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هذا املنشور.
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جوهان مارتن ز )خط مساعدة األطفال الدويل(  •

راؤول كييزا وفرانسيسكا بوسكو )معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة(  •
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كريستينا بوييت وساندرا باندي )االحتاد الدويل لالتصاالت(  •
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ويوّد املؤلفون توجيه الشكر إىل كريستني كفينيي من )اإلنرتبول( ملراجعتها وتعليقاهتا التفصيلية.
ويرغب االحتاد الدويل لالتصاالت يف أن يعرتف مبسامهة سلمى عباسي من eWWG ومشاركتها القيِّمة يف مبادرة محاية األطفال على اخلط.
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دكتور حمدون إ. توريه

األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

تقتدمي
أرحِّب هبذه الفرصة ألشاطركم هذه املبادئ التوجيهية اليت ُوضعت مبساعدة قيِّمة من 

العديد من أصحاب املصلحة.

إن محاية األطفال على اخلط - يف عصر تتوفر فيه اإلنرتنت عريضة النطاق بصورة 
واسعة جداً - قضية حرجة تتطلب بصورة عاجلة استجابة عاملية منسَّقة. ويف حني 
أن املبادرات احمللية، بل والوطنية، هلا مكاهنا بالتأكيد فإن اإلنرتنت ال تعرف حدوداً 

وسيكون التعاون الدويل مفتاحاً هاماً لتحقيق النصر يف املعركة القادمة.

إن صانعي السياسات هم مفتاح النصر يف املعركة ضد اجلرمية السيربانية وضد 
التهديدات السيربانية وأنا شخصياً أشعر باالمتنان لدعمكم.



1

يرد تعريف الطفل يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل باعتباره كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة. وتعاِلج هذه املبادئ التوجيهية القضايا اليت تواجه مجيع األشخاص حتت 
سن الثامنة عشرة يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك فإن مستعِمل اإلنرتنت الصغري الذي يقل سنه عن سبع سنوات لن تكون له على األرجح نفس االحتياجات أو االهتمامات 

مثل شخص يف الثانية عشرة وبدأ الدراسة يف املدرسة اإلعدادية لتوه أو شخص يف السابعة عشرة على شفا سن الرشد. ويف أماكن خمتلفة يف هذه املبادئ التوجيهية قام املؤلفون 
 بصياغة مشورهتم أو توصياهتم لتناسب هذه السياقات املختلفة. ويف حني أن استعمال فئات عريضة قد يكون مفيداً كتوجيه عام فإننا ال ينبغي

أال ننسى أبداً أن كل طفل خيتلف عن اآلخر يف هناية األمر. وباإلضافة إىل ذلك يوجد الكثري من العوامل القانونية والثقافية احمللية املختلفة اليت ميكن أن تؤثِّر تأثرياً هاماً على 
طريقة استعمال هذه املبادئ التوجيهية أو تفسريها يف أي بلد بعينه أو منطقة بعينها.

ويوجد اآلن جمموعة كبرية من نصوص القانون الدويل والصكوك الدولية اليت تدعم، بل وتفّوض يف كثري من األحيان، اختاذ إجراءات حلماية األطفال من الناحية العامة وأيضاً 
 فيما يتصل خاصة مبوضوع اإلنرتنت. وهذه القوانني والصكوك تشكل أساس هذه املبادئ التوجيهية. وقد خُلصت تلخيصاً شاماًل يف إعالن ريو دي جانريو

  والدعوة إىل العمل ملنع ووقف االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملي الثالث ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني الذي عقد 
يف نوفمرب 2008.
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ملخص تنفيتذي
 منذ عقد من الزمان كان قرابة 182 

مليون شخص يدخلون إىل اإلنرتنت يف 
العامل - وكانوا كلهم تقريباً يعيشون يف 
العامل املتقدم. واملدهش أنه حبلول أوائل 

عام 2009 كان هناك أكثر من 1,5 مليار 
شخص يستعملون اإلنرتنت يف أحناء 
العامل، مع نفاذ أكثر من  400مليون 

شخص من هؤالء األشخاص إىل النطاق 
العريض. ورغم أن اإلنرتنت ال تتوافر يف 

كل مكان فإن املستعملني اليوم ينتشرون 
يف كل أحناء العامل فعاًل حيث يوجد 

أكثر من 600 مليون مستعِمل يف آسيا 
و130مليون مستعِمل يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة الكارييب و50 مليون يف إفريقيا1. 

وال تزال اإلنرتنت متثل مورداً دينامياً 
يتجاوز اخليال ويتسم بقدرات ال حدود 

هلا تقريباً يف معاجلة املشاكل اجملتمعية 
من حتسني النفاذ إىل الرعاية الصحية 

إىل فرص التعلم عن بُعد إىل احلكومة 
اإللكرتونية إىل احلصول على وظائف 

مبتكرة بدخل مرتفع. ومع ذلك فإن تزايد 
القضايا العاملية اليت حتيط باألمن السيرباين 

على اخلط تتطلب استجابة عاملية، 
وخاصة عندما يتصل األمر حبماية أصغر 
أبناء جمتمعنا وأكثر املواطنني ضعفاً على 

الصعيد الرقمي: أي األطفال.

وكما جاء يف دراسات استقصائية أخرية، 
يتحدث أكثر من 60 يف املائة من 

األطفال والشباب يف غرف الدردشة على 
أساس يومي. ومن كل أربعة أطفال جند 
أنه ال مانع لدى ثالثة أطفال من تقاسم 

املعلومات الشخصية اخلاصة هبم وبأسرهم 
مقابل احلصول على سلع وخدمات 

وميكن أن يكون ما يصل إىل طفل واحد 

من بني كل مخسة أطفال هدفاً للذئاب 
البشرية كل سنة.

وقد أُعدت هذه املبادئ التوجيهية يف 
سياق مبادرة محاية األطفال على اخلط 

2 من أجل إقامة أسس لعامل 
(COP)

سيرباين يتسم بالسالمة واألمن ألجيال 
املستقبل. واهلدف من هذه املبادئ 

التوجيهية أن تكون خمططاً ميكن تكييفه 
واستعماله بطريقة تتسق مع األعراف 
والقوانني الوطنية أو احمللية. وباإلضافة 

إىل ذلك، سيكون من الواضح أن هذه 
املبادئ التوجيهية تعاجل قضايا قد تؤثّر 

على مجيع األطفال والشباب حتت سن 
الثامنة عشرة، ولكن كل جمموعة تتسم 

باحتياجاهتا اخلاصة.

وقد وضع االحتاد الدويل لالتصاالت 
هذه املبادئ التوجيهية بطريقة تعاونية 

قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العامل، 2008، الطبعة الثانية عشرة.  1
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للغاية مشلت فريقاً من املؤلفني املسامهني 
من كبار املؤسسات الناشطة يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ويف 
القضايا املتعلقة بسالمة األطفال على 

اخلط، وهذه املنظمات هي حتالف 
املؤسسات اخلريية املعين بسالمة اإلنرتنت 
)CHIS( وخط مساعدة األطفال الدويل 
)CHI( واملركز الدويل لألطفال املفقودين 
واملستَغلِّني )ICMEC( واإلنرتبول ومعهد 
األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية 
والعدالة. ووردت أيضاً مسامهات قيِّمة 
من حكومات وطنية منفردة وشركات 

التكنولوجيا العالية اليت تشرتك يف هدف 
واحد وهو حتويل اإلنرتنت إىل مكان 

أفضل وأكثر أمناً لألطفال وصغار السن.

ومن املأمول فيه أن هذه املبادئ التوجيهية 
لن تؤدي فقط إىل بناء جمتمع معلومات 
أكثر مشواًل ولكنها ستمكِّن أيضاً الدول 

األعضاء يف االحتاد من الوفاء بالتزاماهتا يف 
محاية وإنفاذ حقوق األطفال على النحو 
املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة 

حلقوق الطفل3 اليت اعتمدهتا اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف قرارها 44/25 
املؤرخ 20 نوفمرب 1989 والقمة العاملية 

جملتمع املعلومات4 ووثيقة النتائج الصادرة 
عن القمة5.

ويف القمة العامليتة جملتمع املعلومات كلف 
زعماء اجملتمع الدويل االحتتاد الدويل 

لالتصاالت بتنفيذ خط العمل جيم 5: 

www.unicef.org/crc 
3

 www.itu.int/wsis 
4

5 ُعقدت القمة العاملية جملتمع املعلومات على مرحلتني: يف جنيف )10-12 ديسمرب 2003( ويف تونس )16-18 نوفمرب 
2005(. واختتمت القمة العاملية بالتزام طموح ״ببناء جمتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضع البشر يف صميم 

 اهتمامه حىت يتسىن للناس يف كل مكان إنشاء املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستعماهلا״. انظر:
www.itu.int/wsis.

״الثقة واألمن يف استعمتال تكنولوجيا 
املعلومتات واالتصتاالت״. وتضمَّنت نتائج 

القمة أيضاً اعرتافاً حمدَّداً باحتياجات 
األطفال وصغار السن ومحايتهم يف 

الفضاء السيرباين. واعرتف التزام تونس 
״بدور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف محاية األطفال ويف تعزيز منوهم״ 
وكذلك بضرورة ״تكثيف العمل من أجل 
محاية األطفال من االستغالل والدفاع عن 

حقوقهم يف سياق تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت״.

ومن خالل إصدار هذه املبادئ التوجيهية 
توجه مبادرة محاية األطفال على اخلط 

النداء إىل مجيع أصحاب املصلحتة 
العمل على تشجيع اعتماد سياسات 

واسرتاتيجيات حتمي األطفال يف الفضاء 
السيرباين وتعزز نفاذهم بصورة أكثر أمناً 
إىل كل الفرص االستثنائية اليت ميكن أن 

تتيحها املوارد على اخلط.
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املبادئ التوجيهية لصانعي السياسات
لصياغة اسرتاتيجية وطنية تركِّز على سالمة األطفال على اخلط يتعنيَّ على صانعي السياسات النظر يف جمموعة من االسرتاتيجيات. ويرد أدناه عدد من 

اجملاالت الرئيسية اليت يتعني النظر فيها. وميكن االطالع أيضاً على مزيد من االقرتاحات يف التذييل 4 

المجاالت الرئيسية التي يتعين النظر فيها#

استعراض اإلطار القانوين القائم للتأكد من وجود كافة السلطات القانونية الالزمة لتمكني وكاالت إنفاذ القانون وغريها من 1.اإلطار القانوني
الوكاالت من محاية األشخاص حتت سن الثامنة عشرة على اخلط يف مجيع املنّصات اليت تعمل عن طريق اإلنرتنت.

النص، مع إدخال ما يلزم من تعديالت حسب الظروف، على أن أي فعل ضد الطفل ال يكون قانونياً يف العامل الواقع 2.
سيكون أيضاً غري قانوين على اخلط والتأكد من أن قواعد محاية البيانات واخلصوصية على اخلط كافية بشأن الُقصَّر 

القانونيني.

موارد إنفاذ القانون 
وآليات التبليغ

كفالة إنشاء آلية وتعزيزها على نطاق واسع من أجل توفري وسائل يسهل فهمها للتبليغ عن احملتوى غري القانوين الذي يوجد 3.
يف اإلنرتنت، مثل وجود خط ساخن وطين ميكن أن يرّد بسرعة ويزيل أي مواد غري قانونية أو يُغَلق النفاذ إليها.
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6 ״البانغ احلاسويب״ مصطلح يستعمل بصورة شائعة يف كوريا اجلنوبية ويف بعض البلدان األخرى ليصف غرفة واسعة تتيح فيها شبكة منطقة حملية إمكانية اللعب على نطاق واسع، سواء على اخلط أو بني العبني يف الغرفة.

المجاالت الرئيسية التي يتعين النظر فيها#

جتميع كل أصحاب املصلحة املعنيني ذوي االهتمام بسالمة األطفال على اخلط، وخاصة::4.نقطة التركيز الوطني
الوكاالت احلكومية• 
وكاالت إنفاذ القوانني• 
منظمات اخلدمة االجتماعية• 
مقّدمو خدمات اإلنرتنت ومقدمو اخلدمات اإللكرتونية األخرى• 
مقدمو الشبكات اهلاتفية املتنقلة• 
الشركات األخرى املعنية العاملة يف التكنولوجيا العالية• 
منظمات املدرسني• 
منظمات اآلباء• 
األطفال وصغار السن• 
املنظمات غري احلكومية املهتمة حبماية األطفال وغريها من املنظمات غري احلكومية ذات الصلة• 
اجملتمع األكادميي والبحثي• 
أصحاب مقاهي اإلنرتنت وغريهم من مقدمي النفاذ العام، مثل املكتبات ومراكز االتصاالت والبانغات6 احلاسوبية ومراكز • 

األلعاب على اخلط إخل.
دراسة املزايا اليت قد تنشأ عن منوذج وضع سياسة تنظيم ذايت أو تنظيم مشرتك، كما يتضح من صياغة ونشر مدونات املمارسات 5.

اجليدة، سواء من ناحية املساعدة يف جذب واستمرار مشاركة مجيع أصحاب املصلحة أو من ناحية تعزيز السرعة اليت ميكن هبا صياغة 
وتنفيذ استجابات مالئمة للتغريُّ التكنولوجي. 

موارد التعليم 
والتوعية

االستفادة من املعارف واخلربات لدى مجيع أصحاب املصلحة وصياغة رسائل ومواد السالمة يف اإلنرتنت اليت توضح املعايري والقوانني 6.
الثقافية احمللية وتكفل توزيعها بكفاءة وعرضها بطريقة مالئمة على مجيع اجملموعات الرئيسية من اجلمهور املستهدف. النظر يف جتنيد 
وسائط اإلعالم اجلماهريية للمساعدة يف تعزيز رسائل الوعي. صياغة مواد تؤكد على اجلوانب اإلجيابية والتمكينية لإلنرتنت لألطفال 

وصغار السن وجتنُّب الرسائل اليت تستند إىل اخلوف. تعزيز األشكال اإلجيابية واملسؤولة عن السلوك على اخلط.
دراسة الدور الذي ميكن أن تؤديه األدوات التقنية مثل برامج التنقية )الفلرتة( وبرجميات سالمة األطفال يف دعم واستكمال مبادرات 7.

التعليم والتوعية.
تشجيع املستعملني على االضطالع باملسؤولية عن أجهزهتم احلاسوبية من خالل تشجيع عمليات اخلدمة املنتظمة اليت تشمل حتديث 8.

نظام التشغيل باإلضافة إىل تركيب وحتديث تطبيقات جدران احلماية ومقاومة الفريوسات.
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اخللفيتة
نستطيع أن نتتبع أصل التكنولوجيا اليت 
نشري إليها اليوم باسم ״اإلنرتنت״ إىل 

مخسينيات القرن املاضي وما بعدها. ومع 
ذلك فقد كان تطوير الشبكة العنكبوتية 
العاملية )الويب( يف أوائل التسعينيات هو 
الذي أطلق شرارة النمو اهلائل لإلنرتنت، 
وهو ما أّدى هبا إىل أن تصبح جانباً مثيناً 

للغاية يف حياتنا، من الناحيتني االقتصادية 
واالجتماعية على السواء، وأن تصبح على 

ما يبدو مسة دائمة يف حياتنا املعاصرة.

ويف فجر ثورة اإلنرتنت كان املستعملون 
يندهشون من إمكانية توصيل الناس 

والوصول إىل املعلومات عرب احمليطات 
واملناطق الزمنية مبجرد بضع نقرات بالفأرة. 
ولكن كان يتعنيَّ عليهم منطياً للقيام بذلك 

أن يتواجدوا يف موقع حمّدد أمام جهاز 
حاسوب كبري أو ضخم يف أحيان كثرية 
وأصبح يسمى منطياً باحلاسوب. واليوم 

يستطيع الناس االتصال بالشبكة العاملية 
باستعمال هاتف متنقل أو حاسوب 

حممول أو غري ذلك من األجهزة احملمولة، 
ويضم يف كثري من األحيان قدرة فيديوية 

ونفاذ بسرعة عالية جداً. وتعمل كثري 
من صناديق األلعاب عن طريق اإلنرتنت 
وشّجع ذلك على النمو اهلائل يف اللعب 

على اخلط بني األطفال وصغار السن.

واستغرق األمر حوايل 20 سنة للوصول 
إىل أول مليار من مستعملي اهلاتف 

املتنقل، ولكن املليار الثاين مل يستغرق 
اكتماله سوى بضع سنوات قليلة. ويف 

املقابل تطلب األمر 125 سنة كي يكتمل 
أول مليار من مستعملي هواتف اخلطوط 

الثابتة.

وميكن القول بأن التطور من اجليل الثاين 
إىل اجليل الثالث من شبكات اهلواتف 

املتنقلة ال يقل أمهية عن القفزة األوىل من 
اخلدمة التماثلية إىل اخلدمة الرقمية. وقد 

بدأ ذلك منذ أكثر من عشر سنوات 

. 1
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المعنيـين المهتمين بسالمـة األطفال 
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“   

“
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وأخذ يتقدم بسرعة كبرية. وتواصل 
تكنولوجيات اجليل الرابع اليت بدأت تظهر 

مؤخراً تركيزها على النفاذ املتنقل ولكن 
ذلك جيري بسرعات أكرب بكثري عن ذي 
قبل. وشبكات النطاق العريض وتقارب 

الوسائط يوّلدان ُسباًل جديدة لتوزيع 
أشكال الرتفيه الرقمية.

وقد أصبحت أجهزة املستعمل حتتوي 
اآلن على كثري من الوظائف ويتزايد 

طابعها الشخصي. ويف املستقبل 
القريب، ستمّكن التطورات يف احلوسبة 
املتصلة مئات ماليني األشياء من قدرة 
االتصال فيما بينها عرب اإلنرتنت، وهو 
ما يفتح اجملال أمام عدد ال هناية له من 

والتجارية. املنتزلية  التطبيقات 

ويف سوق اخلدمات الثابتة واخللوية معاً 
يقرتن االنتقال إىل شبكات ذات قدرات 

أعلى باالنتقال إىل الشبكات القائمة على 
بروتوكول إنرتنت. ونتيجة لذلك بدأ يتزايد 

استعمال الصوت على بروتوكول إنرتنت 

)VoIP( )وذلك مثاًل من خالل خدمات 
مثل سكايب أو فوناج( ولكن ذلك 

ينطبق أيضاً على إمكانية مشاهدة الصور 
املتحركة على شبكات بروتوكول إنرتنت. 

والتكنولوجيات اجلديدة مثل اإلذاعة 
الفيديوية الرقمية والبث الرقمي املتعدد 

الوسائط ستسمح للمشاهدين مبشاهدة 
حمتوي متدفق على األجهزة املتنقلة يف أي 

وقت ويف أي مكان.

ويبدو اآلن أن عامل الرتفيه على أعتاب 
عصر جديد متاماً. ويف الوقت نفسه تؤثّر 
التكنولوجيا الرقمية تأثرياً كبرياً على طبيعة 

التفاعالت االجتماعية. وقد أدت اهلواتف 
املتنقلة بالفعل إىل تغيري الطريقة اليت يتصل 
هبا الناس فيما بينهم ويرتبون اجتماعاهتم 

ومهامهم العديدة.

وقد أتاح توسع البنية التحتية اإللكرتونية 
والرقمية ملليارات األشخاص إمكانات 

التعلم والنشر واالتصال على نطاق واسع 
مل يسبق له مثيل. وقد كان األطفال 

وصغار السن يف كثري من األحيان هم 
״طليعة״ اعتناق اإلمكانيات اجلديدة 

اليت تتيحها هذه التكنولوجيات اجلديدة 
والناشئة والتكيُّف معها. وقد كانت هذه 

التكنولوجيات ذات أثر متكيين هائل 
لكثري من صغار السن كما فتحت أمامهم 
إمكانات هائلة يف ميادين التعليم والتعلم 

حسب ظروف كل شخص.

وقد أتاح االخنفاض السريع يف التكلفة 
احلقيقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ات والتعزيزات اهلائلة  الالزمة، مقرتنا بالتغريُّ

يف البنية التحتية املتوفرة، لكثري من األطفال 
وصغار السن االستفادة من التكنولوجيا 
لفعل وإجناز أشياء مل تكن معروفة بني 

األجيال السابقة.

ويف حني أن تطوير اإلنرتنت خيتلف من 
بلد إىل آخر ومن منطقة ألخرى فإن 

النفاذ إىل اإلنرتنت متاح يف كل مكان 
تقريباً. ويف البلدان النامية جيري استعمال 

التكنولوجيا الالسلكية بداًل من النفاذ 

على اخلطوط الثابتة للتوصيل باإلنرتنت 
واهلواتف؛ كما أن ختزين ونقل البيانات 

يتحوالن إىل الالمركزية وأصبحا بال حدود 
فيما يبدو. وبدأ ״اجملتمع املتشابك״ الذي 

ظل يراود اخليال طوال عشرات السنني 
يتحّول إىل حقيقة واقعة.

ومع تزايد النفاذ، تتحول اإلنرتنت لتصبح 
عاملية حقاً، مع إتاحة فوائدها ملزيد من 
األشخاص، مبن فيهم األطفال وصغار 

السن. وسوف تشكل ثقافة أي بلد 
واقتصاده الطريقة اليت تتطور هبا اإلنرتنت، 

وسوف يؤثّر ذلك على األخطار اليت 
سيواجهها األطفال وكذلك املخاطر 

اليت يتعنّي معاجلتها من جانب خمتلف 
أصحاب املصلحة. وال ميكن أن يوجد 

خمطَّط بسيط أو وحيد ملعاجلة هذه القضية 
املعقدة.

ظهرت اإلنرتنت يف الوجود منذ عدة 
اً هائاًل  عقود، ولكن طابعها تغريَّ تغريُّ

منذ بدايتها األوىل. ففي البداية كانت 
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اإلنرتنت جمرد أداة لتبادل املعلومات 
والبيانات بني الوكاالت احلكومية 

واملؤسسات األكادميية. ويف مثانينات القرن 
املاضي فُتحت اإلنرتنت لعامة اجلمهور. 

ومع ظهور الشبكة العنكبوتية العاملية 
)الويب( يف تسعينيات القرن املاضي 

بدأت اإلنرتنت تنمو مبعدل مذهل. ويف 
السنوات األخرية انطلقت ثورة أخرى: 
ومتثَّل ذلك يف ظهور اجليل الثاين من 

الويب. ويتزايد التفاعل يف شبكة الويب 
 وأصبح قسم كبري جتداً 

من اجملتمع يتواجد يف اإلنرتنت. ويتزايد 
أعداد الناس الذين يتم توصيلهم اآلن، 

ويف كثري من األحيان يوجد األطفال 
وصغار السن يف مقدمتة املستعملني 

األوائل.

ويف حني أن تطوير شبكة الويب قد فتح 
اإلنرتنت أمام عامة اجلمهور فقد ظّلت 

لفرتة من الوقت شبكة متلكها وتستعملها 
أساساً احلكومات واملؤسسات األكادميية 
والشركات التجارية. وكان األفراد يدخلون 

على اخلط أساساً للحصول على 
املعلومات اليت توفرها هلم هذه اجلهات 

الفاعلة الكبرية. وقد اتسمت هذه الفرتة 
األولية يف شبكة الويب بعدة خصائص:

اخنفاض مستويات التوصيلية  •
اخنفاض عرض النطاق يف األغلب  •

اخنفاض القدرة على ختزين البيانات  •
االتصال والنفاذ يف اجتاه واحد  •

 استعمال اإلنرتنت بني األطفال
وصغار السن

11
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ومع مرور الوقت واصلت اإلنرتنت تطورها 
مع ظهور أربعة تطورات تتسم بأمهية 

خاصة:

زيادة عرض النطاق بتكلفة حمتملة  •
زيادة قدرة التخزين بتكلفة قليلة    •

نسبيًا  
اخنفاض تكاليف النفاذ  •
تطوير اإلنرتنت املتنقل  •

وقد ساعدت هذه التطورات اجلديدة على 
إقامة نوع جديد من اإلنرتنت، فبداًل من 
جمرد اتصال األفراد بالشركات واملنظمات 
واحلكومات بدأت اإلنرتنت أيضاً متّكن 
األفراد من االتصال فيما بينهم ومتّكنهم 

من العمل بأنفسهم كناشرين على اخلط. 
وهذه اإلنرتنت اجلديدة، اليت يشار إليها 

يف كثري من األحيان باسم اجليل الثاين من 
الويب )Web 2.0( تتسم مبا يلي:

ارتفاع مستويات التوصيلية  •
ارتفاع عرض النطاق  •

ارتفاع مستويات قدرة التخزين  •

االتصاالت الشخصية والتفاعلية   •
)احملتوى الناشئ عن املستعِمل(

وقد استحدثت أدوات جديدة تتيح 
للمستعملني أساليب خمتلفة للتواصل 

االجتماعي واالتصال فيما بينهم. وهذه 
األدوات تشمل: الرسائل الفورية والدردشة 

ولوحات الرسائل وخدمات استضافة 
الصور والفيديو وبرامج تبادل امللفات بني 
األقران )P2P(. وأّدت هذه التكنولوجيات 

جمتمعة وغريها إىل النمو اهلائل يف مواقع 
التشابك االجتماعي اليت أصبحت يف 
فرتة قصرية جداً ذات شعبية هائلة بني 

األطفال وصغار السن.

 التفاعل واحملتوى الناشئ 
عن املستعِمل

يعيش األطفال وصغار السن، وكذلك 
الكبار، جوانب كبرية بصورة متزايدة من 

حياهتم مبساعدة هذه التكنولوجيات 
اجلديدة، ونتيجة لذلك أصبحت طبيعة 
املخاطر اليت يواجهوهنا متشابكة تشابكاً 

معقداً للغاية مع اجلوانب األوسع من 
سلوكهم. ومل يعد ممكناً اآلن وضع خطوط 

فاصلة واضحة بني ما يسمى ״قضايا 
اإلنرتنت״ ومشاكل ״العامل احلقيقي״.

مواقع التشابك االجتماعي
تتسم مواقع التشابك االجتماعي ببعد 
جديد نوعياً وحاذق للغاية وهذا الُبعد 

هو الطريقة اليت استطاعت به هذه املواقع 
أن جتمع تكنولوجيات ما قبل اإلنرتنت 
يف مكان واحد، وأضافت إليها مسات 

جديدة وأنشأت أسطح بينية يسهل 
استعماهلا إىل حٍد بعيد. ويعين ذلك أنه 

أصبح من اليسري للغاية أن تستعِمل هذه 
األسطح البينية اجلديدة خمتلف السمات. 

وأّدى جتميع كل ذلك إىل إطالق 
النمو السريع يف شعبية مواقع التشابك 
االجتماعي اليت فاجأت الكثريين دون 

توقُّع، وخاصة اآلباء.

وتسمح مواقع التشابك االجتماعي 
للمستعملني بإنشاء مالمح شخصية على 
اخلط يستطيعون فيها إظهار جمموعة من 

املعلومات الشخصية مثل السن ونوع 
اجلنس ومدينة اإلقامة واالهتمامات. 
وبالتحديد جتعل األسطح البينية اليت 
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من األحيان، وخاصة يف األيام األوىل 
من التشابك االجتماعي، كان يبدو أن 

األطفال وصغار السن ال يدركون أن 
مالحمهم الشخصية الكاملة كانت مفتوحة 

ليشاهدها أي شخص إال إذا اختذوا 
خطوات حمّددة لتحديد النفاذ إىل الصورة 

الشخصية، وذلك مثاًل بتحديد مالمح 
الصورة بأهنا ״خاصة״ أو ״لألصدقاء 

فقط״. وجعل ذلك األطفال وصغار السن 
معرضني للذئاب البشرية الذين قد يزيِّفون 

سنهم من أجل بناء عالقة مع طفل أو 
شخص صغري. وقد أُبلغ عن عدة حاالت 

قام فيها بعض األطفال وصغار السن 
بنشر صور عن أنفسهم يف شكل جنسي، 

أو تبادلوا هذه الصور عن طريق اهلواتف 
املتنقلة، وهي ظاهرة مسيت باسم ״الرسائل 

اجلنسية״7، دون أن يدركوا يف كثري من 
األحيان أن الصورة نفسها قد تكون ضارة 

هبم وقد تكون غري قانونية، ولكن قد 
يشاهدها باإلضافة إىل ذلك أعداد كبرية 

من األشخاص الذين يستطيعون زيارة 
موقعهم أو مشاهدة مالحمهم الشخصية. 

وقد أبرزت مواقع التشابك االجتماعي 
بصورة أعم املشكلة اليت تنطوي عليها 

طريقة إدارة احملتوى الناشئ عن املستعِمل، 
وهي السمة اليت يتميز هبا اجليل الثاين من 
الويب. واستحدث بعض املواقع سياسات 
تفاعلية إلدارة التواصل، حبيث تبحث عن 
احملتويات الفيديوية والصور غري املالئمة أو 

غري القانونية، يف حني أن بعضها اآلخر 
ال يهتم بصورة أو فيديو ألي فرد إال إذا 

جاء تقرير من شخص ما يلفت فيها 
انتباه أصحاب املوقع إىل أن احملتوى كريه 

ويريد إزالته.

وتتبع شعبية مواقع التشابك االجتماعي 
الفردية يف كثري من األحيان عوامل اللغة 
والعوامل اإلقليمية. وبعض األمثلة على 
ذلك: ماي سبيس )MySpace( )وهو 

مشهور خاصة يف أمريكا الشمالية( وفيس 

بوك )Facebook( )وهو أكثر شيوعاً 
يف أمريكا الشمالية وأوروبا واألوقيانوسا( 
وهاي فايف )Hi5( )وهو أكثر شيوعاً 
 )Orkut( وأوركوت )يف أمريكا الالتينية

)أمريكا الالتينية(، )وسكايبلوغ( 
)SkyBlog( )البلدان الناطقة بالفرنسية( 
واليف جورنال )Life Journal( )روسيا 

وكمنولث الدول املستقلة( وفريندسرت 
)Friendster( )آسيا واحمليط اهلادئ( 
وساي وورلد )Cyworld( )مجهورية 

كوريا ومجهورية الصني الشعبية( ولنكدإن 
)LinkedIn( )أوروبا والواليات املتحدة 
واهلند( والست ف م )البلدان الشمالية 

والبلطيق وأوروبا الوسطى(.

وتقول دانا بويد8 إن التعبريات على اخلط 
واملالمح الشخصية أو األنواع األخرى من 
النشر تتسم بأربع صفات رئيسية ميكن أن 

7 رسائل جنسية )Sexting( - هي ظاهرة جديدة نسبياً حيث يضع األطفال وصغار السن أنفسهم يف خطر عن طريق  
نشرصور مثرية جنسياً عن أنفسهم على اخلط أو إرساهلا إىل األصدقاء باستعمال التكنولوجيات املتنقلة.

  املصدر: مشروع املبادئ التوجيهية لآلباء واألوصياء واملربني بشأن محاية األطفال على اخلط. االحتاد الدويل  
لالتصاالت، .2009

استحدثتها مواقع التشابك االجتماعي من 
اليسري إنشاء شبكات يف صفحة الويب 
ذات طابع شخصي للمستعمل الفردي 
مثاًل بإضافة بعض املقطوعات املوسيقية 
أو الصور أو الفيديو احملببة للمستعِملني. 

وقد اخنرط األطفال والشباب إىل حٍد كبري 
بصورة خالّقة يف هذه العملية. وأصبحت 

املالمح الشخصية للمستعمل يف مواقع 
التشابك االجتماعي امتدادات للمستعمل 

وطريقة هامة ليعربِّ هبا املستعِملون عن 
أنفسهم أمام أصدقائهم وأمام العامل 

الواسع.

واألهم من ذلك كله أن مواقع التشابك 
االجتماعي تسمح للمستعِملني بإضافة 

أصدقاء يستطيعون تبادل الرسائل 
معهم. واجلمهور الذي يستطيع أن يطلع 

على املالمح الشخصية للفرد يتوقف 
منطياً على طريقة حتديد هذا الشخص 
ألوضاع اخلصوصية يف املوقع. ويف كثري 
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تؤّدي إىل خماطر إضافية لألطفال وصغار 
السن:

استمرار التواجد: يتم تسجيل كثري   .1
من االتصاالت املتشابكة وميدِّد ذلك عمر 

أي اتصال.
إمكانية البحث: تساعد أدوات   .2
البحث واالكتشاف األشخاص على 
العثور على أشخاص آخرين بسبب 

تسجيل االتصاالت على اخلط وحتديد 
اهلوية عن طريق النّص.

التكرار: ميكن نسخ االتصاالت   .3
املتشابكة من مكان إىل آخر حرفياً 

بطريقة يستحيل معها التمييز بني 
״األصل״ و״النسخة״.

حجب المشاهدين: ألغراض عملية   .4
يستحيل حتديد األشخاص الذين قد 

يشاهدون املالمح الشخصية أو غريها من 

15

االتصاالت على اخلط. وتزيد اخلصائص 
الثالث األخرى املذكورة أعاله من 

تعقيد ذلك، ألنه ميكن مشاهدة املالمح 
الشخصية أو النفاذ إليها يف أوقات خمتلفة 
ومن أماكن خمتلفة عن الوقت واملكان اليت 

أنشئت فيه هذه املالمح أصاًل.

الرسائل الفورية والدردشة
الرسائل الفورية (IM) هي أدوات تسمح 

لألشخاص باالتصال فيما بينهم على 
اخلط مباشرة والدخول يف حمادثات عن 

طريق رسائل مكتوبة )وعن طريق املؤمترات 
الفيديوية بصورة متزايدة(. ويستطيع 

األشخاص إضافة أمساء أفراد يعرفوهنم إىل 
قائمة االتصال ويستطيعون معرفة ما إن 
كانوا حاضرين )على اخلط( للتحدث 

معهم. وهذه احملادثات، أو ״الدردشة״، 
ميكن أن جتري مع شخص واحد 

بتنتزيلها من برامج أخرى تتوّفر فيها هذه 
امللفات. وتسهِّل هذه الربامج تقاسم 

املعارف واملعلومات ولكنها تؤّدي أيضاً 
إىل انتهاك حقوق الطبع وتكاثر الربامج 

اخلبيثة )malware( مثل الفريوسات 
وأحصنة طرواده . وتستعَمل هذه 

الشبكات أيضاً لتوزيع صور الفيديو 
على اإلنرتنت )CAM( وتشمل برامج 
 )Bittorrent( الشهرية بيتورنت P2P

وإي - ميول )E-mule( إي - دونكي 
.)Kazaa( وكازا )E-donkey(

8 دانا بويد، حماضرة يف مركز بركمان لإلنرتنت واجملتمع يف كلية القانون يف جامعة هارفارد.

9 حصان طرواده، ويعرف أيضاً باسم الطروادي )Trojan(، يف سياق احلوسبة والربجمة، يصف فئة من التهديدت 
 احلاسوبية )الربامج اخلبيثة( اليت يبدو أهنا تؤّدي وظيفة مرغوبة ولكنها يف الواقع تؤّدي وظائف خبيثة غري معلنة تسمح 

 بنفاذ غري مسموح إىل اجلهاز املستضيف، ويعطيها ذلك القدرة على االحتفاظ بامللفات اخلاصة هبا على حاسوب 
  املستعمل بل ومراقبة شاشة املستعمل والتحكم يف احلاسوب اخلاص به. انظر:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_horse_(computing)

)أي بصورة ثنائية( أو مع جمموعة من 
األشخاص )بصورة متعددة(. ويف معظم 

الربامج ميكن االحتفاظ مبحتوى احملادثات 
إذا كان ذلك مرغوباً أو مطلوباً. وتشمل 
الربامج الشهرية للرسائل الفورية والدردشة 
 Yahoo!  ورسائل MSN برنامج دردشة

 Google( وحمادثات غوغلMessenger 

Talk( والرسائل الفورية ألمريكا على اخلط 

.)AOL Instant Messenger(

برامج تبادل امللفات بني األقران
برامج تبادل امللفات بني األقران )وتعرف 
أيضاً باسم برامج P2P( تسمح لألفراد 

بالقيام مباشرة بتحميل وتنتزيل ملفات من 
وإىل أقراص التخزين اخلاصة هبم. وأي 

شخص يستعمل نفس الربنامج يستطيع 
أن يبحث عن امللفات وأن يقوم الربنامج 
يستطيع أن يبحث عنامللفات وأن يقوم
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 متواد االعتداء علتى
األطفتال

تعتريف
يف كثري من الواليات القضائية تسمى 
الصور الثابتة أو شرائط الفيديو اليت 

تصّور األطفال وهم يتعرضون لالستغالل 
واالعتداء اجلنسي ״إباحية األطفال״ أو 

״صور األطفال الفاضحة״. واليوم يفضِّل 
كثري من املمارسني استخدام مصطلح 

״مواد االعتداء على األطفال״ أو ختتصر 
باإلنكليزية )CAM( حيث يعترب هذا 

املصطلح أكثر دقة يف نقل الطابع احلقيقي 
للمحتوى. وهذا هو املصطلح املستعمل 

عادة يف هذه الوثيقة.

وقد أّدت اإلنرتنت إىل تغيري حتويلي 
كامل يف إنتاج وتوزيع مواد االعتداء على 

األطفال من ناحييت احلجم والطابع.

لقد كانت الثورة اجلنسية يف منتصف 
ستينيات القرن املاضي، اليت اتسمت 
باالنفتاح على التعبري اجلنسي والتنويع 

اجلنسي، مؤّذناً بطلب متصاعد على املواد 
اإلباحية، حيث نشأت حمالت املواد 

اخلاصة بالكبار يف كثري من املدن األوروبية 
واألمريكية10. وقامت هذه احملالت، بل 

وجمموعة كاملة من األعمال التجارية من 
نوع الطلبات الربيدية، بتخزين وتوريد 
كمية ضخمة من املواد اإلباحية من 

كل نوع بدرجات متفاوتة من اإلباحية. 
 O’Donnell and Milner, (2007), Child Pornog

 raphy, 10 Crime computers and society,
Willan.

. 3
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ونشط عدد من الالعبني الرئيسيني يف 
الوفاء بالطلب على املواد اإلباحية يف كل 

أحناء العامل. وكما حيدث يف حالة كل فراغ 
امتأل هذا الفراغ سريعاً على يد أصحاب 

املشاريع ونشأت بسرعة شديدة شبكة 
كبرية لتوريد هذه املواد.

وكان بعض املواد اإلباحية اليت جيري 
شراؤها وبيعها واالجتار فيها تشمل صوراً 

لألطفال يف أوضاع االعتداء اجلنسي 
عليهم. وبسرعة امتدت إىل أوروبا قوانني 

مناهضة مواد االعتداء على األطفال 
اليت صدرت يف الواليات املتحدة يف عام 

1977 واحنسر إنتاج هذه املواد سريعاً 

حيث بدأ إنتاجها سراً. وحبلول عام 
1986 مت عملياً إغالق كل سبل احلصول 

على هذا النوع من املواد، وهو ما أثار 
إمكانية القضاء الكامل على جتارة مواد 

االعتداء على األطفال11.

وتارخيياً، كانت صعوبات العثور على 
مواد االعتداء على األطفال تعين يف 

تلك املرحلة أن األشخاص الذين يريدون 
التمتع هبذه املواد يتعنّي عليهم الدخول 
يف خماطر كبرية وتكبد نفقات عالية من 

أجل احلصول على هذه املواد. ولكن 
تغريَّ كل هذا مع وصول اإلنرتنت. وقد 
حتدث الدكتور ألفن كوبر عن ״املاكينة 

الثالثية״ )تتألف من ثالث كلمات تبدأ 
كلها حبرف Aِِ( للنشاط اجلنسي السيرباين 
الذي ميكن نقله بسهولة إىل الطريقة اليت 

أحدثت هبا اإلنرتنت ثورة يف حيازة وتوزيع 
مواد االعتداء على األطفال:

  )Accessibility( إمكانية النفاذ  •
)تتيح اإلنرتنت مواد االعتداء على 

األطفال طوال اليوم وطوال األسبوع 
على مدار السنة(؛

 )Affordability( التكلفة اليسرية  •
)تتوفر معظم مواد االعتداء على األطفال 

جماناً وهي متاحة للتبادل أو جملرد 
التنزيل(؛

اهلوية اجملهولة )Anonymity( )يعتقد   •
األشخاص فعاًل أن اتصاالهتم على 
اإلنرتنت اتصاالت خاصة وجتري يف 

اخلفاء(.
وقد شّجع ذلك الناس على التماس احلصول 

على مواد االعتداء على األطفال والتعامل 
فيها حيث شعروا بعدم وجود أي عواقب. 
وكان توفُّرها جماناً وبسهولة قد شّجع أيضاً 

على االعتقاد بأنه ال ضرر منها.

ويف عام 1997 وصف السري ويليام أوتنغ 
وهو خبري متميز يف اخلدمات االجتماعية 

لألطفال، مواد االعتداء على األطفال 
باعتبارها ״صناعة منتزلية״.12 ورمبا كانت 

تلك هي املرة األخرية يف التاريخ اليت كان 

ميكن فيها إّدعاء ذلك. أما اليوم فقد 
أصبحت هذه املواد صناعة عاملية. ويبدو 
أنه ال يوجد أي بلد يتمتع باحلصانة منها.

ومن العسري جداً حتديد احلجم الدقيق 
أو الشكل الدقيق ملا يتصف يف جوهره 
بأنه مشروع سّري وغري قانوين يف كثري 
من األحيان. وقد ظهرت تقديرات من 
مجيع األشكال يف خمتلف األوقات عن 

عدد مواقع شبكة الويب املشاركة يف هذا 
النشاط13، وعدد األطفال الذين يتعرضون 

لالعتداء من أجل إصدار هذه الصور14 
وجمموع القيمة النقدية لسوق هذه الصور. 

وال يشك أي شخص على معرفة هبذه 
األمور يف وجود عدد كبري من األشخاص 
املتورطني يف مشاهدة وتوزيع مواد االعتداء 
على األطفال وهناك ما يدل على مشاركة 
اجلرمية املنظمة15 يف التوزيع التجاري هلذه 

املواد. وباملثل ال  شك يف أن عدد الصور 
غري القانونية اليت جيري توزيعها اآلن 

Jenkins, P, Beyond Tolerance, 2001, New York University Press 
11

UK, HMSO, 1997 
12

 13 يف التقرير السنوي لعام 2007 أعربت مؤسسة رصد شبكة اإلنرتنت )IWF( عن اعتقادها بوجود عدد يقل على 

000 3 موقع باللغة اإلنكليزية يف شبكة الويب تستأثر مبعظم الصور املتصلة باالعتداء على األطفال على اخلط. ومنذ 

ثالث سنوات، قال مركز أحباث جرمية احلاسوب الذي يعمل من الواليات املتحدة أن العدد يزيد عن 000 100 موقع 
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   tredicmoreport_ta.pdf  
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على اإلنرتنت يصل إىل ماليني كثرية من 
الصور، يف حني أن عدد األطفال الذين 
جيري تصويرهم يف هذه الصور يصل إىل 
عشرات اآلالف16. وهذا يقتصر على ما 

مت اكتشافه حىت اآلن فقط.

ويف البداية كانت إحتدى الطرق الرئيسية 
لتوزيع مواد االعتتداء على األطفال على 

اإلنرتنت تأيت من داخل املنتديات اإلخبارية 
 .)Newsgroups Usenet( يف يوزنت

وال تزال هذه املنتديات مصدراً هاماً ولكن 
توجد اليوم عدة تكنولوجيات أخرى يف 

اإلنرتنت اليت تستعمل يف هذا الغرض أيضاً. 
ومن هذه التكنولوجيات قد تعترب الشبكة 
العنكبوتية العاملية أكربها أمهية، ألهنا أيسر 

يف النفاذ وأسهل يف االستعمال. ومع ذلك، 
ومع قيام بعض البلدان بتشديد الصعوبات 

على استعمال شبكة الويب لتوزيع مواد 
االعتداء على األطفال، بدأ استعمال 
التكنولوجيات األخرى لإلنرتنت يتزايد 

بصورة مستمرة. ومن هذه التكنولوجيات 
قد تكون برجمية P2P، أو تقاسم امللفات، 
هي أمهها مجيعاً. ويقول اإلنرتبول إنه من 

السهل تقنياً مراقبة برجمية P2P ولكن احلجم 
الضخم من األشخاص املشاركني فيها جيعل 

ذلك صعباً جداً من الناحية العملية.

ويف كل مرة تظهر فيها صورة طفل 
يتعرض العتداء جنسي على اإلنرتنت أو 
يتم تنتزيلها فإن هذا الطفل يتعرض فعاًل 
ومبعىن كبري جداً إىل اعتداء جديد. إذ 
جيب أن يعيش الضحايا وهم يواجهون 

استمرار وجود هذه الصور وتوزيعها بقية 
حياهتم. وأفضل دليل على ذلك هو رّد 
فعل الضحايا وأسرهم عندما يعرفون أن 

الصور قد وضعت للتوزيع أو للتنتزيل على 
اإلنرتنت17.

وهلذا السبب يوجد اتفاق واسع االنتشار 
على أنه من املهم، مبجرد اكتشاف 

صورة أو موقع يف شبكة الويب لالعتداء 
اجلنسي على األطفال، أن يبدأ التحّرك 

بأسرع ما ميكن إلزالة الصورة أو إلغالق 
املوقع أو منع النفاذ إليه. ولتسهيل هذه 

العملية أنشئت شبكة من اخلطوط 
الساخنة الوطنية. ويف الوقت احلاضر 
تعمل هذه اخلطوط الساخنة يف أكثر 

من 30 بلداً خمتلفاً ويتزايد عددها. ومن 
املرغوب فيه أن حيدث منو كبري يف هذه 
اخلطوط الساخنة يف إطار محلة عاملية 

متجددة إلهناء احلركة اجلارية على اخلط 
للمواد املتصلة باالعتداء اجلنسي على 

األطفال18.

وهناك سبب آخر للتحرك بسرعة إلزالة 
الصور غري القانونية اليت توجد على 

اإلنرتنت أو إغالق باب النفاذ إليها وهو 
أنه كلما طال بقاؤها كلما زادت إمكانية 

عثور شخص جديد على الصورة ورمبا 

القيام بتنتزيلها. وهناك بعض األدلة اليت 
تشري إىل أن األشخاص الذين يتورطون 
يف تنتزيل ومجع املواد املتعلقة باالعتداء 
اجلنسي على األطفال سيدخلون على 

األرجح يف اتصال يسبب إيذاء األطفال 
يف العامل احلقيقي أو ميثل اعتداًء عليهم. 

 (From Fantasy to Reality: The
 Link Between Viewing Child
 Pornography and Molesting

Children. Kim, C (2004).

ويف جمال إنفاذ القوانني بدأت تتزايد أمهية 
معرفة هوية الضحايا من املواد املتصلة 

باالعتداء عليهم املنشورة على اإلنرتنت. 
وجيري إقامة عمليات وأنظمة على الصعيد 

الوطين، وهو ما يعين أن مواد االعتداء 
على األطفال اليت يتم مصادرهتا أثناء 
التحقيقات أو اليت تقع بطريقة أخرى 

يف أيدي احملققني ختضع للفحص بغرض 
تعيني هوية ضحايا االعتداء وبالتايل 

حتديد هوية اجلاين. أما املواد اليت مل تكن 
قد شوهدت من قبل وال ميكن القول 

بأهنا توّلدت حملياً فيتم إرساهلا إىل شبكة 
دولية من احملققني واملتخصصني الوطنيني 

 15انظر تفاصيل قضية ״Reg Pay״. املوقع

http://www.usdoj.gov/criminal/ceos/Press%20Releases/ICE%20Regpay%20PR_080906.pdf

16 مراسالت مع اإلنرتبول، املشار إليها أعاله. وتتحدث تليفونو أركوبالينو يف تقاريرها عن 000 36 طفل منهم ״42 يف 

 http://www.telefonoarcobaleno. org/pdf/.املائة أقل من سبع سنوات و77 يف املائة أقل من 12 سنة״
tredicmoreport_ta.pdf

Child Molesters: a behavioral Analysis, KennethV.Lanning, 2001 
17

www.inhope.org :18 انظر
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يف موضوع مواد االعتداء على األطفال. 
وهذه الشبكة نشأت حول قاعدة البيانات 
الدولية بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال 

التابعة لإلنرتبول )ICSE( وجيري تنسيق 
هذه الشبكة يف قسم االجتار بالبشر يف 
اإلنرتبول إىل جانب فريق املتخصصني 

املعين باجلرائم املرتكبة ضد األطفال والتابع 
لإلنرتبول.

واهلدف من إنشاء قاعدة البيانات املذكورة 
أن تكون مكاناً واحداً لتجميع كل مواد 

االعتداء على األطفال اليت توجد يف 
اإلنرتنت واليت تقع يف أيدي وكاالت 
إنفاذ القوانني. وتقوم شبكة املوظفني 
املتخصصني يف أحناء العامل بفحص 

هذه املواد، ويتم إحالتها، إذا أمكن، 
إىل بلد املنشأ للتحقيق يف هوية الطفل 

ضحية االعتداء. وإذا مل يكن ذلك ممكناً 
يتم حفظ املادة يف قاعدة البيانات مع 

إدخال تفاصيل عن مكان اكتشافها ومن 
اكتشفها وزمن اكتشافها.

وُتستخدم أدوات اسرتجاع قوية توضح 
ما إذا كانت الصور قد شوهدت من قبل 

أم ال، وكما حيدث يف كثري من احلاالت 
فإن الصور اليت تكتشف يف بلد ما ميكن 

كثرياً أن تنطوي على أدلة تساعد يف 
التعرف على قضية اعتداء جنسي يف بلد 
آخر. ويف بعض احلاالت ميكن مشاهدة 

وجه املعتدي يف الصور، وهو ما يؤّدي إىل 
القبض عليه.

ويشّجع اإلنرتبول ومبادرة محاية األطفال 
على اخلط أفضل املمارسات يف هذا 

اجملال من خالل التشجيع على تشكيل 
مورد وطين مركزي يستطيع إدارة كل املواد 
اليت جيري مصادرهتا داخل حدود البلد، 
مبا يؤّدي إىل إنشاء جمموعة وطنية من 

رموز االستدالل على الرسائل ويساهم يف 
اجلهود الدولية اجلارية يف هذا اجملال.

وكل ذلك يقلِّل اجلهد الذي ينبغي أن 
يبذله احملققون ويتجّنب ازدواج اجلهود 

يف كل أحناء العامل ويؤّدي يف النهاية إىل 
حتديد هوية الضحايا والقبض على اجلناة.

تنسيق القوانني
من األمور احملورية يف حتقيق األمن السيرباين 

العاملي أن تقوم مجيع البلدان باعتماد 
تشريعات مالئمة ضد سوء استعمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

أغراض جنائية أو غريها من األغراض. 
ونظراً ألن التهديدات ميكن أن تنشأ يف أي 
مكان يف العامل فإن التحديات تتسم بأهنا 
ذات نطاق دويل بطبيعتها وتتطلب تعاوناً 

دولياً، ومساعدات يف التحقيقات وأحكاماً 
إجرائية وموضوعية مشرتكة. وهلذا فمن املهم 

أن تقوم البلدان بتنسيق أطرها القانونية 
ملكافحة اجلرمية السيربانية ومحاية األطفال 

على اخلط وتسهيل التعاون الدويل.

وتتمثل إحدى اخلطوات الرئيسية إلحراز 
النجاح يف أي اسرتاتيجية وطنية حلماية 

األطفال على اخلط يف صياغة تشريعات 
وطنية كافية وإقامة اأُلطر القانونية املتصلة 

ألغراض اجلرمية السيربانية والعمل يف 
إطار هذا النهج على حتقيق التنسيق على 
الصعيد الدويل. ويتطلب ذلك أواًل وقبل 

كل شيء وجود األحكام القانونية اجلنائية 
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املوضوعية الالزمة لتجرمي األفعال من 
قبيل الغش احلاسويب والنفاذ غري القانوين 
والتداخل يف البيانات وانتهاكات حقوق 

الطبع ومواد االعتداء على األطفال. 
ووجود أحكام يف املدونات اجلنائية 

املنطبقة على أفعال مشاهبة ترتكب يف 
العامل احلقيقي ال يعين أنه ميكن تطبيقها 

على األفعال املرتكبة عرب اإلنرتنت أيضاً. 
ولذلك تقوم ضرورة حيوية إىل إجراء حتليل 

دقيق للقوانني الوطنية اجلارية من أجل 
تعيني أي ثغرات حمتملة. وستكون اخلطوة 

التالية هي تعيني وحتديد اللغة التشريعية 
واملواد املرجعية اليت ميكن أن تساعد 

البلدان يف إقامة قوانني وقواعد إجرائية 
منّسقة يف موضوع اجلرمية السيربانية. 

وميكن أن تستعمل البلدان هذه األدوات 
العملية من أجل صياغة إطار قانوين 

للجرمية السيربانية وما يتصل هبذا اإلطار 
من قوانني. وقد ظل االحتاد الدويل 

لالتصاالت يعمل مع الدول األعضاء 
وأصحاب املصلحة املعنيني يف هذا االجتاه 

ويساهم مسامهة كبرية يف دعم التنسيق 
العاملي لقوانني اجلرمية السيربانية.





وقد أصدر املركز الدويل لألطفال 
املفقودين واملستغلني تقريره عن ״إباحية 

األطفال: التشريع النموذجي والتقرير 
الدويل״ يف أبريل 2006. والغرض 

الرئيسي من هذا التقرير، الذي صدر 
اآلن يف طبعته اخلامسة، هو تشكيل فهم 
للتشريعات القائمة بشأن مواد االعتداء 
على األطفال وتأكيد أمهية القضية يف 

جداول األعمال السياسية والوطنية. وترّكز 
الدراسة على عدد من اجملاالت الرئيسية: 
منها التشريع املتصل خاصة مبواد االعتداء 
على األطفال؛ والقوانني اليت توفر تعريفاً 

هلذه املواد؛ والقوانني اليت جتّرم حيازهتا 
بغض النظر عن قصد توزيعها؛ والقوانني 

اليت تعاجل اجلرمية املرتكبة مبساعدة 
احلواسيب فيما يتعلق مبواد االعتداء على 

األطفال؛ والتبليغ من جانب مقّدمي 
خدمة اإلنرتنت.

ويتضّمن التذييل 4 نسخة من 
االستنتاجات التفصيلية للمركز الدويل. 

ويتضح من التقرير أن هناك تنّوعات كبرية 
وهامة جداً يف الُنهج التشريعية اليت تعتنقها 
خمتلف البلدان. وجيب أن يتوصل اجملتمع 

الدويل إىل طريقة لزيادة التماسك يف اهلجوم 
على هذه املشكلة العاملية.

وهناك هدف آخر لتقرير املركز الدويل 
بشأن التشريع النموذجي، وهو التوصية 

مبجاالت تقوم فيها احلاجة إىل تشريعات 
ملعاجلة خمتلف جوانب مواد االعتداء 

على األطفال وما يتصل هبا من جرائم 
على أساس عاملي. وكما حيدث يف 

األنواع األخرى من اجلرمية السيربانية، فإن 
جرمية حيازة وصنع وتوزيع مواد االعتداء 
على األطفال جتري يف كثري من األحيان 
بدون مراعاة للحدود الدولية وهلذا يتعنيَّ 
أن تكون القوانني يف كل بلد متشاهبة أو 
متعادلة من الناحية القانونية - وهذا ما 

يشار إليه باسم التنسيق.

واجملرمون الذين يستغلون األطفال 
جنسياً، سواء كان ذلك من خالل 
استعمال احلواسيب أو اإلنرتنت أو 

بالسفر إىل بلدان أخرى، سيفضلون 
االعتداء على أطفال يف بلدان ال 

توجد فيها تشريعات أو ال يوجد فيها 
إنفاذ صارم للقوانني ويف بلدان توجد 

خارج إطار التعاون الدويل. واالمتثال 
للمعايري القانونية الدولية واعتناق قوانني 

وممارسات وطنية مناظرة مطلوبان من 
أجل معاجلة استغالل األطفال على 

الصعيد الدويل. 

وتقوم بلدان كثرية مبعاجلة استغالل 
األطفال معاجلة عريضة من ناحية 

اتصال ذلك جبرائم عمالية أو غريها من 
اجلرائم أو قد تقوم هذه البلدان حبظر 
املواد اإلباحية عموماً؛ ومع ذلك فإن 

هذه القوانني ليست كافية نظراً ألهنا ال 
تعاِلج بالتحديد اجلوانب اجلنائية ملختلف 

أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال 
وصور االعتداء على األطفال. ولكي 

تتحقق الفعالية حقاً ينبغي تشجيع البلدان 
على اعتناق تشريعات حمدَّدة بتجرمي مواد 

االعتداء على األطفال وإدراج جرائم 
تتصل بالتحديد باستعمال التكنولوجيا 

واإلنرتنت فيما يتصل مبواد االعتداء على 
األطفال؛ وإال فإن اجملرمني سيستفيدون 

من الثغرات يف القوانني.

وينبغي أيضاً أن توجد أحكام يف القانون 
لزيادة ختصيص املوارد من أجل إنفاذ هذه 
القوانني احملّددة ولتدريب موظفي القضاء 

واالّدعاء العام وإنفاذ القوانني الذين 
سيواجهون يف مجيع احلاالت حتديات 

تتمثل يف مواكبة استعمال التكنولوجيا من 
جانب اجلناة.

وتشمل اجملاالت األساسية لالنشغاالت 
والتوجيهات من أجل اعتماد تشريعات 

ما يلي:

تعريف ״الطفل״ بطريقة دقيقة    •
وواضحة وفقاً التفاقية األمم املتحدة    

حلقوق الطفل؛  

تعريف ״مواد االعتداء على األطفال״    •
حبيث تشمل املصطلحات اخلاصة    
املستعملة يف احلواسيب واإلنرتنت؛  

توصيف جرائم جنائية ختتص    •
بالتحديد مبا يلي: حيازة وصنع    

وتوزيع مواد االعتداء على األطفال،    
مبا يف ذلك الصور غري احلقيقية،    
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وتعمُّد تنتزيل أو مشاهدة هذه    
الصور يف اإلنرتنت؛  

إنشاء عقوبات جنائية لآلباء أو    •
األوصياء الذين يوافقون على    

مشاركة أطفاهلم يف مواد االعتداء    
على األطفال أو يسّهلون هذه    

املشاركة؛  

حتديد عقوبات لكل من يقوم    •
بتعريف اآلخرين بأماكن العثور على    

مواد االعتداء على األطفال؛  

اعتبار حماوالت ارتكاب جرائم    •
تتصل مبواد االعتداء على األطفال    

جرائم جنائية؛  

معاجلة املسؤولية اجلنائية لألطفال    •
املشاركني يف مواد االعتداء على    
األطفال. وجيب أن ترّكز التبعة    

اجلنائية على اجلناة البالغني، ال على    
األطفال الضحايا؛  

تعزيز العقوبات على اجلناة الذين    •
يكّررون جرائمهم وأعضاء اجلرمية    

املنظمة وغري ذلك من عوامل تشديد    
اجلرمية ووضعها يف االعتبار عند    

إصدار األحكام.  

وينبغي أن يشمل أي تعريف أساسي ملواد 
االعتداء على األطفال التمثيل التصويري 

أو التوضيحي لألطفال املشاركني يف 
عرض أو فعل جنسي حقيقي أو متثيلي، 

 أو صور غري 
 حقيقية توّضح هذا النشاط؛ وينبغي 

أيضاً أن يؤخذ يف االعتبار كيفية استعمال 
التكنولوجيا مثل احلواسيب واإلنرتنت 
واهلواتف املتنقلة واملساعدات الرقمية 
الشخصية )PDA( وصناديق األلعاب 

وكامريات الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية 
لتسهيل مواد االعتداء على األطفال، مع 
توضيح عدم قانونية مواد االعتداء على 
األطفال وكل ما يتصل هبا، بغض النظر 

عن املنّصة املستخدمة.

التدريب على الطب الشرعي احلاسويب 
هليئات إنفاذ القوانني

إىل جانب األحكام القانونية اجلنائية 
 املوضوعية حتتاج وكاالت اإلنفاذ 

أدوات ووسائل ضرورية للتحقيق يف اجلرمية 
السيربانية. وهذه التحقيقات نفسها تثري 
عدداً من التحديات. فاجلناة يستطيعون 

العمل من أي مكان تقريباً يف العامل 
ويستطيعون اختاذ تدابري إلخفاء هويتهم. 

واألدوات والوسائل املطلوبة للتحقيق 
يف اجلرمية السيربانية ميكن أن ختتلف إىل 

حٍد كبري عن تلك األدوات والوسائل 
املستخدمة للتحقيق يف اجلرائم العادية.

وقد أصبحت اإلنرتنت واحلواسيب 
واهلواتف اخللوية واملساعدات الرقمية 
الشخصية )PDA( واألجهزة الرقمية 
من مجيع األنواع أدوات ال غىن عنها 

للذئاب البشرية الذين يسعون الستغالل 
األطفال جنسياً. والتكنولوجيا اليت تعمل 
على أساسها هذه األجهزة تتزايد تعقيداً 

وتتغرّي بسرعة عالية. ومن اجلوهري، 
لإلمساك باألدلة اهلامة اليت يرتكها اجلناة 

واالحتفاظ هبا، أن تتمتع سلطات إنفاذ 
القوانني بالتدريب واخلربات التقنية الالزمة 

الستعادة األدّلة بطريقة تتمشى مع 
املقتضيات احمللية والدولية للمحاكمات. 

ولذلك جيب توفري التدريب ملوظفي 
إنفاذ القوانني والقضاء والنيابة من 

أجل مساعدهتم على فهم طريقة إجراء 
حتليالت الطب الشرعي لألقراص الصلبة 

للحواسيب وغري ذلك من األجهزة. 
وجيب حتديث هذا التدريب باستمرار 

ملواكبة التغرّيات املستمرة يف التكنولوجيا 
وإعطاء هؤالء املوظفني خربة مباشرة هبا. 

وهناك الكثري من جمموعات الربجميات 
اليت توّفر أدوات إلجراء فحص الوسائط 
املصاَدرة عن طريق القراءة فقط ويف كثري 

من األحيان يدخل توفري التدريب يف 
سعر شراء اجملموعة. ولألسف تتسم هذه 
احللول يف كثري من األحيان بأهنا باهظة 

التكلفة إىل حٍد كبري وتتجاوز إمكانيات 
البلدان النامية. ورمبا أمكن توفري التدريب 

من داخل وكاالت إنفاذ القوانني ومن 
داخل صناعة األمن اخلاصة بفضل توّفر 

متويل مالئم.
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وميلك كثري من الشركات يف القطاع 
اخلاص التكنولوجيا واخلربة الالزمني 

للمساعدة يف هذا النوع من العمل حبيث 
ميكن توفري املساعدة احلرجة من خالل 

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف 
التدريب والدعم التقين.

التعاون وتقاسم البيانات على 
الصعيد الدويل

من املهم جداً الوصول إىل مستوى 
مرتفع من التعاون وتقاسم البيانات على 

الصعيد الدويل.

وبعد القمة العاملية جملتمع املعلومات 
أصبح أحد األدوار األساسية لالحتاد 

الدويل لالتصاالت هو بناء الثقة واألمن 
يف استعمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وقد قام رؤساء الدول 
واحلكومات وغريهم من قادة العامل 

املشاركني يف القمة العاملية جملتمع 
املعلومات، وكذلك الدول األعضاء يف 

االحتاد الدويل لالتصاالت، بتكليف 
االحتاد باختاذ خطوات ملموسة صوب 

تقليص التهديدات وحاالت انعدام األمن 
املتصلة مبجتمع املعلومات.

وقد اعتربت القمة العاملية جملتمع املعلومات 
أن خط العمل جيم 5 يشمل نطاقاً واسعاً 
من املوضوعات وأصحاب املصلحة. وكما 

شّددت الفقرة  110من برنامج عمل 
تونس، ״ينبغي أن يساعد تنسيق أنشطة 

التنفيذ من جانب أصحاب املصلحة 
املتعددين على تاليف االزدواجية يف 

األنشطة. وينبغي أن يتضّمن ذلك تبادل 

املعلومات، وخلق املعارف، وتقاسم أفضل 
املمارسات، واملساعدة يف إجياد شراكات 

جتمع بني أصحاب املصلحة املتعددين 
وبني القطاعني العام واخلاص״.

ويتخصص اإلنرتبول19 من خالل شبكته 
اليت تضم 187 بلداً، يف تسهيل تبادل 
املعلومات بني الشرطة. وتسمح هذه 
الشبكة بتبادل فوري للمعلومات بني 
البلدان وبتوسيع نظام توفُّر املعلومات 
 24ساعة/7 أيام يف األسبوع، ليشمل 

الوحدات املتخصصة مباشرة.

 وعندما يكون تبادل املعلومات واألدلة 
يف اجملال القضائي فإن التعاون املتبادل يف 

 التحقيقات اجلنائية الدولية يتحقق 
 يف ظل اإلطار القانوين واألحكام 

املتصلة باملعاهدات الثنائية أو االتفاقيات 
متعددة األطراف للمساعدة القانونية 

املتبادلة. ولكن هذه املعاهدات 
واالتفاقيات ليست مالئمة يف مجيع 

األحوال يف عامل اإلنرتنت الذي يتسم 
بسرعة خطواته.

19يقوم اإلنرتبول أيضاً بتنسيق فرقة العمل التابعة له واملعنية باجلرمية ضد األطفال، اليت جتتمع مرة يف السنة يف دورة مجاعية. 

وهناك مخسة أفرقة فرعية داخل فرقة العمل وجيتمع أعضاء هذه اجملموعة عملياً طوال السنة يف حماولة لصياغة مشاريع. 
واألفرقة الفرعية اخلمسة هي: اجلرائم املرتكبة ضد األطفال بتسهيل من اإلنرتنت، وجمرمو اجلنس واالجتار باألطفال 

واجلرائم العنيفة واخلطرية ضد األطفال. والفريق الفرعي اخلامس خيتص بتحديد هوية الضحايا ويسهل التعاون الدويل 
الذي جيري يومياً يف إطار قاعدة البيانات الدولية املتعلقة باالستغالل اجلنسي لألطفال.
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ورغم االتفاقات التعاهدية فإن غياب 
قوانني مناظرة يف البلدان املطلوب 

منها التعاون قد يؤّدي إىل عدم تقدمي 
املساعدة املطلوبة أو تقدميها على أساس 

مقّيد جداً. وقد يفرض الطرف الذي 
يقّدم املعلومات شروطاً على استعمال 

املعلومات وقد يتطلب االحتفاظ بالسرّية.

ومن األمور األساسية أن يوجد هنج تعاوين 
يهدف إىل بناء توافق اآلراء على الصعيد 
العاملي بشأن تلك العناصر املشرتكة اليت 

ينبغي أن تكون جزءاً من أي إطار قانوين 
حلماية األطفال يف الفضاء السيرباين. 

ويف ضوء الطابع الدويل للجرمية السيربانية 
واستغالل األطفال بالتحديد سيكون من 

احملّتم حتقيق التعاون الدويل الفّعال بني 
وكاالت إنفاذ القوانني من أجل معاجلة 

املشكلة على صعيد عاملي.

متطلبات التبليغ
ينبغي ألفراد اجلمهور الذين يعلمون بوجود 

مواد االعتداء على األطفال التبليغ عنها 
إىل سلطات إنفاذ القوانني احمللية و/
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أو اخلط الساخن الوطين20. وباإلضافة 
إىل ذلك هناك ثالث فئات من األفراد 

واملنظمات اليت ينبغي تشجيعها بالتحديد 
للتبليغ عن املواد اليت يشتبه يف أهنا تتصل 

باالعتداء على األطفال، سواء أكان 
التبليغ مباشرة لوكالة إنفاذ القوانني أم ألي 

منظمة أخرى مسّماة هلذا الغرض مثل 
اخلط الساخن:

األشخاص الذين يتصلون بصفتهم   .1
املهنية باألطفال ويقع عليهم واجب 

رعاية األطفال، مثل املعّلمني واملدرّبني 
واملستشارين ومقّدمي الرعاية الصحية 

وضباط إنفاذ القوانني.
األفراد الذين قد ال يتصلون بالضرورة   .2

بصفتهم املهنية باألطفال ولكن قد 
يتعرضون ملواد االعتداء على األطفال 

يف سياق عملهم، مثل التقنيني 
احلاسوبيني وجهات حتميض الصور 

الفوتوغرافية.

املنظمات أو الشركات اليت تستخدم   .3
خدماهتا لنشر مواد االعتداء على 
األطفال، وينبغي هلا أن تضطلع 

باملسؤولية املدنية للشركة، مثل مقّدمي 
خدمات اإلنرتنت ومقّدمي اخلدمات 
اإللكرتونية األخرى وشركات بطاقات 

التأمني واملصارف.
ويف حني أن إدراج األشخاص يف الفئتني 
األوىل والثانية ال حيتاج إىل توضيح فإن 

التبليغ من جانب مقّدمي خدمات 
اإلنرتنت واملصارف وشركات بطاقات 

التأمني أمر حاسم من ناحية أن خدماهتم 
خدمات جوهرية يف نقل هذه املواد كما 

أن خدماهتم ״يساء استخدامها״ من 
جانب اجملرمني لالعتداء على األطفال. 

وتستطيع هذه الصناعات اكتشاف األدلة 
على مواد االعتداء على األطفال وينبغي 

تشجيعها بشدة للتعاون مع السلطات 

من أجل تقدمي املعلومات املتعلقة مبواد 
االعتداء على األطفال عندما تكتشفها.

وينبغي أن يالَحظ أن بعض الشركات 
توّفر يف الوقت احلاضر مساعدة قّيمة من 

هذا النوع. ففي حالة مقّدمي خدمات 
اإلنرتنت واخلدمات اإللكرتونية يرّجح جداً 

أهنم سيكتشفون بأنفسهم وجود مواد 
االعتداء على األطفال يف امللفات ومواقع 

املوارد املوّحدة )URL( وأمساء امليادين 
والصور الفعلية اليت ينبغي تبليغها فوراً إىل 
السلطات املالئمة. وباإلضافة إىل ذلك 
فإن تقاسم مواقع املوارد املوّحدة وأمساء 
امليادين وعناوين بروتوكول إنرتنت يتيح 
فرصة لتعطيل النفاذ إىل مواقع االعتداء 
على األطفال املعروفة يف شبكة الويب. 
وينبغي أيضاً تشجيع مقدمي خدمات 
اإلنرتنت ومقدمي اخلدمات اإللكرتونية 
على القيام بفحص استباقي لشبكاهتم 

للتفتيش عن مواد االعتداء على األطفال 
والتبليغ عنها إىل سلطات إنفاذ القوانني 

ذات الصلة.

20ستحيل اخلطوط الساخنة الوطنية التقارير إىل وكاالت إنفاذ القوانني وتستطيع هذه الوكاالت حتليل التقارير الكتشاف 

الصالت احمللية أو إرسال املعلومات إىل قاعدة البيانات الدولية اخلاصة باالستغالل اجلنسي لألطفال لتحليلها.

ونظتراً لدور اإلنرتنت واستعماهلتا 
يف أغراض إجرامية فإن التعاون مع 

الشركات املتصلة باإلنرتنت أمر جوهري. 
وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن توفِّر 
التشريعات محاية ملقدمي خدمات 

اإلنرتنت ومقدمي اخلدمات اإللكرتونية 
وغريهم من الكيانات اخلاصة اليت تبّلغ 

عن مواد االعتداء على األطفال، وينبغي 
إدراج توجيهات تتعلق بسالمة معاملة 

ونقل الصور.

وينبغي إقامة نظام ״املالحظة واإلزالة״ 
ليسمح ملقدمي خدمات اإلنرتنت 

ومقدمي اخلدمات اإللكرتونية ومسّجلي 
امليادين ومواقع استضافة الويب بإغالق 

أي موقع مسيء أو إلغاء أي حساب بريد 
إلكرتوين بناًء على الطلب. ويف معظم 
احلاالت سيكون االستخدام اإلجرامي 

انتهاكاً لعقد ״شروط االستخدام״ الذي 
يوافق عليه املستعِمل مع مقّدم خدمة 
اإلنرتنت أو مقّدم اخلدمة اإللكرتونية، 

وهو ما يعطي الشركة حقوقاً ال نزاع فيها 
الختاذ اإلجراء املالئم. وينبغي إذا أمكن 

تنسيق هذه اإلجراءات عن كثب مع وكالة 
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إنفاذ القانون يف حماولة لكفالة البدء يف 
حتقيق ميكن أن ينقذ طفاًل من االعتداء 
ويسمح بالقبض على اجملرمني املتورطني.

وبيع مواد االعتداء على األطفال على 
اإلنرتنت قد أصبح لألسف مشروعاً 

عاملياً مرحباً يعتمد على اخلدمات املصرفية 
والتحويالت الالسلكية وبطاقات 

االئتمان لتسهيل بيع مواد االعتداء على 
األطفال أو توزيعها أو نقلها. وينبغي 
ملسؤويل الصناعة املالية الذين حيصلون 

على معلومات تتصل مبواد االعتداء 
على األطفال تبليغ هذه املعلومات إىل 
السلطات املالئمة. وحيدث يف كثري من 

األحيان أن مواقع الويب اليت تعرض 
״الدفع حسب املشاهدة״ أو اشرتاكات 

ملشاهدة مواد االعتداء على األطفال 
تقبل بطاقات االئتمان أو خدمات حتويل 

األموال كوسيلة للدفع.

وكقاعدة عامة ينبغي تشجيع صناعة 
اخلدمات املالية على التعاون متشياً مع 

منوذج التحالف املايل ملناهضة استخدام 
األطفال يف املواد اخلليعة21، وهو مشروع 

مشرتك بني املركز الدويل لألطفال 
املفقودين واملستغلني واملنظمة الشقيقة، 
وهي املركز الوطين لألطفال املفقودين 

واملستغَّلني. وهذا التحالف الفعال يوفِّر 
قناة للتعاون الوثيق بني صناعة اخلدمات 

املالية وصناعة خدمات اإلنرتنت ووكاالت 
إنفاذ القانون واملنظمات غري احلكومية. 

وقد حقَّق جناحاً جديراً بالثناء يف حرمان 
املوردين التجاريني ملواد االعتداء على 

األطفال من استعمال النظام املايل الدويل. 
ومن خالل التعاون بني أعضاء التحالف 

متكنوا ال من التبليغ عن الصفقات 
واحلسابات املشبوهة ولكن أيضاً يف تعقَّب 

أنشطة احلسابات والتدفقات النقدية من 
أجل تعيني األشخاص واملنظمات املسؤولة 

يف هناية املطاف عن بيع مواد االعتداء 

على األطفال. ويف عام 2009 أنشئت 
منظمة أوروبية كنسخة من هذا التحالف.

تقليص توفر صور االعتداء على 
األطفال

أدى تكاثر مواد االعتداء على األطفال 
يف اإلنرتنت إىل ارتفاع أصوات املطالبني 
بالعمل. وأخذت وكاالت إنفاذ القانون 

ومقدمو خدمة اإلنرتنت ومقدمو 
اخلدمات اإللكرتونية واملنظمات غري 
احلكومية يف أحناء املعمورة يتعاونون 
يف مكافحة هذا احملتوى على اخلط. 

ومن الواضح أن سلطات إنفاذ القانون 
وحدها ال تستطيع أن تتخلص مبفردها 

من هذه املشكلة وأن األمر يتطلب مزيداً 
من العمل لوقف وتقليل احلركة يف مواد 
االعتداء على األطفال. ونتيجة لذلك 

بدأت بلدان كثرية يف استكشاف وسائل 
عالجية إضافية لدعم الُنهج التقليدية 

إلنفاذ القانون.

وهناك هنج اعتمدته عدة بلدان ويتمثَّل 
يف تشجيع مقدمي خدمة اإلنرتنت 
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ومقدمي اخلدمات اإللكرتونية األخرى 
على تقليل توفري صفحات شبكة الويب 

املعروفة بتقدمي مواد االعتداء على األطفال 
وإغالق النفاذ إىل املنتديات اإلخبارية يف 

يوزنت )Usenet Newsgroups( اليت 
تتضمن هذا احملتوى بانتظام أو تعلن عن 

توفره.

ويف إطار هذا النهج تقدَّم إىل مقدمي 
خدمة اإلنرتنت ومقدمي اخلدمات 

اإللكرتونية ״قائمة״ املنتديات اإلخبارية 
وصفحات الويب الناشطة اليت تتضمن 
أو تعلن مواد االعتداء على األطفال. 

ويتم وضع هذه القائمة وتقدميها إما من 
جانب سلطات إنفاذ القانون أو مباشرة 

يف بعض احلاالت من جانب اخلطوط 
الساخنة الوطنية. ومن املهم جداً أن يتم 
التعبري بوضوح عن األساس الذي تستند 
إليه هذه القوائم. إذ ال ينبغي أن يكون 

هناك أي جمال لالرتياب يف أن السلطات 
احلكومية أو سلطات إنفاذ القانون أو 
غريمها من اهليئات تستطيع التأثري على 
البيانات املوجودة يف هذه القائمة لكي 

ميكن إدراج املنتديات اإلخبارية أو مواقع 
 FCACP http//www.icmec.org/missingkids/)21)التحالف املايل ملناهضة استخدام األطفال يف املواد اإلباحية

servle?LanguageCountry=en_XI&Pageld =3064
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الويب اليت ال تتضمن مواد االعتداء 
على األطفال بل تتضمن بداًل من ذلك 
بنوداً ال تريد هذه السلطات هلا االنتشار 

ألسباب أخرى. 

وعند إنتاج وتوزيع القائمة على مقدمي 
خدمات اإلنرتنت ومقدمي اخلدمات 

اإللكرتونية سيكون من الضروري بصورة 
حامسة إقامة حوار مع سلطات إنفاذ 
القانون. ويتعنيَّ أن حتصل سلطات 

إنفاذ القانون على وقت كاٍف للنفاذ إىل 
احملتوى واستعراضه وتوثيقه والقيام، حسب 

االقتضاء، ببدء حتقيقات. واإلخفاق 
يف تفسري نشاط سلطات إنفاذ القانون 

ميكن أن يعرقل أو يؤخر حتقيقات جارية. 
وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكن أبداً 

القبض على األفراد الذين يواصلون توزيع 
مواد االعتداء على األطفال على اخلط 

أو تقدميهم إىل العدالة بدون مشاركة 
سلطات إنفاذ القانون وحتقيقاهتا. 

ومن املهم أن يتكّرر اختبار قائمة املواقع 
واملنتديات اإلخبارية املعروفة وحتديثها 

والتحقق منها لكفالة دقتها وينبغي أال 

تكون القائمة تراكمية؛ والقيام بداًل من 
ذلك باستخدام إجراء إعادة االختبار 

متعدد الطبقات سيساعد يف كفالة ثقة 
اجلمهور بتشغيل القائمة. ومن املهم أيضاً 

كفالة شفافية املبادئ التوجيهية املتعلقة 
مبعايري القائمة. وتستخدم بعض البلدان 

أساليب مستقلة ملراجعة أداء القائمة 
وتشغيلها. وأخرياً ينبغي أن توجد آلية 

للطعن ضد اإلدراج يف القائمة. وينبغي 
أن تقتصر املواقع املذكورة يف القائمة على 
املواقع اليت تسمح بنشر أو عرض حمتوى 

يعترب غري قانوين وفقاً للقوانني الوطنية 
للبلد املعين. وعند إغالق أي موقع ينبغي 
إظهار صفحة إلغاء )STOP( للمستعمل. 

وهذه الصفحة تؤدي وظيفة مزدوجة 
حيث تعطي معلومات عن سبب إغالق 
املوقع )عدم قانونية احملتوى( باإلضافة إىل 

أهنا تعمل كقناة وقائية تذكِّر املستعمل/
املستهلك بالطابع غري القانوين للمادة، 

وكذلك بوجود وكاالت إنفاذ القانون على 
اخلط.

ومنع النفاذ إىل مواقع الويب واملنتديات 
اإلخبارية اليت تتضمن مواد االعتداء على 

األطفال ميكن أن يساهم مسامهة هامة يف 
تعطيل وتقليل حجم احملتوى الذي جيري 

نشره أو توزيعه على اإلنرتنت. ولكن ليس 
هناك شك يف أن هذا جمرد جزء من احلل. 
وال يهدف هذا النهج إىل أن يكون احلل 

الوحيد. فاهلدف هو استكمال جهود 
سلطات إنفاذ القانون وتقليل توفر مواد 
االعتداء على األطفال على اخلط. ورمبا 

يكون األشخاص 

الذين لديهم اهتمام جنسي باألطفال 
ولديهم معرفة تقنية كافية وتصميم كاٍف 

قادرين رغم ذلك على الوصول إىل 
مكان هذا احملتوى. ومع ذلك فإن شبكة 

الويب خاصة تعمل بسطح بيين سهل 
للمستعمل، كما أهنا أصبحت واحداً من 
أكثر تطبيقات اإلنرتنت استعمااًل وأكثرها 
شيوعاً، ولذلك فمن اجلوهري تطوير هُنج 

حمدَّدة للتعامل معها مع االعتداء على 
األطفال أو حيازهتا أو توزيعها غري قانوين 

يف كثري من البلدان.

 



   يتعرض األطفال وصغار السن 
 في كثير من األحيان
 لألذى على الخط

“

“
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 املخاطر الرئيسية اليت 
يواجهها األطفال على اخلط

يف حني أن الكبار واألطفال على السواء 
يتعرضون جملموعة من املخاطر واألخطار 

على اخلط فإن األطفال وصغار السن 
بالتحديد أكثر عرضة يف كثري من 

األحيان. واألطفال ال يزالون يف مرحلة 
النمو والتعلم. ويؤدي ذلك إىل عواقب 

تتصل بقدرهتم على تعيني األخطار 
احملتملة وتقييمها وإدارهتا. وتربز اتفاقية 

األمم املتحدة حلقوق الطفل فكرة تعرض 
األطفال وضرورة محايتهم من أشكال 

االستغالل.  

وهناك عدد من القضايا تتصل باستخدام 
األطفال وصغار السن لإلنرتنت وهي 

ذات أمهية جارية لآلباء واألطفال على 

السواء، وكذلك للحكومات وللسياسيني 
وجمتمع صنع السياسات. وهذه 

االنشغاالت ميكن تلخيصها على النحو 
التايل:

احملتتوى
قدرة اإلنرتنت على تعريض األطفال    •

وصغار السن حملتوى غري قانوين، مثل    
مواد االعتداء على األطفال؛  

قدرة اإلنرتنت على تعريض األطفال   •
وصغار السن ملواد قانونية ولكنها غري 
مالئمة ألعمارهم، مثل صور العنف 

الشديد.
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االتصتال
قدرة اإلنرتنت على تعريض األطفال    •

وصغار السن للذئاب البشرية    
اجلنسية سواء أكانوا من الكبار أم    

الُقصر القانونيني اآلخرين32؛  

الطريقة اليت ميكن أن تعرض اإلنرتنت    •
هبا األطفال لتجمُّعات ضارة على    
اخلط مثل املواقع اليت تشجِّع على    
فقدان الشهية أو اإلضرار بالذات    

أو االنتحار - وكذلك مصادر التأثري    
السياسي اليت تعتنق العنف والكراهية    

والتطرف السياسي.  

السلوك
الطريقة اليت ميكن هبا لإلنرتنت أن   •

تسهِّل التفاعالت اجلنسية اخلطرية بني 
األطفال أنفسهم وتعززها، مبا يف ذلك 
تشجيعهم على التقاط صور ألنفسهم 

أو آلخرين )الرسائل اجلنسية( 
وإرساهلا، واليت قد تكون أيضاً غري 

قانونية، باإلضافة إىل ضررها. وأحياناً 
قد يؤدي النمو اجلنسي الطبيعي 

والتجارب على اخلط إىل إنتاج وتوزيع 
مواد اعتداء على األطفال بدون 

قصد، مما يعرض الطفل وأصدقائه أو 
صديقاته إىل عقوبات قانونية حمتملة 
أو االحتكاك باجلانب غري احلاد من 

نظام العدالة اجلنائية.
الطريقة اليت تشجِّع هبا بعض   •

جوانب اإلنرتنت األطفال على 
وضع معلومات يف امليدان العام عن 

أنفسهم، أو نشر صور أو شرائط 
فيديو أو نصوص قد تعرض سالمتهم 
الشخصية للخطر أو هتدِّد عدداً من 

اخليارات املهنية اليت ستتاح هلم يف 
املستقبل.

قدرة اإلنرتنت على تعريض األطفال   •
وصغار السن لتسلُّط األقران وإتاحة 
أو تعزيز بيئة تشجِّع األطفال على 

التسلط على اآلخرين.

التجتارة
الطرق اليت مكَّنت هبا اإلنرتنت    •

األطفال من النفاذ إىل سلع وخدمات     
غري مالئمة لسنهم أو للحصول عليها   

وهي منطياً سلع وخدمات ال    
يستطيعون شراءها بأنفسهم من   

املتاجر.  
قدرة اإلنرتنت على تعريض األطفال    •

وصغار السن للرسائل االقتحامية    
وسرقة اهلوية والغش والتهديدات    

املماثلة ذات الطابع االقتصادي أو    
متجذرة يف عدم كفاية محاية البيانات   

أو عدم كفاية قوانني اخلصوصية.   
االستعمال املفرط

الطريقة اليت يبدو أن اإلنرتنت    •
شجَّعت هبا، يف حالة بعض األطفال   

  وصغار السن، على أشكال من  
السلوك احملموم أو االستعمال املفرط    
الذي قد يؤدي إىل آثار مدمرة على    

صحة األطفال وصغار السن أو على    
مهاراهتم االجتماعية أو على االثنني    
معاً. وتظهر األلعاب واملباريات على    
اإلنرتنت يف كثري من األحيان يف هذا    

لنوع من السلوك على اخلط ويشار    
إليها يف بعض البلدان بأهنا شكل من    

أشكال اإلدمان.  
على صعيد اجملتمع

الطريقة اليت فتحت هبا اإلنرتنت    •
ثغرة رقمية جديدة على صعيد    

األطفال وصغار السن بني الذين    
ميلكون نفاذاً سهاًل ومرحياً إىل    

اإلنرتنت يف املنتزل واملدرسة ويف    
أي مكان آخر، من ناحية، وهؤالء   
  الذين ال ميلكون هذا النفاذ، من  

ناحية أخرى؛ وبني املستعملني الذين    
يتسمون بالكفاءة والثقة والذين    

ال يتسمون هبما. وهتدِّد هذه    
الفجوة بتكريس أو توسيع األمناط    

القائمة من املزايا والعيوب ورمبا ختلق    
فجوات جديدة.  

إمكانية اإلنرتنت على مضاعفة، بل    •
وتعظيم، أوجه الضعف القائمة لدي   

  بعض األطفال وصغار السن  
بالتحديد وإضافة املزيد إىل املساوئ   
  اليت قد يواجهوهنا يف العامل خارج  

اخلط.  
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قائمة مرجعية وطنية#

اإلطار القانوني 
الشامل

سيكون من الضروري عموماً أن توجد جمموعة من القوانني اليت توضِّح أن أي جرمية وكل جرمية ترتَكب 1.
ضد أي طفل يف العامل احلقيقي ميكن، مع إدخال ما يلزم من تغيريات، أن ترَتكب على اإلنرتنت أو أي 

شبكة إلكرتونية أخرى.
وقد يكون من الضروري أيضاً وضع قوانني جديدة أو تكييف القوانني املوجودة لتجرمي بعض أنواع 

السلوك اليت ال ميكن أن حتدث إال يف اإلنرتنت، مثل إغراء األطفال عن بُعد بأداء أو مشاهدة أفعال 
جنسية، أو ״جتهيز״ األطفال ملقابلتهم يف العامل احلقيقي ألغراض جنسية.

ولدعم هذه األغراض سيكون من الضروري عموماً أن يوجد إطار قانوين جيرِّم سوء استعمال احلواسيب 
ألغراض إجرامية، وجترمي القرصنة أو غريها من االستعماالت اخلبيثة األخرى للنظام احلاسويب أو 

 استعماله بدون موافقة أصحابه، والتأكيد على أن اإلنرتنت مكان ميكن أن ترتكب 
فيه اجلرائم.

36www.itu.int/cop
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قائمة مرجعية وطنية#

الحاجة إلى نقطة 
تركيز وطنية بشأن 

حماية األطفال على 
الخط

اكتشفت عدة حكومات وطنية أنه من املفيد جتميع كل اجلهات الرئيسية من أصحاب املصلحة 2.
واألطراف الفاعلة للرتكيز على صياغة وتنفيذ مبادرة وطنية تتمحوَّر حول حتويل اإلنرتنت إىل مكان آمن 

لألطفال وصغار السن، وإثارة الوعي بالقضايا املشمولة وطريقة التعامل معها بطريقة عملية. 
وسيكون من املهم يف إطار هذه االسرتاتيجية أن يسود اإلدراك بأن اإلنرتنت ميكن النفاذ إليها اآلن عن 
طريق عدة أنواع خمتلفة من األجهزة. واحلواسيب هي طريقة واحدة من طرق كثرية للدخول على اخلط. 
فاهلواتف احملمولة وصناديق األلعاب واملساعدات الرقمية الشخصية )PDA( تتزايد أمهيتها هي األخرى. 

ويتعنيَّ إشراك مقدمي النفاذ الالسلكي والثابت على السواء. وباإلضافة إىل ذلك ميكن يف كثري من 
البلدان أن تكون شبكة املكتبات العامة ومراكز االتصاالت ومقاهي اإلنرتنت مصادر هامة للنفاذ إىل 

اإلنرتنت وخاصة أمام األطفال وصغار السن.
وقد تبنيَّ لبعض البلدان أنه من املفيد إنشاء منوذج ذايت التنظيم أو مشرتك التنظيم فيما يتعلق بصياغة 

السياسة يف هذا اجملال ومن خالل هذه النماذج نشرت مثاًل مدونات املمارسات اجليدة إلرشاد صناعة 
اإلنرتنت من ناحية التدابري اليت قد تكون أكثر فعالية على صعيد زيادة سالمة األطفال وصغار السن 

على اخلط. وقد كان ذلك فَعااًل أيضاً على الصعيد اإلقليمي، وذلك مثاًل يف االحتاد األورويب حيث مت 
نشر مدونات تشمل االحتاد كله، وهي مدونات تنطبق على كال مواقع التشابك االجتماعي وشبكات 
اهلواتف املتنقلة فيما يتعلق بتوفري احملتوى واخلدمات لألطفال وصغار السن عن طريق هذه الشبكات. 

وميكن أن يكون التنظيم الذايت واملشرتك طريقة فعالة للمساعدة يف تأمني مشاركة مجيع أصحاب 
املصلحة املعنيني واستدامة مشاركتهم وميكن أيضاً أن يكون فعااًل جداً من ناحية تعزيز سرعة صياغة 

ات التكنولوجية وتطبيقها. االستجابات املالئمة للتغريُّ
وستؤدي املدارس، والنظام التعليمي عموماً، دوراً هاماً جداً يف إقامة هذه االسرتاتيجية الوطنية، ولكن 

يتعنيَّ أيضاً أن تكون االسرتاتيجية أوسع نطاقاً من ذلك.
وينبغي أيضاً النظر يف تعبئة املساعدة من الوسائط اجلماهريية لتعزيز رسائل ومحالت التوعية.
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تطوير  إلى  الحاجة 
تعبِّر  محلية  موارد 

الوطنية  القوانين  عن 
الثقافية  والمعايير 

لمحلية ا

ينتج الكثري من شركات اإلنرتنت الكبرية مواقع يف شبكة الويب تتضمَّن قدراً كبرياً من املعلومات عن 3.
القضايا املتعلقة باألطفال وصغار السن على اخلط. ولكن هذه املادة ال تتوفَّر يف أكثر األحيان إال باللغة 
اإلنكليزية أو مبجموعة حمدودة من اللغات. وهلذا كان من املهم جداً إنتاج هذه املواد حملياً بطريقة تراعي 
القوانني احمللية واملعايري الثقافية احمللية أيضاً. وسيكون ذلك عنصراً جوهرياً يف أي محلة لسالمة اإلنرتنت 

أو أي مواد تدريبية توضع هلذا الغرض.

الحاجة إلى أنشطة 
التثقيف والتوعية 

العامة

يقع على اآلباء واألوصياء واملهنيني، مثل املدرسني، واجب القيام بدور حاسم للمساعدة على إبقاء 4.
األطفال وصغار السن أكثر أمناً على اخلط. وينبغي وضع برامج تثقيف وتوعية تساعد يف بناء الوعي 

بالقضايا وتوفِّر أيضاً اسرتاتيجيات للتعامل معها.
ومن املهم عند وضع املواد التثقيفية أال يغيب عن البال أن كثرياً من الناس أصحاب اخلربة اجلديدة 
بالتكنولوجيا لن يشعروا بالراحة عند استعماهلا. وهلذا السبب سيكون من املهم كفالة إتاحة مواد 
 السالمة سواء يف شكل مكتوب أو باستخدام وسيط آخر يكون الوافدون اجُلدد أكثر دراية به، 

مثل الفيديو.
وسيكون من املهم يف إطار أي محلة تثقيف وتوعية اعتناق هلجة مقبولة. إذ ينبغي جتنُّب الرسائل القائمة 
على التخويف ووضع التشديد الواجب على السمات اإلجيابية واملمتعة الكثرية يف التكنولوجيا اجلديدة. 

وتنطوي اإلنرتنت على إمكانات هائلة كوسيلة لتمكني األطفال وصغار السن من اكتشاف عوامل 
جديدة. ويتمثَّل أحد األهداف الرئيسية لربامج التثقيف والتوعية يف تعليم أشكال إجيابية ومسؤولة من 

السلوك على اخلط. 
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قائمة مرجعية وطنية#

ضرورة وجود آليات 
سلوك  عن  للتبليغ 

على  البشرية  الذئاب 
الخط، بما في ذلك 

لتسلُّط ا

ينبغي العمل يف كال اإلنرتنت والوسائط األخرى على اإلعالن والرتويج بصورة واسعة عن آليات التبليغ عن سوء 5.
استعمال أي خدمة على اخلط أو للتبليغ عن السلوك الكريه أو غري القانوين على اخلط، وذلك مثاًل عن طريق 

خط ساخن وطين. وينبغي عرض الوصالت آلليات التبليغ عن االعتداءات عرضاً بارزاً على األجزاء ذات الصلة 
من أي موقع من مواقع شبكة الويب اليت تسمح بإظهار احملتوى الناشئ عن املستعمل. وينبغي أن يكون من 
املمكن أيضاً لألشخاص الذين يشعرون بأهنم مهددون بأي طريقة، أو لألشخاص الذين شاهدوا أي نشاط 
يدعو إىل القلق على اإلنرتنت، التمكُّن من التبليغ عنه بأسرع ما ميكن إىل وكاالت إنفاذ القانون اليت حتتاج 

إىل أن تكون مدرَّبة ومستعدة لالستجابة. وهناك قوة العمل العاملية االفرتاضية، وهي هيئة إلنفاذ القوانني توفِّر 
آلية مفتوحة دائماً )24 ساعة/7 أيام يف األسبوع( الستقبال التقارير عن السلوك أو احملتوى غري القانوين من 
األشخاص يف الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا وإيطاليا، ومن املتوقع أن تنضم إليها بلدان أخرى قريباً. انظر 

www.virtualglobaltaskforce.com.

مساعدة األطفال 
لبقائهم أكثر أمناً 

عن طريق استعمال 
األدوات التقنية

هناك عدد من برامج الربجميات املتوفِّرة اليت ميكن أن تساعد يف فرز املواد غري املرغوبة أو منع االتصاالت غري 6.
املطلوبة. وميكن أن تكون بعض هذه الربامج اخلاصة بسالمة األطفال والتنقية )الفلرتة( جمانية يف جوهرها ألهنا 

تشكِّل جزءاً من نظام التشغيل احلاسويب أو يتم تقدميها يف إطار جمموعة من التدابري اليت يوفرها مقدمو خدمات 
اإلنرتنت أو خدمات الربيد اإللكرتوين. ويوفِّر صانعو بعض صناديق األلعاب أيضاً أدوات مشاهبة إذا كان اجلهاز 

يعمل عن طريق اإلنرتنت. وهذه الربامج ال ختلو من الثغرات ولكن ميكن أن تتيح مستوى مقبواًل من الدعم، 
وخاصة يف اأُلسر اليت تضم أطفااًل صغاراً.

وينبغي استعمال هذه األدوات التقنية يف إطار جمموعة أوسع من األدوات. ومشاركة اآلباء و/أو األوصياء أمر 
حاسم. فاألطفال يريدون مع تقدمهم قلياًل يف السن مزيداً من اخلصوصية وسيشعرون أيضاً برغبة قوية يف بدء 

خطوات االستكشاف بأنفسهم. وباإلضافة إىل ذلك، ويف احلاالت اليت توجد فيها عالقة فوترة بني البائع 
والعميل، ميكن أن تؤدي عمليات التحقق من السن دوراً قيماً جداً يف مساعدة بائعي السلع واخلدمات املقيَّدة 

بالسن أو ناشري املواد املوجَّهة فقط جلمهور من سن معنيَّ أو فوق هذا السن، على االتصال هبذا اجلمهور 
احملدَّد. ويف حالة عدم وجود عالقة فوترة فإن استعمال تكنولوجيا التحقق من السن قد تثري مشكلة أو قد يكون 

من املستحيل تطبيقها يف كثري من البلدان بسبب االفتقار إىل موارد البيانات املوثوقة. 



40www.itu.int/cop



مبادئ توجيهية لصانعي السياسات

41 

أصحتاب املصلحتة
عند وضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز 

سالمة األطفال وصغار السن على اخلط 
يتعنيَّ على احلكومات ومؤسسات ُصنع 

السياسات الوطنية تعيني وإشراك أصحاب 
املصلحة الرئيسيني.

األطفال وصغار السن
أثبت األطفال وصغار السن يف كل 
أحناء العامل أهنم يستطيعون التكيُّف 
مع التكنولوجيات اجلديدة بسهولة 

كبرية واستعماهلا. وتتزايد أمهية اإلنرتنت 
يف املدارس باعتبارها ساحة يقوم فيها 
األطفال وصغار السن بالعمل واللعب 

واالتصال.

وال يشعر معظم األطفال وصغار السن 
باخلوف من اإلنرتنت وال يشعرون بأي 
مشكلة عند استعمال خمتلف األجهزة 

اليت ميكنها اآلن توفري النفاذ إىل اإلنرتنت. 
ومعرفة األطفال وصغار السن بطريقة 

عمل احلواسيب واإلنرتنت تزيد يف كثري 
من األحيان عن معرفة اآلباء أو املعلمني.

ولكن املعرفة شيء واحلكمة شيء آخر. 
إذ يفتقر األطفال وصغار السن إىل خربة 

العامل الواسع وهو ما جيعلهم يف مركز 
ضعف إزاء جمموعة من املخاطر. ومن 

حقهم توقع املساعدة واحلماية. ومن املهم 
أيضاً أن نذكر أن اخلربة باإلنرتنت أو 

التكنولوجيات اجلديدة لن تكون بنفس 
القدر بني مجيع األطفال وصغار السن. 

وبعض األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
الناشئة عن اإلعاقة اجلسدية أو غريها من 

أشكال اإلعاقة قد يكونون أكثر ضعفاً 
بصورة خاصة على اخلط وهلذا سيتطلبون 

دعماً إضافياً.

وقد أظهرت الدراسات االستقصائية 
باستمرار أن هناك اختالفاً كبرياً بني 

أفكار الكبار عما يفعله األطفال وصغار 
السن على اخلط وبني ما يفعلونه فعاًل. 

. 6
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وهلذا السبب، إن مل يكن لسبب آخر، 
سيكون من املهم يف أي ترتيبات تُتخذ 
على الصعيد الوطين لصياغة سياسة يف 
هذا اجملال، أي يتم كفالة وجود آليات 
مالئمة لتمكني مجيع األطفال وصغار 
السن من التعبري عن أنفسهم وإيالء 

االعتبار لتجارهبم امللموسة يف استعمال 
التكنولوجيا.

اآلباء واألوصياء واملربون
من أسباب قيام كثري من اآلباء بشراء 

حواسيب تتيح النفاذ إىل اإلنرتنت 
الستعماهلا يف البيت أهنا تساعد يف 

تعليم األطفال وتساعد على أداء 
الواجبات املدرسية. ولذلك تقع على 

املدارس مسؤولية خاصة يف تعليم 
األطفال طريقة البقاء يف وضع أكثر 

أمناً على اخلط سواء أكانوا يستعملون 
اإلنرتنت يف املدرسة أم البيت أم يف أي 
مكان آخر. ولكي يستطيع املدرسون 
القيام بذلك فإهنم حيتاجون بدورهم 

إىل تدريب مهين يتصل بأفضل موارد 
التدريس وأحدثها. 

وسيظل اآلباء واألوصياء يف كل 
والنهاية  البداية  ميثلون  تقريبًا  احلاالت 

الدفاع والدعم  وأفضل خطوط 
يتعلق  فعندما  ذلك  ألطفاهلم. ومع 
األمر باإلنرتنت فإهنم قد يشعرون 

باحلرية إىل حد ما. وهنا أيضًا تستطيع 
املدارس أن تكون قناة هامة لالتصال 
باملخاطر  وتوعيتهم  واألوصياء  باآلباء 

اليت  الكثرية  اإلجيابية  وباإلمكانات 
اجلديدة.  التكنولوجيات  عليها  تنطوي 

ومع ذلك ينبغي أال تكون املدارس هي 
إىل  للوصول  املستعَمل  الوحيد  الطريق 

استعمال  املهم  اآلباء واألوصياء. فمن 
إمكانية  لتعظيم  خمتلفة كثرية  قنوات 

الوصول إىل أكرب عدد ممكن من اآلباء 
العامة  للمكتبات  وميكن  واألوصياء. 

التسوق  بل وجممعات  الصحية،  واملراكز 
وغريها من مراكز التجزئة الكربى، أن 
إليها من  الوصول  أماكن يسهل  تتيح 

السالمة. معلومات  أجل عرض 

الصناعة
من الواضح أن الشركات اليت تقوم 

بتطوير أو تقدمي منتجات وخدمات 
بارزاً  التكنولوجيا اجلديدة ستحتل مكاناً 
يف مساعدة أصحاب املصلحة اآلخرين 

على فهم طريقة عمل هذه املنتجات 
واخلدمات واستعماهلا استعمااًل آمناً 

ومالئماً. وهلذا السبب سيكون من املهم 
االتصال جبهات األعمال لتشجيعها 

على تقاسم معرفتها وخرباهتا. 

وتضطلع الصناعة أيضاً مبسؤولية كربى 
يف املساعدة على تعزيز الوعي جبدول 
أعمال السالمة على اخلط، وخاصة 
لألطفال وصغار السن وآبائهم أو 

أوصيائهم، بل للمجتمع الواسع أيضاً. 
ومن خالل املشاركة هبذه الطريقة ستعرف 

الصناعة املزيد عن اهتمامات أصحاب 
املصلحة املختلفني وسوف تساعدها هذه 

املعرفة لتعيني املخاطر يف أي منتجات 
 أو خدمات جديدة 

تقوم بتطويرها، ومتكِّنها من تصحيح 

املخاطر املوجودة يف املنتجات أو 
اخلدمات القائمة.

ويف بعض البلدان تكون اإلنرتنت حمكومة 
بإطار تنظيم ذايت أو مشرتك. وميكن أن 
يعطي ذلك لصناعة اإلنرتنت صوتاً يف 

تطوير السياسة العامة وميكن أن يساعد 
يف كفالة قيام السياسة على ُأسس تقنية 

جيدة. وميكن أن يعين ذلك أيضاً القيام، 
ات يف التكنولوجيا،  مع حدوث التغريُّ
بتطبيق التعديالت يف املمارسة بسرعة 

كبرية بدون احلاجة إىل انتظار العمليات 
الطويلة اليت تنطوي عليها أحياناً عملية 

صياغة وسن قوانني جديدة. ومع الرتحيب 
مبشاركة الصناعة يف املساعدة على تعزيز 

الفهم األفضل لقضايا السالمة على 
اخلط، سيكون أيضاً من املهم أن حتصل 

احلكومات الوطنية وغريها من عناصر 
جمتمع صنع السياسات على املشورة من 

مصادرها املستقلة اخلاصة. 
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جمتمع الباحثني واملنظمات غري 
احلكومية

يف داخل اجملتمعات واألجزاء األخرى 
من جمتمع الباحثني سيوجد على 

األرجح جمموعة من األكادمييني والعلماء 
من أصحاب االهتمام املهين واملعرفة 

والتقنية  باجلوانب االجتماعية  التفصيلية 
لإلنرتنت وأثرها. وميكن أن يكون 

هؤالء مصدراً قيِّماً من ناحية مساعدة 
احلكومات الوطنية وصانعي السياسيات 
الوطنيني يف صياغة االسرتاتيجيات اليت 
تستند إىل حقائق ملموسة وأدلة قوية. 

العمل باعتبارهم  ويستطيعون أيضاً 
اجلانب الفكري املقابل لشركات 

التكنولوجيا العالية اليت تتسم مصاحلهم 
أحياناً بأهنا قصرية األجل بطابعها وذات 

مسة جتارية غالبة.

وباملثل، سيوجد داخل جمتمع املنظمات 
غري احلكومية يف كثري من األحيان جمموعة 

من اخلربات واملعلومات اليت ميكن أن 
تكون مصدراً قيِّماً يف االتصال باألطفال 
وصغار السن واآلباء واألوصياء واملربني 

وتقدمي اخلدمات هلم للمساعدة يف تعزيز 
جدول أعمال السالمة على اخلط.

سلطات إنفاذ القانون
من األمور احملزنة أن التكنولوجيا رغم 
روعتها جذبت أيضاً اهتمام العناصر 

اإلجرامية واملعادية للمجتمع. وقد أدَّت 
اإلنرتنت إىل زيادة كبرية يف توزيع مواد 

االعتداء على األطفال. والذئاب اجلنسية 
تستعمل اإلنرتنت إلقامة االتصال األوَّيل 

باألطفال وصغار السن وإغرائهم للدخول 
يف أشكال ضارة جداً من االتصاالت 

سواء على اخلط أو خارج اخلط. والتسلُّط 
واألشكال األخرى من املضايقات ميكن 

أن تلحق ضرراً كبرياً حبياة األطفال وصغار 
السن وقد مهَّدت اإلنرتنت سبياًل جديداً 

حلدوث ذلك.

وهلذه األسباب سيكون من اجلوهري أن 
يشرتك جمتمع إنفاذ القوانني مشاركة كاملة 
يف أي اسرتاتيجية شاملة للمساعدة على 
حتويل اإلنرتنت إىل مكان آمن لألطفال 

وصغار السن. وحيتاج موظفو إنفاذ 

القوانني تدريباً مالئماً إلجراء التحقيقات 
يف اجلرائم املتصلة باإلنرتنت ضد األطفال 

وصغار السن. وحيتاجون إىل احلصول 
على املستوى الصحيح من املعارف التقنية 
والنفاذ إىل مرافق الطب الشرعي لتمكينهم 

من استخراج وتفسري البيانات املتجِّمعة 
من احلواسيب أو من اإلنرتنت. 

ومن املهم جداً باإلضافة إىل ذلك أن 
تقيم وكاالت إنفاذ القوانني آليات واضحة 

لتمكني األطفال وصغار السن، أو أي 
فرد من اجلمهور، من التبليغ عن أي 

حوادث أو انشغاالت قد تساورهم بشأن 
سالمة األطفال أو صغار السن على 

اخلط. وقد أنشأت بلدان كثرية خطوطاً 
ساخنة، على سبيل املثال، لتسهيل التبليغ 
عن مواد االعتداء على األطفال، وتوجد 

آليات خمصَّصة مشاهبة لتسهيل التبليغ عن 
األنواع األخرى من املشاكل، مثل التسلُّط 

واألنواع األخرى من السلوك التهديدي.

ووكاالت إنفاذ القوانني هي املصدر األول 
ملواد االعتداء على األطفال اليت يتم 

مصادرهتا داخل احلدود الوطنية. وينبغي 

إقامة عملية لفحص هذه املواد من أجل 
حتديد ما إذا كان من املمكن تعيني 

الضحايا احملليني. وإذا مل يكن ذلك ممكناً 
فينبغي نقل املادة إىل اإلنرتبول إلدراجها 

يف قاعدة بيانات االستغالل اجلنسي 
 .)ICSE( لألطفال

اخلدمات االجتماعية
سيكون من املرجَّح، يف حالة تعرُّض 
األطفال أو صغار السن للضرر أو 

االعتداء على اخلط، وذلك مثاًل بنشر 
صورة غري مالئمة أو غري قانونية، أهنم 
سيحتاجون إىل نوع متخصص وطويل 
األجل من الدعم أو املشورة. واملهنيون 
العاملون داخل اخلدمات االجتماعية 

حيتاجون إىل تدريب مالئم ليتمكنوا من 
تقدمي هذا النوع من الدعم.
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اخلالصتة
أصبحت اإلنرتنت اآلن رابطة اتصال 

ال غىن عنها جملموعة من التكنولوجيات 
الرقمية اليت حتوِّل شكل االقتصاد وتفتح 
جمموعة من االحتماالت لتحسني حياة 
الناس وإثراء اجملتمعات مبجموعة متنوعة 

من الطرائق.

ومن املهم للغاية على صعيد االقتصاد 
الكلي أن يتم نشر املزايا االقتصادية 
اليت تولدها اإلنرتنت نشراً مستوياً يف 

أحناء العامل. وقد عاجلت عملية القمة 
العاملية جملتمع املعلومات احتماالت 

اتساع الفجوة الرقمية بني العامل النامي 
واالقتصادات اآلخذة يف التصنيع، مع 

تكريس أو توسيع حاالت الضعف 
أو عدم التوازن القائمة. وال تزال هذه 

القضايا مسة كبرية يف مناقشات السياسة 
العامة يف منتدى القمة العاملية جملتمع 

املعلومات 24، ومنتدى إدارة اإلنرتنت25 
ويف كثري من املنتديات الدولية ذات 

الصلة.

وعلى الصعيد الفردي أصبحت اإلنرتنت 
تكنولوجيا ذات إمكانات هائلة يف 

اإلثراء والتمكني. وقد أصبح األطفال 
وصغار السن بالتحديد أكرب املستفيدين 

من اإلنرتنت والتكنولوجيات الرقمية 
املتصلة هبا. وهذه التكنولوجيات تغريِّ 

شكل الطريقة اليت نتصل هبا مجيعاً فيما 
بيننا كما أهنا فتحت الباب أمام طرق 

 جديدة كثرية ملمارسات األلعاب 
والتمتع باملوسيقى والدخول يف جمموعة 

 واسعة من األنشطة الثقافية وإلغاء 
 كثري من عوائق الزمان واملكان. وقد

  ظل األطفال وصغار السن يف 
كثري من احلاالت يف طليعة معتنقي 

http://www.itu.int/wsis/implementation/2009/forum/geneva/index.html
 24

www.intgovforum.org
 25
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اإلمكانيات اليت تتيحها اإلنرتنت 
معها. واملتكيفني 

ومع ذلك فليس مثة جمال إلنكار أن 
اإلنرتنت قد جرَّت يف أذياهلا جمموعة 

من التحديات لسالمة األطفال وصغار 
السن، وهي حتديات يتعنيَّ معاجلتها، 

سواء ألهنا هامة حبد ذاهتا، أو ألنه من 
املهم أيضاً أن يعرف كل األشخاص 
املعنيني أن اإلنرتنت ال بد أن تكون 

وسيطاً نستطيع أن نثق به. ومن اجلوهري 
باملثل أن نعمل جمتمعني لكي ال نسمح 

بأن يتحوَّل االنشغال الواضح حبماية 
األطفال وصغار السن على اخلط إىل 

منصة لتربير هجمات ال صلة هلا باملرة 
على حرية الكالم أو حرية التعبري أو 

حرية تكوين اجلمعيات.

ومن املهم للغاية أن نشعر اجليل القادم 
بالثقة إزاء استعمال اإلنرتنت لكي 

يستطيعون بدورهم مواصلة االستفادة من 
تطورها. وهلذا يتعنيَّ بصورة حيوية إقامة 

التوازن عند مناقشة سالمة األطفال 
وصغار السن على اخلط. 

ومن اجلوهري إجراء مناقشة مفتوحة 
للمخاطر اليت يواجهها األطفال وصغار 

السن على اخلط، لكي ميكننا أن 
نعلمهم كيفية جتنُّب األخطار باملرة أو 

تعليمهم كيفية التعامل معها إذا ظهرت 
رغم ذلك، ومع ذلك ال جيب أن نقوم 
بذلك بطريقة تتسم باملبالغة يف تقدير 

األخطار أو تثري اخلوف بدون داٍع. 
ومن املرجح أن أي هنج يتناول فقط 
اجلوانب السلبية للتكنولوجيا أو يركِّز 

عليها وحدها لن يكون مقبواًل بصورة 
جدية لدى األطفال وصغار السن ألن 

املاليني منهم يستعملوهنا بالفعل كل 
يوم، ولذلك يعرفون الكثري عن طبيعتها 
وعما ميكن أن تنطوي عليه. ويف هذا 
الصدد قد جيد اآلباء وأعضاء األجيال 

األكرب سناً أنفسهم يف كثري من األحيان 
يف موقف ضعف. ففي هذا اجملال جند 

أن صغار السن يف كثري من األحيان 

يعرفون عن التكنولوجيا وإمكاناهتا أكثر 
مما يعرفه اآلباء واملدرسون. ولكن املعرفة 

شيء واحلكمة شيء آخر.

ويقع على احلكومات الوطنية التزام 
توفري محاية الُقصر القانونيني يف العاملني 
״احلقيقي״ و״االفرتاضي״. وعلى صعيد 

مهم جداً، ونظراً ألن التكنولوجيات 
اجلديدة قد أصبحت متكاملة متاماً يف 
حياة كثري من األطفال وصغار السن 

بعدد من الطرق اهلامة، مل يعد من 
املعقول حماولة إقامة متييز صارم بني ما 
حيدث يف ״العامل احلقيقي״ وما حيدث 

على اخلط، إذ إهنما يتشابكان ويرتابطان 
بصورة متزايدة.

وتقع مسؤولية كربى على احلكومات 
الوطنية وجمتمع ُصنع السياسات الوطنية 

إلقامة إطار ميكن يف داخله صياغة 
استجابة وطنية ومتعددة اجلنسيات مث 
العمل بعد ذلك على استدامتها مع 

مرور الوقت. وعند القيام بذلك ستؤدي 

صناعة اإلنرتنت نفسها ومجيع أصحاب 
املصلحة املعنيني أدواراً هامة، على األقل 
ألن سرعة تغريُّ التكنولوجيا تعين أن كثرياً 

من األساليب التقليدية لسن القوانني 
أو صنع السياسات مل تعد مناسبة هلذا 

الغرض. وكما اتضح من هذا التقرير 
فإن التكنولوجيات اجلديدة تفرض أيضاً 

مطالب جديدة على صانعي القوانني.
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التذييتل 1
جرائم االتصال املرتكبة ضد األطفال وصغار السن

ميكن أن يتعرَّض األطفال وصغار السن 
جملموعة من االتصاالت غري املرغوبة أو 
غري املالئمة على اإلنرتنت مبا يؤدي إىل 

عواقب وخيمة هلم. وقد تكون بعض هذه 
االتصاالت جنسية بطابعها.

وقد قامت مؤسسة األطفال على 
اخلط يف االحتاد األورويب بدراسات يف 
أوروبا يف عام 2008 أوضحت بعض 

النتائج املزعجة )أرقام متوسطة(: تعرَّض 
15-%20 للتسلط أو املضايقات أو 

املطاردات على اخلط؛ وتلقى 25 يف املائة 
تعليقات جنسية غري مطلوبة؛ وقابل %9 

أشخاصاً يف احلياة الفعلية دون سابق 
معرفة إال على اخلط. ورغم أن هذه 

املعدالت تتباين بني البلدان واملناطق، 
فإن األرقام تثبت أن األخطار حقيقية.26 
وتبنيَّ من دراسة أمريكية لإلنرتنت27 أن 

32% من املراهقني على اخلط تعرضوا 

لالتصال من جانب غرباء متاماً، ومن 
هؤالء قال 23 يف املائة إهنم شعروا 

باخلوف وعدم الراحة أثناء االتصال؛ 
وتلقى 4 يف املائة من هؤالء األطفال 

حتريضات جنسية عدوانية.

وتستخدم الذئاب اجلنسية اإلنرتنت 
لالتصال باألطفال وصغار السن ألغراض 

جنسية، وتستعمل يف كثري من األحيان 
أسلوباً يعرف باسم ״التجهيز״ حيث 

يكتسبون ثقة الطفل من خالل مشاركته 
أو مشاركتها يف جماالت االهتمام. 

ويقدمون يف كثري من األحيان موضوعات 
جنسية وصوراً ولغة فاضحة إلزالة 

احلساسية وزيادة الوعي اجلنسي وكسر 
إرادة الضحايا الصغار. وتستعمل اهلدايا 
واألموال بل وتذاكر السفر يف كثري من 

EU Kids Online Report, Comparing Children’s Online Opportunities and Risks Across Europe, pages 29-30, June 2008. 
26

 Pew Internet and American Life Project 2007
27
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األحيان إلغراء وجذب الطفل أو صغري 
السن إىل مكان يستطيع فيه الذئب 

البشري استغالله أو استغالهلا جنسياً. 
بل وميكن أحياناً تصوير هذه اللقاءات 
فوتوغرافياً أو فيديوياً. ويفتقر األطفال 
وصغار السن يف كثري من احلاالت إىل 
الُنضج العاطفي واحرتام الذات وهو ما 

جيعلهم عرضة للتالعب والتخويف. ويرتدد 
األطفال وصغار السن أيضاً يف إبالغ 

الكبار هبذه اللقاءات خوفاً من اإلحراج 
أو من حرماهنم من النفاذ إىل اإلنرتنت. 
ويف بعض احلاالت هتددهم هذه الذئاب 
البشرية وتطلب منهم إبقاء العالقة سراً. 

وتتبادل الذئاب اجلنسية املعلومات فيما 
بينهم عن طريق منتديات اإلنرتنت 

وغرف الدردشة. ويف كثري من األحيان 
تتظاهر هذه الذئاب البشرية عند االتصال 
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باألطفال وصغار السن بأهنم أقرب سناً 
لألطفال وصغار السن عما هم عليه يف 

الواقع، وبأهنم يبحثون عن الصداقة. وبعد 
اكتساب ثقة الطفل يستفيدون من نقاط 
الضعف لديه أو لديها - مثل الوحدة أو 

حالة احلزن بسبب خسارة شخصية - 
من أجل إقامة التبعية الشعورية لشخص 

الذئب البشري. وهناك العديد من تقارير 
وسائط اإلعالم عن حاالت وافق فيها 

الطفل أو الشخص صغري السن على أن 
يقابل وجهاً لوجه شخصاً حتدثوا معه على 

اخلط، وكانوا يظنون أنه قريب من سنهم 
ولكنهم يكتشفون أن هذا الشخص رجل 
أكرب سناً يريد إقامة عالقة جنسية معهم. 
ولسوء احلظ أدت بعض هذه احلاالت إىل 
ترويع وإيذاء األطفال جنسياً؛ ويف بعض 

حاالت كانت النتائج أكثر سوءاً.
وهناك اجتاه يسبب االنزعاج بصفة خاصة 
وهو قيام الذئاب البشرية بإذاعة التصرفات 

اجلنسية مع األطفال أو صغار السن عن 
طريق أجهزة تصوير فيديوي يف الوقت 

احلقيقي جلمهور من الذئاب األخرى - 
وذلك يف كثري من األحيان للحصول على 
استحساهنم. ويف هذه احلاالت ال تقتصر 

معاناة الطفل أو الشخص صغري السن 
على الصدمة النفسية الدائمة والضارة 
)واجلسدية أحياناً( نتيجة الفعل القبيح 
ولكنه يتعرَّض للرتويع مراراً كلما ُنشرت 
الصور على اإلنرتنت حيث تصبح هدفاً 
يلتقطه الذئاب األخرى. ويتم الرتحيب 
هبذه الصور اجلديدة واستعماهلا واالجتار 

فيها وبيعها أحياناً على اإلنرتنت إىل 
ذئاب أخرى حيتاجون مواد جديدة 

إلشباع خياالهتم اجلنسية. ومما يدعو 
إىل احلزن أن الضحايا ال يتمكنون يف 

كثري من األحيان من طي هذه الصفحة 
واالستمرار يف حياهتم ملدة طويلة بعد 

وقوع هذه األحداث البشعة ألهنم يعيشون 
دائماً يف خوف من تعرُّف اآلخرين على 
صورهم. واألحقر من ذلك أن تقوم هذه 
الذئاب باستعمال هذه الصور ألغراض 
״ابتزاز״ الطفل أو الشخص صغري السن 
لالستمرار يف الصمت وعدم االعرتاض 

على االعتداءات املستمرة. 
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التذييتل 2
״إباحية األطفال: التشريع النموذجي والتقرير الدويل״

قام املركز الدويل لألطفال املفقودين 
واملستَغلني، بدعم من اإلنرتبول وشركة 
مايكروسوفت، باستعراض التشريعات 

املتصلة بإباحية األطفال يف املواد اإلباحية 
يف 187 بلداً عضواً يف اإلنرتبول وأصدر 
توصيات بشأن املفاهيم األساسية اليت 
ستشكِّل، عند تطبيقها يف التشريعات 

الوطنية، اسرتاتيجية تشريعية شاملة 
ملكافحة إباحية األطفال.

ولألسف فإن التقرير خيلص28 إىل أن 
بلداناً قليلة يف العامل هي اليت يوجد فيها 

تشريع يكفي ملكافحة استغالل األطفال 
يف املواد اإلباحية بقدر من املستوى.

وميكن االطالع على التقرير الكامل، 
الذي صدر اآلن يف طبعته اخلامسة، 

يف املوقع www.icmec.org باللغات 
اإلسبانية واإلنكليزية والربتغالية والرتكية 
والتايلندية والروسية والعربية والفرنسية 

والكورية.29 

وفيما يلي قائمة بالبلدان األعضاء يف 
اإلنرتبول ومركز تشريعاهتا املتصلة مبواد 

األطفال اإلباحية.
28خلص التقرير إىل ما يلي:

29 بلداً فقط يوجد لديها تشريعات تكفي ملكافحة جرائم إباحية األطفال )تفي 5 بلدان أعضاء يف اإلنرتبول جبميع   •
املعايري املعروضة أعاله ويفي 24 بلداً عضواً يف اإلنرتبول جبميع املعايري باستثناء املعيار األخري، الذي يتصل بتقارير 

مقدمي خدمات اإلنرتنت(؛
ال يوجد يف 93 بلداً عضواً يف اإلنرتبول أي تشريعات على اإلطالق تتناول بصورة حمدَّدة إباحية األطفال ؛  •
ومن بني البلدان األعضاء يف اإلنرتبول الباقية اليت يوجد فيها تشريعات تتناول بصورة حمدَّدة إباحية األطفال:

ال يعرِّف 54 بلداً إباحية األطفال يف التشريعات الوطنية؛  •
ال ينص 24 بلداً صراحة على اجلرائم اليت ترتكب بتسهيل حاسويب؛   •

ال جيرِّم 36 بلداً حيازة مواد األطفال اإلباحية؛ بغض النظر عن قصد التوزيع.  •
www.icmec.org

29
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التقريتر العاملتي
)أُعيد طبعه بتصريح من املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستَغلني(

تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال30

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر31 

الحيازة 
البسيطة32 

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت33 

أفغانستان

ألبانيا

الجزائر

أندورا

أنغوال

30 حبثنا يف إطار هذا التقرير عن قوانني حمددة حترم و/أو تعاقب جرائم إباحية األطفال. فمجرد تشريع العمالة الذي حيظر بكل بساطة ״أسوأ أنواع عمالة األطفال״، من بينها إباحية  

 األطفال، ال يعترب ״تشريعاً حمدداً إلباحية األطفال״. وباإلضافة إىل ذلك، ال تعترب البلدان اليت يوجد فيها حظر عام على اإلباحية، بصرف النظر عما إذا كان األفراد املوصوفون هم  
 من الكبار أو الصغار، لديها ״تشريع حمدد إلباحية األطفال״، إال إذا ُوجدت أحكام صادرة بشأن اجلرائم املرتكبة ضد طفل ضحية

31 من أجل اعتبار اجلرم جرماً يسهله الكمبيوتر، حبثنا عن ذكر حمدد لكمبيوتر أو جهاز كمبيوتر، أو اإلنرتنت، أو عبارات مماثلة )حىت لو ذكرت عبارة ״صورة كمبيوتر״ أو ما  

 يشاهبها يف تعريف ״إباحية األطفال״(. ويف حاالت استعمال عبارات أخرى يف التشريع الوطين، مت تزويد حاشية تفسريية.
32 يف إطار هذا التقرير، تشري ״احليازة البسيطة״ إىل االقتناء بصرف النظر عن نية التوزيع.

33 يف حني أن بعض البلدان قد تكون لديها قوانني عامة للتبليغ )مثل أي شخص على معرفة بأي جرمية جيب أن يبلغ عن اجلرمية للسلطات املالئمة(، إال أن تلك البلدان فقط اليت  

 تشرتط بالتحديد على الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت التبليغ عن حالة مشبوهة من إباحية األطفال ملؤسسة ضبط النظام )أو مؤسسة أخرى مفوضة بذلك( مشمولة على أن  
 لديها قوانني للتبليغ من الشركات املقدمة خلدمات الكمبيوتر. وجتدر املالحظة أن هناك أيضاً أحكاماً يف بعض القوانني الوطنية )يف معظمها يف االحتاد األورويب( حتد من مسؤولية  

 الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت طاملا أن الشركة املقدمة خلدمات الكمبيوتر تزيل املواد غري املشروعة حاملا تعلم بوجودها؛ إال أن هذا التشريع غري مشمول يف هذا اجلزء.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت

أنتيغوا وبربودا

األرجنتين

أرمينيا

أروبا

أستراليا

34النمسا

أذربيجان

البهاما

البحرين

بنغالديش

بربادوس

34جتّرم املادة 207 أ )1( )3( من القانون اجلنائي النمساوي ״عرص صور إباحية لقاصر... بأي وسيلة كانت.״.)التشديد مضاف(.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

بيالروس

35بلجيكا

بليز

بنن

36بوتان

بوليفيا

37البوسنة والهرسك

بوتسوانا

البرازيل

35 جتّرم املادة 383 مكرراً من القانون اجلنائي البلجيكي املعدل يف 1 أبريل 2001، من بني أمور أخرى، نشر املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال، وتشمل مبوجب ذلك النشر عرب أجهزة 

الكمبيوتر. رسالة من جان ال يكس، نائب رئيس البعثة يف سفارة بلجيكا يف العاصمة واشنطن إىل إيرين ألن، الرئيس واملسؤول التنفيذي الرئيسي للمركز الدويل لألطفال املفقودين 
واملستغلني )24 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.

36 وفقاً للمادة 225 )ب( من قانون العقوبات لبوتان، ״]أ[ يكون املدعي عليه مذنباً بإباحية األطفال إذا قام املدعي عليه ... ببيع أو صنع أو توزيع أو تعاطي املواد اليت حتتوي على أي 

وصف لطفل مشارك يف اتصال جنسي.״ اخلط العريض مضاف.
37 تشري املادة 189 واملادة 211 من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك إىل ״مواد إباحية أخرى״ باإلضافة إىل الصور الفوتوغرافية واألشرطة السمعية املرئية.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

38بروني

39بلغاريا

بوركينا فاسو

بوروندي

كمبوديا

الكاميرون

38  على الرغم من عدم وجود شرط تبليغ إلزامي من الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت، إال أنه، مبوجب قوانني بروين، جيب أن تنفذ كافة الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت  والشركات 

املقدمة حملتوى اإلنرتنت املرخصة مبوجب “تبليغ اإلرسال )رخصة مجاعية( لعام 2001، بقانون املمارسة الوارد يف قانون اإلرسال )كاب 181(. ويشرتط على  الشركات املقدمة خلدمات 
اإلنرتنت والشركات املقدمة حملتوى اإلنرتنت أن تثبت للوزير املسؤول عن شؤون اإلرسال أهنا اختذت خطوات مسؤولة لتلبية هذا الشرط. ومبوجب   قانون اإلرسال، لدى هذا الوزير سلطة 

فرض العقوبات. وتشمل احملتويات اليت ال جيب السماح هبا، من بني أمور أخرى، تلك اليت تصف أو تنشر إباحية األطفال.
 39  املادة 159 )3( من القانون اجلنائي البلغاري، عند قراءهتا مع املادة 159 )1(، جتّرم من بني أمور أخرى “األعمال املتداولة األخرى ذات احملتوى اإلباحي ]املتعلق باألطفال[.

 اخلط العريض مضاف.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم 
التي يسهلها 

الكمبيوتر

الحيازة 
البسيطة

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت

40كنـدا

الرأس األخضر

جمهورية إفريقيا 
الوسطى

تشاد

شيلي

40يف حني ال يوجد اقتضاء بتقدمي تقارير إلزامية يتصل بالتحديد مبقدمي خدمة اإلنرتنت فإن مقدمي اخلدمة يف كندا يتعاونون مع وكاالت إنفاذ القوانني ويعملون عن قرب معها من 

أجل تسهيل التبليغ عن املواد املؤذية. ويستخدم القانون اجلنائي الكندي تعريفاً عريضاً جداً بشأن ״مواد األطفال اإلباحية״، وهو ما يعطي جمموعته الشاملة من اجلرائم نطاقاً إضافياً. 
واجلرائم احملدَّدة املتصلة بالنقل واإلتاحة والنفاذ أضيفت يف عام 2002 ملعاجلة سياق اإلنرتنت ولتنطبق على أنشطة مقدمي خدمة اإلنرتنت. وطبَّقت كندا أيضاً حكم ״املالحظة واإلزالة״ 
بشأن مواد األطفال اإلباحية اليت تكتشف يف اإلنرتنت يف نفس التشريع املذكور. ومت تشديد العقوبات على جرائم مواد األطفال اإلباحية يف عام 2005 مبا يلي: فرض حد أدىن إلزامي 
من العقوبات؛ وزيادة العقوبات القصوى على اإلدانة السريعة من 6 أشهر يف احلبس إىل  18شهراً؛ وجعل ارتكاب جرمية استخدام األطفال يف املواد اإلباحية بغرض حتقيق ربح عاماًل 

مشدَّداً ألغراض احلكم؛ وجعل الشجب والردع اهلدفني الرئيسيني للحكم يف أي قضية تنطوي على االعتداء على األطفال؛ وجعل االعتداء على أي طفل عاماًل مشدَّداً ألغراض 
 )www.Cybertip.ca( احلكم. وباإلضافة إىل احلماية الشاملة املتوفرة مبوجب القانون اجلنائي يوجد أيضاً يف كندا خط تبليغ عمومي للتبليغ عن االستغالل اجلنسي لألطفال على اخلط

يؤدي جمموعة من الوظائف بشأن هذه التقارير ألغراض إنفاذ القوانني. وباإلضافة إىل ذلك تقوم خدمة Cybertip.ca أيضاً تشغيل بقاعدة بيانات مشروع التغذية النظيفة يف كندا الذي 
مينع حوايل 90% من املشرتكني الكنديني من النفاذ إىل املواقع املعروفة مبواد األطفال اإلباحية اليت قد تكون خارجة عن نطاق املالحقة اجلنائية الكندية. وباإلضافة إىل ذلك توجد يف 
كندا اسرتاتيجية وطنية حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي على اإلنرتنت، ويتمثَّل أحد عناصرها األساسية يف مركز التنسيق الوطين اخلاص باستغالل األطفال. وهذا املركز، الذي 
يقع يف مقر البوليس الكندي امللكي، يقوم بتنسيق التحقيقات احمللية واألجنبية على اخلط املتعلقة باستغالل األطفال جنسياً، ويوفِّر التدريب لسلطات إنفاذ القانون الكندية ويعمل 
باعتباره دار مقاصة دولية للتقارير الواردة من خط Cybertip.ca. ملخص خطاب وارد من أ. كارول مورينسي/املستشار العام، قسم سياسة القانون اجلنائي، وزارة العدل بكندا، إىل 

جيسكا سارة، مديرة العمليات العاملية، املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )24 يونيو 2008( )يوجد اخلطاب الكامل يف سجالت املركز(.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت
4243الصين41

كولومبيا

جزر القمر

الكونغو

كوستاريكا

كوت ديفوار

كرواتيا

41  تشريعات مواد األطفال اإلباحية يف هونغ كونغ ختتلف عنها يف الصني. والتشريع يف هونغ كونغ:

يعرِّف مواد األطفال اإلباحية؛  •   
جيرِّم اجلرائم املرتكبة بتسهيل حاسويب؛  •   

جيرِّم جمرَّد حيازة مواد األطفال اإلباحية.  •   
42  على الرغم من عدم وجود تشريع حمدد إلباحية األطفال يف الصني، إال أن هناك حظراً عاماً على املواد اإلباحية يف القانون اجلنائي. ويف عام 2004، هبدف حتسني محاية القصَّر، 

 أصدرت احملكمة الشعبية العليا واحملمية الشعبية العليا ״تفسرياً حول مسائل عديدة متعلقة بتطبيق القوانني يف التعامل مع القضايا اجلنائية اليت تشمل إنتاج ونسخ وطبع ونشر وبيع 
 وتوزيع املعلومات اإللكرتونية اإلباحية عن طريق اإلنرتنت وأجهزة االتصاالت اجلوالة وحمطات الراديو״. وتنص املادة 2 من هذا التفسري صراحة على أن ״أي شخص يوزع أو 

 ينسخ أو ينشر أو يبيع املعلومات اإللكرتونية اإلباحية اليت تصف سلوكيات جنسية ملراهقني دون سن 18، أو يزود صلة مباشرة يف آليات أو مواقع إنرتنت ميلكها أو يديرها أو 
 يستخدمها، باملعلومات اإللكرتونية مع العلم أن هذه املعلومات تصف سلوكيات جنسية ملراهقني دون سن 18، يعاقب بصرامة وفقاً للمادة 363 من القانون اجلنائي الذي ينظم 

 معاقبة جرائم إنتاج ونسخ ونشر وبيع وتوزيع املواد اإلباحية، أو املادة 364 اليت تنظم معاقبة جرائم توزيع املواد اإلباحية يف الظروف اخلطرية״. بريد إلكرتوين من تشت فنغ،  ضابط 
ارتباط الشرطة، سفارة مجهورية الصني الشعبية، العاصمة واشنطن، إىل جسيكا ديدر، مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )17 مارس 2006(  )يف امللف 

لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.
43  يسري تفسري عام 2004 من احملكمة العليا واحملمية الشعبية العليا على اجلرائم اليت يسهلها الكمبيوتر.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر

الحيازة 
البسيطة

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت 

كوبا

قبرص
الجمهورية 

44التشيكية

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

45الدانمارك

جيبوتي

دومينيكا
الجمهورية 
الدومينيكية

إكوادور

مصر

44على الرغم من عدم وجود شرط للتبليغ من الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت يف القانون التشيكي، تعنّي اخلطة الوطنية التشيكية حول مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، 

املتوفرة على اإلنرتنت على http://www.mvcr/prevence/priority/kszd/en_tab.html، وزارة النقل واالتصاالت ووزارة الداخلية املؤسستني الوطنيتني املوكلتني بتحديد االلتزام القانوين 
للشركة املقدمة خلدمات اإلنرتنت املتضمن يف قانون االتصاالت السلكية والالسلكية )رقم 151/2000( بتقدمي البيانات الالزمة حول مواقع اإلنرتنت غري املشروعة وتسليمها ملؤسسات 

ضبط النظام التشيكية. والنتيجة املرتقبة هلذا اإلجراء هو تأمني ״وقائع ثبوتية ضد هؤالء الذين ينشرون املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال على اإلنرتنت.״
45الفقرة 235 من القانون اجلنائي الدامنركي جتّرم من بني أمور أخرى نشر وحيازة ״املنشورات املرئية ... األخرى״ للمواد اإلباحية املتعلقة باألطفال دون سن الت 18.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت 

السلفادور

غينيا اإلستوائية

إريتيريا

46إستونيا

إثيوبيا

فيجي

47فنلندا

فرنسا

غابون

غامبيا

جورجيا

46جتّرم املادتان 177 و178 من القانون اجلنائي اإلستوين استخدام قاصر يف ״أعمال أخرى״ أو استعمال ״أي وسيلة أخرى״ لصنع أو حفظ أو تسليم أو عرض أو توفري املواد اإلباحية 

املتعلقة باألطفال.
47جتّرم الفقرة 18 من الفصل 17 من القانون اجلنائي الفنلندي ״أي شخص ... يوزع الصور أو األشرطة املرئية اإلباحية اليت تصف أطفااًل״.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت 

48ألمانيا

غانا

49اليونان

غرينادا

غواتيماال

غينيا

غينيا بيساو

غيانا

هايتي

هندوراس

48على الرغم من عدم وجود أي التزام صريح للشركات املقدِّمة خلدمات اإلنرتنت بتبليغ الشرطة أو أي مؤسسة أخرى مفوضة بذلك، إالّ أن الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت ترفع 

تقارير ملؤسسات ضبط النظام. وعندما تعلم شركة مقدمة خلدمات اإلنرتنت بوجود مواد إباحية متعلقة باألطفال على مواقعها بدون أن حتذف احملتوى غري املشروع، فإن ذلك يعترب 
جرمية حتمل عقوبات. وتشمل العوامل املأخوذة يف االعتبار سواء كان من املمكن واملعقول لشركة مقدمة خلدمات اإلنرتنت الكشف عن البيانات وحذفها أو حجبها، إذ توجد شركات 
عديدة مقدمة خلدمات اإلنرتنت يف أملانيا تقدم قدرات حفظ كبرية ألهدف جتارية. بريد إلكرتوين من كالوس هريمان، مستشار/ضابط ارتباط شرطة، سفارة أملانيا يف العاصمة األمريكية 

واشنطن، إىل جسيكا ديدر، مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )9 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(..
49جترم املادة 348 أ من القانون اجلنائي اليوناين خمتلف جرائم إباحية األطفال، مبا يف ذلك حيازة وشراء ونقل وبيع املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال ״بأي طريقة.״
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال30

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر

الحيازة 
البسيطة

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت

50هنغاريا

51أيسلندا

الهند

إندونيسيا

إيران

العراق

أيرلندا

إسرائيل

إيطاليا

جامايكا

اليابان

50مبوجب الفقرة 195/أ)3( من القانون اجلنائي اهلنغاري، يرتكب جنحة كل شخص يصنع أو يوزع أو يتداول يف الصور اإلباحية لقاصر عن طريق الفيديو أو الفيلم أو الصورة أو ״أي 

وسيلة أخرى״، أو يوفر مثل هذه الصور للجمهور. وباإلضافة إىل ذلك، وفقاً لقرار أصدرته حديثاً حمكمة االستئناف اهلنغارية )الرقم 133/2005.ب(، تشمل اإلشارة إىل ״أي وسيلة 
أخرى״ و״التوفري للجمهور״ التوزيع عرب اإلنرتنت. رسالة من فيكتور زيدركيين، نائب رئيس البعثة، سفارة اجلمهورية اجملرية، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل جسيكا ديدر، مديرة إدارة 

املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )6 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.
51جتّرم املادة 210 من القانون اجلنائي األيسلندي ״حيازة الصور الفوتوغرافية أو األفالم أو املواد املماثلة اليت تصف األطفال بشكل جنسي أو إباحي״ )التشديد مضاف(.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت

األردن

كازاخستان

كينيا

كوريا

الكويت

قيرغيستان

الوس

52التيفيا

لبنان

ليسوتو

ليبيريا

ليبيا

52جترّم املادة 661 )2( من قانون التفيا اجلنائي ״استرياد أو إنتاج أو اإلبراز العلين أو إعالن أو توزيع آخر ملثل هذه املواد اإلباحية ... فيما يتعلق أو يصف اإلساءة اجلنسية لألطفال״. 

اخلط العريض مضاف.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر

الحيازة 
البسيطة 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت

53ليختنشتاين

ليتوانيا

54لكسمبرغ

55مقدونيا

56مدغشقر

مالوي

ماليزيا

ملديف

مالي

مالطة

53على الرغم من عدم ذكر حمدد للتبليغ من الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت يف قانون خلتنشتاين اجلنائي، إال أنه يف مشروع القانون اجلديد لألطفال والشباب، يتم توقع شرط التبليغ 

الذي يسري على ״أي شخص يكون على معرفة بتعريض رفاهية طفل أو شاب للخطر״. بريد إلكرتوين من كلوديا فريتش، سفري سفارة خلتنشتاين، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل 
جسيكا ديدر، مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )7 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.

54جترم املادة 383 من قانون لكسمربغ اجلنائي ليس فحسب صنع وحيازة )للمتاجرة أو التوزيع أو العرض العلين( ״املؤلفات أو املطبوعات أو الرسوم أو الصور الفوتوغرافية أو األفالم أو 

أدوات أخرى ذات طبيعية إباحية״، إمنا أيضاً ارتكاب خمتلف جرائم إباحية األطفال ״بأي طريقة.״ اخلط العريض مضاف.
55جتّرم املادة 193 )3( من قانون مقدونيا اجلنائي اإلساءة إىل ״قاصر״ يف ״إنتاج ... أدوات أخرى ذات حمتوى إباحي.״

56 جترم املادة 346 من قانون مدغشقر اجلنائي استخدام ״أي وسائل״ لنشر املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

جزر مارشال

موريتانيا

موريشيوس

المكسيك

مولدوفا

موناكو

منغوليا

57الجبل األسود

المغرب

موزامبيق

ميانمار

ناميبيا

نـارو

58نيبال

57جترِّم املادة 193 )3( من قانون اجلنائي للجبل األسود اإلساءة إىل ״قاصر״ يف ״إنتاج ... أدوات أخرى ذات حمتوى إباحي״.

58على الرغم من عدم حتديدها إلباحية األطفال، إال أن الفقرة 47 من أمر املعامالت اإللكرتونية لعام 2004 حتظر النشر أو العرض على الكمبيوتر أو اإلنرتنت أو غريها من الوسائل 

اإللكرتونية األخرى، للمواد احملظورة مبوجب القانون لنشرها أو عرضها ألهنا ضد األخالقية العامة واحلشمة.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت

59هولندا

جزر األنتيل 
الهولندية

606162

نيوزيلندا

نيكاراغوا

النيجر

نيجيريا

النرويج

ُعمان

باكستان

59على الرغم من عدم وجود أي التزام قانوين أو تعاقدي من الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت بالتبليغ عن املواد اإلباحية املشبوهة املتعلقة باألطفال ملؤسسات ضبط النظام، إال أن 

الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت اليت تتخذ هولندا مقراً هلا متارس عادة التبليغ عما جتده من مواد إباحية متعلقة باألطفال فوراً ملؤسسات ضبط النظام، كما وتزيل الشركات املقدمة 
خلدمات اإلنرتنت احملتويات من موقع اإلنرتنت املعين. وباإلضافة إىل ذلك، وبناًء على طلب مؤسسات ضبط النظام، تسلم الشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت قوائمها املتعلقة مبوقع 

)مواقع( اإلنرتنت املثرية للشبهات. رسائل بالربيد اإللكرتوين من ريتشارد غري دينغ، مستشار شؤون الشرطة والشؤون القضائية، السفارة امللكية هلولندا، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل 
جسيكا ديدر، مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )8 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.

60على الرغم من عدم وجود أي تشريع حمدد إلباحية األطفال حىت اآلن، إال أن جلنة تشكلت إلعادة النظر يف القانون احلايل جلزر األنتيل اهلولندية. وسيتم إدخال تشريع حمدد حول 

إباحية األطفال )املادة 4.13.2 املقرتحة(. بريد إلكرتوين من ريتشارد غري دينغ، مستشار شؤون الشرطة والشؤون القضائية، السفارة امللكية هلولندا، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل 
جسيكا ديدر، مدير إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )22 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.

61ستجّرم املادة 4.13.2 املقرتحة اجلرائم اليت يسهلها الكمبيوتر.

62ستجّرم املادة 4.13.2 املقرتحة احليازة البسيطة.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

63بنمـا

بابوا غينيا الجديدة

باراغواي

بيـرو

الفليبين

بولندا

64البرتغال

65قطـر

رومانيا

63 على الرغم من عدم وجود شرط تبليغ إلزامي حمدد للشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت، إاّل أن املادة I -231 من قانون بنما اجلنائي حتدد أن أي شخص لديه معرفة باستخدام 

القّصر يف مواد إباحية، بصرف النظر عما إذا حصل الشخص على املعلومات عن طريق مهامه أو عمله أو أعماله التجارية أو مهنته أو أي وسيلة أخرى، وال يرفع تقريراً بذلك 
إىل السلطات، سيتحمل مسؤولية ذلك وحيكم عليه بالسجن؛ لكن يف حال عدم التمكن من إثبات ارتكاب اجلرمية، ال توجد أي مسؤولية قانونية للتبليغ. بريد إلكرتوين من 
إيزابيل فرنانديز، سفارة بنما، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل جسيكا ديدر، مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )23 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز 

الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.
64 ميكن االستنتاج من املادة 172 من قانون الربتغال اجلنائي أن عبارة ״بأي وسائل״ تسمح للمدعي العام باالطالع على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كوسيلة الرتكاب جرمية 

تداول الصور أو األصوات أو األفالم اليت تظهر بوضوح قّصراً دون سن 14 يزاولون أعمااًل جنسية. رسالة من بيدرو كتارينو، سفري الربتغال، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل إيرين ألن، 
الرئيس واملسؤول التنفيذي الرئيسي للمركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )22 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(. 

 65 تذكر املادة 292 من قانون قطر اجلنائي بالتحديد ״الكتب أو املنشورات أو املواد الكتابية األخرى أو الرسوم أو الصور الفوتوغرافية أو األفالم أو الرموز أو البنود األخرى״. اخلط

العريض مضاف.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

روسيا
رواندا

سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
غرينادين

سان مارينو
سان تومي وبرينسيبي

المملكة العربية 
السعودية



السنغال
66صربيـا

سيشيل

66 جتّرم املادة 111 أ من القانون اجلنائي لصربيا أخذ ״صورة فوتوغرافية أو فيلم أو صورة أخرى معيَّنة״ لقاصر هبدف صنع مادة ذات حمتوى إباحي. وباإلضافة إىل ذلك، جترم املادة 185 

استخدام قاصر إلنتاج ״صور أو مواد مسعية مرئية أو بنود أخرى ذات حمتوى إباحي. ״اخلط العريض مضاف.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت

سيراليون

سنغافورة

جمهورية 
سلوفاكيا



67سلوفينيا

الصومال

جنوب إفريقيا

68إسبانيا

سري النكا

السودان

سورينام

سوازيالند

67 جتّرم املادة 187 )2( من القانون اجلنائي لسلوفينيا اإلساءة إىل قاصر ״إلنتاج صور أو مواد مسعية مرئية أو بنود أخرى ذات طابع إباحي״؛ وجتّرم املادة 187 )3( أعمال أي شخص 

״ينتج أو يوزع أو يبيع أو يستورد أو يورد أو ... أو يزود ]املواد اإلباحية اليت تصف قّصراً[ بأي طريقة أخرى، أو تكون يف حيازته مثل هذه املواد هبدف إنتاجها أو توزيعها أو بيعها أو 
استريادها أو توريدها أو تزويدها يف أي طريقة أخرى.״ اخلط العريض مضاف.

68 جتّرم املادة 189 )1( )أ( من القانون اجلنائي إلسبانيا استخدام قاصر ״إلعداد أي نوع من املواد اإلباحية״؛ وجتّرم املادة189  )1( )ب( إنتاج أو بيع أو توزيع أو عرض أو تسهيل إنتاج 

أو نشر أو عرض ״أي نوع״ من املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال ״بأي وسيلة״؛ وتكرر املادة 189 )7( عباريت ״أي نوع״ و״أي وسيلة״ اللتني سبق استعماهلما. اخلط العريض مضاف.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

التبليغ عن الشركات 
المقدمة لخدمات 

اإلنترنت 
6970السويد

سويسرا

سورية

طاجيكيستان

تنـزانيا

تايالند

تيمور الشرقية

توغو

تونغا

ترينيداد وتوباغو

69 التشريع اجلنائي السويدي مصاغ يف األساس حبيث يسري بصرف النظر عن املتطلبات األساسية الفنية. وليس جترمي إباحية األطفال باحلالة االستثنائية على ذلك، ووفقاً لذلك، متتد 

الفقرة 10أ من الباب 16 من القانون اجلنائي السويدي ليشمل اجلرائم اليت يسهلها الكمبيوتر. رسالة من أنيت نلسون، أمينة السر األوىل، سفارة السويد، العاصمة األمريكية واشنطن، 
إىل جسيكا ديدر، مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )23 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.

70 يف عام 1998، سنَّت السويد قانون مسؤولية نظام لوحة البالغات )1998.112( الذي يهدف إىل منع انتشار املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال من خالل إلزام الشركات املقدمة 

خلدمات نظام لوحة البالغات باإلشراف على حمتوى نظام لوحة البالغات. والشركات املقدمة خلدمات نظام لوحة البالغات ملزمة أيضاً بإزالة أو منع نشر الرسائل ذات احملتوى اجلنائي 
بأي طريقة أخرى، مبا يف ذلك تلك ذات احملتوى اإلباحي املتعلق باألطفال. رسالة من أنيت نلسون، أمينة السر األوىل، سفارة السويد، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل جسيكا ديدر، 

مديرة إدارة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )23 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر 

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

71تـونس

تركيـا

تركمانستان

أوغندا

أوكرانيا

اإلمارات العربية المتحدة

73المملكة المتحدة72 

الواليات المتحدة

74أوروغواي

أوزباكستان

71 جتّرم املادة 234 من القانون اجلنائي التونسي، من بني أمور أخرى، استعمال ״أي تسجيالت مرئية أو صور״ تصف صوراً إباحية لألطفال.

72 يف إطار هذا التقرير، تشمل اململكة املتحدة إجنلرتا وويلز

73  تشغل اململكة املتحدة عملية طوعية ״للتبليغ واإلزالة״ تشرف عليها ״مؤسسة مراقبة اإلنرتنت״ ]Internet Watch Foundation أو IWF[، وهي هيئة مستقلة حتظى بتمويل هذا  

 احلقل وبتأييد الشرطة واحلكومة فالشركات املقدمة خلدمات اإلنرتنت يف اململكة املتحدة ״تزيل״ الصور اإلباحية املتعلقة باألطفال عندما تبلغها بذلك مؤسسة مراقبة اإلنرتنت. 
 وقد جيعلها التخلف عن ذلك عرضة للمحاكمة. رسالة من طوين لورد، أمني السر األول، الشؤون القضائية واحمللية، سفارة بريطانيا العظمى، العاصمة األمريكية واشنطن، إىل 

 إيرين ألن، الرئيس واملسؤول التنفيذي الرئيسي للمركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )9 فرباير 2006( )يف امللف لدى املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني(.
74 جيّرم القانون 815.17 جلمهورية أوروغواي بعض جرائم إباحية األطفال بصرف النظر عن كيفية ارتكاهبا )مثاًل، املادة 1، ״يصنع أو ينتج بأي طريقة املواد اإلباحية املتعلقة   باألطفال״؛ 

املادة :2 ״يسهل بأي طريقة ترويج أو نشر أو عرض أو ختزين أو حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال״(.
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تشريع محدد البـلد
إلباحية األطفال

 تعريف عبارة 
"إباحية األطفال"

الجرائم التي 
يسهلها الكمبيوتر

الحيازة 
البسيطة 

 

التبليغ عن 
الشركات المقدمة 
لخدمات اإلنترنت 

دولة مدينة 
الفاتيكان

7576

فنـزويال
فيتنام
اليمن
زامبيا

زيمبابوي

75 يف حالة عدم وجود تشريع حمدد إلباحية األطفال التصويري، كاحلاالت اليت جيوز فيها التفويض إىل النظام القضائي اإليطايل بناًء على طلب من احملكمة البابوية.

76 ليس لدى الفاتيكان مقدم خارجي خلدمات اإلنرتنت واملقدم الداخلي خلدمات اإلنرتنت لديه مصفيات تعرقل ليس فقط الوصول إىل أي مواقع ذات صلة بإباحية األطفال، وإمنا أيضاً 

توزيع هذه املواد اإلباحية على شبكة اإلنرتنت. ومبا أن للفاتيكان موقعاً هلذه املؤسسة فقط، املسائل املتأصلة يف مهمته ... ميكن العثور عليها هناك. رسالة من املطران بيرتو ساميب، 
السفارة البابوية، الواليات املتحدة األمريكية، إىل إرين ألني، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني )5 يونيو، 2006( )ملف باملركز الدويل لألطفال 

املفقودين واملستغلني(.
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التذييتل 3        
برجميات سالمة األطفال

يتوفر يف السوق الكثري من اجملموعات 
الرباجمية واألدوات التقنية اليت ميكن أن 
تساعد يف فرز احملتويات واالتصاالت 

غري املطلوبة وغري املرغوبة، وتساعد يف 
احلد من طول الوقت الذي يستطيع 

فيه احلاسوب أن ينفذ إىل اإلنرتنت أو 
حتدِّد التطبيقات اليت ميكن تشغيلها 

 . على حاسوب معنيَّ أو جهاز معنيَّ
وتشمل بعض أنظمة التشغيل أيضاً هذه 

األدوات يف إطار جتهيزها املعياري. ومنطياً 
تدعم هذه الوظائف أو تستكمل رسائل 

السالمة الرئيسية املشرتكة يف محالت 
سالمة اإلنرتنت يف كل أحناء العامل. 

وتستعمل برجميات السالمة من هذا النوع 
استعمااًل واسعاً يف املدارس واملكتبات 
العامة، وهي تشبه الربجميات اليت ميكن 

أن يقوم أصحاب األعمال برتكيبها على 
شبكاهتم الداخلية للحد من استعمال 

اإلنرتنت أثناء ساعات العمل استعمااًل 
غري مالئم أو ال يتصل بالعمل. 

وميكن أن تتباين فعالية برجميات سالمة 
األطفال تبايناً هائاًل. ويف بعض البلدان 

بُذلت جهود لتطبيق ״خامت املوافقة״ 
لتوفري مستوى أساسي من ضمان النوعية 

ملساعدة اآلباء واملدرسني واألطفال 
وصغار السن يف اختيار برنامج يكفل 

الوفاء على أفضل وجه باحتياجاهتم 
ويعمل على األرجح بطريقة فعَّالة ويسهل 

فهمها. 

وينبغي أن يالحظ دائماً أن أي جهاز 
ميكن أن يتعرض للتوّقف عاجاًل أو آجاًل، 

وأن الربجميات ميكن أن تتعطل أيضاً. 
وهبذا القدر ال ينبغي أبداً لآلباء واملدرسني 
واألطفال وصغار السن التخلي متاماً عن 

مسؤولياهتم وإلقائها على عاتق برامج 
السالمة. فهذه الربامج ينبغي دائماً أن 

يُنظر إليها باعتبارها جانباً تكميلياً لربامج 
التثقيف والتوعية السليمة واليت هتدف إىل 
كفالة معرفة الطفل أو صغري السن بطريقة 

جتنُّب املخاطر على اخلط أو معرفة كيف 
يتعامل مع هذه املخاطر يف حالة ظهورها.

ومن أمثلة جمموعات برجميات سالمة 
األطفال املتوفرة يف الوقت احلاضر ما يلي:

منتجات جمانية
 K9 Web Protection (http://  .1

www.k9webprotection.com/)  

 SafeFamilies (http://www.  .2
safefamilies.org/download.php)  

 File Sharing Sentinel (http://  .3
www.akidthaine.com/)  

 B-Gone (http://support.  .4
 it-mate.co.uk/?mode=  

Products&p= bgone)  

وتشمل أحدث صيغ ويندوز وماك    .5
OS أيضاً أدوات ميكن استعماهلا    

بدون دفع أي مبالغ أخرى.   

منتجات جتارية
Net Nanny Parental Controls  •

Safe Eyes  •
CYBERsitter  •

WiseChoice.net  •
CyberPatrol  •
MaxProtect  •

FilterPak  •
Netmop  •
imView  •

McAfee Parental Controls  •
Norton Parental Controls  •

Child Safe  •
 ContentProtect Security  •

Ap-pliance  
 http://www.cybersentinel  •

co.uk/  

ولالطالع على قائمة أكثر تفصياًل عن 
املنتجات التجارية واجملانية انظر املوقع 

www.getnetwise.org
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التذييتل 4        
صياغة اسرتاتيجية وطنية 

أتاحت اإلنرتنت إمكانية استعمال 
جمموعة من الطرق لالعتداء على األطفال 

وصغار السن، وذلك مثاًل عن طريق 
آالت تصوير شبكة الويب وغرف 

الدردشة اليت كانت مستحيلة قبل وصول 
اإلنرتنت كمنتج استهالكي مجاهريي. وقد 
لعبت اإلنرتنت أيضاً دوراً بارزاً يف توسيع 
نطاق توفُّر مواد االعتداء على األطفال 
يف كل أحناء العامل. وهلذه األسباب قد 

يرغب صانعو السياسات يف إيالء االعتبار 
لكل ما يلي أو لبعضه عند قيامهم مبعاجلة 
االنشغاالت املتصلة بالسالمة على اخلط 

لألطفال وصغار السن:

جترمي ״التجهيز״ أو غريه من أشكال   .1
إغراء الُقصر )حسب تعريفهم القانوين( 
عن بُعد للدخول يف اتصال أو نشاط 

جنسي غري مالئم. 

جترمي حيازة وإنتاج وتوزيع مواد   .2
االعتداء على األطفال، بغض النظر عن 

قصد التوزيع.

اختاذ خطوات إضافية لتعطيل أو   .3
تقليل حركة تبادل مواد االعتداء على 

األطفال، وذلك مثاًل بإقامة خط ساخن 
وطين وتطبيق تدابري متنع النفاذ إىل مواقع 

شبكة الويب واملنتديات اإلخبارية يف 
يوزنت املعروفة بأهنا حتتوي مواد االعتداء 

على األطفال أو تعلن عن توفرها.

كفالة وجود عمليات وطنية تضمن   .4
توجيه مجيع مواد االعتداء على األطفال 
اليت تكتشف يف أحد البلدان إىل مورد 

وطين مركزي. 

صياغة اسرتاتيجيات ملواجهة الطلب   .5
على مواد االعتداء على األطفال وخاصة 

بني األشخاص الذين سبقت إدانتهم 
جبرائم من هذا القبيل. ومن املهم غرس 

الوعي بأن هذه اجلرمية ليست جرمية بدون 
ضحايا: إذ إن األطفال يتعرضون لالعتداء 
من أجل إنتاج املواد اليت جتري مشاهدهتا 

وعندما يتعّمد الشخص مشاهدة أو 
تنتزيل مواد االعتداء على األطفال فإنه 
يساهم بصورة مباشرة يف االعتداء على 
الطفل الذي تصوِّره هذه املادة وبذلك 

يشجِّع أيضاً على االعتداء على مزيد من 
األطفال من أجل إنتاج مزيد من الصور.

غرس الوعي بأن األطفال ال ميكنهم   .6
أبداً املوافقة على االعتداء اجلنسي 

عليهم، سواء كان ذلك ألغراض إنتاج 
مواد االعتداء على األطفال أو بأي 

شكل آخر. وتشجيع األشخاص الذين 
يستعملون مواد االعتداء على األطفال 
اللتماس املساعدة مع القيام يف الوقت 

نفسه بتوعيتهم بأهنم سيعتربون مسؤولني 
جنائياً عن النشاط غري القانوين الذي 

قاموا به/يقومون به.

التأكد من أن اسرتاتيجيات سلطات   .7
إنفاذ القوانني ملنع اجلرمية وكذلك الربامج 

املدرسية واالجتماعية تشمل أقساماً تتعلق 
بالسالمة السيربانية وباألخطار النامجة عن 

سلوك الذئاب البشرية على اخلط، مع 
تقدمي مشورة مالئمة لكل سن.

النظر يف اسرتاتيجيات أخرى   .8
للتعامل مع الطلب على مواد االعتداء 

على األطفال. وعلى سبيل املثال، 
البلدان سجاًل للجناة  تقيم بعض 

املدانني جبرائم جنسية. وقد أصدرت 
احملاكم أوامر قضائية متنع هؤالء اجلناة 

من استعمال اإلنرتنت متاماً أو من 
استعمال أجزاء من اإلنرتنت يرتادها 
األطفال وصغار السن. وحىت اآلن 
كانت املشكلة يف هذه األوامر هي 

مشكلة اإلنفاذ. ومع ذلك جيري إيالء 
االعتبار يف بعض البلدان إىل إدماج 
قائمة اجملرمني اجلنسيني املعروفني يف 

قائمة املمنوعني لوقف األمساء املوجودة 
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يف القائمة عن زيارة بعض مواقع شبكة 

الويب أو االنضمام إليها، مثل مواقع 
الويب املعروفة بزيارات أعداد كبرية من 

األطفال وصغار السن. وبالطبع إذا 
انضم اجلاين إىل موقع يف شبكة الويب 
أو بيانات تسجيل  مستعماًل امساً خمتلفاً 
مزيَّفة فإن فعالية هذه التدابري ميكن أن 
تقل كثرياً ولكن جترمي هذا السلوك يعين 

إقامة حاجز إضايف للردع.

تقدمي دعم طويل األجل ومالئم   .9
للضحايا. وعندما يتعرض األطفال 

وصغار السن لالعتداء على اخلط، أي 
عندما تظهر مثاًل صورة غري قانونية هلم 
على اإلنرتنت، فإهنم سيشعرون بالطبع 

بالقلق من إمكانية مشاهدهتا ومن 
سيشاهدها وتأثري ذلك عليهم. وميكن 
أن يرتك ذلك األطفال أو صغار السن 

معرضني للتسلُّط أو ملزيد من االستغالل 
اجلنسي واالعتداء. ويف هذا السياق 

سيكون من املهم وجود خدمات دعم 
مهنية متاحة لدعم األطفال وصغار 
السن الذين جيدون أنفسهم يف هذه 
الظروف. قد يتعنيَّ تقدمي هذا الدعم 

على أساس طويل األجل.

10.كفالة إنشاء آلية - والرتويج هلا 

على نطاق واسع - من أجل توفري 
للتبليغ  الفهم وسريع  أسلوب سهل 
عن احملتوى غري القانوين أو السلوك 
غري القانوين على اخلط أو السلوك 
الذي يثري القلق، مثل وجود نظام 

يشبه النظام الذي أنشأته قوة العمل 
  http://www. العاملية االفرتاضية 

وينبغي   virtualglobaltaskforce.com

التشجيع على استعمال نظام اإلنرتبول 
)i24/7( للتبليغ طوال اليوم وطوال 

األسبوع.

11.كفالة تدريب عدد كاٍف من مسؤويل 

إنفاذ القوانني تدريباً مالئماً على التحقيق 
يف جرائم اإلنرتنت واجلرائم احلاسوبية 

ونفاذهم إىل مرافق الطب الشرعي املالئمة 
لتمكينهم من استخراج وتفسري البيانات 

الرقمية ذات الصلة.

12.توجيه االستثمارات إىل تدريب 

سلطات إنفاذ القوانني وسلطات االدعاء 
والسلطات القضائية على األساليب اليت 
يستعملها اجملرمون على اخلط الرتكاب 

هذه اجلرائم. وستكون االستثمارات 

مطلوبة أيضاً حليازة وتشغيل املرافق 
الالزمة للحصول على أدلة الطب 

الشرعي وتفسريها من األجهزة الرقمية. 
وباإلضافة إىل ذلك سيكون من املهم 

إقامة تعاون ثنائي ومتعدد األطراف 
وكذلك تبادل املعلومات مع سلطات 
إنفاذ القوانني وهيئات التحقيق ذات 

الصلة يف البلدان األخرى.
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