القدرات

الموضوع

استجابة إستراتيجية عالمية لمسألة استغالل األطفال وإيذائهم الجنسي عبر اإلنترنت

السياسة/التشريعات
1

اإلرادة السياسية
القيادة المسؤولة والرغبة في التعاون على أعلى مستوى.
تخصیص موارد حكومية كافية لمكافحة الوباء

2

التشريعات
تكنولوجيا شاملة ،بما في ذلك التعاريف الشائعة
والمصطلحات
والحد االدنی لتسهيل تنسيق الجرائم الجنائية ،والحصول
على األدلة ،وجعل القطاع الخاص مسؤوال ،ومنع
الشركات "غير السيادية" التي ال تخضع للمساءلة

3

االلتزامات الدولية
لتنمية القدرات (كال من التحسينات التكنولوجية عبر
الحدود والتحسينات المنهجية داخل البلدان) والوقاية من
نظم االستجابة غير الفعالة للدولة

تجديد االلتزام الرفيع المستوى على الصعيدين الوطني والدولي
توفير التمويل الكافي والتركيز وایجاد األطر القانونية على
المستوى الوطني لمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين لألطفال
على المستوى الدولي

النتائج

	·تجديد التزامات الـ WePROTECT Global Alliance
) (WPGAرسميًا
	·زيادة عدد البلدان األعضاء في  WPGAوتعزيز المشاركة
	·تجريم مواد االعتداء الجنسي على األطفال بما يتفق مع اتفاقية
النزاروت Lanzarote؛ تطوير إطار مشترك لتصنيف
المحتوى
	·إعطاء األولوية لحماية األطفال وخصوصياتهم عبر اإلنترنت
في السياسة المحلية والعالمية
	·قائمة التشريعات ألفضل الممارسات مع العينات اإلقليمية

خدمات دعم الضحايا
والتمكين

العدالة الجنائية
4

مشاركة المعلومات واالستهداف التعاوني
مشاركة الوصول إلى قواعد البيانات databases
الدولية ،وخاصة تلك المتعلقة بمنهجيات االعتداء الجنسي
على األطفال ومنهجيات استهداف الجاني؛ األطر الرسمية
لتبادل البيانات؛ استهداف جماعي عالي القيمة

5

أطر تقييم المخاطر/والتهديدات
لهویة الضحية واستهداف الجاني

6

تحديث االرشادات االلکترونیة cybertip
أنظمة اإلبالغ

7

الخبرة التعاونية عبر اإلنترنت تطوير التكنولوجيا
التعاونية للتحقيق في المخالفين

8

ضباط متخصصون ومدربون ومدعون عامون
مع خبرة في التصدي لالستغالل الجنسي لألطفال عبر
اإلنترنت وحلول الستثمار المحتوى المشفر

يتم تجميع الموارد لتحديد الجناة ومتابعتهم والقبض عليهم وانقاذ
الضحايا

9

التکنولوجیا

االستجابة لألزمات
الدعم الفعال وفي الوقت المناسب

10

المجموعات العاملة إلیصال أصوات الضحايا
دعاة التغيير

11

تمكين الضحية
لحماية خصوصية الضحايا وكرامتهم عن طريق إزالة
جميع المواد االستغاللية في الوقت المناسب

12

حماية هوية الضحية
الحفاظ على هوية الضحايا

يمكن للضحايا الوصول إلى الدعم
الذي يحتاجونه

	·مركز موارد مركزي على اإلنترنت لجميع البلدان
	·مستودع صور موحد لتحليل هوية الضحايا الجماعية
واستهدافهم

	·زيادة مراكز الدفاع عن األطفال المخصصة لجميع أشكال
استغالل األطفال

	·إضفاء الطابع الرسمي على فرقة التحقیق العالمي لالستهداف
الجماعي ذات القيمة العالية

14

تقييم المخاطر والسالمة بواسطة التكنولوجيا
عبر األنظمة األساسية والمقدمون/المتلقون للمعلومات

18

15

المبادئ الطوعية لسالمة الطفل ،بما في ذلك السالمة
حسب التصميم
االلتزام على نطاق واسع ومتسق ضمن قطاع التكنولوجيا

19

16

زيادة الشفافية
نشر تقارير الشفافية بانتظام حول الكشف عن مواد
االعتداء الجنسي على األطفال وإزالتها ،والتأكد من أن
البيانات مدعومة بطريقة منهجية قابلة للتفسیر

تقييد تعرض األطفال للمحتوى غير المشروع والضار
عبر اإلنترنت
قيود نظامية لمنع تمکن وصول األطفال إلى المحتوى غير
المشروع

20

التعليم والتواصل
الرسائل العادية المناسبة للعمر والجنس والثقافة

21

تواصل الجاني
استراتيجيات تطوير التدخالت المبكرة المستهدفة

تستخدم الحكومات والمنظمات غير الحكومية التكنولوجيا
والتشريعات لضمان عدم استخدام المنصات كأدوات لإلساءة

	·إجراءات موحدة لإلبالغ عن الصور والمواد والمعلومات
السياقية إلنقاذ الضحايا

	·أدوات التحقيق لمواجهة تقنیة إخفاء الهوية

13

حلول مبتكرة
استخدام التكنولوجيا ،بما في ذلك الذكاء االصطناعي،
الكتشاف ومنع المواد غير القانونية واالستغاللية والبث
المباشر واالستدراج عبر اإلنترنت

الدوافع والتشريعات لمنع استخدام منصات هذە الصناعة كأداة
لإلساءة

إجراء تحقيقات ومالحقات مشتركة ناجحة

	·ممارسات موحدة لحماية هوية الضحایا
	·توسيع مجموعات صوت الضحايا

	·تقديم التقارير بانتظام
	·العمل بقوة بإنفاذ القانون والسياسات المتعلقة باالمتثال القانوني
	·تفاعل دولي استباقي وسريع االستجابة مع قطاع التكنولوجيا
	·زيادة حجم قطاع التكنولوجيا مع إعطاء األولوية لتقييم مخاطر
األطفال وسالمتهم حسب التصميم
	·االستخدام األوسع وتطبيق إشعار العنكبوت Arachnid
 noticeومنصة اإلزالة

	·األطر الرسمية لتبادل البيانات ،وأطر التعاون العالمي ،ومعايير
قابلية العمل القانونی المشترك

الشركاء

17

تقارير الوسائط المطلعة
النهج األخالقي ،المصطلحات المتناسقة

يتمتع األطفال بالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين ،بغض
النظر عن المكان الذي يعيشون فيه .يتم تمكين الوالدين لحماية
أطفالهم من األذى عبر اإلنترنت ،بغض النظر عن المكان الذي
يعيشون فيه .العمل العام بجعل الحكومة والشركات تتحمل
المسؤولية

	·إعالن الخدمة العامة العالمي الذي يرفع أولوية حماية الطفل في
العالم الرقمي
	·مزيد من التدابير المتخذة للحد من المخالفة
	·األطفال ومقدمو الرعاية والمدرسون وغيرهم من البالغين
المسؤولين الذين يدركون المخاطر وتدابير الحماية
	·رفع الوعي بين الجمهور
	·يمكن للجناة والجناة المحتملين الحصول على خدمات لمنع من
ارتکاب اإلساءة ألول مرة وإعادة ارتكابها

22

تحليل التهديدات ومراقبتها
تقييمات مفصلة وحديثة للتهديدات واالتجاهات

23

البحث لفهم نقاط الضعف على اإلنترنت وأنظمة فعالة
لتعليم السالمة
السالمة عبر اإلنترنت والتوجهات الوقائية

24

بحث الجاني
سلوك الجاني ،الدوافع ،المسارات واالعتراض الفعال

26

تحليل األذی علی الضحية على المدى الطويل
الصحة العقلية واالجتماعية واالقتصادية

25

الـ  Ethical AIواالبتكار
استثمارات مستدامة ومتزايدة في الحلول الـ ethical
 AIوتعزيز السالمة

لدى الحكومة وجهات إنفاذ القانون والمجتمع المدني واألوساط
األكاديمية والصناعة فه ًم واض ًح ألحدث التهديدات

	·يتم تحديث نظرة ثاقبة بانتظام لالتجاهات العالمية وتأثير
التدخالت ،بما في ذلك من خالل تقييم التهديد العالمي السنوي
	·فهم أعمق للتأثير طويل األجل لسوء المعاملة ،بما في ذلك
التكلفة االقتصادية
	·فهم أعمق لتأثير سوء المعاملة في مرحلة البلوغ ،بما في ذلك
التكلفة االقتصادية
	·تقييم برامج تعليم السالمة عبر اإلنترنت

	·فهم ومواجهة الزيادة في المواد المنتجة داتیا المتعلقة باالعتداء
الجنسي على األطفال

	·التأكد من عدم تطور القوانين والتكنولوجيا ،بما في ذلك
االحتفاظ بالبيانات ،بطرق تؤدي إلى زيادة األضرار التي تلحق
باألطفال عبر اإلنترنت

الحكومات الوطنية والمنظمات اإلقليمية ووكاالت األمم المتحدة
والشركاء في النشاط

المجتمعية
تنمية الثقافة الرقمية
الطلب على اعطاء االولویة لسالمة الطفل عبر اإلنترنت؛
في التكنولوجيا وتطويرها؛ في زيادة مساءلة الحکومات
والشرکات حول تحمل المسؤولیة للجمهور/وللمواطن

البحوث واالفکار

إنفاذ القانون الوطني واإلنتربول والشركاء اإلقليميون

منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ذات الخبرة
المتخصصة

شركات التكنولوجيا الدولية والوطنية ،والجمعيات الصناعية ،و
مؤسسات إنفاذ القانون الوطني والدولي

تنسيق بناء القدرات
وضع نموذج شامل لبناء القدرات يشمل جميع قطاعات نموذج االستجابة الوطنية ·
إقامة التنسيق بين الدول التي تقوم ببناء القدرات الثنائية ·
تدريب مخصص لقادة السياسة لتطوير نموذج االستجابة الوطنية ·
تدريب قادة السياسات الوطنية واإلقليمية على تحديد مواطن القوة والثغرات والفرص ·

الحكومات الوطنية ،والمنظمات اإلقليمية ،ومنظمات المجتمع
المدني الدولية والوطنية

الحكومات الوطنية ،والمنظمات اإلقليمية ،والصناعة المدنية
الدولية والوطنية ،ومنظمات المجتمع ،ومؤسسات إنفاذ القانون
الوطنية والدولية ،والمؤسسات األكاديمية

