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Original Article 
Cyberspace provides a unique opportunity for children to understand the right to 

freedom of expression and information. Child access to cyberspace is, therefore, a 

human right, which enables countries that are party to the Convention on the Rights 

of the Child to create age-appropriate digital content to support children in their 

capacity for development and to ensure that children have access to a wide range 

of information, including information held by public bodies, on culture, sports, art, 

health, civil and political affairs. This article found that access to cyberspace and 

equal digital opportunities create their rights, including children's access to 

information and freedom of expression and thought, the right to digital education 

and literacy, cultural rights and leisure and play, and implementing the protection 

document. It was found from children and adolescents in cyberspace and other 

existing regulations with international documents that the Islamic Republic of Iran 

has not been able to provide more protection to children by international documents 

in cyberspace protection laws. 
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 الملل ن یو ب   ی از منظر حقوق داخل   ی مجاز   ی کودکان به فضا   ی حق دسترس 
ک   حقوق کودک(  ۀ ت ی کم   25 ۀ شمار   ی ر ی تفس   یۀ بر نظر  د ی )با تأ

 نیا مهزاد صفاری 
 ران یرفاه، تهران، ا ۀدانشکد اری استاد

 چکیده  اطالعات مقاله 

برامنحصربه  یفرصت  یمجاز  یفضا پژوهشی مقالۀ   آزاد  یدرک حق دسترس  یفرد  برا  انیب  یبه  م  یو اطالعات  فراهم  . کندیکودکان 
حقوق    ونیمتعهد به کنوانس  یکشورها  شودیماست که موجب    یانسان  یحق  یمجاز   ی کودک به فضا  یدسترس   رونیازا

ا  ،کودک کودکان  یتالی جید  یمحتوا  جادیبا  با سن  راستا  ،متناسب  در  را  با ظرف   یتوانمندساز  یآنان   یهاتیمتناسب 
شده یداراز اطالعات ازجمله اطالعات نگه   یاگسترده   فیکه کودکان به ط  ابندی  نانیو اطم  کنند  تیحما  افتهیتکامل 

  ی به فضا  ی. دسترس دارند  یدسترس  یاس یو س  یفرهنگ، ورزش، هنر، بهداشت، امور مدن  ۀ دربار  یعموم  یهاتوسط ارگان
آنان ازجمله دسترس   یتالیجیبرابر د  یها و فرصت   یمجاز آزاد  یحقوق  و  به اطالعات  اند  انیب  یکودکان  حق   شه،یو 

  یۀنظرحقوق کودک و    ونیکنوانس.  کندیم  جادیرا ا  یو اوقات فراغت و باز  یحقوق فرهنگ  ،یتالیجیآموزش و سواد د
 ،شده است  صادر یمجاز  یکه با عنوان حقوق کودکان در فضا  ،2021حقوق کودک مصوب   ۀتیکم  25  ۀ شمار  یریتفس

 صورت کودک به  یو برخوردار   یحق دسترس   اسناد،  نیا  در .  است  پرداخته  نهیزم   نیا  در  هاو چارچوب   میمفاه  نییبه تع
  یمجاز  ی فضا  یهاب یبرابرآس  در   کودکان  یبرا  یاژه ی و  یهاتیحما  و   شده شناخته    تیبه رسم  میرمستقیغ  و  میمستق

  ی مجاز  یاز کودکان و نوجوانان در فضا  انتیسند ص  جملهاز  یمقررات  و  نیقوان   زین  ران یا  در.  است  شده  گرفته  درنظر
 .  است نشده ارائه ،ی المللنیهمگام با اسناد ب ،کودکان یبرا یشتریب یهاتیحما هنوز اما است شده  بی تصو
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 مقدمه 

ب الزام  ،ی المللنیدر سطح  منابع  از  برالزامیآور و غاعم  ا  ی، دسترس المللنی آور حقوق  برا   نترنتیبه  آن  از  استفاده  فرد   ی ریگیپ  یو  و    یاهداف 
  ی حقوق مدن  یالمللنیب  ثاقیم  19  ە  ماد  ان،یم  نی. در اتوأم با کرامت بشر امروز قلمداد شده است  ی اوصاف مذکور و از لوازم زندگ   یدارا   ی اجتماع

که متضمن حق    فرهنگی،حق مشارکت  ترین اسناد به  منزلۀ مهمبه  یفرهنگ  ی و اجتماع  یحقوق اقتصاد  ی المللنیب  ثاقیم  15  ە  و ماد  یاسیو س
اشکال   یۀحقوق بشر، حقوق کودک و رفع کل  یهاتهیکم  ژه یوبه   ،ناظر بر معاهدات حقوق بشر  یهاتهی. کماند ، اشاره کردهاست  نترنتیبه ا  ی دسترس 

د  هیعل  ضیتبع ب  ییاروپا  وانی زنان،  وحقوق  گزارشگران  و  دسترس   ە ژیشر  حق  بشر،  ا  ی حقوق  دل   نترنتیبه  دو  به  برخوردار  لیرا  از    یمستحق 
 یبرا   ی که آن را ابزار و بسترنیا  گری اند و ددانسته  انیب  یاز عناصر آزاد  ی که آن را عنصرنی. اول ا اند حقوق بشر دانسته   ی المللنینظام ب   یهاتیحما

حق   ض،یاز تبع  ییمذهب، رها  ی آزاد رینظ  گر ی در بطن حقوق د  نترنتیبه ا  یاند که دسترس حقوق بشر شناخته و اذعان کرده  ری سا  ی اعمال و اجرا 
  ی حق دسترس   رو نیازا .  ها استاز آن  یو حق توسعه قرار دارد و جزئ  ی اجتماع   یحق مشارکت در زندگ   ح،ی حق بر تفر   ، ی آموزش، حق بر سال مت

اسناد    نیا  ی (. در تمام 52  ص،  1399  ،ی)انصار  شودی ممستقل شناخته    ی است و حق  افتهی  ی مستقل  تیثیکم، ح، کم یمجاز  یو فضا  نترنتیبه ا
حقوق   ونیکنوانس  ای است که آ  نجایا  ی ال اساسؤ. اما سشودی م  زیاشخاص استفاده شده است که شامل کودکان ن  ۀ صورت عام از واژبه  ی حقوق بشر

 ون یکنوانس  ران یا  ی اسالم  یکه جمهورنیا  بهکودکان شناخته است؟ و با توجه    یمستقل برا   یرا حق  یمجاز  یو فضا  نترنتیبه ا  یکودک دسترس 
  ی مجاز  یاز آنان در فضا  تیحما  نیو همچن  یمجاز  یکودکان به فضا  یدسترس   ۀنیاست، در زم  رسانده  بیتصو  به   1372حقوق کودک را در سال  

 را مدنظر قرار داده است؟  ی نیها و قواناستیچه س

 م ی . مفاه 1

 1ی مجاز   ی فضا .  1-1

 یمجاز  یفضا  قتیکار برد. در حقبه  یاانهیرا   یهاشبکه   قی موجودشده از طر  ی انواع منابع مطالعات   ی تمام  فی توص   یبرا   توانی را م  یمجاز  یفضا 
آن را مترادف    شود ی مسامحه م یکه با اندک   شودی م   ن یمأت  وند یپهم  یا انهیرا   یهااست که توسط شبکه  یتالی جی و د  یمجاز  تیاز واقع  ینوع متفاوت

 .دانست نترنتیا یجهان ۀبا شبک
  ی فضا  ۀواژ.  اند مرتبط و  وستهیپ  گر ی همد  با  جهان  سطح   در   که   است  ی مخابرات   و  یاانهیرا و    یفن  یهارساختی زمتشکل از    یجهان   ۀشبک  نیا

 (.17 ص، 1399)السان،   برد  کار به 1984 سالدر  3در کتاب نورومنسر  ،ی لیتخ ی داستان علم ۀسند ینو 2بسن،یگ امیلیو بارنینخست را  یمجاز
دارد: کتابخانه،   یمعادل مجاز  ی کیزیف  یهایموجود  و  میمفاه  از  یاریبس  یبرا   که   استبدل شده    ی تیامروزه به واقع  روزی د  ی لیتخ  یایدن

.  یکالهبردار  و  استفادهسوء  و  تقلب ی وحت   ی ابی کار  ،ی گردشگر   نشر،  و  چاپ  اشتراک،  و  افتی در  و ارسال  د،یدوبازد ی د  و  وگوگفت  اتاق  فروشگاه،
جدا   فضا،  نیا بخش  زندگ   است،  شده  هاانسان  ی زندگ   ریناپذ یی که  به  یاعضا  ی خانوادگ   ی سبک  تغ   کودکان   ژه یوخانواده  است    رییرا  داده 
(Rheingold, 1993, p.231  .) 

(. 122  ص ،  1396  ،ی . )عاملداشت  خواهد   همراه را به  یاحتمال  یرهاخط  ا،یمزا   کنار در   کودکان،  یبرا  یمجاز  یو فضا نترنتیا  یامدهایپ
ک  و پرورش   ،یمجاز  یمضرات فضا  از  زودرس   بلوغ   و  یفرزندمحور  ن،ی والد   اقتدار  کاهش  زودهنگام،  ازدواج  عاشقانه،  روابط  رشد بهرو  د یتأ

گاه و شناخت قیتشو و آموزش  به بهتر ی دسترس و  شتریارتباطات ب  .  است کودکان یبرا  یمجاز یفضا  یایمزا  از ی جهان یآ

 
1. Cyber space 

2.William Gibson 
3. Neuromanser 
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 کودک   .2-1

که در    شوند ی م سال    هجده افراد کمتر از    یۀشامل کل  ی مجاز  یاز کودکان و نوجوانان در فضا  انت یخردساالن و کودکان و نوجوانان از نظر سند ص
 ز،یحقوق کودک ن  ۀناممانی. در پشودی م  زیجو و آواره نشامل کودکان مهاجر، پناه  فی تعر نی. اقرار دارند   رانیا  ی اسالم  یجمهور  تیقلمرو حاکم

ده با اسناد  شاد یسن در سند    نییتع  نی. بنابرا استشده    فی سال تعر  هجدهکمتر از    ایهجده سال    ینامه هر انسان دارا مانیپ  تیکودکان تحت حما 
 (. 23 ص، 1394، ی اهرم یزنگو  یسرمد  ی )عباس مطابقت دارد  ی المللنیب

با دوام، روشن و    د ی کننده بابه مصرف   ی اطالعات اعالم  دییأو ت  یاطالعات اعالم  ک،یقانون تجارت الکترون  35  ۀ مطابق با ماد   ن،یهمچن
در معامالت و ازجمله ضرورت   تینو بر اساس لزوم اصل حسن  نی در مدت مع  یمناسب ارتباط  لیو در زمان مناسب و با وسا  باشد   حی صر
حقوق کودک   ونیو کنوانس  ی المللنیمفهوم کودک با مفهوم کودک در اسناد ب  ،دو قانون  نیدر ا  ن،ی. بنابرا افراد ناتوان و کودکان ارائه شود  تیرعا

 .  دارد  یسازگار

   ی الملل ن ی در مقررات ب   ی مجاز   ی کودک به فضا   ی . دسترس 2

با احقوق کودک هم  ونی اگرچه کنوانس قرار گرفتیی اجرا   ۀکشورها در مرحل  یاز سو  نترنتیا  ۀدیپد   جادهیزمان  آن    کیچیدر ه  ،شدن  از مفاد 
به    یاز دسترس   ت یحما  یبرا   1999در سال    ونسکوین  سازما  ،حقوق کودک   ۀ. در حوزکودک اشاره نشده است  یبرا   یمجاز  یبه فضا  ی دسترس 

.  د یانجام  نترنتیاز کودکان در ا تیحما  یو طرح اقدام برا   هیاعالم  کی که به    کردرا برگزار   ی تخصص   یی هاوحقوق کودکان نشست  یمجاز  یفضا
ساالن   سفیون ی  ن،یهمچن گزارش  سال    ۀ در  در  دولت  2017خود  است  از  خواسته  فضا  که ها  در  را  کودکان  رسم  ی مجاز  یحقوق    تیبه 

در سال    ی. شورا (Unicef, 2017)بشناسند  در  استیساز    ی بخش  2018اروپا  توص   ۀبارخود  به  را  کودک  مورد    یکشورها  یۀحقوق  در  عضو 
  لیو وسا  ی اجتماع  یهابه شبکه  ی دسترس   زانی. ماختصاص داد  تالیجی د  طیاحترام، محافظت و تحقق حقوق کودک در مح  یهادستورالعمل

ها  هوشمند دارند و هرچه سن آن  یهای و گوش   انهی، را ک بوت به استفاده از تبلت، نو  لیتر تماکم  نیدهد که کودکان در سنی نشان م  یمجاز  ی ارتباط
کودکان    انیهوشمند در م   یهای و گوش   انهیاستفاده از را   نیبنابرا .  ابند یی م  شیهوشمند گرا   یهای و گوش   انهی، به سمت استفاده از را شودی م  شتریب

 (. 38، ص 1398 ،ی نی)حس تر استع یشا
در روابط خود با افراد ازجمله کودکان صادر شده که شامل اصول   ی درخصوص رفتار و عملکرد بخش خصوص   یی هاهی اعالم  ن،یبرا عالوه 
 2011،1و حقوق بشر    یتجار  یهابنگاه  درخصوص سازمان ملل متحد    ی . اصول راهنمااستبا اشخاص    ی رفتار بخش خصوص   ی حقوق بشر

از    تیحما  ۀدربار اروپا    یۀاتحاد  ی وم، مقررات عم2011  ی اصالح   یتجار   یهابنگاه  یبرا   یاقتصاد  ۀو توسع  یسازمان همکار  یاصول راهنما
که    کنندی ماشاره    نیبه ا  2017  یاصالح   ی اجتماع  استیو س  ی تیچندمل  یهااصول مرتبط با شرکت  ۀجانبسه  یۀ، اعالم2016  2شخص   یهاداده

خصوص  مصنوع پلتفرم   ،ی بخش  هوش  فعال  ی ها،  هنجارها  شانیهاتیدر  و  بشر  یاستانداردها  رعا  ی حقوق  اعالم  ن ی. همکنند   تیرا    یاسناد 
حقوق    ۀنیخود در زم  یهاصادر کنند که در آن برنامه ی حقوق بشر  یاه یانیب  کروسافتیمثل ما  ی بزرگ   یهاکه شرکت  استآور باعث شده  رالزام یغ

 3.ند یبشر و ازجمله حقوق بشر کودکان را اعالم نما
که    ، حقوق کودک   ۀتیشد که کم  سبب  ،یا و چه در بعد منطقه  ی المللنیچه در بعد ب  ،گذشته  یهاسال  ی شده در ط ادیمجموعه اقدامات  

  ی مجاز  یبا موضوع حقوق کودکان در ارتباط با فضا  2021مصوب    25  ۀشمار  ی ریتفس  یۀنظر  هست،  زیحقوق کودک ن  ونیکنوانس  ییسازوکار اجرا 
 . بپردازد  یموضوع مهم و ضرور نیرا صادر کند و به ا

 
1. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_PrinciplesBusinessHR.pdf 

4. https://eur-lex. europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 
3. https://www. microsoft. com/en-us/corporate-responsibility/human-rights-statement?activetab=pivot_1%3aprimaryr5 
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  یحق دسترس   یبا محتوا   یمجاز  یکه با عنوان حقوق کودکان در فضا  2021حقوق کودک مصوب سال    ۀتیکم  25  ۀشمار  ی ریتفس  یۀنظر
آورده    تالیجی د   یکودکان به فضا  ی دسترس   یبرا   هیتوج قابل  لی ازجمله دال  زیمهم باال در آن ن  لیصادر شده است و دو دل   یمجاز  یکودکان به فضا

فضا  در  کودکان  حقوق  به  است  با  کند ی م   اشاره   یمجاز  یشده  خصوص   یسو  از   د یکه  بخش  و  خانواده  و  گ  ی دولت  قرار  توجه    1.رد یمورد 
2021). ,Committee on the Rights of the Child ) 

 یمجاز  یفضا  ی عال  یشورا   د ییتأ  به  ،ی ها بحث و بررس پس از سال  ،یمجاز  یاز حقوق کودک و نوجوان در فضا  انتیسند ص  ز،ین  رانیدر ا
  ی برا   یمجاز  یفضا  یسازفراهم  یوپرورش منتشر شد برا ازجمله آموزش   یدولت   یهاابالغ به دستگاه  یبرا   1400سند که در خردادماه    ن ی. اد یرس 

  د، ی رس   بیتصو  به   یاانهیرا   میکه قانون جرا  1388  سال   در و    آن   از  ش یپ.  آن است  یاحتمال  ی هابیاز آس  ی ریشگیمناسب و پ  ۀکودکان، استفاد 
  آن   به  مربوط   موضوعات  با  بتوانند   تا   شد   داده   تیصالح   هادادگاه  به   و   ده ی د  آن  15  و  14  مواد   در   نوجوانان  و   کودکان   با  مرتبط  ی نگارهرزه   بحث

 مرکز  بیبه تصو  1395  سال  درسند    نیا  شد،ی م  دهی د  یگذاراستیس   و  یگذارمقررات  نقص  نهیزم  نیا  در  آنجاکهاز  اما،.  ند ینما   یی قضا  برخورد 
 .  استپرداخته  یمجاز یاز کودک در فضا تیبه حما زین 1399از کودکان و نوجوانان مصوب سال  تی. قانون حماد یرس  یمجاز  یفضا ی مل

 : ی مجاز   ی فضا   به  کودک   ی دسترس   ی عموم   اصول .  3

بقا    ات،ی(، حق برح 3  ۀمنافع کودک )ماد  نی (، بهتر2 ۀ)ماد  ضیکه عبارت از اصل منع تبع  ،مهم  ی اصل عموم  چهار  ،حقوق کودک   ونیدر کنوانس
در    ی اصل عموم  چهار   ن یحول ا  ونیحقوق مندرج در کنوانس  ی و تمام  شده  یی ، شناسااست(  12  ۀ شدن )ماددهی( و حق بر شن6  ۀو رشد )ماد 

شده مدنظر قرار  ادیاصل    چهار  ،حقوق کودکان  ی در تمام  ز،ین  25  ۀشمار  ی ریتفس  یۀ(. در نظر123، ص  1395  ،شیخ  و  )محمدی  استگردش  
 .رد یمورد تفقد قرار گ ژه یصورت وبه د یگرفته است که با

 ات، ی)اصل حق بر ح  6کودکان(،    یۀعال  مصالح  تیرعا)اصل    3(،  ضیتبع)اصل عدم  2مواد    ی عنی  ،حقوق کودک   ۀناممانیپ  ۀاصول چهارگان
ها صورت  در پرتو آن  د یبا  تالیجی د  طیمح  ۀنامه در حوزمانیمواد پ  گریهستند که اعمال د  یی راهبردها  ،)اصل مشارکت کودکان(  12رشد و بقا( و  

 . رد یپذ 

 ض ی . حق بر منع تبع 1-3

نژاد، رنگ، مذهب،    ۀکودکان را، بدون مالحظ  ۀبرابر و مؤثر هم  ی دسترس کند که  ی ها را متعهد م( دولتنامه مانیپ  2  ۀ)ماد  ضیحق بر منع تبع
.  کنند   نیتضم  تالیجی د  طیبه مح  ،هاتیوضع  ریو سا  یجسمان  ی ناتوان  ، ی مال  یی توانا  ،ی و اجتماع  ی قوم  یهاخاستگاه  ت،یمل  ،ی اس یس  د یزبان، عقا

  جه، ی. درنتمحروم نماند   تالیجید  طیصورت معنادار از محبه  ی کودک   چ یتا ه  رند یکار گالزم را به  داتیتمه  ی ها متعهدند تمام راستا دولت  ن یدر هم
و    یگذاراستیو س  کنندرا فراهم    کار  نیبه ا  افتهیاختصاص  ی عموم  یها در مکان  تالیجید  طیو امن کودکان به مح  گانیرا   ی دسترس   دیها بادولت
  ی آموزش   یدر بسترها  تال یجی د  ط یکودکان از مح  ۀمعقول هم   ۀارزان و برابر و استفاد  یکه دسترس   کنند  میتنظ  یاگونهخود را به  یهای گذارهیسرما

از    انتی. در بخش ه سند صداده شود  ریفراگ  یهابه کودکان آموزش   د یبا  ،یمجاز  یدرخصوص استفاده از فضا  ن،ی. همچنو خانه فراهم شود
  یمایوپرورش و سازمان صداوسوزارت آموزش   فیوظا  ۀبه کودکان در زمر  یمجاز  یآموزش سواد فضا  ،ی مجاز  ی کودکان و نوجوانان در فضا

ارتباطات    افتی در  ای  ی تالیجیها و خدمات دیبودن استفاده از فناورمحروم   علتکودکان ممکن است به  2. گذارده شده است  ی اسالم  یجمهور
کردن لتریخودکار که به ف  ی ندهایا فر  ن،ی. همچنرند ی قرار گ  ض یها مورد تبعیفناور  ن یبرخورد ناعادالنه با استفاده از ا  ا ی  یمذهب  ا ی  ی فر نژادبر تن  ی مبتن

شکال  مربوط به کودک باشد از ا    ۀناعادالن   ای  ی مغرضانه، جزئ  یهابر داده  ی مبتن  ایشود  ی م  منجرکودکان    یهای ریگمیتصم  ای  ل ی اطالعات، پروفا

 
1. https://tbinternet. ohchr. org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f25&Lang=en 

در محیط فضای مجازی صیانت. اطالع2 ترویج محتوا، خدمات موجود  و  آموزش سواد فضای مجازی  و  و نحوۀ  رسانی  تعیینشده  امکانات  از  توسط سازمان  استفاده  این محیط  در  شده 
 وپرورش و وزارت ارتباطات و فّناوری اطالعات استصداوسیمای جمهوری اسالمی، وزارت آموزش 
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، تیجنس  اساس  بر  ضیتبع  از  ی ر یجلوگ   یرا برا   یارانه یشگیاقدامات پ  که خواهد  ی عضو م  یحقوق کودک از کشورها  ۀتی. کماست  ضیتبع  گری د
و پناهندگان انجام دهند.    انیجو، پناهی بوم  و  تیاقل  کودکان  هیعل  ضی تبع  و  گری د  علتهر    ای، زبان  ی مل  ا ی  ی ، منشأ قومیاقتصاد  ۀنی، زمی ناتوان

، کودکان محروم  نی گزیند، کودکان تحت مراقبت جاای استثمار جنس  ا یقاچاق    ۀ و بازماند   ی که قربان  یگرا، کودکانجنسکودکان مهاجر، کودکان هم
نسبت به کودکان دیگر دارای تبعیض بیشتری   یمجاز  یبه فضا  ی دسترس   و  یبرخوردار  در   ریپذ بیآس  یها تیموقع  ریو کودکان در سا  ی از آزاد

و    ی خصوص   می ، حفظ حری تالیجی ، سواد دی دسترس   به  ژهیو  توجه   از  نانیاطم  و   دختران   در  تیجنس  به  مربوط   یتالیجی رفع شکاف د  یبرا هستند.  
  ینیقوان  بیو تصو  ماتی اخذ تصم  تیممنوع   ۀنیدر زم  یقانونگذار  افته،یتوسعه   ی. درکشورهاالزم است  ای  و ویژه   اقدامات خاص  ن ی آنال  ی منیا

  شود ی م  منجرشده  ادی  یهاضیانواع تبع   دیغلط که به بازتول   یهااطالعات و داده  یدارو نگه  یآوراز جمع   شودی م موجب    تینظارت وشفاف  یبرا 
 (. Sahoo, 2016شود ) ی ریجلوگ 

 کودک:   ی مصالح عال   ت ی . اصل رعا 2-3

حقوق   ۀتیاصل کم  نیا  تی. اهماست  نهیدرست در هر زم  ی ابی ارز  ازمند یو ن  ایپو  ی ( مفهومنامهمانیپ  3  ۀکودکان )ماد  ی مصالح عال  تیاصل رعا
 تالیجی د  طی(. مح17  ص،  1398  ،یحمد )روشن و    د ینما  14  ۀشمار  ی ری تفس  یۀمبادرت به نگارش نظر  2013کودک را بر آن داشت تا در سال  

کنند که در    نی تضم  د یها با. دولتدارد   ی مهم  ارینقش بس   کودکان  ی بستر در زندگ   نیحال امروزه انینشده بود، باا  ی کودکان طراح  یبرا   ابتدا   از
از مح  ت،ی ری مد   ،ی طراح  ن،یتقن باالتر  یۀمصالح عال  تال  یجید  طیارائه و استفاده  را  قرار دهند   ت یاولو  نی کودکان  با. دولتخود    نیهمچن  د یها 

  یۀمصالح عال  ت یاعمال اصل رعا  ی. در راستاکنند   ریدرگ   تالیجی د  طی کودکان را در تحقق حقوق کودکان در مح  ۀحوز  ی و محل  یلم  ینهادها
ها توجه و  دگاهیها و حق بر احترام به دبیدر مقابل آس  ت یو ارسال اطالعات، حق بر حما  افتی جو و دروبه حق کودکان بر جست  دیکودکان با

کودک را    شتریمنفعت ب  دیبا  یمجاز   ی کودک از فضا  ۀ استفاد  ی . در چگونگوجود دارد   تیکودکان شفاف  یۀمصالح عال  شیکرد که در پا  نیتضم
 ی برا  1. کودک اشاره دارد  ۀ مصلحت و غبط ت یبه رعا زیاز اطفال و نوجوانان ن تیقانون حما 40 ۀ . مادآن درنظر گرفت ی نسبت مضرات دسترس به

و    یمصلحت و منفعت کودک از لحاظ سالمت جسم  دیبا  یو سرپرستان قانون   ن ی توسط والد   یمجاز  یکودکان در فضا  ریشار تصاودر انت  ،مثال
 طیمح  ن،ی. همچنهست  زین  ی باالتر و بزرگ   نیمصلحت کودک در سن  ۀرند یدربرگ   ی و حت  ی صورت کلمصلحت به  نی. ارد یگمدنظر قرار    ی روان

هستند و    ی شده متکپرداخت  ا یدرآمدزا    یدادن محتوا هدف قرار  یبرا   ی شخص  یهابه پردازش داده  ی است که از نظر مال  ی شامل مشاغل  تالیجی د
،  یتجار  کی شر  نیشامل چند   ندها یفرا   ن یاز ا  یاری. بسگذارد ی م  ریکودکان تأث   ی تالیجید  یهاتجربه  یو ناخواسته بر رو  عمدا    ییندهایا فر  نیچن

پردازش داده  یتجار  تیفعال  نیتأم  ۀریزنج  جادیا به نقض    ی شخص  ی هاو  از حقوق کودکان  سوء  ایاست که ممکن است  . شود  منجراستفاده 
.  قرار دهند   ی ها، منافع کودک را مورد توجه اصلبه آن  یکودکان و دسترس   یبرا   یابی و بازار  غاتیتبل  میهنگام تنظ  د ی عضو با  یکشورها  ن،یبنابرا 
را    ینژاد  ای  ی تیجنس  یهاشه یکل د یشود و نبا  زیمطالب متما  ریوضوح از سابه  د یبا  یتجار  یاشکال محتوا   ریقراردادن محصول و سا ،  ی مال   تیحما

 .( The Swedish Authority for Privacy Protection 2021, p.6)تداوم بخشد 

 بقا و رشد   ات، ی . اصل ح 3-3

 ات، ی. حق بر حکند ی م   فایاها  در بحران  ژه یو( بهنامهمانیپ  6  ۀ کودکان )ماد  یرشد و بقا  ات، یدر ح  یمهم  ارینقش بس  تالیجی د طیمح  یهافرصت 
مبادرت    2013حقوق کودک در سال    ۀتیبرخوردار است که کم  ی تیحقوق کودک از چنان اهم  ی از اصول اساس  ی کی  ۀمنزل بهکودکان    یرشد و بقا

رشد   ات،یو از حق کودکان بر ح رند یکار گالزم را به داتیند تمهاها موظفکودک نمود. دولت حق برسالمت 15 ۀشمار ی ریتفس یۀنظر میبه تنظ
کودکان شامل   یبرا  تالیجی د طی مح ی . مخاطرات احتمالکنند  تیطور خاص حمابه تالیجی د طیطور عام و در محو بقا در هر زمان و هر مکان به

 
وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیا و یا    ۀ با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتي دربار  ،تواندي ميیمرجع قضا  .1

 . سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعي بهزیستي محول کند
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اعمال کشنده    ای  ی رفتار و خودکشو سوء  ی جنس  ی کش بهره   ،یقمارباز  ت،ی و آزار و اذ  ی بریخشونت سا  ،ی خشن و جنس  ی: محتوا استموارد    نیا
رشد و سالمت کودک مضر است    یکه برا   یمجاز  یکودکان به فضا  ادیاعت  ن،ی. همچنی افراط  ای  ی ستی مسلح ترور  یهاکاران و گروه توسط بزه 

  ی های. فناورکنند   یی را شناسا  هاخطر   ن ینظر کودکان، ا  دنیشن  قی را بردارند و از طر  یی هاگام  تالیجی د  ادیها درجهت کنترل اعتموجب شده تا دولت
با د  ی روابط و تعامالت اجتماع  نی گزی جا  د ینبا  تالیجی د و    ی احساس  ،ی کودکان در رشد شناخت   ی زندگ   نینخست  یها. سالشود  گرانی کودکان 

ها  دولت  ،راستا  ن ی. در همدوران را با دقت رصد کنند   ن یدر ا  تالیجید  ی هایند آثار فناوراها مکلف مهم است و دولت  اریکودکان بس  ی اجتماع
اندرکاران مرتبط با کودکان  دست  گری آموزگاران و د  ان،یمرب   ، ی سرپرستان قانون   ن،یرا به والد   تال یجی د  یهاروش درست استفاده از دستگاه  د یبا

و    ی جنس  ی کشبهره   ،ی جنس  یاز کودکان و نوجوانان در برابر آزارها  تیاز اطفال و نوجوانان به حما  تیقانون حما  10و    3مواد    در  1. آموزش دهند 
استسوء  شده  پرداخته  کودکان  از  اقدامات  استفاده  فضاادی.  در  حما  یمجاز  یشده  قانون  جرم   تیدر  نوجوانان  و  کودکان    و شده    یانگاراز 

از حقوق    انتی. در قسمت د سند صقانون مورد اشاره قرار گرفته است  نی در هم  زیآممخاطره   تیاز کودکان در وضع  ت یحما  در کمک و  ،برآنعالوه 
ها، خردساالن، کودکان و  کمک به خانواده  ی( برا نی برخط )آنال  ۀخط تماس مشاور  یاندازراه  ،ینظام خدمات مشاوره و مددکار  ۀتوسع  ،کودکان

م یجرا   هیاز کودکان عل  تیحما  یبرا   یخط تماس اضطرار  یاندازراه  به.  مورد توجه قرار گرفته است  یمجاز  یفضا  در معرض خطر    نوجوانان  
 . است شده بخش اشاره   نیدر ا زین ی بریسا

 : ی مجاز   ی شدن و مشارکت کودکان در فضا ده ی . اصل شن4-3

،  شدن دهی( در مورد حق کودک بر شن2009)  12  ۀشمار  ی ریتفس  یۀنظر( و در پرتو  نامهمانیپ  12  ۀ تحقق اصل مشارکت کودکان )ماد  یدر راستا
  با ند کودکان را اها مکلفدولت جهی. در نتکند ی کمک م ی المللنیو ب ی مل ،ی به مشارکت کودکان در سطوح محل تالیجی د یهایاستفاده از فناور

گاه سازند، دسترس   یهانظر  انیب  یبرا   تالیجی د  طیاستفاده از مح و مشارکت کودکان در تحقق حقوق خود   کنند   لیرا تسه  طیمح  نیبه ا  آنان  ی خود آ
حقوق کودکان و   ۀنیخدمات و آموزش در زم ۀارائ ،یزی ربرنامه ،یگذاراستیس ن،یها در زمان تقن. دولتکنند  ی بانیرا پشت ی و گروه یطور فرد به

  تال یجی د  طیشوند تا از محی م  قیعضو تشو  ی. کشورهااعمال کنند   ی طور مقتض ها را بهکودکان توجه و آن  یهاو نظر  ازها یبه ن  د ی با  تالیجی د  طیمح
مورد توجه قرار   یطور جد به  آنان شوند که نظر    مطمئن و    ابندی  نانیاقدامات اطم   ریو سا  ی، اداری مشاوره با کودکان در مورد اقدامات قانون   یبرا 
و   شهی اند   ی، آزادی خصوص   می . حرکند ی را نقض م  آنانشود که حق  ی نم   منجرها  داده  یآور جمع   ا ی  هیروی و مشارکت کودکان به نظارت ب  رد یگی م

با  ۀد یعق فر  رد یگمورد احترام قرار    دیکودکان  فناور  ی است که دسترس   ی شامل کودکان  یامشاوره   یندهایا و  استفاده از آن را    یهامهارت   ای  یبه 
آورده نشده و با    ی مجاز  یاز کودکان و نوجوانان در فضا  انتیدر سند ص  میصورت مستقبه  ی مجاز  یشدن کودکان در فضادهی . حق بر شنندارند 

دمات  توسعۀ خمحتوا و    ی تولید نوجوانان مستعد و خالق برا  ی ریکارگ سند از به  ن ی. در بند ج ااستحقوق کودک متفاوت    ۀتیکم  ی ریتفس  یۀنظر
 .  و سازنده صحبت شده است د یمف

  یاطیو احت  یادار  ،ی نیتقن  ۀگسترد   داتیمستلزم تمه  تالیجی د  طیاز آنان در مح  ت یتحقق حقوق کودکان و حما  یموجود برا   یهافرصت 
مطابق با حقوق    نیتقن  ا ی  ی روزرسانهبه ب  ازیخود را مرور کنند و در صورت ن  ی مقررات داخل  د یها بادولت  2.شدن کودکان استدهیحق بر شن  یبرا 

پ در  پروتکل  حقوق کودک  ۀناممانیمصرح  و هرزه )  یاریاخت  یهاو  فحشا  فروش،  پروتکل درخصوص  و    کودکان  ینگارپروتکل درخصوص 
حقوق کودکان در    ن یمنظور تضمگفته بهشیبا توجه به اسناد پ  ی مقررات داخل  ح ی. تنقورزند ( مبادرت  کودکان در مخاصمات مسلحانه  ی ریکارگ به

از طرف داست  تالیجی د  طیمح با  تیحما  گر،ی .  از کودکان  و س  دیبرخط  راهبردها  دولت  یهایگذاراستیبا  درنتها همگام شودجامع   جه ی. 
دسته    نیا  اریو در صورت لزوم اطالعات مناسب را در اخت  سازنددر معرض خطر را برآورده    ایکودکان کمتر برخوردار    یازهایند ناها مکلفدولت

 
 3،ص14پاراگراف، 2020کودک، حقوق  ۀتیکم، 25 ۀ شمار یریتفس یۀنظر .1

 5، ص 27، پاراگراف 2021حقوق کودک،  ، کمیتۀ 25نظریۀ تفسیری شمارۀ  .2

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/12&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx
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ها  یگذاراستیکردن سرا مأمور هماهنگ  ینهاد  د یها بادولت  ،یوربهره   شیو افزا   ی بخشانیم  یمنظور هماهنگبه  ن،ی. همچناز کودکان قرار دهند 
  ی و مال  ی منابع انسان  صیبه تخص  تالیجی د  طیتحقق حقوق کودکان در مح  یدارند برا   فهیها وظ است دولت  یعی. طبکنند   ی دولت  یهایزی رو برنامه

 گر ی . از دکودکان است  ی حوزه مستلزم پوشش حداکثر  نیدر ا  یزی رو برنامه  یگذاراستیس  ،ی نیتقن  یاثرگذار  را ی ، زورزند حوزه مبادرت    نیدر ا
فهم آثار   یروز برا به  یهاها و پژوهش. دادهداده و پژوهش است  یآورجمع   تال،یجی د  طیها در تحقق حقوق کودکان در محمهم دولت  فیتکال
 ونیکنوانس  ی مرجع ملمانند    ،ی مل  ی حقوق بشر  ی. نهادها دارد   تیاهم  ار یبس  ی مداخالت دولت  ی اثربخش  ی ابی بر کودکان و ارز  تالیجی د  طیمح

نقض حقوقشان    ۀ دربارکودکان    ات یو شکا  کنند  شیرا پا  تالیجی د  طیحقوق کودکان در مح  تیند وضعاموظف  ،ی وزارت دادگستر  و حقوق کودک  
  ی نهادها همکار   نیند با ااموظف  ی مل  ی حقوق بشر  یمستقل، نهادها  شیپا  ینهادها  گری در صورت وجود د  ن،ی. همچنکنند   ی و بررس   افتی را در
 (.14، ص 1399)زارعی و همکاران،  کنند 

 ی مجاز   ی کودک در فضا   ی مدن   ی ها ی . حقوق و آزاد 4

   ده ی ابراز عق   ی اطالعات و آزاد   ان، ی ب   ی به آزاد   ی . حق دسترس 1-4

و مذهب    نی د  ت،یرا بدون توجه به نژاد، جنس  یمجاز  ینامحدود و برابر به فضا  ی حق دسترس   ی هر کودک   ،حقوق کودک   ونیکنوانس  17  ۀبرطبق ماد
آزاد   ان یب  ی آزاد  1.دارد   یاسیس  دیو عقا انتقال    افتی جو، در وجست  یدر کودکان شامل  برا است  محتوا و    ا یمحروم    طیکه در شرا   یکودکان  ی . 

 .  کند ی م کمک  ی ریپذ بی آس تیدر ابراز وضع آنان به  اتشانیتجرب  یگذاراشتراک به یبرا  یشده با فناورلیقرار دارند، تعامل تسه ریپذ بیآس
. منطق  و الزم و متناسب باشد   یقانون   دی، بای من ی، ازجمله اقدامات الترهای، مانند فتالیجی د  طیکودکان در مح  ان یدر حق ب  ت ی هرگونه محدود

  ی آموزش   یهااطالعات و فرصت   د یمتعهد با  ی. کشورها کودکان ابالغ شود  یشفاف باشد و با زبان مناسب سن برا   د یبا  یی ها تی محدود  نیچن
و نقض    گرانی د  تیثیحقوق و ح  تیرعا، با  تالیج ی د  یمحتوا   منیا  یگذاراشتراکو به  جاد یا  ۀ نحو  ژه یوحق، به  نیموثر از ا  ۀاستفاد   ۀ نحو  ۀدربار

را در    گرانی دخود یا    ی اسیس  یهاها و نظروقتي کودکان دیدگاه  2. نفرت و خشونت، به کودکان ارائه دهند   ک،ی مربوط به تحر  نی، مانند قواننیقوان
  یهااز کودکان در برابر حمله  د ی کشورها با.  کنند، ممکن است انتقاد، خصومت، تهدید یا مجازات را به دنبال داشته باشد ابراز مي   یمجاز  یفضا

 گرد یتحت پ  تالیجی د  طیدر مح  د یابراز عقا  علتبه  د ی. کودکان نبامحافظت کنند   ی تالیج ی ها و نظارت د، سانسور، نقض دادهدها ی و تهد   ی بریسا
  ی کشورها  ن،ی. همچنسازگار است نقض کنند   ونیکنوانس  133  ۀرا که با ماد  ی فریمقرر در قانون ک  یهاتی که محدود نی، مگر ارند یقرار گ  ی قانون 

با نم   دشانیعقا  ا یمذهب    علتبهکه کودکان    ابندی  نانیاطم  د ی متعهد  بهآن  ۀ ند ی آ  یهافرصت  ایشوند  ی مجازات  نم چیهها  .  شودی وجه محدود 
 .  ، الزم و متناسب داشته باشد ی قانون  یهاتی ممکن است فقط محدود  یمجاز  یدر فضا  دشان یعقا  ا ی  نی دادن دنشان  یاستفاده از حق کودکان برا 

 ی مجاز   ی کودک در فضا   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، ی . حقوق اقتصاد 5

 ل ی . حق بر آموزش و تحص1-5

و مستقالنه را تا حد   ی ررسمی، و غی رسم ی ریادگ ی  یاعتماد برا باال ازجمله منابع قابل تیفیبا ک ری کودکان به آموزش فراگ ی دسترس  یمجاز یفضا
از فناور  ن،ی. همچنکند ی م  تیو تقو  ریپذ امکان  یادی ز ب  تالیجی د  یهایاستفاده  .  کند ی م  تیرا تقو  رانیفراگ  نی آموز و بمعلم و دانش  ن یتعامل 

 . برجسته است  ی برنامه امرفوق  یها تیها در فعالو مشارکت آن  ی ریادگ یاز    ت یبه آموزش و حما  یدر بهبود دسترس   یتالیجی د  یها یفناور  تیاهم

 
المللی خصوصا  مواردی را که مربوط به اعتالی و دسترسی کودک را به اطالعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین  اندهای گروهی واقفکشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه   .1

 .  کنندشود تضمین میمیی رفاه اجتماعی، معنوی یا اخالقی و بهداشت جسمی و روحی و

2. Case- law of the European Court of Human rights, Council of Europe & Human rights Court, 2015 
ای های ویژهوجو، دریافت و رساندن اطالعات و عقاید از هرنوع است. اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت . کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده است و این حق شامل آزادی جست3

 . ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است و ضرورت دارد باشد، ولی این محدودیت

http://www.justice.ir/home
http://www.justice.ir/home
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 ی ر یادگی  گوناگونکودکان به منابع    ی امکان دسترس   یها برا ها و موزه مانند کتابخانه  ی و فرهنگ  ی سسات آموزش ؤاز م  د یمتعهد با   یکشورها
بومکنند   ت یحما  یمجاز  ی آموزش فضا  رد به زبان  ی ، ازجمله منابع  افهمند ی که کودکان م  ییهاو منابع  از    گری منابع و د  ن ی.  ارزشمند  منابع 

 .  کنند ی م  ی و دائم نی آنال ی ریادگ ی  بهها را قادر کنند و آنی م  تیخود حما ی و فرهنگ ی مشارکت کودکان با اقدامات خالقانه، مدن

با  یکشورها عادالنه  به  د یمتعهد  و    یورناف  یها رساخت ی ز  برطور  مدارس  از   کنند   یگذارهیسرما  ی ریادگ ی  یهامکان  گری ددر  تا 
  خصوصبرق، آموزش معلمان در  دار یباال و پرسرعت و منبع پا  تیفیباند با ک  ی، پهناانهیرا   ی صرفه بودن تعداد کافبهبودن و مقروندردسترس 

و انتشار منابع    جادیاز ا  دیبا  نی. همچن ابند ی  نانیمدرسه اطم  یهایوراموقع فنبه  یدارو نگه  ی ، دسترس تالی جی د  یآموزش   یهایاستفاده از فناور
که    یموجود، مانند موارد   یهای که نابرابر  ابندی  نانیکنند و اطم  تیفهمند حما ی که کودکان م   یی هازبان  به  تیفیمتنوع و با ک  ی تال یجی د  ی آموزش 

دار  را خدشه  یآموزش حضور  تال  یجی د  یهایوراکه استفاده از فن  شوند   مطمئن   دیمتعهد با  ی. کشورهاشودی نم  د ی کنند، تشد ی دختران تجربه م
 . است ریپذ هی توج  ی اهداف آموزش یکند و برا ی نم

  یزندگ  ریپذ بیآس  ایمحروم    یهات یدر موقع  ایکه در مناطق دورافتاده    ی کسان  یبرا  ایدر مدرسه ندارند    ی کیزیف  حضورکه    ی کودکان  یبرا 
محصوالت و خدمات آموزش   نی . همچنکند ی م  ریپذا تلفن همراه را امکانب به آموزش از راه دور    ی دسترس  تالیجی د  یآموزش   یها یکنند، فناوری م
   1شود.ی نم  یحضور ی کودکان به خدمات آموزش  یدر دسترس  ی نابرابر  د یتشد  ای جادیباعث ا تالیجی د

 و تعامالت    ی باز   ح، ی . حق بر تفر 2-5

  ی . کودکان در هر سن است  یضرور  آنانرفاه و رشد    یکه برا   شودی م  یحق کودکان در فرهنگ و اوقات فراغت و باز  شیباعث افزا   تالیجی د  طیمح
  انداند، اما نگرانبه انتخاب خود، لذت و عالقه و آرامش را تجربه کرده  تال،یجی از محصوالت و خدمات د  یاگسترده   فیشدن با طریدرگ   قی از طر

 . اشتراک آن را درک نکنند   ۀ و نحو تالیجی د یباز  تیمکه ممکن است بزرگساالن اه

  ت یهو  ژهیومختلف کودکان، به  یهاتیسود برساند و هو  آنانو به    کند   ت یاز کودکان حما  د یبا  یو باز  حی فرهنگ و تفر  ی تالیجی اشکال د
کودکان   ۀخالقان یهاتی، فعالانی، بی ریادگ ی، ی اجتماع یهاند مهارت توانی م  هاآن. و ارتقا دهد  بازتابرا  آنان ی فرهنگ راثیها و م، زبانی فرهنگ

، انسجام تی ، هوتیبه خالق  نیآنال  ی فرهنگ  ی . مشارکت در زندگ کنند   لیو هنر و احساس تعلق و فرهنگ مشترک کودکان را تسه  ی قیمانند موس 
  ی فرصت را دارند که از اوقات فراغت خود برا   نیکه کودکان ا  ابندیحاصل    نان یاطم  دیطرف با  ی. کشورهاکند ی کمک م   ی و تنوع فرهنگ  ی اجتماع

 استفاده کنند.   نی صورت آنالبه ی فرهنگ ی، ابراز وجود و شرکت در زندگ ی و ارتباط ی اطالعات یها یفناور شیآزما

 اوقات   در   که  شود  حاصل  نانیاطم  تا   کنند   یهمکار   تالیجی گان خدمات دکنند عرضه مراقبت کنند و در صورت لزوم با    د یبا  متعهد   یکشورها
  یی هاو به روش   عی دارد، توز  ری تأث  آنانبر    ا یکودکان است    یبرا   ی قابل دسترس   کهشده  نظر گرفتهدر   ی تالیجی ها و خدمات دیورا ، فنکودکان  فراغت

  تال یجی د  یدر باز  ینوآور  قیشامل تشود  توانی م  نی. ا دهد ی م  شیرا افزا   یو باز  حی فرهنگ، تفر  یارتقا  یکودکان برا   یهاکه فرصت   شودی ماستفاده  
  2. کند ی م  یبانیبردن کودکان پشتو لذت ی مربوط به آن باشد که از استقالل و رشد شخص یهاتیو فعال

جذاب در   یهانه ی گز  ۀبا ارائ  تالیجی د  طیدر مح  ی، اوقات فراغت و بازی فرهنگ  یها فرصت   یکه ارتقا  ابندی  نانیاطم  د یبا  متعهد   یکشورها
  میو تعامل مستق  ی ، شامل حرکت بدنیباز  قی از طر  تا  ، کودکان عمد هی اول   یهادر سال  ژه ی و. بهدارد   تعادلکودکان    ی محل زندگ   ی کی زیف  یاهمکان

که    ی حاتی و تفر  یتر، بازکودکان بزرگ  ی. برا ابند یی دست م   ی جانیو هوش ه  ی اجتماع  ی ها، مهارت ی افراد، به زبان، هماهنگ  ریرودررو با سا
فعال و   یعملکرد   یهامهارت   نیو همچن  ی باز است، سالمت  ی در فضا  یحی تفر  یهاتیفعال  ریو سا  ی گروه  ی ها، ورزش ی بدن   ی هاتیشامل 

  3. کند ی مرا فراهم  ی اجتماع
 

 17ص 104تا  99، پاراگراف 2021، کمیتۀ حقوق کودک،  25نظریۀ تفسیری شمارۀ  .1

 18، ص 111تا 106، پاراگراف 2021، کمیتۀ حقوق کودک، 25نظریۀ تفسیری حقوق کودک، شمارۀ . 2

 17  ص،106، پاراگراف 2021کمیتۀ حقوق کودک،  25نظریۀ تفسیری شمارۀ . 3
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 ی مجاز   ی از کودک در فضا   ت ی . حما 6

 ها و پردازش داده   ی خصوص   م ی . حفظ حر 1-6

طور خاص  حقوق کودک به  ۀناممانیپ  16  ۀ . ماداست  یاتیح  آنان کودکان و استفاده از حقوق    تیو امن  ی کرامت انسان  یبرا   ی خصوص   می حفظ حر
بهکودک اشاره کرده است  ی خصوص   می به حر امروزه  بهم یهست  یطیکودکان در هر شرا   ریها و تصاو شاهد پخش عکس  یاطور گسترده.  نظر  . 

 .  برسند  جهینت نیبه ا ندهی ممکن است در آ زیخود نباشد وکودکان ن ی زندگ یهاقسمت نی تری به انتشار شخص ی راض ی فرد  چیرسد هی م
نقض    ۀ ویبـه چهـار شـ  د، یبـه انتشـار رسـ  سـفیون ی  یاز سـو  2018که در سـال    زیکـودکان ن  ـنیالآن  ی خصوصـ  ـمی حر  یدر راهنمـا

  ن ی آنال  ـتیو رفتـار و موقع  ریکـه تصاو  یی هایکـودکان توسـط فناور  ی کـی زیف  ی خصوصـ  ـمی کودکان اشـاره شـده اسـت: »حر  ی خصوصـ  ـمی حر
ـ یآنان را رد    م ی کنشـگران، حر  ریسـا  ایتوسـط دولـت    آنان  یهـاامیها و مکالمـات و پبـا رصـد پسـت  ی ارتباطـ  ی خصوصـ  ـمی کند، حری م   ی اب
  یـیتوسـط ابزارها شـانیا ی ـریگمیتصم ی خصوصـ ـمی و حر ی شـخص یهاو پـردازش داده یدارنگه ،یآوربـا جمـع  آنان ی اطالعات  ی خصوصـ

 (unicef, 2018, p.18).  رد« یگی قرار م د یکند در معرض تهد ی بـه مطالعات سـودمند را محدود م یکه دسترسـ
تفاوت   ی خصوص   می شناخته شده است با حق برحر  تیبه رسم  یی مراجع اروپا  یسو   از  یاژه یحق و  ۀمنزل که به  ی شخص  یهاحق بر داده

  د یبا  تالیجی بودن به اقتصاد و تجارت دوابسته   علتبه    ی شخص  یهاداده  یکند ول ی شخص اطالعات خود را کنترل م  ،ی خصوص   می . در حردارد 
. در کرد   تی ها حمااز شخص در برابر پردازش داده  د یاما با  ؛به فرد داد  ی خصوص   می کنترل آن را برخالف حر  شودی آزاد داشته باشد و نم  انی جر

حقوق    یی اروپا  وانی مثل د  ی از مراجع حقوق بشر  ی نشده است و فقط در برخ   ی شخص  یها از داده  تیبه حما  ی خاص  حی تصر  ،نظام حقوق بشر
  یۀ اتحاد  یهاداده  از  حفاظت  ی عموم  مقررات  سند .  داده شده است  تی شخص سرا   یهابه داده  ی خصوص   می از حر  میمفاه  ی برخ   ر،یتفس  بابشر  

  ۀ ارائ  یکودکان برا   ی شخص  یهااز پردازش داده  د یبا  طبعا    نیابرا بن(.  2  ص،  1400  ف،ی و شر  قناد)  شده است  نی خصوص تدو  ن یدر ا  زیاروپا ن
ها، مکان، ارتباطات،  تیکودکان، فعال  تیهو  ۀباردر  ی ها ممکن است شامل اطالعات. دادهدشو  تیحما  ای مزا   ریو سا  ی ، بهداشتی آموزش   یایمزا 

 ی سنجستی ز  یها، ازجمله دادهی شخص   یهاخاص از داده  ی بی(. ترک15  ص ،  1400و همکاران،    ی انی )فرامرز  و روابط باشد   ی احساسات، سالمت
بهک ی ومتری)ب را  کودک  منحصربه(،  شناساطور  دکند ی م  ییفرد  اقدامات  داده  ی تالیجی .  خودکار  پردازش  امانند  هدفلیپروفا  جادیها،    ی ریگ، 

ممکن است به دخالت    یی هاوه ی ش  ن ی. چنشدن به روال استلی کردن اطالعات و نظارت گسترده درحال تبد لتری، فیاجبار  تی هو  د یی، تأیرفتار
کودکان داشته باشد که    یبرا   ی اقدامات ممکن است عواقب نامطلوب  نیاشود.    منجرکودکان    ی خصوص   می در حق حر  ی رقانون یغ  ایخودسرانه  

  ابندی  نان یاطم  دیطرف با  ی، کشورهاشودی مکودک درنظر گرفته    یهاپردازش داده  یبرا   تی که رضا  ی. در موارد قرار دهد   ریرا تحت تأث  آنان   ی زندگ 
 گرفتهها  از پردازش داده  شیپو    رد یگی ، صورت مافتهیتکامل   تیسن کودک و ظرف کننده، مطابق با  مراقبت  ا ی  نی والد   ایتوسط کودک    تیکه رضا

طرف    یکودک الزم باشد، کشورها  ی پردازش اطالعات شخص  یبرا   ن ی والد   تینباشد و رضا  یخود کودک کاف  تیکه رضا  ی . در صورت شده است
 Malgieriسرپرست کودک گرفته شده است )  ای  نی والد   یاز سو  تیرضا  که  رند یبگ  د ییکنند تأی اطالعات را پردازش م  نیکه ا  یی هااز سازمان  د یبا

& Custers, 2018.)  
، باشند   داشته  ی شده دسترس ره یذخ  یهابه داده  ی راحت ند بهتوانی م  شانسرپرستان  ای  ن ی که کودکان و والد   ابند ی  نانیاطم  د یبا  متعهد   یکشورها

به  یی هااصالح کنند و داده  استمنسوخ شده    ا یرا که نادرست    ییهاداده ، اشخاص  ی توسط مقامات دولت   یضرورریغ  ا ی  ی رقانون یطور غرا که 
 .  حذف کنند  ،ی و قانون  ی منطق یهاتی محدود ت یشده است، با رعا ره یذخ گری د یهاارگان ای ی خصوص 

خود   یهاتیفعال  علتممکن است به    نیهمچن  دها ی. تهد باشد   تیکودکان ممکن است مانند سرقت هو  ی خصوص   می به حر  داتی تهد 
  اشتراک   به   نی آنال   صورت به  راکودک    یهاکه عکس  ینی مثال، والد   یبرا  ؛شود  جاد یا  گرانی د  ا یساالن  خانواده، هم  یاعضا  یهاتیکودکان و فعال

 (.25 ص،  1392گذارد )احمدلو، ی که اطالعات مربوط به کودک را به اشتراک م یابهی غر ا ی گذارند ی م
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قانون    د ی با  را  دخالت هرگونه    نی. بنابرا ی رقانون یمجاز است که نه خودسرانه باشد و نه غ  ی در صورت   فقطکودک    ی خصوص   می دخالت در حر
مصلحت    تیرعا  ی شده برا ی ها، متناسب و طراحن دادههدف مشروع، حفظ اصل به حداقل رساند  کیو هدف آن خدمت به    کند  ی نیبشیپ

مطابق   دیبا ی ریتفس یۀبرطبق نظر که  کنند کودک را نقض  ی خصوص  می حفظ مصلحت کودک حر یبرا  ن ی ممکن است والد  نی . بنابرا باشد کودک 
 . ( Baruh et al., 2017, pp. 27-28با قانون باشد )

  تیحما  ای  انیب  یحقوق کودکان مانند حق آزاد  ریخودسرانه سا  دیها نباو حفاظت از داده  ی خصوص   میو اقدامات مربوط به حفظ حر  نیقوان
در    آنان   ی شخص  یهاکودکان و داده  ی خصوص   می ها به حر که قانون محافظت از داده  ابند ی  نانیاطم  د یطرف با  ی. کشورهارا محدود کند   آناناز  

درحال گسترش است و خدمات و محصوالت   تالیجی د  طیمح  ۀ، دامنیمداوم فناور  ینوآور  قی . از طرگذارد ی احترام م   تالیجی د  طیرابطه با مح
خودکار    یهاستمیشده به سیجاساز  یاستفاده از حسگرها  قی که کودکان از طر  یماتیتنظدر    .رد یگی را دربر م  یبازمانند لباس و اسباب  ی شتریب
از    یکنند تحت حفاظت قوی کمک م   ییهاط یمح  ن یکه به چن  ی شوند که محصوالت و خدمات  مطمئن   د ی متعهد با  یشوند، کشورهای تصل مم

  ی ها، اماکن ورزش ها، مدارس، کتابخانهابانیدر خ  ی عموم  ماتیتنظهمانند    ؛قرار دارند   ی خصوص   می حر  یمقررات و استانداردها  ریها و ساداده
 (.5ص  ،1400و همکاران،  ی عتی )شر و خانه نماها یها و سازجمله مغازه  یو اماکن تجار ی حی و تفر

 ی مجاز   ی از کودکان در برابر خشونت فضا   ت ی . حما 2-6

 ب یآس   گران ی د  ا یتا به خود    رند یقرار بگ  ریممکن است تحت تأث  ایکنند  ی که کودکان خشونت را تجربه م  ی طیشرا   لیبا تسه  تال،یجی د  طیمح
را در   ی شتریوقت ب   طیشرا   نیکه کودکان در انی. با توجه به اکودکان باز کند   هیارتکاب خشونت عل  یرا برا   ی د ی جد   یهابرسانند، ممکن است راه

 . منجر شود نترنتیخطر صدمه در ا شیبه افزا  ریگهمه یهایماریب لیاز قب یی هاگذرانند، ممکن است بحرانی م یمجاز یهاعاملستم یس

کودکان    ی و مشارکت در آزار جنس  ی اهداف جنس  یدرخواست از کودکان برا   یبرا   تالیجی د  یهایوراممکن است از فن  ی بزهکاران جنس
 شانکار،یا)ج  کنند   یاخاذ  ای  ی جنس  ۀاستفادمحتواها ازآنان سوء  ع ی و توز  د یو تول   لمیف  می مثال، با پخش مستق  یبرا   ؛استفاده کنند   نی صورت آنالهب

  ا یاعتماد کودک، توسط خانواده    ۀ استفاده ممکن است در چرخ ءو سو  ی و استثمار جنس  یتالیجی د  ۀشد لی(. اشکال خشونت تسه9  ص،  1394
اجبار، و    ایشده با درخواست  د یخودتول  ی، مانند محتوا ی جنس  ریتصاو  ایمتن    یگذاراشتراکبه  ای  جادیا  ؛دبزرگساالن انجام شو  یبرا   ا یدوستان  

آس  یخودآزار  یرفتارها  یارتقا و خودکشبیمانند  با  یکه کشورها  ی زدن  رو  د یمتعهد  امکان  پ  ی کردهایتا حد  و    ی ، محافظترانه یشگیعدالت 
  ی و جنگ اطالعات  ی بریتجاوز سا  ت،یبر جنس  ی قاچاق کودکان، خشونت مبتن  ،یبدرفتار  ای  یتوجهی . بدنبال کنند   ریکودکان درگ   یرا برا   ی میترم

 (.76 ص، 1398 ا،و پارس ی )جعفر شودی م منجر یمجاز یکودکان در فضا هیاست که به خشونت عل یاز موارد 
  ، اندشده  ی معرف   ی افراط  ای  ستی ترور  که  ی مسلح  یهاجمله گروه از،  ی دولتریغ  یهاگروه   یرا برا   ید ی جد   یهاممکن است راه  تالیجی د  طیمح

که در قانون، جذب    ابند ی  نانیاطم  د یمتعهد با  ی. کشورهامشارکت در خشونت باز کند   ای  ی ریدرگ   یاستفاده از کودکان برا استخدام و سوء  یبرا 
  یبحران  طیو در شرا   1یاسیو س  ی حقوق مدن   ثاقیم  4  ۀماد  اساسبر    ن،یهمچن.  ستاخشن منع شده    ای  ستی ترور  یافراط  یهاکودکان توسط گروه 

  مقاله  نیا در  ادشدهی یهاتی برمحدودو عالوه  کرد  قیتعل ی طیبه شرا  بناکودکان  یبرا را  یمجاز یو فضا نترنتیبه ا ی حق دسترس  توانی م ادشدهی
  از  یبرخوردار  در   را  ییهاتی محدود  شودی م   2،ی اس یس  و   یمدن   حقوق  ی المللنیب  ثاقیم   19  ۀ با توجه به ماد  ن،یهمچن.  کرد   استفاده  زین  قیتعل  از

  ی ر یکودکان و جلوگ  ی حفظ اخالق و سالمت عموم یبرا  ن،یبنابرا . کرد  جادیا کودکان یبرا  یمجاز یفضا  به ی دسترس  حق آن تبعبه و انیب یآزاد
  اساس  بر  ی دسترس   یبند طبقه  و  کیتفک.  کرد   جادیا  یمجاز  یفضا  به  کودکان  ی دسترس را در    یی هاتی محدود  شودی م  نیقوان  اساس  بر  ها،بیاز آس

  ی اسالم  مجازات  قانون  در  مقرر  ی فریک  تیمسئول   سن  یبند میتقس  همانند   ی سالگ 18  تا  بلوغ   از   بعد   و  بلوغ   سن  تا   سال  تا  سال،  نهتا    یسن به دسترس 
 

 ندیاتخاذ نما کندیم جاب یا حتما   تیکه وضع  یزانیبه م ثاق یم نیخارج از الزمات مقرر در ا یری تداب توانندیم ؛ ثاق یم نیاخارج از الزامات مقرر در  یری تداب .1

 ل ی ذ  امور  یبرا  و  شده  حیتصر  قانون  در  که  بشود  ینیمع  یهاتی محدود  تابع  است  ممکن  لذا  و  است  خاص  یهاتیمسئول   و  حقوق   مستلزم (  19)  ماده  نیا  2  بند  در  مذکور  حقوق   اعمال.  2
 .  یعموم اخالق  ای سالمت ای یعموم نظم ای یمل تی امن گران،حفظی د تیثیح ای حقوق  احترام: باشد داشته ضرورت 
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به    نهیزم  نیکه در ا  یکودکان  با.  دارد   را   نوجوان  و  کودک   حقوق  از  انتیص   سند   در   ی خال  یجا   ی فرهنگ  و  ی اسالم  یهاارزش   اساس  بر  آن  به  هیشب  ای
  ی و دادرس  یمیکودکان عدالت ترم  یسو  ازرفتار شود و در صورت ارتکاب جرم    ی قربان  ۀمثاباول به  ۀدر درج   د یشوند بای متهم م  یی جنا  میجرا 

  ۀژیو  یخط تماس اضطرار  یاندازراه  ،یمجاز  یاز حقوق کودک درفضا  انتیو مراقبت سند ص  تی. در قسمت حمارد یصورت گ  د یعادالنه با
طور  نیو هم  دهی دبیاز افراد آس  تیو حما  بیو تعق  ،ی ریشگ یمداخله، پ  یبرا   هاگزارش   افتی خردساالن، کودکان و نوجوانان و در  هیعل   میجرا 
قو  تیدفتر حما  تیتقو نوجوانان  و  اطفال  قانون حما  هیقضائ  ۀ از  برا   تی موضوع  نوجوانان و تالش  و  اطفال   ی خدمات و محتوا   یی شناسا  یاز 

کالن، سند    ی هااستیدر بخش س  ن، ی. همچنگذاشته شده است  ی دولت   ی سازوکارها  ۀعهد  رو مقابله ب  ی ر یشگیپ  و   یمجاز  یناهنجار در فضا
برابر آس   ی و اجتماع  ی مراقبت روان و  به  یمجاز  یااز فض  یناش  یهابیاز خردساالن، کودکان و نوجوانان در  افراد در معرض خطر  خصوص 

معلوالن، پناهندگان، کودکان مهاجر،    دهی دبیافراد در معرض خطر و آس  ،ی المللنی. بر اساس اسناد بمد نظر قرار گرفته شده است  دهی دبیآس
از   یصحبت شده است و نام ی م ارتکابیاز جرا  ی صورت کل به ،1388مصوب سال  یاانهیرا  میدر قانون جرا  1. هستند  ابانیخ ت یکودکان در موقع

  ۀ و مستقل ناظر به حقوق کودکان باشد و فقط در ماد  میاست که مستق  یافاقد ماده  کیقانون تجارت الکترون  ن،ی. همچنکودکان برده نشده است
   2.از داده شده است تیدر حما کیپرداخته و قائل به تفک ی شخص  یهاام یپبه موضوع داده 58

 ی ر ی گ جه ی نت 

اسناد    رانیا   نیقوان  نیب  کم  یها تفاوت   وجود  با   با   مطابق  کودک   یبرا   را   یمجاز  یفضا  به  ی دسترس   رانیا  نیقوان   نه،یزم  نیا  در  ی المللنیبو 
شناخته نشده است    ت یحق به رسم  نیو مقررات مصوب موجود اعتقاد و الزام به ا  نیقوان  در.  نشناخته است  تیبه رسم  ی المللنیب  ی استانداردها

 محورحق  سند   اتیادب .  است  شده  اشاره   حق  نیا  به   میرمستقیغندارد    ی که الزام قانون   یمجاز  یکودک و نوجوان در فضا  انتیصسند    در  فقط  و  
 تا   که  استقرار گرفته    ی خصوص و بخش    ی مراجع رسم  ۀبرعهد   ی فیوظا  سند   نیا  در.  است  بسط  و  شرح   ازمند ین  ی حقوق   نی مواز  منظر  از  و  ستین

از کودکان    استفادهسوء   از  ی ریجلوگ   یبرا   ی تخصص  و  مجزا   صورت به  زی ن  ی تیحما  نیقوان.  کرد   ی اب ی ارز  قا  یدق  را   آن   ی امدهایپ  شودی نم   نشود  یی اجرا 
قانون    و  کودک،  از  بردننام  بدون  ،یاارانهی  میجرا   قانون  و  ی اسالم  مجازات  قانون  مثل  یی جزا   نیقوان  درو    است  نشده  بیتصو  یمجاز  یدر فضا

  است  شده  پرداخته  کودکان  هیعل  ی جنس  یهاخشونت  و  رفتارهاسوء  به  ی کل  صورت به  یموارد  1399از کودکان و نوجوانان مصوب سال    تیحما
رفع    شتریب  تیحما  یبرا   است  الزم  و اختصاص  ب یتصو  یبرا   ی حقوق   مؤثر  یهاگام  یقانون   خأل  نیاو  و  جداگانه  شود  ی قانون    اما .  برداشته 

و مقررات    نی و قوان  المللنیب  ۀحوز  در  خشونت  یهامصداق  نیب  یادی ز  یهماهنگ   و  مطابقت  کودکان  هیعل  یمجاز  یفضا  یهاخشونت  درخصوص 
 .  شودی م  دهید رانیا ی داخل

  ده ی حقوق کودک د  ۀعرص   در   ید یمف  یی توانا  هاآناز    ،ی قبل  ۀسابق  حسب  که  استمقرر شده    یفینهادها وظا  ی برخ   یسند برا   نیا  در  ن،یهچن
  نرود هدر    هودهیتا منابع کشور ب  شود  هگذاشت  ی مستقل و مراکز علم  یتخصص  ینهادها  ۀبرعهد   فیوظا  نیا  شودی م  شنهادیپ  رونیازا نشده است.  

 ه یاز خشونت عل  ی ریجلوگ   یبرا   ها خانواده  با  مستمر  ارتباط   و  کودکان   ی برا   یمجاز  یفضا  از  استفاده  آموزش .  باشد   داشته  ی پ  در  ی د یمف  جینتا  و
  ی دسترس   ی سن  کیتفک.  رد یگ  صورت   ی ردولتیغ  یها نهاد  یهمکار  و  مایصداوس  قی طر  از   آموزش   نیا  شودی م  شنهادیپ.  استمهم    اریبسکودکان  

 یاز خشونت فضا  ی ریشگیپ  یبرا   گری د  یشنهادیپ  ز یکودکان ن  یبرا   ی سن در قانون مجازات اسالم   کیبا توجه به تفک  یمجاز  یکودک به فضا
 .  کودکان است هیعل یمجاز

 
 بند د سند صیانت از کودک در فضای مجازی  . 1
یا  .  2 بیانگر ریشهتوزیع داده پیامماده مقرر میدارد: ذخیره، پردازش و  یا نژادی دیدگاههای شخصی  به وضعیت  های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی وداده پیامهای قومی  های راجع 

 . جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است
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 چاپ اول.   زان،یم

-166(،  1، [)حقوق کودک   ی.و داخل  یالمللنیکودکان از منظر اسناد ب  ینگارهرزه   تیممنوع .  (1398)و پارسا، الهه    نیمحمدحس  ،ی جعفر
155. 

 .59-31(، 4)1 کودک، حقوق. یمجاز یفضا در کودک  حقوق  از انتیص یسازوکارها و هادولت تیمسئول (. 1398) محمدرضا ،ی نیحس
(،  1)1  کودک،  حقوقحقوق کودک.    ونیوکنوانس  رانیا  ییقضا  یۀ کودک در حقوق و رو  یۀ(. مصالح عال1398)  ن یحس  ،یحمد محمد و    روشن،

11-36. 
حقوق  ی.مجاز یمقابل کودک در فضا در کیسوابق الکترون و هاداده ی ریاستنادپذ  .(1399) مهرزاد  ،ی رزم و مسعودرضارنجبر،  ،ی، رضازارع 

 .42-11 ،(5)2، کودک 
از بلوغ   شیپ  یسازت یشخص  بر  آن  ریتأث  و  یمجاز  یفضا  در  کودکان  ریتصاو  انتشار(.  1400)  الدیم  ،ی لیخلو    معصومه  ان،یزمان  م،یمر  ،ی عتی شر

 . 18-1(، 2)2 ،نینو مطالعات و  حقوق ی علم ۀمجل. ی المللنیب و مقررات  رانیدر پرتو حقوق ا شانیا
  کودکان   ی خصوص   می حر  از  تیحما   یراهکارها  یالگو   ی طراح(.  1400افسانه )    ،ی مظفر  و  محمد  فر،ی سلطانباقر،    ،یانصارپروانه،    ،ی انی فرامرز

 .30- 9(، 106)28 ،ی ارتباط  یهاپژوهش.  یمجاز یفضا در

  از   حفاظت  ی عموم  مقررات  سند   و  رانیا  ی حقوق   نظام  در  ی شخص  یها از داده  تیحما  ی اجمال   ۀ(. مطالع1400الهام )  ف،ی شرو    فاطمه  قناد،
 .22-1(،  4)2 ،نینو یهایحقوق فناور اروپا. یۀاتحاد یهاداده

 چاپ اول ،ی دفتر نشر فرهنگ اسالم .یمجاز یفضا و مسلمان خانواده(. 1396)  درضایسع ،ی عامل
  خانواده،   حقوق  و   فقه.  ی المللنی بآن از منظر اسناد    ی حقوق   آثار  و   کودک   سن  ی بررس (.  1394)  ه ی عهد   ،ی اهرم   یزنگو    یمهد   ،یسرمد   ی عباس

20(63 ،)23-41. 
( بین1395محمدی، صادق و سعید، شیخ  نظام  و  ایران  بقاء و رشد کودک در  بینالمللی.  (. اصل حمایت،  کنفرانس  و  سومین  المللی علوم 
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