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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون 

  ٢٠١٤مايو /أيار ١٦-١٢فيينا، 
 *تقَّ من جدول األعمال املؤ٧البند 

  وتدابري واملسائل ،اجتاهات اجلرمية على الصعيد العاملي
        يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملستجدَّة  التصدِّي

 تكنولوجيات لتعاون الدويل يف جمال مكافحة استعمالاملنع واحلماية وا  
      أو استغالهلم/و  على األطفالاالعتداءاملعلومات اجلديدة بغرض 

    تقرير األمني العام    
  ملخَّص  

 املتعلـق بـاملنع     ٢٠١١/٣٣ بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      أُعدَّ هذا التقرير عمالً     
مكافحـة اسـتعمال تكنولوجيـات املعلومـات اجلديـدة بغـرض            واحلماية والتعاون الدويل يف جمال      

طلــــب اجمللــــس االقتــــصادي  ،ويف ذلــــك القــــرار. أو اســــتغالهلم/االعتــــداء علــــى األطفــــال و
واالجتمـاعي إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخــدرات واجلرميـة إجـراء دراسـة تيـسِّر حتديــد          

.  علـى األطفـال واسـتغالهلم      االعتداءى  ووصف وتقييم آثار تكنولوجيات املعلومات اجلديدة عل      
 الحتياجـات الـدول مـن        وتقييمـاً   للنتـائج الرئيـسية لتلـك الدراسـة        صاًذا التقرير ملخَّـ   ن ه ويتضمَّ

التدريب على التحقيق يف اجلرائم اليت ُترتكب جتاه األطفال باستعمال تكنولوجيـات املعلومـات              
  .٢٠١١/٣٣ر  يف القراالت اجلديدة، حسبما طُِلَب أيضاًواالتصا
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    مةمقدِّ  -الًأو  
ُيقــدَّم هــذا التقريــر إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف دورهتــا الثالثــة والعــشرين   -١

ــصادي واالجتمــاعي    ــرار اجمللــس االقت ــاون   ٢٠١١/٣٣عمــال بق ــة والتع ــاملنع واحلماي ــق ب  املتعل
 بغــرض االعتــداء علــى  الــدويل يف جمــال مكافحــة اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات اجلديــدة  

ــال و ــرار إىل      . أو اســتغالهلم/األطف ــك الق ــاعي يف ذل ــصادي واالجتم ــس االقت ــب اجملل ــد طل وق
إجـراء  )  املخدِّرات واجلرمية أو املكتب    مكتب(رات واجلرمية   دِّمكتب األمم املتحدة املعين باملخ    

جلديـدة علـى    دراسة تيسِّر حتديد ووصف وتقيـيم آثـار تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت ا              
  . على األطفال واستغالهلماالعتداء

أن يـصمِّم وجيـري   املخـدِّرات واجلرميـة   وطلب اجمللس يف ذلك القرار أيضا إىل مكتـب          -٢
تقييما الحتياجـات الـدول مـن التـدريب علـى التحقيـق يف اجلـرائم الـيت ُترتكـب جتـاه األطفـال             

أن يـصمِّم أيـضاً، اسـتنادا إىل نتـائج       باستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة، و     
تلك الدراسة االستقصائية، برنامَج تدريبٍ ومساعدة تقنية من أجل مـساعدة الـدول األعـضاء               

، رهنــا بتــوافر املــوارد ومــع عــدم تكــرار جهــود  فعاليــةبقــدر أكــربعلــى مكافحــة تلــك اجلــرائم 
  .يف هذا اجملال) اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

لنتــائج الرئيــسية لتلــك الدراســة وتقييمــا الحتياجــات  لصا ن هــذا التقريــر ملخَّــضمَّويتــ  -٣
 بتدريب موظفي إنفاذ القـانون علـى التحقيـق يف         يتعلقة فيما   الدول من املساعدة التقنية، خاصَّ    

 )١(.ات املعلومـات واالتـصاالت اجلديـدة   اجلرائم اليت ُترتكب جتاه األطفال باستعمال تكنولوجي  
 الدراسـة وتقيـيم     ، فـإنَّ  ٢٠١١/٣٣اء على طلب اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره           وبن

االحتياجات يأخذان يف االعتبار البيانات ذات الصلة اليت مجعها فريق اخلرباء احلكومي الـدويل              
 وكـذلك الدراسـات     ،املفتوح العـضوية املعـين بـإجراء دراسـة شـاملة ملـشكلة اجلرميـة الـسيربانية                

مثـل  صلة اليت أجرهتا املنظمات اإلقليمية ومنظمات أخرى داخل منظومة األمم املتحـدة          ذات ال 
 ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت

ســبتمرب /قـد يف أيلـول  فريــق خـرباء غـري رمسـي عُ    ر اجتمـاع وباإلضـافة إىل ذلـك، يـسَّ   . نـسان إلا
 دولـيني يف  وقد ضم ذلك االجتمـاع خـرباء  . داد الدراسة وتقييم االحتياجات  إع ةَ عملي ٢٠١٣

  . والصناعة واجملتمع املدينجماالت إنفاذ القانون والبحوث
    

                                                                    

 التدريب واملساعدة التقنية برنامج عنواملعلومات . E/CN.15/2014/CRP.1لدراسة الكاملة يف الوثيقة ترد ا )1(  
 .E/CN.15/2014/CRP.2متاحة يف الوثيقة 
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  دراسة لتيسري حتديد ووصف وتقييم آثار تكنولوجيات   -اًثاني  
       على األطفال واستغالهلماالعتداءاملعلومات اجلديدة على 

     املوضوعةيخلف  - ألف  
ة إىل تزايــد القلــق بــشأن آثــار تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت ت عوامــل عــدَّأدَّ  -٤

ــدة  ــداء  اجلدي ــاهرة االعت ــتغالهلم  يف ظ ــال واس ــى األطف ــود األخــرية، أحــدث    . عل وخــالل العق
نهايـة  وب. يف اجملتمعات يف مجيع أحنـاء العـامل  الت حتوُّاالبتكار الذي شهدته هذه التكنولوجيات      

ين نسمة، موصـولني بـشبكة    أكثر من بليو أصبح أكثر من ثلث سكان العامل، أْي،٢٠١٢عام  
شــديد يف مــستويات النفــاذ إىل ارتفــاع ت إىل  الــيت أدَّاالبتكــارات الوســائلُ ومــن )٢(.اإلنترنــت
ــاد ســرعة إرســال  ، احلواســيب ــد  وازدي ــة البيانــات وتزاي ــد أخــذ  . األجهــزةمنقولي األطفــال وق

 حـىت أصـبح     ،كنولوجيات يف سـن مبكّـرة أكثـر ممـا كـان يف مـا مـضى                هذه الت يستعملون اليوم   
أ مــن  ال يتجــزَّاًنــة، جــزء  معيَّ، يف مرحلــة)ح اإلنترنــتتــصفُّ(اإلنترنــت الــدخول املباشــر إىل  

املائة من األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم        يف  يف االحتاد األورويب، يستخدم مثانون      و )٣(.حياهتم
  )٤(.مولة احمل سنة اهلواتف١٤ و٥بني 
أوسـاط  انتشار استعمال تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف          سع   يتَّ بينما ،لكنو  -٥

املعلومـات  بالتـشارك يف    ق  ابري احلمايـة املناسـبة فيمـا يتعلـ         تـد   األطفـالُ  ، غالبـا مـا جيهـل      األطفال
و  أطفــاال اعتــادوا ثقافــة تــدمج علــى حنــ وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإنَّ. والــصور وأشــرطة الفيــديو

 علـى   "األصـدقاء "قـد ال يـسعهم التمييـز بـني          يف أمناط التواصـل     شامل تكنولوجيات املعلومات    
يتزايـــد اســـتعمال تكنولوجيـــات املعلومـــات يف الوقـــت نفـــسه، أخـــذ و. اإلنترنـــت وخارجهـــا

ــصاالت الرتكــاب اجلــرائم  ــنظَّ مث إنَّ. واالت ــة     اجملــرمني امل ــة مــن االبتكاري ــى درجــة عالي مني عل
، مبـا يف ذلـك      اجلـرائم مدوا التكنولوجيات اجلديـدة وطرائـق جديـدة الرتكـاب           وسرعان ما اعت  

يف جماالت من قبيل االبتزاز على اإلنترنت واستعمال التكنولوجيـا يف جتنيـد الـضحايا ألغـراض         
ة فائقـة، مـن     مبوصـولي سم  الذي سوف يتَّ  ويف جمتمع الغد    . االجتار بالبشر أو االستغالل اجلنسي    

                                                                    

 تتكنولوجيا/قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت العامليةلاالحتاد الدويل لالتصاالت، اإلصدار السابع عشر  )2(  
  . )٢٠١٣ ،جنيف() World Telecommunication/ICT Indicators database (املعلومات واالتصاالت

 .www.itu.int: متاح على املوقع الشبكي

  Threat assessment of child exploitation(املركز املعين باستغالل األطفال ومحايتهم على شبكة اإلنترنت  )3(  
and sexual exploitation and abuse ()١٤، الفقرة )٢٠١٣ ،لندن. 

 Use of Information and Communication Technology by the World’s Children (االحتاد الدويل لالتصاالت )4(  

and Youth () ،٢٠٠٨جنيف.( 

www.itu.int
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يزيــد مــن ا ممَّــ،  واحــد علــى األقــليرائم علــى عنــصر رقمــاجلــمــن كــثري الاملــرجح أن ينطــوي 
  .احتمال تعرض األطفال إىل املخاطر

وقـــد أعـــرب اجمللـــس االقتـــصادي  . وجيـــا وعالقتنـــا هبـــا يف تطـــور مـــستمر  التكنولنَّإ  -٦
لكون أوجه التقـدم التكنولـوجي املتزايـدة        حتديداً  ، عن قلقه    ٢٠١١/٣٣واالجتماعي يف قراره    

أت فرصـا جديـدة أمـام إسـاءة اسـتعمال تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت                  قد هيَّـ   السرعة
ل ويف الوقــت نفــسه، مــن املهــم أن نالحــظ يف خــضم هــذا التحــوُّ.  ألغــراض إجراميــةاجلديــدة

رهتا تلـك التكنولوجيـات ليـست مجيعهـا          واالستغالل الـيت يـسَّ     االعتداءأشكال  أنَّ  التكنولوجي  
 جديـدة أشـكال  ويف حني قد تنـشأ   .  واالستغالل السابقة  االعتداءشكال  بالضرورة خمتلفة عن أ   

نطـوي علـى الـديناميات    فإنَّ الكـثري مـن األشـكال ي        على األطفال واستغالهلم     االعتداءمن   متاماً
. خارجهـا على قنـوات مـن    ، سواء شرع فيها على اإلنترنت أو        ودواعي القلق نفسها  والقضايا  

ــر إىل   ل ارتكاهبــا جــرائم االعتــداء واالســتغالل املــسهَّ مفــاتيح مكافحــة  أنَّوخيلُــص هــذا التقري
املمارسـني  املهنـيني    وتـدريب     َتكُمن يف التوعية والتحقيقـات االسـتباقية       بالتكنولوجيات احلديثة 

  . وحفظها وتقدميهااإللكترونيةاإلثباتية  دلةعلى مجع األ
    

    استبانة املشكلة وتوصيفها  - باء  
االعتـداء  جـرائم   وحتديـداً   جديـدة نـسبيا مـن اجلـرائم الـسيربانية،           ظهـور أشـكال     ل نظراً  -٧

ــتغالهلم الـــيت تيـــسُّ  رها تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت، ال تـــزال  علـــى األطفـــال واسـ
وتـسعى املـصطلحات املـستخدمة يف هـذا         . رفق عليها دولياً هلذه الظـواهر يف تطـوُّ        التعاريف املتَّ 

ال هتــدف إىل ولكنــها للــسلوكيات واألفعــال يف هــذا الــشأن ال التقريــر إىل تقــدمي توصــيف فعَّــ
  .ةيقطعهنائية أو تقدمي تعاريف 

األكثـر تـأثرا باالبتكـار      الـيت هـي      علـى األطفـال واسـتغالهلم        االعتـداء  وتشمل أشـكالُ    -٨
نـسي علــى  اجلعتـداء  خاصــة باال مـواد  علـى  الـيت تنطــوي  الـسلوك أشــكال  التكنولـوجي خمتلـفَ  

جمموعــة مــن واإلغــواء الــسيرباين؛ و اجلنــسي لألطفــال ألغــراض جتاريــة؛ االســتغاللواألطفــال؛ 
ــسلوكيات  ــسيرباين      اإلشــكالية ال ــسيربانية والتعقــب ال ــضايقة ال ــك امل ــا يف ذل ــت مب ــى اإلنترن عل

ــساد(ش التحــرُّو ــريض     )االستئ ــصاالت بغــرض تع ــات واالت ــات املعلوم ؛ واســتخدام تكنولوجي
  . تويات مؤذيةحملاألطفال 

واملمارسني يف هـذا اجملـال إىل اسـتخدام مـصطلح           املهنيني  من الباحثني   ون  كثريويدعو    -٩
" اســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة   "يف مقابــل " مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال    "
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 ويتـيح مزيـدا مـن    ،ن من فهم طبيعة هذه اجلرائم على حنو أفضلهذا املصطلح ميكِّ أنَّ  مؤكدين  
ينطـوي  يف أنـشطة جنـسية      ينخرطـون   متثيل أطفال   أنَّ  ى هؤالء الدعاة    وير. االحترام لضحاياها 

ل مـواد االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال      وتتمثَّـ . مسات اعتدائية أو اسـتغاللية جنـسياً   دائما على   
من حيث جوهرهـا يف تـسجيل يكـون عـادة يف شـكل صـورة أو شـريط فيـديو ميثـل طفـال مـا                           

ة مـواد االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال           يـ وك دول وتتناول عـدة صـك     .ةييشارك يف أنشطة جنس   
وســيلة كانــت، ميــارس ممارســة حقيقيــة أو  أيِّ طفــل، بــأيِّ تــصوير "الــيت ميكــن تعريفهــا بأهنــا  

 تصوير لألعضاء اجلنسية للطفـل إلشـباع الرغبـة اجلنـسية          باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أيُّ     
 الـصور  منـها أشـكاالً خمتلفـة كـثرية،    طفـال  وتتخـذ مـواد االعتـداء اجلنـسي علـى األ       )٥(".أساساً
 وأشـرطة الفيـديو،     وغرافية والصور السالبة والشرائح واجملالت والكتب والرسوم واألفالم       الفوت

  .وأقراص التخزين أو امللفات احلاسوبية
ر نوعان من اجلرائم علـى حنـو خـاص          ، تأثَّ اجلنسي التجاري ويف ميدان استغالل األطفال       -١٠
غـرض اسـتغالهلم    لاالجتـار باألطفـال     : م تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ومهـا     استخداتزايد  ب

ف االجتـــار ويعـــرَّ.  األطفـــال واســـتغالهلم يف صـــناعيت األســـفار والـــسياحة    ، وانتـــهاكجنـــسياً
باألشــخاص يف بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال،  

نيد أو غـري ذلـك مـن        تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بأنه التج       ل التفاقية األمم امل   املكمِّ
دة، لغـرض   هلا أو غـري ذلـك مـن الوسـائل احملـد           دة، بواسطة التهديد بـالقوة أو اسـتعما       األفعال احملد 
بالنـسبة  ال ُيعتـرب ذا أمهيـة   اجلرميـة  " وسـيلة "عنصر أنَّ أن ُيالحظ   ومن املهم   ). ٣املادة  (االستغالل  

 رة أخـرى، ال ميكـن أن يوافـق الطفـل أو والـداه             بعباو. ةي احلاالت اليت يكون فيها الطفل ضح      إىل
  . الوضع القانوين اخلاص املمنوح لألطفالةبتعلَّ على االجتار به أو استغالله ةَالبتَّ
 علــى األطفــال واســتغالهلم يف صــناعيت األســفار والــسياحة اســتغالل عتــداءويـشمل اال   -١١

بـل رجـال أو نـساء يـسافرون مـن مكـان إىل آخـر علـى               من قِ  التجاري وذلك    اجلنسياألطفال  
ــدويل،   ــي أو ال ــصعيدين احملل ــاالً  ال ــسوميارســون أفع ــه  ة مــع طفــل،  يجن  أيُّوهــو حبــسب تعريف
معتـدين تفـضيليني    وميكن أن يكون سياح اجلنس مع األطفال        . شخص دون سن الثامنة عشرة    

ظرفيني يستغلّون فرصة ما أو ما يتيحـه        معتدين   أو   مع أطفال، ممارسة اجلنس   يسعون عمدا إىل    
  .مغفلةهويتهم أنَّ هلم السفر من شعور ب

                                                                    

 يف البغاء ويف ل األطفاواستغالل األطفال بيع الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن )5(  
 ).ج( ٢  املادة؛)٢٧٥٣١رقم ال، ٢١٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (املواد اإلباحية
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اإلغـواء علـى    "و" االسـتهواء "و" التحـريض الـسيرباين   "وغالبا ما تستخدم مـصطلحات        -١٢
لإلشـارة إىل مـا ينتهجـه األشـخاص البـالغون مـن             نفـسه   املعىن  كبدائل تؤدي   معا أو   " اإلنترنت

لـى طفـل     ع عتـداء ل استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، لغرض اال      سلوك، من خال  
ــة هــذه املــصطلحات  مــن لٍّلكــ نَّغــري أ. أو اســتغالله جنــسيا إذ يــشري مــصطلح  .متمــايزةدالل

ــسيرباين " ــريض الـ ــتدراجه    " التحـ ــضه أو اسـ ــه أو حتريـ ــتهوائه أو إغرائـ ــر أو اسـ ــاع قاصـ إىل إقنـ
نـوع آخـر مـن االتـصال     أيِّ  االتـصال علـى اإلنترنـت أو        بالكلمات أو باألفعـال أو مـن خـالل          

اســتهواء األطفــال ألغــراض  "وتــشري عبــارة .  لغــرض الــشروع يف ســلوك جنــسي ،اإللكتــروين
، مــن خــالل اســتعمال    بعــرض اقتــراح عمــدي  شــخص بــالغ قيــام إىل " االســتغالل اجلنــسي 

بعـد سـن الرشـد      طفـل مل يبلـغ      مـع   لقـاء   بقـصد ترتيـب     تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت،     
، إباحيــة عليــه جنــسيا أو اســتغالله يف مــواد عتــداءغــرض االلاملنــصوص عليــه يف القــانون احمللــي 

ويشري مـصطلح   . ة تؤّدي إىل حدوث ذلك اللقاء     هذا االقتراح متبوعا بأفعال مادي    يكون  حبيث  
يقـوم   الـيت    التصرفاتالتحريض السيرباين من قبيل     تسهِّل  إىل سلسلة من األفعال اليت      " اإلغواء"

ب علـى   بقـصد التغلُّـ   طفل والتواصـل معـه عاطفيـا        بهبا بعضهم عمدا هبدف إقامة عالقة صداقة        
  .ملمارسة نشاط جنسي معهمتهيدا ممانعة الطفل 

ــسهِّ  -١٣ ــة     ل وت ــام مبجموع ــضا القي ــصاالت أي ــات واالت ــات املعلوم ــة تكنولوجي ــن متنوع م
اخلطـوط  وقد يـصعب حتديـد   . األحيان فقطم دائما بل يف بعض      جرَّال تُ اإلشكالية  السلوكيات  
إىل يــشري " التحــريض الــسيرباين"أنَّ واملعــىن الــشائع . هــذه األشــكال مــن الـسلوك الفاصـلة بــني  

ــة مــ        ختويــف  ــل شــخص آخــر أو جمموع ــن قب ــك، م ــى حنــو متكــرر أو غــري ذل ن شــخص، عل
بيعـة املتكـررة   ز التعقب الـسيرباين بالط يويتم.  اإللكترونيةاألشخاص، وذلك باستعمال الوسائل 

مـن حادثـة مرتكبـة باسـتعمال       ف ينطوي علـى أكثـر        تصرُّ يفهم على أنه  غالبا ما   هلذا املسلك و  
ســلفه الــذي حيــدث وعلــى غــرار . أو جــزعخــشية ب يف كــرب أو  اإللكترونيــة تتــسبَّالوســائل
ــد مكــان ضــح    نطــاق خــارج  ــسيرباين أنــشطة تتعلّــق بتحدي ة أو ياإلنترنــت، يــشمل التعقــب ال

  .لقيام ببحث استقصائي بشأهنم، ويف غالب األحيان مضايقتهم أو التأثري فيهمضحايا، وا
 الــسيرباينش التحــرُّشمل يــاملــضايقة الــسيربانية والتعقــب الــسيرباين، وعلــى حنــو أشــبه ب  -١٤

 بطرائــقة مــا أو ضــحايا ياســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت لغــرض إيــذاء ضــح  
 أو اهلواتـف  ون ذلك مـن خـالل اسـتعمال اإلنترنـت     وميكن أن يك  .رة وعدوانية دة ومتكرِّ متعمَّ
 إلرســال نــصوص أو صــور أو نــشرها قــصد إيــذاء شــخص آخــر أو  أو أجهــزة أخــرىة يــاخللو

ة واجلـاين، كمـا   يتشخيص هذه الظاهرة إىل سن الضحالنهوج املتبعة يف    وتشري بعض   . إحراجه
مل يبلغ سن املراهقـة أو مراهـٌق   يافع  أو هو الشأن بالنسبة إىل احلاالت اليت يستهدف فيها طفلٌ   
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مـضايقته أو إذاللـه أو   أو بإقالقـه أو هتديـده   مل يبلغ سن املراهقة أو مراهقًا آخر،      يافعاً  طفالً أو   
ة يـ غري ذلك مـن األفعـال مـن خـالل اسـتعمال اإلنترنـت، أو التكنولوجيـات التفاعل                 إحراجه أو   

  .مولةاحملوالرقمية، أو اهلواتف 
 حاسـوبية  مـواد  فئة واسـعة جـدا تـشمل أيَّ       " احملتويات املؤذية على اإلنترنت   "ل  وتشكِّ  -١٥

ومــن األمثلــة علــى ذلــك املــواد اإلباحيــة علــى       . بإمكاهنــا التــأثري يف األطفــال بــشكل ســليب    
مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال، وألعــاب الفيــديو العنيفــة، واملواقــع  وخباصــة  ،اإلنترنــت
ة الـيت تـسعى إىل      ة التجاريـ  يبكواملواقع الش ) اإلثنية(العرقية  العنصرية  حقاد  ة اليت تؤّيد األ   يالشبك

يتعــّرض األطفــال إىل حمتويــات مؤذيــة نتيجــة لعمليــات وقــد . خــداع األطفــال وســرقة هويــاهتم
حبث متعمدة أو التصال غري مقصود ناتج عن استعالمات البحـث أو نوافـذ إعالنيـة منبثقـة أو       

فـرض  يو. هـذا النـوع مـن الرسـائل       توجيـه   وهنـا مـن ممتـهين        واردة يتلق  ل إلكترونية تطفليـة   رسائ
لـضمان عـدم    عمر مستعمليها    قيودا وضوابط على     اإللكترونيةة واأللعاب   املواقع الشبكي بعض  
ة الــيت متنــع يــ احلــواجز احلقيقومــع ذلــك، غالبــا مــا تقــلُّ . ض األطفــال إىل حمتويــات مؤذيــةتعــرُّ

  .رة، إىل تلك احملتويات، يف سن مبكّالوصولاألطفال من 
    

    تقييم املشكلة  - جيم  
اجلديــدة علــى  واالتــصاالت تــربز مــن خــالل تقيــيم آثــار تكنولوجيــات املعلومــات         -١٦
شترك بعـض الـسلوكيات الـيت    يإذ .  على األطفال واستغالهلم سلسلة متصلة من اآلثار   عتداءاال

 عتـــداءمـــع أشـــكال االوأوجـــه الـــشبه الـــسمات مـــن كـــثري تلـــك التكنولوجيـــات يف تـــسّهلها 
ويف بعـض احلـاالت،     . التـصدي هلـا بأسـاليب مألوفـة       من قبلُ والـيت ميكـن       واالستغالل املعروفة   

ا إىل ليـ  حتوُّ تـأثرياً  واالسـتغالل عتـداء  االأشـكال شـكل موجـود مـن    يف يكون تأثري التكنولوجيـا     
تكنولوجيـات  ويف حاالت قليلة، أفضت     . ي له بأساليب جديدة   درجة تستوجب منعه والتصدِّ   

.  علـى األطفـال واسـتغالهلم      عتـداء املعلومات واالتصاالت اجلديـدة إىل أشـكال جديـدة مـن اال           
أن يزيـد مـن     ميكـن   استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف ارتكاب اجلرائم        أنَّ  كما  

يــسّهل متويــه اجلــرائم وتداخلــها مبــا تــسهيل مــن خــالل وخــصوصاً مـستويات تــأذّي الــضحايا،  
 تلـك التكنولوجيـات يف الوقـت      تـسّهلها    واالسـتغالل الـيت      عتداءث أشكال عديدة من اال    حدو

  .الوقتمع مرور ذاهتا الضحية جتاه ، أو ارتكاهبا نفسه معاً
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    عتداءاالاخلاصة بواد املالوصول إىل الضحايا وُسبل تعزيز   - ١  
صـول إىل األطفـال   يستعمل مرتكبو اجلرائم تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت للو      -١٧

على حنو أيسر وبأعداد أكرب مقارنة مبا ميكنهم حتقيقه علـى حنـو انفـرادي مـن خـالل اسـتعمال                     
، وغريهـا مـن وسـائل      التواصـل االجتمـاعي   منتديات اإلنترنت، والربيد اإللكتـروين، وشـبكات        

ل يف التكنولوجيا مجـاهري جديـدة مـن األطفـا     هذه  وقد جعلت   . على اإلنترنت القائمة  االتصال  
أنَّ وذلـك  . ، ال سيما يف البلدان الناميـة  احملمولةاهلواتف  استعمال  تزايد  وخباصة ل  ،متناول اجلناة 

على وجه اخلصوص، مرتكيب اجلرائم من التفاعل مـع عديـد           ن،  متكِّ،   اإللكترونية اتهذه املنصّ 
ل إىل  ويستهدف بعض اجلناة، عـددا مـن األطفـال قـد يـص            . من الضحايا احملتملني يف آن واحد     

تــوافر هــذا وب.  املتعــددة يف إحــدى مراحــل اإلغــواءنييكونــون يف وقــت معــن ممَّــ،  طفــل٢٠٠
ل ضـحاياهم  ار مـدى تقبُّـ  بـ باختأن جيـازفوا   العدد الكـبري مـن الـضحايا احملـتملني، ميكـن للجنـاة            

ــذين  ومــن مث يركِّــ . حمادثــات ذات طــابع جنــسي املــستهدفني باســتهالل   زون علــى األطفــال ال
 نا ميكِّـ أو الذين يظلون على األقل منخرطني يف تلـك احملادثـات، ممَّـ   مؤات لى حنو   عيستجيبون  

ن يكـــون احتمـــال األطفـــال املـــستهدفني ممَّـــب" عالقـــات"مـــن ختـــصيص وقتـــهم إلقامـــة اجلُنـــاة 
ويعتمـد اجلنـاة، أثنـاء القيـام بـذلك، علـى غيـاب عامـل التلمـيح                  . أكرب من غريهـم   استدراجهم  
إضـعاف  ، وما لذلك األمر من تـأثري يف          املباشر بيئة االتصال احلاسويب   يف   األفراد بني الشخصي

  . قدرة األطفال على محاية أنفسهم
مــرتكيب ُسـبل وصــول  مـن زيــادة  أيــضاً ن تكنولوجيــات املعلومـات واالتــصاالت  ومتكِّـ   -١٨

التواصــل وحتتــوي مواقــع شــبكات .  الــضحايا أو الــضحايا احملــتملنيعــناجلــرائم إىل معلومــات 
.  لألفـراد ةيـ  الذاتواخلاصـة بالـسري   شخـصية التماعي علـى كميـات ضـخمة مـن املعلومـات           االج

 أن تـدمج    مولـة كما ميكن للتكنولوجيات املستعملة يف تلـك املواقـع ويف تطبيقـات اهلواتـف احمل              
. قطــت فيهــا الــصوراجلغرافيــة الــيت الُتاملواضــع قــدرا كــبريا مــن املعلومــات اإلضــافية مــن قبيــل  

ملعلومـات كـون األطفـال يتـصرفون يف ظـل           التشارك يف ا   يف ذلك    ةالكامنخاطر  امل إىل   ضافوُي
وحـىت أولئـك    . شخصيةصورهم وبياناهتم ال  التشارك يف   ن عند   اة واألم يشعور زائف باخلصوص  

يـسعون جاهـدين إىل مواكبـة التغّيـر الـدائم           الذين حياولون محايـة خـصوصية معلومـاهتم وأمنـها           
جديـدة مـن    إلكترونيـة   وتزيـد خـصائص     . يائط االجتمـاع  ة مواقـع الوسـ    سياسات خـصوصي   يف

الوصــول إىل األمــاكن ومغادرهتــا عــن " اإلعــالن"ة علــى الــصور ويــقبيــل وضــع شــارات جغراف
وجتعـل اخلـدمات والتطبيقـات      .  وصول اجلنـاة إىل األطفـال مادّيـا        ُسبلبواسطة جهاز نقّال من     

فعلـى سـبيل املثـال، تلـتقط     . كثر يـسرا  عملية مجع املعلومات أتكنولوجيةاليت تدمج الوظائف ال   
املقترنـة بعنـوان     املعلومـات    ي االجتمـاع   التواصـل  وسـائط املـضمَّنة يف    " Cree.py"لية  التسلُّاألداة  
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 االجتمــاعي التواصــلوعــرب وســائط مواقــع التــشارك يف الــصور بريــد إلكتــروين مــا مــن خــالل 
 معظـم   نَّومـع أ  . جود طفل مـا   وغريها من املواقع، إلنشاء ملف معلومات قد يتضمن أماكن و         

تظــل  شخــصيةاملعلومــات الفــإنَّ لــضمان األمــن الــسيرباين، ترتيبــات املواقــع والتطبيقــات تتخــذ 
  .عرضة لالختراق من خالل القرصنة والنفاذ غري املشروع

ة ياحلـواجز املاديـة والنفـس     هلـدم   ويستعمل اجلناة تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت         -١٩
شبكات لــكــثرية ن مواقــع ومتكِّــ.  علــى األطفــال أو اســتغالهلمعتــداءأمــام االالــيت تقــف عائقــا 

وميكن أن يـستخدم    . فعَّاليها من حجب هويتهم احلقيقية بشكل       لمعمستالتواصل االجتماعي   
ما عنـد  و. على اإلنترنـت هبمفة الستدراج الضحايا من األطفال إلقامة عالقة        اجلناة هويات مزيَّ  

الكـشف علـى حنـو أيـسر عـن هويـاهتم احلقيقيـة، مـع         ميكـن للجنـاة   يا،  ق هبم األطفال عاطف   يتعل
 أو مـواد االعتـداء اجلنـسي        باحيـة بعض اجلناة املواد اإل   ويستخدم  . احلفاظ على والء ضحاياهم   

 علــى عتــداءاالأنَّ قنــاعهم بــإلواملــستهَدفني ة لــضحاياهم ياحلــواجز النفــسإلزالــة علــى األطفــال 
، علـى سـبيل املثـال، اسـتعمال مـواد االعتـداء اجلنـسي علـى             ونوقد حيـاول  . األطفال أمر طبيعي  

 على أفعـال مـن قبيـل    الشرعنةة أو  يحتفالاالنسية أو   من اإلثارة اجل  إلضفاء صبغة   سعياً  األطفال  
  . اجلنسي على األطفالعتداء أو التحرش اجلنسي أو البغاء أو االاالغتصاب أو الضرب

إىل ادات ووكــاالت املرافقــة ادون والقــوَّ القــوَّفيلجــأ بــضحايا االجتــار، يتعلــقفيمــا ا أمَّــ  -٢٠
ــيالــضحايا اجلــدد مــن خــالل مــواقعهم الــشبك  جتنيــد  ة وكــذلك مــن خــالل اســتعمال  ة اخلاصَّ

. مون من خدمات على نطـاق واسـع        لإلعالن عما يقدِّ   وسائط التواصل االجتماعي  تكنولوجيا  
 اخلاصـة بنـشر     نتـديات اإلنترنـت    الدردشـة، وم   غـرفَ  املـسافرون اجلنـسيون   املعتدون  ويستعمل  
ة ية، واملواقـع الـشبك    يـ ، واجملموعـات اإلخبار   بني األقـران  امللفات  التشارك يف   ، وخوادم   الرسائل

والــضحايا املقــصودة املمكنــة للحــصول علــى معلومــات بــشأن الوجهــات  ، وذلــك املتخصــصة
اء اجلنـسي علـى   ، واملتـاجرة مبـواد االعتـد     وكذلك للتـشارك يف القـصص     ،  ني يف أسفارهم  احملتمل

  .األطفال وخطط السفر
 سـريعة وجمانيـة     وتتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للجناة، باعتبارهـا وسـائل          -٢١

، مزيدا من الفـرص إلرسـال حمتويـات مؤذيـة           احملتويات وإرساهلا حصول على   لل بوصعبة التعقُّ 
امللفـات املتبادلـة    وب فيهـا    تويـات املؤذيـة غـري املرغـ       ومن مجلة املـصادر اخلاصـة للمح      . لألطفال

ــاة إىل تــسمية هــذه امللفــات   ،فيمــا بــني األقــران  ــاوين  حيــث يعمــد اجلن  الســتدراج ةمــضلِّلبعن
ميكـن أن    حتتوي على مواد اعتداء جنسي عنيـف علـى األطفـال        اليت لفاتفامل. األطفال لفتحها 

ــسمَّى، علــى ســبيل املثــال،   ة إىل األوســاط هــأمســاء مقــاطع فيــديو مــن أفــالم مــشهورة موجَّ  بُت
  .ل أطفال، عن غري قصد، تلك امللفات ويشاهدوهاونتيجة لذلك، ميكن أن حيمِّ. الشبابية
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    تزايد أرباح املؤسسات اإلجرامية  - ٢  
ــدُّأدَّ  -٢٢ ــاح    ُز احملــَرُمى التق ــد أرب ــصاالت إىل تزاي ــات املعلومــات واالت  يف جمــال تكنولوجي

ففي املاضـي، كـان   . واستغالهلمعلى األطفال داء متارس أنشطة االعتاملؤسسات اإلجرامية اليت  
ات تــصوير ونــسخ ين إىل اســتخدام معــدَّمنتجــو مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال مــضطرِّ

ة أو أقـراص    يإىل شحن نسخ مادّية من هذه املواد على أشرطة فيديو مغناطيـس           مث  باهظة الثمن،   
ين إىل االسـتثمار يف     مـضطرِّ ون  كان أولئك املنتجـ   عالوة على ذلك،    و). CD-ROM(مضغوطة  

ونظــرا إىل الطــابع .  مــن مــستهلكي منتجــاهتم الزبــائن، مــن أجــل اســتجالبإعالنــات مطبوعــة
ن إلـيهم   رة لكـي ال تـتفطَّ     مـشفَّ وتعـابري   العمومي لتلك اإلعالنات، كان اجلناة يـستخدمون لغـة          

ص مـا  ك املـواد ويقلِّـ  د توزيـع تلـ  ويف كثري من األحيان، كان ذلـك يقيِّـ    . سلطات إنفاذ القانون  
  .ينتج عنها من األرباح

ــ  -٢٣ ــأمَّ ــة احلالي ــإنَّ ة، ا يف البيئ ــتكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت  ف مــن خفــض ن متكِّ
ومتثـل املعـدات الرقميـة وسـائل        . جراميـة مجيع جوانب تنظيم املشاريع اإل    يف  هود  اجلتكاليف و ال

 علــى األطفــال وتوزيعهــا علــى نطــاق رخيــصة وميــسورة املنــال إلنتــاج مــواد االعتــداء اجلنــسي
تحـّدي  ال مـن وطـأة   ليـة التجاريـة حتـدُّ    التطفُّاإللكترونيـة  الرسـائل    عمليـات بـثِّ   أنَّ  كما  . واسع

 ممـا يتـيح توسـيع نطـاق تلـك      ،توزيـع الربيـد اإللكتـروين وختفـض مـن تكاليفـه      الـذي يواَجـه يف   
 الـذين يـصبحون يف      مـع الزبـائن   وبعـد إقامـة الـروابط       . العمليات غري املشروعة على حنو سـريع      

، ميكن للجناة اإلعالن بشكل مستمّر عن مزيد من املواد غـري املـشروعة بلغـة                عداد املستهلكني 
  تــصال مــع زبائنــهم جمانيــا، االعلــى املواظبــة كمــا ميكــن للجنــاة أيــضا . غــري متحفظــة وصــرحية

  .اإليراداتمن مواد جديدة مع مرور الوقت، ومن مث توليد املزيد عرض هلم مما يتيح 
) HTML(ترميـز النـصوص الترابطيـة       ومل يعد اجلناة يف حاجـة إىل خـدمات مربجمـي لغـة                -٢٤

فبإمكاهنم اآلن اسـتخدام واحـدة      .  مثلما كانت احلال عليه قبل عقد مضى       ،ةيإلنشاء مواقع شبك  
 يزاتإلنشاء مواقع شبكية غنية بامل    ) drop-and-drag(واإلسقاط  ات السحب    منصَّ ن م عديدالمن  

خطـوة، ميكـن العثـور عليهـا مـن خـالل حبـث              فإرشـادية مـشروحة خطـوة       وهناك أدلة   . الوظيفية
كيفيـة إنـشاء وصـيانة مواقـع شـبكية مـستترة مغفلـة        توّضح بتفصيل بسيط على شبكة اإلنترنت،  

وهكــذا، ميكــن ). Dark Web(املعتمــة أو علــى شــبكة اإلنترنــت  )Tor(ة علــى شــبكة تــور يــاهلو
ــل   ــاة، بأق ــوخي بعــض االحتياطــات األساســ    للجن ــاليف وبت ــود والتك ــستفيدوا ة، ياجله ــن أن ي م

ة، ايـة، وتطبيقـات الـشبكات االجتماعيـ       الصور، والتسويق عرب إعالنـات الر     التشارك يف   خدمات  
  .من مواقعهم الشبكية) إباحية أو عنيفة غالباً (نصّية وتصويريةحمتويات لعرض 
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تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت   ف املستمدة من   التوفري يف التكالي  منافع   نَّكما أ   -٢٥
. ، مبا يف ذلـك تلـك الـيت تـشمل األطفـال            مؤسسات جتارية لالجتار باجلنس   أيضا تكوين   تسّهل  

بني اجلناة والـضحايا والزبـائن، ممـا يقلـل مـن         على الوصل    مولةاحملتكنولوجيا اهلواتف   وتساعد  
اجلنـاة القيـام بعمليـات التجنيـد        ومبـستطاع   . تاملعـامال ثنـاء   أاحلضور شخصياً   حاجة اجلناة إىل    

  أو حـىت بـشكل حـصرّي،      بالدرجـة األوىل    ،  مولـة احملواإلعالن والتنظيم والتواصل عرب اهلواتف      
ويف . علـى حنـو فعـال      ةيـ أنشطتهم وتوسيع نطاق شبكاهتم اإلجرام    مسار  نهم من تبسيط    كّمما مي 

غـري املـشروعة قـادرين علـى تقاضـي          ة  التجاريـ ، غالبـا مـا يكـون مـديرو األعمـال             نفـسه  الوقت
وقـت تقريبـا   أيِّ اللقـاءات يف   تـسهيل   مقابل خـدمات     املسافرينمن قبل اجلناة    النقود  مزيد من   

  .وخالل مهلة قصرية
    

    احلد من خماطر االنكشاف  - ٣  
ــصاالت يف اال  ى أدَّلقــد   -٢٦ ــات املعلومــات واالت ــداءاســتعمال تكنولوجي ــال  عت  علــى األطف

، مولـة احملاسـتعمال اهلواتـف     ف. إىل احلد من خماطر انكشاف اجلنـاة       بعض جوانبه،    واستغالهلم، يف 
. ر علـى جـرائمهم    ن اجلناة من حجب هوياهتم والتـستُّ      والربيد اإللكتروين، وتطبيقات املراسلة ميكِّ    

املـشترك  هويـة   ة االستعمال أو بطاقات وحدة تعريف       ي أحاد حممولةجلناة شراء هواتف    ا ويستطيع
)SIM (شـكل مـن أشـكال       ب أيَّ  ال يتطلَّـ   اماً يف معـامالت نقديـة، ممَّـ       فوعة أجرة اخلدمـة مقـدَّ     مد 

وراء عديـد   ر  والتـستُّ فـة   يوبإمكاهنم أيضا تسجيل حسابات بريـد إلكتـروين هبويـات مز          . التسجيل
مبـا  ة السـلكية  يـ انطالقا من شـبكات عموم  ،)web server proxies(احلاسوبية الوكيلة من اخلوادم 

عديـد مـن مقـاهي      التـيح   يكمـا   .  صـعبة للغايـة    نيفرد معـ  وة تسجيل حساب     عملي بنيربط  لاجيعل  
اإلنترنــت درجــة كــبرية مــن إغفــال اهلويــة ألهنــا ال تــشترط حتديــد اهلويــة لتــسجيل الــدخول إىل     

 مــدونات قواعــد  أيُّولــيس لــديها نــوع مــن أنــواع نظــم الرصــد،  ، وال تــستعمل أيَّيباحلواســ
  . واجبة التطبيقسلوك
جـرائمهم علـى    ، أصبح بإمكـان اجلنـاة ارتكـاب         "الذكية "احملمولةومع ظهور اهلواتف      -٢٧

ــر    ــا يتيحــه حاســوب مكــتيب   تعــدُّداًنطــاق أوســع تنوعــاً ويف أمــاكن أكث أو بكامــل حجمــه   ّمم
فبإمكــاهنم مــثال تــسجيل مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال وتوزيعهــا،  . حاســوب حممــول

، مـضايقة ضـحاياهم      أيـضاً  بني الـسيربانيني  وميكن للمتعقّـ  . ليس غري  ةمولباستعمال هواتفهم احمل  
ويف . اســتغالل تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت ب خمــاطرةبأقــل اجلهــود وعلــى حنــو أقــل  

املاضــي، كــان املتعقّبــون عرضــة إلثــارة االنتبــاه عنــد اســتخدامهم اهلواتــف العموميــة ألغــراض   
بني الـسيربانيني   صار بإمكان املتعقّـ   فقد  ولوجيات اجلديدة،   أما اآلن، ومع ظهور التكن    . املضايقة
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استغالل أنظمة احلوسـبة     املسافرينكما ميكن للجناة    . مكان تقريبا أيِّ  القيام بتلك األفعال من     
وهـم هبـذه الطريقـة يتجنبـون     . علـى لقـاءاهتم  الـشواهد  لتخـزين  ) cloud computing(الـسحابية  

 ملواد االعتداء اجلنسي علـى األطفـال عـرب املطـارات وغريهـا مـن                املخاطر املرتبطة بالنقل املاّدي   
  .نقاط التفتيش

فيمـا بـني اجلنـاة الـذين        واسـعة االنتـشار سـابقاً       ويف حني مل تكن تدابري تشفري امللفات          -٢٨
عــن غــري بــإغالقٍ ينتجــون مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال ويوزعوهنــا خــشية فقــداهنم،   

بقـدر  يثقـون   كـثريون مـن مـرتكيب هـذه اجلـرائم           أصـبح اآلن     ك املواد، قصد، جملموعاهتم من تل   
 يف  عـد الـيت تـشمل تكنولوجيـا تـشفري مدجمـة           خدمات التخزين احمللي وعن بُ    استعمال  كاف يف   

ة الـيت جيـب     الرقميـ اإلثباتيـة   ة  تعقب األدل مسار  صبح  يومن مثة، ميكن أن     . أجهزهتم اإللكترونية 
 نــشاط رقمــي، مبــا يف ذلــك  أيَّأنَّ إىل درجــة تعقّــدا هــا أكثــر علــى أجهــزة إنفــاذ القــانون تتّبع 

عــد عوضــا عــن املراســالت املتعلّقــة بــاجلرائم، يكــون مــشفرا أو خمّزنــا علــى خــوادم تــدار عــن بُ 
كما ميكن للجناة استخدام التكنولوجيات اجلديـدة هبـدف اخلفـض مـن حجـم               . املعدات احمللية 

 تطبيـق  و Snapchat  تطبيـق رسـائل الـصور      لثـ  م ،يقـات ن تطب ومتكّـ .  الدائمـة  رقميـة  ال دلةاألتلك  
Wickr  آخــرين مــستعملني مــن إرســال صــور مؤقتــة إىل الرســائل املــشفّرة بــال أثــر، مــستعمليها

ويف بعـض البلـدان، ختتلـف    . ختتفي يف غضون بضع ثـوان مـن اسـتالمها علـى اجلهـاز املـستقبِلِ               
ل القـصرية عـن قواعـد االحتفـاظ     الرسائخدمة قواعد االحتفاظ مبحتوى االتصاالت من خالل  

 اأن يــستفيد منــهأيــضاً  ميكــن ، وهــي وســيلة علــى اإلنترنــتاإللكترونيــةمبحتــوى االتــصاالت 
   ،ةيــاملغفلــة للهو) Tor(إىل اســتعمال شــبكات تــور يلتفتــون أكثــر فــأكثر اجلنــاة وبــات . اجلنــاة

  . باألشخاصةب االتصاالت وربط األدلة الرقمية أمام تعقّيل حتديات إضافيشكّّمما 
    

    ي الضحاياأذِّارتفاع مستويات ت  - ٤  
 على األطفـال    عتداء استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف اال       يعدُّ  -٢٩

ت قــد أدَّف. ارتفــاع مــستويات تــأذّي الــضحايا غالبــاً مــا تــسّهل واســتغالهلم مــن العوامــل الــيت  
إىل اتــساع رقعــة توزيــع مــواد بــني األقــران فيمــا امللفــات التــشارك يف تكنولوجيــات مــن قبيــل 

أصـبحت جمموعـات مـن تلـك املـواد تـضم ماليـني صـور                حـىت   االعتداء اجلنسي على األطفـال      
ينتـاهبم هـوس   األطفـال  وبـات العديـد مـن    . إليهـا الوصـول  نطاق حبيث تتجاوز الضحايا شائعة  

  .مة عليهم متاحة على شبكة اإلنترنت بصفة دائعتداءصور االنَّ ألالقلق 
عـددا كـبريا    أنَّ  كما  . سن الضحايا وتناقص يف   ولوحظ أيضا تزايد يف مستويات العنف         -٣٠

ة ياعتــداءات جنــسعــن مــن منتــديات وقنــوات اإلنترنــت تبــث إعالنــات صــرحية ألشــرطة فيــديو  
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املائـة يف   يف  ر بـسبعني    زيادة تقدَّ  ٢٠١٢ و ٢٠١١، سجلت بني عامي      نفسه ويف الوقت . ةيوحش
مـواد  أنَّ جلنسي على األطفال الـيت تركـز علـى الفتيـات دون سـن العاشـرة، كمـا                مواد االعتداء ا  

ي كثـرة   وقـد تـؤدِّ  )٦(.ع ليست بـاألمر غـري املـألوف     اليت تشمل األطفال الصغار أو الرضّ      عتداءاال
، مواد االعتداء اجلنسي على األطفال املتاحة على اإلنترنت إىل انعدام إحساس املشاهدين إزاءهـا             

ضـوا إىل املـضايقة أو     األطفـال الـذين تعرَّ     مث إنَّ . فـا تطرُّأشّد  على مواد   الطلب   إىل تزايد    يؤديّمما  
إىل علـى حنـو غـري مرغـوب فيـه        هم بدورهم أكثـر عرضـةً     جنسية  يف لقاءات    املراودةأو  التحّرش  

يف و.  جرائم متعـددة   جراءيعانون من التأذي من     بعض األطفال   أنَّ  يشري إىل   ّمما   ،حمتويات مؤذية 
 مولــةب باســتغالل األطفــال جنــسيا، أتــاح التقــّدم احملــرز يف جمــال االتــصاالت احمل  ميــدان التكــسُّ

وبإمكـان اجلنـاة إجبـار ضـحاياهم     . ملرتكيب اجلرائم مزيدا من السيطرة علـى حتركـات ضـحاياهم         
ضـحاياهم مـن    على االتصال هبم هاتفيا يف بداية وهناية كـل لقـاء، كمـا ميكنـهم رصـد حتركـات                

  .  لتحديد املواقعالنظام العاملياليت يتيحها دمات اخلخالل 
ــ  -٣١ ــا ا أمَّ ــقفيم ــسيرباين،  يتعل ــالتحريض ال ــإنَّ  ب ــف ــات   اتِّ ساع نطــاق اســتخدام تكنولوجي

املباشر ميكـن أن يـؤدي      اإلنترنت  خط  ة التفاعالت على    ياملعلومات واالتصاالت اجلديدة وفور   
من الشروع يف استدراج ضحاياهم علـى حنـو مباشـر أكثـر مـن        ئم  مرتكيب هذه اجلرا  متكني  إىل  
بـضع  أن يلتمـسوا مـن ضـحاياهم اتـصاالت جنـسية ُبَعْيـَد              وقد يتـسىن للجنـاة      .  وقت مضى  أيِّ

وقـد  تفاعالت قصرية، غـري مبـالني بـاألذى أو االضـطراب الـذي قـد يلحـق بعـض ضـحاياهم،                     
وعلـى سـبيل املثـال، بإمكـان اجلنـاة       . طالبـهم لكي ميتثلـوا إىل م    يلجأ اجلناة إىل هتديد ضحاياهم      

صورة فاضحة ومن مث هتديده بإرساهلا إىل والديه أو بنشرها يف موقـع             بالتشارك يف   إقناع طفل   
العنيفـة أو   /اإلباحيـة التـصويرية   شبكي عمومي بغية ابتزازه للحصول علـى مزيـد مـن احملتويـات              

  .إجباره على االلتقاء هبم شخصيا
 تفاقمت يف نطـاق     العدواين واتساع رقعته   ش السيرباين التحرُّة استشراء    مشكل نَّكما أ   -٣٢

 وســائط التواصــل االجتمــاعي ة ويويــستعمل اجلنــاة املواقــع الــشبك . اليــة احلتكنولوجيــةالبيئــة ال
ات يتـيح اسـتخدام تلـك املنـصَّ       و. هبدف توسـيع نطـاق مجهـورهم وزيـادة التـأثري يف ضـحاياهم             

علـى   معـاً  بوايتـألَّ د من األشـخاص، علـى حنـو سـريع ويـسري، لكـي                املزي للجناة حثَّ احلاسوبية  
مـرتكيب  ة، أن تزيـد مـن مكـر         يـ شـبه مغفلـة اهلو    الـيت هـي     ومن شأن طبيعة اإلنترنت،     . الضحايا

وقـد يـشعر األطفـال      . يلش العـدواين األوَّ   التحـرُّ وأن تفاقم مـن األذى النـاجم عـن          هذه اجلرائم   
  باســتمرار  شخــصيةعلــى اإلنترنــت يتــداخل مــع حيــاهتم ال ء اعتــداضــون إليــه مــن  مــا يتعرَّأنَّ بــ

                                                                    

 ." استغالل األطفال، واستغالهلم واالعتداء عليهم جنسياراخطتقييم أل" )6(  
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نهايـة  بأبواب التكنولوجيـا، علـى عكـس أبـواب املدرسـة الـيت تقفـل                نَّ  ال منجاة منه، وذلك أل    
ــا    ــوم الدراســي، تظــل دائم ــا . "مفتوحــة"الي ــر  أنَّ كم ــد يت ــضحايا ق ــال ال ــضا دَّداألطف يف ون أي

أو خـشية   املعقّـد   ر الـتقين    عال بـالتطوُّ  مستوى  ى  عل الوالدين   مصارحة والديهم لشكّهم يف إملام    
 قــلُّوباإلضــافة إىل ذلــك، قــد ت. شخــصيةأن حيرمــوهم مــن اســتعمال أجهــزهتم التكنولوجيــة ال 

ا أكثـر ممَّـ   عنـدما تكـون علـى اإلنترنـت         والتـدخل    عتداءفرص مقدمي الرعاية الستبانة أفعال اال     
  .كبت تلك األفعال داخل بيئة مادّيةارُتلو 
    

    االجتماعيحضورهم تأكيد توفري الُسبل للجناة ل  - ٥  
تكنولوجيـــات املعلومــات واالتـــصاالت اجلديــدة للجنـــاة ســبال غـــري    يــوفر اســتعمال     -٣٣

 منبـوذين   رقميـة ويف حني كان اجلناة يف احلقبة ما قبل ال        . االجتماعيحضورهم  مسبوقة لتأكيد   
جبميـع   اإلنترنـت هتـتمّ    علـى خاصـة   ، تتـشكل اليـوم جمتمعـات        احمللية الـسائدة  من قبل اجملتمعات    

تلـك املتعلقـة مبـواد االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال              ، وخـصوصاً     واالسـتغالل  عتداءأشكال اال 
. ةاالستقواء شديد التـأثري مـن جـراء طبيعتـه الفوريـة والتفاعليـ             هذا   ويعدُّ. والتحريض السيرباين 

األطفال على اإلنترنـت قـد يعطـي         توافر كميات هائلة من مواد االعتداء اجلنسي على          نَّا أ كم
ص مـن العوامـل   انطباعا زائفا بقبوهلا على الصعيد االجتماعي، ومن شـأن ذلـك بـدوره أن يقلِّـ              

أيــضاً وبإمكــان جمتمعــات اإلنترنــت أن تتــيح . طــة للجنــاة واجلنــاة احملــتملني يف هــذا الــصدداملثّب
ــديات  ــة  منت ــشارك يف اخلطــط التدبريي ــهاجها للوصــول إىل   الــيت مي)االســتراتيجيات(للت كــن انت
  . إنفاذ القانونومراوغة أجهزةالضحايا 

    
     على األطفال واستغالهلمعتداءالمن ااألشكال اجلديدة   - ٦  

 ظهــور أشــكال إىل، بقــدر حمــدود،  تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالتبــزوغ ىأدَّ  -٣٤
نـسي  عتـداء اجل  االحيـث أصـبح بعـض مـرتكيب اجلـرائم ينتجـون مـواد               ،  جديدة مـن االسـتغالل    

،  املظهريـة جنـسها ومالحمهـا  وعنـصرها العرقـي ونـوع       سن الـضحية    بناء على   " حسب الطلب "
، أو عناصــر عتــداءاالمــواد مــشاهد مــاكن تــصوير اإلطــار املــادي ألكمــا ميكــن للجنــاة حتديــد 

بعــض اجلنــاة يــشترطون أن يــشيد هبــم   أنَّ كمــا . ةينه مــن أفعــال جنــس حبكتــها، أو مــا تتــضمَّ 
  .عتداءاالعملية أمساء اجلناة خالل التلفظ بعلى سبيل املثال من خالل وذلك  األطفال،

 ميـسورة املنـال   العـريض وبأسـعار     الترددي  انتشار خدمات االتصال بالنطاق     وباتساع    -٣٥
عمليــات االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال يف مسلــسل  نــسبيا، صــار بإمكــان اجلنــاة اليــوم بــثّ

حيـث يقـوم    "جـنس عـرب اإلنترنـت     لل" يف ما ينشأ مـن أوكـار         هذاى  ويتبدَّ. شكل عروض حّية  
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. مباشـرة علـى اإلنترنـت   ذلـك   ُتَبـثُّ ُصـَوُر     ، و نس باعتـداء جنـسي علـى أطفـال        بدافع اجل سائح  
أنَّ كمـا   . بطاقات االئتمـان  بواسطة  مباشرة  مشاهدة تلك العروض احلّية     رسوم  وغالبا ما ُتدفع    

ــة لتلــك العــروض تتــيح ملــشاهد   بــأهنم مرتبطــون بالنــشاط  اإلحــساس عــد يها عــن ُبالــصيغة احلّي
وميكن، مـن مث، تـسجيل تلـك العـروض احلّيـة لغـرض توزيعهـا الحقـا وجـين              . اجلنسي املشاهد 

 صـور   أن جتـين دخـال مـن خـالل بـثّ          أولئك األطفـال    كما ميكن ألسر    . أكرب قدر من األرباح   
 اجلنـاة قـد     وألنَّ. مريات الويـب   عليهم باستعمال كـا    عتداء أو أشرطة فيديو اال    باحيةأطفاهلم اإل 

ال يعتربون هذه األنـشطة اعتـداء جنـسيا بـاملعىن التقليـدي، فهـم ال يـدركون مـا يلحـق أولئـك                        
  .األطفال جراءها من أذى

 إىل  ظهور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وتوافرها على نطـاق واسـع         ى  وقد أدَّ   -٣٦
ــاد يف  ــا،   إازدي ــدة ذاتي ــات املولّ ــاج احملتوي ــك    كــذلك يف ونت ــا يف ذل ــا، مب ــسيطرة عليه ــدان ال فق
ة صـرحية مولّـدة   ييف توزيـع مـواد جنـس     " الرسائلباجلنس  "ويتمثّل  ". الرسائلباجلنس  "حمتويات  

الرسائل باهتمـام كـبري   بوقد حظي اجلنس . مولةذاتيا، يف أغلب األحيان باستعمال اهلواتف احمل     
الـذين أبلغـوا عـن إرسـاهلم هـذا النـوع مـن        وتقـّدر نـسبة الـشباب      . ألنه غالبا ما يـشمل القـّصر      

كمـا  . دون إذن مـن   ي تلـك املـواد توزيعهـا         وميكن ملتلقِّ  )٧(. يف املائة  ٤٠ إىل   ١٥نحو  ب الرسائل
ميكــن أيــضا احلــصول علــى تلــك املــواد مــن خــالل اختــراق حواســيب األطفــال وغريهــا مــن      

دون علـم   مـن   ع الحقـا    وزَّج تلـك املـواد وتـ      نَتويف حاالت أخرى، تُ   . األجهزة ومن مث توزيعها   
 حيث تـشري نتـائج      ،هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع     أنَّ  ويتزايد اإلقرار ب  . األطفال بذلك 

ذاتيـا،  ة صـرحية مولّـدة      يمـا يتـوافر علـى اإلنترنـت مـن مـواد جنـس             أنَّ  حبوث يف هذا الـشأن إىل       
ومــن مثّ نــشرت يف املائــة، وقــع تــسريبها مــن موقعهــا األصــلي  يف  ٨٨والــيت تــصل نــسبتها إىل 

  )٨(.مواقع أخرى على شبكة اإلنترنت
    

    عتبارها أداة للكشف اتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ب  - ٧  
 اســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت الرتكــاب جــرائم ضــد    نَّأيف حــني   -٣٧

أن ل الرقمــي يف اجملــااملــاهرين احملققــني فــإنَّ مبــستطاع التحــديات، مــن عديــد الاألطفــال يطــرح 
وميكـن أن تكـون     . اجلـرائم األنـواع مـن     كـبري مـن احتمـاالت الكـشف عـن هـذه             يزيدوا بقدر   

                                                                    

  )7( Ringrose and others, A Qualitative Study of Children, Young People and “Sexting”  
(London 2012)متاحة على املوقع الشبكي ، :www.nspcc.org.uk.  

  )8( Internet Watch Foundation, “Young people are warned they may lose control over their images and 

videos once they are uploaded online” (22 October 2012) متاحة على املوقع الشبكي ،www.iwf.org.uk.  

www.nspcc.org.uk
www.iwf.org.uk
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اجلــرائم هــذه يف هــذا الــشأن قابلــة لالســترجاع حــىت يف حــال تــوخي مــرتكيب  اإلثباتيــة  دلــةاأل
وكمـا هـي احلـال بالنـسبة إىل احلواسـيب، ميكـن             . ذفهاحلـ  أو   رقميـة ب ترك آثار    تجّنلحذرهم  
التحاليل اجلنائية اخلاصة باألجهزة احملمولة السترداد الصور والرسـائل الـيت مت حـذفها               استخدام

ورهنــا مبــّدة االحتفــاظ بالبيانــات، تــوفر ســجالت االتــصال بربوتوكــول  . مــن هــاتف نقــال مــا
  .كامال جلميع اتصاالت اإلنترنت وأوقاهتا ومصادرها ووجهاهتابياً تعقُّأثرا ) IP(اإلنترنت 

ل إىل مـــا ن أجهـــزة الـــشرطة يف املقـــام األوَّ احتمـــال تفطُّــ نَّافة إىل ذلـــك، فـــإوباإلضــ   -٣٨
نـها  أكـرب بكـثري مـن احتمـال تفطُّ        ) شخـصياً  أْي(اإلنترنـت   نطاق  رتكب من اعتداءات خارج     ُي

بعــض ومــن مثّ فــإنَّ . رتكــب باســتعمال تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت إىل تلــك الــيت ُت
مي وميكــن للوالــدين وغريمهــا مــن مقــدِّ. علنــاويوّزعوهنــا  عتــداءد االمــواينتجــون بغــزارة اجلنــاة 

كمـا ميكـن أن     .  أو الـصور   رقميـة  من خـالل البـصمات ال      عتداءالرعاية أن يكتشفوا حصول اال    
عنـدما يـدركون    اعتداء  استعدادا لإلبالغ مبا تعرضوا إليه من       هم أنفسهم   يبدي بعض الضحايا    

علـى اإلنترنـت    اإلبـالغ   بوابـات    وميكـن أن تـسهم    .  ادعاءاهتم ثباتإ رقمية ال دلةمن شأن األ  أنَّ  
 املـبلِّغني مـن     اللـضحاي اعتداء مبا تتيحه    ما إسهام يف عمليات إبالغ الضحايا عن تعرضهم إىل          أّي

  .وسيلة ال جتعلهم عرضة للتهديد
علـى  بـوا آثارهـا   غ عنـها، أن يتعقَّ بلَّـ كتشف تلـك املـواد أو يُ    قني، عندما تُ  وميكن للمحقِّ   -٣٩

ــشاف االللوصــول إىل احنــو اســتباقي   ــداءكت ــة ، واســتبانة عت ــدعم  هوي ــدادهم بال ــضحايا وإم ال
 الـيت ُتَؤكـد     عتـداء وقد تكون أجهزة إنفاذ القانون أكثر اسـتعدادا لتتبـع حـاالت اال            . واملساعدة

ويف .  واضحة خطورهتا مبا يزيد من احتمـال جنـاح مالحقـة مرتكبيهـا قـضائيا             رقميةإثباتية   أدلة
ستقى من معلومـات مـن مـواد االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال                ُياستعمال ما   فإنَّ  ا الصدد،   هذ

  .زالوا يف خطر  أمهية قصوى يف إنقاذ الضحايا الذين مارقميةالاإلثباتية  دلةوغريها من األ
    

    على الضحايا ومسات اجلناةاملخاطر عوامل   - دال  
أنَّ مــع ائم اســتغالل األطفــال مــن الفتيــات،  ضــحايا جــرةأغلبيَّــ نَّتــشري البحــوث إىل أ  -٤٠

أيــضا يف تــؤثر اهلجــرة والفقــر أمنــاط أنَّ كمــا .  أيــضاًلالســتغالل يف تزايــدالفتيــة ض تعــرُّخمــاطر 
ــربز خب وميكــن أن ،اســتغالل األطفــال  باســتغالل األطفــال  التجــاري  يف جمــال التكــّسب  اصــٍةت

مـستويات  خمـاطر ذات    املراهقـون   ومن حيـث عامـل الـسّن، يواجـه األطفـال الـصغار و             . جنسيا
لإليــذاء يف مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى جــداً ضــحايا األطفــال الــصغار ويتزايــد وقــوع . عاليــة

 إىل  ضالتعـرُّ شـديدة يف    وقـد يواجـه املراهقـون خمـاطر         . ألغـراض اجلـنس   األطفال ولالجتار هبـم     
ويعتـرب مـدى   .  عـادي  تكون كبرية على حنـو غـري       ش سيرباين وحترُّمواد مؤذية وحتريض سيرباين     
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وكـذلك مـدى جتاهلـهم لتـدابري        األطفال يف سلوكيات حمفوفة باملخاطر على اإلنترنـت         اخنراط  
كمـا  . يف حتديد درجـة مـا يتعرضـون إليـه مـن اسـتغالل             يؤثر  ن عامال رئيسيا    اة واألم اخلصوصي

ع خمـاطر الوقـو  ك األسـري مـن    علـيهم يف وقـت مـضى والتفكّـ       عتـداء تزيد عوامل مـن قبيـل اال      
وتــؤثر . باســتغالل األطفــال جنــسيا التجــاري ب يف جمــال التكــسُّوخــصوصاً  ،لإليــذاءضــحايا 
 يف طبيعة سلوك الطفل وكثافة نشاطه على شبكة اإلنترنـت ويف درجـة ميلـه                جتماعيةالعزلة اال 

  .إىل طلب املساعدة عندما يواجه مشاكل
فيمـا  ف. ةجرامية منظمـ  إ أو من خالل شبكات      اجلناة مبفردهم أو يف جمموعات     ينشطو  -٤١
مـع    بفرادى اجلناة، يرتكب الرجال والنساء، على حد السواء، جـرائم اسـتغالل أطفـال،          يتعلق
واد االعتـداء   مـ جـرائم    منـها  ،نـة مـن اجلـرائم     اهليمنة يف فئـات معيَّ    هلا  نسبة الرجال من اجلناة     أنَّ  

 نـسبة النـساء اجلانيـات     نَّ أ كما. ب السيرباين والتعقُّ والتحريض السيرباين    اجلنسي على األطفال  
وتتـسع  . ش الـسيرباين والتحـرُّ منـها االجتـار   و ،نـة مـن االسـتغالل   مرتفعة فيما يتعلق بأشكال معيَّ  

وميثـل األطفـال اجلنـاة،      . ج من مرحلة املراهقة إىل مرحلة الشيخوخة      فتتدرَّالفئة العمرية للجناة    
ة فعالـة وموجهـة حنـو محايـة     يـ عدالـة جنائ  يف هذا اجملال، حتديا خاصا يتطلّب التصدي له تـدابريَ       

أشـكال جـرائم   كـل  ة اليت يتمتع هبا اجلناة تـساعدهم يف ارتكـاب        ي الكفاءة التقن  مثّ إنَّ . األطفال
اجلناة الذين ينفذون على حنو غـري مـشروع إىل          أنَّ   ولوحظ   ،واستغالهلم  على األطفال  عتداءاال

ــة  شخــصيةاملعلومــات ال ــة مــن اإلنترنــت يتمتعــون مبــ  يف اخلاّصــة باألطفــال املخزن ستويات عالي
  .ةالكفاءة التقني

ــؤدي خلفأيــضاً وميكــن   -٤٢ ــأن ت ــشأة ة ي ــارخيهم الشخــصي دورا يف ســلوكهم  ن ــاة وت اجلن
فـإنَّ   البحوث يف هذا اجملال أسفرت يف بعض األحيان عن نتـائج متـضاربة،               نَّومع أ . اإلجرامي
تزايــد لــدى األفــراد الــذين ت قــد عتــداء االاحتمــال ارتكــاب جــرائمخمــاطر  نَّإىل أيــشري بعــضها 

يف البـدء   عتـداء  حيـصل فيهـا اال     يتن الـ   الـسِّ  ْيعـاملَ أنَّ  ويبـدو   . دي عليهم يف مرحلة الطفولـة     اعُت
، وكـذلك الـشأن بالنـسبة إىل        عتداءاحتمال ارتكاب جرائم اال   خماطر  يؤثران يف    ة االعتداء ومد

وميكـن وصـف بعـض مـرتكيب     . ي لـه دِّ للتـص  مـن تـدابري   اتُّخـذ  ومـا    عتـداء مدى اإلبالغ عن اال   
ُجنـــاة  أْي ()الغلمـــانيني (جـــرائم اســـتغالل األطفـــال، ال مجـــيعهم، مبـــشتهي األطفـــال جنـــسياً 

الرتكـاب   آخرون ما يتاح هلم من فـرص         ويستغلُّ). مع األطفال يفضلون عمداً ممارسة اجلنس     
 اسـتغالل األطفـال مــن   وغالبـا مــا يعـاين مرتكبـو جـرائم    .  هـي أتيحـت هلـم   ن إعتـداء الجـرائم ا 

وتتكـون بـذلك حلقـة مفرغـة        . شخصية واختالل يف عالقاهتم ال    جتماعيةضعف يف مهاراهتم اال   
 اجتماعيـة  الـضعيفة داخـل أوسـاط        جتماعيـة ينتج جراءها انكفـاء اجلنـاة مـن ذوي املهـارات اال           

  .ة مهملني فرص حتسني قدراهتم على العيش يف عامل الواقعيافتراض
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اجلنـاة، مبـا يف ذلـك اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة، علـى               مجاعات مـن    كّز  وغالبا ما تر    -٤٣
 باســتغالل  التجــاريإنتــاج مــواد االعتــداء اجلنــسي علــى األطفــال وتوزيعهــا وعلــى التكــّسب   

ة، يف املتـاجرة علـى      يـ ، جتارية كانـت أو غـري جتار       اجلماعات هذه   تنخرطكما  . األطفال جنسيا 
ة إنــشاء تجاريــالاجلماعــات وبإمكــان . نــسي علــى األطفــالشــبكة اإلنترنــت مبــواد االعتــداء اجل

على اإلنترنت يف حماولة لالستفادة من أسعار السوق السوداء ومما فيهـا            منشآت إجرامية قائمة    
اجلماعـة باالعتـداء    وميكـن أن تقـوم      . مواد االعتداء اجلنسي علـى األطفـال      طلب كبري على    من  

الغـرض، سـواء يف بلـداهنا أو يف بلـدان أخـرى،      ذا بواسطة آخـرين تتعاقـد معهـم هلـ    بنفسها، أو   
وقــد ال تعتمــد اجلماعــات اإلجراميــة  . حبــسب إمكانيــات الوصــول إىل الــضحايا مــن األطفــال 

 بـل   ،املنظمة الضالعة يف هذا النوع من اجلرائم على النمـاذج اهلرمّيـة التقليديـة للجرميـة املنظمـة                 
يف خمتلـف   الـضرورة   اعلـة تتعـاون حـسب       إهنا قد تتكون من شبكات على اإلنترنت ألطراف ف        

احملكمـة التـرابط    ذلـك، ميكـن أن تتكـون ضـمن هـذه الـشبكات غـري                ومع  . جراميةاألنشطة اإل 
ة مــا  ملــرتكيب اجلــرائم ونوعيــجراميــةة علــى اإلنترنــت اســتنادا إىل الــسمعة اإل يــتسلــسالت هرم

  . ينتجونه أو يوزعونه من مواد غري مشروعة
 مــن تــأثري أنــشطة لــهمــا يتعرضــون معاجلــة  الــضحايا ور محايــةُأن تتــصدَّدائمــا وجيــب   -٤٤

ويعــاين ضــحايا االعتــداء . التكنولوجيــاتــسّهلها  علــى األطفــال الــيت عتــداءاالجــرائم مكافحــة 
  والـصدمات النفـسية    بـاألذى البـدين    ة اإلصـاب  منـها  املتنوعـة، من األضـرار    مجلةً  اجلنسي والبدين   

وبقـدر مـا    .  مـن العوامـل الظرفيـة املفاقمـة        امـةٌ  ودوَّ تماعياالجالوظيفي   واخللل    املشني والوصم
البحـوث  فـإنَّ مؤلفـات     ،  احلاليـة  عتـداء تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت أشـكال اال      ل  تسهِّ

ة بالغـة علـى     يـ أن تكتـسي أمه   ميكـن   " خـارج اإلنترنـت   "بشأن االعتـداء اجلنـسي علـى األطفـال          
أنَّ غـري   . التكنولوجيـات اجلديـدة   تـسّهلها هـذه     الـيت   األقل بالنسبة إىل جرائم استغالل األطفال       

، وخباّصـة فيمـا    املعيَّنالتكنولوجياتعن تأثري هذه   هنالك حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث،        
ــق ــداء بأشــكال االيتعل ــرت نتيجــة      عت ــيت ظه ــابقا ال ــة س ــري املعروف ــاهرة الوصــل    غ ــاد ظ الزدي

ض املتواصــل التعــّرتــأثري يف هــذا الــصدد يــة العالة يــوتــشمل اجملــاالت ذات األولو. اإللكتــروين
  . أيضاًطبيعة جرائم استغالل الشباب بعضهم بعضا وما هلا من تأثريكذلك للمواد املؤذية، و

    
    مكافحة املشكلة  - هاء  

ــدان تواجــه   -٤٥ ــدبل ــذه      ةعدي ــة ملكافحــة ه ــارات التقني ــدرات وامله  حتــديات يف جمــال الق
ذلت فقـد بُـ  . ج الواعدة بدأت يف الظهـور     و من النه   عدداً نَّومع ذلك، فإ  . األشكال من اجلرمية  

 كميـات  يف التـشارك يف جهود، على سبيل املثال، لتطـوير تكنولوجيـات جديـدة واسـتخدامها            
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 علــى األطفــال عتــداءكــبرية مــن البيانــات فيمــا بــني ســلطات إنفــاذ القــانون بــشأن حــاالت اال 
د وتولِّــ. ةيــحيحة علــى حنــو أكثــر فعالة الــشي ختــصيص املــوارد البــشروبــذلك بغيــةواســتغالهلم، 

  رمـزا فريـدا خاصـا بكـلِّ        PhotoDNA  تكنولوجيـة صـبغة الـصور      برجميات متخصـصة مـن قبيـل      
وتتمثــل هنــوج . توزيعهــا علــى اإلنترنــتالفعــال لتعطيــل الصــورة مــن الــصور مبــا يتــيح إمكانيــة 

حايا ومـرتكيب اجلـرائم   األمـاكن احملتملـة والـض   واملـواد  بني ربط الأخرى يف مساعدة احملققني يف  
أو أشـرطة الفيـديو أو البيانـات         الـيت تـربز يف الـصور الفوتوغرافيـة        الـسمات اخلاصـة     من خـالل    

  . اإللكترونيةبامللفات املقترنة الوصفية 
ويف الــسنوات األخــرية، ظهــر . األخــرىاهلامــة أحــد اجملــاالت يف العمــل هــو التعــاون و  -٤٦

. املـوارد والتكـاليف   التشارك يف   شاكل بصفة مجاعية وإىل     عدد من املبادرات اهلادفة إىل حل امل      
   ،وقــد قــام عــدد مــن الوكــاالت . ويتزايــد أيــضا التعــاون العمليــايت يف التحقيقــات عــرب احلــدود 
ة يـ  بإنشاء قواعد بيانـات مركز ،نيلّمبا فيها اإلنتربول واملركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغَ     

أجهـزة  بـني  يف العمـل  وميثـل التعـاون   . لـضحايا ويف التحقيقـات  ة ايـ حتديـد هو لتقـدمي العـون يف   
احلـوار يف املراحـل األوىل     أنَّ  كمـا   .  إجيابيـا آخـر    اإنفاذ القانون ومنشآت القطاع اخلـاص اجتاهـ       

تلبية أدوات التحّري الحتياجات إنفاذ القانون بـأكرب قـدر          يضمن  من تطوير املنتجات الرباجمية     
ــة،   ــارات االوكــذلك وضــع  مــن الفعالي ــد تطــوير   اخلاصــة عتب ــة األطفــال يف احلــسبان عن حبماي

يف  لــذلك، أصــبحت تلــك املنتجــات تتــضمن  ونتيجــةً. املنتجــات االســتهالكية علــى اإلنترنــت
 كيانات القطـاع اخلـاص مـن زيـادة          ن ذلك كّأفضل وم معايري حلماية األطفال على حنو      داخلها  

  .القانونالفرص املتاحة هلا لتقدمي الدعم إىل أجهزة إنفاذ 
 اتُّخـذت فقـد  . يف عدد من تـدابري مكافحـة االسـتغالل        بنفسه  ويشارك القطاع اخلاص      -٤٧

ــادرات إل ــذايت فيمــا بــني مقــدمي خــدمات اإلنترنــت ويف قطــاعي      رســاءمب ــايب ال  التنظــيم الرق
بـات ميكـن    و. ويشارك اجملتمع املدين أيضا يف منع هذه اجلرائم ومكافحتها        . األسفار والسياحة 

احملتويات غري املالئمة أو االتصال بـاخلطوط الـساخنة لإلبـالغ عـن أنـشطة               عن   اإلبالغ   لألفراد
وغريهــم مــن ع اآلبــاء واألمهــات وُيــشجَّ. بــشأهناإضــافية حتقيقــات مــن أجــل إجــراء مــشبوهة 

ة م بــشأن كيفيــث مــع أطفــاهليف هــذا الــشأن مــن خــالل التحــدُّاإلســهام مي الرعايــة علــى مقــدِّ
علـى سـلوكيات   واالتفـاق   ووضع قواعد علـى األطفـال اتباعهـا       نترنتحفظ سالمتهم على اإل   

تعزيز سالمة أطفاهلم مـن خـالل   لآلباء واألمهات كما ميكن  . توخيها على اإلنترنت  هلم  ينبغي  
ألعاب الفيـديو   على   و التواصل االجتماعي على شبكات   ض  ة ُتفرَ ضوابط رقابية والدي  استعمال  

ن مــن رصــد مــا يــشاهده  الربجميــات الــيت متكِّــ اســتعمال  علــى اإلنترنــت، أوح ووســائل التــصفُّ
  .األطفال أو تصفيته
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  التدريب على التحقيق يف اجلرائم إىل تقييم احتياجات الدول   -اًثالث  
رتكب جتاه األطفال باستعمال تكنولوجيات املعلومات اليت ُت

    واالتصاالت اجلديدة
ــا  -٤٨ ــصادي واالجتمــاعي يف  ًءبن ــى طلــب اجمللــس االقت ــراره  عل ــذ٢٠١١/٣٣ ق  يف ، ُتؤَخ

التدريب يف هذا اجملال، البيانـات ذات الـصلة الـيت           إىل  احلسبان، خالل تقييم احتياجات الدول      
جيمعها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بإجراء دراسة شـاملة عـن مـشكلة        

  .اجلرمية السيربانية
اء غــري الرمســي أيــضا، خــالل اجتمــاع عقــده تنــاقش فريــق اخلــرب وباإلضــافة إىل ذلــك،  -٤٩

 هبــدف املــسامهة ٢٠١٣ســبتمرب /مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة يف أيلــول  
 هبذه الدراسة، بشأن االحتياجات احملتمل أن تنشأ يف جمال التـدريب يف هـذا               يتعلقما  يبأفكار ف 

ال التـدريب العقبــات الـيت تعتــرض    االحتياجـات احملتمـل أن تنــشأ يف جمـ   ويـشمل نطــاقُ . اجملـال 
والتعــاون  تقــدمي املــساعدة للــضحايا ومحايتــهمو؛  اإلثباتيــةدلــةمجــع األ وســبيل حتديــد اجلــرائم؛

احلكوميـة  والـبىن التنظيميـة     التعاون الـدويل؛    والقيام بعمليات مشتركة تتسم بالكفاءة؛      ومعهم؛  
 إىل وجـود حاجـة كـبرية        عمومـاً  رباءوأشار فريق اخل  . ل من اجلرمية  املعنية مبكافحة هذه األشكا   

 علـى األطفـال واسـتغالهلم       عتـداء  جـرائم اال   بـشأن إىل التدّرب فيما يتصل بالكشف والتحقيـق        
  . داعمةبىن تنظيمية حكوميةالتكنولوجيا وإلنشاء ب املسهلة
التحقيقــات القائمــة علــى صة املــاهرة يف جمــال ة املخصَّــياملــوارد البــشرنقــص عُتبِــر اد قــو  -٥٠
اجلنائي والقادرة على الكشف عن األهداف ذات القيمـة العاليـة والتحقيـق بـشأهنا علـى                 حليل  الت

رتكـب جتـاه األطفـال مـن     ا ُي أكـرب العوائـق الـيت تعتـرض سـبيل الكـشف عمّـ        حنو استراتيجي أحدَ  
 علــى عتــداءعتــرب التحقيقــات يف حــاالت االوعلــى وجــه العمــوم، ُت. التكنولوجيــاتــسّهلها جــرائم 

ال بلـداناً كـثرية     أنَّ  من أعـضاء الفريـق      كثريون  والحظ  . تفاعليةذات طبيعة   استغالهلم  األطفال و 
ال تستطيع  ألهنا من مثّ    عقبة أمام سلطات إنفاذ القانون      ، ّمما يشكّل    تسمح بإجراء حتقيقات سرية   

  .عليهمبقصد االعتداء أن تتفاعل مع اجلناة احملتملني الذين يغوون األطفال على اإلنترنت 
حلـصول علـى    على ا  بالقدرات التحقيقية، كان االفتقار إىل القدرة الكافية         يتعلقوفيما    -٥١

ة بـشأن تـدفقات اإلنترنـت أو حمتوياهتـا أو املعلومـات عـن املــشتركني       نـة أو اآلنيّـ  البيانـات املخزَّ 
كمـا الحـظ الفريـق افتقـار بعـض البلـدان إىل إجـراءات عاجلـة                 . أكرب العقبات اليت مت حتديدها    

ة يـ ة أو غـري الرمس    يـ حفاظ على البيانات احلاسـوبية، وأشـار إىل مـشكلة غيـاب العالقـات الرمس              لل
أجهـزة إنفـاذ القـانون يف       أنَّ  عديـد مـن أعـضاء الفريـق         الوذكـر   . قدمي اخلـدمات اإللكترونيـة    مب
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ة علـى املعـدات احلاسـوبي   و مبا يف ذلك احلصول على الكهرباء   بلداهنم تفتقر إىل املوارد الكافية،    
  . حنو ُيعوَّل عليهلى عة وخدمة اإلنترنتيالربجميات احلاسوبو

املــدعني العــامني والقــضاة يف   لــصاحل احلاجــة إىل تــوفري تــدريب متخــصص    دت دِّوُحــ  -٥٢
 علـى األطفـال   عتـداء  فهم املـسائل الـشائعة يف حـاالت اال        ، وإىل الرقميةاإلثباتية  التعامل مع األدلة    
التـدريب ضـروري فيمـا      أنَّ  وذُكـر علـى وجـه اخلـصوص         . جيـا التكنولوتـسّهلها   واستغالهلم الـيت    

متوسـط  ة الـيت تعتمـد      يـ ، وتعـديل التقـارير األجنب     )IP( بتحديد عناوين بروتوكول اإلنترنت      يتعلق
ة، واحلفــاظ علــى ســالمة البيانــات علــى امتــداد  يــة احملليــتش مبــا يوافــق املنــاطق الزمننتوقيــت غــري

 بـشأن طلبـات   حينـها ، واحلصول علـى ردود يف  املعنيةبية ، وحتديد السلطات األجن   العهدةسلسلة  
  . على حنو فعالرقميةالاإلثباتية  دلةاملساعدة، واالعتماد على اخلرباء يف حتليل األ

مــن شـأن إنــشاء وحــدة  أنَّ ة، أشـار الفريــق إىل  يــاحلكومبـالُبىن التنظيميــة  وفيمـا يتعلــق    -٥٣
ة التحقيـق يف هـذه اجلـرائم        يـ فعالقـدر كـبري مـن       أن يزيـد ب   ة بـاجلرائم الـسيربانية      يـ متخّصصة معن 

عني أحد أعضاء فريق اخلرباء إىل أنـه ينبغـي للمـدّ         حتديداً  كما أشار   . ومالحقة مرتكبيها قضائيا  
مــن شــأن التــدريب أنَّ ذلــك .  تلقــي التــدريب بالتعــاون مــع احملققــنياتالعــامني لتلــك الوحــد

كمــا .  وإقامــة العالقــات غــري الرمسيــةمارســة العمــل علــى حنــو مجــاعيملالتعــاوين إتاحــة فــرص 
 علـى   عتـداء معنيـة جبـرائم اال    األجهـزة   إنشاء فرقـة عمـل مـشتركة بـني          أنَّ  الحظ الفريق العامل    

  .ة مفيدوسيلةيكون أن من شأنه  التكنولوجيا سّهلهااألطفال واستغالهلم اليت ت
شــار الفريــق إىل والتعــاون معهــم، أ  بتقــدمي املــساعدة للــضحايا ومحايتــهميتعلــقوفيمــا   -٥٤

. جيــب اغتنامهــا هبــدف تــدريب املــوظفني املــسؤولني علــى حنــو أفــضل  الــيت عــدد مــن الفــرص 
 بروتوكـوالت موحـدة لتقـدمي       عـدم وجـود   ومتثلت أوجه القصور الرئيـسية الـيت مت حتديـدها يف            

املساعدة للضحايا خالل عمليات التحقيق، وتقنيات إلجـراء املقـابالت مـع الـضحايا، وتـدابري                
كمــا ُيخــشى أن يكــون موظفــو إنفــاذ .  بالــضحايا وحفظهــااإلثباتيــة ذات الــصلةع األدلــة جلمــ

وعـالوة علـى ذلـك،      . يف تـصّرفهم مـع الـضحايا      الواعي  القانون غري املدربني عدميي اإلحساس      
معرفـة العوامـل الديناميـة    الحظ الفريق احتياج موظفي إنفـاذ القـانون إىل تلقـي تـدريب بـشأن        

  .سرُألاللذان حيصالن داخل ااجلنسي  االعتداء اجلنسي واالستغالل اينطوي عليهاليت 
العمــل املوحــدة تتــيح القيــام بــإجراءات عــدم وجــود ُبــىن تنظيميــة أنَّ والحــظ الفريــق   -٥٥

. يف واليـات قـضائية متعـّددة      ُيضطلع هبا   ميثل عقبة رئيسية أمام العمليات اليت        التشغيل القياسية 
ــانون باملــساعدة القيتعلــقوفيمــا  ــة، َتي ــيَّة املتبادل ــردِّأنَّ ن ب ــبطَء يف ال  علــى الطلبــات املــستعجلة  ال

يــشكالن أيــضا االســتجابة قنــوات وبــطء توقيــت ة املتبادلــة يــللحــصول علــى املــساعدة القانون
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عـدم تـوافر جهـات اتـصال يف البلـدان متلقِّيـة الطلـب               أنَّ  كما الحظ الفريق    . عقبتني رئيسيتني 
ة يـ الحظ الفريق احلاجة إىل توفري تدريب بشأن كيف       وكذلك  .  احملققني ميثل مشكلة بالنسبة إىل   

هبـا مـن بيانـات،    يقتـرن  مـا  تسلّم ة املتبادلة مبا يضمن   يالتعامل رمسيا مع طلبات املساعدة القانون     
  . عموماًعناصر التحقيقات الدوليةطبيعة وتدريب بشأن كذلك الو

.  بتوعيـة اجملتمـع املـدين      يتعلـق  فيمـا    بَّلَـ مل تُ الـيت   حتياجـات   أيضاً بعـض اال   الفريق  د  وحدَّ  -٥٦
 أو شالتحــرُّيــشعر النــاس بــاحلرية واالرتبــاك إزاء ســلوكيات مــن قبيــل  ففــي كــثري مــن األحيــان، 

 جتـرمي أم ال، وإذا  مبـا إذا كانـت تلـك الـسلوكيات حمـلَّ     عـارفني  وقد ال يكونون املضايقة جنسياً،  
كمـا أشـار الفريـق أيـضا إىل         . يـتم إبالغهـا بـاألمر     مـا عـسى أن تكـون اجلهـة الـيت            فكانت جتّرم،   

غ من خالهلا أجهزة الشرطة بـشأن اجلـرائم الـيت           بلَّحاجة القطاعني العام واخلاص إىل قناة اتصال تُ       
 ال يتعـاونون مـع أجهـزة        اإللكترونيةمقدمي اخلدمات   أنَّ  جيري ارتكاهبا أو احملتمل وقوعها، وإىل       

  . كثر اجلرائم اليت يشيع ارتكاهبا على شبكاهتم ومنع وقوعهاإنفاذ القانون حىت بشأن حتديد أ
ة هتدف إىل رفع درجة الـوعي بـشأن          هنالك حاجة إىل برامج تربوي     نَّوالحظ الفريق أ    -٥٧

ملــساعدهتم علــى  ةًألطفــال مباشــرتــوفري التــدريب لواعتــرب . ة ومنــع وقوعهــاياجلــرائم الــسيربان
ى اإلنترنت وجلميع أشـكال اإليـذاء اجلنـسي إحـدى           الوقوع ضحية ملرتكيب اجلرائم عل    اجتناب  
الـيت  الـُسبل   مبزيـد مـن املعلومـات بـشأن         تزويد اآلباء واألمهات    كما اقترح الفريق    . األولويات

ة وبـشأن مـا ميكـن أن        يـ تؤثر هبـا تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت يف حيـاة أطفـاهلم اليوم              
أطفـاهلم واهتمامـاهتم    النتبـاه إىل شـواغل      توجيـه ا  يضطلعوا به من دور وقائي حاسم من خالل         
  . أو االستغاللعتداءة لاليهبدف حتديد العالمات املنبهة إىل وقوعهم ضح

كبـار املـسؤولني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة           الـضرورة العاجلـة لتوعيـة       وأشار الفريـق إىل       -٥٨
ــشكلة اال   ــة م ــشأن فداح ــداءب ــذين    عت ــتغالهلم الل ــال واس ــى األطف ــسّهلهما عل ــات  تكت نولوجي
تحقيقـات يف هـذا      بالنـسبة إىل ال    رقميـة الاإلثباتيـة    دلـة األوبـشأن أمهيـة     املعلومات واالتصاالت،   

ــشأن، كمــا أشــار  ــأغلبأنَّ  إىل ال ــدركون   ي معظــم التحقيقــات  أنَّ ة مــوظفي إنفــاذ القــانون ال ي
  .ئية تنطوي على استعمال احلواسيباجلنا
يمـات لالحتياجـات حمـددة جـدا قبـل الـشروع            بون تقي وأوصى الفريق بأن جيري املـدرِّ       -٥٩

.  بالنسبة إىل االحتياجات من التدريب يف جمال التحاليـل اجلنائيـة الرقميـة             اصٍةوخبيف التدريب،   
وأخريا، أوصى الفريق بأن يضطلع كيان واحد بالدور القيادي يف متابعة ما جيري مـن تـدريب    

بني يف  التعـاون مـع املـدرّ     ووالبناء عليهـا؛    التشارك يف املعارف    وب ازدواجية اجلهود؛    هبدف جتنّ 
  .يف هذا اجملالمع اآلخرين املواد ونتائج البحوث والتشارك يف ؛ مستقبالًإطار الربامج 
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    االستنتاج  -اًرابع  
قطـاع اخلـاص     وال على احلكومـات   حيتِّم   هذاو. ر مستمر تطوُّبالتكنولوجيا يف    عالقتنا   نَّإ  -٦٠

آثارهــا يف حيــاة النــاس،  واجملتمــع الــدويل النظــر يف واآلبــاء واألمهــات مــني واملعلِّواجملتمــع املــدين
 علـى األطفـال واسـتغالهلم    عتـداء الالفعالـة ل كافحة  ومن شأن امل  . ة يف حياة األطفال   وبصفة خاص 
 مزيدا مـن االلتزامـات مـن قبـل مجيـع أصـحاب املـصلحة              ب  أن تتطلَّ التكنولوجيا  لهما  اللذين تسهِّ 

ُبـىن  ، وإنـشاء    ومكافحتـها هـذه اجلـرائم     ملنع وقوع    ما يكفي من املوارد      بإذكاء الوعي، وختصيص  
املهنـــيني حكوميـــة داعمـــة، والـــتمكني مـــن إجـــراء التحقيقـــات االســـتباقية، وتـــدريب   تنظيميـــة 

  . وحفظها وتقدميهااإللكترونيةاإلثباتية  دلةاملمارسني على مجع األ
    

    التوصيات  -اًخامس  
  :عو الدول األعضاء إىل القيام مبا يلي أن تد اللجنة تودُّلعلَّ  -٦١

ة وغريهـا مـن التـشريعات ذات الـصلة       ية واإلجرائ ياستعراض التشريعات اجلنائ    )أ(  
دة  تـشريعات حمـدَّ   سنُّبطرائق منهااجلرائم ومكافحتها، هذه  بغية ضمان الفعالية يف منع وقوع       

  أو تعديل التشريعات القائمة حسب االقتضاء؛
 باختـاذ تـدابري احترازيـة فعالـة، مـن إجـراء             نفاذ القانون، رهنـاً   متكني سلطات إ    )ب(  

مـراودهتم الـيت    إغـواء لألطفـال أو      لظواهر  التحقيقات السرية هبدف التصدي على حنو استباقي        
  ؛اعتداء باالتصال الفعليقبل أن تتطور هذه األفعال إىل لها التكنولوجيا تسهِّ

ــاذ ال     )ج(   ــوظفي ســلطات إنف ــدريب مل ــوفري الت ــى مجــع األ ت ــانون عل ــةق ــة  دل اإلثباتي
    وحفظها وتقدميها يف احملاكم؛اإللكترونية

ــبل استكــشاف   )د(   ــز التحقيقــات عــرب احلــدود    ُس ــشأن حــاالت  ووســائل لتعزي ب
  على األطفال واستغالهلم؛االعتداء 
مكاتــب الــشرطة والنيابــة العامــة  ضــمن النظــر يف إنــشاء وحــدات متخصــصة    )ه(  

  ؛تكنولوجيااللها تسهِّ على األطفال واستغالهلم اليت تداءعاال للتعامل مع حاالت
ــة عمــل مــشتركة بــني     )و(   ــشاء فرق ــة بالتــص األجهــزةالنظــر يف إن ي دِّ تكــون معنّي

   على األطفال واستغالهلم؛عتداءالستعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف اال
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تقــدمي املــساعدة ري تــدابتــوفري التــدريب ملــوظفي ســلطات إنفــاذ القــانون علــى   )ز(  
يراعــي إجــراء املقــابالت مــع الــضحايا علــى حنــو  كــذلك علــى أســاليب للــضحايا، وواحلمايــة 

  ؛حساسية هذه احلاالت
وغريهــم مــن واآلبــاء واألمهــات هــة إىل األطفــال محــالت توعيــة موجَّ تنظــيم  )ح(  

  .ها أو املساعدة على تنظيممي الرعايةدِّمق
 


