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الدورة التاسعة والستون
البند ( 56أ) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال
موجز
يَعــره اــلا التقريــر الســنويو واقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة 741/56و حملـ عة عامــة عــن
التطــوراا الرسيســية الــه ــمعتها املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف ضــد األطفــال
ملواصلة وتوسيع نطاق اجلهود الرامية إىل ضمان حترر األطفال من العنف.
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أوال  -مقدمة
 - 7يستند الا التقرير إىل إطار األولوياا اله حددهتا املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة
بــالعنف ضــد األطفــال للفتــرة الثانيــة مــن واليتــها (انظــر A/67/230و الفقــراا .)771-711
واي تشـمل دمـت توصـياا در اسـة لألمـم املتحـدة بشـلن العنـف ضـد األطفـال (الدراسـة)
جداول أعمال السياساا الوطنيةو ومعاجلـة الشـوا ل النا ـ ةا والت ـدي للعنـف عـت دوراا
حياة األطفال مع إيالء أولويـة لالاتمـام باألطفـال املعرضـني علـ وجـص اخل ـوط للم ـاطرا
وتعزيــز محايــة األطفــال مــن العنــف جلولويــة جــدول أعمــال التنميــة .ويتنــاول اــلا التقريــر
الفــرط وامل ــاطر املرتبطــة بتينولوجيــا املعلومــاا واالت ــاالا بوصــفها ــاال ملحــا مــن
االا االاتمام(.)7
 - 2وقامــت املمثلــة اخلاصــة عــام 2174و مــن أجــل تعزيــز املبــادراا الوطنيــة وتقريـ
واليتــها إىل أااــان أصــحان الشــلن الــوطنينيو ببعثــاا ميدانيــة منــاطل ةتلفــةو أحــد ها
إىل تايلنــــدو وامليســــييو وجاماييــــاو وجوســــتاريياو واجلمهوريــــة الدومينيييــــةو وأملانيــــاو
وسلواينياو وجرواتياو والسويد .وتتيح الزياراا القطريـة ارصـة قيةمـة لتعزيـز إجـراء مناقشـاا
رايعة املستوى بشلن السياساا مع السلطاا احليومية والتملاناا الوطنيـةا وتنفيـل مبـادراا
للتوعيــة والــدعوة مــع الف ــاا املهنيــة والشــرجاء مــن افتمــع املــدا واألطفــالا وعقــد لقــاءاا
مع وسـاس اععـالم .وجانـت الزيـاراا عـامال حادـا داـع التقـدم احملـري الت ـديل علـ
معااــداا حقــوق اعنســانا و ســن وإنفــاا تشــريعاا حلظــر فيــع أ ــيال العنــفو ومحايــة
األطفـــال منـــصا وتوحيـــد البيانـــاا والبحـــوا مـــن أجـــل االستر ـــاد ـــا الـــدعوة ووضـــع
السياســااا و ــن مبــادراا هتــد إىل منــع تعــره األطفــال للعنــف املــدار ومؤسســاا
الرعايــة والعدالــةو و املــللو والت ــدي للحــوادا املرتبطــة باملمارســاا ال ــارة والعنــف
افتمعاا احمللية.

انيا  -ترســيا التقــدم احملــري تنفيــل التوصــياا الــه رل ــت إليهــا دراســة
األمم املتحدة بشلن العنف ضد األطفال
 - 3اضــطلعت املمثلــة اخلاصــة تبــادراا اامــة لتعزيــز التقــدم احملــري
الواردة الدراسة .وتشمل ما يلي:
(أ)

__________
(.A/61/299 )7
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(ن) االعتمـاد علـ نتـاست االستق ـاء العـاملي مـن أجـل تسـريع رطـ التقـدم ــو
عامل رال من العنفا
(ج)

وضع محاية الطفل من العنف

ألف  -ترســــيا أســــا اتــــع األطفــــال بــــاحلل
حقوق اعنسان

صل رطة التنمية ملا بعد عام .2176

التحــــرر مــــن العنــــف جحــــل مــــن

 - 4ي ــاد عــام  2174الــلجرى الســنوية اخلامســة والعشــرين العتمــاد اتفاقيــة حقــوق
الطفل .واو وقت ينبغي أن يستغل عحياء اللجرى واالعتـرا بـالتغتاا امامـة الـه حـد ت
إعمال حقوق الطفل .ويتيح مع الي ارصـة اسـتراتيمية أي ـا عمعـان النظـر التحـدياا
املســتمرة الــه ت ــر بنمــاء الطفــل وراااــص .ويعــد العنــف ضــد األطفــال أحــد األمثلــة النمطيــة
الا ال دد.
 - 6وتدعو االتفاقية فيع احليوماا إىل عدم االستهانة باألطفالو وتعزيـز حقـوق الطفـل
بوصف الـي أولويـة قاسمـة بـلاهتا القـوانني والسياسـااو و قـراراا امليزانيـةو و العمـل
اليومي للسلطاا الوطنية .وتوج االتفاقيةو من املتور أال ييون األطفال ـرد مسـتفيدين
من اعجراءاا حسنة النية أو مستفيدين من اخلدماا .اهم أصـحان حقـوق وأطـرا ااعلـة
القــراراا الــه تــؤ ر علـ حيــاهتم ولــاسهم .وتولــد محايــة حقــوق الطفــل مســؤولياا ـ
الوااء ا.
 - 5ومنل اعتماد االت فاقيـةو اسـتدحد ت تغـيتاا واسـعة النطـاق القـوانني والسياسـااا
وأنش ت آلياا حيومية رايعة املستوى لتنسيل األنشطة وتفـادي التـدارل وتعزيـز التـبير بـني
ةتلف القطاعاا ومسـتوياا اعدارةا وأنشـ ت مياتـ ألمنـاء املظـامل أعـداد متزايـدة مـن
البلـدان للحفــال علـ امل ــاى املثلـ لألطفــال ومعاجلـة ــياوى األطفـالا وأحدرجــت حقــوق
الطفــل املنــاات الدراســيةو و الــدوراا التدريبيــة للمهنــيني العــاملني مــع األطفــال ومــن
أجلهما وساعدا البياناا تسلي ال وء عل األطفال املعرضـني لل طـر وافـاالا اخلفيـة
لإليلاء واعمهال.
 - 1وييمــن حــل الطفــل التحــرر مــن العنــف صــميم االتفاقيــة .واستر ــادا بعمليــة
التنفيــل واســتفادة مــن اخلطــة االســتراتيمية الــه قدمتــها الدراســةو تطــورا محايــة األطفــال
من العنف من موضوع مهمـل إىل حـد جـبت إىل ـال بظـ بااتمـام عـاملي متزايـد .ورـالل
العام املاضيو استمر تعزيز اله العملية.
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 - 7محلة الت ديل العاملي عل التوتوجوالا االرتيارية امللحقة باالتفاقية وتنفيلاا بشيل اعال
ــيل توطيــد األســا املعيــاري حلمايــة األطفــال مــن العنــف أولويــة رسيســية بالنســبة
-6
للممثلـــة اخلاصـــة .ونتيمـــة للـــزرم الـــلي وارتـــص محلـــة األمـــم املتحـــدة للت ـــديل العـــاملي
عل التوتوجوالا االرتياري ة امللحقـة باتفاقيـة حقـوق الطفـلو ولالاتمـام اخلـاط الـلي أو
حلقــوق الطفــلو واملناســبة املتعلقــة تعااــداا األمــم املتحــدة لعــام 2173و تزايــد بشــيل جــبت
الت ــديل والتنفيــل للمعــايت اــلا افــال :اــالتوتوجول االرتيــاري امللحــل باتفاقيــة حقــوق
الطفــل بشــلن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال البغــاء و املــواد اعباحيــةو يقتــرن بشــيل
مطرد من عاملية الت ديل عليصو إا أصبح ساريا  751بلداا ودرل التوتوجـول االرتيـاري
الثالــب بشــلن إجــراء تقــدت البال ــااو الــلي اعتمــد جــانون األول/ديســمت 2177و حيــز
النفاا نيسان/أبريل 2174و مميناع لللي األطفال من التما االنت ـا وتقـدت الشـياوى
أمام جلنة حقوق الطفل بشلن االنتهاجاا املزعومة حلقوق الطفل(.)2
 - 9ولتعزيز اهم األطفال ألحيام التوتوجوالاو أصدرا املمثلة اخلاصة نسـ ة مبسـطة
مالسمــة لألطفــال مــن اــله املعااــداا( .)3وقــد أحعــدا اــله املنشــورااو الــه يــن االطــالع
علي هــا بيســرو تشــارجة مــن أطفــال مــن ةتلــف املنــاطلو استعرضــوا ونقحــوا ن ـ و ــيل
املنشــوراا .وستســاعد أدواا الــدعوة اــلهو الــه تدرفــت بالفعــل إىل عشــر لغــاا وطنيــةو
توعية األطفال بشلن حقوقهمو ودعم منع تعرضهم للعنف وسـوء املعاملـةو ومـنح ال ـحايا
الثقــة الاليمــة للممــاارة بشــيواام والتمــا الــدعم .وســيظل التعــاون مــع الــدول األع ــاء
والشرجاء اآلررين حادا ييادة توطيد اله العمليـة وتشـميع النظـر اـله املـواد املالسمـة
لألطفال النظام التعليمي.
 - 2استراتيمياا األمم املتحدة النمواجية للق ـاء علـ العنـف ضـد األطفـال
اجلر ة والعدا لة اجلناسية

ـال منـع

 - 71حتتل محاية األطفال من العنف نظام العدالة ميانة عالية عل جدول أعمال املمثلـة
اخلاصــة .وعل ـ مــدى الســنواا املاضــيةو وضــعت دراســاا اامــةو أحــد ها بشــلن العدالــة
الت احلية()4و واختلا مبادراا اامة حظيت بـدعم علـ ال ـعد الـدو واعقليمـي والـوط .
__________
( 37 )2اوي/يوليصو جانت  46دولة قد وقعت عل التوتوجولو و  77دولة قد صدقت عليص.

(.http://srsg.violenceagainstchildren.org/children-corner/materials )3
(.http://srsg.violenceagainstchildren.org/page/919 )4
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واستنادا إىل اله اجلهودو معت املمثلة اخلاصةو بالتعاون مع الشـرجاءو وضـع اسـتراتيمياا
ال منع اجلر ة والعدالة اجلناسية.
لواجية وتدابت عملية للق اء عل العنف ضد األطفال
 - 77وتـــوىل عمليـــة ال ـــيا ة اريـــل عامـــل حيـــومي دو مفتـــو الع ـــويةو ا ـــترجت
رساستص حيومتا تايلند والنمساو بدعم مـن اريـل استشـاري مشـتر بـني الوجـاالا يتـللف
مــن املمثلــة اخلاصــة وامليتــ املعــ بامل ــدراا واجلر ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
(اليونيســيف) ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اعنســان .واعتمــدا اــله االســتراتيمياا
النمواجية جلنة منع اجلر ة والعدالة اجلناسية أيار/مايو .)6(2174
 - 72وصــــيغت االســــتراتيمياا النمواجيــــة علــ ـ ــــو متســــل مــــع اتفاقيــــة حقــــوق
ـال منـع اجلر ـة والعدالـة اجلناسيـةو
الطفل وبروتوجوالهتا االرتيارية ومعايت األمم املتحدة
تا الـي االسـتراتيمياا النمواجيـة لألمـم املتحـدة بشـلن العنـف ضـد املـرأة()5و والبحـوا
واخلتاا الوطنية فيع املناطل(.)1
 - 73وتوار االستراتيمياا النمواجية مرجعا ااما للمهـود الوطنيـة الراميـة إىل إقامـة نظـام
للعدالــة يســتند إىل حقــوق الطفــلو ومنــع العنــف ضــد األطفــال وضــمان محايــة ال ــحايا.
واي تعزي قدرة األطفال عل االحتيام إىل الق اء واملشارجة اعجراءاا الق ـاسيةو وهتي ـة
بي ة رالية من التراي و حيب يدوىل منع اجلر ة ااتمام جاد ودت ـان حقـوق األطفـال فيـع
األوقااو تا الي حاالا احلرمـان مـن احلريـة .وعـالوة علـ الـيو اجدـا توجـد نظمـا
للمساءلة مليااحة اعاالا من العقان.
 - 74ويعــاا عــدد ال ح ــر ل ـص مــن األطفــالو الــلين يتعــاملون مــع نظــام العدالــة اجلناسيــة
ج حايا أو هود أو جمتهمني بارتيان جـراسمو مـن التعـره للعنـف .و بعـي األحيـانو
يست دم نظام العدالة اجلناسية جبديل لنظم محاية الطفـل ال ـعيفة أو ـت املوجـودةو ممـا يـؤدي
إىل وصم وجترت الفتياا والفتيان املعرضـني للم ـاطرو تـن اـيهم مـن ال مـلوى مـم والفقـراءو
واللين يعيشون أو يعملون الشوارعو واأل اط اللين اروا من ديارام بسب العنف.

__________
( )6القرار  34/2173اللي سيدعره عل اجلمعية العامة لتت ل إجراء بشلنص

دورهتا التاسعة والستني.

( )5قرار اجلمعية العامة 226/56و املرال.
( )1انظر املوقـع  http://srsg.violenceagainstchildren.orgالدراسـاا املتعلقـة بنظـام عدالـة األحـداا وباآلليـاا
املراعية للطفل عسداء املشورة واعبالغ وتقدت الشياوى.
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ظـرو الإنسـانيةو يتعرضـون ايهـا
 - 76وبتمز العديد من األطفال بسب جرم بسي
خلطــر التحــراو واالعتــداء اجلنســيو ا ــال عــن املعاملــة املللــة واملهينــة مــن جانـ املــوظفنيو
جشيل من أ يال السيطرة أو التلدي أو العقان.
 - 75وتـوار االســتراتيمياا النمواجيــة أداة اامـة ملعاجلــة اــله الشـوا ل وتعزيــز بي ــة تــوار
احلماية ملنع العنف ضد األطفال والت دي لص.
 - 71وتسل االستراتيمياا النمواجية ال وء عل أربعة أبعاد اامة .أومـاو أدـا تـدعو إىل
أن تت من التشريعاا الوطنية حظرا واضحا جلميع مظاار العنف ضـد األطفـالو تـا الـي
اســت دامها جشــيل مــن أ ــيال التلدي ـ أو الســيطرة أو إصــدار أحيــام .ومــن أجــل دعــم
اعنفــاا الفعــال للتشــريعااو تــدعو االســتراتيمياا إىل إطــالق مبــادراا لإلعــالم والتوعيــة
والتعب ة االجتماعية والتواصلو من لدا أن تساعد عل تشميع حـدوا تغـيت املمارسـاا
واملواقف والسلوجياا اله تتغاض عن العنف ضد األطفال (انظر الفقرة .)75
 -76ويقر الن بلمهيـة تزويـد املمارسـني تمموعـة مـن التـدابت ـت االحتماييـة املناسـبةو
جالعدالة الت احلية واعنـلا ر والـتامت افتمعيـةو ثيـب ال يـتم اللمـوء إىل احلرمـان مـن احلريـة
إال جتدبت يدلمل إليص جمالا أرت (انظر الفقرة .)37
 - 79و انيــاو امــن أجــل احليلولــة دون اســتهدا الفتيــاا والفتيــان بــالعنف أو اســتغالمم
األنشــطة اعجراميــةو اــجن االســتراتيمياا النمواجيــة تــدعو إىل وضــع نظــم وطنيــة قويــة
ومتماســـية حلمايـــة األطفـــالو واالعتـــرا باحلاجـــة إىل معاجلـــة األســـبان اجللريـــة لإلق ـــاء
االجتماعي لألطفال وتعزيز استفادة فيع األطفال مـن اخلـدماا االجتماعيـة األساسـية جيـدة
النوعية (انظر الفقراا  72إىل .)71
 - 21ويعد التعاون والتنسيل عل املستوى املؤسسي عامال أساسيا جنا أي برنامت ملنـع
اجلر ــة (انظــر الفقــرة  .)23ومــلا الســب و اــجن اــله املعــايت اجلديــدة تعــزي التعــاون الو يــل
بني وجاالا محاية األطفالو ورعاية األطفالو واخلدماا ال حية والتعليميةو وإنفاا القـانونو
والعدالة اجلناسية.
 - 27و الثاو ينبغي جلميع املهنيني العاملني مع األطفال نظام العدالة الردي و ـت الردـي
اجتســان معــار ومهــاراا ســليمة للحفــال علـ ســالمة األطفــالو والتواصــل مــع األطفــال
ال حاياو باحترام واعاليـة .وينبغـي أن تيـون الوحـداا التدريبيـة متعـددة الثقااـااو ومراعيـة
ـة مـن بـني
لالعتباراا اجلنسانية وللطفلو وم حوبة بقواعد للسلو و ومزودة خبـتة مت
ني العدالة اجلناسية (انظر الفقرة .)26
املت
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 - 22وأرتاو البا ما يظل تعره األطفـال للعنـف نظـام العدالـة اجلناسيـة ـت ملحـولو
وال يتم اعبالغ عنص إىل حد جبتو ونادرا ما ييون حمل حتقيقاا .ولعيـ اـلا الـنم و تلـزم
آلياا قوية للمساءلة للتحقيل االنتهاجااو وضمان وصول األطفال آللياا تقـدت املشـورة
واعبالغ وتقـدت الشـياوى املراعيـة للطفـلو وميااحـة اعاـالا مـن العقـان (انظـر الفقـراا
 .) 41-43وباملثلو ال ىن عـن وجـود بيانـاا وثـوا مـن أجـل تعزيـز وتقيـيم التقـدم احملـري
عل مر الزمن.
 - 23وتلتزم املمثلة اخلاصةو بالتعاون الو يل مع الشـرجاءو بتشـميع التوسـع
االستراتيمياا النمواجية بعد أن تعتمداا اجلمعية العامة.

باء  -االعتماد عل نتاست االستق اء العاملي لـرراء
رال من العنف

نشـر وتنفيـل

تسـريع رطـ التقـدم ـو عـامل

 - 24عــام 2173و أجــرا املمثلــة اخلاصــةو بالتعــاون مــع طاسفــة واســعة مــن الشــرجاءو
استق ـاء عامليــا لـرراء عنوانــص حنووو ملوخا ووخا موف و ( .)6ويهــد اـلا التقريــر إىل تقيــيم
التقدم احملري منل تقدت الدراسة عـن العنـف ضـد األطفـالو الجتسـان رشيـة بشـلن اعجنـاياا
احملقّقةو وإمعان النظر املمارساا اجليـدة والعوامـل املسـاعدة علـ النمـا و وتعزيـز اجلهـود
ـال محايـة
الرامية إىل التغل عل التحدياا اله ال تـزال قاسمـةو والتعميـل خبطـ التقـدم
األطفال من العنف.
 - 7دمت توصياا الدراسة

جدول أعمال السياساا الوط

 - 26أجد االستق اء أنص ري تنفيل إجراءاا استراتيمية العديـد مـن البلـدان مـن أجـل
تعزيــز تنفيــل توصــياا الدراســة عل ـ ال ــعيد الــوط  .وأطلقــت العديــد مــن الــدول محــالا
إعالمية ملنع العنف والت دي للمواقـف واألعـرا االجتماعيـة الـه تتغاضـي عـن العنـف ضـد
ــال السياســاا مليااحــة العنــف
األطفــال .وباملثــلو حــدا تزايــد اعتمــاد إصــالحاا
ضد األطفال .االيومو يوجد لدى ما يقـرن مـن  91دولـة جـدول أعمـال ـامل للسياسـااو
ودضـــع العديـــد مـــن احلـــاالا مـــن رـــالل عمليـــة تشـــارجية لـــت اعداراا احليوميـــة
واملؤسساا الوطنية وافتمع املدا واألطفال.
 - 25وباملثـــلو ش تشـــميع إصـــالحاا تشـــريعية اامـــة للت ـــدي مل تلـــف مظـــاار العنـــف
املـدار و واعمهـال
ضد األطفالو تا الي االعتداء البدا والعاطفي واجلنسيو والتسل
__________
(.http://srsg.violenceagainstchildren.org/page/920 )6
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وســوء املعاملــة املؤسســاا ودارــل املـــلل .ومنــل عــام 2115و ت ــاعف عــدد البلـــدان
اله تفره حظرا قانونيا امال عل فيع أ يال العنفو تا الـي العقوبـة البدنيـةو إا بلـغ
 39بلدا اوي/يوليص  . 2174والتاييـل اـي أحـدا دولـة تفـره إطـارا قانونيـا ـامال مـن
الا القبيل .ومع ض امة عدد األطفال بني سـياداو أدى قيامهـا بسـن تشـريع اـلا ال ـدد
إىل ييادة واضحة نسـبة أطفـال العـامل الـلين بمـيهم حظـر قـانواو مـن  6إىل  6املاسـة.
وصــح اــله العمليــة مبــادراا لتــدري الف ــاا املهنيــةو وبــرامت مــن أجــل اآلبــاء ومقــدمي
الرعاية للترويت للرعاية األبوية اع ابية والتلدي بال عنف.
 - 21وال ــ عــن بيانــاا وثــوا عيالــة الغشــاوة الــه حتمــ العنــف ضــد األطفــال
عــن األنظــارو والت ــدي لقبــول افتمــع مــلا العنــفو واهــم أســبابصو وتعزيــز محايــة األطفــال
املعرضني للم اطرا اهي تقدم أدلة صـحيحة يدستر ـد ـا التشـريعاا والـدعوة احليوميـةو
و وضع السياساا والت طـي وامليزنـة لتقـدت رـدماا اعالـة حلمايـة األطفـال .واـلا ـال
يسوده العديد من التحديااو ولين املاضي القري هد تقدما مطردا إعـداد استق ـاءاا
وطنية تتناول حمم اله الظاارةو وحتدد عوامل اخلطـر والوقايـةو وتقـيةم عواقـ العنـف علـ
صحة األطفال وسالمتهم.
 - 26وســاعدا االستق ــاءاا الوطنيــة علــ حشــد ردود وطنيــة ــاملة عــت قطاعــاا
متعددةو منها ال حةو والتعلـيمو والرعايـة االجتماعيـةو والت طـي و وامليزنـةو وإنفـاا القـانونو
والعدالة .ومنل بدايـة الواليـةو أجريـت يانيـة استق ـاءاا وطنيـة( )9أاريقيـا وآسـيا ومنطقـة
البحر اليارييبو و ري إجراء سبعة استق اءاا أررى(.)71
 - 29ويعد تبادل املعار واخلـتاا الوطنيـة عـامال اامـا إحـراي التقـدم .ومـلا السـب و
است اات سواييلندو بالتعاون مع اليونيسـيف والشـراجة مـن أجـل الفتيـااو عـام 2174و
اجتماعا ااما جتمع ايص  21بلدا مشارجا اله العملية لتبـادل األدلـة وإمعـان النظـر سـبل
ترفــة البيانــاا والبحــوا الوطنيــة إىل جــدول أعمــال متعــدد القطاعــاا للسياســاا حلمايــة
إطــالق
األطفــال مــن العنــف .وستواصــل املمثلــة اخلاصــة دعــم اــله العمليــةو وستشــار
االستق اءاا الوطنية للبياناا لدعم توطيد جدول أعمـال السياسـاا وتسـريع رطـ التقـدم
ال منع العنف والت دي لص.
__________
( )9فهورية تنـزانيا املتحدةو وجينياو ويمبابويو واايهو وجمبودياو ومالويو وإندونيسياو ونيمتيا.

( )71روانداو وأو نداو ويامبياو وبوتسواناو وفهورية الو الد قراطية الشعبيةو وجوا ديفوارو ومويامبيل.
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 - 2مواجهة التحدياا املستمرة والنا ة
 - 31ر م اله التطوراا امامةو جان التقدم احملري بطي ـا و ـزأ للغايـة ثيـب مل بقـل نقلـة
حقيقية محاية األطفال من العنف .وال يزال رطر العنف قاسمـا جـل ميـانو تـا الـي
األمـاجن الــه ينبغــي أن ييــون األطفــال آمــنني ايهــاو مثــل املــدار ودور الرعايــة ومؤسســاا
العدالة ودارل منايمم.
 - 37ومــن املؤجــد أن احلاجــة امللحــة إىل ضــمان حتــرر األطفــال مــن العنــف مل تت ــاءلو
وأن حمـــم اـــله الظـــاارة ال يـــزال جـــبتا ومؤســـفا للغايـــة .وقـــد ســـلطت تقـــارير جـــثتة
لألمم املتحدة ال وء الساطع عل ما يلي:
(أ) األطفال والشبانو جما يتبني من در سة ملخمليوة روئ ا ل و ا ملوخ 3102
أجرااا ميتـ األمـم املتحـدة املعـ بامل ـدراا واجلر ـةو يشـيلون نسـبة جـبتة مـن ضـحايا
جراسم القتل العمد عل ال عيد العاملي .حيب ثل األطفال اللين تقل أعمارام عن  76سـنة
 6املاســة مــن ال ــحاياو جمــا أن أجثــر مــن ن ــف الوايــاا بســب العنــف حتــدا لشــبان
الف ـــة العمريـــة مــــن  76إىل  31ســـنة .ويت ــــح مـــن الـــي أن ضــــحايا جـــراسم القتــــل
صغار السن جدا.
(ن) الســـنواا القليلـــة املاضـــية ـــهدا ييـــادة ملحوظـــة عمليـــاا االجتـــار
باألطفــال .حيــب ارتفعــت معــدالهتا مــن  21إىل  21املاســة رــالل الفتــرة مــن عــام 2111
إىل عام 2171ا و يل األطفال بعي املناطل أجثـر مـن  51املاسـة مـن ال ـحايا الـلين
ش التعر عليهمو وجانت الفت ياا علـ وجـص اخل ـوط األجثـر ت ـررا مـن اـله العمليـااو
جما يشت لئيئ خملي الجتوخر اخشخوصخ لعـام  2172الـلي أعـده ميتـ األمـم املتحـدة
املعـ بامل ــدراا واجلر ـة .ويعــد االجتـار باألطفــال ـيال رطــتا مـن أ ــيال العنـفا لينــص
أي ـــا ســـب مـــن أســـبان إيـــلاء األطفـــالو الـــلين يدســـتعبدون ويدـــداعون إىل ممارســـة البغـــاءو
أو يباعون سوق الزواجو أو يديراون علـ العمـل املـزارع أو ال ـيد أعمـاق البحـارو
أو يدمتون عل التسول الشوارعو أو يدمندون من جان الشبياا اعجرامية.
(ج) استغالل األطفال جعمالة يشيل بوجص رـاط م ـدرا للقلـل .حيـب أجـدا
منظمـــة العمـــل الدوليـــةو تقريراـــا لعـــام  2173عـــن لوووا وووئك حنوووو ملخ وووة مل خ وووة
شطفووخا  -لووايئ و ال اجتختووخو خمليووة ف ووئ 3103-3111و أن  756مليــون طفــل
يدستغلون جعمالـة فيـع أ ـاء العـاملا ون ـفهم تقريبـا سـن الدراسـة االبتداسيـةو وتشـيل
الفتياا الاليت يعملن باخلدمة املللية أجثر من  77مليـون منـهمو واـؤالء عرضـة البـا للعمـل
لعدد مبالغ ايص من الساعاا ولتلدية مهام رطرةو وجللي للعنف وسوء املعاملة واالستغالل.
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(د) الــزواج املبيــر والقســري يلحــل ال ــرر بلعــداد ال ح ــر مــا مــن األطفــال
فيــع أ ــاء العــامل .وتتعــره الفتيــاا عل ـ وجــص اخل ــوط مــلا اخلطــر .وواقــا ملنشــور
اليونيســيف ال ــادر عــام  2174واملعنــون ”الضووح ووا ووزال ا شطفووخا :لووا ووئك
ال آل ووخ “و تزوجــت أجثــر مــن  111مليــون امــرأة ةتلــف أرجــاء العــامل قبــل بلــو هن
سن الثامنة عشرةا ودرل أجثر من لثهن ارتباط قبل سن اخلامسة عشرة .والفتيـاا الـاليت
يعشن املناطل الريفية أو ينتمني إىل أ د األسر اقرا ان األجثر عرضة لل طر.
(اـ) العنــف موجــود فيــع املنــاطل .واقــا ملــا اجرتــص منظمــة ال ــحة العامليــة
تلئيئتخ ملف ملخ وة سووم م خم وة شطفوخا ا أالرالاوخ لعـام 2173و تـؤدي إسـاءة معاملـة
األطفال جل عام إىل وااة أجثر من  661طفال مبيرا قبل أن يبلغوا اخلامسة عشرة مـن العمـر
فيع أ اء أوروباا ويعـاا  76مليـون طفـل مـن االعتـداءاا اجلنسـيةو و  44مليـون طفـل
من اعيلاء البدا و  66مليون طفـل مـن اعيـلاء النفسـي .ور ـم اظاعـة اـله األرقـامو يدعتقـد
أن  91املاسة من حـوادا إسـاءة معاملـة الطفـل ال حتظـ بـلي ااتمـام .وقـد تفاقمـت آ ـار
العنـــف بســـب األيمـــة االقت ـــادية األرـــتة .وأدى ارتفـــاع معـــدالا البطالـــةو وتقلـــي
اســتحقاقاا األطفــال وتراجــع اــرط احل ــول علـ رــدماا الرعايــة ال ــحية واالجتماعيــةو
إىل ارتفاع معدالا إصابة أاراد األسر املعنية بال ـغ الع ـيب واالجت ـانو والقلـلو والـتفيت
االنتحارو مما يشيل عناصر رطر جسيم تؤدي إىل إمهال األطفال واعساءة إليهم.
 - 32ور ـــم قســـوة اـــله احلقيقـــةو يفتقـــر األطفـــال البـــا إىل املعلومـــاا بشـــلن اجلهـــة
الــه يلمـؤون إليهــا ومــا ينبغــي عملــص مثــل اــله احلــاالاو ال ســيما عنــدما ييــون مرتيـ
ا يثقون بصو بل ويعتمدون عليص .اـلا وال تـزال آليـاا إسـداء املشـورة واعبـالغ
اجلر ة
والــتظلم املراعيــة لألطفــال ــت متاحــة أو يتعــلر الوصــول إليهــا أ ل ـ األحيــان .وجــثتا
ما تفتقر اخلدمااو حال وجودااو إىل املـوارد واملهـاراا الاليمـة ملعاجلـة ـوا ل األطفـال
واملساعدة إبراء ال حايا وإعادة إدماجهم افتمع.
 - 3الت دي للعنف ضد األطفال املعرضني لص بشيل راط
 - 33يتعلر إىل حد جـبتو مـع األطفـال األقـل حظـا ب ـفة راصـةو الـلين يتعرضـون البـا
لإلمهال الشديد واعيلاء وسوء املعاملةو التغل عل اله التحدياا جلها .وللا أولـت املمثلـة
اخل اصة ااتماما جبتا حلماية األطفال املعرضني لل طرو تن اـيهم األطفـال امل ـابون بـالتطو
واملتهمون تمارسة السحر.
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األطفال امل ابون بالتط
 - 34األطفال امل ابون بالتط (املَهَل) معرضـون بشـدة خلطـر اممـر والوصـمو والتـهمي
بسب مظهرامو وبسب أ ـيال اععاقـة املرتبطـة ثالتـهم ال ـحيةو مـن قبيـل ضـعف الب ـر
وحساسية اجللد.
 - 36ويدنظر العديد من البلـدانو إىل األطفـال امل ـابني بـالتط علـ أدـم لعنـةو ومـدعاة
للعــار ألســرامو واــلل ســيء فــتمعهم .ويدحيــم علــيهم بســب التمييــز االجتمــاعي وامييلــي
بلن ييونوا وضع ديد ال عف.
 - 35ويتعره األطفال امل ابون بالتط حلوادا عنف وتشويص وقتـل رطـتة .وي ـبحون
بعي األحيان موضع اهتام تمارسة السحرو مما يـؤدي إىل اسـت دام أع ـاء مـن أجسـادام
لغره ممارسة بعي الطقو  .ومَن ينمو منـهم مـن اـله االعتـداءااو يدتـر تشـاجل صـحية
ونفسية رطتة وطويلة األجلو ومن مث تتراجع ارط تطوير إمياناهتم باليامل طوال حياهتم.
 - 31وتدواجص حوادا العنفو بدااع اخلـو والـتطتو بال ـمت وعـدم االجتـراا جـثت
من األحيـان .ونـادرا مـا يدبلـغ عنـها أو تترتـ عليهـا حتقيقـاا أو مالحقـاا ق ـاسية .وتسـود
عموما مثل اله احلاالاو قااة اعاالا من العقان.
 - 36وبغيــة الت ــدي حلــاالا التمييــز والعنــف واملمارســاا ال ــارة جتــاه اــؤالء األطفــالو
الــه تنــلر بــاخلطرو ــمعت املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام عل ـ إقامــة ــراجاا اســتراتيمية
مع مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اعنسـانو ومنظمـاا افتمـع املـدا .وأدا جهـود الـدعوة
واملناقشــاا املتعلقــة بالسياســاا العامــة اــلا الشــلن إىل نتــاست اامــة رــالل العــام املاضــيو
لـ حقـوق اعنسـانو واختـاا قـراراا اامـة مـن جانـ
من بينها إجراء مناقشاا حامية
()72
افلــ ( )77ومـــن جانــ اللمنـــة األاريقيـــة حلقـــوق اعنســـان والشـــعون  .وتعيــ اـــله
القــراراا ــعورا واضــحا باحلاجــة امللحــة وتشــيل مرجعيــة اامــة الختــاا اعجــراءاا الاليمــة
للحيلولة دون الت لي عن اؤالء األطفال وإمهاممو ولدعم راااهم ولـاسهمو وضـمان حتـررام
من العنف.
__________
( )77قرار ل حقوق اعنسان 73/23و بشلن االعتداءاا اله يتعره ما األ ـ اط امل ـابون بـاملهل والتمييـز
ضدامو وقراره 33/24و بشلن التعـاون الـتق مـن أجـل منـع االعتـداءاا علـ األ ـ اط امل ـابني باملهـل
وتقرير ل حقوق اعنسان عن األ اط امل ابني باملَهَل (.)A/HRC/24/57

( )72القرار  253بشلن منع االعتداءاا عل األ
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األطفال املتهمون تمارسة السحر
 - 39يتعره األطفال اوو اععاقة وامل ابون بالتط واحملرومون من رعايـة الوالـدين واوو
املواا اخلاصـةو العديـد مـن افتمعـاا احملليـةو الهتامـاا تمارسـة السـحر .ويدنظـر إلـيهمو
بسب ما بي ـم مـن اسـتبعاد اجتمـاعي ووصـمو ورـو وعزلـة ـديدة ونبـلو علـ أدـم
سحرةو األمر اللي يشيل حد ااتص يال من أ يال العنف النفسيو ويعرضـهم لالعتـداء
البـــدا و ـــت الـــي مـــن مظـــاار العنـــفو تـــا الـــي التمويـــعو واعمهـــالو وبتـــر أجـــزاء
من أجسامهمو والوااة .وتتقاطع اله الظاارة مع فيع اخلطوط االجتماعيـةو و ـري اعبـالغ
عن وجوداا جااة املناطل.
 - 41و البا ما تغلي حـاالا الـنح وسـوء احلـ ـت املتوقـعو واعصـابة تـره مفـاج
أو ع ال أو الوااةو االعتقاد ممارسة األطفـال املهمشـني للسـحر ومـن مث وصـمهم .ويغـي
املعاجلون التقليديون والقادة احملليون الطر أحيانا عن االهتاماا اله توجص لألطفـال تمارسـة
السـحرا و يـن أن تلـتم األسـر ــت املسـتنتةو املسـاعدة الـت ل مـن األروا الشــريرة
اله تسين اؤالء األطفال .وحتاط مثل اله الطقو بالسرية وتظـل تدمـار و بسـب اخلـو
والتطتو طي اخلفاء واليتمان.
وضع استراتيمية املة لتلمني محاية اعالة
 - 47اتد ــلا بعــي البلــدانو مبــادراا تشــريعية اامــة للت ــدي للعنــف ضــد األطفــال
امل ابني بالتطو واملتهمني تمارسة السـحرو وجرممـت تلـي التشـريعاا املمارسـاا ال ـارةو
ون ت علـ تـدابت للحمايـة مـن أجـل تـلمني سـالمة األطفـال ومحايتـهم .بيـد أن التشـريعاا
ال تيفــي لتغــيت اخلرااــاا واملعتقــداا العميقــة اجلــلور .وبغيــة تــلمني محايــة اــؤالء األطفــالو
دعــــت املمثلــــة اخلاصــــة لألمــــني العــــام إىل وضــــع اســــتراتيمية ــــاملةو تســــل ال ــــوء
عل التدابت التالية:
دعم الدور اللي ت طلع بص األسرة احلماية  -عـن طريـل قيـام الوالـدين
(أ)
وأاراد العاسلة اليبتة بدور رسيسي توات الرعاية واحلماية لألطفـالو ومـن مث اهـم حاجـة
إىل توعيــة ودعــم للنــهوه تســؤولياهتم املتعلقــة بتربيــة األطفــال .وبغيــة الت ــدي للمســبباا
االجتم اعية واالقت ادية للعنـف ضـد األطفـال امل ـابني بـالتط أو املتـهمني تمارسـة السـحرو
مــن األمهيــة تيــان تــوات اخلــدماا االجتماعيــة األساســية ااا النوعيــة اجليــدة لألســر املعنيــةو
من أجل تعزيز لاء الطفلو وراااص ومحايتص بشيل اعالو واحليلولة دون تعرضص لألاى.
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(ن) ايني األطفال من منـع العنـف والت ـدي لـص  -األطفـال املهمشـون ثاجـة
إىل الــدعم باعتبــارام أطرااــا ااعلــة عمليــة التغــيت االجتمــاعي الــه هتــد إىل التشــميع
عل الت لي عن املواقف والسلوجياا السلبية ضدام .ويعـد التعلـيم واععـالم وييـادة الـوعي
مــن األمــور الــه ال ــىن عنــها لتزويــد األطفــال باملعــار واملهــاراا والثقــة بــالنف الاليمــة
مليااحة العنف والتمييز.
(ج) إ ــرا أصــحان امل ــاى االســتراتيمية  -يعــد إ ــرا القــادة السياســيني
والدينيني والتقليديني ويعمـاء القباسـل أمـرا بـالغ األمهيـة ملنـع العنـفو وتـوات الرعايـة واحلمايـة
لألطفال املهمشني .ويفتح إ را م ثل اله األطـرا الفاعلـة آااقـا عاجـاء الـوعي بـني األسـر
و افتمعاا احمللية ثقوق الطفل وباآل ار والنتاست املترتبـة علـ تعرضـص للعنـف .األمـر الـلي
يســـاعد بـــدوره التغلـ ـ علـ ـ اخلـــو و ويـــؤ ر تغـــيت املواقـــف والســـلوجياا العنيفـــة
والتمييزيةو و تقدت الدعم حلماية األطفال من التمييز وإساءة املعاملة واعمهال.
(د) جفالة توات نظام عاملي لتسميل األحوال املدنية ملا لص من أمهيـة ق ـوى -
إن وجـــود نظـــام ـــامل وإلزامـــي لتســـميل املواليـــد أمـــر ال ـــىن عنـــص للت طـــي لل ـــدماا
االجتماعية األساسية املستحقة لألطفالو ولتقدت املساعدة اخلاصـة الـه بتاجهـا بوجـص رـاط
ضحايا االستبعاد االجتماعيا جما أنـص يسـاعد تـلمني احلمايـة لألطفـالا ولـص أمهيـة ق ـوى
تسلي ال وء عل العنف اللي يواجهص اؤالء األطفال.
(اـ) سن حظر قانوا واضح جلميع أ يال العنف  -حتظر التشـريعاا اجلناسيـةو
العديد من البلدانو اجلراسم اخلطتة من قبيـل القتـل والتعـلي  .مـع الـيو وبسـب الوصـم
واملعتقــداا الــه تنطــوي عل ـ ررااــاا إياء األطفــال امل ــابني بــالتط أو املتــهمني تمارســة
السحرو ي بح من املطلون اختاا تدابت تشريعية إضااية لتلمني احلمايـة الفعالـة مـم .ومطلـون
أي ا أن تشمل التشريعاا الوطنية حظرا واضحا و امال جلميـع أ ـيال العنـف واملمارسـاا
ال ــارة مــن أجــل تــوات احلمايــة مــؤالء الفتيــاا والفتيــان املهمشــنيو وتــوات ســبل االنت ــا
واملســاءلة .ومــن ال ــروري وضــع قواعــد واضــحة لإلبــالغ والتحقيــل واملقاضــاة حــوادا
العنف من أجل ميااحة اعاالا من العقان .ومطلون بـنف القـدر تنظـيم محـالا إعالميـة
ومبادراا للتوعيةو ا ال عـن بنـاء قـدراا املهنـيني اوي ال ـلةو مـن أجـل التعريـف بلحيـام
القــانونو وإنفاااــا بفعاليــةو والت ــدي لألعــرا االجتماعيــة املتغلغلــة واملتســمة بالتغاضــي
عن العنف.
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(و) احلاجة إىل ضمان تلايل ال حايا من األطفال وإعادة د هم .والا أمـر بـالغ
األمهية وينبغي تشميعص بي ة مواتية تدعـىن ب ـحة الطفـل واحترامـص للاتـص وحتفـ لـص جرامتـصو
وتدعم التطوير اليامل عمياناتص احلياة.
(ي) احلاجة إىل توحيد البياناا واألثـاا .واـلا أمـر ضـروري مـن أجـل إرـراج
اــله املمارســاا مــن طـي اخلفــاء واليتمــانو واالستر ــاد بتلــي البيانــاا واألثــاا وضــع
القـــــوانني والسياســـــاا والتـــــدرالاو وقبـــــل جـــــل ـــ ـيء تـــــوات احلمايـــــة لألطفـــــال
املعرضني لل طر.
 - 42وجما تبني اله الظواارو مل يعـد انـا وقـت للتسـاال .ابنـاء عـامل رـال مـن العنـف
يقت ي تعزيز املياس اله حتققتو والتشبب بالـدرو املسـتفادةو وم ـاعفة اجلهـود الراميـة
إىل تشــييل عمليــة تغــيت ديناميــة .اتيلفــة التقــاع عل ـ الطفــلو وعل ـ التقــدم االجتمــاعي
لألمــمو أصــبحت أجــت مــن أن يــتم التســامح بشــلدا .جمــا أن ارصــة التغــيت باتــت أقــرن
مــن أن يــتم جتاالــها .ومــع وضــع رطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 2176و يــن للممتمــع الــدو
أن ي ع مسللة محاية األطفال من العنف موقع ال دارة وال ميم من رطة التنميـة العامليـةو
ومن اعجراءاا الوطنية املتعلقة بالسياساا العامة.

جيم  -وضع محاية الطفل من العنف

صميم رطة التنمية ملا بعد عام 2176

 - 43أمــا وقــد أو ــي العــد التنــاي لتحقيــل األاــدا اعلاسيــة لأللفيــة علــ االنتــهاءو
تعزيـز جهــوده الراميـة إىل ت ــييل الثغـراا الباقيــة ووضـع مالمــح
اقـد أرــل افتمـع الــدو
اخلطـة املقبلــة لتحقيـل التنميــة املســتدامة .ويـة حاجــة إىل االستر ــاد اـله اخلطــة بالــدرو
املستفادة السنواا األرتة وبالشوا ل اله أعربت عنها عون األمم املتحدة.
 - 44وقد تبني من الدرو املستفادة من عملية حتقيل األادا اعلاسية لأللفيةو أن البلـدان
املت ــررة مــن العنــف ايــل ر ــم مــا بــري مــن تقــدم اــامو إىل الت لــف عــن الرجـ  .وتتزايــد
اله البلدان ةاطر التعره للفقر وسوء التغليةو وارتفاع معـدالا الوايـاا بـني األطفـالو
واعتالل صحتهم وارتفاع معدالا األطفال ت امللتحقني باملدار .
 - 46وال يدعد العنف ضد األطفال موضوعا جديدا عل رط التنمية .اهو جانـ رسيسـي
مــن جوانـ احلــل التحــرر مــن اخلــو الــلي اــت املطالبــة بــص اععــالن العــاملي حلقــوق
اعنســان وش تســلي ال ــوء عليــص إعــالن األلفيــة والعمليــة املترتبــة عليــص .بيــد أن االاتقــار
إىل اـد قـاسم بلاتــص اـلا الشــلن ضـمن األاـدا اعلاسيــة لأللفيـة يقــوه اجلهـود الراميــة
إىل اختاا اعجراءاا وتعب ة الدعم من أجل منع العنف ضد األطفال ومحايتهمو ويعرقل التقـدم
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احملري حتقيل األادا ااا ال ـلة الـه تعـال الق ـاء علـ الفقـرو واملسـاواة بـني اجلنسـنيو
وصحة األمهااو وواياا األطفالو والتعليمو واتو نق املناعة البشرية/اعيدي.
 - 45و ين تغيت الوضع اله املـرة بشـيل جامـل .وعلـ ـو مـا اجـر اريـل الش ـياا
البارية الرايع املستوى املع خبطة التنمية ملا بعـد عـام  2176تقـاريره ”بغيـة حتقيـل رشيتنـا
ايما يتعلل بتعزيز التنمية املستدامةو ينبغي أن نتماوي األادا اعلاسية لأللفيـة .اهـي مل ترجـز
بالقدر اليا عل الوصول إىل أاقر النا وأجثرام استبعادا .جمـا أدـا التزمـت ال ـمت إياء
اآل ار املدمرة لللاعاا والعنف عل التنمية“(.)73
 - 41وقــد بــريا احلاجــة امللحــة للت ــدي للعنــف ضــد األطفــال جم ــدر قلــل ــديدو
العديد من املشاوراا الوطنية واعقليميـة واملواضـيعية الـه عقـدا إطـار التح ـت خلطـة
التنميــة ملــا بعــد عــام  .2176وتــبني الدراســة االستق ــاسية العامليــة الــه أجرهتــا األمــم املتحــدة
مــن أجــل إقامــة عــامل أا ــل بعنــوان ”عــاملي“ أن احلمايــة مــن العنــف حتتــل مرتبــة متقدمــة
بــني ااتمامــاا فيــع ا ــاا الســيان فيــع املنــاطل .ويشــمل الــي آال األطفــال الــلين
ارجوا اله املشاورااو وعتوا دومـا عـن رسـالة واضـحة مفاداـا :إن العنـف ثـل عقبـة
رسيسية أمام لاء الطفل وراااصو ومن مث ينبغي وضع حد لص.
 - 46وأحعــرن عــن اــلا القلــل أي ــا إطــار العمليــة امامــة الــه يــروج مــا الفريــل العامــل
املفتو الع وية التابع للممعية العامـة واملعـ بلاـدا التنميـة املسـتدامة .افـي املقتـر الـلي
قدمص الفريل العامل إىل اجلمعيـة العامـةو بظـ الت ـدي للعنـف ضـد األطفـال بااتمـام رـاط
بوصفص أحد ميوناا افتمعاا املساملة الشاملة للمميع وأحـد األبعـاد املشـترجة األاـدا
اعلاسية األررىو وال سيما التعليم واملساواة بني اجلنسني والتميني وتوات العمل الالسل.
 - 49وجما يتمل من اله العمليـةو انـا توااـل جـبت اآلراء علـ أن الت ـدي للعنـف
ضــد األطفــال ضــرورة ملحــة .والواقــع أن التحــرر مــن العنــف ال ــىن عنــص لتحقيــل التنميــة
املستدامة وإ اد مستقبل ينمو ايـص األطفـال أصـحاء وب ـلون علـ التغليـة اجليـدة وييونـون
قادرين عل مواجهة األيماا والتعا منها وب لون علـ التعلـيم اجليـد املراعـي لالعتبـاراا
الثقااية ويتمتعون ثماية اعلية من اعمهال واالستغالل وسوء املعاملة.
 - 61ويدع ـرةه العنــف التقــدم االجتمــاعي لل طــرو واــو جــثتا مــا يــرتب ب ــعف ســيادة
القــانون وســوء إنفــاا القــوانني وارتفــاع مســتوياا اجلر ــة املنظمــة ومعــدالا جــراسم القتــلو
__________
( )73انظر ” إقامة راجة عامليـة جديـدة :الق ـاء علـ الفقـر وحتويـل االقت ـاداا مـن رـالل التنميـة املسـتدامة“و
املوجز التنفيلي.
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جمــا يــرتب بوجــود قااــة إاــالا مــن العقــان .وبالنســبة إىل األطفــالو اــجن العنــف ييــون
م حوبا باحلرمان وجثتا ما يؤدي إىل سوء احلالة ال حية وضعف األداء الدراسي واالعتمـاد
عل الرعاية االجتماعية لفترة طويلة.
 - 67و البــا مــا ييــون أ ــر العنــف مرحلــة الطفولــة املبيــرة داسمــاو اي ــر بــالنمو الــلا
ويعــره صــحة الطفــل اجلســدية والعقليــة لل ط ـرو ويــؤدي احلــاالا اخلطــتة إىل اععاقــة
والواــاة .وعنــدما ييــت الطفــلو جــثتا مــا يــؤدي األ ــر التراجمــي لتعرضــص للعنــف إىل اســتمرار
سلسـلة العنـفو اينتقــل العنـف مـن ســياق إىل آرـر وينتشــر علـ امتـداد مراحــل حيـاة الطفــل
ويستمر عت األجيال.
 - 62ويؤدي العنف أي ا إىل تيبد افت مـع تيـاليف بااظـة .اهـو بـوةل باليـني الـدوالراا
من اعنفاق االجتمـاعيو ويبطـ التنميـة االقت ـاديةو ويهـدر رأ املـال البشـري واالجتمـاعي
ــون ســاعاا مــن الــزمن املياس ـ اعلاسيــة الــه اســتغرق
األمــم .و يــن أن يــدمر
حتقيقها سنواا.
 - 63والسؤال املطرو اـوو مـا اـي أا ـل السـبل لتمسـيد محايـة األطفـال مـن العنـف
رطــة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام 2176؟ وجيــف يــن إعــادة تنشــي االلتــزام والعمــل
لالستفادة من التقـدم احملـري السـنواا املقبلـة؟ و اـلا ال ـددو ال بـد مـن اختـاا اخلطـواا
الثالا امامة التالية.
 - 64أوالو ال بد مـن حشـد الـدعم املـادي واملعنـوي مـن القـادة فيـع افـاالاو وتـلمني
موارد جااية ليفالة محايـة األطفـال مـن العنـف .و ـ أن تيـون اليرامـة اعنسـانية لألطفـال
وحقهــم محايتــهم مــن العنــف صــميم اــله اجلهــود العامليــة بقــدر مــا ـ أن ييونــا
صميم االستراتيمياا الوطنية.
 - 66انيــاو بنــاء علـ اجلهــود اليــبتة املبلولــة دارــل منظومــة األمــم املتحــدة ورارجهــاو
ال بد من استحداا أدواا ومؤ راا رصـد سـليمة مـن أجـل تسـريع وتـتة التقـدم احملـري
محايــة األطفــال مــن العنــفو ورصــد الــي التقــدم .والواقــع أن الوقــت قــد حــان لقيــا اــلا
التقدم امام.
 - 65الثاو ال بد من إ ر ا أ د املت ررين مـن العنـف اـله العمليـة .وال بـد مـن تـوات
ارط ومنابر حقيقية لألطفال والشبان ليـي يسـهموا سـبل امل ـي قـدماو ال مـن حـني إىل
آرر احس و ولين بوصفهم رجاء حقيقيني وعناصر تغـيت .اقـد ان ـمت املمثلـة اخلاصـةو
اعترااا منها بقيمة مسامهة الشبان واألطفالو إىل الشـرجاء مـن افتمـع املـدا إعـداد تقريـر
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يستمي إىل الشوا ل اله أعرن عنها األطفال املشارجون
عام 2176و وإىل التوصياا اله قدمواا.

عملية التنمية املستدامة ملـا بعـد

 - 61و الســنة الــه توااــل الــلجرى اخلامســة والعشــرين التفاقيــة حقــوق الطفــلو تســنح
للممتمع الد و ارصة اابية ليي ي ـع راـاه الطفـل ولـوه صـل رطـة التنميـة اـله .ومـن
لن الي أن يساعد توليد جهود وموارد ال مثيل ما لتحقيل التنمية املستدامة جلميع األمم.

دال  -تعزيز العملياا اعقليمية دعما جلهود التنفيل عل ال عيد الوط
 - 66يشيل تعزيز التعاون مع املنظماا واملؤسساا اعقليمية حمـر الزاويـة اسـتراتيمية
املمثلة اخلاصة .اقد ساعدا الشـراجاا اعقليميـة تعظـيم املشـارجة مـع احليومـاا وإقامـة
منتــدياا للسياســاا تشــمع اع ــراء املتبــادل لل ــتااو وتعزيــز اعجــراءاا الوطنيــة حلمايــة
األطفال من العنفو وحشد الدعم من أجل امل ي قدما تنفيل اله اخلطة.
اجتماع املاسدة املستديرة املشترجة بني األقاليم بشلن العنف ضد األطفال
 - 69اــد املمثلــة اخلاصــة اجلســور بــني املنــاطلو اتعقــد ســنويا اجتمــاع املاســدة املســتديرة
املشــترجة بــني األقــاليم بشــلن العنــف ضــد األطفــال .و اــلا املنتــدى الســنوي امــامو تق ـيةم
املنظمــاا واملؤسســاا اعقليميــة التقــدم احملــريو وتفيــر االجتااــاا الســاسدة والشــوا ل
املشترجةو وتتبادل املبادراا امل ط ماو وحتدد ارط التعاون املشتر بـني األقـاليم .و عـام
2174و تناول االجتماع مسلله منع العنف والق اء عليص مرحلة الطفولة املبيرة.
 - 51وضــم االجتمــاعو الــلي ندظــم بالتعــاون مــع اليونيســيف وحيومــة جاماييــاو ممثلــي
اجلماعــة الياريبيــةو والســوق املشــترجة لبلــدان امل ــروط اجلنــونو وجلنــة البلــدان األمريييــة
حلقــوق اعنســانو و ل ـ أوروبــاو واالحتــاد األورونو و ل ـ دول ثــر البلطيــلو وجامعــة
الدول العربيـةو وحرجـة أمري يـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر اليـارييب مـن أجـل األطفـال .وتبـادل
ممثلو حيومـة جاماييـا واملؤسسـاا الوطنيـة واألوسـاط األجاد يـة ومنظمـاا افتمـع املـداو
باعضااة إىل أطفال جاماييينيو رتاهتم و وا لهم وتوصياهتم من أجـل تسـريع وتـتة التقـدم
احملري منع تعره األطفال ال غار للعنف والق اء عليص.
 - 57وقدم املمثلون اعقليميون تقارير عما وضِع من استراتيمياا جديدة ومـا اضدـطلع بـص
من إصالحاا تشريعية وندظم من محـالا إعالميـة وأحجـري مـن دراسـاا متعمقـة للم ـي
تنفيل توصياا الدراسة .وأعربت املنظماا واملؤسساا اعقليميةو إقرارا منـها باألمهيـة البالغـة
ملرحلة الطفولة املبيرة لو الطفل وراااصو عن التزامها تواصلة تعزيز تعاودـا مـن أجـل منـع
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العنف وسوء املعاملة واعمهال السنواا األوىل مـن عمـر الطفـل والت ـدي لـلليا وإاجـاء
الوعي وتو يل املمارساا اجليدة بشلن الرعايـة والتلديـ اع ـابيني مـن قبـل الوالـدين وبشـلن
اآل ار السلبية للعنف عل لو الطفل وراااص .والتزمت جللي بتعب ـة االلتـزام السياسـي ثمايـة
األطفال من العنف واعمهال وسوء املعاملةو والي بوساسل منها وضـع اسـتراتيمياا متياملـة
وطنية متعددة القطاعاا وتشريعاا املة حلظـر العنـف يميـع أ ـيالصا وباعتمـاد سياسـاا
وبــرامت لــدعم األســر ومقــدمي الرعايــة االضــطالع تســؤولياهتم تنشـ ة األطفــالو وتنــع
الت لي عنهم وإيداعهم مؤسساا الرعايةا وبتمميع البيانـاا والبحـوا لالستر ـاد ـا
صنع القرار.
 - 52ورــالل العــام املاضــيو جتــددا أمهيــة التعــاون مــع مفوضــية االحتــاد األاريقــي للعمــل
و الشؤون االجتماعية واللمنة األاريقية املعنيـة ثقـوق الطفـل وراااـص مـن رـالل إطـالق محلـة
ونــداءو أيار/مــايو 2174و مــن أجــل العمــل عل ـ وضــع حــد لــزواج األطفــال أاريقيــا.
وتــوار اــله احلملــة املقــرر إطالقهــا  71بلــدان أساســا متينــا مــلا التعــاون امــام ولتعزيــز
املبادراا اعقليمية املت لة دعما لنبل املمارساا ال ارة باألطفال.
 - 53وتعزيا الشراجة املقامة مع منظومة التيامـل ألمرييـا الوسـط مـن رـالل مشـارجة
املمثلة اخلاصة االجتماع الوياري ملفوضية األمن التابعة للمنظومةو اللي عدقـد أيار/مـايو
اجلمهورية الدومينييية .وقـد أتـا االج تمـاع منـتا اسـتراتيميا ملناقشـة األ ـر املترتـ علـ
األطفال من جراء العنف املسلح واالجتـار بامل ـدراا واجلر ـة املنظمـةو تـا الـي سـياق
اممرةو د حتديد التدابت اليفيلة بالت دي ملظاار العنف اخلطتة اله .ومن النتاست امامـة
اله ا ي عنـها االجتمـاع االتفـاق علـ إدراج اـله األبعـاد االسـتراتيمية األمنيـة لبلـدان
أمرييا الوسط .
 - 54و آاار/مار 2174و ارجت املمثلة اخلاصةو إطار تعاودا مـع لـ أوروبـاو
املؤار الرايع املستوى اللي عدقد دوبروانيي (جرواتيـا)و والـلي اسـتعره التقـدم احملـري
تنفيل استراتيمية افل املتعلقة ثقوق الطفل للفتـرة  .2176-2172ويدعـد الق ـاء علـ
العنــف ضــد األطفــال أحــد األاــدا الرسيســية لالســتراتيمية .وح ـبّ االجتمــاعو مســتندا إىل
العمل املعياري السليم اللي يقـوم بـص لـ أوروبـا ال سـيما ايمـا يتعلـل ثمايـة األطفـال مـن
االســتغالل واالعتــداء اجلنســيني وي ـراسم الف ــاء احلاســون وبــالعنف اجلنســاا واملــل و عل ـ
امل ي تنفيل موعة واسـعة مـن املبـادل التوجيهيـة املتعلقـة بالسياسـاا والـتامت التدريبيـة
ومحالا التوعية من أجل منع العنف والت دي لـص .ومتابعـة لتلـي التوصـيةو سيتواصـل تعزيـز
اجلهود دعما للرعاية اع ابية من قبل الوالدين وملشـارجة األطفـال وايينـهم العـامل الرقمـي
18/33

14-58801

A/69/264

وللعدالة واخلدماا ال حية والرعاية ال حية املراعية الحتياجاا الطفل .وعالوة علـ الـيو
ددعي افل إىل تنـاول مسـلله احتمـال تعـره األطفـال املت ـررين مـن األيمـة االقت ـادية
أوروبـا للعنــفا ودور التعلــيم ووســاس اععـالم واععــالن احلفــال علـ اليرامــة اعنســانية
لألطفال و ميااحة التنمي اجلنساا والعنف اجلنسي.

الثا  -تينولوجيــا املعلومــاا واالت ــاالا والعنــف ضــد األطفــال :احلــد مــن
امل اطر وحترير طاقاا األطفال
 - 56حددا املمثلة اخلاصة الفرط وامل اطر املرتبطـة بتينولوجيـا املعلومـاا واالت ـاالا
بوصــفها مــن دواعــي القلــل الــه حتظ ـ باألولويــة واليتــها (انظــر A/68/274و الفقــراا مــن
 53إىل  .) 56وسلطت عدة بلدان ال ـوء بقـدر متسـاو عـل علـ املوضـوع ردوداـا علـ
االستق ــاء العــاملي بشــلن العنــف ضــد األطفــال .والواقــع أن احليومــاا ــددا عل ـ أمهيــة
مواجبة القوانني والسياساا واملمارساا للتحـدياا املـتغتة النافـة عـن تسـارع وتـتة تطـور
التينولوجياو وأعربت عن ضرورة إقامة منتدياا عجـراء البحـوا وتبـادل البيانـاا والتعـاون
عل ال عيد الدو ين ايها معاجلة الشوا ل املشترجة.
 - 55وللــتفيت اــله املســاسلو نظمــت املمثلــة اخلاصــة مشــاورة مــع رــتاء دولــيني
حزيران/يونيص 2174و سان روسيصو جوستارييا .وقد استر دا املشاورة بـالبحوا الـه
أجريــت مــع األطفــال أوروبــا وأمرييــا الالتينيــة وتمموعــة املعــار واخلــتاا املتناميــة
املستمدة من اجلهاا الفاعلة اله ارجت االجتماعو تا ايها احليوماا ووجـاالا األمـم
املتحــدة واملؤسســاا الوطنيــة املســتقلة املعنيــة ثقــوق الطفــل وممثلــو افتمــع املــدا واألوســاط
األجاد ية والقطاع اخلاط.
 - 51والتقرير املقبل املقدم من املمثلة اخلاصة واملعنون ”تينولوجيا املعلومـاا واالت ـاالا
والعنف ضد األطفـال :احلـد مـن امل ـاطر وحتريـر طاقـاا األطفـال“ يسـتند إىل اـله العمليـة.
وتسل الفروع الواردة أدناه ال وء عل األبعاد الرسيسية لللي التقرير.
األطفال والعامل الرقمي
 - 56إن اليــثت مــن أعظــم ارتراعــاا اعنســان وليــد ســعيص إىل إ ــاد ســبل ســفر أســرع
ووســاسل ات ــال أا ــل .وأعظــم اــله االرتراعــاا العملــة والــورق وآلــة الطباعــة واحملــر
الب اري والطاسرة واماتف واعنترنت .واليومو توار تينولوجيا املعلوماا واالت ـاالا ارصـا
ال ح ر مـا لليبـار وال ـغار للح ـول علـ املعـار والتواصـل مـع الشـعون .ـت أن اـله
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التينولوجياو لدا لن االرتراعاا السابقةو جثتا ما ترتب بدرجة من اخلـو أو التـوج
بسب ما تنطوي عليص من ةاطر جامنة حقيقية أو مت يلة.
 - 59افــي عــام 7969و عنــدما اعتمــدا اجلمعيــة العامــة اتفاقيــة حقــوق الطفــلو جانــت
اعنترنت ال تزال بداياهتا .و تلي السنة نفسهاو أحنش ت الشـبية العنيبوتيـة العامليـة لتـوار
تقنية جديدة لتوييع املعلوماا إليترونيا .أمـا م ـطلح اعنترنـتو اقـد اسـتد دم للمـرة األوىل
قبل سبع سنواا اق من الي التاريا.
 - 11وما بر نطاق اعنترنت يتسع منل الـي احلـني .ابحلـول دايـة عـام 2174و سي ـل
عدد مست دمي اعنترنت إىل  3باليني مست دم تقريباو يعي لثهم بلدان اجلنـون حيـب
ون مخ سنواا اق .
ت اعف عدد مست دمي اعنترنت
 - 17وتؤ ر تينولوجياا املعلوماا واالت االا تل تا عميقا افتمعاا جااـة أرجـاء
العامل .اهي تقرن املساااا وتوجد سبال جديدة لالت ال والتعلم ومزاولـة األعمـال التماريـة
وتقدت اخلـدماا .وتتـيح ارصـة ااسلـة لألطفـال والشـبان بتزويـدام بوسـاسل جديـدة لتمربـة
أسالي مبتيرة التعلم والترايص والتفاعـل االجتمـاعي .ويدقـر األطفـال بجميانـاا املعلومـاا
اعليترونية ويعتت اليثت منهم اعملام الرقمي أحد املهاراا امامة حياهتم عندما ييتون.
 - 12وتينولوجياا املعلوماا واالت االا تفتح أبوان التعلم بشلن حقوق الطفـل وسـبل
ضمان محاية األطفال .وتتيح للشبان ارصة احل ـول علـ املعلومـاا مـن املؤسسـااو تـا
الي امليات اله تتلق الشياوىو والتما املشورة من اخلطـوط امليرسـة ملسـاعدة األطفـال
لإلبالغ عن حوادا العنف وطل املساعدة عندما يشعرون بلدم رطر.
 - 13وإىل جانـ مـا تتفـرد بـص تينولوجيــاا املعلومـاا واالت ـاالا مـن إميانـااو اهــي
تــرتب ت ــاطر جعــل األطفــال عرضــة للمعلومــاا ال ــارة والتســل مــن قبــل أقــرادم وســوء
املعاملة واالستغالل بطرق ي ع تعقبـها والت ـدي مـا بعـي األحيـانو تـا الـي علـ
األسر ومقدمي الرعاية واملعلمني و تام.
 - 14والواقع أن املـواد واملعلومـاا ال ـارةو تـا الـي احملتـوى العنيـف والفاضـح جنسـيا
أو الداعي إىل اليراايـةو ت ـبح متـواارة بسـهولة أجـت و يـن أن تنتشـر أي ـا ب ـورة أسـرع
الف ـاء احلاسـون إىل األبـد .و يـن أن يقـع العنـف
ات ل إىل املاليني ملح ا لب ر وتبقـ
وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسي أمـاجن ال خت ـع لرقابـة اليبـارو وال سـيما عنـدما ي ـل
األطفال إىل اعنترنت من اواتفهم احملمولة أو من مقـااي اعنترنـتا وقـد ـد اآلبـاء ومقـدمو
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الرعاية عناء مواجبة التطوراا التينولوجية الرقميـةو وال سـيما
معدالا اعملام الرقمي من ف ة.

البلـدان الـه تيـون ايهـا

تعظيم إمياناا اعنترنت واحلد من ةاطراا ييتسيان أمهية بالغة جلميع األطفال
 - 16فيـــع منـــاطل العـــاملو تتزايـــد أعـــداد األطفـــال الـــلين يســـت دمون تينولوجيـــاا
املعلومــاا واالت ــاالا ســن مبيــر للغايــة .و ــي األطفــال ســاعاا طــوال عل ـ ــبية
اعنترنت تفردام دون توجيص أو إ ـرا مـن اليبـار .ور ـم أن الـي يعـزي إملـامهم الرقمـيو
اجنص يعرضهم أي ا إىل امل اطر.
 - 15وواقـــا لدراســـة ثثيـــة واســـعة النطـــاق أجرهتـــا أوروبـــا الشـــبية املعنيـــة باألطفـــال
األوروبيني عل اعنترنتو اجن أجثر من  11املاسة من األطفال اللين تتراو أعمـارام بـني
 9ســنواا و  75ســنة يســت دمون اعنترنــتو وتتمــاوي اــله النســبة  91املاســة بعــي
البلدان .و استبيان ل مؤررا مرااقني من  9بلدان أمرييا الالتينيـة()74و أقـرا األ لبيـة
الساحقة تا تلرر بص بية اعنترنت من إميانـاا مـن حيـب الوصـول إىل األنشـطة الثقاايـةو
ومســاعدهتم دروســهمو وأداء الواجبــاا املدرســية اجلماعيــة مــن رــالل وســاسل االت ــال
االاتراضيو واألام من اليو أن  61املاسة منهم اعتـتوا الوصـول اجليـد النوعيـة إىل ـبية
اعنترنـــت حقـــا أساســـيا مـــن حقـــوق اعنســـان .وعلـ ـ ـــو مـــا اجـــر العديـــد منـــهمو اـــجن
” التينولوجيا ليست سي ةا ااألمر يتوقف عل جيفية است دام املرء ما“.
 - 11و بلدان الشمالو تزايـد تـواتر وصـول األطفـال إىل اعنترنـت مـن منـايممو وأحيانـا
عــت احلاســون الــلي تشــتر األســرة اســت دامصا ويســت دم األطفــال أي ــا حواســيبهم
واواتفهم احملمولة ـر نـومهم بعيـدا عـن األنظـار .أمـا ن ـف اليـرة اجلنـونو ايـثتا
مــا ي ــل األطفــال إىل اعنترنــت مــن مقــااي اعنترنــت أو مــن األجهــزة احملمولــةو ممــا يشــيل
عقباا جديدة أمام سالمة األطفال.
 - 16ومـــن الســـماا املشـــترجة بـــني األطفـــال مرحلـــة املرااقـــةو ختطـــيهم للحــــدود
واستيشــااهم للتمــارن اجلديــدة بعيــدا عــن أنظــار اليبــار وارتبــار قــدراهتم عل ـ مواجهــة
الشداسد .ولين عندما يتعلل األمر بالتينولوجياا اجلديـدةو اـجن الوالـدين والقـاسمني بالرعايـة
يعربون عن ةاواهم وعدم إحساسـهم باألمـان جتااهـاو وال سـيما عنـدما تيـون رـتهتم ـله
__________
( )74دراســة ثثيــة عــن اســت دام األطفــال لإلنترنــت أمريييــا الالتينيــة أجرهتــا ــبية منظمــاا أمرييــا الالتينيــة
حلقوق الطفل أل راه مشاورة اخلتاء حزيران/يونيص .2174
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التينولوجيــاا حمــدودة وعنــدما يفتقــرون إىل املهــاراا الاليمــة لــدرء امل ــاطر الــه يــن أن
تواجص األطفال.
 - 19ويعتــت تعظــيم إميانــاا تينولوجيــا املعلومــاا واالت ــاالاو والتقليــل إىل أد حــد
ممين من امل اطر احملتملة ـا ال أساسـيا عـ تم ةتلـف املنـاطل .واـلا أمـر مهـم بالنسـبة جلميـع
الف اا العمريةو تا الي صغار األطفال اللين ينمو بينهم است دام التينولوجياا اجلديـدة
بشــيل ســريع .و الواقــعو اــجن األجهــزة الــه تعمــل بلمـ الشا ــة وامواتــف اللجيــة جتعــل
الوصــول إىل اعنترنــت يســتا بالنســبة ل ـــغار األطفــال ســواء جــانوا ببــون أو مل يلتحقـــوا
بعد باملدرسة.
 - 61وما يال انا اليثت اللي يـتعني تعلمـص عـن جيفيـة تعامـل صـغار األطفـال مـع العـامل
الرقميو ولين تشت البحوا املتاحـة إىل أن االسـت دام املتيـرر لألجهـزة الـه تعمـل بـاللم
رياه األطفال مرتب بنمو املفـرداا واعجنـاياا األجاد يـة .وتـؤدي مهـاراا حمـو األميـة
الرقمية إىل تعزيز اعبداع والتعبت عن اللاا وحتسني العالقاا بني األ ـ اطو وتـوار أساسـا
لالست دام املسؤول للتينولوجياا.
 - 67واألطفــال األجــت ســنا نشــطون بــنف القــدرو إا يســت دمون تينولوجيــا املعلومــاا
واالت االا إعداد الواجباا املدرسيةو والبحب عن املعلومااو والتواصـل مـع األصـدقاءو
وممارســة األلعــانو ومشــاادة األربــار ومقــاطع الفيــديو عل ـ املواقــع الشــبييةو و التواصــل
بسبل منها التيد اعليتروا والرساسل الفورية.
 - 62ويتمــص أطفــال اليــومو ب ــورة ةتلفــة عــن األجيــال الســابقةو إىل االنتقــال بســهولة
بــني العــامل ”احلقيقــي“ والعــامل ”االاتراضــي“و ويت ــاءل أعينــهم الفــرق بــني مــا اــو علـ
اعنترنت/رــارج اعنترنــت .و الوقــت نفســصو تــؤدي تينولوجيــاا املعلومــاا واالت ــاالا
إىل تقويي احلدود التقليدية لل وصيةو وتدنش حاالا ين رط ايها األطفال ”درد ـة“
أو ”نقاا“ بي ـاا تبـدو راصـةو ولينـها احلقيقـة ت ـعهم بي ـاا تعرضـهم جلمهـور
واسع النطاق و ت معلوم .اتبادل املعلوماا الش يةو وعـدم التعـر علـ ةـاطر اعنترنـت
أو اع ــاراا التحليريــة الــه يــن أن تفيــد محايــة األطفــال العــامل املــاديو تــا الــي
اعباءاا البدنية والسلوجيةو وتقييماا األصدقاء أو اآلباء أو مقدمي الرعايـة ـت املتواجـدين
إىل حــد جــبت عل ـ اعنترنــتو قــد يــؤدي إىل ةــاطر متعــددة مــا يت ــل ثمايــة األطفــال.
واعســاءاا الــه حتــدا عــن طريــل اعنترنــت ورارجهــا يــن أن تيــون مــا عواقـ مــدمرةو
جما أدا متشا ة .وتؤدي احلالتني إىل االجت انو واخلو و واضطراباا األجـل والنـومو
والسلو العدوااو والقللو وتدا احترام اللااو والشعور باخلملو والشعور باللن .
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حقوق األطفال عل اعنترنت
 - 63تقدم اتفاقية حقوق الطفل وبروتوجوالهتا االرتياريةو وراصة التوتوجول بشـلن بيـع
األطفــال واســتغالل األطفــال البغــاء واملــواد اعباحيــةو توجيهيــاا مهمــة ععمــال حقــوق
األطفال عل اعنترنـت .وينبغـي أن تستر ـد فيـع التـدابتو تـا الـي املبـادراا التشـريعية
والسياســاتية والتعليميــةو بامل ــاى الف ــل للطفــلا وحتتــرم وتــدعم تنــامي اســتقاللية األطفــال
وقــوهتمو وحتمــي األطفــال مــن العنــف والتمييــز .وترســي اــله املبــادل األســا لالســتفادة
مــن اعميانــاا الــه تتيحهــا بي ــة اعنترنــتا وتشــمع األطفــال عل ـ الــتعلمو وحريــة التعــبتا
وتــدعم إطــالع األطفــال عل ـ املعلومــاا وتلقيهــا ونقلــهاا وحتمــيهم مــن املــواد واملعلومــاا
ال ــارةو ومــن التــدرل ــت القــانوا ر وصــياهتم أو مراســالهتمو و احلــاالا الــه قــد
يتعره ايها راهم ودعتهم لل طر.
 - 64واســتنادا إىل اــله املعــايتو يــن لألطفــال أي ــا االســتفادة مــن إميانــاا تينولوجيــا
املعلومــاا واالت ــاالا للح ــول عل ـ املعلومــاا املتعلقــة بتعزيــز حقــوقهم والتمــا الــدعم
واالنت ا عند التعره للعنف وسوء املعاملة واالستغالل.
 - 66وتعــد احلمايــة مــن التمييــز مبــدعأ أساســيا ييتســي أمهيــة راصــة عــامل اعنترنــت.
و الواقــعو امــن املهــم للغايــة أن بظـ فيــع األطفــالو تــن اــيهم األجثــر هتميشــاو بجميانيــة
الوصــول بــنف القــدر إىل ــبية اعنترنــت واالســتفادة مــن احلمايــة الــه تلــزمهم فيعهــا.
وييتسي الا األمر أمهية راصة نظرا ألن اعنترنت اتحت اموة رقمية بني األطفالو بـني مـن
يتيســر مــم الوصــول اجلــااز وامليســر إىل اعنترنــت املــلل واملدرســة و أمــاجن أرــرىو
وبني من ال يتا مم اليا وبني أول ـي الـلين يسـتفيدون مـن التوجيـص واملشـورة بانتظـام مـن
آبــاسهم أو مدارســهمو ومــن يستيشــفون الف ــاء احلاســون بلنفســهمو ويفتقــدون أي ــيل
من أ يال الدعما وبني مست دمي اعنترنت خبط وا قة والـلين يـدون اسـت دامها إجـادة
تامةو ومن ال بسنون الي.
 - 65ويــليت األطفــال ضــحايا العنــفو ســواء جــان عل ـ اعنترنــت أو رارجهــاو مــن فيــع
مناحي احلياة .ولينو ين أن ييون لعوامـل مثـل السـن أو اععاقـة أو االسـتبعاد االجتمـاعي
تل ت اام عل أنشطة األطفال عل اعنترنتو وقدرة األطفال عل مواجهة امل اطر احملتملة.
 - 61وقد يفتقد األطفال األصغر سنا القدرة عل التعر علـ امل ـاطر .وتقـل احتمـاالا
اتــع الف ــاا ال ــعيفة األرــرى مــن األطفــالو ومنــهم ــت املنــتظمني باملــدار والــلين يــلتون
من رلفياا اجتماعية واقت ادية دنيا أو ينتمون إىل األقلياا واألطفال اوو اععاقةو بالفواسـد
اله تتيحها بي ة اعنترنتو أو بتَلَقِي املعلوماا املتعلقة بسالمة اسـت دام اعنترنـت .وقـد تيثـر
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أي ــا احتمــاالا تعرضــهم للتســل أو التحــرا أو االســتغالل عل ـ اعنترنــت .وبــدون اختــاا
إجراءاا حادةو اجن الفموة الرقمية هتدد بتقوية أو بتفاقم ألاط احلرمان احلالية.
ايزا السنواا املاضية باعتماد معايت اامة مليااحة جـراسم الف ـاء اعليتـروا
ومحاية األطفال من امل اطر عل اعنترنتو تا الي اتفاقيـة األمـم املتحـدة مليااحـة
اجلر ة املنظمة عت الوطنيـة وال ـيو القانونيـة اعقليميـة امامـة .وتعتـت اتفاقيـة لـ
أوروبا املتعلقة ثماية األطفال من االسـتغالل اجلنسـي واالعتـداء اجلنسـي أول معااـدة
تت ــدى حلمايــة األطفــال مــن العنــف اجلنســي مواجهــة التحــدياا الــه تفرضــها
ح ـدِدو جمر ــةو اســتدراج األطفــال أل ــراه االســتغالل
التطــوراا التينولوجيــةو ودت َ
اجلنسي من رالل تينولوجيا املعلوماا واالت االاو واللي يعر أحيانا جثتة بلنـص
”االستمالة“  .وجتـرتم اتفاقيـة لـ أوروبـا بشـلن جـراسم الف ـاء اعليتـرواو اجلـراسم
املرتيبــة ضــد الــنظم احلاســوبية وبواســطتهاو تــا الــي اســتغالل األطفــال املــواد
اعباحيــةا ودتـزَوةد إنفــاا القــانون بوســاسل اعالــة للتحقيــل جــراسم الف ــاء اعليتــروا
وتـلمني األدلــة اعليترونيـةا وتــوار إطــارا للتعـاون بــني الشــرطة والق ـاء علـ ال ــعيد
الق ــايا ااا ال ــلة باحلاســون الــه تنطــوي علــ جــراسم مرتيبــة ضــد
الــدو
األطفال .و ين أن تن م إىل االتفاقيتني دول من مناطل أررى.
ويت دى أي ا مليااحة اجلر ة اعليترونيـة االتفـاق املعـ بالتعـاون ميااحـة
اجلـــراسم املت ـــلة باملعلومـــاا احلاســـوبية لعـــام 2117و الـــلي وضـــعتص رابطـــة الـــدول
املســتقلةا واالتفاقيــة العربيــة لعــام  2171مليااحــة جــراسم تينولوجيــا املعلومــااو الــه
تروج ما جامعة الدول العربية .ويتوقع أن يؤدي مشروع االتفاقية الـه ي ـعها االحتـاد
األاريقــي املتعلقــة بجنشــاء إطــار قــانوا يف ــي إىل أمــن الف ــاء اعليتــروا إىل جتــرت
األنشــطة املتعلقــة يــراسم الف ــاء اعليتــرواو ومنــها اســت دام احلاســون التحــرا
ـي وإنتـاج أو توييــع أو حيـاية مـواد إباحيـة يدســتغل
أاى
واالبتـزاي والتسـب
ايها األطفال.
اهم ةاطر وأضرار اعنترنت
 - 66يتلصـــل قـــدر مـــن امل ـــاطر اســـت دام تينولوجيـــاا املعلومـــاا واالت ـــاالاو
إال أن اــله امل ــاطر ال تتـــرجم حتمــا إىل أاى يلحــل باألطفـــال والشــبان .ايلمـــا ايدادا
مشــارجة األطفــال أنشــطة اعنترنــتو اجتســبوا مزيــدا مــن املهــاراا وقــدرة علـ ال ــمودو
وأصبحوا أجثر قة أنفسهم .و املقابلو ايلمـا ايدادا املهـاراا الـه ييتسـبوداو اجتهـوا
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إىل استيشا مزيد مـن الفـرطو ممـا يزيـد مـن احتمـاالا مواجهـة امل ـاطر املرتبطـة بـللي.
وليــن ييــادة املهــاراا يــن أن تــؤدي أي ــا إىل احلــد مــن ال ــرر الــلي يلحــل باألطفــالو
وتساعد األطفال الت دي بشيل أا ل مله امل اطر.
 - 69ومعظــم األطفــال ال يفيــدون بــلدم يتعرضــون للم ــايقة أو اعيعــاج عنــد اســتعمال
اعنترنتو وال يتعره ملعظم امل اطر سوى أقلية من األطفال .ولين إاا نشل ضـررو اـجن أ ـره
علـ الطفـل يــن أن ييـون مــدمراو وراصـة وأن الطفــل يـن أن يتعــره أل ـيال متعــددة
من االعتداء واالستغالل آن واحدو أو ين أن تدرتَي اله األ ـيال ضـد نفـ ال ـحية
عل مدى اترة من الزمن.
 - 91وقد ترتب امل اطر تحتوى اعنترنتو عل سبيل املثال حينما يتعره الطفل لرسـاسل
ااا طابع عنيف أو عن ريو أو صور العتداءاا عل األطفـالا وقـد تشـيل ةـاطرا مت ـلة
بالتواصلو مثالو عن طريل التحرا أو االستمالةا وةاطر مت لة بالسـلو و عنـدما يدنـتِت طفـل
أو ينشر حمتوياا ضارةو أو ار التسل أو الترويت ألنشطة عدوانية بني األقران.
 - 97احملتــوى العنيــف  -تســتقبل اعنترنــت طاسفــة واســعة مــن املــوادو الــه وإن مل تيــن
ــت قانونيــة بال ــرورةو امــن احملتمــل أن تيــون ضــارة باألطفــال والشــبان .ويشــعر العديــد
مــن األطفــال بــالقلل ب ــفة راصــة إياء احملتــوى العنيــف أو العــدواا أو املــثت للفــزع علــ
اعنترنتو ومنها صور العنف البدا والتعلي واالنتحارو ووصف احلرون والفظـاسعو وسـوء
املعاملة والعنف املل و ومعاملة احليواناا بقسوة.
 - 92املــواد الــه حتــي علــ اليراايــة أو ال ــارة بشــيل آرــر  -قــد تشــمع املــواد
اله ين االطالع عليها بسهولة املتاحة عل اعنترنتو ضـمنا أو صـراحةو املواقـف والسـلو
ال ارين بني األطفال واملرااقني .ويشمل الـي املعلومـاا الـه حتـي علـ اليراايـة والتمييـز
عل ـ أســا العــرق أو الــدين أو امليــل اجلنســيو أو الــه تبــالغ جنســنة األطفــال .ويشــيل
تعره األطفال للمعلوماا املتاحة علـ اعنترنـت الـه تتنـاول االنتحـارو واضـطراباا األجـل
مثــل اقــدان الشــهية والشــره املرضــيو واأللعــان اخلطــرة الــه تعــره احليــاة لل طــرو وتعــاطي
امل درااو أسبابا إضااية للقلل.
 - 93االعتـــداء علـ ـ األطفـــال واســـتغالمم جنســـيا  -يســـرا تينولوجيـــا املعلومـــاا
واالت االاو إىل حد بعيدو إنتاج وتوييع وحياية صور االعتداء علـ األطفـالو ومـع التطـور
السريع للتينولوجيا يتزايد أعداد اجلناةو بينما يواجص األطفال ال حايا ضررا متزايدا.
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 - 94وبلــغ حمــم ونطــاق صــور االعتــداء عل ـ األطفــال عل ـ ــبية اعنترنــت مســتوى
مل يسبل لص مثيلو مع حياية عدد جبت من مرتييب الا اجلرم ماليني مـن اـله ال ـور .وتيَسمـر
الا نتيمة انتشار امواتـف احملمولـة ”اللجيـة“و الوقـت الـلي تتـيح ايـص الشـبياا املشـفرة
ملـرتييب اجلـراسم اجلنســية تبـادل مـواد االعتــداءاا اجلنسـية علـ األطفــال بـدون أن يديتَشــفواو
مما ي يف حتدياا إضااية إىل التحقيقاا اجلناسية واحملاجماا.
 - 96ويفــاقم أي ــا تطــور الســياحة وتينولوجيــا املعلومــاا مــن تعــره األطفــال لالعتــداء
اجلنسيو بسبل منها ييادة تيست سبل وصول السيا إىل املناطل الناسية .وية اجتاه نا ـ آرـر
او االست دام املتزايد للبب احلي بالفيديو لالعتداءاا اجلنسية عل األطفالو مما يتيح لألسـرو
الـــه يتـــواار مـــا ســـبيل ررـــي للوصـــول إىل اعنترنـــت ومعـــداا حاســـوبية يقـــدمها اجلنـــاة
املساارونو جس أموال عن طريل بب لقطاا بالفيديو ألطفامم ال غار جـدا .وانـا أي ـا
ييــادة حــاالا األطفــال الــلين يتعرضــون لإل ــراء باملــال أو بامــدايا مــن جان ـ افــرمني
املستغلني اللين يغرون األطفال بتبادل صورام.
 - 95و البا مـا ييـون ال ـحايا صـغار ا لسـن اـداا مـله املمارسـاا .وواقـا مليتـ األمـم
املتحدة املع بامل دراا واجلر ةو ـهدا الفتـرة بـني عـامي  2177و  2172ييـادة قـدراا
 11املاســة مــواد االعتــداءاا اجلنســية عل ـ األطفــال رجــزا عل ـ الفتيــاا دون ســن
العا ــرةو جمــا أن مــواد االعتــداءاا عل ـ أطفــال أقــل مــن ــالا ســنواا أو رضــع ليســت
ت مللواة .ومـا أن تعـره صـور اال عتـداءاا علـ األطفـال علـ اعنترنـتو اـيمين تـداوما
إىل أجل ت مسم و وتدت باعضااة إىل الي رطـر اعضـرار بال ـحايا .ويفـاقم تـداول اـله
ال ور عملية إضفاء مظهر جنسي بشيل مبالغ ايص عل األطفـالو األمـر الـلي يـؤجت بـدوره
الطل عل مواد االعتداءاا اجلنسية.
 - 91التواصــل بشــيل ــت مقبــول واالســتمالة عــت اعنترنــت  -ييســر عــدم اليشــف
عن اموية جثت من عملياا التفاعـل علـ اعنترنـت املقتـرن بانعـدام اعبـاءاا االجتماعيـة
اله ايز التفاعل املبا رو تودد البالغني ت املقبول إىل األطفال عت اعنترنـت .وجتـري اسـتمالة
األطفال عندما ينطوي االت ال باألطفال عت اعنترنت عل سلو متعمد يهـد إىل جسـ
قتهم وتعاودم د استدراجهم ملمارسة سلو جنسي.
 - 96التســل عــت اعنترنــت  -يــن أن يشــمل التســل عــت اعنترنــت نشــر ــاسعااو
أو نشـــر معلومـــاا جاابـــة أو رســـاسل جريهـ ـةو أو تعليقـــاا أو صـــور اوتو راايـــة حمرجـــةو
مــا مــن ــبياا التواصــل عل ـ اعنترنــت .ونظــرا ألنــص البــا مــا ينــتت
أو اســتبعاد ـ
عن تواصل مبا ر املدرسة أو بي ـاا اجتماعيـة أرـرىو اـيمين أن يسـب ضـررا بالغـاو
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حيــب أنــص يــن أن يــؤ ر عل ـ الطفــل ال ــحية
النطاق للغاية.

أي وقــتو ويبلــغ بســرعة فه ـورا واســع

 - 99التعري  -أصبح إرسال ن وط أو صـور ااتيـة ااضـحة عـن طريـل امواتـف احملمولـة
أو نظــام املرســال الفــوريو واــي الطريقــة املعرواــة باســم ”الرســاسل اجلنســية“ (”)“sextingو
ممارسة واسعة االنتشار .ونتيمة ل غ األقران أو جمـزء مـن التواصـل علـ اعنترنـتو انـا
رطـــر حقيقـــي مـــن أن تقـــع اـــله املـــواد األيـــدي اخلطـــلو وتســـت دم للتحـــرا بالشـــبان
أو ابتزايام لـداعهم للمشـارجة سـلو آرـر حمفـو بامل ـاطر .وواقـا ملـا اجرتـص مؤسسـة
رصد اعنترنتو اجن ما ي ل إىل  66املاسة من احملتوى اللايت الفاضح جنسياو قـد أحرـل مـن
موقعص األصلي وش حتميلص عل مواقع أررى عل اعنترنت.
 - 711الشـــوا ل األرـــرى  -يـــن أن يتســـب الســـلو الـــلي يتســـم ـــو اعنترنـــتو
أو اعاــراط اســت دام اعنترنــت آ ــار ضــارة ب ــحة األطفــال ومهــاراهتم االجتماعيــة.
وقــد يقتــرن اــلاو بعــي األحيــانو بجدمــان املقــامرة أو األلعــان علـ اعنترنــتو الــه البــا
ما تيون عنيفة و ت مالسمة للمرحلة العمرية .و ين أي ا أن تتعـره جتمعـاا املقـامرة علـ
اعنترنــت لالســتغالل مــن جان ـ مشــتهي األطفــال الســاعني للتواصــل مــع األطفــالو أو مــن
جان اواة التسل اللين يست دمودا جمنت ملمارسة سلوجهم املسي .
 - 717وقــد يقــوم األطفــال أي ــا بالشــراء عــت اعنترنــتو وإبــرام اتفاقــااو والتوقيــع عل ـ
رــدماا بلقســاط و ــت الــي مــن أ ــيال املــداوعاا بــدون إ ــرا آبــاسهم أو مــن يرعــاام.
وباعضـــااة إىل الـــيو قـــد يتعـــره األطفـــال إىل االحتيـــال عـــت اعنترنـــت وإىل اتوســـاهتا
وإىل ةاطر أررى قد هتدد ر وصيتهم وسالمتهم وتلحل ال رر ثواسيبهم وأجهزهتم.
 - 712ويـة ـا ل نا ـ آرـر اـو ارتبـاط األطفـال واملـرااقني يـراسم الف ـاء اعليتــروا.
و ين أن يشمل الـي مشـارجة الشـبان االحتيـال املـا املت ـل باحلاسـونو أو اسـت دام
تينولوجيـا املعلومـاا واالت ـاالا مـن أجـل تيســت سـلو ـت مشـروعو األمـر الـلي يــن
أن يسفر عـن تعرضـهم أو تعـره آرـرين للعنـف .وعلـ سـبيل املثـالو افـي سـياق ع ـاباا
الشبانو ين أن ي بح تبادل ال ور اجلنسية علـ امواتـف احملمولـة ”عملـة“ يـد أع ـاء
الع ابااو و يـن أن تسـت دم امواتـف احملمولـة ملمارسـة السـيطرة علـ اآلرـرين وارتيـان
أعمــال العنــفو تــا ال ـي العنــف اجلنســي .ومــع تزايــد ابــراط ع ــاباا اجلر ــة املنظمــة
أنشطة الف اء اعليترواو انـا رطـر حقيقـي ألن ينمـر الشـبان إىل األنشـطة اعجراميـة
عل ـ اعنترنــتو بفــزام الــي التبــاايو وجتتــل م الوعــود بتحقيــل مياس ـ اقت ــاديةو
أو حتت التهديد أو اعجراه.
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برنامت متعدد ا ألوجص للحد من ةاطر اعنترنت وإطالق إمياناا األطفال
 - 713ييمــن التحـــدي املتمثـــل هتي ـــة بي ـــة آمنــة وايينيـــة لألطفـــال علــ اعنترنـــت
االســتماباا الــه حتقــل التــواين املناسـ بــني ضــمان اســتفادة األطفــال مــن اعميانــاا الــه
تتيحها تينولوجياا املعلوماا واالت االاو وتلمني احلماية الاليمة مم .
 - 714وتتطل محاية األطفال عل بية اعنترنت جهودا وقاسية مت اارة متعـددة األبعـادو
واليشف الفعال عن اجلراسم واعبالغ عنها ومقاضاهتاو وتقـدت املسـاعدة إىل ال ـحاياو تـا
الـي تعــاايهم وإعــادة إدمــاجهم .وتعتــت السـلطاا الوطنيــة واألســر واملــدار وافتمــع املــدا
وقطاع الشرجاا جهـاا ااعلـة أساسـية اـله العمليـةو وييمـن ايـني األطفـال واملسـامهة
الفعالة محايتهم صميم اله اجلهود.
 - 716ويعد تعزيز التقدم احملري الا افال السريع التغت أمرا بالغ األمهية
متعدد األوجص مع الترجيز ب فة راصة عل األبعاد الوارد وصفها أدناه .

اتبـاع برنـامت

متلني شطفخا
 - 715ـ أن تعتــر أي مبــادراا بشــلن الســالمة عل ـ اعنترنــت تســتهد األطفــالو
واملــرااقني ب ــفة راصــةو بــدورام البــالغ األمهيــة اــله العمليــة .ويــتقن األطفــال بــال عنــاء
اســت دام تينولوجيــاا املعلومــاا واالت ــاالاو ولينــهم حاجــة إىل اجتســان املهــاراا
والثقةو وإىل أن يشعروا باالطم نان عندما يستيشفون حدود العامل الرقميو وعنـدما يت ـدون
ملساسل مثتة لالاتمام.
 - 711وواقا ملا أجده الشبان مؤار القمـة العـاملي للشـبان لعـام 2173و الـلي دعـا إىل
عقده االحتاد الدو لالت االاو ابدال من رد االجتفاء تحاولة جتن أرطار اعنترنتو مـن
املهم أن جتري تنمية قدراا األطفال جمواطنني مسؤولني عند است دام التينولوجيـا الرقميـةا
وتعزيــز القــيم واملهــاراا احلياتيــة املتينــةو تــا الــي اعحســا القــوي باملســؤولية واالحتــرام
واالاتمام باآلررين .وبدال من تقييد الف ول الطبيعي لألطفـال ورو االبتيـار لـديهم رواـا
عليهم من مواجهة ةاطر اعنترنتو اجن من األمهية تيـان االسـتفادة مـن سـعة حيلـة األطفـال
وتعزيز قدرهتم عل افا ة عند استيشا إميانياا بية اعنترنت.
 - 716ومــن العوامــل البالغــة األمهيــة لتحقيــل اــلا امــد و وجــود بي ــة أســرية إ ابيــة تــوار
الرعايـــة واحلمايـــةو و تمـــع داعـــمو وإتاحـــة إميانيـــة احل ـــول علـ ـ املعلومـــاا واخلـــدماا
ااا ال لة املالسمة لألطفالو تا الي اعبـالغ عـن االنتـهاجاا عـت اعنترنـتو ا ـال عـن
القدراا املتطورة لألطفال أنفسهم.
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تلامي املا و ايف ال لخ ني اخ ئملخية
 - 719يؤدي وجود آبـاء وقـاسمني بالرعايـة مسـتنتين ومنغمسـني مـع األطفـال تزويـدام
بالدعم واملشورة است دام اعنترنت واست دام تينولوجيا املعلوماا واالت ـاالا إىل اـتح
أبــوان أجثــر أمنــا لتمربــة التعامــل مــع اعنترنــت .ويقلــل الــدور الوســي الفعــال للوالــدين مــن
امل اطر دون أ ن بـد مـن مهـاراا األطفـال وارصـهم .اتيريسـهم وقـت ليـي يت ـفحوا مـع
أبنـاسهم عــامل الف ـاء اعليتــرواو وإر ـاد وطملنــة أطفـاممو ووضــع قواعـد مالسمــة للمراحــل
العمرية امل تلفة بشلن السلو علـ اعنترنـت تعـد أبعـادا بالغـة األمهيـة مـله العمليـة .وبظـ
بنف القدر من األمهيةو توعية األطفال ت اطر اعنترنت وتوات التوجيص بشـلن سـبل الت ـدي
ما عند وقوعها.
 - 771وليــن يــتعني ليــي يتحقــل الــي تقــدت الــدعم واملشــورة لربــاء والقــاسمني بالرعايــةو
لتقليل جزعهم من عامل اعنترنـت وإ جسـا م اهـم لـصو ولييفيـة عمـل األطفـال اـله البي ـةو
وامل اطر اله قد ي ـاداو داو وال ـرر الـلي بتمـل أن يترتـ علـ الـيو بـل واألاـمو أجثـر
الطرق اعالية للت دي وتطوير قدرة األطفال عل املواجهة.
اس فخد مف إملخنيخو ملا رس
 - 777تتمتع املدار بجميانية اريدة عل تعزيز السـلو ـت العنيـفو ودعـم تغـيت املواقـف
اله تغي الطر عن العنف .امن رالل التعليم اجليـدو يـن أن ييتسـ األطفـال مهـاراا
وقدراا لت فح اعنترنت خبط وا قةو وليي يتمنبوا امل اطر ويت ـدوا مـاو وليـي ي ـبحوا
مواطنني ملمني إملاما جيدا بالتينولوجيا الرقمية ومسؤولني .ويشـمل اـلا تشـميع االسـت دام
االبتياري والنقدي وامللمون لإلنترنتو ومنع وقوع أحداا عنيفة عت اعنترنـت ومواجهتـهاو
تا الي التسل عت اعنترنتو حىت وإن مل ينشل أصال البي ة املدرسية.
 - 772و ين لتعزيز اعملام بالتينولوجيا الرقميـة املـدار أن يـدعم أي ـا اجلهـود الراميـة
إىل اعدمــاج االجتمــاعي لألطفــال وي ــيل الفمــوة الرقميــة الــه تــؤ ر علــ أضــعف ا ــاا
األطفالو الـلين سـتقل ـت الـي إميانيـة اـتعهم بفواسـد التينولوجيـاا اجلديـدة أو احل ـول
عل املعلوماا اله تعزي االست دام اآلمن لشبية اعنترنت.
 - 773و يــن للمــدار وال ســيما املنــاطل الناسيــةو أن ت ــبح جســرا بــني مــلل الطفــل
و تمعصو بي ة تمع ا يها الطالن واآلباء و تاـم مـن أاـراد افتمـع احمللـي الجتسـان إملـام
بالتينولوجيــا الرقميــة واجتســان الثقــةو واالســتفادة مــن التــدري القــاسم عل ـ تينولوجيــاا
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املعلوماا واالت االا عل املهـاراا احلياتيـةو والـتميني االجتمـاعي واالقت ـاديو ومبا ـرة
األعمال احلرة.
 - 774وتتوقف ا له العمليةو مع الـيو بقـدر جـبت علـ مـدى اهـم املعلمـني أنفسـهم لبي ـة
اعنترنــتو واســتفادهتم مــن املهــاراا والتــدري الاليمــني لتقــدت املشــورة واعر ــاد لألطفــال
والشبان وايينهمو وحتديد الـدالسل املبيـرة عسـاءة املعاملـة واعبـالغ ومتابعـة تلـي احلـاالا
بطريقة أرالقية مراعية للطفل .والا ال تلزمص استثماراا ض مة.
تو يا رهود مح جمل ح ملاين
 - 776جـان التعـاونو العديـد مـن البلـدانو مـع منظمـاا افتمـع املـدا حادـا توسـيع
نطــاق اعملــام باعنترنــت وســالمة اســتعماماو وال ســيما بــني األطفــال وأســراما و توعيــة
األطفال وتعزيز است دامهم للتينولوجيا الرقمية جمواطنني مسؤولنيا وتعزيز مواجهة ال ـرر
عنــد ارتيابــصو ا ــال عــن اســت الط جتــارن األطفــال وةــاواهم وتوقعــاهتم وســلوجهم علـ
بية اعنترنت من رالل استق اءاا أجريت مع الشبان .و املقابلو أعطت اـله اجلهـود
ا الدعوة والعمل.
داعة لألطفال للقيام يهود اامة
 - 775ومـن رـالل تقــدت املعلومـاا وبنــاء القـدراا واملبـادراا البحثيــةا وتشـغيل رطــوط
املساعدة وتقدت الدعم لألطفال ال حاياو وجللي من رالل املشارجة إصـال السياسـاا
والتشريعااو جان الشرجاء مـن افتمـع املـدا مسـامهون مـم أمهيـة حادـة اجلهـود الوطنيـة
والدولية الساعية إىل إقامة بي ة آمنة لألطفال عل اعنترنت.
توطيا شئ كخو مح قطخع شئكخو
 - 771يعــد قطــاع الشــرجاا حمرجــا أساســيا للممتمعــاا واالقت ــاداا و ينــص أن يســاام
مســامهة اعالــة منــع العنــفو وتقليــل امل ــاطر إىل أد حــد وضــمان احلمايــة لألطفــال علـ
اعنترنت .و ييتس الا أمهية راصةو ألن ردماا القطاع أو منتماتص يـن أن تدسـتَ دَم
تعـــريي األطفـــال لإليـــلاء علــ اعنترنــتو تـــا الـــي احملتـــوى العنيـــفو أو التســـل عـــت
اعنترنتو أو الرساسل اجلنسيةو أو االستمالةو أو االعتداء اجلنسي.
 - 776وتتيح املبادل التوجيهية لألمم املتحدة بشلن األعمال التمارية وحقـوق اعنسـان()76و
وحقوق الطفل ومبادل األعمال التمارية()75و جنبا إىل جن مـع التعليـل العـام للمنـة حقـوق
__________
(.www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf )76

(.www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_rights_and_Business_Principles.pdf )75
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الطفل بشلن التزاماا الدول ما يتعلل بل ر قطاع األعمال عل حقوق الطفـلو إطـارا اامـا
لتوجيــص العمــل اــلا افــالو يعــال مســللة ســالمة األطفــال ومنــع رطــر ال ــرر أو اعيــلاء
أو االستغالل .وتشيل املبـادل التوجيهيـة لالحتـاد الـدو لالت ـاالا ومنظمـة األمـم املتحـدة
للطفولــة املعــدة مــن أجــل ال ــناعة بشــلن محايــة الطفــل عل ـ اعنترنــت مرجعــا ســليما لتعزيــز
االست دام اع ان لشبية اعنترنت وآلياا اعبالغ والشياوىا وتشمع تقدت توعية وتعلـيم
آمــنني ومالسمــني للمراحــل العمريــة إىل األطفــال واآلبــاء واملعلمــني .و اــلا افــالو رسـ ت
مبادراا التنظيم الـلايت أقـدامها بـنف القـدر .وباملثـلو تقـوم منـابر اسـتراتيميةو مثـل املنتـدى
العــاملي لألطفــالو بتمميــع الشــرجاا الراســدة ب ــورة دوريــة مــن أجــل تعزيــز حق ـوق الطفــل
وتعزيز سالمة األطفال عل اعنترنت(.)71
 - 779وتلزمو مع اليو أدواا أجثـر اتسـاقا للحمايـةو تشـمل الت ـدي للمـواد الـه تنتـهي
الطفل جنسياو واحملتوى ال ار باألطفالو والتحقل من العمرو وتوجيص إر اداا بشـلن سـالمة
الطفــل إىل األطفــال واآلبــاء .ومــلا الغــرهو أحطلــل اســتال املســؤولني التنفيــليني للشــرجاا
الراسدة عام 2177و لتعزيز حتسني بية اعنترنت وجعلها أجثر أمانا لألطفال.
 - 721واله التطوراا وإن جانت واعدةو ايظل من ال روري الا العامل السـريع الـتغت
مواصلة التنفيل الفعالو والتقييم الدوريو ومواصلة حتسني الا اعطارو لتلمني سالمة األطفـال
واالستفادة جللي من اعمياناا اله يتيحها العامل الرقمي.
اس خد إىل مسخم ة االا ا تأمني محخية شطفخا مل ى خبلة إلن ئنت
 - 727تتحمل احليوماا املسؤولية األساسية عن إعمال حقوق الطفل .ويشـمل الـي منـع
العنف ومحاية الطفل عل اعنترنت.
 - 722واســتفاد عة مــن العمليــة امامــة لتنفيــل توصــياا الدراســة بشــلن العنــف ضــد األطفــالو
ينبغــي إدمــاج اخلطــة الرقميــة املتعلقــة باألطفــال جعن ــر أساســي أطــر السياســاا الوطنيــة
الشــاملة واجليــدة التنســيل واملــزودة تــوارد جاايــة ملنــع ومعاجلــة فيــع أ ــيال العنــف ضــد
األطفال .وعل النحو املبني أعالهو اليي تيون اله اخلطة اعالةو اجدا تستلزم مشـارجة فيـع
أصحان الشلنو و أن تسـتنت بـبراء ورـتاا األطفـال والشـبان علـ اعنترنـتو تـن
الي من تعرضوا لإليلاء.
__________
(.CRC/C/GC/16 )71
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 - 723واثل التشريعاا الوطنية عن ـرا رسيسـيا مـن عناصـر اـله العمليـة .و الواقـعو اجنـص
ال ــىن عــن التشــريعاا لــتميني األطفــال مــن الوصــول إىل اعنترنــت وتينولوجيــا املعلومــاا
واالت ــاالا والتمتــع باعملــام بالتينولوجيــا الرقميــة بــدون اييــز مــن أي نــوع .والقــانون مهــم
أي ــا حلظــر جــل أ ــيال العنــف فيــع البي ــااو تــا الــي الف ــاء اعليتــروا .وييفــل
القانون احلماية لألطفالو ويزودام بسبل االنت ا الفعالة والتعا وإعادة اعدمـاجو ملواجهـة
ال رر أو اعيلاء أو االستغالل عت اعنترنتا وينش آلياا وإجراءاا مراعية للطفـل عسـداء
املشورة واعبالغ وتقدت الشياوىو ا ال عن آلياا مليااحة اعاالا من العقان.
 - 724وعل الر م من مرونة التش ريعاا مـن أجـل تفـادي حتـديثها بشـيل مسـتمرو ايـتعني
أن تبعــب التشــريعاا برســالة واضــحة حتظــر فيــع مظــاار العنــفا وال بــد أن تعــال الثغــراا
املرتبطة بالشوا ل املسـتمدةو تـا الـي األ ـيال اجلديـدة لالعتـداء علـ ـبية اعنترنـتو
مثل االستمالةو وأن ت ع إجراءاا جناسية إجراسية لتيست التحقيل واملالحقة الق اسية.
 - 726وتتســم مســاءلة الــدول بــنف القــدر مــن األمهيــة وضــع إطــار تنظيمــي واضــح
لألنشطة اله ت طلع ا الشرجااو و دعم األعمال ليي تفي تسؤولياهتا صـون حقـوق
الطفلو فيع عملياهتاو الدارل واخلارج.
 - 725ولتعزيز تنفيل القانونو ينبغي أن يسـتفيد االرت اصـيون العـاملون مـع األطفـال ومـن
أجلهمو ومن بينـهم املعلمـون وموظفـو إنفـاا القـواننيو مـن مبـادراا بنـاء القـدراا مـن أجـل
اجتسان املهاراا واخلتاا الاليمة لدعم إملام األطفال بالتينولوجيا الرقميـةو وتنبيـص األطفـال
إىل امل ــاطر الــه قــد يواجهودــا عل ـ اعنترنــتو والتعــر عل ـ الــدالسل املبيــرة لإلســاءاا
واخلطواا الاليمة للت دي ما بطريقة أرالقية مراعية للطفل.
 - 721وباملثلو امن املهم تعزيز الوعي وتزويد األطفال واآلباء والقاسمني بالرعاية باملهـاراا
الاليمـــة لتميينـــهم مـــن التمـــا الفـــرطو ومنـــع األضـــرار املرتبطـــة بتينولوجيـــا املعلومـــاا
واالت االا وإدارهتـا .ويعـد حتقيـل التـواين بـني ايـني األطفـال ومحايتـهم أمـرا بـالغ األمهيـةو
وينبغــي أال تعرقــل اســتراتيمياا احلــد مــن امل ــاطر اــرط األطفــال اســت دام اعنترنــت
أو تَعَلحمهم مواجهة اله امل اطر.
 - 726وتعد أي ا البياناا والبحوا أمرا جواريـا .وأجريـت علـ مـدى السـنواا املاضـية
دراساا اامة عن سالمة األطفال وامل اطر عل اعنترنت .ولين تلزم اـلا افـال السـريع
التغت أدلة سليمة تستنت ا القـوانني والسياسـاا واعجـراءااا ومـن األمهيـة تيـان اجتسـان
اهــم أعمــل ملهــاراا األطفــال وممارســاهتم وااتمامــاهتم املتطــورة .ويــتعني معاجلــة الفمــواا
املعراية .و الواقعو اغالبا ما ترجـز الدراسـاا علـ املشـاجل والشـوا لو وبدرجـة أقـل علـ
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الفرط اله تتيحها اعنترنـتو والعواقـ املترتبـة علـ امل ـاطر علـ األجـل الطويـل .وباملثـلو
أحجــري عــدد قليــل مــن الدراســاا بلــدان اجلنــونو وال يعــر ســوى الــلر اليســت عــن
جيفية تعامل األطفال ال غار جدا مع تينولوجيا املعلوماا واالت االا .واله اـي افـاالا
الـه ــهدا تغـتا أســرعو والـه جــان االحتيـاج إىل تقليــل امل ـاطر ملموســا ايهـا علـ وجــص
اخل وط.

رابعا  -التطلع إىل املستقبل
 - 729رالل العـام املاضـيو واصـلت املمثلـة اخلاصـة أعمـال الـدعوة الـه تقـوم ـا علـ
ال ــعيد العــاملي مــع الشــرجاء االســتراتيميني دارــل منظومــة األمــم املتحــدة ورارجهــاو
وعملت جحلقـة وصـل واضـطلعت بـدور حـااز علـ العمـل سـاسر املنـاطل والقطاعـاا
والبي ااو اله قد حتدا ايها أعمال عنف ضد األطفالو مشمعةع علـ محايـة األطفـال مـن
ا لعنف باعتبار الي ضرورة من ضروراا حقوق اعنسان.
 - 731ويعره الا التقرير حملة عامة عن املبادراا االستراتيمية اله وضعتها املمثلة اخلاصـة
لداع عملـة التقـدم تنفيـل توصـياا الدراسـة .وقـد سـاعدا تلـي املبـادراا علـ مواصـلة
تعزيــز االلتزامــاا عــت اعقليميــة ثمايــة األطفــا ل مــن العنــفو وتــدعيم الــدعوة واعجــراءاا
القانونية والسياساتية عل ال عيد الوط الرامية إىل منع العنف والق اء عليص.
 - 737وستواصــل املمثلــة اخلاصــة تعب ــة الــدعم لتعزيــز اــله اجلهــود امامــةو وستت ــدى
فاالا االاتمام ااا األولوية .ويشمل الي العنـف ضـد األطفـال باعتبـاره ـا ال قاسمـا
بلاتــص رطــة التنميــة العامليــةو ومنــع العنــف مرحلــة الطفولــة املبيــرةو ومحايــة األطفــال
واملرااقني املتل رين بالعنف األالي والعنف املسلح واجلر ة املنظمة.
 - 732وتتطلع املمثلة اخلاصة إىل مواصـلة التعـاون مـع الـدول األع ـاء وفيـع أصـحان
امل لحة اآلررين عل امل ي تعزيز اله اخلطةو وبناء عامل ال ميان ايص للعنف.
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