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  إجابات على أسئلة شائعة
 حول ا$باحية في تقنيات المعلومات والترفيه التفاعلي وا�تصا�ت
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  :ا&سئلة
  )انقر على السؤال لتصل إلى الجواب(

  
 ما ھي أبعاد المشكلة اجتماعيا ونفسيا وأمنيا وتقنيا؟ )1
 ما ھي التقنيات المقصودة؟ ھل ھي اIنترنت فقط أم تشمل تقنيات أخرى؟ )2
 ما ھو الموقف الدولي تجاه ھذه القضية؟ )3
 ما ھو الحل الشامل المقترح؟ )4
 ن تشرف على التوصيات وتتابع تنفيذھا؟ما ھي الجھة التي يمكن أ )5
 ھل تؤثر عملية التقنين على حرية الرأي والحصول على المعلومات؟ )6
 ما مستوى جدوى نظام الحجب؟ )7
  لة اlنشغال بھذه اjمور؟ھل تعدت الدول الصناعية المتقدمة مرح )8

  
  

  ما هي أبعاد املشكلة اجتماعيا ونفسيا وأمنيا وتقنيا؟: 1 ؤالس
  

  :الجواب

  
  

Iدمان بدوره يؤدي إلى انتشار جرائم وأن ھذا ا.  ثبت علميا بأن مشاھدة الصور اIباحية تولد إدمانا على مشاھدتھا: اIدمان
اlغتصاب، وجرائم الممتلكات، وتفشي بيوت الدعارة، وتفشي اjمراض التناسلية، وانتشار أطفال الزنا مع ضعف تربيتھم 
وانحرافھم لعدم وجود أب في المنزل، وظھور جرائم العدوان الجنسي على اjطفال، وظھور العقد النفسية في الضحايا بل 

اlنتحار، وتكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة جديدة في معالجة الضحايا والمدمنين وفي محاكمة الجناة وسجنھم، بل وقد تؤدي وحتى 
  :ومن دlئل ذلك ما يلي.  اjخرى وغيرھا الكثير من التبعات... إلى جرائم القتل من قبل المغتصبين للتغطية على جرائمھم،

  
lدمان : أوIحقيقة علمية –ا:  
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الصدمات الجنسية وعلم ”قالت المديرة المشاركة لبرنامج م، 18/11/2004في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ ا�مريكي في  •

3 أعرف شيئا من ا�مراض ” :ميري آن ليدن/ التابع لمركز جامعة بنسلفانيا للع(ج ا'دراكي، الدكتورة “ا�مراض النفسية
سيتولد لدينا جي( كام( من الشباب المدمنين الذين لن يستطيعوا إخراج .... ن ا'باحيةالنفسية المعاصرة أكثر فتكا وخطورة م

وإن تجربتي العيادية تؤيد نتائج . رتفع احتمالية اقتراف الجرائم لدى متداولي المواد ا'باحيةت كما ...ھذه الصور من عقولھم
ثر احتمالية لزيارة المومسات، وممارسة العنف المنزلي، واغتصاب ا�بحاث العلمية التي مفادھا أن متداولي المواد ا'باحية أك

  "غتصاب الصديقات، واغتصاب المحارمالغرباء، وا
قد تعجبون من حديثي حول ” :جيفري ساتنوفر/قال أستاذ علم النفس بجامعة برنستون ا�مريكية الطبيب •

ولكن العلم الحديث أمكننا من إدراك .  في ھذا المقام، حيث أننا نتحدث عن الممارسات الجنسية) الكيمياء(
إدمان المواد ا'باحية شبيھة جدا بتلك المتولدة عند إدمان أن العمليات الكيميائية الناجمة عن 

 endogenous(إنه يمثل نظاما صمم بغاية الدقة لتوليد سيل ھائل من المخدرات الطبيعية ....الھيراوين

opioids ( في الدماغ البشري”  

يستطيع الباحثون اليوم ” :نجد التصريح اNتي م2004العلمية المحكمة سنة  “تمريض ا'دمانات”منشور في مجلة  في بحث •
مشابھة لنشوة  “نشوة”وقد وجد بأن العمليات الجنسية تولد .  رصد العمليات الكيمائية في الدماغ البشري جراء عملية ا'دمان

  “الكوكائين

 25تور فيكتور ك(ن والذي عمل �كثر من قال طبيب النفس ا�ستاذ الدك •

جامعة و3ية يوتا في الو3يات المتحدة في معالجة ا'دمانات عيادة سنة في 
مرضاي المدمنين قد بدأت مشاكلھم عند  كلوجدت أن قرابة ”: والعقد النفسية

عند سن الثمانية سنوات فما (التعرض في سن مبكر إلى الصور ا'باحية 
أو ) المخففة(نمط المتكرر تعرضھم إلى الصور ا'باحية كان ال ...)أكثر

  “.العدوان الجنسي، مع تزايد في التعرض إليھا مع مرور الزمن ومع ا3نتھاء با'دمان

: روبرت نافارو/ ا'باحية التابعة لشرطة لوس أنجلوس، المفتشمكافحة قال الرئيس ا�سبق لوحدة  •
  “.شھاداتھم العلمية كلما ازدادوا قابلية 'دمان ھذه الموادصدق أو 3 تصدق، فإنه كلما ارتقت ...”

قام عالم النفس في جامعة ستانفور الدكتور آل كوبر عام  •
م بإجراء أشمل وأدق دراسة ُعرفت إلى اليوم حول 1999

رج( وامرأة  9265 الدراسةشملت و ا'باحية في ا'نترنت

كان من .  تاعترفوا باستھداف للمواد ا'باحية على ا'نترن
رديفة الكراك كوكائين في ] ا'نترنت ھي[”: أبرز نتائجھا تصريح الدكتور اNتي

 “ميدان ا'دمان الجنسي

وھي كبرى عيادات علم النفس في و3ية ميسيسيبي لع(ج العقد ( Pine Groveالمدير التنفيذي لعيادة  قال •

تنامي ا3ھتمام في ا�بحاث في ھذا المجال إ3 بالرغم من ” :باترك كارنز/الدكتور) ت المتعددةوا'دمانا
فأھل . ولكن بدأنا نشھد توحيدا للرأي وإجماعا..... أنه 3زال ھنالك من يعتقد أنه 3 يمثل إدمانا حقيقيا

كما  “.ا3ختصاص في ھذا المجال بدءوا يتوصلوا إلى اتفاق موحد حول كيفية توصيف ھذه العقد النفسية
لمساعدة ا�طباء  Sexual Addiction Screening Test (SAST)ختبار بابتكار اقام الدكتور 

 ).sexhelp.com(على الصور ا'باحية المتخصصين للتعرف على حا3ت ا'دمان 

رئيس جمعية علم النفس في و3ية سانت لويس ، الدكتور مارك شوارتزقال  •
شھده اNن نحن ن” :والرئيس ا�سبق لمعھد ماسترز وجونسون  لZبحاث الجنسية

و3 يكاد يمضي أسبوع إ3 .  بنسب وبائية، و3سيما ما يتعلق بالجنس ا3فتراضي
حول إدمان الصور الجنسية [وأنا أتلقى اتصالين 

  “]ا3فتراضية

 ل البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسياق •
ا'باحية ينتج عنه ا'دمان  أن ا3ستمرار في متابعة ا�ف(م”... ن ا�بحاث العلمية أثبتت أ السعودي

 “على المشاھدة

معظم جرائم الخطف وا3غتصاب تأتي ” :الدكتور عبد العزيز الشثري أستاذ علم ا3جتماع في جامعة الملك سعود إلى أن أشار •
تداء جنسياً على من خ(ل ا'دمان على مشاھدة ا�ف(م ا'باحية، وأن الشاب الذي يتابع باستمرار المشاھد الجنسية يعمد إلى ا3ع

 “ا�طفال والنساء، أو الخادمة، رغبة في تفريغ طاقته الجنسية
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  :جرائم وانحطاط – تبعات إدمان مشاھدة ھذه الصور: ثانيا
الرئيس ا�سبق لوحدة وزارة العدل ا�مريكية لمكافحة الجرائم الجنسية في م، صرح 6/5/2010في  •

إدمان الصور ا'باحية أضحى وباء واسع ا'نتشار ”: (قائ باترك ترومان/ ا�طفال المحامي الدكتور
اعتيادية في معظم ا�ف(م الجنسية الصرفة، وھذا العنف ضد المرأة ھو اNن سمة  ... وغير معالج

] الصور الجنسية[ ...بدوره أخذ يولد مواقف عنيفة ضد النساء والبنات حسب نتائج الدراسات العلمية
الرجال الذين يشاھدون الصور  ...فال فور دخولھم إلى عالم الحاسباتتنتج أضرارا بليغة في ا�ط

ا'باحية أخذوا با3نحراف إلى مواد أكثر بذاءة وشناعة للمحافظة على النشوة الجنسية، وقد بدأوا 
ة للمشاھد الصور الجنسية تدفع إلى الممارسة العملي...يتجھون إلى الصور ا'باحية لZطفال والعدوان الجنسي على ا�طفال

 “المصورة، وإلى انتشار بيوت الدعارة

سنة، قام استشاري علم النفس بجامعة يوتا ا�ستاذ الدكتور فكتور ك(ين بتصنيف  25بناء على تجربة عيادية دامت أكثر من  •

 :مستقلة، وھي أربعة مراحلمراحل تطول الداء إلى 

د الفرد نفسه مضطرا إلى العودة إلى مشاھدة ھذه حيث يج.  “الفضول”وھي أولى المراحل بعد : مرحلة ا'دمان .1
الصور مرارا وتكرارا وإن كان يقر في قرارة نفسه بأن ذلك عم( مستنكرا، مع محاولة التستر على نفسه وإخفاء 

 .فطرتهو ھواهھذا ا'دمان عن المجتمع المحيط به، وصراع سري مستمر بين 

مرحلة السابقة فإنه ينكب بشغف على مشاھدة الصور ا'باحية دون إن استسلم المدمن لھواه في ال: مرحلة التصعيد .2
التي كان يجدھا جراء مشاھدة تلك الصور  “النشوة”، وتبدأ شعلة تأثيرھا عليھا تت(شى شيئا فشيء انقطاع حتى يجد

لتي بدأت فيجد نفسه يبدأ يبحث عن صور أكثر شذوذا وإنكارا وانحطاطا محاولة منه 'شعال تلك النشوة ا.  تنطفئ
فعل الفاحشة (فيتجه حينھا إلى صور ا3غتصاب، أو العدوان الجنسي على ا�طفال، أو اللواط، أو البھيئمة .  تنطفئ

 .، والتي تبدأ بإعادة إشعال تلك الجمرة التي بدأت تنطفئ، أو التعذيب، أو خ(ف ذلك)في الحيوانات

دون قيد، فقد يجد نفسه بعد حين 3 تتحرك �ي شيء من الصور إذا فلت المدمن لنفسه العنان وأطلقھا  :مرحلة التبلد .3
 “النشوة”تعلقه بتلك  جد ما يشبعھا في أي مكان، مع شدةمھما اتسمت بالشذوذ أو ا3نحطاط، ويجد نفسه محتارة 3 ت
 .القديمة التي 3زال يتوق إليھا ولكنه لم يعد يستطيع إدراكھا

يبدأ المدمن بالبحث عن وسائل عملية لتفريغ ھذه الطاقة ومحاولة إعادة  في ھذه المرحلة :مرحلة التطبيق العملي .4
وربما  .إشعال تلك النشوة، وقد يتمثل ذلك بزيارة المومسات، أو با'قدام على جرائم ا3غتصاب لZطفال أو النساء

 .انتھت تلك الجرائم إلى جرائم قتل للتستر على الجان

وجد  ادوارد دونرستين/ تماعية والسلوكية بجامعة آرازونا، أ دعالم النفس وعميد كلية العلوم ا'ج •
أن الذين يخوضون في ا'باحية غالبا ما يؤثر ذلك في سلوكھم من زيادة في العنف وعدم 

حينھا يبدأ أفراد المجتمع بإلقاء اللوم على  .ا3كتراث لمصائب اNخرين وتقبل لجرائم ا3غتصاب
 .مع تحقير وتھميش تلك الجرائم ابتداء) عل إلى نفسھاقائلين أنھا ھي جرت الف(الضحية 

ھو صاحب  جيننجز براينت/ا�ستاذ الدكتور •
كرسي بحث الرئيس ا�مريكي رونالد ريجن 

ل(تصا3ت في جامعة  ألباما بالو3يات المتحدة 
قال .  ا�مريكية ورئيس معھد أبحاث ا3تصا3ت

ير الذين يدمنون ا'باحية تتغ”: الدكتور حيننجز
 “لديھم المفاھيم وتعريفھم لما يعتبرونه مقبو3 اجتماعيا

ا'باحية التابعة لشرطة لوس أنجلوس، مكافحة ل الرئيس ا�سبق لوحدة اق •
المواد التي كنا نتعرض إليھا 3 يمكن وصفھا بأدب ”: روبرت نافارو/ المفتش

الجاليات مثل أھالي مدينتي أوك(ھوما وسينسيناتي قالوا  بعض)..... الجنس مع البھائم، التبول على اNخرين، ا3غتصاب، الخ(
من عرض القضايا التي مرت علينا أذكر ذلك الرجل الذي كان منھمكا بمشاھدة ...” :وقال أيضا ”فنجو ...ل`باحية، ) 3(

مشاھدة ثم عاد ليكمل ... ا�ف(م ا'باحية، فتوقف ليلوط بابنه البالغ من العمر إثنا عشر عاما، ثم ليقتله
  “.تلك ا�ف(م

ريموند بيرس ھو مفتش متقاعد خدم لثمان وعشرين سنة في شرطة نيويورك وأسس وحدة التحليل  •
تعرضوا غالبا ما يكونوا قد  الجناةفي تجربتي فإن “: قال المفتش ريموند. والتصنيف ا'جرامي ھنالك

سن مبكر إلى الصور ا'باحية عندما يتعرض الطفل في .... إلى كميات مكثفة من المواد ا'باحية
التعرض المتواصل إلى ا'باحية العنيفة ينّفر ابتداء .... تتولد لديه صورة مشوھة للع(قات الحميمة 

 ”واليوم نجد  سمة العنف أخذت تطغى على سوق الصور ا'باحية.... ولكنه يصبح معتادا بعد حين

ئم ا3غتصاب يتم العثور على مواد إباحية إما في موطن الجريمة من جرا% 80أن في ) FBI(وجدت ا3ستخبارات ا�مريكية  •

 .أو في منزل الجاني
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% 57المغتصبين بأنھم يكثرون من استخدام المواد ا'باحية واعترف  من% 86اعترف : للدكتور وليام مارشالوفي بحث  •

 .منھم أنه كان يقلد مشھدا رآه في تلك المصادر حين تنفيذه لجريمته

ا3غتصاب جريمة جنائية كما  يعد3 صبح أالمواد جينينجز براينت أن من أكثر تداول ھذه /د دولف زيلمان و/دن وجد الباحثي •
3حظا على ھؤ3ء المبتلين ا3زدياد المستمر وا3نحطاط والتدني والشغف بما ھو أشنع وابشع كا3غتصاب وتعذيب الُمغَتَصبين 

 جمادات أوالحيوانات وفعل الفاحشة بالمحارمواللواط واغتصاب ا�طفال وفعل الفاحشة بال

ومن أقرب أدلة ذلك .  أو تشخيصھا ، وإن كنا لم نتعرف بعد على كيفية توصيفھاموجودة في المملكة اليومظاھرة ا'دمان ھذه  •
 :الفتوى في المملكة مثل ما يلي علماء الدين ورجالبعض المراس(ت إلى 

، وإن كنت 3 أحبھا، إ3 أنني )المواقع على ا'نترنت(العارية وأنا أتصفح  اعتدت النظر إلى الصور”:  يقول المرسل .1
  “أرجو أن تدلني على بعض التسابيح التي ُتطھر روحي. 3 أستطيع التحكم في نفسي ومنعھا من ذلك

أنا شاب مفتون مع ا�سف بالدشوش ومواقع ا3نترنت لدرجة أصبحت مقصر جدا في أمور ديني، ”: يقول المرسل .2
 “أرجو منكم المساعدة والدعاء لي بالھداية

زوجي حافظ للقرآن ومحافظ على الص(ة، ومعروف بين الناس با3لتزام، ولكنه مغرم بالقنوات ”: تقول المرسلة .3
. حاولت أن أفھمه أنه يخطئ ولكن ب( فائدة . ا'باحية، وقد حدثت بيننا مشاجرات وساءت الع(قة بيننا بسبب ذلك

 “.ه المشكلةأريد ح(ً لھذ

سنة أصلي الصلوات الخمس وأصوم رمضان  20أنا أعتبر نفسي مسلماً جيداً فأنا شاب عمري ”: يقول المرسل .4
ولكن مع ھذا ف( أستطيع أن ... وأساعد من احتاج معونتي، كما أنني أقوم بدعوة غير المسلمين وتعريفھم با'س(م، 

لصور الجنسية مع علمي بأن ھذا حرام، 3 أستطيع أن أمنع نفسي أمنع نفسي من المعاصي، فأنا مدمن على مشاھدة ا
عنھا، حاولت كثيراً وكل مرة أمنع نفسي أعود مرة أخرى، وكل مرة أعود فيھا تكون أصعب في التخلي عنھا من 

 “....المرة السابقة، فماذا أفعل؟

تدعو إلى  عربيةمواقع تنامي إنشاء وترويج  •
وتروج صور  ميناغتصاب أطفال العرب والمسل

أكثر من يحوي منتدى واحد فقط .  تلك الجرائم
مشھد لعدوان جنسي من قبل ( “مشاركة” 8000

وھنالك العشرات ).  خليجيين على أطفال المسلمين
العبارات المنشورة .  من المنتديات المشابھة اليوم

في تلك المواقع فاضحة ومعيبة وتدل على 
سبع مقاطع لذيذة ”، “اغتصاب ورع مؤلم... جديد جديد جديد ”: نھاا3نحطاط النفسي والخلقي، م

تعبت عليه ... ورع حارتنا ... ”، “أتحدى العضو؟؟؟؟ أن يضع مقاطع لورعان أحلى من ھذا”،  “بالخليج... �حلى الورعان 
 سكسارم مح سكسعربي أجنبي  سكساشترك في مجموعتنا لتصلك كل ما ھو جديد من ”، “وشوفدش ...  يستاھلبس ... 

  “أطفال

لمدمني الصور ا'باحية  المتخصصة بتقديم الع(ج النفسي قال مدير عيادة ولفركوت البريطانية •
على الرجال لنقلھم من  تعلمنا مدى سرعة تأثير شبكة ا'نترنتولفركوت ] عيادة[ھنا في “ :لZطفال

اء الفعلي على الرضع إلى مرحة ا3عتدمرحة ھواجس النفس حول ا3عتداء الجنسي على ا�طفال 
فعلمھم بأن عمليات العدوان التي يشاھدونھا حقيقة واقعة يؤدي إلى .  وا�طفال وحبسھم وتقييدھم

  ”تفكرھم في  ا'قدام على التطبيق العملي

 حليلت، ةالجنسي اتعتداءاNثار النفسية ل(”تحت عنوان  “الصدمات التوترية”وفي بحث للدكتور ليساك نشر في المجلة العلمية  •
من ضحايا ا3عتداء الجنسي من ا�و3د الذكور يصبحون بعد ذلك % 80، وجد بأن “الضحايا الذكور لقاءات مع محتوى

تبقى معھم عقد % 70منھم يقدم على ا3نتحار و% 23منھم يفكر با3نتحار و% 50و.  مدمنين �نواع المخدرات والمسكرات

 .مستديمة نفسية

تبين أن عدد حا3ت م 10/2007ك فيصل التخصصي في وفي دراسة لمستشفى المل •

، حالة 11510م بلغ 2006م و 1984العضال في المملكة بين عامي  بداء ا'يدزا'صابة 

من ھذه ا'صابات كانت بسبب % 87كما تبين أن نسبة . ما بين مواطنين ومقيمين

إليھا عبر حقن  والتي انتقل المرض% 10الممارسات الجنسية غير الشرعية، تليھا نسبة 

 لكن لو استبعادنا المقيمين فإن السبب الرئيس 'صابة أبناء الوطن السعوديين .المخدرات
 : وقد خلص الباحثون إلى النتيجة اNتية. %95بنسبة كان الممارسات الجنسية غير الشرعية، بفيروس نقص المناعة المكتسبة 

تنامي في مكافحة مرض ا'يدز بالمملكة ليست كافية بالقدر المطلوب إثر  عد أطباء استشاريون أن ا'جراءات والسبل المتبعة”
 “المسجلة عاما بعد عام أعداد الحا3ت
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 20و 14من المراھقين في دول مجلس التعاون الخليجي ممن تتراوح أعمارھم بين %  38كشفت دراسة ميدانية حديثة أن   •

من ا�طفال الذين %  90السعودية، أن  “الوطن”سبما أوردت صحيفة وبينت الدراسة، ح .عاماً يشاھدون القنوات ا'باحية

من ا�طفال الذين تتراوح %  87ساعات في اليوم، و 6إلى  5سنوات يجلسون أمام التلفزيون من  7و  3تتراوح أعمارھم بين 

سنة يشاھدون القنوات  14-12في الفئة العمرية %  63سنة يشاھدون القنوات الفضائية العالمية، و 12و 9أعمارھم بين 

، وأشار “تأثير الفضائيات على سلوك ا�طفال وانحراف المراھقين”وجاءت الدراسة تحت عنوان  .الفضائية بعد نوم آبائھم
المشرف عليھا المستشار ا3جتماعي وا�سري حجي بن طاھر النجيدي إلى أن ا3نفتاح الفضائي الكبير خ(ل السنوات العشر 

 485قناة فضائية، حصة العالم العربي منھا  32520 وانحدارا أخ(قيا خطيرا، وأن في العالم أكثر من الماضية، أحدث تحو

  .فضائية

من بيت محافظ وعضو في الكشافة وطالب قانون  ):Ted Bundy(السفاح تيد باندي قصة : مثال حي •

ياته ا'جرامية كان في آخر ح. امرأة 40اختطف وعذب وشوه وقتل قريبا من  .وشاب وسيم وخلوق

كانت طفلة آخر ضحاياه . يتفنن في ألوان الشناعة المريعة كأن يقرض أجسادھن ويشوھھن بالسكاكين
اختطفھا وعذبھا واغتصابھا وقرض ِوركھا ثم قتلھا شنقا وترك جثتھا  .سنوات 10تبلغ من العمر 

. ض في جثة البنت الضحيةه مع آثار القرتطابق أسنان أدين بعد. ليأكلھا العفن في مرحاض للخنازير
أنتم سوف تقتلونني، وھذا سوف يحمي ”: بعد الحكم عليه با'عدام وقبل تنفيذ الحكم صرح بما يلي

المجتمع من شري، ولكن ھنالك الكثير الكثير أمثالي ممن قد أدمنوا الصور ا'باحية، وأنتم 3 تفعلون 
مثل ا'دمان، فإنك ... تغذي ھذا النوع من التفكير ] الصور ا'باحية[ھي ففي البداية ”: وقال أيضا “.شيئا لحل تلك المشكلة

تتطلع دائما إلى ما ھو أصعب وأصعب، شيئا يولد درجة أعلى من ا'ثارة، ثم تصل إلى حد 3 يمكن لصور الدعارة أن تشبع 
ع تلك الغرائز بشكل أفضل غرائزك وتصل إلى نقطة انط(ق حيث تبدأ تقول لنفسك ھل تستطيع ممارسة ھذه ا�فعال أن تشب

لقد عشت اNن فترة طويلة في السجون وصاحبت رجا3 كثيرين قد اعتادوا العنف ”  :وقال أخيرا “من مجرد القراءة أو النظر؟
 “.وبدون استثناء فإن كلھم كانوا شديدي ا3نغماس في الصور ا'باحية وشديدي التأثر بتلك المواد، ومدمنين لھا. مثلي

 

 

  م(ت وحم(ت من حول المعمورة لمحاولة التصدي ل(نفجار الدولي في العدوان الجنسي على ا�طفال من خ(ل تقنيات المعلوماتحم(ت وح
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  ؟تقنيات أخرىهي اإلنرتنت فقط أم تشمل  لما هي التقنيات املقصودة؟ ه: 2 ؤالس
  

  :الجواب
  :ومن أبروزھا الوسائط الخمس اNتية.  ن ھذه المواد كثيرة3شك أن الوسائط التي يمكن من خ(لھا بث وتبادل ونقل وتخزي

 الفضائيات وما في حكمھاالتلفاز و )1

 ا'نترنت والحاسبات )2

 الجوا3ت وا3تصا3ت وما في حكمھا )3

 ا�لعاب ا'لكترونية شبكية كانت أم فردية )4

 المطبوعات )5

  

  :شواھد عاجلة على ذلك
س ام، ووكيل كلية ا'ع(م بجامعة القاھرة، والرئيدراسة للدكتور عاطف العبد، أستاذ الرأي العفي  •

سواء باللھجات  العربيةقناة جنسية باللغة  112ھناك ”: وجد بأن ا�سبق لمركز بحوث الرأي العام
المصرية أو الخليجية أو المغربية بھدف استقطاب المراھقين والشباب ل(تصال بھم وھم يحققون أرباحاً 

أن ھذه القنوات تشكل خطورة مزدوجة علي الشعب العربي �نھا تدمر القيم بالدكتور  أكدكما   ".خيالية
 .وا�خ(قيات الدينية من ناحية وتستھدف دخل المراھقين والشباب من ناحية أخري

ھـ، وجد بأن سوق ترويج بطاقات فك تشفير القنوات الجنسية في مدن المملكة 6/3/1428في تحقيق لصحيفة ا3قتصادية بتاريخ  •

ألف h سنويا  800ريا3 وتدر أرباحا تصل إلى  1500إلى  500ما بين فيما البطاقة الواحدة  تباع.  سوقا رائجاربية السعودية الع

 .السعوديين من الزبائن ھم من المراھقين% 90كما وجد بأن .  للمروجين

تم تناقل نتائج ھذه الدراسة عبر وكالة ( حمد الرشيدعبدi بن م/للدكتور “جرائم تقنية البلوتوث ا3حتساب على”في دراسة عنوانھا  •
منھا تتسم % 8.6ومن الملفات في جوا3ت المراھقين في المملكة العربية السعودية ھي ملفات إباحية، % BBC(: 69.7البي بي سي 

 .البلوتوث والجوا3ت قد تعرضن إلى نوع من المضايقات عبر في عينة الدراسة من الشابات المسلمات السعوديات% 88و بالعنف،

لعبة  95مواقع عربية تروج لـ ... حققت انتشاراً واسعاً في السوق المحلية ”: م نقرأ31/3/2007في خبر لصحيفة الحياة بتاريخ  •
لعبة مختلفة، وبالھدف الجنسي  90ھناك نحو ... ال(عب يھتم بكل مراحل اللعبة من تجريد الم(بس إلى المعاشرة، .  رقمية جنسية

 “اته الذي يستھدف المراھقين في صورة رئيسةذ

عمالة آسيوية تبيع أف(ماً إباحية وبرامج منسوخة في وضح النھار ”: نقرأ ما يلي ھـ2/8/1427في خبر لصحيفة الوطن بتاريخ  •
 “بالدمام

شقتھم في حي بني  تم ضبط العصابة في... ألف فيلم إباحي 12ضبط : جدة”: ھـ25/3/1428في خبر لصحيفة ا3قتصادية بتاريخ  •
مالك جنوبي جدة ولفت ا3نتباه إلى أنھم حولوا الشقة إلى معمل لنسخ ا�ف(م من القنوات الفضائية، حيث ضبط العديد من أجھزة 

 “شريط فيديو مجھزة ومعدة للبيع 320سي دي،  10870التسجيل والنسخ، إضافة إلى ضبط 

وتم ضبط ... ألف شريط إباحي في شقة في القطيف 15ضبط ”: نقرأ ما يلي ھـ20/8/1427وفي خبر لصحيفة ا3قتصادية بتاريخ  •
يذكر أن ھيئة ا�مر .... كما ضبطت الجھات المختصة صاحب المحل , شريط فيديو 1600ألف قرص مدمج إباحي و 14

 “مدمج إباحي،ألف قرص  60بالمعروف والنھي عن المنكر في القطيف، قد ضبطت خ(ل الث(ثة ا�شھر الماضية ما يقارب 

صادرت بلدية محايل عسير يوم أمس ا�ول مجموعة من أشرطة ”: ھـ نقرأ ما يلي12/3/1426في خبر لصحيفة الرياض بتاريخ  •
من عدد من المح(ت التجارية كانت تتضمن لقطات مخلة باNداب تھدف إلى ھدم الفكر لدى ا�طفال ونشر الفساد  CDالب(ستيشن الـ 

يعمل بھا مجموعة من أبناء جلدتتنا وجنسيتنا الذين كانوا يساھمون في توزيع وترويج ھذه ....... لناشئةوالرذيلة في نفوس ا
  “الديسكات الخليعة

  
.  ع أسعارھامن الجدير بالذكر فيما يخص ألعاب ا�طفال ا'كترونية أن العامل ا3قتصادي يمثل حائ( أمام كثير من ا�طفال في الدول ا�خرى 3رتفا

كما أن كثير من الدول .  في السوق المحلي فإن بإمكان أي طفل الحصول على أي قرص، دون استثناء، بمبلغ 3 يتجاوز العشرة ريا3ت ولكن
  :مثللعاب لمحتويات ھذه ا� “بمعيار تقييم”الصناعية تفرض على تجار ھذه ا�شرطة التقيد 

  ا�مريكي،  ESRBمعيار  )1

 ا�وروبي،  الموحد لدول ا3تحاد PEGIومعيار  )2

 والمعيار ا�سترالي،  )3

 الياباني،  CEROومعيار  )4
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 .البريطاني ELSPAومعيار  )5

  .مشابھا اواحدأما الدول العربية وا'س(مية ف( نجد بينھا معيارا 

  

  
  
  
  

  ؟و املوقف الدويل جتاه هذه القضيةما ه: 3 ؤالس
  

  :الجواب
حول العالم مع  “تقنين اIنترنت”مسح وتحليل لظاھرة ”حول ھذا اjمر قبل نحو أربعة سنوات عنوانھا ) مرفقة(ة لقد قمت بتأليف دراس

كانت خ�صة البحث أن جل .  دولة باIضافة إلى اlتحاد اjوروبي 36شملت الدراسة جھود . “تحليل ل�ساليب المختلفة المتبعة في ذلك
ولكن من .  تطبيق أنظمة وقوانين وإجراءات فنية لترشيح خدمات اIنترنت بل وأيضا تقنيات اlتصاlت دول العالم قد بدأت تتجه بقوة إلى

وإن كانت الشواھد على ذلك كثيرة، إl أننا يمكننا .  الملحوظ أن ھذه الجھود قد ازدادت حيوية ونشاطا خ�ل السنوات اjربعة الماضة
  :اlكتفاء باIشارة إلى اjمثلة ا�تية
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ھو مشورع دولي مستمر ومشترك بين أربعة من أعرق الجامعات الغربية وھي جامعة ھارفرد  “مبادرة ا'نترنت المفتوحة”شروع م •
ويتولد عن ھذا المشروع كل عام تقارير دولية حول حالة ترشيح ا'نترنت في .  وجامعة تورنتو وجامعة كامبرج وجامعة أوكسفرد

من الزمان، تحولت شبكة ا'نترنت في ا3تحاد ا�وروبي  أقل من عقدفي ” :لتقارير التصريح اNتينجد ضمن تلك ا.  كافة دول العالم
القاعدة وليست ا3ستثناء، مواقع ا'نترنت ھي  ظاھرة حجب وترشيحمن بيئة مفتوحة بصفة شبه كلية إلى بيئة أصبحت فيھا 

ن مواقع في تلك الدول ھي تلك التي ُتعنى بتروج الممارسات وإن جل ما يتم ترشيحھا م.... خصوصا بين دول ا3تحاد ا�وروبي
إ3 أننا في اNونة ا�خيرة بدأنا نشاھد تعدي(ت لبعض القوانين .  ا'باحية ضد ا�طفال، والنزعات العرقية، ومواقع الحقد أو ا'رھاب

كما تم في .....حقوق الملكية الفكريةو) القمار(ومقترحات لتعدي(ت بعضھا اNخر في بعض تلك الدول لتشمل أيضا الميسر 
 “....تبني خطة عمل مشتركة بين دول ا3تحاد ا�وروبي لدعم ا3ستخدام اNمن ل`نترنت 25/1/1999

 138.3م، مع دعمه إلى اليوم بمبلغ 1999والذي تم تدشينه عام  “ا'نترنت ا�كثر أمانا”المسمى  مشروع ا3تحاد ا�وربي الموحد •

على  –على حد قولھم  - “'نترنت نقية وآمنة”لترشيح ا'نترنت وللتوعية وللب(غات طلبا مشروع  130م أكثر من مليون يورو لدع

  .صعيد كافة الدول ا�وروبية ا�عضاء

مع  جديد لترشيح خدمة ا'نترنت على صعيد ألمانيا ا3تحادية، قانون فدراليعلى  17/2/2010وقع الرئيس ا�لماني كوھلر في  •

 .يز على ترشيح مواقع العدوان الجنسي على ا�طفال وإقفال تلك المواقع ومقاضاة أصحابھاالترك

يمنح السلطات  “2 ھادوبي”قانون . لمنع قرصة الملكية الفكرية عبر شبكة ا'نترنت) Hadopi 2(فرنسا قانونا جديدا شرعت  •

ألف  300نت عنھم عند المخالفة الثالثة وغرامات تصل إلى مع قطع خدمة ا'نتر ص(حية إرسال إنذارين إلى متداولي ھذه ا3مواد،

مثل تحميل أصحاب المقاھي مسؤولية (كما أن القانون يحمل أصحاب الشبكات مسؤولية المخالفات التي تقع ضمن شبكاتھم  يورو
مجلس الشيوخ كما أن . فرنسيوقد شرعت كل من بريطانيا وبلجيكا بتحرير مسودة قوانين مشابھة لھذا القانون ال ).مخالفات عم(ئھم

. بالموافقة المبدئية على تمرير ھذا القانون 2/2010وقد صوت المجلس في ، الفرنسي يدرس قريبا الصيغة النھائية لقانون جديد

. “للدراسة العاجلة، غير ا3عتيادية، في دورتين بد3 من أربعة دورات”على أن يتم إجراء التصويت النھائي قريبا ضمن آلية   
ويسمح للجھات  ،في المرحلة ا�ولىقع العدوان الجنسي ضد ا�طفال القانون يلزم مقدمي خدمات ا'نترنت بحجب الوصول إلى موا

وسيؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات  .ا�منية بتنصيب برامج تجسسية على أجھزة المواطنين والمقيمين لفترة أربعة أشھر قابلة للتجديد
مع السماح بالتجسس على خطوط ا'نترنت وخطوط ا3تصا3ت الخاصة  “بيريكليز”طنين اسمھا ضخمة حول معلومات الموا

  .بالمواطنين

 تطوعا على اتفاقية أوروبية موحدة اسمھا) الجوا3ت(م، وقعت الشركات ا�وروبية المقدمة لخدمات ا3تصا3ت المتنقلة 4/2007في  •

بعد ( 4/2009في تاريخ ثم . “انا للجوا3ت من قبل صغار المراھقين وا�طفالا'طار التنظيمي ا�وروبي ل`ستخدام ا�كثر أم”

دولة  26 مخدماتھب ونطيغمشغل اتصا3ت متنقلة أوروبي،  81، بلغ عدد الشركات المطبقة لھذه ا3تفاقية )سنتين من التوقيع ا�ولي

ونتيجة ھذه ا3تفاقية فإن خدمة  .ي كل مشغل 3لتزامتهكما صدر في حق ھذه ا3تفاقية تقريرين سنويين لمتابعة سير تبن .أوروبية
  .التصفح في جل الجوا3ت في ا3تحاد ا�وروبي أصبح مرشحا بصفة تلقائية منذ لحظة الشراء

ومن    .معينة منتقاة ضمن قائمة النتائج روابطلمنع ظھور ) مثل جوجل( “ترشيح نتائج محركات البحث”تتبع بعض الدول أسلوب  •
تستخدم الو3يات المتحدة  على سبيل المثال .متحدة ا�مريكية وألمانيا وفرنساثرة من استخدام ھذا ا�سلوب الو3يات الالدول المك

للضغط على محركات البحث لحذف الكثير  “US Digital Millennium Copyright Act, DMCA”ا�مريكية اليوم بكثرة قانون 

 .المستفيد النھائيوعدم عرضھا أمام  من النتائج من قوائمھا

 Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006, also” في الو3يات المتحدة ا�مريكية أيضا، تم تشريع قانون •

known as the UIGEA.“  وھذا القانون يجرم الحوا3ت البنكية   . م1/12/2009بتاريخ  “التطبيق ا'لزامي”والذي دخل في طور

مع استثناء (الشبكي غير المرغوب بھا، خصوصا غير ا�مريكية منھا ) القمار(رف والعديد من مواقع الميسر المالية بين المصا
مثل فيزا (، كما يجرم الحوا3ت إلى تلك المواقع من خ(ل بطاقات ا'ئتمان )المواقع التي تشرف عليھا حكومات الو3يات ذاتھا

 ).وماستركارد مث(

الدولية ا�منية والمالية لمكافحة ظاھرة ا3نفجال العالمية في العدوان الجنسي على ا�طفال واستغ(ل  إنشاء العديد من التحالفات •
 :تقنيات المعلومات وا3تصا3ت في ترويج وتنفيذ ذلك

تحالف بين الشرطة ا�وروبية الموحدة اليوروبول، وشركة ماستركارد، وشركة فيزا، وھو ): EFC(أوروبي تحالف )1

سوفت، وشركة بي بال، والمؤسسة الخيرية لZطفال المفقودين بأوروبا، والمؤسسة الخيرية لZطفال وشركة مايكرو
 المفقودين بأمريكا، والمؤسسة ا�وروبية الموحدة لب(غات الجرائم ضد ا�طفال، والشرطة القومية ا'يطالية 

طفال، والشرطة الفدرالية ا�مريكية، تحالف بين فرقة مكافحة جرائم ا'نترنت ضد ا�وھو ): PSC(أمريكي تحالف )2

ووزارة البريد ا�مريكية، ومصلحة الجمارك والھجرة ا�مريكية، ومكتب المدعي العام ا�مريكي، ونقابة المحامين 
  ا�منية ا�مريكية وغيرھا  “مارشل”ا�مريكان، والمؤسسة الخيرية ا�مريكية لZطفال المفقودين، وقوة 
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تحالف بين الشرطة الفيدرالية ا3سترالية ، والمؤسسة البريطانية ): Virtual Global Taskforce(مثال دولي غربي )3

لحماية ا�طفال من ا3ستغ(ل الشبكي، ودائرة الشرطة ا'يطالية للبريد وا3تصا3ت، وشرطة الخيالة الملكية الكندية، 
 .بولووزارة ا�من الداخلي ا3مريكية، والشرطة ا�وروبية الموحدة ا'نتر

مركز للشرطة  61بين  اتحالفمثل والتي ت “فرقة عمل جرائم ا'نترنت ضد ا�طفال”تم إنشاء : تحالف أمريكي أمني )4

ا�مريكية في مختلف و3ياتھا لرفع كفاءة البحث والتحري في قضايا استغ(ل تقنيات ا3تصا3ت أو المعلومات أو الحاسب 
  اNلي في ا3ستغ(ل الجنسي لZطفال

ترشيح ا'جباري ضمن م اعتزامھا التحول من سياسة الترشيح ا3ختياري ل`نترنت إلى ال2007الحكومة ا�سترالية نھاية  أعلنت •

والتي تھدف إلى ترشيح فني أقوى بكثير من النظام المطبق  )Plan for Cyber Safety( “خطة ا�من الشبكي”خطة طموحة اسمھا 

الفراغ في تم ).  WWW IM FTP P2P(يث من المخطط له تغطية كالة الخدمات اNتية في المملكة العربية السعودية اليوم ح

 125.8رصد مبلغ  ).pilot testing(ا3نتقال إلى مرحلة ا3ختبارات الحية م من اختبارات الجدوى ا�ولية مع 2008منتصف 

صرح ك( من رئيس مجلس الوزراء السيد  .حدھالخدمة ھذه المبادرة الوطنية و مليون الحالي 33مليون دو3را سنويا فوق مبلغ 

 الترشيح: أھم محاور الخطة. عن رضاھما عن ھذه النتائج واعتزامھما التطبيق كيفن راد ووزير ا3تصا3ت السيد ستيفن كونروي
 .ا�من، والتعاون الدولي، والتوعية والتعليم، وا�بحاثالفني، و

من  الممارسات وا3نتھاكات الجنسية ضد ا�طفالتصوير ” :م نقرأ ما يلي4/2005ة في ي للعلوم الجنائيفي تقرير للمعھد ا�سترال •
ويبدو أن ھذه التجارة . .... خ(ل ا'نترنت ھو من المخرجات غير المتوقعة للتبني الواسع لخدمات ا3تصا3ت وتقنيات المعلومات

مكانية التسلل إلى المنازل وأماكن العمل لكل من كان على مع إ شھدت نموا ملحوظا مؤخراالعالمة التي بدأت على نطاق ضيق قد 
وا3حتفاظ بھا والمتاجرة بھا في جميع أنحاء  في معظم الحا3ت فإنه يتم البحث عنھا والسعي عمدا إليھا. ... اتصال بشبكة ا3نترنت

وقد شمل بعض ھذه ...  يد الوطني والدوليا3ستجابة من قبل المؤسسات ا�منية على الصعوھنالك العديد من حا3ت وشواھد . العالم
شح المعلومات المتاحة ومن العجيب في ا�مر .... من أشھر تلك العمليات 31وھذه الدراسة تتناول . العمليات آ3فا من المشتبھين

 “من سعة نطاق تلك المشكلة على المZ وللعامة حول العمليات الدولية المكثفة للمراكز ا�منية لمكافحة إباحية ا�طفال الشبكية بالرغم

مشاركة ممثلين من والذي عقد في البرازيل ب الكونجرس الدولي الثالث المناھض 3ستغ(ل ا�طفال والقاصرين في ختام فعاليات •
 The Rio de Janeiro)، تم إصدار توصيات مشتركة جمعت في وثيقة م2008نوفمبر  28إلى  25دولة من  150قرابة 

Declaration and Call for Action)  

o نعرب عما يساورنا من القلق إزاء استمرار المستوى المرتفع من ا3ستغ(ل الجنسي ) 2(” :مما ورد في مقدمة الوثيقة
لZطفال والمراھقين في الدول بجميع المناطق، وإزاء الزيادة في بعض أشكال ا3ستغ(ل الجنسي لZطفال والمراھقين، 

  “....دام ا'نترنت والتكنولوجيات الجديدة والمتطورة،و3 سيما من خ(ل إساءة استخ
o  التعھد باتخاذ إجراءات محددة وواضحة الھدف لمنع ووقف استغ(ل    )5(” :ما يلي “نداء للعمل”مما ورد تحت عنوان

على  ا�طفال في ا�عمال ا'باحية واستخدام شبكة ا'نترنت والتكنولوجيات الجديدة بغرض تھيئة ا�طفال ل(ستغ(ل
وينبغي إي(ء أولوية عليا . ا�طفالا'نترنت وخارجھا وبغرض إنتاج ونشر المواد ا'باحية وغيرھا من التي يستغل فيھا 

تنظيم حم(ت للتثقيف وزيادة   )6(  .لتحديد ھوية الضحايا وتقديم الدعم والرعاية لھم على أيدي موظفين متخصصين
درسين ومنظمات الشباب وغيرھا من الجھات التي تعمل مع ا�طفال ومن أجلھم الوعي تركز على ا�طفال والوالدين والم

بھدف النھوض بإدراكھا لمخاطر استخدام ا'نترنت والھواتف المحمولة وغيرھا من التكنولوجيات الجديدة في ا3ستغ(ل 
يفية الحصول على المساعدة الجنسي، بما في ذلك تزويد ا�طفال بالمعلومات عن الكيفية التي يحمون بھا أنفسھم، وك

 .وا'ب(غ عن حوادث استخدام ا�طفال في المواد ا'باحية واستغ(لھم جنسيا على شبكة ا'نترنت

في ألمانيا انفجرت آفة النزوات الجنسية تجاه ا�طفال إلى درجة أنه تم تبني حملة عامة للع(ج النفسي المجاني لمحاولة مكافحة ھذه  •
ألف رجل يعاني من ھذه الميول المنحرفة مع  30يقدر بأن ) مدينة برلين(ففي مدينة واحدة في ألمانيا .  الفتاكةالظاھرة ا3جتماعية 

كما ".  ھل تحب ا�طفال أكثر مما تريد؟"ألف ضحية من ا�طفال على مستوى الدولة وقد تم عنونة ھذه الحملة  20وجود أكثر من 

محافظة إيطالية من انتشار  16مستمرة في ألمانيا وأيضا في إيطاليا حيث عانت أكثر من  أكد الخبراء بأن ھذه الظاھرة تشھد زيادة

وقد صرح بعض المتخصصين في ألمانيا بأن التقديرات السابقة لعدد الضحايا فيھا تحفظ شديد وأن الرقم .  ھذا المرض ا3جتماعي
م قد بلغ 2004دد الحا3ت الموثقة والتي تم ا'ب(غ عنھا عام حيث أن ع) ألف سنويا 200أكثر من (طف( يوميا  550الحقيقي يبلغ 

.  حالة، ولكن ُجل الحا3ت 3 يتم ا'ب(غ عنھا �نھا تتم داخل المنازل من قبل المحارم وا�قارب وحتى الوالدين وا'خوة 15255

قديم ھذه الخدمات مجانا في محاولة لمعالجة بألمانيا والذي قام بت" المستشفى الخيري"وقد كانت حملة الع(ج النفسي ھذه برعاية 
 .مدمني إباحية ا�طفال ت(فيا 3نتقال عدد أكبر منھم إلى مرحلة التطبيق العملي
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 "هل تحب األطفال أكثر مما تريد؟" :إحدى الدعايات اإلعالمية في حملة العالج النفسي المجاني األلماني بعنوان

  

  ؟ما هو احلل الشامل املقرتح : 4 ؤالس
  

  :الجواب
 بد من تحالف بل l.  ، خصوصا إن لم تتسم تلك المبادرة بالديمومةأية مشكلة ذات اعتبار l يمكن معالجتھا بمبادرة واحدة مستقلة

l يمكننا معالجة آفة المخدرات فقط من خ�ل حم�ت توعوية، أو : مثال ذلك.  وتضافر الجھود على أصعدة متعددة لمعالجتھا بشكل فعال
ولكن لو جمعنا كل تلك الجھود في برنامج موحد .  فقط من خ�ل مستشفى اjمل، أو فقط من خ�ل التشريعات والجزاءات للمروجين

  .على نسبة كبيرة من تلك ا�فة - بإذن هللا - عنا أن نقضي lستط
مستشفيات على سبيل المثال فوجود ال.   يوجد على وجه اjرض ح� كام� ومثالياف�.  كما l بد من وجود نظرة واقعية عند تقديم الحلول

ووجود .  على ظاھرة اjمية دارس لم يقضوجود الم.  ة التھريبعلى ظاھر ووجود الجمارك لم يقض.  اjمراض على ظاھرة لم يقض
  .“فاعليتھا”الحلول، ولكن في مدى  “كمال”العبرة ليست في ف.  على الجريمة يقضالمؤسسات اjمنية لم 

التصدي لظاھرة اIباحية في تقنيات الملعومات والترفيه واlتصاlت وتبعاتھا السلبية على الفرد والمجتمع  المھمومن ھذا المنطلق فمن 
  .“خمسة في خمسة”ن خ�ل برنامج موحد عنوانه م
  

  :في إيجاز “خمسة في خمسة”برنامج 

 

   .“محاور”من خ=ل خمسة  “وسائط”يھدف إلى معالجة خمسة  “خمسة في خمسة”برنامج  •

ھو حل مستديم وشامل، لذلك فإنه يرتكز على وجود جھة مركزية مستديمة ذات ص=حيات  “خمسة في خمسة”برنامج  •
 .“ھيئة محتوى الوسائط”، ولنسميھا تجاوزا لPشراف على تنفيذهمناسبة 

 يت=فى بإذن هللا ظاھرة تفاوت المعايير في التشريع أو في المتابعة بين التقنيات الوسيطة “خمسة في خمسة”برنامج  •

بالتعاون مع الدول ا&خرى جاء ا&مر السامي الكريم بالتركيز ليس فقط على إيجاد الحل الوطني، ولكن $يجاد الحلول الكفيلة  •
وإن أمثل طريقة لتحقيق ذلك ھو من خ=ل ھذه الھيئة المركزية .  العربية وا$س=مية والدولية ا&خرى لمعالجة ھذه القضية

  .على الصعيد الوطني والتعاون الدولي “خمسة في خمسة”المكلفة بتطبيق حل 

  الوسائط الخمس  المحاور الخمس
  :ضوء القرآن والسنةالتوعية واIرشاد في  )1

فتوعية ا�باء والمربين واjطفال والشباب والمسؤولين وكافة طبقات المجتمع 
lحتراز منھا سوف يسھم بإذن بأبعاد وتبعات ھذه المخاطر وكيفية ت�فيھا وا

 “الوازع”ولكن علينا أن نتذكر بأن التوعية و .  آثاره وتبعاتهالحد من هللا في 
ليل ذلك ما قاله هللا عز وجل في كتابه الكريم في حق ود.  l يكفيان وحدھما

ْت بِِه : نبيه يوسف عليه الس�م حيث قال َوھَمَّ بِھَا لَْوl أَْن َرأَى بُْرھَاَن ﴿َولَقَْد ھَمَّ

 فضائيات وما في حكمھاالالتلفاز و )1

  )سبق مناقشتھا في ھذه الوثيقة(
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وَء َواْلفَْحَشاَء إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصيَن﴾ َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنهُ  َربِّهِ    السُّ
  ):الترشيح(الحل الفني  )2

تعرض lشك أن أي حل لن يكتمل دون وجود نظام لحماية المجتمع من ال
الذي يسعى جاھدا للوصول إلى أي نوع من ف.  العفوي إلى ھذه المنكرات

يحقق الممنوعات، سواء كانت مسكرات أو مخدرات أو صور منكرة، سوف 
ولكن l يعني ذلك أن علينا أن ندع تلك الفتن .  نصيبا من النجاح مع اIصرار

أما فيما يخص جدوى الحجب فقد ورد تأكيده .  بالناس دون قيد أو ضابط تلم
قَاَل  ﴿ :في كتاب هللا الكريم حيث قال عز وجل نق� عن يوسف عليه الس�م

ا يَدْ  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ أَْصُب إِلَْيِھنَّ َعنِّي َكْيَدھُنَّ  تَْصِرفْ ُعونَنِي إِلَْيِه َوإlَِّ َربِّ السِّ
 َعْنهُ  فََصَرفَ ﴿فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ : فكان جواب هللا عز وجل َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِھلِيَن ﴾

ِميُع اْلَعلِيُم ﴾   َكْيَدھُنَّ إِنَّهُ ھَُو السَّ

  ا'نترنت والحاسبات )2

 )ھذه الوثيقةسبق مناقشتھا في (

  

 إيجاد البدائل النافعة )3

إl أن الترفيه ذاته .  “الترفيه”أكثر ما يودي بالناس إلى المھالك، بحثھم عن 
بكثير من الناس إلى  أفضىليس ھو السبب، بل أسلوب البحث عنه ھو الذي 

، أو “الترفيه”محل  “التعليم”ومھما دعونا الناس إلى استبدال .  المھالك
أو نحو ذلك فلن ننجح jننا نقاوم تيارا طبيعيا في  “الترفيه”محل  “العمل”

بـ " الترفيه السلبي"l بد إذن من التركيز على استبدال .  الفطرة البشرية
.  رةكثيو§ الحمد وأبواب الترفيه الح�ل والبناء والمفيد ". الترفيه اIيجابي"

تواصلة للتعرف برامج ومشاريع مستديمة ومولكن l بد من وجود دراسات و
على أمثل ھذه البدائل ول¨بتكار واIبداع بما يحقق الجمع بين رضا وقبول 
لك المستفيد، واlتزام بضوابط الخلق والشرع واjعراف، مع تجديد وتطوير ت

  .الفئات المعنيةالبرامج باستمرار لتلقى قبوl من 

  الجوا3ت وا3تصا3ت وما في حكمھا )3

 )وثيقةسبق مناقشتھا في ھذه ال(

  

 التشريعات والجزاءات )4

ف� بد من تطبيق .  من روج لمنكر فعليه أن يتحمل جزاء وتبعات ذلك العمل
الجزاءات الرادعة والمجزية في حق المروجين والمؤيدين للحد من شرورھم 

  .وليتعض بھم من خلفھم

  ا�لعاب ا'لكترونية شبكية كانت أم فردية )4

 )سبق مناقشتھا في ھذه الوثيقة(

  

 ع�ج الضحايا والمدمنين )5

ن والذين ھم بحاجة إلى برامج ع�جية ممنھجة المدمينو:  الضحايا نوعان
ومدروسة وتستند إلى ركائز علمية ونفسية وشرعية مناسبة مع تطوير 

والنوع الثاني ھم الضحاي .  وتحسين مستمر لھا من قبل العلماء المختصين
اكل النفسية المتولدة عندھم مثل والذين أثبتت الدراسات العلمية تعدد المش

lنتحار، أو عزوفھم عن المجتمع، أو اعتناقھم لعادات إقدامھم على ا
  .وممارسات خاطئة، أو تحولھم إلى جيل جديد من الجناة

سطحية أو العفوية، بل كل تلك البرامج الع�جية l بد أن ترتكز على عدم ال
ات واjدلة المخبرية وخ�فھا أحدث الدراسات والعلوم واIحصاء تقوم بتسخير

والنماذج المشابھة حول العالم كثيرة، ومن .  ل�بتكار والتطوير في ھذا المجال
أمثلتھا برنامج المستشفى الخيري اjلماني والذي استحدث برنامجا مجانيا 

خاصا لمعالجة المولعين باjطفال بعد انفجار آفة العدوان الجنسي على 
ھل ”وقد عنونوا برنامجھم الع�جي .  تھم وفي أيطاليااjطفال اjخير في دول

وقاموا بحملة إع�مية واسعة النطاق في  “تحب اjطفال أكثر مما تريد؟
الذي  المترو واjماكن العامة للتوعية بھذا البرنامج الع�جي النفسي المجاني

  .يشرف عليه مختصون مخضرمون

  المطبوعات )5

  )وھي أقدم الوسائل(
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  هي اجلهة اليت ميكن أن تشرف على التوصيات وتتابع تنفيذها؟ ما: 5 ؤالس
  

  :الجواب
  :في الجھة التي تشرف على الحل المستديم الصفاتl بد أن تجتمع جملة من 

فكما ھو معلوم فإن تقنيات اlتصاlت والترفقه والمعلومات بدأت تتحد في تقنية موحدة في ظل ما يسمى .  l بد من المركزية )1
أن l  قريبا فمن المتوقع).  Convergence, including triple play, or quad play( “اlندماج”أو  “التقارب”بظاھرة 

بل ستجتمع جميعا في خدمة .  وخ�فھا “جواlتال”أو خدمة  “لكترونيةاIلعاب اj”أو خدمة  “تلفاز”يتم التمييز بين خدمة 
وفي ظل .  من خ�ل تقنيات اlتصاlت الثابتة والمتحركة بصفة سلسة وميسرةومقدمة  “الخدمة المندمجة”اسمھا متنقلة موحدة 

على وضع ومتابعة ضوابط وتشريعات لھذه  التنظيمية الرسمية ھذا التوجه فمن غير المناسب أن تتصارع العديد من الجھات
 .واحد منه “وجه” بحيث يحاول كل منھم أن يديرالخدمة الموحدة، 

   

 :لية لما سبق ذكره نجد اليوممن البوادر اjو )2
 بث القنوات الفضائية عبر الجواlت •
 الصحف اIلكترونية في شبكة اIنترنت •

 اjلعاب التفاعلية الشبكية عبر اIنترنت •
 إجراء المكالمات الدولية بالصوت والصورة عبر الحاسبات ا�لية واIنترنت •
 بث القنوات الفضائية الدولية عبر تقنية اIنترنت •

 .اوغيرھ •
 .أي أن شبكة اIنترنت قد بدأت تبتلع جل ھذه التقنيات وتحل محلھا بأسعار أرخص ومرونة أكبر ومميزات أغزر ونمو سريع

 ".اlنترنت"كافة ھذه التقنية تحت راية " اندماج"ومن المتوقع استمرار ھذا التوجه خ�ل السنوات القليلة القادمة حتى يكتمل 
فقد بدأت دول العالم الصناعية وغير الصناعية تتسابق مع . بجديد  ى ليسإن ما ذكر في النقطة اjول )3

بل أعظم من ذلك، فقد تم تصعيد .  الزمن لدمج وتوحيد إداراتھا المشرفة على تنظيم ھذه التقنيات
اjمر إلى اتحاد اlتصاlت الدولي لمناقشته وحث دول العالم على وضع استراتيجيات استباقية لھذا 

الندوة الدولية التاسعة للمنظمين، ففي .  دولي في التقنياتالتوجه ال
م قام 2009/  11في اتحاد اlتصاlت الدولي الذي قام بتنظيمه 

من حول لدول اjعضاء ل التابعة اlتصاlت وزاراتممثلي 
 أفضل بشأن توجيھية مبادئ”بتحرير وثيقة عنوانھا المعمورة 

 التقارب عالم في المبتكرة التنظيمية بالنھج المتعلقة الممارسات

ومما ورد في تلك .  “عالمي معلومات مجتمع أسس تدعيم أجل من
. 3” :ما يلي “بناء مؤسسات تنظيمية فعالة -ثانيا ”الوثيقة تحت عنوان 
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دمات للخدمات المتقاربة تكون مسؤولة عن كافة تقنيات المعلومات واlتصاlت والخإنشاء ھيئة تنظيمية موحدة  بأنإننا نقر 
وإذا لم يكن ذلك ممكناً عملياً، فمن الضروري . اIذاعية يمكن أن تكون خطوة فعالة صوب تحقيق تكامل السوق في بيئة التقارب

تحقيق تعاون وتنسيق وثيقين بين السلطات التنظيمية لقطاعات اlتصاlت، والبث الفضائي، والوسائط اIلكترونية، وكذلك 
 “....سةالسلطات المسؤولة عن المناف

خطة خمسة في خمسة برجال ذوي خبرة  “وسائط”وأيضا  “محاور”l بد من تغطية كافة : الخبرات المتعمقة المناسبة )4
على أن تكون مساھماتھم دائمة وفعالة ومتجددة بدعم .  وتخصص وعلم وبعد نظر في كافة اjبعاد والتخصصات المشار إليھا

  .مع الجھات ذوات الع�قة وتأييد من القيادة العليا للدولة وتعاون

: التي عنوانھا )صفحة 153في (التفصيلية المرفقة  يمكن الرجوع إلى الدراسة “خمسة في خمسة”للمزيد حول تفاصيل برنامج  )5
لظاھرة اIباحية والمحتوى المنافي ل�خ�ق اIس�مية في وسائط المعلومات  تقرير حول مبادرات عاجلة وحل مستديم(

  )“خمسة في خمسة”خطة ،  رفيه الحديثةواlتصاlت والت

  

  هل تؤثر عملية التقنني على حرية الرأي واحلصول على املعلومات؟: 6 ؤالس
  

  :الجواب
  .“l”: الجواب المختصر ھو بإذن هللا

  :وقد بني ھذا الجواب على العديد من الحقائق، من ضمنھا
سنوات بمحاولة الرد على ھذا اlستفسار تحديدا من خ�ل منھجية علمية قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قبل بضعة  )1

التي كان ) فتوحةالبروكسيات الم(فقد كانت المدينة في ذلك الوقت تقوم بإغ�ق وسائل تخطي نظام الترشيح الوطني .  محايدة
ئل مفتوحة لفترة شھر واحد وتجمع فرأت المدينة أن تدع تلك الوسا.  ن لتخطي نظام الترشيحيستغلھا المواطنون والمقيمو

 كانوا ممن% 96.1قرابة فكانت المفاجأة بعد تحليل النتائج أن .  عناوين المواقع التي يتم طلبھا من خ�ل تلك الحيل لتحليلھا
 .يتوجھون فورا إلى المواقع اIباحيةكانوا يتخطون نظام الترشيح 

لسنتين الماضيتين باIشراف على تنفيذ ونشر دراسة مسحية شاملة لحالة كما قامت ھيئة اlتصاlت وتقنية المعلومات خ�ل ا )2
، وكان من نتائجھا أن اjطباء ومن في )ن الحصول عليھا من خ�ل موقع الھيئةكيم(اIنترنت في المملكة العربية السعودية 

 .جر عثرة لھمحكمھم من أھل العلم l يرون نظام الترشيح الوطني السعودي عائقا أماما أعمالھم أو ح

م في 24/3/2010بتاريخ   “ياھو”و  “جوجل”نورد ما قاته شركتا  كمثال على ذلك، .له مفاھيم عديدة “حرية التعبير”إن  )3
الحكومة حيث أعلنت .  وأنظمة فنية ھذا العام لترشيح اIنترنت لحكومة اjسترالية لتدشين قوانينخطة ااlعتراض على 

عديد من المحتويات من بينھا صور اlنتھاكات الجنسية في اjطفال، والبھيمية، وتعليم الممارسات ترشيح الاعتزامھا اjسترالية 
عدم منع فجاء تصريح شركة ياھو معترضا على ھذا التوجه ومؤيدا لحرية الرأي المطلق و .اIجرامية، ومواقع اIرھاب

مع تأكيد الشركة .   “يالشذوذ الجنس”، أو مواقع “للمخدراتتعليم الحقن ا�من ”، أو مواقع “إسقاط اjجنة”مواقع  ىالوصول إل
المجنية جراء السماح بمناقشة ھذه القضايا مع قبل كافة اjطراف دون اللجوء إلى  -على حد تعبيرھا  – “القيمة الھائلة”على 

  .بحرية التعبير للجميع مؤكدة من جانبھا على شدة أھيمة السماح “ياھو”توجه شركة  “جوجل”وأيدت شركة . الحجب التكميم
 ؟“ا�راء”ما ھي القيمة اlجتماعية المضافة جراء انتشار أمثال ھذه : فحينھا علينا أن نسأل أنفسنا

أثبتت إحصاءات شركة جوجل العالمية أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز اjول بين الدول العربية في البحث عن  )4
 ".أبحاث"أو " علوم"أو " ثقافة" كلمات ؤخرة الدول العربية في البحث عنالصور العارية للبنات، وھي في م
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  نظام احلجب ؟جدوى ما مستوى  :7 ؤالس
  

  الجواب
وھي جامعة ھارفرد وجامعة كامبرج ( م2004 وم 2002 أربعة من كبرى الجامعات الغربية بيندراسة مستقلة قامت بھا في  •

أنه عند استبعاد وسائل تخطي ن يح السعودي وفاعليته، وجد الباحثوترشييم نظام اللتق) وجامعة ستانفورد وجامعة أوكسفرد
 :الترشيح فإن

 %.98تبلغ  نسبة نجاح نظام الترشيح السعودي في حجب اIباحية )1
 %86تبلغ  نسبة النجاح في حجب مواقع المخدرات )2
 %. 93تبلغ ) القمار( نسبة النجاح في حجب مواقع الميسر )3

ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ  ﴿ :يوسف عليه الس�منبيه لحجب في كتاب هللا الكريم حيث قال عز وجل نق� عن ورد تأكيد جدوى ا • قَاَل َربِّ السِّ
 َّlِا يَْدُعونَنِي إِلَْيِه َوإ َجاَب لَهُ َربُّهُ ﴿فَاْستَ : فكان جواب هللا عز وجل أَْصُب إِلَْيِھنَّ َوأَُكْن ِمَن اْلَجاِھلِيَن ﴾َعنِّي َكْيَدھُنَّ  تَْصِرفْ ِممَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴾ َعْنهُ  فََصَرفَ   َكْيَدھُنَّ إِنَّهُ ھَُو السَّ

قام أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، الدكتور كاس سانستين بإجراء دراسة مقارنة شملت جميع  •
المواد منع لأبرز نتائج الدراسة أن الدول التي تفرض قوانين صارمة   كان من.  الوlيات اjمريكية

أن الوlيات التي تكثر بوجدا و.  الممتلكات أو اlغتصاب جرائم نسب اض فينخفنعم بااIباحية ت
أن  وقد تبين. فيھا وسائل الدعارة واIباحية ترتفع فيھا نسبة جرائم اlغتصاب، والعكس صحيح

) خرىاljيات والخمسة أضعاف (فيھما أكبر نسبة من المواد اIباحية  الوlيتان اlسكا ونيفادا
  )خرىاjوlيات الثمانية أضعاف (ترافقھا أكبر نسبة من جرائم اlغتصاب 

تلقيت عام ”:  ، قالأمام مجلس الشيوخ اjمريكيروبرت ميسي / اjمريكية السيد أوك�ھوماوlية مدعي عام لفي تصريح  •
وكنت إلى ذلك .  رائم الجنسية ومصادر اIباحيةم اتصاl من أھالي وlية أوك�ھوما طالبوني فيه بمعالجة ظاھرة الج1984

وضعنا ... الحين شديد الشك في وجود رابط بين الجرائم الجنسية والوسائل اIباحية 
... استراتيجية لمحاولة إقفال جميع المتاجر التي تروج اIباحية والرذيلة في وlية أوك�ھوما

مكتبة تتاجر بالمج�ت  13من أصل  12واستعنا على أعمالنا بالكتمان فنجحنا في إقفال 
ثم نجحنا في إسقاط جميع اjف�م اIباحية من قوائم برامج .  مرقصا إباحيا 11اIباحية، و 

مخمرة فيھا رقص  75وباlستعانة ببعض القوانين المحلية أقفلنا .  شركات الكيبل التلفزيونية
، باIضافة “الرفيقات”خدمة  مؤسسة تقدم 42من أصل  27ثم أقفلنا . بيتا للزنا 21عار و
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حالة  565م رصدنا 1984في : دعوني أخبركم ماذا كانت النتيجة.... إلى إغ�ق ث�ث دور للسينما تعرض أف�ما إباحية صرفة
جريمة اغتصاب سنويا،  138قضينا على معدل  فقط أي أنه خ�ل فترة خمس سنوات.  م1989حالة عام  427و .... اغتصاب

ومتاجر ... وكان العمل الوحيد المختلف الذي قمنا به في وlية أوك�ھوما ھو التحجير على الرذيلة ... لمائةبا 25أي حوالي 
 . “اIباحية

ھي ظاھرة اليوم المشكلة اjساسية التي تحد من فاعلية نظام الترشيح  :الوطني) الحجب(في نظام الترشيح  أكبر ثغرة اليوم •
وھنالك العديد من الوسائل الفنية التي يمكن تسخيرھا ).  “كسر البروكسيب”عامة الناس أو ما يسمى لدى ( “تخطي الترشيح”

بل إن لدى المملكة خبرة وتجربة عملية طيبة في مجال التصدي إلى .  تلكأساليب التخطي للحد بشكل كبير وملحوظ من فاعلية 
وم والتقنية في فترة إشرافھا على خدمة اIنترنت الوطنية أمثال تلك الممارسات بفاعلية، حيث كانت مدينة الملك عبدالعزيز للعل

فمن المأمول إذن إعادة تشغيل تلك الحلول وتطويرھا باستمرار حسب الحاجة  .تقوم بتفعيل جملة من الحلول في ھذا المجال
  .والمستجدات

  

  :؟هل تعدت الدول الصناعية املتقدمة مرحلة االنشغال ذه األمور: 8 ؤالس
  

  الجواب
 نمو ھذه الظاھرة فيوھو أن : كل المؤشرات واIحصاءات والتصريحات والبرامج تدل على شيء واحد.  ل�سف فالعكس ھو الصحيح

 :ومن نماذج ذلك ما يلي .Iيجاد الحلول الجذرية الدائمة اليوم ازدياد لم يسبق له مثيل، ودول العالم تتسابقو

يسبق في تاريخ وسائل اIع�م بأمريكا أن تفشى مثل ھذا العدد الھائل الحالي من لم ” ):م1996(تصريح وزارة العدل اjمريكية  •
 “اjطفال في ھذه الكثرة من المنازل غير أي قيود مواد الدعارة أمام ھذه الكثرة من

كل يوم يدخل اjطفال إلى ” :م2002 –) اlبن(تصريح الرئيس اjمريكي جورج بوش  •
يتعرض واحد من كل ... ا إلى شرور جديدة قد تسللت إليھااlنترنت وكل يوم تتفتح أعينن

وواحد من . واحد من كل أربعة: مرة أخرى.  بشكل l إرادي إلى اIباحية... أربعة أطفال 
وواحد من كل  . كل خمسة أطفال تتم محاولة استدراجھم إلى اjعمال اIباحية عبر اlنترنت

 “لدينا مشكلة واسعة النطاق. سبعة عشر طف� يتم تھديدھم أو التحرش بھم

في ) جنس مجاني(بحثت عن الجملة ” :م2004 –الوكيل العام اjمريكي أمام المحكمة العليا اjمريكية  •
إن دل ذلك . ...)أّسية(وھي تتزايد بصفة ... إحدى محركات بحث اIنترنت ففاقت النتائج ستة م�يين نتيجة

صدي لسيل الفاحشة الجارف بقانون جديد لحماية اjطفال على شيء فإنما يدل على الحاجة الماسة للت
تفضي إلى مضار نفسية وجسدية ، ومستديمة وl يمكن تجنبھا” :كما وصف اIباحية اليوم بأنھا  “.منھا

 “بليغة في اjطفال

 “بصفة أسية”  صور اlنتھاكات الجنسية ضد اjطفال قد تنامت :م2/2006بتاريخ ) FBI(في تقرير ل�ستخبارات اjمريكية  •
  ).عشرين ضعفا(% 2026، وكان اجمالي النمو في عدد القضايا م2005-1996بين السنوات المالية 

م بإجراء دراسة 2002قامت الجھات المختصة في فرنسا عام  :تفيد بأن اIباحية سبب انفجار الجرائم في الدولة دراسة فرنسية شاملة •
. عاما قد شاھدوا فلما إباحيا فأكثر 17-16من ا�و3د بين % 89.6بأن ) CSA(حكومية الرقابية ئرة المسحية وطنية تبين على إثرھا للدا

كما وجدت بأن المحتوى العنيف في ازدياد في ھذه ا�ف(م، مع . عاما 11من ا�طفال الذين تقل أعمارھم عن % 50وكذلك الحال مع 
اط الوثيق بين النمو الكبير الحالي في الجرائم العنيفة وخاصة ظاھرة ا3غتصاب إبرازھا لعدد من الدراسات ا3جتماعية التي تؤكد ا3رتب

مع ظاھرة انتشار المشاھد ا'باحية في وسائط تقنية المعلومات، ومع تأكيدھا ) وكذلك في إيطاليا(الجماعي من قبل المراھقين في فرنسا 
من المشاھدين % 64وقد صوت . تلك الوسائط خ(لي يتعرضون إليھا بأن ھؤ3ء المجرمين الشبان يقلدون مشاھد ا3عتداء الجنسي الت

 كريستيان جاكوب/وزير شؤون ا�سرة الفرنسيكما صرح . الفرنسيين بتأييدھم لتطبيق نظام رسمي للحد من تلك ا�ف(م ومنع بثھا
 .“شھريا ويجب أن نوقف ھذا الھراءفيلما عنيفا أو إباحيا  950التلفزيون يعرض حاليا ”: لصحيفة لو باريسيان في ھذا الخصوص
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السلطات النمساوية قد جمعت معلوماتا حول ” :حول موقع إنترنت واحد فقط م2/2007لة نيويورك تايمز بتاريخ في خبر لوكا •
إباحية jطفال كانت مستضافة على خادم  ادولة مختلفة والذين قد أقدموا على استعراض صور 77شخصا من  2360أكثر من 
 600واlستخبارات اjمريكية تبحث عن نحو .  يمتلكه موقع إنترنت روسي، حسب تصريح وزير الداخلية النمساوي في النمسا

  “...إسما إلى فرنسا 100اسما، وُسلم نحو  400كما تم تسليم ألمانيا قائمة بنحو .  مشتبھا، حسب مفاد الوزارة النمساوية

 بأنم 2001م إلى 1988وجد الباحثون في بريطانيا بأنه في الفترة ما بين  :مدراسة أمنية بريطانية تشير إلى انفجار الجرائ •
jتلك الفترةخ�ل % 1500بنسبة تزايدت بنسبة طفال في أعمال الجنس جريمة استغ�ل الناشئة وا. 

الممارسات تصوير ” : م4/2005للعلوم الجنائية في  في تقرير للمعھد ا�سترالي :اjسترالية تقر بانفجار الجرائماjمنية السلطات  •
من خ�ل اIنترنت ھو من المخرجات غير المتوقعة للتبني الواسع لخدمات اlتصاlت  واlنتھاكات الجنسية ضد اjطفال

مع إمكانية  شھدت نموا ملحوظا مؤخراويبدو أن ھذه التجارة العالمة التي بدأت على نطاق ضيق قد . .... وتقنيات المعلومات
في معظم الحاlت فإنه يتم البحث عنھا والسعي . ... نازل وأماكن العمل لكل من كان على اتصال بشبكة اlنترنتالتسلل إلى الم

اlستجابة من قبل المؤسسات وھنالك العديد من حاlت وشواھد . واlحتفاظ بھا والمتاجرة بھا في جميع أنحاء العالم عمدا إليھا
من أشھر  31وھذه الدراسة تتناول . وقد شمل بعض ھذه العمليات آlفا من المشتبھين ... اjمنية على الصعيد الوطني والدولي

شح المعلومات المتاحة على الم� وللعامة حول العمليات الدولية المكثفة للمراكز اjمنية ومن العجيب في اjمر .... تلك العمليات
 “...كلةلمكافحة إباحية اjطفال الشبكية بالرغم من سعة نطاق تلك المش

ھو رئيس جمعية اjستاذ الدكتور ماكس تيلور :دراسة شاملة ل�تحاد اjوروبي تؤكد انفجار واستمرار تنامي الجرائم •
COPINE  طفال وصورھم عبر تقنيات المعلومات فيjوالمعنية بتتبع وكشف واعتقال العصابات المتخصصة بالمتاجرة با

... في ازديادواjطفال الصغار الذين بدؤوا يظھرون في اlنترنت  الرضعكات وأعداد اlنتھا” :الدكتور قال.  اlتحاد اjوروبي
سنة ولكن  12- 6ومتوسط أعمارھم حاليا بين ... واlعتداءات التي لم نشھدھا من قبل بدرجات من التعذيب تتسم ا�نوالصور 

طف� جديدا يظھرون في مواقع اlنترنت  20كما أشارت إحصاءات المؤسسة إلى أن متوسط .  تناقص مستمر فيھذه اjعمار 
  “كثير منھم قد تم اختطافھم أو بيعھم إلى عصابات اIباحية –اIباحية كل يوم 

الرئيس ا�سبق لوحدة وزارة العدل ا�مريكية لمكافحة م، صرح 6/5/2010في  :“وباءبال” يصفهوزارة العدل ا�مريكية  مسؤول في •

 ... إدمان الصور ا'باحية أضحى وباء واسع ا'نتشار وغير معالج”: قائ( باترك ترومان/ لمحامي الدكتورالجرائم الجنسية في ا�طفال ا
العنف ضد المرأة ھو اNن سمة اعتيادية في معظم ا�ف(م الجنسية الصرفة، وھذا بدوره أخذ يولد مواقف عنيفة ضد النساء والبنات حسب 

الرجال الذين يشاھدون  ...تنتج أضرارا بليغة في ا�طفال فور دخولھم إلى عالم الحاسبات] نسيةالصور الج[ ...نتائج الدراسات العلمية
الصور ا'باحية أخذوا با3نحراف إلى مواد أكثر بذاءة وشناعة للمحافظة على النشوة الجنسية، وقد بدأوا يتجھون إلى الصور ا'باحية 

 “لجنسية تدفع إلى الممارسة العملية للمشاھد المصورة، وإلى انتشار بيوت الدعارةالصور ا...لZطفال والعدوان الجنسي على ا�طفال

 


