
22 حقوق کودک

المللی است  نامه بین  کنوانسیون  حقوق کودک یک توافق 
که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصــــادي، اجتماعی و فرهنگی 
کند و تمام کودکان بدون توجه به  کودکان را بیان مـــــــی 
هاي جســمی و  جنسـیت، پیشــینه دین و یا کاهش توانایی 

ذهنی از این حقوق برخوردارند. 

کنوانســیون حقوق کودک در 20 نوامبرسال 1989 مورد 
پذیرش مجمع عمومی سـازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 
سپتامبر سـال 1990 الزم االجراء شـده اسـت. تاکنون 193 
اند یا به آن  نامه حقوقی را تصــویب کرده  کشــور این پیمان 

اند.  ملحق شده 

ایران نیز در سال 1372 به کنوانســـــیون حقوق کودک 
پیوسته است. به این ترتیب کنوانســـــــیون حقوق کودک 
شود.  ترین سند حقوق بشـــر در طول تاریخ تلقی می  مقبول 

(سازمان ملل، 2017)

از نظر ماده یک این کنوانســــیون، کودک به کلیه افراد 
پذیر  شود و به دلیل آسیب  انســــانی زیر 18 سال اطالق می 
هاي ویژه و  بودن در این ســـنین حق برخورداري از مراقبت 

خاص را دارد.

کنوانســــیون 54 ماده حقوق کودک ، برپایه چهار اصل 
بنیادي استوار است:

* همه کودکان از حقوق برابر برخوردارند.

ها باید بهترین حالت ممکن براي  گیري  * در همه تصمیم 

کودک در نظر گرفته شود. 

* همه کودکان حق برخورداري از زندگی و پیشـــرفت را 
دارند. 

* همه کودکان حق ابـراز نظــر دارند و باید به نظــر آنها 
احترام گذاشته شود. (یونیسف، 2020)

تلقی ســنتی از کودکان هرگز این طور نبوده که آنها را به 
عنوان افرادي صاحب حقوق مورد توجه قرار دهند، بلکه تلقی 
موجود این اسـت که به کودکان به عنوان موجوداتی که باید 
هاي قانونی قرار گیرند؛ نگاه شوند. براساس این  مورد حمایت 
کنوانسیون کودکان حق دارند که از آنها در برابر همه اشکال 
خشـــونت فیزیکی و روانی، بدرفتاري و آزارهاي جنســـی 
محافظت شوند. همه کودکان حق برخورداري از محیط رشد 

و نموي را دارند که خالی از خشونت نسبت به آنها باشد.
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نگاهى اجمالى به كنوانسيون
های پنهان حقوق كودک و منع خشونت 

عليه كودكان در فضای مجازی



نکته حائز اهمیت این است که مرجع ملی کنوانسـیون حقوق 
کودک اعالم کرد: انتشار تصاویر کودکان در فضـای مجازی 
عالوه برنقض حریم خصـــــــوصی، کودکان را در معرض 
های جنســی  های پنهان و سوء استفاده  مخاطره و خشـونت 

دهد. قرار می 

انتشــار تصــاویر کودکان با هر هدفی نظیر نمایش زیبایی، 
اســتعداد، برانگیختن حس ترحم مخاطب، تبلیغ کاال، جذب 
تواند آنان را در معــرض مخاطــرات و  فالوور و غیــره مــی 

های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد. آسیب 

از سوی دیگر اولین  اقدام آزار جنسی کودکان  لمسی نیست، 
بلکه تنها با فراهم آوردن شـرایطی برای دیدن و شــنیدن و 
شود. انتشــار تصـــاویر  حتی با یک پیام گذاشتن محقق می 
تواند آزارگران جنسی را جذب کند و فرصت سوء  کودکان می 
استفاده جنســــی آنالین را برای آنها فراهم سازد. (وب گاه 

وزارت دادگستری، 2016)

جالب اینجاست که بســیاری از والدین در فضـــای حقیقی 
حاضر نیســتند حتی یک عکس ساده فرزند خود را در اختیار 
های مجازی بدون هیچ  دیگران قرار دهند، اما در شـــــبکه 
ترین اعمال آنها نظیر، حمام  محدودیت و ناراحتی خصـوصى 
رفتن، رقصــــیدن، نیمه برهنه غذا خوردن و ... به راحتی در 
دهند. بـرخـی والدین از فـرزندان  اختیار عموم مردم قرار می 
خود به عنوان شغلی برای کسب درآمد و دیده شدن خودشان 
کنند. آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام به نوعی کار  اســـــتفاده می 

اجباری کودکان!

درست است که انتشــار تصـــاویر کودکان باعث تاییدهاى 
ظاهری از سوی دیگران خواهد شد. اما به آرامی و در نهان به 
کند.  های جدی وارد می  شخصــــیت و روان کودکان آسیب 
طرح این موضوع خیالبافی نیست. درسال 2016 یک پرونده 
حقوقی از طرف دختر 18 ساله در اتریش سر و صدای زیادی 
را به پا کرد. این دختر از والدین خود به علت انتشـــــــــار 
اش در فضــــای مجازی شکایت کرد و  های کودکی  عکس 
اش در کودکی متهم  والدین خود را به نقض حریم خصـوصی 
آور خواند و گفت آنها هیچ  کرد. این دختر کار والدینش را شرم 
حد و مرزی و هیچ شـرمی از کار خود نداشـتند. لحظه لحظه 
زندگــی من را از توالت رفتن تا نیمه بـــرهنه بودن در حمام 

اند. (وب سایت، آلی یانس، 2016) عکاسی و منتشر نموده 

به تایید بسیارى از روانشـناسان، بیشـتر والدینی که از طریق 
انتشــــار تصـــــاویر کودکان خود به دنبال جذب فالوور و 
درآمدزایی در فضـای مجازی هسـتند، بیشـتر به دنبال جلب 

بینی خودشان هستند.  توجه و رفع نیاز خودکم 

متاسفانه امروزه در جامعه ما بســــــیاری از این افراد که در 
کودکی کمتر به آنها توجه شـده؛ امروز به دنبال ابراز وجود در 
جامعه هسـتند و چه جایی بهتر از فضـای مجازی که پشـت 
توان به راحتی چهره واقعی خود را  صفحات تو در توی آن می 
های زیادی در  نداده  ها و انجام  پنهان کرد. والدینی که نداشته 
خواهند به یکباره بر سـر فرزندان خود  زندگی خود دارند و می 
بار این است که تعداد زیادی از اقشار  پیاده کنند. مسئله تاسف 
جامعه به این والدین  به عنوان والدینـــی موفق و الگو نگاه 
ای خود را از  کنند.  به طوری که حتی سئواالت مشــاوره  می 
گیرند و کارهاى عجیب غریبی؛ مانند  ســمت این والدین می 

هایی  زدن ترانه؛ شـــــوخى  لب 
گهگاه خطرناک؛ را اســتعدادى 

کنند. برجسته تلقى می 

این هم چهـــــــره جدیدی از 
کودکان کار اســــــت. امروزه 
کودکان کار نیــز مانند خیلــی 
چیزهاى دیگر جامعه شــــکل 
اند و مثل گذشـــته  عوض کرده 
شان یکی نیست.  درون و بیرون 
رنگ و رخـــــــی زیبا دارند با 
استعدادهای عجیب در دلربایی، 
اما کودکان کار واقعـی امــروز؛ 
این کودکان هســـــتند! شیوع 
دارى  پدیده شـوم و نوظهور برده 

مدرن!

براساس کنوانســــیون حقوق 
ها در  کودک، تکلـــــیف دولت 
زمینه منع خشـــــــونت علیه 
کودکان کامال مشـخص است. 
هایی در  ها باید ســــامانه  دولت 
کشــــــورشان تعریف کنند تا 
کودکان بــتوانــند در هــنگام 
مـواجهه با انــواع آزار و اذیت با 
آنها تماس گرفته و مشــکالت 

خود را بیان کنند. مثال بر اساس قوانین کشــور فرانســه اگر 
هایی از فرزندان خود منتشـر کنند که تصـاویر  والدین عکس 
آور تشــخیص داده شود تا یک سال حبس در انتظار آن  شرم 

والدین است.

در واقع دادگاه فرانســه فقط به خاطر نارضایتی فرد از پخش

این هم چهره 
جدیدی از کودکان 
کار است. امروزه 
کودکان کار نیز 
مانند خیلی چیزهاى 
دیگر جامعه شکل 
اند و  عوض کرده 
مثل گذشته درون و 
شان یکی  بیرون 
نیست. رنگ و رخی 
زیبا دارند با 
استعدادهای عجیب 
در دلربایی، اما 
کودکان کار واقعی 
امروز؛ این کودکان 
هستند! شیوع پدیده 
شوم و نوظهور 
دارى مدرن! برده 
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کند،  اش والدین او را مجازات نمی  های کودکی   شـدن عکس 
تر؛ امکان اســـــتفاده افراد پدوفیل و آزارگر  بلکه دلیل مهم 
های نامتعارف  جنسی از عکس 
کودکان اســت که متاســفانه 
امروزه بســـــــیار شایع شده 
اسـت(کنفرانس حقوق کودک، 

ایران، 2011).

بنابراین الزم اســــــت به 
والدین نسـبت به اهمیت حفظ 
حریم و عدم اشــاعه اطالعات 
شخصـــــی کودکان خود در 
های کافی توسط متخصصـان و همه  فضای مجازی آموزش 

فعاالن حقوق کودک داده شود. 

های باالی دو سـال  والدین باید آگاه شـوند که باید از بچه 
شان حتی برای پدر یا  های خصوصی  خود برای ارسال عکس 
مادر بزرگ، اجازه بگیرند. این کار عالوه برایجاد حس احترام، 
دهد. نکته  رعایت حفظ حریم خصــوصی را به کودک یاد می 
تــر اینکه، مباحث مـــربوط به حقوق کودکان از دوران  مهم 

مهدکودک قابل آموزش است. 

توان به زبان ســـاده و با اســــتفاده از  این مباحث را می 
تصاویر، بازی، کارتون، کارت پستال به کودکان آموزش داد. 
ها در سیستم آموزش و پرورش  ولی متاسفانه اینگونه آموزش 
های خانوادگی مورد غفلت قرار گرفته اســــــت.  و آموزش 
دهند که کودکان به جای  ها ترجیح می  بســـیاری از خانواده 
گیری و حل مســـئله و تفکر  یادگیری حقوق خود، تصــمیم 
ها  انتقادى؛ فقط  نمرات باال بگیرند در حالـی که این آموزش 
های  بســـــیار حائز اهمیت بوده و کودکان را در برابر آسیب 
سازی و تربیت درست  دارد. با فرهنگ  اجتماعی مصــون می 

خانواده؛ فضای مجازی یک فرصت است و نه تهدید.

ها ترجیح  خانواده 
دهند کودکان به  می 
جای یادگیری حقوق 
گیری و  خود، تصمیم 
حل مسئله و تفکر 

انتقادى؛ فقط  
نمرات باال بگیرند

آشنایی با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وب 
گاه وزارت دادگستری، 2016
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کتاب «مســــئولیت 
های  حقوقی سیســــتم 
هوش مصــــنوعی» در 
ای حقوقی  رابطه با نظریه 
کند که جـرایم  بحث مـی 
های  ناشی از سیســــتم 
هوش مصــــــنوعی را 
دهد. طبق  توضـــیح می 
مباحث مطـروحه در این 
های  کتاب، سیســـــتم 

تواند هم به عنوان مرتکب جرایم  هوش مصنوعی می 
و هم به عنوان شریک یا ابزار مرتکبین «سـبب اقوی 
از مباشــر» مورد اســـتفاده قرار گیرد. نظریه حقوقی 
عمومی ارائه شــــــده در این کتاب مبتنی بر حقوق 
های حقوقی توسعه یافته  م  کیفری موجود در عمده نظا 
است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، وسایل مبتنی 
ای  های هوش مصـنوعی، به نحو گسـترده  بر سیستم 
شوند. اما  می  برای اهداف صنعتی و شخصـی استفاده  
ها موجب ایراد  گونه سیســـــتم  زمانی که یکی از این 
شود، بحث مســـئولیت حقوقی مطرح  خســارت می 
شـود. مثال آن زمانی اسـت که یک وســیله نقلیه  می 
شود، یا یک  بدون سرنشین موجب وقوع تصـادف می 

سیستم جراحی اتوماتیک، موجب خطای جراحی شود  
سئوال اینجاست که چه کســی به عنوان مســـئول  
نویس، کاربر و یا خود  شـناخته شـود؟ سـازنده، برنامه 
سیسـتم هوش مصــنوعی؟ پاسخ به این سئواالت به 

طور کامل و نوین در کتاب مطرح شده است. 

مفهوم مسئولیت ناظر به جرایمی که توسط هوش 
دهد، هنوز به درستی مورد بررسی  مصـــنوعی رخ می 
قرار نگرفته است و تحقیقات ناظر به آن بسیار محدود 
است. در مقابل پیشــرفت علم و فناوری، مدام موجب 
های جدید  رو در رو شــــــدن افراد و جامعه با چالش 
المللی  شود. این کتاب توسط انتشـــــــارات بین  می 
اسـپرینگر و در اواخر سـال 2014 چاپ شـده اســت. 
نویســـــــنده این کتاب «گابریل هالوی» است که 
ها و آثار متعددی در حوزه حقوق کیفـری مدرن  کتاب 

در سابقه علمی خود دارد.

قفسه کتاب


