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ĨA Tài liệu Xâm hại Tình dục Trẻ em

Tài liệu Xâm hại Tình dục Trẻ em (XHTDTE) còn được gọi là 
văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, đề cập đến bất kỳ sự trình 
bày nào, bằng bất kỳ phương tiện nào, về việc trẻ em tham gia 
vào các hoạt động tình dục thực sự hoặc mô phỏng hoặc bất 
kỳ sự trình bày nào về các bộ phận sinh dục của trẻ em cho 
mục đích chính là tình dục. 

[Định nghĩa được sử dụng trong Nghị định thư Không bắt 
buộc về Buôn bán Trẻ em, Mại dâm Trẻ em và Văn hóa phẩm 
Khiêu dâm Trẻ em (CRC OPSC) bổ sung cho Công ước của 
Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em].

Tàiliệu XHTDTE mô tả trẻ em thuộc mọi lứa tuổi, cả nam lẫn 
nữ và khác nhau về mức độ xâm hại từ trẻ em trong tư thế gợi 
tình cho tới tấn công tình dục thô bạo.

Tài liệu Xâm hại Tình dục Trẻ em Ảo

Tài liệu Xâmhại Tình dục Trẻ em Ảo hoặc văn hóa phẩm khiêu 
dâm trẻ em ảo đề cập đến các tài liệu không miêu tả trẻ em thực 
sự nhưng bằng minh họa mô tả trẻ em bị tình dục hóa hoặc 
xâmhại tình dục trẻ em và bao gồm, ví dụ: phim hoạt hình, hình 
ảnh tạo ra bằng máy tính, hình ảnh kỹ xảo và hình ghép.

Mặc dù văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em ảo không làm hại một 
đứa trẻ thực sự, chúng vẫn nguy hiểm bởi (i) chúng có thể được 
sử dụng để dụ dỗ trẻ em nhằm mục đích bóc lột tình dục; (ii) 
chúng duy trì thị trường mua bán hình ảnh xâm hại trẻ em; và (iii) 
chúng tạo điều kiện cho văn hóa dung túng việc tình dục hóa trẻ 
em và nuôi dưỡng nhu cầu.

Khung pháp lý
Hành vi bất hợp pháp:
- Giành được quyền truy cập vào hoặc thu 
mua;
- Sở hữu để sử dụng cá nhân (có nghĩa là 
không phát tán, v.v.) còn được gọi là ‘sở 
hữu đơn thuần’;
- Chia sẻ hoặc phát tán;
- Bán;
- Sản xuất tài liệu XHTDTE.

Tài liệu XHTDTE được tội phạm hóa (một phần) bởi các khung 
pháp lý sau:
CRC-OPSC: ngoại trừ truy cập tài liệu XHTDTE, sở hữu đơn thuần và 
tài liệu XHTDTE ảo
Công ước Budapest: toàn bộ bao gồm tội phạm hóa đối với tài liệu 
XHTDTE ảo
Công ước Lanzarote: toàn bộ bao gồm tội phạm hóa đối với tài liệu 
XHTDTE ảo
Công ước ILO 182: chỉ bao gồm sản xuất tài liệu XHTDTE
Công ước Tội phạm mạng của Liên minh Châu Phi: toàn bộ bao gồm 
tội phạm tài liệu XHTDTE ảo [chưa có hiệu lực]

Tội phạm và phương thức hoạt động của họ 
- Tội phạm có động lực chủ yếu từ hứng thú tình dục đối với 

trẻ em hoặc từ mối lợi về tiền bạc;
- Tội phạm hoạt động một mình hoặc là một mắt xích của một 

mạng lưới;
- Tội phạm sử dụng thiết bị, phần mềm khác nhau và/hoặc 

Internet để sản xuất, truy cập hoặc chia sẻ tài liệu XHTDTE;
- Tội phạm đôi khi áp dụng phương thức mã hóa và sử dụng 

thêm các nền tảng ẩn trực tuyến để che giấu hành vi và tránh 
bị phát hiện;

- Tài liệu XHTDTE bao gồm tài liệu XHTDTE ảo đôi khi được tội 
phạm sử dụng để dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em tham gia vào 
hoạt động tình dục.

* Vui lòng xem Tờ thông tin về Internet và Công nghệ 

Vận động xây dựng khung pháp lý mạnh hơn để tội phạm 
hóa các hành vi liên quan đến tài liệu XHTDTE bao gồm tài 
liệu XHTDTE ảo;

Vận động bổ sung nguồn lực cho cơ quan thực thi pháp luật, 
như năng lực cống hiến và công cụ, để đối phó với tài liệu 
XHTDTE và xác định danh tính nạn nhân;

Vận động và hợp tác với lĩnh vực tư như Nhà cung cấp Dịch 
vụ Internet để thực hiện các chính sách nhằm chặn đứng việc 
lưu hành tài liệu XHTDTE;

Bạn có thể làm gì?

Giáo dục và nâng cao nhận thức về tài liệu XHTDTE bao 
gồm các rủi ro và hành vi an toàn trực tuyến;

Thực hiện nghiên cứu và thu thập thông tin liên quan để 
tăng cường hiểu biết về phạm vi và đặc điểm của tài liệu 
XHTDTE;

Báo cáo khi bắt gặp tài liệu XHTDTE trực tuyến;

Cung cấp hỗ trợ và chăm sóc cho nạn nhân của tài liệu 
XHTDTE.

Tài liệu Xâm hại Tình dục Trẻ em 
hoặc Văn hóa phẩm khiêu dâm Trẻ em


