
ՔաղաՔներ և 
տարածաշրջաններ. 

երեխաների 
հանդեպ սեռական 

բռնության
դադարեցման 

դաշնագիր

կոնգրեսի ավանդը  
եվրոպայի խորհրդի

հինգից մեկԸ  
քարոզարշավին

Toolkit

 

համաձայն առկա գնահատումների՝ եվրոպայում հինգ երեխայից մեկը դառնում է որևէ ձևով 
կատարվող սեռական բռնության զոհ, ինչպիսին են, օրինակ, արյունապղծությունը, 
պոռնոգրաֆիան, մարմնավաճառությունը, մարդկանց թրաֆիքինգը, կոռուպցիան, սեռական 
հարաբերությունների առաջարկությունը համացանցի միջոցով, սեռական շահագործումը կամ 
սեռական բռնությունը: խնդրի ծավալները գիտակցելով՝ եվրոպայի խորհուրդը 2010թ 
մեկնարկեց հինգից մեկԸ քարոզարշավը բարձրացնելու համար յուրաքանչյուրի 
իրազեկվածության աստիճանը՝ երեխաների, ծնողների և նրանց, ովքեր շփվում են երեխաների 
հետ և աջակցելու եվրոպայի խորհրդի 47 անդամ և այլ պետությունների կողմից սեռական 
շահագործումից և սեռական բռնությունից երեխաների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 
վավերացմանը և իրականացմանը, որը հայտնի է նաև որպես Լանզարոտեի կոնվենցիա: 

տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունները, ազգային կառավարությունների հետ 
համատեղ, կրում են քաղաքացիների մարդու իրավունքների իրականացման և 
պաշտպանության հիմնական պատասխանատվությունը, որը ներառում է իրենց տարածքում 
բնակվող երեխաների և երիտասարդների անվտանգության և բարեկեցության ապահովումն ու 
խթանումը: սեռական բռնության և սեռական չարաշահման զոհերին օգնելու համար 
անհրաժեշտ ծառայությունները հիմնականում տրամադրվում են տեղական մակարդակում: սա 
նաև այն մակարդակն է, որտեղ կանխարգելիչ և իրազեկվածությունը բարձրացնող 
միջոցառումները կարող են ամենաարդյունավետը լինել: հետևաբար, երեխաների հանդեպ 
սեռական բռնությունը դադարեցնելու պայքարի առաջնային գծում գտնվում են տեղական և 
տարածաշրջանային իշխանությունները և հենց նրանք էլ պետք է զարգացնեն և իրականացնեն 
գործողության պլանները և ռազմավարությունները՝ դրանցով զբաղվելու և հետագա դեպքերը 
կանխելու համար:  

եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսը մշակել է 
երեխաների հանդեպ սեռական բռնության դադարեցման քաղաքների և տարածաշրջանների 
այս դաշնագիրը՝ ուղղորդելու համար իշխանությունների գործողությունները սեռական 
շահագործման և բռնության դեմ մղվող պայքարում: այն ներառում է տեղական և 
տարածաշրջանային մակարդակում իրականացվելիք գործնական նախաձեռնությունների և 
քաղաքական միջոցառումների մի ցանկ՝ ստեղծելու համար երեխայի հանդեպ բարյացակամ 
ծառայություններ, պաշտպանելու երեխաներին և օգնելու կանխել սեռական բռնությունը 
համայնքի շրջանակներում:
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եվրոպայի խորհուրդը, որը որպես քաղաքական կազմակերպություն հիմնվել է 1949 
թվականին, աշխատում է աջակցել ժողովրդավարությանը և մարդու իրավունքներին 
ամբողջ մայրցամաքում: այն նաև մշակում է համընդհանուր պատասխաններ իր 47 
անդամ պետություններում առկա սոցիալական, մշակութային և իրավական 
մարտահրավերներին: եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային 
իշխանությունների կոնգրեսը ներկայացնում է տեղական և տարածաշրջանային 
իշխանությունները և խթանում ժողովրդավարությունը բնակչության լայն 
զանգվածներում: այն ունի երկու պալատ՝ տեղական իշխանությունների պալատ և 
տարածաշրջանների պալատ և համախմբում է 318 լիիրավ և 318 փոխարինող 
անդամների, որոնք ներկայացնում են ավելի քան 200 000 եվրոպական տարածքային 
համայնքներ:
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