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  قرار 
  

  الجرائم آشفطلب مساعدة الجمهور في : الموضوع
  

 5 مHن    ، المغHرب  فHي مHراآش    76فHي دورتهHا الHـ        أنتربول المجتمعة    -ج    للـ م د ش    الجمعية العامة إن  
   ، 2007 نوفمبر/تشرين الثاني 8إلى 

ياسة  الHس تخHص  داخHل بلHد مHن البلHدان مHسألة      االعتداء الجنسي علHى األطفHال   ترويج مواد  أنإذ ترى   
  نشغال على الصعيد الدولي، اال تثيرلة أالجنائية الداخلية لكن تصدير هذه المواد مس

االعتداء الجنسي علHى األطفHال      هي أدلة على    التي  ،  االعتداء الجنسي على األطفال    مواد   بأنوإذ تقّر   
   ما تنتج في بلد ما بغية ترويجها على نطاق عالمي عن طريق اإلنترنت، آثيرا، 

   الخاصة بحقوق الطفل، 1989 اتفاقية األمم المتحدة لعام ذ في االعتبارتأخوإذ 

 تHHشرين 23بودابHHست، ( بHHاإلجرام الHHسيبري خاصHHة مHHن االتفاقيHHة ال9المHHادة  ه;;ا اعتبارت;;ضع ف;;يوإذ 
   بخالعيات األطفال، ذات الصلةبشأن الجرائم ) 2001نوفمبر /الثاني

 مHا تكHون   آثيHرا الHشرطة  تHصل إلHى يHد    التHي  ألطفHال  االعتHداء الجنHسي علHى ا     أن مواد    على تؤآدوإذ  
  الدليل الوحيد على ارتكاب الجريمة، 

 وحقHوق ضHحاياهم مHن    مرتكبHي هHذه الجHرائم    ضHرورة ضHمان التHوازن الHسليم بHين حقHوق        وإذ تدرك 
  األطفال، 

ال سHHيما اسHHتخدام منظومHHات  و مHHا للوسHHائل الرقميHHة والHHشبكات الكمبيوتريHHة،  وإذ تأخ;;ذ ف;;ي اعتباره;;ا
  الشرطة، الجمهور مع المعلومات العامة آشبكة اإلنترنت، من تأثير بالغ على تفاعل 

يبقHى المجنHي علHيهم مجهHولين رغHم          آثيرا مHا     أنه عند العثور على مواد آهذه        وإذ تضع في اعتبارها   
 ظHل الجنHاة طلقHاء سHيبقى العديHد مHن        وأنHه طالمHا   ،مجموعة إنفHاذ القHانون الدوليHة      الجهود الحثيثة التي تبذلها     
   الجنسي،العتداءاألطفال اآلخرين عرضة ل

مHHن قHHانون األنتربHHول   ) هHHـ(و) ج(و) ب (26 األمانHHة العامHHة تعمHHل، بموجHHب المHHادة     بHHأنوإذ ت;;ذآِّر 
  ، عالميإمرآز فني ووآآمرآز دولي لمكافحة جرائم القانون العام األساسي، 

بلHدان  ع األنتربول على اإلنترنHت آHي يتHسنى للجمهHور مHساعدة ال         مبادرة نشر معلومات في موق     تؤيد
وضHحاياها واألمHاآن التHي      االعتداء الجنHسي علHى األطفHال        األعضاء في األنتربول في تبّين مرتكبي جرائم        

، وطالمHا جHرى الحHصول علHى         ارتكبت فيهHا، وفقHا لنظHام األنتربHول الخHاص بمعاملHة المعلومHات الHشرطية                
مرآHزي الHوطني الHذي زود بالمعلومHات وامُتنHع عHن نHشر أي صHور ُتظهHر وجHه األطفHال                    موافقة المكتب ال  

  .الضحايا

  وجوب معاملة آل حالة على حدة وعلى عدم النظر في إمكان نHشر المعلومHات علHى الجمهHور                   علىوتشدَّد  
خHرى قHد   إال إذا ومتى تبHين للمكتHب المرآHزي الHوطني الHذي زود بالمعلومHات أن جميHع وسHائل التحقيHق األ          

  . فيها التعميم على جميع المكاتب المرآزية الوطنيةاستنفدت، بما
  

  اعتمد


