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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة 

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  واألمني العاموتقارير املفوضية السامية 
  

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  خالصة اجتماع اليوم املخصص حلقوق الطفل    

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  موجز    
 ٢٦ الـصادر يف     ١٣/٢٠ جملس حقوق اإلنـسان      هذا التقرير مقدم عمالً بقرار      

 طلب فيه اجمللس إىل مفوضة األمم املتحـدة         الذي  عن حقوق الطفل   ٢٠١٠مارس  /آذار
اً السامية حلقوق اإلنسان أن تعد خالصة لالجتماع املخصص حلقوق الطفل الذي دام يوم            

. ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ الـصادر يف     ٧/٢٩ من قرار اجمللـس      ٧متابعةً للفقرة     كامالً
 أثناء النقـاش    ٢٠١٠مارس  / آذار ١٠ويتضمن التقرير خالصة للمناقشات اليت جرت يف        

  .واملخصص ملكافحة العنف اجلنسي باألطفال كامالًاً السنوي الذي يدوم يوم
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  معلومات أساسية  - أوالً  
 ٢٨بشأن حقوق الطفـل املعتمـد يف        ٧/٢٩ يف قراره    ،قرر جملس حقوق اإلنسان     -١

لعقد اجتماع سنوي واحد على األقل ملناقـشة          كامالًاً  أن خيصص يوم  ،  ٢٠٠٨مارس  /آذار
منها حتديد التحديات اليت يواجهها إعمال حقـوق  مواضيع حمددة شىت تتعلق حبقوق الطفل،    

 بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكـولني االختيـاريني          ١٠/١٤ويف قراره   . الطفل
، قرر تركيز اهتمامـه، يف قـراره املقبـل          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦امللحقني هبا، املعتمد يف     

وق الطفل، على مكافحة العنف     بشأن حق   كامالًاً  واالجتماع السنوي القادم الذي يدوم يوم     
  .اجلنسي باألطفال

 ١٠ مكافحة العنـف اجلنـسي باألطفـال يف       بشأن  وقد عقد االجتماع السنوي       -٢
 وكان يهدف إىل إذكاء الوعي بالعنف اجلنسي الـذي ميـارس علـى              ٢٠١٠مارس  /آذار

 والـدروس   األطفال، وأكد من جديد املعايري وااللتزامات القائمة، وأبرز املمارسات السليمة         
التعرف على التحديات الرئيسية    ا  املستفادة من العمل الذي اضطُلع به على مر السنني، وكذ         

فأما احللقة الصباحية فركزت    . واختذ االجتماع شكل حلقتني   . واستشراف آفاق العمل املقبل   
ة وأما احللقة املسائية، فخصصت ملناقشة محاي     . على مظاهر العنف اجلنسي بالفتيان والفتيات     

وشارك يف احلوار الذي تال عـروض       . الوقاية والعالج : الفتيان والفتيات من العنف اجلنسي    
 منظمات غري حكومية نيابة عن منظمـات أخـرى   ٥ دولة، و ٦٠الصباح واملساء أكثر من     

  .تعمل يف جمال حقوق الطفل، واالحتاد األورويب، واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، واليونيسيف

  اهر العنف اجلنسي بالفتيان والفتياتمظ  - ثانياً  

  املالحظات والبيانات االستهاللية للمشاركني يف احللقتني  - ألف  
وقدم مـدير   . أدار حلقة الصباح أليكس فان مويوين، رئيس جملس حقوق اإلنسان           -٣

 شعبة جملس حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           
، تلتها عروض قدمها كل من مارتا سانتوس بايس، املمثلـة اخلاصـة             استهالليةمالحظات  

لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال؛ وتيم إيكيسا، مدير التحالف الكـيين مـن أجـل                
النهوض بالطفولة؛ ومانفريد نواك، املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب؛ ولينا كارلسن، مديرة  

منظمة إنقاذ الطفولة؛ وراديكا كوماراسوامي، املمثلة اخلاصة لألمـني         : مبادرة محاية الطفل  
  .ة املسلحاتالعام املعنية باألطفال والرتاع

 - بال منازع  - االستهاللية إن العنف اجلنسي هو       وقال السيد ندياي يف مالحظاته      -٤
 بـأفظع اً  ويـصدمون نفـسي  فاألطفال يؤذون جسدياً. أحد أمقت أشكال العنف باألطفال   
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وستتناول احللقة جذور العنف اجلنسي يف الـسياقات        . طريقة، وآثار ذلك تدوم مدى احلياة     
البيت واملدرسة ونظاما الرعاية والعدالـة ومكـان        : اخلمسة اليت ُتمضى فيها الطفولة، وهي     

العمل واجملتمع احمللي، وستركز إضافة إىل ذلك على العنف اجلنسي املمارس على األطفال يف              
وسلط السيد ندياي الضوء على بعض التقدم الـذي         . اع والطوارئ والكوارث  حاالت الرت 
) ٢٠٠٩(١٨٨٢خبصوص األطفال يف حاالت الرتاع، مبا فيه قرار جملس األمن           اً  حتقق مؤخر 

الذي كرر القول بأنه لن ُيتساهل بعد اآلن مع العنف اجلنسي باألطفال أثنـاء الرتاعـات،                
يف تقريره السنوي إىل جملـس األمـن، إىل األطـراف يف            وطلب إىل األمني العام أن يشري،       

الرتاعات املسلحة اليت لديها خطط مدروسة لالغتصاب وغريه من أنواع العنـف اجلنـسي              
 بـالعنف   ملسلحة، وكذا إنشاء والية املمثل اخلاص لألمني العام املعين        باألطفال يف الرتاعات ا   

اً ووصف السيد ندياي أيـض    . فالستروماجلنسي يف حاالت الرتاع اليت أسندت إىل مارغوت         
العملية اليت أفضت إىل الدراسة اليت أعدهتا األمم املتحدة عن العنف باألطفال والتوصيات اليت             

  .قدمتها، ورحب مبشاركة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال
،  الطفـل مـؤخراً    واستشهد السيد ندياي بإحياء الذكرى العشرين التفاقية حقوق         -٥

حيث أشري إىل استمرار التحديات اليت تعترض تنفيذها بالكامل، مبا يف ذلك حتقيق كرامـة               
. الطفل؛ وتوفري كل السبل اليت تساعد على مناء الطفل؛ وتيسري احلوار بني البالغني واألطفال             

 متس كرامة   بأن األطفال الذين شاركوا يف ذلك النشاط ركزوا على املسائل اليت          اً  وذكّر أيض 
ـ   اً وقدموا عدد. األطفال، خاصة االعتداء واالستغالل اجلنسي   اً من التوصـيات مشلـت طلب

بانتهاج هنج متكامل بشأن وقاية الفتيان والفتيات ومحايتهم من االعتداء واالستغالل اجلنسي            
الذكرى العاشـرة   سنحيي  ،  ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . إىل حقوق الطفل  اً  واالقتصادي، استناد 

تماد الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، أحـدمها بـشأن اشـتراك      الع
األطفال يف املنازعات املسلحة واآلخر بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف              

 ٢٠١٢وغاية ما يرجتى تصديق اجلميع على كال الربوتوكولني حبلول عـام            . املواد اإلباحية 
  . العاشرة لدخوهلما حيز التنفيذمبناسبة الذكرى

جمللس حقوق اإلنـسان    اً  مفتوح العضوية تابع    عامالًاً  وأضاف السيد ندياي أن فريق      -٦
إمكانية وضع بروتوكول اختياري يلحق باالتفاقية يتيح إجراًء لتقدمي البالغات          اً  يبحث حالي 

 مبا فيها محايتهم مـن  وميكن هلذه اآللية أن تعزز محاية حقوق األطفال،     . بشأن حقوق الطفل  
وأهنى السيد ندياي مالحظاته بقوله إن النقاش ينبغي أن يسهم يف فهم أمشل             . العنف اجلنسي 

ولألساليب الفعالة حللها يف إطار هنج      اً  تاماً  لشىت مظاهر هذه املشكلة غري املعترف هبا اعتراف       
  .يرعى حقوق الطفل

بالعنف ضد األطفال، السيدة سـانتوس      وركزت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية         -٧
وقالـت إن   . بايس، يف عرضها على العنف اجلنسي باألطفال يف األسرة ويف اجملتمع احمللـي            

غري أن الواقع اليومي للعديـد مـن        . صالح حاله األسرة هي الوسط الطبيعي لنماء الطفل و      
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ائلي وسـوء املعاملـة     األطفال يتسم باإلمهال واإليذاء ألهنم يشاهدون أو يعانون العنف الع         
خلف جـدار الـصمت     حتدث  ما  اً  واالعتداء، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، وهي أمور غالب        

 أكثـر   - فيما يبـدو   -وقالت السيدة سانتوتس بايس إن الفتيات       . والالمباالة االجتماعية 
عرضة للعنف اجلنسي والزواج باإلكراه واملبكر، وهو يف حد ذاته شكل من أشكال العنـف              

وإذا كان  . ووصف حنو ثلث املراهقات أول جتربة جنسية هلن بأهنا كانت باإلكراه          . سياجلن
االعتراف بالعنف اجلنسي املمارس على الفتيان أقل مقارنة بالفتيات، فإنه مـشكلة كـبرية              

بالغة ودائمة على صحة    اً  وشددت على أن للعنف اجلنسي آثار     . ، مبا يف ذلك يف البيت     أيضاً
بأشكال أخـرى مـن     اً  والعاطفية، وعلى منائهم وتربيتهم، وهو يرتبط أيض      األطفال البدنية   

 يف الرفاهية االجتماعية للـضحايا ألن       أيضاًسلباً  والعنف اجلنسي يؤثر    . العنف، مثل االجتار  
ما تلومهم وترغمهم علـى الكتمـان وتـصمهم بالعـار           اً  عائالهتم وجمتمعاهتم احمللية كثري   

  .وهتمشهم
خلاصة على أن العنف اجلنسي موضوع يصُعب للغاية استقـصاؤه          وأكدت املمثلة ا    -٨

فالبيانات املتاحة هزيلة وجمّزأة، والدراسات الوطنية نادرة، واإلبـالغ         . لطبيعته احلساسة اً  نظر
شـديد  إلخفائه  الضغط  ويف حالة العنف اجلنسي الذي يقع يف البيت فإن          . ضعيف وصعب 

  .نكار سلوكات تفضي إىل انتشار ثقافة الصمتأن اخلجل والسرية واإلفضالً عن للغاية، 
يت يف سوازيلند يف إطار     وعرضت جتربة إحدى الدراسات االستقصائية الوطنية أجر        -٩

ساعدت النتائج اليت خلصت    فقد  ". ملتحدة بشأن العنف ضد األطفال    دراسة األمم ا  "    لمتابعة  
لعنف، وسامهت يف رسم    إليها الدراسة االستقصائية على كسر جدار الصمت الذي حييط با         

وأكدت هذه الدراسة أمهية أن يضع كل بلد جدول . استراتيجية وطنية لتوقّيه وعالجه بفعالية
وينبغي أن تشمل األبعاد الرئيـسية هلـذه        . لتوقّي العنف اجلنسي وعالجه   اً  أعمال استراتيجي 

 وفئات األطفال   بيانات وأحباث موثوق هبا؛ وحتديد األسباب األساسية      : االستراتيجية ما يلي  
الذين قد يكونون أشد عرضة ملختلف أنواع االعتداء؛ وتشريعات فعالة وصرحية ملكافحـة             
العنف؛ وخدمات استشارية يف املتناول ومراعية الحتياجات األطفـال، وآليـات لتقـدمي             

وقـد قـادت    . الشكاوى والتحقيق للتصدي للعنف اجلنسي وتعويض الضحايا ومساعدهتم       
يع املناطق املمثلة اخلاصة إىل أن ختلص إىل وجود التزام واسـع النطـاق              جتارب مهمة يف مج   

  .بإجياد بيئة حصينة حلماية األطفال، بيئة ليس فيها عنف جنسي أو غريه
وقال مدير التحالف الكيين من أجل النهوض بالطفولة، تيم إيكيسا، يف العرض الذي   -١٠

إىل حد   لألطفال   آمناًمكاناً  ينبغي أن تكون    قدمه عن العنف اجلنسي يف املدارس، إن املدارس         
عنف جنسي علـى الفتيـان      أن معلمني أقدموا على ممارسات      ولكن كثرياً ما لوحظ     ،  بعيد

 عـن   كـشف الجنـسية أو    والفتيات، مبا يف ذلك الضغط على األطفال ملمارسات أعمال          
اإلجراءات القضائية  ء  إن بطء وترية تنفيذ التشريعات اليت حتمي األطفال، وبط        . علناًعوراهتم  

اليت تفرض على مرتكيب العنف اجلنسي يف املدارس يقودان إىل زيادة           اً  فيفة غالب والعقوبات اخل 
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وأضاف أن آثار العنف اجلنسي باألطفال تشمل االكتئاب واالكتـراب          . حدة تلك احلاالت  
  .التايل للصدمة

الفتيان والفتيات يف املدارس    وتبني أن من اآلليات القيمة لتوقي العنف اجلنسي متكني            -١١
واملؤسسات التعليمية عن طريق احلركات اليت يقودها األطفال وإمدادهم باملعلومـات عـن             

ودعـا التحـالف    . التواصل املفتوح واملشاركة الفاعلة   يتيح  حقوقهم وواجباهتم، ألن ذلك     
ية اليت تركـز    الكيين الوزارات املسؤولة عن التعليم وشؤون الطفولة واملنظمات غري احلكوم         

على الطفولة، إضافة إىل نقابات املعلمني وجلان اخلدمات، إىل أن تضع ضوابط وموازين عن              
  .اجلناة وأن تتأكد من أن اجلناة يعاقبون عقوبة شديدة

ولفت املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، مانفريد نواك، االنتباه إىل أن أكثر مـن                -١٢
ومن املرجح أن يتعرضوا لالعتداء ليس من الـشرطة         . حريتهممليون طفل يف العامل مسلوبة      

وركز االنتبـاه   . واملوظفني يف املؤسسات اإلصالحية فقط، بل من احملتجزين اآلخرين أيضاً         
على أن األطفال أشد عرضة لالعتداء عندما يكونون حمتجزين يف نفس املرافق، أو يف نفـس                

حيرسون فتيـات؛ وإذا كـان      ذكور  وظفون  الزنزانات مع البالغني باخلصوص؛ وإذا كان م      
كانـت  إنسانية ومهينة، مبا فيها االكتظاظ الـشديد؛ وإذا          األطفال حمتجزين يف ظروف ال    

خالية من املوظفني املؤهلني أو ليس فيهـا عـدد           اإلصالحيات وغريها من مرافق االحتجاز    
سبب اخلـوف أو    ما تظل طي الكتمان ب    اً  وأضاف أن االعتداءات اجلنسية غالب    . كاف منهم 

ما يواجه األطفال صعوبات يف احلصول علـى املـساعدة       اً  وعالوة على ذلك، كثري   . اخلجل
إسـناد  األدلـة و  لتقدمي  الطب الشرعي   خدمات  الطبية و اخلدمات  ، مثل   القانونية واخلدمات
  .، األمر الذي حيرمهم إمكانية اللجوء إىل نظام العدالة بالرباهنيدعاواهم

بـني  مؤسسات  لدى إيداع األطفال يف     اً  يفرَّق دائم   ال خلاص من أنه  وحذر املقرر ا    -١٣
ونتيجة لذلك، قد   . ألطفال الذين حيتاجون إىل احلماية واألطفال املعرضني إلجراءات قضائية        ا

، وضحايا االجتار أو االسـتغالل      حمتجزين يف انتظار احملاكمة     مرافق االحتجاز أطفاالً  تستقبل  
ولتـوقي  .  مشردين، إضافة إىل أطفال مصابني بإعاقات عقليـة       اجلنسي، وأطفال مهملني أو   

العنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف املمارس على األطفال، أوصى املقرر اخلاص الدول              
بأن ترسم سياسة واضحة تؤكد على أنه لن ُيتساهل مع العنف اجلنسي باحملتجزين؛ وأنه لن               

 القصوى؛ وأن تتأكد من نقل مجيع األطفال من         ُيلجأ إىل الرعاية املؤسسية إال عند الضرورة      
  .مرافق احتجاز البالغني؛ وأن تنشئ آليات مستقلة وفعالة للتظلم والرصد والتحقيق

حالة الـوهن الـشديد     وحتدثت ممثلة منظمة إنقاذ الطفولة، السيدة كارلسون، عن           -١٤
فال املعنيني هبذا املوضـوع،     فعلى الرغم من العدد الكبري من األط      ". املتنقلني"اليني األطفال   مل

محايـة  اليت تتناول موضوعي    وجود هلا يف احلوارات والنقاشات        ال فإن احتياجاهتم وأصواهتم  
هؤالء األطفال، سيما من يتنقلون مبفردهم، أشد عرضة لالسـتغالل         . األطفال وهجرة البشر  

يات، بسبب وضـعهم    لكن الفتيان والفت  . واإلكراه واالحتيال والعنف، مبا فيه العنف اجلنسي      
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. عنفعما وقع هبم من     االجتماعي والتمييز حبقهم، يواجهون عقبات عندما حياولون التبليغ         
غري قانوين بسبب اهلجرة تصادفهم عقبات لاللتحاق بالتعليم        اً  فاألطفال الذين يعيشون وضع   

ي مورس  موا على العنف اجلنسي الذ     عدة ُجرِّ  بل إن أطفاالً  . وتلقي خدمات الرعاية الصحية   
  .عليهم، إضافة إىل وضع اهلجرة غري القانوين الذي يعيشونه

بأهنم مّتجـر   يف الغالب   وشددت على أن األطفال الذين يتنقلون يصنفون ويومسون           -١٥
هبم أو خمطوفون أو غري مصحوبني أو منفصلون أو مشردون أو ملتمسو جلوء أو الجئون أو                

 حلماية الطفل تتسم بالشمول وتقوم علـى        وال توجد آليات  . رّحل أو مهاجرون مستقلون   
احلقوق يف متناول مجيع األطفال املتنقلني بصرف النظر عن وضعهم يف البلد األصلي وأثنـاء               

 وأوصت واضعي السياسات بأمور منها فهم حتركات األطفال فهماً        . تنقلهم ويف بلد الوِجهة   
وتعزيز التشريعات والسياسات   أفضل واالستماع إليهم وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالكامل         

وأضافت أن احلاجة تدعو إىل فهم سلوك اجلنـاة         . للقضاء على مجيع أشكال العنف اجلنسي     
وتدعيم التحوالت االجتماعية يف املواقف والسلوكات اليت تتغاضى عن العنـف اجلنـسي             

  .طبيعياًاً بالفتيات والفتيان وتعتربه أمر
، ة املسلح اتصة لألمني العام املعنية باألطفال والرتاع     ويف اخلتام، حتدثت املمثلة اخلا      -١٦

وقالت إن العنف اجلنسي    . السيدة كوماراسوامي، عن العنف اجلنسي باألطفال يف الرتاعات       
على األطفـال إبـان     اليت ترتكب   املمارس على األطفال أحد ستة انتهاكات هي األخطار         

أداة للحرب قصد ترويـع   وأاً سلوبأوأشارت إىل أن اجلناة يستخدمون االغتصاب       . احلروب
نتيجـةً للقيمـة    اً  أيضوقد حيدث العنف اجلنسي     . السكان املستهدفني وتشريدهم وإهانتهم   

اً الرمزية املرتبطة هبذا النوع من العنف، خاصة يف احلروب اإلثنية والقبلية أو ألن احلرب غالب              
 ممكن لو كان الزعمـاء      لكن احلد من العنف اجلنسي    . ما هتيئ ظروف اإلفالت من العقاب     

  .متشددين يف التعاطي معه
وشددت املمثلة اخلاصة على أن من واجب اجملتمع الدويل، لدى مكافحتـه العنـف                -١٧

احلاجة إىل  اً  يكتفي مبعاجلة قضية املساءلة فقط بل عليه أن يتناول أيض          اجلنسي وقت احلرب، أال   
وينبغـي أن   . إدماجهم يف اجملتمـع   ادة  إىل إع ومساعدة الضحايا على التعايف من ذلك العنف،        

وينبغـي أن   . االجتماعية - تشمل اخلدمات املقدمة للناجني املساعدة القانونية والطبية والنفسية       
وأعربت عـن أملـها يف أن      .  من املساعدة الطارئة املقدمة يف الرتاعات       مهماً يكون ذلك جزءاً  

  مهماً اًجزءهذه املسألة   من  يف حاالت الرتاع     جتعل املمثلة اخلاصة اجلديدة املعنية بالعنف اجلنسي      
  .وذكّرت بأن مثة حاالت عنف بالفتيان يف بعض الرتاعات جيب معاجلتها أيضاً. من واليتها

  املناقشة العامة  - باء  
نيابة عن (، أدىل ببيان كل من ممثل أوروغواي      املشاركنييف احلوار الذي تال عروض        -١٨

، واالحتاد األورويب وكولومبيا وكوبـا      ) ومنطقة البحر الكارييب   جمموعة دول أمريكا الالتينية   
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) نيابة عن منظمة املـؤمتر اإلسـالمي      (وإيطاليا وتركيا واململكة العربية السعودية وباكستان       
وسلوفينيا واملكـسيك واألردن واليونيـسيف      ) نيابة عن جمموعة الدول العربية    (والسودان  

واالحتـاد  ) نيابة عن كندا وأستراليا ونيوزيلنـدا     (لندا  وبيالروس والصني وإندونيسيا ونيوزي   
الروسي وليتوانيا وسلوفاكيا وأوروغواي واملنظمة الدولية للفرنكوفونية وتونس والواليـات          

 وأوكرانيا وبوركينا فاسو والكامريون وزامبيـا       ةاألمريكية وكينيا والنرويج وسوري   املتحدة  
  .جمللس االستشاري حلقوق اإلنسان باملغرب ا ممثل عن أيضاًوألقى خطاباً. وترتانيا
لعنف اجلنـسي  عن اأربعة بيانات مشتركة، أحدها     باملنظمات غري احلكومية    أدلت  و  -١٩

املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واحلركة الدولية للدفاع عن   مقدم باسم    ،باألطفال احملتجزين 
الل األطفال يف املواد اإلباحية واالجتـار       األطفال، واملنظمة الدولية إلهناء بغاء األطفال واستغ      

باألطفال ألغراض جنسية، واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، واملكتب الكـاثوليكي الـدويل            
لرعاية الطفولة، واملشروع الدويل لكفالة األطفال، وشبكة املعلومات املتعلقة حبقوق الطفل،           

ات غري احلكومية التفاقية حقوق     ومنتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي، وفريق املنظم       
املشروع الدويل  قدم باسم   الثاين على االعتداءات اجلنسية يف املدارس، و      البيان  وركز  . الطفل

لكفالة األطفال، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال، واملكتب الكاثوليكي الدويل لرعايـة            
لدولية للرؤية العامليـة، واالحتـاد      الطفولة، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، واملنظمة ا       

الدويل ألرض اإلنسان، وفريق املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفـل، وأطفـال             
هولندا، واملنظمة الدولية ملساعدة األطفال، والرابطة العامليـة لأليتـام واألطفـال          - احلرب
ـ      . فرع أفريقيا  - املسيبني سي باألطفـال عقـب     وتناول البيان الثالث موضوع العنف اجلن

الكوارث الطبيعية، وأدلت به املنظمة الدولية للرؤية العاملية نيابة عن اجمللس الدويل للمـرأة،              
ومنظمة إهناء بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية واالجتار باألطفال ألغراض جنسية،            

لة األطفـال، ومنظمـة     واملكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة، واملشروع الدويل لكفا       
وركز البيان الرابع على العنف اجلنسي املمارس على األطفال         . القرى الدولية إلنقاذ الطفولة   

املتضررين من الرتاعات املسلحة، وأدىل به االحتاد الدويل إلنقاذ الطفولة نيابة عـن منتـدى               
 ومنظمة إهناء بغاء  السياسات من أجل الطفل األفريقي، واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال،         

األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية واالجتار باألطفـال ألغـراض جنـسية، واملكتـب              
الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة، وفريق املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفـل،            

 - احلربواملشروع الدويل لكفالة األطفال، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، وأطفال           
  .هولندا، واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية

. ويف أثناء احلوار، أدان مجيع املتحدثني حبزم مجيع أشكال العنف اجلنسي باألطفـال             -٢٠
إن مكافحـة   . حياة األطفال مناحي  هذا العنف مشكلة يف مجيع أرجاء العامل تؤثر يف مجيع           ف

رة جيب أن تتصدر األولويات امللحة يف جدول األعمال الدويل، وهو األمر الـذي  هذه الظاه 
ودعيت مجيع الدول إىل تدعيم جهودها والتركيز على ما يـسمى           . شدد عليه جل املتحدثني   

وأعرب عدد من املتحدثني عن قلقهم إزاء       . جذور املشكلة، خاصة الفقر، وليس املظاهر فقط      
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وشدد آخرون على   . ستخدام الشابكة يف استغالل األطفال جنسياً     زيادة االجتار باألطفال وا   
وأشري إىل أن متتـع     . قلة املعرفة بظاهرة العنف اجلنسي، سيما يف إطار األسرة، وقلة البيانات          

يكفي   ال اسبةيزال ميثل مشكلة، وأن اعتماد التشريعات املن        ال معظم األطفال حبقوق اإلنسان   
إن تنفيـذ القـوانني    .  على اتفاقية حقوق الطفل    تقريباًبلدان العامل   مجيع  ، رغم تصديق    دائماً

والسياسات الرامية إىل مكافحة العنف اجلنسي واإلفالت من العقاب أمر أساسي، وكـذلك        
  .التوعية هبذه الظاهرة

وحدد عدد من البلدان املبادرات الوطنية اليت اختذت للوقاية من العنـف اجلنـسي                -٢١
ومشلت هذه املبادرات سن تشريعات ورسم سياسات ملكافحة العنف      .  له باألطفال والتصدي 

ومحاية األطفال؛ وتشديد األحكام، مبا فيها تلك املتعلقة بالـسياحة اجلنـسية واالسـتغالل       
االعتداءات؛ وتوفري خدمات اجتماعيـة     عن  اجلنسي؛ وتوفري خدمات هاتفية جمانية لإلبالغ       

كز اخلاصة باألطفال ضحايا االعتداء واخلدمات اجملتمعيـة        بالقرب من املناطق املهمشة واملرا    
ودعـا كـثريون إىل   . وبرامج إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا العنف واالستغالل 

  . املستخلصة يف مكافحة العنف اجلنسي املمارس على األطفالالدروستبادل 
سني مستويات املعيشة؛   حت: ومشلت التدابري املقترحة للتصدي للعنف اجلنسي ما يلي         -٢٢

وتعزيز التضامن الدويل، مبا يف ذلك عن طريق تعزيـز التعـاون الـدويل علـى الـربامج                  
واألحباث؛ وتغيري املواقف بشأن املشكلة وتوفري مـساعدة مهنيـة تتـسم            االستراتيجيات  و

تحدثني وأشار بعض امل  . بالكفاءة للجناة والضحايا على السواء؛ وتقوية آليات الوقاية والتبليغ        
األسـباب  إىل ضرورة التغّير السلوكي واالجتماعي يف اجملتمعات احمللية، وأنه ينبغي كشف            

على إدراج بعد جنـساين يف مجيـع   اً وشددوا أيض . زيادة العنف اجلنسي واقتالعها   اجلذرية ل 
، مثل الفتيات، واألطفـال يف حـاالت الـرتاع،    اجلهود، واالهتمام بأشد الفئات استضعافاً    

وأشار عدد  . ال املشردين، واألطفال الذين تعرضوا لكوارث طبيعية، واألطفال املعاقني        واألطف
من البلدان إىل العمل اجلاري لوضع بروتوكول اختياري يلحق باتفاقية حقوق الطفـل مـن       

  .أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات
األطفال وركز متحدثون من اليونيسيف ومنظمات غري حكومية على أمهية مشاركة             -٢٣

وباخلصوص، قالت طفلة متثل املشروع الـدويل       . مكافحة العنف اجلنسي  يف سياق   ومتكينهم  
تها إحدى أفراد محلة يف     لكفالة األطفال، يف عرض أعده أطفال يصف جتربتها الشخصية بصف         

  . أمر ممكن توقي العنف اجلنسي يف املدارسغانا، إن
ور جملس حقوق اإلنسان ودور عمليـة       ومشلت املسائل املعروضة قضايا من قبيل د        -٢٤

االستعراض الدوري الشامل يف مكافحة العنف اجلنسي؛ وأوجه التآزر املمكنـة يف اجلهـود       
دراسة األمم املتحـدة بـشأن      "اهلادفة إىل التصدي للعنف اجلنسي؛ وتنفيذ الدول توصيات         

نـف يف الوسـط     تغلب علـى الع   ؛ وتدابري الوقاية الفعالة؛ وحتديات ال     "العنف ضد األطفال  
  .وكيفية أخذ آراء األطفال يف شىت الربامج والسياسات يف احلسبان؛ العائلي
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وبّين املشاركون يف احللقتني، يف ردودهم ومالحظاهتم اخلتامية على السواء، أمهيـة              -٢٥
التعاون الدويل وضرورة أن ينسق اجملتمع الدويل جهود اجملتمع املدين واحلكومات واألطفـال          

وشددوا على أن عملية االستعراض الدوري      .  املستوى احمللي إىل املستوى العاملي     أنفسهم من 
يف مكافحة العنف اجلنسي عن طريق تشجيع الدول   اً  مهماً  أن تؤدي دور  أيضاً  الشامل ميكنها   

وتعد األسرة أول   . وتسهر على متابعتها  قاطعة  موضوع االستعراض على أن تقطع التزامات       
هم توعية املهنيني املعنيني باملوضوع وحتقيق الشفافية وتوفري خـدمات          ومن امل . جمال للوقاية 

وسلط عدد قليـل مـن      . األشد عرضة لشىت أنواع االعتداء    سيما    ال ألطفالاخاصة ودعم   
املشاركني الضوء على ضرورة وجود آليات لإلبالغ آمنة ويف املتناول، ووضع إجراء لتقدمي             

. نة حقوق الطفل إىل التجاوزات اليت متس حقوق الطفـل         البالغات يرمي إىل توجيه انتباه جل     
. وأشري إىل أن من بني جذور العنف اجلنسي البنيات األبوية ومكانة املـرأة ودورة العنـف               

االجتماعية املناسبة يف اجملتمعات احمللية ومتتينها،      املعايري  أن مما قد يسهم يف احلل محاية        كر  ذُو
اً على أنه ميكن االستفادة كـثري     جرى التشديد   و. الفاعلةإضافة إىل تدعيم مشاركة األطفال      

  .من املمارسات السليمة يف مجيع أحناء العامل

  الوقاية والعالج: محاية الفتيان والفتيات من العنف اجلنسي  - ثالثاً  

  املالحظات والبيانات االستهاللية للمشاركني يف احللقتني  - ألف  
: محاية الفتيان والفتيات من العنف اجلنسي "وع  ملوضفترة بعد الظهر    ُخصصت حلقة     -٢٦

بوينيت، عضو جلنة حقوق      ال وشارك يف احللقة كل من سوزانا فيالران دي       ". الوقاية والعالج 
يف اليونيسيف؛ " تنمية قدرات املراهقني ومشاركتهم"الطفل؛ وفكتور كارونان، رئيس وحدة   

طفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية؛       وجناة معالّ جميد، املقررة اخلاصة املعنية ببيع األ       
بوليتشيو، نائبة األمني العام جمللس أوروبا؛ وإليانا ريستريبو، نائبـة مـدير             - ومود دي بور  

  ".خطة كولومبيا"
وافتتح االجتماع إبراهيم سالمة، مدير شعبة معاهدات حقوق اإلنسان يف املفوضية             -٢٧

أكثر طرق احلد   هو  إىل أن استثمار اجلهود واملوارد يف الوقاية        السامية حلقوق اإلنسان فأشار     
ومن األساسي لتوقي العنف اجلنسي باألطفال والتصدي       . من العنف اجلنسي باألطفال فاعلية    

له انتهاج هنج جامع ينطوي على سياسات وبرامج وخطط شاملة لقطاعات عدة، إضافة إىل              
 موثوق هبا للمساعدة على إذكـاء الـوعي         ومن التدابري األخرى مجع بيانات    . خطط عمل 

 لقياس آثارها؛ والتحقيق    باملشكلة ووضع تدابري فعالة؛ واستعمال مؤشرات معترف هبا عاملياً        
يف حاالت العنف اجلنسي املمارس على األطفال باستعمال إجـراءات تراعـي األطفـال،              

ا ضـحايا؛ وتيـسري     واستحداث إجراءات قضائية مالئمة لألطفال ملنع تكرار وقوع الضحاي        
  .املراعية لألطفالسبل استفادة األطفال من آليات املشورة والشكوى واإلبالغ 
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ستركز على جهود اجملتمع الدويل     فترة بعد الظهر    وأشار السيد سالمة إىل أن حلقة         -٢٨
لتنفيذ أهداف ومرامي إعالن وخطة عمل ريو دي جانريو ملنع ووقف االستغالل اجلنـسي              

وشدد باخلصوص على أمهية ضـمان املـشاركة التامـة          ). إعالن ريو (اهقني  لألطفال واملر 
 لألطفال أنفسهم يف مجيع استراتيجيات وتدابري منع العنف والتصدي لـه ورصـده طبقـاً              

  . من اتفاقية حقوق الطفل١٢ للمادة
وقالت السيدة فيالران، عضو جلنة حقوق الطفل، يف العرض الذي قدمته عن سبل               -٢٩

لوطنية واإلقليمية والدولية الفعالة، إن على تلك التدابري أن تسد الفجـوة بـني              االنتصاف ا 
وأشارت إىل أن اللجنة، لدى استعراضها القوانني احملليـة للـدول،      . واملمارسات السياسات

لكن، على الصعيد الـدويل،     . الحظت عدم وجود تعريف موحد للعنف اجلنسي باألطفال       
 األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلـدان األمريكيـة         تصف السوابق القضائية للمحكمة   

حلقوق اإلنسان وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان العنف اجلنسي بأنه تعذيب، يف حني             
دراسة األمم املتحدة بشأن    "وحددت  . يعتربه القانون اجلنائي الدويل بأنه جرمية حبق اإلنسانية       

ساسية اليت ينبغي مراعاهتا عند اعتماد تدابري للوقايـة          اجلوانب األ  أيضاً" العنف ضد األطفال  
وعلى هذا، شددت على ضرورة النظر إىل مجيع األطر الدولية القائمة عند وضـع              . واحلماية

  .صكوك قانونية جديدة
 مـن تـدابري الوقايـة       عدداًأيضاً  وشددت السيدة فيالران على أن اللجنة حددت          -٣٠

، مثل احلد األدىن القانوين لسن الزواج واملسؤولية اجلنائية         قانونيةواحلماية مشلت إصالحات    
واملوافقة اجلنسية، والسن القانونية الدنيا للحصول على اخلـدمات الـصحية دون موافقـة              
الوالدين؛ وسياسات عامة وخطط وطنية ذات أهداف واضحة ومـوارد كافيـة؛ وتـدابري              

اجلنسي؛ وضمان حـق الطفـل يف أن        التصدي للمعتقدات الثقافية اليت تتغاضى عن العنف        
يستمع إليه؛ ووضع نظم معلومات تصنَّف بياناهتا؛ وإعطاء األولوية لتدابري الوقاية عن طريق             

  .تعليم األطفال ومتكينهم؛ واعتماد تدابري ُتجنب األطفال الوقوع ضحايا جمدداً
 األطفال  وأشار ممثل اليونيسيف، السيد كارونان، يف العرض الذي قدمه عن متكني            -٣١

حتظى باالهتمام وطي الكتمان،      ال  إىل أن العنف اجلنسي باألطفال يظل قضية       ،ومشاركتهم
. مـؤخراً  ومل يصبح حجم املشكلة يسترعي اهتمام واضعي السياسات وعامـة النـاس إال            

وضرب بعض األمثلة عن مبادرات يقودها أطفال ملكافحة العنـف اجلنـسي باألطفـال يف            
وأكد يف هذا الصدد على أن معايري املمارسات عن مـشاركة           . غالديشواهلند وبن كمبوديا  

للمـشاركة، ومـشاركة    اً  أخالقياً  األطفال يف مكافحة العنف اجلنسي ينبغي أن تشمل هنج        
للمتابعة والتقييم لرصد التقدم وتقيـيم        فعاالًاً  مناسبة وطوعية، وبيئة مالئمة لألطفال، ونظام     

م كالمه بتركيز الضوء على أن األطفال أنفسهم هم أفـضل           واختت. نتائج املشاركة وآثارها  
اً أنصار مكافحة العنف اجلنسي؛ وأن املبادرات اليت يقودها األطفال ينبغي أن تـصبح جـزء       

يتجزأ من السياسات وآليات احلماية ملكافحة العنف اجلنسي املمارس عليهم؛ وأن مجيـع              ال
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ع دابره جيب أن تضع مصاحل الطفل العليـا يف  اجلهود اهلادفة إىل احلد من العنف اجلنسي وقط  
  .األطفال ومتكينهماالسترشاد أساساً مببدأي إشراك الصميم، و

أما املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، جناة               -٣٢
ىل أن استغالل   معالّ جميد، فأشارت، يف معرض حديثها عن متابعة مؤمتر ريو وخطة عمله، إ            

االجتـار والـسياحة اجلنـسية،     و) اإلنترنت(عن طريق الشابكة    ،  األطفال واملراهقني جنسياً  
. يف مكافحة هـذه الظـاهرة     يتعاظم رغم التقدم الكبري الذي حتقق       والتكنولوجيات اجلديدة   

والحظت، لدى إشارهتا إىل تنفيذ خطة عمل ريو، أن مجيع الدول مل تصدق بعد على عدد                
حتدد  لصكوك الدولية واإلقليمية املتصلة باملوضوع؛ وأن بعض املتون القانونية الوطنية مل          من ا 

 هي جّرمتـها؛ وأن بعـض البلـدان        بوضوح مجيع أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال وال      
توجد فيها آليات ميكن لألطفال أن يلجأوا إليها لإلبالغ عن حاالت االستغالل اجلنسي،              ال
بذل املزيد من اجلهود لوضع استراتيجيات مشتركة بني القطاعات وداخل          عني  يتيزال    ال أنهو

القطاعات لتعزيز خدمات احلماية الوطنية أو استحداث أخرى قصد توفري الدعم االقتصادي            
  .ضحايا العنف اجلنسي وعائالهتمميع والنفساين ووسائل إعادة االندماج االجتماعي جل

ة معالّ جميد مشاركة األطفـال املنتظمـة يف بـرامج           السيدتؤيد  وعالوة على ذلك،      -٣٣
؛ الوعي ألن األطفال ليسوا ضحايا االستغالل اجلنسي فقط، بل هم جزء من احلل أيضاً              إذكاء

واجملال مفتوح لتبادل املعلومات وتقدمي املساعدة التقنية للبلدان النامية خبصوص آليات تيـسري             
وقد اعتمدت بعض الشركات برامج يف جمال       . لدويلالتنسيق على الصعيد الوطين واإلقليمي وا     

وينبغي توسيع نطاق هذه املبادرات لتشمل شركات تعمل يف جمـاالت           . املسؤولية االجتماعية 
ويف اخلتام، ورغم اجلهود املبذولة يف بلدان عـدة         . ووسائل اإلعالم والترفيه  اإلنترنت  السياحة و 

  .اجملالل املزيد وتكثيف التعاون يف هذا ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال، ينبغي بذ
بوليتشيو، إن مـن     - وقالت نائبة األمني العام جمللس أوروبا، السيدة مود دي بور           -٣٤

خدمات كافية تالئمهم وآليات تؤّمن هلم   من  األطفال  ادة  فاستواجب كل شخص أن يضمن      
وعّددت التدابري الـيت    . سي للعنف اجلن  ةناسبسبل االستجابة امل  احلماية وتدابري وقاية فعالة و    

اختذها جملس أوروبا للتعاطي مع هذه القضية، منها وضع اتفاقية تشمل مجيع أشكال العنف              
؛ وتقدمي إرشادات للبلدان لوضع استراتيجياهتا الوطنية املتكاملـة         )اتفاقية النزارويت (اجلنسي  

ت، منـها اخلـدمات     حلماية األطفال من العنف؛ واألخذ حبقوق األطفال يف عدد من اجملاال          
يف االجتماعية املراعية لألطفال والصحة، إضافة إىل مشاركة األطفال؛ واالستعداد لشن محلة            

إن اتفاقية جملس أوروبا بشأن .  ملكافحة العنف اجلنسي باألطفال٢٠١٠ يف عام اأوروبعموم  
صك دويل ملزم   ) اتفاقية النزارويت (محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي        

مث إن املبادئ التوجيهية للسياسات بـشأن       . ميكن للبلدان غري األوروبية التصديق عليه     اً  قانون
االستراتيجيات الوطنية املتكاملة حلماية األطفال من العنف تشجع على وضع إطـار وطـين              

 بتقدمي حملة عـن واختتمت حديثها  . جامع للحفاظ على حقوق األطفال ومحايتهم من العنف       
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العمل الذي اضطلع به جملس أوروبا لتحديد اخلدمات املالئمة لألطفال، خاصـة يف جمـال               
  .العدل واخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية، ومشاركة األطفال

، إليانا ريستريبو، أن التصدي للعنـف اجلنـسي         "خطة كولومبيا "وترى نائبة مدير      -٣٥
ومتـس  .  واألمناط واملتغريات الثقافية يف االعتبار     يتطلب إجياد ثقافة للحماية تؤخذ فيها القيم      

حيث تشارك الدولة واجملتمع املدين واجملتمعات احمللي        احلاجة إىل النظر يف إحداث حتول ثقايف      
وألقت الضوء علـى    . ومستقالً  شامالً  واألسر واألطفال يف وضع املبادرات والتدخل تدخالً      

وعلى وسائل اإلعـالم    . من خالل التوعية  اً  تماعية أيض أمهية التأثري يف الثقافة والعالقات االج     
وأشارت إىل أن خطـة كولومبيـا       . السكان وتغيري الثقافات  تساهم يف تعليم    اجلماهريي أن   

 إعالمي يف السنوات األخرية فساعدهتم على فهم حقوق األطفال وأسهمت           ١ ٠٠٠ دربت
  .يف وعي الصحافة بقضية العنف اجلنسي

أن من الضروري تعزيز قدرات خمتلـف اجلهـات         اً  يستريبو أيض وأضافت السيدة ر    -٣٦
وعلى خمتلف املؤسسات احلكومية اليت تعـاجل هـذه   . الفاعلة يف جمال احلماية والتفاعل معها  

تكـون مبثابـة    ومن املهم االضطالع بأنشطة     . القضية أن تتفاعل وتنسق األعمال فيما بينها      
وعالوة على ذلك، مـن     . ات تأثري حمدود   قطاعية ذ  خططك متداخلة ومتكاملة وليس     خطط

ومن األمثلة على . املهم البحث عن حلفاء جدد إلقامة شبكات محاية، مبا فيها القطاع اخلاص
وقد تعهد املـصرف    ). املصرف الريفي (ذلك التحالف بني خطة كولومبيا وبانكو أغراريو        

بائنه أصـحاب    موظف على وقاية األطفال من العنف اجلنسي وتدريب ز         ٥ ٠٠٠ بتدريب
 يف املائة من بلديات كولومبيا بواسطة       ٨٨وسيشمل هذا التحالف    . االئتمانات البالغة الصغر  

وخلصت . وتعد برامج توقي العنف يف املدارس أساسية أيضاً.  فرع٩٠٠ فروعه البالغ عددها
ة أنفسهم  فاعلني يف محايايصبحوبإمكاهنم أيضاً أن ا إىل القول إن األطفال ممثلة خطة كولومبي  

، املخاطر املتعلقة بالعنف اجلنـسي    ومواجهة  لو أتيحت هلم برامج تدريبية تسمح هلم بتحديد         
وقد استطاعت خطة كولومبيا يف الواقع أن       . ابتداء من سن الطفولة ويف مجيع مراحل حياهتم       

تثبت أن تلك الربامج قادرة على تقليص الفجوات اليت أحدثتها، يف مجلة أمور، ظروف مثل               
  .لبيئة واألسرة والفقرا

  املناقشة العامة  - باء  
نيابة ( كل من إسبانيا     وممثلحتدث  ،  فترة بعد الظهر  احلوار الذي تال عروض     أثناء  ويف    -٣٧

وباراغواي والسنغال وسلوفاكيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وبلجيكـا        ) عن االحتاد األورويب  
وكولومبيـا وقطـر    ) عن موريشيوس اً  يضنيابة أ (وبريو وهولندا وليتوانيا واملغرب وملديف      

ومجهورية كوريا والنرويج وباكستان والربازيل واجلزائر وإندونيـسيا وبولنـدا والربتغـال            
نيابة عن السوق املشتركة لبلـدان املخـروط        (واإلمارات العربية املتحدة واهلند واألرجنتني      

كرسي الرسويل وبنما وسلوفينيا    وبنغالديش وكوستاريكا واليابان وفنلندا وتايلند وال     ) اجلنويب
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ممثل منظمة إهناء بغـاء     اً  ومن املتحدثني أيض  . ومجهورية إيران اإلسالمية وليختنشتاين ومصر    
منظمة إهناء بغـاء     (األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية واالجتار باألطفال ألغراض جنسية        

  .)األطفال الدولية
رائم اجلنسية تقع يف كل مكان يف العـامل وأن          على أن اجل  اً  واتفق املتحدثون عموم    -٣٨

واتفق معظم املتحدثني على أن مـن       . ميكن تربيره بأي حال من األحوال       ال العنف باألطفال 
األساسي التركيز على الوقاية؛ ولفت أحدهم االنتباه إىل أنه ميكن توقي العنـف اجلنـسي               

األخطار  من نيتحدثالعديد من املوحذر . باألطفال مىت احُترمت املعايري االجتماعية والقانونية 
استعمال التكنولوجيات اجلديدة، وكذا احلركية الشديدة مـن حيـث األسـفار            املرتبطة ب 
بد من مكافحة استغالل األطفال عن طريـق تـدعيم اجلهـود              ال وباخلصوص،. والسياحة
تعلقة حبقوق  على استمرار وجود هوة سحيقة بني السياسات امل       اً  وُسلط الضوء أيض  . املشتركة

األطفال وتنفيذها، وعلى أن التعاون بني الدولة والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكوميـة             
ودعيت الدول اليت مل تصدق بعد على االتفاقيـة         . وغريها من الشركاء يكتسي أمهية حامسة     
  .والربوتوكولني امللحقني هبا أن تفعل ذلك

اختذت والسياسات اليت وضعت علـى الـصعيد        لتدابري اليت   ا عدد من البلدان  وبّين    -٣٩
الوطين، مبا فيها سن تشريعات ورسم سياسات ووضع خطط عمل حمددة؛ وواجب تقـدمي              

 محالت توعية وإعالم؛ وإنشاء وحدات شرطة       إطالقتقارير عن العنف اجلنسي باألطفال؛ و     
ملني مع القّصر؛   خاصة تعاجل هذه القضية؛ والتعاون مع زعماء الطوائف الدينية؛ وتدريب العا          

واستحداث خطوط هاتفية جمانية؛ ووضع برامج لتعليم األطفال كيف حيمون أنفسهم مـن             
خماطر الشابكة وغريها من التكنولوجيات اجلديدة؛ واستعمال تكنولوجيات املعلومات إلذكاء 

أوا إىل  الوعي باجلرائم اجلنسية والوقاية منها؛ واألحكام القانونية اليت تسمح لألطفال بأن يلج           
مجيع الكيانات احلكومية للمطالبة حبماية حقوقهم دون أن يرافقهم ممثل قـانوين؛ وإنـشاء              
مراكز للدفاع عن األطفال؛ وختصيص أموال لضحايا العنف اجلنسي؛ وجترمي مجيع أشـكال             
العنف باألطفال؛ وتشديد العقوبات على مرتكيب اجلرائم اجلنسية؛ وجترمي االعتداء اجلنـسي            

  .إىل خطط العمل اليت اعتمدت على املستوى اإلقليمياً وأشري أيض. طفال يف اخلارجعلى األ
حتديد األسباب اجلذرية املؤدية إىل     : ومن التدابري املقترحة للقضاء على العنف ما يلي         -٤٠

العنف اجلنسي باألطفال؛ وابتكار استراتيجيات وقائية جمدية وتنفيذها؛ ووضـع سياسـات            
ينبـذ  األطفال وتدعيمها وإنفاذها؛ وتوعية الناس باملشكلة؛ وإنشاء جمتمع         وقوانني عن محاية    

؛ وتعزيز األساليب اإلجيابية يف تنشئة الطفل؛ وإشراك األطفال يف الوقايـة والعـالج؛              العنف
. وإجياد بيئة تسمح لألطفال بأن يكونوا واثقني من أنفسهم ولديهم القدرة علـى التحمـل              

نطاق واليات األمم املتحدة وبني املؤسسات من شأنه أن يضمن          وُشدد على أن التنسيق على      
أن يكون  وينبغي  . التصدي املمنهج للعنف اجلنسي باألطفال جبميع أشكاله ويف مجيع سياقاته         
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على أن يكونوا قادرين    ألطفال بدورهم قادرين على الضغط بغية احلصول على تعويضات و         ا
  .خماطبة السلطات احلكومية مباشرة

أمثلة على مشاركة األطفال يف مكافحـة العنـف         املطروحة  أهم األسئلة   اولت  تنو  -٤١
؛ عمومعلى وجه ال  هناك تعريف موحد للعنف اجلنسي باألطفال ميكن تطبيقه         هل  اجلنسي؛ و 

ودور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف محاية األطفال؛ وطرائق تعزيز عمليات تقـدمي   
وقـد  . ي حاالت العنف اجلنسي املمارس علـى األطفـال        قصد توق اً   ودولي الشكاوى حملياً 

استفسرت العديد من الدول عن أفضل املمارسات يف جمال وقاية األطفال من العنف اجلنسي              
  .ومحايتهم منه

وشدد املشاركون يف احللقتني، يف ردودهم ومالحظاهتم اخلتامية، على أن من املهـم،               -٤٢
لى وليس من أسفل واالضطالع بأنشطة الوقايـة مبعيـة          يف جمال الوقاية، معاجلة األمور من أع      

يف التحكم  اً  ومن العناصر املهمة أيض   . األسر واملدارس، حيث تقع جل مشاكل العنف اجلنسي       
وُشدد على ضرورة تغيري العقليات، لكن هذه العملية        . يف املخاطر برامج احلماية الذاتية لألطفال     

بسبب عدم وجـود    اً   هنج جامع مانع حقيقةً وذلك أساس      وأشري إىل انعدام  . طويالًاً  تستلزم وقت 
وأشري إىل اتفاقية النزارويت، وهي اتفاقيـة ميكـن         . مفهوم واضح للظاهرة ألهنا تتغري باستمرار     

للدول غري األوروبية التصديق عليها، بوصفها الصك الوحيد الذي يشمل مجيع أشكال العنف             
الـشكاوى،  بوفيما يتعلـق   . ور التعريف الشامل  اجلنسي باألطفال، ومن مث ميكنها أن تؤدي د       

بروتوكول اختياري للبالغـات الفرديـة   اعتماد سلط عدد من املشاركني الضوء على ضرورة     
، باجلانب املتعلق بالطلـب   وُشدد على عدم وجود اهتمام كاف       . باتفاقية حقوق الطفل  يلحق  

. وطين والدويل على السواء   وهو سبب جذري يف حد ذاته وأمر ينبغي معاجلته على املستوى ال           
. يف مكافحة العنف اجلنسي   كشركاء متساوين   ومثة اتفاق على أنه ينبغي معاملة األطفال معاملة         

  .وألقي الضوء يف هذا الصدد على األدوار اإلجيابية والسلبية لوسائل اإلعالم

        


