
حماٍة االطفال مه سوء اسحخذام االوحروث

اندًهىرَت انهبُاَُت

وزارة انشؤوٌ االخخًاػُت

انًدهص االػهً نهطفىنت 



المجلس األعلي للطفولة

ثبنـفٕنخ انًخزض االخزًبػٙ نهؼًم ٔؿُٙ اؿبس

ٔاألْهٙ انشعًٙ انمـبػٍٛ ثٍٛ انزكبيم إنٗ ٚٓذف  

  انذٔنٛخ ٔانًُظًبد انٓٛئبد يغ ثبنزؼبٌٔ

ثبنـفٕنخ انًزؼهمخ انؼبيخ انغٛبعبد رُغٛك ػهٗ ٚؼًم

 انـفم زمٕق ارفبلٛخ ثُٕد رُفٛز زغٍ ػهٗ ٚششف



الخلفية 

االتفاقية الدولية لحقوق االطفال

انًظبدس شزٗ يٍ ٔانًٕاد انًؼهٕيبد ػهٗ انسظٕل فٙ انـفم زك  
 (17 انًبدح) ٔانذٔنٛخ انٕؿُٛخ

ٍانًؼهٕيبد يٍ انـفم نٕلبٚخ يالئًخ رٕخٛٓٛخ يجبدٖء ٔػغ ػشٔسح ُْب ي 
ثظسزّ رؼش انزٙ ٔانًٕاد

 

 :انمٕٛد نجؼغ ٚخؼغ انسك ْزا يًبسعخ

عًؼزٓى أ انغٛش زمٕق اززشاو

( 13 انًبدح )انؼبيخ ٔاٜداة انؼبو انُظبو زًبٚخ

أل٘  انًُبفٛخ االعزغالل اشكبل يٍ شكم أ٘ ػذ  انسًبٚخ فٙ انـفم زك 
 (36 انًبدح) انـفم سفبْٛخ خٕاَت يٍ خبَت



الخلفية

البروجوكول االخحَارً الجفاقَة حقوق الطفل بشأن بَع األطفال واسحغالل 

األطفال فٌ البغاء وفٌ المواد االباحَة

دػىة انً حدرَى إَخاج وحىزَغ وحصذَر وبث واضخُراد انًىاد  

اإلباحُت انًخؼهقت باالطفال وحُازحها ػًذا وانخروَح نها  



 الخلفية

وثيقة عالم صالح باألطفال

رشدٛغ انزذاثٛش انزٙ رشيٙ إنٗ زًبٚخ األؿفبل يٍ انٕلٕع 

ػسٛخ نًٕالغ اإلَزشَذ انزٙ رزؼًٍ يشبْذ رزغى ثبنؼُف 

 يغ يشاػبح يغؤٔنٛبد األعشح ٔانٕانذٍٚ



الخلفية

دراضت االيى انًخحذة نىقاَت وحًاَت األطفال يٍ انؼُف

اضخىكهىنى وَىكىهايا  ويؤحًر رَى دٌ يؤحًراث

خُُرو   



ف اهذاال

وآنُاث وانخقُُت انفُُت وانخذابُر واإلخراءاث انقاَىَُت االطر ححذَذ  

 ضىء نًكافحت انًؼخًذة انرضًُت انرقابت وإخراءاث انحًاَت

  االنكخروَُت نالنؼاب انًذيدت واألقراص االَخرَج اضخؼًال

االباحُت انًىاقغ ػبر االطفال اضخغالل وبانخانٍ

وضغ خطت وطُُت شايهت نًىاخهت انًشكهت



 انًباديء انؼايت نًُهدُت انؼًم 

ثًكبفسخ انًؼُٛخ ٔاندٓبد انشعًٛخ االداساد ثٍٛ انششاكخ  

االَزشَذ ػجش نالؿفبل االعزغالنٙ االعزخذاو

انفُٛخ انًؼبندخ ٔػهٗ ٔانزثمٛف انٕلبٚخ ػهٗ رؼزًذ  يمبسثخ  

(انمؼبء) ٔانًسبعجخ



 الشركاء

  انهجُبَٛخ اندبيؼخ –االػالو كهٛخ-

انًُٓٛخ انًؼهٕيبرٛخ خًؼٛخ-

  نجُبٌ فٙ انمبََٕٛخ انًؼهٕيبرٛخ اًَبء خًؼٛخ-

 Microsoft :االَزشَذ ششكبد-
Cyberia،Sodetel،MoscaNet
FarahNet، IDM

 االَغبٌ نؼهٕو نالَٔٛغكٕ انذٔنٙ انًشكض-

 يٍ انـفم ٔزًبٚخ انزًُٛخ خًؼٛخ-
 االعزغالل

  خبد خًؼٛخ-

-Une enfance en danger
-Defiliban
-Think community

االرظبالد ٔصاسح-

  ٔانزدبسح االلزظبد ٔصاسح-

   :االخزًبػٛخ انشؤٌٔ ٔصاسح-
 دائشح –ٔانًكُُخ انزُظٛى ثشَبيح
االزذاس زًبٚخ

انؼذل ٔصاسح-

  انؼبنٙ ٔانزؼهٛى انزشثٛخ ٔصاسح-

االػالو ٔصاسح-

االداسٚخ انزًُٛخ ٔصاسح-

 االيٍ نمٕٖ انؼبيخ انًذٚشٚخ-
انذاخهٙ

انًغزٓهك زًبٚخ خًؼٛخ-

كفٗ يُظًخ-



محاور العمل

قانونيمحورالال:

  انًزؼهمخ انًٕاد رسذٚذا انؼمٕثبد لبٌَٕ رؼذٚم يششٔع يشاخؼخ  

 انًؼهٕيبرٛخ ٔخشائى االَزشَذ خـش يٍ االؿفبل ثسًبٚخ

شجكخ ػجش االؿفبل ثسًبٚخ خبطخ لٕاٍَٛ اعزسذاس الزشاذ 

 االَزشَذ

 زًبٚخ ػًبٌ فٙ انمؼبئٙ ٔانغهك االيُٛخ انًشاخغ دٔس رسذٚذ 

 انـفم

انشأٌ ثٓزا انخبطخ انذٔنٛخ االرفبلٛبد ػهٗ نزظذٚكا



محاور العمل

الفني لمحورا :

 ػجش االَزشَذ اعزخذاو عٕء ثًكبفسخ انًزؼهمخ ٔانزُظًٛٛخ انفُٛخ االيٕس خًٛغ ٚغـٙ شبيم يهف رسؼٛش:  

 االؿفبل نسًبٚخاالؿبس ْزا فٙ رؼزًذْب انزٙ انزذاثٛش ػهٗ انًؼُٛخ انشعًٛخ االداساد يٍ االؿالع-
االَزشَذ شجكبد ػهٗ

 

 رًُغ ززٗ أ نالؿفبل انًغٛئخ ثبنًٕالغ االرظبل دٌٔ رسٕل انزٙ انجذٚهخ انسهٕل الزشاذ-
 انٛٓب انٕنٕج يٍ عُخ 18 دٌٔ انمبطشٍٚ

 انخـشح انًٕالغ انٗ انزؼشف ندٓخ انًدبل ْزا فٙ ٔانؼشثٛخ انؼبنًٛخ انزدبسة ػهٗ االؿالع-
.يؼُٛخ يٕالغ انٗ انذخٕل رؼـم انزٙ انفُٛخ االيكبَبد ٔانٗ

ػُٓب ٔانزجهٛغ انخـشح انًٕالغ سطذ فٙ  ٔانٓٛئبد اندًؼٛبد لذساد رؼضٚض-

(نهـفٕنخ االػهٗ انًدهظ يٕلغ) نألْم رثمٛفٙ يٕلغ إَشبء-



غشايبد ٔفشع االَزشَذ يمبْٙ نفزر انزشخٛض ششٔؽ رُظٛى   

  انًخبنفٍٛ هٗػ

 (انجهذٚبد دٔس ) انًمبْٙ ْزِ ػهٗ  انًشالجخ رؼضٚض

 لٕٖ فٙ انًؼهٕيبرٛخ اندشًٚخ يكبفسخ يكزت لذساد رؼضٚض  

  انًخبنفبد نؼجؾ االيُٛخ االخٓضح لذساد ٔكزنك انذاخهٙ، االيٍ

ٔانًزبثؼخ

محاور العمل



محاور العمل

محور االبحاخ

إخراء اضخطالع يُذاٍَ يغ األطفال، األهم، يقاهٍ االَخرَُج،   

انًذارش حىل كُفُت حؼاطٍ األهم يغ اضخؼًال االَخرَُج  



 محاور العمل

 التثقيف محور

 زٕل  ٔانًؼهًٍٛ ٔاألؿفبل نالْم رثمٛفٛخ رٕػٕٚخ ثشايح الزشاذ  

 االَزشَذ يخبؿش

زٕل نهزٕػٛخ االْم ٔندبٌ انٕؿُٛخ انزشثٛخ ٔصاسح يغ انزُغٛك 

  االَزشَذ ػجش نالؿفبل االعزغالنٙ االعزخذاو

زٕل رثمٛفٛخ ٔثشايح يٕاد اَزبج االػاليٛخ انٕعبئم يٍ انـهت  

انًٕػٕع

ٔاألؿفبل انشجبة رٕاخذ ايكُخ رشًم رثمٛفٛخ زًهخ رُظٛى



 الححذٍات والحلول المقحرحة
 ٌعلي المسحوى الحقى :

  نالطفال انًطٍء انًحخىي َشر ػهً انشركاث قبم يٍ انرقابت  

  "يذوَت او يُثاق " اػخًاد ػبر واألَظًت نهقىاٍَُ وانًخانف

 :بـ انُاشر خالنها َخؼهذ

  انًضًىٌ ندهت انُشر بأَظًت االنخساو -

  َظاو / وانراشذٍَ باألطفال انخاص انًحخىي بٍُ انخًُُس -

  انًخصفح ػًر يؼرفت

 انًخبنفٍٛ يالزمخٔ رزجغ فٙ االيُٛخ انمٕٖ يغبػذح

انجش يُغ أ انًسزٕٖ غشثهخ ٔظٛفزٓب  ثشايح اػزًبد  

انًُضنٛخ ٔانزُمٛخ انغشثهخ ثشايح إلػزًبد انزشٔٚح  



الححذٍات والحلول المقحرحة 

  ٔػٙ ػٍ ثذٚال رنك ٚكٌٕ اٌ دٌٔ (account ) ثبألؿفبل زغبة خهك

 ٔاألؿفبل االْم

انًٕالغ ٚغشثم  

االخجبس َمم شجكخ ػجش انًزجبدنخ انشعبئم ًُٚغ أ ٚغشثم USENET  

(...انفٛشٔط ، انًؼًٌٕ ػهٗ )شذدحي لٕاػذ يغ االنكزشَٔٙ انجشٚذ ٚغشثم

انًهفبد رسًٛم ثشايح يُغ FTP ًشالجخ،هن رمُٛخ ايكبَٛخ ٔخٕد نؼذو 

انًُمٕل انًسزٕٖ ٔرُمٛخ غشثهخ

 ٔرنك (..ػُٕاٌ ، اعى ) انًغزخذو ػٍ دلٛمخ يؼهٕيبد ػهٗ االعزسظبل  

  اعبءح يسبٔنخ اٚخ ٔيالزمخ ٔرُجّٛٓ انًغزخذو زًبٚخ ثٓذف

 ٌعلي المسحوى الحقى:



 الححذٍات والحلول المقحرحة

التشريعي المستوى علي: 

 ثدشائى انًزؼهمخ االخشاء انًشػٛخ انمبََٕٛخ انُظٕص ػهٗ رؼذٚالد ادخبل  
  انسذٚثخ االرظبل ثزمُٛبد ٚزؼهك يب ٔكم انًؼهٕيبرٛخ

 ششٔؽ ٔٔػغ االنكزشَٔٛخ االنؼبة ٔيشاكض االَزشَذ يمبْٙ ػًم رُظٛى 
انًشاكض ْزِ ػهٗ سلبثخ ٔفشع نزشغٛهٓب

 ًٍاضافت يادة ػهً يشروع قاَىٌ اصىل انًؼايالث االنكخروَُت حخض
  (اَدسث ( حشذَذ انؼقىبت وانغرايت فٍ حال انخؼرض نالطفال



الححذٍات والحلول المقحرحة 

الوقائي المستوى علي:

 سػبٚخ رسذ ركٌٕ انجهذٚبد فٙ اَزشَذ يشاكض اَشبء رشدٛغ  
  انسًبٚخ اَظًخ ٔرـجٛك يذسثٍٛ، ساشذٍٚ ثئششاف انجهذٚخ ٔسلبثخ

 اعزؼًبل ربزخال ٔرنك ...ٔإششاف ٔيُغ ٔرُمٛخ غشثهخ يٍ
االؿفبل يٍ يًكٍ ػذد ألكجش االَزشَذ

ٔفٙ انًذاسط فٙ ٔاألؿفبل نالْم رٕػٛخ ثشايح البيخ الزشاذ  
 يخبؿش يٍ االؿفبل زًبٚخ َٔظى لٕاػذ زٕل االْهٛخ اندًؼٛبد
  االَزشَذ


