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أوالا -مقدمة
الس تتنوي اخلامس ت ت والضش ت ت ين العرمت تتات اتفاقي ت ت حقت تتو
 -7ص تتات ع تتا  5174ال ت ت
الطفت ممتتا أتتتا ف صتا بت ة حلشتتد مزيتتد متتن التتدعم حلمايت الطفت متتن الضنتتف وشتتهد الستتن
ث ث عمليا هام ا رسب و نا خاصا لد األطفال والبلدان يف مجي املناطق
التي نُظمت يف مجيت أحنتاء الضتام أن قتيم االتفاقيت
 -٢فةوالا أ د أنشط إحياء الت
ومباتئها متا الت م جضتا حامستا لصتيا القتوانن والسياستا الوطنيت ولرحقيتق تغيت إجيتاي يف
الستتنوي ل تفاقي ت يف انط ت
املواقتتف وأمنتتا الستتلو إ اء محاي ت الطف ت وستتاعد ختليتتد ال ت
مح ت إع مي ت قيّم ت للروعي ت بآثتتا الضنتتف الطويل ت األمتتد يف منتتاء الطف ت و فاه ت أستتهم يف
أيضا يف بدء جهوت مرضاف ة
ياتة فهم سب وأسباب تةث الطف بالضنف وساعد ختليد ال
لستتن الق توانن وإنفاذهتتا ولرنفي ت ب ت ام سياستتاتي شتتامل ومج ت البيانتتا وتوطيتتد املؤسستتا
لضمان ال عاي واحلماي للطف
 -٣وثانيا أح اجملرم الدويل تقدما يف صيا خط الرنمي الضاملي ملتا بضتد عتا 5172
هبتد بنتتاء مسترقب ال فقت فيت وال عنتف وقتتد أ تد األمتتن الضتتا يف تق يت املضنتتون "الط يتتق إىل
الض تتي بك ام ت حبل تتول ع تتا  :5131القض تتاء عل ت الفق ت وتغي ت حي تتاة اجلمي ت ومحاي ت و ت
األ "( )1أننت تتا "عل ت ت أعرت تتاب أهت تتم ست تتن مت تتن ست تتنوا الرنمي ت ت من ت ت تةست تتي األمت تتم املرحت تتدة
نفستتها وهب ت الضملي ت االستترثنائي ومتتا تشتتهد متتن و قياتي ت م يستتبق هلتتا مثي ت ترتتا لنتتا
ف ص ت وواج ت تا خييتتان للرص ت جب ت أة وعل ت حنتتو حثي ت وس ت ي لرمكتتن اجلمي ت متتن الضتتي
بك ام تون إمهال أحد" (الفق ة  )787وإعطاء األولوي للطف خ سبي لر ن إمهال
 -٤وثالث ت ت ا يت تتويل ه ت ت ا الرق ي ت ت اهرمام ت ت ا خاص ت ت ا للرطت تتو الس ت ت ي يف تكنولوجيت تتا املضلومت تتا
واالتصاال وتةث ها يف يفي تضلم الطف وتواصل ولضب ولرةث ها بوج أعم يف ع قر بالضام
وإىل جان الدو الت ميكتن أن تؤتيت الركنولوجيتا يف تعتم منتاء الطفت ومحايرت يستل الرق يت
الضوء عل املخاط الي قد هتدت فا الطف وعد تض ض للضنف
 -٥ويرنتتاول الرق ي ت أيض تا الش توا الناش ت ( )2م تزا عل ت خط ت الضنتتف عل ت الفريتتا يف
سيا نظا الضدال اجلنائي سواءا أ ن ضحايا أ شهوتا وعندما يُسلنب ح يرهن

__________
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ثانيا -الذكرى السنوية الخامسة والعشرون العتماد اتفاقية حقوق الطفل
الستتنوي ل تفاقي ت ف ص ت ستتاحن لرقيتتيم متتا حتقتتق متتن إجنتتا ا هام ت يف
 -٦أتاح ت ال ت
س تتبي إعم تتال حق تتو الطفت ت وأص تتب احل تتدث ف صت ت است تجاتي ي إلمض تتان النظت ت يف الرح تتديا
تقو مناء الطف و فاه
املسرم ة الي ِّ

 -٧ويكمن حتق الطفت يف عتد الرضت للضنتف يف صتميم االتفاقيت وبفضت عمليت تنفيت
االتفاقي وت اس األمم املرحدة بشةن الضنف ضد األطفتال حتولت محايت الطفت متن الضنتف متن
موضوع ائ ومهم بوج عتا إىل مصتد قلتق مرزايتد علت صتضيد الضتام كت وخت ل الضتا
املاض اسرم تضزيز ه الضملي توليا وإقليميا ووطنيا

أل  -زيادة تعميم مراعاة مسةلة العن ضد األطفال في جدول أعمال األمم المتحدة
 -٨شتتهد عتتا  5174تزايتتد اهرمتتا منظوم ت األمتتم املرحتتدة مبستتةل الضنتتف ضتتد األطفتتال
وشكل املشاو ا بشةن خط الرنمي ملا بضد عا  5172بُضدا حامس ا من أبضات هت الضمليت
وساعد الد اسا اهلام الي أجنزهتا األمم املرحدة خ ل الستن يف يتاتة شتف متد انرشتا
أحداث الضنف ضد األطفال ومد خطو هتا
 -٩ومثلما أب تق ي منظم األمم املرحدة للطفولت (اليونيستيف) املضنتون "مسترو ال ختط ت
الضتن" ( )3()Hidden in Plain Sightوالرق يت الضتامل لضتا  5174عتن وضت الوقايت متن الضنتف
( )4
والد است الضامليت عتتن جت ائم القرت ( Global Study on
الصتات عتتن منظمت الصتتح الضامليت
( )5
 )Homicideال تتي أجنزه تتا مكر ت األم تتم املرح تتدة املض تتي باملخ تتد ا واجل مي ت يف ع تتا 5173
وتق ي الضامل عن االجتا باألشخا يف عا  )6(5174ال يتزال خطت الضنتف واست االنرشتا
ومقلقا للغاي فنحو مليا طف تجاو أعما هم بن سنرن و 74ستن يرضّضتون للضقتاب البتدي
عل أيد من ي عاهم؛ و 64مليون فراة يقضن ضتحي للضنتف النفست أو اجلستد أو الضتاطف
أو اجلنس ت عل ت أيتتد أ واجهتتن أو عش ت ائهن؛ ونستتب  6يف املائ ت متتن ضتتحايا ج ت ائم القر ت يف
الضام هم من األطفال تون سن اخلامس عش ة؛ وما انفك االجتا باألطفال يرزايد حىت جتتاو
نسب األطفال من ضحايا املكرشفن يف بضض املناطق  81يف املائ مضظمهم فريا
 -٠١وال شتتك يف أن احلاجت امللحت إىل صتتون الطفت متتن الضنتتف م تجاجت وتشتتك األتلت
املنبثق ت متتن تلتتك الرقتتا ي أساس تا ستتليما يُستترند إلي ت يف صتتيا اإلج ت اءا التتي ترخ ت ها التتدول
ويف تس ي وت ة الرقد يف جهوت الرنفي

__________
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باء -تعزير ررز األسر ررا المعير ررار  :اسر ررتراتيجيا األمر ررم المتحر رردة وتر رردابير ا العملير ررة
النموذجيررة للقضرراء علر العنر ضررد األطفررال فرري مجررال منررع الجريمررة والعدالررة
الجنائية
 -٠٠أُح ت تقتتد ب ت باجت تا تصتتديق مجي ت تول الضتتام عل ت ال وتو تتول االخريتتا امللحتتق
باتفاقي ت حق تتو الطف ت بش تتةن بي ت األطف تتال واس تترغ ل األطف تتال يف البغ تتاء ويف امل توات اإلباحي ت
إذ با سا يا يف  781بلدا حبلول هناي عا  5174وباملث انضم عدت مرزايد من الدول إىل
ال وتو ول االخريا التفاقي حقو الطف املرضلتق بتجج اء تقتدم الب تا عقت بتدء نفتاذ يف
نيسان/أب ي  5174وسرواص املمثل اخلاص تعم تلك اجلهوت والجوي لرضميم صيغ من
ب وتو ول( )7يسه عل األطفال فهمها وقد أصبح الصيغران مراحران بالفض بضش لغا
 -٠٢واعرمتتد اجلمضي ت الضام ت يف تانون األول/تيستتم  5174مضتتاي جديتتدة حلماي ت
األطفال من الضنف  -ه اسجاتي يا األمم املرحدة وتداب ها الضملي النموذجي للقضاء علت
الضنف ضد األطفال يف جمال من اجل مي والضدال اجلنائي ()A/C.3/69/L.5
 -٠٣وتضتتم االس تجاتي يا النموذجي ت قواعتتد ومضتتاي تولي ت بشتتةن حقتتو الطف ت والضدال ت
اجلنائي ت وتوج ت إ شتتاتا قيّم ت إىل التتدول األعضتتاء إلح ت ا مزيتتد متتن الرقتتد يف جمتتاال من ت
اجل مي وإص القوانن ووض السياسا والرنفي الضمل
 -٠٤وترنتتاول االس تجاتي يا النموذجي ت حتتتديا هام ت تضتتج محاي ت الطف ت متتن الضنتتف يف
نظا الضدال اجلنائي فما ال الرصتو ا اخلاط ت وأوجت الرحامت املنرشت ة إ اء الف تا املهمشت
من األطفال ت حواتث الضنف واإلي اء املرك و ث ا ما يُنظ إىل هؤالء األطفتال باعربتا هم
مستتؤولن عتتن ج ت ائم خط ت ة وعتتن ا تفتتاع مضتتدال اجل مي ت وب ت لك يستترحقون ج تزاءا قاستتي
وفتجا احر تا طويلت ت أن البيانتتا املراحت تشت إىل أن األطفتتال ال يشتتكلون األ لبيت يف
إحصتتاءا اجل ت ائم ب ت تنط تتو مضظتتم احل تتاال التتي ق تتد ينرهكتتون فيه تتا القتتانون اجلن تتائ عل ت
خمالفا وصغائ اجل ائم
 -٠٥ويزيتتد الرمييتتز بتتن اجلنستتن واألتوا اجلنستتاني النمطيت متتن خطت الضنتتف ضتتد الفريتتا
مبتا فيت اال رصتاب والتزوا القست واجلت ائم امل تكبت باستم الشت وقتد تفضت تلتك الرصتتو ا
اخلاط إىل اتباع ُهن تةتيبي يف الرش يضا والسياسا والرنفي
 -٠٦ويف بضض اجملرمضا احمللي قتد تتؤت املضرقتدا اخل افيت إ اء األطفتال املسرضتضفن إىل
اهتتتامهم مبما س ت الستتح وتُض ضتتهم متتن مث إىل أفضتتال خط ت ة تشتتم الضنتتف والرض ت ي والقر ت
أيضا ونري اخلو والضغ االجرماع ث ا ما يفل م تكبو الضنف من الضقاب
__________
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 -٠٧وللرغل عل تلك الرحديا تدعو االسجاتي يا النموذجي إىل فت حظت قتانوي
عل مجي أشكال الضنف ضد األطفال مبا يف ذلتك الضنتف املنفت شتك متن أشتكال الرةتيت
أو ال قاب أو الضقوب وإىل إخ ء الرش يضا من أ ت ي يرغاض عن الضنف أو يسم ب
 -٠٨وينبغ ت لك أن تتوائم الرشت يضا الستن التدنيا للمستؤولي اجلنائيت مت املضتاي الدوليت
وأن تُسق صف اجل مي عن ج ائم ظاه حتال الشتخ وعتن الرصت فا الصتات ة عتن أصتحاهبا
بت ت يف البق تتاء وح صت ت ا علت ت أال يُل تتة إىل س تتل احل يت ت إال مت ت ذ أخت ت ال ب تتد أن تر تتوخ
االحر ا ي إلبضات األطفال عن نظتا الضدالت اجلنائيت
األحكا القانوني جمموع من الرداب
مث الضدال الرصاحلي واإلن ا والوض حت امل اقب وال ام اجملرمضي
 -٠٩وتتتدعو االس تجاتي يا النموذجي ت إىل تقتتدم ختتدما اجرماعي ت أساستتي عالي ت اجلتتوتة
لألطفتتال وإىل ب ت ام تضتتاج األستتباب اجل ي ت لإلقصتتاء االجرمتتاع وعتتد اإلنصتتا وحترتتا
التتدول إىل نظتتم مرينت حلمايت الطفت وتضتتاون مؤسست فضتتال بتتن مجيت القطاعتتا املضنيت مبتتا يف
ذل تتك قطاع تتا عايت ت الطفت ت والص تتح والرضل تتيم واحلمايت ت االجرماعيت ت وو تتاال إنف تتاذ الق تتانون
وأجهزة الضدال اجلنائي
 -٢١وتتتدعو االس تجاتي يا النموذجي ت أيض ت ا إىل مج ت بيان تتا وإج ت اء حب تتوث بش تتةن م تتد
انرشا الضنف وتةث يف األطفال وبشةن عوام اخلط واملواقتف والقواعتد االجرماعيت التي يقتو
عليهتتا ذلتتك الضن تتف ومث ت حاج ت أيض تا إىل مح ت واستتض للروعي ت الضام ت والرضب ت االجرماعي ت
مبشا وسائ اإلع وال ابطا املهني وقاتة اجملرمضا احمللي واملنظما الديني
 -٢٠وقد تكون لد الضاملن يف نظا الضدالت اجلنائيت أيضتا تصتو ا خاط ت ومواقتف نابضت
من اجملرم و ث ا ما يفرق ون إىل الرد ي عل حقو الطفت وستب ضتمان محايرت متن الضنتف
وينبغ ت أن يكرس ت مجي ت املهنيتتن الض تتاملن م ت األطفتتال يف نظ تتم الضدال ت ال مسي ت و ت ال مسي ت
املضا واملها ا ال م لصون حقو الطف وس مر
 -٢٢ويك ت تتون الطفت ت ت ع ضت ت ت خلطت ت ت الضن ت تتف يف مجيت ت ت م احت ت ت إجت ت ت اءا الضدالت ت ت اجلنائيت ت ت
ويف حتتاال عديتتدة ال يُبل تغ عتتن ه ت احل تواتث وال ُُيقتتق فيهتتا وقتتد خيف ت األطفتتال الضتتحايا
حتتاالهتم خوف تا متتن االنرقتتا أو بستتب عتتد الثق ت بنظتتا الضدال ت ول ت لك تتتدعو االس تجاتي يا
النموذجي إىل مترن آليا املساءل واإلنفاذ ملن الضنف وإىل الرحقيق يف االنرها تا ومكافحت
اإلفت متتن الضقتتاب متتن خت ل إجت اء مؤسستتا مستترقل مضنيت حبقتتو الطفت يتتا ا مفاج ت
إىل أما ن االحر ا
 -٢٣وترت تتي االس ت تجاتي يا النموذجي ت ت أتاة حامس ت ت األمهي ت ت لرضزيت تتز الرقت تتد يف من ت ت الضنت تتف
أن جناحها هن مبد االعجا هبتا واسترخدامها إلحتداث تغيت حقيقت يف
والقضاء علي
حياة األطفال
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 -٢٤وتظ املمثل اخلاص ملرزم الرزامت ا قويت ا برضزيتز نشت االستجاتي يا النموذجيت وتنفيت ها
يف مجي املناطق وقتد أتتا متؤمت البلتدان األم يكيت املضتي باألطفتال واملت اهقن( )8الت نُظتم يف
تتانون األول/تيستتم  5174يف ال ا يت ف صت لرضزيتتز تنفيت تلتتك االستجاتي يا عت منظمت
الدول األم يكي

جيم -تعزيز التقد المحرز إقليمي ا ووطني ا
 -٢٥تند محاي الطف من الضنف ضمن أولويا ال ام السياسي للمنظما واملؤسسا
اإلقليميت  -إذ شتهد املنطقت الض بيت وآستيا وأو وبتتا وأف يقيتا واألم يكرتان تضهتتدا مسيتا بالرزامتتا
سياستتي قوي ت ووضتتض ب ت ام عم ت مفصتتل إل شتتات التتدول األعضتتاء يف جمتتال الرنفي ت وتض ت
خمرلتتف املنتتاطق تغت ا واعتتدا صتتوب النهتتو بتتنه مركامت إ اء منت الضنتتف والرصتتد لت ؛ وستتن
حظ ت قتتانوي للضنتتف ض تد األطفتتال؛ وتوطيتتد نظتتم البيانتتا وإج ت اء البحتتوث لرقيتتيم ح تتم ه ت
الظتتاه ة وحتديتتد األطفتتال املض ضتتن خلط ت ب ت ؛ وال يق ت عتتن ذلتتك أمهي ت أن عمليتتا الرحتتالف
والرضب االجرماعي الواسض النطتا تستاعد يف جتتاو املواقتف والقواعتد االجرماعيت ال استخ التي
ترغاض عن الضنف ضد األطفال
 -٢٦وبغي ياتة الرنفيت شت ض املمثلت اخلاصت علت عقتد اجرماعتا إقليميت تو يت فيضت
املسرو وأُجنز مخ ت اسا إقليمي شامل للوقو عل الرغي ا ولرنشي الضمت و انت
الد استا ضت و ي ل صتتد ح تم الرغيت ا اجلا يت وتقيتتيم متا حتدثت متن فت ولروجيت الضمت إىل
( )9
احليلول تون إمهال األطفال
 -٢٧واتس تتض قضت ت احلت توا أيضت ت ا ب تتن املن تتاطق إذ اسرض تتاف املمثلت ت اخلاصت ت س تتنوي ا موائ تتد
مسردي ة أقاليمي وأتا آخ اجرمتاع ُعقتد يف حزي ان/يونيت  5174يف جامايكتا حمفت ا فضتاالا
لرضزيتتز تقاستتم اخل ت ا واالتفتتا عل ت إج ت اءا مشتتج ملن ت الضنتتف والقضتتاء علي ت من ت م حل ت
الطفولت املبكت ة متتن خت ل القتوانن والسياستتا والبحتتوث واملتوا ت الكافيت والرغيت ا يف املواقتتف
()10
والسلو
 -٢٨ويف عا  5172سينظم اجرماع املائدة املسردي ة السنو باالشجا م جمل أو وبا
يف سجاسبوغ وسيرناول يف املقا األول محاي الطف من الضنف اجلنس
 -٢٩وحدث تطو ا هام عل الصضيد الوطي فقد اعرمد عدت مرزايد متن البلتدان ب ناجمت ا
وطني ا حمدت املدة للرصد جلمي أشكال الضنف ضد األطفال تدعم يف بضض احلاال خطت
عم مفصل لرنفي
__________

( )8انظ
انظ http://srsg.violenceagainstchildren.org/category/regions
()9
( )10ميكن االط ع عل مزيد من املضلوما يف الوثيق  A/69/264الفق ا 87-21
http://xxicongresopanamericano.org/en/xxicongreso/
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 -٣١وأُج ي ت إص ت حا تش ت يضي هام ت حلظ ت الضنتتف جبمي ت أشتتكال مبتتا يف ذلتتك الضنتتف
تاخت األست ة ويف هنايت عتتا  5174تتان حنتتو  42بلتتدا قتتد اعرمتتد حظت ا قانونيتا شتتام ا أ
ث ثت أضتتضا عتتدت هت البلتتدان يف عتتا  5118ومتتن أجت تعتتم الرنفيت شت الضديتتد متتن
الدول مح اإلع والرضب االجرماعي ومبات ا لبناء قد ا املهنين الضاملن م األطفتال
ومتتن أجلهتتم ومبتتات ا هتتتد إىل تضزيتتز عاي ت األبتتوين اإلجيابي ت والرةتي ت ت الضنيتتف وأت
ذلك إىل ت اج مسرويا قبول اسرخدا الضنف ومي أ إىل اإلب غ عن حواتث
 -٣٠وال ي تزال االفرقتتا إىل البيانتتا والبحتتوث حتتتدي ا ملح ت ا ت أن تقتتدم ا واعتتدا أُح ت يف ه ت ا
اجملال من خت ل إعتدات ت استا اسرقصتائي وطنيت جلمت البيانتا عتن الضنتف ضتد األطفتال يف عتدت
من البلدان يف أف يقيا وآسيا والكا ييب وساعد تلك اجلهوت يف توجي عمليت وضت وتنفيت إجت اءا
سياس تتاتي وب ناجمي ت مرض تتدتة القطاع تتا ويف تضزي تتز املب تتات ا الرد يبي ت وإص تتدا إ ش تتاتا للمهني تتن
وتعم ت ت ا لرلت تتك الضملي ت ت انضت تتم املمثل ت ت اخلاص ت ت يف تش ت ت ين األول/أ ر ت توب  5174إىل حكوم ت ت
مبوتيا يف إط ت استرها االسرقصتائي الوطنيت لألست املضيشتي وهت أول ت است أُجنتز يف منطقت
ش آسيا واحملي اهلاتئ

ثالثا -تعزيز حماية األطفال م العن في خطة التنمية لما بعد عا 5102
 -٣٢متتا انفك ت املمثل ت اخلاص ت تضر ت متتن أولوياهتتتا القصتتو ضتتمان بقتتاء محاي ت الطف ت متتن
الضنف يف صميم خطت الرنميت ملتا بضتد عتا  5172فضت ا عتن إت ا أ ثت األشتخا تتةث ا يف
ه الضملي وهم األطفال والشباب أنفسهم
 -٣٣وبغيت استريضاب جممتتوع آ اء األطفتال أجت املمثلت اخلاصت برضتاون وثيتتق مت الشت اء
متتن اجملرمت املتتدي اسرض اضتا لطائفت واستتض متتن الرقتتا ي واملستتامها التتي ُع ضت أثنتتاء مناقشت
خط ت الرنمي ت ملتتا بضتتد عتتا  5172مبتتا يف ذلتتك ث ت متتن املشتتاو ا الوطني ت التتي ُعقتتد يف
خمرلتتف أحنتتاء الضتتام وأ شتتد نرتتائ االستترض ا تق ي ت املمثل ت اخلاص ت املضنتتون "ملتتاذا جي ت أن
تك تتون محايت ت األطف تتال م تتن الضن تتف يف ص تتميم خطت ت الرنميت ت مل تتا بض تتد ع تتا  :5172اس تترض ا
()11
املشاو ا م األطفال بشةن خط الرنمي ملا بضد عا "5172
 -٣٤ويبن الرق ي أن األطفال ّتواقون إىل إمساع آ ائهم يف خط الرنمي ملا بضد عا 5172
وج أ ث من  611 111طف شا وا يف مشاو ا مرضتدتة ستال واضتح ال لتب فيهتا
فقد ّ
وه أن "الضنف عقب ئيسي أما مناء الطف وال بد من الرض ي بوض حد ل !"
 -٣٥وأب ت األطفتتال يف توصتتياهتم ث ت ث مستتائ ئيستتي فتتةع بوا أوالا ع تتن قلتتق شتتديد م تتن
ا تف تتاع مس تترويا الضن تتف الت ت ي تتؤث يف حي تتاهتم  -يف امل تتدا واجملرمت ت احمللت ت ومك تتان الضمت ت
__________

( )11انظ
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واملنتتزل وشتتدت الفريتتا عل ت ا تفتتاع خطت الضنتتف اجلنس ت حتديتتدا بينمتتا شتتدت الفريتتان عل ت
خط الرض بوج خا ألشتكال قاستي متن االعرتداء البتدي والضنتف املرصت بتاجل ائم والقرت
وتع تا األطف تتال إىل مح تتايرهم فضلي تا م تتن الضن تتف يف مجي ت الس تتياقا ويف ت األوق تتا ووض تتضوا
احلماي ت متتن الضنتتف يف امل تب ت الثاني ت عل ت س تلّم أولويتتاهتم القصتتو مباش ت ةا بضتتد الرضلتتيم وي ت
األطفتتال أن الرضلتتيم أساس ت لرطتتوي م تواهبهم ومهتتا اهتم وللنهتتو بةمنتتا احليتتاة الصتتحي وأن ت
يكرس أمهي يف من الضنف والرمييز ومكافح الرضص وتضزيز احلوا والرفك النقتد وأشتا وا
إىل أن احلصتتول عل ت تضلتتيم شتتام لل مي ت ذ جتتوتة عالي ت يستتاعد يف من ت اخلتتو واإلي ت اء
واحليلولت ت لك تون االنقطتتاع عتتن الد است بستتب الضنتتف وتون احلمت املبكت و وا األطفتتال
وعم األطفال
 -٣٦وأقت األطفتتال ثانيت ا بتتةن بضتتض مظتتاه الضنتتف تنرشت انرشتتا ا بت ا يف منتتاطق خمرلفت متتن
الضام حي تكون بضض ف ا األطفال خاصت ا ع ضت للضنتف ففت أف يقيتا يُضرت األطفتال ذوو
اإلعاقت مض ضتتن بوج ت ختتا للضنتتف والرمييتتز يف املتتدا ويف ثت متتن احلتتاال يثت احلمت
املبكت ت واملما س تتا الض تتا ة مثت ت وا األطف تتال وتش تتوي األعض تتاء الرناس تتلي لإلن تتاث شت توا
خاص ويف آسيا ُسل الضوء حتديدا عل االجتا باألشخا وعمت األطفتال والضنتف املت تب
باملخد ا وتضاط الكحول ويف أم يكا ال تيني والكتا ييب ُيرت الضنتف املنتزيل واألست امل تبت
الضليتتا مربُوع تا باالعرتتداء اجلنس ت والضقوب ت البدني ت والضنتتف املستتل والقر ت وأبتتد األطفتتال قلق تا
وأُقت بتتةن
مستترم ا متتن الضنتتف اهليكل ت املت تب بتتالرهمي واإلقصتتاء االجرمتتاع وانضتتدا الفت
أطفال الشضوب األصلي واألطفال املنحد ين من أص أف يق مض ضتون أ ثت متن ت هم للضنتف
يف املتتدا والش توا ع ويف أو وبتتا يتتةي الضنتتف يف املتتدا والضنتتف املنتتزيل واحلم ت املبك ت و وا
األطفال يف م تب عالي بن الشوا الي أع ب عنها األطفال بينما اعرُت األطفتال املنرمتون إىل
أقليا ع قي مبا فيها مجاع ال وما مض ضن بوج خا للضنف والرمييز واإلقصاء
 -٣٧وال سال الثالث الي تتها األطفال بجحلا ه أن الضنف ال يشك أولوي حامس ينبغ
أن ترناوهلا حتديدا خط الرنمي ملا بضد عا  5172فحس بت هتو أيضتا شتا شتام ينبغت
م اعات يف حتقيق األهدا اإلمنائي األخ ومن مث ز األطفال ت يتزا خاصت ا علت تو الرضلتيم
يف منت الضنتتف والرصتتد لت مت ين أن الضنتتف منرشت يف املتتدا ويقتتو منتتاء الطفت و فاهت
وذهب توا إىل أن الضنتتف متتن األبضتتات التتي ينبغ ت أن ترناوهل تا نظتتم الصتتح الضام ت وقي ت ت لك إن
الضنتتف يقت ّتو املستتاواة بتتن اجلنستتن والرمكتتن وأن املما ستتا واملضرقتتدا االجرماعيت تقت ّتو
ثق ت الفريتتا وقتتد هتن عل ت اإلب ت غ عتتن حتتاال الضنتتف ممتتا يتتدفضهن أحيان ت ا إىل االنقطتتاع عتتن
الد اس ت وع ت وة عل ت ذلتتك أق ت األطفتتال بتتةن الضنتتف والفق ت م تبطتتان ا تباط ت ا وثيق ت ا و مهتتا
ميكن أن يؤت إىل ياتة خط سوء صح الطف وضتضف األتاء املد ست واإلقصتاء االجرمتاع
واالعرمات عل نظم اإلعانا
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 -٣٨ويب تتن الرق ي ت ت بق تتوة أن األطف تتال يش تتا ون مش تتا جدي ت ت يف عملي ت ت الرنمي ت ت مل تتا بض تتد
عتتا  5172ولتتديهم ؤيت واضتتح للمستترقب  :فهتتم يتتوتون عتتي حيتتاة آمنت وصتتحي متتن تون
الرض أل شك من أشكال الضنف
 -٣٩وينبغ أخ تلك األبضات اهلام يف احلسبان عند وضت الصتيغ النهائيت ألهتدا الرنميت
املستتردام وتنفي ت ها فضتتد الرض ت للضنتتف أم ت ال تتى عن ت لرحقيتتق الرنمي ت املستتردام ولبنتتاء
مسرقب ميكن أن يرمر في األطفال بالصح والرغ ي اجليدة والقد ة علت الرتةقلم والرضلتيم اجليتد
والوع الثقايف واحلماي الفضلي من اإلمهال واإلي اء واالسرغ ل
 -٤١وجتتتد آ اء األطفتتال صتتد هلتتا يف الوثيقت اخلراميت التتي قتتدمها إىل اجلمضيت الضامت الف يتتق
الضام احلكوم الدويل املفرو الضضوي املضتي بةهتدا الرنميت املستردام ( )12فقتد انصت ت يتز
خا يف الوثيق عل مسةل الضنف ضد األطفال باعربا ها اي ا من ايا اهلد  78بشةن
بن تتاء جمرمض تتا س تتلمي وحاض تتن لل مي ت وبُض تتدا تش تتج فيت ت أه تتدا أخت ت مب تتا فيه تتا الرضل تتيم
واملساواة بن اجلنسن ومتكن امل أة وتوف الضم ال ئق
 -٤٠والضنف ضد الفريتا والفريتان متن تواعت القلتق التي أعت ب عنهتا األمتن الضتا أيضتا يف
تق ي املشا إلي يف الفق ة  3أع
 -٤٢وبينم ت تتا ميضت ت ت اجملرمت ت ت ال ت تتدويل ق ت تتدما ص ت تتوب وضت ت ت خطت ت ت الرنميت ت ت الضامليت ت ت مل ت تتا بض ت تتد
عا  5172ال بد من أن تُ ِ
سم الدول األعضتاء أصتواهتا احلامست وأن متتا نفوذهتا متن أجت
النهو ب نام يكون جس ا يص بن الرنمي والشوا املرضلق حبقو الطف ويسجشد مبصاحل
الطف الفضل
 -٤٣وبغيت االستترفاتة متتن الرقتتد يف الستتنوا املقبلت ال بتتد متتن اختتتاذ ثت ث خطتوا بالغت
األمهي ه :
أوالا حشتتد أص توا القتتاتة واحلصتتول عل ت الرزامهتتا يف مجي ت اجملتتاال للتتدعوة
(أ)
إىل إبقتتاء القضتتاء علت الضنتتف ضتتد األطفتتال ايت مستترقل وشتتا ا مشتتج ا بتتن أهتتدا أخت
مرصل بالرضليم والصح واملساواة بن اجلنسن وتوف الضم ال ئق ولبلوغ ه ا امل ا ال ى عن
تواف الدعم السياس واملوا ت؛
(ب) ثانيا بناءا عل اجلهوت الكب ة املب ول تاخ منظوم األمم املرحدة وخا جهتا
م تتن امله تتم ج تتدا االس تترثما يف مج ت بيان تتا س تتليم ع تتن الضن تتف ض تتد األطف تتال واالتف تتا عل ت
جمموعت متتن املؤشت ا وأتوا ال صتتد متتن أجت تربت الرقتتد احملت يف ذلتتك اجملتتال وتضزيتتز آليتتا
عاملي للمساءل حمليا ووطنيا وتوليا؛
__________

( )12انظ
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( ) ثالثت ت ا االس تترم ا يف إشت ت ا أش تتد املرضت ت ين يف هت ت الضمليت ت  :وه تتم األطف تتال
والشتتباب فت بتتد متتن إعطتتائهم ف صتا حقيقيت وإتاحت منتتاب هلتتم للمستتاعدة يف ستتم الط يتتق إىل
املسرقب باعربا هم ش اء حقيقين وفاعلن يف حتقيق الرغي

رابعا -تكنولوجيا المعلوما واالتصاال والعن ضد األطفال
 -٤٤عندما اعرُمد اتفاقي حقو الطفت يف عتا  7161انت شتبك اإلنجنت ال تتزال
يف بداياهتا إذ اسرُحدث يف تلك السن بال ا
 -٤٥وبضد م و مخس وعش ين عام ا ما ال حقو الطف يف صميم شوا لنا ويف الوق
نفس تطو تكنولوجيتا املضلومتا واالتصتاال تطتو ا ست يض ا فقّبت املستافا وفرحت ط قت ا
جديدة للرواص والرضلم وتقدم اخلدما وتنظيم األعمال
 -٤٦وم يُس تترثن الطف ت ت م تتن تل تتك الرط تتو ا  :ف تتاهلواتف احملمول ت ت واحلواس تتي والوص تتول إىل
اإلنجن جزء ال ير زأ من حياة الطف اليومي وتري تكنولوجيتا املضلومتا واالتصتاال للطفت
أتوا جدي تتدة ومث ت ة لرضزي تتز املض تتا وامله تتا ا واالض تتط ع ببح تتوث مبدع ت وأنش تتط ثقافي ت
فض ا عن اللض والجفي و ب ع قا اجرماعي

أن هنا أيضا خمتاط م تبطت هبت الركنولوجيتا فتيمكن أن يطّلت األطفتال علت
-٤٧
مضلومتتا ضتتا ة أو م توات مؤذي ت وأن يس تترد جهم مرصتتيدون ق تتد يجبصتتون هب تتم وقتتد يرض ض تتون
ل ستترغ ل واإليت اء بطت تشتتم إنرتتا وتو يت صتتو أو أشت ط تفقيت شتتبكي تضت االعرتتداء
علت األطفتتال ويف بضتتض احلتتاال ومنهتتا االسر ستتات عت اإلنجنت قتتد يتتؤت ستتلو األطفتتال
أنفسهم عل اإلنجن إىل إي اء هم ويشك من مث خط ا عليهم
 -٤٨وما فرئ القلق يرزايد يف السنوا األخ ة بشتةن تو تكنولوجيتا املضلومتا واالتصتاال
يف توليد الضنف ضد األطفال فف عا  5118أق ت اس األمم املرحدة بشةن الضنتف ضتد
األطفال بةن "يبدو أن اإلنجن والرطو ا األخ لركنولوجيا االتصال … تشج يف ياتة
خطت االستترغ ل اجلنس ت لألطفتتال واألشتتكال األخت متتن الضنتتف" ( A/61/299الفق ت ة )11
وقتتد أ تتد ذا الشتتا متتن جديتتد امل تؤمت الضتتامل الثال ت ملكافح ت االستترغ ل اجلنس ت لألطفتتال
وامل اهقن املضقوت يف عا  5116يف ال ا ي
 -٤٩وأُب ت ت املوضت تتوع أيض ت تا يف توت البلت تتدان عل ت ت االسرقصت تتاء الضت تتامل بشت تتةن الضنت تتف ضت تتد
األطفال ال نش املمثل اخلاص نرائ يف عا  )13(5173فقد شدت احلكوما عل
أمهي ت مواءم ت الق توانن والسياستتا واملما ستتا م ت الرحتتديا املرغ ت ة النامج ت عتتن تستتا ع وت ت ة
__________

( )13انظ ت ت ت ت ت ت

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/blocks/Violence%20booklet%203-

update4.pdf
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تطو الركنولوجيا وأع ب عن ض و ة إقام منرديا إلج اء البحتوث وتبتاتل البيانتا والرضتاون
عل الصضيد الدويل ميكن فيها مضاجل الشوا املشج وتباتل اخل ا وإجيات احللول
 -٥١واستتر اب لرلتتك الش توا أصتتد املمثل ت اخلاص ت يف تش ت ين األول/أ رتتوب 5174
تق ي ت ا مواض تتيضيا بش تتةن ه ت املس تتةل ( )14اسجش تتد فيت ت مبش تتاو ا اخلت ت اء والبح تتوث املراحت ت
وأعدت بناءا عل مشاو ا أُج يت مت أطفتال ومت اهقن ويتدعو الرق يت إىل وضت ب نتام عمت
قمت شتتام وآمتتن ومتكيتتي ُيقتتق الرتوا ن املناست بتتن ضتتمان استترفاتة الطفت متتن اإلمكانتتا
الي تريحها تكنولوجيا املضلوما واالتصاال ومترض يف الوق ذات باألمن واحلماي الفضلي أثنتاء
اسرخدا اإلنجن

أل  -األطفال والعالم الرقمي :زيادة الفرص إل أقص حد وتقليل المخاطر إل أدن
حد
 -٥٠تش تتهد مجي ت ت املن تتاطق تزاي تتد ع تتدت األطف تتال ال ت ت ين يس تترخدمون تكنولوجي تتا املضلوم تتا
واالتصتتاال من ت م حل ت مبك ت ة أ ث ت فتتة ث ويف ث ت متتن األحيتتان ميض ت األطفتتال ستتاعا
طواالا عل اإلنجن من تون توجي أو إش ا من الكبا و م أن ذلتك يضتز إملتامهم ال قمت
فقد يض ضهم أيضا ملخاط عل اإلنجن
 -٥٢وتفست تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال وفت الوصتتول إىل اإلنجنت جمتتاالا لرمكتتن
األطفتتال وتضلمهتتم وتواصتتلهم وتفتتاعلهم االجرمتتاع وتت فيههم ومتتا انفكت البحتتوث تبتتن أمهيت
الركنولوجيتتا ال قمي ت تتةتاة تضل تم وإستتهامها يف تطتتو األطفتتال اللغتتو واإلت ا ت واالجرمتتاع
وفيمتتا يرضلتتق بصتتغا األطفتتال يت تب استترخدا األجهتتزة التتي تضمت بتتاللم يف يتتا األطفتتال
بج ناء احلصيل اللغوي واإلجنا األ اتمي
 -٥٣و ِّ
متكن تكنولوجيا املضلوما واالتصاال األطفال أيض ا ب والبالغن من تضلم حقو
اإلنسان وسب محايرهتا ومتا فر ت تكنولوجيتا املضلومتا واالتصتاال متثت الوستائ التي خيرا هتا
األطفتتال اللرمتتا املشتتو ة متتن خطتتو املستتاعدة اهلاتفي ت لألطفتتال أو االتصتتال بةمنتتاء املظتتام
املضني تتن باألطف تتال أو اإلبت ت غ ع تتن حت تواتث الضن تتف أو طلت ت الض تتون أو املس تتاعدة أو تضزي تتز
التتدعوة إىل اح تجا حقتتو الطف ت متتن خ ت ل املواق ت اإللكجوني ت واملتتدونا وشتتبكا الرواص ت
االجرماع
 -٥٤وإىل جانت متتا ترفت ت بت تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال متتن إمكانتتا فهت تت تب
مبخ تتاط ثت ت ة يص تتض أحيانت ت ا ش تتفها والرص تتد هل تتا هت تتدت األست ت ومق تتدم ال عايت ت و ت ت هم
__________

()14

"Releasing children’s potential and minimizing risks: ICTs, the Internet and Violence against
"Children
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ت أن ه ت الركنولوجيتتا تنطتتو
واالنفرتتا وإمكاني ت الوصتتول جانبتتان أساستتيان متتن اإلنجن ت
أيضا عل بضض أ املخاط الي هتدت س م األطفال ومحايرهم من الضنف
 -٥٥ف تتاملوات واملضلوم تتا الض تتا ة مب تتا فيه تتا احملر تتو الضني تتف أو الفاض ت جنس تتي ا أو ال تتداع إىل
الك اهي مراح بسهول وميكن أن تنرش أيضا بس ع فرص إىل امل يتن يف ملت البصت وتبقت يف
الفض تتاء اإللكت تتجوي إىل األبت تتد وميكت تتن أن يق ت ت الضن تتف واإلي ت ت اء واالست تترغ ل بست تتهول يف أمت تتا ن
ال ختض ل قاب الكبا وقد جيد اآلباء ومقدمو ال عاي عناءا يف موا ب الرطو ا الركنولوجي ل صتد
أنشط األطفال عل اإلنجن وال سيما يف البلدان الي ينخفض فيها مضدل اإلملا ال قم
 -٥٦وير ت أطفتتال اليتتو إىل االنرقتتال بستتهول بتتن الضتتام "احلقيق ت " والضتتام "االفجاض ت "
ويرض تتاءل يف أعي تتنهم الف ت ب تتن م تتا ه تتو عل ت اإلنجن ت وم تتا ه تتو خا جه تتا وتس تتهم تكنولوجي تتا
املضلوم تا واالتص تتاال يف تفك تتك احل تتدوت الرقليديت ت احمليط ت باخلصوص تتي وتُتتؤت إىل ح تتاال
ينخ فيها األطفال يف "ت تش " يف بي ا تبدو خاص ولكنها يف احلقيق بي تا قتد تض ضتهم
جلمه تتو ع ت يض وجمه تتول فرب تتاتل املضلوم تتا الشخص تتي وع تتد الرض ت عل ت خم تتاط اإلنجن ت
أو اإلشا ا الرح ي ي قد يضّ األطفال ملخاط مرضدتة

 -٥٧و لم ت تتا ا تات مش ت تتا األطف ت تتال يف أنش ت تتط عل ت ت اإلنجن ت ت تض ت تتز إمل ت تتامهم ال قم ت ت
وا رستتبوا مهتتا ا وقتتد ة علت الرتتةقلم وأصتتبحوا واثقتتن متتن أنفستتهم و ات فضتتوهلم ومت ذلتتك
فجهنم لما ات مها اهتم لما ثُ الف الي يسركشفوهنا علت اإلنجنت وهتو متا يزيتد متن
احرمال تض ضهم للمختاط امل تبطت هبت الركنولوجيتا ولكتن ا رستاب مهتا ا تصتف اإلنجنت
والق تتد ة عل ت الر تتةقلم ميك تتن أن ي تتؤت أيضت ت ا إىل احل تتد م تتن الض ت ال ت يلح تتق باألطف تتال وأن
يساعدهم يف حسن الرصد للمخاط الي ميكن أن هتدتهم عل اإلنجن
 -٥٨ومضظت تتم األطفت تتال ال يفيت تتدون بت تتةهنم يرض ضت تتون للمضت تتايق أو اإل عت تتا عنت تتد است تترضمال
اإلنجن وال يرض أل لت املختاط ستو أقليت متن األطفتال ولكتن إذا نشتة ضت فتجن أثت
علت الطفت ميكتن أن يكتون متدم ا فيتؤت إىل اال ر تاب واخلتو واضتط ابا يف األ ت والنتتو
والستتلو الضتتدواي واجلتزع وتتتدي احتجا الت ا والشتتضو باخل ت والت ن ويرفتتاقم ذلتتك الوضت
عنتتدما حتتتدث أشتتكال مرضتتدتة متتن اإلي ت اء واالستترغ ل يف آن واحتتد أو تُ تك ت ضتتد الضتتحي
نفسها عل مد فجة من الزمن
يس
 -٥٩وقد ّ
صتتو وم توات تضت
هت الصتو علت

تكنولوجيا املضلوما واالتصتاال علت ستبي املثتال إنرتا وتو يت وحيتا ة
االعرتتداء عل ت أطفتتال فف ت الفتتجة بتتن عتتام  7111و 5118ات عتتدت
اإلنجنت بنستب  7 211يف املائت ( )15وتضت الصتو أطفتتاالا أصتغ فةصتتغ :

__________

( )15انظ

E/CN.15/2014/CRP.1

الصفح  71مرا عل ال اب الرايل:

www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_23/E-CN15-2014CRP1_E.pdf

GE.14-25317

13

A/HRC/28/55

حي إن أ ثت متن  61يف املائت متن هتؤالء األطفتال ال تر تاو أعمتا هم عشت ستنوا
()16
من بينهم أيضا أطفال ال يزالون يرضلمون املش

بت إن

 -٦١وقد حتدث املخاط الي هتدت األطفال عل اإلنجن يف ستياقا ثت ة وترخت أشتكاالا
خمرلف ت منهتتا احملرتتو الضنيتتف أو امل توات الضتتا ة أو صتتو االعرتتداء عل ت أطفتتال أو استترد اجهم
علت اإلنجنت أو االسر ستتات علتيهم عت اإلنجنت أو الرضت أو الستلو املرستتم بتاهلو علت
اإلنجن أو اإلف ا يف اسرخدا اإلنجن
 -٦٠ومهما ان اإلي اء عل اإلنجن شبيها بة شك آخ من أشكال الضنف فجن لي
حرمي ت ا ب ت ميكتتن منض ت والرصتتد ل ت بفضالي ت ومثلمتتا يؤ تتد األطفتتال يف ث ت متتن األحيتتان فتتجن
الركنولوجيا ليس سي ويروقف األم عل يفي اسرخدامها
 -٦٢ومتتا فر ت أمهيت الست م والشتتضو باملستتؤولي علت اإلنجنت ترزايتتد لتتد الشتتباب فقتتد
شدت املشا ون يف الرق ي املواضيض عل أننا "عل بضد نق ة واحدة متن إجيتات احلتاال اإلجيابيت
فط يق تواصتلنا باسترخدا الركنولوجيتا خيتا شخصت ونرضهتد بتةن نرّبت
وتفات السلبي
()17
فيها هن ا ال يسب ض ا لآلخ ين"

باء -العوامل المرتبطة بالعن ضد األطفال عل اإلنترنت
 -٦٣إن فهتتم ط يق ت تبتتي األطفتتال لركنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال أم ت أساس ت لوض ت
اسجاتي يا ت م إىل ياتة الف إىل أقص حد والرقلي متن خمتاط الضنتف ضتد األطفتال إىل
أتىن حتتد ويبتتن عتتدت متتن الد استتا اهلام ت أن الستتن ونتتوع اجلتتن ومستترو الرضلتتيم واجلغ افيتتا
واخللفي االجرماعيت واالقرصتاتي وضتضف احلتال متن الضوامت التي تتؤث يف ط يقت تضامت األطفتال
م ه الركنولوجيا واسرفاتهتم من إمكاناهتا وسهول تض ضهم ملخاط ها احملرمل
الس ونوع الجنس
 -٦٤يؤث السن تةث ا ب ا يف سلو األطفتال علت اإلنجنت فقتد أصتب األطفتال يرفتاعلون
م ت تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال ويستترخدمون اإلنجن ت يف ستتن أصتتغ فةصتتغ وأصتتب
الجفي ت ال قم ت واحملرتتو الشتتبك مراح ت ا لألطفتتال ويستته علتتيهم اس ترخدام حتتىت يف ستتنواهتم
املبكت ة بفضت البستتاط النستتبي التتي ترستتم هبتتا األجهتتزة احملمولت مثت اللوحتتا اإللكجونيت التتي
تضم باللم واهلواتف ال ي ويف الوق نفس قد يكون صغا األطفال ع ض للخطت أ ثت
من هم ألهنم يفرق ون إىل اخل ة الرقني املناسب أو القد ة عل تبن املخاط
__________

( )16امل ج نفس الصفح 58
("Releasing children’s potential and minimizing risks", p. iii )17
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 -٦٥ووفقت ا ملبتتات ة االحتتتات األو وي بشتتةن األطفتتال علت اإلنجنت ( )18شتتهد أو وبتتا يتتاتة
املصو ة
ب ة يف اسرخدا األطفال تون سن الراسض لإلنجن وأصبح مواق تشاط املقاط
ّ
أوىل املواقت ت ال تتي يزو ه تتا األطف تتال وحتظت ت بالش تتضبي مثله تتا مثت ت مواقت ت األلضت تاب والبحت ت ع تتن
املضلوما وإجنا الواجبا املنزلي والرواص م األصدقاء
 -٦٦ويش تتض ص تتغا األطف تتال بقل تتق ش تتديد إ اء املخ تتاط املرص تتل مب تتا ق تتد جيدون ت م تتن حمر تتو
إلكتتجوي و لمتتا ت وا لمتتا ا تاتوا قلق ت ا بستتب خمتتاط الرواص ت والستتلو امل تبط ت باستترخدا
مواق الرواص االجرماع ( )19وقد يواج امل اهقون خماط شديدة للغايت ترضلتق بتالرض للمتوات
الضا ة ول سر سات ع اإلنجن ( )20ويشك األطفال تون الثانيت عشت ة متن الضمت نستب بت ة
من ضحايا االعرداء اجلنس عل اإلنجن
 -٦٧وتتتؤث الف توا بتتن اجلنستتن بتتدو ها يف ستتب استترخدا األطفتتال لركنولوجيتتا املضلومتتا
واالتصتتاال ويف نظ ت هتم إىل خمتتاط اإلنجن ت و يفي ت مواجهرهتتا ويف أو وبتتا يبتتدو الفريتتان أ ث ت
انزعاج ت ا متتن الضنتتف عل ت اإلنجن ت متتن الفريتتا بينمتتا تشتتض الفريتتا بقلتتق أ ت متتن املختتاط
امل تبطت بالرواصت ( )21واأل جت أن ترلقت امل اهقتتا عتتدتا متتن ال ستتائ الب ي ت أو اجلا حت علت
اإلنجن أ ث قلي ا مما يرلقا امل اهقون
 -٦٨ومثت تالئت علت أن فت الوصتول إىل اإلنجنت املراحت للفريتان أ ثت وأفضت متن تلتك
املراح ت ت للفريت تتا ( )22وي ت ت ج أن يكت تتون ه ت ت ا الت تتنم ست تتائدا يف منت تتاطق أخ ت ت وال ست تتيما يف
الستياقا التتي قتتد تضتتاي فيهتا الفريتتا متتن الرمييتتز يف اجملرمت ويف الوقت نفست ميكتتن أن ترتتي
تكنولوجي ت تتا املضلوم ت تتا واالتص ت تتاال أيض ت ت ا أتوا لرل ت تتك الفري ت تتا للحص ت تتول عل ت ت املضلوم ت تتا
()23
واملشا يف احلياة االجرماعي والثقافي والرغل عل الضزل يف جمرمضاهتن احمللي
ضع الحال
 -٦٩ميكن أن تؤت شبك اإلنجن إىل تفاقم واتستاع قضت أوجت ضتضف احلتال التي يضانيهتا
األطفتتال املض ض تون للخط ت وإىل تزايتتد األخطتتا التتي يواجهوهنتتا ختتا اإلنجن ت وتبق ت ف ص ت
الرحتتول إىل م تواطنن مرمكنتتن قمي ت ا حمتتدوتة للغاي ت بالنستتب إىل األطفتتال املهمشتتن مبتتن فتتيهم

__________

()18

Donell Holloway, Leila Green and Sonia Livingstone, Zero to eight. Young children and their internet
use (London, London School of Economics and Political Science: EU Kids Online, 2013), p. 4

()19
( )20انظ  E/CN.15/2014/7الفق ة 41
(Livingstone, In their own words, p. 1 )21
(groups of children", in Innovative )22

"Releasing children’s potential and minimizing risks", p. 37

Monica Barbovschi and Michael Dreier, "Vulnerable
approaches for investigating how children understand risk in new media: Dealing with
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األطفتتال ال ت ين يضتتانون متتن اإلقصتتاء االجرمتتاع أو املنقطضتتون عتتن الد اس ت أو ذوو اإلعاق ت
أو املنرمتتون إىل أقليتتا أو املرتتةث ون بتتاهل ة ال ت ين قتتد ال يصتتلون إىل اإلنجنت يف املنتتزل أو يف
املد ست ت و مب تتا يفرقت ت ون إىل توجيت ت ومش تتو ة مق تتدم ال عايت ت ويسركش تتفون الفض تتاء اإللك تتجوي
مبفت تهم وتقت احرمتتاال مترت أول تتك األطفتتال بالفوائتتد التتي تريحهتتا بي ت اإلنجنت أو حصتتوهلم
عل ت املضلومتتا املرضلق ت بس ت م استترخدا اإلنجن ت مقا ن ت بتتةق اهنم ومتتن األ ج ت أن يرض ض توا
ل سر سات أو املضايق أو االسرغ ل ع اإلنجن
 -٧١وتؤث الضزل االجرماعي يف طبيض سلو الطف عل اإلنجن وح م نشتاط الشتبك
فض ا عن بر يف الرما املساعدة عند مواجه املشتا ( )24ويقت احرمتال إبت غ الستلطا
بتدواع القلتق عنتدما ال تكتون لتد الشتباب ثقت بالشت ط أو عنتدما يُضرت أف اتهتا مفرقت ين إىل
املضتتا واملهتتا ا الض ت و ي للرص ت بط يق ت ت اع ت أح توال الطف ت وللرصتتد بفضالي ت لل ت ائم
امل تبط بالركنولوجيا اجلديدة.
 -٧٠ومت ذلتتك تنطتتو تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال وشتتبك اإلنجنت علت إمكانتتا
هائل ت للرغل ت عل ت ث ت متتن الرحتتديا التتي تضتتج األطفتتال ضتتضفاء احلتتال ختتا اإلنجن ت
وال سيما من خ ل الشبكا الرواص االجرماع الي تري أتوا قيّم للحد مما قد يرض ضون
ل من عزل اجرماعي ومتييز
االعتبارا الجغرافية
 -٧٢م أن شبك اإلنجن تساعد يف ختط احلواجز املكاني فجن اجلغ افيا تؤث فيما يضيش
األطفال عل الشبك وقد بلغ عدت مسرخدم اإلنجن ثت ث مليتا ا شتخ علت الصتضيد
أن  11يف املائ من أ بضت مليتا ا شتخ م يصتلوا إىل اإلنجنت بضتد يضيشتون يف
الضامل
الضتتام النتتام ونري ت هلت الف تتوة ال قميت فتتجن حت األطفتتال يف أن يصتتبحوا متواطنن ممكنتتن
قمي ا هن مبكان إقامرهم وما يزيد ا تفاع أسضا الوصول إىل اإلنجن يف مناطق أقت منتوا تلتك
الف وة إالّ تفاقما
 -٧٣ويق ّتو انرشتا الفقت وضتتضف هيا ت الدولت محايت الطفت االجرماعيت والقانونيت ويزيتتد
الضتتحايا احملرملتتن ضتتضفا ويف البلتتدان األفق ت يكتتون األطفتتال ال ت ين ين ُف ت ون إىل اإلنجن ت متتن
تون توجيت ت الكب تتا وإشت ت افهم يف مق تتاه اإلنجنت ت علت ت س تتبي املثت تال ع ضت ت بص تتف خاصت ت
ل ستترد ا و مبتتا يتتدفضهم وضتتضهم االقرصتتات إىل قبتتول عت و حمفوف ت باملختتاط وعت وة عل ت
ذلتتك ق تتد ال يك تتون اآلب تتاء عل ت عل تتم أو وع ت باملخ تتاط التتي حتي تتق باألطف تتال عل ت اإلنجن ت
من إلتتيهم ومتتا انفكت ترضت الف تتوة بتتن األجيتتال يف
ممتتا ُيتتد أ ثت متتن التتدعم واحلماي ت املق ت ّد ْ
األحياء احلض ي وال يفي األفق يف البلدان املنخفض الدخ والبلدان املروسط الدخ
__________

( )24انظ
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 -٧٤وحتتتدت االعربتتا ا اجلغ افي ت واالجرماعي ت  -االقرصتتاتي أيض ت ا ت تواف الركنولوجيتتا األم ت
ال يؤث بدو فيما يضيش األطفال عل اإلنجن ويف مد تض ضهم للخط بسبب
 -٧٥ويف البلدان الصناعي واالقرصاتا املرقدم يف شت آستيا ين ُفت األطفتال إىل اإلنجنت
من منا هلم يف مضظم األحيتان( )25ومتا فرتئ األطفتال يصتلون إىل اإلنجنت يف ت فهم أو انط قتا
من أجهزة حممول مما ُيد أ ث من إش ا اآلباء وتوجيههم
 -٧٦أم تتا يف البل تتدان النامي ت ت فم تتن األ ج ت ت أن يص ت ت األطف تتال والش تتباب إىل اإلنجن ت ت يف
املدا أو انط قا من اهلواتف احملمول أو من مقاه اإلنجن ويف احلاال الي ال ختض فيها
هت املقتتاه للرنظتتيم أو اإلشت ا الكتتايف يزيتتد احرمتتال اط ت ع األطفتتال عل ت متوات ت الئق ت
علت اإلنجنت أو الوقتوع ضتحايا ل سترمال أو االعرتتداء ختا الفضتاء اإللكتجوي إمتا متن بتتائن
تلك املقتاه أو الضتاملن فيهتا أو مالكيهتا ففت ت است اسرقصتائي أج هتتا منظمت اخلطت الدوليت
يف ال ا ي أشا األطفال إىل أن متن خمتاط "تو الشتبكا احملليت النطتا " (مقتاه اإلنجنت )
()26
االجتا باملخد ا واالتصال ببالغن ال يض فوهنم
 -٧٧ويب تتدو أن املخ تتاط ت تتزتات بزي تتاتة تت تواف اهلوات تتف احملمولت ت املرط تتو ة ال تتي تر تتي االتص تتال
باإلنجن ومت ّكن من القيا بةنشط إلكجوني ع اهلواتتف ال يت بتدالا متن احلواستي يف مواقت
ثابر

جيم -نحو وضع خطة رقمية آمنة وشاملة ِّ
وممكنة لألطفال
 -٧٨يكمتتن الرحتتد املرمث ت يف هتي ت بي ت آمن ت وشتتامل ومم ِّكن ت لألطفتتال عل ت اإلنجن ت يف
اختتاذ إجت اءا حتقتق الرتوا ن املناست بتن ضتتمان استرفاتة األطفتال متن اإلمكانتا التي تريحهتتا
تكنولوجيتتا املضلوم تتا واالتص تتاال وب تتن فال ت حق تتوقهم وم تتن بينه تتا حقه تم يف ع تتد الرض ت
للضنتتف ومتتن املهتتم جتتدا احلت علت الرتوا ن األمثت بتتن فضتتول الطفت وإبداعت و و االبركتتا
لديت وح يرت يف التترضلم متتن جهت وبتتن محايرت الفضليت متتن األذ متتن جهت أخت وال بتتد متتن
تضزيتتز ثقت الطفت وقد تت عل ت الرتتةقلم ومتكينت متتن الرغلت عل ت املختتاط احملرملت وترتتي املضتتاي
الدولي حلقو اإلنسان إطا ا سليم ا لروجي الضم الفضال يف ذلك اجملال
حقوق الطفل عل اإلنترنت

 -٧٩تق تتد اتفاقيت ت حق تتو الطفت ت وب وتو والهت تتا االخريا يت ت وخاصت ت ال وتو تتول بش تتةن بيت ت
األطف تتال واس تترغ ل األطف تتال يف البغ تتاء ويف املت توات اإلباحيت ت توجيه تتا هامت ت إلعم تتال حق تتو
األطفال عل اإلنجن
__________

()25
( )26امل ج نفس الصفح 47

"Releasing children's potential and minimizing risks", p.41
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سواءا أخا الفضاء اإللكجوي أ تاخل علت اسجشتات مجيت
 -٨١وعل الدول أن حت
الر تتداب مب تتا فيه تتا املب تتات ا الرش ت يضي والسياس تتاتي والرضليمي ت مبص تتاحل الطف ت الفض تتل ؛ وعل ت
احتتجا وتعتتم تنتتام استترق لي األطفتتال وقتتوهتم؛ وعل ت محاي ت األطفتتال متتن الضنتتف وصتتوهنم متتن
خط ت الرمييتتز حتتىت عنتتدما ي تبطتتان بتتالف وة ال قمي ت القائم ت عل ت نتتوع اجلتتن وعل ت األوضتتاع
االجرماعي واالقرصاتي وت س تلك املباتئ األسا لرمكن األطفال عل اإلنجن ؛ وتشت
تضل تتم األطف تتال وحت ت يرهم يف الرضبت ت ؛ وت تتدعمهم يف االطت ت ع علت ت املضلوم تتا وتلقيه تتا ونقله تتا؛
القانوي يف خصوصتياهتم أو م است هتم
وحتميهم من املوات واملضلوما الضا ة ومن الردخ
ومن احلاال الي قد تشو فيها صو هتم أو يرض فيها ش فهم ومسضرهم للخط
 -٨٠واست تترناتا إىل تلت تتك املضت تتاي ميكت تتن لألطفت تتال االست تترفاتة مت تتن اإلمكانت تتا الت تتي توف هت تتا
تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال للحصتتول عل ت املضلومتتا املرضلق ت برضزيتتز حقتتوقهم ومحايرهتتا
والرمتا التدعم واالنرصتا عنتد الرضت للضنتتف واإليت اء واالسترغ ل ويت ثت متن األطفتتال
أن جوتة الوصول إىل اإلنجن حق أساس من حقو اإلنسان
 -٨٢وقتتد متيتتز الستتنوا املاضتتي باعرمتتات مضتتاي توليت ملكافحت جت ائم الفضتتاء اإللكتتجوي
مبتتا يف ذلتتك اتفاقي ت األمتتم املرحتتدة ملكافح ت اجل مي ت املنظم ت ع ت الوطني ت واتفاقي ت جمل ت أو وبتتا
املرضلق باجل مي اإللكجونيت و ت لك حلمايت األطفتال متن اإليت اء علت اإلنجنت وترنتاول اتفاقيت
جمل ت أو وبتتا بشتتةن محاي ت األطفتتال متتن االستترغ ل اجلنس ت واالعرتتداء اجلنس ت املختتاط امل تبط ت
بالرطو ا الركنولوجي وه أول صك جيتّ استرمال األطفتال أل ت ا االسترغ ل اجلنست متن
خت ت ت ل تكنولوجي ت تتا املضلوم ت تتا واالتص ت تتاال وه ت تتو م ت تتا يُضت ت ت يف ثت ت ت م ت تتن األحي ت تتان باس ت تتم
"االسرد ا "
ال برد مر خطررة متعرددة األوجر إلطرقق إمكانيرا األطفررال ولتقليرل مخرراطر اإلنترنرت إلر
أدن حد
 -٨٣يرطل متكن األطفال ومحايرهم علت اإلنجنت بت ل جهتوت وقائيت مرضتاف ة والكشتف
الفضال عن اجلت ائم واإلبت غ عنهتا ومقاضتاة م تكبيهتا ومستاعدة الضتحايا مبتا يف ذلتك تضتافيهم
وإع تتاتة إتم تتاجهم والس تتلطا الوطني ت واألست ت وامل تتدا واألوس تتا األ اتمييت ت واجملرم ت امل تتدي
وقط تتاع الش ت ا جه تتا فاعل ت أساس تتي يف تل تتك الضملي ت وجي ت أن تك تتون مس تتامه األطف تتال
الفضال يف محاي أنفسهم يف صميم ه اجلهوت
 -٨٤وبغيت تضزيتتز الرقتتد احملت يف هت ا اجملتتال الست ي الرغت متتن املهتتم للغايت اتبتتاع خطت قميت
آمن ت ت وشت تتامل ومم ِّكن ت ت مرضت تتدتة األوج ت ت تست تترفيد مت تتن الف ت ت الت تتي تريحهت تتا تكنولوجيت تتا املضلومت تتا
واالتصاال وترسم بالفضالي يف شتف أشتكال اإليت اء علت اإلنجنت والرصتد هلتا واألهتم متن
ذلك أن تطلق إمكانيا األطفال وتضز مها اهتم السركشا الضام اإللكجوي بثق وأمان
 -٨٥وينبغ أن تشم اخلط ال قمي األبضات ال ئيسي الرالي
18
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متكن األطفال
 -٨٦أوجد اإلنجن ف وة قميت بتن األطفتال بتن متن يريست هلتم الوصتول إىل اإلنجنت يف
املنزل واملد س ويف أما ن أخت وبتن متن ال يرتا هلتم ذلتك وبتن متن يسترخدم خبطت واثقت
وجييد اسرخدام ومن ال يرةت ل ذلك
 -٨٧ويتتوت األطفتتال والشتتباب لتتو يستترطيضون تصتتف عتتام اإلنجن ت يف أمتتان ويشتتدتون يف
ث ت متتن األحيتتان عل ت أهنتتم يتتدعون إىل إجيتتات حلتتول ال تقرص ت عل ت ستتب تفتتات الرهديتتدا
اإللكجوني ت وير ستتد ذلتتك يف الكث ت متتن املبتتات ا مبتتا فيهتتا بيتتان وضتتض م اهقتتون متتن أم يكتتا
ال تيني ت ت إىل جان ت ت محل ت ت إقليمي ت ت للروعي ت ت اإللكجوني ت ت هتت تتد إىل تضزي تتز است تترخدا اإلنجن ت ت
()27
بةمان
 -٨٨ومن املهم للغاي توعي األطفتال مبختاط اإلنجنت وتقتدم الروجيت بشتةن ستب الرصتد
هلا عند وقوعها ولكن األطفال ُيراجون ويرطلضون إىل تطوي قد اهتم مواطنن مرمكنتن قميت ا
وإىل تضلتتم قتتيم استتخ ومهتتا ا حياتي ت أساستتي مبتتا فيهتتا اإلحستتا القتتو باملستتؤولي واح تجا
اآلخت ين وم اعتتاهتم وبتتدالا متتن تقييتتد الفضتتول الطبيضت و و االبركتتا لتتد األطفتتال ينبغت أن
تسخ املبات ا سض حيلرهم وتضز قد هتم عل الرةقلم
ِّ
 -٨٩واسجشتتاتا بقتتد ا األطفتتال املرطتتو ة متتن املهتتم بالقتتد نفس ت تعتتم بي ت أست ي إجيابي ت
تتتوف ال عاي ت واحلماي ت وترستتم باإلملتتا ال قم ت ميكنهتتا احلصتتول عل ت املضلومتتا واخلتتدما ذا
الصل امل ئم لألطفال مبا يف ذلك سب اإلب غ عن اإلي اء ع اإلنجن
تشم االسجاتي يا ال امي إىل تضزيز قد ة األطفال عل الرةقلم عل اإلنجن ما يل (:)28


الرواص ت ت الص ت ت ي م ت ت األطف ت تتال يف املن ت تتزل ويف املد س ت ت بش ت تتةن املس ت تتائ املرضلق ت ت بالبي ت ت
اإللكجوني ؛



إتاحت الفت لألطفتتال ليرضلّمتوا منت ستتن مبكت ة يفيت االستترفاتة متتن استجاتي يا الرغلت
عمتتن يقتتد حمرويتتا ت
عل ت املختتاط مث ت ح ت ال ستتائ وصتتد املرصتتلن واإلب ت غ ّ
الئق عل اإلنجن ؛



تتتوف التتدعم امل ئتتم لألطفتتال وال ستتيما ضتتضفاء احلتتال متتنهم متتن أجت مضاجل ت مشتتا لهم
النفسي وبناء الثق بالنف ؛



وصول اآلباء إىل اإلنجن واسرخدامهم إيا ألن يضز ثقرهم وثق مقتدم ال عايت وقتد هتم

__________

( )27انظ ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

http://rednatic.org/project/manifiesto-de-jovenes-latinoamericanos-por-un-uso-seguro-y-

responsable-de-las-tic/

()28
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عل إ شات األطفال؛


اختتتاذ مواق تتف إجيابي ت م تتن اس تجاتي يا الس ت م عل ت اإلنجن ت واس تجاتي يا املب تتات ة إىل
الرغل عل املخاط بن جمموعا األق ان؛



تقتتدم املتتدا واملد ستتن التتدعم لألطفتتال يف استترخدا شتتبك اإلنجن ت بةمتتان س تواءا من ت
الدعم الرقي أو املساعدة يف وض اسجاتي يا ح املشا ؛



اختاذ اآلباء إجت اءا ملواجهت املختاط اإللكجونيت ومتن مجلرهتا ال صتد والوستاط بتدالا متن
جم ت تقييد اسرخدا األطفال لإلنجن

تعم اآلباء ومقدم ال عاي
 -٩١تطو الركنولوجيا تطو ا س يض ا للغاي لد ج أن اآلباء ومقدم ال عايت ثت ا متا يلقتون
عناءا يف موا برها ويف شف املخاط عل اإلنجن والرصد هلا

 -٩٠وإن وجتتوت آبتتاء ومقتتدم عايت مطّلضتتن علت شتتبك اإلنجنت ونافت ين إليهتتا يتتدعمون
األطفتتال ويستتدون إلتتيهم املشتتو ة يف استترخدامها واستترخدا تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال
يرتتي الف ت لرضام ت أ ث ت أمان تا م ت اإلنجن ت وتك ت ي اآلبتتاء ومقتتدم ال عاي ت وقر تا لرص تتف
الفضتتاء اإللك تتجوي وإل ش تتات أطف تتاهلم وطم تتةنرهم ووضتتضهم قواع تتد م ئم ت لضم ت الطف ت بش تتةن
السلو عل اإلنجن جوان بالغ األمهي يف ه الضملي
 -٩٢وإن إملتا اآلبتتاء ومقتدم ال عايت أنفستتهم بالضتام ال قمت عامت ئيست يف هت ا الصتتدت
ولت لك ُيرتتاجون إىل التتدعم واملشتتو ة ليقت جتتزعهم متتن عتتام اإلنجنت وليفهمتتو وليتتد وا ستتلو
األطفال يف هت البي ت واملختاط التي قتد يصتاتفوهنا والضت الت ُُيرمت أن يجتت علت ذلتك
ب األهم من ذلك ليضوا أجن الط للرغل عليها ولبناء قد ة أطفاهلم عل الرةقلم مض
 -٩٣وتقد املباتئ الروجيهي لآلباء وأولياء األمو وامل بن بشةن محايت األطفتال علت اخلت
التتي أعتتدها االحتتتات التتدويل ل تصتتاال ( )29إ شتتاتا مفيتتدة بشتتةن ستتب ضتتمان س ت م وأمتتن
احلواسي يف املنزل ووض قواعد بشةن اسرخدا تكنولوجيتا املضلومتا واالتصتاال متن خت ل
املناقشتتا مت األطفتتال فروصت املبتتاتئ الروجيهيت األطفتتال علت ستتبي املثتتال بضتتد الكشتتف
عن مضلوما خاص هبم وبضد الجتيت للقتاء شتخ تض فتوا عليت علت اإلنجنت وتشتدت علت
خمتتاط وض ت صتتو عل ت اإلنجن ت وترضتتمن ه ت املبتتاتئ أيض تا مضلوم تا عتتن ب ت ام الرصتتفي
والصد وال صد تساعد يف احليلول تون وصول األطفال إىل مضلوما تض هم

__________

( )29انظ
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االسرفاتة من إمكانيا املدا
 -٩٤ترمر ت املتتدا بجمكاني ت ف يتتدة لرضزيتتز الستتلو ت الضنيتتف ول تدعم تغي ت املواقتتف التتي
تغ تتض الطت ت ع تتن الضن تتف فم تتن خت ت ل الرضل تتيم اجلي تتد ميك تتن أن يكرست ت األطف تتال مه تتا ا
وقتتد ا ليرصتتفحوا الفضتتاء اإللكتتجوي خبط ت واثق ت ولير نب توا املختتاط ويرصتتدوا هلتتا ويصتتبحوا
ملمتتن إملامتا جيتتدا بالركنولوجيتتا ال قمي ت ويستترخدموهنا مبستتؤولي وتضتتز مهتتا ا اإلملتتا
متواطنن ّ
ال قم اإلبداع والرضب عن ال ا وحتسن الض قا بن األشخا وا رستاب القتد ة علت منت
حواتث الضنف عل اإلنجن والرصد هلا
 -٩٥ومتتن شتتةن الوصتتول إىل تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال وتش ت ي اإلملتتا ال قم ت يف
املتتدا أيض ت ا أن ي تدعم اجلهتتوت ال امي ت إىل إتم تتا األطف تتال يف نستتي اجملرم ت وتض تتييق الف تتوة
ال قميت التتي تتتؤث يف أضتتضف ف تتا األطفتتال حتتاالا الت ين تقت لتتوال ذلتتك إمكانيت متتترضهم بفوائتتد
الركنولوجيا اجلديدة أو احلصول عل املضلوما الي تضز اسرخدا اإلنجن بةمان
 -٩٦وميكتن للمتدا وال ستيما يف املنتاطق النائيت أن تصتتب أيضتا جست ا بتن منتزل الطفت
وجمرمض ت وبي ت ا جيرم ت فيهتتا الط ت ب واآلبتتاء و ت هم متتن أف ت ات اجملرم ت احملل ت ال رستتاب اإلملتتا
والثق ت ت ال ت ت قمين ول ست تترفاتة مت تتن الرت تتد ي عل ت ت املهت تتا ا األساست تتي مت تتن خ ت ت ل تكنولوجيت تتا
املضلوما واالتصاال والرمكن االجرماع واالقرصات ومباش ة األعمال احل ة
أن ه الضملي تروقف بقد ب عل مد فهم املضلمن أنفسهم لبي اإلنجنت
-٩٧
وعل ت حصتتوهلم عل ت املهتتا ا والرتتد ي ال متتن لرقتتدم املشتتو ة واإل شتتات لألطفتتال والشتتباب
ومتكي تتنهم وتعمه تتم ولرحدي تتد الض م تتا املبكت ت ة ال تتي ت تتدل علت ت اإليت ت اء واإلبت ت غ ع تتن هت ت
احلاال ومرابضرها بط يق أخ قي م اعي للطف وه ا جمال يرطل مزيدا من االسرثما

توحيد اجلهوت م اجملرم املدي

 -٩٨من خ ل تقدم املضلوما وبناء القد ا واملبات ا البحثي وتشغي خطتو املستاعدة
اهلاتفيت ت ت وت ت تتوف ال ت تتدعم لألطف ت تتال الض ت تتحايا و ت ت ت لك م ت تتن خت ت ت ل تع ت تتم إصت ت ت السياس ت تتا
والرش ت يضا يتتؤت الش ت اء متتن اجملرم ت املتتدي تو ا حامس تا يف اجلهتتوت الوطني ت والدولي ت الستتاعي
لرهي بي آمن لألطفال عل اإلنجن
 -٩٩ويف الضديد من البلدان ان الرضاون م منظما اجملرم املدي حيويا يف توستي نطتا
اإلملتتا باإلنجنت وست م استترضمال بتتن األطفتتال وأست هم ويف تضزيتتز إجت اءا مواجهت الضت
جتتتا ب األطفتتال وخمتتاوفهم وتوقضتتاهتم وستتلو هم علت اإلنجن ت متتن
وستتاعد أيض ت ا يف استترخ
خ ت ل اسرقصتتاءا أج ي ت م ت الشتتباب ومت االسجشتتات برلتتك اجلهتتوت يف متتا قتتا ب ت األطفتتال
أنفسهم من أنشط هام للدعوة ومن عم يف ه ا الصدت
 -٠١١وترمر ت منظمتتا اجملرم ت املتتدي بقتتد ة هائل ت عل ت الرواص ت وميكتتن أن تصتتب جهتتا
شت يك استجاتي ي يف املبتتات ا التتي تقوتهتتا احلكومتتا واجلهتتا املضنيت األخت وطنيتا وتولي تا
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وينبغت الرض يتتف أ ثت مبتتا هلتتا متتن خت ا وبت ام وبيانتتا ومتوات تعويت متتن أجت تعتتم اآلخت ين
وليسرفيد منها أ عدت ممكن من األطفال

توطيد الش ا ا م قطاع الش ا
 -٠١٠ميكتن أن يستتهم قطتتاع الشت ا إستتهام ا فضتاالا يف منت الضنتتف وتقليت املختتاط إىل أتىن
حد وضمان احلماي لألطفال عل اإلنجن ويكرس ذلك أمهي خاصت ألن ختدما القطتاع
أو منر اتت ميكتتن أن تُستترخد يف تضت يض األطفتتال لإلي ت اء علت اإلنجنت مبتتا يف ذلتتك احملرتتو
الضنيتف واالستترد ا واالعرتداء اجلنست واالسر ستتات عت اإلنجنت وال ستائ النصتتي القصت ة ذا
الطاب اجلنس
 -٠١٢وميك تتن ملق تتدِّم خ تتدما اإلنجنت ت وشت ت ا وس تتائ الرواصت ت االجرم تتاع ومصت تنِّض
تكنولوجيت تتا املضلومت تتا واالتصت تتاال ومو عيهت تتا أن يت تتؤتوا مجيض ت ت ا تو ا حامس ت ت ا يف ضت تتمان س ت ت م
األطفتتال عل ت اإلنجن ت ووض ت حتتد لإلف ت متتن الضقتتاب وتق ت عل ت عتتاتق قطتتاع الش ت ا
املهمن مسؤولي توف حمرو شبك جيد ومناس
أيضا باعربا من مقدم احملرو الشبك
ّ
لسن األطفال
 -٠١٣وي ت عتتدت متتن الرطتتو ا الدولي ت األخ ت ة أمهي ت قطتتاع الش ت ا يف ه ت ا اجملتتال فقتتد
اعرمد جلن حقو الطف تضليقا عام قيم بشةن ه ا املوضوع تضج فيهتا اعجافتا صت ُيا
بةمهي الرضاون مت وستائ اإلعت وصتناع تكنولوجيتا املضلومتا واالتصتاال علت وضت مضتاي
عامليت ل عايت الطفت ومحايرت وعلت التجوي هلتا وتطبيقهتتا()30؛ وتشتتدت فيهتتا علت الرزامتتا التتدول
األطت ا بشتتةن أثت قطتتاع األعمتتال الر ا ي ت عل ت حقتتو الطف ت واملستتؤولي القانوني ت التتي تق ت
()31
عل عاتق الش ا عندما تُ تك ج ائم عنف ضد األطفال ع اإلنجن
 -714وعل ت ت الصت تتضيد اإلقليم ت ت تش ت ت اتفاقي ت ت جمل ت ت أو وبت تتا بشت تتةن محاي ت ت األطفت تتال مت تتن
االستترغ ل اجلنست واالعرتتداء اجلنست مشتتا القطتتاع اخلتتا يف ستتم وتنفيت سياستتا التتدول
اهلاتف ت إىل من ت اإلي ت اء ع ت اإلنجن ت وتتتن عل ت تتتداب خت ت املستتؤولي القانوني ت التتي تجت ت
عل الش ا بشةن اجل ائم املبيّن يف االتفاقي

 -712وتُضد حقتو الطفت ومبتاتئ األعمتال الر ا يت التي اشتج يف وضتضها منظمت األمتم
املرحدة للطفول (اليونيسيف) ومبات ة االتفا الضامل ومنظم إنقاذ الطفول أول جمموع شامل
من املباتئ ُوضض ل هرداء هبا فيما ترخ الش ا من إج اءا يف مكان الضم ويف السو
وتاخ ت اجملرمت ت احملل ت م تتن أج ت احت تجا حق تتو الطفت ت وتعمه تتا( )32وتب ت ّتن املب تتاتئ الروجيهيت ت
اخلاصت ت بالص تتناع املرضلقت ت حبمايت ت الطفت ت علت ت ش تتبك اإلنجنت ت ال تتي وض تتضها االحت تتات الض تتامل

__________

( )30انظ
( )31انظ
( )32انظ
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ل تصتتاال الستتلكي وال ستتلكي باالش تجا م ت اليونيستتيف ستتب ا ينبغ ت أن تنره هتتا الصتتناع
متتن أجت م اعتتاة حقتتو الطفت يف سياستاهتا وإتا هتتتا؛ وإجت اءا ملضاجلت املتوات التتي تنطتتو علت
إي ت اء جنس ت ألطف تتال فحتتدت وأنش تة بي تتا آمن ت ومناس تتب لس تتن املست ِ
ترخد عل ت ش تتبك
اإلنجنت ت ؛ وس تتب ا لرشت ت ي االس تترخدا اإلجي تتاي لركنولوجي تتا املضلوم تتا واالتص تتاال ولرثقي تتف
()33
األطفال واآلباء واملضلمن يف جمال الس م عل شبك اإلنجن
 -718وجتمت منتتاب استجاتي ي مثت املنرتتد الضتتامل لألطفتتال الشت ا ال ائتتدة بصتتو ة تو يت
متتن أجت تضزيتتز حقتتو الطفت وتضزيتتز ست م األطفتتال علت اإلنجنت وتر لت إمكانيت مستتامه
قطاع الش ا يف محاي الطف أيضا يف إنشاء حتالف مشغِّل اهلاتف احملمول ملكافح احملرويا
التي ترضتتمن إي ت اء جنستتيا ألطفتتال يف عتتا  5116وهتتو الرحتتالف ال ت يضمت عل ت استترخدا
بي اهلاتف احملمول السره حمرويتا ترضتمن إيت اءا جنستي ا ألطفتال أو لرحقيتق بت متن تلتك
()34
احملرويا
 -711تلتتك تط تتو ا واعتتدة ولك تتن يبق ت متتن األساس ت يف ع تتام س ت ي الرغ ت الس تتض و اء
الرنفي ت الفض تتال والرقي تتيم التتدو و ي تتاتة تط تتوي أط ت الضم ت ال تتي ُوضتتض بالفض ت م تتن أج ت ت ء
املخ تتاط ومتك تتن األطف تتال م تتن الرمر ت بكت ت م تتا تريحت ت تكنولوجي تتا االتص تتاال واملضلوم تتا م تتن
إمكانيتتا بثقت وأمتتان وباإلضتتاف إىل ذلتتك متتن الضت و إجيتتات أتوا محايت أ ثت اتستتاقا متتن
أج الرصد للموات واحملرويا الي ترضمن إي اءا جنسي ا ألطفال وتض هبم وإل شات األطفال
واآلباء بشةن س م الطف وللجوي لوسائ اإلب غ عن اإلي اء

االسرفاتة من مساءل الدول بغي ضمان محاي األطفال عل شبك اإلنجن
 -716احلكوما ه أول من يرحم املسؤولي عن إعمال حقو الطف ويشم ذلتك منت
الضنف ومحاي الطف عل اإلنجن باختاذ تداب من قبي تلك امل و ة يف الفق ا السابق
 -711ول سرفاتة من تنفي توصيا ت اس األمم املرحدة بشةن الضنف ضد األطفتال ينبغت
إتما اخلط ال قمي املرضلق باألطفال بوصفها عنص ا أساسي ا يف أ إطا سياساي وطني شام
يروخ من الضنف ضد األطفال والرصد جلمي أشكال وجي أن تكون اخلط جيدة الرنسيق
ومتتزوتة مبتوا ت افيت وأن ترضتتمن أهتتدافا واضتتح حمتتدتة اآلجتتال وأن تشتترم علت عمليت شتتفاف
ل صتتد وتقيتتيم متتا ُُيت متتن تقتتد وينبغت التتجوي لرلتتك اخلطت عتتن ط يتتق إشت ا مجيت أصتتحاب
املصتتلح وجي ت أن يستترند يف وضتتضها إىل آ اء وجتتتا ب األطفتتال والشتتباب عل ت اإلنجن ت مبتتن
ف تتيهم أول تتك املضّض تتون لإلي ت اء ويف ع تتدت م تتن البل تتدان مث ت وس تترا يكا (انظ ت امل ب ت أتن تتا )
أصبح س م األطفال عل اإلنجن من أولويا خط السياس الضام
__________

( )33انظ
( )34انظت ت ت ت

www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
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يف وس تترا يكا حي ت تتان حن تتو  25يف املائ ت م تتن األطف تتال والي تتافضن تون س تتن الثامن ت
عشت ت ة ميلك تتون حاس تتوب ا يف ع تتا ُ 5177اختت ت ت تتداب حا مت ت لرحس تتن محايت ت الطفت ت علت ت
وجي تّ الق تتانون الكوس تترا يك إنر تتا امل توات اإلباحي ت ال تتي يظه ت فيه تتا أطف تتال وحيا هت تا
اإلنجن ت
ُ
وتو يضها سواء مت اسرخدا حاسوب يف ذلك أ م يرم
ويف تتانون األول/تيستتم  5171أُنشت جلنت وطنيت مضنيت بالست م علت اإلنجنت
ذا هيك ت مرض تتدت الرخصص تتا ومشتتج ب تتن القطاع تتا وتض تتم ممثلتتن ع تتن مؤسس تتا عام ت
وخاص ت ت مض ت تا ويرمث ت ت تو ه ت تتا يف وض ت ت سياست تتا ل س ت تترخدا اآلمت تتن لإلنجن ت ت ولركنولوجي ت تتا
االتصتتاال واملضلومتتا ويف وض ت اخلط ت الوطني ت للس ت م عل ت اإلنجن ت وتقتتو الل ن ت حتديتتدا
باألتوا الرالي :


توعي األطفال وامل اهقن وأس هم باالسرخدا السليم لإلنجن والركنولوجيا ال قمي ؛
م ئم ؛



اقجا تداب ملن األطفال من االط ع عل حمرويا



تش ي النفاذ اآلمن إىل اإلنجن والركنولوجيا ال قمي ؛



وض ت اس تجاتي يا لرفتتات استترخدا اإلنجن ت أو الركنولوجيتتا ال قمي ت يف املؤسستتا
م ئم؛
الضام واخلاص بشك



اق تجا تش ت يضا توط تتد حق تتو األف ت ات واجملرمض تتا واملؤسس تتا فيم تتا يرضل تتق بالنف تتاذ إىل
اإلنجن

‘ ‘7الرش يضا الوطني
 -771الرشت ت يضا الوطنيت ت ج تتزء أساست ت م تتن الضملي ت ت فت ت تتى ع تتن الرشت ت يضا يف متك تتن
األطفتتال متتن النفتتاذ إىل اإلنجن ت وتكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال ومتتن اإلملتتا بالركنولوجيتتا
ال قمي ت تون متييتتز وال بتتد أن ترضتتمن الرش ت يضا حظ ت ا ص ت ُيا جلمي ت مظتتاه الضنتتف امل تبط ت
باستترخدا تكنولوجيتتا املضلومتتا واالتصتتاال وأن تضتتمن محاي ت األطفتتال عل ت شتتبك اإلنجن ت
وأن تتتوف وستتائ االنرصتتا الفضال ت ووستتائ الرضتتايف وإعتتاتة اإلتمتتا متتن أجت الرصتتد للضت
أو اإليت اء أو االستترغ ل الت يتترم عت اإلنجنت وعت وة علت ذلتتك ال بتتد متتن إنشتتاء آليتتا
للمشتتو ة واإلب ت غ والشتتكو تكتتون م اعيت ا للطفت وإج ت اءا للرضامت م ت حتواتث اإلي ت اء ع ت
اإلنجن وملكافح اإلف من الضقاب
 -777وينبغت ت لم تتا أمك تتن ذل تتك أن تك تتون الرشت ت يضا "حماي تتد اة جت تتا الركنولوجي تتا" ح تتىت
ال تبل ت قابليرهتتا للرطبيتتق بفض ت الرطتتو ا الركنولوجي ت املستترقبلي ويف الوق ت نفس ت متتن املهتتم
جدا أن تضتاج الرشت يضا الثغت ا القانونيت امل تبطت باملشتا الناشت مبتا فيهتا األشتكال اجلديتدة
متتن اإلي ت اء ع ت اإلنجن ت االس تترد ا وأن تس تترحدث إج ت اءا جنائي ت لريس ت الرحقي تتق فيه تتا
وامل حق عليها
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 -775وملس تتاءل ال تتدول نف ت الق تتد م تتن األمهي ت بالنس تتب لوض ت إط تتا عم ت تنظيم ت واض ت
ألنش تتط الش ت ا الر ا ي ت ول تتدعم األعم تتال الر ا ي ت يف القي تتا مبس تتؤولياهتا إ اء ص تتون حق تتو
الطف ت يف مجي ت متتا تقتتو ب ت متتن عمليتتا يف بلتتداهنا األصتتلي ويف اخلتتا وينبغ ت االستترم ا يف
اسركش تتا الفت ت الضدي تتدة ال تتي يريحه تتا الرنظ تتيم والرنظ تتيم الت ت اي واحملفت تزا والشت ت ا ا ب تتن
القطاعن الضا واخلا أل ا منها اجر اب جماال نشا جديدة و لك الش ا الصغ ة
واملروسط احل م ومن األمثل عل إطا الضم الرنظيم ه ا قانو ُن مكافح اسرغ ل األطفال
يف املوات اإلباحي يف الفلبن الصات عا ( 5111انظ امل ب أتنا )
يرضمن قانون مكافح اسرغ ل األطفال يف املوات اإلباحي يف الفلبن قائم باألعمال
احملظو ة واملخالف للقانون ومن مجلرها توظيف طف أو تفض أو إقناع أو إ اه عل الظهو يف
إنشاء أو إنرا موات إباحي يظه فيها أطفال؛ و لك إنرا أو صن أو إخ ا موات إباحي
يظه فيها أطفال؛ أو ع موات إباحي يظه فيها أطفال أو نش ها أو بيضها أو تو يضها أو بثها
أو الجوي هلا أو اسر اتها أو تصدي ها؛ وحيا ة موات إباحي يظه فيها أطفال بنيّ بيضها
أو تو يضها أو نش ها
وُيظ القانون اسرد ا األطفال أل ا جنسي ويلز اجلها الفاعل يف القطاع
اخلا مث املزوتين خبدم اإلنجن ومنشآ األعمال اخلاص ومضيف حمرويا اإلنجن
باملساعدة يف مكافح اسرغ ل األطفال يف املوات اإلباحي ومن واج املزوتين خبدم اإلنجن
إع الش ط الوطني يف الفلبن أو املكر الوطي للرحقيقا ضمن أج أقصا سبض أيا إذا
ا رشفوا اسرخدا خواتميهم أو م افقهم يف ا تكاب ج ائم اسرغ ل األطفال يف املوات اإلباحي
ومن واجبهم االحرفاظ باألتل السرخدامها يف الدعاو اجلنائي ويرضن عليهم بناءا عل طل
ِ
املسرخدمن ال ين يدخلون إىل املواق اإللكجوني
سلطا إنفاذ القانون اإلفصا عن بيانا
الي حترو عل موات إباحي يظه فيها أطفال وجي عل املزوتين خبدم اإلنجن تثبي
ب ام مضدة خصيصا لفلجة املوات اإلباحي الي يظه فيها أطفال ولوقف االط ع عليها
وباإلضاف إىل ذلك تق عل مالك منشآ األعمال الر ا ي األخ ومشغليها ومالكيها
أو مؤج يها مسؤولي اإلب غ عن ج ائم اسرغ ل األطفال يف املوات اإلباحي ضمن أج أقصا
سبض أيا من ا رشا اسرخدا م افقهم ال تكاب مث ه اجل ائم
وجتد اإلشا ة إىل أن القانون يسرلز توف محاي مناسب لألطفال ضحايا ج ائم
االسرغ ل يف املوات اإلباحي ومن ضمن أوج احلماي تلك االلرزا بالس ي الرام يف تناول األتل
وحبماي الشهوت واملساعدة عل الرضايف وإعاتة اإلتما
 -773وال تتى ع تتن إنف تتاذ الق تتانون يف ت ت م تتن منت ت ح تتدوث الضن تتف واإليت ت اء عت ت اإلنجنت ت
والرص تتد لت ت ت ت أن األمت ت هن تتا يرضل تتق مب تتال ب تتالغ الص تتضوب نظت ت ا إىل أن ح تتدوث االتص تتال
اجلستتد ال يكتتون ض ت و يا ال تكتتاب اجل مي ت وع ت وة عل ت ذلتتك تكتتون مضظتتم األتل ت يف مث ت
تلك القضايا يف صيغ إلكجوني مؤقر قد ال ُُيص عليها بالوسائ البوليسي الرقليدي
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 -774ويضتو حتقيقتا الشت ط يف الضديتد متن البلتدان عتد القتد ة علت إجت اء عمليتا ست ي
وه عمليا حيوي بالنسب للرحقيق يف ج ائم من قبي االسترد ا وإنرتا وتو يت متوات ترضتمن
إي اءا جنسيا ألطفال

 -772وتش تتك تل تتك الضوام ت أيض تا حت تتديا بالنس تتب للقض تتاة وامل ت ّدعن ال ت ين ُير تتاجون إىل
تد ي مرخص عل الرضام مت األتلت ال قميت وتقيتيم و هنتا وقيمرهتا إىل جانت فهتم حتاال
إي ت ت اء األطفت تتال واست تترغ هلم امل تبط ت ت باست تترخدا الركنولوجيت تتا اجلديت تتدة وممت تتا يزيت تتد يف تضقيت تتد
الرحقيقا البُضد الدويل ملضظم اجل ائم السي اني مما يسرلز تضاون ا بن خمرلتف الستلطا الوطنيت
املكلف بجنفاذ القانون
 -778والض تتحايا م تتن األطف تتال أ ثت ت ع ض ت م تتن ت هم علت ت وج ت اخلص تتو وُير تتاجون لل تتدعم
املناس ت لرفتتات خط ت الرض ت أو الوقتتوع ضتتحي م ت ة أخ ت ول ستترفاتة متتن إعتتاتة تةهي ت فضلي ت
ويرطل ذلتك الرنستيق بتن خمرلتف القطاعتا مبتا فيهتا الشت ط والقضتاء ومصتاحل فتا الطفت والرضلتيم
و ت ذلتتك متتن الستلطا املضنيت ومتتن أجت حتستتن تنفيت القتتانون ينبغت أن يستترفيد املهنيتتون الت ين
يضملتتون مت األطفتتال وألجلهتتم مبتتن فتتيهم املضلمتتون واملوظفتتون املكلفتتون بجنفتتاذ القتتانون متتن مبتتات ا
لبن تتاء الق تتد ا ت يكرس تتبوا امله تتا ا واخل ت ة لزي تتاتة إمل تتا األطف تتال بالركنولوجي تتا ال قمي ت وإلع ت
األطفال باملخاط الي يرض ضون هلا ع اإلنجن وللرضت علت الض متا األوىل ل عرتداء واخلطتوا
املطلوب اتباعها للرصد هلا عل حنو أخ ق يُ اع حال الطف

‘ ‘5البيانا واألحباث

 -771يف هت ا اجملتتال الست ي الرغ ت ال بتتد متتن مجت البيانتتا وإجت اء األحبتتاث أل ت ا وض ت
الق توانن والسياستتا واختتتاذ اإلج ت اءا وللرمكتتن متتن فهتتم أعمتتق ملهتتا ا األطفتتال ومما ستتاهتم
وش توا لهم الدائم ت الرطتتو ويشتتم ذلتتك إش ت ا األطفتتال يف تقيتتيم متتد فائتتدة الرتتداب وم توات
الروعي املراح
 -776ومتتن الضت و أيضت ا الرصتتد للف توا املض فيت فقتتد تتان ت يتتز الد استتا حتتىت اآلن
علت املشتتا والش توا أ ثت من ت علت الفت التتي يريحهتتا االتصتتال باإلنجن ت وعلت عواق ت
املخ تتاط علت ت امل تتد البضي تتد وقليلت ت هت ت الد اس تتا ال تتي أُج يت ت يف بل تتدان مروس تتط ال تتدخ
أو مردنيت التدخ وقليت متا هتو مضت و عتن يفيت تضتاط األطفتال الصتغا جتدا مت تكنولوجيتتا
املضلوما واالتصاال وألن الرغي األس ع ُيدث يف تلتك اجملتاال حتديتدا وبتالنظ إىل ضت و ة
احلد أ ث ما ميكن من املخاط جي تش ي إج اء مزيد من البحوث يف ه ا اجملال بال ا
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خامسا -توطيررد المعررار بشررةن الشرروا ل الناشرر:ة :منررع تعررر الفتيررا للعن ر
وحرمانه م حريته في إطار نظا العدالة الجنائية
 -771عل مد السنوا املاضي ت ش بشك مرزايد احلدوت الفاصل بن الضنتف اجلنتائ
والضنتتف يف احليتتاة اخلاصت فتتةت ذلتتك إىل ب ت اخلتتو وعتتد األمتتان تاخت األُس ت ويف اجملرم ت
ك
 -751واألطفتال مض ضتون بوجت ختا هلت األشتكال املرشتابك متن الضنتف ضتحايا وشتهوت يف
الوق ت نفس ت ويف حتتن قتتد يكتتون امل اهقتتون متتن الفريتتان مض ضتتن ل عرتتداء اجلستتد والقر ت بستتب
مشتا رهم يف الشت ا ا يف الشتوا ع وانضتتمامهم إىل عصتابا وامتتر هم أستتلح واستترخدامهم متتن
قب ت شتتبكا اجل مي ت املنظم ت فتتجن الفريتتا أ ث ت تض ض ت ا للضنتتف يف اجمل تال اخلتتا وال ستتيما للضنتتف
()35
اجلنس ال ث ا ما ي تب باإلحسا بالضا واخلو وانضدا الثق
 -757وحس منظم األمم املرحتدة للطفولت وقضت واحتدة متن ت ثت ث فريتا م اهقتا
تتجاو أعمتتا هن بتتن  72و 71عامتا يف مجيت أحنتتاء الضتتام ضتتحي الضنتتف الضتتاطف أو اجلستتد
أو اجلنست علت يتتد أ واجهتتن أو عشت ائهن يف حلظت متتا متتن حيتتاهتن( )36وإذ إن هت األحتتداث
تق خلف األبواب املوصدة فجهنا ثت ا متا تت تب بثقافت الصتم التي متنت الفريتا متن الرحتدث
بص اح ومن الرما املساعدة والل وء إىل الضدال وتقدم من يضرد عليهن إىل الضدال
 -755وإذ يستترض اجملرمت التتدويل الرقتتد الت أُحت يف تنفيت إعت ن ومنهتتا عمت بي تتن
عل متد الستنوا الضشت ين املاضتي مبتا يف ذلتك محايت الفريتا متن الرمييتز والضنتف فجنت متن
األمهيت مبكتتان احلتؤول تون أن تضجضتتهن مصتتاع عنتدما يتتدخلن نظتتا الضدالت اجلنائيت ضتتحايا
وشتتهوت علت الضنتتف وعنتتدما ُيت من متتن حت يرهن والرغلت علت تلتتك املصتتاع إن اعجضتترهن
وه ا من الشوا الي سرواص املمثل اخلاص حبثها
 -753ويف عا  7112أظهت بيانتا متن الضديتد متن البلتدان أن الفريتا يرض ضتن للرمييتز
من نضوم أظاف هن وطيلت طفتولرهن وحتىت تختوهلن ستن البلتوغ( )37فبستب الضنتف واالسترغ ل
واإلي اء اجلنسين واملواقف واملما سا الضا ة مث تشوي األعضاء الرناسلي لإلنتاث وتفضتي
األوالت الت و علت اإلنتتاث وتتتزوي األطفتتال فتتجن الضديتتد متتن الفريتتا يفتتا احليتتاة قبت ستتن
البلوغ ويرض ضن لإلمهتال ويقتو احتجامهن ألنفستهن مت متا ي افتق ذلتك متن خطت التدخول يف
()38
توام من احل مان واإلقصاء مد احلياة
__________

( )35انظ الوثيق
(UNICEF, "Hidden in Plain Sight", p. 206 )36
( )37انظ الوثيق  A/CONF.177/20/Rev.1الفق ة 521
( )38امل ج نفس الفق ة 581
A/HRC/25/35
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 -754وُيتتدت إع ت ن بي تتن تستتض أهتتدا اس تجاتي ي لرش ت ي القضتتاء عل ت مجي ت أشتتكال
الرمييتتز وعل ت املواقتتف واملما ستتا الثقافي ت الستتلبي وعل ت الضنتتف ضتتد الطفل ت ( )39وعل ت متتد
الضقدين املاضين أُحت تقتد بت باجتتا صتون حقتو الفريتا بوستائ منهتا تقويت الرشت يضا
والسياستتا وخط ت الضمت الوطني ت إال أن الضنتتف ضتتد الفريتتا وضتتد األطفتتال والنستتاء عل ت
الضمتتو ال يتزال حتتتدي ا عاملي ت ا حستتبما جتتاء يف الد اس ت االسرقصتتائي الضاملي ت التتي أج اهتتا مكر ت
()40
املمثل اخلاص ويف ت اسا هام أخ
 -752و ث ا ما ترض الفريا للضنتف والرمييتز بستب نتوع اجلتن وصتغ الستن وقلت احليلت
فهن يضانن من األث الضا للضنف اجلسد والضقل واجلنس يف البي واملد س واجملرمت احمللت
ويف إطا ال عاي املؤسسي ويف مؤسسا الضدال واالجتا باألطفال ج مي ال تفرة ترفاقم وأ لبي
ضحايا من الفريا ( )41وعل ال م من جت م تشوي وبج األعضاء الرناسلي األنثوي يف الضديد
من أحناء الضام فجن ث ث م ين فراة مض ضا يف سن للخضوع لرلتك املما ست وحنتو 74
مليتتون فرتتاة يتترم تتتزوجيهن قس ت ا ب جتتال ث ت ا متتا يك ت وهنن ستتنا ويشتترد احرمتتال تض ضتتهن ملختتاط
اإلي اء اجلنس و من أشكال الضنف
 -758ويف بضت تتض اجملرمضت تتا احمللي ت ت تر ل ت ت يف بضت تتض ح ت تواتث الضنت تتف املضرقت تتدا ُ الضت تتا ة
خبصت ت تتو الفريت ت تتا املهمشت ت تتا بشت ت تتك خت ت تتا وال ست ت تتيما مت ت تتنهن الفريت ت تتا ذوا اإلعاق ت ت ت
أو املصابا باملهق اللواي قد يُرهمن مبما س السح ونري ا ل لك تضاي أول ك الفريا من
الوصم ويقضن ضحايا أعمال عنف خط ة ويرض ضن لإلمهال والنب والرشوي والقر
 -751وبداف اخلو واالعرقات باخل افا نات ا متا يبلتغ عتن حتواتث الضنتف أو يربضهتا حتقيتق
أو م حقت ت وق تتد ُختفت ت الفري تتا م تتا يرض ض تتن لت ت أيضت ت ا خش تتي الرضت ت ملزي تتد م تتن املض تتايقا
واألعمال االنرقامي وعل الضمو تسوت ثقاف تساعد عل اإلف من الضقاب
 -756وقتتد ُجت ت الفريتتا أيض ت ا بستتب انرها تتا ترضلتتق بظتتاه احلتتال أو بنتتاءا عل ت أستتباب
ترضلتتق "بضتتد األخ ت " أو "فستتات الستتلو " وقتتد ينره ت املطتتا بالفريتتا ضتتحايا االجتتتا إىل
القبض عليهن وس نهن نري اسرغ هلن من قِب عصابا الدعا ة وقد تُك فريا علت يتد
خ ّهنن وأف ات أس هن أو بجيضا من جمموعا إج امي عل ا تكاب ج ائم بي املخد ا
 -751ويف الضديتد متتن أحنتاء الضتتام هنتا نقت يف الرتداب البديلت عتن االحر تتا ويف الت ام
اجملرمضي ت املض تتدة خصيص ت ا ل س تتر اب الحرياج تتا من تتاء الفري تتا ون تتات ا م تتا تُترب ت نتُ ُه ت الضدال ت
__________

( )39امل ج نفس الفق ا 562-514
( )40انظ احلاشي  73أع
( )41انظ www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf
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الرصتتاحلي وهنتتا نق ت يف االستترثما يف ال ت ام التتي تتتنهض بصتتح وتضلتتيم الفريتتا وترتتوخ
إعاتة إتماجهن عل حنو تائم
 -731ونري ل لك ينره املطا بضدت ال ُُيص من الفريا احمل وما متن حت يرهن بضيتدا
عن بيتوهتن وتون تلقت يتا ا متن أُست هن ويتوتعن يف وحتدا ب فقت نستاء بالغتا وقتد جيتدن
أنفستتهن يف ظ ت و بالغ ت القس تتوة يف ن تتا ين مكرظ ت أو ه تتن احل تتب االنف ت ات وق تتد يرض ض تتن
للضنتتف والرح ت اجلنستتين ولضمليتتا الرفرتتي اجلستتد االقرحتتام وللمضامل ت املهين ت عل ت يتتد
الضتتاملن يف م ا تتز االحر تتا ويف بضتتض البلتتدان قتتد ترضت الفريتتا لضقوبتتا ال إنستتاني متتن
بينها اجللد وال جم واإلعدا
 -737وس تواءا أ ان ت الفريتتا ضتتحايا أ شتتهوتا أ ظنينتتا فتتجهنن حباج ت ماس ت إىل ال عاي ت
وحسن املضامل واحلماي وإىل اتباع نتُ ُه ت اعت نتوع جنستهن متن أجت تضزيتز إعتاتة إتمتاجهن يف
أن الضديد منهن لألستف مضت لستوء املضاملت وللوقتوع ضتحي مت ة أخت علت يتد
اجملرم
نظا الضدال نفس
 -735وتلق أول ك الفريا صضوبا قتاه ة يف مجيت امل احت متن مجلرهتا الض اقيت الكبت ة التي
تضج الرماسهن الضدال فالضديد متنهن ت متد حلقتوقهن بت إن عتدتا أقت متنهن يصت إىل
آلي تتا املش تتو ة واإلبت ت غ والش تتكو ال تتي ترس تتم باألم تتان والفضاليت ت ومب اع تتاة احرياج تتا الطفت ت
ومصتتاحل وع ت وة عل ت ذلتتك ث ت ا متتا يكتتون م تكبتتو الضنتتف أشخاص تا متتن مضتتا فهن وُيظتتون
بثقتترهن أو يضرمتتدن علتتيهم متتن أج ت بقتتائهن ومحتتايرهن وهتتو متتا يضتتيف صتتضوبا أخ ت إىل
اإلب غ عن احلواتث وت ء خط األعمال االنرقامي
 -733وقتتد يكتتون الرمتتا اجل ت عتتن ط يتتق نظتتا الضدال ت اجلنائي ت بتتدو مث ت ا للختتو حي ت
ختش ت الفريتتا متتن الرشتتكيك يف صتتدقهن أو متتن تض ضتتهن للتتو عتتو احلصتتول عل ت احلماي ت
بصتتفرهن ضتتحايا ويف البلتتدان التتي ت تف ت فيهتتا حتتدة الرمييتتز والوصتتم بستتب الضنتتف اجلنس ت
يصض عل الفريا بوج خا االقجاب من خمتاف الشت ط أو احملتا م خمافت الرضت للجهيت
اللفظ واملضايقا وخماف عد األخ بشهاتهتن
 -734ومتتن أجت الرغلت علت تلتتك املصتتاع اهلائلت وضت اجملرمت التتدويل مضتتاي توليت متن
مجلرهتتا قواعتتد األمتتم املرحتتدة ملضامل ت الس ت ينا والرتتداب ت االحر ا ي ت للم متتا (قواعتتد
بتتانكو )( )42والصتتيغ احملدث ت ل ستجاتي يا النموذجي ت والرتتداب الضمليت للقضتتاء علت الضنتتف
ض تتد املت ت أة يف جم تتال منت ت اجل ميت ت والضدالت ت اجلنائيت ت ( )43واست تجاتي يا األم تتم املرح تتدة وت تتداب ها
الضملي النموذجي للقضتاء علت الضنتف ضتد األطفتال يف جمتال منت اجل ميت والضدالت اجلنائيت التي
ج اعرماتها مؤخ ا

__________

( )42انظ الوثيق
( )43انظ الوثيق
GE.14-25317

A/RES/65/229
A/RES/65/228

امل فق
29

A/HRC/28/55

 -732ومن األمهي مبكان تضييق الف وة بتن تلتك املضتاي واملما ست وهلت ا الضمت ث ثت أبضتات
تكرس أمهي خاص
 -738أوالا سن وإنفاذ إطا عم قانوي سليم حلظ مجي أشكال الضنف ضد األطفتال حتىت
عندما يُسرخد شك متن أشتكال الرةتيت أو امل اقبت أو الضقتاب تاخت نظتا الضدالت اجلنائيت ؛
وإسقا صف اجل عن املخالفا امل تبط بظاه حال الشتخ مثت اللتوذ بتالف ا متن الضنتف
املنزيل وأنواع السلو الي تروخ البقاء عل قيد احلياة؛ وإ ال أ ت ي يغض الط عن الضنتف
أو يسم ب ألسباب منها الثقاف أو الرقاليد أو الش أو الدين
 -731ثاني ا إنشاء آليا آمن وس ي تكون مراح ا عل نطا واس ويسه االتصال هبتا متن
أجت تعتتم الفريتتا يف الرغلت علت اخلتتو متتن اإلبت غ عتتن حتتاال الضنتتف وجيت أن تكتتون
تلك اآلليا مسنوتة مبضاي ت اع احرياجا الطف ونوع اجلن حىت تُضتمن مشتا الفريتا
الفضال ت ت يف اإلج ت ت اءا القض تتائي واإلتا ي ت ت ذا الص تتل وح تتىت ُحتف ت ت س ت ت مرهن وخصوصت تتيرهن
و امرهن يف مجي م اح تلك اإلج اءا
 -736ثالثا إهنتاء اإلفت متن الضقتاب والرستام إ اء الضنتف ضتد الفريتا وهتو أمت يسترلز
اختتتاذ مبتتات ا إع ميت وتضبويت اجرماعيت متتن أجت ختطت القواعتتد االجرماعيت التتي تضتتو محايت
الفريا من الضنف ويسرلز ذلك أيض ا إنشاء آليا حماسب قوي يف أمتا ن االحر تا وتتد ي
املهنيتتن تتتد يبا فضتتاالا يف نظتتا الضدالت ال مست و ت ال مست وال تتى بالفضت عتتن الرمرت مبهتتا ا
قويت متن أجت الرصتد ألوجت الرضقيتد واحلساستيا امل تبطت بتالضنف ضتد الفريتا حتىت ترحقتتق
الفضالي يف من الضنف ضد الفريا والرحقيق يف حتاال الضنتف تلتك وامل حقت عليهتا والفضاليت
يف صون س م الفريا ومحايرهن مبن فتيهن الفريتا احمل ومتا متن حت يرهن ويف هت ا الشتةن
من املهم الرش ي عل اختاذ تداب خاص لصون ام الفريتا وست مرهن اجلستدي عتن ط يتق
استترخدا أستتالي تفرتتي بديلت بتتدالا متتن إجبتتا هن علت خلت م بستتهن أو تض يضتتهن لضمليتتا
الرفري اجلسد االقرحام
 -731وإذ تقت املمثلت اخلاصت بةمهي ت هت ا اجملتتال فجهنتتا ت ح ت بتتدعوة التتدو ة الراستتض والستترن
لل مضي ت الضام ت إلج ت اء ت اس ت عاملي ت عتتن األطفتتال احمل ت ومن متتن ح ت يرهم وه ت ال ت تزال عل ت
الرزامهتتا الكام ت باملستتامه يف إجنتتا تلتتك الد اس ت وستتركون الد اس ت الضاملي ت ف ص ت اس تجاتي ي
للحتتؤول تون ح متتان الفريتتا متتن ح ت يرهن ومتتا ي ت تب ب ت متتن خمتتاط الوصتتم والضنتتف؛ ولصتتون
حقتتو الفريتتا بصتتفرهن ضتتحايا وشتتهوتا وظنينتتا ؛ ولرضزيتتز ف صتتهن يف الرضتتايف واالنتتدما متتن
جديد بشك تائم
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سادسا -استشرا المستقبل
 -741عل مد الضا املاض واصل املمثل اخلاص عملها يف الدعوة الضاملي باالشجا م
ش اء اسجاتي ين من تاخ األمم املرحدة ومن خا جهتا مرصت ف ا بتداف بنتاء اجلستو والرحفيتز
علت الضمت يف مجيت املنتتاطق والقطاعتتا واألوستتا التتي قتتد ُيتتدث فيهتتا الضنتتف ضتتد األطفتتال
ومش ض ا عل محاي األطفال من الضنف بوصفها من ض و ا الدفاع عن حقو اإلنسان

 -747ويض ه ا الرق ي نب ةا موجزة عن املبتات ا االستجاتي ي التي وضتضرها املمثلت اخلاصت
بغت إحت ا تقتتد يف تنفيت الروصتتيا التتي و ت يف ت است األمتتم املرحتتدة بشتتةن الضنتتف ضتتد
األطفال وقد سامه ه املبات ا يف ياتة تضمتيم القضتاء علت الضنتف ضتد األطفتال بوصتف
م تن الش توا ذا األولوي ت عل ت ج تتدول أعم تتال األم تتم املرح تتدة ح تتىت يف ص تتوغ خط ت الرنمي ت
مل تتا بض تتد ع تتا  5172وبغ ت تضزي تتز مض تتاي الرص تتد للضن تتف ض تتد األطف تتال يف نظ تتا الضدالت ت
اجلنائي ت وقتتد ستتاعد تلتتك اجلهتتوت يف توطيتتد االلرزامتتا جتتتا محاي ت األطفتتال متتن الضنتتف ع ت
املناطق ويف تقوي الدعوة والضم القانوي والسياساي عل الصضيد التوطي ال امت إىل منت الضنتف
والقضاء علي
 -745وسرواص ت املمثل ت اخلاص ت حشتتد التتدعم متتن أج ت تقوي ت تلتتك اجلهتتوت الضام ت وسرشتتدت
بشك ختا يف عتا  5172علت املواضتي الراليت  :ضتمان أن يبقت الضنتف ضتد األطفتال متن
الشوا القائم ب اهتا يف خط الرنمي الضاملي ؛ وتقوي محايت األطفتال متن االعرتداء اجلنست عت
اإلنجن ت ؛ وتقوي ت الضم ت عل ت من ت الرض ت للضنتتف يف الطفول ت املبك ت ة؛ وتضزيتتز محاي ت األطفتتال
وامل اهقن املرض ين من الضنف اجملرمض والضنف املسل واجل مي املنظم
 -743وبناءا عل الرقد ال أُح حىت اآلن يري عا  5172ف ص استجاتي ي للم رمت
الدويل ُيقق قفزة إىل األما يف محاي األطفال من الضنف فمتا ي يتد األطفتال هتو بنتاء عتام
يرس ألح مهم واملمثل اخلاص سرواص تش ي الرضاون مت التدول األعضتاء ومجيت أصتحاب
املصلح اآلخ ين يف السض إىل حتقيق ذلك اهلد
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