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   ضحايا
يف هـــــانوي 

ـرب شـــبكة 

ل احملققــني 

جــم مــواد 

ن أعضــاء 

شــــّكل أداة 

ت الدوليــة 
ذ القــانون 

الــيت طفــال 

ســي علــى 

ق الوصــول 
هم بالتــايل 

  .اعُتمد

2011-RES-

ل يركز على الض
ـــــا الــــــ  يف 80ور

لعـــامل أمجـــع عـــرب

ئم وبــأن حتليــل

ص بالتــايل حج

وأن الضــحايا، 
  اء العامل،

 لألطفــــال ُتش

قاعــدة البيانــات
هلا أجهــزة إنفــاذ

لــى األطســي ع

 االعتــداء اجلنس

 الضــحايا حــق
ل املــواد، لتســاه

08
 

 الوطين بشكل
يف دور جملتمعـــــة

2011 ،  
  ألعضاء، 
  ء كافًة، 

ق ويـــوزّع يف ال

 ارتكــاب جــرائ

عتــداءات ويقّلــص

 يف جمــال تبــني
 يف خمتلف أحنا
غالل اجلنســــي

ـة باســتخدام ق
هــود الــيت تبــذهل

عتــداء اجلنس اال

 بتحليــل مــواد 

ة املعنيــة بتبــني 
دامها يف حتليــل

  جلناة.

 

 على الصعيد 
اجملاإلنرتبـــــول)، 
1لثاين/نوفمرب 

ميع البلدان األ
لدان األعضاء
 غالبـــا مـــا يوثّـــق

ّكل أدلــة علــى
  جلناة، 

 املزيــد مــن االع

يــة مــن اخلــرباء 
ضحايا واجلناة 
 بصــــور االســــتغ

يف بلــدان خمتلفــة
ي ازدواجيــة اجله

مــواد جممــل ع 
  ي؛

لضــحايا تُعــىن 
  

األفرقــة الوطنيــة
طفال واستخد
ة الضحايا واجل

 

 

 

 قرارمشروع 
  

على األطفال 
رطة اجلنائيـــــة (

تشرين ال 3ىل 
ّكل أولوية جلم
طفال تطال البل
ن االعتـــداءات 

 األطفــال ُتشــك
وإىل توقيف اجل
 واجلــاين مينــع 

  كة، 
شــأ شــبكة دولي
حتديد هوية الض
وليــــة اخلاصــــة 

يــتم ضــبطها يف
األدلــة وتفــادي

مــعضــي جبتقت 
شكل منهجي
 وطنيــة لتبــني ا

 القضائية؛تها 
اعلــى أن متــنح 
ل اجلنسي لألط
يل حتديد هوية

  

م

تداء اجلنسي ع
الدوليـــــة للشـــــر
ألول/أكتوبر إ
ة األطفال ُتشك
سية على األط
هـــذا النـــوع مـــن

 اجلنســي علــى 
األذى ول من 

ل مــن الضــحية
ولة على الشبك
نرتبــول قــد أنش
دف حت بطها 
 اإلنرتبــــول الدو

  
رنــة املــواد الــيت ي
ألطفــال جلمــع ا

إجراءات وضع 
بشوختزينها ضيها 

تشــكيل أفرقــة 
ناة ضمن واليت
ع ذات الصــلة 
صور االستغالل

الدويل يف سبي 

دارة مواد االعت
مـــــة للمنظمـــــة 

تشرين األ 31ن 
أن محاية بارها

عتداءات اجلنس
أن ه عتبارهـــا

  ور وأفالم، 
مــواد االعتــداء 
ىل إنقاذ األطفال
ديــد هويــة كــل
ألطفال املتداول

أن اإل عتبارهــا
د اليت يتم ضب
عــــدة بيانــــات 
 بادرة الدولية،
ال بــد مــن مقارن
ل اجلنســي لأل

ألعضاء على 
ليها على أراض
ألعضاء على 
 الضحايا واجلن
ملركزية الوطنية 
لية اخلاصة بص
 على الصعيد 

الدعوة إىل إد: 
 اجلمعيـــــة العام
) يف الفرتة من
 تضع في اعتب

أن اال ذ تدرك
تضـــع فـــي اذ 

على شكل صو
بــأن م ذ تســّلم

 قد يفضي إىل
أن حتد ذ تــدرك

جلنسي على األ
ذ تضــع فــي اع
كة حيللون املوا

أن قا ذ تــــدرك
 إطار هذه املب

أنــه ال ذ تــدرك
صــور االســتغالل

  يد العاملي، 
البلدان األ جع

ها أو العثور عل
البلدان األ ّجع

وبتحديد هوية 
املكاتب امل ث

 البيانات الدول
 املبذولة حاليا 

 

:الموضوع
إن 

نام) (فييت
إذ ت
وإذ
وإذ
اإلنرتنت ع
وإذ
هلذه املواد 
وإذ
االعتداء اجل
وإذ
هذه الشبك
وإذ
أساسية يف
وإذ
اخلاصــة بص
على الصعي
ُتشج
يتم ضبطها
ُتشج
األطفال و

تحث
إىل قاعدة 
يف اجلهود 


