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  مكافحة مواقع الويب التي تبيع خالعيات أطفال وتتجر في األطفال على االنترنت: الموضوع
  
  

 إلMى   19ألمانيMا مMـن     / فMي بMرلين    74 انتربول المنعقدة فMي دورتهMا الMـ          -إن الجمعية العامة للـ م د ش ج         
   ،2005سبتمبر / أيلول22

  
ذ أمد طويMل بمحاربMة الجMرائم ضMد األطفMال، الMذي        التزام االنتربول الصارم من في اعتبارها  إذ تضع 

 AGN/65/RES/9يتبين من القرارات السابقة الموجهة ضMد االسMتغالل الجنMسي لألطفMال، وال سMيما القMرار             
الMMذي يوصMMي البلMMدان األعMMضاء بMMسن قMMوانين تجMMرِّم إنتMMاج خالعيMMات األطفMMال أو ترويجهMMا أو اسMMتيرادها أو   

 والتحريض فMي سMياق هMذه الجMرائم، وبMالتفكير فMي سMن قMوانين تتMيح ضMبط              حيازتها وتعاقب على المساعدة   
  األصول المتأتية منها،

  
 إزاء تزايد صور االستغالل الجنسي لألطفال المتيسرة على االنترنت وأعداد           قلق بالغ  إذ يساورها و

المجMMراة علMMى  األطفMMال الMMذين يتجMMر فMMيهم ألغMMراض إنتMMاج مMMواد اإلسMMاءة الجنMMسية لهMMم، وتزايMMد التحقيقMMات      
  االنترنت وتعقيدها،

  
 التMMي تMMنص علMMى وجMMوب حمايMMة 19ومادتهMMا ) 1989( باتفاقيMMة األمMMم المتحMMدة لحقMMوق الطفMMل إذ تDDذّآرو

 التMي تMشير الMى أن جميMع          34جميع األطفال من آل أنواع إساءة المعاملة بما فيها التعدي الجنMسي، ومادتهMا               
   Mة والثنائيMال        الدول ستتخذ آل التدابير الوطنيMام األطفMتدراج أو إرغMع اسMة لمنMراف المالئمMددة األطMة والمتع

على االنخراط في أي نشاط جنسي غير مشروع، ومن االستعمال االستغاللي لألطفMال فMي البغMاء أو غيMره                    
  من الممارسات الجنسية غير المشروعة أو في إنتاج أية مادة أو ممارسة خالعية،

  
مة رصد التحقيقMات والعمليMات الجاريMة ضMد المجموعMات اإلجراميMة        بأن بمقدور األمانة العا إذ تقرّ و

التي تيMسر مMواد اإلسMاءة الجنMسية إلMى األطفMال علMى الMصعيد العMالمي، وبالحاجMة إلMى نهMج تحقيقMي عMالمي                             
  بخصوص هذه المجموعات اإلجرامية،

  
 أن التحقيقات بخصوص مواقع الويب التي تيسر الوصول إلى مواد اإلسMاءة إلMى األطفMال                 إذ تالحظ و

تقتضي من الدول األعضاء العمل معا للتوصل الى وقف ممارسMات اإلسMاءة الحاليMة، والنجMاح فMي مالحقMة                     
بجعلهMا  المجرمين المسؤولين عن مواقع الويب بدعم سلسلة األدلة بإحالMة المعلومMات فMي الوقMت المناسMب و                  

  متيسرة فورا،
  

 الدول األعMضاء علMى إقامMة نقMاط اتMصال وطنيMة ضMمن وآMاالت إنفMاذ القMانون وتطبيMق                        بشدة تشجع
القوانين واإلجراءات لMدعم التحقيقMات الدوليMة فيمMا يخMص مواقMع الويMب التMي تبيMع مMواد إسMاءة جنMسية إلMى                 

  األطفال،
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علMى مواصMلة زيMادة تبMادل المعلومMات بMشأن             المكاتMب المرآزيMة الوطنيMة فMي الMدول األعMضاء              تحث
الشبكات اإلجرامية الدولية وجناة الجMنس ضMد األطفMال المتMورطين فMي جميMع أشMكال االتجMار فMي األطفMال                         
وإنتاج مواد اإلساءة الجنMسية إلMيهم وإعMالم األمانMة العامMة أيMضا بجميMع األطفMال والجنMاة المعروفMي الهويMة                    

  جنسية على االنترنت والذين جرى تبينهم بغية تفادي تكرار الجهود والعمل،ذوي الصلة بأعمال اإلساءة ال
  

 الMMدول األعMMضاء إلMMى المMMساعدة فMMي التحقيقMMات الدوليMMة وتيMMسير التبMMادل الMMسريع للمعلومMMات         تDDدعو
  باستخدام القوانين الوطنية لفتح التحقيقات في جميع البلدان المتضررة عندما ُتدعى إلى ذلك،

  
العامMMة لالنتربMMول برصMMد العمليMMات الجاريMMة وبالMMدعوة إلMMى اجتماعMMات ميدانيMMة دوليMMة      األمانMMة تكلDDف

يصار فيها إلى تبادل المعلومات االستخبارية والتحقيقية بين الوآMاالت واألفرقMة المكلفMة المعنيMة، متMى آMان           
 .ذلك ضروريا

  
  
  
  

  إعتمد
 
  


