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وتقدير شكر 

قام بإعداد هذه املبادئ التوجيهية االحتاد الدويل لالتصاالت (ITU) وفريق عمل من املؤلِّفني املسامهني من مؤسسات رائدة ناشطة يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) وقضايا محاية األطفال (على اإلنرتنت) ومنها املنظمات التالية: 

 ،(ECPAT Interna�onal) املؤسسة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية
والشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت، والشراكة العاملية إلهناء العنف ضد األطفال، ومشروع HABLATAM، وشبكة Insafe ملراكز 
اإلنرتنت األكثر أمانًا (Insafe)، وإنرتبول، واملركز الدويل املعين باألطفال املفقودين واملستَغلني (ICMEC)، والتحالف الدويل لإلعاقة، 
واالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU)، ومؤسسة مراقبة اإلنرتنت (IWF)، وكلية لندن للعلوم االقتصادية، ومكتب املمثل اخلاص لألمني 
 ،RNW Mediaو Privately SA العام املعين بالعنف ضد األطفال واملقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واستغالهلم جنسيًا، وشركة
ومراكز اإلنرتنت األكثر أمانًا يف اململكة املتحدة، والتحالف العاملي WePROTECT (WPGA)، ومؤسسة الطفولة العاملية يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
وترأس فريق العمل ديفيد رايت (شبكة Insafe ملراكز اإلنرتنت األكثر أمانًا يف اململكة املتحدة�SWGfL) وتولت تنسيقه فاين روتينو 

(االحتاد الدويل لالتصاالت).
الوقت الذي خصصه املؤلِّفون املسامهون وبدون محاسهم وإخالصهم.  التوجيهية بدون  املبادئ  ومل يكن من املمكن إصدار هذه 
ووردت أيضًا مسامهات قّيمة من احتاد منظمات العائلة األوروبية، COFACE-Families Europe، وجملس أوروبا، ومفوض السالمة 
اإللكرتونية األسرتايل، واملفوضية األوروبية، واملجموعة االستشارية e-Worldwide Group (e-WWG)، ومنظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي، ومبادرة الشباب ووسائل اإلعالم مبركز بريكمان كالين لإلنرتنت واملجتمع يف جامعة هارفارد، وكذلك فرادى 
احلكومات الوطنية وأصحاب املصلحة من دوائر الصناعة ممن جيمعهم هدف مشرتك يرمي جلعل اإلنرتنت مكانًا أفضل وأكثر أمانًا 

لألطفال والشباب.
ويشعر االحتاد الدويل لالتصاالت باالمتنان للشركاء التالية أمساؤهم، الذين سامهوا بوقتهم الثمني وأفكارهم املتعمقة القيِّمة: (األمساء 

مذكورة حسب الرتتيب األجبدي للمنظمات):

(COFACE-Families Europe ،احتاد منظمات العائلة األوروبية) مارتن مشالتزريد  •
ليفيا ستويكا (جملس أوروبا)  •

جون كار (املؤسسة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية   •
((ECPAT Interna�onal)

جوليا فوسي وإيال سريي (مفوض السالمة اإللكرتونية األسرتايل)  •
مانويال مارتا (املفوضية األوروبية)  •
(e-WWG جمموعة) سلمى عباسي  •

إميي كروكر وسريينا توماسينو (الشراكة العاملية إلهناء العنف ضد األطفال)  •
(HABLATAM) ليونيل بروسي  •

(ICMEC) ساندرا مارشينكو  •
1(Isafe) كارل هوبوود  •

لوسي ريتشاردسون (التحالف الدويل لإلعاقة)  •

 Be�er Internet for Kids" بالنيابة عن املفوضية األوروبية، منصة ،European Schoolnet تدير شبكة ،(CEF) يف إطار مرفق توصيل أوروبا  1

 pla�orm" اليت تشمل تنسيق شبكة Insafe ملراكز اإلنرتنت األوروبية األكثر أمانًا. ويتاح مزيد من املعلومات يف املوقع التايل: 
www .be�erinterne�orkids .eu

http://www.betterinternetforkids.eu
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متهيد

برز احلفاظ على سالمة املستعملني الشباب على اإلنرتنت يف عامل تتخلل فيه اإلنرتنت تقريبًا كل جانب من جوانب 
احلياة احلديثة كقضية ملحة بشكل متزايد لكل بلد.

وقد وضع االحتاد جمموعته األوىل من املبادئ التوجيهية حلماية األطفال على اإلنرتنت يف 2009. ومنذ تلك األيام 
األوىل، تطورت شبكة اإلنرتنت بدرجة تفوق كل تصور. وعلى الرغم من أهنا أصبحت موردًا أكثر ثراًء لألطفال 

للعب والتعلم، فقد أصبحت أيضًا مكانًا أكثر خطورة هلم للمغامرة فيه دون مرافقة.

ويواجه األطفال اليوم العديد من املخاطر، من قضايا اخلصوصية إىل احملتوى العنيف وغري الالئق إىل املخادعني عرب 
اإلنرتنت وشبح االستمالة واالعتداء واالستغالل اجلنسيني عرب اإلنرتنت. وتزداد التهديدات حدة ويعمل اجلناة بشكل 
متزايد يف آن واحد عرب العديد من الواليات القضائية القانونية املختلفة، مما حيد من فعالية عمليات االستجابة وسبل 

االنتصاف اخلاصة ببلدان حمددة.

وباإلضافة إىل ذلك، شهدت جائحة فريوس كورونا املستجد (COVID-19) العاملية زيادة يف عدد األطفال الذين 
ينضمون إىل عامل اإلنرتنت ألول مرة، إلكمال دراساهتم واحلفاظ على التفاعل االجتماعي. والقيود اليت يفرضها 
الفريوس ال تعين فقط أن العديد من األطفال األصغر سنًا بدأوا يتفاعلون عرب اإلنرتنت يف وقت أبكر بكثري مما كان 
خيطط له آباؤهم، بل وأيضًا احلاجة إىل التوفيق بني التزامات العمل اليت جعلت العديد من اآلباء غري قادرين على 
اإلشراف على أطفاهلم، مما ترك الشباب عرضة ملخاطر الوصول إىل حمتوى غري الئق أو استهدافهم من قبل املجرمني 

يف إنتاج مواد االعتداء اجلنسي على األطفال.

ويتطلب احلفاظ على سالمة األطفال على اإلنرتنت أكثر من أي وقت مضى استجابة دولية تعاونية ومنسقة، تتطلب 
املشاركة والدعم الفّعالْني من جانب عدد كبري من أصحاب املصلحة – من أصحاب املصلحة يف الصناعة مبا يف 

ذلك منصات القطاع اخلاص، ومقدمو اخلدمات ومشغلو الشبكات إىل احلكومات واملجتمع املدين.

وإدراكًا لذلك، طلبت الدول األعضاء يف االحتاد يف 2018 اختاذ مزيد من اإلجراءات مبا يتجاوز التحديث يف الوقت 
املناسب للمبادئ التوجيهية ملبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت الذي مت االضطالع به دوريًا يف املاضي. وبدًال من 
ذلك، أعيد التفكري يف هذه املبادئ التوجيهية املنقحة اجلديدة، وأعيدت كتابتها وأعيد تصميمها متامًا حبيث جتسد 

التحوالت الكبرية للغاية يف الساحة الرقمية اليت جيد األطفال أنفسهم فيها.

وباإلضافة إىل االستجابة للتطورات اجلديدة يف جمال التكنولوجيات واملنصات الرقمية، تعاجل هذه الطبعة اجلديدة 
بالغ األمهية  يوفر هلم عامل اإلنرتنت شريان حياة  الذين  الذي يواجهه األطفال ذوو اإلعاقة،  الوضع  ثغرة مهمة: 
أيضًا  التوجيهية  املبادئ  وتراعي  االجتماعية.  احتياجاهتم  وتلبية  االجتماعية  احلياة  يف  كامل  بشكل  للمشاركة 

االحتياجات اخلاصة لألطفال املهاجرين والفئات الضعيفة األخرى.

وبالنسبة لواضعي السياسات، نأمل أن تكون هذه املبادئ التوجيهية مبثابة أساس متني لوضع اسرتاتيجيات وطنية 
شاملة ومتعددة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مشاورات مفتوحة وحوارات مع األطفال، لوضع تدابري ذات أهداف 

أفضل واختاذ إجراءات أكثر كفاءًة.

ولدى وضع هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة، سعى االحتاد وشركاؤه إىل إنشاء إطار قابل لالستخدام ومرن وقابل 
للتكيف إىل حد كبري يستند بقوة إىل املعايري الدولية واألهداف املشرتكة – ال سيما اتفاقية حقوق الطفل وأهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة. وبروح صادقة لدور االحتاد بوصفه منظمًا عامليًا، فإنين فخورة بواقع أن هذه املبادئ 
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التوجيهية املنقحة نتاج جهد تعاوين عاملي يشارك يف تأليفها خرباء دوليون من جمتمع أوسع من أصحاب املصلحة 
املتعددين.

ويسعدين أيضًا أن أقدم لكم التميمة اجلديدة املتعلقة مببادرة محاية األطفال على اإلنرتنت "سانغو"، شخصية ودية 
ومشاكسة وشجاعة قام بتصميمها بالكامل جمموعة من األطفال كجزء من الربنامج الدويل اجلديد لالحتاد بشأن 

توعية الشباب.

ويف عصر يزداد فيه عدد الشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت، فإن هذه املبادئ التوجيهية أكثر أمهية مما كانت يف 
أي وقت مضى. وإن واضعي السياسات ودوائر الصناعة واآلباء واملعلمني واألطفال أنفسهم، يؤدون مجيعًا دورًا 

حيويًا يف هذا الشأن. وأنا ممتنة، كاملعتاد، لدعمكم وأتطلع إىل مواصلة تعاوننا الوثيق بشأن هذه املسألة احلرجة.

 دورين بوغدان-مارتن
مديرة مكتب تنمية االتصاالت
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مقدمة

قبل ثالثني عامًا، تعهدت مجيع احلكومات تقريبًا باحرتام حقوق الطفل ومحايتها وتعزيزها. واتفاقية األمم املتحدة 
بشأن حقوق الطفل (CRC) هي أكثر معاهدة دولية حلقوق اإلنسان اليت مت التصديق عليها على نطاق واسع يف 
التاريخ. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ يف العقود الثالثة املاضية، ال تزال هناك حتديات كبرية وظهرت جماالت 

جديدة من املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال.

ويف 2015، جددت مجيع الدول التزامها جتاه األطفال يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة 
(SDG) العاملية السبعة عشر. ويدعو املقصد 2 للهدف 16 على سبيل املثال إىل إهناء إساءة املعاملة واالستغالل 
واالجتار بالبشر ومجيع أشكال العنف ضد األطفال وتعذيبهم حبلول 2030. ولكن محاية األطفال هي قاسم مشرتك 
يف إطار 11 هدفًا من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. وتضع اليونيسف األطفال يف صميم خطة 2030 على 

النحو املوضح يف الشكل 1.

الشكل 1: األطفال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأهداف التنمية املستدامة

تقر خطة التنمية املستدامة لعام 2030 بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تكون عامًال متكينيًا لتحقيق 
أهداف التنمية املستدامة. وينطوي انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (ICT) والرتابط العاملي على إمكانات 
كبرية تتيح التعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وهتيئة جمتمعات تقوم على املعرفة. كما حتدد أهدافًا حمددة 
الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية املستدامة يف جمال التعليم (اهلدف 4)، واملساواة بني 
اجلنسني (اهلدف 5)، والبنية التحتية (اهلدف 9 – النفاذ الشامل وامليسور إىل اإلنرتنت) واهلدف 17 – الشراكات 
ووسائل التنفيذ1. وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لديها القدرة على إحداث حتول عميق يف االقتصاد ككل 
باعتبارها قوة دافعة لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. وقد اختذت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بالفعل خطوهتا بتمكني مليارات األشخاص يف مجيع أحناء العامل - من خالل إتاحة الفرصة للحصول 
على املوارد التعليمية والرعاية الصحية، وخدمات مثل خدمات احلكومة اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي 

وغريها.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أهداف التنمية املستدامة | برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، undp.org، مت النفاذ إىل املوقع يف 29 يناير 2020،   1

h�ps:�� www .undp .org� content� undp� en� home� sustainable -development -goals .html؛ هولني جاو، سبب األمهية احلامسة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة" االحتاد الدويل لالتصاالت، جملة أخبار االحتاد، 48، مت النفاذ إىل املوقع 
.h�ps:�� www .itu .int� en� itunews� Documents� 2017� 2017 -03� 2017 _ITUNews03 -en .pdf ،2020 يف 29 يناير

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2017/2017-03/2017_ITUNews03-en.pdf
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أتاح االنتشار اهلائل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فرصًا غري مسبوقة لألطفال والشباب لالتصال والتواصل 
واملشاركة والتعلم والنفاذ إىل املعلومات والتعبري عن آرائهم بشأن األمور اليت تؤثر على حياهتم وجمتمعاهتم.

ولكن النفاذ إىل اإلنرتنت والتكنولوجيا املتنقلة على حنو أوسع وأكثر سهولة يطرح أيضًا حتديات كبرية بالنسبة 
لسالمة األطفال ورفاههم – سواء على اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت.

وللحد من خماطر العامل الرقمي مع متكني مزيد من األطفال والشباب من جين مثاره، جيب على احلكومات واملجتمع 
املدين واملجتمعات احمللية واملنظمات الدولية ودوائر الصناعة أن تتضافر معًا يف سبيل حتقيق هدف مشرتك. وهناك 
حاجة إىل واضعي السياسات على وجه اخلصوص لتحقيق هدف دويل يتمثل يف احلفاظ على سالمة األطفال على 

اإلنرتنت.

وبغية االستجابة للتحديات اليت يطرحها التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحديات اليت جتلبها 
 (COP) مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت (ITU) محاية األطفال على اإلنرتنت، أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت
يف نوفمرب 2008 كمبادرة دولية متعددة أصحاب املصلحة. وهتدف هذه املبادرة إىل اجلمع بني الشركاء من مجيع 

قطاعات املجتمع العاملي خللق جتربة آمنة ومتكينية على اإلنرتنت لألطفال حول العامل.

وعالوًة على ذلك، فإن مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتاد الدويل لالتصاالت الذي ُعقد يف ديب يف 2018، أكد من 
جديد أمهية مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت من خالل االعرتاف هبا كمنصة للتوعية وتبادل أفضل املمارسات 
وتقدمي املساعدة والدعم للدول األعضاء، ال سيما البلدان النامية، يف وضع خرائط طريق املبادرة وتنفيذها. واعرتف 
أيضًا بأمهية محاية األطفال على اإلنرتنت يف إطار اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل وغريها من معاهدات حقوق 

اإلنسان وذلك بتشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني حبماية األطفال على اإلنرتنت.

وأقر املؤمتر خطة التنمية املستدامة لعام 2030 اليت تتناول خمتلف جوانب محاية األطفال على اإلنرتنت يف إطار أهداف 
التنمية املستدامة (SDG)، وال سيما األهداف 1 و3 و4 و5 و9 و10 و16؛ وأقر كذلك القرار 175 (املراَجع يف 
ديب، 2018) بشأن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات احملددة إىل االتصاالت�تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والقرار 67 (املراَجع يف بوينس آيرس، 2017) للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت (WTDC) بشأن دور 

قطاع تنمية االتصاالت لالحتاد الدويل لالتصاالت (ITU-D) يف محاية األطفال على اإلنرتنت.

ويف أواخر 2019، أطلقت جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة املشرتكة بني االحتاد واليونسكو تقرير سالمة 
األطفال على اإلنرتنت مع توصيات قابلة للتنفيذ بشأن كيفية جعل األكثر أمانًا لألطفال.

ويف 2019، أصدر االحتاد املجموعة األوىل من املبادئ التوجيهية بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت يف سياق مبادرة 
لغات عديدة  إىل  للمبادرة  التوجيهية  املبادئ  ُترمجت  املاضي،  العقد  اإلنرتنت. وعلى مدى  األطفال على  محاية 
واستخدمتها عدة بلدان يف العامل كنقطة مرجعية خلرائط الطريق واالسرتاتيجيات الوطنية املتصلة حبماية األطفال 
على اإلنرتنت. وقد ساعدت الكيانات احلكومية الوطنية ومنظمات املجتمع املدين، ومؤسسات رعاية األطفال، 

ودوائر الصناعة والعديد من أصحاب املصلحة يف جهودهم الرامية إىل محاية األطفال على اإلنرتنت.

وعلى وجه التحديد، اسُتخدمت املبادئ التوجيهية لصياغة اسرتاتيجيات وطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت ووضعها 
وتنفيذها يف العديد من الدول األعضاء مثل الكامريون، وغابون، وغامبيا، وغانا، وكينيا، وسرياليون، وأوغندا، 
وزميبابوي يف منطقة إفريقيا؛ والبحرين وُعمان يف املنطقة العربية؛ وبروين، وكامبوديا وكرييبايت، وإندونيسيا، وماليزيا، 
وميامنار وفانواتو يف منطقة آسيا-احمليط اهلادئ؛ والبوسنة، وجورجيا، ومولدوفا، واجلبل األسود، وبولندا، وأوكرانيا 

يف منطقة أوروبا.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/ahf/Documents/docs-2018/Dec2018/PP18%20Res%20175%20Dubai.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/ahf/Documents/docs-2018/Dec2018/PP18%20Res%20175%20Dubai.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/ahf/Documents/docs-2018/Dec2018/PP18%20Res%20175%20Dubai.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/ahf/Documents/docs-2018/Dec2018/PP18%20Res%20175%20Dubai.pdf
https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Documents/Resolutions/67BuenosAires.pdf
https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Documents/Resolutions/67BuenosAires.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx
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وعالوًة على ذلك، أرست املبادئ التوجيهية األساس لألحداث اإلقليمية مثل املؤمتر اإلقليمي حلماية األطفال على 
اإلنرتنت (ACOP): متكني املواطنني الرقميني يف املستقبل، الذي ُعقد يف كامباال، أوغندا (2014)، واملؤمتر اإلفريقي 

لرابطة أمم جنوب شرق آسيا املعين حبماية األطفال على اإلنرتنت الذي ُعقد يف بانكوك، تايالند (2020).

ووفقًا للقرار 179 (املراَجع يف ديب، 2018)، ُكلف االحتاد بتحديث املجموعات األربع من املبادئ التوجيهية مع 
مراعاة التطورات التكنولوجية يف صناعة االتصاالت، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة 
واألطفال ذوي االحتياجات احملددة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة املعنيني مببادرة محاية األطفال 

على اإلنرتنت.

ونتيجة هلذه العملية، قام اخلرباء وأصحاب املصلحة ذوو الصلة بتحديث هذه املبادئ التوجيهية ومراجعتها بشكل 
كبري، ووضعوا جمموعة واسعة من التوصيات للحفاظ على سالمة األطفال يف العامل الرقمي. وهي نتيجة جهد تعاوين 
متعدد أصحاب املصلحة، واالستفادة من املعرفة والتجربة واخلربات لدى العديد من املنظمات واألفراد من مجيع 
أحناء العامل يف جمال محاية األطفال على اإلنرتنت. وهتدف هذه املبادئ التوجيهية إىل إرساء أسس لعامل سيرباين آمن 
ومأمون لألجيال القادمة. ويقصد هبا أن تستخدم كمخطط متهيدي ميكن مواءمته واستعماله بطريقة تتسق مع 
التوجيهية قضايا متس مجيع األطفال  العادات والقوانني الوطنية أو احمللية. وعالوة على ذلك، تعاجل هذه املبادئ 
والشباب دون سن 18 عامًا مع االعرتاف باالحتياجات املختلفة لكل فئة عمرية. وهتدف أيضًا إىل تلبية احتياجات 
األطفال الذين يعيشون يف ظروف معيشية خمتلفة واألطفال ذوي االحتياجات احملددة وذوي اإلعاقة. وتعزز املبادئ 
التوجيهية أيضًا نطاق محاية األطفال على اإلنرتنت، وتعاجل مجيع املخاطر والتهديدات واألضرار اليت قد يتعرض هلا 

األطفال على اإلنرتنت وتوازهنا بعناية مع الفوائد اليت ميكن أن جيلبها العامل الرقمي حلياة األطفال.

ومن املأمول أال تفضي هذه املبادئ التوجيهية فقط إىل بناء جمتمع معلومات أمشل، وإمنا إىل متكني الدول األعضاء 
أيضًا من الوفاء بالتزاماهتا من أجل محاية حقوق األطفال وحتقيقها على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة 
حلقوق الطفل2 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار 25�44 املؤرخ 20 نوفمرب 1989 ووثيقة 

.3(WSIS) نتائج القمة العاملية ملجتمع املعلومات

ومن خالل إصدار هذه املبادئ التوجيهية، تدعو مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت مجيع أصحاب املصلحة إىل 
تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات من شأهنا محاية األطفال يف الفضاء السيرباين وتعزيز نفاذهم بصورة أكثر أمانًا إىل 

مجيع الفرص االستثنائية اليت ميكن أن توفرها املوارد اإللكرتونية.

h�ps:�� www .unicef .org� child -rights  ،2020 مت النفاذ إىل املوقع يف 29 يناير ،uncief.org ،"اليونيسف، "اتفاقية بشأن حقوق الطفل  2

.-conven�on
ُعقدت القمة العاملية ملجتمع املعلومات يف مرحلتني: يف جنيف (10-12 ديسمرب 2003) ويف تونس (16-18 نوفمرب 2005). واخُتتمت القمة   3

العاملية ملجتمع املعلومات بالتزام جريء "بناء جمتمع معلومات جامع هدفه اإلنسان ويتجه حنو التنمية، جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث 
املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها."

https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/PublishingImages/Lists/resolutions/AllItems/Res%20179.pdf
https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/PublishingImages/Lists/resolutions/AllItems/Res%20179.pdf
http://www.itu.int/net/wsis/
http://www.itu.int/net/wsis/
http://www.itu.int/net/wsis/
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention
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مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

نظرة عامة على الوثيقة  1

الغرض  1.1

يقع على احلكومات الوطنية التزام توفري محاية األطفال يف العاملني احلقيقي واالفرتاضي. وعلى صعيد مهم جدًا، 
ونظرًا ألن التكنولوجيات اجلديدة قد أصبحت متكاملة متامًا يف حياة كثري من األطفال والشباب بعدد من الطرق 
اهلامة، مل يعد من املعقول حماولة إقامة متييز صارم بني ما حيدث يف العامل احلقيقي وما حيدث على اإلنرتنت، إذ إهنما 

يتشابكان ويرتابطان بصورة متزايدة.

ويضطلع واضعو السياسات1 ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة بأدوار مهمة اليوم. وتعين سرعة تطور 
التكنولوجيا أن العديد من األساليب التقليدية لوضع السياسات مل تعد تناسب هذا الغرض. وُيطلب من واضعي 
التغري من أجل محاية  الرقمي سريع  السياسات وضع إطار قانوين قابل للتكيف وشامل ومناسب لغرض العصر 

األطفال على اإلنرتنت.

والغرض من هذه املبادئ التوجيهية توفري إطار سهل االستعمال ومرن لواضعي السياسات يف الدول األعضاء لالحتاد 
لفهم التزامها بتوفري احلماية لألطفال يف العامل املادي احلقيقي والعامل االفرتاضي على السواء والعمل على تنفيذه.

املبادئ التوجيهية للقيام بذلك من خالل معاجلة العديد من املسائل املهمة بالنسبة إىل واضعي السياسات:

ما هي محاية األطفال على اإلنرتنت؟  1
ملاذا أحتاج كواضع سياسة إىل االهتمام حبماية األطفال على اإلنرتنت؟  2

ما هو السياق القانوين واالجتماعي-السياسي واإلمنائي لبلدي؟  3
كيف ينبغي أن يبدأ واضعو السياسات يف النظر يف وضع سياسة فعالة ومستدامة حلماية األطفال على اإلنرتنت   4

يف بلداهنم ورمسها؟
وبذلك، تعتمد املبادئ التوجيهية على النماذج واألطر واملوارد القائمة لتقدمي سياق ورؤية يف املمارسات اجليدة يف 

شىت أرجاء العامل.

النطاق  2.1

ميتد نطاق محاية األطفال على اإلنرتنت إىل أي ضرر يتعرض له األطفال على اإلنرتنت، ويغطي جمموعة واسعة من 
املخاطر اليت هتدد سالمة األطفال ورفاههم. وإنه حتٍد معقد جيب التعامل معه من زوايا متعددة، مبا يف ذلك التشريع 

واإلدارة والتعليم والسياسة واملجتمع.

وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تستند محاية األطفال على اإلنرتنت إىل فهم املخاطر والتهديدات واألضرار العامة 
واخلاصة بكل بلد على السواء اليت يواجهها األطفال يف البيئات الرقمية. ويتطلب ذلك تعاريف واضحة ووضع 
معايري واضحة للتدخل تشمل ومتيز بني األفعال اليت تشكل جرمية وتلك التشكل هتديدًا لرفاه الطفل وإن كانت 

غري قانونية. 

يشري مصطلح واضعي السياسات هنا إىل مجيع أصحاب املصلحة املسؤولني عن وضع السياسات وتنفيذها ال سيما أولئك الذين يعملون   1

داخل احلكومة.
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التهديدات واألضرار احلالية اليت يواجهها األطفال يف  التوجيهية حملة عامة عن  الغاية، توفر املبادئ  وحتقيقًا هلذه 
البيئات الرقمية. ومع ذلك، فإن السرعة اليت تتطور هبا التكنولوجيا وما يرتبط هبا من هتديدات وأضرار تعين أن 
السرعة التقليدية وطريقة وضع السياسات غري قادرة على مواكبة الركب. وحيتاج واضعو السياسات يف العصر 
وتوقع  القائمة  التحديات  ملواجهة  الكفاية  فيه  مبا  للتكيف وشاملة  قابلة  قانونية وسياساتية  أطر  بناء  إىل  الرقمي 
التحديات القادمة قدر اإلمكان. ويتطلب القيام بذلك التعاون مع مجيع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وأوساط البحوث، واملجتمع املدين، واجلمهور، واألطفال نفسهم. وميكن دعم هذه العملية 

من خالل النظر يف املبادئ الشاملة حلماية األطفال على اإلنرتنت.

املبادئ الشاملة  3.1

سيساعد أحد عشر مبدأ شامًال حمددًا هنا، سُتجمع معًا، على وضع اسرتاتيجية وطنية تطلعية وشاملة حلماية األطفال 
على اإلنرتنت.

ُيظهر ترتيب هذه املبادئ سردًا منطقيًا وليس ترتيبًا من حيث األمهية.

ينبغي أن تكون االسرتاتيجية الوطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت على النحو التايل:

أن تقوم على رؤية شاملة تتضمن احلكومة والصناعة واملجتمع؛  1
أن تكون نتيجة لفهم وحتليل شاملني للبيئة الرقمية الشاملة على أن يتم تكييفها وفقًا لظروف البلد وأولوياته؛  2

أن حترتم احلقوق األساسية لألطفال وتلتزم هبا على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل   3
وغريها من االتفاقيات والقوانني الدولية الرئيسية؛

أن حترتم القوانني واالسرتاتيجيات احمللية القائمة واملتشاهبة ذات الصلة وتلتزم هبا مثل القوانني املتعلقة بإساءة   4
معاملة األطفال أو اسرتاتيجيات سالمة األطفال؛

أن حترتم احلقوق واحلريات املدنية لألطفال اليت ينبغي عدم التضحية هبا من أجل احلماية؛  5
احتياجاهتم  تلبية  األطفال، مع  فيهم  املعنيني مبن  املصلحة  فعالة جلميع أصحاب  تطويرها مبشاركة  يتم  أن   6

ومسؤولياهتم وتلبية احتياجات األقليات والفئات املهمشة؛
الرخاء االقتصادي واالجتماعي  لتتماشى مع اخلطط احلكومية األوسع من أجل حتقيق  أن تكون مصممة   7

وتعظيم مسامهة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية املستدامة واإلدماج االجتماعي؛
أن تستخدم أنسب أدوات السياسة املتاحة لتحقيق أهدافها مع مراعاة الظروف اخلاصة بالبلد؛  8

أن توضع على أعلى مستوى يف احلكومة اليت ستكون مسؤولة عن إسناد األدوار واملسؤوليات ذات الصلة   9
وختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية؛

أن تساعد يف بناء بيئة رقمية ميكن لألطفال واآلباء/مقدمي الرعاية وأصحاب املصلحة الوثوق هبا؛  10

أن توجه جهود أصحاب املصلحة لتمكني األطفال وتثقيفهم يف جمال اإلملام باملعارف الرقمية حلماية أنفسهم   11

على اإلنرتنت.
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استخدام هذه املبادئ التوجيهية  4.1

تراعي هذه املبادئ التوجيهية البحوث ذات الصلة والنماذج واملواد القائمة، وتقدم توصيات واضحة لوضع اسرتاتيجية 
وطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت.

يقدم القسم 2 محاية األطفال على اإلنرتنت ويعطي رؤى حول البحوث احلديثة مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة   •
بالتكنولوجيات الناشئة اجلديدة والتهديدات واألضرار الرئيسية اليت يتعرض هلا األطفال.

حيدد القسم 3 كيفية التحضري السرتاتيجية وطنية بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت، مبا يف ذلك أصحاب   •
املصلحة املعنيني، واألمثلة احلالية لالستجابة للتهديدات واألضرار على اإلنرتنت والفوائد املرتتبة على وجود 

اسرتاتيجية وطنية.
يشمل القسم 4 التوصيات املتعلقة باألطر والتنفيذ.  •

حيدد القسم 5 القوائم املرجعية الوطنية لوضع اسرتاتيجية وطنية بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت.  •
يقدم القسم 6 مواد مرجعية مفيدة.  •
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مقدمة  2
يف 2019، استخدم أكثر من نصف سكان العامل اإلنرتنت. وأكرب جمموعة من املستخدمني هم أولئك الذين تقل 
أعمارهم عن 44 عامًا، مع استخدام مرتفع على قدم املساواة بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 16 و24 
عامًا وبني 35 و44 عامًا. وعلى الصعيد العاملي، يستخدم واحد من كل ثالثة أطفال اإلنرتنت (0-18 عامًا) 2. 
ويف البلدان النامية، يتصدر األطفال والشباب استخدام اإلنرتنت3، وتشري التقديرات إىل أن هذا العدد من السكان 
سيتضاعف على مدى السنوات اخلمس املقبلة. وتنمو األجيال اجلديدة مع استخدام اإلنرتنت ومعظمها موصول 

بتكنولوجيا الشبكات املتنقلة، وخاصة يف اجلنوب العاملي4.

وعلى الرغم من أن النفاذ إىل اإلنرتنت أمر أساسي إلعمال حقوق الطفل، ال تزال هناك فوارق كبرية على الصعيد 
اإلقليمي والوطين ونوع اجلنس وغري ذلك من أوجه التفاوت يف النفاذ اليت حتد من الفرص املتاحة للفتيات واألطفال 
ذوي اإلعاقة واألطفال من األقليات وغريهم من الفئات الضعيفة. وفيما يتعلق بالفجوة الرقمية بني اجلنسني، تبني 
البحوث أن عدد مستخدمي اإلنرتنت من الذكور يفوق عدد مستخدمي اإلنرتنت من اإلناث إىل حد كبري يف كل 
منطقة باستثناء الواليات املتحدة األمريكية. ويف كثري من البلدان، ال تتمتع البنات بنفس فرص النفاذ املتاحة للفتيان، 
وحيثما تتاح هلن هذه الفرص، ال يقتصر األمر على مراقبة البنات وتقييد استخدامهن لإلنرتنت بقدر أكرب بكثري، 
بل قد جيدن أيضًا أن سالمتهن معرضة للخطر يف جهود النفاذ إىل اإلنرتنت5. ومن الواضح أن األطفال والشباب 
الذين يفتقرون إىل املهارات الرقمية أو الذين يتحدثون لغات األقليات، ال يستطيعون العثور بسهولة على احملتوى 
ذي الصلة على اإلنرتنت، وأن األطفال من املناطق الريفية لديهم مهارات رقمية أقل، ويقضون املزيد من الوقت 

على اإلنرتنت (خاصة يف ممارسة األلعاب)، ويتلقون قدرًا أقل من الوساطة واملراقبة األبوية6.

ومع ذلك، ال ميكن إجراء أي حمادثة حول املخاطر والتهديدات دون االعرتاف بالطبيعة املثرية والتمكينية اهلائلة 
أمام طرق  الباب  اليت نعيش هبا وفتحت  الطريقة  الرقمية  الرقمية. وحتّول اإلنرتنت والتكنولوجيات  للتكنولوجيا 
جديدة كثرية للتواصل، وممارسة األلعاب واالستمتاع باملوسيقى واالخنراط يف جمموعة واسعة من األنشطة الثقافية 
والتعليمية واملعززة للمهارات. وميكن لإلنرتنت أن توفر نفاذًا حامسًا إىل اخلدمات الصحية والتعليمية وإىل املعلومات 

املتعلقة مبواضيع مهمة للشباب واليت قد تكون من احملرمات يف جمتمعاهتم.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، "التكنولوجيات اجلديدة وأطفال القرن احلادي والعشرين: االجتاهات والنتائج احلديثة،" ورقة   2

عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي رقم 179 (مديرية التعليم واملهارات، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)، مت 
h�ps:�� www .oecd .org� officialdocuments� publicdisplaydocumentpdf� ?cote = EDU�  ،2020 النفاذ إىل املوقع يف 27 يناير

.docLanguage = En & 2915% WKP %282018

مكتب تنظيم االتصاالت باململكة املتحدة، "األطفال واآلباء: تقرير استخدام وسائل اإلعالم واملواقف لعام 2018" (Ofcom)، مت النفاذ إىل   3

h�ps:�� www .ofcom .org .uk� _ _data� assets� pdf _file� 0024� 134907� children -and -parents -media  ،2020 املوقع يف 17 يناير
-use -and -a�tudes -2018 .pdf

h�ps:�� www .itu .int� dms  ،2020 االحتاد الدويل لالتصاالت، "تقرير بشأن قياس جمتمع املعلومات،" مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير  4

._pub� itu -d� opb� ind� D -IND -ICTOI -2018 -SUM -PDF -E .pdf
"املراهقون الشباب ووسائل اإلعالم الرقمية: االستخدامات واملخاطر والفرص يف البدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط،" GAGE، مت النفاذ   5

.h�ps:�� www .gage .odi .org� publica�on� digital -media -risks -opportuni�es� ،2020 إىل املوقع يف 29 يناير
Livingstone, S. وKardefelt Winther, D. وHussein, M. (2019). التقرير املقارن العاملي لألطفال على اإلنرتنت، تقرير إنوشينيت   6

Innocen�, Florence  h�ps:�� www .unicef -irc .org� publica�ons� 1059 -global -kids  - البحثي. مكتب اليونيسيف للبحوث
online -compara�ve -report .html-. ميكن أن يكون هلذا نتائج غري متوقعة، فعلى سبيل املثال، أظهرت البحوث اليت ُأجريت يف إطار 

مشروع HABLATAM يف مخسة بلدان يف أمريكا الالتينية أن األطفال يف املجتمعات الضعيفة قد يستخدمون منصات املواعدة وألعاب الفيديو 
والشبكات االجتماعية إلجراء معامالت مالية ألغراض غري مشروعة. Hablatam,” ،Contectados al Sur network“ ، مشروع 2020 

.h�ps:�� hablatam .net�  ،2020 مت النفاذ إىل املوقع يف 6 فرباير ،Hablatam

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282018%2915&docLanguage=En
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282018%2915&docLanguage=En
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282018%2915&docLanguage=En
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/children-and-parents-media-use-and-attitudes-2018.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/134907/children-and-parents-media-use-and-attitudes-2018.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-E.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1059-global-kids-online-comparative-report.html
https://hablatam.net/
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ومبا أن األطفال والشباب غالبًا ما حيتلون الصدارة يف تبين اإلمكانيات اجلديدة اليت توفرها اإلنرتنت والتكيف معها، 
فإهنم يتعرضون أيضًا ملجموعة من املسائل املتصلة بالسالمة والرفاه واليت جيب أن يعرتف هبا املجتمع ويواجهها. 

ومن الضروري أن ُتناقش بصراحة املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال والشباب على اإلنرتنت.

وتفتح املناقشة منصة ميكن من خالهلا تعليم األطفال والشباب كيفية التعّرف على املخاطر، ومنع األضرار أو التعامل 
معها يف حالة حدوثها، باإلضافة إىل املزايا والفرص اليت ميكن أن توفرها اإلنرتنت.

ويف أجزاء كثرية من العامل، يتمتع الشباب بفهم جيد لبعض املخاطر اليت يواجهوهنا على اإلنرتنت7 8. وقد أظهرت 
األحباث على سبيل املثال أن غالبية األطفال والشباب قادرون على التمييز بني التسلط السيرباين واملزاح أو املضايقة 
على اإلنرتنت. ويدركون أن التسلط السيرباين ينطوي على ُبعد عام ويهدف إىل إحلاق األذى، ومع ذلك، تظل 

املوازنة بني الفرص واملخاطر اليت يواجهها األطفال على اإلنرتنت حتديًا9.

وبالنسبة إىل الدول األعضاء، ال تزال محاية األطفال والشباب على اإلنرتنت متثل أولوية، وجيب موازنتها بعناية مع 
اجلهود املبذولة لتعزيز الفرص املتاحة لألطفال والشباب على اإلنرتنت10 وجيب القيام بذلك بطريقة حتمي األطفال 
والشباب دون التأثري على وصوهلم أو وصول اجلمهور األوسع إىل املعلومات، أو على القدرة على التمتع حبرية 

التعبري والكالم والتجمع.

وهناك حاجة واضحة إىل استثمارات خمصصة وحلول مبتكرة ملعاجلة املخاطر اليت يواجهها األطفال والشباب، 
ألسباب ليس أقلها الفجوة الرقمية بني األطفال والبالغني اليت حتّد من توجيه اآلباء واملعلمني واألوصياء. ويف الوقت 
نفسه، عندما يكرب األطفال والشباب ويصبحون بالغني وآباء وأعضاء نشطني يف املجتمع، هناك فرصة حمتملة ال 

تفوَّت هلم للحد من الفجوة الرقمية.

ويف ضوء ذلك، جيب أن يكون بناء الثقة يف استخدام اإلنرتنت يف مقدمة السياسة العامة وصميمها. ويتعني على 
احلكومات واملجتمع العمل مع األطفال والشباب لفهم وجهات نظرهم وإثارة نقاش عام حقيقي بشأن املخاطر 
والفرص. وقد يكون دعم األطفال والشباب يف إدارة املخاطر على اإلنرتنت أمرًا فعاًال، ولكن جيب أن تضمن 
احلكومات أيضًا وجود خدمات دعم كافية ألولئك الذين يتعرضون للضرر على اإلنرتنت، وأن يكون األطفال 

على دراية بكيفية النفاذ إىل هذه اخلدمات.

وتكافح بعض البلدان من أجل ختصيص موارد كافية ملعاجلة حمو األمية الرقيمة وسالمة األطفال على اإلنرتنت. ومع 
التكنولوجيا واحلكومات هم أطراف فاعلة مهمة يف تطوير  ذلك، يفيد األطفال بأن اآلباء واملعلمني وشركات 
احللول لدعم سالمتهم على اإلنرتنت. كما أشارت الدول األعضاء يف االحتاد إىل وجود دعم كبري لتعزيز تبادل 

املعارف وتنسيق اجلهود الرامية إىل ضمان سالمة أعداد أكرب من األطفال على اإلنرتنت.

يتنقل األطفال والشباب يف مشهد رقمي متزايد التعقيد، واعتماد الذكاء االصطناعي من أجل التعلم اآليل، وحتليالت 
البيانات الضخمة، والروبوتات، والواقع االفرتاضي واملعزَّز، وإنرتنت األشياء، من املقرر أن يغري ممارسات وسائل 
اإلعالم عند األطفال. ويتطلب ذلك وضع سياسات واستثمارات من أجل األطفال واآلباء واملجتمعات يف املستقبل 

بقدر ما هو احلال اليوم.

منذ عام 2016، جيري االحتاد مشاورات يف إطار مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت مع أصحاب املصلحة املعنيني باألطفال والبالغني بشأن   7

القضايا ذات الصلة مثل التسلط اإللكرتوين وحمو األمية الرقمية وأنشطة األطفال على اإلنرتنت.
.h�ps:�� www .itu .int� en� council� cwg -cop� Pages� mee�ngs .aspx ،االحتاد الدويل لالتصاالت، مشاورة الشباب  8

اليونيسيف، "التقرير املقارن العاملي لألطفال على اإلنرتنت (2019)".  9

االحتاد الدويل لالتصاالت، "االحتفال مبرور 10 سنوات على مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت"، جملة أخبار االحتاد، 6 فرباير 2018،   10

.h�ps:�� news .itu .int� celebra�ng -10 -years -child -online -protec�on� 

https://www.itu.int/en/council/cwg-cop/Pages/meetings.aspx
https://news.itu.int/celebrating-10-years-child-online-protection/
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ما هي محاية األطفال على اإلنرتنت؟  1.2

تقدم التكنولوجيات اإللكرتونية الكثري من إمكانيات لألطفال والشباب من أجل التواصل وتعلم مهارات جديدة، 
واإلبداع واملسامهة يف إنشاء جمتمع أفضل. ولكنها كثريًا ما جتلب أيضًا خماطر جديدة، مثل تعريضهم لقضايا تتعلق 
باخلصوصية واحملتوى غري القانوين، والتحرش، والتسلط السيرباين، وسوء استخدام البيانات الشخصية أو املسايسة 

ألغراض جنسية وحىت االعتداء اجلنسي على األطفال.

وتضع هذه البادئ التوجيهية هنجًا شامًال لالستجابة جلميع التهديدات واألضرار احملتملة اليت ميكن أن يتعرض هلا 
األطفال والشباب عند اكتساب املعرفة الرقمية. وتعرتف باضطالع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة بدور يف 

مرونتهم الرقمية، ورفاهيتهم، ومحايتهم مع االستفادة من الفرص اليت ميكن أن توفرها اإلنرتنت.

ومحاية األطفال والشباب مسؤولية مشرتكة وتقع على عاتق مجيع أصحاب املصلحة املعنيني لكفالة مستقبل مستدام 
واملربني  الرعاية  واآلباء ومقدمي  الصناعة  السياسات ودوائر  للجميع. ولكي حيدث ذلك، جيب على واضعي 
وأصحاب املصلحة اآلخرين، ضمان أن يتمكن األطفال وأصحاب املصلحة من حتقيق إمكاناهتم على اإلنرتنت 

وخارج اإلنرتنت.

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف عاملي حلماية األطفال على اإلنرتنت، فإنه يهدف إىل اتباع هنج شامل لبناء 
مساحات رقمية آمنة ومناسبة للعمر وشاملة وتشاركية لألطفال والشباب تتميز مبا يلي:

االستجابة والدعم واملساعدة الذاتية يف مواجهة التهديد؛  •
منع الضرر؛  •

حتقيق توازن دينامي بني ضمان احلماية وتوفري الفرص لألطفال ليكونوا مواطنني رقميني؛  •
التمسك حبقوق ومسؤوليات األطفال واملجتمع على السواء.  •

وعالوة على ذلك، نظرًا للتقدم السريع يف التكنولوجيا واملجتمع وطبيعة اإلنرتنت العابرة للحدود، جيب أن تكون 
محاية األطفال على اإلنرتنت مرنة وقابلة للتكيف لتكون فعالة. وعلى الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية تقدم 
رؤى بشأن املخاطر الرئيسية اليت يتعرض هلا األطفال والشباب على اإلنرتنت، مبا يف ذلك احملتوى الضار وغري 
القانوين، والتحرش، والتسلط السيرباين، وإساءة استخدام البيانات الشخصية، أو املسايسة ألغراض جنسية واالعتداء 
اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسيًا، ستظهر حتديات جديدة مع تطور االبتكارات التكنولوجية وستختلف 
عادة من منطقة إىل أخرى. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة للتعامل مع التحديات اجلديدة هي العمل معًا كمجتمع 

عاملي، إذ يلزم إجياد حلول جديدة هلذه التحديات.

األطفال يف العامل الرقمي  2.2

لقد حولت اإلنرتنت طريقة حياتنا. وهي متغلغلة متامًا يف حياة األطفال والشباب، مما جيعل الفصل بني العاملني 
الرقمي واملادي أمرًا مستحيًال. وميثل األطفال والشباب ثلث العدد اإلمجايل ملستخدمي اإلنرتنت يف الوقت احلايل، 
ويقّدر صندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما نسبته 71 يف املائة من الشباب موجودون بالفعل على 

اإلنرتنت.

وهذه التوصيلية ذات أثر متكيين هائل. ويتيح العامل اإللكرتوين لألطفال والشباب التغلب على العيوب واإلعاقة، 
ويوفر جماالت جديدة للرتفيه، والتعليم، واملشاركة، وبناء العالقات. وُتستخدم املنصات الرقمية اليوم ملجموعة 

متنوعة من األنشطة وغالبًا ما تكون جتارب متعددة الوسائط.
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ويعترب النفاذ إىل هذه التكنولوجيات وتعلم كيفية استخدامها والتنقل فيها أمرًا بالغ األمهية لتنمية الشباب ويتم 
استخدامها ألول مرة يف سن مبكرة. وجيب أن يفهم واضعو السياسات أن األطفال والشباب غالبًا ما يبدؤون يف 

استخدام املنصات واخلدمات قبل بلوغ احلد األدىن للسن، وبالتايل جيب أن يبدأ التعليم مبكرًا.

يرغب األطفال والشباب يف املشاركة يف احملادثة، ولديهم خربة قيمة بوصفهم "مواطنني رقميني" ميكن تقامسها. 
وجيب على واضعي السياسات واملمارسني االخنراط يف نقاش مستمر مع األطفال والشباب حول البيئة اإللكرتونية 

لدعم حقوقهم.

النفاذ إىل اإلنرتنت
يف 2019، استخدم أكثر من نصف سكان العامل اإلنرتنت (53,6 يف املائة)، مع ما يقّدر بنحو 4,1 مليار 
مستعمل. وعلى الصعيد العاملي، فإن مستعمًال واحدًا من كل ثالثة مستعملني لإلنرتنت هو طفل دون 
سن 18 عامًا1. ويف بعض البلدان ذات الدخل املنخفض، يرتفع هذا العدد إىل حوايل واحد من كل اثنني 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع، وتبلغ النسبة حوايل واحد من كل مخسة مستعملني. ووفقًا لليونيسيف، 
فإن 71 يف املائة من الشباب يستعملون اإلنرتنت بالفعل2. وبالتايل، أصبح األطفال والشباب ميثلون اآلن 
حضورًا كبريًا ودائمًا ومستمرًا على اإلنرتنت3. وختدم اإلنرتنت أغراضًا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية 
أخرى وأصبحت منتجًا أو خدمة أسرية أو استهالكية تشكل جزءًا ال يتجزأ من الطريقة اليت تعيش هبا 

األسر واألطفال والشباب حياهتم.

ويف 2017، وعلى الصعيد اإلقليمي، يرتبط نفاذ األطفال والشباب إىل اإلنرتنت ارتباطًا وثيقًا مبستوى 
الدخل. ومتيل البلدان ذات الدخل املنخفض إىل أن يكون لديها عدد أقل من مستخدمي اإلنرتنت من 

األطفال باملقارنة مع البلدان ذات الدخل املرتفع.

ويقضي األطفال والشباب يف معظم البلدان وقتًا أطول على اإلنرتنت يف عطلة هناية األسبوع مقارنة 
بأيام األسبوع، حيث يقضي املراهقون (الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و17 عامًا) أطول مدة على 

اإلنرتنت، ما بني 2,5 و3,5 ساعة يف املتوسط حسب البلد.

استخدام اإلنرتنت
إن اجلهاز األكثر شيوعًا لدى األطفال والشباب للنفاذ إىل اإلنرتنت هو اهلاتف احملمول، تليه احلواسب 
املكتبية واحلواسيب احملمولة. ويقضي األطفال والشباب يف املتوسط حوايل ساعتني يوميًا على اإلنرتنت 
خالل األسبوع ويضاعف هذا الوقت تقريبًا كل يوم من عطلة هناية األسبوع. ويشعر البعض بتوصيل 

دائم. ولكن العديد من اآلخرين ال يزالون ال يتمتعون بالنفاذ إىل اإلنرتنت.

Livingstone, S. وCarr, J. و Byrne, J. (2015).واحد من ثالثة: مهمة إدارة اإلنرتنت العاملية يف معاجلة حقوق الطفل.   1

 Chatham Houseو CIGI :اللجنة العاملية املعنية بإدارة اإلنرتنت: سلسلة ورقات. لندن 
.h�ps:�� www .cigionline .org� publica�ons� one -three -internet -governance -and -childrens -rights

لعريض، "سالمة األطفال على اإلنرتنت: التقليل من خطر العنف وسوء املعاملة واالستغالل على اإلنرتنت  لنطاق ا جلنة ا  2

h�ps:�� broadbandcommission .org�  ،84 ،2019 لعريض املعنية بالتنمية الرقمية، أكتوبر لنطاق ا (2019)،" جلنة ا
.Documents� working -groups� ChildOnlineSafety _Report .pdf

Livingstone وCarr وByrne، "واحد من ثالثة: مهمة إدارة اإلنرتنت العاملية يف معاجلة حقوق الطفل."  3

https://www.cigionline.org/publications/one-three-internet-governance-and-childrens-rights
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
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ومن الناحية العملية، فإن معظم األطفال والشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت، ينفذون إليها بواسطة 
أكثر من جهاز: فاألطفال والشباب الذي يستخدمون اإلنرتنت أسبوعيًا على األقل، يستخدمون أحيانًا 
ما يصل إىل ثالثة أجهزة خمتلفة للقيام بذلك. ويستخدم األطفال األكرب سنًا واألطفال يف البلدان األكثر 
ثراًء عمومًا عددًا أكرب من األجهزة، ويستخدم الفتيان عددًا أكرب بقليل من األجهزة باملقارنة مع الفتيات 

يف كل بلد مشلته الدراسة االستقصائية.

والنشاط األكثر شعبية – للفتيات والفتيان على السواء – هو مشاهدة مقاطع الفيديو. ويفيد أكثر من 
ثالثة أرباع األطفال الشباب الذين يستخدمون اإلنرتنت بإهنم يشاهدون مقاطع الفيديو على اإلنرتنت 
العديد من األطفال  أسبوعيًا على األقل، إما مبفردهم أو مع أفراد آخرين من أسرهم. وميكن اعتبار 
 Twi�er أو Facebook والشباب "اجتماعيني نشطني" يستخدمون منصات التواصل االجتماعي مثل

.Instagram أو TikTok أو

أصواهتم مسموعة من خالل  اإلنرتنت وجيعلون  السياسة على  أيضًا يف  والشباب  األطفال  ويشارك 
املدونات.

وخيتلف املستوى العام للمشاركة يف األلعاب اإللكرتونية من بلد إىل آخر مبا يتماشى تقريبًا مع مدى 
توافر إمكانية نفاذ األطفال والشباب إىل اإلنرتنت، بينما يشارك 10 إىل 30 يف املائة من األطفال والشباب 

الذين يستخدمون اإلنرتنت يف أنشطة إبداعية عرب اإلنرتنت على أساس أسبوعي.

وألغراض تعليمية، يستخدم العديد من األطفال والشباب من مجيع األعمار اإلنرتنت ألداء الفروض 
املنزلية، أو حىت لتدارك فصول دراسية بعد التغيب عنها أو للحصول على معلومات صحية على اإلنرتنت 
على أساس أسبوعي. ويبدو أن األطفال األكرب سنًا متعطشون أكثر للمعلومات من األطفال األصغر 

سنًا.

تأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التجربة الرقمية لألطفال  3.2

ميكن أن تتيح اإلنرتنت والتكنولوجيا الرقمية الفرص وتعرض األطفال والشباب ملخاطر. فعلى سبيل املثال، عندما 
يستخدم األطفال وسائل التواصل االجتماعي، فإهنم يستفيدون من العديد من الفرص لالستكشاف والتعلم والتواصل 
وتنمية املهارات األساسية. وعلى سبيل املثال، ينظر األطفال للشبكات االجتماعية كمنصات تسمح هلم باستكشاف 
اهلوية الشخصية يف بيئة آمنة. واكتساب املهارات ذات الصلة ومعرفية كيفية معاجلة القضايا املتعلقة باخلصوصية 

والسمعة أمر مهم للشباب.

ويقول فىت من شيلي يبلغ من العمر 14 عامًا " أدرك أن كل شيء تنشره على اإلنرتنت يبقى إىل األبد وميكن أن 
يؤثر على حياتك يف املستقبل."

غري أنه مع املشاورات اليت تبني أن معظم األطفال يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي قبل سن الثالثة عشر11، 
وخدمات التحقق من العمر اليت تكون ضعيفة أو غري موجودة بشكل عام، ميكن تكثيف املخاطر اليت يواجهها 
الرقمية ويصبحون مواطنني رقميني، وال سيما االهتمام  املهارات  تعلم  يريدون  أن األطفال  األطفال. ويف حني 

Hablatam" ،Contectados al Sur network"؛ اليونيسيف، "التقرير املقارن العاملي لألطفال على اإلنرتنت (2019)".  11
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خبصوصيتهم، فإهنم مييلون إىل التفكري يف اخلصوصية فيما يتعلق بأصدقائهم ومعارفهم من حيث "ما الذي ميكن 
ألصدقائي أن يروا؟" – وأقل من ذلك فيما يتعلق بالغرباء واألطراف الثالثة. وإىل جانب فضول األطفال الطبيعي 
وعتبة أقل للخطر بشكل عام، فهذا ميكن أن جيعلهم عرضة لالستدراج واالستغالل والتسلط وأنواع أخرى من 

احملتوى أو التواصل الضار.

وإن اإلقبال الكبري على تقاسم الصور ومقاطع الفيديو عرب التطبيقات املتنقلة، وال سيما استخدام األطفال ملنصات 
بإنتاج صور جنسية  املتعلقة باخلصوصية واملخاطر. ويقوم بعض األطفال  الشواغل  املزيد من  يثري  املباشر،  البث 
ألنفسهم وأصدقائهم وأشقائهم ويتقامسوهنا على اإلنرتنت. وبالنسبة للبعض، وال سيما األطفال األكرب سنًا، ميكن 
اعتبار ذلك استكشافًا طبيعيًا للجنس واهلوية اجلنسية، بينما بالنسبة لآلخرين، وخاصة األطفال األصغر سنًا، غالبًا 
ما يكون هناك إكراه من جانب شخص بالغ أو طفل آخر. وأيًا كانت احلالة، فإن احملتوى الناتج غري قانوين يف 

الكثري من البلدان وميكن أن يعّرض األطفال خلطر املقاضاة أو ميكن استخدامه لزيادة استغالل الطفل.

وباملثل، متّكن األلعاب على اإلنرتنت األطفال من إعمال حقهم األساسي يف اللعب، وكذلك بناء شبكات، وقضاء 
الوقت مع أصدقاء جدد والتعرف عليهم، وتطوير مهارات مهمة. وميكن أن يكون هذا األمر إجيابيًا للغاية. ومع 
ذلك، هناك أدلة متزايدة تشري إىل أن ترك منصات األلعاب على اإلنرتنت دون مراقبة ودعم من جانب شخص 
بالغ مسؤول، ميكن أن يشكل أيضًا خماطر على األطفال، بدءًا من االضطرابات املتصلة باأللعاب، واملخاطر املالية، 
ومجع البيانات الشخصية لألطفال وإضفاء الطابع النقدي عليها إىل التسلط السيرباين، وخطاب الكراهية، والعنف، 
والتعرض للسلوك أو احملتوى غري الالئق12، واالستدراج باستخدام صور ومقاطع فيديو حقيقية أو حاسوبية أو حىت 

افرتاضية تقوم بتصوير وتطبيع االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسيًا.

وعالوة على ذلك، أدت التطورات التكنولوجية إىل ظهور إنرتنت األشياء، حيث أصبح عدد متزايد من األجهزة 
قادرًا على التوصيل واالتصال والتواصل عرب اإلنرتنت. ويشمل ذلك األلعاب وأجهزة مراقبة األطفال واألجهزة 

اليت تعمل بالذكاء االصطناعي واليت قد تشكل خماطر من حيث اخلصوصية واالتصال غري املرغوب.

التهديدات الرئيسية اليت يتعرض هلا األطفال على اإلنرتنت  4.2

يتعرض البالغون واألطفال ملجموعة من املخاطر واألخطار على اإلنرتنت. ومع ذلك، فإن األطفال هم السكان 
األكثر ضعفًا. كما أن بعض األطفال هم أكثر عرضة للخطر من فئات أخرى من األطفال، كاألطفال ذوي اإلعاقة13 
أو األطفال املتنقلني. ويتعني على واضعي السياسات ضمان أن يتمكن مجيع األطفال من التطور واحلصول على 
التعليم يف بيئة رقمية آمنة. وتربز اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل فكرة تعرض األطفال وضرورة محايتهم من 

أشكال االستغالل.

وتتيح عدة جماالت يف البيئة الرقمية فرصًا كبرية لألطفال ولكن قد تضاعف يف الوقت نفسه املخاطر اليت قد تضر 
باألطفال بشدة وتقوض رفاههم. وهناك خماوف، بالنسبة للبالغني واألطفال على السواء، من استخدام اإلنرتنت 
مثًال القتحام اخلصوصية الشخصية أو الرتويج ملعلومات مضللة أو ما هو أسوأ من ذلك، السماح بالنفاذ إىل املواد 

اإلباحية.

اليونيسيف، "التقرير املقارن العاملي لألطفال على اإلنرتنت (2019)." (اليونيسيف، 2019).  12

Lundy وآخرون، "نقرتان إىل األمام ونقرة إىل اخللف"، تقرير عن األطفال ذوي اإلعاقة يف البيئة الرقمية (جملس أوروبا، أكتوبر 2019)،   13

.h�ps:�� rm .coe .int� two -clicks -forward -and -one -click -back -report -on -children -with -disabili� 168098bd0f

https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
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ومن املهم هبذا الصدد التمييز بني املخاطر واألضرار اليت يتعرض هلا األطفال. وليس كل نشاط قد يتحمل عناصر 
خطر أمرًا خطريًا، وال تصبح مجيع املخاطر ضارة بالضرورة لألطفال، فعلى سبيل املثال، إرسال الرسائل اجلنسية 

هي طريقة قد يستكشف هبا الشباب احلياة اجلنسية والعالقات وليست بالضرورة ضارة.

الشكل 2: تصنيف التهديدات اليت يتعرض هلا األطفال على اإلنرتنت14

((2011) ÓlafssonوGörzig و Haddonو Livingstone) EU Kids Online املصدر: شبكة

طرح ظهور العصر الرقمي حتديات جديدة أمام محاية األطفال. وجيب متكني األطفال من التنقل بأمان يف عامل 
اإلنرتنت وجين مثاره العديدة.

وجيب على واضعي السياسات أن يكفلوا وجود التشريعات والضمانات واألدوات ذات الصلة للسماح لألطفال 
بالنمو والتعلم بأمان. ومن املهم أن ُيزود األطفال باملهارات الالزمة لتحديد التهديدات، وفهم اآلثار والفروق 

الدقيقة لسلوكهم على اإلنرتنت فهمًا تامًا.

أثناء استخدام اإلنرتنت، ميكن أن يواجه األطفال العديد من التهديدات من املنظمات والبالغني وأقراهنم.

احملتوى والتالعب

ميكن أن يؤدي التعرض للمحتوى غري الالئق أو حىت اإلجرامي إىل التطرف عند األطفال مثل إيذاء النفس،   •
اعتناق أفكار  التطرف أو  التعرض ملثل هذا احملتوى أيضًا إىل  املدمر والعنيف. وميكن أن يؤدي  والسلوك 
عنصرية أو متييزية. ومن املسلم به أن العديد من األطفال ال يلتزمون بالقيود العمرية املفروضة على املواقع 

اإللكرتونية.

Livingstone, S. وHaddon, L. وGörzig, A. و Ólafsson, K. (2011). املخاطر والسالمة على شبكة اإلنرتنت: منظور األطفال   14

.h�p:�� eprints .lse .ac .uk� 33731�  ، EU Kids Online لندن: شبكة ،LSE .األوروبيني. النتائج الكاملة

http://eprints.lse.ac.uk/33731/
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والتعرض للمعلومات غري الدقيقة أو غري الكاملة حيّد من فهم األطفال للعامل الذي حييط هبم. وميكن أن يؤدي   •
اجتاه ختصيص احملتوى بناًء على سلوك املستعمل إىل "فقاعات املرشح"، مما مينع األطفال من تطوير جمموعة 

واسعة من احملتوى والوصول إليها.
ميكن أن يؤثر التعرض للمحتوى الذي يتم ترشيحه بأسلوب خوارزمي بنية التالعب تأثريًا كبريًا على منو   •
الطفل وآرائه وقيمه وعاداته. وعزل األطفال يف "غرف الصدى" أو "فقاعات املرشح" مينعهم من الوصول 

إىل جمموعة واسعة من اآلراء واألفكار.
اتصال من بالغني أو أقران

ميكن أن يواجه األطفال جمموعة واسعة من هتديدات االتصال من أقراهنم أو من البالغني.

ميكن أن ينتشر التسلط السيرباين على حنو واسع، مع سرعة أكرب مما إذا كان خارج اإلنرتنت. وميكن أن   •
حيدث يف أي وقت من النهار أو الليل، وبالتايل غزو "األماكن اآلمنة" سابقًا وميكن أن يكون جمهوًال.

واألطفال الذين يقعون ضحايا خارج اإلنرتنت، من املرجح أن يقعوا ضحايا على اإلنرتنت. وهذا يعّرض   •
األطفال ذوي اإلعاقة خلطر أكرب على اإلنرتنت حيث تظهر األحباث أن األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة 
لإلساءة من أي نوع، وعلى وجه التحديد، فهم أكثر عرضة لإليذاء اجلنسي. وميكن أن يشمل اإليذاء التسلط 
والتحرش واالستبعاد والتمييز على أساس اإلعاقة الفعلية أو املتصورة للطفل أو على أساس جوانب تتعلق 

بإعاقته مثل الطريقة اليت يتصرف هبا أو يتكلم هبا أو املعدات أو اخلدمات اليت يستعملها.
التشهري والضرر بالسمعة: ميكن تغيري الصور ومقاطع الفيديو وتقامسها مع مليارات األشخاص. وميكن أن   •

تتاح التعليقات السيئة لعقود، وميكن ألي شخص مشاهدهتا جمانًا.
ميكن للجاين الذي كثريًا ما يدعي أنه شخص ما على خالف احلقيقة أن يقوم باستهداف األطفال واستدراجهم   •
وإساءة معاملتهم عن طريق اإلنرتنت إما حمليًا أو من الصوب اآلخر من العامل. وميكن أن يتخذ ذلك عدة 

أشكال، مبا يف ذلك التطرف أو اإلكراه على إرسال حمتوى جنسي صريح ألنفسهم.
التعرض للضغط أو اخلداع أو اإلكراه على إجراء عمليات شرائية بإذن من دافع الفاتورة أو بدونه.  •

يثري اإلعالن غري املرغوب فيه مشاكل تتعلق باملوافقة وبيع البيانات.  •
سلوك الطفل اليت قد تؤدي إىل عواقب

ميكن أن يكون التسلط على اإلنرتنت مزعجًا وضارًا بشكل خاص ألنه ميكن أن ينتشر على حنو واسع مع   •
درجة أكرب من الدعاية، وميكن للمحتوى املتداول إلكرتونيًا أن يظهر على السطح يف أي وقت، مما قد جيعل 
من الصعب على ضحية التسلط التغلب على احلادث؛ وميكن أن حيتوي على صور مرئية ضارة أو كلمات 
مؤذية؛ ويكون احملتوى متاحًا 24 ساعة يف اليوم؛ وميكن أن حيدث التسلط بالوسائل اإللكرتونية على مدار 
الساعة طوال األسبوع، لذا ميكن أن ينتهك خصوصية الضحية حىت يف "األماكن اآلمنة" مثل املنزل؛ وميكن 
التالعب باملعلومات الشخصية، وتغيري الصور املرئية مث نقلها إىل اآلخرين. وعالوة على ذلك، ميكن نفيذه 
بشكل جمهول. ويؤدي اإلفصاح عن املعلومات الشخصية إىل خطر التعرض للضرر املادي الذي قد حيدث 
عندما يلتقي الذين تعارفوا على اإلنرتنت يف احلياة الفعلية، مع ما ميكن أن يرتتب على ذلك من إيذاء بدين 

و�أو جنسي.
انتهاك حقوق أنفسهم أو حقوق اآلخرين من خالل انتحال الشخصية وحتميل احملتوى بدون إذن، مبا يف   •

ذلك التقاط وحتميل صور غري الئقة بدون إذن.
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انتهاك حقوق الطباعة والنشر اليت يتمتع هبا أناس آخرون، عن طريق تنزيل املوسيقى أو األفالم أو الربامج   •
التلفزيونية اليت ينبغي دفع مقابل نظريها ألن هذا ميكن أن يكون ضارًا لضحية السرقة.

االستخدام القهري واملفرط لإلنرتنت و�أو األلعاب على اإلنرتنت على حساب األنشطة االجتماعية و�أو   •
اخلارجية املهمة بالنسبة للصحة، وبناء الثقة، والتنمية االجتماعية والرفاه بصفة عامة.

حماولة إيذاء شخص آخر أو التحرش به أو ترويعه مبا يف ذلك التظاهر بشخصية شخص آخر، غالبًا ما تكون   •
شخصية طفل آخر.

إرسال الرسائل اجلنسية (تبادل الصور أو النصوص اجلنسية عرب اهلواتف احملمولة) هو سلوك شائع على حنو   •
متزايد ميارسه املراهقون. وغالبًا ما يتم تقاسم هذه الصور والنصوص بني الشركاء يف عالقة أو مع شركاء 
حمتملني، ولكن ينتهي األمر، يف بعض األحيان، إىل تقامسها مع مجهور أوسع بكثري. وُيعتقد أنه من غري املرجح 

أن يكون لدى املراهقني الصغار فهم كاٍف آلثار هذه السلوكيات واملخاطر احملتملة اليت تنطوي عليها.

األضرار الرئيسية لألطفال على اإلنرتنت  5.2

يشري القسم السابق إىل التهديدات اليت ميكن أن يواجهها األطفال على اإلنرتنت. ويسلط هذا القسم الضوء على 
األضرار اليت ميكن أن حتدث من جراء هذه التهديدات.

األضرار
وفقًا لدراسات اليونيسيف بشأن استخدام اإلنرتنت، تعترب الفئات التالية خماطر وأضرارًا: 

اإلساءة الذاتية وإيذاء النفس:  -
احملتوى االنتحاري  •

التمييز  •
التعرض مبواد غري مناسبة:  -

التعرض حملتوى متطرف�عنيف�دموي  •
التسويق املضمن  •

املقامرة على اإلنرتنت  •
قال حوايل 20 يف املائة من األطفال الذين مشلتهم االستقصائية حول هذه املسألة إهنم شاهدوا يف   -
العامل املاضي مواقع إلكرتونية أو مناقشات على اإلنرتنت حول األشخاص الذين ُيؤذون جسديًا 

أو يؤذون أنفسهم.
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التطرف:  -
اإلقناع األيديولوجي  •

خطاب الكراهية  •
كان األطفال أكثر ميًال لإلبالغ عن انزعاجهم من الكالم الذي حيض على الكراهية أو احملتوى   -
اجلنسي على اإلنرتنت، أو من معاملتهم بطريقة مؤذية على اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت، أو من 

مقابلة شخص ما وجهًا لوجه تعّرفوا عليه ألول مرة على اإلنرتنت.
االعتداء واالستغالل اجلنسيان:  -

احملتوى الذي ينتجه املستخدم نفسه  •
االستمالة اجلنسية  •

(CSAM) مواد االعتداء اجلنسي على األطفال  •
االجتار  •

االستغالل اجلنسي لألطفال يف السفر والسياحة  •
وجدت دراسة أجريت يف 2017 بشأن األطفال يف الدامنارك، وهنغاريا، واململكة املتحدة أن 6 يف املائة 

من األطفال مت تقاسم صور واضحة هلم دون إذهنم.

ويف 2019، حددت مؤسسة مراقبة اإلنرتنت (IWF) أنه مت تأكيد احتواء أكثر من 000 132 صفحة 
ويب على صور ومقاطع فيديو لالعتداء اجلنسي على األطفال. وميكن أن حتتوي كل صفحة ويب على 

أي شيء من صورة إىل آالف الصور هلذا االعتداء.

اجلنسي عرب  والتسلط  موافقة  نشر صور خليعة دون  مثل  اإلنرتنت  بالعنف على  املتصلة  املخاطر  إن 
اإلنرتنت، تتسم بديناميات جنسية غري متكافئة، وعادة ما تكون الفتيات أكثر تأثرًا بالضغوط اجلنسانية 

جتاه السلوك اجلنسي، حيث يعانني من عواقب أكثر سلبية وتسبب الضرر.

انتهاك البيانات الشخصية وإساءة استخدامها:  -
القرصنة  •

االحتيال والسرقة  •
كثري من الناس على دراية باالحتيال والقرصنة، ولكن يعترب انتهاك اخلصوصية فيما يتعلق بأنشطة األطفال 
على اإلنرتنت انتهاكًا آخر. وغالبًا ما يقوض البالغون الشباب من خالل التدقيق يف هواتفهم احملمولة 
ومسح أنشطتهم على اإلنرتنت، فعلى سبيل املثال، ُتظهر التقارير الواردة من األطفال يف الربازيل أن 
األوالد والبنات على السواء من خمتلف األعمار، ينظرون إىل اآلباء على أهنم أكثر سيطرة على استخدام 
الفتيات لإلنرتنت. وغالبًا ما توحي حماوالت تفسري ذلك بأن الفتيات قد يكونن يف بعض احلاالت أكثر 
عرضة للخطر بسبب اهلياكل االجتماعية اليت يعشن فيها، خاصة فيما يتعلق بسالمتهن، يف سياق تصبح 

يف احلدود بني التفاعل على اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت غري واضحة بشكل متزايد.



14

 مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

التسلط السيرباين واملطاردة والتحرش: نشاط األقران العدائي والعنيف  -
ميكن لغرف الدردشة ومواقع الشبكات االجتماعية أن تفتح الباب أمام العنف والتسلط نظرًا الخنراط 
مستعملني جمهولني، مبن فيهم الشباب، يف اتصاالت عدوانية مسيئة. ويف سبعة بلدان يف أوروبا هي 
 Livingstone وجدت  املتحدة،  واململكة  ورومانيا  والربتغال  وإيطاليا  وآيرلنديا  والدامنارك  بلجيكا 
وMascheroni وÓlafsson وHaddon1 أنه يف عام 2010 كان 8 يف املائة من األطفال يتعرضون للتسلط 

اإللكرتوين، يف حني أن 12 يف املائة من األطفال كانوا ضحايا للتسلط اإللكرتوين يف 2014.

ومن الضروري اإلشارة إىل أن األطفال املعرضني للخطر غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للتسلط اإللكرتوين.

Livingstone, S. وHaddon, L. وGörzig, A. وÓlafsson, K.، (2014) املخاطر والفرص املتاحة لألطفال على اإلنرتنت:   1

 نتائج مقارنة من EU Kids Online and Net Children Go Mobile. لندن: كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، 
.hYp:��www .netchildrengomobile .eu� و www .eukidsonline .net

يف حمور االهتمام: تعزيز أوجه عدم املساواة
يف 2017، كان حوايل 60 يف املائة من األطفال غري موصولني باإلنرتنت يف منطقة إفريقيا، باملقارنة مع 4 يف املائة 
فقط يف أوروبا. ويفوق عدد مستخدمي اإلنرتنت من الذكور عدد مستخدمي اإلنرتنت من اإلناث يف كل منطقة 
يف العامل، وكثريًا ما تتم مراقبة وتقييد استخدام الفتيات لإلنرتنت. ومع التوسع يف النطاق العريض إىل أجزاء غري 

موصولة من العامل، سيزداد هذا التفاوت بشكل ملحوظ15.

وقد حيصل األطفال الذين يعتمدون على اهلواتف احملمولة بدًال من أجهزة احلاسوب على ثاين أفضل جتربة على 
اإلنرتنت فقط. وغالبًا ما يتعذر على األطفال الذي يتحدثون لغات األقليات العثور على احملتوى ذي الصلة على 

اإلنرتنت، ومن املرجح أن يواجه األطفال من املناطق الريفية سرقة كلمات السر أو املال.

وتظهر البحوث أن العديد من املراهقني يف مجيع أحناء العامل جيب أن يتغلبوا على حواجز كبرية حتول دون مشاركتهم 
على اإلنرتنت. وبالنسبة للكثريين، ال تزال حتديات النفاذ – ضعف التوصيلية، والتكاليف الباهظة للبيانات واألجهزة، 

واالفتقار إىل املعدات املناسبة - تشكل حواجز رئيسية.

ومع التوسع يف النطاق العريض بأسعار معقولة يف العامل النامي، هناك حاجة ملحة لوضع تدابري للحد من املخاطر 
والتهديدات اليت يتعرض هلا هؤالء األطفال، مع السماح هلم يف نفس الوقت باالستفادة من مجيع مزايا العامل الرقمي.

(CSAM) يف حمور الرتكيز: مواد االعتداء اجلنسي على األطفال
حجم املشكلة

لقد غّريت اإلنرتنت حجم وطبيعة إنتاج مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وتوزيعه وتيسره. ويف 2018، أبلغت 
شركات التكنولوجيات اليت يوجد مقرها يف الواليات املتحدة عن أكثر من 45 مليون صورة ومقطع فيديو على 
اإلنرتنت ُيشتبه يف أهنا تظهر أطفاًال يتعرضون لالعتداء اجلنسي من مجيع أحناء العامل. وهذه صناعية عاملية ويزداد 

حجم االنتهاكات وشدهتا على الرغم من اجلهود املبذولة لوقفها.

جلنة النطاق العريض، "سالمة األطفال على اإلنرتنت: التقليل من خطر العنف، واالعتداء واالستغالل على اإلنرتنت (2019)."  15

hYp://www.netchildrengomobile.eu/
C:\\Users\\woodall\\Desktop\\TELEWORK\\COP%20guidelines%20for%20policymakers\\www.eukidsonline.net
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وتارخييًا، ويف عامل غري موصول باإلنرتنت، فإن العثور على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال َتطّلب من اجلناة 
حتمل خماطر كبرية وتكاليف باهظة للوصول إىل املواد. ومع اإلنرتنت، ميكن للمجرمني اآلن الوصول إىل هذه املواد 
بسهولة نسبيًا واالخنراط يف سلوك متزايد اخلطورة. فالكامريات أصغر حجمًا، ومدجمة على حنو متزايد يف كل 
جانب من جوانب حياتنا، مما جيعل عملية إنتاج مواد االعتداء اجلنسي على األطفال واحلصول على حمتوى من 

االعتداء دون اتصال أسهل مما كانت عليه من قبل.

ومن املستحيل أن ُحيدد على وجه الدقة حجم أو شكل هذه املؤسسة السرية وغري القانونية. ومع ذلك، من الواضح 
أن عدد الصور غري املشروعة املتداولة اآلن ميكن حساهبا باملاليني. وإن مجيع األطفال املشاركني يف الصور تقريبًا 
مت نسخ صورهم. ويف 2018، تتبعت مؤسسة مراقبة اإلنرتنت عدد املرات اليت ظهرت فيها صور لطفل ُعرف أنه 
مت إنقاذه يف 2013. وعلى مدى األشهر الثالثة، قام حمللو مؤسسة مراقبة اإلنرتنت بتتبع الصور 347 مرة – 5 مرات 

كل يوم عمل.

املشهد احلايل
ويف كل مرة تظهر فيها صورة طفل يتعرض لالعتداء وتظهر من جديد على اإلنرتنت، أو يقوم اجلاين بتنزيلها، فإن 
هذا الطفل يتعرض إىل اعتداء جديد. إذ جيب أن يعيش الضحايا وهم يواجهون استمرار وجود هذه الصور وتداوهلا 

بقية حياهتم.

ومبجرد اكتشاف مواد ُتصّور االعتداء اجلنسي على األطفال أو صفحة ويب تستضيفه، من املهم إزالة احملتوى أو 
حظره يف أسرع وقت ممكن. وإن الطبيعة العاملية لإلنرتنت جتعل ذلك صعبًا: إذ بإمكان اجلناة إنتاج مواد يف بلد 
ما واستضافتها يف بلد آخر ملستهلكني يف بلد ثالث. ويكاد يكون من املستحيل إصدار مذكرات أو إشعارات وطنية 

دون تعاون دويل متطور.

وإن وترية االبتكار يف العامل الرقمي تعين أن املشهد اجلاين يتغري باستمرار. وتشمل التهديدات الرئيسية اليت ظهرت 
مؤخرًا ما يلي:

ارتفاع التشفري يسمح عن غري قصد للجناة بتشغيل املواد وتقامسها مع القنوات اخلفية، يف حني جيعل الكشف   •
وإنفاذ القانون أكثر صعوبة.

تنمو املنتديات املكرسة الستمالة األطفال يف زوايا حممية من اإلنرتنت، مما يؤدي إىل تطبيع وتشجيع هذا   •
السلوك وغالبًا ما تتطلب هذه املنتديات "حمتوى جديدًا" لالنضمام إليها.

ميّكن التوسع السريع يف اإلنرتنت املستعملني من استخدام اإلنرتنت يف جماالت مل تضع�تنفذ بعد اسرتاتيجية   •
محاية شاملة أو البنية التحتية ذات الصلة.

يستخدم األطفال أجهزة غري خاضعة للرقابة يف سن أصغر، وجيري تطبيع السلوك اجلنسي على اإلنرتنت.   •
وإن عدد صور االعتداء اليت يتم إنشاؤه ذاتيًا يف ارتفاع كل عام.

يف حمور الرتكيز: احملتوى الذي يتم إنشاؤه ذاتيًا
قد يلتقط األطفال واملراهقون صورًا أو مقاطع فيديو ألنفسهم تعرضهم للخطر. وعلى الرغم من أن هذا السلوك 
يف حد ذاته ليس غري قانوين بالضرورة وميكن أن حيدث كجزء من النمو اجلنسي الطبيعي والصحي، هناك خماطر 
من أن يتم تعميم أي حمتوى من هذا القبيل على اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت إليذاء األطفال أو استخدامه كأساس 
لالبتزاز للحصول على أي خدمة. وعلى الرغم من أن بعض األطفال قد يتعرضون للضغط أو اإلكراه لتبادل الصور 
اجلنسية، فإن آخرين (وال سيما املراهقني) قد ينتجون حمتوى جنسيًا عن طيب خاطر. وهذا ال يعين أهنم يوافقون 

على االستخدام االستغاليل أو املسيء هلذه الصور و�أو توزيعها أو أهنم مسؤولون عن ذلك.
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وقد مت تعريف إرسال الرسائل اجلنسية بوصفه "اإلنتاج الذايت للصور اجلنسية"،16 أو "تبادل الرسائل أو الصور 
اجلنسية" و"إنشاء وتبادل وإعادة توجيه صور خليعة موحية جنسيًا أو صور شبه خليعة من خالل اهلواتف احملمولة 
و�أو اإلنرتنت"17. وإرسال الرسائل اجلنسية هو شكل من أشكال احملتوى اجلنسي الصريح الذي يتم إنشاؤه ذاتيًا،18 

واملمارسة "متنوعة بشكل ملحوظ من حيث احملتوى واملعىن والنية"19.

وعلى الرغم من أن إرسال الرسائل اجلنسية هو رمبا الشكل األكثر شيوعًا للمحتوى اجلنسي الصريح الذايت الذي 
يشمل األطفال، والذي غالبًا ما يتم من جانب وبني مراهقني مرتاضني يستمدون املتعة من التجربة، هناك أيضًا 
العديد من أشكال الرسائل اجلنسية غري املرغوب فيها. ويشري ذلك إىل اجلوانب غري التوافقية للنشاط مثل تبادل أو 
تلقي صور أو مقاطع فيديو أو حمتوى جنسي غري مرغوب فيه، مثًال من جانب أشخاص معروفني أو غري معروفني 
حياولون االتصال بالطفل أو الضغط عليه أو استمالته. وميكن أن تكون الرسائل اجلنسية أيضًا شكًال من أشكال 
التسلط اجلنسي، حيث يتم الضغط على الطفل إلرسال صورة إىل صديق�صديقة�نظري يقوم بعد ذلك بتوزيعها إىل 

شبكة أقران دون موافقته.

يف حمور الرتكيز: التسلط السيرباين
وعلى الرغم من أن التسلط ظاهرة تسبق اإلنرتنت بكثري، فإن احلجم والنطاق واالستمرارية املضافة للتسلط املرتكب 
على اإلنرتنت ميكن أن يزيد من تفاقم ما هو بالفعل جتربة مزعجة وضارة يف كثري من األحيان لضحاياها. وُيعّرف 
التسلط السيرباين بأنه ضرر متعمد ومتكرر يتم باستخدام أجهزة احلاسوب واهلواتف اخللوية وغريها من األجهزة 
اإللكرتونية. وغالبًا ما حيدث بالتوازي مع التسلط خارج اإلنرتنت يف املدرسة أو يف أي مكان آخر، وميكن أن 
تكون له أبعاد عنصرية أو دينية أو جنسية إضافية، وميكن أن يشكل امتدادًا للضرر الناتج خارج اإلنرتنت، مثًال 
من خالل قرصنة احلسابات، وانتشار الصور ومقاطع الفيديو على اإلنرتنت وطبيعة الرسائل املؤذية وتوافر احملتوى 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. عمومًا، فإن السياسات الرامية إىل التصدي للتسلط اإللكرتوين، وهي قضية 
اجتماعية وليست جنائية بطبيعتها، تتطلب اتباع هنج شامل يشمل املدارس واألسر واألطفال أنفسهم بشكل حاسم.

يف حمور الرتكيز: االستمالة واالبتزاز اجلنسي على اإلنرتنت
ومن احملتم أن يتبع التقدم السريع يف التكنولوجيا وزيادة النفاذ إىل اإلنرتنت واالتصاالت الرقمية اليت شهدهتا السنوات 
األخرية، اخلطر املتزايد لألعمال اإلجرامية على اإلنرتنت اليت تستهدف األطفال. ومن بني هذه األشكال الناشئة 
من االستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت، االستمالة واالبتزاز اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت. وتشري االستمالة 
على اإلنرتنت بشكل عام إىل عملية مصادقة شخص بالغ لطفل (دون سن 18 عامًا) والتأثري عليه، من خالل 
استخدام اإلنرتنت أو التكنولوجيات الرقمية األخرى، لتيسري التفاعل اجلنسي عن طريق االتصال أو بدونه مع ذلك 

Karen Cooper وآخرون، "املراهقون والصور اجلنسية امللتقطة ذاتيًا: استعراض األدبيات،" أجهزة احلاسوب يف السلوك البشري 55   16

.h�ps:�� doi .org� 10 .1016� j .chb .2015 .10 .003 706-16 :(2016 فرباير)
Jessica Ringrose وآخرون، "دراسة نوعية لألطفال، والشباب و"الرسائل اجلنسية": تقرير ُأعد من أجل اجلمعية الوطنية ملنع القسوة على   17

 األطفال (NSPCC)"، (لندن، اململكة املتحدة: اجلمعية الوطنية ملنع القسوة على األطفال، 2012)، 
.h�p:�� doi .wiley .com� 10 .1046� j .1365 -2206 .1997 .00037 .x

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، "دراسة بشأن آثار تكنولوجيا املعلومات اجلديدة على إساءة معاملة األطفال واستغالهلم"   18

(فيينا: األمم املتحدة، 2015)، h�ps:�� www .unodc .org� documents� Cybercrime� Study _on _the _Effects .pdf .[3] مكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، دراسة بشأن آثار تكنولوجيا املعلومات اجلديدة على إساءة معاملة األطفال واستغالهلم، صفحة 22.

Cooper وآخرون، "املراهقون والصور اجلنسية امللتقطة ذاتيًا."  19

https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.003
http://doi.wiley.com/10.1046/j.1365-2206.1997.00037.x
https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/Study_on_the_Effects.pdf
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الطفل. ومن خالل عملية االستمالة، حياول اجلاين اكتساب امتثال الطفل للحفاظ على السرية وجتنب الكشف 
والعقاب20. ومن املهم االعرتاف بأن هناك أيضًا حاالت من إساءة املعاملة بني األقران.

وتفيد اإلنرتبول بأن اإلنرتنت تيّسر االستمالة بفضل وجود عدد كبري من األهداف احملتملة اليت يسهل الوصول إليها 
وإتاحتها لألشخاص الذين ميارسون اإلغواء لتقدمي أنفسهم بطريقة جذابة للطفل. ويستخدم مرتكبو اجلرائم اجلنسية 
ضد األطفال عرب اإلنرتنت، التالعب واإلكراه واإلغواء لتقليل املوانع وإغراء األطفال لالخنراط يف نشاط جنسي. 
املعلومات  الضعيفة، ومجع  احملتملة  الضحية  لتحديد هوية  بعملية مدروسة  اإلغواء  الذي ميارس  الشخص  ويقوم 
االستخبارية حول الدعم األسري للطفل، ويستخدم الضغط أو اخلجل�اخلوف إليذاء الطفل جنسيًا. وقد يستخدم 
الشخص الذي ميارس اإلغواء املواد اإلباحية للبالغني ومواد االعتداء أو االستغالل اجلنسي لألطفال لتثبيط أهدافهم 
احملتملة، وعرض النشاط اجلنسي لألطفال كنشاط طبيعي وعادي. وقد غريت اإلنرتنت الطريقة اليت يتفاعل هبا 
الناس وأعادت تعريف مفهوم "الصديق". وميكن للشخص الذي ميارس اإلغواء إقامة عالقة مع الطفل على اإلنرتنت 

بسهولة وسرعة كبرية، مما يفرض إعادة تقييم الرسائل التعليمية التقليدية لفكرة "الغريب خطري".

وقد مت االعرتاف رمسيًا باالستمالة على اإلنرتنت ألول مرة يف صك قانوين دويل يف عام 2007 مبوجب اتفاقية 
جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني (اتفاقية النزاروت). وجتّرم املادة 23 "إغواء 
األطفال ألغراض جنسية" اليت تقضي بأن يكون هناك اقرتاح متعمد بلقاء طفل لغرض ارتكاب جرمية جنسية، يليه 
"أفعال مادية تؤدي إىل هذا اللقاء". ويف العديد من حاالت االستمالة، يتم االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال 
على اإلنرتنت – و"اللقاء" الذي تقتضيه اتفاقية النزاروت والعديد من القوانني الوطنية القائمة هو افرتاضي بالكامل 
– وإن كان ضارًا للطفل بنفس القدر كلقاء جسدي. ومن املهم أن ميتد جترمي االستمالة إىل "احلاالت اليت ال يكون 

فيها االعتداء اجلنسي نتيجة لقاء شخصي بل ُيرتكب على اإلنرتنت"21.

ميكن أن حيدث االبتزاز اجلنسي22 كسمة لالستمالة على اإلنرتنت أو كجرمية قائمة بذاهتا. وعلى الرغم من أن 
االبتزاز ميكن أن حيدث دون عملية استمالة على اإلنرتنت، قد تؤدي االستمالة على اإلنرتنت إىل االبتزاز يف بعض 
احلاالت23. وميكن أن حيدث االبتزاز يف سياق االستمالة على اإلنرتنت حيث يقوم الشخص الذي ميارس اإلغواء 
بالتالعب والتأثري على الطفل خالل عملية االستمالة من خالل التهديدات والرتهيب واإلكراه إلرسال صور جنسية 
لنفسه (حمتوى يتم إنشاؤه ذاتيًا)24. وإذا مل تقدم الضحية اخلدمات اجلنسية املطلوبة، أو صور محيمية إضافية أو 
أموال أو فوائد أخرى، فقد يتم نشر صورها على اإلنرتنت بغرض التسبب يف اإلذالل أو الضيق أو إجبار الطفل 

على إنتاج مواد جنسية صرحية إضافية25.

املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني، "استمالة األطفال على اإلنرتنت ألغراض جنسية: التشريع النموذجي واالستعراض العاملي،"   20

h�ps:�� www .icmec .org� wp -content� uploads� 2017� 09�  ،(2017 ،املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني) الطبعة األوىل
.Online -Grooming -of -Children _FINAL _9 -18 -17 .pdf

جلنة النزاروت، جلنة األطراف يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، استدراج األطفال ألغراض   21

جنسية من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت (استمالة)، الرأي بشأن املادة 23 من اتفاقية النزاروت ومذكرهتا التفسريية، 17 
h�ps:�� edoc .coe . int� en� children -s -rights� 7064 -lanzarote -commi�ee -opinion -on -ar�cle -23 -of -the  ،2015 يونيو

lanzarote -conven�on -and -its -explanatory -note .html- (آخر زيارة يف 6 نوفمرب 2019).
h�p:�� www .missingkids .com� theissues�  :لتايل املركز الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني (NCMEC)، االبتزاز، يف املوقع ا  22

onlineexploita�on� sextor�on آخر زيارة يف 6 نوفمرب 2019).
مبادئ توجيهية بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، فريق العمل املشرتك بني الوكاالت واملعين باالستغالل اجلنسي   23

.h�p:�� luxembourgguidelines .org� english -version يف املوقع التايل ،D.4iii، 28-27 ،2016 لألطفال، لكسمربغ، 28 يناير
مبادئ توجيهية بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، فريق العمل املشرتك بني الوكاالت واملعين باالستغالل اجلنسي   24

.h�p:�� luxembourgguidelines .org� english -version يف املوقع التايل ،D.4iii، 28-27 ،2016 لألطفال، لكسمربغ، 28 يناير
مبادئ توجيهية بشأن محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، فريق العمل املشرتك بني الوكاالت واملعين باالستغالل اجلنسي   25

.h�p:�� luxembourgguidelines .org� english -version يف املوقع التايل ،D.4iii، 28-27 ،2016 لألطفال، لكسمربغ، 28 يناير

https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7064-lanzarote-committee-opinion-on-article-23-of-the-lanzarote-convention-and-its-explanatory-note.html
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7064-lanzarote-committee-opinion-on-article-23-of-the-lanzarote-convention-and-its-explanatory-note.html
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7064-lanzarote-committee-opinion-on-article-23-of-the-lanzarote-convention-and-its-explanatory-note.html
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7064-lanzarote-committee-opinion-on-article-23-of-the-lanzarote-convention-and-its-explanatory-note.html
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7064-lanzarote-committee-opinion-on-article-23-of-the-lanzarote-convention-and-its-explanatory-note.html
http://www.missingkids.com/theissues/onlineexploitation/sextortion
http://www.missingkids.com/theissues/onlineexploitation/sextortion
http://luxembourgguidelines.org/english-version
http://luxembourgguidelines.org/english-version
http://luxembourgguidelines.org/english-version
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ويشار إىل االبتزاز على أنه "اعتداء جنسي افرتاضي" بسبب اآلثار العاطفية والنفسية املماثلة على الضحايا26. ويف 
بعض احلاالت، يكون االعتداء صادمًا للغاية لدرجة أن الضحايا حاولوا إيذاء أنفسهم أو االنتحار كوسيلة للهروب 

من االعتداء.

وأشار املركز األورويب للجرمية السيربانية إىل أن مجع املعلومات لتقييم نطاق االبتزاز الذي يؤثر على األطفال أمر 
ينطوي على حتديات وقد ال ُيبلَّغ عنه إىل حد كبري27. وباإلضافة إىل ذلك، فإن االفتقار إىل املصطلحات والتعاريف 
املشرتكة لالستمالة واالبتزاز على اإلنرتنت يشكل حواجز أمام مجع البيانات الدقيقة وفهم النطاق احلقيقي للقضايا 

على الصعيد العاملي.

األطفال الذين يعانون من نقاط ضعف  6.2

ميكن أن يكون األطفال والشباب عرضة لإلصابة للعديد من األسباب املختلفة. وتشري األحباث اليت أجريت يف 
2019 إىل "أن احلياة الرقمية لألطفال الضعفاء نادرًا ما حتظى بنفس االهتمام الدقيق واحلساس الذي متيل شدائد 

"احلياة الواقعية" إىل جذبه". وعالوة على ذلك، ميضي التقرير إىل القول "إهنم [األطفال والشباب] يتلقون، يف 
أحسن األحوال، نفس املشورة العامة املتعلقة بالسالمة على اإلنرتنت مثل مجيع األطفال والشباب اآلخرين، يف حني 

يلزم التدخل املتخصص".

وهناك ثالثة أمثلة ملواطن ضعف حمددة هي: األطفال املهاجرون، واألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، 
واألطفال ذوو اإلعاقة، ولكن هناك بالطبع العديد من احلاالت األخرى.

األطفال املهاجرون
غالبًا ما يأيت األطفال والشباب من أصول مهاجرة إىل أحد البلدان (أو يعيشون هناك بالفعل) مع جمموعة معينة 
من التجارب والتوقعات االجتماعية والثقافية. ويف حني ُيعتقد عادًة أن التكنولوجيا هي امليسر لالتصال واملشاركة، 
ميكن أن ختتلف املخاطر والفرص املتاحة على اإلنرتنت اختالفًا كبريًا عرب السياقات. وعالوة على ذلك، تظهر 

النتائج والبحوث التجريبية وظيفة حيوية لوسائل اإلعالم الرقمية بشكل عام.

فهي مهمة للتوجيه (عند السفر إىل بلد جديد).  •
هي وظيفة مركزية للتملك والتعرف على املجتمع�ثقافة البلد املتلقي.  •

العائلة واألقران،  التواصل مع  احلفاظ على  رئيسيًا يف  تؤدي دورًا  أن  االجتماعي  التواصل  لوسائل  ميكن   •
وللوصول إىل املعلومات العامة.

وإىل جانب اجلوانب اإلجيابية العديدة، ميكن لوسائل اإلعالم الرقمية أن تطرح حتديات أمام املهاجرين منها:

البنية التحتية – من املهم التفكري يف املساحات اآلمنة على اإلنرتنت حىت يتمكن األطفال والشباب املهاجرون   •
من االستفادة من اخلصوصية والسالمة.

املوارد – ينفق املهاجرون معظم أمواهلم على بطاقات اهلاتف املدفوعة سابقًا.  •

Benjamin Wi�es وآخرون، "االبتزاز: األمن السيرباين، واملراهقون، واالعتداء اجلنسي عن ُبعد" (مؤسسة Brookings، 11 مايو 2016)،   26

.h�ps:�� www .brookings .edu� wp -content� uploads� 2016� 05� sextor�on1 -1 .pdf
املركز األورويب للجرمية السيربانية، "اإلكراه واالبتزاز اجلنسيان على اإلنرتنت كشكل من أشكال اجلرمية اليت تؤثر على األطفال: منظور   27

h�ps:�� www .europol .europa .eu� sites� default� files� documents�  ،(2017 املركز األورويب للجرمية السيربانية، مايو) "إنفاذ القانون
.online _sexual _coercion _and _extor�on _as _a _form _of _crime _affec�ng _children .pdf

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/05/sextortion1-1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/online_sexual_coercion_and_extortion_as_a_form_of_crime_affecting_children.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/online_sexual_coercion_and_extortion_as_a_form_of_crime_affecting_children.pdf
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االندماج – إىل جانب النفاذ إىل التكنولوجيا، حيتاج األطفال والشباب املهاجرون أيضًا إىل تلقي تعليم رقمي   •
جيد.

(ASD) األطفال املصابون باضطراب طيف التوحد

DSM-5 يلخص طيف التوحد جمالني أساسيني يف عملية تشخيص السلوك

السلوك املقيد واملتكرر ("احلاجة إىل التماثل")؛  •
صعوبة يف السلوكيات االجتماعية والتواصلية؛  •

سلوكيات متكررة مع إعاقة ذهنية ومشاكل لغوية وما شابه ذلك.  •
وتوفر التكنولوجيا واإلنرتنت فرصًا ال حصر هلا لألطفال والشباب عند التعلم والتواصل واللعب. ومع ذلك، إىل 
جانب هذه الفوائد هناك العديد من املخاطر اليت قد يكون األطفال والشباب الذين يعانون من اضطراب طيف 

التوحد أكثر عرضة هلا:

ميكن لإلنرتنت أن متنح األطفال والشباب املصابني بالتوحد فرصًا للتنشئة االجتماعية واهتمامات خاصة قد   •
ال تكون لديهم خارج اإلنرتنت.

قد تتسبب التحديات االجتماعية، مثل صعوبة فهم نوايا اآلخرين، يف ترك هذه املجموعة عرضة "لألصدقاء"   •
ذي النوايا السيئة.

غالبًا ما ترتبط التحديات عرب اإلنرتنت باخلصائص الرئيسية للتوحد: ميكن أن يؤدي التوجيه امللموس واحملدد   •
إىل حتسني جتارب األفراد على اإلنرتنت، ولكن التحديات األساسية ال تزال قائمة.

األطفال ذوو اإلعاقة

يواجه األطفال ذوو اإلعاقة خماطر على اإلنرتنت بالعديد من الطرق على غرار األطفال الذين ال يعانون من اإلعاقة، 
ولكن ميكن أن يواجهوا أيضًا خماطر حمددة تتعلق بإعاقتهم. وغالبًا ما يواجه األطفال غري املعوقني اإلقصاء والوصم 
والعوائق (املادية واالقتصادية واملجتمعية والسلوكية) اليت حتول دون مشاركتهم يف جمتمعاهتم. وميكن أن تساهم 
هذه التجارب يف حبث الطفل ذي اإلعاقة عن التفاعالت االجتماعية والصداقات يف الفضاءات اإللكرتونية، اليت 
ميكن أن تكون إجيابية وتتيح بناء احرتام الذات وإنشاء شبكات دعم. ومع ذلك، ميكن أن تعّرضهم أيضًا خلطر 
أكرب يتمثل يف حوادث االستمالة واإلغواء و�أو التحرش اجلنسي عرب اإلنرتنت – وتبني األحباث أن األطفال الذين 
يعانون من صعوبات خارج اإلنرتنت واملتأثرين بالصعوبات النفسية االجتماعية هم يف خطر متزايد للتعرض ملثل 

هذه احلوادث28.

وبشكل عام، فإن األطفال الذين يقعون ضحايا خارج اإلنرتنت من املرجح أن يقعوا ضحايا على اإلنرتنت. وهذا 
يعّرض األطفال ذوي اإلعاقة خلطر أكرب على اإلنرتنت، ومع ذلك لديهم حاجة أكرب الستخدام اإلنرتنت. وتبني 
األحباث أن األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لإليذاء من أي نوع29، وأهنم أكثر عرضة لإليذاء اجلنسي على وجه 

Andrew Schrock وآخرون، "اإلغواء والتحرش واحملتوى اإلشكايل،" مركز بيكرمان لإلنرتنت واملجتمع، جامعة هارفارد، ديسمرب 2008،   28

.h�ps:�� cyber .harvard .edu� sites� cyber .law .harvard .edu� files� ISTTF -LitReviewDra� _0 .pdf  ،87

h�ps:�� www .unicef .org� publica�ons� files�  ،2013 العامل: األطفال ذوو اإلعاقة،"  يونيسيف، "تقرير عن حالة األطفال يف  ال  29

.SOWC2013 _Exec _Summary _ENG _Lo _Res _24 _Apr _2013 .pdf

https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/ISTTF-LitReviewDraft_0.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC2013_Exec_Summary_ENG_Lo_Res_24_Apr_2013.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC2013_Exec_Summary_ENG_Lo_Res_24_Apr_2013.pdf
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التحديد30. وميكن أن يشمل اإليذاء التسلط والتحرش واإلقصاء والتمييز على أساس إعاقة الطفل الفعلية أو املتصورة 
أو على أساس جوانب تتعلق بإعاقته مثل الطريقة اليت يتصرف هبا أو يتكلم هبا أو املعدات أو اخلدمات اليت يستعملها.

وميكن أن يشمل مرتكبو االستمالة واإلغواء و�أو التحرش اجلنسي على اإلنرتنت جتاه األطفال ذوي اإلعاقة ليس 
فقط اجلناة الذين يستهدفون األطفال، بل وأيضًا أولئك الذين يستهدفون األطفال ذوي اإلعاقة. وقد يشمل هؤالء 
اجلناة "املعجبني باملعاقني" وهم أشخاص غري معاقني ينجذبون جنسيًا إىل األشخاص ذوي اإلعاقة (مبتورو األطراف 
أنفسهم  بأهنم  التظاهر  التنقل غالبًا)، والذين يذهب بعضهم إىل حد  الذين يستخدمون مساعدات  واألشخاص 
معاقون31. وميكن أن تشمل أفعال هؤالء األشخاص تنزيل صور ومقاطع فيديو ألطفال معاقني (غري ضارة بطبيعتها)، 
و�أو تقامسها من خالل منتديات أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي خمصصة. وال جتد أدوات اإلبالغ يف املنتديات 

ووسائل التواصل االجتماعي يف كثري من األحيان مسارًا هادفًا أو مناسبًا للتعامل مع مثل هذه األفعال. 

وهناك خماوف من أن تنتهك "املشاركة" (تبادل اآلباء للمعلومات والصور املتعلقة بأطفاهلم عرب اإلنرتنت) خصوصية 
الطفل، وتؤدي إىل التسلط، وتسبب اإلحراج أو يكون هلا عواقب سلبية يف مرحلة الحقة من احلياة32. وميكن آلباء 
األطفال ذوي اإلعاقة تناقل هذه املعلومات سعيًا للحصول على الدعم أو املشورة، مما جيعل األطفال ذوي اإلعاقة 

أكثر عرضة ملواجهة نتائج سلبية.

البيئة اإللكرتونية أو حىت االستبعاد منها بسبب  يواجه بعض األطفال ذوي اإلعاقة صعوبات يف استخدام  وقد 
التصميم غري القابل للنفاذ (مثل التطبيقات اليت ال تسمح بزيادة حجم النص)، أو رفض التسهيالت املطلوبة (مثل 
برنامج قارئ الشاشة أو عناصر التحكم احلاسويب التكيفية)، أو احلاجة إىل الدعم املناسب (مثل التدريب على كيفية 

استخدام املعدات، الدعم الفردي للتنقل يف التفاعالت االجتماعية33).

وبالنسبة للمخاطر املتعلقة بالعقود أو التوقيع على الشروط واألحكام، فإن األطفال ذوي اإلعاقة معرضون أكثر 
خلطر قبول الشروط القانونية اليت يتعذر حىت على البالغني فهمها يف بعض األحيان.

تصورات األطفال للمخاطر على اإلنرتنت  7.2

التعرض للعنف على الصعيد العاملي والنفاذ إىل احملتوى والسلع واخلدمات غري املالئمة؛ واملخاوف بشأن االستخدام 
املفرط؛ وقضايا محاية البيانات واخلصوصية هي تلك املخاطر اليت سلط األطفال الضوء عليها34.

ويبّلغ املراهقون عن جمموعة من املخاوف بشأن ارتباطهم بالتكنولوجيات الرقمية. وهي تشمل خماوف السالمة 
على اإلنرتنت اليت تناقش عادة كمخاوف التفاعل مع الغرباء على اإلنرتنت، والنفاذ إىل حمتوى غري الئق، أو التعرض 

Katrin Mueller-Johnson، وManuel P. Eisner، وIngrid Obsuth، "اإليذاء اجلنسي للشباب ذوي اإلعاقة اجلسدية: فحص معدالت   30

 االنتشار وعوامل اخلطر واحلماية،" جملة العنف بني األشخاص 29، العدد رقم 17 (نوفمرب 2014): 3206-3180، 
.h�ps:�� doi .org� 10 .1177� 0886260514534529

Richard L Bruno، "املعجبون واملتظاهرون واملتمنون: حالتان من اضطراب اإلعاقة املفتعلة"، احلالة اجلنسية وحالة اإلعاقة 15، العدد رقم   31

.h�ps:�� link .springer .com� content� pdf� 10 .1023� A: 1024769330761 .pdf ،18 :(1997) 4
اليونيسيف، "خصوصية الطفل يف عصر الويب 2.0 و3.0: التحديات والفرص املتاحة للسياسة العامة،" ورقة مناقشة إنوشنيت    32 

h�ps:�� www .unicef -irc .org�   ،2020 2003-2017 (اليونيسيف، مركز البحوث – إنوشنيت)، مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير 
.publica�ons� pdf� Child _privacy _challenges _opportuni�es .pdf

لالطالع على املبادئ التوجيهية بشأن هذه احلقوق، انظر املادة 9 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن إمكانية النفاذ واملادة 21   33

بشأن حرية التعبري والرأي واحلصول على املعلومات.
Amanda Third وآخرون، "حقوق األطفال يف العصر الرقمي" (ملبورن: Young and Well Coopera�ve Research Centre، سبتمرب   34

.h�p:�� www .uws .edu .au� _ _data� assets� pdf _file� 0003� 753447� Childrens -rights -in -the -digital -age .pdf ،(2014

https://doi.org/10.1177/0886260514534529
https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/A:1024769330761.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Child_privacy_challenges_opportunities.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Child_privacy_challenges_opportunities.pdf
http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/753447/Childrens-rights-in-the-digital-age.pdf
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للربامج الضارة أو الفريوسات – يف حني تتعلق املخاوف األخرى مبوثوقية نفاذهم إىل التكنولوجيا؛ وتدخل اآلباء 
يف حياهتم "اخلاصة" على اإلنرتنت؛ وإملامهم باملهارات الرقمية35.

ُيظهر البحث الذي أجرته شبكة "EU Kids Online" أن املواد اإلباحية واحملتوى العنيف يتصدران اهتمامات األطفال 
على اإلنرتنت يف أوروبا. وعمومًا، يبدو أن الفتيان أكثر انزعاجًا من العنف، يف حني أن الفتيات أكثر اهتمامًا 
باملخاطر املرتبطة باالتصال36. والقلق بشأن املخاطر أعلى بني األطفال من البلدان ذات "االستخدام العايل، اخلطورة 

العالية".

ويف أمريكا الالتينية، أظهرت مشاورات األطفال أن فقدان اخلصوصية، والعنف والتحرش هي الشواغل الرئيسية37. 
وأبلغ األطفال عن قيام أشخاص ال يعرفوهنم باالتصال هبم – وهذا هو احلال بشكل خاص عند ممارسة األلعاب 
على اإلنرتنت. ويف مثل هذه احلاالت، يبدو أن االسرتاتيجية الرئيسية هي عدم التفاعل مع الشخص و�أو منعه من 
الدخول. وتواجه الفتيات مضايقات يف وسائل التواصل االجتماعي منذ سن مبكرة. ويتمّكن من التغلب على هذه 
األشكال من العنف من تلقاء أنفسهن، من خالل منع املستعملني من الدخول، وتغيري إعدادات اخلصوصية. ويصدر 
التحرش من املستعملني الذين ال يتحدثون اإلسبانية يف بعض األحيان، لكنهم يتمكنون من إرسال صور هلم، وطلب 

الصداقة، والتعليق على تدويناهتم. وأبلغ بعض الفتيان عن تلقي مثل هذه الطلبات.

ويف أجزاء كثرية من العامل، يفهم األطفال جيدًا املخاطر اليت يواجهوهنا على اإلنرتنت38. وقد أظهرت األحباث أن 
غالبية األطفال قادرون على التمييز بني التسلط السيرباين من املزاح واملضايقة على اإلنرتنت، مدركني أن التسلط 

السيرباين له بعد عام ويهدف إىل إحلاق الضرر39.

Amanda Third وآخرون، "صغار السن ويستعملون اإلنرتنت: وجهات نظر األطفال بشأن احلياة يف العصر الرقمي،" تقرير مصاحب عن   35

حالة األطفال يف العامل لعام 2017 (سيدين: جامعة سيدين الغربية، 2017). يلخص التقرير آراء 490 طفًال ترتاوح أعمارهم بني 10 و18 
عامًا من 26 بلدًا خمتلفًا، يتحدثون 24 لغة رمسية.

 ،EU Kids Online لندن: شبكة ،LSE .النتائج واألساليب والتوصيات :EU Kids Online (2014) شبكة .Livingstone, S  36 

.h�ps:�� lsedesignunit .com� EUKidsOnline� 
."Hablatam" ،Contectados al Sur network مبادرة  37

منذ عام 2016، جيري االحتاد مشاورات يف إطار مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت مع أصحاب املصلحة املعنيني باألطفال والبالغني بشأن   38

القضايا ذات الصلة مثل التسلط اإللكرتوين وحمو األمية الرقمية وأنشطة األطفال على اإلنرتنت.
اليونيسيف، "التقرير املقارن العاملي لألطفال على اإلنرتنت (2019)."  39

https://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/
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اإلعداد السرتاتيجية وطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت  3
لدى وضع اسرتاتيجية وطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت لتعزيز سالمة األطفال والشباب على اإلنرتنت، يتعني 
على احلكومات ومؤسسات وضع السياسات الوطنية حتديد أفضل املمارسات والعمل مع أصحاب املصلحة الرئيسني.

لدورهم  تفصيلي  بيان  مع  النموذجيني  املصلحة  الفاعلة وأصحاب  اجلهات  الضوء على  التالية  األقسام  وتسلط 
ومسؤولياهتم فيما يتعلق حبماية األطفال على اإلنرتنت.

اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة  1.3

الفاعلة  اجلهات  اليت متثل كًال من هذه  املناسبة  واملنظمات  األفراد واجلماعات  السياسات حتديد  لواضعي  ميكن 
وأصحاب املصلحة يف نطاق اختصاصهم. وتقدير كل نشاط من أنشطتهم احلالية واملخطط هلا واحملتملة أمر مهم 

ألي تنسيق وتوجيه وطنيني السرتاتيجيات محاية األطفال على اإلنرتنت.

األطفال وصغار السن

أثبت األطفال وصغار السن يف كل أحناء العامل أهنم يستطيعون التكيف مع التكنولوجيات اجلديدة بسهولة كبرية 
واستعماهلا. وتتزايد أمهية اإلنرتنت يف املدارس باعتبارها ساحة يقوم فيها األطفال وصغار السن بالعمل واللعب 

واالتصال.

ووفقًا ألحدث تقرير صادر عن حتالف صندوق الطفل، يعتقد 18,1 يف املائة من األطفال الذين أجريت معهم 
مقابالت أن األشخاص الذين حيكمون يعملون على محايتهم. ومن املهم أن يتعامل واضعو السياسات مع األطفال 

يف هذا الصدد مع االعرتاف حبقهم يف االستماع إليهم (املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل).

ولكي يكون مبقدور واضعي السياسات محاية األطفال، ينبغي هلم أن يوحدوا تعريف الطفل يف مجيع الوثائق القانونية. 
وينبغي أن يكون الطفل بأنه أي شخص دون سن 18 عامًا. وهذا يتفق مع املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
الطفل (UNCRC) اليت تنص على أن "الطفل يعين كل إنسان دون سن 18 عامًا". وينبغي أال ُيسمح للشركات بأن 
تعامل كشخص بالغ، أي شخص دون سن 18 عامًا ولكنه من الناحية القانونية كبري مبا يكفي للموافقة على معاجلة 
البيانات. وال ُيربَّر هذا التعريف الضيق بأي دليل على مراحل مناء الطفولة. إنه يقوض حقوق الطفل ويهدد سالمة 

األطفال.

ويف حني قد يبدو العديد من األطفال واثقني يف استعمال التكنولوجيا، يشعر الكثريون بعدم األمان40 ولديهم العديد 
من املخاوف فيما يتعلق باإلنرتنت41.

إذ يفتقر األطفال وصغار السن إىل خربة العامل الواسع وهو ما جيعلهم يف مركز ضعف إزاء جمموعة من املخاطر. 
ومن حقهم توقع املساعدة واحلماية. ومن املهم أن نذكر أن اخلربة باإلنرتنت أو أيضًا التكنولوجيات اجلديدة لن 
تكون بنفس القدر بني مجيع األطفال وصغار السن. وبعض األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الناشئة عن اإلعاقة 

 ،Save Voices Big Dreams، 2019 "،حتالف صندوق األطفال، العنف ضد األطفال كما أوضحه األطفال  40 

.h�ps:�� childfundalliance .org� zdocs� a9357061 -749f -4ebf -a1e9 -b1aee81cb216� SVBD -THE _REPORT -digital .pdf
جملس أوروبا، "إنه عاملنا: آراء األطفال بشأن كيفية محاية حقوقهم يف العامل الرقمي،" تقرير بشأن مشاورات األطفال (جملس أوروبا، شعبة   41

h�ps:�� rm .coe .int� it -s -our -world -children -s -views -on -how -to -protect -their -rights -in -the  ،(2017 حقوق الطفل، أكتوبر
.-� 1680765dff

https://childfundalliance.org/zdocs/a9357061-749f-4ebf-a1e9-b1aee81cb216/SVBD-THE_REPORT-digital.pdf
https://rm.coe.int/it-s-our-world-children-s-views-on-how-to-protect-their-rights-in-the-/1680765dff
https://rm.coe.int/it-s-our-world-children-s-views-on-how-to-protect-their-rights-in-the-/1680765dff
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اجلسدية أو غريها من أشكال اإلعاقة قد يكونون أكثر ضعفًا بصورة خاصة على اإلنرتنت وهلذا سيتطلبون دعمًا 
إضافيًا.

وقد أظهرت الدراسات االستقصائية باستمرار أن هناك اختالفًا كبريًا بني أفكار الكبار عما يفعله األطفال وصغار 
السن على اإلنرتنت وبني ما يفعلونه فعًال. وقال نصف مجيع األطفال الذين مشلتهم الدراسة االستقصائية إن البالغني 
يف بلدهم ال يستمعون إىل رأيهم بشأن القضايا اليت هتمهم42. وهلذا السبب، سيكون من املهم يف أي ترتيبات ُتتخذ 
على الصعيد الوطين لصياغة سياسة يف هذا املجال، أن تتم كفالة وجود آليات مالئمة لتمكني مجيع األطفال والشباب 

من التعبري عن أنفسهم وإيالء االعتبار لتجارهبم امللموسة يف استعمال التكنولوجيا.

اآلباء واألوصياء واملربون

يقضي اآلباء واألوصياء واملربون معظم الوقت مع األطفال. وينبغي أن يتلقوا التعليم يف جمال حمو األمية الرقمية 
لفهم البيئة اإللكرتونية والتمكن من محاية األطفال وتعليمهم كيفية محاية أنفسهم.

وتقع على عاتق املؤسسات التعليمية مسؤولية خاصة يف تعليم األطفال طريقة البقاء يف وضع أكثر أمنًا على اإلنرتنت، 
سواء أكانوا يستعملون اإلنرتنت يف املدرسة أو يف املنزل أو يف أي مكان آخر، وينبغي أن يدرج واضعو السياسات 
يف املناهج الدراسية الوطنية برامج اإلملام باملعارف الرقمية ابتداًء من سن مبكرة جدًا (3 إىل 18 عامًا). وهذا من 
شأنه أن يتيح لألطفال القدرة على محاية أنفسهم، ومعرفة حقوقهم، وبالتايل استخدام اإلنرتنت كعنصر متكيين 

للمعرفة43.

وُيذكر واضعو السياسات بأن اآلباء واألوصياء سيمثلون يف كل احلاالت تقريبًا البداية والنهاية وأفضل خطوط 
الدفاع والدعم ألطفاهلم. ومع ذلك فعندما يتعلق األمر باإلنرتنت فإهنم قد يشعرون باحلرية إىل حد ما. وهنا أيضًا 
تستطيع املدارس أن تكون قناة هامة لالتصال باآلباء واألوصياء وتوعيتهم باملخاطر وباإلمكانات اإلجيابية الكثرية 
اليت تنطوي عليها التكنولوجيات اجلديدة. ومع ذلك، ينبغي أال تكون املدارس هي الطريق الوحيد املستعَمل للوصول 
إىل اآلباء واألوصياء. فمن املهم استعمال قنوات خمتلفة كثرية لتعظيم إمكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من اآلباء 
واألوصياء. وتؤدي الصناعة دورًا كبريًا هنا يف دعم مستخدميها أو عمالئها. وقد خيتار اآلباء واألوصياء إدارة 
نشاط أطفاهلم على اإلنرتنت والنفاذ إليه والتحدث مع الطفل حول السلوك الصحيح واستخدام التكنولوجيات 
وفهم ما يفعله الطفل على اإلنرتنت حبيث تدمج احملادثة العائلية التجارب على اإلنرتنت وخارجه كتجربة واحدة.

وإن اآلباء واألوصياء حباجة أيضًا إىل أن يكونوا مثاًال جيدًا ألطفاهلم فيما يتعلق بكيفية استخدام أجهزهتم والتصرف 
بطريقة مناسبة على اإلنرتنت.

وينبغي تذكري واضعي السياسات بضرورة استشارة اآلباء ومقدمي الرعاية للحصول على آرائهم وخرباهتم وفهمهم 
حلماية أطفاهلم على اإلنرتنت.

وأخريًا، ميكن لواضعي السياسات، باالشرتاك مع املؤسسات العامة األخرى، أن يقوموا حبمالت توعية عامة، مبا 
يف ذلك لآلباء ومقدمي الرعاية واملربني. وميكن للمكتبات العامة واملراكز الصحية وحىت مراكز التسوق وغريها 
من مراكز البيع بالتجزئة الكربى أن توفر أمكان ميكن الوصول إليها لعرض معلومات عن السالمة اإللكرتونية 

حتالف صندوق األطفال، "العنف ضد األطفال كما أوضحه األطفال."  42

اليونيسيف، "دليل السياسات بشأن األطفال والتوصيلية الرقمية" (خمترب السياسات والبيانات والبحوث والسياسات، صندوق األمم املتحدة   43

h�ps:�� www .unicef .org� esa� media� 3141� file� PolicyLab -Guide -DigitalConnec�vity -Nov .6 .18  ،(2018 للطفولة، يونيو
.-lowres .pdf

https://www.unicef.org/esa/media/3141/file/PolicyLab-Guide-DigitalConnectivity-Nov.6.18-lowres.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/3141/file/PolicyLab-Guide-DigitalConnectivity-Nov.6.18-lowres.pdf


24

 مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

واملهارات الرقمية. وعند تنفيذ هذه املهمة، ينبغي أن تضمن احلكومات احلياد يف املشورة املقدمة، وأن تكون خالية 
من أي مصلحة خاصة، وتغطي جمموعة واسعة من القضايا داخل الفضاء الرقمي.

الصناعة

الصناعة هي واحدة من أصحاب املصلحة الرئيسني يف النظام اإليكولوجي علمًا أن القطاع ميتلك املعرفة التكنولوجية 
اليت يتعني على واضعي السياسات معاجلتها وفهما من أجل وضع اإلطار القانوين. ومن مث، من األساسي أن يقوم 

واضعو السياسات بإشراك الصناعة يف عملية صياغة قوانني محاية األطفال على اإلنرتنت.

وعالوًة على ذلك، من املهم تشجيع الصناعة على دمج هنج السالمة من خالل التصميم يف أعماهلا عند تطوير 
التكنولوجيا اجلديدة. ومن الواضح أن الشركات اليت تقوم بطوير أو تقدمي منتجات وخدمات التكنولوجيا ينبغي 

أن تساعد مستخدميها على فهم طريقة عمل هذه املنتجات واخلدمات واستعماهلا استعماًال آمنًا ومالئمًا.

وتضطلع الصناعة أيضًا مبسؤولية كربى يف املساعدة على تعزيز الوعي جبدول أعمال السالمة على اإلنرتنت، وخاصة 
لألطفال وصغار السن وآبائهم أو أوصيائهم بل للمجتمع الواسع أيضًا. ومن خالل املشاركة هبذه الطريقة، سوف 
يتعلم أصحاب املصلحة يف الصناعة املزيد عن شواغل أصحاب املصلحة اآلخرين واملخاطر واألضرار اليت يتعرض 
هلا املستعملون النهائيون. وبناًء على هذه املعرفة، ميكن للصناعة أن تقوم بتصحيح املنتجات واخلدمات وحتديد 

املخاطر يف مرحلة التطوير.

متهد التطورات األخرية يف جمال الذكاء االصطناعي الطريق أمام الصناعة لبناء ضوابط وتوازنات أكثر قوة بكثري 
لتحديد املستعمل وتزويد األطفال ببيئة مؤاتية للسلوك اإلجيايب على اإلنرتنت. وميكن أن تشكل هذه التطورات 

أيضًا خماطر جديدة على األطفال. 

ويف بعض البلدان، ختضع اإلنرتنت إلطار التنظيم الذايت أو التنظيم املشرتك. ومع ذلك، فإن بعض البلدان تنظر يف 
تنفيذ أو نفذت بالفعل أطرًا قانونية وتنظيمية مبا يف ذلك التزامات الشركات بالكشف عن الضرر ضد األطفال من 

املنصات أو اخلدمات وحظره و�أو إزالته، فضًال عن توفري طرق إبالغ واضحة والنفاذ إىل الدعم.

جمتمع الباحثني واملنظمات غري احلكومية

يف داخل املجتمعات واألجزاء األخرى من جمتمع الباحثني سيوجد على األرجح جمموعة من األكادمييني والعلماء 
من أصحاب االهتمام املهين واملعرفة التفصيلية باجلوانب االجتماعية والتقنية لإلنرتنت وأثرها. وميكن أن يكون 
هؤالء مصدرًا قيمًا من ناحية مساعدة احلكومات الوطنية وصانعي السياسات الوطنيني يف صياغة االسرتاتيجيات 
اليت تستند إىل حقائق ملموسة وأدلة قوية. ويستطيعون أيضًا العمل باعتبارهم اجلانب الفكري املقابل للمصاحل 

التجارية اليت ميكن أن تكون يف بعض األحيان قصرية األجل وذات مسة جتارية غالبة.

وباملثل، يوجد داخل جمتمع املنظمات غري احلكومية (NGO) جمموعة من اخلربات واملعلومات اليت ميكن أن تكون 
مصدرًا قيمًا يف الوصول إىل األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية واملربني أو تقدمي اخلدمات هلم للمساعدة يف تعزيز 

جدول أعمال السالمة على اإلنرتنت، وبشكل أعم الدفاع عن املصلحة العامة.

سلطات إنفاذ القانون

من األمور احملزنة أن التكنولوجيا رغم روعتها جذبت أيضًا اهتمام العناصر اإلجرامية واملعادية للمجتمع. وقد أدَّت 
اإلنرتنت إىل زيادة كبرية يف تداول مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وغريها من األضرار على اإلنرتنت. وقد 
استخدمت الذئاب اجلنسية اإلنرتنت إلقامة االتصال األوَّيل باألطفال وإغرائهم للدخول يف أشكال ضارة جدًا من 
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االتصاالت سواء على اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت. والتسلُّط واألشكال األخرى من املضايقات ميكن أن تلحق 
ضررًا كبريًا حبياة األطفال وقد مهَّدت اإلنرتنت سبيًال جديدًا حلدوث ذلك.

القوانني مشاركة كاملة يف أي اسرتاتيجية شاملة  إنفاذ  وهلذه األسباب سيكون من اجلوهري أن يشرتك جمتمع 
للمساعدة على حتويل اإلنرتنت إىل مكان آمن لألطفال وصغار السن. وحيتاج موظفو إنفاذ القوانني تدريبًا مالئمًا 
إلجراء التحقيقات يف اجلرائم املتصلة باإلنرتنت ضد األطفال وصغار السن. وحيتاجون إىل احلصول على املستوى 
معة من  الصحيح من املعارف التقنية والنفاذ إىل مرافق الطب الشرعي لتمكينهم من استخراج وتفسري البيانات املتجِّ

احلواسيب أو من اإلنرتنت يف أقل وقت.

ومن املهم جدًا باإلضافة إىل ذلك أن تقيم وكاالت إنفاذ القوانني آليات واضحة لتمكني األطفال وصغار السن، 
أو أي فرد من اجلمهور، من التبليغ عن أي حوادث أو انشغاالت قد تساورهم بشأن سالمة األطفال أو صغار 
السن على اإلنرتنت. وقد أنشأت بلدان كثرية خطوطًا ساخنة، على سبيل املثال، لتسهيل التبليغ عن مواد االعتداء 
صة مشاهبة لتسهيل التبليغ عن األنواع األخرى من املشاكل، مثل التسلُّط.  اجلنسي على األطفال، وتوجد آليات خمصَّ
وينبغي لواضعي السياسات العمل مع الرابطة الدولية للخطوط الساخنة لإلنرتنت (INHOPE)، ودعمهم يف تقييم 
ومعاجلة التقارير املتعلقة مبواد االعتداء اجلنسي على األطفال واالستفادة من مساعدة INHOPE املقدمة إىل املنظمات 
حول العامل إلنشاء خط ساخن حيث ال يوجد. وينبغي لواضعي السياسات ضمان وجود قنوات اتصال مفتوحة 
بني وكاالت إنفاذ القوانني وأصحاب املصلحة اآلخرين. ووكاالت إنفاذ القوانني هي املصدر األول ملواد االعتداء 
اجلنسي على األطفال اليت يتم مصادرهتا داخل احلدود الوطنية. وينبغي إقامة عملية لفحص هذه املواد من أجل 
حتديد ما إذا كان من املمكن تعيني الضحايا احملليني. وإذا مل يكن ذلك ممكنًا فينبغي نقل املادة إىل اإلنرتبول إلدراجها 
يف قاعدة بيانات االستغالل اجلنسي لألطفال (ICSE). ومبا أنه هتديد عاملي، جيب على واضعي السياسات ضمان 
التعاون الدويل بني وكاالت إنفاذ القوانني يف مجيع أحناء العامل. وهذا من شأنه أن يقلل من وقت العمليات الرمسية 

ويسمح للوكالء باحلصول على استجابة أسرع.

اخلدمات االجتماعية

ح، يف حالة تعرُّض األطفال أو صغار السن للضرر أو االعتداء على اإلنرتنت، وذلك مثًال بنشر  سيكون من املرجَّ
صورة غري مالئمة أو غري قانونية، أهنم سيحتاجون إىل نوع متخصص وطويل األجل من الدعم أو املشورة. وقد 
تكون هناك أيضًا حاجة إىل اخلدمات االلتفافية واملمارسات اإلصالحية من أجل اجلناة، وال سيما اجلناة الشباب 
اخلدمات  داخل  العاملون  واملهنيون  اإلنرتنت.  أو خارج  اإلنرتنت  اإلساءة على  أيضًا ضحايا  الذين رمبا كانوا 
االجتماعية حيتاجون إىل تدريب مالئم ليتمكنوا من تقدمي هذا النوع من الدعم. وينبغي تقدمي الدعم من خالل 

قنوات على اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت.

خدمات الرعاية الصحية

ينبغي أن تغطي اخلطة األساسية للرعاية على الصعيد الوطين خدمة الرعاية الصحية الالزمة بعد أي حالة من حاالت 
العنف ضد الطفل. وينبغي ملؤسسات الرعاية الصحية أن تقوم باإلبالغ اإللزامي عن حاالت االعتداء. وينبغي أن 
يكون املهنيون يف جمال الرعاية الصحية جمهزين ومطلعني على حنو مناسب حىت يتمكنوا من دعم األطفال يف هذا 

الصدد. وينبغي أن متتد خدمات الرعاية الصحية لتشمل دعم الصحة العقلية لألطفال ورفاههم.
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الوزارات احلكومية

ستقع محاية األطفال على اإلنرتنت ضمن اختصاص عدد من الوزارات احلكومية ومن املهم إشراك مجيع هذه اجلهات 
من أجل أي اسرتاتيجية وخطة عمل وطنيتني ناجحتني. وقد تشمل هذه اجلهات ما يلي:

الشؤون الداخلية  •
الصحة  •
التعليم  •
العدالة  •

التكنولوجيا الرقمية�املعلومات  •
اهليئات التنظيمية  •

اهليئات التنظيمية هي يف أفضل وضع للمسامهة يف دور املراقب واحملاسب بالتعاون مع املؤسسات احلكومية. وقد 
تشمل اهليئات التنظيمية املعنية حبماية الوسائط والبيانات.

(Wifi) مشغلو شبكات النطاق العريض والشبكات املتنقلة وشبكات النفاذ الالسلكي

ميكن للمشغلني الكشف عن احملتوى غري القانوين وحجبه واإلبالغ عنه داخل شبكتهم وتوفري أدوات وخدمات 
وإعدادات مالئمة لألسرة كي يستخدمها اآلباء يف اختيار كيفية إدارة نفاذ أطفاهلم. ومن املهم أن يكفل مقدمو 

اخلدمات بنفس القدر احرتام احلريات املدنية واخلصوصية.

حقوق الطفل

ميكن أن تضطلع مؤسسات حقوق اإلنسان املستقلة املعنية باألطفال دورًا حامسًا يف ضمان محاية األطفال على 
اإلنرتنت. ورغم اختالف والياهتا، فإن هذه املؤسسات غالبًا ما تؤدي وظائف تتمثل فيما يلي: 

مراقبة تأثري القانون والسياسات واملمارسات على محاية حقوق الطفل؛  •
تعزيز تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين؛  •

التحقيق يف انتهاكات حقوق الطفل؛  •
تقدمي اخلربة يف جمال حقوق الطفل إىل احملاكم؛  •

ضمان االستماع إىل آراء األطفال بشأن املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم، مبا يف ذلك وضع القوانني   •
والسياسات ذات الصلة؛

تعزيز فهم اجلمهور حلقوق الطفل ووعيه هبا؛  •
االضطالع مببادرات التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان.  •

ومن املهم إدراج التشاور املباشر مع األطفال كحق من حقوقهم حتت املادة 12 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
املعنية  اإلنسان  املستقلة حلقوق  للمؤسسات  والتعليمية  والتوعوية  والتحقيقية  االستشارية  الوظائف  وإن  الطفل. 
باألطفال كلها ذات صلة ملنع الضرر الذي ميكن أن يتعرض له األطفال على اإلنرتنت والتصدي له. ولذلك، ينبغي 
أن تكون هذه املؤسسات يف صميم تطوير هنج شامل قائم على احلقوق لتعزيز األطر القانونية والتنظيمية والسياساتية 
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اليت حتكم محاية األطفال على اإلنرتنت، مبا يف ذلك التشاور املباشر مع األطفال كحق من حقوقهم مبوجب املادة 
12 من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

ويف اآلونة األخرية، كانت هناك أيضًا أمثلة على واليات قضائية َأدخلت أو تنظر يف إدخال وكاالت حكومية ذات 
والية حمددة لدعم حقوق الطفل على اإلنرتنت، مبا يف ذلك محايته من العنف أو األذى. وحيثما ُوجدت هذه 
الوكاالت، ينبغي أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا باجلهود الرامية إىل تعزيز االستجابة حلماية األطفال على اإلنرتنت على 

الصعيد الوطين.

االستجابات احلالية حلماية األطفال على اإلنرتنت  2.3

لقد مت تطوير العديد من املبادرات للعمل على الصعيدين الوطين والدويل يف مواجهة األمهية املتزايدة لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف حياة األطفال يف مجيع أحناء العامل واملخاطر املالزمة للصغار يف جمتمعاتنا.

النماذج الوطنية

وعلى الصعيد الوطين، ينبغي تسليط الضوء على عدة تشريعات باعتبارها تغطي جوانب مهمة من إطار شامل 
حلماية األطفال على اإلنرتنت. وتشمل على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية (AVMSD) (روجع يف 2018، االحتاد األورويب)  •
الالئحة العامة حلماية البيانات ((GDPR) (2018، االحتاد األورويب)  •

حدثت تطورات مبتكرة يف االستجابة التنظيمية واملؤسسية للدول األعضاء للتهديدات اليت هتدد سالمة األطفال 
على اإلنرتنت ورفاههم. وال توجد طريقة واحدة للرد على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال والتسلط السيرباين 
واألضرار األخرى اليت يواجهها األطفال على اإلنرتنت، ولكن من اجلدير باملالحظة أنه كانت هناك هنج جديدة 

ُجربت يف السنوات املاضية القليلة.

قانون التصميم املناسب للعمر (2019، اململكة املتحدة)

يف أوائل عام 2019، نشر مكتب مفوض املعلومات مقرتحات بشأن "قانون التصميم املناسب للعمر" لتعزيز محاية 
األطفال على اإلنرتنت. ويتمحور القانون املقرتح حول مصاحل الطفل الفضلى على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية 
األمم املتحدة حلقوق الطفل، وحيدد عدة توقعات للصناعة. ويشمل تدابري صارمة للتحقق من العمر، وإيقاف تشغيل 
خدمات املوقع افرتاضيًا لألطفال، وتدابري للصناعة لكي جتمع وحتتفظ فقط باحلد األدىن من البيانات الشخصية 

لألطفال، وللمنتجات لكي تكون آمنة حسب التصميم وللتفسريات لكي تكون مناسبة للعمر وقابلة للنفاذ.

قانون االتصاالت الرقمية الضارة (روجع يف 2017، نيوزيلندا)

التسلط  السيرباين جرمية حمددة ويركز على نطاق واسع من األضرار، من  قانون عام 2015 من االعتداء  جعل 
السيرباين إىل إنتاج املواد اإلباحية ألغراض االنتقام. ويهدف إىل ردع االتصال الرقمي الضار ومنعه وتقليله، مما 
جيعل من غري القانوين نشر اتصال رقمي بقصد التسبب يف ضائقة عاطفية خطرية لشخص آخر، وحيدد سلسلة من 
10 مبادئ لالتصال. وميّكن املستعملني من تقدمي شكاوى إىل منظمة مستقلة يف حال انتهاك هذه املبادئ أو التقدم 

بطلب احلصول على أوامر من احملكمة ضد صاحب االتصال أو مضيفه إذا مل ُحتل املسألة.
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وكالة eSafety Commissioner (2015، أسرتاليا)

تعد eSafety Commissioner أول وكالة حكومية يف العامل مكرسة على وجه التحديد للسالمة على اإلنرتنت. 
وقد تأسست eSafety يف 2015 وهلا دور تشريعي لقيادة وتنسيق وتثقيف وتقدمي املشورة بشأن قضايا السالمة 
 eSafety على اإلنرتنت لضمان حصول مجيع األسرتاليني على جتارب آمنة وإجيابية ومتكينية على اإلنرتنت. وتدير
خمططات حتقيق تركز على جمموعة من األضرار مبا يف ذلك التسلط السيرباين اخلطري إزاء األطفال واالعتداء على 
الالزمة ملعاجلة الشكاوى أو  التحقيق واختاذ اإلجراءات  الوكالة بسلطة  أساس الصور واحملتوى احملظور. وتتمتع 
التقارير اليت تنطوي على هذه األنواع من األضرار – مبا يف ذلك، يف بعض احلاالت، سلطة إصدار إشعارات لألفراد 
وللخدمات على اإلنرتنت إلزالة املواد. وإىل جانب سلطاهتا يف جمال التحقيق، تعتمد eSafety هنجًا جمتمعيًا شامًال، 
يستند إىل املبادرات والتدخالت االجتماعية والثقافية والتكنولوجية. وتوفر اجلهود الوقائية واحلمائية واالستباقية اليت 

تبذهلا هنجًا شامًال للسالمة على اإلنرتنت.

النماذج الدولية

وعلى الصعيد الدويل وعرب الوطين، أصدر خمتلف أصحاب املصلحة توصيات ومعايري. وتستند هذه املبادئ التوجيهية 
إىل عمل اجلهود التالية:

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال 
يف البغاء واملواد اإلباحية.

املبادئ التوجيهية الصادرة عن جملس أوروبا بشأن احرتام حقوق الطفل ومحايتها وإعماهلا يف البيئة الرقمية44.

ُتوجه املبادئ التوجيهية إىل مجيع الدول األعضاء يف جملس أوروبا، بغرض مساعدة الدول األعضاء وغريها من 
أصحاب املصلحة املعنيني يف جهودهم الرامية إىل اعتماد هنج اسرتاتيجي شامل لتعظيم النطاق الكامل حلقوق األطفال 
يف البيئة الرقمية. ومن بني املواضيع العديدة اليت يتم تناوهلا محاية البيانات الشخصية، وتوفري حمتوى مالئم لألطفال 
يتناسب مع قدراهتم املتطورة، وخطوط املساعدة واخلطوط الساخنة، والضعف واملرونة، إىل جانب دور املؤسسات 
التجارية ومسؤوليتها. وباإلضافة إىل ذلك، تدعو املبادئ التوجيهية إىل االخنراط مع األطفال مبا يف ذلك يف عمليات 
صنع القرار، لضمان أن تعاجل السياسات الوطنية التطورات يف البيئة الرقمية على حنو كاٍف. واملبادئ التوجيهية 
الوثيقة، فضًال عن كتيب  بنسخة مالئمة لألطفال من  لغة. وستكون مشفوعة  بتسع عشرة (19)  متاحة حاليًا 

لواضعي السياسات، سيوفر تدابري ملموسة بشأن كيفية تنفيذ املبادئ التوجيهية.

جملس أوروبا – اتفاقية النزاورت

إن اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني (اتفاقية النزاروت) تتطلب من الدول 
تقدمي استجابة شاملة للعنف اجلنسي ضد األطفال من خالل "هنج 4ps": الوقاية واحلماية واملقاضاة وتعزيز التعاون 
الوطين. وقد أوضحت جلنة األطراف يف اتفاقية محاية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ("جلنة النزاروت") 
تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، من خالل اعتماد عدد من الوثائق. وهي: رأي بشأن صور و�أو مقاطع 
فيديو جنسية موحية أو صرحية لألطفال، ينشئها األطفال ويتقامسوهنا ويتلقوهنا (6 يونيو 2019)؛ ورأي تفسريي 
بشأن انطباق اتفاقية النزاروت على اجلرائم اجلنسية ضد األطفال امليّسرة من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات 
يتناول اإلعالن عن مواد أو صور لالعتداء اجلنسي على  واالتصاالت (12 مايو 2017)؛ وإعالن بشأن الويب 

جملس أوروبا (2020)، البيئة الرقمية، h�ps:�� www .coe .int� en� web� children� the -digital -environment. املبادئ التوجيهية الصادرة   44

عن جملس أوروبا بشأن احرتام حقوق الطفل يف البيئة الرقمية ومحايتها وإعماهلا هي أول جمموعة من املعايري تعتمدها هيئة حكومية دولية 
.(2018 ،CM/Rec)

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201
https://www.coe.int/en/web/children/the-digital-environment
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األطفال أو أي جرائم أخرى منصوص عليها وفقًا التفاقية النزاروت (16 يونيو 2016)؛ ورأي بشأن املادة 23 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  من خالل  األطفال ألغراض جنسية  استدراج  النزاروت –  اتفاقية  من 
(االستمالة). وتضطلع جلنة النزاروت برصد تنفيذ االتفاقية: وتركز جولتها الثانية من الرصد املواضيعي على محاية 
األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني امليّسرين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: سُينشر تقرير عن جولة 
الرصد يف 2020. ويف 2019، كان هناك 46 دولة طرفًا يف االتفاقية مبا فيها تونس – أول دولة غري عضو تنضم 

إىل االتفاقية.

املبادئ التوجيهية األخرى الصادرة عن جملس أوروبا

تساهم املبادئ التوجيهية واألدوات األخرى الصادرة عن جملس أوروبا يف جمموعة قوانني إلطار شامل يستهدف 
مجيع أصحاب املصلحة. وتتضمن اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية التزامات على األطراف لتجرمي جمموعة 
من اجلرائم املتعلقة مبواد االعتداء اجلنسي على األطفال: وقد صادق عليها حاليًا 64 دولة طرفًا. ويركز جملس أوروبا 
على مجلة أمور منها متكني األطفال ومن حوهلم من التنقل يف املجال الرقمي بأمان. ويتم الرتويج هلذا من خالل 
األدوات التعليمية، مبا يف ذلك دليل التثقيف يف جمال اإلنرتنت املنقح بالكامل (2017)، وكتيب تعليم املواطنة الرقمية 
(2019) وكتيبات موجهة لآلباء (اآلباء يف العصر الرقمي – توجيه اآلباء حلماية األطفال على اإلنرتنت من االستغالل 
واالعتداء اجلنسيني (2017)؛ واملواطنة الرقمية... وطفلك – ما حيتاج كل والد إىل معرفته والقيام به (2019). 
وأخريًا أجرى جملس أوربا أحباثًا استشارية مع األطفال فيما يتعلق حبقوقهم يف البيئة الرقمية – إنه عاملنا: آراء 
األطفال بشأن كيفية محاية حقوقهم يف البيئة الرقمية (2017) وأجرى بعضًا من األحباث االستشارية اليت تركز على 
جتارب األطفال ذوي اإلعاقة يف البيئة الرقمية – نقرتان إىل األمام ونقرة إىل اخللف: تقرير بشأن األطفال ذوي 

اإلعاقة يف البيئة الرقمية (2019) 

تقرير سالمة األطفال على اإلنرتنت

سالمة األطفال على اإلنرتنت: التقليل من خطر العنف، واالعتداء واالستغالل على اإلنرتنت + اإلعالن العاملي 
لسالمة األطفال على اإلنرتنت45.

توصيات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت (2012 � مراجعة يف 
2019-2020) وينبغي أيضًا تسليط الضوء على املبادرات الوطنية وعرب الوطنية األخرى باعتبارها تدعم التعاون 

الدويل واجلهود الوطنية املبذولة لوضع اسرتاتيجيات حلماية األطفال على اإلنرتنت. وهي كالتايل على سبيل املثال:

قاعدة البيانات الدولية بشأن صور االستغالل اجلنسي لألطفال

قوية  أداة  إنرتبول هي  تديرها  اليت   (ICSE DB) اجلنسي لألطفال  االستغالل  الدولية بشأن صور  البيانات  قاعدة 
لالستخبارات والتحقيقات تسمح للمحققني املتخصصني بتبادل البيانات مع زمالئهم يف مجيع أحناء العامل. وتستخدم 
قاعدة البيانات املتاحة من خالل نظام اإلنرتبول العاملي التصاالت الشرطة اآلمنة (املعروف باسم I-247)، برجميات 
متطورة ملقارنة الصور من إقامة روابط بني الضحايا واملعتدين واألماكن. ومتّكن قاعدة البيانات املستعملني املعتمدين 
القائمة، وحتميل  الفعلي – واستجواب املوجودات  الوقت  البيانات يف  النفاذ إىل قاعدة  البلدان األعضاء من  يف 
البيانات اجلديدة، وفرز املواد، وإزالة التعارض وإجراء التحليالت والتواصل مع خرباء آخرين يف مجيع أحناء العامل 

استجابة لالستفسارات املتعلقة بتحقيقات االستغالل اجلنسي لألطفال.

جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة (2019)، حالة النطاق العريض يف 2019: النطاق العريض كأساس للتنمية املستدامة،   45 

.h�ps:�� www .itu .int� dms _pub� itu -s� opb� pol� S -POL -BROADBAND .20 -2019 -PDF -E .pdf

https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee
https://www.coe.int/en/web/children/2nd-monitoring-round
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
https://edoc.coe.int/en/internet/7515-internet-literacy-handbook.html
https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/7851-digital-citizenship-education-handbook.html
https://edoc.coe.int/en/education-for-democratic-citizenship/7865-digital-citizenship-and-your-child-what-every-parent-needs-to-know-and-do.html
https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/7513-parenting-in-the-digital-age-parental-guidance-for-the-online-protection-of-children-from-sexual-exploitation-and-sexual-abuse.html
https://rm.coe.int/it-s-our-world-children-s-views-on-how-to-protect-their-rights-in-the-/1680765dff
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
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WePROTECT التحالف العاملي

التحالف العاملي WePROTECT (WPGA) هو حركة عاملية جتمع بني التأثري واخلربة واملوارد الالزمة لتغيري كيفية 
التعامل مع االستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت (OSCE) يف العامل. وهو شراكة بني احلكومات وشركات 
التكنولوجيا العاملية ومنظمات املجتمع املدين. وطبيعتها املتعددة أصحاب املصلحة فريدة من نوعها يف هذا املجال. 
وتتمثل رؤية التحالف العاملي WePROTECT يف حتديد ومحاية املزيد من الضحايا والقبض على املزيد من اجلناة، 

وإهناء االستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت.

واالستجابة  النموذجية  الوطنية  االستجابة  العناصر وحتديدًا  من  عددًا   WePROTECT العاملي  التحالف  يشمل 
االسرتاتيجية العاملية. وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف التذييل 3.

مؤشر سالمة األطفال على اإلنرتنت لعام 2020

مؤشر سالمة األطفال على اإلنرتنت (COSI) لعام 2020 ملعهد DQ هو أول منصة حتليلية يف الوقت الفعلي يف العامل 
ملساعدة الدول يف رصد حالة سالمة أطفاهلم على اإلنرتنت بشكل أفضل.

ويقوم املؤشر COSI على ست ركائز تشكل إطار مؤشر سالمة األطفال على اإلنرتنت. وتتعلق الركيزتان األوىل 
والثانية، املخاطر السيربانية واالستخدام الرقمي املنضبط، باالستخدام احلكيم للتكنولوجيا الرقمية. وتتعلق الركيزتان 
الثالثة والرابعة، الكفاءة الرقمية والتوجيه والتعليم، بالتمكني. وتتعلق الركيزتان األخريتان بالبنية التحتية، ومها ركيزتا 

البنية التحتية والتوصيلية.

أمثلة على االستجابات لألضرار على اإلنرتنت  3.3

التذييل 4 عدد من األمثلة على االستجابات لألضرار على اإلنرتنت. وتشمل هذه األمثلة االستجابات  يرد يف 
التعليمية والتشريعية وحتديد األضرار على اإلنرتنت. 

فوائد اسرتاتيجية محاية األطفال على اإلنرتنت   4.3

تنسيق القوانني

من األمور احملورية يف حتقيق األمن السيرباين العاملي أن تقوم مجيع البلدان باعتماد تشريعات مالئمة ضد سوء استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أغراض جنائية أو غريها من األغراض. ونظرًا ألن التهديدات ميكن أن تنشأ 
يف أي مكان يف العامل فإن التحديات تتسم بأهنا ذات نطاق دويل بطبيعتها وتتطلب تعاونًا دوليًا، ومساعدات يف 
التحقيقات وأحكامًا إجرائية وموضوعية مشرتكة. وهلذا فمن املهم أن تقوم البلدان بتنسيق أطرها القانونية ملكافحة 

اجلرمية السيربانية ومحاية األطفال على اإلنرتنت وتسهيل التعاون الدويل46.

وتتمثل إحدى اخلطوات الرئيسية إلحراز النجاح يف أي اسرتاتيجية وطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت يف صياغة 
تشريعات وطنية كافية وإقامة اُألطر القانونية املتصلة ألغراض اجلرمية السيربانية والعمل يف إطار هذا النهج على 
حتقيق التنسيق على الصعيد الدويل. ويتطلب ذلك أوًال وقبل كل شيء وجود األحكام القانونية اجلنائية املوضوعية 
الالزمة لتجرمي األفعال من قبيل الغش احلاسويب والنفاذ غري القانوين والتداخل يف البيانات وانتهاكات حقوق الطبع 
ومواد االعتداء اجلنسي على األطفال. ووجود أحكام يف املدونات اجلنائية املنطبقة على أفعال مشاهبة ترتكب يف 

جلنة النطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة (2019).  46
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العامل احلقيقي ال يعين أنه ميكن تطبيقها على األفعال املرتكبة عرب اإلنرتنت أيضًا. ولذلك تقوم ضرورة حيوية إىل 
إجراء حتليل دقيق للقوانني الوطنية اجلارية من أجل تعيني أي ثغرات حمتملة. وستكون اخلطوة التالية هي تعيني 
وحتديد اللغة التشريعية واملواد املرجعية اليت ميكن أن تساعد البلدان يف إقامة قوانني وقواعد إجرائية منّسقة. وميكن 
أن تستعمل البلدان هذه األدوات العملية من أجل صياغة إطار قانوين للجرمية السيربانية وما يتصل هبذا اإلطار من 
قوانني. وقد ظل االحتاد الدويل لالتصاالت يعمل مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني يف هذا االجتاه 

ويساهم مسامهة كبرية يف دعم التنسيق العاملي لقوانني اجلرمية السيربانية.

ونظرًا للوثرية السريعة لالبتكار التكنولوجلي، فقد مت طرح التنظيم الذايت واملشرتك كحلول حمتملة لتقادم التنظيم 
القائم وللعملية التشريعية املطولة. غري أنه لكي تكون فعالة، يتعني على املنظمني�واضعي السياسات أن حيددوا 
بوضوح بعض األهداف والتحديات املتعلقة حبماية األطفال على اإلنرتنت، وأن يضعوا عملية استعراض ومنهجية 
واضحتني لتقييم فعالية التنظيم الذايت والتنظيم املشرتك، ويف حالة فشل التنظيم الذايت والتنظيم املشرتك يف التصدي 
الذايت  التنظيم  تدابري  اعتماد  أيضًا  التحديات. وميكن  تلك  ملعاجلة  بدء عملية تشريعية رمسية  للتحديات احملددة، 
الناجحة تدرجييًا لتصبح قانونًا رمسيًا يف إطار العملية التشريعية لتصبح دعمًا قانونيًا ومتنع تراجع أو إهناء االلتزام 

ببعض املبادرات التنظيمية الذاتية.

التنسيق

ومن احملتمل أن تكون هناك بالفعل أنشطة وإجراءات قائمة، على نطاق جمموعة من اجلهات الفاعلة وأصحاب 
املصلحة، هتدف إىل محاية األطفال على اإلنرتنت ولكنها قد حتدث بشكل منفصل. إن فهم هذه األنشطة واإلجراءات 
أمر مهم فيما يتعلق مبراعاة اجلهود احلالية املبذولة لوضع االسرتاتيجية الوطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت. وستنسق 

االسرتاتيجية اجلهود وتوجهها من خالل املواءمة بني األنشطة احلالية واجلديدة على حد سواء. 
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توصيات بشأن األطر والتنفيذ  4
جيب على احلكومات أن تتصدى جلميع مظاهر العنف ضد األطفال يف البيئة الرقمية. ومع ذلك، فإن التدابري املتخذة 
حلماية األطفال يف البيئة الرقمية ينبغي أال تقيد دون مربر ممارسة حقوق أخرى، كاحلق يف حرية التعبري، أو احلق 
يف احلصول على املعلومات، أو احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. وبدًال من تقييد فضول األطفال الطبيعي وروح 
االبتكار لديهم خوفًا عليهم من مواجهة املخاطر على اإلنرتنت، من املهم االستفادة من سعة حيلة األطفال وتعزيز 

قدرهتم على املجاهبة عند استكشاف إمكانات البيئة الرقمية.

ويف الكثري من احلاالت، يرتكب أطفال آخرون أعمال العنف ضد األطفال. ويف هذه احلاالت، ينبغي للحكومات 
وينبغي  احليلولة دون جترميهم.  باألطفال، مع  الذي حلق  الضرر  هُنجًا إصالحية إلصالح  اإلمكان  قدر  تتبع  أن 
تطوير  مثل  له،  والتصدي  العنف  منع  واالتصاالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تشجع  أن  للحكومات 
التكنولوجيات واملوارد املتاحة لألطفال للنفاذ إىل املعلومات، ومنع املواد الضارة واإلبالغ عن حاالت العنف عند 

وقوعها47.

وملواجهة الوضع العاملي فيما خيص سالمة األطفال على اإلنرتنت، جيب على احلكومات أن تسّهل التواصل بني 
الكيانات ذات الصلة والتعاون بشكل علين للقضاء على الضرر الذي يلحق باألطفال على اإلنرتنت.

التوصيات اإلطارية  1.4

اإلطار القانوين  1.1.4

ينبغي للحكومات أن تقوم باستعراض إطارها القانوين وحتديثه عند الضرورة لدعم اإلعمال الكامل حلقوق الطفل 
يف البيئة الرقمية. وينبغي أن يتناول اإلطار القانوين الشامل التدابري الوقائية؛ وحظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال 
يف البيئة الرقمية؛ وتوفري سبل االنتصاف والتعايف وإعادة اإلدماج الفعالة للتصدي النتهاكات حقوق الطفل؛ وإنشاء 
اإلفالت من  املساءلة ملكافحة  وآليات  األطفال؛  احتياجات  تراعي  الشكاوى  للمشورة واإلبالغ وتقدمي  آليات 

العقاب48.

وينبغي أن تكون التشريعات حمايدة من الناحية التكنولوجية كلما أمكن ذلك، حىت ال تتآكل إمكانية تطبيقها بفعل 
التطورات التكنولوجية املستقبلية49.

والتعبئة  التوعية  مبادرات  مبا يف ذلك  تكميلية،  تدابري  احلكومات  تتخذ  أن  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  ويتطلب 
االجتماعية، وجهود ومحالت التعليم، وبناء قدرات املهنيني الذين يعملون مع األطفال ومن أجلهم.

ومن املهم أيضًا، عند وضع القانون املناسب، أن يوضع يف االعتبار أن األطفال ال يشكلون جمموعة متجانسة. وقد 
لديهم  الذين  األطفال  العمرية، وكذلك  الفئات  لألطفال من خمتلف  استجابات خمتلفة  إىل  هناك حاجة  تكون 

احتياجات حمددة أو الذين هم يف خطر متزايد للتعرض لألذى يف البيئة الرقمية أو من خالهلا.

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال إىل جملس   47

حقوق اإلنسان، A/HRC�31�20 (يناير 2016)، الفقرتان 103 و104.
املعلومات  تكنولوجيا  أدىن حد:  إىل  املخاطر  األطفال وتقليل  إمكانات  إطالق  األطفال،  بالعنف ضد  املعنية  العام  اخلاصة لألمني  لة  املمث  48

واالتصاالت، واإلنرتنت، والعنف ضد األطفال، 2014 (نيويورك: األمم املتحدة)، صفحة 55.
املعلومات  تكنولوجيا  أدىن حد:  إىل  املخاطر  األطفال وتقليل  إمكانات  إطالق  األطفال،  بالعنف ضد  املعنية  العام  اخلاصة لألمني  املمثلة   49

واالتصاالت، واإلنرتنت، والعنف ضد األطفال، 2014 (نيويورك: األمم املتحدة)، صفحة 64.
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وينبغي للحكومات أن هتيئ بيئة قانونية وتنظيمية واضحة وميكن التنبؤ هبا، تدعم الشركات وغريها من األطراف 
األخرى للوفاء مبسؤولياهتا يف محاية حقوق األطفال يف مجيع عملياهتا، يف الداخل واخلارج50.

وستكون اجلوانب التالية مفيدة لواضعي السياسات يف استعراض نطاق أي أطر قانونية وتوفري ما يلي:

استمالة األطفال أو أشكال أخرى من إغراء األطفال أو ابتزازهم أو إكراههم عن بعد على التصال اجلنسي   •
أو النشاط اجلنسي غري الالئقني؛ 

ضمان حيازة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وإنتاجها وتوزيعها، بغض النظر عن نية التوزيع؛  •
التحرش، أو التسلط، أو االعتداء أو خطاب الكراهية على اإلنرتنت؛  •

املواد اإلرهابية على اإلنرتنت؛  •
األمن السيرباين؛  •

جتسيد أن ما ُيعترب غري قانوين خارج اإلنرتنت يعترب أيضًا غري قانوين على اإلنرتنت.  •

األطر السياساتية املؤسسية  2.1.4

يتطلب ضمان إعمال حقوق األطفال يف البيئة الرقمية أن تقيم احلكومات التوازن بني تعظيم الفوائد اليت جينيها 
األطفال من استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتقليل املخاطر املرتبطة هبا إىل أدىن حد. وميكن حتقيق 
ذلك عن طريق إدراج تدابري حلماية األطفال على اإلنرتنت يف اخلطط الوطنية بشأن النطاق العريض51 ومن خالل 
وضع اسرتاتيجية منفصلة متعددة األوجه حلماية األطفال على اإلنرتنت. وينبغي أن يكون هذا الربنامج متكامًال 
أن يكّمل  ينبغي  أو حبماية األطفال، كما  قائمة ذات صلة حبقوق األطفال  أطر سياساتية  تام مع أي  على حنو 
السياسات الوطنية حلماية األطفال من خالل توفري إطار حمدد جلميع املخاطر واألضرار احملتملة اليت يتعرض هلا 

األطفال هبدف هتيئة بيئة رقمية آمنة وشاملة ومتكينية52.

وينبغي أن تضع احلكومات إطارًا تنسيقيًا وطنيًا مع والية واضحة وسلطة كافية لتنسيق مجيع األنشطة املتعلقة 
حبقوق الطفل ووسائط اإلعالم الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستويات الشاملة لعدة قطاعات 
والوطنية واإلقليمية واحمللية. وينبغي للحكومات أن تدرج أهدافًا حمددة زمنيًا وعملية شفافة لتقييم ورصد التقدم 

احملرز، وجيب أن تكفل توفري املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة لتشغيل هذا اإلطار بفعالية53.

وينبغي للحكومات أن تنشئ منصة متعددة أصحاب املصلحة لتوجيه عملية وضع الربنامج الرقمي الوطين لألطفال 
وتنفيذه ورصده. وينبغي أن جتمع هذه املنصة بني ممثلني عن أهم الدوائر االنتخابية، مبن فيهم األطفال والشباب؛ 
ومجعيات اآلباء�مقدمي الرعاية؛ والقطاعات احلكومية ذات الصلة؛ وقطاعات التعليم، والعدالة، والصحة والرعاية 
االجتماعية؛ واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واهليئات التنظيمية ذات الصلة؛ واملجتمع املدين، ودوائر الصناعة؛ 

واهليئات األكادميية؛ والرابطات املهنية ذات الصلة.

جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، التعليق العام رقم 16، الفقرة 53.  50

h�ps:�� www .itu .int� dms _pub� itu -s� opb� pol� S -POL  .78 6.5، صفحة  التوصية   ،2019 لعام  العريض  النطاق  تقرير حالة   51

.-BROADBAND .20 -2019 -PDF -E .pdf
لالطالع على األحكام النموذجية املتعلقة حبماية الطفل يف اخلطط الوطنية للنطاق العريض، يرجى الرجوع إىل الفصل 10 من تقرير سالمة   52

األطفال على اإلنرتنت.
املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، التقرير السنوي للممثلة اخلاصة لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال (ديسمرب   53

A/HRC�28�55 (2014 وإطالق إمكانات األطفال وتقليل املخاطر إىل أدىن حد: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واإلنرتنت، والعنف 
ضد األطفال، 2014 (نيويورك: األمم املتحدة)، الفقرة 88.

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.20-2019-PDF-E.pdf
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اإلطار التنظيمي  3.1.4

احلكومات مسؤولة عن أعمال اإلخالل حبقوق الطفل اليت تسببها أو تساهم فيها املؤسسات التجارية إن مل تتخذ 
التدابري الالزمة واملناسبة واملعقولة ملنع هذا اإلخالل وجربه أو التعاون أو يف حال مشاركتها فيه أو تساحمها معه 

على حنو آخر54.

وتتوقع املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان أن ُتوفر الشركات آليات االنتصاف والتظلم 
اليت تكون مشروعة وميكن الوصول إليها وميكن التنبؤ هبا ومنصفة ومتوافقة مع احلقوق وشفافة وقائمة على احلوار 
واملشاركة ومصدرًا للتعلم املستمر. وميكن آلليات التظلم اليت تنشئها مؤسسات األعمال أن توفر حلوًال بديلة مرنة 
ويف الوقت املناسب وقد تكون يف بعض األحيان يف مصلحة الطفل الفضلى فيما يتعلق املخاوف اليت تثار حول 
سلوك الشركة واليت يتعني حلها من خالهلا. ويف مجيع األحوال، ينبغي إتاحة إمكانية اللجوء إىل احملاكم أو املراجعة 
القضائية إلجراءات االنتصاف اإلدارية وغريها من اإلجراءات55. وينبغي النظر يف اآلليات اليت تنشئ خدمات آمنة 

ومناسبة للعمر لفائدة األطفال لكي يبلغ املستعملون عن شواغلهم.

وعلى الرغم من وجود آليات تظلم داخلية، ينبغي للحكومات أن تنشئ آليات رصد للتحقيق يف انتهاكات حقوق 
األطفال ومعاجلتها هبدف حتسني مساءلة شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والشركات األخرى ذات 
الصلة، فضًال عن تعزيز مسؤولية الوكاالت التنظيمية عن وضع املعايري ذات الصلة حبقوق األطفال وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت56. وهذا أمر مهم بصفة خاصة نظرًا ألن سبل االنتصاف األخرى املتاحة ألولئك الذين 
يتضررون سلبًا من اإلجراءات املؤسسية – مثل اإلجراءات املدنية وغريها من سبل االنتصاف القضائي – غالبًا ما 

تكو مرهقة ومكلفة57.

وقد سلطت جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل الضوء على الدور احملتمل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف هذا 
املجال، من خالل حتديد كيف ميكن أن تقوم بدور تلقي الشكاوى بشأن االنتهاكات املقدمة من الكيانات والتحقيق 
فيها والتوسط فيها؛ وإجراء حتقيقات عامة يف االنتهاكات واسعة النطاق؛ وإجراء استعراضات تشريعية لضمان 
الوالية  للدول أن توسع نطاق  أنه، عند الضرورة، "ينبغي  اللجنة إىل  الطفل. وأشارت  االمتثال التفاقية حقوق 
التشريعية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان حبيث تستوعب حقوق الطفل واألعمال التجارية". ومن املهم بوجه 
خاص أن تكون أي آلية للشكاوى مراعية للطفل، وأن تكفل خصوصية الضحايا ومحايتهم، وأن تضطلع بأنشطة 

الرصد واملتابعة.

وأحد األمثلة على جمال ميكن فيه ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أو هيئة تنظيمية أخرى أن توفر عالجًا فعاًال لألطفال 
هو حاالت التسلط السيرباين. ويتبني يف بعض األحيان أن آليات االنتصاف والتظلم الداخلية غري فعالة يف مثل هذه 
احلاالت، ألنه على الرغم من أن املضمون مزعج وضار، ال يتم تناوله يف إطار التشريعات الوطنية يف كثري من 
األحيان وال يوجد أساس واضح لطلب إزالته من جانب مضيف احملتوى. ومن شأن متكني سلطة عامة من تلقي 
الشكاوى املتعلقة حباالت التسلط السيرباين والتوسط لدى مضيفي احملتوى إلزالة املواد ذات الصلة أن يكون ضمانًا 

جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، التعليق العام رقم 16، الفقرة 28.  54

 ،(2011) A/HRC�17�31 ،تقرير املمثل اخلاص لألمني العام بشأن مسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال  55

الفقرة 71.
جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، تقرير يوم املناقشة العامة لعام 2014، الفقرة 96.  56

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، A/HRC�32�38 (2016)، الفقرة 71.  57

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/A-HRC-17-31_AEV.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.16.pdf
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هامًا لألطفال58. وسيكون هلا مزايا توفري استجابة سريعة – وهو أمر بالغ األمهية يف سياق التسلط السيرباين – 
وكذلك أساس قانوين واضح ملعاجلة إزالة مواد التسلط السيرباين.

وجيب على احلكومات، يف إطار وضع هنجها إزاء تنظيم البيئة الرقمية، أن تدرك أيضًا تأثري هذا التنظيم على التمتع 
جبميع احلقوق، مبا يف ذلك حرية التعبري59.

وينبغي للحكومات أن تفرض على الشركات التجارية االلتزام باختاذ االحتياط الواجب يف جمال حقوق الطفل. 
ومن شأن ذلك أن يضمن قيام مؤسسات األعمال بتحديد أثرها على حقوق األطفال ومنعه والتخفيف منه مبا يف 

ذلك عرب عالقاهتا التجارية وضمن العمليات العاملية60.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للحكومات أن تنظر يف اختاذ تدابري تكميلية مثل ضمان امتثال الكيانات الصناعية اليت 
قد يكون ألنشطتها تأثري على حقوق الطفل يف البيئة الرقمية ألعلى املعايري من حيث منع االنتهاكات احملتملة للحقوق 

والتصدي هلا من أجل التأهل للحصول على التمويل أو العقود.

توصيات بشأن التنفيذ  2.4

ينبغي للحكومات أن تكفل سبل االنتصاف لألطفال ضحايا انتهاكات احلقوق، مبا يف ذلك املساعدة على التماس 
جرب ما حلق هبم من ضرر على حنو فوري ومناسب، من خالل التعويض عند االقتضاء. وينبغي للحكومات أيضًا 
أن تقدم الدعم واملساعدة الكافيني لألطفال ضحايا االنتهاكات املتصلة بوسائط اإلعالم الرقمية وتكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت، مبا فيها اخلدمات الشاملة لضمان تعايف الطفل وإدماجه بالكامل، ومنع إعادة إيذاء األطفال 

الضحايا61.

ينبغي أن ينص القانون على آليات آمنة وسهلة املنال ومراعية للطفل لتقدمي املشورة واإلبالغ والشكاوى، مثل 
خطوط املساعدة اهلاتفية، وينبغي أن تشكل جزءًا من النظام الوطين حلماية األطفال على اإلنرتنت. ومن املهم 
ضمان ربط هذه اخلدمات بأي خدمات تنظيمية للمساعدة يف تبسيط تفاعالت الطفل مع اهليئات املؤسسية خالل 
فرتة قد يعانون فيها من الضيق. وخطوط املساعدة ذات قيمة خاصة فيما يتعلق بالقضايا احلساسة للغاية، مثل 
االعتداء اجلنسي، اليت قد يصعب على األطفال مناقشتها مع أقراهنم أو اآلباء أو مقدمي الرعاية أو املعلمني. وتؤدي 
خطوط املساعدة أيضًا دورًا حامسًا يف توجيه األطفال إىل خدمات من قبيل اخلدمات القانونية أو البيوت اآلمنة، 

أو إنفاذ القانون أو إعادة التأهيل62.

ويتعني على احلكومات أيضًا فهم سلوك اجلناة وتتّبعه لزيادة معدالت الكشف عن املعتدين واحلد من خطر معاودة 
املعتدين املدانني ارتكاب اجلرائم. وإنشاء خطوط املساعدة اليت تقدم خدمة اهلاتف املجاين واملجهول أو املشورة 
والدعم على أساس الدردشة لألشخاص الذين تنتاهبم مشاعر أو أفكارًا حول االهتمام اجلنسي باألطفال – اجلناة 

احملتملون. ومساعدة اجلناة على تغيري سلوكهم يقلل من خطر معاودة ارتكاب اجلرائم. 

كما أن آليات معاجلة الشكاوى القانونية تشكل جزءًا حامسًا من إطار سبل االنتصاف الفعالة.

Bertrand de Crombrugghe، "تقرير جملس حقوق اإلنسان بشأن الدورة احلادية والثالثني" (جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،   58

.(2016

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، A/HRC�32�38 (2016)، الفقرة 45.  59

جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، التعليق العام رقم 16، الفقرة 62.  60

جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، تقرير يوم املناقشة العامة لعام 2014، الفقرة 106.  61

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، إطالق إمكانات األطفال وتقليل املخاطر إىل أدىن حد، الصفحتان 51 و65.  62
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وينبغي أن جيري املنظمون قياسات ودراسات مستقلة لتقييم كيفية قيام املنصات باإلبالغ عن القضايا املتعلقة حبماية 
األطفال والتعامل معها. وتوجد تكنولوجيا للمنظمني ملراقبة املنصات بشكل مستقل. وينبغي دعم موردي اخلدمات 

يف جمال الصناعة لنشر تقارير الشفافية.

وينبغي للحكومات، إىل جانب املجتمع الدويل ودوائر الصناعة، أن تضع جمموعة عاملية من املقاييس اليت ميكن 
ألصحاب املصلحة استخدامها لقياس مجيع اجلوانب ذات الصلة بسالمة األطفال على اإلنرتنت.

االستغالل اجلنسي  1.2.4

اعتبارات ملموسة لواضعي السياسات عند النظر يف التهديدات باإليذاء اليت يتعرض هلا األطفال، وحتديدًا مواد 
االعتداء اجلنسي على األطفال، واحملتوى الذي يتم إنشاؤه ذاتيًا، واالستمالة واالبتزاز وغريها من املخاطر على 

اإلنرتنت. وقد تشمل هذه االعتبارات ما يلي:

اختاذ خطوات لتعطيل أو تقليل حركة تبادل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال، وذلك مثًال بإقامة خط   •
ساخن وطين وبوابة إبالغ IWF، وتطبيق تدابري متنع النفاذ إىل احملتوى على اإلنرتنت املعروف بأنه يتضمن 

مواد االعتداء اجلنسي على األطفال أو يعلن عن توفرها.
كفالة وجود عمليات وطنية تضمن توجيه مجيع مواد االعتداء اجلنسي على األطفال اليت تكتشف يف أحد   •

البلدان إىل مورد وطين مركزي يتمتع بسلطات تشريعية لتوجيه الشركات إلزالة احملتوى.
صياغة اسرتاتيجيات ملواجهة الطلب على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وخاصة بني األشخاص الذين   •
سبقت إدانتهم جبرائم من هذا القبيل. ومن املهم غرس الوعي بأن هذه اجلرمية ليست جرمية بدون ضحايا: 
إذ إن األطفال يتعرضون لالعتداء من أجل إنتاج املواد اليت جتري مشاهدهتا وعندما يتعمد الشخص مشاهدة 
أو تنزيل مواد االعتداء اجلنسي على األطفال فإنه يساهم بصورة مباشرة يف االعتداء على الطفل الذي تصوره 

هذه املادة وبذلك يشجع أيضًا على االعتداء على مزيد من األطفال من أجل إنتاج مزيد من الصور.
غرس الوعي بأن األطفال ال ميكنهم أبدًا املوافقة على االعتداء اجلنسي عليهم سواء كان ذلك ألغراض إنتاج   •
مواد االعتداء اجلنسي على األطفال أو بأي شكل آخر. وتشجيع األشخاص الذين يستعملون مواد االعتداء 
اجلنسي على األطفال اللتماس املساعدة مع القيام يف الوقت نفسه بتوعيتهم بأهنم سيعتربون مسؤولني جنائيًا 

عن النشاط غري القانوين الذي قاموا به�يقومون به.
النظر يف اسرتاتيجيات أخرى للتعامل مع الطلب على مواد االعتداء اجلنسي على األطفال. وعلى سبيل املثال،   •
تقيم بعض البلدان سجًال للجناة املدنيني جبرائم جنسية. وقد أصدرت احملاكم أوامر قضائية متنع هؤالء اجلناة 
من استعمال اإلنرتنت متامًا أو من استعمال أجزاء من اإلنرتنت يرتادها األطفال وصغار السن. وحىت اآلن 
كانت املشكلة يف هذه األوامر هي مشكلة اإلنفاذ. ومع ذلك جيري إيالء االعتبار يف بعض البلدان إىل إدماج 
قائمة املجرمني اجلنسيني املعروفني يف قائمة املمنوعني لوقف األمساء املوجودة يف القائمة عن زيارة بعض مواقع 
شبكة الويب أو االنضمام إليها، مثل مواقع الويب املعروفة بزيارات أعداد كبرية من األطفال وصغار السن. 
وبالطبع إذا انضم اجلاين إىل موقع يف شبكة الويب مستعمًال امسًا خمتلفًا أو بيانات تسجيل مزيفة فإن فعالية 

هذه التدابري ميكن أن تقل كثريًا ولكن جترمي هذا السلوك يعين إقامة حاجز إضايف للردع.
تقدمي دعم طويل األجل ومالئم للضحايا. وعندما يتعرض األطفال وصغار السن لالعتداء عرب اإلنرتنت، أي   •
عندما تظهر مثًال صورة غري قانونية هلم على اإلنرتنت، فإهنم سيشعرون بالطبع بالقلق من إمكانية مشاهدهتا 
ومن سيشاهدها وتأثري ذلك عليهم. وميكن أن يرتك ذلك األطفال أو صغار السن معرضني للتسلط أو ملزيد 
من االستغالل اجلنسي واالعتداء. ويف هذا السياق سيكون من املهم وجود خدمات دعم مهنية متاحة لدعم 

https://www.iwf.org.uk/what-we-do/how-we-assess-and-remove-content/our-international-reporting-portals
https://www.iwf.org.uk/what-we-do/how-we-assess-and-remove-content/our-international-reporting-portals
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األطفال وصغار السن الذين جيدون أنفسهم يف هذه الظروف. قد يتعني تقدمي هذا الدعم على أساس طويل 
األجل.

كفالة إنشاء آلية والرتويج هلا على نطاق واسع من أجل توفري أسلوب سهل الفهم وسريع للتبليغ عن احملتوى   •
غري القانوين أو السلوك غري القانوين على اإلنرتنت أو السلوك الذي يثري القلق، مثل وجود نظام يشبه النظام 
 (i24/7) وينبغي التشجيع على استعمال نظام اإلنرتبول .INHOPEالذي أنشأته فرقة العمل العاملية االفرتاضية و

للتبليغ طوال اليوم وطوال األسبوع.
كفالة تدريب عدد كاف من مسؤويل إنفاذ القوانني تدريبًا مالئمًا على التحقيق يف جرائم اإلنرتنت واجلرائم   •
احلاسوبية ونفاذهم إىل مرافق الطب الشرعي املالئمة لتمكينهم من استخراج وتفسري البيانات الرقمية ذات 

الصلة.
توجيه االستثمارات إىل تدريب سلطات إنفاذ القوانني وسلطات االدعاء والسلطات القضائية على األساليب   •
اليت يستعملها املجرمون على اإلنرتنت الرتكاب هذه اجلرائم. وستكون االستثمارات مطلوبة أيضًا حليازة 
وتشغيل املرافق الالزمة للحصول على أدلة الطب الشرعي وتفسريها من األجهزة الرقمية. وباإلضافة إىل 
ذلك سيكون من املهم إقامة تعاون ثنائي ومتعدد األطراف وكذلك تبادل املعلومات مع سلطات إنفاذ القوانني 

وهيئات التحقيق ذات الصلة يف البلدان األخرى.

التعليم  2.2.4

تعليم األطفال يف جمال حمو األمية الرقمية كجزء من اسرتاتيجية لضمان متكنهم من االستفادة من التكنولوجيا اخلالية 
من األذى. وسيسمح ذلك لألطفال بتطوير مهارات التفكري النقدي اليت ستساعدهم على حتديد وفهم اجلوانب 
اجليدة والسيئة لسلوكهم يف الفضاء الرقمي. ويف حني أنه من املهم أن توضح لألطفال األضرار اليت ميكن أن حتدث 
على اإلنرتنت، فإن هذا لن يكون فعاًال إال إذا مت تضمينه كجزء من برنامج أوسع حملو األمية الرقمية ينبغي أن يكون 
مناسبًا للعمر ويركز على املهارات والكفاءات. ومن املهم تضمني مفاهيم التعلم االجتماعي والعاطفي يف تعليم 
السالمة على اإلنرتنت حيث إهنا ستدعم فهم الطالب للعواطف وإدارهتا للحصول على عالقات صحية وقائمة 

على االحرتام، سواء على اإلنرتنت أو خارج اإلنرتنت.

وتزويد األطفال باألدوات واملعرفة املناسبة للتعامل مع اإلنرتنت طريقة من أفضل الطرق للحفاظ على سالمتهم. 
وإدخال حمو األمية الرقمية يف املناهج الدراسية هو أحد السبل لتحقيق ذلك. ويتمثل االحتمال اآلخر يف استحداث 

موارد تعليمية خارج املناهج الدراسية.

وينبغي أن يكون لدى العاملني مع األطفال املعارف واملهارات املناسبة لدعم األطفال بثقة يف االستجابة للقضايا 
الرقمية الالزمة لالستفادة  املتصلة حبماية األطفال على اإلنرتنت وحلها، باإلضافة إىل تزويد األطفال باملهارات 

بنجاح من التكنولوجيا.

الصناعة  3.2.4

ينبغي للجهات الفاعلة يف دوائر الصناعة على املستويني الوطين والدويل أن تعمل على إذكاء الوعي بالقضايا املتعلقة 
بسالمة األطفال على اإلنرتنت ومساعدة مجيع البالغني املسؤولني عن رفاه الطفل – مبا يف ذلك اآلباء ومقدمو 
الرعاية واملدارس واملنظمات واملجتمعات اليت ختدم الشباب – على تطوير املعرفة واملهارات اليت حيتاجوهنا للحفاظ 

http://www.virtualglobaltaskforce.com/
http://www.virtualglobaltaskforce.com/
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على سالمة األطفال. وينبغي أن تعتمد دوائر الصناعة هنجًا أكثر أمانًا من حيث التصميم إزاء منتجاهتا وخدماهتا 
ومنصاهتا مع االعرتاف بالسالمة كهدف أساسي.

توفري أدوات مناسبة للعمر مراعية لألسرة ملساعدة مستخدميها على إدارة محاية أسرهم على اإلنرتنت بشكل   •
أفضل.

املستعملون  يتوقع  أن  وينبغي  والشواغل.  القضايا  لإلبالغ عن  لإلبالغ ملستخدميها  مناسبة  آليات  توفري   •
استجابات يف الوقت املناسب هلذه التقارير مشفوعة مبعلومات بشأن اإلجراءات املتخذة، حيث ميكن أن 

حيصل املستعملون على مزيد من الدعم، حيثما أمكن.
باإلضافة إىل ذلك، توفري تقارير استباقية عن االعتداء على األطفال للكشف عن أي نوع من االعتداء (املصنف   •
باعتباره نشاطًا إجراميًا) ضد األطفال والتصدي له. وقد أظهرت هذه املمارسة أنه إذا ساهم مجيع أصحاب 
املصلحة يف الكشف واحلظر واإلبالغ ميكننا التفكري يف إتاحة شبكة إنرتنت أكثر نظافة وأمانًا للجميع. وينبغي 

.IWF أن تنظر دوائر الصناعة يف اعتماد مجيع األدوات ذات الصلة ملنع استغالل منصاهتا، مثل خدمات
ومن املهم إشراك مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف النظام اإليكولوجي وينبغي أن تكون على دراية باملخاطر 

واألضرار على اإلنرتنت لتكون قادرة على منع األطفال من التعرض ملخاطر غري ضرورية.

ينبغي وضع مقاييس مشرتكة لسالمة األطفال على اإلنرتنت من أجل قياس مجيع اجلوانب ذات الصلة باملوضوع. 
ومتثل املعايري واملقاييس املشرتكة الطريقة الوحيدة لتتبع التقدم احملرز يف البلدان وحتديد مدى جناح املشاريع واألنشطة 
املنفذة للقضاء على أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال واالعرتاف بقوة النظام اإليكولوجي لسالمة األطفال 

على اإلنرتنت.

https://www.iwf.org.uk/our-services
https://www.iwf.org.uk/our-services
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وضع اسرتاتيجية وطنية حلماية األطفال على اإلنرتنت  5

قائمة مرجعية وطنية  1.5

ز على سالمة األطفال على اإلنرتنت يتعنيَّ على صانعي السياسات النظر يف جمموعة  لصياغة اسرتاتيجية وطنية تركِّ
من االسرتاتيجيات. يبني اجلدول 1 املجاالت الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها.

اجلدول 1: املجاالت الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها
مزيد من التفاصيلاملجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها#

استعراض اإلطار القانوين القائم للتأكد من 1اإلطار القانوين
وجود كافة السلطات القانونية الالزمة لتمكني 

وكاالت إنفاذ القانون وغريها من الوكاالت 
من محاية األشخاص حتت سن الثامنة عشرة 

على اإلنرتنت يف مجيع املنّصات اليت تعمل عن 
طريق اإلنرتنت.

سيكون من الضروري عمومًا أن توجد جمموعة 
من القوانني اليت توضح أن أي جرمية وكل جرمية 
ترتكب ضد أي طفل يف العامل احلقيقي ميكن، مع 

إدخال ما يلزم من تغيريات، أن ترتكب على 
اإلنرتنت أو أي شبكة إلكرتونية أخرى.

وقد يكون من الضروري أيضًا وضع قوانني 
جديدة أو تكييف القوانني املوجودة لتجرمي بعض 

أنواع السلوك اليت ال ميكن أن حتدث إال يف 
اإلنرتنت، مثل إغراء األطفال عن ُبعد بأداء أو 

مشاهدة أفعال جنسية، أو استمالة األطفال 
ملقابلتهم يف العامل احلقيقي ألغراض جنسية.

ولدعم هذه األغراض سيكون من الضروري 
عمومًا أن يوجد إطار قانوين جيرِّم سوء استعمال 
احلواسيب ألغراض إجرامية، وجترمي القرصنة أو 
غريها من االستعماالت اخلبيثة األخرى للنظام 
احلاسويب أو استعماله بدون موافقة أصحابه، 

والتأكيد على أن اإلنرتنت مكان ميكن أن ترتكب 
فيه اجلرائم.

النص، مع إدخال ما يلزم من تعديالت حسب 2
الظروف، على أن أي فعل ضد الطفل ال يكون 
قانونيًا يف العامل الواقع سيكون أيضًا غري قانوين 

على اإلنرتنت والتأكد من أن قواعد محاية 
البيانات واخلصوصية على اإلنرتنت كافية بشأن 

ر القانونيني. الُقصَّ
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مزيد من التفاصيلاملجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها#
النظر يف وضع السياسات التنظيمية. وقد يشمل 3اإلطار التنظيمي

ذلك وضع سياسة ذاتية التنظيم أو مشرتكة 
التنظيم فضًال عن إطار تنظيمي كامل.

وقد يشمل النموذج ذايت التنظيم صياغة ونشر 
مدونات املمارسات اجليدة أو توقعات السالمة 
األساسية سواء من ناحية املساعدة يف جذب أو 

تنسيق أو مواءمة واستمرار مشاركة مجيع 
أصحاب املصلحة املعنيني أو من ناحية تعزيز 

السرعة اليت ميكن هبا صياغة وتنفيذ استجابات 
مالئمة للتغريُّ التكنولوجي.

وقد حيدد النموذج التنظيمي التوقعات 
وااللتزامات بني أصحاب املصلحة وُيكرس 

ضمن سياق قانوين. وميكن أيضًا النظر يف فرض 
عقوبات على خمالفة السياسة.

وقد قامت بعض البلدان بإنشاء منوذج ذايت التنظيم 
أو مشرتك التنظيم فيما يتعلق بصياغة السياسة يف 
هذا املجال ومن خالل هذه النماذج نشرت مثًال 

مدونات املمارسات اجليدة إلرشاد صناعة 
اإلنرتنت من ناحية التدابري اليت قد تكون أكثر 

فعالية على صعيد زيادة سالمة األطفال وصغار 
السن على اإلنرتنت. وقد كان ذلك فَعاًال أيضًا 

على الصعيد اإلقليمي، وذلك مثًال يف االحتاد 
األورويب حيث مت نشر مدونات تشمل االحتاد 

كله، وهي مدونات تنطبق على كال مواقع 
التواصل االجتماعي وشبكات اهلواتف احملمولة 

فيما يتعلق بتوفري احملتوى واخلدمات لألطفال 
وصغار السن عن طريق هذه الشبكات.

وميكن أن يكون التنظيم الذايت واملشرتك أكثر 
مرونة من ناحية تعزيز سرعة صياغة االستجابات 

ات التكنولوجية وتطبيقها. املالئمة للتغريُّ
ويف اآلونة األخرية، قامت عدة بلدان بوضع و�أو 
تنفيذ إطار تنظيمي. ويف هذه األمثلة، انبثق اإلطار 
التنظيمي من مناذج التنظيم الذايت واملشرتك وحيدد 
املتطلبات والتوقعات بالنسبة ألصحاب املصلحة، 

وال سيما مقدمي اخلدمات الصناعية، من أجل 
محاية املستعملني على حنو أفضل.

التبليغ عن احملتوى 
غري القانوين

كفالة إنشاء آلية وتعزيزها على نطاق واسع من 4
أجل توفري وسائل يسهل فهمها للتبليغ عن 

احملتوى غري القانوين الذي يوجد يف اإلنرتنت. 
وجود خط ساخن وطين مثًال ميكن أن يرد 
بسرعة ويزيل أي مواد غري قانونية أو ُيغَلق 

النفاذ إليها.
ينبغي أن يكون لدى دوائر الصناعة آليات 

لتحديد االعتداء على األطفال على اإلنرتنت 
ومنعه والقضاء عليه، مع مراعاة مجيع اخلدمات 

ذات الصلة مبنظماهتا.

ينبغي العمل يف كال اإلنرتنت والوسائط األخرى 
على اإلعالن والرتويج بصورة واسعة عن آليات 

التبليغ عن سوء استعمال أي خدمة على اإلنرتنت 
أو للتبليغ عن السلوك غري املقبول أو غري القانوين 
على اإلنرتنت، وذلك مثًال عن طريق خط ساخن 

وطين. ويف حال عدم توفر خط ساخن وطين، 
تقدم خدمة IWF حل بوابات اإلبالغ.

وينبغي عرض الوصالت آلليات التبليغ عن 
االعتداءات عرضًا بارزًا على األجزاء ذات الصلة 
من أي موقع من مواقع شبكة الويب اليت تسمح 
بإظهار احملتوى الناشئ عن املستعمل. وينبغي أن 

يكون من املمكن أيضًا لألشخاص الذين يشعرون 
بأهنم مهددون بأي طريقة، أو لألشخاص الذين 

شاهدوا أي نشاط يدعو إىل القلق على اإلنرتنت، 
ن من التبليغ عنه بأسرع ما ميكن إىل  التمكُّ

وكاالت إنفاذ القانون اليت حتتاج إىل أن تكون 
مدرَّبة ومستعدة لالستجابة. وهناك قوة العمل 

العاملية االفرتاضية، وهي هيئة إلنفاذ القوانني تِوفِّر 
آلية مفتوحة دائمًا (24 ساعة�7 أيام يف األسبوع) 

الستقبال التقارير عن السلوك أو احملتوى غري 
القانوين من األشخاص يف الواليات املتحدة وكندا 

واسرتاليا وإيطاليا، ومن املتوقع أن تنضم إليها 
 بلدان أخرى قريبًا. انظر املوقع التايل: 

 www .virtualglobaltaskforce .com 
.INHOPE انظر أيضًا

https://www.iwf.org.uk/what-we-do/how-we-assess-and-remove-content/our-international-reporting-portals
http://www.virtualglobaltaskforce.com
https://www.inhope.org/EN
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مزيد من التفاصيلاملجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها#
التبليغ عن مشاغل 

املستعملني
ينبغي أن تتيح الصناعة فرصةً للمستعملني 5

للتبليغ عن مشاغلهم وقضاياهم واالستجابة هلم 
وفًقا لذلك.

ينبغي أن يكون مقدمو اخلدمات ملزمني بتزويد 
املستعملني لديهم بالقدرة على التبليغ عن القضايا 

والشواغل يف إطار خدمتهم واإلشارة إليها 
بوضوح.  وينبغي أن يكون ذلك مناسبًا للطفل 

ومتاحًا بسهولة. 

اجلهات الفاعلة 
وأصحاب املصلحة

إشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ذوي 6
االهتمام بسالمة األطفال على اإلنرتنت، 

وخاصة:
الوكاالت احلكومية  •

وكاالت إنفاذ القوانني  •
منظمات اخلدمة االجتماعية  •

مقّدمو خدمات اإلنرتنت (ISP) ومقدمو   •
اخلدمات اإللكرتونية (ESP) األخرى

مقدمو الشبكات اهلاتفية املتنقلة  •
Wi-Fi مقدمو الشبكات العامة  •

الشركات األخرى املعنية العاملة   •
يف التكنولوجيا العالية

منظمات املدرسني  •
منظمات اآلباء  •

األطفال وصغار السن  •
املنظمات غري احلكومية املهتمة حبماية   •

األطفال وغريها من املنظمات غري احلكومية 
ذات الصلة

املجتمع األكادميي والبحثي  •
أصحاب مقاهي اإلنرتنت وغريهم من   •

مقدمي النفاذ العام، مثل املكتبات ومراكز 
االتصاالت والبانغات63 احلاسوبية ومراكز 

األلعاب على اإلنرتنت إخل.

اكتشفت عدة حكومات وطنية أنه من املفيد 
جتميع كل اجلهات الرئيسية من أصحاب املصلحة 

واألطراف الفاعلة للرتكيز على صياغة وتنفيذ 
مبادرة وطنية تتمحور حول حتويل اإلنرتنت إىل 
مكان آمن لألطفال وصغار السن، وإثارة الوعي 
بالقضايا املشمولة وطريقة التعامل معها بطريقة 

عملية.
وسيكون من املهم يف إطار هذه االسرتاتيجية أن 

يسود اإلدراك بأن اإلنرتنت ميكن النفاذ إليها اآلن 
عن طريق عدة أنواع خمتلفة من األجهزة. ويتعني 

إشراك مشغلي شبكات النطاق العريض 
والشبكات املتنقلة وشبات النفاذ الالسلكي إىل 

اإلنرتنت (Wi-Fi). وباإلضافة إىل ذلك ميكن 
يف كثري من البلدان أن تكون شبكة املكتبات 
العامة ومراكز االتصاالت ومقاهي اإلنرتنت 

مصادر هامة للنفاذ إىل اإلنرتنت وخاصة أمام 
األطفال وصغار السن.

إجراء حبوث ملجموعة اجلهات الفاعلة 7البحوث
وأصحاب املصلحة على الصعيد الوطين من 

أجل حتديد آرائهم وخرباهتم ومشاغلهم 
والفرص املتاحة هلم فيما يتعلق حبماية األطفال 

على اإلنرتنت. وينبغي أن يراعي ذلك أيضًا 
مدى أي مسؤولية وكذلك األنشطة القائمة أو 

املخطط هلا حلماية األطفال على اإلنرتنت.

" البانغ احلاسويب" مصطلح يستعمل بصورة شائعة يف كوريا اجلنوبية ويف بعض البلدان األخرى ليصف غرفة واسعة تتيح فيها شبكة منطقة 63 
حملية إمكانية اللعب على نطاق واسع، سواء على اإلنرتنت أو بني العبني يف الغرفة.
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مزيد من التفاصيلاملجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها#
التعليم واإلملام 

باملعارف الرقمية 
والكفاءة

تطوير مسات اإلملام باملعارف الرقمية كجزء من 8
أي منهج من مناهج املدارس الوطنية، تكون 

مناسبة للعمر وقابلة للتطبيق على مجيع األطفال.

ستمثل املدارس ونظام التعليم عمومًا األساس 
الذي يقوم عليه عنصر التعليم واإلملام باملعارف 

الرقمية يف إطار اسرتاتيجية وطنية حلماية األطفال 
على اإلنرتنت.

وينبغي أن يتضمن أي منهج دراسي وطين جوانب 
محاية األطفال على اإلنرتنت وأن يهدف إىل تزويد 
األطفال من مجيع األعمار باملهارات املناسبة للفئة 

العمرية لالستفادة من التكنولوجيا واستخدامها 
بنجاح، وأن يكون حساسًا فيما يتعلق بالتهديدات 

واألضرار اليت ينبغي جتنبها بنجاح. وينبغي أن 
يعرتف بالسلوكيات اإلجيابية والبناءة على 

اإلنرتنت ويكافئها.
وسيكون من املهم يف إطار أي محلة تثقيف وتوعية 

اعتناق هلجة مقبولة. إذ ينبغي جتنُّب الرسائل 
القائمة على التخويف ووضع التشديد الواجب 

على السمات اإلجيابية واملمتعة الكثرية يف 
التكنولوجيا اجلديدة. وتنطوي اإلنرتنت على 

إمكانات هائلة كوسيلة لتمكني األطفال وصغار 
السن من اكتشاف عوامل جديدة. ويتمثَّل أحد 
األهداف الرئيسية لربامج التثقيف والتوعية يف 

تعليم أشكال إجيابية ومسؤولة من السلوك على 
اإلنرتنت.

ينبغي أن يكون العاملون مع األطفال وخاصة 
املعلمني، مدربني تدريبًا مناسبًا ومزودين مبا يتيح 

هلم النجاح يف تلقني هذه املهارات وتزويد 
األطفال هبا. وجيب أن يفهموا التهديدات 

واألضرار على اإلنرتنت وأن يتمتعوا بالقدرة على 
التعرف بثقة على عالمات اإلساء واألذى 

واالستجابة هلذه املخاوف واإلبالغ عنها حلماية 
أطفاهلم.

االستفادة من املعارف واخلربات لدى مجيع 9املوارد التعليمية
أصحاب املصلحة وصياغة رسائل ومواد 
السالمة يف اإلنرتنت اليت توضح املعايري 

والقوانني الثقافية احمللية وتكفل توزيعها بكفاءة 
وعرضها بطريقة مالئمة على مجيع املجموعات 
الرئيسية من اجلمهور املستهدف. النظر يف جتنيد 
وسائط اإلعالم اجلماهريية للمساعدة يف تعزيز 

رسائل الوعي. صياغة مواد تؤكد على اجلوانب 
اإلجيابية والتمكينية لإلنرتنت لألطفال وصغار 
السن وجتنَّب الرسائل اليت تستند إىل اخلوف. 

تعزيز األشكال اإلجيابية واملسؤولة عن السلوك 
على اإلنرتنت.

النظر يف تطوير موارد ملساعدة اآلباء على تقييم 
سالمة أطفاهلم على اإلنرتنت والتعرف على 

كيفية تقليل املخاطر وتعظيم اإلمكانات املتاحة 
ألسرهم من خالل التعليم املستهدف.

ومن املهم عند وضع املواد التثقيفية أال يغيب عن 
البال أن كثريًا من الناس أصحاب اخلربة اجلديدة 
بالتكنولوجيا لن يشعروا بالراحة عند استعماهلا. 
وهلذا السبب سيكون من املهم كفالة إتاحة مواد 

السالمة سواء يف شكل مكتوب أو باستخدام 
وسيط آخر يكون الوافدون اجلدد أكثر دراية به، 

مثل الفيديو.
ينتج الكثري من شركات اإلنرتنت الكبرية مواقع 

يف شبكة الويب تتضمَّن قدرًا كبريًا من املعلومات 
عن القضايا املتعلقة باألطفال وصغار السن على 

اإلنرتنت. ولكن هذه املادة ال تتوفَّر يف أكثر 
األحيان إال باللغة اإلنكليزية أو مبجموعة حمدودة 
من اللغات. وهلذا من املهم جدًا إنتاج هذه املواد 
حمليًا بطريقة تراعي القوانني احمللية واملعايري الثقافية 

احمللية أيضًا. وسيكون ذلك عنصرًا جوهريًا يف أي 
محلة لسالمة اإلنرتنت أو أي مواد تدريبية توضع 

هلذا الغرض.
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مزيد من التفاصيلاملجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها#
ضمان وجود آليات عاملية ومنهجية حلماية 10محاية األطفال

األطفال ُتلزم مجيع العاملني مع األطفال (الرعاية 
االجتماعية، الصحة، املدارس، وما إىل ذلك) 
بتحديد حوادث اإلساءة وإحلاق الضرر اليت 

حتدث على اإلنرتنت والتعاطي معها واإلبالغ 
هبا.

ينبغي وضع نظام شامل حلماية األطفال على 
اإلنرتنت ينطبق على مجيع العاملني مع األطفال، 
ويلزمهم باإلبالغ عن االعتداء على األطفال أو 

إيذائهم للسماح بالتحقيق يف احلاالت وحلها.

تنظيم محالت توعية وطنية إلتاحة الفرصة 11الوعي الوطين
لتسليط الضوء على قضايا محاية األطفال على 

اإلنرتنت على الصعيد العاملي.
قد يكون من املفيد تسخري احلمالت العاملية مثل 

يوم اإلنرتنت األكثر أمانًا لتنظيم محلة.

يقع على اآلباء واألوصياء واملهنيني، مثل 
املدرسني، واجب القيام بدور حاسم للمساعدة 
على إبقاء األطفال وصغار السن أكثر أمنًا على 

اإلنرتنت. وينبغي وضع برامج داعمة تساعد على 
زيادة الوعي بالقضايا وتوفر أيضًا اسرتاتيجيات 

للتعامل معها.
وينبغي أيضًا النظر يف تعبئة املساعدة من الوسائط 

اجلماهريية لتعزيز رسائل ومحالت التوعية.
ستكون الفرص مثل يوم اإلنرتنت األكثر أمانًا 

مفيدة لتحفيز وتشجيع احلوار حول محاية األطفال 
على اإلنرتنت. وقد جنحت العديد من البلدان يف 

تنظيم محالت توعية وطنية تتمحور حول يوم 
اإلنرتنت األكثر أمانًا وتقوم بإشراك جمموعة كاملة 
من اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة يف تضخيم 

الرسائل العاملية عرب وسائل اإلعالم ووسائل 
التواصل االجتماعي.
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مزيد من التفاصيلاملجاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها#
األدوات واخلدمات 

واإلعدادات
النظر يف الدور الذي تؤديه إعدادات األجهزة 12

واألدوات التقنية (مثل برامج الفرز) وتطبيقات 
وإعدادات محاية األطفال اليت ميكن أن تساعد.

تشجيع املستعملني على حتمل املسؤولية عن 
أجهزهتم من خالل تشجيع حتديثات نظام 

التشغيل باإلضافة إىل استخدام برجميات 
وتطبيقات األمن املناسبة.

هناك عدد من اخلدمات املتِوفِّرة اليت ميكن أن 
تساعد يف فرز املواد غري املرغوبة أو منع 

االتصاالت غري املطلوبة. وميكن أن تكون بعض 
هذه الربامج اخلاصة بسالمة األطفال والتنقية 

ل جزءًا من  (الفلرتة) جمانية يف جوهرها ألهنا تشكِّ
نظام التشغيل احلاسويب أو يتم تقدميها يف إطار 

جمموعة من التدابري اليت يوفرها مقدمو خدمات 
اإلنرتنت أو خدمات الربيد اإللكرتوين. ويوفِّر 

صانعو بعض صناديق األلعاب أيضًا أدوات مشاهبة 
إذا كان اجلهاز يعمل عن طريق اإلنرتنت. وهذه 
الربامج ال ختلو من الثغرات ولكن ميكن أن تتيح 
مستوى مقبوًال من الدعم، وخاصة يف اُألسر اليت 

تضم أطفاًال صغارًا.
ُتزود معظم األجهزة بإعدادات تساعد على محاية 

األطفال وتعزز أيضًا االستخدام الصحي واملتوازن. 
وميتد هذا إىل اآلليات اليت تسمح لآلباء بإدارة 
أجهزة أطفاهلم، وختصيص الوقت، والتطبيقات 

واخلدمات اليت ميكنهم استخدامها وإدارة عمليات 
الشراء.

وقد مت مؤخرًا وضع تقارير وإعدادات لتمكني 
املستعملني واآلباء من فهم وإدارة الوقت على 

الشاشة والنفاذ إليها.
وينبغي استعمال هذه األدوات التقنية يف إطار 

جمموعة أوسع من األدوات. ومشاركة اآلباء و�أو 
األوصياء أمر حاسم. فاألطفال يريدون مع 
تقدمهم قليًال يف السن مزيدًا من اخلصوصية 

وسيشعرون أيضًا برغبة قوية يف بدء خطوات 
االستكشاف بأنفسهم. وباإلضافة إىل ذلك، ويف 

احلاالت اليت توجد فيها عالقة فوترة بني البائع 
والعميل، ميكن أن تؤدي عمليات التحقق من 
السن دورًا قيمًا جدًا يف مساعدة بائعي السلع 

هة  واخلدمات املقيدة بالسن أو ناشري املواد املوجَّ
فقط جلمهور من سن معنيَّ أو فوق هذا السن، 

على االتصال هبذا اجلمهور احملدَّد. ويف حالة عدم 
وجود عالقة فوترة فإن استعمال تكنولوجيا 

التحقق من السن قد تثري مشكلة أو قد يكون من 
املستحيل تطبيقها يف كثري من البلدان بسبب 

االفتقار إىل موارد البيانات املوثوقة.

أمثلة على األسئلة  2.5

مع حتديد أصحاب املصلحة واجلهات الفاعلة الوطنية، ميكن تعميم األسئلة التالية على أصحاب املصلحة واجلهات 
الفاعلة ودعوهتم إىل استكماهلا والرد عليها. وستساعد ردودهم على حتديد مدى تغطية السياسات ونقاط القوة، 

وكذلك املجاالت اليت ينبغي الرتكيز عليها يف قائمة مرجعية وطنية.

إىل أي مدى تقع على عاتقكم مسؤولية محاية سالمة األطفال وحقوقهم على اإلنرتنت؟  •
كيف يتم دمج سالمة األطفال وحقوقهم على اإلنرتنت يف سياساتكم وعملياتكم؟  •
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إىل أي مدى تتم تغطية السالمة على اإلنرتنت يف إطار التشريعات القائمة؟  •
ما هي أولوياتكم فيما يتعلق بالسالمة على اإلنرتنت؟  •

ما هي األنشطة اليت تقومون هبا لدعم السالمة على اإلنرتنت؟  •
كيف تعملون مع الوكاالت واملنظمات األخرى لتحسني�تعزيز السالمة على اإلنرتنت؟  •
هل ميكن لألطفال�اآلباء إبالغكم عن خماوف أو مشاكل تتعلق بالسالمة على اإلنرتنت؟  •

ما هي التحديات الرئيسية الثالثة اليت تواجهوهنا يف العامل اإللكرتوين؟  •
ها هي الفرص الرئيسية الثالث املتاحة لكم يف العامل اإللكرتوين؟  •

سيكون من املفيد أيضًا إجراء حبث وفهم تصورات وجتارب األطفال وآبائهم فيما يتعلق حبماية األطفال على 
اإلنرتنت.
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املواد املرجعية  6

محاية األطفال على اإلنرتنت: الوثائق واملنشورات الرئيسية
2020

• ECPAT International, Sexual Exploitation Of Children In The Middle East And North Africa, 2020

• DQ Institute, 2020 Child Online Safety Report, 2020 

• EU Kids Online, EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, 2020

2019

• Internet Watch Foundation (IWF), Annual Report, 2019

• WeProtect Global Alliance, Global Threat Assessment, 2019

• Broadband Commission / ITU, Child Online Safety. Universal Declaration, 2019

• Broadband Commission / ITU, Child Safety Online: Minimizing the Risk of Violence, Abuse and 
Exploitation Online, 2019

• Global Kids Online, Growing up in a connected world, 2019

• Rethinking the Detection of Child Sexual Abuse Imagery on the Internet, in Proceedings of the 
2019 World Wide Web Conference, May 13–17, 2019, San Francisco, USA, 2019 

• UK Home Office, Online Harms White Paper (UK only), 2019 

• PA Consulting, A tangled web: rethinking the approach to online CSEA, 2019 

• UK Information Commissioner Office, Consultation on Code of Practice to help protect children 
online (UK only), 2019 

• Global Fund to End Violence against Children, Disrupting Harm: evidence to understand online 
child sexual exploitation and abuse, 2019 

• Global Partnership to End Violence against Children, Safe to Learn Call for Action, Youth 
Manifesto, 2019 

• UNESCO, Behind the numbers: Ending school violence and bullying, 2019 (includes data on 
online hurtful behaviour and cyber-bullying) 

• United Nations Human Rights, children’s rights in relation to the digital environment, 2019

Australian eSafety Commissioner, Safety by Design Overview, 2019 

• UNICEF, Why businesses should invest in digital child safety brief, 2019

U.S. Department of State, Trafficking in Persons report, 2019

2018

• WeProtect Global Alliance, Global Threat Assessment, 2018

• Child Dignity on the Digital World, Technical Working Group Report, 2018 Council of Europe, 
Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines 
to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment, 2018

• Global Fund to End Violence against Children, Two years of supporting solutions: results from 
the Fund’s investments, 2018 

• WeProtect Global Alliance, Country examples of Model of National Response capabilities and 
implementation, 2018 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2020/05/Regional-Overview-Sexual-Exploitation-of-Children-in-the-Middle-East-and-North-Africa-ECPAT-research.pdf
http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://www.iwf.org.uk/report/iwf-2019-annual-report-zero-tolerance
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5deecb0fc4c5ef23016423cf/1575930642519/FINAL+-+Global+Threat+Assessment.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Declaration.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/GKO%20Summary%20Report.pdf
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3308558.3313482
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper
http://www2.paconsulting.com/rs/526-HZE-833/images/The%20Tangled%20Web%20Report.pdf
https://www.end-violence.org/grants/disrupting-harm-global
https://www.end-violence.org/grants/disrupting-harm-global
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Online%20Child%20Safety%20175.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx
https://www.esafety.gov.au/key-issues/safety-by-design
https://www.unicef.org/csr/files/Brief-on-Investing-in-Digital-Child-Safety.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/political_declarations/recomendation_of_the_committee_of_ministers_of_the_council_of_europe_to_member_states_on_guidelines_to_respect_protect_and_fulfil_the_rights_of_the_child_in_the_digital_environment.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/political_declarations/recomendation_of_the_committee_of_ministers_of_the_council_of_europe_to_member_states_on_guidelines_to_respect_protect_and_fulfil_the_rights_of_the_child_in_the_digital_environment.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Fund%20Report.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/Fund%20Report.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/WePROTECT%20Global%20Alliance.pdf
https://www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/WePROTECT%20Global%20Alliance.pdf
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• INTERPOL and ECPAT International, Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child 
Sexual Exploitation Material, 2018 

• EUROPOL, Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA), 2018

• NetClean, Report about Child Sexual Abuse Cybercrime, 2018

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Child Sexual Abuse Material: 
Model Legislation & Global Review, 9th Edition, 2018

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Studies in Child Protection: Sexual 
Extortion and Non-Consensual Pornography, 2018

• International Association of Internet Hotlines, INHOPE Report, 2018

• Internet Watch Foundation (IWF), Annual Report, 2018

• Thorn, Production and Active Trading of Child Sexual Exploitation Images, 2018

• ITU, Global Cybersecurity Index, 2018

• CSA Centre of Expertise, Interventions for perpetrators of online child sexual exploitation - a 
scoping review and gap analysis, 2018 

• NatCen, Behaviour and Characteristics of Perpetrators of Online-facilitated CSEA - a rapid 
evidence assessment, 2018 

• UNICEF, Policy guide on children and digital connectivity, 2018

 2017

• The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), The online enticement of 
children: an in-depth analysis of CyberTipline Reports, 2017 

• 5Rights Foundation, Digital Childhood, development milestones in digital environment, 2017 

• Childnet, DeShame Report, 2017 

• Canadian Centre for Child Protection, Survivors’ survey, 2017

• Internet Watch Foundation (IWF), Annual Report, 2017

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Annual Report, 2017

• International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), Online Grooming of Children for 
Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review, 2017

• Thorn, Sextortion online survey with 2,097 victims of sextortion ages 13 to 25, 2017

• UNICEF, Children in a Digital World, 2017

• Western Sydney University, Young and Online: Children’s Perspectives on Life in Digital Age, 2017

• ECPAT International, Sexual Exploitation of Children in South East Asia, 2017

2016

• UNICEF, Perils and possibilities: growing up online, 2016

• UNICEF, Child protection in the digital age: National responses to online CSEA in ASEAN, 2016

• Centre for Justice and Crime Prevention, Child Online Protection in the MENA Region, 2016 

• ECPAT International, Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, Terminology 
Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (The 
Luxembourg Guidelines), 2016 

\\\\blue\\dfs\\compo\\COMP_PROD\\ITU-D\\2019\\Publications\\19-01000_COP-Guidelines%20for%20Policy%20Makers\\Towards%20a%20Global%20Indicator%20on%20Unidentified%20Victims%20in%20Child%20Sexual%20Exploitation%20Material
\\\\blue\\dfs\\compo\\COMP_PROD\\ITU-D\\2019\\Publications\\19-01000_COP-Guidelines%20for%20Policy%20Makers\\Towards%20a%20Global%20Indicator%20on%20Unidentified%20Victims%20in%20Child%20Sexual%20Exploitation%20Material
https://www.europol.europa.eu/iocta-report
https://www.netclean.com/the-netclean-report/
https://www.icmec.org/child-pornography-model-legislation-report/
https://www.icmec.org/child-pornography-model-legislation-report/
https://www.icmec.org/studies-in-child-protection-sexual-extortion-and-non-consensual-pornography/
https://www.icmec.org/studies-in-child-protection-sexual-extortion-and-non-consensual-pornography/
https://www.inhope.org/media/pages/the-facts/download-our-whitepapers/3976156299-1576235919/2019.12.13_ih_annual_report_digital.pdf
https://www.iwf.org.uk/report/2018-annual-report
https://www.thorn.org/resources-and-research/
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/3141/file/PolicyLab-Guide-DigitalConnectivity-Nov.6.18-lowres.pdf
https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/ncmec-analysis/Online%20Enticement%20Pre-Travel.pdf
https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/ncmec-analysis/Online%20Enticement%20Pre-Travel.pdf
https://5rightsfoundation.com/static/Digital_Childhood_report_-_EMBARGOED.pdf
https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_Dec_2017_Report.pdf
https://protectchildren.ca/en/programs-and-initiatives/survivors-survey/
https://www.iwf.org.uk/report/2017-annual-report
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2018/08/2017-Annual-Report-Final-Digital.pdf
https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2019/12/Sextortion-Infographic-2018-Findings-UpdatedV3.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf
https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws%3A44562
https://www.ecpat.org/news/sexual-exploitation-children-increasing-concern-across-southeast-asia-new-report/
https://www.unicef.org/eap/reports/perils-and-possibilities-growing-online
https://www.unicef.org/eap/reports/child-protection-digital-age
https://www.researchgate.net/publication/309771524_Child_Online_Protection_in_the_MENA_Region
http://luxembourgguidelines.org
http://luxembourgguidelines.org
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2015

• WeProtect Global Alliance, Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA): 
A Model National Response, 2015 

• NCMEC, A Global Landscape of Hotlines Combating CSAM, 2015

• ITU and UNICEF, Guidelines for Industry on Child Online Protection, 2015

فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف عامل رقمي
• Council of Europe, Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital 

environment, 2018

• UNESCO, Internet Universality Indicators, 2019

• Ranking Digital Rights (RDR), 2019 RDR Corporate Accountability Index, 2019

• Broadband Commission for Sustainable Development, The State of the Broadband, 2019

• ITU, Measuring Digital Development, 2019

• ITU, Measuring Information Society Report, 2018

• UNICEF, Children and Digital Marketing Industry Toolkit, 2018

• Broadband Commission for Sustainable Development, Digital health, 2017

• Broadband Commission for Sustainable Development, Digital Skills for life and work, 2017

• Broadband Commission for Sustainable Development, Digital gender divide, 2017

• UNICEF, Privacy, protection of personal information and reputation, 2017

• UNICEF, Freedom of expression, association, access to information and participation, 2017

• UNICEF, Access to the Internet and digital literacy, 2017

• UN CRC, Guidelines on effective protection of children from sexual exploitation, 2019

 لالطالع على مزيد من املوارد، يرجى الرجوع إىل قائمة املوارد اإلضافية املتاحة يف 
www .itu -cop -guidelines .com

https://www.weprotect.org/the-model-national-response
https://www.weprotect.org/the-model-national-response
http://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a
http://rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a
https://en.unesco.org/internet-universality-indicators
https://rankingdigitalrights.org/index2019/
https://www.broadbandcommission.org/Documents/Presentation_SoB19.pdf
https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/home/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/misr2018.aspx
https://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/digitalhealth.aspx
https://broadbandcommission.org/workinggroups/Pages/wgeducation.aspx
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CRC.C.156_OPSC%20Guidelines.pdf
http://www.itu-cop-guidelines.com
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التذييل 1: املصطلحات
تستند التعاريف الواردة أدناه بشكل أساسي إىل املصطلحات القائمة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق 
الطفل، لعام 1989، وكذلك تلك اليت أدرجها فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعين باالستغالل اجلنسي لألطفال 
يف املبادئ التوجيهية للمصطلحات املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، لعام 201664 
(مبادئ لكسمبورغ التوجيهية)، ويف اتفاقية جملس أوروبا: محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، 

لعام 201265 باإلضافة إىل تقرير شبكة Global Kids Online، لعام 201966.

مراهق

املراهقون هم األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 10 و19 عامًا. وجيدر بالذكر أن املراهقني ليسوا مصطلحًا 
ملزمًا مبوجب القانون الدويل، وأن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ُيعتربون أطفاًال، يف حني ُيعترب البالغون 

من العمر 19 عامًا راشدين، ما مل ُيبَلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون الوطين.67

(AI) الذكاء االصطناعي

باملعىن األوسع، يشري املصطلح دون متييز إىل أنظمة من نسج اخليال العلمي احملض (ما يسمى بالذكاء االصطناعي 
"القوي" ذو الشكل الواعي ذاتيًا) وأنظمة قيد التشغيل بالفعل وقادرة على أداء مهام معقدة للغاية (التعرف على 

الوجوه أو الصوت، أو قيادة املركبات - توصف هذه األنظمة بأهنا ذكاء اصطناعي "ضعيف" أو "معتدل").68

أنظمة الذكاء االصطناعي

إن نظام الذكاء االصطناعي هو نظام قائم على اآللة ميكنه، بالنسبة ملجموعة معينة من األهداف احملددة من إنسان، 
تقدمي تنبؤات أو توصيات أو قرارات تؤثر على البيئات احلقيقية أو االفرتاضية، وهي مصممة للعمل مبستويات خمتلفة 

من االستقاللية.69

مصلحة الطفل الفضلى
تصف مجيع العناصر الالزمة الختاذ قرار يف موقف حمدد لطفل معني أو جمموعة معينة من األطفال.70

"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي،" 2016، 114،   64 

.h�p:�� luxembourgguidelines .org� wp -content� uploads� 2017� 06� Terminology -guidelines -396922 -EN .pdf
جملس أوروبا، محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي: اتفاقية جملس أوروبا، (سرتاسبورغ: جملس أوروبا للنشر، 2012)،   65

.h�ps:�� www .coe .int� t� dg3� children� 1in5� Source� Lanzarote %20Conven�on _EN .pdf
Globalkidsonline.net، "على الوجه صحيح، ميكن أن يؤدي استخدام اإلنرتنت إىل زيادة التعلم واملهارات،" نوفمرب 2019،   66 

h�p:�� globalkidsonline .net� synthesis -report -2019� .
 ،(2015 ،itu .int� cop) اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت  67 

.h�ps:�� www .itu .int� en� cop� Documents� bD _Broch _INDUSTRY _0909 .pdf
جملس أوروبا (2020)، "ما هو الذكاء االصطناعي؟،" coe.int، الذكاء االصطناعي، مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير 2020،   68 

.h�ps:�� www .coe .int� en� web� ar�ficial -intelligence� what -is -ai

h�ps:�� webcache  ،(2019 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، "توصية جملس الذكاء االصطناعي  69

.googleusercontent .com� search ?q = cache: hTtMv9k1ak8J: h�ps:�� legalinstruments .oecd .org� api� print %3Fids 
.26lang %3Den+ & cd = 3 & hl = en & ct = clnk & gl = ch & client = safari% %3D648

h�ps:�� www .ohchr .org� en�  ،2020 اتفاقية حقوق الطفل،" مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير" ،(OHCHR) مفوضية حقوق اإلنسان  70

.professionalinterest� pages� crc .aspx

http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/Lanzarote%20Convention_EN.pdf
http://globalkidsonline.net/synthesis-report-2019/
https://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/what-is-ai
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hTtMv9k1ak8J:https://legalinstruments.oecd.org/api/print%3Fids%3D648%26lang%3Den+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ch&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hTtMv9k1ak8J:https://legalinstruments.oecd.org/api/print%3Fids%3D648%26lang%3Den+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ch&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hTtMv9k1ak8J:https://legalinstruments.oecd.org/api/print%3Fids%3D648%26lang%3Den+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ch&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hTtMv9k1ak8J:https://legalinstruments.oecd.org/api/print%3Fids%3D648%26lang%3Den+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ch&client=safari
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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طفل

وفقًا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة، ما مل يبلغ سن الرشد 
قبل ذلك مبوجب القانون الوطين.71 

(CSEA) االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال

مصطلح يصف مجيع أشكال االستغالل واالعتداء اجلنسيني (اتفاقية حقوق الطفل، لعام 1989، املادة 34)، من 
قبيل "( أ ) محل أو إكراه الطفل على االخنراط يف أي نشاط جنسي غري مشروع؛ (ب) االستخدام االستغاليل 
لألطفال يف البغاء أو املمارسات اجلنسية األخرى غري القانونية؛ (ج) االستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض 
واملواد اإلباحية، فضال عن "االتصال اجلنسي الذي ينطوي عادة استخدام القوة ضد شخص دون موافقة". ويتزايد 

االستغالل واالعتداء اجلنسيني على األطفال عرب اإلنرتنت، أو عرب عالقة ما بالبيئة املوصولة باإلنرتنت.72

(CSAM) مواد االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال

أدى التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل خلق أشكال جديدة من االستغالل واالعتداء اجلنسيني 
عرب اإلنرتنت حبق األطفال، واليت ميكن أن حتدث افرتاضيًا دون وجوب أن تتضمن لقاء جسديًا وجهًا لوجه مع 
الطفل.73 وعلى الرغم من أن العديد من السلطات القضائية ال تزال تسمي الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة باالعتداء 
اجلنسي على األطفال "املواد اإلباحية عن األطفال" أو "صور األطفال الفاحشة"، فإن هذه املبادئ التوجيهية ستشري 
إىل تلك املواضيع مجعًا على أهنا مواد اعتداء جنسي على األطفال (CSAM بعدئٍذ). وهذا يتوافق مع املبادئ التوجيهية 
للجنة النطاق العريض واالستجابة الوطنية النموذجية للتحالف العاملي للحماية (WePROTECT).74 ويصف هذا 
مبادئ  تنص  اإلباحية إىل صناعة مشروعة جتارية، وكما  املواد  بينما تشري  احملتوى وصفًا أصح.  املصطلح ذلك 

لكسمبورغ التوجيهية فإن استخدام املصطلح:

"قد يساهم (عن غري قصد أو بقصد) يف تقليل خطورة ما هو يف الواقع اعتداء جنسي على األطفال و�أو استغالل 
جنسي لألطفال أو االستخفاف به أو حىت إضفاء الشرعية عليه [...] فمصطلح "املواد اإلباحية عن األطفال" خياطر 

بالتلميح إىل تنفيذ هذه األفاعيل مبوافقة الطفل، وأهنا متثل مواد جنسية مشروعة ".75

ويشري مصطلح CSAM إىل مواد متثل أفاعيل مسيئة جنسيًا و�أو استغاللية للطفل. وهو يشمل، على سبيل املثال 
ال احلصر، املواد اليت تسجل االعتداء اجلنسي من بالغني على األطفال؛ وصور األطفال املدرجة يف السلوك اجلنسي 

الصريح؛ واألعضاء التناسلية لألطفال عند إنتاج الصور أو استخدامها ألغراض جنسية يف املقام األول. 

مفوضية حقوق اإلنسان؛ اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت.  71

"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي."  72

"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي"؛ واليونيسف، "التقرير املقارن   73

". (Global Kids Online)(2019) للشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت
التحالف العاملي للحماية WePROTECT ، "منع ومعاجلة االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء اجلنسي على األطفال (CSEA): استجابة   74

h�ps:�� sta�c1 .squarespace .com� sta�c� 5630f48de4b00a75476ecf0a� t�  ،2 0 1 6  ، " جية ذ و من وطنية 
582ba50bc534a51764e8a4ec� 1479255310190� WePROTECT+G lobal+Alliance+Mode l+Na�onal+Response+Guidance 

pdf.؛ جلنة النطاق العريض، "سالمة األطفال عرب اإلنرتنت: تقليل خماطر العنف واالعتداء واالستغالل عرب اإلنرتنت (2019)."
"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي."  75

https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1479255310190/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1479255310190/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/582ba50bc534a51764e8a4ec/1479255310190/WePROTECT+Global+Alliance+Model+National+Response+Guidance.pdf
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األطفال والشباب

مصطلح يصف مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يف حني يغطي مصطلح األطفال، اُملشار إليهم 
أيضًا باسم األطفال األصغر سنًا يف املبادئ التوجيهية، مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ويتكون 

الشباب من الفئة العمرية من 15 إىل 18 عامًا.

األلعاب املوصولة

ل األلعاب املوصولة باإلنرتنت باستخدام تكنولوجيات مثل Wi-Fi وبلوتوث، وتعمل عادًة جنبًا إىل جنب مع  توصَّ
التطبيقات املصاحبة لتمكني اللعب التفاعلي لألطفال. ووفقًا ملؤسسة Juniper Research، يف عام 2015، بلغت 
إيرادات سوق األلعاب املوصولة 2.8 مليار دوالر أمريكي وُيتوقع أن ترتفع إىل 11 مليار دوالر أمريكي حبلول 
عام 2020. وتقوم هذه األلعاب جبمع وختزين املعلومات الشخصية من األطفال مبا يف ذلك األمساء واملوقع اجلغرايف 

والعناوين والصور الفوتوغرافية والتسجيالت السمعية والفيديوية.76

التسلط السيرباين، يشار إليه أيضًا بالتسلط عرب اإلنرتنت

ال يعّرف القانون الدويل التسلط عرب اإلنرتنت. وألغراض هذه الوثيقة، يوصف التسلط السيرباين بأنه عمل عدواين 
متعمد ينفَّذ بشكل متكرر على يد جمموعة أو فرد باستخدام التكنولوجيا الرقمية ويستهدف ضحية ال تستطيع 
الدفاع عن نفسها بسهولة77. وعادًة ما يتضمن "استخدام التكنولوجيا الرقمية واإلنرتنت لنشر معلومات مؤذية عن 
شخص ما أو تناقل معلومات أو صور أو مقاطع فيديو خاصة عن قصد بطريقة مؤذية، وإرسال رسائل مهددة أو 
الكاذبة عن  واملعلومات  الشائعات  والنصوص) وبث  والدردشة  الفورية  والرسائل  اإللكرتوين  الربيد  ة (عرب  مهين
الضحية أو استبعادها عمدًا من االتصاالت عرب اإلنرتنت"78. وميكن أن يتضمن اتصاالت مباشرة (مثل الدردشة 
أو الرسائل النصية) أو شبه عامة (مثل نشر رسالة حترش يف قائمة بريد إلكرتوين) أو عامة (مثل إنشاء موقع إلكرتوين 

خمصص للسخرية من الضحية).

الكراهية السيربانية والتمييز والتطرف العنيف

"تعد الكراهية السيربانية والتمييز والتطرف العنيف شكًال مميزًا للعنف السيرباين حيث إهنا تستهدف هوية مجاعية، 
وليس أفراد [...] وكثريًا ما تنال العرق أو التوجه اجلنسي أو الدين أو اجلنسية أو وضع اهلجرة واجلنس�النوع 

االجتماعي والسياسة"79.

 Georgetown Law Technology" وأمن رديء"، صحيفة ،COPPA ،(2017)، "ألعاب خطرة: ألعاب موصولة Jeremy Greenberg  76

h�ps:�� georgetownlawtechreview .org� dangerous -games -connected -toys -coppa -and -bad  ،2017 ديسمرب Review"، 4
.-security� GLTR -12 -2017� 

Anna Costanza Baldry، و Anna Sorren�noوDavid P. Farrington، "الرتهيب السيرباين واإليذاء السيرباين مقابل إشراف الوالدين،   77

 ومراقبة وضبط أنشطة املراهقني على اإلنرتنت،" استعراض خدمات األطفال والشباب، املجلد 96، (يناير 2019): 302-7، 
.h�ps:�� doi .org� 10 .1016� j .childyouth .2018 .11 .0058

اليونيسف، "التقرير املقارن للشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت (2019) (Global Kids Online)"؛ "املبادئ التوجيهية ملصطلحات   78

لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي."
".(Global Kids Online) (2019) اليونيسف، "التقرير املقارن للشبكة العاملية لألطفال على اإلنرتنت  79

https://georgetownlawtechreview.org/dangerous-games-connected-toys-coppa-and-bad-security/GLTR-12-2017/
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املواطنة الرقمية

تشري املواطنة الرقمية إىل القدرة على االخنراط بشكل إجيايب ونقدي وقدير يف البيئة الرقمية، باالعتماد على مهارات 
اإلنسان من خالل  اليت حترتم حقوق وكرامة  االجتماعية  املشاركة  أشكال  ملمارسة  الفعال واإلبداع،  التواصل 

االستخدام املسؤول للتكنولوجيا80.

اإلملام باملعارف الرقمية

اإلملام باملعارف الرقمية يعين امتالك املهارات اليت حيتاجها املرء للعيش والتعلم والعمل يف جمتمع جيري فيه التواصل 
والنفاذ إىل املعلومات على حنو متزايد من خالل التكنولوجيات الرقمية مثل منصات اإلنرتنت ووسائل التواصل 

االجتماعي واألجهزة املتنقلة81. وهو يشمل التواصل الواضح واملهارات التقنية والتفكري النقدي.

املرونة الرقمية

يصف هذا املصطلح قدرة الطفل على التأقلم نفسيًا مع األضرار اليت يصادفها عرب اإلنرتنت. وتتضمن املرونة الرقمية 
امتالك املوارد النفسية الالزمة لفهم مىت يكون الطفل يف خطر عرب اإلنرتنت، ومعرفة ما جيب فعله لطلب املساعدة، 

والتعلم من التجربة، والتعايف عندما تسوء األمور82.

املربون

املريب هو الشخص الذي يعمل بشكل منهجي على حتسني فهم شخص آخر ملوضوع معني. ويشمل دور املربني 
األشخاص الذين يقومون بالتدريس يف الفصول الدراسية وغريهم من األشخاص الني يقومون بدور غري رمسي يف 
العملية التعليمية، مثل أولئك الذين يعملون يف مواقع التواصل االجتماعي لتقدمي املعلومات اخلاصة بأمان اإلنرتنت 

أو الذين يديرون دورات جمتمعية مدرسية متكن األطفال والشباب من مراعاة شروط األمان على اإلنرتنت.

وخيتلف عمل املربني باختالف السياق الذي يعملون فيه وعمر جمموعة األطفال (أو الكبار) الذين حياولون تربيتهم.

املوجهون

مصطلح يصف مجيع األشخاص الذين شغلوا منصبًا يف هيكل إدارة�توجيه املدرسة.

االستدراج�االستدراج عرب اإلنرتنت

االستدراج�االستدراج عرب اإلنرتنت كما هو معرف يف مبادئ لكسمبورغ التوجيهية، يشري إىل عملية إقامة�بناء 
عالقة مع طفل إما شخصيًا أو من خالل استخدام اإلنرتنت أو التكنولوجيات الرقمية األخرى لتسهيل االتصال 
اجلنسي املباشر أو عرب اإلنرتنت مع ذلك الشخص الذي يقنع الطفل بإقامة عالقة جنسية83. وهي عملية هتدف إىل 
التواصل  تنطوي على  أو عملية  معرفتهم،  بدون  أو  مبعرفتهم  أو حمادثات جنسية  إىل تصرفات  األطفال  جذب 

جملس أوروبا، "املواطنة الرقمية وتعليم املواطنة الرقمية،" تعليم املواطنة الرقمية، مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير 2020،   80 

.h�ps:�� www .coe .int� en� web� digital -ci�zenship -educa�on� home

جامعة ويسرتن سيدين - كلري أورباخ، "ما هو اإلملام باملعارف الرقمية؟"، مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير 2020،   81 

.h�ps:�� www .westernsydney .edu .au� studysmart� home� digital _literacy� what _is _digital _literacy
Dr. Andrew K. Przybylski وآخرون، "مسؤولية مشرتكة. تقرير بناء املرونة عرب اإلنرتنت لألطفال" (مؤسسة ParentZone، وجامعة   82

 ،(2014 ،Virgin Media أوكسفورد وشركة 
.h�ps:�� parentzone .org .uk� sites� default� files� Building %20Online %20Resilience %20Report .pdf

"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي."  83

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/homem
https://www.westernsydney.edu.au/studysmart/home/digital_literacy/what_is_digital_literacy
https://parentzone.org.uk/sites/default/files/Building%20Online%20Resilience%20Report.pdf


53

مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

واالختالط االجتماعي بني اجلاين والطفل جلعله أكثر عرضة لالعتداء اجلنسي. ومل يرد تعريف مصطلح االستدراج 
يف القانون الدويل؛ وتستخدم بعض السلطات القضائية، مبا يف ذلك كندا، مصطلح "إغراء".

(ICT) تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

االتصاالت.  تؤكد على جانب  اليت  املعلومات  تكنولوجيات  املعلومات واالتصاالت مجيع  تكنولوجيات  تصف 
ويشمل ذلك مجيع اخلدمات واألجهزة املوصولة باإلنرتنت مثل احلواسيب واحلواسيب احملمولة واألجهزة اللوحية 
واهلواتف الذكية ووحدات التحكم يف األلعاب وأجهزة التلفزيون والساعات84. ويشمل أيضًا خدمات مثل الراديو 

باإلضافة إىل خدمات النطاق العريض وعتاد الشبكة واألنظمة الساتلية وغريها.

اإلنرتنت والتكنولوجيات املرتبطة بها

أصبح من املمكن اآلن التوصيل باإلنرتنت باستخدام جمموعة متنوعة من األجهزة املختلفة، مثل اهلواتف الذكية، 
واحلواسيب اللوحية، ووحدات األلعاب، وأجهزة التلفزيون، واحلواسيب احملمولة باإلضافة إىل أجهزة احلاسوب 
التقليدية. وهكذا، ما مل يقرتح السياق خالف ذلك، ينبغي أن ُتفهم أي إشارة إىل اإلنرتنت على أهنا تشمل مجيع 
هذه األساليب املختلفة. ولتغطية نسيج اإلنرتنت الغين واملعقد، ُتستخدم بالتبادل "اإلنرتنت والتكنولوجيات املرتبطة 

هبا"، و"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصناعات عرب اإلنرتنت" و"اخلدمات القائمة على اإلنرتنت".

اإلشعار واإلزالة

يقوم العمالء أو أفراد اجلمهور أو وكاالت إنفاذ القوانني أو منظمات اخلطوط الساخنة يف بعض األحيان بإخطار 
املشغلني ومقدمي اخلدمات باحملتوى املشتبه به على اإلنرتنت. وتشري إجراءات "اإلشعار واإلزالة" إىل عمليات 
القانوين وفقًا للوالية القضائية)  القانوين (ُيعّرف احملتوى غري  الشركة لإلزالة السريعة ("اإلنزال") للمحتوى غري 

مبجرد إعالمها ("إشعار") بوجوده يف خدماهتا.

األلعاب على شبكة االنرتنت

ُتعرَّف "األلعاب على شبكة اإلنرتنت" بأهنا لعب أي نوع من األلعاب الرقمية التجارية الفردية أو متعددة الالعبني 
عرب أي جهاز موصول باإلنرتنت، مبا يف ذلك وحدات التحكم املخصصة واحلواسيب املكتبية واحلواسيب احملمولة 

واألجهزة اللوحية واهلواتف املتنقلة.

وعرِّف "النظام البيئي لأللعاب عرب اإلنرتنت" ليشمل مشاهدة اآلخرين يلعبون ألعاب الفيديو عرب منصات الرياضة 
اإللكرتونية أو البث املباشر أو تبادل تسجيالت الفيديو، وهو يقدم عادًة خيارات للمشاهدين للتعليق أو التفاعل 

مع الالعبني وغريهم من املشاهدين85.

أدوات رقابة الوالدين

برجميات تتيح للمستخدمني، وهم عادًة أحد الوالدين، التحكم يف بعض أو كل وظائف احلاسوب أو أي جهاز 
آخر ميكنه التوصيل باإلنرتنت. وعادًة، ميكن هلذه الربجميات تقييد النفاذ إىل أنواع أو فئات معينة من املواقع أو 
اخلدمات على شبكة اإلنرتنت. ويقدم البعض منها أيضًا إمكانية إدارة الوقت، حبيث ميكن ضبط اجلهاز للنفاذ إىل 

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت.  84

اليونيسيف، "حقوق الطفل واأللعاب عرب اإلنرتنت: الفرص والتحديات أمام األطفال والصناعة،" جمموعة ورقات املناقشة: حقوق الطفل   85

h�ps:�� www .unicef -irc .org� files� upload� documents� UNICEF  ،2019 رقمي،  مل  عا يف  ية  ار تج ل ا ل  واألعما
._CRBDigitalWorldSeriesOnline _Gaming .pdf

https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf
https://www.unicef-irc.org/files/upload/documents/UNICEF_CRBDigitalWorldSeriesOnline_Gaming.pdf


54

 مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

اإلنرتنت بني ساعات معينة حصرًا. وميكن لإلصدارات األكثر تقدمًا تسجيل مجيع النصوص املرسلة أو املستلمة 
من اجلهاز. وعادًة ما تكون الربامج حممية بكلمة مرور86.

أولياء األمور ومقدمو الرعاية واألوصياء

يشري العديد من مواقع اإلنرتنت إىل أولياء األمور بطريقة عامة (مثل "صفحة أولياء األمور" و"رقابة الوالدين")، 
ومن هنا قد يكون من املفيد أن ُنعرف األشخاص الذين ينبغي هلم يف األوضاع املثالية متكني األطفال من اغتنام 
أقصى قدر من الفرص املتاحة على شبكة اإلنرتنت والتأكد من استخدام األطفال والشباب ملواقع اإلنرتنت على 
حنو آمن ومسؤول، ومنحهم موافقتهم على الدخول إىل مواقع معينة على اإلنرتنت. ويف هذه الوثيقة، يشري مصطلح 
"أولياء األمور" إىل أي شخص (باستثناء املربني) يتحمل مسؤولية قانونية عن الطفل. وختتلف مسؤولية الوالدين 

من بلد إىل آخر كما ستختلف حقوق الوالدين القانونية.

معلومات شخصية

يصف هذا املصطلح معلومات ُجتمع عرب اإلنرتنت وميكن أن تعرِّف هوية شخص بشكل فردي. وهذا يشمل االسم 
الكامل، وتفاصيل االتصال مثل املنزل وعنوان الربيد اإللكرتوين، وأرقام اهلاتف، وبصمات األصابع أو مواد التعرف 
على الوجه، وأرقام التأمني أو أي عامل آخر، يسمح باالتصال الفعلي أو عرب اإلنرتنت بأي شخص. ويف هذا 
السياق، تشري أيضًا إىل أي معلومات عن طفل وحاشيته جيمعها عرب اإلنرتنت مقدمو خدمة التوصيل باإلنرتنت، 

مبا يف ذلك األلعاب املوصولة وإنرتنت األشياء وأي تكنولوجيا أخرى موصولة. 

اخلصوصيات

كثريًا ما تقاس اخلصوصيات بداللة تناقل املعلومات الشخصية عرب اإلنرتنت، واحلصول على ملف تعريف عام يف 
إعدادات  اإلنرتنت، واستخدام  تعرفت عليهم عرب  املعلومات مع أشخاص  وتناقل  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

اخلصوصيات، وإطالع األصدقاء على كلمات املرور، والقلق بشأن اخلصوصيات.87

إرسال حمتوى جنسي

ُيعّرف إرسال حمتوى جنسي بالشكل الشائع على أنه إرسال أو استقبال أو تبادل احملتوى اجلنسي املنَتج ذاتيًا مبا يف 
ذلك الصور أو الرسائل أو مقاطع الفيديو عرب اهلواتف املتنقلة و�أو اإلنرتنت88. ويعد إنشاء وتوزيع وحيازة الصور 
اجلنسية لألطفال غري قانوين يف معظم البلدان. ويف حال الكشف عن صور جنسية لألطفال، ينبغي للبالغني عدم 
مشاهدهتا. وقيام شخص بالغ بإطالع طفل على صور جنسية هو دائمًا عمل إجرامي. وميكن لتناقل صور جنسية 

بني األطفال أن يلحق األذى وقد تدعو احلاجة إىل إعداد تقارير واختاذ إجراءات إلزالة الصور املتناَقلة.

اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت.  86

"قانون محاية خصوصيات األطفال على اإلنرتنت"، القانون العام رقم U.S.C 15.، األقسام 6505-6501 (1998)،   87 

h�ps:�� www .ecfr .gov� cgi -bin� text -idx ?SID = 4939e7 7c77a1a1a08c1cbf905fc4b409 & node = 16 %3A1 .0 .1 .3 .36 & rgn = 
div5.

"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي."  88

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&rgn=div5
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االبتزاز اجلنسي أو ابتزاز األطفال جنسيًا

يصف االبتزاز اجلنسي (الذي ُيشار إليه أيضًا بعبارة "ابتزاز األطفال جنسيًا عرب اإلنرتنت)89 "ابتزاز شخص بواسطة 
صور هلذا الشخص أنشأها بنفسه كي ُتنتزع منه خدمات جنسية أو أموال أو غري ذلك من املنافع حتت هتديد نشر 

املواد يف دائرة أوسع من موافقة الشخص املصوَّر (من قبيل نشر الصور على وسائل التواصل االجتماعي)"90.

إنرتنت األشياء

ل األشياء واألشخاص بينيًا من خالل  متثل إنرتنت األشياء اخلطوة التالية حنو رقمنة املجتمع واالقتصاد، حيث توصَّ
شبكات االتصاالت وتبلِّغ عن وضعها و�أو البيئة احمليطة هبا.91

URL

يشري االختصار URL إىل "حمدد املوارد املنتظم"، وهو عنوان صفحة على شبكة اإلنرتنت92.

الواقع االفرتاضي

الواقع االفرتاضي هو استخدام تكنولوجيا احلاسوب خللق تأثري عامل ثالثي األبعاد تفاعلي يكون لألشياء فيه إحساس 
بالوجود املكاين93.

(Wi-Fi) األمانة الالسلكية

ن إرسال البيانات عرب الشبكات الالسلكية94. األمانة الالسلكية (Wi-Fi) هي جمموعة املعايري التقنية اليت متكِّ

املركز األورويب للجرمية السيربانية، "اإلكراه واالبتزاز اجلنسيان على اإلنرتنت كشكل من أشكال اجلرمية اليت تؤثر على األطفال: منظور   89

h�ps:�� www .europol .europa .eu� sites� default� files� documents�  ،(2017 املركز األورويب للجرمية السيربانية، مايو) "إنفاذ القانون
.online _sexual _coercion _and _extor�on _as _a _form _of _crime _affec�ng _children .pdf

"املبادئ التوجيهية ملصطلحات لوكسمبورغ بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي."  90

h�ps:�� ec .europa .eu� digital -single -market�   ،نتانتكو، إنرتنت األشياء، 1 أكتوبر 2013، السوق الرقمية الفردية - املفوضية األوروبية  91

.en� internet -of -things
اليونيسيف واالحتاد الدويل لالتصاالت، املبادئ التوجيهية للصناعة بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت.  92

h�ps:�� www .nas .nasa .gov� So�ware�  ،2020 مت النفاذ إىل املوقع يف 16 يناير ،nas.nasa.gov ،"وكالة ناسا، "الواقع االفرتاضي  93

.VWT� vr .html

"قانون محاية خصوصيات األطفال على اإلنرتنت".  94

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/internet-of-things
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/internet-of-things
https://www.nas.nasa.gov/Software/VWT/vr.html
https://www.nas.nasa.gov/Software/VWT/vr.html
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التذييل 2: جرائم االتصال املرتكبة ضد األطفال وصغار السن
ميكن أن يتعرض األطفال وصغار السن ملجموعة من االتصاالت غري املرغوبة أو غري املالئمة على اإلنرتنت مبا يؤدي 

إىل عواقب وخيمة هلم. وقد تكون بعض هذه االتصاالت جنسية بطابعها. 

وقد أظهرت الدراسات تعّرض 22 يف املائة للتسلط أو التحرش أو املطاردة على اإلنرتنت95؛ وتلقى 25 يف املائة 
تعليقات جنسية غري مطلوبة؛96 وقابل 8 يف املائة أشخاصًا يف احلياة الفعلية دون سابق معرفة إال على اإلنرتنت97. 
ورغم أن هذه املعدالت تتباين بني البلدان واملناطق فإن األرقام تثبت أن األخطار حقيقية98. وتبنيَّ من دراسة أمريكية 
لإلنرتنت99 أن 32 يف املائة من املراهقني على اإلنرتنت تعرضوا لالتصال من جانب غرباء متامًا، ومن هؤالء قال 
23 يف املائة أهنم شعروا باخلوف وعدم الراحة أثناء االتصال؛ وتلقى 4 يف املائة من هؤالء األطفال حتريضات جنسية 

عدوانية.

وتستخدم الذئاب اجلنسية اإلنرتنت لالتصال باألطفال وصغار السن ألغراض جنسية، وتستعمل يف كثري من األحيان 
أسلوبًا يعرف باالستمالة حيث يكتسبون ثقة الطفل من خالل مشاركته أو مشاركتها يف جماالت االهتمام. ويقدمون 
يف كثري من األحيان موضوعات جنسية وصورًا ولغة فاضحة إلزالة احلساسية وزيادة الوعي اجلنسي وكسر إرادة 
الضحايا الصغار. وتستعمل اهلدايا واألموال بل وتذاكر السفر يف كثري من األحيان إلغراء وجذب الطفل أو صغري 
السن إىل مكان يستطيع فيه الذئب البشري استغالله أو استغالهلا جنسيًا. بل ميكن أحيانًا تصوير هذه اللقاءات 
فوتوغرافيًا أو فيديويًا. ويفتقر األطفال وصغار السن يف كثري من احلاالت إىل النضج العاطفي واحرتام الذات وهو 
ما جيعلهم عرضة للتالعب والتخويف. ويرتدد األطفال وصغار السن أيضًا يف إبالغ الكبار هبذه اللقاءات خوفًا 
من اإلحراج أو من حرماهنم من النفاذ إىل اإلنرتنت. ويف بعض احلاالت هتددهم هذه الذئاب البشرية وتطلب منهم 
إبقاء العالقات سرًا. وتتبادل الذئاب اجلنسية املعلومات فيما بينهم عن طريق منتديات اإلنرتنت وغرف الدردشة.

.h�p:�� www .ureport .in� v2�  ،(2019) U-report  95

.h�ps:�� www .childnet .com� ufiles� Project _deSHAME _Dec _2017 _Report .pdf ،(2017) Project deSHAME  96

h�ps:�� www .pewresearch   ،(2015)، املراهقون والتكنولوجيات والعالقات الرومانسية .Smith, Aو .Anderson, Mو .Lenhardt, A  97

..org� internet� 2015� 10� 01� teens -technology -and -roman�c -rela�onships� 
Ólafsson, K. (2011). املخاطر والسالمة على شبكة اإلنرتنت: منظور األطفال  Görzig, A.و  Haddon, Lو  Livingstone, S. .و   98

.h�p:�� eprints .lse .ac .uk� 33731�  ،EU Kids Online لندن: شبكة ،LSE .األوروبيني. النتائج الكاملة
Amanda Lenhart وآخرون، استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية يشهد إقباًال أكرب لدى املراهقني إذ جتذهبم الطبيعة التحادثية لوسائل   99

 ،Pew Internet and American Life Project، 2007، 44 "،اإلعالم التفاعلية على اإلنرتنت 
h�ps:�� www .pewinternet .org� wp -content� uploads� sites� 9� media� Files� Reports� 2007� PIP _Teens _Social _Media 

_Final .pdf .pdf

http://www.ureport.in/v2/
https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_Dec_2017_Report.pdf
https://www.pewresearch.org/internet/2015/10/01/teens-technology-and-romantic-relationships/
C:\\Users\\woodall\\Desktop\\TELEWORK\\COP%20guidelines%20for%20policymakers\\Anderson
https://www.pewresearch.org/internet/2015/10/01/teens-technology-and-romantic-relationships/
http://eprints.lse.ac.uk/33731/
https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2007/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf.pdf
https://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2007/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf.pdf
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WeProtect التذييل 3: التحالف العاملي
WePROTECT االستجابة الوطنية النموذجية لتحالف

تدعم اسرتاتيجية التحالف العاملي WePROTECT البلدان يف وضع استجابات منسقة متعددة أصحاب املصلحة 
 .(MNR) للتصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت، مسرتشدة يف ذلك باالستجابة الوطنية النموذجية
واالستجابة الوطنية النموذجية للتحالف WPGA مبثابة خمطط للعمل الوطين. وتوفر إطارًا للبلدان لالستفادة منه يف 

التصدي لالستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت (OCSE). ويهدف النموذج إىل مساعدة بلد ما فيما يلي:

تقييم استجابته احلالية لالستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت وحتديد الثغرات؛  •
إعطاء األولوية للجهود الوطنية بشأن الثغرات يف تقدمي الشكاوى؛  •

تعزيز التفاهم والتعاون الدوليني.  •
وال يسعى النموذج إىل وصف األنشطة أو حتديد هنج واحد. والغرض منه وصف القدرات الالزمة حلماية الطفل 
بفعالية ودعم البلدان يف تطوير أو تعزيز قدراهتا احلالية. ويسرد أيضًا عددًا من العوامل التمكينية اليت، إذا كانت 
موجودة وفعالة، ستعّجل النتائج وحتّسنها. وتشمل االستجابة الوطنية النموذجية إحدى وعشرين قدرة، مقسمة 
إىل ستة أقسام هي: السياسة العامة واإلدارة، والعدالة اجلنائية، والضحايا، واملجتمع، والصناعة ووسائل اإلعالم، 
واالتصاالت. ويرى التحالف WPGA أن العمل يف مجيع املجاالت الستة سيوفر استجابة وطنية كاملة هلذه اجلرمية.

وسيمّكن النموذج البلد – بغض النظر عن نقطة انطالقه – من حتديد أي ثغرات يف القدرات وبدء التخطيط لسد 
تلك الثغرات. ويف حني أن البلدان ستضع هنجها الفردية اخلاصة هبا، فمن خالل القيام بذلك يف سياق إطار متفق 
عليه بصورة مشرتكة وفهم القدرات، من املأمول أن يستمر تعزيز التواصل والتعاون بني أصحاب املصلحة على 

املستويني الوطين والدويل.

WePROTECT االستجابة االسرتاتيجية العاملية للتحالف

االستجابة االسرتاتيجية العاملية (GSR) للتحالف WePROTECT هي هنج منسق ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال 
على اإلنرتنت ليشمل رؤية عاملية أكرب، ومواءمة دولية للنُّهج الوطنية، وحلوًال عاملية تتجاوز االستجابة اليت تقودها 
البلدان. واالستجابة االسرتاتيجية العاملية هي يف األساس اجلزء املصاحب لالستجابة الوطنية النموذجية (MNR)؛ 
وبينما تركز االستجابة الوطنية النموذجية على القدرات الالزمة ملعاجلة مسألة االستغالل اجلنسي لألطفال على 
اإلنرتنت على املستوى الوطين، تركز االستجابة االسرتاتيجية العاملية على املجاالت ذات األولوية للتعاون الدويل 

وبناء القدرات.

وتشمل االستجابة االسرتاتيجية العاملية ست جماالت مواضيعية مع ما يرتبط هبا من قدرات مطلوبة ونتائج متوقعة 
لكل منها، إىل جانب الشركاء الذين ينبغي أن يعملوا معًا عرب احلدود لتحقيق تلك النتائج.

السياسات والتشريعات

إن تطوير اإلرادة السياسية للعمل والتشريعات من أجل تنسيق النهج بشكل فعال إزاء اجلرائم اجلنائية سيؤدي إىل 
حتديد االلتزام رفيع املستوى على الصعيدين الوطين والدويل مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت.



58

 مبادئ توجيهية لواضعي السياسات بشأن محاية األطفال على اإلنرتنت

العدالة اجلنائية

إن تبادل املعلومات مبا يف ذلك النفاذ املشرتك إىل قواعد البيانات الدولية من خالل أطر رمسية لتبادل البيانات إىل 
جانب املوظفني واملدعني العامني املدربني واملتمرسني من ذوي اخلربة يف جمال االستغالل اجلنسي لألطفال على 
اإلنرتنت هو أفضل طريقة لتحديد اجلناة ومالحقتهم والقبض عليهم، مبا يف ذلك من خالل التحقيقات واإلدانات 

املشرتكة الناجحة.

تأثر الضحايا واخلدمات املقدمة إليهم

إن تقدمي الدعم الفعال ويف الوقت املناسب للضحايا، مبا يف ذلك محاية هويتهم وجعل أصواهتم مسموعة يساعد 
على ضمان قدرة الضحايا على احلصول على الدعم الذي حيتاجونه عندما حيتاجون إليه.

التكنولوجيا

التقنية مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي، لكشف وحجب ومنع املواد الضارة والبث املباشر  إن استخدام احللول 
واالستمالة عرب اإلنرتنت، والذي جيب أن يشمل االلتزام الواسع واملتسق بني قطاع التكنولوجيا، سيسمح لتلك 

املنصات بتجنب استخدامها كأداة لالستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت.

املجتمع

هناك عدد من القدرات اليت تعمل معًا داخل املجتمع األوسع لتمكني األطفال من محاية أنفسهم من االستغالل 
اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت، بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه. ومن خالل ضمان أن تكون تنمية الثقافة 
الرقمية أكثر أمانًا من حيث التصميم (أي أن حيتوي على ميزات سالمة مدجمة)، وأن هناك هنجًا أخالقيًا ومتسقًا 
إزاء التقارير اإلعالمية، سيتم تقييد التعرض للمحتوى غري املشروع على اإلنرتنت. ويف الوقت نفسه، فإن تعليم 
وتوعية األطفال واآلباء ومقدمي الرعاية واملهنيني والتدخالت املستهدفة للجناة، كلها عوامل تعمل على منع حدوث 

االستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنرتنت أو التخفيف من آثاره.

البحوث والرؤى

وأخريًا، فإن تقييمات التهديدات (مثل تقييم التهديدات العاملية لعام 2019)، والبحوث بشأن اجلناة، والعمل على 
فهم الصدمات النفسية الطويلة األجل للضحايا، ستمنح احلكومة ووكاالت إنفاذ القوانني واملجتمع املدين واألوساط 

األكادميية والصناعة فهمًا واضحًا ألحدث التهديدات.
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التذييل 4: أمثلة على االستجابات لألضرار عرب اإلنرتنت
مجع األمثلة الواردة هنا مؤلفو املبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن وضع السياسات واملسامهون فيها.

تثقيف األطفال بشأن األضرار عرب اإلنرتنت

BBC Own IT App – هو تطبيق للرفاهية يستهدف األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 8 و13 عامًا الذين يتلقون 
أول هاتف ذكي. وجيمع بني أحدث تكنولوجيا التعلم اآليل لتتبع نشاط األطفال على هواتفهم الذكية مع قدرة 
األطفال على اإلبالغ عن حالتهم العاطفية بأنفسهم، ويستخدم هذه املعلومات لتقدمي حمتوى وتدخالت مصممة 

خصيصًا ملساعدة األطفال على البقاء سعداء وبصحة جيدة على اإلنرتنت.

ويوفر التطبيق الذي يضم حمتوى بتكليف خاص من هيئة اإلذاعة الربيطانية (BBC) مواد وموارد مفيدة ملساعدة 
الشباب على االستفادة القصوى من وقتهم على اإلنرتنت وبناء سلوكيات وعادات صحية على اإلنرتنت، مما يساعد 
الشباب واآلباء على إجراء املزيد من احملادثات البناءة حول جتارهبم على اإلنرتنت. وال جيمع التطبيق أي معلومات 

شخصية أو حمتوى ينشئه املستعمل ألن التعلم اآليل بأكمله يعمل داخل التطبيق�داخل جهاز املستخدم.

Project Evolve – إطار تعليمي للكفاءة الرقمية مزود مبوارد كاملة، حيدد املهارات الرقمية لكل طفل ولكل عمر 
ملساعدة اآلباء واملعلمني على فهم الكفاءات اليت ينبغي أن يتمتع هبا أطفاهلم إىل جانب املوارد واألنشطة اليت من 

شأهنا أن تزودهم مبهارات معينة. 

للمدارس من أجل دراسة وتقييم كامل أحكام  الذايت معّدة  أداة إلكرتونية لالستعراض   – 360 degree safe

السالمة على اإلنرتنت، توفر التوجيه والدعم للحصول على معايري حمددة.

DQ Ins�tute – مت جتميع البيانات من 426 145 طفًال ومراهقًا يف 30 بلدًا يف الفرتة 2017-2019 كجزء من 
 Singtel بدأت يف سنغافورة بدعم من ،DQ وهي حركة عاملية للمواطنة الرقمية يناصرها معهد ،DQEveryChild#

وتوسعت بسرعة بالتعاون مع املنتدى االقتصادي العاملي لتشمل أكثر من 100 منظمة شريكة. وهتدف هذه احلركة 
إىل متكني األطفال بتزويدهم بكفاءات املواطنة الرقمية الشاملة منذ بداية حياهتم الرقمية باستخدام برنامج التعليم 
والتقييم على اإلنرتنت DQ World. واسُتخدمت البيانات املستمدة من هذه احلركة لوضع مؤشر سالمة األطفال 
على اإلنرتنت (COSI) لعام 2020. ويقّيم إطار مؤشر COSI سالمة األطفال على اإلنرتنت ويصنفها يف 30 بلدًا 

باالستناد إىل 24 جماًال جممعًا يف ست ركائز تؤثر على سالمة األطفال على اإلنرتنت.

توفر أداة DQ Pro Family Readiness Package وبرنامج DQ World فرصًا لآلباء لتقييم االستعداد الرقمي 
ألطفاهلم ولتحسني، من خالل املواد التعليمية، الكفاءات الرقمية مثل املواطنة الرقمية، وإدارة الوقت على الشاشة، 
وإدارة التسلط السيرباين، وإدارة األمن السيرباين، والتعاطف الرقمي، وإدارة البصمة الرقمية، والتفكري النقدي، 

وإدارة اخلصوصية.

جمموعة أدوات السالمة اإللكرتونية للمدارس يف أسرتاليا هي جمموعة من املوارد املصممة لدعم املدارس لتهيئة بيئات 
أكثر أمانًا على اإلنرتنت. وجتسد جمموعة األدوات هنجًا متعدد األوجه للتثقيف يف جمال السالمة على اإلنرتنت، 

وقد مت تصنيفها يف أربعة عناصر مع املوارد اليت تتيح ما يلي:

إعداد املدارس لتقييم مدى استعدادها للتعامل مع قضايا السالمة على اإلنرتنت وتقدمي اقرتاحات لتحسني   •
ممارساهتا احلالية؛

إشراك املجتمع املدرسي بأكمله يف االلتزام واملشاركة يف هتيئة بيئة آمنة على اإلنرتنت؛  •

https://www.bbc.com/ownit/restricted
http://www.projectevolve.co.uk/
http://www.360safe.org.uk/
https://www.dqinstitute.org
http://www.dqinstitute.org/child-online-safety-index
http://www.dqinstitute.org/child-online-safety-index
http://www.dqinstitute.org/child-online-safety-index
https://www.esafety.gov.au/educators/toolkit-schools
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التعليم من خالل إبراز أفضل املمارسات يف جمال تعليم السالمة على اإلنرتنت ودعم املدارس يف تطوير قدرات   •
السالمة على اإلنرتنت للمجتمع املدرسي؛

االستجابة للحوادث بفعالية مع دعم السالمة والرفاهية.  •
تقوم احلملة التعليمية I Click Sensible ملكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا -UKE بتثقيف األطفال واآلباء 

حول معرفة كيف يكونوا أكثر أمانًا على اإلنرتنت وكيفية التعّرف على املخاطر وإدارهتا.

أنشأ صندوق ChildFund Viet Nam مبادرة Swipe Safe. ويقوم هذا الربنامج بتوعية األطفال حول املخاطر 
احملتملة على اإلنرتنت مثل عمليات االحتيال اإللكرتونية، والتسلط، واالعتداء اجلنسي، ويقدم نصائح حول طرق 

احلفاظ على السالمة.

التعليم  النهوض بربنامج  والتعليم:  العريض  التكنولوجيا والنطاق  العريض بشأن  النطاق  الصادر عن جلنة  التقرير 
للجميع، 2013.

جتربة األطفال على اإلنرتنت: بناء التفاهم والعمل على الصعيد العاملي، اليونيسيف، 2019.

استجابات  بشأن  املعلومات  هائًال من  Global Kids Online كمًا  أجرهتا شبكة  اليت  البحثية  الدراسة  تتضمن 
املمارسات اجليدة لألضرار على اإلنرتنت.

أمثلة إىل إشراك الصناعة

لتمكني مجيع  الصناعة  دوائر  مع  وتعمل  قوية  Australian eSafety Commissioner شراكات  مبادرة  ُتقيم 
األسرتاليني من خوض جتارب أكثر أمانًا وأكثر إجيابية على اإلنرتنت. ومن أمثلة ذلك عمل eSafety بشأن السالمة 
من خالل التصميم. وكجزء من املبادرة، أجرت eSafety عملية استشارية مفصلة مع الصناعة واهليئات واملنظمات 
التجارية املسؤولة عن محاية املستعملني، وكذلك مع اآلباء ومقدمي الرعاية والشباب. وُصممت مبادرة السالمة 
من خالل التصميم لتشجيع دوائر الصناعة ومساعدهتا يف ضمان دمج سالمة املستعملني يف تصميم وتطوير ونشر 
اخلدمات واملنصات اإللكرتونية. وتدير مبادرة eSafety أيضًا ثالثة خمططات لإلبالغ والشكاوى: خمطط التسلط 
السيرباين، وخمططات االعتداء القائم على الصور، وخمطط احملتوى اإللكرتوين. وعلى الرغم من أن هذه املخططات 
تعمل إىل حد كبري كنموذج تعاوين بني احلكومات ودوائر الصناعة، فإن السلطات املتاحة ملبادرة eSafety لفرض 

إزالة املواد توفر شبكة أمان حامسة وتدفع الصناعة إىل أن تكون استباقية يف التصدي لألضرار على اإلنرتنت.

تتحمل شركة Telia مسؤولية فهم وإدارة التأثريات السلبية للتوصيلية وكوهنا شفافة متامًا وخاضعة للمساءلة على 
مستوى جملس اإلدارة. وهتتم أيضًا باألطفال والشباب ألهنا تعرتف بأهنم مستعملون نشطون خلدماهتم.

يقوم مكتب االتصاالت اإللكرتونية يف بولندا-UKE بإشراك املجتمع املدين واألطفال يف محالت الدعوة اليت يقوم 
هبا جلعلهم يدركون ما يوقعون عليه على اإلنرتنت.

مؤسسة مراقبة اإلنرتنت هي منظمة شريكة جتمع بني الصناعة واحلكومات ووكاالت إنفاذ القوانني واملنظمات غري 
احلكومية للقضاء على االعتداء اجلنسي على األطفال. ويف 2020 كانت املؤسس تضم 152 عضوًا عرب املنصات 

وخدمات البنية التحتية وتقدم لألعضاء جمموعة من اخلدمات ملنع نشر الصور اإلجرامية على منصاهتم.

التغطية التشريعية

التعبري عن اإلرادة السياسية لتحديد أولويات مبادرة محاية األطفال على اإلنرتنت من خالل التوقيع على اإلعالن 
العاملي لسالمة األطفال على اإلنرتنت (جلنة النطاق العريض).

https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Report.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/BD_bbcomm-education_2013.pdf
https://broadbandcommission.org/Documents/publications/BD_bbcomm-education_2013.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/1065-childrens-experiences-online-building-global-understanding-and-action.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1065-childrens-experiences-online-building-global-understanding-and-action.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1065-childrens-experiences-online-building-global-understanding-and-action.html
https://www.teliacompany.com/en/sustainability/children-online/
https://www.uke.gov.pl/en/events/i-know-what-i-am-signing,1.html
https://www.uke.gov.pl/en/events/i-know-what-i-am-signing,1.html
https://www.iwf.org.uk/what-we-do/how-we-assess-and-remove-content/our-international-reporting-portals
https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Declaration.pdf
https://www.broadbandcommission.org/Documents/working-groups/ChildOnlineSafety_Declaration.pdf
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التنظيم

أداة Out of the Shadows: تسلط الضوء على االستجابة ملؤشر االعتداء واالستغالل اجلنسيني لألطفال (2019) 
من وحدة االستخبارات االقتصادية وهي األداة املرجعية الوحيدة اليت حتلل استجابة البلدان لالعتداء واالستغالل 

اجلنسيني لألطفال، مبا يف ذلك الفضاء الرقمي واستجابة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له.

حتديد االعتداء اجلنسي على األطفال على اإلنرتنت

فيما يلي أمثلة للممارسات اجليدة يف حتديد االعتداء على األطفال على اإلنرتنت.

INHOPE: أُنشئت شبكة INHOPE يف 1999 ملكافحة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال على اإلنرتنت استجابًة 

لرؤية مشرتكة بشأن شبكة إنرتنت خالية من مواد االعتداء اجلنسي على األطفال. ويف السنوات العشرين اليت تلت 
ذلك، منت شبكة INHOPE لتكافح بنجاح منو مواد االعتداء اجلنسي على األطفال وانتشارها جغرافيًا وشدهتا على 
اإلنرتنت. وتعمل اخلطوط الساخنة لشبكة INHOPE اليوم على أرض الواقع يف كل قارة، وتتلقى تقارير وتقوم 

بإزالة مواد االعتداء اجلنسي على األطفال بسرعة من اإلنرتنت وتبادل البيانات مع وكاالت إنفاذ القوانني.

تتيح تكنولوجيا Microso� PhotoDNA إنشاء جتزئات من الصور ومقارنتها بقاعدة بيانات التجزئات اليت مت 
حتديدها بالفعل وتأكيد أهنا مواد اعتداء جنسي على اإلنرتنت. وُحتظر الصورة إذا مت العثور على ما يطابقها. ومع 
ذلك، ال تستخدم هذه األداة تكنولوجيا التعرف على الوجه، وال ميكنها التعّرف على شخص أو كائن يف الصورة. 

ولكن، مع اخرتاع تقنية PhotoDNA اخلاصة بالفيديو، اختذت األمور منعطفًا جديدًا.

تتيح تكنولوجيا PhotoDNA for Video تقسيم مقطع فيديو إىل إطارات رئيسية وإنشاء جتزئات لتلك اللقطات 
بشكل أساسي. وبنفس الطريقة اليت ميكن هبا لتكنولوجيا PhotoDNA مطابقة صورة مت تغيريها لتجنب الكشف، 
ميكن لتكنولوجيا PhotoDNA for Video العثور على حمتوى استغالل جنسي لألطفال مت حتريره أو حشره يف 

مقطع فيديو قد يبدو غري ضار بطريقة أخرى.

أصدرت شركة مايكروسوفت أداة جديدة لتحديد مستغلي األطفال الذين يغوون األطفال بقصد االعتداء عليهم 
 Robloxو ،Meet Group اليت مت تطويرها بالتعاون مع Project Artemis يف غرف الدردشة على اإلنرتنت. وتقنية
 Thorn تستند إىل تكنولوجيا مايكروسوفت احلاصلة على براءة اخرتاع وُتتاح جمانًا عن طريق منظمة Thornو Kikو
لشركات اخلدمات على اإلنرتنت اليت توفر وظيفة الدردشة. وتقنية Project Artemis هي أداة تكنولوجية تساعد 
على إثارة إشارة تنبيه محراء للمسؤولني عند احلاجة إىل االعتدال يف غرف الدردشة. وهذه التقنية اليت تتيح كشف 
االستمالة ستكون قادرة على كشف املعتدين الذين حياولون إغواء األطفال ألغراض جنسية والتصدي هلم واإلبالغ 

عنهم.

طورت منظمة Thorn إعالنات ردع تستهدف أولئك الذين يبحثون عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال، مت 
عرضها ماليني املرات عرب أربعة حمركات حبث على مدى فرتة ثالث سنوات. وباإلضافة إىل ذلك، شهدت اإلعالنات 

نسبة نقر تبلغ 3 يف املائة من أشخاص يطلبون املساعدة بعد البحث عن مواد استغاللية.

Thorn’s Safer، أداة ميكن نشرها مباشرة يف منصة شركة خاصة لتحديد مواد االعتداء اجلنسي على األطفال 

وإزالتها واإلبالغ عنها.

Thorn Spotlight، برجمية حاسوبية متّكن أجهزة إنفاذ القانون يف مجيع الواليات اخلمسني يف الواليات املتحدة 

األمريكية ويف كندا من تعجيل حتديد هوية الضحايا وتقليل وقت التحقيق بأكثر من 60 يف املائة.

https://outoftheshadows.eiu.com/
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Geebo، موقع سري ملتزم بإبقاء االستغالل اجلنسي بعيدًا عن منصته، مل يشمل قضية تنطوي على االستغالل 

اجلنسي لألطفال. ويتمكن من القيام بذلك جزئيًا بسبب عملية الفرز املسبق.

ميكن استخدام أداة Google AI classifier للكشف عن مواد االعتداء اجلنسي على األطفال يف الشبكات واخلدمات 
وعلى املنصات. وتتوفر هذه األداة جمانًا عرب واجهة Google Content Safety API وهي جمموعة أدوات تزيد 
من القدرة على مراجعة احملتوى بطريقة تتطلب تعرض عدد أقل من األشخاص له. ومن شأن هذه األداة أن تساعد 
اخلرباء على استعراض املواد على حنو أوسع ومواكبة اجلناة، من خالل استهداف الصور اليت مل تكن قد ُومست يف 

السابق بأهنا مواد غري قانونية. وتقاسم هذه التكنولوجيا من شأنه تسريع حتديد الصور.

ويف 2015، قامت شركة Google بتوسيع عملها على التجزئات بإدخال تكنولوجيا البصمة واملطابقة األوىل من 
نوعها ملقاطع الفيديو على YouTube، اليت تقوم مبسح وتنزيل مقاطع الفيديو اليت حتتوي على مواد االعتداء اجلنسي 

على األطفال املعروفة.

وخالل هاكاثون سالمة األطفال على اإلنرتنت يف 2019، أعلنت شركة فيسبوك عن مصادر مفتوحة لتكنولوجيتني 
تكشفان عن صور ومقاطع فيديو متطابقة وشبه متطابقة. وتتوفر هاتان اخلوارزميتان يف خدمة GitHub اليت تسمح 

ألنظمة تقاسم التجزئة بالتحدث مع بعضها البعض، مما جيعل األنظمة أكثر قوة. 

يبقى اخلط الساخن IWF Hotline متيقظًا دائمًا ملتابعة، ليس فقط آالف التقارير من أفراد اجلمهور الذين رمبا 
صادفوا صورًا لالعتداء اجلنسي على األطفال عرب اإلنرتنت، بل وأيضًا ألداء دور استباقي فريد يتمثل يف البحث 
عن هذا احملتوى غري القانوين على الويب. ومن خالل متكني اخلطوط الساخنة من استخدام معلوماهتم وتركيز 
املوارد، ميكن حتديد املزيد من احملتوى وإزالته. وعالوة على ذلك، تعمل مؤسسة مراقبة اإلنرتنت (IWF) باستمرار 
مع Google و�Microso وFacebook وغريها من الشركات ضمن أعضائها لدفع احلدود التقنية باستمرار. وتقدم 
البلدان والدول اليت ال تتوفر فيها  مؤسسة مراقبة اإلنرتنت حل بوابة اإلبالغ الذي يتيح ملستعملي اإلنرتنت يف 
خطوط ساخنة، اإلبالغ عن صور ومقاطع فيديو حول االعتداء اجلنسي على األطفال املشتبه به إىل مؤسسة مراقبة 

اإلنرتنت مباشرة من خالل صفحة ويب خمصصة على اإلنرتنت.

وهتدف مؤسسة مراقبة اإلنرتنت بالتعاون مع مؤسسة ماري كولينز اخلريية لدعم الضحايا إىل إنشاء محلة جديدة 
تدعو الشباب إىل اإلبالغ عن صور أو مقاطع فيديو جنسية ذاتية ألطفال دون سن 18 عامًا قد يعثرون عليها أثناء 

تصفحهم اإلنرتنت.

 ،(ICSE) وأنشأت إنرتبول قاعدة بيانات دولية بشأن الصور ومقاطع الفيديو املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال
وهي أداة استخبارية وحتقيقية تتيح للمحققني املتخصصني من أكثر من 50 بلدًا تبادل البيانات عن حاالت االعتداء 
اجلنسي على األطفال. ومن خالل حتليل احملتوى الرقمي واملرئي والسمعي للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، 
ميكن خلرباء حتديد اهلوية اسرتجاع القرائن، وحتديد أي تداخل يف احلاالت وتوحيد جهودهم لتحديد مكان ضحايا 
االعتداء اجلنسي على األطفال. ويف الوقت الراهن، حتتفظ قاعدة بيانات اإلنرتبول بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال 

بأكثر من 1,5 مليون صورة ومقطع فيديو وساعدت يف حتديد هوية 400 18 ضحية يف مجيع أحناء العامل.

NetClean ProAc�ve هي برجمية تعتمد على مطابقة التوقيع وخوارزميات الكشف األخرى اليت تكتشف تلقائيًا 
صور ومقاطع فيديو االعتداء اجلنسي على األطفال يف بيئات املؤسسات.

الذكاء االصطناعي ملسح احملتوى غري املصنف سابقًا ومقارنته بسمات احملتوى   Griffeye Brain تستخدم أداة
CSAM املعروف وتضع عالمة على العناصر املشبوهة ملراجعتها من جانب وكيل.

https://www.iwf.org.uk/what-we-do/how-we-assess-and-remove-content/our-international-reporting-portals
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قامت منظمة RAINN بإنشاء وتشغيل اخلط الساخن الوطين لالعتداء اجلنسي بالشراكة مع أكثر من 000 1 من 
 DoD Safe Helpline مقدمي خدمات اإلبالغ عن االعتداء اجلنسي احملليني يف خمتلف أحناء البلد وتقوم بتشغيل اخلط
لوزارة الدفاع. وتنفذ منظمة RAINN أيضًا برامج ملنع العنف اجلنسي ومساعدة الناجني وضمان إحالة اجلناة إىل 

العدالة.

Safehorizon هي منظمة غري رحبية ملساعدة الضحايا تقف إىل جانب ضحايا العنف واالعتداء يف مدينة نيويورك 
منذ عام 1978. وتقدم املنظمة خدمات اخلط الساخن لضحايا العنف.

Project Arachnid هي أداة مبتكرة يديرها املركز الكندي Project Arachnid ملكافحة االنتشار املتزايد ملواد 

االعتداء اجلنسي على األطفال (CSAM) على اإلنرتنت. 

https://www.rainn.org/about-rainn
https://www.safehorizon.org/giving-ga/
https://projectarachnid.ca/en/
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[i] h�p:// www .oecd .org/ internet/ bridging -the -digital -gender -divide .pdf

http://www.oecd.org/internet/bridging-the-digital-gender-divide.pdf
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