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 متّكت  لألطفتال )اجلنست(  االستتاللل لصور الدولية اإلنرتبول بيانات بقاعدة متصلة أداة  BASELINE  -الموضوع: 
 عنهتتتتا واإلبتتتتل  األطفتتتتال علتتت  اجلنستتتت( االعتتتتتدا  متتتواد كشتتتت  متتتت  العتتتتاخل وا تتتا  القطتتتتاعن كيانتتتات
 شبكاهتا م  وحذفها

 
  روانتدا) كيالتاي يف 84 التت دورهتا يف اجملتمعة ، اإلنرتبول) اجلنائية للشرطة الدولية للمنظمة العامة اجلمعية إنّ 

 ، 2015 نوفمرب/الثاين تشري  5 إىل 2 م  الفرتة يف

 لإلنرتبول، األساس( القانون م  41 املادة االعتبار في تضع إذ

 اإلنرتنت، عل  املتيسرة لألطفال )اجلنس(  االستاللل صور تزايد إزا  بالغ قلق يساورها وإذ

اعتتتتدا  ينستتت( علتتت  طفتتتن وأن كتتتن متتت  صتتتذا الصتتتور واألفتتتلخل صتتت( دليتتتن علتتت  أن   وإذ تضعععع فعععي االعتبعععار
 مواصلة تعميمها عل  اإلنرتنت يسبب بطريقة ما معاناة األطفال املعنين هبا مرة أخرى، 

حلقتتتتتتتتوا الطفتتتتتتتتتن التتتتتتتت  دخلتتتتتتتتت حيتتتتتتتتز النفتتتتتتتتتا  يف  املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتت  اتفاقيتتتتتتتتتة اعتبارهععععععععا فععععععععي تضععععععععع واذ
والربوتوكتتول االختيتتارأ بشتت ن بيتت  األطفتتال واستتتاللو  يف البالتتا  ويف املتتواد اإلباحيتتة التتذأ  1990 أيلول/ستتبتمرب 2

 ، 2002كانون الثاين/يناير   18دخن حيز النفا  يف 

ب ن البلدان األعضا  تشتار  يف التحقيتيف يف صتذا املتواد يف ةاولتة لتحديتد مكتان األطفتال واحليلولتة  وإذ تقر  
بالتتتاي دون تعرمتته  ملزيتتد متت  األ ى بفضتتن استتتيداخل قاعتتدة بيانتتات اإلنرتبتتول الدوليتتة لصتتور االستتتاللل اجلنستت( 

 لألطفال املويودة يف األمانة العامة،

 علتت  )اجلنستت(  االعتتتدا  متتواد عنصتترا أساستتيا يف التعامتتن متت  مستت لة حيتتازةبشتتدة الوقايتتة باعتبارصتتا  تشعع ع
 األطفال وتوزيعها؛

علتتت  التنبتتتأ والت كتتتد متتت  عتتتدخل استتتتيداخل شتتتبكاهتا لتيتتتزي  متتتواد  العتتتاخل وا تتتا  القطتتتاعن كيانتتتات تحععع 
 االعتدا  )اجلنس(  عل  األطفال أو مشاصدهتا أو تروجيها سوا  عل  النطاا الداخل( أو عل  اإلنرتنت؛ 

بتت ن تواقيتت  امللفتتات تشتتكن أداة قّيمتتة تتتتيك ملتتديرأ الشتتبكات التعتتر  علتت  متتواد االعتتتدا  وإذ تحعع ع علمععا 
 األطفال وإبل  السلطات املعنية هبا، وحذفها م  نظمه  ومن  حتميلها جمددا،)اجلنس(  عل  
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م  كش  مواد االعتدا  )اجلنس(  علت  األطفتال  العاخل وا ا  القطاعن كياناتب ن متكن   واقتناعا منها
فتتال التت     واإلبتتل  عنهتتا وحتتذفها متت  شتتبكاهتا ي ستته  يف منتت  مواصتتلة ءتتزي  متتواد االعتتتدا  )اجلنستت(  علتت  األط

 كشفها عل  شبكاهتا، ونشرصا وتوزيعها أو اطلع أطرا  ثالثة عليها، 

االتفتتتاا املوحتتتد املتعلتتتيف بالشتتتروع العامتتتة للتعتتتاون متتت  الكيانتتتات ا اصتتتة يف إطتتتار  وإذ تضعععع فعععي االعتبعععار
 ،AG-2015-RAP-16م  التقرير  2الوارد يف التذيين  Baseline مشروع

متتت  القتتتانون األساستتت( لإلنرتبتتتول، قتتتد طلبتتتت رأأ جلنتتتة  36أن األمانتتتة العامتتتة، ملويتتتب املتتتادة  وإذ تالحععع 
 الرقابة عل  ةفوظات اإلنرتبول بش ن صذا االتفاا املوحد، وأن توصيات اللجنة قد أ دريت يف االتفاا املذكور، 

 ؛AG-2015-RAP-16م  التقرير  2االتفاا املوحد الوارد يف التذيين  تقر  

إىل األمن العاخل إبراخل اتفاقات طويلة األين م  كيانات خاصة م  قطاع اإلنرتنت أو القطاعات  ات  كلتو 
 باالستناد إىل االتفاا املوحد؛  Baseline الصلة م  أين توفري قائمة

 لألمن العاخل توقي  صذا االتفاقات. ت  ز
 

 اعُتمد


