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االستعراضات الوطنية الطوعية
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كيف االضاءة على الممارسات الواعدة
للقضاء على العنف ضد األطفال
مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني

بالعنف ضد األطفال
violenceagainstchildren.un.org

ال مبرر للعنف
يمكن تفادي جميع أشكال العنف ضد األطفال

مقدمة

حماية األطفال من العنف هي في صلب اتفاقية حقوق الطفل،

والتزام على الدول األعضاء الوفاء به .ومع بدء عقد العمل لتحقيق

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  ،2030تتالقى المجتمعات في

جميع أنحاء العالم على بذل جهود دؤوبة لإلسراع في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .وسيساعد تحقيق هذه األهداف على الحد من

مخاطر تعرض األطفال في حياتهم للعنف ،وعلى تقديم استجابات

فعالة للضحايا .أما اإلخفاق في تحقيق مقاصد التنمية المستدامة

ّ
فيقوض التقدم
المتصلة بالعنف ضد األطفال ،وال سيما المقصد ،16-2

نجاة معال مجيد
الممثلة الخاصة لألمين العام
المعنية بالعنف ضد األطفال

االجتماعي واالقتصادي في جميع أبعاد خطة التنمية المستدامة لعام
.2030

ويتيح االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين إلنشاء األمم
ً
التزاما بواقع
المتحدة ،في عام  ،2020فرصة فريدة لتجديد الزخم

يصون حق كل طفل في حياة تخلو من العنف .ويتعيَّ ن على المجتمع
الدولي أن يضع قضايا األطفال في صلب مناقشاته ،وأن يتيح لهم

مشاركة فاعلة في اتخاذ القرارات التي تشكل عالمهم.
أهداف التنمية المستدامة والعنف ضد األطفال

تعنى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحياة األطفال

بطريقة أو بأخرى .فدوافع العنف ضد األطفال هي وليدة مجموعة
ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية .وتهدف هذه

المذكرة إلى دعم الدول األعضاء في إعداد استعراضاتها الوطنية

الطوعية من خالل إبراز الصلة الوثيقة بين أهداف التنمية المستدامة
والقضاء على العنف ضد األطفال .وتشجع الدول األعضاء على
استخدام تقاريرها الوطنية لإلبالغ عن الممارسات والمبادرات

الواعدة ،التي تبيّ ن إمكانية تفادي جميع أشكال العنف ضد األطفال.

فخطة التنمية المستدامة لعام  2030تضم مقاصد تدعو إلى القضاء

على مختلف أشكال العنف ضد األطفال ،وأخرى تعالج دوافع العنف.

فالفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغيُّ ر المناخ والكوارث الطبيعية
والتمييز االجتماعيّ ،
ّ
لشتى
كلها عوامل تزيد من تعرض األطفال

أشكال العنف ،بما في ذلك االتجار بالبشر.

ُ
ﻛ�ﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ
ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ُ

ترجمة هذه الوثيقة وإخراجها باللغة العربية ,اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

تهيئة بيئة آمنة وشاملة ومؤازرة
لجميع األطفال!
دوافــع العنف ضد األطفال ومخاطر
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المقاصد
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عام 2030
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ً
هدفا من أهداف التنمية المستدامة
لن يتحقق11
تنته كل أشكال العنف ضد األطفال!
الـ 17ما لم ِ

مقاصد أهداف التنمية المستدامة ذات
الصلة المباشرة بالعنف ضد األطفال
القضاء على جميع أشكال العنف ضد األطفال
 1-16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان.
 2-16إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم.

معينة من العنف
أشكال
ّ
التنمر
العنف في المدارس وعنف األقران ،وال سيما
ُّ
 - 4أ بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع مستوى

المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.

العنف ضد النساء والفتيات
 1-5القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
 2-5القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص؛

بما في ذلك االتجار واالستغالل الجنسي وغيره من أنواع االستغالل.

الممارسات الضارة
 3-5القضاء على جميع الممارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

عمل األطفال
الس ْخرة ،وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر ،وضمان
 7-8اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على ُ

حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال ،بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود ،وإنهاء عمل
األطفال بجميع أشكاله ،بحلول عام .2025

مقاصد أهداف التنمية المستدامة التي تتناول
دوافع العنف ضد األطفال ومخاطر التعرض له
الفقر والجوع والصحة والمياه والصرف الصحي
 1-1القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين.

ً
وفقا
 2-1تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده

للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل.
 3-1تنفيذ ُن ُظم وطنية مالئمة للحماية االجتماعية وتدابير للجميع.

 1-2القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،بمن فيهم
الر َّ
ُ
ضع ،على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذي طوال العام.

ً
ّ
دوليا بشأن توقف
المتفق عليها
 2-2إنهاء جميع أشكال سوء التغذية ،بما في ذلك تحقيق األهداف

النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل
والمرضعات وكبار السن ،بحلول عام .2025

 2-3وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بسعي جميع البلدان إلى

بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى  12حالة وفاة لكل  1,000مولود حي ،وخفض وفيات
األطفال دون سن الخامسة على األقل إلى  25حالة وفاة لكل  1,000مولود حي.

 3-3القضاء على أوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ،ومكافحة االلتهاب الكبدي

الوبائي ،واألمراض المنقولة بالمياه ،واألمراض المعدية األخرى.

 4-3خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعالج وتعزيز

الصحة والسالمة العقلية.

 5-3تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة ،بما في ذلك تعاطي المخدرات وتناول الكحول على

نحو يضر بالصحة ،وعالج ذلك.

 6-3خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف.
 7-3ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك خدمات ومعلومات

تنظيم األسرة والتثقيف بشأنها ،وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية.

 8-3تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على

خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة ،وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات األساسية
المأمونة والجيّ دة والفعالة والميسورة التكلفة.

 1-6تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة.
 2-6تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ،وإنهاء التغوط

في العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في أوضاع هشة.

مقاصد أهداف التنمية المستدامة التي تتناول
دوافع العنف ضد األطفال ومخاطر التعرض له
التعليم
ّ
يتمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّ د يؤدي إلى
 1-4ضمان أن

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة.

 2-4كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في

مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي.

 5-4القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم ،وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات

التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ،بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأفراد الشعوب

األصلية ،واألطفال الذين يعيشون في ظروف هشة.
ّ
المتعلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة ،بما في ذلك
 7-4كفالة أن يكتسب جميع

جملة أمور منها التعليم لتحقيق التنمية المستدامةّ ،
واتباع أساليب العيش المستدامة ،وحقوق اإلنسان،
َ
والمساواة بين الجنسين ،والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف ،والمواطنة العالمية ،وتقدير التنوع

الثقافي ،وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.

المساواة بين الجنسين
 1-5القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

البيئة اآلمنة
  - 4أ بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال ،وذوي اإلعاقة ،والفروق بين الجنسين ،ورفع مستوى المرافق التعليمية

القائمة ،وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع.

 1-11كفالة حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة ،ورفع مستوى األحياء الفقيرة.
ُ
ويسهل الوصول إليها ومستدامة ،وتحسين
 2-11توفير إمكانية وصول الجميع إلى ُن ُظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة
ً
وخاصة بتوسيع نطاق النقل العام ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في
السالمة على الطرق،
ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.

 5-11تحقيق انخفاض كبير في عدد الوفيات وعدد األشخاص المتأثرين ،وانخفاض كبير في الخسائر االقتصادية
المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ،مع
التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة.

 7-11توفير ُسبُل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها ،وال سيما
بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 4-16الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز استرداد األصول المسروقة وإعادتها

ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.

مقاصد أهداف التنمية المستدامة التي تتناول
دوافع العنف ضد األطفال ومخاطر التعرض له
الهجرة والمساواة واإلدماج
 2-10تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع.
َّ
ُّ
منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية ،بطرق منها
وتنقل األشخاص على نحو
 7-10تيسير الهجرة

تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة.

العمل المناخي
 3-13تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية بشأن التخفيف من تغيُّ ر المناخ،
والتكيُّ ف معه ،والحد من أثره واإلنذار المبكر به.

العدالة لألطفال
 3-16تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ،وكفالــة تكافــؤ الفــرص لوصــول
الجميــع إلــى العدالة.

المشاركة
 7-16كفالة اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على

جميع المستويات.

الحق في الهوية
 9-16توفير هوية قانونية للجميع ،بما في ذلك تسجيل المواليد.

خطــوات إلعالء صوت األطفال

ال عنف ضد
األطفال
بحلول عام
2030

في االســتعراضات الوطنية الطوعية

تحديد مجاالت اإلبالغ

تحديد الكيان الحكومي

تحديد الكيان الحكومي المسؤول عن مشاركة األطفال
في االستعراضات الوطنية الطوعية .ويمكن أن ُتناط

ُتعنى جميع أهداف التنمية المستدامة برفاه األطفال.
ً
هدفا من أهداف التنمية المستدامة الـ  17تتعلق
12

المسؤولية عن سالمة األطفال بوزارات ودوائر شتى،

بالعنف ضد األطفال.

يجب أن تشارك جميعها في المناقشة.

تحديد جهة االتصال

تحديد منظمات األطفال

تحديد جهة اتصال لالتفاق على آلية للتشاور واإلبالغ

وإدراج النتائج في االستعراض الوطني الطوعي .وليس

تحديد المنظمات التي لألطفال دور فاعل فيها .وقد

األطفال ،بل تحديد المواضيع التي تكون معالجتها
ً
أساسا لتشريعات أو سياسات أو ممارسات ثابتة.

قائمة على العضوية أو غير ذلك .هل في بلدكم مبادرات

الهدف من التشاور مجرد االتفاق على قائمة بمطالب

تكون هذه المنظمات محلية أو وطنية أو منظمات

يقودها األطفال على مسار تنفيذ خطة عام 2030؟

اإلبالغ عن النتائج
أ)

إدراج شواغل األطفال ووجهات نظرهم وآرائهم في كل جزء من التقرير وضمن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ب) تخصيص فصل مستقل يجمع قضايا األطفال من حيث صلتها بمختلف أهداف التنمية المستدامة.
أ .في حالة العمل مع منظمات األطفال يمكن:
 )1دعوة الممثلين إلى التفاعل مع الحكومة
 )2إجراء مشاورات بين األطفال واإلبالغ عن نتائجها
ب .في حال عدم اختيار أي منظمة من منظمات األطفال ،فالبديل هو توسيع نطاق التشاور على الصعيد الوطني أو مع
عينة تمثيلية ،وتحديد طريقة لجمع آراء األطفال (من خالل استطالع ،أو مسح ،أو نشاط في المدرسة ،إلخ)

االلتزام السياسي
إطار
السياسات
العامة

هل هناك التزام سياسي
على أعلى مستويات

اإلطار
القانوني

الحكومة بالقضاء على
العنف ضد األطفال؟

هل من إطار متكامل للسياسات العامة:

هل من إطار قانوني متكامل:

 .1ينص على تنسيق قوي على الصعيدين الوطني والمحلي ،مع

 .1يحظر جميع أشكال العنف في جميع الظروف دون استثناء،

بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي في الواقع أو

آليات ثابتة للمساءلة.

في الفضاء االفتراضي ،كما يعالج اإلهمال ،واالستغالل والبيع

 .2يعالج جميع أشكال العنف في جميع الظروف ،في الواقع

واالتجار وجميع الممارسات الضارة.

وفي الفضاء االفتراضي ،بنهج يغطي جميع مراحل الحياة.

 .2ينص على الوصول إلى آليات لتقديم الشكاوى واإلبالغ آمنة

ُ .3يعنى بجميع األطفال المعرضين للمخاطر.
 .4يرتبط بالسياسات الوطنية والمحلية األخرى ذات الصلة
(مثل العنف ضد المرأة ،والصحة العامة ،والحماية
االجتماعية ،والتعليم).

ومراعية لألطفال.

ال عنف ضد
األطفال
بحلول عام
2030

 .5يشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مراحل
التصميم والتنفيذ والتقييم.

ً
ً
زمنيا ،ويخضع آلليات
أهدافا قابلة للقياس ومحددة
 .6يتضمن
ناجعة في الرصد والتقييم.

 .3ينص على اإلبالغ كواجب إلزامي ،ويكفل حماية من يقدم على
اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال.

 .4يتيــح التمــاس العدالــة علــى نحــو يراعــي األطفــال والعدالــة
بيــن الجنســين.

 .5ينص على برامج إعادة التأهيل من خالل عدالة المصالحة وعلى
بدائل عن احتجاز األطفال الذين ُيلحقون الضرر بأطفال آخرين.
 .6يوفر المساعدة القانونية المجانية ُ
وسبُل االنتصاف والجبر الفعالة.
ً
حدا إلفالت الجناة من العقاب.
 .7يضع

التقدم والممارسات الواعدة

ثمة توجيهات مفصلة لدعم الدول األعضاء في اعتماد َنهج الحقوق للقضاء على العنف ضد األطفال .وتتزايد البيّ نات
ٍ
على التدخالت وال ُن ُهج األكثر فعالية في الحد من العنف والقضاء عليه .والدول األعضاء مدعوة لتسليط الضوء على

اإلجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في هذا المجال في استعراضاتها الوطنية الطوعية .ويمكن لهذه االستعراضات
أن تتضمن معلومات عن العناصر التالية.

هل تعالج األطر القانونية والسياسات الوقاية على جميع المستويات ودوافع العنف ،بسبل منها:

 .1توطيد التنسيق على الصعيدين الوطني والمحلي وتحديد آليات ثابتة للمساءلة.

الوقاية

 .2معالجة جميع أشكال العنف في جميع الظروف ،في الواقع وفي الفضاء االفتراضي ،ب َنهج يغطي جميع مراحل الحياة.
 .3العناية بجميع األطفال المعرضين للمخاطر.
 .4ضمان اإلتساق مع السياسات الوطنية والمحلية األخرى ذات الصلة (مثل العنف ضد المرأة ،والصحة العامة ،والحماية االجتماعية ،والتعليم).
 .5إشراك جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.
ً
زمنيا ،وآليات ناجعة في الرصد والتقييم.
 .6تحديد أهداف قابلة للقياس ومحددة

هل في متناول جميع األطفال خدمات متكاملة تغطي مجاالت متعددة ،مثل الصحة الجسدية والعقلية والنفسية
وحماية الطفل والعدالة والتعليم وخدمات الرعاية االجتماعية ،وتشمل:

االستجابة

 .1آليات قوية للتعاون بين القطاعات واإلحالة وتبادل المعلومات.

 .2برامج مناسبة لتدريب ودعم المهنيين ،بما في ذلك االستثمار في القوى العاملة في مجال الرعاية االجتماعية.
 .3معايير عالية للرعاية وإدارة الحاالت ،ولمراقبة الخدمات واإلشراف عليها.
 .4خدمات شاملة ومتابعة دقيقة تلبّي االحتياجات الفورية ،وتسهم في تعافي الطفل وإعادة دمجه على األمد البعيد.

التقدم والممارسات الواعدة

ثمة توجيهات مفصلة لدعم الدول األعضاء في اعتماد َنهج الحقوق للقضاء على العنف ضد األطفال .وتتزايد البيّ نات
ٍ
على التدخالت وال ُن ُهج األكثر فعالية في الحد من العنف والقضاء عليه .والدول األعضاء مدعوة لتسليط الضوء على

اإلجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في هذا المجال في استعراضاتها الوطنية الطوعية .ويمكن لهذه االستعراضات
أن تتضمن معلومات عن العناصر التالية.

البيانات

هل ُتجمع بيانات كميّ ة ونوعيّ ة موثوقة وآنية ومفصلة عن العنف ضد األطفال ،بما في ذلك عن المخاطر

وإجراءات الحماية وعن األطفال الذين يعيشون في أوضاع خطيرة؟ هل تسترشد جميع التدخالت
بأفضل البيّ نات المتاحة؟

الميزانية

ّ
وتخصــص المــوارد الماليــة والبشــرية
هــل تحـ ّـدد كلفــة تنفيــذ اإلطــار المتكامــل للسياســات كاملـ ًـة،
والتقنيــة الالزمــة؟

المشاركة

ّ
يتضمــن إطــار السياســات ،فــي تصميمــه وتنفيــذه وتقييمــه ،مشــاركة األطفــال علــى أســس
هــل
أخالقيــة وهادفــة؟

عقد الشــراكات

هــل يصــار إلــى بنــاء أو تعزيــز شــراكات واســعة ،علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي ،تجمــع بيــن

األطفــال والســلطات العامــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمنظمــات المجتمعيــة والمنظمــات

الدينيــة واألوســاط األكاديميــة ووســائل اإلعــام ،للتصــدي للعنــف ضــد األطفــال؟ هــل تنخــرط دولتكــم

فــي شــراكات عالميــة هادفــة إلــى القضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال؟

