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 - 154/73حماية األطفال من تسلط األقران
إن الجمعية العامة،
إذ تشي ي ي ي ييير إىل قراريهــا  158/69املؤرخ  18كــان ا األول/سيرب ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2014و  176/71املؤرخ
 19كان ا األول/سيربم  2016بشأا محاية األطفال من تربلط األقراا ،وإىل مجيع قراراهتا الربابقة املتعلقة
حبق ق الطفل وإىل ما اختذه جملس حق ق اإلنرباا من قرارات تتعلق حبماية األطفال من تربلط األقراا،
وإذ تعيد تأكيد اتفاقية حق ق الطفل( ،)1وإذ تشدس على أهنا املعيار املربتنَد إليه يف تعزيز حق ق
الطفل ومحايتها ،وأا الدول األطراف يف االتفاقية تأخذ على عاتقها اختاذ مجيع التدابري التشريعية واإلسارية
وغريها من التدابري الالزمة إلعمال احلق ق املعرتف هبا يف االتفاقية،
وإذ تش ي ي ييير إىل إعالا األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميداا حق ق اإلنرب ـ ـ ـ ــاا( ،)2وإعالا
مباسئ منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة بشأا التربامح( ،)3واتفاقية منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ملكافحة التمييز يف جمال التعليم(،)4
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وإذ ترحب خبطة التنمية املربـ ـ ـ ـ ــتدامة لعا  )5(2030برمتها ،وال سـ ـ ـ ـ ــيما األهداف وال ايات ال
ترمي إىل إهناء إس ــاءة معاملة األطفال واس ــت الرم واالتار هبم وتعذيبهم وس ــانر أمل ــكال العنف املرتكب
ض ـ ـ ــدهم ،وإىل بناء املرافق التعليمية ال تراعي الفروق ب اإلنربـ ـ ـ ـ  ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع مرب ـ ـ ــت
املرافق التعليمية القانمة وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ومأم نة وخالية من العنف إلميع األطفال ،وإذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس
على أمهية تنفيذها لضماا متتع الطفل حبق قه،
وإذ تس ي ي ييل بأا كال من الذكر الرب ـ ـ ـ ــن ية الثالة التفاقية حق ق الطفل ،واس ـ ـ ـ ــتعرا املنتد
الرب ـ ــياس ـ ــي الرفيع املرب ـ ــت املعد بالتنمية املرب ـ ــتدامة للهدف  4و  ،16واالس ـ ــتعرا العاملي األول الذ
أجرته اإلمعية العامة لتنفيذ خطة التنمية املربـ ــتدامة لعا  2030يف عا  ،2019يتيح فرصـ ــا اس ـ ـرتاتيجية
لتعزيز العمل واإلس ـ ـ ـراا ترب ـ ـ ــرية التقد ص ـ ـ ـ ع منع ترب ـ ـ ــلط األقراا ومجيع أمل ـ ـ ــكال العنف ض ـ ـ ــد األطفال
والقضاء عليها،
وإذ ترحب بتقدمي املعل مات عن جه س التنفيذ ال طنية يف تقرير األم العا ( ،)6وإذ حتيط علما
بالتقرير ،وكذلك باالستنتاجات والت صيات ال ارسة فيه،
وإذ تسي ييل بأمهية قيا الشـ ـ ـراكات ب أص ـ ــحاع املد ـ ــلحة املتعدسين واختاذ املباسرات من قبلهم
على الد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــد الــدو واإلقليمي والثنــاني هبــدف النه حبمــايــة حق ق الطفــل وتعزيزهــا على فعــال
والقض ــاء على العنف ض ــد األطفال ،تا يف ذلك ض ــروع ترب ــلط األقراا ،وإذ تالحق مع التقدير يف هذا
الد ــدس أا عدة مل ـراكات ومباسرات منها الش ـراكة العاملية من أجل إهناء العنف ض ــد األطفال ،والتحالف
العاملي ” ن ن فر احلماية“ )،(WeProtect
وإذ تالحظ أا تنظيم مشـ ـ ـ ــاورات ا اء على الدـ ـ ـ ــعيد اإلقليمي ،بدع ة من الدول األعضـ ـ ـ ــاء،
للت عية بأةر ظاهرة تربـ ـ ـ ــلط األقراا على حق ق الطفل وتباسل ا ات وأفضـ ـ ـ ــل املمارسـ ـ ـ ــات ،على النح
املب يف تقرير األم العا ،
وإذ ترحب ب ضـ ـ ـ ـ ــع خطط عمل وطنية وسوا وطنية وملـ ـ ـ ـ ــن محالت للت عية وسـ ـ ـ ـ ــن تش ـ ـ ـ ـ ـريعات
من جانب العديد من الدول األعضــاء ملنع العنف وتربــلط األقراا يف املدارل والتدــد رما ،تا يف ذلك
تربلط األقراا ع اإلنرتنت،
وإذ تسل بأا تربلط األقراا ،تا يف ذلك التربلط ع اإلنرتنت ،ميكن أا يتخذ أملكاال مباملرة
وغري مبامل ـ ـ ــرة ،ترتاوم ب أعمال العنف أو االعتداء البدني واللفظي واإلنرب ـ ـ ــي واملتد ـ ـ ــل بالعالقات
واإلقداء االجتماعي ،وهي األعمال ال ميكن أا ترببب أذ بدنيا ونفربيا واجتماعيا ،وبأنه على الرغم
من تباين معدالت هذه الظاهرة من بلد إىل آخر ،فإا للتربــلط ،س ـ اء م رل ع اإلنرتنت أو يف م اجهة
مل ــخد ــية ،أةرا س ــلبيا على إعمال حق ق الطفل وه من الش ـ اغل الرنيرب ــية املتعلقة باألطفال ،إذ تتض ــرر
منه نربــبة عالية من األطفال ويؤةر ســلبا على صــحتهم وســالمتهم العاطفية وحتدــيلهم األكاسميي ،وإسراكا
منها لضرورة منع تربلط األقراا ب األطفال والقضاء عليه،
وإذ تسل أيضا بأمهية مجع معل مات وبيانات إحدانية وافية عن ظاهرة تربلط األقراا ،مدنفة
حربـ ـ ـ ــب الدخل ون ا اإلنس والربـ ـ ـ ــن والعارق واألصـ ـ ـ ــل اإلةد وال ضـ ـ ـ ــع من حيث ارجرة واإلعاقة وامل قع
اإل رايف وغريها من الربمات ذات الدلة يف الربياقات ال طنية،
_________________
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وإذ يسي ي يياورقا ال ل من انتشـ ـ ـ ــار ظاهرة تربـ ـ ـ ــلط األقراا يف مجيع أ اء العا  ،ومن أا األطفال
الذين يقع ا ض ـ ــحايا تلك املمارس ـ ــات قد تتزايد لديهم احتماالت اإلض ـ ـرار بد ـ ــحتهم ورفاههم العاطفي
وأسانهم األكاسميي وطانفة عريضـ ـ ــة من املشـ ـ ــاكل العاطفية و/أو البدنية ،إضـ ـ ــافة إىل اةةار ا تملة الط يلة
األمد يف قدرة الفرس على حتقيق إمكاناته،
وإذ يساورقا ال ل أيضا ألا تربلط األقراا مرتبط بآةار ط يلة األجل متتد حىت مرحلة البل غ،
وإذ تالحظ ب ل أا األطفال من الفئات املهمشة أو الضعيفة ،الذين ي اجه ا ال صم أو التمييز
أو اإلقداء ،يتعرض ا أكثر من غريهم لتربلط األقراا ،س اء يف م اجهة ملخدية أو ع اإلنرتنت،
وإذ تس ي ي ييل بأا ترب ـ ـ ـ ــلط األقراا غالبا ما ينط على بُعد جنرب ـ ـ ـ ــاب ويرتبط بالعنف اإلنرب ـ ـ ـ ــاب
والتنميط اإلنرباب اللذين يؤةراا سلبا على الفتيات والفتياا على حد س اء،
وإذ تالحظ املخــاطر املرتبطــة بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمــال تكن ل جيــات وتطبيقــات املعل مــات واالتد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
التعر لترب ـ ــلط األقراا ،مؤكدة يف ال قت نفرب ـ ــه أا هذه التكن ل جيات
اإلديدة ،تا يف ذلك زياسة خطر ُّ
والتطبيقات ميكن أا هتيئ سـ ــبال جديدة لتعزيز التعليم ولتحقيق أهداف أخر منها تشـ ــجيع تعلُّم حق ق
الطفل وتعليمها ،كما ميكن أا تك ا أسوات مفيدة يف تعزيز محاية األطفال ،تا يف ذلك الت جيه املناس ــب
من جانب اةباء واألوصياء القان ني  ،مع مراعاة مداحل الطفل الفضلى يف املقا األول،
وإذ تالحظ أيض ي ي ييا الدور الذ تؤسيه تكن ل جيات املعل مات واالتد ـ ـ ـ ــاالت يف احلد من اطر
االست الل واإليذاء اإلنربي  ،ب سانل منها متك األطفال من اإلبالغ عن هذه االنتهاكات،
وإذ تشي ي ي ي ييير إىل التزامــات الــدول األطراف يف اتفــاقيــة حق ق الطفــل بض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــاا أا يتحمــل اةبــاء
واألمهات أو األوصياء القان ني ا ،حربب االقتضاء ،املربؤولية الرنيربية عن تربية الطفل وتنمية قدراته ،فضال
عن اختاذ مجيع التدابري التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية واإلسارية واالجتماعية والتعليمية املالنمة حلماية الطفل من مجيع أمل ـ ـ ـ ـ ــكال
العنف البدب أو العقلي ،واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــابة أو االعتداء ،واإلمهال أو املعاملة املنط ية على إمهال ،وإس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة املعاملة
أو االسـ ـ ـ ـ ــت الل ،تا يف ذلك االعتداء اإلنربـ ـ ـ ـ ــي ،وه يف رعاية أحد ال الدين أو كليهما أو ال صـ ـ ـ ـ ــي القان ب
الطفل برعايته ،وإذ تقر بأا الطفل ،كي ترتعرا
(األوص ـ ـ ـ ـ ـ ــياء القان ني ) عليه ،أو أ مل ـ ـ ـ ـ ـ ــخو آخر يتعهد َ
ملخديته ترعرعا كامال ومتناسقا ،ينب ي أا ينشأ يف بيئة عانلية يف ج من الربعاسة وا بة والتفاهم،
وإذ ت ر بالدور املميز واملهم الذ يض ـ ـ ـ ــطلع به كل من اةباء واألوص ـ ـ ـ ــياء الش ـ ـ ـ ــرعي ا واملدارل
واجملتمع املدب والرابطات الرياضـ ــية واجملتمعات ا لية ومؤس ـ ـربـ ــات الدولة ووسـ ــانط اإلعال التقليدية وغري
التقليدية يف كفالة محاية األطفال من املخاطر املرتبطة بترب ــلط األقراا ،تا يف ذلك الترب ــلط ع اإلنرتنت،
ويف منع مجيع أملكال العنف ضد األطفال ،تا يف ذلك من خالل تعزيز سالمة األطفال على اإلنرتنت،
وإذ تس ييل بأا العالقة ب اةباء واألطفال تش ــكل عامال هاما يف التنبؤ برب ــل أل ترب ــلط األقراا
لد املراهق  ،فضال عن األسلة املت فرة عن الدلة القانمة ب العنف العانلي وتربلط األقراا يف املدارل،
وإذ تشي ي ي ي ي ييدد على أا املبــاسرات القــانمــة على األسلــة والراميــة إىل تعزيز املهــارات احلي ـاتيــة لــد
األطفال واحرتامهم حلق ق اإلنربـاا وقدرهتم على التربـامح واالهتما باةخرين وحتمل املربـؤولية عن تعزيز
الربـ ــالمة ،وكذلك ال اميت ال تنظم على مربـ ــت املدرسـ ــة ككل واجملتمع ا لي ككل وحترت مجيع حق ق
اإلنرب ـ ــاا احرتاما تاما وترب ـ ــاعد على منع ترب ـ ــلط األقراا والتد ـ ــد له ،تش ـ ــكل ارس ـ ــات فض ـ ــلى ينب ي
تط يرها وتعزيزها وتباسرا من خالل التعاوا الدو ،
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وإذ ت ر بأا األطفال يتمتع ا ب ضـ ــع فريد يتيح رم تقدمي معل مات بشـ ــأا حل ل واسـ ــتجابات
فعالة لتربـ ـ ـ ـ ــلط األقراا ،وإذ تؤكد أا مشـ ـ ـ ـ ــاركة األطفال وما يقدم نه من مربـ ـ ـ ـ ــامهات ،تا يف ذلك آرا هم
وت صـ ـ ـ ــياهتم ،جيب أا تك ا ،من مث ،يف صـ ـ ـ ــميم اإله س املبذولة ملنع تربـ ـ ـ ــلط األقراا والتدـ ـ ـ ــد له ،وأا
مشاركتهم الفعالة واجملدية تعد أمرا بالغ األمهية يف بل رة فهم واضح لتربلط األقراا وآةاره،
-1

تدعو الدول األعضاء إىل ما يلي:

االستمرار يف اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملنع أ ملكل من أملكال العنف ،تا يف ذلك
(أ)
ضـ ـ ـ ـ ــروع تربـ ـ ـ ـ ــلط األقراا ،ومحاية األطفال منها ،تا يف ذلك يف املدارل ،وذلك بالتدـ ـ ـ ـ ــد الف ر رذه
األعمال ،وتقدمي الدعم املناسب لألطفال املتضررين من تربلط األقراا واملشارك فيه؛
(ع) م اصـ ــلة تعزيز التعليم واالسـ ــتثمار فيه ،تا يف ذلك باعتباره عملية ط يلة األمد تربـ ــتمر
مد احلياة يتعلم منها مجيع األملـ ـ ـ ــخا التربـ ـ ـ ــامح واحرتا كرامة اةخرين وسـ ـ ـ ــبل ووسـ ـ ـ ــانل كفالة ذلك
االحرتا يف مجيع اجملتمعات؛
(ج) القيــا  ،من خالل التــدابري الالزمــة ،تعــاإلــة أوجــه التفــاوت االقتد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسيــة واالجتمــاعيـة
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع نطاقا ال ميكن أا تربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف تربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلط األقراا ،تا يف ذلك الفقر واملعايري والق الب النمطية
اإلنربانية ،مع مراعاة أا ع امل ا طر تتباين وختتلف باختالف البلد والربياق؛
(س) وضــع وتنفيذ التدابري واملمارســات التدــاحلية ،حربــب االقتضــاء ،من أجل ج الضــرر
وإعاسة العالقات إىل س ـ ـ ــابق عهدها وتفاس معاوسة ارس ـ ـ ــة هذا الرب ـ ـ ــل أل ،وتعزيز مرب ـ ـ ــاءلة اإلناة وت يري
الربل أل العداني؛
(ه) ت فري وحتليل املعل مات والبيانات اإلحدانية مدنفةا حربب ن ا اإلنس والربن وغريها
من الربــمات ذات الدــلة يف الربــياقات ال طنية ،وت فري املعل مات عن اإلعاقة فيما يتعلق تشــكلة تربــلط
األقراا ،باعتبار تلك املعل مات والبيانات أساسا يُعتمد عليه يف رسم الربياسات العامة الفعالة؛
(و) اعتماس وتعزيز تدابري واضحة وملاملة حرببما يك ا متدال باألمر ،تا يف ذلك ،حربب
االقتضــاء ،التش ـريعات ال هتدف إىل منع تربــلط األقراا ومحاية األطفال منه ،تا يف ذلك ،وت فر إجراءات
للمش رة واإلبالغ تك ا مأم نة ومراعية الحتياجات الطفل وضمانات تكفل حق ق األطفال املتضررين؛
(ز) تعزيز قــدرات املــدارل ومهــارات األخدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني الــذين يعمل ا مع األطفــال يف جمــال
الكش ـ ــف والتدخل يف وقت مبكر ملنع ترب ـ ــلط األقراا والتد ـ ــد له ،تا يف ذلك الترب ـ ــلط ع اإلنرتنت،
وب جه خا املباسرات الرامية إىل حش ـ ـ ـ ــد الدعم ملنع هذه الظاهرة والتد ـ ـ ـ ــد را ،وكفالة إعال األطفال
جبميع الربياسات العامة القانمة لتأم محايتهم؛
(م) االس ــتمرار يف إذكاء ال عي العا  ،بإمل ـ ـراأل أفراس األس ــرة واألوص ــياء الش ــرعي ومقدمي
الرعاية والشباع واملدارل وبيئات التعليم التقليدية وغري التقليدية واجملتمعات ا لية وقاسة اجملتمعات ا لية
ووس ـ ــانط اإلعال والرابطات الرياض ـ ــية والرياض ـ ــي  ،تا يش ـ ــمل الرياض ـ ــي وال الدين واملدرب  ،ومنظمات
اجملتمع املدب ،وتشاركة األطفال ،فيما يتعلق حبماية األطفال من تربلط األقراا؛
(ط) وضــع براميت للرعاية األب ية ومهارات أخر لل الدين واألوصــياء القان ني وأفراس األســرة
جنبا إىل جنب مع تدخالت احلماية االجتماعية ال ترب ـ ــاعد على تعزيز البيئة األس ـ ـ ـرية ،واحلد من اطر
االس ــتبعاس االجتماعي واحلرماا ،ومنع إجهاس األس ــرة والتد ــد للمعايري االجتماعية الرب ــلبية ال ترب ــهم
يف العنف ضد األطفال وتربلط األقراا؛
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( ) إملـراأل األطفال وإتاحة الفرصـة رم للمشـاركة بفعالية يف وضـع مباسرات هتدف إىل منع
ترب ــلط األقراا والتد ــد له ،تا يف ذلك إتاحة خدمات الدعم وآليات للمشـ ـ رة واإلبالغ تك ا مناس ــبة
ألعمارهم ومراعية الحتياجات الطفل ،تتربـ ـ ـ ـ ــم باألماا وسـ ـ ـ ـ ــه لة االسـ ـ ـ ـ ــتخدا والرب ـ ـ ـ ـ ـرية واالسـ ـ ـ ـ ــتقاللية،
وت جيههم يف تعزيز الربــل أل الرقمي املربــؤول والشــامل للجميع ،وإطالعهم على خدمات الرعاية الدــحية
العقلية والبدنية املتاحة رم واإلجراءات القانمة لدعمهم ،حيثما ُوجدت ،وتشـ ـ ــجع الدول األعضـ ـ ــاء على
إتاحة خدمات الدعم هذه ،بقدر اإلمكاا؛
(أل) إيالء اهتما خا لألطفال املعرض ـ للخطر ،بأســاليب تشــمل بذل جه س ترمي إىل
تعزيز االحرتا املتباسل والتربامح إزاء التن ا من أجل الت لب على ال صم أو التمييز أو اإلقداء؛
(ل) االســتمرار يف تباسل ا ات وأفضــل املمارســات ال طنية ملنع ومكافحة تربــلط األقراا،
تا يف ذلك تربلط األقراا ع اإلنرتنت؛
 - 2تش ي ي ي ييج الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على م اصـ ـ ـ ـ ـ ــلة إطالا األم العا  ،من خالل العمليات
واةليات القانمة ،على أ معل مات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأا املباسرات املتخذة على املربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال طد أو سوا ال طد
من أجل منع ترب ــلط األقراا والتد ــد له ،تا يف ذلك الترب ــلط ع اإلنرتنت ،وتعزيز التفاعل االجتماعي
الربلمي ب ر تقييم التقد ا رز واالستفاسة من النتانيت ال حتققت؛
 - 3تشج الدول األعضاء ال تقم بعد باختاذ التدابري املناسبة ،مثل وضع خطط عمل
بش ـ ـ ــأا منع ترب ـ ـ ــلط األقراا والتد ـ ـ ــد له ،وتنفيذ تلك التدابري بفعالية وتقييم مد التقد ا رز يف محاية
األطفال ،باالسـ ـ ــتناس إىل خ ة الدول األعضـ ـ ــاء واألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واألوسـ ـ ــاط األكاسميية
واإلهات الفاعلة يف اجملتمع املدب ،على القيا بذلك؛
 - 4تهيب بالدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء أا تدعم ،تربـ ـ ـ ـ ــاعدة املنظمات احلك مية الدولية واملنظمات
غري احلك مية ،ض ـ ـ ــحايا ترب ـ ـ ــلط األقراا لل صـ ـ ـ ـ ل إىل ال اميت اإليدة الن عية القانمة على األسلة ،والرعاية،
واملشـ ـ ـ رة من أجل تعافيهم البدب والنفرب ـ ــي واالجتماعي ،فض ـ ــال عن الرعاية النفرب ـ ــية ،وإس ـ ــداء املشـ ـ ـ رة
املتدلة بالددمات وإعاسة التأهيل وإعاسة اإلسماج االجتماعي؛
 - 5ترحب بالتعاوا املرب ــتمر ب املمثلة ا اص ــة لألم العا املعنية بالعنف ض ــد األطفال
وهيئات وآليات حق ق اإلنرب ـ ـ ـ ــاا ،كل يف إطار واليته ،تا يف ذلك املكلف ا ب اليات يف إطار اإلجراءات
ا اصــة جمللس حق ق اإلنربــاا ،من أجل سعم اإله س الرامية إىل منع العنف ضــد األطفال والتدــد له،
تا يف ذلك تربلط األقراا؛
 - 6تدعو األم العا إىل العمل على تيربـ ــري املزيد من اإله س الدولية ،بالتعاوا مع الدول
األعض ــاء من أجل م اص ــلة إذكاء ال عي بظاهرة ترب ــلط األقراا ،اس ــتناسا إىل األسلة ،برب ــبل منها املباسرات
ال تضطلع هبا حاليا وكاالت األمم املتحدة املتخددة وصناسيقها وبراجمها.
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