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، بما في ذلك بغاء األطفال، واستغالل األطفال  ةاملعني ةالخاص ةمن املقرر املوجهة رسالة الالرد على 
ً
ببيع األطفال واستغاللهم جنسيا

 لهم جنس ياك تهعلى ان في املواد اإلباحية وغيرها من املواد املنطوية

مختلفة تعيش  جنسية 200 ، فهناكلوقت من الثورة الصناعية الرابعةلمجتمع العاملي في هذا ال مثال هي دولة اإلمارات العربية املتحدةإن 

متسامح ومنفتح، بأنه مجتمع املجتمع في دولة اإلمارات العربية املتحدة يتصف  من الشباب واألطفال. شريحة كبيرةمن ضمنها  على أرضها

 جهود وأنه يبذل
 
وقد أدى  الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني. في الجهات املعنيةمن قبل جميع وذلك ، لتمكين الشباب واألطفال ا

، بما في ذلك تنمية املجتمع والصحة السكان في مختلف القطاعاتمن  تلك الفئةذلك إلى تطوير العديد من البرامج الوطنية املوجهة نحو 

 والتعليم وحماية الطفل.

فرصة . كما أننا ننظر إليه كضد األطفال إلنهاء العنف واالستغالل ةعامليال الجهودمشاركة في باعتباره سرنا أن نجيب على هذا االستبيان ي  

دولة ية املتحدة اإلمارات العربدولة وباعتبار  املجتمع الدولي بخبراتنا وممارساتنا. مشاركة ها، باإلضافة إلىأولويات تحديدعكس جهودنا و نل

ية املتحدة اإلمارات العربحو أن تكون دولة ن ثمرة جهد متواصل تمثل في الواقع أدناهفإن اإلجابات ، تقترب من عامها الثامن واألربعين، وليدة

 واحدة من أكثر الدول أمان
 
 .2021، تمشيا مع رؤية اإلمارات في العالم ا

ا توضيح أن بيع األطفال ليس ظاهرة أو مشكلة كما  لوطنية ملكافحة اللجنة اورغم ذلك تقوم  دولة اإلمارات العربية املتحدة. فينود أيض 

  بإصداردولة، في الاالتجار بالبشر 
 
 رسميا

 
كما هو واضح االتجار بالبشر لدينا قوانين صارمة ضد إذ يوجد  ، هذا البيان.بشكل سنوي  تقريرا

 .في قانون مكافحة االتجار بالبشر وقانون حقوق الطفل وقانون العقوبات

اإلمارات العربية دولة وتتعامل معها واجهها جريمة تليس ، هو عبر اإلنترنتخاصة في االستغالل واالعتداء الجنس ي، إن التحدي املتمثل 

على األسئلة في سيجيب هذا التقرير  فإن محور تركيز الذ تطلب بذل جهود مماثلة ملكافحتها وإنهائها.تو مشكلة عاملية  وإنما هي، فقط املتحدة

  ي لألطفال بجميع أشكاله.سياق االستغالل الجنس 

، على األطفال مع االعتداء  اإلمارات العربية املتحدةال تتسامح دولة 
 
 ، ويؤيد الرأي العام هذا املبدأ.عليهميما االعتداء الجنس ي وال سمطلقا

 في تطوير وتطبيق اإلمارات العربية املتحدةوبكل فخٍر، لعبت دولة 
 
 لالستجابة الوطنية دورا

 
هي و للتحالف العاملي "نحن نحمي"،  نموذجا

 التحالف العاملي "نحن نحمي".  عضو دائم في مجلس إدارة

 واملواقف التي ينطلق منها السياق والوعي  .أ
 
 بيع األطفال واستغاللهم جنسيا

 التحديات واالتجاهات والتهديدات الناشئة التي تحدد 
 
 :نطاق ومدى بيع األطفال واستغاللهم جنسيا

 24إلى أكثر من يصل عددهم ، حيث تتمتع بنطاق واسع من املشتركين في شبكة اإلنترنت دولة اإلمارات العربية املتحدة فإنلتحديد السياق، 

د من هؤالء املستخدمين هم أطفال تقل العدي أكثر من جهاز واحد.الذين يستخدمون  مع وجود بعض األفراد 2018في عام مستخدم  مليون 

 عام 18أعمارهم عن 
 
 ، فإن معظم التهديدات املتعلقة باالستغالل الجنس ي لألطفال هي تهديدات عبر اإلنترنت.. لذلكا

واالختصاصيين املمارسين  الخبراء مجتمع ِقبل من القضايا املتعلق بهذه والسرد إحداث تحول في الخطاب في إحرازه تم الذي التقدم

 :بمفهومه األوسع

من القطاعين العام  وجهات أخرى  ةقادة الدولكل من كبار اجتمع  العربية املتحدة نهجا شامال ملعالجة هذه املشكلة.اتخذت دولة اإلمارات 

في السنوات  يتجلى هذا .غيير السرد املتعلق بهذه الجريمةت واملساعدة في االعتداء الجنس ي على األطفالو  اإلستغالل والخاص ملكافحة

م  ات إلى معالجة هذه املسألةحيث تمت دعوة الحكوم ،األخيرة
ُّ
، 2015"  املنعقدة في أبوظبي عام نحن نحمي"في قمة كيفية التصدي لها وتعل
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جرى التطرق كما . بشكل أكبر زيادة الوعي العامل اإلمارات العربية املتحدة على ذلك دولةل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليةوأكد 

، تحت عنوان كرامة الطفل في العالم الرقمي ألمن املجتمعاتأثناء استضافة تحالف األديان  2018لهذه املسألة مرة أخرى في شهر نوفمبر 

كومة من الح ى آخر  ةرئيسي مع شخصيات القواعد الشعبيةاجتمع كل من كبار القيادات الدينية والقيادات الدينية على صعيد  حيث

دولة اإلمارات  وتعمل وقطاع الصناعة، للتعرف على مسألة االعتداء الجنس ي وتقليل املحرمات املرتبطة بمعالجتها.واملنظمات الدولية 

 الوعي بهذه القضايا على الصعيدين الوطني والعاملي. برفعالعربية املتحدة باستمرار مع املجتمع الدولي فيما يتعلق 

مصطلح " مواد االعتداء الجنس ي وغيرها من الهيئات املعنية بحماية الطفل لهيئات القضائية واإنفاذ القانون  طون من أوسايستخدم ممثل

 على األطفال" باللغتين اإلنجليزية والعربية، وليس استغالل األطفال في املواد اإلباحية.

 على املستوى املحلي  بعض املمارسات الجيدة املتمثلة في زيادة الوعي العام والتوعية بشأن قضايا
ً
بيع األطفال واستغاللهم جنسيا

 : والوطني والعاملي

 على نموذج اإلستجابة الوطنية
 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ، فإن ت الدولة في تطويرهالذي أطلقته نحن _ نحمي والذي شارك بناءا

 
 
  تستخدم نهجا

 
بطرق والتطرق لها  الستغالل الجنس ي لألطفال عبر اإلنترنتا مسألةمن تناول جهات مختلفة  من خالل تمكين، وذلك شامال

البرنامج و  مركز وزارة الداخلية لحماية الطفلمباشرة وغير مباشرة. على سبيل املثال قامت كل من هيئة تنظيم االتصاالت ووزارة الداخلية و 

للتوعية بما في ذلك مقاطع  منشوراتة عد  بإعداد  التحقيق الجنائيإدارة سالمة الطفل في الشارقة وادارات و  الوطني للسعادة وجودة الحياة

 الفيديو والعروض التقديمية وورش العمل والرسوم املتحركة باللغتين العربية واإلنجليزية.

عددولة اإلمارات العربية املتحدة  فإن ،باإلضافة إلى ذلك
ُ
 :ن املؤسسات العاملية التاليةكل م في فعال عضو ت

 (VGT) ملكافحة استغالل األطفال عبر اإلنترنت العاملية االفتراضيةالقوة 

تتمثل الدول األعضاء في كل  مجموعة عمل دولية تعمل على تنسيق السياسات املتعلقة باملوضوع باإلضافة إلى إجراء عمليات دولية.وهي 

مركز حماية و  امللكية شرطة الخيالة الكندية( و HSIي )الوطنمديرية التحقيقات في مجال األمن و  إدارة الهجرة والجمارك األمريكيةمن: 

واإلنتربول واليوروبول ووزارة الداخلية في دولة االمارات العربية املتحدة، )في اململكة املتحدة(  الطفل من االستغالل ومخاطر اإلنترنت

( DNP) الشرطة الهولندية الوطنية( و KNPA) الكوريةوكالة الشرطة الوطنية و  شرطة نيوزيلندا( و AFP) الشرطة االتحادية االستراليةو 

وهناك . (PNP) الشرطة الوطنية الفلبينيةو  لشرطة الوطنية في كولومبيا( واCYCO) وحدة التنسيق السويسرية ملكافحة جرائم اإلنترنتو 

ا آخر من املجتمع املدني والقطاع الخاص. 19أيضا   مانةاأل و القوة العاملية االفتراضية رئاسة دولة اإلمارات العربية املتحدة  تتولى عضو 

  .2018-2015 عام من العامة للقوة

 ( WPGA) ألطفال عبر االنترنتالجنس ي لستغالل اال ملكافحة  "نحن نحمي"لتحالف العاملي ا

وهو  لألطفال عبر اإلنترنت.االستغالل الجنس ي على  للقضاءحركة دولية مكرسة للعمل الوطني والعاملي "نحن نحمي" هو لتحالف العاملي ا

مبادرة نحن نحمي التي بقيادة وزارة العدل األمريكية ومفوضية االتحاد األوروبي و  لتحالف العاملي، وهما: ايجمع بين مبادرتين رئيسيتين

 التحالف العامليفي دولة عضو  90حيث يوجد بالفعل ، هذه املبادرة املدمجة الجديدة لها امتداد غير مسبوق اململكة املتحدة.  في عقدت

ت ؤسسامن م (17) عدد، و ء في صناعة التكنولوجيا العامليةمن أكبر األسما (20) عدد، و لى جانب املنظمات الدولية الكبرى ، إنحن نحمي

 امليشتمل  املجتمع املدني الرائدة.
 
، ويتضمن خمسة مقاعد دائمة ،املجتمع املدني والصناعة بين تتراوحعلى العديد من املقاعد،  جلس حاليا

 التحالف العاملي نحن نحمي.  : اململكة املتحدة واإلمارات العربية املتحدة واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة ومؤسسوهم

 ( IAFSC) تحالف األديان ألمن املجتمعات

قضايا مثل االعتداء الجنس ي على األطفال، المن العمل من أجل سالمة وأمن مجتمعاتنا، ومعالجة  القيادات الدينيةتم تأسيسه لتمكين 

إلى تسهيل بناء الجسور بين األديان واملنظمات غير  تحالف األديان ألمن املجتمعاتيهدف  ، إلخ.، واالتجار بالبشرراديكاليةوالتطرف وال
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 القواعد، سواء على املستوى املؤسس ي أو على مستوى القيادات الدينيةأهمية تمكين يعي و  الحكومية والخبراء في مختلف املجاالت.

 في سالمة املجتمع.وفعال م للعب دور نشط حشدهاملعرفة و بالشعبية، 

 

 ديانات (7)دولة، يمثلون  (30)من  فعاليةما قبل العمل في ورش  القيادات الدينيةمن  (270)في العام املاض ي، وصل التحالف إلى أكثر من 

كرامة تحت عنوان  "تحالف األديان ألمن املجتمعات" ملتقىأول إنعقاد أدى ذلك إلى  رئيسية حول موضوع االستغالل الجنس ي لألطفال.

ا من أكثر من  (450)الطفل في العالم الرقمي في أبوظبي، والذي حضره أكثر من 
 
 دولة. 50مشارك

 صندوق إنهاء العنف ضد األطفال

على وجه  في تسريع العمل في ثالثة مجاالت ذات أولويةاملتمثل الشراكة عزز هدف م املالي للبرامج واألنشطة التي تالدع يقدم الصندوق 

وأعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة أنها ستصبح  ،حتى اآلنفقط دولة رائدة  (26حاليا ) صندوق إنهاء العنف ضد األطفال التحديد. يضم

تدعم مجاالت األولوية أهداف التنمية املستدامة  .2018السويد في فبراير التي ستعقد ب ((Solutions Summit الحلول  دولة رائدة خالل قمة

 ذات صلة مباشرة بهذه الوالية.والتي تعد لألمم املتحدة،  (8)و  (16)

 هديدات الحالية: التحديات والت

وحقهم حق األطفال في الحرية و بين التوازن مسألة تحقيق تشمل التحديات في سياق اإلستغالل الجنس ي لألطفال عبر اإلنترنت، 

 لطبيعة، كما ذكر أعالهو  واأللعاب عبر اإلنترنت.التواصل اإلجتماعي  صاتمنفي استخدام  ونهالوقت الذي يقضالخصوصية أثناء ب
 
 ونظرا

اإلنترنت من  عبرمراعاة حقوق األطفال مسألة اعدة في معالجة تم تصميم برنامج وطني للمسفقد ، الدولةشباب في من الالتركيبة السكانية 

واالستغالل  لإلستدراجهناك زيادة في تعرض األطفال أن أجل مواجهة هذه التهديدات الناشئة. تظهر اإلحصاءات والدراسات الدولية 

أجهزة األلعاب وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واألجهزة  عن طريقاأللعاب عبر اإلنترنت منصات التواصل اإلجتماعي و الجنس ي من خالل 

 اللوحية.

 لألطفال الجنس ي واالستغالل البيع على والطلب الجذرية واألسباب الخطر عوامل .ب

 التدريب والتوعية: إلى جانبملعالجة األسباب  املتاحة األدوات

، إذ ال يمكن لجهات للعملوإقامة شراكات  شموليةاتباع نهج أكثر باإلمارات العربية املتحدة دولة تؤمن 
 
التصدي لإلعتداء إنفاذ القانون  معا

  الهيئاتتعمل ا. بمفرده الجنس ي
 
   ملشكلة ومعالجتها:لهذه ا لتصدياإلمارات العربية املتحدة لدولة في جوانب مختلفة ة من عد   التالية معا

 /قوات الشرطة/مركز حماية الطفلوزارة الداخلية 

  العدلوزارة 

 وزارة التربية والتعليم 

 وزارة تنمية املجتمع 

  البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة 

 املجلس األعلى لألمومة والطفولة 

 هيئة تنظيم االتصاالت 

 أقدر  

 اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة( 

 الشركات القانونية ومكاتب املحاماة 

  العربية  –مؤسسة أي س ي دي أل (ICDL Arabia) 



 

4 
 

 إدارة سالمة الطفل بالشارقة 

 اتصاالت شركة (Etisalat) 

 ( شركة دوDu) 

 مؤسسة التنمية األسرية 

جمعية االمارات للحماية من مخاطر يوجد بها جمعية االمارات لحماية الطفل و  دولة االمارات العربية املتحدةفي كما نود االشارة بأن 

  االنترنت. 

خوادم ، حيث تقوم بتوفير تدابير وقائيةإتخاذ خدمات اإلنترنت في اإلمارات العربية املتحدة في  ياالتصاالت ومزودتشارك هيئة تنظيم كما 

حماية ل االتحاديةوحظر الوصول إلى مواقع الويب التي تستضيف محتوى غير قانوني. وهذا يتماش ى مع القوانين  (proxiesبروكس ي )

 ، فقد كانت مبادرات من قبل القطاعين العام والخاص. هارات السالمة على اإلنترنتمل ةفيالصي أما بالنسبة للمخيمات األطفال.

  (20)تم تنظيم ورشة عمل املختبر اإلبداعي بحضور ومشاركة حوالي فقد ، فيما يتعلق بمشاركة األطفال
 
حكومية وخاصة  وهيئات طفال

مدخالت األطفال من املختبر لبناء مبادرات ملواجهة التحديات في العالم  تم استخدامحيث  اإلنترنت. عبراملخاطر والتحديات  بحثأخرى ل

 .الرقمي

 وأسباب واستغاللهم األطفال لبيع الجذرية األسباب هي ما
 
 على ذلك؟ الطلب جنسيا

ن ذلك ألغراض تعليمية أو ترفيهية، فاألطفال يقضون ، سواء كافي هذا العصر ، وال يستثنى األطفال من االنخراطفي عصر رقمينعيش نحن 

لالستغالل واالعتداء الجنس ي من قبل  عرضةأكثر  هم ال الذين ال يخضعون إلشراف مستمراألطفإن ال محالة.  على اإلنترنت وقت أطول 

 .حول العالم األفراد الذين لديهم اهتمام جنس ي باألطفال

خارج دولة  واملتواجدينيمكن ألولئك الذين لديهم اهتمام جنس ي باألطفال ، فإنه عاب عبر اإلنترنتواألل التواصل االجتماعيلكل من منصات 

وهناك  ، مثل مثل االتصال الصوتي والدردشة.االتصال وسائلمن خالل العديد من اإلمارات العربية املتحدة الوصول بسهولة إلى األطفال 

هذا األمر يسمح بحدوث استدراج، خاصة عندما يتم تقديم وعود . داخل األلعابوالدردشة حظر االتصال التي ال تسمح ب بعض األلعاب

سمعة بأن املستدرج جدير بالثقة وأنه يفي بالوعود، مثل الوعود الكاذبة أو حقيقية للطفل، وقد أدت مثل هذه الحاالت إلى بناء الثقة و 

  بتقديم إكسسوارات وملحقات لأللعاب.

  تسمح للفرد بتسجيل حساب دون التحقق من هويته. التواصل االجتماعي واأللعابمنصات  التحدي اآلخر هو أن

 .واإليذاءلتهديدات االبتزاز  انصياعهم، زاد كلما ترك األطفال دون إشراف

 :املتبقية والعقبات التحديات

 قيد التنفيذ: 
 
  إن التحديات التالية ال تزال أعماال

 آباؤهم والبالغون اآلخرون بها إلنترنت تفوق السرعة التي يتعلمعن ا السرعة التي يتعلم بها األطفال. 

  إلى الجانب الرقمي للجريمة، فقد ال تكون هناك 
 
مدى خطورة ب اإلملاملإلعتداء، وبالتالي يؤدي إلى عدم  عالمات جسدية مرئيةنظرا

عبر اإلنترنت، ومدى متاحة مواد االعتداء الجنس ي على األطفال تكون إلى أي مدى يمكن أن يكون الضرر دائم عندما و  الجريمة

 ضحية لالعتداء الجنس ي، سواء عبر اإلنترنت أو دون االتصال باإلنترنت. الوقوعسهولة 

  
 
مثل ميزات تحديد ، يث توجد بيانات مخفية في املحتوى ، حلألجهزة التي نستخدمها عالية املستوى لطبيعة التكنولوجية ل نظرا

 . عبر اإلنترنت بمدى املعلومات التي تمت مشاركتهامعرفة  عدمهناك فإن ، في الصور  املوقع

 ا للسرعة العالية التي تتفاقم ب أصحاب املصلحة اآلخرين يواجهون غيرهم من والصناعة و  جهات إنفاذ القانون ، فإن ها املشكلةنظر 

 . الجديدة الناشئة للمشكالتحلول إيجاد تحديات في مواكبة 
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  نظر 
 
 ة املتحدة وبيئة متعددة الثقافات، قد ال يبذل بعض السكان جهودلوجود جنسيات متعددة في دولة اإلمارات العربي ا

 
للتعرف  ا

 في الدولة.  على القانون بسبب خططهم للبقاء لفترة قصيرة من الوقت

  ا  تمنح حقوقأنظمة قانونية ال خلفية ، قد يأتي الكثيرون من في التركيبة السكانية للتنوعنظر 
 
املصدر عند  بإبقاء الهوية مجهولة ا

 )بموجب قانون حقوق الطفل، املادة اإلمارات العربية املتحدة دولة ، ومن ثم االفتراض بأن بالغتقديم 
 
، يحق 44ال تمنحها أيضا

 ملقدم البالغ أن يبقى مجهول الهوية(.

 :للحدود العابرة واالبتكارات لوجياتالتكنو  سياق في الجنس ي واالستغالل للبيع األطفال قابلية تعرض .ت

 : بما في ذلك سياق الحالة االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجيا -الجنس ي  لالستغالل األطفال قابلية تعرض حول  املتاحة األدلة

ا أطول عبر اإلنترنت معرضون للضعف واملخاطر. األدلةتشير  أما بالنسبة للحالة االجتماعية  إلى أن األطفال الذين يقضون وقت 

 . إلظهار أن بعض األطفال معرضون بشكل خاص للخطر أكثر من غيرهمدليل معين هناك ال يوجد ، فواالقتصادية

 :تماعيةجال جموعات ااإلعاقة/امل /جنسالفئات العمرية/ال -على وجه الخصوص الستغاللا لخطر عرضةاألطفال األكثر  فئاتما هي 

 لإلعتداءيمكن أن يصبحا ضحايا   الجنسينألننا ندرك أن كال ،اإلمارات العربية املتحدة بين برامجها على أساس الجنسال تفرق دولة 

، هناك اتجاه في عصر التكنولوجيا الرقمية هذا. 2021-2017بإستراتيجية املجلس األعلى لألمومة والطفولة جاء ذلك استرشادا   الجنس ي.

، وبالتالي فإن التعليم والترفيه كالهما رقميفقد أصبح متزايد نحو التركيز بشكل كبير على التعلم واالتصال الرقمي. 
 
زيادة استخدام أجهزة ا

 بشكل أكبر فال، يعرض األطوالترفيه والتثقيفية إلى البوابات التعليميةالكمبيوتر املحمولة واألجهزة اللوحية واألجهزة الذكية للوصول 

 ملخاطر اإلنترنت.

 لذلك، فإن 
 
هم األكثر عرضة للخطر ويتعرضون لالستغالل  ،، من الذكور واإلناثسنة 14-7األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين نظرا

عبر لعاب بما فيها األ ،االستخدام املتزايد للتكنولوجيا في جميع تفاعالت الحياة اليومية ويرجع ذلك إلى. الجنس ي عبر اإلنترنتواإلعتداء 

  اإلنترنت والتفاعالت عبر منصات التواصل االجتماعي.

يشجعون األطفال  إذ أنهمهناك زيادة في اإلعجاب بمشاهير األلعاب الدولية على منصات التواصل االجتماعي، فإن باإلضافة إلى ذلك، 

امليول الجنسية تجاه  لألشخاص ذوي ويحثونهم على شراء األلعاب وتنزيلها إلى جانب امللحقات األخرى املتعلقة باللعبة. وهذا يخلق منبرا 

وغيرها  سطحواأل واألسلحة  األزياءالجنس ي، وذلك باستخدام واإلعتداء الستغالل وابتزاز األطفال ألغراض االستغالل حول العالم  األطفال

  األطفال. إلستدراجمن امللحقات املتوفرة لأللعاب 

  "نحن نحمي" تحالف العامليالالعاملية االفتراضية و  كالقوةشجعت هذه االتجاهات على تطوير شراكات دولية استراتيجية، 
 
لطابع  نظرا

 دوليا. االتي تتطلب تعاونو  الجريمة العابر للحدود

 والوطنية:  واإلقليمية العاملية التشريعية األطر في املحرز  التقدم .ث

 اياضحال فئاتبالجريمة األطفال بوصفهم  الخاصة، حددت جميع القوانين املوضوعة 1971رات العربية املتحدة في عام دولة اإلما قياممنذ 

 ظلت، إال أن الحكومة القوانين الوطنيةن في العديد من على الرغم من أن الجرائم ضد األطفال قد تم تناولها منذ ذلك الحيو  ذات أولوية.

الذي يجرم  االتحادي، تم سن قانون العقوبات في الواقع تشعر بأنه يجب أن يكون هناك قانون محدد مخصص لضمان حقوق الطفل.

 قبل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.أي ، 1987ك االعتداء الجنس ي، في عام ، بما في ذلالعنف ضد األطفال
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واللوائح الصادرة في  عمله مع إطار، 2016 شامل لحقوق الطفلالوطني القانون الالرئيس ي سن املحرز نوات األخيرة، شمل التقدم في الس

( هو قانون وديمةقانون حقوق الطفل )إن  .على البروتوكول اإلضافي التفاقية حقوق الطفل كما هو موضح أدناه، واملصادقة 2018عام 

 تملكه العديد من الدول األخرى.ال و  من نوعه فريد

ى ، حيث تجر 2012جرائم اإلنترنت املرتكبة ضد األطفال في قوانين الجرائم اإللكترونية لعام قوانين  إدراج فقد جرى باإلضافة إلى ذلك، 

  على األطفالمواد االعتداء الجنس ي خدمات اإلنترنت اإلبالغ عن  ومزودياالتصاالت  هيئاتيجب على  بعقوبات صارمة. مقاضاتها
 
 أيضا

 حسب قانون حقوق الطفل.

السالمة معايير التطورات و مجال تقوم دولة اإلمارات العربية املتحدة بمراجعة تشريعاتها من أجل الحفاظ على أفضل املعايير الدولية في 

 على األطفال بشكل مستمرالتقنيات التي تؤثر على املجتمع و الخاصة بواملخاطر 
 
 .تشكل خطرا

 األطفال: على الجنس ي لإلعتداء املطلقوالتي تجسد عدم التسامح  ذات الصلة واملوادالتشريعات بفيما يلي قائمة  
 

 القوانين الدولية:

 اتفاقيات األمم املتحدة. 

  (. 2010)جرت املصادقة عليه عام  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية 

 (.2007)جرت املصادقة عليه عام  عبر الوطنية وبروتوكوالتها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة 

 (.1974)انضمت إليها في عام  التمييز العنصري  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

 (.1997لطفل )انضمت إليها في عام اتفاقية حقوق ا 

  األطفال في البغاء وفي املواد االباحية البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل

 . (2016)انضمت إليها في عام 

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

  (.2001إتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال )قامت باملصادقة عليها في عام 

  (1998اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام أو العمل )قامت باملصادقة عليها في عام 

 اإلتحادية في دولة اإلمارات العربية املتحدةالقوانين 

حيث ينص على أن التعليم إلزامي في املراحل االبتدائية ومجاني في  –بشأن التعليم اإللزامي  1972لسنة  11القانون االتحادي رقم  •

 جميع املراحل للمواطنين في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 القوانين التي تحكم األطفال الذين ارتكبوا جرائم.  -بشأن األحداث الجانحين واملشردين  1976( لسنة 9القانون االتحادي رقم ) •

 التشريعات التي تحدد جميع األفعال اإلجرامية وعقوباتها. -بإصدار قانون العقوبات  1987( لسنة 3القانون االتحادي رقم ) •

القوانين التي تحكم جميع الجرائم املتعلقة باالتجار  -لبشر بشأن مكافحة جرائم اإلتجار با 2006 لسنة (51قانون اتحادي رقم ) •

 باألشخاص. 

التشريعات التي تحكم جميع األفعال اإلجرامية املتعلقة  -بشأن مكافحة الجرائم اإللكترونية  2012( لسنة 5قانون اتحادي رقم ) •

 بتقنية املعلومات واإلنترنت مع فرض غرامات باهظة. 

 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة". 2016( لسنة 3القانون االتحادي رقم ) •

 .م تقنية املعلوماتئمكافحة جرابشأن  2018( لسنة 2مرسوم بقانون اتحادي رقم ) •

 .بإصدار قانون العقوبات 2018لسنة  24بقانون اتحادي رقم  املرسوم •

 الطفل(من اللوائح الداخلية لقانون وديمة )قانون حقوق  2018لسنة ( 53) املرسوم رقم •
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 ذات صلة من قانون وديمة:فيما يلي مواد 

 29املادة 

يجب على شركات االتصاالت ومزودي خدمات شبكة املعلومات اإللكترونية إبالغ السلطات املختصة أو الجهات املعنية عن أية مواد 

املعلومات والبيانات الضرورية عن األشخاص أو إلباحية األطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة املعلومات اإللكترونية باإلضافة إلى تقديم 

 الجهات أو املواقع التي تتداول هذه املواد أو تعمد إلى التغرير باألطفال.

 37املادة 

 تحظر األفعال التالية:

 .استخدام طفل أو استغالله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية .أ

 ملواد إباحية بأية وسيلة.إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول األطفال  .ب

 حيازة مواد إباحية األطفال بغض النظر عن نية التوزيع. .ت

تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية األطفال عن طريق شبكة املعلومات اإللكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل االتصال أو  .ث

 .تقنية املعلومات

لطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية األطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة ا .ج

 بذلك أو مساعدته في أي من هذه األفعال.

 بتعريضه أو تهيئته ألعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير  .ح
 
 جنسيا

 
استغالل الطفل استغالال

 مباشرة.

 العقوبات

 64: املادة ة"يمحقوق الطفل "ود قانـون 

أو  مليون درهم( 1,000,000) تزيد على (مائــة ألف درهم وال100,000) عــن تقل ال التي رامةوبالغتقل عن سته أشهر  اليعاقب بالحبس مدة 

  .من هذا القانون ( 29أحكام املادة )كل من خالف  تينالعقوب نبإحدى هاتي

 تكون االتصاالت باإلبالغ عن مواد االعتداء الجنس ي على األطفال عبر اإلنترنت، فسوف  هيئات في حال عدم قيام
 
ما  عن دفع مسؤولة أيضا

 .  درهم 1000,000و  100,000يتراوح بين 

 65املادة 

يعاقب . القانون من هذا  (37)دة املا(من 1،2،5،6)تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود  يعاقب بالسجن مدة ال

استغالل كل من قام بسنوات كحد أدنى  10يعاقب بالسجن ملدة االستغالل الجنس ي لألطفال، و  تصوير وأ كل من قام بإنتاج أو نشر

 مشاركة األطفال.أو ساهم في 

 66املادة 

أربعمائــة ألف درهــم  (400,000)تزيــد علــى  درهــم والمائــة ألــف  (100,000) تقل عن بالغرامة التــي الو تقل عن ســنة  اليعاقــب بالحبــس مــده 

على يعاقــب . من هذا القانون  (37)ة ملادمن ا (4،3)أو البندين  (26املادة )أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن خالــف أي حكــم مــن أحكام 

 بالغرامة التــي الو تقل عن ســنة  البالحبــس مــده  املعلومات اإللكترونيةتنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية األطفال عن طريق شبكة 

 . أربعمائــة ألف درهــم (400,000)تزيــد علــى  مائــة ألــف درهــم وال (100,000) تقل عن

 املعلوماتقانـون مكافـحـة جرائـم تقنيـة 

 :ملخص للقوانين ذات الصلةفيما يلي 
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واد االعتداء الجنس ي مل الكترونيع موق مسؤول عن إدارةدرهم إماراتي كل  500.000-250.000لغ الحبس و/أو الغرامة بمبيعاقب ب :17املادة 

 150.000-50.000أو حفظها أو إذا جرى تصميم محتوى مشابه لإلغرار باألحداث بالحبس ملدة عام واحد وبالغرامة بمبلغ  على األطفال

 درهم. 

  حازمن كل  درهم 1.000.000 – 150.000أشهر وغرامة قدرها  6ملدة ال تقل عن الحبس يعاقب ب :18املادة 
ً
 حداثاأل مواد إباحية  عمدا

غــوى آخــر على ارتــكاب الدعــارة أو الفجور أو أأو  كل من حرض درهم 1.000.000 – 250.000 وغرامة قدرهاالحبس يعاقب ب :19املادة 

 . ســاعد على ذلك

 جني عليه ملجــاوز مليون درهــم إذا كان ات الالتــي  تقل عن خمس سنوات والغرامة ال ملدةتكون العقوبة الســجن باإلضافة إلى ذلك، 
 
 .طفال

على  إلى أي  حد  تعالج هذه األطر أو تراعي بشكل كاف التحديات التي تفرضها التدفقات املالية عبر الوطنية التي تمر عبر اإلنترنت وآثارها

 :العقاباملساءلة والتصدي لإلفالت من 

الدور الخاص املمنوح لألفراد الذين سيكون واجبهم الوحيد هو الحفاظ  هي التطورات األخرى في القوانين الوطنية ملواجهة التحديات من

تقوم والذي  هو الشخص املرخص له أخصائي حماية الطفل، سيكون بقانون حقوق الطفل (1)في املادة  جاءكما ف. على حقوق األطفال

 ولوائحه الداخلية: وديمةفي قانون  وسعالدور بشكل أ حوضي تعينه للحفاظ على حقوق الطفل وحمايتها.الحكومة ب

 40املادة 

 :يؤدي اختصاص ي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص باآلتي

فيها أن صحة الطفل وسالمته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية مهددة أو  التدخل الوقائي في جميع الحاالت التي يتبين .1

 .معرضة للخطر

 .( من هذا القانون 33التدخل العالجي في جميع حاالت االعتداء، واالستغالل، واإلهمال وكافة الحاالت املنصوص عليها باملادة ) .2

 41املادة 

 ة:عمله الصالحيات اآلتي الختصاص ي حماية الطفل عند القيام بمهام

 .جمع االستدالالت حول الوقائع موضوع البالغ وحضور جلسات التحقيق واملحاكمة إن اقتض ى األمر .1

 من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت  .2
 
الدخول بمفرده أو مصطحبا

 .صفته

 .املالئمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون اتخاذ التدابير الوقائية  .3

 االستعانة باألبحاث االجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل. .4

الحد األدنى وكذلك حماية  لطفل إلىليذاء اإل معاودة تقليل املقابالت وتسجيلها من أجل تتم مراقبة س: لألطفال مواتية غرف مقابالت

 .الشخص الذي يجري املقابلة مع الطفل

في تصميم الغرفة، مع مراعاة  مع أفضل املعايير الدوليةألطفال ضحايا الجريمة، لبيئة مريحة  توفر غرف إجراء املقابالت املؤاتية لألطفال

 األثاث والجدران واأللوان ومعدات التسجيل.

 حماية الطفل الذي يجري املقابلة. ملوظفزيد من اإلرشادات امل لتقديموميكروفون  بمرآة ثنائية االتجاهستكون هناك غرفة مراقبة مرفقة 

 يمكن قبول املقابالت املسجلة في املحكمة كدليل.

 :استراتيجيات جديدة ومبتكرة ملنع بيع األطفال واستغاللهم الجنس ي وحمايتهم على نحو فعال .ج

)الدول واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وصناع  املعقدة الظاهرة لهذه العاملية املتعددين املصلحة أصحاب استجابة مالءمة مدى ام

 :القرار على الصعيدين املحلي والدولي وآليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص(

الستجابة الوطنية للتحالف العاملي "نحن نحمي" انموذج شاملة وتتبع إستراتيجية العربية املتحدة اإلمارات دولة في املتبعة اإلستراتيجية  تعد

 مع الهيئات والجهاتتعمل العديد من  وقدراتها. في ممكناتها
 
شاملة الخدمات واللتقديم الدعم أثناء التحقيق واملقاضاة والرعاية الالحقة  ا
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 جهد أن يكون بضرورة نحن ندرك  ل ودعم الضحايا.لجميع املراح
 
  تحاديةة االيالحكوم الهيئاتمن  ،دوليالوطني و على املستوى ال ا

 
 إلىوصوال

 تتضافر مع أن املدنياملنظمات الدولية ومنظمات املجتمع كما ينبغي على ، مستوى اإلمارة املحليةعلى  الهيئات
 
وهو  ذاته هدفلتحقيق ال ا

وقوع املزيد ومنع  ومواصلة تطوير طرق مبتكرة لحمايتهم يذاءاملزيد من اإل وقوع رفع الوعي العام من أجل الحفاظ على سالمة أطفالنا ومنع 

 . من اإليذاء

 :ما يلي تشتمل استجابة أصحاب املصلحة املتعددين على، كما هو موضح أدناه

 ركز وزارة الداخلية لحماية الطفلم 

  لألمومة والطفولةاملجلس األعلى 

 وزارة العدل 

  شرطةفي الإدارات مراكز الدعم االجتماعي 

  الشرطةفي إدارة حقوق اإلنسان 

 الشرطة املجتمعية 

 وحدات حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم 

 وحدات حماية الطفل التابعة لوزارة الصحة 

  مركز حماية الطفل -وزارة تنمية املجتمع 

 وجودة الحياة ةالبرنامج الوطني للسعاد  

 وحدات حماية الطفل في النوادي الرياضية واالجتماعية 

 رعاية النساءمؤسسة دبي ل تأسست ( واألطفالDFWAC ) لتوفير خدمات الحماية والدعم الفوري للنساء واألطفال في  2007عام

 اءة معاملة األطفال واالتجار بهماإلمارات ضد العنف املنزلي وإسدولة 

 ( إيواءEWAA )– أبوظبي 

 مأوى لضحايا االتجار بالبشر 

 الشارقة - الخدمات اإلجتماعية دائرة 

 تشرد والقضايا االجتماعية إطار حكومة الشارقة، تتعامل إدارة مركز الدعم االجتماعي مع حاالت إساءة معاملة األطفال وال ضمن

 األخرى 

 رأس الخيمة في النساء واألطفال إليواء» نأما«مركز 

  مركز حماية الطفل، املجتمع بدبيهيئة تنمية 

 إدارة سالمة الطفل في الشارقة 

 مؤسسة التنمية األسرية 

  أقدرAQDAR)) 

 اليونيسيف( منظمة األمم املتحدة للطفولة( 

 الشركات القانونية ومكاتب املحاماة 

  العربية  –مؤسسة أي س ي دي أل (ICDL Arabia) 

 اتصاالت شركة (Etisalat) 

 ( شركة دوDu) 

 حماية الطفلبالوعي 
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، بتدريب الدولةت املدرسية والوزارات األخرى في جميع أنحاء هيئا، بالشراكة مع الحماية الطفلل وزارة الداخلية ، قام مركز2014منذ عام 

، في مجال التوعية بحماية األطفال املدارس مدراءارين و ستشاملعلمين و املو  ضينمر ، من املمن موظفي املدارس( موظف 2000)أكثر من 

والتحرش وشملت املبادرات األخرى حمالت لرفع مستوى الوعي بشأن االعتداء . اإلبالغاإلمارات العربية املتحدة وطرق دولة وقوانين 

 مدرسة. (24)سنة في أكثر من  12-6طالب تتراوح أعمارهم بين  )3150( استهدفت، الجنس ي

عقد جلسات التوعية بشكل مس
ُ
 :ليةتمر للمجموعات املستهدفة التات

  فما فوق(.  14، 13-10،  9-5األطفال )الفئات العمرية 

 ( يناملدارس واملعلمين واملستشارين واملمرض مدراءاملهنيين )وموظفي النادي الرياض ي 

  ومقدمي الرعاية أولياء األمور 

 القيادات الدينية 
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 تشمل املواضيع على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:

 إفراط املشاركة 

   اإلنترنتالتنمر عبر 

 اإلستدراج عبر اإلنترنت 

  وقت( تعرض األطفال للشاشات املختلفةScreen Time.سواء شاشة التلفاز أو الكومبيوتر أو الهاتف الجوال ) 

 األخالقيات والقيم الرقمية 

 البصمة الرقمية 

 شبكات التواصل االجتماعي 

 االنترنت برواالستغالل الجنس ي ع االعتداء 

 سبيل املثال ال الحصر ما يلي:تشمل املواضيع على 

 إفراط املشاركة 

  التنمر عبر اإلنترنت 

 اإلستدراج عبر اإلنترنت 

  وقت( تعرض األطفال للشاشات املختلفةScreen Timeسواء شاشة التلفاز أو الكومبيوتر أو الهاتف الجوال ). 

 األخالقيات والقيم الرقمية 

 البصمة الرقمية 

 شبكات التواصل االجتماعي 

 االنترنت  برواالستغالل الجنس ي ع االعتداء 

 مواد االعتداء الجنس ي على األطفال 

 املواد التي يتم إنتاجها بواسطة الحواسيب 

  تحتوي على صور جنسية موحية أو استفزازية أو صريحةالتي رقمية النصية الرسائل الإرسال. 

 اإلستدراج 

 البث املباشر ( ألطفال يتعرضون لإلعتداء الجنس يlive distant child abuse) 

 البتزاز الجنس يا 

 اإلعتداء الجنس ي 

 القوانين ذات الصلة 

 اإلبالغ 

الجمهور املخاطر على اإلنترنت لألطفال باستخدام دراسات حالة محلية نوعية و لغة مناسبة للفئات العمرية تتم معالجة جميع الجلسات في 

 ودولية حقيقية.

 املخاطر التي يتعرض لها األطفال عبر اإلنترنت باستخدام دراسات حالة محلية ودولية حقيقيةالتي تدور حول  الجلساتيتم شرح جميع 

 تشرح املخاطر ودراسات الحالة للفئات العمريةتتضمن الجلسات مقاطع فيديو مناسبة . الجمهور نوعية و ولغة مناسبة للفئات العمرية 

 .وتوضحها

 ؟بفعالية األطفال لحماية الحالية واالستراتيجيات النظم كفاية مدى ما
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 ،حماية الطفللمركز وزارة الداخلية  والتي تدعى، حماية الطفلاتحادية لتطورت النظم الحالية بشكل كبير منذ إنشاء هيئة تنظيمية لقد 

املتحدة أنه ال يزال هناك اإلمارات العربية دولة تدرك "نحن نحمي". االستجابة الوطنية للتحالف العاملي  نموذج وأكثر من ذلك منذ تطبيق

 الكثير من العمل الذي يتعين القيام به و 
 
، على الرغم من التحديات العديد من مجاالت التحسين، ومع ذلك، فهي تتحسن باستمرارأيضا

 التكنولوجيا والصناعة. قطاعي من قبلالتعاون  وغياب

 :، وهمالحماية األطفالجرى وضعهما إستراتيجيتين هناك 

األطفال ذوي حقوق وتنمية  لتعزيزاستراتيجية على أهداف استراتيجية و  (5)تحتوي على ، حيث 2021-2017األمومة والطفولة  استراتيجية

 أهداف استراتيجية. (3) تشتمل على ، والتي2021-2017اإلعاقة 

 هناك و جلس من عدة قطاعات مسؤولين عن تنفيذ هذه االستراتيجيات. املأعضاء  يعد، املجلس األعلى لألمومة والطفولة تحت قيادة
 
أيضا

 حماية الطفل. نحودليل على اتباع نهج شامل 

 حدة أيضدولة اإلمارات العربية املت كما يوجد لدى
 
 :األطفال وإهمالهم إدعاءات اإلعتداء علىمشروع سياسة وطنية ملنع ومعالجة  ا

 لـ: التوجيهات اإلرشاديةحدد الحد األدنى من تحيث 

 اإلعتداء. اإلهمال أو إدعاءات باألطفال والشباب على  املعنيينجميع أصحاب املصلحة استجابات من  .1

 .اإلنترنت عبرتضمن املخاطر والتهديدات ت .2

 أخذ في االعتبار التحقيق والتدخل والحماية.ت .3

 .وقدراتهم األطفال ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهمخيارات ملبادرات دعم األسرة للحفاظ على سالمة ال تبحث في .4

 . كمكون أساس ي متعددة ئاتيجهات وه الشراكات بين وتدرس ستكشفت .5

  هل توجد آليات شكاوى يتسنى للضحايا وممثليهم الوصول إليها بشكل كاٍف؟

 دول واملشورة بشكل مناسب عند مقارنتها بسكان ال، تغطي القنوات التالية للشكاوى واإلبالغ (9،442،000)بالنسبة لعدد السكان البالغ 

والخطوط الساخنة وآليات تقديم الشكاوى الهاتفية العديد من خطوط املساعدة  الدولةفي  يتوفر األخرى والخدمات التي يقدمونها.

من خالل املوقع اإللكتروني أو  اإلتحاديحماية الطفل على املستوى وزارة الداخلية ليمكن توجيه الشكاوى إلى مركز إذ  لضحايا الجريمة.

 أيض كما يمكن .60052555على الرقم  شكاوى مباشرة إلى وزارة الداخلية لتسجيلالبريد اإللكتروني 
 
وزارات التقديم شكاوى من خالل  ا

 تنمية املجتمع ووزارة العدل.وزارة ، مثل خرى األ تحادية الا

 :خطوط املساعدة الهاتفية

 Child Helpline) املنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفللدى  مسجلةللمساعدة خط  (2عدد )اإلمارات  دولة يوجد في

International:وهما ،) 

 800111 مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال 

 800700  الشارقة -دائرة الخدمات اإلجتماعية 

 الوطنية األخرى: الهاتفيةخطوط املساعدة 

 800623 -  املجتمعوزارة تنمية 

 800988 -  مركز حماية الطفل –هيئة تنمية املجتمع 

 5999 – )إلرسال الرسائل النصية لذوي االحتياجات الخاصة )أصحاب الهمم 

 الخطوط الساخنة لإلبالغ عن الجرائم:

 116111 - 24/7 الخط الساخن إلساءة معاملة األطفال 
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 ( حمايتيHemayati )- باللغة اإلنجليزية والعربية للجرائم ضد األطفال تطبيق اإلبالغ الشامل 

 8004888 - الخط الساخن لشرطة دبي 

 800151 - الشارقة الخط الساخن لشرطة 

 8002626 - الخط الساخن للسالمة الوطنية (National Safety Hotline) 

 999 - حاالت الطوارئ الوطنية 

  حماية الطفل لركز وزارة الداخلية مل الرسمياملوقع  علىنموذج اإلبالغ عبر اإلنترنت 

 حقوق  التحديات هي ما
 
 املتطور؟ العاملي اإلنمائي السياق ضوء في والوطني على الصعيدين العاملي والحماية اإلنسان التي تعترض حاليا

 على املستوى املحلي وحماية حقوق األطفال وحقوق الفرد في الخصوصية. بين املكاسب املالية للصناعةإليجاد توازن عاملي هناك صراع 

لدى اإلنترنت  برسالمتهم ع، و م باملعرفة حول سالمتهم بشكل عامنهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى األطفال من أجل تزويدهفإننا ، والعاملي

مع ( Screen Timeللشاشات املختلفة ) همتعرضوقت وتقليل  في األلعاب عبر اإلنترنتو نصات وسائل التواصل االجتماعيمل استخدامهم

  احترام خصوصيتهم وحريتهم.

 البيانات والرصد .ح

وهي  استجابة الستغالل األطفال.وذلك ، وتحليل ونشر البيانات الروتينية ، بما في ذلك جمعالرصد وأنظمةهناك العديد من األدوات 

 تشتمل على ما يلي: 

  الجنائيةقاعدة بيانات السجالت 

 قاعدة بيانات مراكز الدعم االجتماعي 

 مركز حماية الطفل  قاعدة بيانات 

 التي تخدم غرض الدولةقواعد البيانات األخرى في 
 
 إضافي ا

 
 األطفال: اإلعتداء علىفي إدارة الحاالت املتعلقة ب ا

 قاعدة بيانات الهوية الوطنية 

  (تنمية املجتمعو التعليم و  الصحة ) خاصة بالقطاعالبيانات القواعد 
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 لة اإلمارات العربية املتحدة أيضتعمل دو كما 
 
من خالل  الخاصة بهم مع اإلنتربول وقاعدة البيانات الدولية لالستغالل الجنس ي لألطفال ا

 .جنس ي لألطفالالستغالل اال بشأن الحاالت التي تنطوي على ا التابع لهاملكتب املركزي الوطني 

  .طلبهادولة بتحليل ونشر البيانات إلى املنظمات الدولية بناء  على ال، تلتزم اإلمارات العربية املتحدةدولة قيادة وبحسب توجيهات 

 :والوقاية منه االستغالل الجنس ي لألطفال الحد مندعم 

دية القوانين االتحاتمشيا مع  (.ISPخدمات اإلنترنت ) ومزودي( TRA، يحدث هذا من خالل هيئة تنظيم االتصاالت )سياق أنظمة املراقبةفي 

لجنس ي في دولة اإلمارات العربية املتحدة، تحظر هيئة تنظيم االتصاالت محتوى اإلنترنت الذي يروج أو يسهل نشر أو تبادل مواد اإلعتداء ا

عار الدولية لإلشففي أي وقت يتم تسجيل بالغ عن مواد اإلعتداء الجنس ي على األطفال، فإنه يتم حظره واإلبالغ عنه للجهات  على األطفال.

 اتخاذ تدابير وقائية من خالل توفير خوادم بروكس ي )
 
ب التي ( وحظر الوصول إلى مواقع الويproxiesوإتخاذ اإلجراء الالزم بحقه. يتم أيضا

 تستضيف محتوى غير قانوني.

 االجتماعي.لدى شرطة دبي فرق دوريات إلكترونية تراقب مواقع التواصل فإنه يوجد ، باإلضافة إلى ذلك

 املساءلة املؤسسية .خ

باملسؤولية  –بما فيها الشركات في قطاعات التكنولوجيا والسفر والسياحة وغيرها  –إلى أي مدى تضطلع كل الجهات الفاعلة ذات الصلة 

 :وتحمل تبعاتها )املساءلة(

املجلس بدوره يقوم  الخمس. االتحادية، وهو السلطة الثالثة في هيكل السلطات راتية تقاريرها إلى مجلس الوزراءوزارة الداخلية اإلما ترفع

 ألمانة العامة ملجلس الوزراء أيضا تعمل التنفيذي تحت إشراف رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة واملجلس األعلى.
 
على توصيات مجلس  ا

هذا هو الرابط  تحادية واملجالس واللجان املشتركة التابعة ملجلس الوزراء.الوزارات اال مهامتطوير بدورها تعد مسؤولة عن ، والتي الوزراء

 الرئيس ي الذي ينظم التواصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات واملؤسسات والهيئات التابعة للحكومة االتحادية.

د، تجري هذه الهيئة التدقيق الداخلي ة وجود هيئة مختصة تابعة للمؤسسةفي حال  املسؤولية واملساءلة.ب وتتقي 

. حماية الطفلوزارة الداخلية ل، أي مركز االتحاديةمن قبل السلطة التنظيمية  بشكل ربع سنوي حماية الطفل  هيئاتيتم تقييم جميع 

بناء  على إجراءات التشغيل القياسية وآلية درجة املخاطر واإلجراءات  الهيئات بتقييم حماية الطفلوزارة الداخلية لمركز حيث يقوم 

كما تتم متابعة الحاالت املحالة من  يتم توفير املالحظات والتوصيات والحلول البديلة عند الضرورة. املعتمدة من قبل السلطات املختصة.

 في غضون فترة زمنية معقولة. واستكمالهاية كافالجراءات اإل لضمان اتخاذ  حماية الطفلوزارة الداخلية لقبل مركز 

  .د
ً
دما

ُ
 :ُسبل املض ي ق

 :والتوعيةأين تكمن الفجوات الرئيسية في الدعوة و  ،كيف يمكن زيادة تعزيز أثر الوالية في املستقبل
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  :التالية لتحسينافرص العربية املتحدة بتحديد اإلمارات  قامت دولة، أثر الواليةلتعزيز 

 إلى النظر ، لسياحلبذل جهود أكبر في مجال التوعية يمكن لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
 
 8.36) لدولةاعدد الكبير من السياح والزائرين إلى ا

هر شظبي ودبي خالل األ يون سائح دولي مجتمعين زاروا أبو مل 6.04)، و 2019أشهر من عام  6( في أول لليلة واحدة في دبي دولي مليون زائر

 السياحة والسفر. هيئاتوسيتم ذلك بالتعاون مع . (2019الثالثة األولى من عام 

بارها دولة باعتال زائري والتي ينبغي أن تشمل  ،لإلعتداء على األطفال املطلقفي سياسة عدم التسامح  االتساقزيد من امليجب أن يكون هناك 

ل معدفيها  وينخفض ةآمن دولةنها كو لعائالت ل بجذبهادولة اإلمارات العربية املتحدة أيضا  وتعرف ثقافة ذات توجه عائلي.دولة تتميز ب

تم تقديرها لجهودها في مجال حماية الطفل. قد من قبل اليونيسف و  لألطفالإمارة الشارقة كمدينة صديقة كما تمت تسمية الجريمة.

 بين زوارنا أيضلإلعتداء على األطفال  املطلقسياسة عدم التسامح نشر وتوزيع يجب فإنه ، لحفاظ على مبادئنا وقيمنال
 
 .ا

 لإلعتداءضحايا الذين وقعوا إمكانية إنشاء مساحة مركزية لتقديم الخدمات إلى األطفال تبحث في اإلمارات العربية املتحدة  إن دولة

الخدمات و التحقيق و دمات التالية: إجراء املقابالت الخسيوفر املركز لألطفال حيث  .ضحاياكهم تكرار وقوعمن  الحدمن أجل  واإلهمال

 وغيرها من أشكال الدعم. ستشاراتتقديم اال و  ضحاياللرعاية والاملشورة القانونية و الطبية 

يات تقوم دولة اإلمارات العربية املتحدة بتنفيذ التدابير املذكورة أعاله باستمرار وسوف تواصل تنفيذ الدروس املستفادة لتحسين العمل

من االستغالل واالعتداء الدولية التي تهدف إلى حماية األطفال  الفعالياتيتضح هذا في الجهود املبذولة الستضافة العديد من إذ  الحالية.

 العالمكرامة الطفل في  ألمن املجتمعات تحت عنوان تحالف األديانو ، 2015في عام  "نحن نحمي"، مثل قمة التحالف العاملي الجنس ي

والدولية األخرى حول هذا املحلية واإلقليمية  فعالياتفي ال ونشاط بفعاليةتشارك دولة اإلمارات العربية املتحدة  .2018في عام  الرقمي

، حيث يتم تبادل االستغالل الجنس ي لألطفال عبر االنترنت، وآخرها اجتماع املائدة املستديرة لالتحاد األفريقي في السنغال ملعالجة املوضوع

فريق اإلنتربول لملمارسات بين جميع الخبراء في هذا املجال. كما تشارك دولة اإلمارات العربية املتحدة في االجتماعات السنوية أفضل ا

 املتخصص املعني بمكافحة الجرائم املرتكبة ضد األطفال.

 أيض كما ينبغي
 
 إلى أولياء األمور زيادة الجهود املبذولة في مجال توعية  ا

 
ال  اآلباءفي حين أن  مع التكنولوجيا ألطفالا تفاعلسرعة ، نظرا

 يستطيعون مواكبة هذه السرعة. 

لم تقم بإزالة  في حالاالجتماعي  التواصلمنصات الصناعة و قطاع وضع قوانين تفرض عقوبات على  ينبغي البحث فيباإلضافة إلى ذلك، 

 .األطفال خالل فترة زمنية محددة االعتداء الجنس ي على مواد

إطار البرنامج الوطني للسعادة وجودة تحت ، "للطفلدولة للسعادة وجودة الحياة مبادرة "السالمة الرقمية الوزير و أطلقت وزارة الداخلية 

، وتعزيز لتهديدات والتحديات عبر اإلنترنت، في جهد مشترك لرفع الوعي بين األطفال وطالب املدارس حول ا2019في مارس  الحياة

 ن والبناء لإلنترنت.االستخدام اآلم

 ، وهي:أربع مبادرات فرعية لتعزيز السالمة الرقمية لألطفالوهناك 

  18إلى  5مخيمات تفاعلية لألطفال من  
 
 .عاما

 وابة إلكترونية معرفية شاملة لتوفير األدوات واملعلومات التي تساعد اآلباء واألمهات على مواجهة تحديات العالم الرقميب. 

 ورش عمل تدريبية. 

 منصة دعم. 

 ، حيث تقوم بما يلي: مبادرة السالمة الرقمية للطفل

 تطوير املواد التعليمية حول السالمة الرقمية. 
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 األطفال بأفضل املمارسات العاملية في هذا املجال تزويد. 

 التعلم.لمعلمين واألهالي لتعزيز السالمة الرقمية ألطفالهم في املنزل وفي بيئة ل توفير املشورة والتوصيات 

 السالمة الرقمية فياألطفال من خالل األلعاب واالختبارات واملقابالت وتوفير مدخالتهم الخاصة  مشاركة . 

ملشاركة كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة رائدة في مشروع افقد  وسائل التواصل االجتماعي، عبرفيما يتعلق بمعالجة املخاطر أما 

حيث يجري حاليا التواصل ، 2017منذ عام  (VGTالقوة العاملية االفتراضية )، من خالل عضويتها في ةالصناع قطاع االستراتيجية مع

 والتعاون مع منصات التواصل االجتماعي.

بحثها هناك العديد من الحلول املقترحة التي ترغب دولة اإلمارات في فإن ، ة األلعاب عبر اإلنترنت ومخاطرهاملعالجو ، باإلضافة إلى ذلك

  ، مثل:دوليةالشراكات الاستكشافها من خالل و 

  نبغيي)حيث  داخل األلعاب وشرح كيفية حماية األطفال الجنس يواالبتزاز  ستدراجلحد من اال ا للتوعية بهدفتطوير محتوى 

 .(انالالعبون في كثير من األحيمن خاللها يتواصل  التيعلى منصات التواصل االجتماعي واملنتديات و  األلعاب عرضه خالل

  أو قسيمة هدايا رمز االستجابة السريعة ، ويمكن تضمين بيع األلعاب لدى أثناء اللعبحول السالمة أو منشور إصدار كتيب

 مللحق اللعبة لتشجيع األطفال على قراءة الكتيب.

كان لقد  العاملي مكافحتها بنجاح. ، وتتطلب من املجتمععلى نطاق عاملي جريمة، تعد جريمة االعتداء واالستغالل الجنس ي املروعة ي الختامف

تتبع دولة اإلمارات العربية املتحدة نهجا شامال  ألطفال.على االجنس ي  باإلعتداءهناك تقدم ملحوظ في الوعي والتدريب وتغيير اللغة املتعلقة 

 وجيا الرقمية.، خاصة تلك الناجمة عن استخدام التكنولوالتصدي لهاملعالجة االتجاهات الناشئة واألسباب الجذرية 

 هاوهذا واضح في قوانين لذكور واإلناث على قدم املساواة، خاصة في مجال حقوق الطفل وحمايته.لاإلمارات العربية املتحدة  تنظر دولة

ظهر موقف عدم التسامح الوطنية هااتواستراتيجي هاومبادرات هاوسياسات
ُ
تم توضيح ما سبق في  وقد األطفال. االعتداء علىتجاه  املطلق، التي ت

 ورش العمل هذه أيض كما توضح والجمهور. التي تتناسب مع الفئات العمريةورش التوعية 
 
قنوات الشكاوى واإلبالغ واملشورة التي يتم  ا

  مبادرات الوقاية املتعلقة باالستغالل الجنس ي لألطفال.في نات الحالية وآليات املراقبة البيا تساهم كما إتاحتها للجمهور.

ستواصل النظر إلى  فإنها ،قوق الطفل التابعة لألمم املتحدةإحدى الدول التي انضمت إلى اتفاقية حوباعتبار دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 لجميع حقوق الطفل ومسائل حماية الطفل. الحد األدنى من املعايير بالنسبة لهاوالية اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها 

لتعزيز حقوق وحماية  ةمكرسوهي . جهودها في مجال حماية الطفل تنمية وتطوير، تريد دولة اإلمارات العربية املتحدة مواصلة بشكل عامو 

 منستويات، امل مختلف فيجميع األطفال 
 
  تهاقياد بدأ

 
مع األخذ في االعتبار أن دولة اإلمارات العربية . و إلى املؤسسات واملجتمع ووصوال

 أن ،شابة ة هي دولةاملتحد
َ
 عاملي رائدةهناك طموح ألن تكون  إال
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