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Abstract
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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چکیده

اطالعات مقاله
مقالۀ پژوهشی

فضای مجازی فرصتی منحصربهفرد برای درک حق دسترسی به آزادی بیان و اطالعات برای کودکان فراهم میکند.
ازاینرو دسترسی کودک به فضای مجازی حقی انسانی است که موجب میشود کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق

تاریخ دریافت:

کودک ،با ایجاد محتوای دیجیتالی متناسب با سن کودکان ،آنان را در راستای توانمندسازی متناسب با ظرفیتهای
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تکاملیافته حمایت کنند و اطمینان یابند که کودکان به طیف گستردهای از اطالعات ازجمله اطالعات نگهداریشده

تاریخ پذیرش:

توسط ارگانهای عمومی دربارۀ فرهنگ ،ورزش ،هنر ،بهداشت ،امور مدنی و سیاسی دسترسی دارند .دسترسی به فضای
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مجازی و فرصتهای برابر دیجیتالی حقوق آنان ازجمله دسترسی کودکان به اطالعات و آزادی بیان و اندیشه ،حق

واژگان کلیدی:
کودک
فضای مجازی
حق دسترسی
فرصتهای برابر
حمایت از کودک

آموزش و سواد دیجیتالی ،حقوق فرهنگی و اوقات فراغت و بازی را ایجاد میکند .کنوانسیون حقوق کودک و نظریۀ
تفسیری شمارۀ  25کمیتۀ حقوق کودک مصوب  ،2021که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی صادر شده است،
به تعیین مفاهیم و چارچوبها در این زمینه پرداخته است .در این اسناد ،حق دسترسی و برخورداری کودک بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده و حمایتهای و یژهای برای کودکان در برابرآسیبهای فضای مجازی
درنظر گرفته شده است .در ایران نیز قوانین و مقرراتی ازجمله سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
تصو یب شده است اما هنوز حمایتهای بیشتری برای کودکان ،همگام با اسناد بینالمللی ،ارائه نشده است.
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مقدمه
در سطح بینالمللی ،اعم از منابع الزامآور و غیرالزامآور حقوق بینالملل ،دسترسی به اینترنت و استفاده از آن برای پیگیری اهداف فردی و
اجتماعی دارای اوصاف مذکور و از لوازم زندگی توأم با کرامت بشر امروز قلمداد شده است .در این میان ،مادە  19میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی و مادە  15میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی بهمنزلۀ مهمترین اسناد به حق مشارکت فرهنگی ،که متضمن حق
دسترسی به اینترنت است ،اشاره کردهاند .کمیتههای ناظر بر معاهدات حقوق بشر ،بهو یژه کمیتههای حقوق بشر ،حقوق کودک و رفع کلیۀ اشکال
تبعیض علیه زنان ،دیوان اروپایی حقوق بشر و گزارشگران و یژە حقوق بشر ،حق دسترسی به اینترنت را به دو دلیل مستحق برخورداری از
حمایتهای نظام بینالمللی حقوق بشر دانستهاند .اول اینکه آن را عنصری از عناصر آزادی بیان دانستهاند و دیگر اینکه آن را ابزار و بستری برای
اعمال و اجرای سایر حقوق بشر شناخته و اذعان کردهاند که دسترسی به اینترنت در بطن حقوق دیگر نظیر آزادی مذهب ،رهایی از تبعیض ،حق
آموزش ،حق بر سال متی ،حق بر تفریح ،حق مشارکت در زندگی اجتماعی و حق توسعه قرار دارد و جزئی از آنها است .ازاینرو حق دسترسی
به اینترنت و فضای مجازی ،کمکم ،حیثیت مستقلی یافته است و حقی مستقل شناخته میشود (انصاری ،1399 ،ص  .)52در تمامی این اسناد
حقوق بشری بهصورت عام از واژۀ اشخاص استفاده شده است که شامل کودکان نیز میشود .اما سؤال اساسی اینجا است که آیا کنوانسیون حقوق
کودک دسترسی به اینترنت و فضای مجازی را حقی مستقل برای کودکان شناخته است؟ و با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران کنوانسیون
حقوق کودک را در سال  1372به تصو یب رسانده است ،در زمینۀ دسترسی کودکان به فضای مجازی و همچنین حمایت از آنان در فضای مجازی
چه سیاستها و قوانینی را مدنظر قرار داده است؟

 .1مفاهیم
 .1-1فضای مجازی1

فضای مجازی را میتوان برای توصیف تمامی انواع منابع مطالعاتی موجودشده از طریق شبکههای رایانهای بهکار برد .در حقیقت فضای مجازی
نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکههای رایانهای همپیوند تأمین میشود که با اندکی مسامحه میشود آن را مترادف
با شبکۀ جهانی اینترنت دانست.
این شبکۀ جهانی متشکل از زیرساختهای فنی و رایانهای و مخابراتی است که در سطح جهان با همدیگر پیوسته و مرتبطاند .واژۀ فضای

مجازی را نخستینبار و یلیام گیبسن 2،نو یسندۀ داستان علمی تخیلی ،در کتاب نورومنسر 3در سال  1984بهکار برد (السان ،1399 ،ص .)17

دنیای تخیلی دیروز امروزه به واقعیتی بدل شده است که برای بسیاری از مفاهیم و موجودیهای فیز یکی معادل مجازی دارد :کتابخانه،
فروشگاه ،اتاق گفتوگو و دیدوبازدید ،ارسال و دریافت و اشتراک ،چاپ و نشر ،گردشگری ،کاریابی وحتی تقلب و سوءاستفاده و کالهبرداری.
این فضا ،که بخش جداییناپذیر زندگی انسانها شده است ،سبک زندگی خانوادگی اعضای خانواده بهو یژه کودکان را تغییر داده است
(.)Rheingold, 1993, p.231
پیامدهای اینترنت و فضای مجازی برای کودکان ،در کنار مزایا ،خطرهای احتمالی را بههمراه خواهد داشت( .عاملی ،1396 ،ص .)122
تأکید رو بهرشد روابط عاشقانه ،ازدواج زودهنگام ،کاهش اقتدار والدین ،فرزندمحوری و بلوغ زودرس از مضرات فضای مجازی ،و پرورش
ارتباطات بیشتر و دسترسی بهتر به آموزش و تشو یق شناخت و آگاهی جهانی از مزایای فضای مجازی برای کودکان است.

1. Cyber space
2.William Gibson
3. Neuromanser
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 .2-1کودک
خردساالن و کودکان و نوجوانان از نظر سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی شامل کلیۀ افراد کمتر از هجده سال میشوند که در
قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران قرار دارند .این تعریف شامل کودکان مهاجر ،پناهجو و آواره نیز میشود .در پیماننامۀ حقوق کودک نیز،
کودکان تحت حمایت پیماننامه هر انسان دارای هجده سال یا کمتر از هجده سال تعریف شده است .بنابراین تعیین سن در سند یادشده با اسناد
بینالمللی مطابقت دارد (عباسی سرمدی و زنگی اهرمی ،1394 ،ص .)23
همچنین ،مطابق با مادۀ  35قانون تجارت الکترونیک ،اطالعات اعالمی و تأیید اطالعات اعالمی به مصرفکننده باید با دوام ،روشن و
صریح باشد و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم اصل حسننیت در معامالت و ازجمله ضرورت
رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود .بنابراین ،در این دو قانون ،مفهوم کودک با مفهوم کودک در اسناد بینالمللی و کنوانسیون حقوق کودک
سازگاری دارد.

 .2دسترسی کودک به فضای مجازی در مقررات بینالمللی
اگرچه کنوانسیون حقوق کودک همزمان با ایجاده پدیدۀ اینترنت از سوی کشورها در مرحلۀ اجراییشدن قرار گرفت ،در هیچیک از مفاد آن
دسترسی به فضای مجازی برای کودک اشاره نشده است .در حوزۀ حقوق کودک ،سازمان یونسکو در سال  1999برای حمایت از دسترسی به
فضای مجازی وحقوق کودکان نشستهایی تخصصی را برگزار کرد که به یک اعالمیه و طرح اقدام برای حمایت از کودکان در اینترنت انجامید.
همچنین ،یونیسف در گزارش ساالنۀ خود در سال  2017از دولتها خواسته است که حقوق کودکان را در فضای مجازی به رسمیت
بشناسند) .(Unicef, 2017شورای اروپا در سال  2018بخشی از سیاست خود دربارۀ حقوق کودک را به توصیۀ کشورهای عضو در مورد
دستورالعملهای احترام ،محافظت و تحقق حقوق کودک در محیط دیجیتال اختصاص داد .میزان دسترسی به شبکههای اجتماعی و وسایل
ارتباطی مجازی نشان میدهد که کودکان در سنین کمتر تمایل به استفاده از تبلت ،نوتبوک ،رایانه و گوشیهای هوشمند دارند و هرچه سن آنها
بیشتر میشود ،به سمت استفاده از رایانه و گوشیهای هوشمند گرایش مییابند .بنابراین استفاده از رایانه و گوشیهای هوشمند در میان کودکان
شایعتر است (حسینی ،1398 ،ص .)38
عالوهبراین ،اعالمیههایی درخصوص رفتار و عملکرد بخش خصوصی در روابط خود با افراد ازجمله کودکان صادر شده که شامل اصول
حقوق بشری رفتار بخش خصوصی با اشخاص است .اصول راهنمای سازمان ملل متحد درخصوص بنگاههای تجاری و حقوق بشر ،2011

1

اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی برای بنگاههای تجاری اصالحی  ،2011مقررات عمومی اتحادیۀ اروپا دربارۀ حمایت از

دادههای شخص ،2016 2اعالمیۀ سهجانبۀ اصول مرتبط با شرکتهای چندملیتی و سیاست اجتماعی اصالحی  2017به این اشاره میکنند که

بخش خصوصی ،پلتفرمها ،هوش مصنوعی در فعالیتهایشان استانداردها و هنجارهای حقوق بشری را رعایت کنند .همین اسناد اعالمی
غیرالزامآور باعث شده است که شرکتهای بزرگی مثل مایکروسافت بیانیهای حقوق بشری صادر کنند که در آن برنامههای خود در زمینۀ حقوق
بشر و ازجمله حقوق بشر کودکان را اعالم نمایند.

3

مجموعه اقدامات یادشده در طی سالهای گذشته ،چه در بعد بینالمللی و چه در بعد منطقهای ،سبب شد که کمیتۀ حقوق کودک ،که
سازوکار اجرایی کنوانسیون حقوق کودک نیز هست ،نظریۀ تفسیری شمارۀ  25مصوب  2021با موضوع حقوق کودکان در ارتباط با فضای مجازی
را صادر کند و به این موضوع مهم و ضروری بپردازد.

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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نظریۀ تفسیری شمارۀ  25کمیتۀ حقوق کودک مصوب سال  2021که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی با محتوای حق دسترسی
کودکان به فضای مجازی صادر شده است و دو دلیل مهم باال در آن نیز ازجمله دالیل قابلتوجیه برای دسترسی کودکان به فضای دیجیتال آورده
شده است به حقوق کودکان در فضای مجازی اشاره میکند که باید از سوی دولت و خانواده و بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

1

)Committee on the Rights of the Child, 2021).

در ایران نیز ،سند صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی ،پس از سالها بحث و بررسی ،به تأیید شورای عالی فضای مجازی
رسید .این سند که در خردادماه  1400برای ابالغ به دستگاههای دولتی ازجمله آموزشوپرورش منتشر شد برای فراهمسازی فضای مجازی برای
کودکان ،استفادۀ مناسب و پیشگیری از آسیبهای احتمالی آن است .پیش از آن و در سال  1388که قانون جرایم رایانهای به تصو یب رسید،
بحث هرزهنگاری مرتبط با کودکان و نوجوانان در مواد  14و  15آن دیده و به دادگاهها صالحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن
برخورد قضایی نمایند .اما ،ازآنجاکه در این زمینه نقص مقرراتگذاری و سیاستگذاری دیده میشد ،این سند در سال  1395به تصو یب مرکز
ملی فضای مجازی رسید .قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  1399نیز به حمایت از کودک در فضای مجازی پرداخته است.

 .3اصول عمومی دسترسی کودک به فضای مجازی:
در کنوانسیون حقوق کودک ،چهار اصل عمومی مهم ،که عبارت از اصل منع تبعیض (مادۀ  ،)2بهترین منافع کودک (مادۀ  ،)3حق برحیات ،بقا
و رشد (مادۀ  )6و حق بر شنیدهشدن (مادۀ  )12است ،شناسایی شده و تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون حول این چهار اصل عمومی در
گردش است (محمدی و شیخ ،1395 ،ص  .)123در نظریۀ تفسیری شمارۀ  25نیز ،در تمامی حقوق کودکان ،چهار اصل یادشده مدنظر قرار
گرفته است که باید بهصورت و یژه مورد تفقد قرار گیرد.
اصول چهارگانۀ پیماننامۀ حقوق کودک ،یعنی مواد ( 2اصل عدمتبعیض)( 3 ،اصل رعایت مصالح عالیۀ کودکان)( 6 ،اصل حق بر حیات،
رشد و بقا) و ( 12اصل مشارکت کودکان) ،راهبردهایی هستند که اعمال دیگر مواد پیماننامه در حوزۀ محیط دیجیتال باید در پرتو آنها صورت
پذیرد.

 .1-3حق بر منع تبعیض
حق بر منع تبعیض (مادۀ  2پیماننامه) دولتها را متعهد میکند که دسترسی برابر و مؤثر همۀ کودکان را ،بدون مالحظۀ نژاد ،رنگ ،مذهب،
زبان ،عقاید سیاسی ،ملیت ،خاستگاههای قومی و اجتماعی ،توانایی مالی ،ناتوانی جسمانی و سایر وضعیتها ،به محیط دیجیتال تضمین کنند.
در همین راستا دولتها متعهدند تمامی تمهیدات الزم را بهکار گیرند تا هیچ کودکی بهصورت معنادار از محیط دیجیتال محروم نماند .درنتیجه،
دولتها باید دسترسی رایگان و امن کودکان به محیط دیجیتال در مکانهای عمومی اختصاصیافته به این کار را فراهم کنند و سیاستگذاری و
سرمایهگذاریهای خود را بهگونهای تنظیم کنند که دسترسی ارزان و برابر و استفادۀ معقول همۀ کودکان از محیط دیجیتال در بسترهای آموزشی
و خانه فراهم شود .همچنین ،درخصوص استفاده از فضای مجازی ،باید به کودکان آموزشهای فراگیر داده شود .در بخش ه سند صیانت از
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ،آموزش سواد فضای مجازی به کودکان در زمرۀ وظایف وزارت آموزشوپرورش و سازمان صداوسیمای

جمهوری اسالمی گذارده شده است 2.کودکان ممکن است بهعلت محرومبودن استفاده از فناوریها و خدمات دیجیتالی یا دریافت ارتباطات

مبتنی بر تنفر نژادی یا مذهبی یا برخورد ناعادالنه با استفاده از این فناوریها مورد تبعیض قرار گیرند .همچنین ،فرایندهای خودکار که به فیلترکردن
اطالعات ،پروفایل یا تصمیمگیریهای کودکان منجر میشود یا مبتنی بر دادههای مغرضانه ،جزئی یا ناعادالنۀ مربوط به کودک باشد از اشکال

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

 .2اطالعرسانی و آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا ،خدمات موجود در محیط فضای مجازی صیانتشده و نحوۀ استفاده از امکانات تعیینشده در این محیط توسط سازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی ،وزارت آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات و ّفناوری اطالعات است
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دیگر تبعیض است .کمیتۀ حقوق کودک از کشورهای عضو میخواهد که اقدامات پیشگیرانهای را برای جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت،
ناتوانی ،زمینۀ اقتصادی ،منشأ قومی یا ملی ،زبان یا هر علت دیگر و تبعیض علیه کودکان اقلیت و بومی ،پناهجو یان و پناهندگان انجام دهند.
کودکان مهاجر ،کودکان همجنسگرا ،کودکانی که قربانی و بازماندۀ قاچاق یا استثمار جنسیاند ،کودکان تحت مراقبت جایگز ین ،کودکان محروم
از آزادی و کودکان در سایر موقعیتهای آسیبپذیر در برخورداری و دسترسی به فضای مجازی نسبت به کودکان دیگر دارای تبعیض بیشتری
هستند .برای رفع شکاف دیجیتالی مربوط به جنسیت در دختران و اطمینان از توجه و یژه به دسترسی ،سواد دیجیتالی ،حفظ حریم خصوصی و
ایمنی آنالین اقدامات خاص و ویژهای الزم است .درکشورهای توسعهیافته ،قانونگذاری در زمینۀ ممنوعیت اخذ تصمیمات و تصو یب قوانینی
برای نظارت وشفافیت موجب میشود از جمعآوری و نگهداری اطالعات و دادههای غلط که به بازتولید انواع تبعیضهای یادشده منجر میشود
جلوگیری شود (.)Sahoo, 2016

 .2-3اصل رعایت مصالح عالی کودک:
اصل رعایت مصالح عالی کودکان (مادۀ  3پیماننامه) مفهومی پو یا و نیازمند ارزیابی درست در هر زمینه است .اهمیت این اصل کمیتۀ حقوق
کودک را بر آن داشت تا در سال  2013مبادرت به نگارش نظریۀ تفسیری شمارۀ  14نماید (روشن و حمدی ،1398 ،ص  .)17محیط دیجیتال
از ابتدا برای کودکان طراحی نشده بود ،بااینحال امروزه این بستر در زندگی کودکان نقش بسیار مهمی دارد .دولتها باید تضمین کنند که در
تقنین ،طراحی ،مدیریت ،ارائه و استفاده از محیط دیجیتال مصالح عالیۀ کودکان را باالترین اولو یت خود قرار دهند .دولتها باید همچنین
نهادهای ملی و محلی حوزۀ کودکان را در تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال درگیر کنند .در راستای اعمال اصل رعایت مصالح عالیۀ
کودکان باید به حق کودکان بر جستوجو و دریافت و ارسال اطالعات ،حق بر حمایت در مقابل آسیبها و حق بر احترام به دیدگاهها توجه و
تضمین کرد که در پایش مصالح عالیۀ کودکان شفافیت وجود دارد .در چگونگی استفادۀ کودک از فضای مجازی باید منفعت بیشتر کودک را
بهنسبت مضرات دسترسی آن درنظر گرفت .مادۀ  40قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز به رعایت مصلحت و غبطۀ کودک اشاره دارد 1.برای

مثال ،در انتشار تصاو یر کودکان در فضای مجازی توسط والدین و سرپرستان قانونی باید مصلحت و منفعت کودک از لحاظ سالمت جسمی و
روانی مدنظر قرار گیرد .این مصلحت بهصورت کلی و حتی دربرگیرندۀ مصلحت کودک در سنین باالتر و بزرگی نیز هست .همچنین ،محیط
دیجیتال شامل مشاغلی است که از نظر مالی به پردازش دادههای شخصی برای هدف قراردادن محتوای درآمدزا یا پرداختشده متکی هستند و
چنین فرایندهایی عمدا و ناخواسته بر روی تجربههای دیجیتالی کودکان تأثیر میگذارد .بسیاری از این فرایندها شامل چندین شریک تجاری،
ایجاد زنجیرۀ تأمین فعالیت تجاری و پردازش دادههای شخصی است که ممکن است به نقض یا سوءاستفاده از حقوق کودکان منجر شود.
بنابراین ،کشورهای عضو باید هنگام تنظیم تبلیغات و بازاریابی برای کودکان و دسترسی به آنها ،منافع کودک را مورد توجه اصلی قرار دهند.
حمایت مالی ،قراردادن محصول و سایر اشکال محتوای تجاری باید بهوضوح از سایر مطالب متمایز شود و نباید کلیشههای جنسیتی یا نژادی را
تداوم بخشد (The Swedish Authority for Privacy Protection 2021, p.6 ).

 .3-3اصل حیات ،بقا و رشد
فرصتهای محیط دیجیتال نقش بسیار مهمی در حیات ،رشد و بقای کودکان (مادۀ  6پیماننامه) بهو یژه در بحرانها ایفا میکند .حق بر حیات،
رشد و بقای کودکان بهمنزلۀ یکی از اصول اساسی حقوق کودک از چنان اهمیتی برخوردار است که کمیتۀ حقوق کودک در سال  2013مبادرت
به تنظیم نظریۀ تفسیری شمارۀ  15حق برسالمت کودک نمود .دولتها موظفاند تمهیدات الزم را بهکار گیرند و از حق کودکان بر حیات ،رشد
و بقا در هر زمان و هر مکان بهطور عام و در محیط دیجیتال بهطور خاص حمایت کنند .مخاطرات احتمالی محیط دیجیتال برای کودکان شامل
 .1مرجع قضایي ميتواند ،با درنظرگرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان ،انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتي دربارۀ وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی یا والدین ،اولیا و یا
سرپرستان قانونی او ،وضع خانوادگی و محیط سکونت ،اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعي بهزیستي محول کند.
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این موارد است :محتوای خشن و جنسی ،خشونت سایبری و آزار و اذیت ،قماربازی ،بهرهکشی جنسی و سوءرفتار و خودکشی یا اعمال کشنده
توسط بزهکاران و گروههای مسلح تروریستی یا افراطی .همچنین ،اعتیاد کودکان به فضای مجازی که برای رشد و سالمت کودک مضر است
موجب شده تا دولتها درجهت کنترل اعتیاد دیجیتال گامهایی را بردارند و از طریق شنیدن نظر کودکان ،این خطرها را شناسایی کنند .فناوریهای
دیجیتال نباید جایگز ین روابط و تعامالت اجتماعی کودکان با دیگران شود .سالهای نخستین زندگی کودکان در رشد شناختی ،احساسی و
اجتماعی کودکان بسیار مهم است و دولتها مکلفاند آثار فناوریهای دیجیتال در این دوران را با دقت رصد کنند .در همین راستا ،دولتها
باید روش درست استفاده از دستگاههای دیجیتال را به والدین ،سرپرستان قانونی ،مربیان ،آموزگاران و دیگر دستاندرکاران مرتبط با کودکان

آموزش دهند 1.در مواد  3و  10قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر آزارهای جنسی ،بهرهکشی جنسی و

سوءاستفاده از کودکان پرداخته شده است .اقدامات یادشده در فضای مجازی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جرمانگاری شده و
عالوهبرآن ،در کمک و حمایت از کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز در همین قانون مورد اشاره قرار گرفته است .در قسمت د سند صیانت از حقوق
کودکان ،توسعۀ نظام خدمات مشاوره و مددکاری ،راهاندازی خط تماس مشاورۀ برخط (آنالین) برای کمک به خانوادهها ،خردساالن ،کودکان و
نوجوانان در معرض خطر فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است .به راهاندازی خط تماس اضطراری برای حمایت از کودکان علیه جرایم
سایبری نیز در این بخش اشاره شده است.

 .4-3اصل شنیدهشدن و مشارکت کودکان در فضای مجازی:
در راستای تحقق اصل مشارکت کودکان (مادۀ  12پیماننامه) و در پرتو نظریۀ تفسیری شمارۀ  )2009( 12در مورد حق کودک بر شنیدهشدن،
استفاده از فناوریهای دیجیتال به مشارکت کودکان در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی کمک میکند .در نتیجه دولتها مکلفاند کودکان را با
استفاده از محیط دیجیتال برای بیان نظرهای خود آگاه سازند ،دسترسی آنان به این محیط را تسهیل کنند و مشارکت کودکان در تحقق حقوق خود
بهطور فردی و گروهی را پشتیبانی کنند .دولتها در زمان تقنین ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،ارائۀ خدمات و آموزش در زمینۀ حقوق کودکان و
محیط دیجیتال باید به نیازها و نظرهای کودکان توجه و آنها را بهطور مقتضی اعمال کنند .کشورهای عضو تشو یق میشوند تا از محیط دیجیتال
برای مشاوره با کودکان در مورد اقدامات قانونی ،اداری و سایر اقدامات اطمینان یابند و مطمئن شوند که نظر آنان بهطور جدی مورد توجه قرار
میگیرد و مشارکت کودکان به نظارت بیرو یه یا جمعآوری دادهها منجر نمیشود که حق آنان را نقض میکند .حریم خصوصی ،آزادی اندیشه و
عقیدۀ کودکان باید مورد احترام قرار گیرد و فرایندهای مشاورهای شامل کودکانی است که دسترسی به فناوری یا مهارتهای استفاده از آن را
ندارند .حق بر شنیدهشدن کودکان در فضای مجازی بهصورت مستقیم در سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی آورده نشده و با
نظریۀ تفسیری کمیتۀ حقوق کودک متفاوت است .در بند ج این سند از بهکارگیری نوجوانان مستعد و خالق برای تولید محتوا و توسعۀ خدمات
مفید و سازنده صحبت شده است.
فرصتهای موجود برای تحقق حقوق کودکان و حمایت از آنان در محیط دیجیتال مستلزم تمهیدات گستردۀ تقنینی ،اداری و احتیاطی

برای حق بر شنیدهشدن کودکان است 2.دولتها باید مقررات داخلی خود را مرور کنند و در صورت نیاز به بهروزرسانی یا تقنین مطابق با حقوق
مصرح در پیماننامۀ حقوق کودک و پروتکلهای اختیاری (پروتکل درخصوص فروش ،فحشا و هرزهنگاری کودکان و پروتکل درخصوص
بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه) مبادرت ورزند .تنقیح مقررات داخلی با توجه به اسناد پیشگفته بهمنظور تضمین حقوق کودکان در
محیط دیجیتال است .از طرف دیگر ،حمایت برخط از کودکان باید با راهبردها و سیاستگذاریهای جامع دولتها همگام شود .درنتیجه
دولتها مکلفاند نیازهای کودکان کمتر برخوردار یا در معرض خطر را برآورده سازند و در صورت لزوم اطالعات مناسب را در اختیار این دسته
 .1نظریۀ تفسیری شمارۀ  ،25کمیتۀ حقوق کودک ،2020،پاراگراف،14ص3
 .2نظریۀ تفسیری شمارۀ  ،25کمیتۀ حقوق کودک ،2021 ،پاراگراف  ،27ص 5
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از کودکان قرار دهند .همچنین ،بهمنظور هماهنگی میانبخشی و افزایش بهرهوری ،دولتها باید نهادی را مأمور هماهنگکردن سیاستگذاریها
و برنامهریزیهای دولتی کنند .طبیعی است دولتها وظیفه دارند برای تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال به تخصیص منابع انسانی و مالی
در این حوزه مبادرت ورزند ،زیرا اثرگذاری تقنینی ،سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزه مستلزم پوشش حداکثری کودکان است .از دیگر
تکالیف مهم دولتها در تحقق حقوق کودکان در محیط دیجیتال ،جمعآوری داده و پژوهش است .دادهها و پژوهشهای بهروز برای فهم آثار
محیط دیجیتال بر کودکان و ارزیابی اثربخشی مداخالت دولتی بسیار اهمیت دارد .نهادهای حقوق بشری ملی ،مانند مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک و وزارت دادگستری ،موظفاند وضعیت حقوق کودکان در محیط دیجیتال را پایش کنند و شکایات کودکان دربارۀ نقض حقوقشان
را دریافت و بررسی کنند .همچنین ،در صورت وجود دیگر نهادهای پایش مستقل ،نهادهای حقوق بشری ملی موظفاند با این نهادها همکاری
کنند (زارعی و همکاران ،1399 ،ص .)14

 .4حقوق و آزادیهای مدنی کودک در فضای مجازی
 .1-4حق دسترسی به آزادی بیان ،اطالعات و آزادی ابراز عقیده
برطبق مادۀ  17کنوانسیون حقوق کودک ،هر کودکی حق دسترسی نامحدود و برابر به فضای مجازی را بدون توجه به نژاد ،جنسیت ،دین و مذهب

و عقاید سیاسی دارد 1.آزادی بیان در کودکان شامل آزادی جستوجو ،دریافت و انتقال محتوا است .برای کودکانی که در شرایط محروم یا
آسیبپذیر قرار دارند ،تعامل تسهیلشده با فناوری برای بهاشتراکگذاری تجربیاتشان به آنان در ابراز وضعیت آسیبپذیری کمک میکند.

هرگونه محدودیت در حق بیان کودکان در محیط دیجیتال ،مانند فیلترها ،ازجمله اقدامات ایمنی ،باید قانونی و الزم و متناسب باشد .منطق
چنین محدودیتهایی باید شفاف باشد و با زبان مناسب سن برای کودکان ابالغ شود .کشورهای متعهد باید اطالعات و فرصتهای آموزشی
دربارۀ نحوۀ استفادۀ موثر از این حق ،بهو یژه نحوۀ ایجاد و بهاشتراکگذاری ایمن محتوای دیجیتال ،با رعایت حقوق و حیثیت دیگران و نقض

قوانین ،مانند قوانین مربوط به تحریک ،نفرت و خشونت ،به کودکان ارائه دهند 2.وقتي کودکان دیدگاهها و نظرهای سیاسی خود یا دیگران را در

فضای مجازی ابراز ميکنند ،ممکن است انتقاد ،خصومت ،تهدید یا مجازات را به دنبال داشته باشد .کشورها باید از کودکان در برابر حملههای
سایبری و تهدیدها ،سانسور ،نقض دادهها و نظارت دیجیتالی محافظت کنند .کودکان نباید بهعلت ابراز عقاید در محیط دیجیتال تحت پیگرد
قانونی قرار گیرند ،مگر اینکه محدودیتهای مقرر در قانون کیفری را که با مادۀ  313کنوانسیون سازگار است نقض کنند .همچنین ،کشورهای

متعهد باید اطمینان یابند که کودکان بهعلت مذهب یا عقایدشان مجازات نمیشوند یا فرصتهای آیندۀ آنها بههیچوجه محدود نمیشود.
استفاده از حق کودکان برای نشاندادن دین یا عقایدشان در فضای مجازی ممکن است فقط محدودیتهای قانونی ،الزم و متناسب داشته باشد.

 .5حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کودک در فضای مجازی
 .1-5حق بر آموزش و تحصیل
فضای مجازی دسترسی کودکان به آموزش فراگیر با کیفیت باال ازجمله منابع قابلاعتماد برای یادگیری رسمی ،و غیررسمی و مستقالنه را تا حد
زیادی امکانپذیر و تقو یت میکند .همچنین ،استفاده از فناوریهای دیجیتال تعامل بین معلم و دانشآموز و بین فراگیران را تقو یت میکند.
اهمیت فناوریهای دیجیتالی در بهبود دسترسی به آموزش و حمایت از یادگیری و مشارکت آنها در فعالیتهای فوقبرنامه امری برجسته است.
 .1کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانههای گروهی واقفاند و دسترسی کودک را به اطالعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بینالمللی خصوصا مواردی را که مربوط به اعتالی
رفاه اجتماعی ،معنوی یا اخالقی و بهداشت جسمی و روحی وی میشود تضمین میکنند.
2. Case- law of the European Court of Human rights, Council of Europe & Human rights Court, 2015

 .3کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده است و این حق شامل آزادی جستوجو ،دریافت و رساندن اطالعات و عقاید از هرنوع است .اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیتهای ویژهای
باشد ،ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است و ضرورت دارد.
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کشورهای متعهد باید از مؤسسات آموزشی و فرهنگی مانند کتابخانهها و موزهها برای امکان دسترسی کودکان به منابع گوناگون یادگیری
در آموزش فضای مجازی حمایت کنند ،ازجمله منابع بومی و منابع به زبانهایی که کودکان میفهمند .این منابع و دیگر منابع ارزشمند از
مشارکت کودکان با اقدامات خالقانه ،مدنی و فرهنگی خود حمایت میکنند و آنها را قادر به یادگیری آنالین و دائمی میکنند.
کشورهای متعهد باید بهطور عادالنه بر زیرساختهای فناوری در مدارس و دیگر مکانهای یادگیری سرمایهگذاری کنند تا از
دردسترسبودن و مقرونبهصرفه بودن تعداد کافی رایانه ،پهنای باند با کیفیت باال و پرسرعت و منبع پایدار برق ،آموزش معلمان درخصوص
استفاده از فناوریهای آموزشی دیجیتال ،دسترسی و نگهداری بهموقع فناوریهای مدرسه اطمینان یابند .همچنین باید از ایجاد و انتشار منابع
آموزشی دیجیتالی متنوع و با کیفیت به زبانهایی که کودکان میفهمند حمایت کنند و اطمینان یابند که نابرابریهای موجود ،مانند مواردی که
دختران تجربه میکنند ،تشدید نمیشود .کشورهای متعهد باید مطمئن شوند که استفاده از فناوریهای دیجیتال آموزش حضوری را خدشهدار
نمیکند و برای اهداف آموزشی توجیهپذیر است.
برای کودکانی که حضور فیز یکی در مدرسه ندارند یا برای کسانی که در مناطق دورافتاده یا در موقعیتهای محروم یا آسیبپذیر زندگی
میکنند ،فناوریهای آموزشی دیجیتال دسترسی به آموزش از راه دور با تلفن همراه را امکانپذیر میکند .همچنین محصوالت و خدمات آموزش
دیجیتال باعث ایجاد یا تشدید نابرابری در دسترسی کودکان به خدمات آموزشی حضوری نمیشود.

1

 .2-5حق بر تفریح ،بازی و تعامالت
محیط دیجیتال باعث افزایش حق کودکان در فرهنگ و اوقات فراغت و بازی میشود که برای رفاه و رشد آنان ضروری است .کودکان در هر سنی
از طریق درگیرشدن با طیف گستردهای از محصوالت و خدمات دیجیتال ،به انتخاب خود ،لذت و عالقه و آرامش را تجربه کردهاند ،اما نگراناند
که ممکن است بزرگساالن اهمیت بازی دیجیتال و نحوۀ اشتراک آن را درک نکنند.
اشکال دیجیتالی فرهنگ و تفریح و بازی باید از کودکان حمایت کند و به آنان سود برساند و هو یتهای مختلف کودکان ،بهو یژه هو یت
فرهنگی ،زبانها و میراث فرهنگی آنان را بازتاب و ارتقا دهد .آنها میتوانند مهارتهای اجتماعی ،یادگیری ،بیان ،فعالیتهای خالقانۀ کودکان
مانند موسیقی و هنر و احساس تعلق و فرهنگ مشترک کودکان را تسهیل کنند .مشارکت در زندگی فرهنگی آنالین به خالقیت ،هو یت ،انسجام
اجتماعی و تنوع فرهنگی کمک میکند .کشورهای طرف باید اطمینان حاصل یابند که کودکان این فرصت را دارند که از اوقات فراغت خود برای
آزمایش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،ابراز وجود و شرکت در زندگی فرهنگی بهصورت آنالین استفاده کنند.
کشورهای متعهد باید مراقبت کنند و در صورت لزوم با عرضهکنندگان خدمات دیجیتال همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که در اوقات
فراغت کودکان ،فناوریها و خدمات دیجیتالی درنظر گرفتهشده که قابل دسترسی برای کودکان است یا بر آنان تأثیر دارد ،توزیع و به روشهایی
استفاده میشود که فرصتهای کودکان برای ارتقای فرهنگ ،تفریح و بازی را افزایش میدهد .این میتواند شامل تشو یق نوآوری در بازی دیجیتال
و فعالیتهای مربوط به آن باشد که از استقالل و رشد شخصی و لذتبردن کودکان پشتیبانی میکند.

2

کشورهای متعهد باید اطمینان یابند که ارتقای فرصتهای فرهنگی ،اوقات فراغت و بازی در محیط دیجیتال با ارائۀ گز ینههای جذاب در
مکانهای فیز یکی محل زندگی کودکان تعادل دارد .بهو یژه در سالهای اولیه ،کودکان عمدتا از طریق بازی ،شامل حرکت بدنی و تعامل مستقیم
رودررو با سایر افراد ،به زبان ،هماهنگی ،مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی دست مییابند .برای کودکان بزرگتر ،بازی و تفریحاتی که
شامل فعالیتهای بدنی ،ورزشهای گروهی و سایر فعالیتهای تفریحی در فضای باز است ،سالمتی و همچنین مهارتهای عملکردی و
اجتماعی را فراهم میکند.

3

 .1نظریۀ تفسیری شمارۀ  ،25کمیتۀ حقوق کودک ،2021 ،پاراگراف  99تا 104ص 17
 .2نظریۀ تفسیری حقوق کودک ،شمارۀ  ،25کمیتۀ حقوق کودک ،2021 ،پاراگراف 106تا  ،111ص 18
 .3نظریۀ تفسیری شمارۀ  25کمیتۀ حقوق کودک ،2021 ،پاراگراف ،106ص 17
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 .6حمایت از کودک در فضای مجازی
 .1-6حفظ حریم خصوصی و پردازش دادهها
حفظ حریم خصوصی برای کرامت انسانی و امنیت کودکان و استفاده از حقوق آنان حیاتی است .مادۀ  16پیماننامۀ حقوق کودک بهطور خاص
به حریم خصوصی کودک اشاره کرده است .امروزه بهطور گستردهای شاهد پخش عکسها و تصاو یر کودکان در هر شرایطی هستیم .بهنظر
میرسد هیچ فردی راضی به انتشار شخصیترین قسمتهای زندگی خود نباشد وکودکان نیز ممکن است در آینده به این نتیجه برسند.
در راهنمـای حریـم خصوصـی آنالیـن کـودکان نیز که در سـال  2018از سـوی یونیسـف بـه انتشـار رسـید ،بـه چهـار شـیوۀ نقض
حریـم خصوصـی کودکان اشـاره شـده اسـت« :حریـم خصوصـی فیز یکـی کـودکان توسـط فناوریهایی کـه تصاو یر و رفتـار و موقعیـت آنالین
آنان را ردیابـی میکند ،حریـم خصوصـی ارتباطـی بـا رصـد پسـتها و مکالمـات و پیامهـای آنان توسـط دولـت یا سـایر کنشـگران ،حریم
خصوصـی اطالعاتی آنان بـا جمـعآوری ،نگهداری و پـردازش دادههای شـخصی و حریـم خصوصـی تصمیمگیـری ایشـان توسـط ابزارهایـی
که دسترسـی بـه مطالعات سـودمند را محدود میکند در معرض تهدید قرار میگیرد» ).(unicef, 2018, p.18

حق بر دادههای شخصی که بهمنزلۀ حق و یژهای از سوی مراجع اروپایی به رسمیت شناخته شده است با حق برحریم خصوصی تفاوت
دارد .در حریم خصوصی ،شخص اطالعات خود را کنترل میکند ولی دادههای شخصی به علت وابستهبودن به اقتصاد و تجارت دیجیتال باید
جریان آزاد داشته باشد و نمیشود کنترل آن را برخالف حریم خصوصی به فرد داد؛ اما باید از شخص در برابر پردازش دادهها حمایت کرد .در
نظام حقوق بشر ،تصریح خاصی به حمایت از دادههای شخصی نشده است و فقط در برخی از مراجع حقوق بشری مثل دیوان اروپایی حقوق
بشر با تفسیر ،برخی مفاهیم از حریم خصوصی به دادههای شخص سرایت داده شده است .سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ
اروپا نیز در این خصوص تدو ین شده است (قناد و شریف ،1400 ،ص  .)2بنابراین طبعا باید از پردازش دادههای شخصی کودکان برای ارائۀ
مزایای آموزشی ،بهداشتی و سایر مزایا حمایت شود .دادهها ممکن است شامل اطالعاتی دربارۀ هو یت کودکان ،فعالیتها ،مکان ،ارتباطات،
احساسات ،سالمتی و روابط باشد (فرامرزیانی و همکاران ،1400 ،ص  .)15ترکیبی خاص از دادههای شخصی ،ازجمله دادههای زیستسنجی
(بیومتریک) ،کودک را بهطور منحصربهفرد شناسایی میکند .اقدامات دیجیتالی مانند پردازش خودکار دادهها ،ایجاد پروفایل ،هدفگیری
رفتاری ،تأیید هو یت اجباری ،فیلترکردن اطالعات و نظارت گسترده درحال تبدیلشدن به روال است .چنین شیوههایی ممکن است به دخالت
خودسرانه یا غیرقانونی در حق حریم خصوصی کودکان منجر شود .این اقدامات ممکن است عواقب نامطلوبی برای کودکان داشته باشد که
زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد .در مواردی که رضایت برای پردازش دادههای کودک درنظر گرفته میشود ،کشورهای طرف باید اطمینان یابند
که رضایت توسط کودک یا والدین یا مراقبتکننده ،مطابق با سن کودک و ظرفیت تکاملیافته ،صورت میگیرد و پیش از پردازش دادهها گرفته
شده است .در صورتی که رضایت خود کودک کافی نباشد و رضایت والدین برای پردازش اطالعات شخصی کودک الزم باشد ،کشورهای طرف
باید از سازمانهایی که این اطالعات را پردازش میکنند تأیید بگیرند که رضایت از سوی والدین یا سرپرست کودک گرفته شده است ( Malgieri

.)& Custers, 2018
کشورهای متعهد باید اطمینان یابند که کودکان و والدین یا سرپرستانشان میتوانند بهراحتی به دادههای ذخیرهشده دسترسی داشته باشند،
دادههایی را که نادرست یا منسوخ شده است اصالح کنند و دادههایی را که بهطور غیرقانونی یا غیرضروری توسط مقامات دولتی ،اشخاص
خصوصی یا ارگانهای دیگر ذخیره شده است ،با رعایت محدودیتهای منطقی و قانونی ،حذف کنند.
تهدیدات به حریم خصوصی کودکان ممکن است مانند سرقت هو یت باشد .تهدیدها همچنین ممکن است به علت فعالیتهای خود
کودکان و فعالیتهای اعضای خانواده ،همساالن یا دیگران ایجاد شود؛ برای مثال ،والدینی که عکسهای کودک را بهصورت آنالین به اشتراک
میگذارند یا غریبهای که اطالعات مربوط به کودک را به اشتراک میگذارد (احمدلو ،1392 ،ص .)25
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دخالت در حریم خصوصی کودک فقط در صورتی مجاز است که نه خودسرانه باشد و نه غیرقانونی .بنابراین هرگونه دخالت را باید قانون
پیشبینی کند و هدف آن خدمت به یک هدف مشروع ،حفظ اصل به حداقل رساندن دادهها ،متناسب و طراحیشده برای رعایت مصلحت
کودک باشد .بنابراین ممکن است والدین برای حفظ مصلحت کودک حریم خصوصی کودک را نقض کنند که برطبق نظریۀ تفسیری باید مطابق
با قانون باشد (.)Baruh et al., 2017, pp. 27-28
قوانین و اقدامات مربوط به حفظ حریم خصوصی و حفاظت از دادهها نباید خودسرانه سایر حقوق کودکان مانند حق آزادی بیان یا حمایت
از آنان را محدود کند .کشورهای طرف باید اطمینان یابند که قانون محافظت از دادهها به حریم خصوصی کودکان و دادههای شخصی آنان در
رابطه با محیط دیجیتال احترام میگذارد .از طریق نوآوری مداوم فناوری ،دامنۀ محیط دیجیتال درحال گسترش است و خدمات و محصوالت
بیشتری مانند لباس و اسباببازی را دربر میگیرد .در تنظیماتی که کودکان از طریق استفاده از حسگرهای جاسازیشده به سیستمهای خودکار
متصل میشوند ،کشورهای متعهد باید مطمئن شوند که محصوالت و خدماتی که به چنین محیطهایی کمک میکنند تحت حفاظت قوی از
دادهها و سایر مقررات و استانداردهای حریم خصوصی قرار دارند؛ همانند تنظیمات عمومی در خیابانها ،مدارس ،کتابخانهها ،اماکن ورزشی
و تفریحی و اماکن تجاری ازجمله مغازهها و سینماها و خانه (شریعتی و همکاران ،1400 ،ص .)5

 .2-6حمایت از کودکان در برابر خشونت فضای مجازی
محیط دیجیتال ،با تسهیل شرایطی که کودکان خشونت را تجربه میکنند یا ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند تا به خود یا دیگران آسیب
برسانند ،ممکن است راههای جدیدی را برای ارتکاب خشونت علیه کودکان باز کند .با توجه به اینکه کودکان در این شرایط وقت بیشتری را در
سیستمعاملهای مجازی میگذرانند ،ممکن است بحرانهایی از قبیل بیماریهای همهگیر به افزایش خطر صدمه در اینترنت منجر شود.
بزهکاران جنسی ممکن است از فناوریهای دیجیتال برای درخواست از کودکان برای اهداف جنسی و مشارکت در آزار جنسی کودکان
بهصورت آنالین استفاده کنند؛ برای مثال ،با پخش مستقیم فیلم و تولید و توزیع محتواها ازآنان سوءاستفادۀ جنسی یا اخاذی کنند (جایشانکار،
 ،1394ص  .)9اشکال خشونت تسهیلشدۀ دیجیتالی و استثمار جنسی و سوءاستفاده ممکن است در چرخۀ اعتماد کودک ،توسط خانواده یا
دوستان یا برای بزرگساالن انجام شود؛ ایجاد یا بهاشتراکگذاری متن یا تصاو یر جنسی ،مانند محتوای خودتولیدشده با درخواست یا اجبار ،و
ارتقای رفتارهای خودآزاری مانند آسیبزدن و خودکشی که کشورهای متعهد باید تا حد امکان رو یکردهای عدالت پیشگیرانه ،محافظتی و
ترمیمی را برای کودکان درگیر دنبال کنند .بیتوجهی یا بدرفتاری ،قاچاق کودکان ،خشونت مبتنی بر جنسیت ،تجاوز سایبری و جنگ اطالعاتی
از مواردی است که به خشونت علیه کودکان در فضای مجازی منجر میشود (جعفری و پارسا ،1398 ،ص .)76
محیط دیجیتال ممکن است راههای جدیدی را برای گروههای غیردولتی ،ازجمله گروههای مسلحی که تروریست یا افراطی معرفی شدهاند،
برای استخدام و سوءاستفاده از کودکان برای درگیری یا مشارکت در خشونت باز کند .کشورهای متعهد باید اطمینان یابند که در قانون ،جذب

کودکان توسط گروههای افراطی تروریست یا خشن منع شده است .همچنین ،بر اساس مادۀ  4میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1و در شرایط بحرانی
یادشده میتوان حق دسترسی به اینترنت و فضای مجازی را برای کودکان بنا به شرایطی تعلیق کرد و عالوهبرمحدودیتهای یادشده در این مقاله

از تعلیق نیز استفاده کرد .همچنین ،با توجه به مادۀ  19میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 2،میشود محدودیتهایی را در برخورداری از
آزادی بیان و بهتبع آن حق دسترسی به فضای مجازی برای کودکان ایجاد کرد .بنابراین ،برای حفظ اخالق و سالمت عمومی کودکان و جلوگیری
از آسیبها ،بر اساس قوانین میشود محدودیتهایی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کرد .تفکیک و طبقهبندی دسترسی بر اساس
سن به دسترسی تا نه سال ،تا سال تا سن بلوغ و بعد از بلوغ تا 18سالگی همانند تقسیمبندی سن مسئولیت کیفری مقرر در قانون مجازات اسالمی
 .1تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق ؛میتوانند تدابیری خارج از الزمات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب میکند اتخاذ نمایند
 .2اعمال حقوق مذکور در بند  2این ماده ( )19مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل
ضرورت داشته باشد :احترام حقوق یا حیثیت دیگران،حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومی.
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یا شبیه به آن بر اساس ارزشهای اسالمی و فرهنگی جای خالی در سند صیانت از حقوق کودک و نوجوان را دارد .با کودکانی که در این زمینه به
جرایم جنایی متهم میشوند باید در درجۀ اول بهمثابۀ قربانی رفتار شود و در صورت ارتکاب جرم از سوی کودکان عدالت ترمیمی و دادرسی
عادالنه باید صورت گیرد .در قسمت حمایت و مراقبت سند صیانت از حقوق کودک درفضای مجازی ،راهاندازی خط تماس اضطراری و یژۀ
جرایم علیه خردساالن ،کودکان و نوجوانان و دریافت گزارشها برای مداخله ،پیشگیری ،و تعقیب و حمایت از افراد آسیبدیده و همینطور
تقو یت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوۀ قضائیه موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تالش برای شناسایی خدمات و محتوای
ناهنجار در فضای مجازی و پیشگیری و مقابله بر عهدۀ سازوکارهای دولتی گذاشته شده است .همچنین ،در بخش سیاستهای کالن ،سند
مراقبت روانی و اجتماعی از خردساالن ،کودکان و نوجوانان در برابر آسیبهای ناشی از فضای مجازی بهخصوص افراد در معرض خطر و
آسیبدیده مد نظر قرار گرفته شده است .بر اساس اسناد بینالمللی ،افراد در معرض خطر و آسیبدیده معلوالن ،پناهندگان ،کودکان مهاجر،

کودکان در موقعیت خیابان هستند 1.در قانون جرایم رایانهای مصوب سال  ،1388بهصورت کلی از جرایم ارتکابی صحبت شده است و نامی از
کودکان برده نشده است .همچنین ،قانون تجارت الکترونیک فاقد مادهای است که مستقیم و مستقل ناظر به حقوق کودکان باشد و فقط در مادۀ

 58به موضوع دادهپیامهای شخصی پرداخته و قائل به تفکیک در حمایت از داده شده است.

2

نتیجهگیری
با وجود تفاوتهای کم بین قوانین ایران و اسناد بینالمللی در این زمینه ،قوانین ایران دسترسی به فضای مجازی را برای کودک مطابق با
استانداردهای بینالمللی به رسمیت نشناخته است .در قوانین و مقررات مصوب موجود اعتقاد و الزام به این حق به رسمیت شناخته نشده است
و فقط در سند صیانت کودک و نوجوان در فضای مجازی که الزام قانونی ندارد غیرمستقیم به این حق اشاره شده است .ادبیات سند حقمحور
نیست و از منظر موازین حقوقی نیازمند شرح و بسط است .در این سند وظایفی برعهدۀ مراجع رسمی و بخش خصوصی قرار گرفته است که تا
اجرایی نشود نمیشود پیامدهای آن را دقیقا ارزیابی کرد .قوانین حمایتی نیز بهصورت مجزا و تخصصی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان
در فضای مجازی تصو یب نشده است و در قوانین جزایی مثل قانون مجازات اسالمی و قانون جرایم یارانهای ،بدون نامبردن از کودک ،و قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  1399مواردی بهصورت کلی به سوءرفتارها و خشونتهای جنسی علیه کودکان پرداخته شده است
و الزم است برای حمایت بیشتر و رفع این خأل قانونی گامهای مؤثر حقوقی برای تصو یب قانون جداگانه و اختصاصی برداشته شود .اما
درخصوص خشونتهای فضای مجازی علیه کودکان مطابقت و هماهنگی زیادی بین مصداقهای خشونت در حوزۀ بینالملل و قوانین و مقررات
داخلی ایران دیده میشود.
هچنین ،در این سند برای برخی نهادها وظایفی مقرر شده است که حسب سابقۀ قبلی ،از آنها توانایی مفیدی در عرصۀ حقوق کودک دیده
نشده است .ازاینرو پیشنهاد میشود این وظایف برعهدۀ نهادهای تخصصی مستقل و مراکز علمی گذاشته شود تا منابع کشور بیهوده هدر نرود
و نتایج مفیدی در پی داشته باشد .آموزش استفاده از فضای مجازی برای کودکان و ارتباط مستمر با خانوادهها برای جلوگیری از خشونت علیه
کودکان بسیار مهم است .پیشنهاد میشود این آموزش از طریق صداوسیما و همکاری نهادهای غیردولتی صورت گیرد .تفکیک سنی دسترسی
کودک به فضای مجازی با توجه به تفکیک سن در قانون مجازات اسالمی برای کودکان نیز پیشنهادی دیگر برای پیشگیری از خشونت فضای
مجازی علیه کودکان است.

 .1بند د سند صیانت از کودک در فضای مجازی
 .2ماده مقرر میدارد :ذخیره ،پردازش و یا توزیع داده پیامهای شخصی بیانگر ریشههای قومی یا نژادی دیدگاههای عقیدتی ،مذهبی ،خصوصیات اخالقی وداده پیامهای راجع به وضعیت
جسمانی ،روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است.
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