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 موجز

 من آثار تطـور     فقد كان : يشكل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت معضلة عاملية            
الوسائل التكنولوجية اجلديدة، مبضاعفتها إىل حد كبري إلمكانيات احلصول على هذه املواد اإلجرامية ونـشرها               

  .وبيعها، تشجيع منو هذه الظاهرة

وتكللت مشاركة أطراف فاعلة عديدة، من القطاع اخلاص والعام على حد سواء، وتعبئتـها يف محلـة                   
إصالحات تشريعية، وتفكيك الـشبكات،     :  املواد اإلباحية بتنفيذ إجراءات عديدة     مكافحة استغالل األطفال يف   

وجعل خدمات اإلبالغ يف متناول رواد اإلنترنت، وترشيح وحجب مواقع يف شبكة اإلنترنت، وحجـز مـواد                 
  .إباحية، واعتقاالت، ومحالت للتوعية، وما إىل ذلك

  ى شبكة اإلنترنت، رغم هذه املبادرات العديدة واملتنوعة،       غري أن استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عل         
  . الدوالراتمبليارات  إذ ُتقدر سوقها عاملياًال يزال يتطور، حيث أضحى اليوم صناعة حقيقية مرحبة جداً

 ومتابعة مؤمتر ريو العاملي الثالث ٢٠٠٥ويف إطار متابعة تنفيذ التوصيات اليت قدمها املقرر السابق يف عام   
تعلق باالستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ومتابعة توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفـال           امل
)A/61/299 (              وتوصيات جلنة حقوق الطفل، يتوخى هذا التقرير جرد اإلجنازات املتحققة والتحديات اليت ال يزال

ت  األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترناستغاللمنع يتعني التغلب عليها واقتراح توصيات ملموسة بغرض 
  .ومكافحته بشكل أفضل

وبالنظر إىل خطورة اجلرمية، فإن املقررة اخلاصة ترى أنه ينبغي، على الصعيد التشريعي، أن يعاجل قانون                  
 حلقوق  خطرياًواضح وشامل يف هذا اجملال استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت بوصفه انتهاكاً

يقل عمره   طفالً إلقامة شخص لعالقة جنسية برضاه ألن     الدنيا   يؤخذ يف االعتبار السن      أالوينبغي  . الطفل وجرمية 
. التعرض الستغالل جنسي من قبيل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية         ال ميلك سلطة املوافقة على       سنة   ١٨عن  

 العقوبات املفروضة؛ وكفالة احترام احلياة اخلاصة للطفل الـضحية؛          وجيب املعاقبة على مجيع األشكال؛ وتشديد     
  .كافية ومكيفة لتلبية احتياجات الطفل ومواجهة ما يتعرض له من خماطرتكون واختاذ تدابري للحماية واملصاحبة 

قدرات متخصصة علـى    : وينبغي أن تكون اإلجراءات املتخذة حمددة وذات أهداف حبيث تؤمِّن ما يلي             
د الضحايا وتوفري محاية كافية لألطفال الضحايا ولألطفال املستعملني لشبكة اإلنترنت ومـشاركة حقيقيـة    حتدي

، تعاون دويل منسَّق وفعال ومهيكل بغية محاية مجيع األطفـال يف            لألطفال وقطاع خاص معبأ ومسؤول، وأخرياً     
يفيـد   ، مماختلفة يف عامل استعمال اإلنترنتسائر أرجاء العامل، فال ينبغي نسيان عدم وجود حدود بني البلدان امل     

 .متصيدي اجلنس كلِّياً
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ١١- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب العمل واألنشطة  - أوالً 

  ٤  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب العمل  - ألف   
  ٤  ١١- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطــة  - باء   

  ٥  ١٢١- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت  - ثانياً 

  ٦  ١٧- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمــة  - ألف   
  ٧  ٣٢- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعريفات  - باء   
  ٩  ٥٢- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النطاق واألشكال  - جيم   
  ١٣  ٧١- ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار التشريعي  - دال   
  ١٦  ١٠٩- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات املتخذة  - هاء   
  ٢٣  ١٢١- ١١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدويل  - واو   

  ٢٤  ١٢٤- ١٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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  ةأساليب العمل واألنشط - أوالً 
  أساليب العمل - ألف 

 بشأن تنفيذ واليتها     إىل املقررة اخلاصة أن تقدم إليه تقريراً       ٧/١٣طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         - ١
  .وُيقدَّم هذا التقرير استجابةً هلذا الطلب.  لربنامج عمله السنويوفقاً

 إىل وأُِعـد اسـتناداً  . بكة اإلنترنتويعاجل هذا التقرير مسألة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على ش         - ٢
 إىل احلكومات واملنظمات    ٢٠٠٩مارس  /معلومات أُبِلغت إىل املقررة اخلاصة رداً على االستبيان املرَسل يف آذار          

  . إىل حبوث أجرهتا املقررة اخلاصةالدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واستناداً

قررة اخلاصة معلومات بشأن نطاق انتشار الظاهرة وأشكاهلا والقـوانني          ويف هذا االستبيان، التمست امل      - ٣
  . الرامية إىل منع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت ومكافحتهواملبادراتالقائمة 

تقاة من وال يعاجل التقرير سوى فئة من. وتود املقررة اخلاصة أن تشكر حبرارة مجيع من ردوا على االستبيان  - ٤
  .التجارب واملبادرات العديدة اليت وردت معلومات بشأهنا

  األنشطة - باء 

  زيارات البلدان - ١

بزيارتني ) A/HRC/9/21( إىل جملس حقوق اإلنسان      ا هل قامت املقررة اخلاصة منذ أن قدمت آخر تقرير         - ٥
). ٢٠٠٨أكتـوبر   /شرين األول  ت ٣١ إىل   ٢٥(وليتوانيا  ) ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ إىل   ١٨(إىل إستونيا   

  ).Add.2 وA/HRC/12/23/Add.1(وُيقدَّم التقريران املتعلقان هباتني الزيارتني كإضافتني إىل هذا التقرير 

إىل جملس حقوق اإلنسان، وجَّهت طلبات زيارة إىل الدول هلا ومنذ أن قدمت املقررة اخلاصة آخر تقرير        - ٦
غال وغامبيا واإلمارات العربية املتحدة وعمان والواليات املتحدة األمريكية مصر واهلند وموريشيوس والسن: التالية

  . إجيابية من اإلمارات العربية املتحدة والسنغال وعمانوتلقت ردوداً. ونيجرييا

  املؤمترات واحللقات الدراسية واملشاركة مع اجملتمع املدين - ٢

ففي تشرين .  يف عدة مؤمترات وحلقات دراسية   ، شاركت املقررة اخلاصة   ٢٠٠٨سبتمرب  /منذ شهر أيلول    - ٧
، شاركت يف ريو دي جانريو بالربازيل يف املؤمتر العاملي الثالث بشأن االسـتغالل اجلنـسي   ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

وشاركت يف الفريق الرفيع املستوى املعين مبختلف أشكال االستغالل اجلنـسي التجـاري             . لألطفال واملراهقني 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     ) أ(ة يف هذا اجملال وكذلك يف حلقات عمل عاجلت          واالجتاهات اجلديد 

االستغالل اجلنسي لألطفال   ) ب(الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية و           
  .انتقال األطفال) ج(و
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، )١( املؤمتر الدويل املعين بالعنف ضد الفتيـات       ، حضرت املقررة اخلاصة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠ و ٩ويف    - ٨
ونظمته وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية، يف أعقاب دراسة األمم املتحدة بـشأن     ) هولندا(الذي ُعقد يف الهاي     

 يف جلنة علمية حتضريية للمـؤمتر       ، أصبحت املقررة اخلاصة عضواً    ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . العنف ضد األطفال  
، وشاركت يف االجتماع األول هلذه اللجنة، "انتقال األطفال" بشأن ٢٠٠٩أكتوبر /يف تشرين األولالذي سُيعقد 

  .منظمة إنقاذ الطفولة باململكة املتحدة برشلونةونظمته يف 

االستراتيجيات الفعالة ملنـع    "، ألقت املقررة اخلاصة كلمة يف املؤمتر الدويل بشأن          ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   - ٩
. الذي ُعقد يف املنامة يف البحرين     " ال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت واالجتار هبم وإيذائهم         استغالل األطف 

ويف . والتقت بعدة أطراف معنية وأتيحت هلا الفرصة جلمع معلومات إلعداد اجلزء املواضيعي من هـذا التقريـر                
ريال خبصوص تنفيذ تدويل حلقوق الطفل يف مون، شاركت املقررة اخلاصة يف لقاء عمل مع املكتب المايو أيضاً/أيار

قرار اجمللس االقتصادي (املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها     
  ).٢٠٠٥/٢٠واالجتماعي 

 ويف كـل    ٤٥ ، الفقـرة  A/HRC/9/21(املقررة اخلاصة يف تقريرها األول      عنها  أعربت   اليت   للنية ووفقاً  - ١٠
 باالشتراك مع املقررة اخلاصة املعنية باالجتـار باألشـخاص          ٢٠٠٩يونيه  / نظمت يف هناية شهر حزيران     ،)مكان

واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة حلقة دراسية ملناقشة أساليب عمل الواليات الثالث ووضع طرائق               
ؤسسات واهليئات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية عملية للتعاون بني صاحبات الواليات الثالث وامل

الـيت  املهام  وكخالصة، وضع املشاركون خطة عمل ُتفصِّل       . واآلليات األخرى العاملة يف ميدان حقوق اإلنسان      
بـادل   ترمي إىل تيسري ت    (ListServer)إلكترونية  قائمة بريدية    إنشاء   املهاموتشمل  . ينبغي إجنازها وبرنامج عمل   

املعلومات بانتظام وإنشاء واجهة على شبكة اإلنترنت، تضم معلومات عن الواليات الثالث وعن املنظمات غـري   
  .احلكومية ومؤسسات األمم املتحدة وآليات حقوق اإلنسان، اليت لديها دخل بالقضايا املواضيعية هلذه الواليات

  البالغات - ٣

، بعثت املقررة اخلاصة رسائل ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ و٢٠٠٧رب ديسم/ كانون األول١بني ما يف الفترة   - ١١
 ٣ويرد ملخص للبالغات املُرسلة والردين الواردين يف اإلضافة         . بشأن ادعاءات إىل ست حكومات وتلقت ردين      

  ).A/HRC/12/23/Add.3(هلذا التقرير 

  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت -  ثانياً
االحتـاد الروسـي    : ر املقررة اخلاصة البلدان التالية على ردها على االستبيان الذي وجهته إليهـا            تشك  - ١٢

كستان تحدة وإندونيسيا وأوروغواي وأوزب   وأذربيجان واألرجنتني وإسبانيا وأستراليا وأملانيا واإلمارات العربية امل       
 وبيالروس وتايلند وتركمانستان وتونس واجلزائر      وأوكرانيا وآيرلندا وإيطاليا وباكستان والربتغال وبولندا وبريو      

ومجهورية مولدوفا ورومانيا وساموا والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة وسورينام وسويسرا وصـربيا            
                                                      

 ./http://www.girlchildconference.comانظر  )١(
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وفنلندا وقربص وقطر وكازاخستان وكوسـتاريكا      ) اجلمهورية البوليفارية (والعراق وعمان وغواتيماال وفرتويال     
تاين ومدغشقر ومصر واملغرب واملكسيك وموريشيوس وموناكو ونيبـال والواليـات املتحـدة        ولبنان وليختنش 

  .األمريكية واليابان واليونان

وبعض شركات خدمات اإلنترنـت     ) اإلنتربول(وتشكر املقررة اخلاصة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية          - ١٣
املركـز الـوطين ملـساعدة    (ات غري احلكومية واملنظم) PayPal وVisa Europe وGoogle(وبطاقات االئتمان 

املفقودين وضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال وشبكة القضاء على بغاء األطفال وعلى استغالهلم يف املـواد                
على مسامهتها اهلامة إذ قدمت معلومـات  ) اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية ومؤسسة رصد شبكة اإلنترنت     

جنوب أفريقيـا وإسـبانيا وتـايوان وهولنـدا     :  وهي أو عن بلدان معينة بصفة أخصعن املوضوع بصفة عامة 
  .والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  مقدمة - ألف 

تطـور  فقد كان من آثار     : يشكل استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت معضلة عاملية            - ١٤
الوسائل التكنولوجية اجلديدة، مبضاعفتها إىل حد كبري إلمكانيات احلصول على هذه املواد اإلجرامية ونـشرها               

وتوسع هذه الوسائل التكنولوجية اجلديدة بقدر هائل نطاق عمل متـصيدي           . وبيعها، تشجيع منو هذه الظاهرة    
وتقدر اليونيسيف عدد املواقع اليت     . واستغالهلمم  واستدراجهاجلنس بتمكينهم من تصيد األطفال يف العامل بأسره         

. توِقع ضحايا من القاصرين وحىت ممن تقل أعمارهم عن عشر سنوات من األطفال بأكثر من أربعة ماليني موقع                 
  .ويف املنتديات واملدونات، ينتهز املستغلون فرصة جهل هويتهم لتصيُّد ضحايا جدد

اجملتمع الدويل والسلطات العموميـة واملنظمـات غـري         ( عديدة   وتكللت مشاركة وتعبئة أطراف فاعلة      - ١٥
احلكومية والقطاع اخلاص، وال سيما مقدمو خدمات اإلنترنت واالتصاالت الالسـلكية وشـركات بطاقـات               

إصالحات تشريعية وتفكيك شبكات استغالل األطفال يف       :  منها بتنفيذ إجراءات عديدة  ) االئتمان، وما إىل ذلك   
ة وجعل خدمات اإلبالغ يف متناول رواد اإلنترنت وترشيح وحجب مواقع يف شبكة اإلنترنت وحجز املواد اإلباحي

  .مواد إباحية واعتقاالت ومحالت للتوعية وما إىل ذلك

غري أن آفة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، رغم هذه املبادرات العديدة واملتنوعة، ال تزال تتطـور،                   - ١٦
وتعقِّد سهولة  .  الدوالرات مبلياراتذلك أن سوقها العاملية ُتقدر      : عة حقيقية مرحبة جدا   حيث أضحت اليوم صنا   

احلصول على الوسائل التكنولوجية اجلديدة والتغيريات املستمرة ألساليب اإلنتاج واالستعمال وكـذلك البعـد              
ان املتقدمة النمو والنامية على حد      الدويل الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية مسألة مكافحة هذه اآلفة، يف البلد           

  . للغاية مقلقاً حياًويبقى استغالل األطفال يف املواد اإلباحية موضوعاً. سواء

ويندرج هذا التقرير يف إطار متابعة تنفيذ التوصيات اليت قدمها يف هذا الصدد املقرر اخلـاص الـسابق،             - ١٧
ومتابعة املؤمتر العاملي الثالث    ) ١٢٩ إىل   ١٢٢فقرات  ، ال E/CN.4/2005/78 (٢٠٠٥خوان ميغيل بيتيت، يف عام      

ومتابعة توصيات دراسة األمم املتحدة بشأن العنف       ) ٢٠٠٨ريو،  (بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني      
جرد اإلجنازات املتحققة والتحديات اليت ال يـزال        التقرير  ويتوخى  . ضد األطفال وتوصيات جلنة حقوق الطفل     
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لب عليها واقتراح توصيات ملموسة ملنع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية علـى شـبكة اإلنترنـت      ينبغي التغ 
  .ومكافحته بشكل أفضل

  التعريفات - باء 

  ما املقصود باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؟ - ١

ستغالل األطفال يف   ا:  وهي ُتستعمل جمموعة من املصطلحات لتعريف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية           - ١٨
واملواد اإلباحية املستِغلة لألطفال، واملواد اإلباحيـة املتعلقـة         األطفال،  وامليل اجلنسي إىل    إنتاج املواد اإلباحية،    

واملواد اإلباحيـة  احملاكاة، واملواد اإلباحية القائمة على األطفال،  باألحداث، واملواد اإلباحية القائمة على التشبه ب      
إثـارة  املواد اإلباحية واالعتداء اجلنسي عرب شبكة اإلنترنت، واستغالل األطفـال يف            سوب، وإنتاج   املنَتجة باحلا 

  .اجلنسية، وما إىل ذلكالشهوة 

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت شكل من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال                - ١٩
ميارس أنشطة جنسية بينة، حقيقية أو حماكاة، أو تكشف بعض أجزاء يعتمد وسائل تقنية كثرية وُيظهر الطفل وهو 

وقد يتعلق األمر بطفل أو عدة أطفال يقومون بأنـشطة          . جسمه بشكل فاحش جيعله يثري الرغبة أو اللذة اجلنسية        
أو  أو مع طفل أو عدة أطفال، أو بطفلني أو أكثر يقومون مبمارسات جنسية، مبشاركة بالغنيبصفة فردية جنسية 
وقد يتعلق األمر بصور وضيعة للغاية لالغتصاب الوحشي، الشرجي أو . أو ال يظهرونيف الصورة  يظهرون بدوهنا،

املهبلي، أو االسترقاق اجلنسي أو ممارسة اجلنس مع حيوانات أو عالقات جنسية بالفم، أو أشكال أخـرى مـن           
  .اإلذالل، ُيقَحم فيها أطفال من كل األعمار

الل األطفال يف املواد اخلليعة يف عرض صور ألطفال عراة أو شبه عراة يف صفحات مـثرية                 ويتمثل استغ   - ٢٠
  .هدفها جعل الطفل بضاعة جنسية

وتتمثل املواد اإلباحية اإللكترونية يف إنتاج صور مركَّبة على شبكة اإلنترنت ألطفـال غـري حقيقـيني            - ٢١
  .صور، فهي توِهم بأن الفاعلني أطفالوبغض النظر عن واقعية هذه ال.  جنسياًميارسون نشاطاً

ويف املواد اإلباحية القائمة على التشبه باألطفال أو املواد اإلباحية القائمة على احملاكاة، تؤخذ للشخصيات   - ٢٢
، وترافق العملية مبكمالت هتدف إىل تعزيز االنطبـاع          تظهر فيه مبظهر صبياين    غرافيةوأشرطة فيديو أو صور فوت    

  .بصغر السن

  التعريفات حسب الصكوك الدولية - ٢

 إذا  الإ سـنة،    ١٨حسبما ورد يف اتفاقية حقوق الطفل، ُيقَصد بالطفل كل كائن بشري يقل عمره عن                 - ٢٣
 من االتفاقية، تتعهد الدول ٣٤ووفق ما تنص عليه املادة . كان سن الرشد أقل من ذلك، مبقتضى القوانني املنطبقة

وهلذا الغرض، جيب على الدول بصفة . كال االستغالل اجلنسي والعنف اجلنسياألطراف حبماية الطفل من مجيع أش
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االستخدام االسـتغاليل   "خاصة أن تتخذ كل التدابري املناسبة على الصعيد الوطين والثنائي واملتعدد األطراف ملنع              
  )).ج(٣٤املادة " (روض واملواد الداعرةلألطفال يف الع

 لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد           ويعرِّف الربوتوكول االختياري    - ٢٤
تصوير أي طفـل،  "، استغالل األطفال يف املواد اإلباحية بأنه   ٢من املادة   ) ج(اإلباحية، وذلك يف الفقرة الفرعية      

 لألعضاء اجلنسية للطفل بأي وسيلة كانت، ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير
 وثالثون دولة على الربوتوكول االختياري وتوصي جلنـة         وإحدىوصدقت مائة   ". إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا   

حقوق الطفل بإحلاح الدول األطراف واجملتمع الدويل باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع توزيع ونشر املواد اإلباحية                
  .نترنتاملستغلة لألطفال على شبكة اإل

 من الربوتوكول االختياري، جيب     ٣من الفقرة األوىل من املادة      ) ج(وحسبما تنص عليه الفقرة الفرعية        - ٢٥
على كل دولة أن حترص على أن يشمل قانوهنا اجلنائي إنتاج املواد اإلباحية املستغلة لألطفال أو توزيعها أو نشرها 

 حيازهتا لألغراض املذكورة أعاله، سواء ارُتكبت هذه املخالفات أو استريادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو
  . أو بشكل منظم على الصعيد احمللي أو عرب احلدود الوطنيةفردياً

وعدا ذلك، ميكن للدول األطراف أن تتخذ كافة اإلجراءات والتدابري لتأمني محاية كاملة لألطفال وحتثها   - ٢٦
  .ازة املواد اإلباحية املستغلة لألطفالجلنة حقوق الطفل على أن حتظر جمرد حي

ملنظمة العمل الدوليـة،    ) ١٩٩٩(١٨٢ من االتفاقية رقم     ٣ن املادة   م) ب(وكما ورد يف الفقرة الفرعية        - ٢٧
شكالً " استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية               "ميثل  

  .طفالمن أسوأ أشكال عمل األ

  ، اليت دخلت حيز النفـاذ يف )CETS No. 185(وتشكل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية اإللكترونية   - ٢٨
، أول معاهدة تعاجل مسألة اجلرائم املرتكبة عرب الشبكات املعلوماتية واإلعالم اإللكتروين، وهي مفتوحة ٢٠٠٤عام 

. ت يف صياغتها والنضمام الدول األخرى غري األعـضاء        لتوقيع الدول األعضاء والدول غري األعضاء اليت شارك       
أي مواد "بأنه " املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال" منها مصطلح ٩ من املادة ٢من الفقرة ) أ(وتعرِّف الفقرة الفرعية 

بأنه " اصرالق"ويف املادة ذاهتا، ُيعرَّف مصطلح      ".  فاضحاً  جنسياً  يسلك سلوكاً  إباحية تصور بطريقة مرئية قاصراً    
  ).٣الفقرة " ( سنة١٨كل شخص يقل عمره عن "

 ميارسـون   فحسب الصور اليت ُتظهر أطفـاالً     " السلوك اجلنسي الفاضح  " ُيدَرج ضمن عبارة     أالوينبغي    - ٢٩
لقاصرين عراة " مغرية"، بل كذلك صوراً  )املواد اإلباحية الشديدة  (أنشطة جنسية مع أطفال آخرين أو مع بالغني         

  ).املواد اإلباحية اخلفيفة(أعضائهم اجلنسية تركِّز على 

شخص يتشبه بقاصر "وحسبما ورد يف االتفاقية املتعلقة باجلرمية اإللكترونية، تندرج الصور اليت يظهر فيها   - ٣٠
 ضمن إطار املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال وبالتايل أيضاً)) ب(٢، الفقرة ٩ادة امل" ( فاضحاً جنسياًيسلك سلوكاً

  .من نطاق السلوك غري املشروعض
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الـصور  "، تدرج االتفاقية املتعلقة باجلرمية اإللكترونية ضمن املواد اإلباحية املـستِغلة لألطفـال              وأخرياً  - ٣١
وُيقصد بالصور الواقعية تلك املنَتجـة      )). ج(٢، الفقرة   ٩ املادة ( فاضحاً  جنسياً لقاصر يسلك سلوكاً  " الواقعية

 أن  ومـع ). تشكيل الصور (ة والتقنيات املعلوماتية اليت تستبدل صور بالغني بصور أطفال          بوسائل التمويه املختلف  
  . حقيقية وختلِّف بالتايل نفس الوقع على املشاهدهذه الصور مصطنعة، فإهنا تشبه صوراً

  ومن جهة أخرى، تعرِّف اتفاقية جملس أوروبا حلماية الطفل مـن االسـتغالل واالعتـداءات اجلنـسية         - ٣٢
)CETS No. 201( خالل املؤمتر الثامن والعشرين لوزراء العدل األوروبيني يف النثارويت ٢٠٠٧، اليت اعُتمدت يف 
بأهنا أي مواد تصور بطريقة مرئيـة       " املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال   "واليت مل تدخل بعد حيز النفاذ،       ) إسبانيا(

، أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية لطفل ألغراض جنسية         اً أو مصطنع  ، حقيقياً  فاضحاً  جنسياً  يسلك سلوكاً  طفالً
وبعبارة أخرى، املراودة بواسـطة     ( حيظر إغواء األطفال ألغراض جنسية        نصاً وتتضمن االتفاقية أيضاً  . باألساس

  ).تكنولوجيات املعلومات

  النطاق واألشكال - جيم 

، وذلك بالتعاون   ) يف كثري من األحيان    األكثر تصنيعاً (مسحت الوسائل املهمة اليت وضعتها بعض الدول          - ٣٣
مع منظمات غري حكومية ومقدمي خدمات اإلنترنت وبفضل التعاون الدويل بصفة خاصة، بتوافر بيانات تظهر منو 

غري أنه من املناسب التساؤل عما إذا كان األمر يتعلق بنمو حقيقي . الظاهرة وإن كانت ال تعكس نطاقها الكامل
فهل يعود ذلك إىل تفجُّر حقيقي لشبكات استغالل األطفال يف املـواد  . خلفي من احلقيقة  أم بالكشف عن اجلزء ا    

 أكرب من الوسائل ملكافحتها؟ أم اإلباحية أم إىل تقييم أفضل للظاهرة مرده أن السلطات هتتم هبا أكثر وترصد قدراً
  ؟يتعلق األمر بتضافر العاملَني معاً

   موقـع يف   ٤٨٠ ٠٠٠فقد أحـصي    : واقع اإلباحية اليت تستغل األطفال    فعلى الصعيد العاملي، تتكاثر امل      - ٣٤
 متصيد للجنس موصول بشبكة ٧٥٠ ٠٠٠وُيحتمل أن أكثر من . ٢٠٠١ يف عام ٢٦١ ٦٥٣ مقابل ٢٠٠٤عام 

  .اإلنترنت بصفة دائمة

  ، أحصى املركز الوطين لألطفـال املفقـودين واملـستغلني يف الواليـات            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٩ويف    - ٣٥
، وذلك منذ    موقعاً ٦٨١ ٢٧٥ للمواد اإلباحية املستِغلة لألطفال من أصل ما جمموعه           موقعاً ٥٩٢ ٠٤٤املتحدة  

 ٣٤ ٨٧١وأحصت مؤسسة رصد شبكة اإلنترنت، اليت يوجد مقرها يف اململكة املتحدة،            . ١٩٩٨إنشائه يف عام    
   النتـهاكات جنـسية لألطفـال   ت صوراً منها بنطاقات لإلنترنت تضمن    ٢ ٧٥٥ق  علََّت، و ٢٠٠٧ يف عام    إبالغاً

 ٢٠٠٨ يف عام  إبالغا٣٣ً ٩٤٧و)  يف املائة ذات صبغة غري جتارية٢٠ يف املائة منها ذات صبغة جتارية و٧٠نسبة (
 يف املائة ذات صبغة جتارية      ٧٤منها  ( منها بنطاقات لإلنترنت تضمنت انتهاكات جنسية لألطفال         ١ ٥٣٦ قعلََّت
  ).ة غري جتارية مت ختزينها أو تبادهلا يف املائة ذات صبغ٢٦و

 مئات اآلالف وتوضع آالف من الصور والتسجيالت املرئية على شبكة اإلنترنت كل أسبوع وجتري يومياً  - ٣٦
وقد يكون حبوزة املخالفني جمموعات منها يتجاوز عددها . من عمليات البحث عن صور األطفال املستَغلني جنسياً

  .مائيت صورة جديدة ُتطَرح للترويج يومياًوُيحتمل أن . مليون صورة
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وبسبب الطابع غري القانوين للمواد اإلباحية املستِغلة لألطفال، يصعب إجراء تقدير شامل لعدد القاصرين   - ٣٧
وُيستغل أطفال من كل األعمار، مبن فيهم ُرضَّـع،    . ١٠٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ضحايا الشبكات الذي يتراوح بني      

 يف املائة من حائزي املـواد       ٨٣وحسب ما خلصت إليه دراسة أمريكية، ميلك        .  بأسره ألغراض إباحية يف العامل   
 يف املائة منـهم     ٣٩ سنة؛ وميلك    ١٢ سنوات و  ٦ ألطفال تتراوح أعمارهم بني      اإلباحية املستِغلة لألطفال صوراً   

أطفال صـغار تقـل    يف املائة منهم صور لُرضَّع و١٩ سنوات؛ ولدى   ٥ و ٣ ألطفال تتراوح أعمارهم بني      صوراً
   ألطفـال يف مرحلـة      فاضحة جـداً   وميلك سبعة ومثانون يف املائة من املخالفني صوراً       .  سنوات ٣أعمارهم عن   
  .)٢(ما قبل البلوغ

 ويتناقص سن األطفال    وتزداد عنفاً . ، فإهنا تزداد فظاعةً   وعدا تزايد عدد صور األطفال املستَغلني جنسياً        - ٣٨
، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣أربع مرات ما بـني عـامي        " االستغالل اخلطري لألطفال  "صور  وقد تضاعف عدد    . املصوَّرين

 يف املائة من املواقع احمللَّلة على صور فظيعة النتهاكات جنسية لألطفال مصنفة ضمن الفئتني ٤٧وحيتوي ما نسبته 
 تتضمن صوراً    عدد نطاقات اإلنترنت املفهرسة اليت     ٢٠٠٨ يف عام    لقد اخنفض فعالً  . )٣( من حيث اخلطورة   ٥ و ٤

 خطرية مـن    ، ولكن ال توجد بيانات خبصوص عدد املواقع اليت تتضمن أشكاالً          ٢٠٠٧فاحشة باملقارنة مع عام     
  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 لقاصـرين تركـز علـى        يف املائة من املخالفني صوراً     ٩٢وحسبما خلصت إليه دراسة أمريكية، ميلك         - ٣٩
 يف املائة منهم صور للجماع مع       ٨٠ لقاصرين ميارسون أنشطة جنسية فاضحة؛ ولدى        اًأعضائهم اجلنسية أو صور   

 يف املائة منهم من املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال ٢١طفل، مبا يف ذلك عالقات جنسية عن طريق الفم؛ بل ميلك   
  .ما يصور مشاهد عنيفة من قبيل اغتصاب األطفال وتكبيلهم وتعذيبهم

سة أجنزهتا هيئة الشرطة االحتادية األسترالية بشأن متصيدي اجلنس عرب شبكة اإلنترنت إىل             وخلصت درا   - ٤٠
  :النتائج التالية

  النسبة املئوية  العدد  النشاط
   يف املائة٣٢  ١٦  سفاح احملارم أو سفاح احملارم املبطن

   يف املائة٢٦  ١٣  حاالت التعذيب وممارسة العنف واالسترقاق وما إىل ذلك
   يف املائة١٨  ٩  )عمال البول والرباز وما إىل ذلكاست( مِذلة ومهينة أنشطة

   يف املائة١٨  ٩  ممارسة اجلنس مع احليوانات
  

                                                      

 .٢٠٠٩ة املركز الوطين ملساعدة املفقودين وضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال يف هذا التقرير، مسامه )٢(

 .٨، الصفحة ٢٠٠٧رصد شبكة اإلنترنت، التقرير السنوي لعام  مؤسسة )٣(
iwf_annual_report_2007_(web).pdf) http://www.iwf.org.uk/documents/20080417_.(  
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 يف املائة مـن     ٣٧فما نسبته    :ضحاياهمأشخاص يعرفهم    معظم منتجي صور األطفال املستغلني جنسياً       - ٤١
 يف املائة ممن اعترفوا جبرمية حيازة مواد إباحية ٣٠ثر من  يف املائة من املعارف؛ وأك٣٦املخالفني من أفراد األسرة و

 يف املائة من هؤالء األشخاص على اتصال مع         ٥٠مستِغلة لألطفال كانوا يعيشون مع أطفال قاصرين؛ وكان حنو          
ة وباإلضافة إىل ذلك، يعرف املعتدون الطفل فتر      . قاصرين يف البيت أو يف العمل أو يف إطار عالقاهتم االجتماعية          

 يف املائة من احلاالت، حصل أول اتصال جنسي بعد مـرور            ٣٩,١ففي  : طويلة قبل اإلقدام على الفعل اجلنسي     
  .)٤(أكثر من سنة على أول احتكاك

فمنهم مستهلكون ومنتجون وموزعون : وختتلف صفات مستعملي مواقع املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال  - ٤٢
وحىت لو مل يكن زائر ملواقع املواد اإلباحية        . ي إىل األطفال وما إىل ذلك     ومعتدون على األطفال وذوو ميل جنس     

 على األطفال، فمن املهم اإلشارة إىل أن معظم متصيدي اجلنس املوقوفني  حمتمالًاملستِغلة لألطفال بالضرورة معتدياً
موعات مهمة من املواد بسبب التحرش اجلنسي باألطفال أو اغتصاهبم، حسبما تبينه اإلحصاءات، كان حبوزهتم جم   

  .اإلباحية املستِغلة لألطفال

وهذه املواد اإلباحية إما ُتنَتج خارج شبكة اإلنترنت مث ُتطرح للترويج عربها أو ُتنَتج بشكل مباشر أمام                   - ٤٣
ومن الصعب تقدير العدد املضبوط للصور املروجة بفعل إمكانية احلصول          . مجهور يشاهدها عرب شبكة اإلنترنت    

  ).الشبكات االجتماعية (P2Pملواد اإلباحية املستِغلة لألطفال عرب شبكات من فئة على ا

   مليـار  ٢٠ و مليارات ٣يعها مبا بني    وُتقدَّر مداخيل إنتاج الصور اإلباحية اإلجرامية املؤذية للطفل وتوز          - ٤٤
  .دوالر أمريكي

فال عرب اإلنترنت ألغـراض     طوعالوة على ذلك، ُيالَحظ حصول ارتفاع واضح يف حاالت استدراج األ            - ٤٥
 يف املائة من املراهقني رسائل من جمهـولني         ٦٠، تلقى   "Pewمركز  "حسبما أفادت به املؤسسة اخلاصة      ف. جنسية

كما يالحظ مكتب التحقيقات    .  عادياً ليست كلها ذات طابع جنسي، واعترب كل طفل من أربعة هذا األمر شيئاً            
وأصـبحت  . )٥( يف املائة سنويا   ١٠فال عرب شبكة اإلنترنت يرتفع بنسبة       االحتادي أن عدد االعتداءات على األط     

 إحدى الوسائل الرئيسية الستدراج القاصرين بغرض إشراكهم يف أفالم إباحية وإقامة عالقات )Chat( "الدردشة"
اإلغراء : نها مواحليل اليت يبتدعها رواد شبكة اإلنترنت لالقتراب من األطفال متعددة. جنسية معهم بل واختطافهم

  .واالبتزاز وما إىل ذلك

.  عامل قوة اهلوية اجملهولة إلغواء الطفل      ويف منتديات النقاش، يستغل الباحث عن طفل الستغالله جنسياً          - ٤٦
، ينجح يف   "الربيئة"وعقب بعض احملاورات    . فبتظاهره بأنه نفسه مراهق، يقنعه مبواصلة االتصال عن طريق الربيد         

". العامل احلقيقي "فيطلب إليه بريده اإللكتروين ورقم هاتفه احملمول بغرض ضرب موعد يف            اكتساب ثقة الصغري    

                                                      

 .٢٠٠٩مسامهة املركز الوطين ملساعدة املفقودين وضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال يف هذا التقرير،  )٤(

الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية،  )٥(
 .٢٠٠٨، "املي الثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقنيمسامهة يف املؤمتر الع"
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 تصويرية تكتسي   ، حصصاً اإلنترنتويقترح آخرون أن يسجلوا، بكامريات      .  هلذا الفخ  النهائيفاللقاء هو اهلدف    
  . إباحياًطابعاً

د اإلباحية على شبكة اإلنترنت معروفة أكثر من  األطفال استغالهلم يف املوا    لدىإن التداعيات اليت خيلفها       - ٤٧
فصور االستغالل اجلنسي لألطفال ونشرها أمران يعقِّدان خملفات االعتداءات املرتكبة يف حقهم، حيث             : ذي قبل 

وبالفعل، ال ختتفي قط صور األطفال املستَغلني .  مضاعفات على تعايف الضحايا وعلى أداء اخلدمات املتاحة هلمهلا
إن الطفل الضحية يأىب الكالم؛ ويلوم :  مدمرة على الضحايااليت ُتنشر على شبكة اإلنترنت، ما خيلِّف آثاراً جنسياً

نفسه على االعتداء الذي تعرض له؛ ويشعر بصدمة نفسية أقوى؛ وحيس بالعار عنـدما يفكـر يف أن اآلخـرين          
ة؛ وحيتاج إىل وقت أطول للتعايف من       سيشاهدون الصور على شبكة اإلنترنت؛ ويضعف احتمال أن يفشي املعلوم         

وباإلضافة إىل ذلك، جيرب عدد كبري من املعتدين ضحيتهم على التظاهر . االعتداء مما كان سيلزم لو مت دون تسجيل
إن صـور األطفـال   . لذلك، قد خيشى الضحية أن تعتقد الشرطة أنه استلذ االعتداء فعالً     . بأنه يستحلي التجربة  

تسجيالهتم املرئية قد ختالف يف بعض احلاالت التصورات واألفكار الـيت حتملـها الـسلطات                و املستَغلني جنسياً 
  ). ضحايا مكرهون على اقتراف فعل ماأي أهنم دائماً(خبصوص األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي 

ـ       - ٤٨ اج املـواد  كما يشري الباحثون التابعون للشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنت
اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية إىل أن خمتصني ذكروا أن الطفل قد يشعر يف هذا الوضع بأن وجود صـور                    

 آخر  ئاً عب ويضيف هذا املأزق  . لإلهانة اليت تعرض هلا حيجب العنف الذي وقع ضحية له ويظهره مبظهر املتواطئ            
  لدرجة أهنم يسلكون أمناطاً     عادياً أصبح االعتداء أمراً  ويف حالة بعض الضحايا،     . )٦( نفسية صدماتينطوي على   
  .الذي قد ينحرفمن السلوك 

 يف تعاظم ما يواجهه الضحايا من صعوبة يف         ويتسبب الترويج املتواصل لصور األطفال املستَغلني جنسياً        - ٤٩
نفسية متواصلة مردها    من املاضي، يعيش الضحايا صدمة       وحىت عندما يصبح االعتداء شيئاً    . طي الصفحة والتعايف  

ويتفاقم هذا الواقع جراء اخلشية من أن تظهر عناصر         . إلشباع الشهوة أن تلك الصور ال تزال ُتتداول وُتستخدم        
  .شخصية للغاية من ماضيهم يف أي مكان ويف أي حلظة وأن يطَّلع عليها أي شخص

اإلطالق ويتسبب بالتايل يف شعور إضايف يتعلق األمر بانتهاك للحق يف حرمة احلياة اخلاصة ال ينتهي على         - ٥٠
إن الضحايا يكربون وهم يعرفون أن تلك الصور أو التسجيالت املرئية ستظل موجودة علـى شـبكة                 . باإلهانة

  .اإلنترنت بقية حياهتم

                                                      

الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية،  )٦(
  ٤٦، الصفحة ٢٠٠٥ ، بانكوك،العنف ضد األطفال يف عامل اإلنترنت

)http://www.ecpat.net/EI/Publications/ICT/Cyberspace_FRE.pdf.( 
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وله أثر علـى    . ويوجه تعريض األطفال للمواد اإلباحية املستِغلة لألطفال ممارساهتم اجلنسية ويؤثر فيها            - ٥١
فاملواد اإلباحية هي املصدر الرئيسي ملعلوماهتم اجلنسية وتشكل بالنسبة هلم النموذج والواقع فيما يتعلق   . كهمسلو

  .)٧(باحلياة اجلنسية، ما ييسر بالتايل تعميم أمناط السلوك املرتبطة هبا

لى االبتسام بطريقـة   أُجبِر فيها األطفال ع  وتعرض شبكات تبادل املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال صوراً         - ٥٢
االجنذاب " شرعنة وتطبيع " من   ومتكِّن أيضاً " يستمتعون كثريا "تثبت لألطفال، وال سيما األصغر سناً منهم، أهنم         

  .اجلنسي إىل األطفال

  اإلطار التشريعي - دال 

حية علـى   تعاقب على استغالل األطفال يف املواد اإلبا إذا كان عدد من القوانني الوطنية يتضمن أحكاماً         - ٥٣
ليست لديها قوانني حمددة بشأن املواد اإلباحية املستِغلة        ) مثل عمان والعراق  (شبكة اإلنترنت، فإن بعض الدول      

وُتعد املواد اإلباحية شكالً من املساس باآلداب أو النظام العام وُيعاقَب بالتايل يف هذا اإلطـار علـى                  . لألطفال
  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

وتوجد اختالفات ملحوظة بني نظام قانوين وآخر، ما يدل على التباين يف ما لدى الدول من تـصورات     - ٥٤
  .خطورته ونطاقهبشأن استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت وبشأن 

  سن الطفل - ١

 أخرى تأخذ يف  بلداناً سنة، فإن١٨بأنه شخص يقل عمره عن " الطفل"إذا كان عدد من البلدان ُيعرِّف   - ٥٥
  وقد تتـراوح  (االعتبار سن الرشد لتحمل املسؤولية اجلنائية أو السن الدنيا إلقامة شخص لعالقة جنسية برضاه               

السن الدنيا إلقامة شخص لعالقة جنـسية       ضرورة عدم مراعاة    وتشدد املقررة اخلاصة على     ).  سنة ١٦ و ١٣بني  
ميلك سلطة املوافقة على التعرض الستغالل جنسي من قبيل استغالل   سنة ال    ١٨ يقل عمره عن     برضاه، ألن طفالً  

  .األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية

  تعريف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت - ٢

تعرِّف بوضوح مجيع أشكال استغالل     ) الواليات املتحدة وجنوب أفريقيا   (إذا كانت قوانني بعض البلدان        - ٥٦
طفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، فإن قوانني بلدان أخرى ال تتناول مسألة املواد اإلباحية املنَتجـة                  األ

ومتيز بعض القوانني بني استغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستغالل األطفال يف . باحلاسوب والقائمة على احملاكاة
  .سألة األخرية بعقوبات أخف هذه املوُيعاقب علىإثارة الشهوة اجلنسية، 

ويف بعض الدول، ُيعاقب على املشاهدة، أي تصفح مواقع املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال دون حتميلها،                 - ٥٧
  ).فنلندا وسلوفاكيا(وعلى حيازة تلك املواد 

                                                      

 .٦٢ إىل ٥٩  مناملرجع نفسه، الصفحات )٧(
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اململكـة  (يف بعض البلـدان     ) املراودة(وُيعاقَب على إغواء األطفال ألغراض جنسية بواسطة اإلنترنت           - ٥٨
 بأن اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من        وجيدر التذكري أيضاً  ). املتحدة وموناكو والواليات املتحدة وإيطاليا    

  . منها على حظر املراودة٢٣االستغالل واالعتداءات اجلنسية تنص يف املادة 

  التجرمي ومعاقبة اجلناة - ٣

أحكام قاسـية بالـسجن ودفـع    خرى، حيث تتراوح بني    ختتلف العقوبات إىل حد كبري من دولة إىل أ          - ٥٩
ففي الواليات املتحدة، ُيعاقَب على توزيع املواد       . غرامات، حسب سن الطفل وشكل استغالله يف املواد اإلباحية        

. دة قد تتراوح بني مخس سنوات وعشرين سنة       مل وبالسجناإلباحية املستِغلة لألطفال عن طريق اإلنترنت بغرامة        
 سنة؛ ومن بني ظـروف التـشديد   ١٤ينص القانون على عقوبات أشد لو كان عمر الضحية أقل من         ويف بريو،   

ويف إيطاليا، جيوز للقضاء، فضالً عن إصدار عقوبات . انتماء اجلاين إىل شبكة الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  .ملواد اإلباحيةجنائية، حجز ممتلكات املذنب واألرباح اجملنية من استغالل األطفال يف ا

أو بغرامة /وتترك بعض القوانني للقاضي حرية احلكم على منِتج املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال باحلبس و  - ٦٠
  ).إندونيسيا واليابان(

  املسؤولية القانونية ملقدمي خدمات اإلنترنت - ٤

 خدمات اإلنترنت وحمتـضين     يف الواليات املتحدة وأستراليا، ينص القانون على عقوبات يف حق مقدمي            - ٦١
ويف جنـوب  . املواقع الذين ال يبلِّغون سلطات الشرطة يف أجل معقول عن مواقع املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال 

أفريقيا، جيب على مقدم خدمات اإلنترنت أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع استعمال خدماته ألغراض احتضان                
االسـم  (ويتعني عليه إبالغ الشرطة بذلك وبالتفاصيل املتعلقة باملنتهك         . لة لألطفال أو توزيع مواد إباحية مستغِ    
  .؛ كما جيب عليه أن حيفظ هذه األدلة ألغراض إجراءات التحقيق واملالحقة القضائية)وعنوان بروتوكول اإلنترنت

تأمر، يف إطـار حتقيـق      أفريقيا قوانني جتيز للشرطة أن      جنوب  ولدى بلدان من قبيل الواليات املتحدة و        - ٦٢
جنائي، مقدماً خلدمات اإلنترنت بأن حيفظ البيانات املتعلقة بشخص معني أو عنوان بروتوكول إنترنت معني ريثما 

  .حتصل على الوثائق املناسبة املوجِبة لكشف تلك البيانات

ِغلة لألطفال والبيانـات    وُيلزِم القانون التايلندي مقدمي خدمات اإلنترنت بتخزين املواد اإلباحية املست           - ٦٣
  .املتعلقة بعمالء هذه املواقع فترة أدناها تسعون يوماً

وقد اعتمدت اململكة املتحـدة     . ويعود مشكل آخر تواجهه الشرطة على حنو متزايد إىل ترميز البيانات            - ٦٤
. بكلمة سر أو بالترميز   وأستراليا بالفعل قوانني ملساعدة الشرطة يف االطالع على حمتوى احلواسيب واملواد احملمية             

. وتفرض هذه القوانني على أصحاب احلواسيب احملمية بكلمة سر أو اليت حتوي بيانات مرمزة التعاون مع الشرطة                
  .وقد ُيعاقَب الشخص باحلبس يف حالة رفض التعاون
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هلاتفية وال تنص أكثرية القوانني الوطنية على مسؤولية مقدمي خدمات اإلنترنت أو وكاالت الشبكات ا               - ٦٥
أو الدوائر املصرفية فيما يتعلق بإبالغ السلطات أو التعاون معها يف حال اكتشاف مواقع إباحية ُيقَحـم فيهـا                   

  .األطفال على شبكاهتا

  االختصاص القضائي اخلارجيمبدأ  - ٥

فل يف حالة اعتداء أحد مواطنيها يف اخلارج على طالقضائي اخلارجي تعتمد دول عديدة مبدأ االختصاص   - ٦٦
 أخرى ال تزال تطبـق      غري أن بلداناً  ). الواليات املتحدة وسويسرا وجنوب أفريقيا واليابان وإيطاليا      (أو استغالله   

  .مبدأ العقاب على اجلرمية مرتني

  حق الضحايا يف حرمة خصوصياهتم - ٦

ل وقف ترويج صور يف فنلندا، جيوز للشرطة أن تقوم حبجب مواقع املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال من أج  - ٦٧
 على مقدمي خدمات اإلنترنت أن ويف جنوب أفريقيا، يتعني قانوناً.  على شبكة اإلنترنتاألطفال املستغلني جنسياً

  .يتخذوا تدابري ملنع نشر تلك الصور

ويف الواليات املتحدة، ينص القانون يف حالة املالحقة بسبب استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على أن                  - ٦٨
احلكومة أو احملكمة أمر أي ممتلكات أو مواد إباحية مستِغلة لألطفال وحتجزها وتراقبها؛ وجيب على احملاكم تتوىل 

  فال أو تصويرها أو استنـساخها بـأي       أن ترفض أي طلب من جانب املتهم لنقل أي مواد إباحية مستِغلة لألط            
  .وسيلة كانت

  تدابري تعويض الضحايا - ٧

الدول األطراف يف مجيع تتخذ  منه على أن ٨الختياري التفاقية حقوق الطفل يف املادة ينص الربوتوكول ا  - ٦٩
مراحل اإلجراءات اجلنائية التدابري الالزمة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا املمارسـات الـيت حيظرهـا                

 املناسـبة لـضحايا     كما جيب عليها أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتأمني كل أشكال املـساعدة            . الربوتوكول
االنتهاكات املنصوص عليها يف الربوتوكول، وال سيما إعادة إدماجهم االجتماعي الكامل وإعادة تأهيلهم البدين              

وباإلضافة إىل ذلك، جيب على الدول األطراف أن حترص على أن تتـاح        ). ٣، الفقرة   ٩املادة  (والنفسي الكامل   
 يف الربوتوكول إمكانية االستفادة من اإلجراءات اليت متكِّنهم، دون          جلميع األطفال ضحايا االنتهاكات املوصوفة    
  ).٤، الفقرة ٩املادة ( بتعويضهم عن األضرار اليت حلقت هبم متييز، من مطالبة األشخاص املسؤولني قانوناً

ل احملدد إليداع طلبات التعويض أو جرب ج مبساعدة الضحايا بغية متديد األونقحت سويسرا القانون املتعلق  - ٧٠
 للمساعدة   للقانون، أن يوِدع يف أي وقت طلباً       وجيوز للطفل، وفقاً  . الضرر املعنوي من سنتني إىل مخس سنوات      

ويف فنلندا، ينص القانون علـى      . الطبية والنفسية واالجتماعية واملادية والقانونية اليت حيتاج إليها بسبب االنتهاك         
والنظام مشابه . تقدمي التعويض عن األضرار املتكبدة إذا عجز املذنب عن الدفععن ولة الدرجة الثانية  الدمسؤولية

  .يف ليختنشتاين
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 يف قوانينها على تدابري لتعويض األطفال ضحايا استغالل األطفال يف           ، ال تنص بعض الدول دائماً     وختاماً  - ٧١
  .ري للمتابعة واملصاحبةاملواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت وال على تداب

  اإلجراءات املتخذة - هاء 

وضعت األغلبية العظمى من الدول خطط عمل وطنية حلماية الطفل من مجيع أشكال العنف واالستغالل                 - ٧٢
وعالوة على ذلك، أنشئت هياكـل      . ، وخباصة اجلرمية اإللكترونية   اتيجيات ملكافحة اجلرمية املنظمة   اجلنسي واستر 

  ى صـعيد الـدول وكـذلك علـى الـصعيدين          حة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عل      مكرسة ملنع ومكاف  
  .اإلقليمي والدويل

فهل يعين هذا أن مجيع الضحايا من األطفال جرى حتديدهم وأن حقوقهم تراعى بالكامل وأهنم يستفيدون   - ٧٣
فال الذين يستعملون مجيع الوسائل مما يكفي من التعويض والتكفل إىل حني تعافيهم كليا؟ وهل يعين هذا أن األط       

التكنولوجية اجلديدة يتمتعون بالقدر الواجب من الوعي باملخاطر املرتبطة بالتعرض للمواد اإلباحية واإلغـراءات     
  اجلنسية ومن احلماية من تلك املخاطر؟

  صعبةعملية حتديد الضحايا من األطفال ال تزال  - ١

وعندما . هد إباحية وتعقب أثرهم مهمتان صعبتان بالنسبة للسلطاتحتديد األطفال الذين شاركوا يف مشا  - ٧٤
 مساعدته على جتاوز آثار الصدمة النفـسية النامجـة عـن             من الصعب جداً   يتسىن حتديد الضحية، يكون أحياناً    

 أو  مشاركته يف املشاهد املصورة، ألنه يعتقد أن الصور اليت يتعلق هبا األمر ُحفظت أو ُنِشرت أو ُوزِّعت بشكل                 
ولتحديد وتعقب أثر األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي على شبكة اإلنترنت، أنشأت بلدان عديدة وحدات . آخر

متخصصة يف مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية تتعاون مع اإلنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقـات               
  .االحتادي وما إىل ذلك

 على االطالع على  عملية حتديد الضحايا تبقى صعبة للغاية وتتوقف كثرياًغري أن هذه املرحلة األساسية يف  - ٧٥
 إحالـة أي    ومن ناحية أخرى، يتعذر أحيانـاً     . املعلومات املتاحة ملقدمي خدمات اإلنترنت وبالتايل على تعاوهنم       

فـظ قـوائم     حب معلومات بعد حذف املوقع من النظام ما دام معظم مقدمي خدمات اإلنترنت غري ملزمني قانوناً              
  .اتصاالت عمالئهم

يف ) االسم وعنوان بروتوكول اإلنترنت   (ر احلصول بسرعة على معلومات بشأن متصيدين للجنس         يسَّوَت  - ٧٦
بفضل اعتماد قانون ُيلزِم مقـدمي خـدمات        ) الواليات املتحدة واململكة املتحدة وجنوب أفريقيا     (بعض البلدان   

  .طة دون احلاجة إىل إذن قضائياإلنترنت بتقدمي معلومات إىل دوائر الشر

ويكتسي حتديد األطفال ضحايا االعتداءات اجلنسية عن طريق حتليل الصور أمهية أساسية حيث ال يقدم                 - ٧٧
وهذا النظام لتحليل الصور الذي مكَّن من إنقاذ مئات األطفال يف العامل . عدد كبري من الضحايا شكاوى للشرطة

التخصص والدقة تتطلب كثرياً من الوقت وخربة كبرية ومواد متطورة يف جمال            بأسره عملية على درجة عالية من       
  .تكنولوجيا املعلومات، ما يشكل استثماراً باهظاً ليس يف متناول البلدان النامية
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وللمساعدة يف تنسيق اجلهود املبذولة من أجل حتديد الضحايا من األطفال من خالل حتليل الصور وتيسري   - ٧٨
ري من أدلة اإلثبات، تعكف الدوائر املكلفة بإنفاذ القانون يف العامل بأسره على إنشاء قواعد بيانات                تدبري عدد كب  

  .وقد أنشأ اإلنتربول قاعدة بيانات هلذا الغرض. للصور املعروفة لألطفال املستغلني جنسياً

 صورة ٥٥٠ ٠٠٠ثر من وحتتوي قاعدة بيانات اإلنتربول لصور االعتداءات اجلنسية على األطفال على أك  - ٧٩
وتستعمل برجمية للتعرف على الصور متكِّن من الربط بني صور تنتمي إىل نفس السلسلة              . بعثتها البلدان األطراف  

 ضحية يف   ٨٧٠وقد ساعد بالتايل احملققني يف حتديد وإنقاذ أكثر من          . من االعتداءات أو أُِخذت يف نفس األماكن      
كما . صور لسلطات الشرطة على الصعيد الوطين والدويل تسريع عملية اإلنقاذ         ويتيح تبادل ال  . مجيع أحناء العامل  

وجينب هذا األمـر    . توفر هذه القواعد للبيانات معلومات بشأن الضحايا الذين جرى حتديدهم وإنقاذهم بالفعل           
  .سلطات الشرطة األخرى عبء مواصلة حتقيقات ال داعي هلا

الشرطة مجيع الصور إىل املركز الوطين ملساعدة املفقودين وضحايا         ويف الواليات املتحدة، ترسل سلطات        - ٨٠
ويعمل برنامج حتديد األطفال ضحايا االعتداء التابع ). ٢٠٠٣الذي أنشئ يف عام (االستغالل اجلنسي من األطفال 

يشكل مركز له بوصفه املركز الوطين للمعلومات يف البلد فيما خيص حاالت استغالل األطفال يف املواد اإلباحية و             
ويبذل احملللون التابعون له جهوداً من أجل حتديد الضحايا ومن يقومون ببيع            . االتصال الرئيسي للهيئات الدولية   

وإىل حد اآلن، عاجل املركز الوطين ملساعدة املفقودين وضحايا االستغالل اجلنسي مـن      . الصور وتبادهلا وتوزيعها  
وكمثـال،  .  طفـل  ١ ٦٠٠يل مرئي وساعد يف حتديد أكثر من         مليون صورة وتسج   ١٥األطفال ما ال يقل عن      

   حتقيـق فـردي يف الواليـات        ١٣ ٠٠٠مسحت سلسلة من الصور تضم طفلة صغرية السن مبباشرة أكثر مـن             
  .املتحدة وحدها

ويف اململكة املتحدة، أنشأ مركز محاية الطفل من االستغالل وخماطر اإلنترنت أيضاً قاعدة بيانات للصور                 - ٨١
وجتمِّع املراكز الوطنية للمعلومات والتنسيق، من قبيل املركز        .  طفالً ١٨ت بشكل مباشر يف إنقاذ أكثر من        سامه

الوطين لتنسيق إجراءات مكافحة استغالل األطفال يف أستراليا واملركز الوطين الكندي للقضاء على االسـتغالل               
علقة باالستغالل اجلنسي لألطفال على شبكة اإلنترنت اجلنسي لألطفال يف كندا، على الصعيد املركزي البيانات املت
وعلى نفس املنوال، أنشأت إيطاليا مرصداً ملكافحة       . وتعاجل الطلبات الدولية إلجراء حتقيقات على صعيد بلداهنا       

  .امليل اجلنسي إىل األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

القيام بعمل متخصص يتطلب خربات ومعارف يف ميـدان         ف. إن قواعد بيانات الصور وحدها ال تكفي        - ٨٢
ويف معظـم   . حتديد ضحايا االعتداءات اجلنسية من بني العناصر احلامسة واألساسية للتصدي بفعالية هلذا املشكل            

البلدان، ُتجرى بانتظام دورات تدريبية لفائدة موظفي الشرطة بغية تزويدهم بالكفاءات الالزمة لتحديد الضحايا              
وتنظم هذه الدورات التدريبية هيئات هلا خربة يف جمال اجلرمية اإللكترونيـة والتكفـل          . طفال واستجواهبم من األ 

هوية  حتديد   تقنيةربة يف   اخلوتقبِل هياكل ذات كفاءات متعددة التخصصات، مبا يف ذلك          . بالضحايا من األطفال  
 ملساعدة املفقودين وضـحايا االسـتغالل       املركز الوطين :  ومن هذه اهلياكل   الضحايا، على دعم سلطات الشرطة    

 واملركز الوطين الكندي للقضاء على االستغالل اجلنسي لألطفـال يف           ،اجلنسي من األطفال يف الواليات املتحدة     
 واملركز الوطين لتنسيق إجراءات     ، ومركز محاية الطفل من االستغالل وخماطر اإلنترنت يف بريطانيا العظمى          ،كندا

  .طفال يف أستراليامكافحة استغالل األ
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من األيسر   من الضحايا األطفال، فإن هويتهموإذا كان من الصعب معرفة العدد اإلمجايل ملن جرى حتديد  - ٨٣
  يف: علـى سـبيل املثـال     ف. أو املـدانني  / البيانـات املتعلقـة مبتـصيدي اجلـنس املوقـوفني و           ىاحلصول عل 

  ، كـان قـد    ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٣١؛ ويف   خصاً ش ٣ ٨٨٤ أُدين يف الواليات املتحدة      ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الفترة  
 عملية اعتقال؛ ويف    ٦٧٦وقعت   من الواليات املتحدة؛ ويف اليابان،       ٦ ٢٣٧  منهم  متصيداً للجنس طُرِد   ١٢ ٠٨٥ اعُتِقل
  .٢٠٠٥ شخصاً يف عام ١٨٢ شخصاً؛ ويف إيطاليا، أُدين ١٩١، اعتقلت الشرطة األسترالية ٢٠٠٥عام 

  فَّرة للضحايا من األطفالعدم كفاية احلماية املو - ٢

هم، حسب البلدان، مـن عمليـة    هويتيستفيد ضحايا استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مبجرد حتديد      - ٨٤
 الربامج املتكاملة اليت توفر خدمات الدعم واملتابعة لضحايا االعتداءات اجلنـسية            أما. تكفل تتفاوت يف مشوليتها   

 واليت متتثل للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور         )وألسرهم( األطفال   واالستغالل على شبكة اإلنترنت من    
ويبدو بالفعل أن املهنيني يعملون يف كثري من . ضئيلة نسبياًفتبقى املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، 

هم، فيتسببون بالتايل يف عملية     األحيان بشكل منعزل وال يتواصلون دائماً بفعالية فيما بينهم ومع األطفال وأسر           
تكفل جمزأة ال توفر محاية مكيفة حسب السن ودرجة النضج واالحتياجات الفردية لألطفال كـي ال تعرِّضـهم                  

  .مشاركتهم يف إجراءات العدالة اجلنائية حملن وصدمات نفسية أخرى

عـدد مـن    يف   الـدول    ت بعض عشر  احتياجات األطفال،  راعيانولتوفري مساعدة ومحاية مناسبتني، ت      - ٨٥
التحالف الوطين مركز معتمد من  ٦٠٠ ، منها مركز لدعم األطفال٩٠٠ففي الواليات املتحدة، يوفر : اإلجراءات

 يف إطار فضاء مالئم للطفل وألسرته تكفالً متكامالً ومتعدد التخصصات للضحايا من األطفال              ،من أجل الطفل  
 ضحية الدعم ومتكن ٣٨٥م بالكامل؛ ويف أونتاريو، تلقى أكثر من إىل حني استعادة استقرارهم النفسي أو عافيته

 شخصاً من االستفادة من صندوق التعويض اخلاص الذي يساعد الضحايا وأسرهم يف احلصول على               ٩٠أكثر من   
، تعتمد بعض احملاكم إجراءات حمددة لتفـادي تعـريض          )جنوب أفريقيا ( ويف دول أخرى     .)٨(خدمات اإلرشاد 

ويف كثري من البلدان، متلك منظمات غري حكومية عديـدة بـرامج وهياكـل              . ات نفسية أخرى  األطفال لصدم 
  .الستقبال وإرشاد الضحايا من األطفال وأسرهم

ويتزايد اإلدراك بأن صور االستغالل اجلنسي لألطفال ونشرها أمران يعقـدان تـداعيات االعتـداءات                 - ٨٦
ويكرب األطفال وهم يعرفون    . يا وعلى أداء اخلدمات املتاحة هلم     املرتكبة، فتتسبب يف مضاعفات على تعايف الضحا      

أن صورهم يتناوهلا احملامون وأخصائيو إنفاذ القانون، الذين يتكلفون مبعاجلة الصور وحفظها بوصفها أدلة إثبات، 
ألطفـال  ويتعلق األمر بالنسبة هلؤالء ا    . ومستعملو شبكة اإلنترنت حيث يتواصل ترويج تلك الصور بقية حياهتم         

فكيف ميكن إذن تأمني إدارة مسؤولة هلذه الصور؟ فإذا كانت          . بانتهاك مدى احلياة حلقهم يف حرمة خصوصياهتم      
قواعد بيانات الصور قد أثبتت جدواها، فإنه ينبغي عدم إغفال املضاعفات اليت قد خيلفها ختزين الصور وتبادهلا                 

  .ذين يشاهدون صورهم ودواعي قيامهم بذلكفال مييزون بالضرورة بني األشخاص ال. على الضحايا

                                                      

  .٢٠٠٩استغالل األطفال بواسطة اإلنترنت، سهولة تقرير خاص عن  أمني املظامل يف كندا، )٨(
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ليس مثة أي وسيلة لرصد وتدمري جمموع لألسف وقف ترويج الصور على شبكة اإلنترنت؟ إىل ما السبيل   - ٨٧
واحلالة هذه، ميكن للحكومات والقطاع اخلاص . ما ُيروَّج على شبكة اإلنترنت من صور األطفال املستغلني جنسياً

، اعترف اجلميع أثناء اجتماع ٢٠٠٧ويف عام .  املعتدين عن االطالع عليهاوثينشر تلك املواد اختاذ تدابري لتقييد ن
 الثمانية بأن احلرب على متصيدي اجلنس عرب شبكة اإلنترنت ال ميكن  البلدانوزراء العدل والداخلية لدول جمموعة
هم يف محاية األطفال يف مجيـع       والحظوا أن القطاع اخلاص يضطلع بدور م      . أن تكسبها سلطات الشرطة وحدها    

  .أرجاء العامل

  الذين جرى حتديد هويتهم    اورغم اجلهود املبذولة والنجاحات احملققة، يدل العدد الضئيل نسبياً للضحاي           - ٨٨
  .ال يزال ينبغي فعله يف هذا امليدانعلى أن هناك الكثري مما 

غري كافيـة    محاية مستعملي شبكة اإلنترنت من األطفال      - ٣
  لصعيد العامليعلى ا

تتيح التفاعلية املتزايدة حملتوى شبكة اإلنترنت والشبكات االجتماعية وتبادل التسجيالت املرئية واملراسلة              - ٨٩
كمـا أن   . اآلنية للمستعملني فرصاً جديدة، ولكنها تشكل أيضاً خماطر جديدة بالنسبة لألطفال وصغار الـسن             

اهلواتف احملمولة واإلنترنت له مضاعفات مهمة على األمن يف شبكة          التداخل التكنولوجي، على سبيل املثال، بني       
فتوافر خدمة اإلنترنت النقال خارج البيت أو املدرسة ينشئ هياكل جديدة للتواصل والثقة فيما بـني                . اإلنترنت

  .األطفال والشباب

إلنترنت خطوطاً  وملواجهة كل هذه األخطار، وفرت الدول واملنظمات غري احلكومية ومقدمو خدمات ا             - ٩٠
:  ومنـها  موجودة يف بلد معني   وإن كانت    ةدولي وأ ة وطني إماوهذه اخلطوط   . هاتفية كثرية جداً لتقدمي املساعدة    

 والرابطة الدولية ملقدمي خدمات خطوط اإلنترنت الساخنة اليت         ،)اململكة املتحدة (مؤسسة رصد شبكة اإلنترنت     
 واخلط اإللكتروين إلسداء النصح التابع للمركز الـوطين ملـساعدة    بلداً، ٣١ خطاً للمساعدة يف     ٣٥تضم حالياً   

  ".املنتدى األورويب لإلنذار "،)الواليات املتحدة(املفقودين وضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال 

 هذه اخلطوط اهلاتفية للمساعدة، اليت متكن اجلمهور من اإلبالغ عن أي صورة العتداء جنـسي                بفضلو  - ٩١
بانتظام ُتتاح اهلواتف النقالة أو الشبكات االجتماعية أو منتديات النقاش، يف جد على موقع شبكي أو على طفل تو

 يف  ٥٣٢ يف إيطاليا و   ١٦٤ يف سويسرا و   ٢ ٥٠٠(إمكانية حتديد وحجب مواقع املواد اإلباحية املستِغلة لألطفال         
 الشرطة جبميع املواقع املبلَّغ عنها وينبهون       ويبلغ مشغلو هذه اخلدمات   ).  يف اليابان وما إىل ذلك     ١ ٨٦٤هولندا و 

مقدمي خدمات اإلنترنت إىل املواقع احملتضنة على حواسبهم املركزية ويساعدوهنم بالتايل يف مكافحة اسـتعمال               
  .نظامهم ألغراض نشر مواد إجرامية

خبصوص املخاطر  كما تضطلع مراكز النداء هذه بدور يف إرشاد مستعملي اإلنترنت وتوعيتهم وتنويرهم               - ٩٢
  .واألخطار اليت قد يتعرض هلا األطفال فيما يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستدراجهم
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على املواقع الـيت يزورهـا األطفـال،    ) Abuse Button(ولتعزيز أمن األطفال، ُوضعت أزرار لإلبالغ   - ٩٣
اململكـة املتحـدة   (ولة إغواء ألغـراض جنـسية   وميكنهم بالتايل اإلبالغ عن أي حمتوى غري مشروع أو أي حما    

 .Windows Live Messengerبل إن شركة مايكروسوفت أدرجت هذا الزر يف برنامج ). والنرويج

وملنع االستغالل اجلنـسي  . وجيري تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية والتنوير يف األكثرية العظمى من الدول         - ٩٤
حلكومات واملنظمات غري احلكومية وقطاعات صـناعة التكنولوجيـات          ا قامتلألطفال على شبكة اإلنترنت، أ    

  .اجلديدة شراكات إلنتاج ونشر مواد تثقيفية موجهة لألطفال والشباب واآلباء واملوظفني العاملني مع األطفال

ومولت مبادرات ترمي   " برنامج تعزيز األمن يف عامل اإلنترنت     "مثل  ووضعت املفوضية األوروبية برامج       - ٩٥
ىل جعل استعمال اإلنترنت آمناً، من قبيل تطوير وسائل الترشيح وأدوات التنوير والتثقيف فيما يتعلق باملخاطر                إ

فرباير يوم تعزيز األمن /ويف إطار هذا الربنامج، ُينظَّم سنوياً يف شباط. املرتبطة باستعمال األطفال لشبكة اإلنترنت
. هور مبسائل األمن املتصلة باستعمال التكنولوجيـات اجلديـدة        يف عامل اإلنترنت الذي يتوخى تعزيز وعي اجلم       
، أنشئ منتدى جديد للتصويت عرب اإلنترنـت وكُـشف          ٢٠٠٨وخالل يوم تعزيز األمن يف عامل اإلنترنت لعام         

  .الستار عن جمموعة أدوات لألمن اإللكتروين لفائدة األطفال واآلباء

 مركزاً وطنياً للتوعية، ٢٦ األمن يف عامل اإلنترنت، اليت تضم ، املنسقة ليوم تعزيزInsafe وتضطلع شبكة   - ٩٦
  .بدور مهم يف تعزيز تبادل أفضل املمارسات على الصعيد األورويب يف ميدان تعزيز األمن يف جمال اإلنترنت

 سلسلة من الشراكات مع مؤسسات أعمال من الطراز األول يف جمال تكنولوجيا             Insafeوطورت شبكة     - ٩٧
. ت واالتصال ليتسىن هلا استخدام التكنولوجيا األنسب لتوعية مجهورها مبسألة األمن يف جمال اإلنترنـت              املعلوما

 شريكاً جتارياً من الطراز األول، من بينهم مشغلون لـشبكات         ١٤ولتلبية احتياجات املدرسني، أطلق احتاد يضم       
وقـع الـشبكي التربـوي      اهلاتف النقـال ومقـدمون خلـدمات الـشبكات االجتماعيـة، هـذا العـام امل               

)http://www.teachtoday.eu/ .(       وعدا إنشاء الشراكات التجارية، عملت شبكةInsafe     أيضاً مع جملس أوروبا 
، وذلـك   "دليل إتقان استعمال اإلنترنـت    "من أجل حتديث أداته لإلعالم والتحضري الستعمال اإلنترنت املعنونة          

وكُشف . )٩( وبالشبكات االجتماعية واملساعدة عرب اإلنترنت    ٢,٠ئة  بإضافة أقسام جديدة متعلقة بالشبكة من الف      
 لتعزيز فهمهم للتكنولوجيات الطالئعية ولتعليمهم      Insafeالستار عن تنظيم دورات تدريبية لفائدة أعضاء شبكة         

  .سبل توعية األجيال اجلديدة من مستعملي اإلنترنت

روسوفت واملنظمات غري احلكومية مـواد باللغـة        ويف مصر، طورت احلكومة بالشراكة مع شركة مايك         - ٩٨
ومتابعةً للتوصيات الصادرة عن املؤمتر املتعلق باستغالل       . العربية ترمي إىل جعل استعمال األطفال لإلنترنت آمناً       

، جيري إعداد دليل استعمال ٢٠٠٩األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، الذي ُنظِّم يف البحرين يف عام 
  .فائدة األطفال والشباب واآلباء واملهنيني العاملني يف جمال الطفولةل

                                                      

  الطبعة الثالثة من هذا الدليل متاحة بلغتني )٩(
)http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/hbk_FR.asp?.( 
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 اليت أطلقتها يف الفلبني شبكة القضاء على استغالل األطفال يف           )١٠("لنجعل اإلنترنت آمناً  "وخالل محلة     - ٩٩
ترنت مدونـة   مدير مقهى خدمات اإلن٦٠٠البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية، اعتمد        

وتراقب ِفرق أمنية رئيسية متخصصة يف      . سلوك وآليات تكفل احلماية واألمن لألطفال الذين يستعملون اإلنترنت        
 شبكة اإلنترنت وتساعدها يف تركيب أدوات الترشيح من أجل محايـة          دخولجمال املعلوميات الفضاءات العامة ل    

  ).بريو(األطفال 

  ذهلا مجيع األطراف الفاعلة يف بلدان كثرية، مل جيـر حـىت اآلن أي تقيـيم                ورغم اجلهود املكثفة اليت تب      - ١٠٠
  .لقياس أثرها

ومن ناحية أخرى، ُنفِّذت األغلبية العظمى من هذه اإلجراءات يف بلدان الشمال، وتستحق توسيع نطاقها   - ١٠١
  .وتطويرها لتشمل بلدان اجلنوب، فتكون بالتايل متاحة جلميع األطفال أينما كانوا

  مشاركة متوسطة لألطفال - ٤

يف أستراليا، ينتمي األطفال املشكِّلون للفريق االستشاري لصغار السن إىل فريق العمل االستشاري املنشأ             - ١٠٢
ويعمل الفريق االستشاري لصغار السن بالتعاون مع الشرطة، حيـث    ". خطة السالمة يف عامل اإلنترنت    "يف إطار   

؛ كما يقوم بإجراءات    )االجتاهات وأساليب التعبري  (ل األطفال لشبكة اإلنترنت     يطلعها بانتظام على تطور استعما    
، أتاح منتدى اليوم لصغار السن الفرصة ألطفال تتراوح أعمارهم ٢٠٠٨أبريل /ويف نيسان. للتوعية داخل املدارس

. ت بشكل أكثر فعالية سنة للتفكري يف الوسائل الواجب اعتمادها حلماية األطفال املستعملني لإلنترن١٦ و١١بني 
، ُعِقد يف لندن املؤمتر االستشاري الدويل لصغار السن الذي استقطب ٢٠٠٨يوليه / متوز٢١ إىل ١٩ويف الفترة من 

 وخلص إىل صياغة ميثاق، هو امليثاق العاملي املتعلق باإلنترنت لألطفـال وصـغار              )١١( بلداً ١٩ طفالً من    ١٥٠
  .ل على شبكة اإلنترنت، وذلك بغية تعزيز أمن األطفا)١٢(السن

وبينما جرى القيام بإجراءات عديدة لتنوير األطفال وتوعيتهم خبصوص املخاطر املرتبطـة باسـتعمال                - ١٠٣
تكنولوجيات االتصال، تبقى مشاركتهم يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات منع ومكافحة استغالل األطفال يف املواد              

  .اإلباحية على شبكة اإلنترنت متوسطة نسبياً

                                                      

   بلداً،٦٧قامت الشبكة الدولية حبمالت من هذا القبيل يف  )١٠(
)http://www.make-it-safe.net/fra/index.asp.( 

األرجنتني وإسبانيا وأستراليا وآيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وبولندا والدامنرك وزمبابوي والسويد وكندا            )١١(
 .وهولندا والواليات املتحدة واليونانومصر واململكة املتحدة وناميبيا ونيوزيلندا واهلند 

  : العنوان التايلمتاح على شبكة اإلنترنت يف )١٢(
)http://www.iyac.net/iyac_charter.pdf.( 
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  قطاع خاص تتزايد تعبئته - ٥

اعتمد عدد من مقدمي خدمات اإلنترنت ومشغلي شبكات اهلاتف النقال وشركات البطاقات املصرفية               - ١٠٤
وتعهدت مؤسسات األعمال اليت اعتمدت هذه املـدونات بـأن تقـوم            . مدونات سلوك يف إطار التنظيم الذايت     

باحية وبأن تضع أدوات للترشيح يف بعض املواقع وبأن تـصنف           بإجراءات ملكافحة استغالل األطفال يف املواد اإل      
  املواقع حسب حمتواها وبأن تبلغ سلطات الشرطة عن املواقع ذات احملتوى غـري القـانوين وبـأن تقـدم إليهـا       

  .معلومات بشأهنا

النقـال يف   ومجيع املشغلني اخلمسة لشبكات اهلاتف النقال األعضاء يف اجملموعة الواسعة النطاق للهاتف               - ١٠٥
وتعمل هذه املؤسسة بالشراكة مع قطاع اإلنترنت يف . اململكة املتحدة مشتركون يف مؤسسة رصد شبكة اإلنترنت

اململكة املتحدة ومع دوائر الشرطة وكذلك مع وزارات من بينها وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة مـن                 
  .حة إيذاء األطفال على شبكة اإلنترنتأجل التأثري يف املبادرات والربامج املصممة ملكاف

ويف الربازيل، مت توقيع بروتوكول تفاهم بني هيئة اخلط الساخن الربازيلية لتعزيز أمن شـبكة اإلنترنـت      - ١٠٦
 لإلبالغ عن أي مواد إباحية مستِغلة لألطفال توجد على املواقع والشبكات االجتماعية             )Google(  غوغل وفرع

  ).و موقع شبكة اجتماعية حيظى بشعبية كبرية يف الربازيل وجنوب آسيا، وه"Orkut"ومن بينها (

، وخالل يوم تعزيز األمن يف شبكة اإلنترنت يف لكسمربغ، وقعت شبكات        ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠ويف    - ١٠٧
) Facebook(وفيسبوك ) Arto(وآرتو ) Bebo(وبيبو ) Myspace(اجتماعية نشيطة يف أوروبا، من قبيل مايسبيس 

وتكلفـت  . )١٣(، بروتوكول اتفاق بشأن مسألة األمن يف جمال اإلنترنـت         )Piczo(وبيكزو  ) Google(غل  وغو
  .املفوضية األوروبية بتأمني متابعة تنفيذ هذا الربوتوكول

ويضم االئتالف املايل ملناهضة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية مؤسسات مالية وشركات بطاقـات                - ١٠٨
ضامنة للدفع ومؤسسات تقدم خدمات اإلنترنت قررت مكافحة استغالل األطفال يف املواد            االئتمان ومؤسسات   

ويتوخى االئتالف إضعاف قدرة ظاهرة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية علـى            . اإلباحية على شبكة اإلنترنت   
. عمال غري القانونية  الصمود مالياً وذلك بتعقب مصدر األموال وإغالق احلسابات اليت تستخدمها مؤسسات األ           

ويتعاون االئتالف مع السلطات وقطاع تكنولوجيات املعلومات ووكاالت حقوق الطفل، ويعتزم توسيع نطـاق              
وهلذا الغرض، يتعاون مع الـشبكة الدوليـة        . بطريقة مشولية للمشكل  عملياته على الصعيد الدويل بغية التصدي       

ج املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية ويوسع نطاق عمله          للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتا       
  .ليشمل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 أداة تكنولوجية تساعد املركز الوطين ملساعدة املفقودين وضـحايا االسـتغالل           غوغل وأنتجت مؤسسة   - ١٠٩
خدم الربنامج نظاماً للتعرف على     ويست. اجلنسي من األطفال يف اكتشاف صور االعتداء على األطفال ويف حتليلها          

  .األشكال ميكن احملللني من تصنيف وحتديد امللفات اليت حتتوي على مواد تتعلق باالعتداء اجلنسي على األطفال
                                                      

)١٣( http://ec.europ.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/selfreg/ind ex_en.htm.  
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  التعاون الدويل - واو 

بفضل اآلليات املنشأة للتعاون بني أجهزة الشرطة يف البلدان، تسىن حتديد ضحايا من األطفال وتوقيـف            - ١١٠
   مـن  (Carroussel)  كاروسـيل  ، مكَّنت عمليـة   ٢٠٠٧ففي عام   (دين للجنس وتفكيك شبكات دولية      متصي

  ). منهم٣١ صورة ألطفال، تسىن التعرف على ٧٦ ٠٠٠ بلداً وحجز ٣٥ مشتبه به يف ٧٠٠توقيف 

ثر فعالية، وتتعاون بانتظام بلدان عديدة، وال سيما البلدان املصنعة، وذلك بغية تنسيق أعماهلا وجعلها أك       - ١١١
  الثمانية وبرنـامج األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وجملـس أوروبـا                   البلدان  مع جمموعة   

  .واإلنتربول واليوروبول

  .وجتري مناقشات إلنشاء فريق خرباء بني الواليات املتحدة ويوروجوست واليوروبول  - ١١٢

ها ومع اإلنتربول من تنظيم دورات تدريبية متعددة لفائـدة          ومكَّن التعاون اجليد لدوائر الشرطة فيما بين        - ١١٣
هويـة  موظفي الشرطة يف بلدان عديدة ومن تبادل املعلومات وإنشاء قاعدة بيانات للصور وبـرامج لتحديـد                 

  .وما إىل ذلك" لرصد استغالل األطفال" ونظام ،الضحايا

جية محاية األطفال من االستغالل اجلنسي علـى  الثمانية، يف إطار استراتيالبلدان وتعهدت بلدان جمموعة      - ١١٤
، بأن جتمع وتتبادل املعلومات وبأن تتعاون مع القطـاع اخلـاص            ٢٠٠٣شبكة اإلنترنت، اليت اعُتِمدت يف عام       

  .الثمانيةالبلدان واملنظمات غري احلكومية وبأن تطور إجراءاهتا لتشمل بلدان أخرى غري أعضاء يف جمموعة 

وعلى . نشاطاً نسبياً) واجلنوبية وآسيا/أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى(تعاون اإلقليمية وتعرف برامج ال  - ١١٥
صعيد االحتاد األورويب، يتركز التعاون بني الدول األعضاء على مواءمة املمارسات وتطوير اخلربات ومتويل الربامج 

  .وتبادل املعلومات

 مثاالً جيداً جداً للتعـاون      ٢٠٠٣ اليت أنشئت يف عام      تاإلنترنوتشكل فرقة العمل العاملية على شبكة         - ١١٦
الضحايا من األطفال والعثور على األطفال املعرضني للخطر ومـساعدهتم          هوية  وتتمثل مهامها يف حتديد     . الدويل

مركز محاية الطفل من االستغالل وخمـاطر       : وتضم الفرقة . متصيدي اجلنس ملساءلتهم عن أفعاهلم    هوية   كشفو
اإلنتربول واملركز الوطين لتنسيق إجراءات مكافحة استغالل األطفال التابع للشرطة االحتادية األسترالية    اإلنترنت و 

  مريكيـة والـشرطة اإليطاليـة للربيـد       وإدارة األمن الداخلي واهلجرة واجلمـارك يف الواليـات املتحـدة األ           
  .)١٤(واالتصاالت الالسلكية

وهكذا، ويف إطار برنامج للتعـاون مـع        . راف التعاون بني الدول   وتيسر اتفاقات ثنائية أو متعددة األط       - ١١٧
  .جنوب شرق آسيا، قدمت أستراليا معدات ودربت أفراداً من الشرطتني التايلندية والفييتنامية

                                                      

 ./http://www.virtualglobaltaskforce.comانظر  )١٤(
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، اعتمدت ائتالفات وطنية ومنظمات غري حكومية يف سبعة بلدان يف أمريكـا             ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان   - ١١٨
إعالناً يف ختـام حلقـة      ) نيكاراغوا وهندوراس وبنما والسلفادور واملكسيك وغواتيماال     كوستاريكا و (اجلنوبية  

  .دراسية بشأن وضع استراتيجيات متكاملة ملكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 نسبياً يف ميدان مكافحة استغالل األطفـال يف املـواد           اًوال يزال التعاون بني الشمال واجلنوب متوسط        - ١١٩
  .اإلباحية على شبكة اإلنترنت

   يف التنـسيق    اًوتعاين اإلجراءات العديدة اليت تقوم هبا عدة أطراف معنيـة يف خمتلـف البلـدان نقـص                  - ١٢٠
  . التطابقوعدَم

التعـاون  در توسيع نطاق    وبفعل عدم وجود حدود بني البلدان املختلفة يف ميدان استعمال اإلنترنت، جي             - ١٢١
  . وجناعته مع مواءمة املمارسات واإلجراءاتالدويل وزيادة فعاليته

  االستنتاجات والتوصيات - ثالثاً 
 وبعض النجاحات املسجلة، ال يزال مثة إجنازات ينبغـي حتقيقهـا            تخذةرغم اإلجراءات العديدة امل     - ١٢٢

  .الضحايا من األطفال ومحايتهم بشكل أفضل وكفالة حقوقهم بالكاملهوية لتحديد 

نبغي قبل أي شيء اعتبار استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت             ومن أجل ذلك، ي     - ١٢٣
  .جرمية وانتهاكاً خطرياً حلقوق الطفل ميس كرامته وسالمته البدنية والنفسية

وبغية منع واستئصال استغالل األطفال يف املواد اإلباحية واستعمال اإلنترنت والتكنولوجيات اجلديدة   - ١٢٤
واد اإلباحية املستغلة لألطفال وتوزيعها وإغواء األطفال ألغراض االعتداء اجلنسي عرب اإلنترنـت             إلنتاج امل 

  :وخارجه، توصي املقررة اخلاصة مبا يلي

 على الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة باستغالل األطفال        غري املصدقة بعد  تصديق الدول     )أ(
تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء       امللحق با االختياري  يف املواد اإلباحية، وال سيما الربوتوكول       

  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

اعتماد قانون وطين واضح وشامل يضمن احترام حقوق الطفل ومحايته من اجلرميـة الـيت                 )ب(
  :نونذا القاوينبغي هل. يشكلها االستغالل اجلنسي لألطفال على شبكة اإلنترنت

أن يعرِّف وحيظر وجيرم، وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، استغالل األطفال يف               ‘١‘
   سنة؛١٨بأنه شخص يقل عمره عن " الطفل"املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت، مع تعريف 

 يف  أن ينص على أن الطفل ال ميلك بأي حال من األحوال سلطة املوافقة علـى املـشاركة                  ‘٢‘
  االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك املشاهد اإلباحية؛
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أن جيرم إنتاج املواد اإلباحية املستغلة لألطفال وتوزيعها واستالمها وحيازهتا عن قصد، مبا يف             ‘٣‘
ستغاليل لألطفال، وكذلك استهالك    االطابع  الشاهد ذات   املذلك الصور املنتجة باحلاسوب و    

  ها ومشاهدهتا عـن قـصد ولـو مل جيـر أي اتـصال              مواد من ذلك القبيل واحلصول علي     
  فعلي بالطفل؛

  ؛)املراودة(أن جيرم إغواء األطفال عرب شبكة اإلنترنت ألغراض جنسية   ‘٤‘

أن يلزم مقدمي خدمات اإلنترنت ومشغلي شبكات اهلـاتف النقـال وحمركـات البحـث         ‘٥‘
االنتـهاكات وبـأن متنـع      واألطراف الفاعلة األخرى املعنية بأن تبلغ السلطات املسؤولة ب        

  عايري حمـددة، ألغـراض التحقيـق وإجـراءات         مل اًاالطالع على املواقع وحتفظ املواد، وفق     
  املالحقة القضائية؛

 املواد اإلباحية  عليها مواقُعتقومأن يلزم الشركات املالية بأن تكشف عن األجهزة املالية اليت   ‘٦‘
  ؛املستغلة لألطفال وبأن توِقفها وتعيق عملها

أن يلزم مجيع مقدمي خدمات اإلنترنت مبنع االطالع على املواقع اليت تتضمن صور األطفال                ‘٧‘
  املستغلني جنسياً، وذلك بغية كفالة حق الضحايا يف حرمة خصوصياهتم؛

 ُيجرَّم ضحايا االستغالل اجلنسي من األطفال أو ُيعاقَبوا على األفعال املرتبطـة             الّأن يكفل أ    ‘٨‘
غالهلم وأن ُيمنحوا باألحرى وضع الضحايا من وجهة نظر القانون وأن ُيعاَملوا            مباشرة باست 
  تبعاً لذلك؛

يتعلق جبميع جرائم االستغالل اجلنـسي لألطفـال        نشئ اختصاصاً قضائياً خارجياً فيما      أن ي   ‘٩‘
يلغي مبدأ املعاقبة على اجلرمية مرتني وييسر التعاون القضائي، وذلك بغيـة            أن  واملراهقني و 

مان املالحقة الفعالة للجناة وإصدار العقوبات املناسبة، وأن يعترب مجيع أفعال االسـتغالل             ض
  اجلنسي لألطفال واملراهقني عنصراً من عناصر معاهدات تسليم اجملرمني الـسارية املفعـول             

  واملربمة الحقاً؛

بـل مـوظفني     الضحايا ومحايتهم وتوفري املساعدة والرعاية الطبية إليهم مـن ق          كشف هوية   )ج(
  :ويف هذا اإلطار، يتعني ما يلي. متخصصني وينبغي اعتبار هذه األمور أولويات قصوى

 من األطفال ومتصيدي اجلنس بطريقة أفضل وبسرعة        اتدريب املهنيني على اكتشاف الضحاي      ‘١‘
االسم والعنـوان وبيانـات     (أكرب، وذلك مبنحهم إمكانية احلصول على املعلومات الالزمة         

، وبتوفري ما حيتاجون إليه من اخلربات واملوارد إلجياد         ) احملمية برموز أو بكلمة سر     احلواسيب
  الوسائل األكثر فعالية لتحليل الصور؛
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تأطري وتشجيع مجع املعلومات وتبادهلا والتعاون عرب احلدود واملسامهة يف قواعـد البيانـات             ‘٢‘
  املقدمة إىل األطفال؛املتعلقة بالضحايا واجلناة، وذلك بغية حتسني املساعدة 

تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال البحث والتطوير الختراع وسـائل               ‘٣‘
الضحايا بغـرض إهنـاء     هوية  تكنولوجية متكن من إجراء التحقيقات على خري وجه وحتديد          

  استغالهلم على الفور وتوفري املساعدة الالزمة إلعادة تأهيلهم بشكل تام؛

يز ومحاية حق الضحايا من األطفال ومرتكيب جرائم االستغالل اجلنسي من األطفـال يف              تعز  ‘٤‘
حرمة خصوصياهتم، مع مراعاة القوانني واإلجراءات القضائية الوطنية املعمول هبـا، بغيـة             
احلفاظ على سرية هويتهم يف مجيع مراحل التحقيقات واإلجراءات القضائية ومنـع نـشر              

ف هويتهم واحلرص على أن تكون التدابري املتخذة مكيفة حسب   معلومات قد تؤدي إىل كش    
  وضع األطفال وأن تيسر مشاركتهم يف مجيع اإلجراءات القضائية؛

توفري املوارد واخلربات الالزمة ملساعدة الضحايا وأسرهم والتكفل هبم إىل حني تعايف األطفال   ‘٥‘
  بشكل كامل؛

ألطفال لتجنيب الضحايا إهانات جديدة، وذلك وضع حد لترويج صور االستغالل اجلنسي ل        ‘٦‘
بإعداد قائمة عاملية مبواقع اإلنترنت اليت تتضمن صوراً لالعتداء اجلنسي على األطفال جيري             

وستمكن هذه القائمة سـلطات الـشرطة ومقـدمي         . حتديثها باستمرار وتبادهلا بني الدول    
  هبا األمر؛خدمات اإلنترنت من منع االطالع على املواقع اليت يتعلق 

ويف هذا اإلطار، جيب على . منح القطاع اخلاص مسؤولية اجتماعية أوسع نطاقاً وأكثر فعالية  )د(
مقدمي خدمات اإلنترنت ومشغلي شبكات اهلاتف النقال ومقاهي خدمات اإلنترنـت والـشركات املاليـة               

  :ا يليالقيام مبوالفاعلني املعنيني اآلخرين 

  طوعية؛وضع وتطبيق مدونات سلوك   ‘١‘

دعم وتطوير إجراءات متنع، من جهة إنتاج ونشر املواد اإلباحية املستغلة لألطفال، مبـا يف                 ‘٢‘
ذلك الصور املنتجة باحلاسوب واملشاهد ذات الطابع االستغاليل لألطفال، ومن جهة أخرى،            
استعمال اإلنترنت وغريها من تكنولوجيات املعلومات إلغواء األطفال ألغراض االعتـداء           

   عرب شبكة اإلنترنت وخارجها؛ عليهمجلنسيا

الستغالل ا وتفكيك األجهزة املالية اليت تيسر إجراء معامالت هدفها لكشفالقيام بإجراءات   ‘٣‘
  اجلنسي لألطفال؛

دعم اجلهود الرامية إىل كبح الطلب وإىل حتسني املساعدة املقدمة إىل الضحايا من األطفـال                 ‘٤‘
  خطوط هاتفية مباشرة أو خدمات عرب شبكة اإلنترنت؛وإىل أسرهم، وال سيما عرب 
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دعم عملية إعداد محالت للتثقيف والتوعية موجهة لألطفال واآلباء واألساتذة ورابطـات               ‘٥‘
صغار السن والرابطات اليت تعمل مع األطفال ولصاحلهم يتمثل هدفها يف التوعية مبخـاطر              

تغالل واهلواتف النقالة والتكنولوجيات    االستغالل اجلنسي واستعمال اإلنترنت ألغراض االس     
  اجلديدة فضالً عن وسائل الوقاية؛

  :حتسني سبل الوقاية، وينبغي القيام مبا يلي لتحقيق ذلك  )ه(

  تقييم برامج الوقاية املنجزة حىت اآلن بغية قياس أثرها؛  ‘١‘

طات صغار السن    لقيام حبمالت للتثقيف والتوعية تستهدف األطفال واآلباء واألساتذة وراب        ا  ‘٢‘
اآلخرين الذين يعملون مع األطفال ولصاحلهم، بغية حتسني درايتـهم مبخـاطر االسـتغالل       

ويف . اجلنسي املتصلة باستعمال اإلنترنت واهلواتف النقالة والتكنولوجيات اجلديدة األخرى        
ل مـن   هذه احلمالت، ينبغي منح أمهية كبرية للمعلومات املتعلقة بالوسائل اليت متكن األطفا           

محاية أنفسهم واحلصول على املساعدة واإلبالغ عن حاالت استغالل األطفـال يف املـواد              
  اإلباحية واالستغالل اجلنسي على شبكة اإلنترنت؛

امة شراكات مع وسائط اإلعالم من أجل إعداد برامج مسعية بصرية هتدف إىل توعية وإعالم إق  ‘٣‘
  رتبطة باستعمال األطفال لشبكة اإلنترنت؛األطفال واألسر والرأي العام باملخاطر امل

جعل التكنولوجيات متاحة ويسرية االقتناء وسهلة االستعمال بالنسبة لآلباء وأولياء أمـور              ‘٤‘
  األطفال واملربني، وال سيما أدوات الترشيح حلجب صور األطفال املِضرة أو غري الالئقة؛

  : ما يليمشاركة أكرب لألطفال، وينبغي لتحقيق هذا اهلدف  )و(

تنوير األطفال وتعليمهم كيف حيمون أنفسهم ويطلبون املساعدة ويبلغـون عـن املواقـع                ‘١‘
  وحاالت اإلغواء عرب شبكة اإلنترنت؛

تشجيع مشاركة األطفال وصغار السن يف مجيع مراحل صياغة السياسات والربامج ومتابعتها     ‘٢‘
ون يف أوساط صغار السن يتمثـل       وتقييمها، وذلك يف إطار محالت ومن خالل برامج للتعا        

  هدفها يف التوعية باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت والوقاية منه؛

  التفكري يف إنشاء صندوق ملبادرات األطفال وصغار السن يف هذا امليدان؛  ‘٣‘

استعمال اإلنترنت  تعزيز التعاون الدويل ألن عدم وجود حدود بني البلدان املختلفة يف جمال               )ز(
  :يستلزم تعاوناً فعاالً وناجعاً حلماية مجيع األطفال أينما وجدوا، وذلك بضمان ما يلي
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مواءمة املمارسات واإلجراءات فيما يتعلق بنظم املعلومات، وباحلصول علـى املعلومـات              ‘١‘
 والـدوائر   وتبادهلا وحفظ البيانات املعلوماتية، وبتنظيم الشراكة بني القطاع العام واخلاص         

  املكلفة بإنفاذ القانون ومقدمي خدمات اإلنترنت، ومبضمون الدورات التدريبية وطرائقها؛

  إنشاء أفرقة عاملة متعددة التخصصات ومشتركة بني البلدان؛  ‘٢‘

  إنشاء منتدى دويل لإلبالغ عن اجلرائم املرتكبة على شبكة اإلنترنت؛  ‘٣‘

ية أو غريها من خالل الربامج املتعددة األطراف واإلقليمية         تقدمي املساعدة االقتصادية والتقن     ‘٤‘
  والثنائية القائمة ملكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة علـى شـبكة اإلنترنـت يف         

  البلدان النامية؛

توسيع نطاق إجراءات منع ومكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية، اليت توجد األغلبية   ‘٥‘
وذلك جلعلها يف متناول مجيع األطفال  ا يف بلدان الشمال، ليشمل بلدان اجلنوب،العظمى منه
  أينما ُوجدوا؛

  رصد ونشر املمارسات واألدوات داخل البلدان وفيما بني مجيع البلدان؛  ‘٦‘

  اعتماد اتفاقات متعددة األطراف وخباصة فيما يتعلق بتحقيقات الشرطة؛  ‘٧‘

صعيد الوطين والدويل ملكافحة املنظمات اإلجرامية املتورطـة يف         اعتماد تدابري منسقة على ال      ‘٨‘
أو االعتباريني املسؤولني عن /االستغالل اجلنسي لألطفال وكفالة مالحقة األشخاص املاديني و

  .هذا الشكل من اجلرمية املنظمة

 -  -  -  -  -  
  
  


