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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

 بما في ذلك الحق في التنميةواالجتماعية والثقافية، 

تقريرررر المقرررررة اللاعرررة المعنيرررة بايرررع األطفررراي واسرررت  ي األطفررراي فررري   
 بوكيتشيو -الا اء وفي المواد اإلباحية، مود دي بور 

 موجز  
يقددده اددلا الرقحمليددحمل ةددن عامددن عددن األلعددهبن الددر ااددهبة م ذددا انقددحمل   ا ا ددن منددل     ن ددا   

الهبحمليقدددددن الدددددر  ندددددوع ا باع دددددا   الر دددددا   مددددد  و ير دددددا  وير دددددمن  ويةخددددد  4102حزيحملان/يول ددددد  
أي ددددداس   اادددددن موااددددد   ن عدددددن ممددددداللن  تنولوج دددددا ان ةومدددددا  وا   دددددا   و  ددددد  األ  دددددال  الرقحمليدددددحمل
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 اةرويا 
 ال  حن ال قدحملا  

 3 0                                                                        مقدمن - أو س  
 3 8-4                                                                      األلعهبن - ثال اس  

 3 3-4                                                       قهبحملينالزيا ا  ال - ألف   
 3 8-2                                                         ألعهبن أخحملى -  اء   

و يدن انقدحمل   ا ا دن    دال متابحدن   د  األ  دال واادرغالل األ  دال   البغداء و   - ثالثاس  
 5 01-9                                                                 انوا  اإل اح ن

 5 04-9                                                   انرب  والنهباق الن ج - ألف   
 1 01-03                                                        ال مل أاال ب -  اء   

 1 80-01                     ا   و    األ  ال واارغالهلم جنم اس  تنولوج ا ان ةوما  وا  -  ا  اس  
 1 09-01                                                      وانن ج ن الغحملض - ألف   
 8 42-41                                                      أااا ن م ةوما  -  اء   
 9 23-45                             اار حملاض الق ايا وا جتااا  انر ةن  الو ين - ج م   
العددددامةن نندددد  ومتابحددددن جددددحملاسم   دددد  األ  ددددال وااددددرغالهلم  ا اددددجا  ج ا  -  ال   

 01 80-22                                  الر   محملاا الرتنولوج ا اجلديد اجلنم  
 41 89-84                                                          اارنراجا  و و  ا  - خامماس  

 41 82-84                                                           اارنراجا  - ألف   
 48 89-85                                                              و  ا  -  اء   
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 مقدمة -أوالا  
  وير من عحملاداس 45/1و 1/03يقدَّه الا الرقحمليحمل عمالس  قحملا ع  ةس حقوق اإللمان  -0

 4102حزيحملان/يول دددد   4حمل   ا ا ددددن منددددل     ن ددددا ال  ةدددد    لأللعددددهبن الددددر ااددددهبة م ذددددا انقدددد
ومةخ ددداس لالجتدددا  الدددلع ارمدددةت    ا ادددهبالد  العماهلدددا خدددالل مدددد  و ير دددا  وير دددمن اجلدددزء 
الثدا  مددن الرقحمليددحمل م ةومددا  مواادد   ن سدثددن عدن ممدداللن  تنولوج ددا ان ةومددا  وا   ددا   و  دد  

 األ  ال واارغالهلم جنم اس 

 ألنشطةا -ثانياا  
 الزيارات القطرية -ألف 

 40قامددددم انقددددحمل   ا ا ددددن اننر  ددددن و ير ددددا  زيددددا   مرا  ددددن    اندددددو ا    ال ددددج  مددددن  -4
  ويقدددددددددددَّه الرقحمليددددددددددحمل انر ةدددددددددد   رةدددددددددد  الزيددددددددددا    و دددددددددد    اددددددددددابن 4102ل مددددددددددان/أ حمليل  45   
(A/HRC/28/56/Add.1 الا الرقحمليحمل    ) 
ةبددددا  مددددن أجددددل أيددددا   لددددل مددددن أ م ن ددددا و ةغا يددددا ووج ددددم انقددددحمل   ا ا ددددن اجلديددددد    -3

واجلم و يدددن الدوم ن ت دددن وجو ج دددا وموأامب ددد  وال ا دددان  و  دددحملغ عدددن  قدددديحملاا البدددال  لةدددحمل  اإل دددا  
الددلع  ةقردد  مددن لددل مددن أ م ن ددا وجو ج ددا و رهبةدد     ا   دداق عةدد   ددوا ي     ددن لزيددا   البةدددين  

وجددد    رت4105وا ي  جديددد  لزيددا   اهلنددد   عدداه  اددابن    كلدد رت اقجحددم انقددحمل   ا ا ددن  دد
 ةباهتا انر ةقن  زيا   لدل مدن  ايةندد وبامب دا وب  دم لداهرت وكلد  جتمد داس  لرزام دا عوا دةن ال مدل 

الدلع  1/03اللع  ددأ  انقدحمل ون المدا قون  و دللملحمل انقدحمل   ا ا دن  قدحملا   ةدس حقدوق اإللمدان 
 ةدددد  الهبةبددددا  مددددن أجددددل  تدددد  انقددددحمل   ا ا ددددن مددددن يهبةددددب ب دددد  الةددددس    الدددددول أن  ةدددد  

ا ادهبالد  و ير دا عةد  فدو ب دالرت و قدد  انقدحمل   ا ا دن  قدديحملاس عال داس الددعو   الةرد   ةقر مددا 
مدددن لدددل مدددن حتومدددن  ددد ال و  وم دددحمل أل اء أيدددا      دددن    البةددددين و  لدددد أ دددا ار ددد  ما   

 ن انقبةن ا عربا      ا  الرخهب ط لزيا اهتا القهبحملي

 أنشطة أخرى -باء 
 المؤتمرات والحلقات الدراسية والتعاون مع الجهات عاحاة المصلحة -1 

شددا لم انقددحمل   ا ا ددن   عددد  مددن اندد  حملا  واجرماعددا  ا ددساء الددر  ناولددم ممدداسل  -2
معددمولن  و ير ددارت مددا أ دداة هلددا بحمل ددن لربددا ل ان ةومددا   عددالن انمددرجدا  و قااددم انما اددا  

 01و 9المة من و كلداء الدوع   انمداسل كا  األ  دن الدر  ددخل   لهبداق و ير دا  ب د  يدوم  
حزيحملان/يول دد رت ح ددحمل  انقددحمل   ا ا ددن معدداو   خددساء  عددالن  تنولوج ددا ان ةومددا  وا   ددا   
وال ندف اددد األ  ددال ل مر ددا   اددان خوادد   انمثةددن ا ا ددن لألمدد  ال دداه ان ن ددن  ددال نف اددد 

أيةول/اددبرمسرت شددا لم انقددحمل   ا ا ددن   اجرمدداد ا ددساء الثالدد   01و 9ال  و  يددوم  األ  دد
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ان ين   و   األ  ال ولقة دم عدس اوددو    الواقد  ال مةد ل أمثةدن عةد  حدا   أ  دال م حملاد  
لالاددرغالل وا جتددا  وأ  ددال م حملادد  لةخهبددحملرت واددو اجرمدداد ل مدد    ب ةن ددو   ةددس  ول  ددحمل 

أيةول/اددبرمسرت شدا لم   يددوه انناقعدن ال امددن حدول مواددود واداسط اإلعدداله  04 البةهب د   و 
 عددددددحملين  01الحملقم ددددددن وحقددددددوق األ  ددددددال الددددددلع ل مردددددد    جن ددددددف جلنددددددن حقددددددوق الهب ددددددل  و  

األول/ألرددو حملرت شددا لم   اندد  حمل المددنوع  عددالن حقددوق الهب ةددنل عددا:  ون أوا  أ  ددالل ل ددف 
  Plan Norway من فق  كل ؟ اللع ل مر    أواةو من

(    A/69/262 عدحملين األول/ألرددو حملرت قددمم انقددحمل   ا ا دن  قحمليحملاددا المددنوع ) 05و   -5
 عددددددحملين األول/ألرددددددو حملرت شددددددا لم   ال حمليدددددد  الحملب دددددد  انمددددددروى ان ددددددين  01اجلم  ددددددن ال امددددددن  و  

ةددددن  رتنولوج ددددا ان ةومددددا  وا   ددددا  رت واإللجلددددم وال نددددف اددددد األ  ددددالرت الددددلع ل مردددد  انمث
 عحملين األول/ألرو حملرت شدا لم انقدحمل    40ا ا ن لألم  ال اه ان ن ن  ال نف اد األ  ال  و  

ا ا ن   اجرماد حول اجلحملاسم اإللتجول ن واأل  ال عقد خالل أابود اننرددى ال دان  لةقدالون 
ول/ألردو حملرت  عدحملين األ 31وال دالن والرنم ن اللع ل م  البن  الدويل   واشدنهبن ال ا دمن  و  

ألقددددم انقددددحمل   ا ا ددددن لةمددددن  س مدددد ن   لندددددن     ددددا  ا جرمدددداد ا ارعددددا ع الدددددويل المددددا   
 عددحملين الثددا /لوبمسرت ح ددحمل  اجرماعدداس ل مردد     2لةمن مددا  ان ن ددن عمدداعد  األ  ددال  و  

 ددددن جن دددف جلندددن مناا ددددن الر دددليب عناادددبن ا حر ددددال  الدددللحملى المدددنوين الثالثدددد   عرمدددا  ا  اق
 مناا ن الر ليب وبري  من احملوغ ان امةن أو ال قو ن القاا ن أو الال لمال ن أو ان  نن 

 عحملين الثا /لوبمسرت أ لم انقحمل   ا ا ن  تةمدن   ا جرمداد الحملب د  انمدروى  41و   -1
ق الددلع ل مردد  اجلم  ددن ال امددن عنااددبن الددللحملى المددنوين ا اممددن وال عددحملين  عرمددا  ا  اق ددن حقددو 

الهب ددلرت وشددا لم   مناقعددن أجحملااددا بحمليدد   ب دد  انمددروى  عددالن ا  اق ددن حقددوق الهب ددل ول مر ددا 
 عددحملين الثددا /لوبمسرت شددا لم  42انمثةددن ا ا ددن لألمدد  ال دداه ان ن ددن  ددال نف اددد األ  ددال  و  

  ل مرد  انقحمل   ا ا ن   اجرماد  ناول مماللن األ  ال انرنقة  و تنولوج ا ان ةومدا  وا   دا 
لددددالون األول/ يمددددمسرت شددددا لم   اجلم  ددددن الدول ددددن   4  ااددددرت و: من مددددن  لقدددداك الهب ولددددن  و  

نن من   اء  غاء األ  ال واارغالل األ  ال   انوا  اإل اح ن وا جتا   األ  ال ألبحملاض اجلدنسرت 
لقمددن ال ددان   عددالن لددالون األول/ يمددمسرت شددا لم   ابرردداة مدد  حمل ا  01ان قددو      ددا يس  و  

محايدددن األ  دددال عةددد  العدددبتن الدددلع ل مرددد    لنددددن وأا   الداخة دددن   انمةتدددن انرحدددد  لسيهبال دددا 
 ال  م  وأيحمللندا العمال ن لرناول مماللن ا ارغالل اجلنم  لأل  ال عة  العبتن 

  وأ   انقدددحمل   ا ا دددنرت مندددل     ن دددارت أ  ددد  أيدددا ا  عمدددل    جن دددف وأيدددا   عمدددل   -1
ل ويدددو ج أجدددحمل  خالهلدددا معددداو ا  أول دددن مددد  عدددد  مدددن اجل دددا   ددداحبن ان دددةحن كا  ال دددةن 
 و ير ارت عن   كل  انمثةن ا ا ن لألمد  ال داه ان ن دن  دال نف ادد األ  دالرت وانمثةدن ا ا دن 

 نف اجلنمد  لألم  ال اه ان ن ن  األ  ال والنزاد انمةحرت وانمثةن ا ا ن لألم  ال اه ان ن ن  دال
  حا   النزادرت ومن من األمم انرحد  لةهب ولن )ال ول م ف(رت وم وض األمدم انرحدد  المدام  
لع ون الالجئ رت و ندوق األمم انرحد  لةمتانرت وا ئن األمدم انرحدد  لةممداوا   د  اجلنمد  

وانقدحمل   ا ا دن  )ا ئن األمم انرحد  لةمحملأ (رت وا حتا  الددويل لال  دا  رت وجلندن حقدوق الهب دلرت
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ان ن ن  الشتال الحملق ان ا حمل رت عا   كل  أاباذا وعواقب ارت وانقحمل   ا ا ن ان ن ن عماللن ا جتدا  
 البعحملرت وخبا ن النماء واأل  الرت وأم   ندوق الرسعا  ا ارئما  ان ين  األشتال ان ا دحمل  

  (0)لةحملقرت وعد  من انن ما  بري اوتوم ن
 A/HRC/25/74 ددددددددددددحمل     قحمليددددددددددددحملع اإلجددددددددددددحملاءا  ا ا ددددددددددددن  عددددددددددددالن البالبددددددددددددا  ) -8الرسائل -2 

( مةخ دددا  الحملاددداسل انوج دددن والدددحمل و  الدددوا    خدددالل ال دددج  الدددر يغهب  دددا ادددلا A/HRC/26/21و
 الرقحمليحمل  

فرررري مجرررراي معافحررررة بيررررع األطفرررراي واسررررت  ي واليررررة المقررررررة اللاعررررة  -ثالثاا  
 األطفاي في الا اء وفي المواد اإلباحية

 النهج المتاع والنطاق -ألف 
(رت   رددزه 41-8رت ال قددحملا  A/69/262مثةمددا جدداء   الرقحمليددحمل انقددده    اجلم  ددن ال امددن ) -9

انقددددحمل   ا ا ددددن موا ددددةن ال مددددل الددددلع  دددددأ  انقددددحمل ون ا ا ددددون المددددا قون  و  الوقددددم ل مدددد رت 
ا   جندداأ و ير ددا ارمرتعددف انقددحمل   ا ا ددن ا جتااددا  اجلديددد  الددر اتددن أن  مددةت ا     دد

اارنا اس     ؤير ا ا ا ن و   الرحاو  م  اجل ا   احبن ان ةحن ان ن ن  وارنر ج  جاس يقوه 
عةدد  الرعدداو  مدد  الدددول األع دداء والعددحمللاء ان ن دد  ومعددا لر م  و نددوع انقددحمل   ا ا ددن أ اء  و  

  ةحن م مِّحمل إلجحملاء حوا  عمة  اننح     اجل ا  الحملس م ن  احبن ان
واددر رمد انقددحمل   ا ا ددن    ن  ددل و ير ددا  جدداس يحمللددز عةدد  األ  ددال  بجم دد  األلعددهبن  -01

ان ددهبة  ذددا   ادد اق الو يددن ار ددمملم عةدد  فددو يعددمل انبددا ي واوقددوق انن ددو  عة  ددا   
ا  اق دددن حقددددوق الهب ددددل  ولددددن يص امددددل األ  دددال  و دددد  م ممددددر  دين بددددري بدددداعة  أو اددددحايا أو 

 ل ا ص امةون  و د  م أ دحاغ حقدوق  وادر رمد انقدحمل   ا ا دن عةد  شل دا  معدا لن م ال رت 
األ  ال من أجل  قامن عالقن مباشحمل  م  األ  ال  ر ح محملاعا  ما يقدمول  من مقجحدا   هبحمليقدن 
 ديدددن وب الدددن  وادددرةرزه انقدددحمل   ا ا دددن     دددا  مدددا  نجدددز  مدددن أعمدددال عن دددو  يحملاعددد  اجلوالدددب 

خل   اومبان ا حر اجا  انخرة دن لةبند  والبندا  وال دحمل  انراحدن هلدمرت  هبدحملق اجلنمال ن وارال
 من ا مج  وحتة ل   الا  م ن ن واقجاة  و  ا  سد    مب لود اجلنس 

و  رزه انقحمل   ا ا ن ال مدل  رنمد   وث د  مد   رةدف العدحمللاء   األمدم انرحدد  ان ن د   -00
  األ  الرت وام حتديداس جلنن حقوق الهب ل وانمثةن ا ا ن لألم  ع اجلن ا لر الا  الر   ثحمل 

__________ 

 اويمدددددددحملارت ومن مدددددددن Casa Alianzaانتردددددددب التددددددداثول ت  الددددددددويل لةهب ولدددددددنرت وم امدددددددن لا يردددددددا  الدول دددددددنرت و (0)
Child Rights Connect رت وشددددبتن ان ةومددددا  انر ةقددددن  قددددوق الهب ددددلرت واوحمللددددن الدول ددددن لةدددددباد عددددن األ  ددددالرت
عا   األ  ال   الم احن اآلا وينرت والعبتن الدول ن لةر امن مد  اننبدوكين )الددال م(رت وانن من الدول ن إل اء  

رت وانن مدددن الدول دددن  هبدددن ال مدددل ال ان دددنرت ومن مدددن  لقددداك الهب ولدددنرت وا حتدددا  الددددويل أل ض (Oak)وم امدددن أوج 
  ن لةحملؤين ال ان ن  (رت وانن من الدولUnder the Same Sun Fundاإللمانرت و ندوق "حتم العمس ل م ا" )
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ال دداه ان ن ددن  ددال نف اددد األ  ددال  و نددوع أي دداس ال مددل مددن أجددل حتق دد  الرتامددل مدد  انتة دد  
 و يا      ا  اإلجحملاءا  ا ا ن الدلين ي داجلون ممداسل وشدوابل شدامةن كا   دةن  و ير دا  

اس ما يةزه من ج و  لر م م مماللن محاين حقوق الهب ل     دا  ل داه واربلل انقحمل   ا ا ن أي 
اإلجحملاءا  ا ا ن  وارم   انقحمل   ا ا دن أي داس      زيدز الر داون مد  اآلل دا  اإلقة م دنرت مثدل 
انقدحمل   ا ا ددن ان ن دن عمدداللن أوا  األ  دال الرا  ددن نن مددن الوحدد  األبحمليق ددن وانقدحمل   ان ن ددن عمدداللن 

الهب ل الرا  ن لةجنن البةددان األمحمليت دن وقدوق اإللمدان   ادابنس    كلد رت ادردعو انقدحمل   حقوق 
 ا ا ن     لعاء شل ن  قة م ن  اسمن  ص ىن  ماين حقوق الهب ل   شا ا ومنهبقن اة ط اهلا ي 

رت  ن لهباق و ين انقحمل   ا ا ن سد   القحملا ا  الر ل م عةد   لعداء الو يدن وجتديدداا -04
  ولدلا بد ن 1/03وقحملا   ةدس حقدوق اإللمدان  0991/18و  ا ما قحملا  جلنن حقوق اإللمان 

انقددحمل   ا ا ددن اروا ددل حتة ددل األاددباغ اجلل يددن لب دد  األ  ددال وااددرغالهلم   اجلددنس  وم اجلددن 
مج ددد  ال وامدددل الدددر  مددداام   كلددد رت عدددا يعدددمل عامدددل الهبةدددب  و قدددد   و ددد ا   عدددالن منددد  

اط اجلديددد  هلددل  ال ددااحمل رت واروا ددل لددلل  حتديددد و  زيددز انما اددا  المدددة من ومتابحددن األ دد
 عددددالن الردددددا ري الت  ةددددن عتابحددددن ال ددددااحمل   والددددجويج  اددددجا  ج ا  الوقايددددن العددددامةن  و قددددد  

  و  ا   عالن اجلوالب انر ةقن   عا    الا ل األ  ال ال حايا 

 أساليب العمل -باء 
رت من أجل الرن  ل ا اجا  ج  لةو يدن انمدند   ل  دارت ا ادر ا        رزه انقحمل   ا ا ن -03

أق دد  حددد متددن مددن اإلمتال ددا  الددر  وبحملاددا أاددال ب ال مددل انرب ددن     ددا  ل دداه اإلجددحملاءا  
(  واروا ددددل انقددددحمل   ا ا ددددن ا بدددداد  ددددج 31-40رت ال قددددحملا  A/69/262ا ا ددددن )ال ددددحمل الوث قددددن 

حدن   دد  األ  ددال واادرغالهلم جنمدد اس  عدتل ب ددال  وا عددمل مرتامدل   عمة ددا مدن أجددل متاب
اددلا الددن ج   ددم م و ن  ددل ااددجا  ج ا  شددامةن هتددد      لعدداء ل ددم و ن ددن ومايددن األ  ددال 
ااددددرنا اس    حقددددوق م  وارمدددد   انقددددحمل   ا ا ددددن    اقددددجاة  و دددد ا  سددددد   وعمة ددددن اننحدددد  

 وارعج  عة   بين انما اا  المة من 
د  انقددحمل   ا ا ددن الددا   كا  األولويددن ااددرنا اس    الثغددحملا  وا حر اجددا  الددر واددرح -02

حصد   اا قاس ب ما ير ة   انماسل كا  األ  ن انعمولن  و ير ا  ومن خالل مدا ادرقوه  د  مدن 
أيددا ا  قهبحمليددنرت   رددزه انقددحمل   ا ا دددن ممدداعد  الدددول   ممدد ااا مدددن أجددل مندد  ومتابحددن   ددد  

اارغالهلم جنم اسرت و  زيز الددو  الوقداس  نن ومدن اإلجدحملاءا  ا ا دن عدن  حمليد   مدة ط األ  ال و 
ال دددوء عةددد  اودددا   الدددر اتدددن أن  ر ددداقم و رحدددول    الر الدددا  جمددد من وقدددوق اإللمدددان  
واددج  انقددحمل   ا ا ددن عةدد  مددا يحمل اددا مددن م ةومددا   عددالن ا لر الددا  ال حمل يددن انزعومددن وشددوابل 

نر ةقن  الرعحملي ا  والم ااا  وانما اا  الر  ند     لهبداق و ير دا وكلد  حقوق اإللمان ا
عدددددن  حمليددددد   وج ددددد   اددددداسل    اوتومدددددا  واجل دددددا  األخدددددحملى  ددددداحبن ان دددددةحن ان ن دددددن عنددددد  

 ا لر الا  ومحاين حقوق الهب ل 
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واددر مل انقددحمل   ا ا ددن عةدد  ا اددر ا      أق دد  حددد متددن مددن بددحمل  الروع ددن الددر  -05
عامددداس عةددد   لعددداء الو يدددن  45رت  دددا كلدددحملى مدددحملو  4105روبحمل    دددا ت   دددللا ي    عددداه ادددر

عامدداس عةدد  السو ولددول ا خر ددا ع انةحدد   ا  اق ددن حقددوق الهب ددل انر ةدد   ب دد   05وكلددحملى مددحملو  
األ  دددددال واادددددرغالل األ  دددددال   البغددددداء و  اندددددوا  اإل اح دددددن   ادددددابنس    كلددددد رت اددددد صحر ل   

 الددددللحملى المدددددنوين ال عددددحملين لةمدددد  حمل ال دددددان  األول نتابحددددن ا اددددرغالل اجلنمددددد   4101 عدددداه
لأل  الرت و  رزه انقحمل   ا ا ن  عم ألعهبن الدعو  كا  ال ةن الر حت  عةد   ن  دل ا لرزامدا  

 الم اا ن الر اعرصمد    كل  ان  حمل ال ان  وان  حملا  الر أعقبر  
 4105ن لثدب ان اوادا  انر ةقدن خبهبدن الرنم دن ندا   دد عداه واررا   انقحمل   ا ا ن عد -01

اهلدددد  انرمثدددل     ددداء مدددا ير دددحملض لددد  األ  دددال مدددن  4131مدددن أجدددل أن يرحقددد   ةدددول عددداه 
 اعرداء وعنف واارغالل جنم  

 تعنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبيع األطفاي واست  لهم جنسياا  -رابعاا  
 ال رض والمنهجية -ألف 

 قدددده انقدددحمل   ا ا دددنرت  نددداءس عةددد  ال مدددل الدددلع اادددهبة   ددد  انقدددحمل ون المدددا قونرت  قحمليحملادددا  -01
انواادددد    األول  عددددالن ممدددداللن  تنولوج ددددا ان ةومددددا  وا   ددددا   و  دددد  األ  ددددال وااددددرغالهلم 
جنم اس  و مرتمل   الا ال حملد الد اار  الةر  قددم ما انقدحمل ان ا ا دان المدا قان حدول ادلا 

 4119( و  عددددددددددددددددددددددداه Corr.2و Corr.1رت E/CN.4/2005/78) 4115 عددددددددددددددددددددددداه انوادددددددددددددددددددددددود  
(A/HRC/12/23  رت وهتددددددددددد       دددددددددددان ا جتاادددددددددددا  واألشددددددددددتال والرحدددددددددددديا  والر ديددددددددددددا)

وا اددرجا ا  اجلديددد  انر ةقددن ذددل  ال ددااحمل رت وال ددتوج القالول ددن انرددوبحمل  وانما اددا  المددة من 
 الر  ماعد عة  من  ال  اآلبن ومتابحر ا 

وأصعددددد ادددددلا الرقحمليدددددحمل ااددددرنا اس    اادددددر حملاض شدددددامل لةم ل دددددا  الددددر  حمللدددددز عةددددد  ممددددداللن  -08
ا اددرغالل اجلنمدد  لأل  ددال عةدد  العددبتن و     ااددا  سددد    دد  منددا    رة ددن مددن ال ددا: 
ومعددداو ا  أصجحمليدددم مددد  اجل دددا   ددداحبن ان دددةحن ان ن دددن   جنددداأ البحدددو  وانمددداعد    واددد  

لا انواددود  وشددتةم ا جرماعددا  األخددحملى الددر ح ددحملهتا انقددحمل   ا ا ددن الم ااددا  انر ةقددن ذدد
 بحمل ن جلم  عنا حمل سدثن  ااب ن 

و دددو  انقدددحمل   ا ا دددن أن  عدددتحمل اجل دددا   ددداحبن ان دددةحن الرال دددن عةددد  مدددا قدمرددد  مدددن  -09
جتددا  م ةومددا ل ان امددن الدول ددن إل دداء  غدداء األ  ددال وااددرغالل األ  ددال   انددوا  اإل اح ددن وا 

 األ  ال ألبحملاض اجلنسرت وانحمللز الدويل لأل  ال ان قدو ين وانمدرغة رت ومن مدن  لقداك الهب ولدنرت 
رت وبحملقددن ال مددل ال ان ددن لةق ددايا اإللتجول ددنرت INHOPEوشددبتن خدددما  انمدداعد  عةدد  اإللجلددم 

انرحددد  وا سددرال  ال ددان  نتابحددن ا اددرغالل اجلنمدد  لأل  ددال عددس اإللجلددمرت ومترددب األمددم 
 ان ين  انخد ا  واجلحملان 
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 معلومات أساسية -باء 
األ  ال ام من    ألثحمل ال ئا    اين  الرتنولوج ا اجلديد   ب م يمرخدمو ا لر مدري  -41

بري أن الرتنولوج ا     أي داس   (4)ح اهتم ا جرماع ن ولةن اك    ان ةوما  والر بري عن اوير م
ويمدد   اددلا الرقحمليددحمل انواادد       حتديددد  ةدد  انخددا حمل و  ددان ل   ددن األ  ددال أمدداه  ددا حمل عددد   

 حتقق ا ويمرتعف اوةول الر وصا م من أجل الر دع هلا 
و ردد ح  تنولوج ددا ان ةومددا  وا   ددا   لةممددرخدم  الروا ددل ب مددا   ددن م و مددمح هلددم  -40

اإللجلددددم  مددددد   دددددو عةدددد  وجدددد  ا  دددددو   الن دددداك    اإللجلددددم  وأ دددددحملأ  قددددده حتقدددد    عدددددا: 
الرتنولوج ددددا انرنقةددددن الددددر  عددددمل اوواادددد ب اةمولددددن وأج ددددز  الر دددد ح الةوح ددددن واهلددددا ف اجلددددوال  

ال دددنف األخدددريرت بقدددد شددد د  هبدددو ا  لدددسى مندددل اجل دددل الواددد ط  ددد  اجل ةددد  الثدددا  والثالددد   أمدددا
(2.5G من اهلوا ف اجلوالنرت وا  الرهبدو ا  الدر أ احدم الن داك    اإللج )  لدم  وي دين و دو  اجل ةد

الثال  والحملا   من اهلوا ف اجلوالن أن ادحملعن الن داك    اإللجلدم أ دبحم   داا  ادحملعن  تنولوج دا 
 اإللجلم الرقة دين 

مة ددا  ممددرخدهرت أع  4.8رت  ةدد  عددد  ممددرخدم  اإللجلددم   ال ددا: 4103و  عدداه  -44
 وجدددو    او دددا   قة م دددن لدددسى     اناسدددن مدددن ادددتان ال دددا:  ومددد  كلددد رت يصعدددا     21فدددو 

  اناسدن  85  اناسدن   أو و دا وفدو  11م د   الن اك    اإللجلدم  بم ددل الن داك يبةد  فدو 
   34  اناسددن   أبحمليق ددا و 40  أمحمليتددا العددمال ن  و انقا ددلرت يبةدد  م دددل الن دداك    اإللجلددم 

ا جتااددا  ال امدن عةدد  انمدرويا  اإلقة م ددنرت ب  ددا  و  نمدا   تددس ادل  األ قدداه  (3)اناسدن   شادد ا
 حتجب الر او ا    م د   الن اك  اخل لل منهبقن 

و عدددددري الرقدددددديحملا رت   انروادددددطرت    أن ثةددددد  األ  دددددال اادددددرخدموا اإللجلدددددم خدددددالل  -43
رت عةمددداس أن ادددلا الدددحملقم اجدددب واقددد  البةددددان الدددر يتدددا  يتدددون ب  دددا (2)ا مدددس ادددنوا  انااددد ن

داه اإللجلم م مماس عة  مج د  األ  دال  قحمليبداس  ب د  أو و دارت  بةد  لمدبن األ  دال مدن ال ئدن اارخ
  اناسدنرت مد  وجدو    دف ال دوا ق  11انن اللين يمرخدمون اإللجلم  الر داه  01-1ال محملين 

و  أبحمليق دددارت  مددددرخده الغالب ددددن ال  مددد  لأل  ددددال شدددبتن اإللجلددددم   انقدددداا    (5) ددد  البةدددددان
__________ 

(4) Amanda Bird et al., Children’s rights in the digital age (Young and Well Research Centre, 2014), 

p. 8  
(3) Internet World Stats, “Internet Usage Statistics: the Internet big picture”. مراة عة  الحملا ط الرايلل  

www.internetworldstats.com/stats.htm  
رت مراة   041  حن  رتMeasuring the Information Society (Geneva, 2013)ا حتا  الدويل لال  ا  رت  (2)

 انوق  الرايلل
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf  

(5) Sonia Livingstone and Leslie Haddon, EU Kids Online: final report 2009 (London School of 

Economics and Political Science (LSE)) رت مراة   انوق  الرايلل5  حن رت  
www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx  
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رت عةماس أن الرتنولوج ا  انرنقةن   د   حدا   غري   (1)لتجول ن ول س   الب م أو اند اناإل
و تعددددف الرقددددديحملا  انر ةقددددن عنهبقددددن شادددد ا   او دددداس لبددددرياس  دددد    (1)ااددددرخداه اإللجلددددم   أبحمليق ددددا

 رت   حد  البةدان  بمال زيا مثدال  عةد  اقر دا  لداهه يعد د أيدا     اادرخداه الرتنولوج دا اجلديدد
و عد د منهبقدن أمحمليتدا الال  ن دن   (8) مجل ال   أحدد أعةد  م دد    دو الرتنولوج دا   ال دا:

  او دددا  ماثةدددن   تدددس الربددداين   ممدددروى الرنم دددن ا قر دددا ين نخرةدددف البةددددان  والعدددباغ ادددم 
لا يصدحملجح أن عموماس أ حاغ الحمليا     اارخداه الرتنولوج ا اجلديد    ا قر دا ا  النام دن  ولد

  (9)يتولوا اباق    اارخداه اإللجلم
واقدددددجن  دددددو الرتنولوج دددددا انرنقةدددددن  رزايدددددد عدددددد  األ  دددددال الدددددلين يمدددددرخدمون اإللجلدددددم  -42

ااددددرخداماس شخ دددد اس و زيددددا   مهبددددحمل     مرواددددط الوقددددم الددددلع يق دددد   األ  ددددال عةدددد  شدددددبتن 
 دددداخرال  األ  ددددال  باأل  ددددال  ويبدددددو أن ا اددددرخداه ال  ةدددد  ل لجلددددم ترةددددف  (01)اإللجلدددم

ال ددددغا    يبحثدددددون عدددددن اجلالدددددب ا جرمددددداع  ل لجلددددم  قدددددد  مدددددا يبحثدددددون عدددددن الو دددددول    
اددنن( ب مددرخدمون اإللجلددم أااادداس لددال ا   08-02أمددا األ  ددال األلددس اددناس )  (00)ان ةومددا 

 لةروا ل ويمر مةو ا  الر اه لوا ةن من وااسل الروا ل ا جرماع   

 تعراض القضايا واالتجاهات المتصلة بالواليةاس -جيم 
 رددد ح الرتنولوج دددا اجلديدددد  بحمل ددداس عديدددد  لأل  دددالرت لتن دددا جت ة دددم أي ددداس ألثدددحمل عحملادددن  -45

لألكى لر جن ألعهبن  جحملام ن من قب ل     األ  ال واارغالهلم جنم اس  وعالو س عة  كل رت أ   
يددددا  جديدددد  أو أشدددتال جديدددد  مدددن  تنولوج دددا ان ةومدددا  وا   دددا   أي ددداس    و دددو  هتد

أشدددتال ا عردددداءرت مدددن قب دددل اادددرد ا  األ  ددددال عةددد  شدددبتن اإللجلدددم والبددد  الددددبق  انباشددددحمل 
 لالعرداءا  اجلنم ن الر  ق  عة  أ  ال 

__________ 

  اح ن وا جتا   األ  ال ألبحملاض اجلنسان امن الدول ن إل اء  غاء األ  ال واارغالل األ  ال   انوا  اإل (1)
Understanding African Children’s Use of Information and Communication Technologies (ICTs) 

  03  حن رت (2013)
 Connected Dot Com: Young People’s Navigation of Online Risksمحمللز ال دالن ومن  اجلحملان وال ول م فرت (1)

 ا  الد عة     انوق  الرايلل تنا  (2013)
www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_connecteddotcom.pdf  

  023  حن  رتMeasuring the Information Societyا حتا  الدويل لال  ا  رت  (8)
  054ل س انحملج رت   حن  (9)
 ”Uwe Hasebrink, “Children’s changing online experiences in a longitudinal perspective ال حمل (01)

(LSE, 2014)  مراة   انوق  الرايلل  
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsOnlinereports.aspx  

(00) Bird et al., Children’s rights in the digital age 34رت   حن  
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 است  ي األطفاي في المواد اإلباحية -1 
اارغاليل يصحمل تب اتن أن يصن حمل    اارغالل األ  ال   انوا  اإل اح ن عة  أل  اةوج  -41

 ااددرخداه الرتنولوج ددا اجلديددد  أو   مددحمل   ةدد  الرتنولوج ددارت واددو اددةوج ا دد   قددد  لبددري مددن 
) ( مدن السو ولدول ا خر دا ع 4 ا ارماه  ويص حملَّ  اارغالل األ  ال   انوا  اإل اح ن   اندا  

اء و  اندوا  اإل اح دن عةد     اق ن حقوق الهب ل انر ة   ب   األ  ال واارغالل األ  ال   البغ
النحددو الرددايلل "  ددويحمل أع   ددلرت  ددالع وادد ةن لالددمرت اددا   ما اددن حق ق ددن أو  اةالددا  ألعددهبن 
جنمددد ن  دددحملان أو أع   دددويحمل لألع ددداء اجلنمددد ن لةهب دددل إلشدددباد الحملببدددن اجلنمددد ن أاااددداس"  وادددو 

ال و   ويصعدا      حمليف واا  النهباق اتن أن يعمل أع   ويحمل بري محملس رت من قب ل الن  و 
الا ال د     أن   ف ال توج اإلقة م نرت من قب ل ا  اق ن  ةس أو و ا  عالن محايدن األ  دال 

( وممدددو   م ثددداق ا حتدددا  41مدددن اندددا    4مدددن ا ادددرغالل اجلنمددد  وا عردددداء اجلنمددد  )ال قدددحمل  
( 0-ا   الثالثددناألبحمليقدد   عددالن وادد    ددا  عمددل قددالو  ي  دد     أمددن اإللجلددم   أبحمليق ددا )اندد

 ينهببدد     عةدد  الر ددويحمل انحملسدد رت الددلع يصق ددد  دد  عددا   ال ددو   بددري أن اددل  ال ددتوج  عددري  
أي ددداس و عدددتل مرزايدددد    "اندددوا  اإل اح دددن ا بجااددد ن"  ولدددن أي ددداس  عدددحملي ا  سة دددن قة ةدددن   دددحمل  

  (04)س اارغالل األ  ال   انوا  اإل اح ن عة  أل  يعمل  حملاحن الر ويحمل بري انحمل 
مددن السو ولددول ا خر ددا ع  ددالن يص ددنف جحملاددنس  لرددا   3) ( مددن انددا   0و ق دد  ال قددحمل   -41
 وأيدد  أو لعددحمل أو ااددرريا  أو   ددديحمل أو عددحملض أو   دد  أو ح دداأ  مددوا    اح ددن مر ةقددن  الهب ددل   أو

وقددد  عددا أحددد انقددحمل ين ا ا دد  المددا ق     جتددحمل  لددل بددحمل  يعددا ج   أع محملحةددن مددن محملاحددل 
(رت عددا يعددمل  ددحمل  043رت ال قددحمل  E/CN.4/2005/78عمة ددن ااددرغالل األ  ددال   انددوا  اإل اح ددن )

ح ددداأ  اندددوا  انمددد ئنرت مثةمدددا  دددن  عةددد  كلددد  ا  اق دددن  ةدددس أو و دددا  عدددالن محايدددن األ  دددال مدددن 
(  بددري أن الرتنولوج ددا اجلديددد  41مددن انددا    0ا اددرغالل اجلنمدد  وا عرددداء اجلنمدد  )ال قددحمل  

  مدلول او اأ   بب  ل  و ادحملعن الدحمل ط  اإللجلدمرت : ي دد ادحملو ياس  نزيدل ال دو   دل اتدن بري 
معاادهتا مباشحمل  عة  العبتن  وللا يعجط   ف ال توج اإلقة م ن الدخول انر مد    مواق  

  (02)رت واو  وك  يقردع      ف البةدان(03)انوا  اإل اح ن انر ةقن  األ  ال
الرتنولوج ا اجلديدد  ثدو  س    حمليقدن  لردا  اندوا  اإل اح دن انر ةقدن  األ  دال وقد أحدثم  -48

و    ددا  بدددانوا  ان حملوادددن عةددد  اإللجلدددم الدددر جتمدددد اعردددداءا  جنمددد ن عةددد  األ  دددال اتدددن أن 
 اابنس    كل رت جدَّ  غرير    حمليقن جتا   ال  انوا رت وكل   ا لرقدال   (05)حتروع مالي  ال و 

عبتن ال نتبو  ن    شبتا  األقدحملانرت مدا ي مدحمل اإلبدال  مدن  حمل  دا  الجشد ح وبريادا مدن من ال
عةدد  ج دد  األبددحملا  الددلين يمدد ون لةح ددول  حمل  ددا  التعددفرت واددد  الرددايل مددن ا هبددحمل الددلع يوا

__________ 

  0998ر ة   ا جتا   األ  ال واارغالهلم   انوا  اإل اح نرت ل اه يص د اارثناءس القالون األيحمللندع ان (04)
  41من انا    0ا  اق ن  ةس أو و ا  عالن محاين األ  ال من ا ارغالل اجلنم  وا عرداء اجلنم رت ال قحمل   (03)
 ال حمل قالون ال ةب  انر ة  عتابحن وااحمل  اارغالل األ  ال   انوا  اإل اح ن  (02)
(05) Max Taylor and Ethel Quayle, Child Pornography: An Internet Crime (2003, Routledge)  
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انددوا  اإل اح ددن ا ا دددن  األ  ددال والدددلين يوأعددون  ةددد  انددوا   ي  ن النقدددو  اإللتجول ددن انرداولدددن 
اإللجلدددم  رددد ح أي ددداس  متال دددن اإلبدددال  مدددن الرددددا ري الدددر يرخدددلاا القهبددداد اندددايل نتابحدددن  عةددد 

ا اددرغالل اجلنمددد  لأل  دددال عةددد  اإللجلدددم ألبدددحملاض جتا يدددنرت كلددد  أن النقدددو  ا بجااددد ن عدددا  س 
  دد  لقددد  أقددل مددن مرهبةبددا  العدد اب ن  و مددمح اإللجلددم أي دداس   مة ددا  الدددب  ال ولددن  مددا

األمحمل اللع يزيد من   و ن عمة ن   قب األبدحملا  الدلين يعدجون اندوا  الدر  نهبدوع عةد   ان د رت
 اارغالل األ  ال 

واألبةب ن الماحقن من األشخا  الدلين يمد ون لةح دول عةد  اندوا  اإل اح دن ا ا دن  -49
مل و ع  (01)رت   ح  أن الغالب ن ال  م  لة حايا ام من اإللا (01) األ  ال ام من الللو 

وينبغددد    (08)اندددوا  اإل اح دددن  عدددتل مرزايدددد أ  دددا س أ دددغحمل ادددناس و رجمدددد    دددو  ألثدددحمل وادددوحاس 
اإلشددددا      أن ال ديددددد مددددن اجل ددددا   دددداحبن ان ددددةحن    ددددل ااددددرخداه عبددددا   "انددددوا  انمدددد ئن 
لأل  دددال" عواددداس عدددن "اندددوا  اإل اح دددن انر ةقدددن  األ  دددال"رت ألن ال بدددا   الثال دددن هتدددوملن مدددن شدددالن 

 عرداء اللع يق  عة  األ  دالرت وقدد     تدس الهبدا   بدري القدالو  لرةد  اندوا رت   اد ما أن ا
ا   عا  س  الجاا     التبا   أمدا انقدحمل   ا ا دنرت ب د   عبا   "انوا  اإل اح ن"  عمل ألعهبن  ص

  قحمل اارخداه عبا   ألثحمل محملاعا  وقوق الهب لرت من قب ل "انوا  انم ئن لأل  ال" 
 است  ي األطفاي في الا اء -2 

)غ( مددددن السو ولددددول ا خر ددددا ع    اق ددددن حقددددوق الهب ددددل انر ةدددد   ب دددد  4  ددددحمل  انددددا    -31
األ  دددال واادددرغالل األ  دددال   البغددداء و  اندددوا  اإل اح دددن " غددداء األ  دددال" عةددد  ألددد  اادددرخداه 

يتددون  ض  و الهب ددل لغددحملض ألعددهبن جنمدد ن لقدداء متابددال  أو أع شددتل شخددحمل مددن أشددتال ال ددو 
ال ددوض  ال ددحملو   مال دداسرت  ددل اتددن أن يعددمل أشددتا س أخددحملى مددن الر ددويفرت مددن قب ددل اإلعالددا  
ال  ن نرت والر قد  عمل اإليواء أو انخد ا   ويعمل الر حمليف مدا يصددب  لةهب دل والعدخ  البدال  

ا   ا هبحمل   عة  الهب ل  و ق د  ال قدحمل   خر دا ع مدن السو ولدول ا  3)غ( مدن اندا   0اللع اص
 دددالن  ت دددل الددددول جتدددحمل  األلعدددهبن انر ةقدددن   دددحملض أو  مدددة م أو قبدددول أو  دددوبري   دددل ألبدددحملاض 

 اارغالل    البغاءرت ما يعمل م  م جوالب ال حملض انر ةن  بغاء األ  ال  
دددحمل اإللجلدددم  غددداء األ  دددال  هبدددحملق  رة دددن  عدددمل  هبب قدددا  اهلدددا ف اجلدددوال وانواقددد   -30 و ص مِّ

ض أ  ددددا س  اددددرغالهلم   البغدددداء عةدددد  مواقدددد     ددددن ل عاللددددا  انبو ددددن  العددددبت ن الددددر   ددددحمل 
ا    اةوج اجل ا  الر  صم هبحمل عة  األلعهبن انر دةن  بغداء  وأب م الرتنولوج ا أي اس     غرير
األ  ال  بانرجحملون يمرخدمون الرتنولوج دا ل عدالن عدن خددماهتم عةد  لهبداق وااد  ويهبدو ون 

__________ 

 ل س انحملج  أعال   (01)
(01) Quayle and Terry Jones, “Sexualized images of children on the Internet”, Sexual Abuse: A Journal 

of Research and Treatment, No. 22 (2011), p. 14  
 ( 4102) 4103الرقحمليحمل المنوع ل اه رت Insafe-INHOPEال حمل  (08)
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  و مدمح اإللجلدم  جدب (09)ل حايا انمتند  والردالثري بد  م و بدحملاس مأاال ب جديد  جللغ ا
اددل  األلعددهبن بددري انعددحملوعن لرمددرمحمل   لنددف المددحملين الرامددنرت و صردد ح ح ددحمل اإلعاللددا    مواقدد  

  ولر جددن لدلل رت ي دد ب جددداس (41)مرخ  دن سدددو   ل بدال  مددن  قا دن اددةهبا   ل دداك القدالون
   (40) شبتن اإللجلم ألبحملاض البغاءحتديد عد  األ  ال انرجحمل ذم عس

ادد ما ب مددا ير ةدد   و هبددحملة اإللجلددم حتددديا  جديددد  أمدداه اإل ددا  الدددويل لةحمايددنرت و  -34
 اجل ددا  الددر  صمدد هبحمل عةدد    ددف األلعددهبن انر ةقددن  ااددرغالل األ  ددال   البغدداء  ب ةدد  اددب ل 

حملِّه لدل شدخ  يص دمم ويصهبدوِّ    موقد  عةد  العدبتن ل دحملض انثالرت اعرمد   ف الدول  عحملي ا  جتص
 رناوهلددا ال ددتوج  رت وادد  خهبددو  سمددو    ومددن اجلوالددب األخددحملى الددر  (44)  ددل ألبددحملاض البغدداء

الدول ددنرت جتددحمل  األشددخا  الددلين يمدد ون عددن م حملبددن نما اددن اجلددنس مدد    ددل يصتددحمل  عةدد  البغدداء 
جناس دن لدل مدن أع مدا يمدم  عامدل الهبةدب  بمدن ان دم أن ت د  ل قو دا   - ويدب ون مقا الس 

 يم    ارغالل   ل أو ا عرداء عة   جنم اس  
ومثةمددا اددو اوددال   ادد اق ااددرغالل األ  ددال   انددوا  اإل اح ددنرت   رددس ج ددا  عديددد   -33

 احبن م ةحن أن من األلمب اارخداه عبا   "األ  ال اللين يصتحملاون عةد  البغداء" ألن ادل  
ا اد ا ال با     تس  عتل أ ق ال داه ا  ا ا   انراحن أماه األ  ال ال حايا والمد هبحمل  الدر اص

عةدد  م التبددا    اددابن    كلدد رت اتددن أن  تددون عبددا    غدداء األ  ددال م ددةةن ألن  غدداء التبددا  
ما ان قالول ن    ةدان م  نن  ولما   اوالن الما قنرت  قحمل انقحمل   ا ا ن اادرخداه عبدا    حملاعد  

 حقوق الهب ل 
 ايبيع األطف -3 

من السو ولول ا خر ا ع  الن جتحملِّه الدول     األ  الرت  3)أ( من انا   0 ق   ال قحمل   -32
ادد ما عددحملض أو  مددة م أو قبددول   ددل لغددحملض ااددرغالل  جنمدد اس أو لقددل أع دداس  أو  مددخري   و 

 ددا ل مدل قمددحملع أو او دز  هبحمليقددن بدري  سقددن عةد   قددحملا   بن د   هبحمليقددن بدري قالول ددن  و د ثحمل الرتنولوج
اجلديد   د جن لبري    األشتال انخرة ن لب   األ  ال  و عري الرقديحملا     أن عد  األ  دال 

  اناسدددن مدددن ادددحايا ا جتدددا   23ماليددد    دددل وأن  01ادددحايا ا ادددرغالل اجلنمددد  ي دددل    

__________ 

  اتدن 02(رت  د حن 4103) Trafficking in Persons Reportالو يدا  انرحدد  األمحمليت دنرت وأا   ا ا ج دنرت  (09)
  www.state.gov/documents/organization/210737.pdfا  الد عة     انوق  الرايلل 

 ”Kimberly Mitchell and Lisa Jones, “Internet-facilitated commercial exploitation of childrenال دحمل  (41)

(University of New Hampshire, 2013) اتن ا  الد عة     انوق  الرايلل    
www.unh.edu/ccrc/pdf/Final_IFCSEC_Bulletin_Nov_2013_CV262.pdf  

  ”Crimes against Children Research Center, “The Role of Technology in Child Sex Traffickingال دحمل  (40)
  اتن ا  الد عة     انوق  الرايلل 

www.unh.edu/ccrc/projects/technology_in_child_sex_traffic.html  
 انر ة   اجلحملاسم اجلنم ن   انمةتن انرحد   4113ال حمل عة  اب ل انثال قالون عاه  (44)
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 1يصرجدددحمل ذدددم ألبدددحملاض ا ادددرغالل اجلنمددد  الدددلع يصعدددتِّل لعدددا اس بدددري معدددحملود  صقدددد  ق مرددد   ددد  
  (43)مة ا اس من  و  ا  الو يا  انرحد  انوياس  09ا ا  ومة 
دددد  لهبدددداق   دددد  األ  ددددال وا جتددددا  ذددددم ألبددددحملاض الربددددين بددددري  -35 واددددا م اإللجلددددم    وار

انعحملودرت وكل  ألن ال  األ ا   ممح   لعاء مواق  شبت ن   حملض األ  دال لمدة  لةربدا ل عدس 
 ح ددا  أب ددل لهب ددل  ون أن  تددون لدددي م م حملبددن اودددو   بقددد يحملبددب ألددا     ةددد مددا    ددوبري

 11 111  و  وددل وجددو  ش دداء ممددر دين لدددب  مبددال    ددل    (42) ق قددن أ ددل كلدد  الهب ددل
  و   مقا ل  بين   ل واحدرت اتن أن  عتل ألعهبن الربين بري انعحملوعن جتا   محمل ن  

ددحمل اإللجلددم   دد  األ  ددال  هبددحملق عديددد   برجددا   األع ددا -31  قددد   (45)ء وددااحمل  عان ددنو ص مِّ
  و ص مدحمل الرتنولوج دا اجلديدد  (41)مة ون  و   من  و  ا  الو يا  انرحد  ادنوياس  15  ق مر ا  

ما ان ال  الرجا   بري انعحملوعن   لندف المدحملين وجت دل مدن ال د ب حتديدد عدد  اودا  رت عدا 
  ال ألبحملاض اارغالهلم   ب  ا حا       األ  ال لغحملض لقل األع اء  و  حا       األ

ال مددلرت اتددن أن  صمددرخده اإللجلددم لرحديددد بددحمل  ال مددل أو لر مددري ا   ددا    دد  انرجددحملين  
ومن  واع  القةد  أي داسرت ما ادن ا دداد عدن  حمليد   عاللدا  الووداسف إلبدحملاء األ  دال ي  د   م 

د ال ددد ابن أو   وااددرغالهلم   اجلددنسرت ح دد  اتدددن أن  عددتل بددحمل  ال مدددل ان حملواددن   قهبددا 
  (41)ا دمن اننزل ن بهباء نما ان ا ار با  القمحملعرت عا   كل  ا ار با  اجلنم 

و دحمل بط جحملاردا ا جتددا   األ  دال و  د  األ  ددال  ندود اجلدنس  ب ددد  اإللدا   د  اددحايا  -31
لمددبن    و عددري اإلح دداءا     أن النمدداء يصعددتةن(48)اددا   اجلددحملار  ي ددوق لثددرياس عددد  الددللو 

   (49)يزال ألس  ال  ذا    محمل ت  اا   اجلحملار رت لتن عد  الحملجال    

__________ 

  اتدن ا  دالد ”World Vision, “Factsheet: Trafficking for the purpose of sexual exploitationال دحمل  (43)
  عة     انوق  الرايلل 

www.worldvision.com.au/Libraries/DTL_fact_sheets/Factsheet_Sexual_exploitation.pdf  
"  اتددن ا  ددالد عة دد    Illegal adoptionال ددحمل محمللددز األمددم انرحددد  اإلقة مدد  ل عدداله   أو و ددا الغحمل  ددنرت " (42)

  www.unric.org/en/human-trafficking/27450-illegal-adoptionانوق  الرايلل 
 Trafficking in human beings for the purpose of organ removal in theمن من األمن والر اون   أو و ارت  (45)

OSCE region (4103 رت   حن)08  
(41) Havocscope, “Organ Trafficking” اصتن ا  الد عة     انوق  الرايلل    

www.havocscope.com/tag/organ-trafficking/      ( 4102لالون األول/ يممس   05)ا ة  عة 
 ال حمل من من الحملؤين ال ان نرت " ح  ن وقاس "  (41)
 ل س انحملج   (48)
  أو و ددارت  عددري اإلح دداءا     أن لمددبن النمدداء الددال  يددحمل تأ جددحملاسم ا جتددا  أعةدد  مددن لمددبن النمدداء الددال   (49)

الرقحمليدحمل ال دان  عدن ا جتدا   األشدخا  حملى  متردب األمدم انرحدد  ان دين  انخدد ا  واجلحملادنرت يحمل تأ جدحملاسم أخد
  01)ل ويو ج(    حن  4102 ل اه

file:///C:/E14F8/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/notes83871A/www.worldvision.com.au/Libraries/DTL_fact_sheets/Factsheet_Sexual_exploitation.pdf
file:///C:/E14F8/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/notes83871A/www.worldvision.com.au/Libraries/DTL_fact_sheets/Factsheet_Sexual_exploitation.pdf
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 استدراج األطفاي أو "اإلغواء" -4 
من أشدتال ا ادرغالل وا عردداء الدر   يدللحملاا السو ولدول ا خر دا ع  دحملاحنسرت اادرد ا   -38

جديددداس مددن أشددتال ا اددرغالل األ  ددالرت الددلع يص ددحمل  أي دداس  ااددم "اإلبددواء"  واددو   اثددل شددتالس 
جدزء   يرجدزأ  -اللع ي ين الرالثري   الهب ل عة  فو   ة  يقبدل ا   دال اجلنمد   - ألن اإلبواء

مددن عمة ددن ا عرددداء عةدد  الهب ددل  و ردد ح اإللجلددم  متال ددن  مددحملي   ةدد  ال مة ددنرت ألاددباغ من ددا أن 
بددواء اددو "الرددو  "      ددل و قناعدد    واإل(31)ان ردددين اتددن أن يقدددموا أل مدد م عةدد  أ ددم أ  ددال

 اللددد  مدددحمل بط   القدددن  و رغدددري المدددةوج  غدددري   واعددد  القةددد  الدددر لالدددم  ر ةددد    األ دددل عجدددحملم  
يمددد ون    ا لرقددداء  الهب دددل خددددا   العدددبتن مدددن أجدددل ا عرددددداء عة ددد  جنمددد اس  بمدددن انما اددددا  

 لعددداط جنمددد  أمددداه شلدددن   دددويحمل العددداس ن ال دددوه أن يصمدددرد ع  الهب دددل عدددن  حمليددد   قناعددد   انعدددا لن  
شددبت ن ل ددرم ب مددا   ددد  مددج ل انقددا  رت أو    اددال  ددو  كا   ددا   جنمدد     الددحمله  ي يرددو  
 الحمله  وأي  انقا   أو ال و    د مج  ارت أو يمرخدم ا نما ان ا  رزاأ اجلنم  لةهب ل أو أاحمل    

اس مدن ال دحايا   يبةغدون عمدا وي  ب جداس ح حمل عد  حا   اإلبواء ألن عدد اس لبدري  -39
 01-9ير حملاون ل  من اعرداء  و  أو و ا اناج   دل مدن أ دل ثالثدن أ  دال مدن ال ئدن ال محمليدن 

  و تدون ادل  النمدبن أعةد   قة دل   (30)عاماس  وا ل م  شدخ    ي حملبد  عةد  شدبتن اإللجلدم
ا   ا      نهبوع مج  اس    ويصللحمل أن ال (34)  اناسن من األ  ال( 21أمحمليتا الال  ن ن )فو 

  اناسدددن مدددن األ  دددال  09و 03عةددد   اددداء  لةهب دددلرت ولتدددن  عدددري الرقدددديحملا     أن مدددا  ددد  
  وم  كل  اتن اود مدن األكى الدلع قدد يةحد  (33)  حملاوا  ارمالن جنم ن بري محملبوغ ب  ا

األ  الرت من قب دل  األ  الرت  كا أ  لم البةدان ال  انعتةن واعرمد   دا ري لةر دع إلبواء 
   (32) حملامج الروع ن و حملامج الرد يب انرخ  

  وم  م احايا اإلبواء ادم مدن (35)ويبدو أن البنا  ألثحمل عحملان  هبحمل اإلبواء من البن  -21
األ  ال حدديث  البةدو رت ألادباغ من دا أن األشدخا  الدلين اا ادون اإلبدواء يدد لون أن األ  دال 

__________ 

(31) Anne-Marie McAlinden, “Grooming” and the Sexual Abuse of Children (Oxford, Clarendon 

Press, 2012)  
(30) Stephen Webster et al., European Online Grooming Project: Final Report (2012), pp. 24–25  

ان امن الدول دن إل داء  غداء األ  دال واادرغالل األ  دال   اندوا  اإل اح دن وا جتدا   األ  دال ألبدحملاض اجلدنسرت  (34)
Understanding the use of ICTs by children and young people: a youth-led study in Latin America 

(2012), p. 38  
(33) Helen Whittle et al., “A review of young people’s vulnerabilities to online grooming: 

Characteristics and concerns”, Aggression and Violent Behaviour, No. 18 (2013), p. 65  

  اناسددن  53بددري انحملبددوغ ب  ددا ان  ددم  نمددبن  مدثالسرت أبددا   الو يددا  انرحددد  أن حددا   ا اددرمالن اجلنمدد ن (32)
" )جام دن Key Trends in Unwanted Sexual Solicitationsرت "Mitchell et al  د اعرمدا  مثدل  ةد  الرددا ري  

 (   4102ل و اامبعريرت 
(35)  Webster et al., European Online Grooming Project, p. 25, and Mitchell and Jones “Internet-

facilitated commercial sexual exploitation of children”, p. 6  



A/HRC/28/56  

15 GE.14-24829 

اارماه  اجلنس  واتن أن ي  ع اإلبواء اللع  ا اد   موعدا      و  البةو  يتون لدي م عا  س 
عةددد  ال ددد  د اةةددد     ا جتدددا   األ  دددال   اننهبقدددن الدددر يوجدددد ذدددا األ  دددال ال دددحايا  وبالبددداس 

   (31)  محمل الرتنولوج ا اجلديد رت وخبا ن اهلوا ف اجلوالنرت الا النود من ا جتا  ما
 ددا  عددالن محايددن األ  ددال مددن ا اددرغالل اجلنمدد  وا عرددداء و رندداول ا  اق ددن  ةددس أو و  -20

( ممدداللن اإلبددواء  ووادد م  ةدددان عديددد  أي دداس  عددحملي ا  سددد   هتددد     43اجلنمدد  )انددا   
ادد ما عددن  حمليدد   وادد   عددحملي ا  اتددن أن  عددتل  ا عدداس لبددرياسرت و رت (31)الر دددع هلددلا المددةوج

 المةوج   الروع ن  الن القالون  حمله  حملاحن الا النود من
 الاث الدفقي المااشر ل عتداءات التي تقع على األطفاي -5 

اللع اتن أن يقا ل عموماس  -ي ين  و احملعن الحمل ط  اإللجلم أن الب  الدبق  انباشحمل  -24
أ ددبح أمددحملاس متندداس مددن الناح ددن الرقن ددن  ولددن  قددا يحمل  رحددد  عددن  -البدد  عةدد  شددبتن اإللجلددم 
موجددو اس   بحملبددن   ددحبن أشددخا  شخددحملين    أن يدددخل عةدد  موقدد   حدا   يتددون ب  ددا الهب ددل

الب   ال  ديو عد  مدن انمدرخدم  لةرحداو  مد  األشدخا  انوجدو ين   الغحملبدن واقدجاة الهبدحملق 
  ويعتل الب  الدبق  انباشحمل لالعرداءا  الر  قد  عةد  (38)الر اتن ذا ا عرداء عة  الهب ل

أن يعا ج ب   عد  لبري من الحملم   ب ة  اب ل انثالرت أجحملى محمللز األ  ال هتديداس لاشئاس اتن 
ثالثددن  4102انمةتددن انرحددد  ومايددن األ  ددال مددن ا اددرغالل ومددن اجلددحملاسم اإللتجول ددن   عدداه 

مددن انعددرب   133حتق قددا    اددلا النددود مددن ا عرددداءا  أادد حمل عددن حتديددد اويددن مددا يزيددد عةدد  
  أن األ  دددال ال دددحايا ينرمدددون   م  دددم األح دددان     ةددددان   و  ندددم  ةددد  الرحق قدددا(39)ذدددم

لام ن  ويبدو أن الب  الدبق  انباشحمل لألشحمل ن انم ئن لأل  دال ادو شدتل مدن أشدتال المد احن 
 ددداب  ما اددن اجلددنس مدد  األ  ددال أللدد  يردد ح لةمجددحملم  بحمل ددن ا عرددداء عةدد  أ  ددال عددس اودددو  

 الو ن ن  ون حاجن    الم حمل  
قة ةددن ادد  ال ددتوج الدول ددن الددر   ددام اددلا العددتل مددن ا عرددداءا  م اجلددن خا ددن  و  -23

و  ن ف ال  انما ادن   بئدن "اادرغالل األ  دال   اندوا  اإل اح دن"     تدس  التامدل  ب  دن 
اإلااء  ألن الحملم    يتر ون ععااد   و  مم ئنرت  ل ام يعا لون معا لن شل ن   ا عرداء 

ةد  الهب دلرت و الردايل ب دم ي مدحملون ا عردداء  وجت دز ا  اق دن  ةدس أو و دا  عدالن محايدن الدلع يقد  ع
األ  ال من ا ارغالل اجلنم  وا عردداء اجلنمد  مقاادا  أولئد  الدلين يمداعدون   ا عردداء 

__________ 

(31) McAlinden, “Grooming”  

 مثالسرت ال ةب  وانمةتن انرحد  والو يا  انرحد    (31)

" الدددر اادددهبة م ذدددا بحملقدددن ال مدددل ال ان دددن لةق دددايا Operation Endeavourال دددحملرت عةددد  ادددب ل انثدددالرت عمة دددن " (38)
  ن  اإللتجول

"  اتدن ا  دالد Live online child abuse – 29 international arrests madeالولالدن الو ن دن نتابحدن اجلحملادن  " (39)
-www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/312-live-online-child-abuse-29عة ددددددددددددددددد    انوقددددددددددددددددد  الردددددددددددددددددايلل 

international-arrests-made  
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(رت وجتمد  لل   جداس ألثدحمل الدو س ح دال الر ددع 42عة    ل أو يعج ون عة  كل  )انا   
 باشحمل لالعرداءا  الر  ق  عة  األ  ال  لةب  الدبق  ان

االستراتيجيات الشاملة لمنع ومعافحة جرائم بيع األطفاي واست  لهم الجنسري  -داي 
 التي تيسرها التعنولوجيا الجديدة

انددداج ب دددالس أمثةدددن عديدددد  عةددد  الت   دددن الدددر اتدددن ذدددا لةرتنولوج دددا اجلديدددد  أن   مدددحمل  -22
األ  ددددال وااددددرغالهلم جنمدددد اس وبددددري كلدددد  مددددن أشددددتال اإلادددداء   ا  تدددداغ اجلددددحملاسم انر ددددةن  ب دددد 

لأل  دددالرت ولتدددن لدددن أي ددداس أمثةدددن عديدددد  عةددد  ما ادددا  ج دددد     دددال متابحدددن ادددلا المدددةوج 
ا اددرغاليل  و دددعو انقددحمل   ا ا ددن    الر ددا   ددج الددويل ح ددال متابحددن جددحملاسم   دد  األ  دددال 

نولوج ددا اجلديددد  متابحددن ب الددن  وي ددين ا بدداد اددلا وااددرغالل األ  ددال اجلنمدد  الددر   مددحملاا الرت
الن ج الرعج   عة    م م و ن  ل ااجا  ج ا  شدامةن ومايدن الهب دل  عدمل واد  الرعدحملي ا  
انناادددبنرت والتعدددف واإل دددال رت ومقاادددا  الدددحملم  )عدددا يعدددمل عالج دددم لرجندددب ال دددو ( و عدددا   

واومايدددن  قددوه عةددد  معددا لن األ  دددال   الا ددل ال ددحايا و عدددا     مدداج مرت وواددد   ددحملامج لةوقايددن
 وهتد      ت  األ  الرت والر اون الدويلرت ومعا لن قهباد األعمال  

 تشريع وطني م ئم -1 
مالسدددم مدددن أجدددل متابحدددن جدددحملاسم   ددد  األ  دددال  اعرمدددا   عدددحملي  و دددين   الددددول  حتردددا  -25

و الدر   مدحملاا ادل  الرتنولوج دا واارغالهلم جنم اس الدر  صحمل تدب  اادرخداه الرتنولوج دا اجلديدد  أ
متابحنس ب النس  وينبغ  لةدول أن جتحمله  ة  األلعدهبن عدن  حمليد  الر ددي  عةد  ال دتوج الدول دن 
كا  ال ددةن و   اج ددا    عددحملي اهتا الو ن ددنرت وخبا ددن السو ولددول ا خر ددا ع  عددالن   دد  األ  ددال 

ق دددن األمدددم انرحدددد  نتابحدددن اجلحملادددن   وا  ا(21)واادددرغالل األ  دددال   البغددداء و  اندددوا  اإل اح دددن
الو ن ن و حملو ولول من  وقم  وم اقبن ا جتا   األشخا رت وخبا ن النماء واأل  الرت انن من عس 

 دحمل أادوأ أشدتال انر ةقدن  ( 0999)084ق ن من من ال مل الدول ن  قدم ا  او   لال  اق نانتمل 
  اق ن محاين األ  ال والر اون    دال الربدين وا واإلجحملاءا  ال و ين لةق اء عة  ا  عمل األ  ال

 عة  ال   د الدويل 
ا  اق دن  ةدس أو و دا  عدالن محايدن يوبحمل   ف ال توجرت من قب دل اإلقة م رت ال   د وعة   -21

الددر جتددحمل  األلعددهبن عددن  حمليدد  األ  ددال مددن ا اددرغالل اجلنمدد  وا عرددداء اجلنمدد رت محايددن  ادداب ن 
القددوال  الو ن ددن محايددن األ  ددال مددن وينبغدد  أن  ت ددل    عددتل سددد  ال ددتوج الدول ددن عددمة ا   

الرتنولوج ا اجلديد   و  ادلا المد اقرت الر   محملاا ديد  اجلشتال وأن جتحمله األالر ديدا  اجلديد  
الر ددويحمل انحملسدد  وبددري انحملسدد رت يعددمل انددوا  اإل اح ددنرت عددا جتددحمله ااددرغالل األ  ددال   ينبغدد  لةدددول أن 

  ددف اندداج يددزال لألاددفرت   و  انددوا  وعحملادد ا و  مددري الن دداك  ل  ددارت واو ددول عة  ددا   ةدد وح دداأ  
__________ 

سو ولدددول  مددد   ول  ولدددنرت   حددد  وق دددم عةددد  ال 019ا    السو ولدددول ا خر دددا ع يبةددد  عدددد  الددددول األ دددحمل  (21)
  ولن أع  جحملاء  09بقطرت و:  رخل 
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  الرعحملي ا  كا  ال ةنرت األمحمل الدلع   دل مدن ال د ب الو ن ن واإلقة م ن  ا وا خرالبالثغحملا  
عددن  حمليدد  رت عددا   كلدد    دد  األ  ددال وااددرغالهلم اجلنمدد  عةدد  اإللجلددم متابحددن ب الددنمتابحددن 
  وينبغدد  أي دداس أن  ت ددل القددوال  الو ن ددن مقااددا  أع شددخ  يقددوه  رحم ددل س الددو ينالر دداون عدد

 نزيدل مدوا  ممد ئن لأل  ددال مدن  ولدن أخددحملىرت أو يرد ح  ةد  انددوا  ألشدخا  يرواجددون    قةدد م  أو
 مارت وكل     تا   جحملان يتون هلا الرو  ف اننااب   القالون  

 العشف واإلب غ -2 
من ال  ب  قديحمل حجم جحملاسم     األ  دال واادرغالهلم اجلنمد  الدر رت شل اس  لحملكص مثةما  -21

دددبصالس    مدددحملاا الرتنولوج دددا اجلديدددد   ومددد  كلددد رت مدددن ان دددم أن حتدددد  اجل دددا   ددداحبن ان دددةحن اص
 لتعف الا النود من ا ارغالل  غ ن مماعد  ال حايا األ  ال ومحاير م  

 خطوط المساعدة )أ( 
ا عرددداءا  واإل ددال  عن دددارت وادد   مددداعد لتعدددف أ ا  ق مددن عد  مددداانخهبددوط  عددتل  -28

أي اس    عمال ح  الهب دل   أن يصمدرم   ل د  و  أن يص دس عدن شدوابة   وانن مدن الدول دن نمداعد  
 ةددداس  023خهبدداس مددن خهبددوط ممدداعد  األ  ددال    019األ  ددال ادد  شددبتن عان ددن  رتددون مددن 
  و مددرالثحمل (20)مة دون مدحمل  ادنوياس  02  دال ذدل  ا دمدن فدو و غهبد  مج د  مندا   ال دا:  وير دل األ

أو و ا  القمط األلس من ال  ا   ا  رت األمحمل اللع ي تس وع داس عامدا  ا ددما  الدر  قددم ا 
ادددل  ا هبدددوط وقدددد   األ  دددال عةددد  الن ددداك   مدددحمل    الرتنولوج دددا واادددر دا  الرمددد  نناقعدددن ادددل  

اجل دد  األخدحملى عةد  خهبدوط انمداعد  ا ا دن  األ  دال ا دط الدلع الق ايا عالل نس  ومن األمثةدن 
  وعةددد   ددد  د ال دددا:رت  دددحمل  م  دددم (24)ألعدددال   ان امدددن اهلنديدددن  ددددما  اهلدددا ف انقدمدددن لأل  دددال

 ا   ا   من البنا رت واو ما يدل عة  أن البنا  ألثحمل عحملانس لالارغالل  
 اللطوط الساخنة )ب( 

الددلع يعددتل    اإل ددال  عددن انما اددا  ا اددرغالل نمتال ددن  ا هبددوط المدداخنن  ردد ح  -29
م  ددم اوددا   ا هبددو  األو  مددن عمة ددن  ل دداك القددالون  و ثددل شددبتن خدددما  انمدداعد  عةدد  

  و  دددد لةق دددايا اإللتجول دددن مثدددال  ج ددددين خا ددد ال ان دددن بحملقدددن ال مدددل و  (INHOPE)اإللجلدددم 
م  م ددا   أو و ددا رت  ةددداس  25اس ادداخناس  غهبدد  خهبدد 50شددبتن خدددما  انمدداعد  عةدد  اإللجلددم 

أمحمليتدددا اجلنو  دددن وأادددجال ا ول وأيةنددددا  عدددمل أي ددداس خهبو ددداس اددداخنن    التن ددد رتوأمحمليتدددا العدددمال ن
م امدددن خددددما  انمددداعد  عةددد  ( )INHOPE Foundation)و قدددده شدددق قر ا وجندددوغ أبحمليق دددا  

__________ 

 Violence against Children: Child Helpline Data on Abuse andال حمل انن من الدول ن نماعد  األ  دالرت  (20)

Violence from 2012 and 2013     انوق  الرايلل   اتن ا  الد عة  
www.childhelplineinternational.org/media/125077/vac_report_web_final.pdf  

  www.childlineindia.org.in/1098/1098.htm ول عة  م ةوما   ااب ن من انوق  الرايلل اتن او (24)

file:///C:/E14F8/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/notes83871A/www.childhelplineinternational.org/media/125077/vac_report_web_final.pdf
file:///C:/E14F8/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/notes83871A/www.childhelplineinternational.org/media/125077/vac_report_web_final.pdf
file:///C:/E14F8/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/notes83871A/www.childlineindia.org.in/1098/1098.htm
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خنن وامرثدددال ان دددايري الدددر   ددد  ا مدددن أجدددل  لعددداء خهبدددوط اددداالبةددددان انمددداعد     لجلدددم( اإل
 لولومب ا ن أ    م اما     ريو و ايةند ولاأاخمران و م حىت اآلئعبتن  وقد أصلعال

خدددما  انمدداعد  عةدد  اإللجلددم متحملاددن لةق دداء عةدد  ااددرغالل األ  ددال   شددبتن و  -51
  ددددال الددددر انددددوا  اإل اح ددددن  بتددددل خددددطه ادددداخن يرةقدددد   قددددا يحمل عددددن انددددوا  اإل اح ددددن انمدددد ئن لأل

د  ا ط الماخن ما  كا لالم انا   اإل اح ن قد اار داب ا   مر    ا مواق  عة  اإللجلم  واص
ددال انمدداللن    اددةهبا   ل دداك  موقد   اخددل اإلقةدد م الددلع يغهب دد  ا ددطرت و كا لددان األمددحمل لددلل  حتص

العددبتن   القددالون ويصهبةددب    العددحمللا  انقدمددن  دددما  اإللجلددم أن  مددحب  ةدد  انددا   مددن
و كا لالدددم اوالدددن    ددد  اإلقةددد م الدددلع يغهب ددد  ا دددط المددداخنرت  صمدددجَّل اوالدددن   ل ددداه   ا   
الرقددا يحمل الرددا   لةعددبتن  وت دد  الرقحمليددحمل لةرحة ددل مددن أجددل حتديددد انوقدد  الددلع يمر دد ف  ةدد  

 انا   ويصب      المةهبا  انخر ن   البةد ان ين  
 0.4خدددما  انمدداعد  عةدد  اإللجلددم مددا يزيددد عةدد  م شددبتن رت  ةقدد4103  عدداه و  -50

مددن ال ددو  ال حمليددد   21 111انر ةقددن عحرويددا  بددري معددحملوعن وحددد   فددو رقددا يحمل مددن المة ددون 
  و مددمح العددبتن  رحق دد  لردداسج اددحملي ن  ب دد  أو و ددارت (23)الددر اار ددابر ا مواقدد  عةدد  اإللجلددم

  ادةهبا   ل داك القدالون   ب دون يدوه واحدد   اناسن من انوا  انبة  عن دا   98أصح ةم لمبن 
بةددد  عن دددا    90مدددن  دددا ي  اإل دددال رت وأصأيةدددم مدددن انواقددد  العدددبت ن لمدددبن 

ص
  اناسدددن مدددن اندددوا  ان

   (22)ب ون ثالثن أياه
وبحملقن ال مل ال ان ن لةق ايا اإللتجول ن ا  حتدالف  د  ولدا    ل داك القدالون ومن مدا   -54

يعدددجج ب ددد  مج ددد  األع ددداء   الرحدددالف   (25)ا دددا رت ألعدددال أ اس ل  دددال بدددري حتوم دددن والقهبددداد 
ددَّ  انوقد  الدلع يمر د ف  و عجَّ  منا حمل اإللجلم عة     ا  الا الز   ب ة   ثدحمل  مدةم الرقحمليدحملرت اص
ددال الق دد ن    العددحملي  كع ال دةن مددن أجددل  جددحملاء الرحق دد  الددالأه  و كا لددان  اندا   انبةدد  عن ددا وحتص

  انا   خاا اس لةو ين الق اس ن ل  وه   ال حملقن ال امةنرت  قده من مدن العدحمل ن اجلناس دن ممرخده  ة
 الدول ن ) لج ول( انماعد  إلحالن ان ةوما     المةهبن الو ن ن انخر ن  

 تحليل الصور )ج( 
ااددهبصة  خددالل المددنوا  األخددري    مددله لبددريه    ددال حتة ددل ال ددو رت وخبا ددنه    ددال  -53

حتة ل  موعا  انوا  اإل اح ن انر دةن  األ  دالرت وكلد  مدن أجدل حتديدد ال دحايا أو ان رددين  
وااع م أج دز   ل داك القدالون ج و ادا الحملام دن    حتديدد اويدن ال دحايا لواد ةن  مدمح   لقداك 

__________ 

 ,Annual Report 2013 2014: anticipate, adapt and take actionشبتن خدما  انماعد  عة  اإللجلمرت  (23)

p. 4  

 Facts, Figures and Trends: the fight against online child“شدبتن خددما  انمداعد  عةد  اإللجلدمرت  (22)

sexual abuse in perspective” اتن ا  الد عة     انوق  الرايلل    
www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics.aspx  

  /www.virtualglobaltaskforce.com/what-we-doاتن او ول عة  م ةوما   ااب ن من انوق  الرايلل  (25)
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األ  ددال مددن األوادداد الددر ير حملاددون ب  ددا لالعرددداء  ووادد م قددوا  العددحمل ن الو ن ددن    ةدددانه 
  قواعدددد   الدددا  خا دددن  ال دددو  مجص دددم   قاعدددد    الدددا   ول دددن واحدددد   صدددديحملاا اإللج دددول  عدددد

 ةددداس الن دداك    اددل  القاعددد  الددر  ص ددحمل   ااددم قاعددد   21واتددن لقددوا  العددحمل ن   ألثددحمل مددن 
الب الددا  الدول ددن ا ا ددن   ددو  ا اددرغالل اجلنمدد  لأل  ددالرت وحتم ددل ال ددو     ةدد  القاعددد   

القاعددد  ان ددااا  لرحديددد النصمدد  و ددوبري  ددو  قا ةددن لةمقا لددن  وقددد ألعددال  اإللج ددول و مددرخده 
 رس الر حمل  عة  اوين ال حايارت وا  قاعد  مرنقةن  ممح   حملض ال و    ان  حملا  من أجل 

اوين األ  ال أو لعحمل ان ةوما  الر اتدن أن  د  ع    الر دحمل  عةد  م  وي د ب  الر حمل  عة 
 قددديحمل النجدداة    ددال الر ددحمل  عةدد  اويددن ال ددحايا  قددديحملاس لم دداس  و و ددةم اإللج ددول حددىت اآلن 

ادح نرت وادو  قدم يص رقدد ألد  اثدل لمدبن ادئ ةن مدن  3 111   الر حمل  عة  اويدن مدا يزيدد عةد  
  مود ال حايا 

وقد  دأ اارخداه أل من ماثةدن مدن أجدل الر دحمل  عةد  اويدن الدحملم   واتدن أن يعدمل  -52
 الر حمل  عة  اهلوين حتة الس حااو  اس إلأالن القناد اللع يوا  عة  ال و  وجب اهلوين 

 التحقيقات ومقاضاة المجرمين -3 

ددحملَّه جالددب لبددري مددن المددةوج ا اددر -55 غاليل الددلع اددد   اددلا لمددا كصل ددحمل شل دداسرت ينبغدد  أن  ص
اعرما   عحملي  و ين مالسم  غ ن متابحن اإلبال  من ال قاغ  و  نما اعرمد    حملي الرقحمليحمل عن 

 ةدان لثري   عحملي اس  حملِّه الا المةوجرت من ان م أي اس أن  صمرحد  وحدا  مرخ  ن   قوا  
  ن الدر  ةقدم  دد يباس  عتل وث   م  الولا   انرخ ولة ملالعحمل ن لةرحق     ال  اجلحملاسم 

مرخ  اس عة  ال مل    جالب األ  ال احايا ا ارغالل  وينهبوع الرحق د    ادل  اجلدحملاسم 
عةدددد  الر ددددا   مدددد  األ  ددددال ال دددد  اء  وجدددد  خددددا رت ولددددلا ينبغدددد  لةمحققدددد  أن يرةقددددوا  ددددد يباس 

أن  مرخ  دداس عةدد  الر ددا   مدد  األ  ددال  هبحمليقددن  حملاعدد  خ و دد ر م   اددابنس    كلدد رت  ددب
 روبحمل لدى ا  ء اةقق  م ا ا   قن ن عال ن من  ا   من قب ل الرحة ال  اوااو  ن اجلناس ن 

    عة  النحو انهبةوغمن أجل مج  األ لن اإللتجول ن انناابن  و  اتن الر دع هلل  اجلحملاسم 
وبحملقددن ال مددل  لج ددولاإلهلددل  ان مددن  و قددده متحملاددون  ونموو ددب دد   مددل ي  ددا    لعدداءعددن  حمليدد  

ال ان ددددن لةق ددددايا اإللتجول ددددن  و ا   د يب ددددن مرخ  ددددن  ت ددددل لةمددددوو   الددددو ن   الرمدددداغ 
  (21)القد ا  الرقن ن الالأمن لةرحق      ة  اجلحملاسم والر حمل  عة  اوين األ  ال ال حايا

 ير ددى اوددو  ب أن  رخل الدول أي اس خهبوا  لةر دع لةمةوج اإلجحملامد  الدلع و  -51
مدن السو ولدول ا خر دا ع  عدالن   د  األ  دال واادرغالل األ  دال    2ل اإللجلم  باندا      

البغاء و  اندوا  اإل اح دن  ق د   دالن  ن دحمل الددول   اعرمدا  مبددأ امرددا  الو يدن الق داس ن خدا   
ن اإلقةدد م الددو ين مددن أجددل متابحددن   دد  األ  ددال وااددرغالهلم اجلنمدد   ويرمددم اددلا انبدددأ  ال  ددد

خا ددن   ادد اق متابحددن األلعددهبن اإلجحملام ددن مددن قب ددل جتددا   األع دداء والمدد احن  ددداب  ما اددن 
__________ 

-www.interpol.int/Crime  اتدددن ا  دددالد عة ددد    انوقددد  الردددايلل ”Crimes against Children“لج دددولرت اإل (21)

areas/Crimes-against-children/Crimes-against-children (4102لالون األول/ يممس   05 ة  عة     ا ) 
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أن يمددابحمل الددحمله     ةددد شخددحمل لق دداء مددد  أمن ددن ق ددري   مددن انددحملجحاجلددنس مدد  األ  ددالرت ح دد  
رت    دد أن األ دة لمب اس  ونا لان التعف عدن اإلاداء  بدري متدن    أن ي دو  الدحمله     ةدد  

ون الدددول قددا    عةدد  مقااددا  الددحملم   بددري أن اإللجلددم  هبددحملة حتددديا  جديددد  أمدداه م  ددوه  تدد
اإلقة م ن  ب متن لحمله    ةد ما أن يعااد عن  حملي  الب  الدبق  انباشحمل عة  اإللجلدم   دالس 

 لددلا ينبغدد  لةقددوال  الو ن ددن أن  ندد  معددااد  ا عرددداءا  الددر  قدد و يص ردددى عة دد     ةددد شخددحمل  
 عة  األ  ال أينما حدثم 

و ادددابنس    كلددد رت ينبغددد   ت  دددف قدددوال  الرقدددا ه انر دددةن  رةددد  اجلدددحملاسمرت  ن وصجدددد رت  -51
 ي  حواحمب الهبب  ن ا ا ن لةجحملانرت كل  أن ال حايا قد يمرغحملقون انوا  عديد  قبل أن 

مددددن    و انثددددلرت يعددددتل بددددحملض جددددزاءا  مالسمددددن جددددزءاس (21)وا عةدددد  كلدددد   عددددن ا عرددددداء أو يقددددد
ا ااددددا  الرجددددحمل  اننااددددبن  بددددبخال  السو ولددددول ا خر ددددا ع  عددددالن   دددد  األ  ددددال وااددددرغالل 

  وأخددرياسرت (28)األ  ددال   البغدداء و  انددوا  اإل اح ددنرت اندداج  ددتوج  ددن  عةدد  حددد أ   لة قو ددن
  دددد أن  ردددوابحمل   ا   ا ااددد ن و صواددد  اادددجا  ج ن لعدددهبن نقاادددا  اددد  ء الدددحملم رت   اددد ما أن  

  (29) ةدالاس قة ةن لدي ا  عحملي  منااب  بة  عن مقااا  الحملم   عتل ب ال
 الضحايا وإعادة تأهيلهم تعويض -4 

مددن السو ولددول ا خر ددا ع  عددالن   دد  األ  ددال وااددرغالل األ  ددال    8 ق دد  انددا    -58
حدل اإلجدحملاءا  البغاء و  انوا  اإل اح دن  دالن حتمد  الددول حقدوق وم داا األ  دال   مج د  محملا

الق دداس ن  بمحالمدددن اجلدددا  أمدداه الق ددداء اجلنددداس  ينبغدد  أ   ددد ثحمل  دددالثرياس اددةب اس    دددحن الهب دددل 
ال ح ن و    اب    ويق   السو ولول ا خر ا ع أي اس  اعرما   دا ري خا ن نماعد  األ  دال 

مددن ا  اق ددن  02ال ددحايا   اإل  ء  عدد ا هتمرت لمددا يق دد   مايددن خ و دد ر م  و ددن  انددا   
 ةس أو و ا  عالن محاين األ  ال من ا ارغالل اجلنم  وا عرداء اجلنم  عة  حقدوق  جحملاس دن 

ا جرمددداع    انددددى الق دددري وانددددى  - اددداب ن لة دددحايارت مدددن قب دددل الر دددا  البدددد  والن مددد  
ادح ن مدن جديدد الب  د  وينبغ   يالء ا عربا  الواجب جلال  الر ا  ومحايدن الهب دل مدن الوقدود 

اةالمددن  وح اودداس عةدد    جددحملاءاار ددواغ سالمددن اجلددا  ومتددان  دىلدددى ا دداك القددحملا   عددالن مدد
م دداا الهب ددل ال  دددة رت اتددن مددنح ال دددحايا بددج  أمن دددن لةر ددا  يرةقددون خالهلدددا الدددعم الدددالأهرت 

غدد  أن ب دالس عددن ممدداعدهتم   حدال   ددامة م مدد  الن داه الق دداس رت عةمدداس أن ادل  انمدداعد  ينب
  حملاع  خ و  ن الهب ل وحتجه حقوق  

و  نما يحمللز القالون الدويل  وج  خا  عةد  جتدحمل  األلعدهبن وم اقبدن الدحملم رت ينبغد  أي داس  -59
ا عددجا    ددحملو    ل ددا  األ  ددال ال ددحايا و  وي دد م عددن األاددحملا  الددر  تبدددواا  و ددوبحمل  دددا ري 

إلعددا    ددالا ة م و  دداب  م  الالأمددناإلجددحملاءا  الر ددويف و   اودد  لأل  ددال ال ددحايا اددبل الرمددا  
__________ 

 من ا  اق ن  ةس أو و ا  عالن محاين األ  ال من ا ارغالل اجلنم  وا عرداء اجلنم   33ال حمل انا    (21)
  41ال حمل انحملج  ل م رت انا    (28)

  52رت   حن  الرقحمليحمل ال انمترب األمم انرحد  ان ين  انخد ا  واجلحملانرت  (29)
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و عدددا     مددداج م  وينبغددد  أن  صرددداة لةهب دددل ال دددح ن  متال دددن  بددد   عدددوى مدل دددن  غدددف الن دددحمل عدددن 
وادد   ا قر ددا عرت  وادداسل من ددا  قددد  انمدداعد  القالول ددن أو  لعدداء ل دداه لةر ددويف  ددديحمل  أج ددز  

 رنزيددل مدددوا    اح دددن  ر ةددد   ونن الدددلين يقومدددالدولددن  وعةددد  ادددب ل انثددالرت  قدددحمل   دددف الرعدددحملي ا   ددال
  (51) رقد  الر ويف مهبالبر م  ب األ  ال يما ون   ال حمل  اللع يةح   ال ح نرت و الرايل 

 برامج الوقاية والحماية -5 
 عدددتل الرعدددحملي ا  انناادددبنرت و جدددحملاءا  التعدددف واإل دددال  والرحق قدددا  واإلجدددحملاءا   -11

    يغدددين عدددن  دددحملامج الوقايدددن واومايدددن الدددر هتدددد      زويدددد الق ددداس ن ال  الدددن  دددحمل  حدددل جزسددد
األ  ال  الوااسل الر  تن م من ا ارجا ن عة  النحو انهبةدوغ   حدال   حملاد م لالادرغالل 

 واإل ال  عما ير حملاون ل  من اعرداءا     المةهبا  انخر ن 
 ناا(اأميوم االستلدام اآلمن لإلنترنت )من أجل شاعة إنترنت أكثر  )أ( 

يوه ا ارخداه اآلمن ل لجلم او يدوه مدن أيداه المدنن  حمللدز ب د  مج د  البةددان   أو و دا  -10
عة  الروع ن  األمن عة  العبتن  ويرو   ن  م الا اودد   حمللدامج   زيدز األمدن عةد  اإللجلدمرت 

لدم    رةدف الر   دم عدد اس مدن انحملالدز الدر  مد        زيدز أمدن اإللج  Insafeوخبا ن شبتن 
أفدداء أو و ددا  ويرددد ح اوددد  أي دداس بحمل دددنس هلددل  انحملالدددز لدد   نعددحمل  ح ددداءا  وأ لددن لةمما ادددا  

رمحمليدددحمل الحملادددالن    مج ددد  اجل دددا  ل ادددمالاس المدددة من  و عدددا ج انددددا   عدددا  س   ألعدددهبن الروع دددن 
 ان ن نرت عا ب  ا األ  ال واآل اء واند اون 

مدددن ل لجلددددم     تدددحملا  اودددد    أفدددداء أخدددحملى مددددن وأ ى جنددداة يدددوه ا اددددرخداه اآل -14
ال ا:  بقد  دأ حتالف اإللجلم   شا ا ين م أي اس يومداس مدن أجدل ا ادرخداه اآلمدن ل لجلدم  
وينبغدد  ا اددرمحملا     عددج   اددلا النددود مددن مبددا  ا  الروع ددن الددر  عددمل أقددال م عددد   واتددن 

لدداس  و دد   يددوه عمددل مددن أجددل متابحددن أماألثددحمل  أي دداس  عددالن يددوه  ويل مددن أجددل شددبتن  لجلددم
اادددرغالل األ  دددال وا عردددداء عةددد  م  اادددرخداه الرتنولوج دددا اجلديدددد رت و كلددداء الدددوع  وانهبالبدددن 

 لأل  ال شبتن  لجلم ألثحمل أمالاس   اعرما  ما يةزه من  دا ري  ت ل
 تمعين األطفاي )ب( 

ومددن األمثةددن اجل ددد  عةدد  كلدد    دددأ  من مددا  عديددد    دد   ددحملامج لرمتدد  األ  ددال  -13
رت الر  و    حملا  ا األول دن اهلا بدن     زويدد (50)من من من  ا عرداء عة  األ  ال   ل وجريأع

األ  دال  الوادداسل الددر  تددن م مدن محايددن أل مدد م مددن ا ادرغالل اجلنمدد رت لر ددبح  ددحملامج  حملمدد  
قد  عةد  العدبتن  ويرتدون السلدامج     ت  األ  ال من محاين أل مد م مدن ا عردداءا  الدر  

__________ 

 دددب   ممدد ئن لأل  ددال  الو يددا  انرحددد رت  قددحمل  أن األحتدداه الددر  ةددزه األشددخا  الددلين يقومددون  رنزيددل مددوا   (51)
ادد  أحتدداه مهبا قددن لةداددرو   اندداس   ثبددا  ال ددةن الوث قددن  دد  اجلحملاددن وال ددحمل  )ال ددحمل  رتلةهب ددل ال ددح ن   ددويف

 رت الر ويف اإللزام (  4459نا   رت ا08رت الباغ 0911قالون الو يا  انرحد  ل اه 

  www.njcap.orgال حمل  (50)
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من اةمدةن مدن حةقدا  ال مدل الرد يب دن انخ  دن الدر هتدد     ممداعد  األ  دال عةد  ب دم 
اصبصل او اظ عة  االمر م عة  اإللجلمرت ويعمل   ااا  حا    بحملا يدن وألعدهبنس  قدوه عةد  

امج الددر  ن ددلاا من مددا  ل ددب األ وا   ويص ددد ا اددرخداه اآلمددن ل لجلددم سددو  ال ديددد مددن الددس 
بري حتوم نرت وأ حملأاا م امن الق اء عة  اارغالل األ  دال   البغداء و   لردا  اندوا  اإل اح دن 

RedNATICومن من  (54)واإلجتا  ذم ألبحملاض جنم ن
  واناج  قحملا    حملو   ا باد  ج مر د  (53)

ا جرمددداع   واند اددد   األوجددد   بدددان ن ون الحملس مددد ونرت مدددن قب دددل  جدددال العدددحمل ن واألخ ددداس  
وال امة    قهباد الحملعاين ال ح نرت  ب أن يد لوا ألواد ا ارغالل ول   ن التعف عن ا واصبصل 
 قد  انماعد     األ  ال ال حايا  و ب أي اس  عدم الوالددين و عدج   م عةد  مناقعدن ادل  

مددددن أجددددل األ  ددددال  انمدددداسل مدددد  أ  دددداهلم  واألاددددم مددددن كلدددد  أن انددددوا   الددددر  وادددد  خ   دددداس 
 مداعدام عةدد  ب ددم المددةوج وحتديددد اوددا   الددر قددد ير حملاددون ب  ددا لالاددرغالل أو ا عرددداء رت 

 واإل ال  عن كل  
ان امددن  4102ومددن األمثةددن اجل ددد  عةدد  اددلا الددن جرت الدددل ل الددلع أ ددد      عدداه  -12

جتددا   األ  ددال ألبددحملاض ا ن و الدول ددن إل دداء  غدداء األ  ددال وااددرغالل األ  ددال   انددوا  اإل اح دد
اجلدددنس حتدددم عندددوان "امحددد  ل مددد  مدددن ا ادددرغالل اجلنمددد  عةددد  العدددبتن"رت وادددو  ل دددل واددد  
خ   اس لأل  ال والعباغ وحصحمل   ةغن م ا    لأل  ال  واألادم مدن كلد  أن ادلا الددل ل ي دحملض 

ةد  األ  دال أي اس   ااا  حا    بحملا ين مدن  رةدف أفداء ال دا: ويهبدحملة اةمدةن مدن األادئةن ع
 من أجل مماعدهتم عة    ا  اوةول 

وألثحمل  حملامج الرمت  جناحاس ا  الدسامج الدر  صن دل عةد  ال د  د اإلقة مد  وعةد   د  د  -15
الرمددد  اةةدددد رت أل ددددا  تددددن األشددددخا    البةدددددان واألمدددالن الدددداو   مددددن الر ددددحمل  عةدددد  ل ددددس 

  ا ريين مدن ععدحمل   ةددان   أمحمليتدا ا  جتم  ل د  من ان اما RedNATICالمةوج  وشبتن 
الال  ن ن انتحملان لرزويد األ  ال عا يةزم م مدن مدوا   ومايدن أل مد م مدن ا عردداء وا ادرغالل  
و تددون اددل  الرجم ددا  اإلقة م ددن عددا  س   وادد  أب ددل لة مددل مدد  اندددا   والرم ددا  اةة ددن 

  لنعحمل الحملاالن عة  انمروى اةة  و بة غ ا لأل  ال
و ردددد ح الرتنولوج ددددا بحمل دددداس جديددددد  لرمتدددد  األ  ددددال  باأل  ددددال لدددددي م   ايددددن ج ددددد   -11

جرمدداع   ولددلا  ددب ا دداك  ااددرخداه اإللجلددم ويعددا لون معددا لنس لعددهبن   وادداسل الروا ددل ا 
لرمخري الهباقن الر يهبةق دا األ  دال   اد اق اادرخداه شدبتا  الروا دل ا جرمداع  مبا  ا  

مناقعدن  ةد  الق دايا عةد  العدبتن وعةد   عدم    د م    داس   اإل دال  عدن و عدج   م عةد  
أع ادددةوج اادددرغاليل    المدددةهبا   بددددعم العدددباغ    ددد م    ددداس يعدددتل   حدددد كا ددد  جتحمل دددن 
  ا  نرت   ا ما أن   ف األ  ال ي رقدون أن "التبا    ي  مون  المو  الرتنولوج ا"رت و الرايل 

  يرةقو ا من التبا  قد   يرقبةون الحملااسل الر
__________ 

  www.ecpat.net/resources#category-child-and-youth-resourcesال حمل  (54)

  /http://rednatic.org/publicaciones/publicaciones-de-red-naticال حمل  (53)

file:///C:/E14F8/Users/ISomova/AppData/Local/Temp/notes83871A/www.ecpat.net/resources%23category-child-and-youth-resources
http://rednatic.org/publicaciones/publicaciones-de-red-natic/
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 الترشيح )ج( 
 عدددتل  تنولوج دددا الجشددد ح مثدددا س شخدددحمل عةددد  ال دددحمل  الدددر  ر ح دددا اإللجلدددم    دددال  -11

متابحددن ا عرددداء اجلنمدد  عةدد  األ  ددال وااددرغالهلم   اجلددنس  وهتددد  اددل  الرتنولوج ددا    
خداه قاسمن "أاوأ النهباقدا " الدر من  الن اك    انوا  انم ئن لأل  ال  ومن األمثةن العاس ن اار

  (52)لج دددولرت واددد   ل دددل عدددن انواقددد  الدددر  ص دددحمل   اار دددابن اندددوا  انمددد ئن لأل  دددالاإلواددد ر ا 
دَّ   (55)و مرخده م امن   د اإللجلم  جاس يقوه عة  أاا  "ان  ا  اللا " و ديحمل قاسمن حتص

بددري مددن العددحمللا     رةددف أفدداء و صمددرخده اددل  القاسمددن مددن قبددل عددد  ل  (51)مددحمل     ال ددوه
 ال ا: 
و  يعدددتل الجشددد ح مدددن أجدددل منددد  ا عردددداء اجلنمددد  عةددد  األ  دددال أو اادددرغالهلم    -18

اجلددنس  قا ددنس أو الر الدداس لةحدد    ححمليددن الددحملأع والر بددري  بتمددا و      قحمليددحمل انقددحمل  ا ددا  ان ددين 
العدوابل انر ةقدن  مايدن الهب دل مدس اس   داك   ر زيز ومحاين او    ححملين الحملأع والر بدريرت  صمدرخده

ومد  كلد رت   (51) دا ري بري مالسمن أو بري مرناابن وجب مواقد  عةد  اإللجلدم و حملشد ح سرواادا
اتدددن  ق  دددد اوددد    ححمليدددن الدددحملأع والر بدددري عةددد  أادددا  حددد  األ  دددال   اومايدددن مدددن األكى  

 دددن جدددحململاء  لردددا   ةددد  اندددوا  و وأي  دددا و نزية دددا وير دددحمل  األ  دددال الدددلين يصمدددرغةون   اندددوا  اإل اح
ومعدداادهتا  ولددلارت مددن انعددحملود بددحملض ق ددو  عةدد  الن دداك     ةدد  ال ددو  و ددب عةدد  الدددول أن 

وينبغدد  لةدددول أي دداس أن   دد  قواعددد وااددحن  ددن ِّم الجشدد حرت   (58)حت حملاددا  و دد  ا ب ددالس جحملم دداس 
جدب والجشد ح ب مدا ير ةد  عدوا مل أخدحملى بدري يعمل الردق   الق اس رت نن  اارخداه أل مدن او عا

  األ  ال انوا  اإل اح ن انر ةن 
 التعاون الدولي -6 

من السو ولول ا خر ا ع  عالن     األ  ال واادرغالل األ  دال    01 ق   اناا   -19
ن  حمليدد  البغدداء و  انددوا  اإل اح ددن  ددالن  رخددل الدددول مددا يةددزه مددن  دددا ري لرقويددن الر دداون الدددويل عدد

مددددن السو ولددددول ا خر ددددا ع   1الج  بددددا  الثناس ددددن واإلقة م ددددن وانر ددددد   األ ددددحملا   و ق دددد  انددددا   
للل   الن  ر اون الددول     دا  الرحق قدا  و جدحملاءا  الرمدة م واإلجدحملاءا  الق داس ن انر ةقدن 

 ال  دن  الغدن     اارغالل األ  ال أو ا عرداء عة  م  ومماللن انماعد  الق داس ن انربا لدن  رمدم
 ا عداس ما ادنص الو يدن الق داس ن خدا   اإلقةد م   ال متابحن اارغالل األ  ال  واتن أن  عتل

 عة  ق ايا اارغالل األ  ال وا عرداء عة  م رت ولتن كل  يمرةزه   اولاس  ول اس ب ا س 
__________ 

-www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-againstلال دددددددددددددالد عةددددددددددددد  انزيدددددددددددددد مدددددددددددددن ان ةومدددددددددددددا رت ال ددددددددددددددحمل  (52)

children/Access-blocking  
  www.iwf.org.ukمن ان ةوما رت ال حمل لال الد عة  انزيد  (55)
-https://www.iwf.org.uk/members/member-policies/urlاتددددن ا  ددددالد عةدددد  القاسمددددن   انوقدددد  الرددددايلل  (51)

list/iwf-list-recipients  
  53-28رت ال قحملا  A/69/335 قحمليحمل انقحمل  ا ا  ان ين  ر زيز ومحاين او    ححملين الحملأع والر بريرت الوث قن  (51)
  44-41رت ال قحملا A/66/290 قحمليحمل انقحمل  ا ا  ان ين  ر زيز ومحاين او    ححملين الحملأع والر بريرت الوث قن  (58)

http://www.iwf.org.uk/
https://www.iwf.org.uk/members/member-policies/url-list/iwf-list-recipients
https://www.iwf.org.uk/members/member-policies/url-list/iwf-list-recipients
https://www.iwf.org.uk/members/member-policies/url-list/iwf-list-recipients
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متابحدن اادرغالل  لج دول  د  ع  و اس  دا أاس    دالاإلولما كصلحمل شل اسرت أ بحم من مدن  -11
   دل ي داس خبدس   اادخن   كلد  الدال األ  ال  ويرمر  متردب العدحمل ن األو و  )ال و و دول( أ

ما يوبحمل  من  د يب وما يقدم  من ل حرت ادمن أمدو  أخدحملى  و ندر ج ولدا    ل داك القدالون   
 الو يدددا  وخبا ددن مترددب الرحق قددا  ا حتددا ع وا ئددن الر ردد   السيدددع   -أمحمليتددا العددمال ن 

أي داس  جدداس يقدوه عةدد    مدري الرحق دد     ةد  اجلددحملاسم  -انرحدد  وشدحمل ن ا  الددن انةت دن التنديددن 
 عن  حملي  انماعد  الق اس ن انربا لن والرد يب 

 فرقة العمل العالمية للقضايا اإللعترونية )أ( 
ون الددويل  و رداللف بحملقدن بحملقن ال مل ال ان دن لةق دايا اإللتجول دن مثدال  س مد  عةد  الر دا -10

وعدد  مدن العدحمللاء   القهبداد ا دا رت عدا    (59)ولالن من ولا    ل اك القالون 04ال مل من 
 اللبدريع ومايتحملوادوبم و داع  دال وعددد  مدن الولدا   ان ن دن  مايدن األ  دال  و مدداعد كلد  

لونرت األمدحمل الدلع اداام بحملقن ال مل    قاام ان ةومدا  ا ادرخبا ا  ن و نمد  ألعدهبن  ل داك القدا
" أ      Operation Endeavour   جنددددددددداة الرحق قدددددددددا   وعةددددددددد  ادددددددددب ل انثدددددددددالرت بمبدددددددددا    "

   تددددداذم جحملادددددن البددددد  الددددددبق  انباشدددددحمل  4102شخ ددددداس   لدددددالون الثا /يندددددايحمل  49  وق دددددف
ا     عرداءا  وق م عة  أ  ال   ال ةب   ناءس عة   ةب  ومن انبدا  ا  اجل دد  األخدحملى مبد

"Operation Pin الددددر جنحددددم   ج و اددددا مددددن أجددددل الر ددددحمل  عةدددد  اويددددن األشددددخا  الددددلين "
" ادددو موقددد  ي دددحملض Operation Pinاددداولون او دددول عةددد  اندددوا  اإل اح دددن انر ةقدددن  األ  دددال  و"

دددال  مدددوا    اح دددن  ر ةددد   ال  دددال لتدددن عنددددما يمددد   شدددخ     او دددول عةددد   ةددد  اندددا  رت حتص
 عخ  ن ا ا ن  لل  العخ     ولالن  ل اك القالون    ةد    الا  ا   ال ال

 التحالف العالمي )ب( 
مددن انبددا  ا  اهلامددن الددر أص ةقددم   ال ددج  األخددري رت  لعدداء الرحددالف ال ددان  نتابحددن  -14

 ةددداس مدددن  54رت واددو حتددالف ي ددم 4104ا اددرغالل اجلنمدد  لأل  ددال عةدد  اإللجلددم   عددداه 
رت وي د     الر ددع لالعردداءا  الدر  قد  عةد  اإللجلدم  واداسل من دا (11): رةف أفاء ال ا

  زيدز اجل ددو  الحملام ددن    الر ددحمل  عةد  اويددن ال ددحايا والرحق دد    ا عردداءا  اجلنمدد ن الددر  قدد  
عةدد  أ  ددال عةدد  شددبتن اإللجلددم ومقااددا  الددحملم  و كلدداء الددوع   انخددا حمل القاسمددن واوددد مددن 

  (10)لأل  ال انراحن عة  العبتن انوا  انم ئن
ويعتل الرحالف خهبو  اامن فو حتق   الر اون الوث   ب ما    البةددانرت و  اد ما    -13

 ال الرحق   ومقااا  الحملم  والعدبتا  اإلجحملام دن  واتدن أن يد  ع الرحدالف  و اس   ا  داس   
__________ 

لج ول وولا    ل اك القالون   لل من أاجال ا واإلما ا  ال حمل  ن انرحد  و يهبال ا ومج و يدن لو يدا اإلل و ال و و و  (59)
 واويمحملا ولندا وانمةتن انرحد  ول وأيةندا واولندا والو يا  انرحد  

يدارت   حد  أن أبحمليق دا اثة دا  م  م البةدان من أو و ا وأمحمليتا العمال نل أما شا ا برمثة ا  ايةندد وال ةبد  ولمبو  (11)
 لل من بالا ول جرييا 

(10) Report of the Global Alliance against Child Sexual Abuse Online  ( 4103)ان وا ن األو و  نرت 
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  دال عةد  اإللجلدم عدن  حمليد  مماعد   ول أخدحملى  مد      متابحدن ا ادرغالل اجلنمد  لأل
 قد  الرد يب انرخ   ووا  اإلجحملاءا  انناابن ل مة ا  الرحق    ومن ان م أن ينمدو ادلا 

 الرحالف ل عمل أع اء من  رةف اننا   اجلغحملاب ن 
وعة  أين حالرت اناج ب ما يبددو ح دز وااد  لةر داون الددويل ب مدا  د  اوتومدا   واتدن  -12

لر اون مثالس من خالل  لعاء بحملقن عمدل عان دن  اسمدن نتابحدن ا ادرغالل اجلنمد  أن يرجمد الا ا
لأل  الرت عدا   كلد  عةد  اإللجلدم  واتدن أن يص  دد    بحملقدن ال مدل  د جحملاء اار حملاادا  األقدحملان 
ب مددا ير ةدد   الم ااددا  والرعددحملي ا  وانما اددا  )األمددحمل الددلع مددن شددالل  أن يمددمح  اارتعددا  

 ددددددد  وحتديددددددد الثغددددددحملا  القاسمددددددن( و وج دددددد  البةدددددددان األخددددددحملى   وادددددد  الرعددددددحملي ا  انما اددددددا  اجل
 والم ااا  وا اجا  ج ا  انناابن نتابحن ا ارغالل اجلنم  لأل  ال عة  اإللجلم 

 المسؤولية االجتماعية للشركات -7 
ري رت شدددد د  انبددددا  ا  الحملام ددددن      زيددددز انمدددد ول ن ا جرماع ددددن لةعددددحمللا   هبددددو ا  لبدددد -15

وكل   الرواأع م  اجل دو  الهبوع دن الدر يبدلهلا القهبداد ا دا    داك اإلجدحملاءا  الالأمدن   ادلا 
الدلين  (14)ال د   ولةقهباد  قال د عحمليقن   ال مل م  العحمللاء الحملس م   ان ن    مايدن األ  دال

ن لدددعم ج ددو  يقدددمون ممددا ا  مال ددن اامددن نتابحددن ااددرغالل األ  ددال ويددوبحملون ا ددس  الرقن دد
ولددا    ل دداك القددالون  وينبغدد  أن  حمللددز اجل ددو  خددالل المددنوا  القا مددن عةدد   دددع م انبددا  ا  
الناجحددن و  زيددز انما اددا  المددة من الددر  رثددل لةم ددايري الدول ددنرت عددا   كلدد  انبددا ي الروج   ددن 

 رت انحملب ( A/HRC/17/31انر ةقن  األعمال الرجا ين وحقوق اإللمان )الوا      الوث قن 
 التحالف المالي من أجل معافحة است  ي األطفاي في المواد اإلباحية )أ( 

رت مندددل بدددج   ويةدددن  جددداس Mastercardو Visa ندددر ج شدددحمللا  البهباقدددا  ا سرمال دددنرت مثدددل  -11
قوام  ا مرناد عن جين األ  اة من ا ارغالل اجلنمد  لأل  دالرت األمدحمل الدلع ي تدس   جدن مدن 

ا جرماع ن  وقد  ومل   ال  العحمللا   تنولوج ا لتعف ان امال  انر ةن  ا عرداء  انم ول ن
 اجلنم  عة  األ  ال واارغالهلم   اجلنسرت  ما نن   ة  ان امال  أو لرنب   المةهبا   

رت 4111واعرمددد  ان امددا  انال ددن  جدداس يرمددم  قددد  ألددس مددن الرنمدد    ب دد  عدداه  -11
 نتابحددن ااددرغالل األ  ددال   انددوا  اإل اح ددن   الو يددا  انرحددد رت واددو أصلعددا الرحددالف انددايل

اسدرال  لةم ددا   الحملس مدد ن وبددحمل  انقا ددن انال ددن  وقددد  عددتل اددلا ا سددرال  عبددا    مددن انحمللددز 
الو ين لأل  ال ان قو ين وانمرغة  وانحمللز الدويل لأل  ال ان قو ين وانمرغة   ناءس عة  الردزاه 

ج عتابحددن ااددرغالل األ  ددال   انددوا  اإل اح ددن عددن  حمليدد  مندد  اجلالددب الرجددا ع  ويغهبدد  معددج 
ومندل  لعداء   (13)  اناسدن مدن القهبداد اندايل   الو يدا  انرحدد  91الرحالف   الوقم الدحملاان 

__________ 

ال حمل عة  اب ل انثال محمللز متابحن اارغالل األ  ال ومحايدن األ  دال عةد  اإللجلدم وم امدن   دد اإللجلدم  (14)
 ن انرحد رت وانحمللز الو ين لأل  ال ان قو ين وانمرغة    الو يا  انرحد    انمةت

  اتن ا  دالد عة د    انوقد  ”Backgrounder“الرحالف انايل نتابحن اارغالل األ  ال   انوا  اإل اح نرت  (13)
  www.icmec.org/en_X1/pdf/FCACPBackgrounder1-13.pdfالرايلل 
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    اناسددن   عددد  انواقدد  العددبت ن الرجا يددن انبةدد  عن ددا   51الرحددالفرت اصددجِّل ان دداض  نمددبن 
 رت األمحمل اللع يدل عة  مدى ب ال ن ال مل اللع ي هبة     الا الرحالف (12)انحمللز الو ين

و بدد  جندداة اددلا الرحددالف انددايل  الو و ددا     لعدداء حتددالف مددايل خددا  ذددا  بقددد أصلعددا  -18
الرحددددالف اندددددايل األو و  نتابحدددددن ا ادددددرغالل اجلنمددددد  الرجدددددا ع لأل  دددددال عةددددد  اإللجلدددددم   

وادددو يرتددون مدددن   ددف العدددحمللا  الحملس مددد ن الددر  قدددده خدددما  الددددب  اإللتدددجو  رت 4119 عدداه
وعد  قة ل من ان ا    وألعال  منا   أخحملى أي اس شل ا  ماثةن خا ن ذارت شخحملاا الرحدالف 
انايل   منهبقدن شاد ا واةد ط اهلدا ي  وينبغد  لتدل منهبقدن أن  نعدا حتال داس يزيدد شد ئاس بعد ئاس مدن 

 أل  ال لرحق   باسد  مال ن   و ن اارغالل ا
 ماادئ توجيهية خاعة بالقطاع )ب( 

 ماعد انبدا ي الروج   دن ا ا دن  القهبداد وانر ةقدن  مايدن األ  دال عةد  اإللجلدم الدر  -19
  ب دددم  (15)واددد  ا ا حتدددا  الددددويل لال  دددا   ومن مدددن األمدددم انرحدددد  لةهب ولدددن )ال ول مددد ف(

أن  ر حمل    حملباس مم و س  وحتدد  ادل  انبدا ي الروج   دن  مدن  الت   ن الر اتن ذا لةعحمللا 
  مدددا  ا عربدددا ا  انر ةقدددن  قدددوق   دددا    س مددد ن ومايدددن حقدددوق اإللمدددان و  زيزادددارت اددد ل )أ(

الهب دددددل   مج ددددد  الم اادددددا  الدددددر   ددددد  ا العدددددحمللا  و  ال مة دددددا  ا ا دددددن  ددددد  ا   شددددد و ا  
وا  انر دددةن  ا عردددداءا  اجلنمددد ن الدددر  قددد  عةددد  واددد   جدددحملاءا  موحدددد  لةر دددا   مددد  انددد )غ(

 ثق دددف األ  دددال   حملاعددد  ادددن الهب دددل  ) ( هت ئدددن   ئدددن ألثدددحمل أمالددداس عةددد  اإللجلدددم األ  دددال  ) (
واآل دددددداء واند ادددددد     ددددددال اددددددالمن األ  ددددددال وا اددددددرخداه انمدددددد ول لرتنولوج ددددددا ان ةومددددددا  

أ ا  لر زيز معا لن الرم  اند   و رمم   عج   الرتنولوج ا الحملقم ن  و   ا وا   ا    )ه(
انبددا ي الروج   ددن  األ  ددن مددن ح دد    ددا  مددةم  ددالن وك الددلع اا ادد  القهبدداد عةدد  انمددر ة رت 
اددواء ألددان مددن التبددا  أه مددن ال ددغا   ويصعددا    اددلا ال ددد     أن  ددناعن اإللجلددم  رمردد  

الوالدينرت ولتن الا القهباد مصهبالدب أي داس  دالن عتالن بحمليد  لربة   الحملااسل    لل من األ  ال و 
 يتون عثا ن القنا  ل  ال  عن اوا   انعبوان وقهب  الهبحملي  أماه انوا  بري انالسمن  

ي  ن القهباد قا   أي اس عة    زيز الحملااسل الحملس م ن انر ةقن  المالمن     ئن اإللجلمرت   -81
ح دداظ عةدد  اددالمن األ  ددال  ومددن األمثةددن اجل ددد  لمددا ألدد  قددا   عةدد  وادد  أاددال ب جديددد  لة

NetCleanعةددد  كلددد  
رت واددد  شدددحمللن ادددويدين  دددو   أادددال ب جديدددد  لجشددد ح اندددوا  انمددد ئن (11)

و  اتدن اادرخداه ادل  الواداسل نند   نزيدل   (11)وحجب ارت عا   كل   اخل انتا ب وال ندا ق
اادرخدام ا لةتعدف عدن األشدخا   انوا  اإل اح ن ا ا ن  األ  دال بحمدبرت  دل اتدن أي داس 

__________ 

 أعال   ل س انحملج  (12)

ا  الد عة  ا   انوق  الرايلل اتن  (15)
www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY_0909.pdf  

  /https://www.netclean.comلال الد عة  انزيد من ان ةوما رت ال حملل  (11)

  /https://www.netclean.com/en/proactive/hotel-wi-fi/overviewال حملل  (11)
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 NetCleanالددلين يمدد ون    ااددرد ا  األ  ددال اددحايا البغدداء   اننددا   المدد اح ن  وأحددددثم 
أي اس أ وا  مرهبو   اتن أن  مرخدم ا العحمل ن   األ ا  اجلناس ن من أجل لعف المةولا  

 انم ئن والر حمل  عة  اوين الحملم  
لددر هتددد       زيددز الر دداون مدد  القهبدداد   شددتة  األوادد رت وينبغدد   عددج   انبددا  ا  ا -80

اللع   يرتون من العدحمللا  انقدمدن  ددما  اإللجلدم والعدحمللا  انقدمدن لةمحردوى بحمدبرت 
 دددل يعدددمل أي ددداس مهبدددو ع الرهبب قدددا   و  ودددل ا لرعدددا  انرزايدددد لألج دددز  انرنقةدددنرت بددد ن  هبدددويحمل 

ة أي ددداس هتديددددا  جديدددد   بالرهبب قدددا  اتدددن أن الرهبب قدددا  يرددد ح بحمل ددداس حق ق دددن  قدددد  مدددا يهبدددحمل 
م كا ددد   صمدددرخده لر مدددري اإل دددال  عدددن ا عردددداءا  وب دددم ا ادددرغالل و كلددداء الدددوع   و  الوقددد

أل ا  مدمحرت عةد  ادب ل انثدالرت  ربدا ل   الدا  ا  دال وسرويدا  بدري اتن ا أن  مبب أاحملا اسرت 
قددم  خددما  اإللجلدم بحمدبرت  دل معحملوعن  وللارت  ب وا  مبا  ا     تر     شدحملاج م

األام من كل  أن  عحملج ال  انبا  ا  مهبو ع الرهبب قا  وم د    انواقد  اإللتجول دن لةرحقد  
 من أ م   ينرجون أو يوأعون  هبب قا    محمل اارغالل األ  ال 

 استنتاجات وتوعيات -خامساا  
 استنتاجات -ألف 

لرى تقرديم لمحررة عامرة عرن االتجاهررات سرعت المقرررة اللاعررة، فري هرقا التقريررر، إ -84
االستراتيجية خ ي فترة الرث   سرنوات لواليتهراه فهري ستسرعى إلرى مواعرلة العمرل الرقي 
بررردأل المقرررررون اللاعرررون السرررابقون وستستعشرررف اتجاهرررات جديررردةه وتنفيرررقاا لواليتهرررا، 

سرتاقي ستستمر في انتهاج نهج شامل يقوم على التشاور والمشاركة ويركز علرى الطفرل ، و 
قصررارى جهرردها لضررمان التنسرريق والتعامررل مررع المعلفررين بواليررات فرري إطررار اإلجررراءات 

 اللاعة المعنيين وآليات األمم المتحدة وهيئاتهاه
الرررقكرى السرررنوية اللامسرررة والعشررررين إلنشررراء واليرررة  2115وبينمرررا يوافرررق عرررام  -83

أن يضرراعف المجتمررع المقررررة اللاعررة، فررين تجديررد الواليررة المتواعررل يؤكررد الحاجررة إلررى 
الرردولي جهررودل لمعافحررة مرراهرة متناميررة هرري االعتررداء الجنسرري علررى األطفرراي واسررت  لهم 
في الجرنسه وييرادة الردعم المقردم للواليرة أمرر ضرروري لضرمان المتابعرة الم ئمرة والتنفيرق 

 الفعاي للوالية خ ي السنوات المقالةه
عنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالته واألطفرراي هررم مررن أكثررر الفئررات درايررة بررأمور ت -82

أجل تتيح التعنولوجيرا الجديردة أمرام األطفراي عردداا ال يمحصرى مرن الفرر ، لعنهرا تنطروي 
أيضرررراا علررررى ملرررراطر وتهديرررردات جديرررردةه ومررررن بررررين السررررلوكات اإلجراميررررة الترررري تيسرررررها 
ه التعنولوجيررا الجديرردة نشررر المررواد المسرريئة لغطفرراي واسررت  لهم الجنسرري علررى الشرراعة
وعرر وةا علررى ذلررك، تيسررر تعنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت أشررعاالا جديرردة للسررلوكات 
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اإلجرامية، من قايل الاث الردفقي المااشرر ل عترداءات التري تقرع علرى األطفراي واسرتدراج 
 األطفاي على الشاعةه

 توعيات -باء 
ة، وتردعو فري تمسلم المقررة اللاعة بما أمحري مرن تقردم كايرر فري السرنوات األخيرر  -85

معافحررة جرررائم بيررع األطفرراي واسررت  ي األطفرراي الوقررت ذاتررى إلررى اتارراع نهررج شررمولي إياء 
التي تيسرها التعنولوجيا الجديدة معافحةا فعالةاه ويعني ذلك التشجيع على تصميم وتنفيق 
اسررتراتيجيات شرراملة لحمايررة األطفرراي قوامهررا التشررريعات المناسرراة، والعشررف واإلبرر غ، 

ة المجرمين، وإعادة تأهيل الضرحايا وإعرادة إدمراجهم، ووضرع بررامج وقايرة وحمايرة ومقاضا
 بمشاركة األطفاي، والمشاركة النشطة لقطاع الشركات التجارية، والتعاون الدولي الفعايه 

 ولهقا ال رض، توعي المقررة اللاعة باتلاذ اإلجراءات الواردة أدناله  -81
 على المستوى الوطني -1 

 و المقررة اللاعة جميع الدوي إلى القيام بما يلي:تدع -81
التصررديق علررى جميررع الصررعوي اإلقليميررة والدوليررة ذات الصررلة، وإنشرراء  )أ( 

أطررر عمررل قانونيررة واضررحة وشرراملة تراعرري التطررورات التعنولوجيررة بوسررائل منهررا علررى وجررى 
علررى  اللصررو  اعتمرراد قرروانين تحعررر جميررع أشررعاي بيررع األطفرراي واسررت  لهم الجنسرري

اإلنترنرررت، وتمجرررررم المررررواد المسررريئة لغطفرررراي واألفعرررراي المتصرررلة بيتاحررررة المررررواد المسرررريئة 
لغطفاي، كما تمجرم اإلغرواء ومشراهدة االعترداءات التري تقرع علرى أطفراي عرن طريرق الارث 
الدفقي المااشر على الشاعة، واإلع نرات المتصرلة بايرع األطفراي، وتيسرير ب راء األطفراي، 

 شاء وعيانة مواقع شاعية تروِّج لا اء األطفاي؛بما في ذلك إن
التحقررق مررن أن التشررريعات الوطنيررة ال تمجرررم األطفرراي ضررحايا االسررت  ي  )ب( 

 الجنسي واالعتداء الجنسي؛
دعم إنشاء وعيانة خطوط تقديم خدمات المسراعدة واللطروط السراخنة  )ج( 

 هم في الجنس؛لإلب غ عن حاالت االعتداء الجنسي على األطفاي واست  ل
ضمان وعروي األطفراي الميس رر إلرى آليرات تراعري خصوعريتهم مرن أجرل  )د( 

 التقاضي واإلب غ؛
اتلررراذ اإلجرررراءات ال يمررررة لضرررمان بنررراء قرررردرات المهنيرررين ذوي الصررررلة  )هر( 

وتزويررردهم بالتررردريب المتلصرررا مرررن أجرررل التعررررط علرررى جررررائم بيرررع األطفررراي واسرررت  ي 
رررر رها التعنولوجيررررا الجديرررردة والتصرررردي لهررررا وتعزيررررز تلررررك األطفرررراي فرررري الجررررنس الترررري تيس 

اإلجررراءات، والتشررجيع علررى انتهرراج نهررج يراعرري خصوعرريات األطفرراي لرردى التعرراطي مررع 
 األطفاي الضحايا؛
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ضمان تقديم ما يلزم من دعم ومشورة لمساعدة األطفاي القين يشراركون  )و( 
 ءات؛في اإلجراءات القضائية الجنائية في جميع مراحل اإلجرا

 ضرررمان وعررروي األطفررراي الضرررحايا إلرررى سرررايل ل نتصررراط، بمرررا فررري ذلرررك )ي( 
المسراعدة علرى جارر مرا لحرق بهرم مرن ضررر علرى نحرو فروري ومناسرب، باسرتلدام آليرات 

 التعويض الحعومي عند االقتضاء؛
إجررررررراء أبحررررررا  للتعرررررررط علررررررى األطفرررررراي ضررررررحايا االعتررررررداء الجنسرررررري  )ح( 

وعلرى الضرحايا الممعنرين لهررقل الجررائم ، مرع مراعرراة واالسرت  ي الجنسري علرى اإلنترنررت 
جميرررع أشرررعاي االسرررت  ي الجنسررري ونررروع جرررنس الضرررحايا والمجررررمين والفئرررات العمريرررة 

ينتمرررون إليهرررا، ب يرررة الحصررروي علرررى عرررورة شررراملة عرررن العررراهرة وعرررن الملررراطر التررري  التررري
 يواجهها األطفاي؛

 بهقل العاهرة؛ إنشاء نعام موثوق وموح د للمعلومات المتعلقة )ط( 
إشرررراي األطفررراي والشرررااب وتمعيرررنهم عرررن طريرررق اسرررتلدام التعنولوجيرررا  )ي( 

الجديدة ووسرائ  التواعرل االجتمراعي، وتشرجيعهم علرى تقاسرم األفعرار والمعرارط بشرأن 
السررلوكيات االسررت  لية وسررال إنهائهررا، وعلررى اإلبرر غ عررن أي سررلوي مشرراول، ومراعرراة مررا 

 ضع استراتيجيات الوقاية والحمايةهيقدمونى من اقتراحات في و 
 على المستوى الدولي -2 

ترردعو المقررررة اللاعررة المجتمررع الرردولي إلررى إعررداد اسررتجابة عالميررة منس ررقة، عررن  -88
 طريق اتلاذ اإلجراءات التالية:

إنشرراء إطررار قررانوني عررالمي شررامل لمنررع وحعررر بيررع األطفرراي واسررت  لهم  )أ( 
 فير الحماية لغطفاي؛الجنسي على شاعة اإلنترنت وتو 

تقاسرررم المعلومرررات المتصرررلة باألطفررراي الضرررحايا والمجررررمين وتحرررديثها،  )ب( 
والحصرررروي علررررى أدلررررة رقميررررة إلجررررراء تحقيقررررات فعالررررة ومقاضرررراة المجرررررمين والشرررراعات 

 اإلجرامية المسؤولين عن بيع األطفاي واست  لهم في الجنس؛
لميرررة للقضرررايا اإللعترونيرررة دعرررم التحالفرررات، مرررن قايرررل فرقرررة العمرررل العا )ج( 

والتحالف العالمي لمعافحة االست  ي الجنسي لغطفاي على اإلنترنت، مرن أجرل التعراون 
 الفعاي في التحقيقات وفي مقاضاة الشاعات اإلجرامية والمسؤولين عن تلك األفعاي؛

إنشراء فرقررة عمررل عالميرة دائمررة لتوحيررد الممارسرات واإلجررراءات وتقاسررم  )د( 
والنهرروض بالممارسررات السررليمة وتقررديم المسرراعدة إلررى الرردوي مررن أجررل وضررع اللارررات 

تشررررريعات وسياسررررات واسررررتراتيجيات وطنيررررة تهرررردط إلررررى معافحررررة االسررررت  ي الجنسرررري 
 لغطفاي على اإلنترنت معافحةا فعالةا؛
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إنشاء وعيانة قاعدة بيانات عالمية موح ردة للصرور المتعلقرة باالعترداءات  )هر( 
قع على األطفراي، مرع تقييرد نفراذ القطراع اللرا  إلرى تلرك القاعردة تيسريراا الجنسية التي ت

 للعشف عن السلوكات االست  لية والتعرط على هوية الضحايا والمجرمين؛
اإلع ن عن يوم دولي "من أجرل إنترنرت أكثرر أمانراا"، بوعرفى يومراا عالميراا  )و( 

ذلك إتاحة معلومرات عرن االسرت  ي إلذكاء الوعي بقضايا الس مة على اإلنترنت، بما في 
 الجنسي لغطفاي القي تيس رل التعنولوجيا الجديدة وعن سال معافحتىه

 فيما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشركات  -3 
المقررة اللاعة أهمية تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات التي تنش  فري  تؤكد -89

مررررة للمحترررروى وشررررركات االتصرررراالت مجرررراي تقررررديم خرررردمات اإلنترنررررت والشررررركات ال مقدِّ
والشركات الماليرة ووسرائ  اإلعر م مرن أجرل تعزيرز سر مة الطفرل علرى اإلنترنرته وتشرجع 
المقررررة اللاعررة قطرراع األعمرراي علررى تطرروير تطايقررات لغجهررزة المتنقلررة تسررمح لغطفرراي 

ايقررات برراإلب غ عررن حرراالت االعتررداء واالسررت  ي الجنسرريين، وعلررى كفالررة أن تلررك التط
 تيس ر االست  ي الجنسي لغطفايه ال

    


