
صور اباحية ألطفال و „ لغة الحث على الكراهية“
في دردشات المواقع االلكترونية المخصصة للطالب وفي وسائل التواصل االجتماعي
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رسالة إلى جميع المدارس في مدينتي كولونيا وليفركوزن لالطالع

السيدات والسادة االعزاء، أولياء األمور واألوصياء القانونيين

منذ بضعة أشهر تلقينا بشكل متزايد اتصاالت من قبل المدارس التي لجأت إلى الشرطة للحصول على المساعدة ألنهم ضبطوا صورا 
ومقاطع فيديو إباحية لألطفال أو محتوى يحرض على الكراهية في دردشات المواقع االلكترونية للطالب، على الشبكات االجتماعية 

والوطس اب او على المسنجر إلخ.  وهم في حيرة من امرهم في كيفية التعامل مع هكذا حاالت.

المعلومات التي يجب أن تنقلوها ألطفالكم هي:

أن حيازة )حتى لو لفترة قصيرة( أو الحصول على أو نشر صور ومواد إباحية لألطفال و للشباب هي اعمال تعتبر   •
جرائم جنائية و استخدام أي صورة او مقطع فيديو من هذا النوع يعتبر استغالال و إساءة حقيقية لهذه الفئة. 

يمكن للشرطة مصادرة الهاتف الخلوي )بجميع محتوياته كأرقام الهواتف والصور والبيانات( واالحتفاظ به كوسيلة مستخدمة 
للقيام بالجريمة، حتى في حالة األطفال القاصرين الذين ال تشملهم المسؤولية الجنائية )بسبب اعمارهم(، ويمكن إعادة الهاتف الى 

إعداداته االولية من المصنع- تصفيره واالحتفاظ به، أو حتى سحبه بشكل دائم في بعض الحاالت الفردية. 
من يتلقى مثل هذا المحتوى ال يجوز له بأي حال من األحوال إعادة نشره و يجب عليه إبالغ مرسل المحتوى   •

بالمسؤولية الجنائية لعمله هذا! ويجب عليه ايضا تقديم شكوى جنائية لدى الشرطة عن طريق الوالدين )يمكن تقديم االبالغ عبر 
اإلنترنت أيًضا(. 

يجب الخروج من مجموعات الدردشة االلكترونية التي يتم فيها نشر هكذا محتوى وذلك عن طريق إنهاء العضوية في   •
تلك المجموعات.   

إذا تم العثور على مثل هذا المحتوى )محتوى إباحي أو تحريضي يحث على الكراهية ونشر رموز النازية )مثل   •
الصليب المعقوف( على الشبكة أو على وسائل التواصل االجتماعي يجب إبالغ هذا االمر لدى مشغل الشبكة العنكبوتية أو لدى 

الشرطة. 

سنكون بالطبع سعداء لإلجابة على أي استفسارات قد تكون لديكم.
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نظرة عامة: تقديم الشكوى والمالحقة القانونية

تسجيل الشكوى المقدمة لدى الشرطة، تثبيت الحقائق المتعلقة بالموضوع، تثبيت المعلومات 
الشخصية عن الشهود والضحايا والجناة وضبط األدلة. 

االستجواب وسماع اقوال األطراف المعنية. حجز الوسائل ذات العالقة وتأمين البيانات 
وتقييمها.

بعد االنتهاء من تحقيق الشرطة، يقدم الملف إلى النيابة العامة )االدعاء العام( 

عمل الشرطة

يتحقق المدعي العام من القرار الواجب اتخاذه بإيقاف حكم التنفيذ )اغالق القضية( أو 
بإصدار أمر العقوبة أو بتقديم الئحة اتهام. 

عمل النيابة العامة

في حالة تقديم االتهام تقوم المحكمة ب: سماع اقوال األطراف المعنية وتثبيت الدالئل 
الملموسة ومن ثم تقييم القضية واصدار الحكم.

عمل المحكمة

التدابير واإلجراءات المتخذة في حالة معينة وسنستخدم هنا مثال الدردشات في المواقع االلكترونية المخصصة للطالب بالتعاطي مع 
المواد اإلباحية والعنصرية سوية أو مع أحداهما.

تقييم الصورة ومحتوى الدردشة االلكترونية
أذا كان هناك نشر لمواد إباحية

تتحقق الشرطة مما إذا كانت هناك جريمة جنائية

يعاقب أذا كان الشخص بحيازة* المواد اإلباحية لألطفال وللشباب )أقل من 18 

عاًما(1   

سيسلم الهاتف بعد مدة 6 
الى 12 اسبوع )من الممكن 

إعادة الهاتف الى إعداداته 
االولية من المصنع-تصفيره( 

حجز الهاتف الجوال

إما يتم تدميره أو استرجاعه مصادرة الهاتف كوسيلة من وسائل الجريمة

تم سرد التدابير بصورة مقتضبة

1( المالك هو كل شخص في „دردشة الموقع االلكتروني لصفه، ألنه يتم تحميل الصورة أو الفيديو على الهاتف المحمول بحيث يمكن مشاهدته


