
 

 الكرام السادة        

 السالم عليكم و رحمة هللا

البدء العربية  السودان أود  جمهوريةإنابة عن    و  في  الدول  العامة لجامعة  التقدير لألمانة  و   ،أن أتوجه بالشكر و 

الـموصول  الشكر   العادية  دورته  في  العرب  االجتماعية  الشئون  وزراء    الهاشمية االردنية  للمملكة  و   39لمجلس 

من جهد فائق    ما قدموهعلى  للمجلس العربي للطفولة و التنمية    كذلكو    الطفولة العربيةللجنة    24الدورة  رئيس  

يلي  خاصة   وسائل  فيما  في  األطفال  توعية  و  لحماية  االعالمية  ل  االتصالالحملة  الحديثةالمستخدمة  و لتقنية   ،

بالدييسعدني   حماية    في  تمثيل  حملة  آمن  إطالق  )انترنت  شعار  تحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  األطفال 

 . ألطفالنا(

الجنسية  االباحية  صناعة  تنامي  ومنها  متزايد  بشكل  منتشرة  األطفال  على  االنترنت  مخاطر  أن   تعلمون  وكما 

   .االلكترونية التي تستهدف األطفال عبر المواقع االلكترونية المختلفة لشبكة التواصل

األ يعرض  مبكرة  مما  في سن  فى ظل ضعف  طفال  وذلك  كبيرة  األإلمخاطر  لعدم  دراك  المواقع  هذه  لخطورة  طفال 

المعلومات  التغرير بهم و اغوائهم بهذا يشكل مجتمع  النفسي مما يسهل استدراجهم و  العقلي و  اكتمال نضوجهم 

و  كبيرا    خطرا   التقدم  تجاهل  يمكن  ال  و  األطفال  وسائ  على  في  حدث  الذي  اإلعالالتطور  ذلك  ل  في  بما  الحديثة  م 

اليوم  مهارات متقاالنترنت حيث   الحديثة على    و  في استخدام تلك األجهزة    دمة جدا  يمتلك أطفال  الدراسات  تؤكد 

االستغالل  مخاطر  وإلى  أنواعه  بشتى  العنف  إلى  خاللها  من  يتعرضون  الذين  األطفال  على  الوسائل  تلك  خطورة 

الجنسي ومشاهدة المواد اإلباحية عبر شبكة االنترنت واالدمان والتنمر االسفيرى واالهمال األكاديمى هذا بجانب أن 

و راح ضحية ذلك العديد من األطفال من     ،العنف  إلىفالم واأللعاب التي تمجد و تدعو  الفضاء االسفيرى يمتلئ باأل

السودا شهد  و  عنف  مشاهد  من  شاهدوه  ما  تقليد  و  تطبيق  األمحاولة  بعض  محاولة  نتيجة  عدة  حوادث  طفال  ن 

الجنس الخاصة   انتاج و ترويج تجارةتتخصص في  بعض من منتجي االباحية    أن،  ليد. و من المخاطر الكبيرةتقال

رضين و بث هذه  ة او اختالق الصور الزائفة ألطفال مفتيباالطفال عن طريق تصوير االطفال في مشاهد جنسية حقيق

 طفال للمواد الجنسية االباحية ِو حيازة األ  اطالع وأدى االنفتاح االلكتروني  عموما   .االفالم و تحميلها

كم تعلمونو  إال  ا  تتحقق  ال  الطفل  تحول دون   بأن حماية  برامج   تبني  و  اللصيقة  المتابعة  و  التنشئة  و  بالرعاية 

التي  االستغالللإلساءة واإلهمال وتعرض األطفال   الظروفيتعرض لها األطفال في    قد  والعنف  ، و نرى أن بعض 

األ و  حماية  قبلنا  من  جماعيا   جهدا   تتطلب  السالبة  الرسائل  ذات  االجتماعي  التواصل  وسائل  من  كافة  طفال  على 

 المستويات المحلية و االقليمية و الدولية. 

قادرا  على   و  فاعال    ا  الطفل عضو  التي تجعل   االجتماعيةالمبادئ الثقافية و  تعتبر من  السليمة  تحقيق التنشئة  كما أن

و ذلك كجزء  وفقا  للقيم والمعايير والتوجهات السائدة والمعتقدات المشتركة  هالجتماعية، وتهيئتبأدواره ااالضطالع  

من الواجبات التي يقع عبئها على المختصين في قيادة الدولة و األجهزة التنفيذية و المجتمع المدني ثم يأتي دور  

 اآلباء و مقدمي الرعاية لتكملة الالزم من خطوات في هذا الشأن. 

 

اآلمن    االستخدامتجهيز منهج    ، فقد بدأ العمل علىحماية األطفال على اإلنترنتب  التي تتصلان  جهود السودفيما يلي  

  شارك السودان  وقدو التعليم،  يتم إضافته للمنهج التعليمي ضمن مادة الحاسوب بمناهج وزارة التربية  ل  لألنترنت

اإلقليمي  في المكتب  بالقاهرة  لجان  لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  األطفال   العربي  لحماية  المخصصة  التوعية  ببرامج 



العربية المنطقة  في  اإلنترنت  لتوصيات  ،  على  تنفيذا   الهاتف  عداد  ااالجتماعات  هذه  و  بأجهزة  تنزيله  ليتم  تطبيق 

عدد  مع    ،  عند استخدام التقنيةواألمهات عن المشاكل التي يتعرض لها أطفالهم    اآلباءيختص باستطالع  المحمول  

واالرشادات   الفيديو  مقاطع  عن  من  الملصقات  للتقنية    االستخدامو  التواصل  اآلمن  موقع  على 

تختصYouTubeوFacebookاالجتماعي لألطفال  وهذه  لالنترنت  اآلمن  الحجر    خاصة،  باالستخدام  فترة  أثناء 

 . كوروناالمنزلي بسبب جائحة 

عتبار اعمال استدراج األطفال واستغاللهم عبر الشبكة االلكترونية وغيرها  با  2021نصت مسودة قانون الطفل  و  

 مجرمة.   أعماال  من وسائل االتصال الحديثة في أمور منافية لآلداب والنظام العام وال تتناسب مع أعمارهم 

األخ و  الاإلخوة  منطقتناوات  أن  الكرام  في ظل    حضور  دقيقة و حرجة  بمرحلة  تمر  منطقتنا  في    التعقيداتالعربية 

، و و صراعات و نزاعات و تشرد و نزوح  تماعية سالبةاقتصادية هشة و عادات وثقافات اج   و أوضاع   العربية

 مستقبل بالدهم،،، لتهم و مستقبلهم و على طفو  تؤثرعلى أطفالنا و  ابظالله تلقيجميعها 

و مواجهة كل   العربية  بلداننافي كل  أسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا في اجتماعنا هذا من أجل أطفالنا  و في الختام  

 األوضاع و المشكالت التي يواجهونها،،، 

 و السالم عليكم و رحمة هللا  
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