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 مقدمة 

أعربت أجهزة إنفاذ القانون واملنظمات الحكومية وغري الحكومية عىل الصعيد العاملي عن مخاوفها 
من األثر املرتتب عىل تدابري الَحْجر املتخذة بسبب كوفيد - 19 بالنسبة إىل الجرائم ضد األطفال1. 
عىل  الوقت  تمضية  يف  املرجحة  والزيادة  األخرى،  الدعم  خدمات  وتوقف  املدارس  إغالق  ظل  ويف 
اإلنرتنت، ومالزمة املنزل2، قد يكون األطفال عرضة لخطر متزايد للوقوع ضحية االستغالل الجنيس 

عرب اإلنرتنت وخارجها.

ويقدم هذا التقرير ملحة عامة وتحليال ملا هو معروف عن كيفية تأثري جائحة كوفيد - 19 حاليا عىل 
العالم. كما يسلط  أنحاء  اتجاهات وتهديدات جرائم استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا يف 
الضوء عىل االتجاهات والتهديدات املسجلة يف السياق الحايل لكوفيد - 19 مقارنًة بتدابري ما قبل 
الجائحة، وعىل تأثريها يف األجل القصري، والتغيريات التي قد نراها يف األجل املتوسط عند تخفيف 

التدابري املتخذة بسبب كوفيد - 19.

وقد ُجمع هذا التقرير باستخدام معلومات مستقاة من أجهزة إنفاذ القانون والكيانات الخاصة 
واملنظمات غري الحكومية ومن املصادر املفتوحة جمعتها اإلدارة الفرعية للفئات السكانية الهشة 
استُخلصت  وقد  األطفال.  ضد  املرتكبة  الجرائم  بمكافحة  املعنية  والوحدة  لإلنرتبول،  التابعة 
االستنتاجات والخالصات الرئيسية يف املقام األول من املعلومات املقدمة مبارشة من البلدان األعضاء 
ع عىل عدد مختار من  يف اإلنرتبول إما من خالل إسهامات فردية وإما بملء استبيان مخصص ُوزِّ

البلدان يف جميع مناطق اإلنرتبول.

وضع املشكلة يف سياقها

من املرجح أن يكون لجائحة كوفيد - 19 والتدابري التي اتخذتها حكومات عدة للحد من تفشيها 
أثٌر عىل اتجاهات وتهديدات جرائم استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا يف أنحاء العالم. وأُوليَْت 

يف هذا التقرير التحوالت التالية يف العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية اعتبارا خاصا:

إغالق املدارس وما أعقبه من انتقال إىل بيئات التعلم االفرتايض؛	 

زيادة الوقت الذي يقضيه األطفال عىل اإلنرتنت لألغراض الرتفيهية واالجتماعية والتعليمية؛	 

القيود عىل السفر الدويل وإعادة الرعايا األجانب إىل وطنهم؛	 

تدابري الَحْجر التي تؤدي إىل زيادة الوقت الذي يمضيه الشخص يف املنزل؛	 

محدودية الوصول إىل خدمات الدعم املجتمعي، ورعاية األطفال، والعاملني الرتبويني الذين 	 
غالبا ما يضطلعون بدور رئييس يف كشف حاالت االستغالل الجنيس لألطفال واإلبالغ عنها.
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وبغية فهم تأثري كوفيد - 19 عىل جرائم استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا، يساعد استخدام 
املثلث  من  الوسطى  الداخلية  الطبقة  وتورد  سياقها.  يف  املشكلة  وضع  يف  املشاكل  تحليل  مثلث 
العنارص الثالثة التي يجب أن تكون موجودة حتى تحدث الجريمة، يف حني يمثل املثلُث الخارجي 
أدناه   1 الشكل  الجريمة. ويقدم  التي قد تتدخل نيابة عن كل عنرص ملنع حدوث  التحكم  عوامل 
تمثيال ملثلث تحليل املشاكل الذي جرى تكييفه مع سياق استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا 

عرب اإلنرتنت.

 الشكل 1: مثلث تحليل املشاكل يف سياق استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا

وتستند نظرية النشاط الروتيني إىل فكرة مفادها أن تركيبة األنشطة الروتينية يف املجتمع تؤثر عىل 
أنواع  يف  تغيريات  إىل  تؤدي  أن  يمكن  األنشطة  هذه  يف  التغيريات  وأن  تظهر  التي  األوضاع  أنواع 
األوضاع التي يواجهها الناس. وعليه، وطوال هذا التقرير، عندما يتغري واحد أو أكثر من العنارص 
الثالثة و/أو عوامل التحكم نتيجة لحالة كوفيد - 19، يتغري أيضا مشهد استغالل األطفال واالعتداء 

عليهم جنسيا.

ل لكيفية تأثري الوضع الناجم عن كوفيد - 19 عىل جرائم استغالل األطفال  ويرد أدناه موجز مفصَّ
واالعتداء عليهم جنسيا من ناحية نظرية خالل تفيش كوفيد - 19:

جرم استغالل 
األطفال واالعتداء 

عليهم جنسيا

املكان

عرب اإلنرتنت/خارج اإلنرتنت

الهدف املالئم
ضحية من األطفال

الجاني املحتمل
 مرتكب االعتداءات الجنسية/  

املتاجر بالجنس

الجهة املختصة

أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الجناة

الجهة الحاضنة
األهل والخدمات 

االجتماعية والرتبوية

الجهة املديرة
رشكة تقديم خدمات 

اإلنرتنت، والرصد من قبل 
أجهزة إنفاذ القانون
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الضحية 
الوقت  مقدار  الحجر  تدابري  تزيد 
اإلنرتنت  عىل  األطفال  يمضيه  الذي 
والرتفيهية  التعليمية  لألغراض 

واالجتماعية.

خالل فرتة تفيش كوفيد - 19، يبحث 
للتواصل  بديلة  طرق  عن  األطفال 
األلعاب  خالل  من  االجتماعي 
التواصل  ووسائل  والدردشات 
االجتماعي وما إىل ذلك يف وقٍت قد ال 
من  أيا  مدركني  بالرضورة  يكونون 

املخاطر املرتبطة بذلك.

األطفال  استغالل  ضحايا  يكون  قد 
املنزل  يف  جنسيا  عليهم  واالعتداء 

محجورين مع الجاني.

قد يؤدي امللل إىل زيادة املخاطرة، بما 
مواد  وتبادل  إعداد  يف  زيادة  ذلك  يف 

منتجة ذاتيا 

الرسيع  املحتوى  تداول  يؤدي 
مجددا  الضحية  إيذاء  إىل  االنتشار 

بشكل مستمر. 

الجهة الحاضنة 
لألطفال قدرة محدودة عىل الوصول 
املعلمني  مثل  الحاضنة  الجهات  إىل 
واألطباء والعاملني يف مجال الخدمات 
يكونون  ما  غالبا  الذين  االجتماعية 
أساسيني يف تحديد استغالل األطفال 
واإلبالغ  جنسيا  عليهم  واالعتداء 

عنهما.

فرص  الوالَديْن  لدى  تكون  قد 
محدودة ملمارسة سيطرة فعلية عند 
سياسات  بني  التوفيق  محاولتهم 
العمل من املنزل والتزاماتهما املهنية.

من  الوالدان  زاد  الحاالت،  بعض  يف 
وقت التحكم باإلنرتنت وقلال تاليا من 

املخاطر عىل األطفال.

الجاني
الذين  الجناة  يقيض  أن  املرجح  من 
وقتا  اإلنرتنت  عىل  عادة  يعملون 

طويال عىل اإلنرتنت.

يواصل الجناة تكييف وتغيري بيئاتهم 
عىل اإلنرتنت لتجنب كشفهم من قبل 
الرشطة والستهداف املنصات استنادا 

إىل شعبيتها بني األطفال.

الجنسية  االعتداءات  مرتكبو  يواجه 
الوطنية  الحدود  عرب  األطفال  عىل 
ينقلون  وقد  السفر  عىل  كبرية  قيودا 
عىل  بيئة  إىل  معهم  اإلجرامي  عملهم 

اإلنرتنت.

االقتصادية  الضائقة  تؤدي  قد 
الناجمة عن كوفيد - 19 إىل زيادة يف 
واالعتداء  األطفال  استغالل  مواد 
لقاء  تداولها  يتم  التي  عليهم جنسيا 

أموال يف املستقبل.

الجهة املختصة
املتعلقة  القضايا  يف  املحققون  واجه 
باإلنرتنت يف بعض البلدان تحديات يف 
العمل بكامل طاقتهم عند العمل من 
اإلغالق  مراحل  يف  سيما  ال  املنزل، 

املبكرة نتيجة لكوفيد - 19 .

بيانات  قاعدة  استخدام  تدني  يؤثر 
اإلنرتبول الدولية لالستغالل الجنيس 
إىل  التحميالت  عدد  عىل  لألطفال 
بني  التعاون  وعىل  البيانات  قاعدة 
أجهزة إنفاذ القانون يف أنحاء العالم.

املكان
ذاتها،  اإلنرتنت يف حد  بيئة  تتغري  لم 
األطفال  استغالل  جرائم  تزال  وال 
عرب  تحدث  جنسيا  عليهم  واالعتداء 

أقنية ومنصات متعددة.

هذا  يف  محددة  منصات  إىل  أشري 
استغالل  أنشطة  بسبب  التقرير 
األطفال واالعتداء عليهم جنسيا خالل 

فرتة تفيش كوفيد - 19.

االفرتايض  التعلم  بيئات  ظهور  أدى 
البث  جريمة  من  جديد  نوع  إىل 
 Zoom بـ  تُعرف  املبارش  الشبكي 
اجتماعات  )»اقتحام«   bombing

.)Zoom

الجهة املديرة
استغالل  محتوى  كشف  انخفض 
عرب  جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال 
أفرقة  لعمل  نتيجًة  وإزالته  اإلنرتنت 
خدمات  تقديم  رشكات  مراقبة 
عىل  ولالعتماد  املنزل  من  اإلنرتنت 

األدوات اآللية.

إن العدد الهائل للتطبيقات واملنصات 
عرب اإلنرتنت يزيد من صعوبة مراقبة 
أجهزة  إىل  بالنسبة  وكشفها  الحاالت 

إنفاذ القانون.
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 التأثري عىل العمل الرشطي

اإلبالغ

أبلغت البلدان عن تزايد العقبات أمام الضحايا لإلبالغ عن الجرائم وطلب العالج الطبي وغري ذلك 
من أشكال الدعم. وقد أدى ذلك إىل نقص يف اإلبالغ عن أنواع معينة من الجرائم خالل فرتة تفيش 
جائحة كوفيد - 19. ومن املتوقع حدوث تأخري يف اإلبالغ  إىل حني إعادة فتح املدارس و/أو عودة 
الحصول عىل الخدمات االجتماعية إىل طبيعته. وتسود مخاوف من أنه قد ال يبلَّغ أبدا عن بعض 

الجرائم إذا طال التأخري يف الحصول عىل الخدمات.

وأبلغت البلدان أيضا عن صعوبات يف االتصال بالضحايا عرب الوسائل التقليدية خالل هذه الفرتة، 
ما يجعل من الصعب امليض يف التحقيقات الحالية 

استخدام قواعد بيانات اإلنرتبول

اإلنرتنت  الجنيس لألطفال عرب  العاملون يف مجال مكافحة االستغالل  القانون  إنفاذ  تأثر موظفو 
باعتماد سياسات العمل من املنزل يف جميع أنحاء العالم. وقد أثر ذلك، إىل جانب تغيري األولويات 
الناجم عن املهام املتصلة بكوفيد - 19، عىل استخدام قاعدة بيانات اإلنرتبول الدولية لالستغالل 

الجنيس لألطفال.

فمنذ اعتماد تدابري الَحجر، طرأ انخفاض كبري يف عدد املستخدمني املتصلني ويف عدد عمليات تحميل 
مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا إىل قاعدة البيانات التي قام بها املحققون يف جميع 

أنحاء العالم.   

بيانات اإلنرتبول  التي تستخدم قاعدة  البلدان األعضاء  املائة من  60 يف  ولم تتمكن نسبة 
الدولية لالستغالل الجنيس لألطفال  بانتظام من الوصول إىل قاعدة البيانات أو شهدت انخفاضا 

كبريا يف أنشطتها خالل تفيش جائحة كوفيد - 19.   

األثر عىل التحقيقات املتعلقة باستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا

ُصنفت التحقيقات املتعلقة باستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا بأنها أولوية عالية يف عدد من 
البلدان األعضاء ما أدى إىل تقليص كبري لتأثري كوفيد - 19 أو انعدامه عىل املوارد البرشية املتاحة 
تمكنت  وقد  فعال.  بشكل  جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال  باستغالل  املتعلقة  التحقيقات  إلجراء 
بعض البلدان من مواصلة العمل كاملعتاد رغم تعليمات القيام بالعمل من املنزل أو ترتيبات العمل 
املكيَّفة يف املكتب )عىل سبيل املثال، تعيني أفرقة عمل بديلة/أنماط تناُوب/خطط فعالة الستمرارية 

العمل(.
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ومع ذلك، أدت تدابري مواجهة كوفيد - 19 يف بعض البلدان إىل انخفاض يف عدد املوظفني ما أثر 
عىل فعالية التحقيقات ومستوى اإلجهاد النفيس والجسدي الذي يعاني منه املحققون. وقد تكون 
املوارد البرشية لجمع املعلومات االستخبارية أقل تأثراً من املوارد عىل املستوى املحيل التي تجري 
تحقيقات وتقوم بمداهمات عىل األرض. وأبلغ أحد البلدان أن ضباط األدلة الجنائية الرقمية التابعني 

له غري متاحني خالل فرتة تفيش جائحة كوفيد - 19 األمر الذي يؤخر بعضا من تحقيقاتهم.

وتشمل التوصيات للبلدان املتأثرة باملوارد البرشية املحدودة تكييَف تدفقات العمل بحيث تشمل 
تقييم التقارير عىل أساس كل حالة عىل حدة من حيث خطورتها واحتياجاتها من املوارد، واعتبار 
الجناة املبارشين أولوية قصوى. واستمر إجراء املقابالت مع الضحايا وعمليات إلقاء القبض وتنفيذ 
يتصل  ما  يف  املتبعة  االحرتازية  التدابري  فيها  اتُخذت  التي  الحاالت  بعض  يف  التوقيف   مذكرات 

بكوفيد - 19، ولكنها أُرجئت يف الحاالت األخرى التي اعترُبت أقل حساسية من حيث التوقيت.

وأبلغت بلدان عن بعض األثر عىل املوارد التقنية الناجم عن سياسات العمل من املنزل مثل عدم 
آمنة  الحصوَل عىل وصالت  التوصياُت  وتتضمن  الرشطة.  بشبكات  بُعد  من  االتصال  عىل  القدرة 
للشبكة الرديفة الخاصة VPN بغية العمل من بعد، واستخداَم مواقع عمل بديلة قد تكون شاغرة 

بسبب عدم قيامها بعمليات بالغة األهمية.

رشكات تقديم خدمات اإلنرتنت

دعت منظمة الصحة العاملية رشكات التكنولوجيا ورشكات تقديم خدمات االتصاالت إىل بذل كل ما 
عن  الناجم  للرضر  املتزايدة  للمخاطر  نظراً  اإلنرتنت  عىل  األطفال  أمان  عىل  للحفاظ  وسعها  يف 
عرب  باألطفال  الضار  النشاط  وإيقاف  لكشف  باملزيد  القيام  عليها  »يجب  لإلنرتنت.  استخدامهم 
اإلنرتنت، بما يف ذلك االستمالة، والتقاط وتوزيع صور وفيديوهات االعتداء الجنيس عىل األطفال«3. 
)يوتيوب  االجتماعي  التواصل  وسائل  خدمات  تقديم  رشكات  ألن  ستتعرقل  الجهود  هذه  أن  بيد 
وفايسبوك وتويرت( حذرت من أنها باتت تعتمد بشكل متزايد عىل الذكاء االصطناعي واألدوات اآللية 
لكشف املحتوى غري القانوني عىل منصاتها وذلك بسبب القيود التي يواجهها موظفوها أثناء العمل 
من املنزل. ولهذه الربمجيات قيود وقد ال تكون دقة عملها بدقة االستعراض البرشي. وبوجود عدد 
أقل من مديري مشغيل الخدمة القادرين عىل استعراض املواد، فإن إزالة مواد استغالل األطفال 

واالعتداء عليهم جنسيا واإلبالغ عنها يكونان أبطأ من املعتاد وأقل فعالية.

ولوحظ أن الجناة املستخدمني للشبكة الخفية )Darknet( أبرزوا انخفاضات واضحة يف أوقات 
استجابة املنصات عرب العديد من منصات وسائل التواصل االجتماعي إلزالة مواد استغالل األطفال 
واالعتداء عليهم جنسيا املتاحة للجمهور. ويبدي هؤالء الجناة حماسًة وقدرة عىل االستفادة من هذه 

الفرص إلنتاج وتوزيع مواد جديدة الستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا.

عليهم جنسيا واالعتداء  األطفال  استغالل  واتجاهاته،  تهديداته     19  - أثر كوفيد 
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الخدمات القانونية

أغلقت املحاكم أبوابَها يف بعض البلدان أو أنها تشهد تأخريات كبرية نتيجة لجائحة كوفيد - 19. 
باألهمية  العدالة  نظام  أعمال  تسيري  يف  التباطؤ  ملعالجة  الالزمة  واألدوات  االسرتاتيجيات  وتتسم 
لتجنب عدم التمكن من تقديم الجناة إىل العدالة مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر ارتكابهم مزيدا 
من الجرائم. واعتمد بعض البلدان تدابري محددة مثل استخدام الخدمات االفرتاضية لتقديم املشورة 
القانونية والنفسية، والخدمات الرشطية والعدلية بما يف ذلك جلسات االستماع وتمديد أوامر توفري 
الحماية للضحايا 4. وأولت بلدان أخرى األولوية للدعاوى التي تشمل ضحايا من األطفال التي لم 

ترجأ إال يف حاالت التهديد غري الوشيك.

 استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب اإلنرتنت: 
  تطور اتجاهات الجريمة والتهديدات الناجمة عن كوفيد - 19

تزيد تدابري الحْجر من مقدار الوقت الذي يمضيه األطفال والبالغون عىل اإلنرتنت ألغراض تعليمية 
ومهنية وترفيهية واجتماعية، وتخلق خطرا غري مقصود بحصول استغالل جنيس من قبل مرتبصني 

يعملون عرب اإلنرتنت5.

وسيستكشف هذا القسم كيف تأثرت املنصات والتطبيقات املختلفة عرب اإلنرتنت بالتدابري املتخذة 
ملواجهة كوفيد - 19.

استهالك وتوزيع مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا

شهدت بلدان أعضاء عدة زيادًة يف اإلبالغ من قبل الجمهور عن جرائم استغالل األطفال واالعتداء 
عليهم جنسيا عرب اإلنرتنت إضافًة إىل زيادات يف النشاط عرب اإلنرتنت املتصل بمواد استغالل 

األطفال واالعتداء عليهم جنسيا.

وبقضاء عامة الناس وقتا أطول عىل اإلنرتنت، وغالبا يف أماكن أكثر خصوصية مقارنًة ببيئة العمل، 
زاد االستهالك غري القانوني ملواد االستغالل الجنيس لألطفال. وبدأت بلدان أعضاء ومنظمات غري 
عليهم  واالعتداء  األطفال  استغالل  بمواد  املتصل  اإلنرتنت  نشاط  يف  زيادات  عن  باإلبالغ  حكومية 

جنسيا.

أيلول/سبتمرب 2020
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شبكات األقران

تشري املعلومات الواردة من مصادر متعددة، بينها بلدان أعضاء يف اإلنرتبول، إىل زيادة كبرية يف 
تبادل مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب استخدام شبكات األقران خالل فرتة 
تفيش جائحة كوفيد - 19. ويتضمن الشكل 3 - الذي نرشه تحالف إنقاذ الطفل - تحليال للبيانات 
من ترشين الثاني/نوفمرب 2019 إىل أيار/مايو 2020، ويظهر عمليات تبادل ملفات مواد استغالل 

األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب شبكات األقران.

منتديات الشبكة الخفية

19 بشكل كامل عىل  ال يزال من الرضوري إجراء مزيد من التحليل لتحديد أثر جائحة كوفيد - 
اتجاهات وتهديدات الشبكة الخفية. وثمة اختالفات يف اإلبالغ املقدم من البلدان األعضاء يف هذه 
حيث  من  جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال  الستغالل  الجديدة  املواد  بحجم  يتعلق  ما  يف  املرحلة 
األطفال  الستغالل  الحالية  املواد  تبادل  يف  الواضح  االزدياد  رغم  أنه  تقييم  وأفاد  التوزيع. 
واالعتداء عليهم جنسيا واملناقشات بشأن مواد هذين االستغالل واالعتداء، يبدو أن حجم 

إرسال اإلنتاج الشخيص مستقر.

ومن املرجح أن يكون لدى أصحاب الخربة التقنية إلدارة وإنشاء املنتديات مزيد من الوقت إلنشاء 
منتديات جديدة يف حني من املرجح أن يكون لدى املستخدمني مزيد من الوقت لتنظيم مجموعات 
املواد لديهم. وقد يؤدي تحميل املجموعات القديمة إىل توليد فرص تحقيق جديدة إذا جرى توزيع 

نسخ مختلفة من تلك املواد عرب اإلنرتنت.

عليهم جنسيا واالعتداء  األطفال  استغالل  واتجاهاته،  تهديداته     19  - أثر كوفيد 

 تبادل مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب شبكات األقران 
خالل فرتة تفيش جائحة كوفيد - 19
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منصات التواصل االجتماعي

سيؤدي حتماً عدُد الذين يقضون وقتا عىل اإلنرتنت خالل فرتة اإلغالق الناجمة عن كوفيد - 19 
جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال  استغالل  مواد  يصادفون  الذين  األشخاص  عدد  يف  زيادة  إىل 
ويبلغون عنها عىل الشبكة العامة. وأبلغ عدد من البلدان عن زيادات يف توزيع املحتوى الرسيع 

االنتشار بما يف ذلك:

تبادل مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا حيث يساعد املتفرجون الغاضبون يف 	 
التعرف إىل الضحية وإنقاذها؛

أو 	  الغضب  أو  الالئقة  الفكاهة غري  إىل نرش  التي تهدف أساسا  الهزلية،  امليمات والرسوم 
الستغالل  مواد  أنها  عىل  اإللكرتونية  الخدمة  تقديم  رشكات  قبل  من  املصنفة  الصدمة، 

األطفال واالعتداء عليهم جنسيا.

وال يرتبط املحتوى الرسيع االنتشار بالرضورة بعدد املجرمني النشطني عرب اإلنرتنت أو بعدد 
مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا الفريدة التي يتم توزيعها. ومع ذلك، فإن إيذاء 
الضحية مجددا بشكل مستمر وزيادة خطر تعرض أفراد أبرياء من الجمهور عن غري قصد ملواد 
استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا يعنيان أن اإلدارة الفعالة للمحتوى الرسيع االنتشار 

ملواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عىل الشبكة العامة هي عامل هام.

وإىل جانب الزيادة الكبرية يف السيطرة عىل املواد الرسيعة االنتشار، فقد أبلغت بلدان عدة عن 
بعض الزيادات واالتجاهات امللحوظة يف توزيع مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم 

جنسيا عىل الشبكة العامة:

زيادة يف عدد املستخدمني عىل تطبيقات الشبكة العامة الذين يناقشون ويتبادلون 	 
مواد االعتداء عىل األطفال؛

زيادة يف املواد املنتجة ذاتيا املوزعة عىل الشبكة العامة.	 

تطبيقات/منصات الرتاسل

إىل  للوصول   19  - كوفيد  جائحة  تفيش  فرتة  خالل  الرتاسل  لتطبيقات  الجناة  استخدام  يستمر 
منصات وسائل  وكما هي حال  عليهم جنسيا.  واالعتداء  األطفال  استغالل  مواد  وتوزيع  األطفال 
ل زيادة يف توزيع مقاطع فيديو استغالل األطفال واالعتداء عليهم  التواصل االجتماعي، تسجَّ

جنسيا الرسيعة االنتشار.

وأبلغت بلدان أعضاء عدة بعدم وجود تغيريات تُذكر يف ما يتعلق باستخدام تطبيقات الرتاسل 
يف ضوء تفيش كوفيد - 19. أما بالنسبة لتلك التي شهدت تغيريات كبرية، فقد ُحددت االتجاهات 

ملنصات تراُسل محددة.

أيلول/سبتمرب 2020
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Zoom اقتحام« اجتماعات«

استُحدَث مصطلح »اقتحام اجتماعات Zoom« يف األشهر األخرية لوصف الحادثة التي ينضم فيها 
شخص غري مدعو إىل اجتماع معقود عرب تطبيق Zoom. وقد أُبلَغ عن هذا االتجاه عىل نطاق واسع 
يف وسائل اإلعالم وأثريت مخاوف يف ما يتعلق بتدابري الخصوصية واألمن لتطبيق Zoom. وأبلغت 
التعليم  أثناء حصص   Zoom »اقتحام اجتماعات« معزولة عرب تطبيق  بلداٌن أعضاء عن حوادث 
واملحيط  )آسيا  العالم  أنحاء  جميع  يف  بلد(  لكل  حوادث  خمس  من  أكثر  )ال  لألطفال  االفرتايض 
الهادئ، وأوروبا، وجنوب ووسط وشمال أمريكا(. ويف تلك الحوادث، يتصل شخص غري معروف 

باجتماع Zoom ويقوم بعرض مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عىل الشاشة.

األلعاب عرب اإلنرتنت

ُسجلت زيادات كبرية يف استخدام منصات األلعاب عرب اإلنرتنت املرتبط بتدابري اإلغالق املطبقة يف 
جميع أنحاء العالم. ويف هذه املرحلة، لم تبلغ البلدان عن أي تغيريات تُذكر يف حجم حاالت األطفال 
الذين يستهدفهم مرتكبو الجرائم الجنسية عرب هذه املنصات. وما زالت منصات األلعاب تُستخدم 

لتوزيع مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا وكوسيلة للجناة للتواصل مع األطفال.

ومع أن املعلومات ال تزال نادرة يف هذه املرحلة، فقد أبلغت بلدان عن عدد من املنصات ذات الصلة 
باأللعاب التي اسرُتعَي إليها انتباه التحقيقات املتعلقة باستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا يف 

األشهر األخرية.

مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا مقابل املال

مع أن املعلومات ال تزال نادرة حول هذا املوضوع، فثمة بعض املؤرشات التي تدل عىل أن االتجار 
يف مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا مقابل املال قد تظهر كتهديد يف األشهر املقبلة.

 استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا خارج الشبكة: 
  تطور اتجاهات الجريمة والتهديدات بسبب كوفيد - 19

إن االختالفات الثقافية واملجتمعية واالقتصادية يف أنحاء العالم تعني أن البلدان املختلفة قد تبلغ 
عن تحديات مختلفة يف ما يتعلق باستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا خارج الشبكة. بيد أن 
الخط الفاصل بني االعتداء عرب اإلنرتنت وخارجها غري واضح، وخالل تفيش كوفيد - 19 أبلغ أحد 
البلدان أن مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا التي يجرى تداولها عرب اإلنرتنت غالبا ما 

تكون ألطفال داخل منازلهم أو منازل جريانهم.

وأُبلَغ يف أحد البلدان بأن نحو ثلثي حاالت االعتداء الجنيس الناجم عن االتصال يحدث داخل البيئة 
األرسية، وأنه من املرجح أن يطرأ تغيري محدود يف عدد األفراد الضالعني يف مثل هذه الجريمة.

عليهم جنسيا واالعتداء  األطفال  استغالل  واتجاهاته،  تهديداته     19  - أثر كوفيد 
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وأبلغت بلدان أعضاء يف اإلنرتبول عن اتجاهني مختلفني من الزيادة واالنخفاض يف ما يتعلق بعدد 
تقارير الرشطة عن االعتداء الجنيس عىل األطفال خالل فرتة الَحْجر الناجمة عن تفيش كوفيد - 19 

من آذار/مارس إىل أيار/مايو 2020 مقارنة بالفرتات السابقة.

املفروضة، من املرجح جدا أن تطرأ زيادة أكرب يف اإلبالغ عن إساءة معاملة  القيود  ومع تخفيف 
أبلغت عن انخفاض يف تلك الحاالت،  التي  البلدان  األطفال واالعتداء الجنيس عليهم. وبالنسبة إىل 
تلك  عن  اإلبالغ  من  األطفال  وتمكُّن  اإلغالق  تدابري  تخفيف  بمجرد  اإلبالغ  يف  زيادة  تتوقع  فإنها 

الجرائم عند عودتهم إىل املدرسة وقضاء وقت بعيدا عن الجاني.

مرتكبو الجرائم الجنسية عرب الوطنية ضد األطفال

املتصلة  والجرائم  األنشطة  انخفاض كبري يف  حدوث  عن  عام  بشكل  األعضاء  البلداُن  أبلغت 
بمرتكبي الجرائم الجنسية عرب الوطنية ضد األطفال. وبإغالق الحدود وتقييد السفر الدويل 

يف بلدان عدة، باتت أمام الجناة فرص محدودة للسفر.

ومن املمكن أن يبحث مرتكبو الجرائم الجنسية عرب الوطنية ضد األطفال، الذين لديهم اتصاالت يف 
بلدان أخرى بهدف السفر لإلساءة إىل األطفال، عن طرق بديلة للقيام بهذا االستغالل الجنيس.

وقد تشمل الخياراُت املتاحة الوصوَل إىل مواد استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب اإلنرتنت 
باستخدام السبل املوضحة سابقا. وتجدر اإلشارة إىل أن البث الشبكي املبارش يوفر فرصا للمجرمني 

لالعتداء الجنيس عىل األطفال بشكل غري مبارش يف الخارج من خالل ميرسِّ يف املوقع.

فقد شهد البث الشبكي املبارش لالستغالل الجنيس لألطفال املدفوع زيادًة يف السنوات األخرية، ومن 
املرجح أن يزداد الطلب مع استمرار وجود قيود السفر. ومن املرجح أيضا أن يزداد عرض مواد 
يكونون  قد  الضحايا  ألن  املبارش  الشبكي  البث  عرب  جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال  استغالل 

ين )غالبا ما يكونون من أفراد العائلة( ويف ظل تزايُد الضائقة االقتصادية. محجورين مع امليرسِّ

والجناُة الذين يقومون بمثل هذه اإلساءات قد يسافرون بعدها أحيانا بهدف تنفيذ اعتداء جنيس 
الجنسية ضد  الجرائم  لذا يوَص بشدة برصد دقيق لسفر مرتكبي  الضحايا نفسها.  مبارش عىل 

لني عند تخفيف قيود السفر وذلك بهدف حماية الضحايا يف الخارج. األطفال املسجَّ
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االعتداء الجنيس عىل األطفال يف املنزل

لن يُعرف النطاق الحقيقي لالعتداء الجنيس عىل األطفال يف املنزل أثناء تفيش جائحة كوفيد 
- 19 إال بعد تخفيف تدابري اإلغالق ألن اإلبالغ يكون صعبا عندما يكون األطفال محجورين مع 

الجاني األسايس.

وتعترب منظمة الصحة العاملية أن »القيود املفروضة عىل التنقل، وفقدان الدخل، والَحْجر، واالكتظاظ، 
واملستويات املرتفعة من التوتر والقلق تزيد جميعها من احتمال اختبار ومشاهدة تعرُّض األطفال 
العتداء جسدي ونفيس وجنيس يف املنزل - ال سيما األطفال الذين يعيشون أصال حاالت عنف أو 
املواد  إنتاج  ويف  البغاء  يف  األطفال  استغالل  عىل  للقضاء  الدولية  الشبكة  وأفادت  عائيل«.  تفكك 
 7 ليوم  السابقني  األسبوعني  تلقت، خالل  بأنها  بهم ألغراض جنسية يف ساموا  اإلباحية واالتجار 
نيسان/أبريل، وأكثر من أي وقت مىض، مزيدا من املكاملات عىل خط املساعدة الخاص طلَب فيها 

أطفال ونساء املساعدة يف حاالت العنف يف املنزل.

عىل  الجنيس  االعتداء  كشف  عىل  العامة  املعونة  وكاالت  قدرة  بأن  أفيد  نفسه،  الوقت  ويف 
األطفال تقلصت بشدة مع انخفاض ملحوظ يف جرائم العنف والجرائم الجنسية املبلغ عنها.

وأعربت بعض البلدان عن أوجه قلق إزاء العقبات التي يواجهها الضحايا يف الحصول عىل 
سكن آمن وخيارات رعاية بديلة وعىل الخدمات الصحية ذات الصلة خالل فرتة تفيش كوفيد 
- 19 التي من املرجح أن تزيد من املخاطر عىل الضحايا حيث يتعني عليهم البقاء يف ما يُحتمل أن 

يشكل بيئة منزلية مؤاتية لالعتداء الجنيس.

الفئات السكانية الهشة

تشري املنظمات الدولية لحماية/حقوق الطفل إىل أنه خالل حاالت الطوارئ الصحية العامة السابقة 
)يف مواجهة اإليبوال يف الفرتة 2014-2016 يف غرب أفريقيا(، أسهم إغالق املدارس يف ارتفاع حاد 
يف معدالت االعتداء الجنيس عىل األطفال ويف حاالت حمل املراهقات. ويف سرياليون زادت حاالت حمل 
متزايد  لخطر  األطفال عرضة  ويكون  حالة.   6  14  000 إىل  لتصل  الضعفني  من  أكثر  املراهقات 
بالوقوع ضحية االستغالل، ال سيما َمن يعيشون من دون رعاية الوالدين، وهو وضع من املرجح 
الجنيس لألطفال، بما يف ذلك  19 من حدته. وثمة خطر متزايد من االستغالل   - أن يزيد كوفيد 
والزواج  الجنيس لألطفال ألغراض تجارية،  للحصول عىل مساعدة، واالستغالل  الجنس  ممارسة 

املبكر القرسي.

ويف املناطق املتأثرة بشدة بكوفيد - 19، من املرجح أن بزيد خطر االعتداء الجنيس يف حاالت إدخال 
الوالدين إىل املستشفى ووضع األطفال تحت رعاية آخرين أو عدم االهتمام بهم.

عليهم جنسيا واالعتداء  األطفال  استغالل  واتجاهاته،  تهديداته     19  - أثر كوفيد 
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  االستنتاجات 

يختلف أثر كوفيد - 19 عىل العمل الرشطي باختالف البلدان، ولكن بعض القضايا الرئيسية 
التي ُحددت تشمل ما ييل:

تقليل أو تأخري يف اإلبالغ عن جرائم استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا بسبب تأثُّر أقنية 	 
اإلبالغ العادية؛

الجنيس 	  لالستغالل  الدولية  اإلنرتبول  بيانات  لقاعدة  األعضاء  البلدان  استخدام  يف  انخفاض 
لألطفال؛

انخفاض يف توفر املوارد البرشية املتخصصة يف إنفاذ القانون التي تقدم الدعم يف تحقيقات 	 
استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا؛

تغيريات يف العمليات والكفاءة بسبب القيود التقنية املفروضة جراء العمل من املنزل الذي أثر 	 
عىل كل أجهزة إنفاذ القانون وأنشطة رشكات تقديم الخدمات اإللكرتونية؛

التأخري يف املحاكم أو إغالقها ما يؤدي إىل تأخري النظر يف القضايا.	 

19 يف ما يتعلق باستغالل  ولم تتغري طبيعة الجرائم املرتكبة خالل فرتة تفيش جائحة كوفيد - 
الجناة  لكن  املعروفة،  العمل  بطريقة  يتصل  ما  يف  اإلنرتنت  عرب  جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال 

يستغلون تدابري اإلغالق من أجل اإلمعان يف ارتكاب الجرائم واستهداف األطفال عرب اإلنرتنت.

وأدت سلسلة من الظروف املتصلة بالتغيريات يف البيئات االجتماعية واملادية للضحايا والجناة 
خالل فرتة تفيش كوفيد - 19 إىل قضاء وقت متزايد عىل اإلنرتنت. إن هذا اللقاء بني الضحايا 
والجناة املحتملني عرب اإلنرتنت هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إىل زيادة صورة التهديد 

لألطفال رغم عدم وجود تغيريات ملحوظة يف طريقة العمل.

ومع ذلك، فإن املعلومات املقدمة من البلدان األعضاء التي جرى تحليلها يف هذا التقرير حددت 
بعض االتجاهات التي تساعد عىل فهم أفضل للمشكلة الحالية التي يطرحها استغالل 
األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب اإلنرتنت. والهدف من ذلك هو تعميم هذه االتجاهات 
األطفال واالعتداء  أجل تعزيز رصد وكشف استغالل  القانون من  العاملية إلنفاذ  األوساط  عىل 

عليهم جنسيا وإجراء مزيد من التحقيقات:

زيادة يف نشاط استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب اإلنرتنت عىل الشبكة الخفية 	 
والشبكة العامة ولكن ال توجد معلومات يف هذه املرحلة تشري إىل زيادة كبرية يف حجم مواد 

استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا الجديدة املتداولة؛

شبكات 	  باستخدام  جنسيا  عليهم  واالعتداء  األطفال  استغالل  مواد  تبادل  يف  كبرية  زيادة 
األقران؛

زيادة كبرية يف املحتوى الرسيع االنتشار املتبادل عرب منصات التواصل االجتماعي وتطبيقات 	 
الرتاسل ما أدى إىل تكرار إيذاء الضحايا وتعريض املتفرجني األبرياء؛

زيادة يف املواد املنتجة ذاتيا املوزعة عىل الشبكة العامة؛	 
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ال توجد تغيريات كبرية يف حجم الجرائم التي تستخدم منصات األلعاب عرب اإلنرتنت، ولكن 	 
ُحددت بعض األلعاب عىل أنها تستدعي االنتباه ملا تنطوي عليه من مخاطر محتملة؛

عليهم 	  واالعتداء  األطفال  استغالل  مواد  للحصول عىل  املال  دفع  أن  املبكرة عىل  املؤرشات 
جنسيا قد يكون اتجاها ناشئا يف بلدان معينة؛

انخفاض كبري يف أنشطة مرتكبي الجرائم الجنسية عرب الوطنية ضد األطفال يف الخارج 	 
بسبب قيود السفر؛

قلق متزايد متصل باالعتداء الجنيس عىل األطفال يف املنزل، وقلة اإلبالغ، ومحدودية وصول 	 
الضحايا إىل خدمات الدعم.

  توصيات للبلدان األعضاء

يف االستخبارات

الصلة 	  ذات  الناشئة  واالتجاهات  بالتهديدات  املتصلة  للمعلومات  املنتظم  التبادل 
باستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا بغية زيادة الرصد واإلبالغ. ويمكن لإلنرتبول أن 
املعلومات مع مقدمي  التعاون وتبادل  آليات  الدفع نحو تحسني  يضطلع بدور رئييس يف 
الخدمات عرب الواليات القضائية املختلفة. ويتطلب العدد الهائل من رشكات تقديم الخدمات 
التي تدخل السوق اتباَع نهج منسق ال لإلبالغ عن الحوادث فقط بل أيضا لكشف حاالت 

استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا وتبادل املعلومات مع أجهزة إنفاذ القانون.

االستفادة من إمكانات اإلنرتبول يف مجاالت بناء القدرات والتدريب والدعم التقني يف ما 	 
يتعلق بتحديد هوية الضحايا، وقاعدة بيانات اإلنرتبول الدولية لالستغالل الجنيس لألطفال، 

واملصادر املفتوحة، والتحقيقات املتعلقة بالشبكة الخفية.

يف املنع والكشف

إطالق حمالت وقاية وتوعية تستهدف الضحايا واألوصياء يف ما يتعلق بمخاطر استغالل 	 
إيصال رسالتها من  بما فيها حمالت يمكن  اإلنرتنت  األطفال واالعتداء عليهم جنسيا عرب 

خالل األلعاب والرتاسل ومنصات وسائل التواصل االجتماعي.

إيصال رسالة قوية من أجهزة إنفاذ القانون مفادها عدم التسامح مع اإلفالت من العقاب 	 
عىل  وتُطلعهم  اإلنرتنت  اإلنرتنت/خارج  عرب  البالغني  تستهدف  حمالت  خالل  من 

العقوبات املرتبطة بهذه الجرائم.

بهدف 	  اإللكرتونية  الخدمات  تقديم  ورشكات  اإلنرتبول  يف  األعضاء  البلدان  بني  التعاون 
إطالق حمالت توعية مشرتكة تستهدف األهل واألطفال.

عليهم جنسيا واالعتداء  األطفال  استغالل  واتجاهاته،  تهديداته     19  - أثر كوفيد 
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إجراء تمارين للوقوف عىل الحوادث يف املدارس بغية تحديد القضايا الناشئة املتصلة 	 
.)Zoom »باستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا )مثل حوادث »اقتحام اجتماعات

من 	  أخرى  أشكال  يف  والنظر  وعاملة؛  مفتوحة  الساخنة  الخطوط  إبقاء  ضمان 
التكنولوجيا تتيح للضحايا اإلبالغ عن الجرائم )مثل خدمة الرسائل النصية املجانية، وأقنية 

اإلبالغ املتكاملة لألطفال من خالل األلعاب/وسائل التواصل االجتماعي/الرتاُسل(.

تعزيز العالقة بني أجهزة إنفاذ القانون ورشكات تقديم الخط الساخن للضحايا 	 
بغية ضمان اإلبالغ عن التهديدات واالتجاهات الناشئة املتعلقة باستغالل األطفال واالعتداء 

عليهم جنسيا يف الوقت املناسب.

للسماح 	  األدوات  تكييف  الطبية:  والخدمات  والدعم  االفرتاضية  العدالة  أنظمة  توفري 
بمواصلة تقديم الخدمات إىل األطفال خالل جائحة كوفيد - 19.

يف اإلنفاذ

إيالء األولوية لتحقيقات استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا بما يتيح تخصيص 	 
املوارد البرشية والتقنية الالزمة للتحقيق يف أشد الجرائم خطورة.

التنفيذية 	  باألنشطة  القيام  ممكن،  حد  أقىص  إىل  القانون،  إنفاذ  أجهزة  تواصل  أن 
والقبض عىل الجناة، وال سيما يف الحاالت التي يستمر فيها الجاني يف الوصول إىل األطفال 

خالل فرتة تفيش جائحة كوفيد - 19.
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نبذة عن اإلنرتبول

اإلنرتبول هو أكرب منظمة دولية للرشطة يف العالم. ويتمثل دوره يف مد يد 
العون إىل أجهزة إنفاذ القانون يف بلدانه األعضاء الـ 194 ملكافحة الجريمة 
يف  الرشطة  أجهزة  مساعدة  إىل  يسعى  وهو  أشكالها.  بجميع  الوطنية  عرب 
الحادي  القرن  يف  للجريمة  املتنامية  التحديات  مواجهة  عىل  أجمع  العالم 
متطورة.  تحتية  بنية  بفضل  وامليداني  التقني  بالدعم  بتزويدها  والعرشين 
ودعما  األهداف،  محدد  تدريبا  اإلنرتبول  يقدمها  التي  الخدمات  وتشمل 
مأمونة  وقنوات  متخصصة،  بيانات  وقواعد  التحقيق،  لعمليات  متخصصا 

لالتصاالت الرشطية.

رؤيتنا: 

’’الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا‘‘

تتمثل رؤية اإلنرتبول يف إقامة عالم يكون فيه كل موظف من موظفي إنفاذ 
التواصل بشكل مأمون وعىل تبادل  املنظمة، عىل  القانون قادرا، من خالل 
املعلومات الرشطية الحيوية واالطالع عليها كلما وحيثما دعت الحاجة، من 
حلوال  باستمرار  اإلنرتبول  ويقدم  العالم.  يف  املواطنني  سالمة  ضمان  أجل 
جديدة ومتطورة ملواجهة التحديات التي تعرتض عمل أجهزة الرشطة واألمن 

عىل الصعيد العاملي ويشجع عىل استخدامها.


