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    مقدمة وخلف�ة .أ

األفر�قي   .1 الطفل  یوم  ب"  2023عنوان موضوع  ب ئكدفص� األفر�ق�ة اختارت    . "حقمف ئكضفف غى ئكٮنٮ الخبراء  لجنة 

یثاق األفر�قي لحقوق  من الم  33و    32المنشأة �موجب المادتین  ،  )ACERWC(اللجنة /   ورفاهه  المعن�ة �حقوق الطفل  

 .2023في عام    ذا الموضوع لالحتفال بذ�رى الیوم األفر�قيه)  ACRWCه (المیثاق /  الطفل ورفاه

في ذ�رى انتفاضة    یوم الطفل اإلفر�قيأنشأ مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفر�ق�ة  ،  1991في عام   .2

خرج الطالب في مسیرة احتجاًجا على رداءة نوع�ة ،  جنوب إفر�ق�ا. في ذلك الوقت،  في سو�تو  1976  جوان  16الطالب في  

 . التعل�م الذي تلقوه وطالبوا بتدر�سهم بلغاتهم

یوم حتفل  �. وهكذا  حقوقهمعن  للدفاع  األطفال والعمل الشجاع الذي اتخذوه    أولئكذ�رى    الطفل اإلفر�قيیوم  �خلد   .3

التحد�ات العدیدة التي تواجه األطفال في جم�ع    �مواجهةدعو إلى التأمل الجاد وااللتزام  ��أطفال إفر�ق�ا و   الطفل اإلفر�قي

األسرة   انطالقا منفال في س�اقه �اعت�اره تعز�زًا إلعمال حقوق األطفال  �ن�غي للدول األعضاء أن تضع االحتو أنحاء القارة.  

 المجتمع إلى المستو�ین الوطني والدولي.  /

  2023  یوم الطفل اإلفر�قيس�اق موضوع   . ب

ب ب ئكدفص�  غهظ حقمف ئكضفف غى ئكٮنٮ
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ملیون مستخدم   590�ان هناك حوالي  ،  2022  اعت�اًرا من ماي و العالم.    عبر   اواستخدامه  �االنترنت  االتصال  یتزاید   .4

الذین �مثلون ثلث جم�ع مستخدمي اإلنترنت في  ،  تشمل هذه األرقام األطفال1٪) في إفر�ق�ا.  43(نس�ة انتشار اإلنترنت  

 أن العصر   ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  الحظ  تة االفتراض�ة.  و�تعرضون �شكل متزاید للبیئ  2،العالم

 الرقمي قد غّیر �شكل جذري الطر�قة التي �مارس بها األطفال حقوقهم و�عمالها.

أن البیئة الرقم�ة تتوسط في ح�اة األطفال �طرق تؤثر على ��ف�ة تمتعهم �حقوقهم و��ف �مكن تجدر اإلشارة إلى  .5

أن یؤخذ في االعت�ار في س�اق الحقوق فمن الواضح أن تأثیر البیئة الرقم�ة على األطفال �جب    ،تحسین حقوقهم أو انتهاكها

المنصوص علیها في میثاق الطفل األفر�قي. ال تشمل الحقوق ذات الصلة حقوق األطفال في الحما�ة من جم�ع أشكال 

س�كون األطفال عرضة   ،بل تشمل أ�ًضا حقوقهم في المشار�ة والتوفیر. في غ�اب آل�ات الحما�ة المناس�ة،  العنف فحسب

�االنترنت  ال �ختلف الطفل الذي یتصرف في بیئة اإلنترنت عن الطفل غیر المتصل  3.  عبر اإلنترنتن األذى  لمخاطر أكبر م 

تؤ�د اللجنة على أن حقوق األطفال ،  و�جب حما�ة نفس الحقوق التي یتمتع بها األطفال خارج اإلنترنت. وفي هذا الصدد 4  ،

والس�اس�ة واالستجا�ات  نترنت. �جب أن تعكس االستجا�ات التشر�ع�ة  المنصوص علیها في المیثاق تنطبق أ�ًضا في س�اق اإل

 5األخرى هذا الفهم. 

قد حددت أر�عة حقوق في    ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  أن    إلى    أ�ًضا   كما تجدر اإلشارة .6

هي عدم التمییز (المادة أال و �م�ادئ توجیه�ة تدعم جم�ع حقوق األطفال.  تعمل  والتي  المیثاق األفر�قي لحقوق ورفاه�ة الطفل  

ومشار�ة الطفل على النحو المبین في الحق في حر�ة ،  )5وال�قاء والنمو (المادة  ،  )4والمصالح الفضلى للطفل (المادة  ،  )3

في البیئة هذه الم�ادئ التوجیه�ة في جم�ع التدابیر المتخذة لضمان إعمال حقوق األطفال    ). �جب تطبیق7التعبیر (المادة  

 .الرقم�ة

�الواج�ات من قبل  �عني أ�ًضا الوفاء    ورفاهه    الطفل  حقوق وحما�ة    ترق�ة  أن  �شیر میثاق الطفل اإلفر�قي إلى   .7

على من األهم�ة �مكان تسل�ط الضوء  و ،  البیئة الرقم�ةمن أجل فهم حقوق الطفل في  6.  جم�ع أصحاب المصلحة المعنیین

 
  أوت  17تاریخ اإلطالع (  https://www.internetworldstats.com/stats1.htm  السكان  وإحصاءات  العالمیة  اإلنترنت  إحصاءات  استخدام1

2022 .( 
2et alS Livingstone  "7) 2016" ( الطفل وحقوق نت اإلنتر إدارة:  ثالثة  من  واحد . 
 . 10  الفقرة) 2021" (الجنسي االستغالل"  27  المادة على 7 رقم  لجنة الخبراء اإلفریقیة المعنیة بحقوق الطفل ورفاھھ تعلیق3
 . 55  الفقرة ، 7 رقم  لجنة الخبراء اإلفریقیة المعنیة بحقوق الطفل ورفاھھ تعلیق4
 . 10)  2020'' (  الرقمیة  للحقوق میثاق نحو:  إفریقیا في  اإلنترنت  عبر الطفل حقوق ``  اإلعالم  وسائل رصد5
 . المیثاق األفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل دیباجة6

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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الدولة ونقصد بها  عدًدا من أصحاب المصلحة یلعبون دوًرا في ضمان تعز�ز وحما�ة حقوق األطفال في المجال الرقمي.  أن  

والمؤسسات فضًال عن منظمات المجتمع المدني وو�االت األمم المتحدة  ،  والقطاع الخاص واآل�اء / األوص�اء / مقدمو الرعا�ة

 .الوطن�ة لحقوق اإلنسان والمنظمات التي �قودها األطفال والش�اب 

 2023 یوم الطفل اإلفر�قياألساس المنطقي لموضوع   . ت

الحقوق �أن اإلنترنت قد وفر فرًصا ال تقدر بثمن إلعمال    ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  تقر   .8

 على سبیل المثال ال الحصر.    ،وحر�ة تكو�ن الجمع�ات  ،وحر�ة التعبیر  ،والحر�ات األساس�ة لألطفال مثل الحق في التعل�م

جائحة �وفید  مثل  ،  الحقوق في حاالت الطوارئ   لهذه�عض األطفال    إمكان�ة استعمالأ�ًضا    �االنترنتاالتصال  لقد ضمن  

ال یزال �مثل �االنترنت  االتصال  أن نقص    ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  الحظ  ت،  . ومع ذلك19

، 2020وفًقا لتقر�ر الیون�سف الذي ُنشر في عام  و تحدً�ا أساسً�ا لألطفال الذین �شار�ون �شكل هادف في المجال الرقمي.  

االتصال  ٪ من األطفال الذین �ع�شون في أفقر الشرائح الخمس�ة في غرب ووسط إفر�ق�ا �مكنهم  1ما ال �قل عن  فإن  

٪ فقط في  13عاًما أو أقل و    25٪ فقط من األطفال والش�اب الذین تبلغ أعمارهم  5ك أن  �كشف التقر�ر �ذل7  .إلنترنت �ا

تعكس هذه 8٪ في أورو�ا الشرق�ة وآس�ا الوسطى.  59مقارنة بـ  ،  في المنزل  �االنترنت  تصال  �مكنهم االشرق وجنوب إفر�ق�ا  

أوسع   واقتصاد�ة  اجتماع�ة  فجوات  الرقم�ة  والفقراءبین    -الفجوات  والنساء  ،األغن�اء  الر�ف�ة   ،والرجال  والمناطق   والمدن 

�عیق   �االنترنت  االتصال  أن عدم    ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  تالحظ  9.  والمتعلمین وغیر المتعلمین

بین أمور أخرى. على الرغم من   من،  حقوق األطفال مثل التعل�م وحر�ة التعبیر وحر�ة تكو�ن الجمع�ات والحق في اللعب

إلى أن عدًدا قلیًال فقط من البلدان األفر�ق�ة قد ورفاهه   لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  شیر  ت،  هذه التحد�ات

 والتكنولوج�ا في إفر�ق�ا.�االنترنت   االتصال  وسع نطاق الوصول الرقمي وال یزال العدید من األطفال غیر قادر�ن على  

تالحظ اللجنة أن اإلنترنت ینطوي أ�ضًا على مخاطر تتعلق �انتهاك حقوق الطفل. تأتي الز�ادة ،  وعالوة على ذلك  .9

عبر اإلنترنت. �شمل االستغالل لالستغالل الجنسي  في استخدام اإلنترنت مصحو�ة �خطر أكبر یتمثل في تعرض األطفال  

استخدام األطفال في األنشطة والعروض والمواد اإل�اح�ة (مواد   )OCSEAواالعتداء الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت (

 
  أثناء  الرقمي االتصال  تقدیر المنزل؟   في اإلنترنت  إلى الوصول  یمكنھم  الذین والشباب  األطفال  عدد كم"  لالتصاالت  الدولي  واالتحاد الیونیسف  7

 . COVID-19 '(2020) ، 10 جائحة
 . 4 ؛ 2 ، أعاله الوارد   النحو  على8
 . 43)  2017' (العالم أطفال  حالة'  الیونیسف9



 

5 

 

 الرقم�ة البیئة في الطفل  حقوق  : 2023 اإلفر�قي الطفل  یوم

وتعرض األطفال للمواد اإل�اح�ة لل�الغین. ،  واالستمالة عبر اإلنترنت،  واالبتزاز الجنسي،  االعتداء الجنسي على األطفال)

المعلومات الشخص�ة �مكن أ�ًضا المساس �خصوص�ة األطفال في بیئة اإلنترنت �سبب عدد من الممارسات مثل مشار�ة  

  ؛جمع الب�انات ومعالجتها من قبل المؤسسات العامة والشر�ات والمنظمات األخرى   ؛لألطفال من قبل األطفال أو ال�الغین

واألنشطة اإلجرام�ة مثل سرقة الهو�ة. تشمل التهدیدات األخرى التي یتعرض لها األطفال عبر اإلنترنت التسلط عبر اإلنترنت  

 للمحتوى الضار والمشورة.والتعرض  

�األطفال على اإلنترنت .10 تلحق  التي  یتعلق �األضرار  ف�ما  المعلومات  في  أن هناك فجوة  اللجنة  حیث  ،  وتالحظ 

�ما في ذلك انتهاك حقوق ،  أصدرت ثالثة بلدان فقط (جنوب أفر�ق�ا وغانا و�ین�ا) تقار�ر عن تجارب األطفال على اإلنترنت

أن هناك قیوًدا خطیرة في األطر  ورفاهه   لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  ا تالحظ  األطفال على اإلنترنت. �م

االستغالل واالعتداء في البن�ة التحت�ة إلنفاذ القانون لتحدید  ،  )ISPsالتشر�ع�ة �ما في ذلك تنظ�م مزود خدمة اإلنترنت (

الدول بین  ها ولضمان حما�ة الب�انات الشخص�ة لألطفال  واالستجا�ة ل  )  OCSEAالجنسي على األطفال عبر اإلنترنت (

 10األعضاء. غالً�ا ما �ظل الوعي بهذه األشكال من اإلجرام وفهمها محدوًدا بین صانعي الس�اسات. 

  2023  یوم الطفل اإلفر�قياالحتفال بـ  ورفاهه   لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  قررت  ،  وفي ضوء ذلك .11

''  تحت شعار   ب  ب ئكدفص� لتشج�ع الدول األعضاء على ضمان حما�ة وتعز�ز حقوق الطفل في  `` حقمف ئكضفف غى ئكٮنٮ

 البیئة الرقم�ة.

 

 م�ادرات لضمان إعمال حقوق الطفل في البیئة الرقم�ة في إفر�ق�ا . ث

ثقمف ئكضفف  ذخهخ   � ب  ب ئكصعض� ب ئكجٮدئ؟ ئألغد�ف� تض ن  ك ه ب هذغئ ب ئألفك�ص� � سئخ ة ئإلفئ تصمعئ ثئخ ئآلغد�قى هئكص هئإلة

)RECs( 

الطفل  تالحظ   .12 المعن�ة �حقوق  الخبراء اإلفر�ق�ة  لحقوق األطفال على  ورفاهه   لجنة  المع�اري والس�اسي  اإلطار 

وال س�ما البروتو�ول االخت�اري التفاق�ة حقوق الطفل �شأن ب�ع األطفال و�غاء األطفال ،  القانون الدولياإلنترنت على مستوى  

 
  في  األطفال  على  الجنسي واالعتداء األطفال على الجنسي  االعتداء  ضد والعمل والوطنیة  اإلقلیمیة   القدرات  تعزیز بشأن األفریقي االتحاد مبادرة10

wd-https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/41106- 2025- 2020 العمل  وخطة أفریقیا
_ English.pdf-_16_Oct_2020 _-raft ontinental_Strategy_POA_DC )2022  آب /  أوت  17 في الزیارة  تمت .( 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/41106-wd-Continental_Strategy_POA_Draft-_16_Oct_2020_-_English.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/41106-wd-Continental_Strategy_POA_Draft-_16_Oct_2020_-_English.pdf
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�شأن   25التعلیق العام رقم    .المتحدةواتفاق�ة حقوق الطفل التا�عة لألمم  ،  )OPSCواستغالل األطفال في المواد اإل�اح�ة (

واتفاق�ة مجلس أورو�ا �شأن الجرائم اإللكترون�ة (اتفاق�ة بودا�ست) واتفاق�ة مجلس ،  حقوق األطفال ف�ما یتعلق �البیئة الرقم�ة

�شأن )  ITUإرشادات وحدة االتصاالت الدول�ة (  ؛أورو�ا �شأن حما�ة األطفال من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي

  ؛ (دور االتحاد في حما�ة األطفال على اإلنترنت)  179قرار االتحاد الدولي لالتصاالت    ؛ة األطفال على اإلنترنتحما�

 الطفل وم�ادئ العمل.وحقوق   ؛م�ادئ األمم المتحدة التوجیه�ة �شأن األعمال التجار�ة وحقوق اإلنسان

عدًدا من الم�ادرات لضمان إعمال حقوق الطفل في  ورفاهه   لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  اتخذت   .13

وصوًال شامًال ،  2040�حلول عام  ،  الدول األعضاء إلى ضمان أن توفر المدارس  2040البیئة الرقم�ة. یدعو جدول أعمال  

 ؛ الدراس�ةودمجها في التدر�س والمناهج  ،  إلى أجهزة تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت الم�سورة التكلفة والمحتوى واالتصال

لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة  أجرت  ،  2019في عام  12وعدم تعرض أي طفل لالستغالل الجنسي واستخدامه في المواد اإل�اح�ة.  11

 )  OCSEAاالستغالل واالعتداء الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت (یوم مناقشة عامة حول  ورفاهه  المعن�ة �حقوق الطفل  

   13. الثالثینو خالل دورتها العاد�ة الثالثة  

 27على المادة    7التعلیق العام رقم  ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  اعتمدت    ،2021في عام   .14

(االستغالل الجنسي). �صف التعلیق العام التدابیر التشر�ع�ة واإلدار�ة وغیرها من المیثاق األفر�قي لحقوق ورفاه�ة الطفلمن  

تتخذها الدول األطراف لحما�ة األطفال من جم�ع أشكال االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي سواء التدابیر التي �جب أن  

�شدد على أنه ین�غي مراجعة األطر القانون�ة   7أن القرار العام رقم  ،  خارج اإلنترنت أو عبر اإلنترنت. واألهم من ذلك

  14ة المصاح�ة للتطورات في العالم الرقمي. والس�اسات�ة وتكی�فها عند الضرورة مع الحقائق المتغیرة �سرع

لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق اعتمد فر�ق العمل المعني �حقوق األطفال واألعمال التا�ع لـ  ،  2022عام  في   .15

للدول    17/2022القرار  ورفاهه  الطفل   إرشادات  لتقد�م  الرقمي  المجال  في  الطفل  األعضاء �شأن حما�ة وتعز�ز حقوق 

والشر�ات / القطاع الخاص والمنظمات غیر الحكوم�ة / منظمات المجتمع المدني �شأن هذه المسألة. خالل دورته العاد�ة 

لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل عقدت  ،  2022د�سمبر    1نوفمبر إلى    23المنعقدة في الفترة من  ،  األر�عین

 
 . 33 ، 6  الطموح  2040 لألطفال أفریقیا أجندة11
 . 38 ،  7 الطموح  ، 2040 أجندة12
  تم(/  https://www.acerwc.africa/sessions) 2019(   ورفاھھلجنة الخبراء اإلفریقیة المعنیة بحقوق الطفل  لـ والثالثون الثالثة الدورة 13

 ). 2022 أوت   17  في  الدخول
  لجنة الخبراء اإلفریقیة المعنیة بحقوق الطفل ورفاھھ  من 27 المادة من  7 رقم العام التعلیق  ، لجنة الخبراء اإلفریقیة المعنیة بحقوق الطفل ورفاھھ14
 . 132 الفقرة ،" الجنسي   االستغالل"

https://www.acerwc.africa/sessions/
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ل حقوق الطفل في العالم الرقمي لتحدید التحد�ات التي یواجهها األطفال في البیئة الرقم�ة یوًما للمناقشة العامة حو ورفاهه  

 والحلول الممكنة لتلك التحد�ات.

كما اتخذ االتحاد األفر�قي خطوات ملحوظة في ضمان إعمال حقوق الطفل عبر اإلنترنت. اعتمد االتحاد األفر�قي   .16

من حیث القانون الجنائي  ،  والتي تسعى  2014الشخص�ة (اتفاق�ة ماالبو) في عام    األمن السیبراني وحما�ة الب�اناتاتفاق�ة  

إلى تحدیث أدوات قمع الجرائم اإللكترون�ة من خالل ص�اغة س�اسة العتماد جرائم جدیدة خاصة بتكنولوج�ا  ،  الموضوعي

المعمول بها في الدول األعضاء مع    ومواءمة �عض الجرائم والعقو�ات وأنظمة المسؤول�ة الجنائ�ة،  المعلومات واالتصاالت

بیئة تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت. وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاق�ة ماالبو تتضمن �عض األحكام المتعلقة بتجر�م استغالل 

 األطفال في المواد اإل�اح�ة.
مشتر�ة وم�ادئ وأولو�ات  �حدد رؤ�ة  والذي    2022اعتمد االتحاد األفر�قي أ�ًضا إطار س�اسة الب�انات في عام   .17

 استرات�ج�ة وتوص�ات رئ�س�ة لتوج�ه البلدان األفر�ق�ة في تطو�ر نظم الب�انات الوطن�ة الخاصة بها. 
�عض الم�ادرات المتعلقة �حقوق الطفل عبر اإلنترنت من خالل أ�ًضا  )  AUCة االتحاد األفر�قي (مفوض�  أطلقت .18

ن اإلنسان�ة والشؤون االجتماع�ة بتنفیذ مشروع �عنوان "تعز�ز القدرات اإلقل�م�ة  إداراتها المختلفة. تقوم وزارة الصحة والشؤو 

في إفر�ق�ا. وضعت مفوض�ة االتحاد األفر�قي  )  OCSEوالوطن�ة والعمل ضد االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت (

في إفر�ق�ا  )  OCSEAعبر اإلنترنت (أ�ًضا استرات�ج�ة وخطة عمل لمكافحة االستغالل واالعتداء الجنسیین على األطفال  

)2020-2025.( 

اعتمدت اللجنة األفر�ق�ة لحقوق اإلنسان والشعوب إعالن الم�ادئ  ،  2019وتجدر اإلشارة أ�ًضا إلى أنه في عام   .19

�ز  �شأن حر�ة التعبیر والوصول إلى المعلومات في أفر�ق�ا الذي یدعو الدول إلى اعتماد قوانین وس�اسات وتدابیر أخرى لتعز 

،  یزودهم �مهارات محو األم�ة الرقم�ة للتعل�م والسالمة عبر اإلنترنتوهو ما  اإلنترنت لألطفال  ��أسعار معقولة    االتصال

و�نص على واجب وسطاء اإلنترنت لإلزالة السر�عة 15،  و�حمي خصوصیتهم وهو�تهم،  و�حمیهم من األذى عبر اإلنترنت

�كون ضاًرا.   قد  أو  الذي �شكل خطًرا  اإلنترنت  للمعلومات 16للمحتوى عبر  الضارة  المشار�ة  أ�ًضا  كما �حظر اإلعالن 

 17الشخص�ة مثل مواد االعتداء الجنسي على األطفال.

 
 ) 5(  37 المبدأ )  2019(  إفریقیا  في المعلومات  إلى والوصول التعبیر حریة  بشأن  المبادئ   إعالن15
 ). 5(  39 المبدأ ، أعاله الوارد   النحو  على16
 ). 6(  42 المبدأ ، أعاله الوارد   النحو  على17
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الطفل  تالحظ   .20 �حقوق  المعن�ة  اإلفر�ق�ة  الخبراء  االقتصاد�ة  ورفاهه  لجنة  المجموعات  تبذلها  التي  الجهود  أ�ًضا 

وتعل�مة )  2008لقوانین اإلنترنت (جماعة شرق افر�ق�ا  اإلقل�م�ة لمعالجة انتهاكات حقوق األطفال عبر اإلنترنت مثل إطار  

) الذي ینص على 2011�شأن مكافحة الجر�مة اإللكترون�ة (   ECOWAS  الجماعة االقتصاد�ة لدول غرب إفر�ق�ا (إ�كواس)

 الجرائم المتعلقة �استغالل األطفال في المواد اإل�اح�ة. 

؟  شئ � غى ئكتهك ئآلع  ئكصمف

أدخل عدد من الدول األعضاء تشر�عات متخصصة للتنقل ،  إلى جانب ص�اغة الحما�ة الدستور�ة لحقوق األطفال .21

العدید من اإلصالحات الحدیثة المتعلقة �حما�ة الب�انات حیث سنت أكثر من نصف البلدان األفر�ق�ة في العالم الرقمي. هناك  

فقد  ،  قوانین الخصوص�ة وحما�ة الب�انات. في حین أن هذه القوانین قابلة للتطبیق أ�ًضا على األطفال �حكم عالم�ة الحقوق 

ومور�شیوس خطوة أخرى في ضمان أن تحتوي هذه القوانین اتخذت �عض البلدان مثل جنوب إفر�ق�ا و�ین�ا ومصر وتونس 

   على أحكام وضمانات مراع�ة لألطفال.

تتضمن التشر�عات الوطن�ة أحكاًما قانون�ة تتعلق �مواد االعتداء ، وتجدر اإلشارة أ�ًضا إلى أنه في معظم الحاالت .22

االستغالل واالعتداء ص�اغة صكوك تشر�ع�ة تتناول  وتقوم �عض البلدان �مراجعة التشر�عات القائمة و ،  الجنسي على األطفال

 أدخلت زامب�ا وجنوب إفر�ق�ا أ�ًضا قوانین تعالج التنمر اإللكتروني.   ).OCSEA(الجنسي على األطفال عبر اإلنترنت  

في جم�ع أنحاء  �االنترنت  االتصال  ومن الجدیر �الذ�ر أ�ًضا أن �عض الدول األعضاء قد وضعت خطًطا لنشر   .23

في نامیب�ا األطفال صراحًة في تطو�ر استرات�ج�اتها    2020لعام    الواسع تشمل س�اسة النطاق  ،  بلدانهم. على سبیل المثال

والنشر.   �الدعوة  أن  18الخاصة  �ضمان  ملتزمة  أنها  عام كما  �حلول  العر�ض  للنطاق  تحت�ة  بن�ة  المدارس  جم�ع  تمتلك 

2023.19 

ؤ  دم ب غى ؤعصئك حقمف ئكضفف عٮد ئألمئ ب هئألخئذ� ب هئكص�زح� ة ئكئخد���  ئكبغدئ

�عض البلدان تفتقر  تالحظ اللجنة أن  ،  على الرغم من أن الجهود التي تبذلها �عض الدول األعضاء جدیرة �الثناء .24

ومعالجة قیود ،  و�ناء المعرفة المؤسس�ة،  والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقم�ة  - القدرات لألمن السیبراني  إلى حوافز تنم�ة  

 
 . 8.8  ،) 2020(  العریض للنطاق  الوطنیة السیاسة ،  نامیبیا جمھوریة18
 . 32 ، أعاله الوارد   النحو  على19
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هناك نقص في التشر�عات والس�اسات الخاصة ،  عالوة على ذلك  20الوعي �الس�اسات ونقص المهارات للحما�ة اإللكترون�ة.

 �شأنمحدودة بین �عض الحكومات وصانعي الس�اسات في إفر�ق�ا    وعي وقدرةهناك  و �األطفال ف�ما یتعلق �البیئة الرقم�ة.  

 الحاجة والطر�قة التي یتم بها إعطاء األولو�ة لسالمة األطفال على اإلنترنت. 

إال أن القلیل منها فقط لد�ه أحكام شاملة ،  في حین أن عدًدا من البلدان األفر�ق�ة قد سنت قوانین لحما�ة الب�انات .25

و�التالي ال توجد طر�قة موحدة لحما�ة الب�انات الشخص�ة لألطفال. و�نطبق الشيء نفسه على ،  ب�انات األطفال�شأن حما�ة  

االستغالل واإلساءة عبر اإلنترنت حیث تر�ز معظم القوانین على استغالل األطفال في المواد اإل�اح�ة بینما ال یتم التعامل  

نت مثل االستمالة عبر اإلنترنت والتسلط عبر اإلنترنت والتعرض لمحتوى  مع األشكال األخرى من االستغالل عبر اإلنتر 

 .ضار أو غیر الئق

دولة وما زالت غیر سار�ة. إن مثل هذه الوتیرة ال�طیئة نحو   13تم التصدیق على اتفاق�ة ماالبو فقط من قبل   .26

 قوق األطفال على اإلنترنت. التصدیق ستعیق تحقیق أهداف االتفاق�ة في الوقت المناسب ومن ثم تقو�ض حما�ة ح

ال تنتهك حقوق األطفال في المجال الرقمي.  ،  نفسها،  هناك فجوة أخرى ف�ما یتعلق �ضمان أن الدول األعضاء .27

 21دولة أفر�ق�ة.  29في  إغالًقا لإلنترنت    68تم توثیق  ،  2021و    2016بین عامي  ،  على سبیل المثال

أمام إعمال حقوق الطفل في البیئة الرقم�ة ف�ما یتعلق �الس�اق األفر�قي.  عق�ة أخرى  �االنترنت  االتصال  �عد عدم   .28

 ومن الضروري أن تتخذ الدول األعضاء ترتی�ات ملموسة لمعالجة هذا التفاوت.

 2023 یوم الطفل اإلفر�قيالهدف من   .ج

هو ز�ادة الوعي �شأن تعز�ز وحما�ة حقوق الطفل في البیئة الرقم�ة    2023  یوم الطفل اإلفر�قيالهدف العام من   .29

 وتشج�ع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخر�ن على التعهد �التزامات تجاه إعمال حقوق الطفل في البیئة الرقم�ة. 

 

الق�ام بها إلح�اء  ورفاهه  طفل  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الالنتائج / األنشطة المتوقعة التي یتعین على  

 2023 یوم الطفل اإلفر�قيذ�رى  

 
  2021  سبتمبر "  اإلنترنت؟  وسالمة  السیبراني  األمن   لضمان  یكفي  ما  تفعل   األفریقیة  الدول   ھل"  لالتصاالت  الدولي  االتحاد20
-internet-and-cybersecurity-ensure-to-enough-doing-countries-african-https://www.itu.int/hub/2021/09/are

afetys / )2022  تموز/   جویلیة 20تاریخ اإلطالع .( 
 . 4 ، ) 2021(  أفریقیا  في اإلنترنت  قطع حول دراسة ، اإلنترنت لحقوق األفریقي   التحالف21

https://www.itu.int/hub/2021/09/are-african-countries-doing-enough-to-ensure-cybersecurity-and-internet-safety/
https://www.itu.int/hub/2021/09/are-african-countries-doing-enough-to-ensure-cybersecurity-and-internet-safety/
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یوم النتائج / األنشطة التال�ة خالل االحتفال بذ�رى  ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  تتوخى   .30

 : 2023في عام    الطفل اإلفر�قي

a.   مختلف من  لألطفال  ممثلین  من  مكونة  لألطفال  لجنة  والتإنشاء  مدخالت  لتقد�م  �شأن ص�اغة الهو�ات  شاور 

 ؛االحتفال القاري 

b.   ؛2023  یوم الطفل اإلفر�قياالحتفال القاري بـ 

c. تجم�ع ونشر أفضل الممارسات حول حالة حقوق الطفل في المجال الرقمي في أفر�ق�ا؛ 

d. الطفللجنة الخبراء األفر�ق�ة المعن�ة �حقوق    إنشاء و�طالق محتوى صدیق لألطفال على موقع  ACERWC  ،  أي

 و  ؛إلخ، ومقاطع الفیدیو المالئمة لألطفال،  والبود�است، وأدوات الوصول،  ملخصات مصورة لالتصاالت

e. إجراء دراسة حول موضوع ذي صلة �الموضوع 

 توص�ات للدول األعضاء 

تهدف المذ�رة المفاه�م�ة إلى توفیر المعلومات لألنشطة المحددة التي یتعین على الدول األعضاء االضطالع بها   -  30

. وتهدف هذه التوص�ات إلى إثراء محتوى وه�كل تقار�ر الدول األعضاء 2023  یوم الطفل اإلفر�قي�ما یتماشى مع موضوع  

. 2023  یوم الطفل اإلفر�قيحول ��ف�ة احتفالها بذ�رى  ورفاهه  لجنة الخبراء اإلفر�ق�ة المعن�ة �حقوق الطفل  المقدمة إلى لجنة  

 لعبت دوًرا حاسًما في تعز�ز حقوق األطفال وحمایتها في البیئة الرقم�ة. التوص�ات هي �ما یلي:

(اتفاق�ة   .أ الشخص�ة  والب�انات  السیبراني  األمن  �شأن  األفر�قي  االتحاد  اتفاق�ة  ماالبو) وغیرها من التصدیق على 

 ؛بها و�ضفاء الطا�ع المحلي علیها  الصكوك الدول�ة المعمول 

 ؛ ال س�ما في المدارس،  تخص�ص موارد �اف�ة لتوفیر خدمات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت . ب

االستغالل  �ما في ذلك  ،  حما�ة الطفل عبر اإلنترنت التي تعالج انتهاك حقوق األطفال عبر اإلنترنتتطو�ر أطر   . ت

اإلنترنت ( الجنسي على األطفال عبر  للتسل�م،  )  OCSEAواالعتداء  دق�قة  آل�ة لإلبالغ والتحقیق وشروط وقواعد  ، مع 

 ؛ومصادرة ال�ضائع ومصادرتها،  ةوالمساعدة القانون�ة المت�ادل،  والوال�ة القضائ�ة خارج اإلقل�م

والتي تقدم أ�ًضا إرشادات �شأن حما�ة خصوص�ة األطفال و��اناتهم  ،  سن تشر�عات األمن السیبراني وحما�ة الب�انات . ث

 ؛ الشخص�ة
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دائًما لإلبالغ عن االنتهاكات عبر اإلنترنت ولتوفیر المعلومات واإلحالة  إنشاء أرقام طوارئ وطن�ة مجان�ة متاحة   . ج

 ؛مات الحما�ة والدعم للناجینإلى خد 

تحدید مسؤول�ة شر�ات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت والمؤسسات المال�ة �موجب القانون لحما�ة حقوق األطفال  . ح

 ؛عبر اإلنترنت ومحاس�ة الشر�ات على انتهاكات حقوق الطفل عبر اإلنترنت

أنها شار�ت في االعتداء واالستغالل الجنسیین عبر  اعتماد أطر تنظ�م�ة مناس�ة لمساءلة الشر�ات عندما یتبین   . خ

 ؛ اإلنترنت

التفو�ض �مشار�ة األطفال في عمل�ات صنع القرار من خالل استخدام التقن�ات الرقم�ة المقدمة في شكل صدیق  .د 

 ؛ للطفل

 ؛الرقم�ة  التأكد من أن مقدمي الرعا�ة والمعلمین مجهز�ن �ما �كفي لمساعدة األطفال في التنقل اآلمن في البیئة .ذ 

الشروع في تدر�ب أعضاء إنفاذ القانون والسلطة القضائ�ة لتمكینهم من المعالجة الشاملة لقضا�ا حما�ة األطفال   .ر

 ؛على اإلنترنت

المجتمعات   .ز من  األطفال  من  وغیرهم  اإلعاقة  ذوو  األطفال  یواجهها  التي  القائمة  الحواجز  إلزالة  اتخاذ خطوات 

إلخ) ف�ما یتعلق ،  األطفال المتأثرون �النزاعات المسلحة،  المهاجرون ،  النازحون داخلً�ا،  جئون المهمشة والضع�فة (األطفال الال 

 ؛�البیئة الرقم�ة

مثل خدمات تسجیل الموالید ،  استكشاف اآلل�ات التي �مكن من خاللها استخدام البیئة الرقم�ة لتعز�ز حقوق األطفال .س

  ؛ والمنصات المحدثة عبر اإلنترنت،  للتشر�عات واإلحصاءات الرئ�س�ة المتعلقة �األطفالوالنشر اإللكتروني  ،  عبر اإلنترنت

 و

الرقمي .ش العالم  في  الطفل  لحقوق  الحكوم�ة  الجهات  انتهاك  عدم  للمساءلة لضمان  آل�ات  ممارسات  ،  إنشاء  مثل 

 المراق�ة غیر األخالق�ة و�غالق اإلنترنت وما إلى ذلك.

 المنهج�ة  .ح

في    یوم الطفل اإلفر�قي�إح�اء ذ�رى قار�ة ل،  �التعاون مع إحدى الدول األعضاء في االتحاد األفر�قي،  اللجنةستقوم  .  31

 .2023یونیو   16
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�التعاون مع المجتمع المدني وو�االت األمم  ،  توصي اللجنة �أن تحتفل جم�ع الدول األعضاء في االتحاد األفر�قي.  32

من خالل مجموعة متنوعة من األحداث واألنشطة الوطن�ة    یوم الطفل اإلفر�قيب،  األخرى المتحدة والمنظمات الشر�كة 

من خالل التغط�ة اإلعالم�ة    یوم الطفل اإلفر�قيودون الوطن�ة. �ما یتم تشج�ع الدول األعضاء والشر�اء على الترو�ج ل

 المحل�ة والوطن�ة.

 . یوم الطفل اإلفر�قيخط�ط وتنفیذ ورصد أنشطة  توصي اللجنة �شدة �المشار�ة النشطة لألطفال في ت  .  33
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 لمرفقا

 "حقوق الطفل في البیئة الرقم�ة".: نموذج:  2023إطار رصد لإلبالغ عن إح�اء ذ�رى یوم الطفل األفر�قي  

المصلحة اآلخرون لتقد�م  هذا النموذج هو إطار عمل للتقار�ر قد تستخدمه الدول األعضاء في االتحاد األفر�قي وأصحاب  

 في البیئة الرقم�ة". حول موضوع "حقوق الطفل  ،  2023یونیو    16في    یوم الطفل اإلفر�قيتقر�ر إلى اللجنة �شأن االحتفال ب

 الدولة / المنظمة:

 الشر�اء:

 التدابیر واألنشطة التي تم الق�ام بها: 

 المحلي أو التنظ�ميملخص / تحلیل للموضوع �ما ینطبق على الس�اق الوطني أو   ●

…………………………………………………………………………………………………………… 

التدابیر القانون�ة والس�اسات�ة واإلدار�ة وغیرها من اإلجراءات المعمول بها لضمان وصول �ل طفل إلى اإلنترنت   ●

 واألجهزة التكنولوج�ة

…………………………………………………………………………………………………………… 

 المتأثر�ن �شكل خاص �الفجوة الرقم�ة والتدابیر المتخذة لمواجهة تحد�اتهم الخاصةمجموعات األطفال   ●

…………………………………………………………………………………………………………… 

التدابیر القانون�ة والس�اسات�ة والتنظ�م�ة واإلدار�ة وغیرها من التدابیر المعمول بها لضمان حما�ة حقوق األطفال   ●

وتخف�ف التهدیدات ،  والتسلط عبر اإلنترنت،  االستغالل واالعتداء الجنسیین عبر اإلنترنت  في البیئة الرقم�ة (الحما�ة من 

 )إلخ  ،  المتعلقة �الخصوص�ة وحما�ة الب�انات الشخص�ة
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…………………………………………………………………………………………………………… 

اإلنترنت   ● عبر  األطفال  حقوق  �انتهاك  خاص  �شكل  المتأثر�ن  األطفال  لمواجهة  مجموعات  المتخذة  والتدابیر 

 تحد�اتهم الخاصة

 التدابیر الواجب اتخاذها لتحدید والوصول وتعز�ز الوعي �سالمة األطفال في البیئة الرقم�ة  ●

…………………………………………………………………………………………………………… 

 إطالق حمالت ودراسات و�قامة شراكات لمعالجة انتهاك حقوق الطفل في المجال الرقمي  ●

…………………………………………………………………………………………………………… 

 التقدم الرئ�سي الذي تم إحرازه على المستوى القطري ف�ما یتعلق �حما�ة األطفال عبر اإلنترنت  ●

…………………………………………………………………………………………………………… 

 لرقم�ةالتحد�ات الرئ�س�ة على المستوى القطري ف�ما یتعلق بتعز�ز وحما�ة حقوق الطفل في البیئة ا  ●

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2023یونیو   16تقر�ر عن األحداث التي تم تنظ�مها أو حتى تار�خ  

التأثیر على المستوى الوطني أو اإلقل�مي 
 أو على مستوى المنطقة 

تفاصیل الو�الة 
 المنفذة 

المشار�ین / أولئك الذین عدد  
 تم الوصول إلیهم (أطفال) * 

تفاصیل 
 األحداث

 حدث 
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 وما إلى ذلك. ،  * توفیر ب�انات مفصلة عن العمر والجنس ومكان المنشأ


