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 في س�اق التكنولوج�ا الرقم�ة
�
 1بيع األطفال واستغاللهم ج�س�ا

 

 القضا(ا الرئ'س�ةأوً%. 
 

ب آثار تتعلق 
ّ
مع ز3ادة عدد األشخاص الذين (ستخدمون تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء العالم، تترت

. فتكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت الشائعة، مثل الهواتف النقالة 
>
شJكة اإلنترنت، وبFيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

رة  الرتZاب الجرائم الج?س"ة ضد األطفال، Vما في ذلك إنتاج وQشر مواد تتضّمن أصJحت عوامل تمكي?"ة وNأو ُمLسِّ
، واالستغالل الج?سي، ونقل األعضاء، والتبني غير القانوني؛ و`يع 3؛ و[سه"ل Vغاء األطفال2اعتداءات ج?س"ة على األطفال
ْسري

َ
 5فل"). ؛ واستمالة األطفال ألغراض ج?س"ة ("استدراج الط4األطفال ألغراض العمل الق

وُرغم صعo`ة التوصل إلى تقدير دقيق، إال أن استخدام التكنولوج"ا الرقم"ة وشJكة اإلنترنت في االعتداء الج?سي على 
، أفاد التحالف العالمي لمJادرة "نحن 2019الصور والصفحات الشJك"ة المتداولة. ففي عام  عدداألطفال أدى إلى ز3ادة

مليون واقعة تتضمن مواد اعتداء ج?سي على  18.4لوج"ا األم~3ك"ة أحالت ) Vأن شر}ات التكنو WeProtectنحمي" (
  6العام السابق.  فياألطفال إلى المركز الوطني لألطفال المفقودين والمستغلين 

>
، أفاد مكتب الشرطة 2019عام  في وأ�ضا

و عن  مخزن  فيالج?سي على األطفال  مليون صورة أو مقطع ف"ديو ف~3د في ما يتعلق Vاالعتداء 46األوروبي بوجود ما ي̀~
 للطابع السري للمشZلة، فمن المرجح أال تعكس  7وثائقها. 

>
األرقام }امل نطاق المشZلة. وال �عد ت�بع Qشر الصور  هذەونظرا

 فحسب، Vل قد �ختار العد�د من األطفال عدم اإلVالغ عن االعتداء الج?سي �س�ب الخوف من الوصمة 
>
الرقم"ة صعJا
ما جرى  8إلقصاء والعزلة من المجتمع. االجتماع"ة وا وفي Vعض األح"ان، قد �كون األطفال غير مدركين لحق"قة أنهم ̀ر

 .استغاللهم أو االعتداء عليهم

 أ�ثر سهولة ن�"جة الن�شار التكنولوج"ا على الصع"د 
>
لقد أصJحت األشZال العد�دة لبيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 إلى
>
، مما ي�3د  العالمي. و3رجع ذلك جزئ"ا

>
Lّسر بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

ُ
حجم  منز3ادة عدد المواقع الشJك"ة التي ت

 على ذلك، سمحت التطورات التكنولوج"ة Vظهور أشZال 
ً
المشZلة وL3ُّسر إمZان"ة وصول الجناة إلى هذە المواقع. وعالوة

ل أحد األشZا
ّ
، Vاستخدام جد�دة من االعتداءات المرتكJة في حق األطفال. و3تمث

>
ل الغادرة الستغالل األطفال ج?س"ا

لالعتداء الج?سي، وتوفير محتوى تفاعلي بنظام الدفع مقاVل  الJث المJاشرتكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت، في 
المشاهدة للجناة، ونقل المشZلة إلى ما وراء الحدود الوطن"ة وز3ادة احتمال وقoع االعتداءات. وقد �كون من الصعب 

 على الصورة أو مقطع الف"ديو المستخدمْين في ارتZاب  شاف الJث المJاشر VاعتJارەا��
ً
 دل"�

>
ج~3مة إذ أنه ال يترك دائما

 الج~3مة: �حدث االعتداء في الوقت الحق"قي، وما لم (سجل الجاني الج~3مة، فإنها قد تختفي دون أدنى أثر. 
ع ي�ناول هذا التق~3ر أهم القضا�ا الرئLس"ة التي نوقشت في مشاورة للخبراء استغرقت يومين ب�نظ"م من المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بي 1

 
>
 مركز إينوس�نتي لألVحاث التابع لليونLسفواألطفال واستغاللهم ج?س"ا

صدارات الم?شورة والعروض التقد�م"ة المقدمة في المشاورة. و3مكن . وتعتمد اإلحاطة على اإل 2019أ�لولNسFتمبر  25و 24في فلورQسا يومي 
holds-rapporteur-special-un-irc.org/article/1928-https://www.unicef- االطالع على م�3ٍد من المعلومات حول المشاورة على 

of-prevention-on-consultation-expert- sexual.html-ales-the 
اليونLسف، المقرر الخاص المعني Vمسألة بيع األطفال واستغالل األطفال في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة، مركز إينوس�نتي لألVحاث  2

 .8، ص 2014التابع لليونLسف، فلورQسا، 
 .9المرجع السابق، ص  3
 .10المرجع السابق، ص  4
 .10المرجع السابق، ص  5
 إلنهاء االستغالل الج?سي لألطفال  - 2019)، تقي"م التهد�دات العالم"ة لعام WeProtectالمي لمJادرة "نحن نحمي" (التحالف الع 6

>
العمل معا

. 6، ص 2019عبر شJكة اإلنترنت، لندن، 
fhttps://static1.squarespace.com/static/5630f48de4b00a75476ecf0a/t/5deecb0fc4c5ef23016423cN157593 

0642519N+Global+Threat+Assessment.pdf-FINAL+ 
. 30، ص 2019الج~3مة المنظمة عبر شJكة اإلنترنت،  مكتب الشرطة األوروبي، تقي"م خطر  7

threat-crime-organised-reports/internet-services/main-https://www.europol.europa.eu/activities - 
iocta-assessment-2019 

فلورQسا، }انون  التحد�ات واالسترات"ج"ات العالم"ة، :سالمة األطفال عبر شJكة اإلنترنتمركز إينوس�نتي لألVحاث التابع لليونLسف،  8
 irc.org/publications/pdf/ict_eng.pdf-https://www.unicef. 13، ص 2011األولNد(سمبر 



2 

 

 

 

ل في 
ّ
ن  مشاركةأما المجال آخر الذي ت�"حه تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت لمرتكبي الجرائم يتمث

¼
الصور، إذ تمك

 مرتكبي الجرائم من تغط"ة المسارات المستخدمة في ارتZاب الجرائم �شZٍل أفضل من خالل 
>
التكنولوج"ات األ�ثر تطورا

استخدام قنوات أو منصات اتصال مشفرة؛ عن ط~3ق االتصال عبر الشZJات الخاصة االفتراض"ة؛ أو عن ط~3ق ال?شر على 
الوصول إليها �شZٍل عام بواسطة المتصفحات الشائعة. Vاإلضافة إلى ذلك، �مكن لمرتكبي  الشJكة الخف"ة، والتي ال �مكن

 استخدام خاص"ة عدم ال½شف عن اله3oة والتي توفرها Vعض المواقع الشJك"ة السائدة للمستخدمين ألغراض 
>
الجرائم أ�ضا

ة.   مشروعة للق"ام VأQشطة إجرام"ة على نحو أ�ثر فاعل"َّ

هج ال مطJقة في معالجة المشZلة إلى أخذ تجارب األطفال ووجهات نظرهم إزاء التكنولوج"ا الرقم"ة واستخدامها تحتاج النُّ
 ما �جري  التيفي االعتJار. تتغير الب�ئة 

>
ينمو فيها األطفال }ما تتطور الط~3قة التي ينخرطون بها مع أقرانهم Vاستمرار، وغالJا

  9ذلك من خالل استخدام التكنولوج"ا. 
ّ
ر االتحاد الدولي لالتصاالت أن مستخدمي اإلنترنت أخذ ينحو �شZٍل متزا�د وقد قد

 :
>
 وما دون  41نحو األشخاص األصغر عمرا

>
في المائة من مستخدمي اإلنترنت تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر عاما

.  24و 15في المائة من مستخدمي اإلنترنت تتراوح أعمارهم ما بين  90و
>
 10عاما

ساهم في وفي معظ
ُ
م األح"ان، تترك التكنولوج"ات الرقم"ة تأثيرات إ�جاب"ة على األطفال في مجموعة من المجاالت؛ فهي [

تط3oر المهارات الهامة وفي إحداث تحول جذري في عالم االتصاالت والتوظ"ف. ومع ذلك، فإن أشZال التJادل االجتماعي 
ت�3د من  -تJادل الرسائل الرقم"ة أو الصور أو مقاطع الف"ديو الج?س"ة  مثل - الجد�دة بين األطفال والJالغين على حد سواء 

 وجرى مشاركته 
>
Qشئ ذات"ا

Å
خطر أن تصبح المواقف استغالل"ة أو مس�ئة. و3مكن أن ين�شر المحتوى الج?سي، الذي أ

ت نفسه، ي?Jغي إدراك Vالتراضي، فيتخّطى �سهولة المتلقي المقصود و3كون له عواقب ط3oلة األمد على الطفل. وفي الوق
عد عمل"ة محفوفة Vالمخاطر، إال أنها أصJحت 

ُ
Vعض الJلدان  فيأنه على الرغم من أن مشاركة المحتوى الج?سي Vالتراضي ت

 من الط~3قة التي (ستكشف الشJاب بها ح"اتهم الج?س"ة، وÆستخدمونها في المغازلة، والمواعدة، والتعبير عن 
>
 طب"ع"ا

>
جزءا

لLس س�ب المشZلة إذ أن لألطفال الحق في التعبير عن الذات؛ Vل إن المشZلة  في حد ذاتهالمحتوى  دتول"أنفسهم. إن 
ل في مشاركة هذە الصور من قJل الغير من دون تراض. و`التالي، ففي حين أن مشاركة الرسائل الج?س"ة (شZل ط~3قة 

ّ
تتمث

ة المحتوى الج?سي من دون تراض �مثل ج~3مة تتطلب لالنخراط االجتماعي والج?سي مع اآلخ~3ن Vالتراضي، فإن مشارك
 .
ً
 عاج�

>
 11[شر3عا

 Vالغ األهم"ة لضمان اتJاع نهج شمولي لفهم قضا�ا 
>
ض األطفال لالنتهاÊات ُ�عد أمرا إن معالجة األسJاب الجذر3ة لتعرُّ

ج~3ت مع أطفال الشوارع الذين ُ(ستغلون عن ط~3ق الJغاء 12األطفال. 
Å
في شرق آس"ا، على سF"ل  وتظهر الJحوث التي أ

 ما �كونون من ال?ساء. 
>
ائن المحتملين، الذين غالJا ستخَدم وسائل التواصل االجتماعي في التواصل مع ال̀�

ُ
المثال، ك"ف [

وفي هذا الصدد، فإن استخدام التكنولوج"ا لLس هو الذي �عرض األطفال للخطر؛ Vل إنها مجرد أداة �جري إساءة 
  استخدامها. 

 
 
 
 
م في 2019}افو؛ إي.   9 دِّ

ُ
، Vما في ذلك ، عرض تقد�مي ق

>
المشاورة �شأن وال�ة المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

  ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
م في 2019لي�ش"ارد�للو، سي.   10 دِّ

ُ
، Vما في ، عرض تقد�مي ق

>
المشاورة �شأن وال�ة المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
م في 2019و3نثر، دي. -}ارد�فلت 11 دِّ

ُ
، Vما في ، عرض تقد�مي ق

>
المشاورة �شأن وال�ة المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 سا. ، فلور2019Qأ�لولNسFتمبر  25-24، ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
مكتب اليونLسف اإلقل"مي لشرقي آس"ا والمح"ط الهادئ ومركز العدالة ومنع الج~3مة، ح"اتنا عبر شJكة اإلنترنت: استخدام وسائل التواصل 12

 .2020الفرص والمخاطر واألضرار، اليونLسف، Vانكوك،  - االجتماعي من قJل األطفال والمراهقين في شرق آس"ا 
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 .
�
 ء إطار عمل للحما(ة قائم على الحقوقبنا ثان�ا

 
 ألن الفضاءات االفتراض"ة عبر شJكة اإلنترنت أصJحت أما�ن جد�دة للتفاعل االجتماعي لعدٍد متزا�ٍد من األطفال، 

>
نظرا

مثل إرسال المحتوى  -فمن المرجح أن تحظى الممارسات االجتماع"ة التي [ستخدم تكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت 
Vقبول أ�بر من الج"ل القادم، وهو ما (شير إلى حدوث تحول في المعايير االجتماع"ة التي �جب فهمها  -Vالتراضي الج?سي 

�شZٍل أفضل. ومن المهم استكشاف الطرق التي ينخرط بها الشJاب في هذە الممارسات Vأمان و`ــهامش مخاطرة ضÍ"ل من 
هج الوقائ"ة بهذە التحوالت خالل إصدار ال�شر3عات والتثق"ف واالبتZار التكنولوجي وأن  الرئLس"ة. وJ?3غي أن تعترف النُّ

 13تدعم حقوق األطفال في الخصوص"ة والتعبير وال½رامة }مJادئ رئLس"ة. 

وJ?3غي النظر إلى تكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت في المقام األول على أنها أدوات لتمكين األطفال، ول½ن �لزم Vذل الم�3د 
 من الجهود 

>
 يركز على الطفل و3راعي الِسّن والمنظور الج?ساني و3عكس حقا

>
لضمان أن [شمل إدارة الفضاءات الرقم"ة نهجا

ولم �جرÒ أخذ األطفال في االعتJار أثناء تصم"م شJكة اإلنترنت،  14احت"اجات األطفال والمراهقين }مستخدمين لإلنترنت. 
 هذا الفضاء اإلل½تروني. ومع ذلك أصJحوا �شZٍل مّطرد مستخدمين رئLسيين ل

ل اعتJار آخر في رؤ3ة تجارب األطفال عبر شJكة اإلنترنت وخارجها على أنها متراVطة ولLست منفصلة. فعلى الرغم 
ّ
و3تمث

، Vات من المقبول Vاطراد أن 
>
من أن الجدل حول العالقة بين العنف المرتكب عبر شJكة اإلنترنت وخارجها ال يزال قائما

 Vالتزامن مع أشZال أخرى من العنف التي يواجهها األطفال في العنف الذي ُيرت
>
كب Vاستخدام التكنولوج"ا �حدث غالJا

 جد�دة إلى 
>
العنف وك"ف"ة ارتZاVه، فمن المرجح أن العنف  مZانفضاءات أخرى. وفي حين أضافت التكنولوج"ا أVعادا

ح"ث أسJاVه الجذر3ة، مثل الفقر أو المعايير  منلعنف المرتكب عبر شJكة اإلنترنت له قواسم مشتركة مع أشZال أخرى من ا
و`التالي، ي?Jغي أن تكون إحدى أول3oات األوساط العاملة في مجال منع  15المجتمع"ة أو عدم المساواة بين الج?سين. 

وÔعداد  العنف هي الوصول إلى فهم أفضل للرواVط بين تجارب العنف التي يواجهها األطفال عبر شJكة اإلنترنت وخارجها،
 .
>
 حلول شاملة تعالج جميع أشZال العنف معا

 عن مظاهر العنف المرتكJة خارج شJكة 
>
 مختلفا

>
 الم"ل نحو "تمييز" العنف المرتكب عبر شJكة اإلنترنت، VاعتJارە مظهرا

ّ
إن

 مؤسفة على اله"اÊل المؤسس"ة من خالل إلقاء مسؤول"ة المشZلة على 
>
عاتق الوزارات اإلنترنت، �مكن أن �كون له آثارا

المعن"ة Vالمسائل المتعلقة Vالتكنولوج"ا Vدً× من إلقاءها على عاتق الوزارات المعن"ة Vحما�ة األطفال. وعلى نحوÖ متزا�د، ال 
�عترف األطفال بوجود فجوة بين ح"اتهم على شJكة اإلنترنت وخارجها: ي?Jغي أن تأخذ استجاب�نا ذلك في االعتJار، وأن 

دمج أصواتهم و 
ُ
ــهم في إجراءاتنا المستقJل"ة. ت  تجا̀ر

رتكب 
ُ
 والتي ت

>
حتى اآلن، هناك العد�د من التحد�ات ال�شر3ع"ة في ما يتعلق ب�نظ"م بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

صك قانوني دولي مستقل يهدف إلى تج~3م االعتداءات على  وال يوجدVاستخدام تكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت. 
األطفال واستغالل  بيعبتكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت. وعلى الرغم من أن البروتوكول االخت"اري �شأن األطفال المتصلة 

 ت�ناول أشZاً× محددة من االستغالل واالنتهاك الج?سيْين، إال 2000األطفال في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة (
>
) يتضمن أحZاما

V ارها وس"لة لالعتداء واالستغالل الج?سيين لألطفال أدى إلى تعق"د أن ظهور تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالتJاعت
ب الفقرة 

¼
من البروتوكول االخت"اري من الدول  3(ج) من المادة  1عمل"ة تفسير هذا الصك وÔنفاذە. فعلى سF"ل المثال، تتطل

يرادها أو تصديرها أو عرضها أو ب"عها أو تج~3م إنتاج مواد تنطوي على اعتداء ج?سي على األطفال أو توز3عها أو Qشرها أو است
 في تق~3رها لعام 

>
، فإن 2014ح"ازتها. ومع ذلك، و}ما أبرزت المقررة الخاصة المعن"ة بFيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 في المعنى المقصود من الح"ازة؛ إذ أن ز3ادة سرعات اإلنترنت تعني
>
لم أنه  "التكنولوج"ات الجد�دة أحدثت تحوً× جذر3ا

 .�16عد من الضروري تنز3ل الصور ح"ث �مكن مشاهدتها مJاشرة عبر شJكة اإلنترنت"
 2014، آبNأغسطس AN69N335األمم المتحدة، "تق~3ر المقرر الخاص المعني بتع�3ز وحما�ة الحق في ح~3ة الرأي والتعبير"، 13
اإلنترنت وحقوق األطفال. مركز إينوس�نتي لألVحاث التابع لليونLسف، ورقة ل"فينغستون أس. }ار ج"ه., Vايرن ج"ه.، "واحد في ثالثة: حو}مة  14

 .6، ص 2016"، مركز إينوس�نتي لألVحاث التابع لليونLسف، فلورQسا، }انون الثانيNيناير 01-2016مناقشة 
  ).2019( نات هم بيهافو3نثر، دي.، ماتيرنوسZا، سي. معالجة العنف ضد األطفال عبر شJكة اإلنترنت وخارجها. -}ارد�فلت 15

https://doi.org/10.1038/s41562 -019-0791 -3 
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وهذا (ستدعي ز3ادة التركيز على تحد�ث المعايير واألطر ال�شر3ع"ة وتنق"حها لتقي"م الس"اقات السر3عة التغير التي تتأثر 
 نولوج"ا الرقم"ة. Vالتك

عُتِقل 
Å
فعلى سF"ل المثال، وفي ما يتعلق ب�نظ"م إنتاج مواد االعتداء الج?سي على األطفال على الصع"د الوطني وح"ازتها، ا

درÒجوا في سجالت مرتكبي الجرائم الج?س"ة، وهو ما 
Å
قاصر3ن في Vعض الJلدان شاركوا في تJادل صور ج?س"ة Vالتراضي وأ

 ÚVفاقهم المستقJل"ة في الح"اة و3ضر Vصحتهم العقل"ة.  ُ�لحق
ً
 محتم�

>
ومع ذلك، وفي حين أنه من غير القانوني من  17ضررا

 
>
الممارسة العمل"ة  على صع"دح"ث المJدأ في العد�د من الJلدان ح"ازة صور ج?س"ة صر3حة لقاصر، فقد �كون هذا مختلفا

فرض عقo`ات جنائ"ة إذا وافق الشخص
ُ
الذي جرى تص3oرە على الصورة الملتقطة و}ان الشخصان م�ساو3ين  ح"ث ال ت

 
>
وفي الوقت نفسه، ال توفر Vعض الJلدان حتى اآلن حما�ة قانون"ة عندما �جري مشاركة  18العمر والنمو العقلي.  فيتق~J3ا

 الصور Vدون تراضي، وهو ما يJدو أنه قصور واضح. 

 عدم الوضoح في ما يتعلق Vاإلطار ال�شر 
ّ
 Vاستخدام تكنولوج"ا إن

>
3عي الدولي المتعلق بFيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

المعلومات واالتصاالت �مكن أن يؤدي إلى مشZالت تتعلق Vاالندماج في النظم القانون"ة الوطن"ة. و[شمل التحد�ات: عدم 
رائم ومحاÊمتهم؛ وتع3oض وجود [شر3عات وطن"ة مالئمة؛ وآل"ات قائمة لل½شف واإلVالغ؛ والتحقيق مع مرتكبي الج

الضحا�ا وÔعادة تأه"لهم؛ و`رامج الوقا�ة والحما�ة؛ والتعاون الدولي والمسؤول"ة االجتماع"ة للشر}ات. و}ما هو موضح في 
، فحتى في حالة وجود أحZام قانون"ة وتدابير تقن"ة وتمار3ن بناء القدرات وجهود التعاون 19مؤشر األمن السيبراني العالمي

هج حقوق اإلQسان. الدولي؛ 
ُ
 20فإنها ال تترَجم Vالضرورة إلى إنفاذ فّعال وممارسة شفافة [س�ند إلى أحد ن

 
 .
�
 األولABات التي حددها المشاركون الخبراءثالثا

 
ي?Jغي اتخاذ عدد من الخطوات العاجلة لتوفير معلومات لإلجراءات الوطن"ة واإلقل"م"ة والعالم"ة الالزمة للتصدي لتعرض 

لالستغالل واالعتداء Vاستخدام تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت. و`ناًء على التوص"ات التي قدمتها المقررة  األطفال
جرى تحد�د عدد من األول3oات من قJل  21الخاصة في تق~3رها المواض"عي حول تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت،

 معلومات للتق~3ر األخير الصادر عن المقررة الخاصة إلى الخبراء الذين شاركوا في االجتماع. }ما وفرت هذە األول
>
3oات أ�ضا

 22الدول األعضاء والمجتمع الدولي. 

عن دور تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت في [سه"ل أو تمكين بيع األطفال مAEد من األدلة أوً×، ي?Jغي توفير 
 من أجل الوصول لفهم أفضل لنطاق الج~3مة

>
 وطب"عتها.  واستغاللهم ج?س"ا

 
اليونLسف، المقرر الخاص المعني Vمسألة بيع األطفال واستغالل األطفال في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة، مركز إينوس�نتي لألVحاث 16

 .8، ص 2014التابع لليونLسف، فلورQسا، 
م في 2019و3نثر، دي. -}ارد�فلت 17 دِّ

ُ
، Vما في المشاورة �شأن وال�ة المقررة الخاصة ا، عرض تقد�مي ق

>
لمعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

  ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
م 2019فال½ونين، إن. - فارانين دِّ

ُ
، Vما في المشاورة �شأن وال�ة المقررة الخاصفي ، عرض تقد�مي ق

>
ة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
 .2019حق"قات الجنائ"ة الوطن"ة، النرو3ــــج، آذارNمارس "االستغالل الج?سي لألطفال والشJاب عبر شJكة اإلنترنت"، دائرة التك"ه. هو}اسل،  18
 .2018، مؤشر األمن السيبراني العالمي، م?شورات االتحاد الدولي لالتصاالت، 2018االتحاد الدولي لالتصاالت،  19
م في 2019لي�ش"ارد�للو، سي.،  20 دِّ

ُ
، Vما في المشاورة �شأن وال�ة المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة ، عرض تقد�مي ق

>
بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
21 A_HRC_28_56_2014 
22 A_HRC_43_40_2020 



5 

 

 

 في 
>
 حاسما

>
س"اق العمل"ات ال�شر3ع"ة وتوفير معلومات للمشّرعين عن واقع بيع األطفال فُ"عد هذا على سF"ل المثال أمرا

 Vاستخدام تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت. 
>
 أفضل للفضاء  23واستغاللهم ج?س"ا

>
وس�تيح توافر الم�3د من األدلة فهما

الواقع"ة. و[شير الدالئل الناشئة  الرقمي سر3ــــع النمو وسيوضح ك"ف"ة ارتJاط االستغالل عبر شJكة اإلنترنت Vحالة الطفل
الJث بيع األطفال واستغاللهم من خالل  إلىعلى سF"ل المثال إلى أن األعراف المجتمع"ة والفقر المدقع قد �دفعان 

 أن األطفال المنتمين لعائالت ث~3ة وقعوا ضحا�ا لالعتداء واالستغالل  24.المJاشر
>
ومع ذلك، وفي س"اقاٍت أخرى، تبّين أ�ضا

ومما �ك�سي أهم"ة Vالغة أن األدلة الج"دة قد [ساعد على توضيح جوانب معينة من المشZلة  25شJكة اإلنترنت.  عبر 
المترتJة على التكنولوج"ا (إن وجدت) ومتى �مكن اعتJار المشZلة هي المشZلة اإلQسان"ة ذاتها التي تدفع إلى العنف ضد 

 األطفال في أما�ن أخرى. 

 
>
، ثمة حاجة أ�ضا

>
 Vاستخدام  مصطلحات واضحةإلى وضع ثان"ا

>
في ما يتعلق Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

حقوق الطفل المJادئ التوجيه"ة في ما يتعلق  لجنة، اعتمدت 2019تكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت. ففي أ�ارNمايو 
 26ب�نف"ذ البروتوكول االخت"اري التفاق"ة حقوق الطفل �شأن بيع األطفال واستغالل األطفال في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة. 

 من التوص"ات في ما يتعلق بتع~3فات الجرائم الج?س"ة المرتكJة ضد األطفال (عبر شJكة
>
اإلنترنت  و3قدم هذا الصك عددا

 
>
وخارجها) و3قدم توص"ات في ما يتعلق بتفسير البروتوكول االخت"اري. و`التالي، ي?Jغي أن تحدد المJادئ التوجيه"ة مع"ارا
ل½"ف"ة تفسير البروتوكول االخت"اري. Vاإلضافة إلى ذلك، �مكن أن تميز المJادئ التوجيه"ة بوضoح بين اإلجراءات 

مثل تJادل الصور  -الت االجتماع"ة الناشئة Vاستخدام تكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت االستغالل"ة اإلجرام"ة والتJاد 
.  -الج?س"ة Vالتراضي 

>
 والتي من المرجح أن تزداد رواجا

، �جب سّن 
>
. و3جب أن تتوازن حما�ة  KشرAعات جد(دة ومحسنةثالثا

>
للمساعدة في إنهاء بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 على ذلك، �جب أن تتضمن هذە ال�شر3عات األطفال مع االعت
ً
راف بßمZان"ة الوصول اإل�جابي إلى التكنولوج"ا الرقم"ة. عالوة

الفضاء  فيأصوات األطفال، وأن توازن قدر اإلمZان بين حق األطفال في الخصوص"ة والحما�ة وحقوقهم في المشاركة 
 27الرقمي وحقهم األساسي في ح~3ة التعبير. 

هج الLشرAع�ةم التأ�"د على ومع ذلك، من المه
ُّ
. فال ي?Jغي أن [شجع القوانين الرقاVة على اإلنترنت أهم�ة التوازن في الن

م 
َ
ستخد

ُ
وأن تق"د استخدام الشJاب للتكنولوج"ا في إطار الجهود المJذولة لحمايتهم من األذى. ومن األهم"ة VمZان أال [

دان لتقي"د الوصول أو مراقJة االتصاالت الخاصة لألشخاص. وفي الشواغل المتعلقة Vحما�ة الطفل كذر3عة من قJل الJل
الوقت نفسه، �جب الموازنة بين شواغل الخصوص"ة وحق األطفال في الحما�ة. ولهذا األمر أهميته التي ي?Jغي أخذها Vعين 

الحما�ة لحقوق األطفال  المواقع الشJك"ة والتطب"قات التي قد تقّدم االعتJار في ما يتعلق بتط3oر ميزات [شفير أقوى على
 أ�ثر ُعْرَضة للخطر من خالل حما�ة مرتكبي 

>
Vالخصوص"ة و[ساهم في Vعض أهداف حما�ة األطفال، فإنها قد تجعلهم أ�ضا

 28الجرائم عن غير قصد من أن �جري التعرف عليهم ومحاسFتهم. 
 

م في 2019و3نثر، دي. - }ارد�فلت23 دِّ
ُ
، Vما في  المشاورة �شأن وال�ة، عرض تقد�مي ق

>
المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

  ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
م 2019فال½ونين، إن. - فارانين دِّ

ُ
، Vما في ذلك المشاورة �شأن ال في، عرض تقد�مي ق

>
مقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال
 �شأن االستغالل واالنتهاك الج?سيْين  24 

>
 لألطفال عبر شJكة اإلنترنت في الفلبين (مان"ال: اليونLسف)اليونLسف، دراسة ستصدر ق~J3ا

م في 2019ر3فيرا، إم. -ج~3لو 25 دِّ
ُ
، Vما في ذلك ، عرض تقد�مي ق

>
المشاورة �شأن المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24، الج?سي على األطفالاستغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء 
، "المJادئ التوجيه"ة في ما يتعلق ب�نف"ذ البروتوكول االخت"اري التفاق"ة حقوق الطفل �شأن بيع األطفال واستغالل 2019األمم المتحدة، 26

 .2019، أ�لولNسFتمبر CRC/CN156األطفال في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة" 
م في 2019و3نثر، دي. -رد�فلت}ا 27 دِّ

ُ
 المشاورة �شأن وال�ة المقررة، عرض تقد�مي ق
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وتنف"ذها لمZافحة استغالل األطفال  المعايير والقواعد الدول�ةوالتي تعكس  الوطنيوJ?3غي تع�3ز ال�شر3عات على الصع"د 
، Vما في ذلك االستغالل الج?سي الذي ُيرتكب Vاستخدام تكنولوج"ات المعلومات واالتصاالت. وعلى وجه التحد�د، 

>
ج?س"ا

�جب على الJلدان التصديق على جميع الصكوك الدول"ة ذات الصلة ودمجها في أنظمتها القانون"ة الوطن"ة. وتتضمن 
)؛ واتفاق"ة األمم 2000وتوكول االخت"اري �شأن بيع األطفال واستغالل األطفال في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة (القائمة البر 

المتحدة لمZافحة الج~3مة المنظمة عبر الوطن"ة و`روتوكول منع وقمع ومعاقJة االتجار Vاألشخاص، و`خاصة ال?ساء 
) �شأن حظر أسوأ أشZال عمل األطفال واإلجراءات 1999( 182 )؛ واتفاق"ة منظمة العمل الدول"ة رقم2000واألطفال (

 29).1993الفور3ة للقضاء عليها؛ واتفاق"ة حما�ة األطفال والتعاون في مجال التبني على الصع"د الدولي (

، تتحمل 
>
اإلQسان بوضoح المسؤول"ة األساس"ة عن حما�ة مواطنيها من الضرر واالعتداء واحترام حقوق الQلدان وأخيرا

المكفولة لهم وحمايتها وÔعمالها. و`ما أن بيع األطفال واستغاللهم في مجال تكنولوج"ا المعلومات واالتصاالت ُ�عد من 
 
>
ب استجاVة متعددة القطاعات ونهجا

¼
المسائل التي [شمل قطاعات كثيرة وال تقف عند الحدود الوطن"ة، فإنها Vالتالي تتطل

 الدوليْين.  (س�ند إلى التعاون والمواءمة

وJ?3غي أن (شارك صانعو الس"اسات والدوائر الصناع"ة وسلطات إنفاذ القانون والقوى العاملة االجتماع"ة والجهات الفاعلة 
. ل½ن مع 

>
الخاصة والمنظمات الشعب"ة في الجهود الرام"ة إلى إنهاء الجرائم المرتJطة بFيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 إشرا�ها في هذە المسألة. وتمثل المJادئ ا دوراألسف، ال يزال من الصعب تحد�د 
>
لدوائر الصناع"ة }ما �صعب أح"انا

مجموعة مف"دة من األحZام لتنظ"م هذا المجال غير أن هذە  30)2011التوجيه"ة �شأن األعمال التجار3ة وحقوق اإلQسان (
 .
>
 األحZام [شZل فقط أداة قانون"ة غير ملزمة، وهو ما �عني أنها غير ملزمة قانونا

شَرك الدوائر الصناع"ة على نحو أفضل، ي?Jغي تحد�د أدوار }ل منها ومسؤول"اتها بوضoح من أجل ت?سيق العمل 
ُ
لكي [

 بين
>
ب تعاونا

¼
أصحاب المصلحة  الفّعال مع أصحاب المصلحة اآلخ~3ن. و`ال?سJة إلى مجاالت الج~3مة التي تتطل

، �جب  31لذين (ستجيبون لجزء محدد من الج~3مة. المهم �شZٍل خاص تحد�د أصحاب المصلحة ا من ،المتعددين
>
وأخيرا

رعا�ة مهارات ومعارف القطاعات المختلفة وقوى العمل الخاصة بها العاملة في هذا الس"اق من خالل التدر3ب المناسب 
 32ومن خالل االستخدام االسترات"جي للموارد المال"ة وال�شر3ة عبر مختلف القطاعات. 

 
 
 

 .2014، آبNأغسطس AN69N335، 2014"تق~3ر المقرر الخاص المعني بتع�3ز وحما�ة الحق في ح~3ة الرأي والتعبير" لعام األمم المتحدة،  28
 .12المرجع السابق، ص  29
  "المJادئ التوجيه"ة �شأن األعمال التجار3ة وحقوق اإلQسان:  2011مفوض"ة األمم المتحدة السام"ة لحقوق اإلQسان،  30
 .2011، ني3oورك، جن"ف: األمم المتحدة، HR/PUBN11N4، ‘"الحما�ة واالحترام واالنتصاف’تنف"ذ إطار األمم المتحدة المعنون  

 .Doc. "تق~3ر المقرر الخاص المعني بتع�3ز وحما�ة الحق في ح~3ة الرأي والتعبير"، مذكرة من األمانة العامة لألمم المتحدة. 2016األمم المتحدة،  31
A/HRCN32N38 ،11  مايوN2016أ�ار. 

م في 2019و3نثر، دي. - }ارد�فلت   32 دِّ
ُ
، Vما في  المشاورة �شأن وال�ة المقررة، عرض تقد�مي ق

>
الخاصة المعن"ة مسألة بFيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24 ذلك استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال،

، Vما في ذلك 2019فال½ونين، إن. - فارانين
>
م في المشاورة �شأن المقررة الخاصة المعن"ة Vمسألة بيع األطفال واستغاللهم ج?س"ا دِّ

ُ
، عرض تقد�مي ق

 ، فلورQسا. 2019أ�لولNسFتمبر  25-24استغاللهم في الJغاء وفي المواد اإلVاح"ة وغيرها من مواد االعتداء الج?سي على األطفال، 

 


