثلة اخلاصة يف اجتماعات أفضت إىل        -75
، اليت حتدد محاية الطفل من      "بناء أوروبا لألطفال وباألطفال   " املعنونة   2011-2009للفترة  
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ويف إطار هذه االستراتيجية،    . العنف بوصفها اهتماماً من االهتمامات الرئيسية ذات األولوية       
سقها ملكافحـة العنـف ضـد       يعمل اجمللس بوصفه باعث املبادرات الوطنية واإلقليمية ومن       

األطفال، وبوصفه احملفل األورويب ملتابعة التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة والتعاون            
  .مع املمثلة اخلاصة

ولدعم إحراز  . وتوفر معايري ومبادرات إقليمية هامة إطاراً حلماية األطفال من العنف           -76
اً بستراسبورغ لوضع منهاج عمل بشأن حقوق       التقدم يف هذا اجملال، نظم جملس أوروبا مؤمتر       

الطفل مع مراكز التنسيق الوطنية يف بلدان من املنطقة وشبكة من اخلـرباء مـن املنظمـات                 
وشاركت املمثلة اخلاصة يف هذا املنتدى الرفيع املستوى للسياسة العامـة،           . الشريكة الرئيسية 

ملناصرة والنقاش، ورصـد التقـدم      الذي سيلعب دوراً حامساً يف تشجيع تقاسم املعلومات وا        
  .احملرز يف املنطقة األوروبية

نـوفمرب  /وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت جلنة وزراء جملس أوروبا، يف تشرين الثـاين             -77
، مبادئ توجيهية للسياسات العامة بشأن االستراتيجيات الوطنية املتكاملة حلمايـة            2009

لرامية إىل وضع جدول أعمال وطين شامل ملنـع  األطفال من العنف، لتوجيه اجلهود الوطنية ا 
وشاركت املمثلة اخلاصة يف العمليـة املفـضية إىل         . العنف ومحاية األطفال من مجيع أشكاله     

اعتماد املبادئ التوجيهية، وستتعاون مع جملس أوروبا يف النهوض بتنفيـذ تلـك املبـادئ               
  .التوجيهية

  التعاون مع االحتاد األورويب  -7     

 العنف ضد األطفال طليعة جدول أعمال الـسياسات العامـة يف االحتـاد              يتصدر  -78
األورويب، وقد أشري إليه يف دراسة استقصائية حديثة بوصفه واحداً من املشاغل ذات األولوية              

وشاركت املمثلـة اخلاصـة يف      .  دولة 27بالنسبة للشبان يف الدول األعضاء البالغ عددها        
 األورويب ُعقدا حتت رئاسة السويد لالحتاد األورويب وكُرِّسا         مؤمترين رفيعي املستوى لالحتاد   

 املنظمـات غـري     –حلماية الطفل من العنف، وهذان املؤمتران مها منتدى االحتاد األورويب           
احلكومية بشأن حقوق اإلنسان، واالجتماع الرفيع املستوى للمجموعة احلكوميـة الدوليـة            

  .(”L’Europe de l’Enfance“)" أوروبا الطفولة"بالدائمة اليت تعرف 

والتوصيات الرئيسية املنبثقة عن هذين االجتماعني تدعو إىل إقامة شراكة متينة مـع               -79
إىل مواصلة التنفيذ النـشط     باحلاجة  املمثلة اخلاصة وتقدمي الدعم ملكتبها؛ وتسلم التوصيات        

ظر مجيـع أشـكال   لتوصيات دراسة األمم املتحدة، مبا يف ذلك إدخال إصالحات قانونية حل  
العنف، وتشجيع البحث مبا يتضمن جتارب الطفل وآفاقه؛ وتطوير مؤسسات مستقلة حلقوق            
الطفل، وإنشاء آليات فعالة لتقدمي الشكاوى؛ واستخدام برامج املساعدة اإلمنائيـة وآليـات             

ورويب وواصلت املمثلة اخلاصة أيضاً مناقشاهتا مع ممثلي االحتاد األ        . التمويل لدعم هذه اجلهود   
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 من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل، اليت تتضمن         2007بشأن تنفيذ مبادئه التوجيهية لعام      
  .استراتيجية حمددة للتنفيذ بشأن العنف ضد األطفال تستند إىل توصيات الدراسة

 وهي املعاهدة اليت حتدد بشكل صريح حقوق –وببدء سريان معاهدة لشبونة مؤخراً   -80
 ينتظر أن حتظـى محايـة       –ئيسي من أبعاد جدول أعمال االحتاد األورويب        الطفل بأهنا ُبعد ر   

  .األطفال باهتمام متزايد، فتفتح سبالً لتعجيل العمل يف متابعة الدراسة

  التعاون مع صانعي السياسات واخلرباء والباحثني دعماً جلدول أعمال   -8     
  أدلة قائم على

املة الواردة يف دراسة األمم املتحدة أمهية       تربز توصيات من التوصيات الرئيسية الش       -81
التحسينات الوطنية املدخلة على نظم البيانات املتعلقة باألطفال ووضع جدول أعمال وطـين   

والعنف ضد األطفال جمال تعد فيـه املعلومـات         . للبحث ملعاجلة مسألة العنف ضد األطفال     
 عن املسألة ويقـصر يف إعطـاء        املتاحة حمدودة وصعبة التجميع، مما يعطي صورة غري كاملة        
ونظم الرصد ضعيفة إمجـاالً، يف      . فكرة عن النطاق احلقيقي هلذه الظاهرة ومداها يف اجملتمع        
  .حني أن البحث يظل مشتتاً ومتفاوت النوعية إىل حد كبري

نـوفمرب  /ولتشجيع التقدم يف هذا اجملال، شاركت املمثلة اخلاصة يف تشرين الثـاين             -82
با يف املؤمتر العاملي املعين بالبحث وحقوق الطفل، نظمته شبكة البحـوث             بأديس أبا  2009

الدولية لرصد أوضاع الطفل، واملنتدى األفريقي للسياسات املعنية بالطفل، ومركز إينوشنيت           
  .لألحباث التابع لليونيسيف، بالتعاون مع جلنة حقوق الطفل

نعي الـسياسات واخلـرباء     وضم املؤمتر جمموعة بارزة من ممثلي احلكومات وصـا          -83
والباحثني املكلفني حبماية حقوق الطفل من خالل التحليل القائم علـى األدلـة واملناصـرة               

  .والسياسات العامة

وأبرزت املناقشات دور   . وكان العنف ضد األطفال يف مقدمة جدول أعمال املؤمتر          -84
شكل خاص، مت إبراز وجاهة     وب. سالمة البيانات والتحاليل واألحباث يف دعم متابعة الدراسة       

هذه املناقشات يف استنباط استراتيجيات وطنية شاملة وتشجيع اإلصالحات القانونية، وكسر           
جدار الصمت احمليط باملسائل احلساسة، وفهم عوامل اخلطر وأوجه الـضعف واالسـتثمار             

  .الفعال يف منع العنف

ث حيظى باهتمام خاص،    وسيظل التعاون مع املؤسسات األكادميية ومؤسسات البح        -85
  .بغية توطيد التقدم احملرز يف اجملاالت اليت تغطيها الدراسة، وفهم املشاغل الناشئة والتطرق هلا
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  االستنتاجات  – سابعاً  

يف ضوء قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان، أرست دراسـة األمـم               -86
اصة املعنية بالعنف ضد األطفال،     املتحدة بشأن العنف ضد األطفال أسس والية املمثلة اخل        

  .وهي الوالية اليت ترمي إىل تشجيع التقدم يف متابعة توصيات الدراسة
وقد ساعدت الدراسة على حتدي القبول بالعنف ضد األطفال، مربزة أنه ما من               -87

. عنف ضد األطفال ميكن تربيره وأن مجيع أشكال العنف ميكن منعهـا بـشكل فعـال               
هتا ذات الوجهة العملية، قد بلورت جدول أعمال استراتيجياً لترسيخ          والدراسة، بتوصيا 

  .محاية األطفال من مجيع أشكال العنف يف مجيع البيئات
ومن األساسي، داخل احلدود وعربها، إبقاء الزخم حول جدول األعمال هـذا؛              -88

؛ وتـشجيع  وزيادة التعريف باآلثار الضارة للعنف على األطفال وتوليد اهتمام متجدد هبا     
التغيري يف السلوك ويف املواقف االجتماعية؛ وتعبئة الدعم السياسي واملـايل ملنـع هـذه               

  .الظاهرة ومكافحتها؛ وحتقيق تقدم مستمر هبذا الصدد
ويعيد تقرير املمثلة اخلاصة األويل تأكيد أساس واليتها القـائم علـى حقـوق                -89

امة ومحاية الطفل، اليت ستدعم تنفيـذ       اإلنسان والتطورات اهلامة املسجلة يف الصحة الع      
وحيدد التقرير التوجه االستراتيجي الذي تعتزم املمثلة اخلاصة انتهاجه أثناء          . هذه الوالية 
وهذا النهج قد انبثق عن جمموعة واسعة من االجتماعات واملشاوارت مـع            . فترة واليتها 

الوطين اليت عقدهتا املمثلة    أصحاب املصلحة الرئيسيني على املستويات العاملي واإلقليمي و       
ومن بني أصحاب املصلحة احلكومـات      . اخلاصة على مدى شهور منذ تويل مهام منصبها       

واملنظمات احلكومية الدولية؛ وشركاء األمم املتحدة، مبن فيهم املمثلة اخلاصـة املعنيـة             
باألطفال والرتاعات املسلحة؛ ووكاالت األمم املتحدة، وبـشكل خـاص الوكـاالت            

اسية األعضاء يف الفريق العامل املشترك بني الوكاالت واملعين بالعنف ضد األطفال؛            األس
  .وهيئات وآليات حقوق اإلنسان؛ ومنظمات اجملتمع املدين؛ واألطفال والشبان

وستويل املمثلة اخلاصة يف املستقبل القريب، واضعة هذه األمـور يف اعتبارهـا،               -90
 رئيسية ثالثة بوصفها جماالت ذات أولوية، أال وهي وضع          اهتماماً للتقدم احملرز يف جماالت    

استراتيجية شاملة يف كل دولة من الدول بشأن منع العنف والتصدي له؛ وفرض حظـر               
قانوين وطين صريح على مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛ وتوطيد نظم البيانات الوطنية             

لة اخلاصة جهودهـا لتوسـيع   وباإلضافة إىل ذلك، ستواصل املمث. والبحث يف هذا اجملال   
وزيادة تعزيز الشراكات مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، داخل منظومة األمم املتحـدة            
  .وخارجها، فضالً عن تأمني الدعم الراسخ، مبا يف ذلك توفري ما يكفي من املوارد لواليتها

داء وتتطلع املمثلة اخلاصة إىل إقامة تعاون وثيق مع جملس حقوق اإلنـسان يف أ               -91
  .مهام واليتها هبدف محاية األطفال من مجيع أشكال العنف يف مجيع البيئات

        


