
 
 

 
 
 
 
 

 
 الرئيس

 
 األطفال. بحقّ العنف الجنسي  ضّد نرحب بكم في مجموعة أدوات مؤتمر السلطات المحلية واإلقليمية 

 أشكل من أشكال العنف الجنسي، وهو من أسولن حوالي طفل من أصل خمسة أطفال في أوروبا ضحية إلى أالبيانات المتوفرة  تشير
 .االعتداءأشكال من  لما قد يتعّرض له طف

 
إلى التصدي لهذه القضية بالتوعية وتعزيز سياسات  ONE in FIVEوتهدف حملة مجلس أوروبا "واحد من أصل خمسة" 

وإستراتيجيات لتزويد األطفال وأسرهم/مقدمي الرعاية لهم والحكومات والسلطات المحلية واإلقليمية، بالمعرفة واألدوات لوقاية 
داء الجنسي. ويقوم تعاون بين الدول األعضاء في مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية من العنف الجنسي واالعت تهموحماياألطفال 

 ومؤتمر السلطات المحلية واإلقليمية، لضمان إدخال تغييرات في التشريع والسياسات لحماية األطفال.
 
ب، عاملة بالتضافر مع شركاء السلطات المحلية واإلقليمية مسؤولية صون وتعزيز سالمة ورفاه األطفال والشباعاتق على ع قتو

كالقطاع الثالث والمنظمات العامة والقطاع الخاص. ويكمن التحدي بالنسبة لمدن وأقاليم أوروبا في التوعية بالقضية وبلورة وتطبيق 
 خطط عمل وإستراتيجيات قائمة على المجتمعات المحلية واالستثمار في خدمات أفضل.

 
الذي يقترح تدابير وإستراتيجيات، تتراوح بين  األطفال، بحقّ العنف الجنسي  ضدّ لمدن واألقاليم ا اً، ميثاقلقد وضع المؤتمر ميثاق

 اتوفعالة من حيث التكاليف وبين سياسات شاملة، ويمكن تطبيقها بشكل مفيد للدفع قدماً بأهداف الحملة. ومن مقترح مبادرات بسيطة
في اآلن بالفعل  موجود مثلما هولحماية األطفال، متعددة االختصاصات  مراكز التدابير أن تنشئ السلطات المحلية واإلقليمية إحدى

 عدة مدن.
 

وقد أعد المؤتمر هذه المجموعة من األدوات التي تعرض على السلطات المحلية واإلقليمية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية 
االعتداءات الجنسية وحماية الضحايا  لوقاية منوأدوات ل وغيرها من الجهات المعنية باألمر، مقترحات بسياسات وإستراتيجيات

باألحرى هي ا مإنّ وبالشاملة، هذه . وليست مجموعة األدوات برّمتها ألطفال في العمليةالتاّمة لمشاركة الومقاضاة الجناة والتأكد من 
 الجنسي واالعتداء الجنسي.مأمن من االستغالل في  طفالاأل جعلبعض األفكار المفيدة التي ستساعد على  حويمدخل ي

 
 ولديك –األطفال  بحقّ العنف الجنسي  ضدّ مكن اتخاذها معلى التدابير ال أكثرلالطالع هذه  قي نظرة على مجموعة األدواتل  أِق/ل  أ

 !على نطاق واسع تقاسم المعلومات مع الغيربالطبع كامل الحرّية ل
 

ميثاق المؤتمر للمدن باالنضمام إلى وذلك مكافحة االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي على األطفال، في  أدعوك إلى االنخراط
 .www.coe.int/congress-oneinfiveعلى اإلنترنت:  األطفال بحقّ العنف الجنسي  ضدّ يم واألقال
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