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  :ملخص  
ا أنشأت االنرتنت عاملا افرتاضيا موازي للعامل احل      قيقي، ورغم االجيابيات اليت قدمتها االنرتنت للبشرية إال أ

ا املختلفة، ومن هذه العمليات  شكلت فرصة مالئمة لذوي النفوس الضعيفة وللمنظمات اإلجرامية لتوظيفها يف عمليا
الشبكة، حيث سهلت استغالل األطفال يف املواد اإلباحية الذي يعد أكرب صور االستغالل اجلنسي لألطفال انتشارا عرب 

االنرتنت بقدر هائل من عمل اجلناة يف استغالهلم لألطفال يف املواد اإلباحية وكانت سببا يف ازدياد االعتداءات عليهم، 
لذلك تسارعت اجلهود الدولية ملكافحة هذه الظاهرة، وتدخلت العديد من التشريعات احلديثة لتجرمي خمتلف الصور 

غالل األطفال يف املواد اإلباحية، وسنناقش يف هذه الدراسة نطاق احلماية اليت يوفرها التشريع التقليدية واملستحدثة الست
  .  اجلزائري لألطفال يف مواجهة استغالهلم يف املواد اإلباحية عرب االنرتنت

 
Résumé: 
 Le Parmi les avantages considérables de l’internet c’est la navigation aisé 
dans le virtuel , a contrario ; il représente une occasion propice  a la foi pour les 
délinquants et l’organisations criminelles qu’ils n’hésitent pas a exploité les enfants 
en matière pornographiques, grâce a l’usage facile du web. 

Comme exemple on mis l’accent sur l’exploitation sexuelle des juvéniles 
qui constitue l’exemple le plus répondus et la cause prépondérante d’une croissance 
vertigineuse  de la pédophilie. 

Pour cette raison, les efforts internationaux tentent de battre en brèche le 
phénomène grâce a une pénalisation de toute formes d’ exploitation des juvéniles en 
matière pornographique. 

Dans cette étude nous essayons de préciser le champs de la protection 
législative des juvéniles contre l’ exploitation pornographique a travers l’internet a 
l’épreuve du droit algérien. 
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يد  تم

الثقافات  ومختلف ة السماو الديانات جميع ترفضھ ممقوتا عمال ا ستغالل عد

رة الظا ذه افحة م وده ج الدو املجتمع كثف لذلك منسانية، حديثة صورة لت ش ال

عالنات و والت وتو وال تفاقيات من للعديد إصداره ع سان، لإل ستعباد و قاق س صور

م قدرا لضعف نظرا ا ستغالل ايا من امة حة شر طفال ل ش وقد الدولية،

إ الدولية ر والتقار الدراسات ش حيث نية، والذ سدية حةا الشر اتھ استغالل م سعة

لعام املتحدة مم دراسة ا م نذكر شار، ن الواسع ا ع طفال2006وطا ضد العنف ال 1 شأن

عرض من العاملية، ة ال منظمة ذكرتھ ما إ و150أشارت فتاة سن73مليون تحت ص مليون

ل ش أي أو ة قسر سية ج عالقة إ عشر أثناءالثامنة ستغالل و ا العنف ال أش من آخر

تتطور2002عام تزال ال ال ا ستغالل صور أحد لألطفال باحية املواد التعامل عد و ،

طفال واستغالل الدوالرات بمليارات العاملية ا سوق تقدر حة مر صناعة ت أ حيث مخيفة، ة بوت

إ إضافة املواد أيضاذه و املعاصرة، العبودية من نوعا ل ش الطفولةونھ ضد مة جر

عمل و و ا، وتجار سيا ج ئا ش الطفل من يجعل سيا ج اعتداءا ل ش ونھ سان قوق ا ا وان

ما إ إضافة للطفل، جتما و والعق النف بالنمو عصف أن يمكن جسيمة أضرار عنھ تنجم

ح من إليھ تؤدي سقد ا ق طر عن املعدية مراض و للفتيات مبكر   .مل

نت ن خاصة صفة و تصال و عالم تكنولوجيات مجال اصل ا للتطور ان وقد

من الرغم فع ا، أسالي وتطور لألطفال ا ستغالل رة ظا واستفحال نمو البالغ ثر

وا نت ن شار ان ا منح ال ايجابيات انستخدام التطور ذا إال املختلفة، ياة ا مجاالت

فقد ي، نا ا القانون ا يحم ال املصا ع املشروع غ عتداء و باألنانية سم ا آخر جانب لھ

ا عمليا ا لتوظيف جرامية وللمنظمات الضعيفة النفوس لذوي مالئمة فرصة نت ن مثلت

وخاصة ناةاملختلفة ا عمل من ائل بقدر لت س حيث باحية، املواد طفال استغالل

من العديد تدخلت لذلك م، عل عتداءات ازدياد با س انت و باحية املواد لألطفال استغالل

ش وجرمتال ديثة ا نائية ا عات أمار لألطفال، ا ستغالل من املستحدث سلوب ذا

ال أش مختلف م تجر يتو الطفل ماية مستقل قانون غياب فإنھ زائري ا ع شر ال

طفال، ا ل يتعرض ال معتداءات التجر ام أح وكفاية انطباق مدى حول يطرح ساؤل ال فإن

با املواد م استغالل من طفال ماية ات العقو قانون زائري ا املشرع ا س عال حية

نت؟   ن

ع باحية املواد م استغالل من زائري ا ع شر ال طفال حماية مية أ ر وتظ

يركزون ومنظمات، أفراد من نت ن ع باحية املواد طفال مستغ ون نت، ن
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لألطفال افية ال ماية ا ا عا شر توفر ال ال الدول ع م ود منج املستحدث النوع ذا من

م التجر ام ألح م أفعال تخضع أن دون طفال استغالل ا ف م يمك حيث   .عتداء،

إ أول مبحث التطرق ارتأينا املطروحة الية ش ع طفال ولإلجابة استغالل ية ما

نت ن ع باحية ااملواد انية إم ي ثا مبحث ضمن النظر مايةثم ا من القصر الستفادة

ع املشرع ا بالنظر يوفر أيضا سنقوم الثالث املبحث و ياء، با املخلة املواد التعامل م تجر

ماية ا من القصر استفادة انية عإم املشرع ا يوفر أما ال الصورة، ق ا ع عتداء م تجر

ب فيھ فسنقوم خ و ع الرا ستغاللاملبحث من لألطفال املشرع ا يوفر ال ماية ل تقييم إجراء

نت ن ع باحية   .  املواد

ول  نت: املبحث ن ع باحية املواد طفال استغالل ية   ما

باملواد املقصود بيان نت ن ع باحية املواد طفال استغالل ية ما تحديد يقت

املبذولة  الدولية ود ل التطرق ستوجب كما نت، ن ع ا ف التعامل ومخاطر لألطفال باحية

ستغالل ذا من طفال حماية مجال   .ذا

ول  لألطفال: املطلب باحية باملواد   املقصود

ض   باحية املواد طفال استغالل يدخل الذي الفقھ عض لدى مر س منيلت

ال املستعملة املواد ل م عند طفال دعارة وم مف شمل ف الدعارة طفال استغالل وم مف

ياء با مخلة أوضاع أطفال د مشا بوضوح ن تب صورا تج استغالل 2 ت أن و يح وال ،

ع تتم ال لألطفال ا ستغالل صور أحد عد باحية املواد طفالطفال استغالل ن

خرى  إ ما إحدا فتقود يتداخالن ما ا كث ما أ رغم   . 3 الدعارة،

إ بالرجوع أنھ غ لألطفال باحية للمواد ف عر أي زائري ا ع شر ال يتضمن ولم

البغا طفال واستغالل طفال بيع شأن الطفل حقوق التفاقية ختياري ول وتو ال ام ءأح

عليھ وصادقت زائر ا إليھ انضمت الذي باحية، املواد لألطفال 4 و باحية املواد عرف نجده

املادة من ج ا02الفقرة اة(( بأ باملحا أو حقيقية ممارسة يمارس انت، وسيلة بأي طفل أي ر تصو

الرغب إلشباع للطفل سية ا لألعضاء ر تصو أي أو حة صر سية ج شطة أساساأ سية ا   )).ة

باملادة الوارد ف التعر نجد باحية املواد وم مف لتحديد وضعت ال فات التعر 45ومن

الذي ن، واملستغل املفقودين لألطفال الدو املركز من ح املق الطفل ماية النموذ القانون من

ا بأ لألحداث باحية املواد من ((عرف ل ش بأي الطفل ر شطةتصو أ اكھ اش أثناء ال ش

وذلك ا شباع تحقيق غرض سية ا الطفل ألعضاء ر تصو أي أو زائفة أو حقيقية سية ج
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يل ال وسائل من وسيلة أي صر-باستخدام ا ال املثال يل س فالم: -ع و املطبوعة شورات امل

ث ي وما ونية لك البيانات ن تخز ووسائل لعاب والصور و نت ن شبكة ذلك. ع شمل كما

قيقية ا ن و ا بي التمي يمكن ال ال الرقمية والصور والرسومات تفاقية))الصور وعرفت ،

املعلوماتية رائم ا افحة مل ية املادة 5 ور لألطفال باحية ا09املواد تمثل(( بأ إباحية مادة ل

يق حدثا مرئية قة أوبطر ج سلوك يقوم حدث كأنھ يبدو صا أو ح، صر ج سلوك وم

ح صر ج سلوك يقوم حدثا تمثل حقيقية تمت))صورا ا ال القليلة ية العر عات شر ال من ،

الفقرة ا عرف الذي ي مارا املشرع نجد لألطفال باحية املواد وم مف و14بتحديد املادة من

م قانون امن بأ ديد ا املعلومات تقنية جرائم ا(( افحة غ أو رسومات أو يالت أو صور أي

يتجاوز ال دث اة باملحا أو اضية اف أو حقيقية سية ج أفعال أو سية ج ألعضاء سيا ج ة مث

عمره من عشر   )).الثامنة

أي تتضمن ال حيث املع نفس تفيد ا أ فات التعر ذه خالل من الحظ اختالفاتو

ذه و لألطفال باحية املواد وم مف لنا ون ت ال العناصر من مجموعة ا م تج ست كما ة، ر جو

التا   :العناصر

ال-1  ش من ل ش بأي يتم أك أو بطفل متعلق ي مر ر تصو لألطفال باحية املواد

انت وسيلة أية   .و

سية-2  ج أعضاء ر التصو ذا ر الطفليظ فيھ ك ش سيا ج شاط أو   .للطفل

اة-3 باملحا أو اضيا اف أو حقيقيا ر التصو ذا ون ي أن   .ستوي

ي الثا نت:املطلب ن ع لألطفال باحية املواد التعامل مخاطر  

اعتداءا ل ش ال جرامية ر الظوا من لألطفال باحية املواد التعامل رة ظا عت

ي ع الذي والقصور وللضعف الطفل لعرض اقتصاديا استغالال ل ش ا أ كما الطفل، عرض ع

، جتما و لقي وا والرو والعق ي البد بنمائھ تضر أعمال والبدنية، والعقلية نية الذ قدراتھ

امليل اب أ الشواذ نزوات إثارة شأنھ من املواد ذه التعامل ون إ لألطفال،إضافة ا

طفال ضد سية ا رائم ا يل س و يع     6 .و

املواد م استغالل ع لألطفال ا لالستغالل فسيحة ئة ب نت ن خلقت وقد

شر و ع وتوز إنتاج ع والطا م ا ناحي من جذري غ حدوث ا ور ظ ع ترتب حيث باحية،

لألطفال، باحية عاملواد ا نتفاع و ا عل للعثور والس املواد ذه التعامل ان فبعدما

ال س ا استخدام وشيوع نت ن ور ظ مع مر أصبح عالية، نفقات وتكبد ة كب مخاطر الدخول
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صول ا ولة وس ستعمال و نتاج ألساليب املستمر التطور ب س وذلك اليف، الت أقل و ا س

العالمع ذا يجري بما إطالع ع ص أي شك فال ديدة، ا التكنولوجية الوسائل

ال أنھ كما لألطفال، باحية باملواد التعامل ن املتورط اص من كب عدد وجود ا ف

ي الذين طفال عدد أن ن ح ة كث ن مالي إ يصل فالم و الصور ذه عدد أن جريشك

ن ح شافھ اك تم ما ع يقتصر ذا و الف عشرات إ يصل الصور ذه م ر    7 .تصو

لسنة ن واملستغل املفقودين لألطفال الدو املركز ر تقر طفال2010وحسب إباحية  حول
تقن 8 تكنولوجيا ع عتمدون أصبحوا طفال ع ن سي ا املعتدين من ا كب عددا فإن ية،

املتعلقة باحية باملواد اصة ا م مجموعا م ادة وز وحفظ وتنظيم إنتاج ديثة ا املعلومات

عالية قيمة ذات نت ن ع مشروع غ ل ش و ذاتيا املنتجة طفال صور عت حيث باألطفال،

التقنيات ذه ل م استعمال عند ؤالء خطورة وتزداد ناة، ا ؤالء ل سبة مبال مآثر صور تبادل

إعادة يمكن ال فإنھ نت ن الصور أو فالم ذه تبلغ وعندما نت، ن ع القصر مع سية ا

ع طالع أو يل ت تم لما يتجدد الطفل ع عتداء فإن لذلك بد، إ ا تداول ستمر و ا

بذل ش فيع باألطفال، اصة ا باحية املواد استمرارذه ون يواج م و م حيا بقية القصر ؤالء ك

از الب مة م وسيلة ا شر عدم حالة تصبح قد والصور فالم ذه ون إ إضافة ا، وجود

معھ سية ا العالقة ومواصلة ستغالل من د مز إ إخضاعھ أجل من ومساومتھ   .الطفل

الثالث ظر: املطلب املبذولة الدولية ود لألطفالا باحية املواد   التعامل

وإيمانا   ، الدو املجتمع تمام ا باحية املواد طفال الستغالل ايد امل شار ن لفت

تب باحية، املواد م استغالل ا ف بما لألطفال ا ستغالل ال أش مختلف بخطورة منھ

ال تفاقيات من العديد الدو باحية،املجتمع املواد طفال استغالل وتجرم تحظر ال دولية

لألطفال ا ستغالل ضة ملنا دولية مؤتمرات عدة عقدت   .كما

ول  لألطفال: الفرع باحية املواد التعامل تحظر ال الدولية واملواثيق   تفاقيات

الطفل-أوال حقوق تم 26):1959و1924لعام( إعالن معية1924س ا أصدرت

الطفل، قوق جنيف إعالن عليھ أطلق الطفل حقوق شأن مبادئ إعالن مم لعصبة العامة

وجھ بل ا إل يوجھ لم أنھ كما مم، عصبة عضاء الدول باسم يصدر لم عالن ذا أن ورغم

عص عن صادرة اجتماعية وثيقة صورة العالم ساء و رجال أيةإ بذلك يرتب فلم املتحدة، مم بة

ف املع قوق وا املبادئ من العديد إعالن الفضل لھ ان أنھ إال الدول، حق قانونية امات ال

وجوب إ إضافة ئة، الس واملعاملة ستغالل صور افة من حمايتھ وجوب ا م الطفل، لصا ا
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امل لنموه الالزمة الوسائل افة ب النفسيةتمتعھ والرعاية والدواء الغذاء وحقھ ، والرو ادي

جتماعية     9 .و

الطفل1959نوفم20و حقوق شأن جديدا إعالنا املتحدة لألمم معية ا اعتمدت

أنھ ع التاسع املبدأ ا ف نص ى، ك مبادئ عشرة من(( صاغتھ ماية با الطفل يتمتع أن يجب

وا مال صور ستغاللجميع و ووقايتھ.....))لقسوة الطفل حماية ع النص وا املبدأ ذا و ،

باحية املواد ا استغاللھ ا ف بما ستغالل، أنواع مختلف     10 .من

الطفل: ثانيا قوق املتحدة مم اتفاقية باحية املواد طفال تفاقية:استغالل نصت

ال ضرورة الھ،ع أش بجميع ا اك ن و ا ستغالل من لألطفال ماية ا وتوف وقاية

ستغالل و املعاملة سوء من الطفل ماية بقواعد جاءت ال تفاقية ذه ام أح من ت و

ب ا، ف طرفا تصبح ال الدولة عاتق ع مباشرة غ أو مباشرة بصورة تلقي ا بأ أنواعھ، اتخاذبجميع

عن امتناع أو الدولة من تقص أي فإن ذلك وع رعايتھ، وضمان الطفل ماية محددة إجراءات

ل عت كذلك بالطفل، املنظم جرام من نوعا ا ا الرت يؤدي والتداب جراءات ذه مثل اتخاذ

إي فعل صورة سواء تفاقية الواردة الطفل حماية ام ألح اك عسفاان ، سل امتناع أو ي جا

لألطفال تفاقية ا قرر ال ماية ا     11 .در

املادة نصت أن43فقد ال(( ع أش جميع من الطفل بحماية طراف الدول د تتع

التداب جميع خاصة، طراف الدول تتخذ غراض ذه ول ا اك ن و ا ستغالل

و  الوطنية ملنعاملالئمة طراف واملتعددة   :الثنائية

مشروع-أ غ ج شاط أي عاطي ع الطفل إكراه أو   .حمل

غ-ب سية ا املمارسات من ا غ أو الدعارة لألطفال ستغال ستخدام

  .املشروعة

الداعرة-ج واملواد العروض لألطفال ستغال   )).ستخدام

ام أح تكتفي املادةولم طراف الدول كذلك ألزمت بل بذلك (( باتخاذ39تفاقية

يقع الذي للطفل جتما ندماج وإعادة والنف ي البد يل التأ يع ل املناسبة التداب ل

ساءة أو ستغالل أو مال ال أش من ل ش أي ال ية أش من آخر ل ش أي أو التعذيب، أو

أو وإعادةاملعاملة يل التأ ذا جري و ة، املس املنازعات أو ينة امل أو سانية الالإ أو القاسية ة العقو

وكرامتھ لذاتھ امھ واح الطفل ة عزز ئة ب ذه وإعادة))ندماج، م شفا لضمان وذلك ،

جس أم عاطفية انت سواء لألطفال ا ستغالل عواقب أن حيث املجتمع، م ديةدمج
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املنقولة مراض إ إضافة الذات، ام اح فقدان وإ سلوكية ل مشا إ تقوده بأن كفيلة

والبدنية العقلية مراض وكذلك س   .با

واستغالل-ثالثا طفال بيع شأن الطفل حقوق باتفاقية ق امل ختياري وتوكول ال

باحية املواد و البغاء طفالأقرت: طفال غاء استمرار بمأساة ول وتو ال ذا ديباجة

بما الضعف شديدة املجموعات من عددا بأن فت اع كما باحية، واملواد العروض م واستخدام

ك الفئة يمثلن ناث فاألطفال ، ا ستغالل قوامھ ا كب خطرا تواجھ ناث طفال ا ف

الضعيفة الفئات ن ب عمن ايد م ل ش باحية املواد بتوافر أيضا أقرت كما سيا، ج ستغل ال

افحة مل الدو املؤتمر إ الصدد ذا ش و الناشئة، التكنولوجيات من ا وغ نت ن شبكة

نت ن شبكة ع باحية املواد طفال نا،(استغالل ذا)1999في إليھ انت ما سيما ال ،

باألطفال املتعلقة باحية املواد اد واست ث و وتصدير ع وتوز إنتاج م تجر إ دعوة من املؤتمر

ا ل ج و وال عمداً ا   .وحياز

باحية املواد طفال استغالل عرف قد نجده ول وتو ال ذا ام أح إ الرجوع و

املادة من ج ا02الفقرة و ((بأ بأي طفل، أي ر اةتصو باملحا أو حقيقية ممارسة يمارس انت، سيلة

أساسا سية ا الرغبة إلشباع للطفل سية ا لألعضاء ر تصو أي أو حة صر سية ج شطة ،))أ

أن ع ول وتو ال من الثالثة املادة من و الفقرة كحد(( ونصت غطي أن طرف دولة ل تكفل

ا غطية التالية شطة و فعال ى، سواءأد ا ف ات العقو قانون أو ي نا ا ا قانو بموجب ملة

منظم أو فردي أساس ع ترتكب انت أو دولياً أو محلياً ترتكب رائم ا ذه انت   :أ

النحو-ب....... -أ ع البغاء استغاللھ لغرض طفل تقديم أو تدب أو ن تأم أو عرض

الثانية املادة ف   .املعرَّ

ت-ج أو متعلقةوإنتاج إباحية مواد حيازة أو بيع أو عرض أو تصدير أو اد است أو شر أو ع وز

الثانية املادة ف املعرَّ النحو ع دولة))بالطفل ل الثانية املادة من الثالثة الفقرة ألزمت كذلك ،

تتخذ بأن ول وتو ال ات((طرف للعقو موجبة رائم ا ذه تجعل ال الالزمة املناسبةالتداب

ا ع طا خطورة عتبار تضع الثانية))وال املادة من عة الرا الفقرة م ألزم كما باتخاذ((،

الفقرة املحددة رائم ا عن ن عتبار اص مسؤولية تحديد إ الرامية ذه1جراءات من

و  ت قد الطرف الدولة لتلك القانونية باملبادئ ناً ور ذهاملادة، ن عتبار اص مسؤولية ن

ة إدار أو مدنية أو   )).جنائية

عا رقم-را تفاقية لألطفال ا طفال182ستغالل عمل ال أش :  12 أسوأ

إدراك عد تفاقية ذه اعتماد من تم درجة تبلغ طفال عمالة ال أش عض بأن الدو املجتمع
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قوق  ل الصارخ اك ورغمن حياتھ، ح أو سالمتھ أو تھ ع طر ا من أو للطفل، ساسية

أن ت اعت ا أ إال ا، عل والقضاء طفال عمل ال أش أسوأ ظر وضعت تفاقية ذه أن

ب الفقرة نصت حيث طفال، عمل ال أش أسوأ صور من صورة عت لألطفال ا ستغالل

أنھ أشمل(( ع تفاقية ذه وم مف ً طفال عمالة ال أش أسوأ ً استخدام-ب...... -عب

إباحية عروض أداء أو إباحية أعمال إلنتاج أو الدعارة، ألغراض عرضھ أو شغيلھ أو رى))طفل و ،

باعتبار باحية العروض أداء أو لألطفال باحية املواد وإنتاج الدعارة وصف أن الفقھ اعض

ذه مثل طفال استخدام أن كما للعمل، قيقي ا وم املف من يحط أن شأنھ من للعمل، اال أش

سان قوق ا ا وان الطفولة ضد مة جر عد    13  .عمال

املعلوماتية-خامسا رائم ا افحة مل ية ور   :  14 تفاقية

امل    رائم ا افحة مل ية ور تفاقية املتعلقةعت اليات ش عا دة معا أول علوماتية

ل ا إل انضمت حيث عضاء، غ والدول عضاء الدول لتوقيع مفتوحة و املعلوماتية رائم با

املصادر م أ من تفاقية ذه عت و قيا، إفر وجنوب واليابان وكندا كية مر املتحدة الواليات من

املش ا عل اعتمد جرائيةال و الوقائية والقواعد التقنية ات باملصط يتعلق فيما زائري ا رع

املادة عد و املعلوماتية، مة ر با اصة حماية09ا بمسألة الصلة وثيقة تفاقية ذه طفالمن

تب ضرورة ع و ا فقر املادة ذه نصت حيث باحية، املواد م استغالل الدولمن

لألطفال باحية املواد إنتاج م لتجر ة ضرور أخرى إجراءات أي أو عية شر ال جراءات طراف

لألطفال، باحية املواد نقل أو شر و إتاحة، أو تقديم م وتجر ي، معلوما نظام ع ا شر غرض

كم ي معلوما نظام ع لألطفال باحية باملواد الغ د تزو أو ود حيازةوال م تجر ع أيضا حثت ا

املعلوماتية البيانات ن لتخز وسيلة أي أو ي معلوما نظام لألطفال باحية   .املواد

املادة من الثانية الفقرة لألطفال باحية باملواد املقصود تفاقية ذه حددت 09وقد

ج سلوك يقوم طفال مرئية قة بطر تمثل إباحية مادة ل ا و كأنھب يبدو صا أو ح، صر

الفقرة ت واعت ح، صر ج سلوك يقوم طفال تمثل حقيقية صورة أو ، ج سلوك يقوم طفل

من عشر الثامنة يبلغ لم من ل و تفاقية ذه بالطفل املقصود أن املادة نفس من الثالثة

ت عند السن ذا ول ال طراف للدول سمحت ا أ غ يقلعمره، ال أن ع بالطفل املقصود حديد

عاما عشر ستة     15 .عن

املادة طراف الدول تفاقية ذه م11وحثت لتجر الالزمة جراءات تب بضرورة

م حث كما تفاقية، ذه ا عل املنصوص رائم ا من ا وغ مة ر ا ذه والشروع اك ش

تب12املادة ضرورة أماع رائم، ا ذه عن ة املعنو اص مسؤولية إلقرار الالزمة جراءات
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السالبة13املادة ات العقو ذلك بما رائم ا ذه ملرتك رادعة ات عقو إفراد ضرورة ع فأكدت

ة ر   .ل

باألطفـال: سادسـا جـدير عــالم عــالن: 16 إعـالن ـذا إصــدار ـ شـاركت ــ ال الـدول ــدت ع

البندا من ج الولـع(( ع43لفقرة ذلـك ـ بمـا ، ا ستغالل ال أش افة من طفال حماية

م واختطـــاف ـــم تجـــار و باألطفـــال ـــ الفقـــرة)) املر ـــ املـــؤتمرون ـــد ع البنـــد40و (( بضـــرورة44مـــن

ـــــاء إل ال ســـــت يل ســــ ـــــ ع والـــــدو الـــــوط الصــــعيدين ـــــ ع ســـــقة م إجـــــراءات اســـــتغالل... اتخــــاذ

ســـــواق افحـــــة وم باألطفـــــال، ــــ املر والولـــــع طفـــــال غـــــاء و باحيــــة املـــــواد إنتـــــاج ألغـــــراض طفــــال

شـطة ـذه ل الفقـرة))القائمـة ونصـت البنــد41، ب44مـن املشـاركة الـدول ـد ع ـ مســتوى(( ع رفـع

ـم تجــار و سـيا ج م وإيــذا طفـال اســتغالل مشـروعية عــدم نــتالـو ن ــق طر عـن ذلــك ـ بمــا

ضـارة آثــار مـن ذلـك ــ ع تـب ي الفقـرة))ومـا أمــا البنــد47، وجــوب44مـن ـ ع التــداب(( فنصـت اتخـاذ

ـاص ا والقطاع الدولية ومية ا واملنظمات ومات ا ن ب التعاون ز عز ا م وسائل، بجملة الالزمة

ســـتخدام افحـــة مل وميـــة، ا ـــ غ نـــت،واملنظمـــات ن ذلـــك ـــ بمـــا املعلومـــات لتكنولوجيـــا جرامـــي

ســية ا السـياحة ـ و باحيـة املــواد إنتـاج ـ طفـال واسـتغالل طفــال غـاء و طفـال بيـع ألغـراض

ن واليافع طفال دف س ال ستغالل و خرى العنف ال وأش باألطفال، املر    17 )).والولع

ي الثا لألطفالاملؤ : الفرع ا ستغالل ضة ملنا املنعقدة الدولية   تمرات

لألطفال-أوال التجاري ا ستغالل ضة ملنا ولم ستوك ما:  18 مؤتمر إ نادا اس

املشاركة واملنظمات الدول أقرت لألطفال، ا لالستغالل حظر من الطفل حقوق اتفاقية ورد

ع للعمل إعالنا تزايداملؤتمر إ شارة عالن ذا ورد وقد سيا، ج طفال الستغالل حد وضع

ونبھ ، ا عتداء و ا ستغالل ايا طفال ات عدد وشب ن املجرم مشاركة إ

صارخا خرقا عد لألطفال ا ستغالل أن اعت كما زدياد، ذا كماجرام م، قوق

نوع عالنعد ذا نص وقد املعاصرة، العبودية من ونوعا طفال ع املمارس والعنف كراه من ا

ذه ومن ا ستغالل ال أش افة ع القضاء أجل من الدول ع امات ل من جملة ع

امات   :ل

الفعل،- ذا عالقة لھ من ل ومعاقبة وإدانة ا ستغالل م أوتجر داخل سواء

التأكيد مع م، أوطا عاقبوا خارج لن املمارسات ذه ايا طفال أن  .ع

ع- القضاء أجل من واملمارسات امج وال والسياسات ن القوان ومراجعة النظر إعادة

لألطفال التجاري ا  .ستغالل
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املدعومة- امج وال والسياسات ن القوان وتطبيق وتفعيل الوطنيةدعم قليمية، باآلليات

لألطفال التجاري ا ستغالل ضد   .واملحلية

لألطفال-ثانيا التجاري ا ستغالل ضة ملنا اما يوكو خمس : 19 مؤتمر عد

والقطاع ومية ا غ واملنظمات ومات ا ممث اجتمع ول الدو املؤتمر من سنوات

ا املجتمع لألطفالوأعضاء ا ستغالل افحة مل ي الثا املؤتمر العالم بقاع ش من ي ملد

باليابان اما و يو ة تجار التطوراتألغراض استعراض تتمثل للمؤتمر املعلنة داف انت و ،

ستغال افحة م ض ع ال والثغرات سية الرئ ل املشا وتحديد ولم، ستوك مؤتمر منذ اصلة لا

لالستغالل ول العال املؤتمر عة متا عملية ز عز و ة، تجار غ أو ة تجار ألغراض لألطفال ا

لألطفال    20 .ا

ستغالل افحة م ع للعمل اما ال املؤتمر املشاركة واملنظمات الدول أقرت وقد

اعتما تم الذي ، العال اما و يو ام بال عرف لألطفال نائيةا ست الدورة وثائق من وثيقة ده

املتحدة لألمم العامة معية ل ن والعشر عة    21 .السا

املؤتمر عمل رنامج و بإعالن الدولية واملنظمات الدول ام ال تأكيد ام ل ذا ورد وقد

مل ود ج من تبذلھ ما ز بتعز الدول ام ال ع وأكد ولم ستوك املنعقد ول ستغاللالعال افحة

املعلومات شر و التوعية ادة وز افحتھ، مل افية ال املالية املوارد ذلك تكفل وأن لألطفال، ا

من ود ا وتجميع صعدة جميع ع التعاون ز بتعز ام ل ع أكد كما طفال، حماية أجل من

س ا عتداء و ستغالل ال أش افة ع القضاء العالمأجل أنحاء جميع ن   .ي

ن-ثالثا ق واملرا لألطفال ا ستغالل ووقف منع أجل من و جان دي و ر  مؤتمر
عقاد : 22 ا من سنوات سبع نعد ممثل حضره وقد الثالث، العال املؤتمر عقد ا اما و يو مؤتمر

ا ستغالل من طفال حماية بمسألة املعنية الشرائح مختلف وماتعن ا ممث من ،

نفيذ ب املعنية زة ج و سان حقوق ومؤسسات ومية، ا وغ ومية ا الدولية واملنظمات

طفال عن ن وممثل ن والباحث ن ملاني وال ن، ي الدي والزعماء القانون رجال إ إضافة ن، القوان

من ان و اص، ا والقطاع ي املد وللمجتمع ن ق استعراضواملرا دث ا ذا ل املعلنة داف م أ

لعام ولم ستوك عمل رنامج و إعالن عة متا املتخذة جراءات و اما1996التطورات و يو ام وال

لعام غايات2001العال نفيذ ب ام ل ولتجديد سية، الرئ والتحديات املستفادة الدروس ولتحديد ،

منع  أجل من العمل نداء داف وتقديموأ ووقفھ، وحظره ن ق واملرا لألطفال ا ستغالل

و ر عمل ونداء إعالن بإقرار املؤتمر ذا توج وقد لھ، ية يقعون الذين لألطفال الضروري الدعم

ة معا مرة ألول تضمن الذي ن، ق واملرا لألطفال ا ستغالل ووقف منع أجل من و ديجان
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ب ستعانة ملسألة حة دعاصر حيث لألطفال، ا ستغالل نت ن و املعلومات تكنولوجيا

ذلك بما عمدا، ا وحياز ا وتلق ا ع توز م وتجر لألطفال باحية املواد إنتاج م تجر ضرورة إ

املواد ذه ل العمدي صول ا عن فضال سيا، ج طفال ستغل الذي ر والتصو اضية ف الصور

طالع ةو املعنو اص إ عمال ذه ع املسؤولية تمتد أن ب و ا،     23 .عل

ي الثا استغالل: املبحث ع ياء با املخلة شياء التعامل جرائم ام أح تطبيق

نت ن ع باحية املواد   طفال

املادة زائري ا املشرع نص العام ياء ل اتمكرر333حماية العقو قانون ع 24 من

شياء التعامل م اد تجر است أو حيازة أو صناعة فعل املشرع ا ف جرم حيث ياء، با املخلة

بإجراء يقم لم املشرع أن ورغم ياء، با مخلة أشياء ع توز أو بيع أو عرض وفعل ياء، با مخلة أشياء

املادة نص ع عديل ا333أي مع ا لتكييف عالممكرر تكنولوجيا مجال اصلة ا لتطورات

متعلقة انت إذا ياء با املخلة املواد التعامل جرائم ع العقاب شدد لم أنھ كما تصال، و

من وسيلة بأي ستعانة عند أو معلوماتية شبكة أي أو نت ن مجال ا ا ارت عند أو بقصر،

فعل كما املعلومات، تقنية معوسائل ا نصوص طوعت ال ديثة ا عات شر ال من العديد ت

العناصر البحث من يمنع ال ذا أن إال تصال، و عالم تكنولوجيا مجال اصلة ا التطورات

ذه ام أح قابلية مدى للنظر ياء، با املخلة شياء التعامل جرائم ا عل تقوم ال القانونية

لالنطباق رائم نتا ن ع املرتكبة باحية املواد طفال استغالل أفعال   .ع

ول  ياء: املطلب با مخلة أشياء اد است أو حيازة أو صناعة مة   جر

للمادة ول الشطر من حيازة333يت أو صناعة مة جر أن ات العقو قانون من مكرر

قيام يتطلب ياء با املخلة أشياء اد است وركنأو مة ر ا بمحل متعلق ض مف ي قانو عنصر توافر ا

معنوي  وآخر   . مادي

ول  مة: الفرع ر ا بمحل املتعلق ض املف ي القانو   العنصر

جرامي السلوك يقع أن مة ر ا بمحل املتعلق ض املف ي القانو العنصر لتحقق ط ش

املخ شياء و ياء، با مخل ء ع مة ر ا ذه التمازجل فكرة تث ال تلك العام ياء با لة

ا ال أش بجميع الكتابة وتضم ا ق شو ال أو ثارة أو أو 25 ا مطبوع ل ش انت سواء ،

وعبارة آخر، ء أي أو فوتوغرافية أو ة يدو صور أو ية ز لوحات أو رسم أو مخل" محرر ء أي

ياء امل" با وردت س333ادةال ول املثال يل س ع وردت ذكرت ال شياء أن ع تدل مكرر

الفيديو كأفالم النص ا ذكر يرد لم أشياء إ م التجر بالتوسع سمح ما و و صر، ا يل س ع

بنو  املشرع نظر ة ع وال ، ا ف العالم املتاحة أو املتداولة ونية لك والصور ليعة عا
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ون ت قد كما آخر، ء أي أو قماشا أو را أو ورقا ون ت فقد عمال ذه ا ف أفرغت ال املادة

ب ي أنھ غ املواد، ذه يتضمن الذي ي و لك املوقع ستضيف الذي ادم ا أو مضغوطا قرصا

ال ن و سية، ا وة الش إثارة إ دف ال والكتب الصور ن ب نا الالتمي العلمية والكتب صور

التثقيف أو التعليم دف وذلك القصر أو املرأة أو الرجل لعورات دقيقة وأوصافا صورا تتضمن

شياء ن ب أيضا التمي يجب كما العام، ياء با إخالل أي ل ش أن يمكن ال بذلك ف ، الط

شي و سية، ا وة للش ة املث ة العار الصور أو الاملنحوتة الفنية ة العار الصور أو املنحوتة اء

س ا إثارة نية أي من عادة    27 ، 26  .تخلو

ا ل ش ان م ما م لألطفال باحية املواد فإن ياء با املخلة لألشياء وم املف ذا ع ناء و

لم زائري ا املشرع أن ذلك وم املف ذا ضمن تندرج تقليدية أو ونية الك انت إذاوسواء ما ن ب يم

ن البالغ أو بالقصر خاصة ياء با املخلة شياء   .انت

ي الثا ياء: الفرع با املخلة أشياء اد است أو حيازة أو صناعة مة ر املادي   الركن

ا بحياز أو ياء با مخلة أشياء يع بتص ي ا ا بقيام مة ر ا ذه ل املادي الركن يتحقق

باست  قيامھ عند إأو املؤدية عمال جميع ياء با املخل ء ال بصناعة قصد و شياء ذه اد

آخر ء أي أو املنحوتات أو عالنات أو الرسوم أو فالم أو الصور أو املحررات أو املطبوعات إنتاج

امل أو املواد ذه إنتاج ا يتم ال الوسيلة بنوع املشرع نظر ة ع وال ياء، با تتممخل الذي جال

ع املتوفرة امج ال بأحد مستعينا ياء با املخلة شياء ذه بإنتاج يقوم فمن نتاج، أعمال فيھ

جرامي السلوك صور من الصورة ذه ضمن يندرج فعلھ فإن نت   .ن

ع ص ال ا يتمتع ال املادية السيطرة تلك ا فيقصد ياء با املخل ء ال حيازة أما

يازة ا وتتحقق آخر، وصف أي تحت أو ا مستع أو مستأجرا أو ا مال بصفتھ ياء با املخل ء ال

املخل ء لل حائزا ص ال عد لذلك ء، بال جسمانيا متصل غ ص ال ان ولو ح ء لل

جتما التواصل صفحة أو ي و لك موقعھ أو مسكنھ أو غرفتھ ضبط إذا ياء اصةبا ا

    28 .بھ

القانونية، قة بالطر للبالد مشروعة خدمة أو سلعة إدخال بھ فيقصد اد لالست سبة ال و

ياء با املخلة شياء اد است ون ي أن الطبي من فإنھ لذلك ادا، است ب ر ال عد ال لذلك وتبعا

شياء اد باست ترخص ال الدولة أن إذ مشروعة، سلعة اسم تحت ياءخلسة با ونرى 29 املخلة ،

ي ا ا بھ يقوم ماديا فعال يخص و ف ا ف العالم تحققھ يمكن ال السلوك ذا بأن

إ قانونية قة بطر ية أجن دولة املنتجة ياء با املخلة املواد إدخال بموجبھ يتم قيقي ا العالم

الوطن   .أرض
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قي عند مة ر ل املادي الركن تحقق املخلةو شياء اد است أو حيازة أو بصناعة ي ا ا ام

معرض إقامة أو ا بإلصاق أو ا بتأج أو ا ع بتوز أو شياء ذه باالتجار ي ا ا يقم لم وإن ياء با

الركن ذا قيام ذلك يتطلب لم املشرع ألن نظرا ا،   . ل

الثالث أو : الفرع حيازة أو صناعة مة ر املعنوي ياءالركن با املخلة أشياء اد   است

ي نا ا والقصد العام ي نا ا القصد توافر مة ر ا ذه ل املعنوي الركن قيام يتطلب

بصناعتھ يقوم ما أو يحوزه ما بأن ي ا ا علم ضرورة تحققھ يقت العام ي نا ا فالقصد اص، ا

إرادتھ تتجھ أن يجب كما ياء، با مخل ء و اده باست املخلأو ء ال بصناعة القيام إ

اده باست القيام أو ء ال ذا حيازة إ رادة تتجھ أن أو ياء،   .با

يتمثل خاص قصد توافر مة ر ا ذه ل املعنوي الركن يتطلب العام القصد ع وعالوة

اللصق أو ع التوز أو التأج أو تجار لألشيـ 30 نية معرض إقامة ياءأو با املخلة أن 31 اء فيجب ،

أو ا ع توز أو ا تجـار ياء با املخلة لألشياء اده اسـت أو حيازتھ أو صناعتھ من ي ا ا غاية ون ت

أو سية ا الغرائز إثارة إ دف ي ا ا ان إذا بما ة ع وال ا، ل معرض إقامة أو ا لصق أو ا تأج

إذا أما أخرى، غاية ستعمالأية لغاية ياء با املخلة شياء اد است أو صناعة أو حيازة انت

اص ا ي نا ا القصد لتخلف يقوم ال مة ر ا ذه ل املعنوي الركن فإن مثال   . ال

ي الثا ياء: املطلب با املخلة أشياء ع توز أو بيع أو عرض مة   جر

الشطر  مة ر ا ذه ع زائري ا املشرع للمادةنص ي قانون333الثا من مكرر

ات توافر 32 العقو ا لقيام ط اش املشرع أن النص ذا خالل من واملالحظ ض، مف ي قانو عنصر

بمحل املتعلق ض املف العنصر ام أح انت وملا معنوي، وآخر مادي وركن مة ر ا بمحل متعلق

صناعة مة جر العنصر ذات ام أح مع متطابقة مة ر ياء،ا با مخلة أشياء اد است أو حيازة أو

ياء با املخلة أشياء ع توز أو بيع أو عرض مة ر واملعنوي املادي ن للركن بالتعرض سنكتفي   . فإننا

ول  ياء: الفرع با املخلة أشياء ع توز أو بيع أو عرض مة ر املادي   الركن

ب ي ا ا بقيام مة ر ا ذه ل املادي الركن شياءيتحقق عرض يتمثل إجرامي شاط

أو الرسم أو املحرر أو املطبوع وضع بالعرض قصد و ا، ع توز أو ا يع ب القيام أو ياء با املخلة

ون ي من يراه أن يمكن بحيث لألنظار، عرضة ياء با مخل ء أي أو الفيلم أو الصورة أو عالن

ان م ون ي من أو العام ق تھالطر رؤ املمكن من ان إذا خاص ان م ون ي من أو ور م ل مباح

ور  م ل املباح ان امل أو العام ق الطر ون ي   .ملن
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ض يف ذا و ن، مع ثمن مقابل ملكيتھ نقل بھ فيقصد ياء با املخل ء ال لبيع سبة ال و

شراؤه ص ل ل يمكن بحيث للبيع سلفا معد ع33 أنھ التوز سلوك أما سليم، بھ فيقصد

فراد من عدد إ ياء با مخل ء أي أو عالنات أو الرسوم أو الصور أو املحررات أو املطبوعات

تمي أو 34 غ البيع أو العرض فعل مة ر ا ذه ل جرامي شـاط ال صور حصر بأن نا ونرى ،

ا من مة ر ا ذه اعتبار أراد املشرع أن ع يدل ع بواسطةالتوز املادي ا رك يقع ال رائم

يقوم ما أو ة املكتو شياء عالنية تحقيق وسائل عد ع والتوز والبيع العرض ون ل نظرا العالنية،

ذا و العالنية، غ املادي ا رك يتحقق أن يمكن ال ال رائم ا من مة ر ا ذه عد لذلك ا، مقام

أو  حيازة أو صناعة مة جر خالف منع ول الشطر ا ام أح الواردة ياء با مخلة أشياء اد اسـت

عالنية333املادة غ املادي ا رك يتحقق أن يمكن ال   . مكرر

لم مة ر ا ذه ل املادي الركن ا م ون يت قد ال جرامي شاط ال صور أن واملالحظ

ال كما معينة بوسيلة تتحقق أن ا شأ املشرع فإنيتطلب لذلك محدد، مجال تتم أن نظره م

كمن نت، ن خدمات من أي ع يتم أن يمكن ياء با املخل ء لل ع التوز أو البيع أو العرض

ل ل فيھ سمح ل ش جتما التواصل بموقع اصة ا صفحتھ ع لقاصر إباحية صورة عرض

يق من أو الصورة، ذه ع باالطالع ا ل عالقاتمتصفح املتضمن با الفيلم يع ب نت ن ع وم

أمثلة ومن نت، ن مستخدمي أحد إ ي و لك موقعھ ع املعروض قصر ا ف شرك سية ج

يد ال ع القصر ألحد إباحية صور بإرسال اص أحد قيام نت ن ع يتم الذي ع التوز سلوك

فرا من عدد إ ي و معينةلك رابطة أو صلة ببعض م ط تر ال   . د

ي الثا ياء: الفرع با املخلة أشياء ع توز أو بيع أو عرض مة ر املعنوي   .الركن

للمادة  ي الثا الشطر ورد ملا أو333طبقا عرض مة جر فإن ات، العقو قانون من مكرر

ر  فإن لذلك عمدية، مة جر عد ياء با مخلة أشياء ع توز أو القصدبيع بتوافر يقوم املعنوي ا ك

ع توز أو بيع أو عرض بصدد بأنھ ي ا ا علم مة ر ا ذه ل ي نا ا القصد قيام تطلب و ي، نا ا

عالنات أو الرسوم أو الصور أو املحررات أو املطبوعات عرض إ إرادتھ واتجاه ياء، با مخلة أشياء

توز  أو بيعا إ أو ياء با مخل ء أي اأو   .ع

الثالث استغالل: املبحث ع الصورة ق ا ع عتداء جرائم ام أح تطبيق

نت ن ع باحية املواد   طفال

املادة  الصورة نقل أو يل أو التقاط فعل املشرع جرم الصورة ق ل 303حماية

الصورة أو ند املس أو يل ال التعامل جرم كما املشرع 35 1مكرر 303املادةمكرر أن ورغم ،

معلوماتية شبكة أي أو نت ن مجال ا ا ارت عند رائم ا ذه ع العقاب شديد ع ينص لم
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ذه اب ارت انية إم ع صراحة نص أنھ إال املعلومات، تقنية وسائل من وسيلة بأي ستعانة عند أو

رائم انت((... ا تقنية ع..))بأية التعدي صور ع لالنطباق النصوص ذه قابلية مدى وللنظر ،

التطرق ب ي ، ا ف أو قيقي ا العالم ذلك تم سواء باحية املواد م استغالل ع طفال

الصورة ق ا ع التعدي جرائم ا عل تقوم ال القانونية العناصر   .إ

ول  التقا: املطلب مة الصورةجر نقل أو يل أو   ط

املادة من ي الثا البند مة ر ا ذه ع املشرع خالل 36 مكرر 303نص من يت و ،

معنوي  وآخر مادي وركن ض مف ي قانو عنصر توافر ا لقيام تتطلب مة ر ا ذه أن النص   .ذا

ول  مة: الفرع ر ا بمحل املتعلق ض املف   :العنصر

ماي ا املادةمحل من ي الثا البند بموجب مة ر ا ذه نائية ا مكرر303ة

سمھ ي الضو متداد ذلك و سان بصورة واملقصود خاص ان م املتواجد سان  37 صورة

انت أيا مادية دعامة ع بالضوء سان ل ش قسمات رسم أو يت تث ا بأ آخرون ا عرف و ،

ا ذه ستوي متعلقةو الصورة ذه ون ت أن يجب أنھ غ متحركة، أو ثابتة ون ت أن لصورة

ر مظا من را مظ باعتباره الصورة ق ا ع التعدي فإن لذلك وتبعا خاص، ان م و و ص

إذا ما عن النظر غض وذلك اص، ا ان امل إال يتحقق أن يمكن ال اصة ا ياة ا ع عتداء

ا ذه نقلانت أو يل أو بالتقاط يقوم الذي ص ال فإن لذلك إباحية غ أم إباحية لصورة

من الثانية بالفقرة الوارد م التجر نطاق داخال فعلھ عد ال عام ان م يوجد الذي ه غ صورة

ياء 38 مكرر 303املادة با مخل وضع و و ا صاح تمثل الصورة ذه انت وإن ح ،.  

ا الصورةوإذا نقل أو يل أو التقاط يتم أن صراحة ط اش قد زائري ا املشرع ن

الفقھ إ الرجوع و اص، ا ان بامل املقصود ن يب لم أنھ إال خاص، ان م متواجد الشأن وصاحب

م حس الفعل عت حيث اص، ا ان امل فكرة تحديد موضو وم بمف أخذ قد منھ جانبا أن نجد

اداخال عل ون ي ال صوصية ا حالة إ التفات ودون ذاتھ ان امل إ بالنظر م التجر نطاق

نطاق من يخرج فإنھ العام، ان للم القانون حدده الذي للتعداد وفقا فإنھ ذلك ع ناءا و فراد،

وامل وامليادين ديقة وا الشارع مثل العامة ماكن اص صور نائية ا ماية أماا العب،

املسكن ا ومثال القانونية ماية ل تخضع ثم ومن ا بطبيع خاصة أماكن عد ف خرى ماكن

تجاه ذا الفر القضاء ام أح عض سايرت وقد الفنادق، وغرف آخر 39 .واملكتب جانب رى و

يتح خ ذا أن اص ا ان امل فكرة تحديد وم بمف يأخذ الفقھ الةمن ا إ بالنظر دد

تصبغ ال الة ا ذه و صوصية ا بحالة وإنما ان امل بطبيعة ست ل ة فالع لألفراد، صية ال

الفقيھ عرف عليھ ناءا و صوصية، ا صفة عليھ وتخلع ا بصبغ ان اصChavanneامل ا ان امل
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ون ي وال اصة ا ياة ل كإطار ستخدم الذي ان امل ذلك برضاءبأنھ إال دخولھ الغ مقدور

ومطابخ اصة، ا والسيارة الفندق وغرفة املسكن خاصا انا م عد ساس ذا وع الشأن، صاحب

ال وم باملف خذ الفر القضاء من جانب أيد وقد باملسارح، ن املمثل وغرف املطاعم

القضاء ام أح من جانب ند اس حيث اص ا ان امل وم مف إذالتحديد ما لتحديد الرضا فكرة ع

عليھ تب ي فيھ املتواجد ص ال رضا ع ان امل دخول توقف أن واعت عاما، أم خاصا ان امل ان

ان، امل استخدام معيار ع ناد س إ القضاء من آخر جانب ب ذ فيما خاصا، ان امل ذلك ون ي أن

من جانبا يخفي ان ما إذا خاصا ان امل بطبيعتھ،فاعت عاما ان امل ذا ان ولو ح اصة ا ياة ا

الفر القضاء ام أح عليھ سارت ما و     40 .و

لم املشرع أن خاص ان م املتواجد سان صورة وم ملف التحديد ذا من يت

شمل مة ر ا ذه بموجب ماية ا فنطاق قاصر أو ببالغ متعلقة ون ت أن الصورة ذه يتطلب

الصورةا ا ف تفرغ ال للدعامة محددا نوعا أو شكال ط ش لم أنھ كما ن، البالغ شمل كما لقصر

فيديو ط شر أو فوتوغرافية صورة الصورة ذه دعامة ون ت فقد لذلك نائية ا ماية ا محل

املتحركة أو الثابتة الصورة ذه دعامة ون ت قد كما ا-الفيديو-تقليدي، أو مضغوطا ادمقرصا

دعامة أي أو املواد ذه يتضمن الذي جتما التواصل موقع أو ي، و لك املوقع ستضيف الذي

ان م متواجدين م و م تمثل قصر أو ن ببالغ املتعلقة الصور ذه ون ت أن شرط أخرى، ونية الك

الثابت م صور تجسد ال باألطفال املتعلقة باحية املواد بأن ونرى مخاص، و املتحركة أو ة

ماية ا محل خاص ان م املتواجد سان صورة وم مف ا إل يمتد خاص ان م متواجدون

مة ر ا ذه   .   املقررة

ي الثا الصورة: الفرع نقل أو يل أو التقاط مة ر املادي   الركن

إ سلوك ي ا ا من يصدر أن مة ر ا ذه ل املادي الركن اكتمال يتخذيقت جرامي

عليھ املج ون ي وأن خاص، ان م متواجد ص لصورة النقل أو يل ال أو لتقاط ل ش

جرامي السلوك ذا راض   .غ

جرامي-أوال لفعل: السلوك ي ا ا باتخاذ مة ر ا ذه جرامي السلوك يتحقق

ا نقل أو ا يل أو الصورة يق التقاط لتقاط مادةفسلوك ع ص ال صورة يت تث بھ صد

لذلك املعدة الوسائل باستخدام ا و ا عل طالع ل س مما الصورة 41 خاصة، يت تث ومجرد

لذلك املخصصة املادية الدعامة ع إيجابية يئة الصورة ار إظ أما جرامي، السلوك بھ يتحقق

لذل مة، ر ل املادي الركن عناصر من عت ستطعفال لم ولو ح متحققا جرامي السلوك عت ك

ا ار إلظ ا عل الصورة يت تث تم ال املادة ة معا فنيا ي ا    42 .ا
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أو املمغنطة األقراص لذلك معدة مادة ع ص ال صورة حفظ يل بال قصد و

ا إذاع أو الحق وقت ا د مشا إلتاحة وذلك الفيديو أم 43 أشرطة الصورة، عد الذي النقل ا

إ ي ا ا تواجد ان م من ا إلرسال ص ال صورة ل تحو بھ فيقصد جرامي للسلوك الثالثة

وأفعال ات حر من يأتيھ وما لھ ش قسمات دة مشا من الغ يتمكن بحيث آخر، ان     44 .م

املادةواملالحظ نص خالل معي303من وسيلة يحدد لم املشرع أن يجبمكرر نة

املشرع ا قرر ال ماية ا نطاق ساع ا ع يدل ما و و جرامي السلوك اب ارت عند ا استخدام

املادة املشرع قول من م يف قد كما الصورة، ق اصة((..مكرر 303ل ا ياة ا بحرمة املساس

اص انتلأل تقنية أو..)) بأية التقاط أفعال إ ماية ا نطاق أيامتداد صورة نقل أو يل

خدمات من يحھ ت وما نت ن ا ف بما مستحدثة تكنولوجية وسيلة أي باستخدام تتم ص

والتطبيقات اعات خ ع تدل ما غالبا ال للتكنولوجيا مرادف التقنية فمصط رمجيات، و

املجاالت جميع واملعرفة للعلم   45 .العلمية

ي-ثانيا ا بحرمة عليھاملساس للمج اصة ا ال: اة الصياغة من اايت عتمد

املادة نص مة303املشرع جر من يجعل أن أراد املشرع أن نقلمكرر أو يل أو التقاط

ماديةالصورة، مة ي،جر ا ا لسلوك كأثر إجرامية يجة ن تحقق ضرورة املادي ما رك لقيام يتطلب

املادة نص وضوح ورغم عليھ، للمج اصة ا ياة ا بحرمة املساس الذي303تتمثل مكرر

املادة نص مع ديد1-226يتطابق ا الفر ات العقو قانون الفر 46 من والقضاء الفقھ أن إال ،

حول  ياختلف ا ا لسلوك كأثر عليھ للمج اصة ا ياة ا بحرمة املساس تحقق ضرورة مدى

استلزم املشرع بأن يرى الفر والقضاء الفقھ لدى الرا الرأي أن غ املادي، الركن قيام الكتمال

املادي الركن الكتمال عليھ للمج اصة ا ياة با مساس جرامي السلوك مباشرة ع تب ي  47 أن

محل الصور طبيعة وخاصة حدى ع قضية ل عمق ع الوقا يتفحص أن القا فع ،

الرأي ذا دعم و ال، أم اصة ا ياة با يمس التصرف ذا ان إذا ما تحديد أجل من عتداء

لقانون ية التحض مقرر 1970عمال أكد حيث اصة، ا ياة ا رمة زائية ا ماية ا وضع الذي

ل ش اصة ا ياة ا حرمة اك ان بأن صراحة آنذاك سية الفر الوطنية معية با القانونية نة ال

ن باملادت ن الواردت ن مت ر ل كة املش العناصر     48 .369و368أحد

عليھ-ثالثا املج رضاء ي:عدم ا ا يلتقط أن مة ر ا ذه ل املادي الركن لتحقق يكفي ال

ينق أو ل ونأو ي ال أن ذلك ع عالوة يجب وإنما خاص، ان م و و عليھ للمج صورة ل

تحقق دون يحول الشأن صاحب فرضاء يل ال أو النقل أو لتقاط ذا راض الشأن صاحب

املشروعة عدم صفة اصة ا ياة ا التدخل عن ل يز ونھ مة ر ل املادي تج 49 الركن ي ي ول

ب ي أثره منالرضا عيب بأي ة مشو غ مدركة حرة إرادة عن صادرا أي يحا ون ي أن
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يمحو ال الالحق فالرضا لھ مالزما أو جرامي السلوك وقوع ع سابقا الرضا ون ي وأن الرضا، عيوب

وال الرضاء محل واملوضوع ع الوقا ع يقتصر ومحددا خاصا الرضا ون ي أن يجب كما مة، ر ا

ا ايتعدا غ    50 .إ

الثالث الصورة: الفرع نقل أو يل أو التقاط مة ر املعنوي   الركن

عمدية مة جر الصورة نقل أو يل أو التقاط اعتبار حا صر زائري ا املشرع ان

عبارة استعمل املساس(( .... عندما عمد من يقوم...))ل مة ر ا ذه ل املعنوي الركن فإن لذلك ،

أوبتوا يل ال أو لتقاط سلوك يقوم أنھ ي ا ا علم أن فيجب ي، ا ا لدى ي نا ا القصد فر

علم أن يجب كما خاص ان م و عليھ املج فيھ املتواجد ان امل أن علم وأن سان، إ لصورة النقل

فإ النقل أو يل ال أو لتقاط ذا راض أنھ اعتقد فإذا عليھ، املج رضاء يعدم نا ا القصد ن

تفي   .ي

أو يل ال أو لتقاط فعل تحقيق إ ي ا ا إرادة اتجاه ي نا ا القصد يتطلب كذلك

ان م ر للتصو از ج شغيل ب وا س قام من لدى القصد يتحقق فال عليھ، املج لصورة النقل

ان امل ذا لصاحب صور التقاط ذلك ع تب ف   .خاص

ي الثا مة: املطلب الصورةجر أو ند املس أو يل ال   التعامل

املادة املقررة ماية ل واستكماال اصة ا ياة ا حماية ع نص303تأكيدا مكرر

املادة التعامل 51 1مكرر 303املشرع م تجر أوع االصور عل املتحصل الوثائق أو يالت ال

املادة جرائم إحدى اب ارت أومكرر 303من بالتقاط للغ اصة ا ياة ا حرمة اك ان أن ذلك ،

ستطالع، وحب الفضول ملجرد الغالب يحدث ال خاصة أماكن اص صور يل أو نقل

التعامل أو ستغالل ذلك تحقق و ا، واستغالل املواد ذه من ستفادة ورائھ من دف ال ون ي وإنما

أو ح الر عن سعيا عليھإما املج از اب أو ديد ال ا استعمال      52 .ملجرد

ول  الصورة: الفرع أو ند املس أو يل ال التعامل مة ر املادي   الركن

ستخدام    أو شر ال أو حتفاظ سلوك ي ا ا بقيام مة ر ا ذه ل املادي الركن يتحقق

بن عليھ صول ا تم يل أو ند مس أو املادةلصورة ا حدد ال املجرمة فعال أحد ع 303اءا

  .مكرر 

جرامي-أوال إعالم:السلوك وفعل حتفاظ فعل جرامي السلوك صور املشرع حصر

إبقاء مة ر ا ذه حتفاظ سلوك قصد و ستخدام، فعل و الغ بإعالم السماح أو

للغ  صورة ع حيازتھ ص أنال املشرع لدى ستوي و ، الغ ذا يخص ند مس أو يل أو
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لدى ستوي كما ه غ ساب ا يحتفظ أو سابھ ند املس أو يل ال أو بالصورة ي ا ا يحتفظ

يقوم من بصورة محتفظا عت لذلك دعامة، أية وع وسيلة بأي يتم أن حتفاظ تحقق املشرع

إبا صورة أو فيلما عبإبقاء أو ي و لك ده بر أو اسبھ الصلب القرص لألطفال حية

استعمال دون يحول أنھ ذلك وقائيا دورا حتفاظ م ولتجر تخصھ، تقليدية أو ونية الك دعامة أية

الصورة أو ند املس أو يل بال الغ إعالم    53 .أو

ت مة ر ا ذه الغ إعالم سلوك يقصد نما الصورةب فحوى ع طالع من الغ ن مك

ند املس أو يل ال ون 54 أو ي وقد طالع من الناس من محدود غ عدد ن تمك ذلك ستوي و

أن طاملا خدمات، من وماتوفره نت ن ا ف بما تصاالت أو عالم وسائل من وسيلة أي ع ذلك

أو  لذلك، محددة وسيلة ن ع لم اصاملشرع من محدود عدد أو واحد ص إطالع يتم - أن

الغ املشرع-من قول من ستفاد ما و و مة، ر ا ذه وم مف واسعا مدلوال عالم لفكرة أن ذلك

املادة من و الغ((...  1مكرر 303الفقرة أو ور م ا متناول توضع بأن سمح أو   ...)).وضع

بإع بالسماح قصد بإعالمو يقوم من إ ا صور انت أيا واملساعدة العون تقديم الغ الم

عالم ذا ع ساعد من اعت املشرع أن الحظ و ند، املس أو يل ال أو الصورة بفحوى الغ

ولعل ك، شر مجرد اعتباره يمكن ان حيث نائية ا مة املسا العامة للقواعد خالفا مة ر ل فاعال

اصةذل ا ياة ا ق ل أوسع حماية إضفاء املشرع رغبة ز ي   .ك

أو يل ال أو الصورة استعمال مة ر ا ذه مجال بھ فيقصد ستخدام سلوك أما

ما غرض لتحقيق ند حالة 55 املس من ند املس أو يل ال أو الصورة ي ا ا بھ يخرج سلوك و ف ،

ح و التعامل مجال إ ون فاالستعمالالس خاصا أو عاما ون ي أن ستعمال ذا ستوي و تجاج،

يتوافر ال الذي و اص ا ستعمال نما ب شارا، ان ك عالم بوسائل يقع الذي ذلك و العام

إدعاء إلثبات القضاء أمام يل ب حتجاج ومثالھ العالنية، من الواسع املقدار ذا    56 .لھ

لمواملالحظ مة ر ا ذه ل املادي الركن ا م ون يت قد ال جرامي شاط ال صور أن

محدد، مجال تتم أن نظره م ال كما معينة قة بطر أو بوسيلة تتحقق أن ا شأ املشرع يتطلب

يل ال أو للصورة ستخدام فعل أو ، الغ بإعالم السماح أو إعالم فعل أو حتفاظ فإن لذلك

املعلوماتل تقنية وسائل من وسيلة بأي أو نت ن ع يتم أن يمكن ند   .لمس

جرامي-ثانيا السلوك للمادة:محل أو1مكرر 303وفقا عالم أو حتفاظ سلوك فإن

يجب ستخدام أو عالم يل عليھ س صول ا تم يل، أو ند مس أو صورة ع ينصب أن

املج فعال املادةبإحدى ا عل املنصوص الصورة303رمة التعامل مة جر قيام فإن لذلك مكرر

ع صول ا عد و الصورة، يل أو نقل أو التقاط مة جر اب ارت يتطلب ند املس أو يل ال أو
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يل، ال أو الصورة التعامل تحقق انية إم تصور يمكن املشروع، غ ق الطر ذا الصورة ذه

رى  املادةو ا عل املنصوص فعال بأحد الصورة أو يل ال ع صول ا اط اش أن 303الفقھ

ذلك اص، ا ديث وا الصورة ق ل نائية ا ماية ا نطاق من يضيق أن شأنھ من مكرر،

معاق غ للغ اصة ا ياة ا بحرمة املتعلقة الصورة التعامل اعتبار إ يؤدي تمأنھ إذا عليھ ب

فعل خروج إ يؤدي كما الصورة، نقل أو يل أو التقاط مة جر غ أخرى بطرق عليھ صول ا

ذا لكن صورة لھ ل أو تلتقط بأن ص ال ا ف ير ال الة ا م التجر نطاق من ي ا ا

ا الغ وإعالم ا شر أو الصورة استعمال للغ بھ يخول لم    57 .الرضا

ي الثا الصورة: الفرع أو يل ال التعامل مة ر املعنوي   : الركن

القصد و ا ف املتطلب والقصد ي، نا ا القصد من مة ر ا ذه ل املعنوي الركن ون يت

أن فيجب ا، إحدا إ إرادتھ واتجاه مة ر ل القانونية بالعناصر ي ا ا علم ع يقوم الذي العام

ع ي ا ا منعلم بأن علم أن يجب كما الصورة، أو يل ال ع صول ا مصدر مشروعية دم

أو  ستخدام إ يؤدي أن أفعال من بھ يقوم ما الغشأن إعالم أو أوحتفاظ ور م ا أو

أو عالم أو حتفاظ سلوك اتخاذ إ ي ا ا إرادة تتجھ أن يجب كذلك بالصورة، م بإعالم السماح

منال حق املعنوي الركن قيام عدم إ القول ذا ؤدي و للصورة، ستخدام أو باإلعالم سماح

الغ طرف من استخدامھ أو بھ الغ إعالم ذلك ع وترتب فقده ثم الصورة أو يل ال ع   .حصل

ع الرا ستغالل: املبحث من لألطفال ات العقو قانون ا يوفر ال ماية ا قصور

نتا ن ع باحية   ملواد

املادة  ام أح أن ن السابق ن املبحث لنا ن املتعلقة333تب ات العقو قانون من مكرر

ن املادت ام وأح ياء، با املخلة شياء التعامل و303بجرائم م1مكرر 303مكرر بتجر املتعلقة

تطبي ال إش أي تث ال الصورة، ق ا ع نت،التعدي ن ع املرتكبة عتداءات ع ا ق

املواد ا تجرم ال نت ن ع املرتكبة بالسلوكيات حاطة إ يمتد ا نطاق فإن مكرر333لذلك

و303و ذه1مكرر 303مكرر بموجب املقررة ماية ا ذه أن غ إباحية، مواد ا محل ان إذا

للقص افية ال ماية ا توفر ال غيابالنصوص ب س نت، ن ع باحية املواد م استغالل من ر

رائم ا ذه ام أح ا توفر ال ماية ا ولضعف رائم، ا ذه ام أح ضمن بالقصر خاصة حماية

املواد ام أح أن كما باحية املواد م استغالل من و333لألطفال و303مكرر ال1مكرر 303مكرر

طفال ماية مجالتمتد اصل ا التطور بفعل املستحدثة جرامية السلوكيات صور عض من

تصال و عالم   .تكنولوجيا
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ول  املخلة: املطلب شياء التعامل جرائم ام أح ضمن بالقصر خاصة حماية غياب

الصورة ق ا ع عتداء وجرائم ياء   با

املنصو    والعقاب م التجر ام أح من باملادةيت ا عل املتعلقة333ص ع ق من مكرر

مخلة أشياء ع توز أو بيع أو عرض وفعل ياء، با مخلة أشياء اد است أو حيازة أو صناعة بفعل

يقصد املشرع أن ياء، ابا ورا أيةمن رائم ا ذه ام أح تتضمن لم لذلك العام ياء ا حماية

فالتعامل  بالقصر، خاصة جنائية يتھحماية ان سواء عليھ عاقب ياء با املخلة شياء

ان إذا مة ر ا ذه ع العقاب شديد ع ينص لم املشرع أن كما بالغا، أو قاصرا صا

قاصرا ياء با املخلة شياء ذه محتوى ان أو قاصرا، ياء با املخلة شياء ذه معھ املتعامل

مخلة أوضاع رون يظ قصرا ياءأو   .با

باملادة ا عل املنصوص والعقاب م التجر ام أح إ بالرجوع فإنھ و303كذلك 303مكرر

ا1مكرر  أ أيضا أو يت التقاط مة جر ستوي ف بالقصر، خاصة جنائية حماية أية تتضمن لم

أن الصورة أو ند املس أو يل ال التعامل مة جر وكذلك الصورة نقل أو ونيل ي

ن مت ر ا ن ات املتعلقة العقاب ام أح فإن كذلك قاصر، ص أو ببالغ متعلقا الصورة محتوى

الرشد سن يبلغ لم قاصرا ا ي ان إذا للعقاب شديد أي تتضمن   .ال

ل ش ال فعال م لتجر للطفل خاصة نصوص إقرار تقت للقصر نائية ا ماية وا

أو  عليھ اعتداء أو اخطرا ف عليھ املج ون ي عندما ا عل املنصوص رائم ا ع العقاب شديد

إ الدو املستوى ع أو الوطنية عات شر ال نطاق سواء ديثة ا ات تجا تحرص حيث قاصرا،

ي والبد الذ وضعفھ الطفل ة خ قلة أن ذلك ا، فعالي ادة وز ا دائر بتوسيع ماية ا ذه تدعيم

ل إس البعض ب ذ و مة، ر ل ية ون ي أن ه غ من أك جعلھ و عليھ مة ر ا اب ارت

صية حماية ف مزدوجة، طبيعة ذات عليھ املج للطفل نائية ا ماية ا وظيفة بأن إ القول

ا حالة ن ب التوازن عيد ماية ا ذه و ا، ل يتعرض ال املتعددة ديدات ال من الطفل لضعفتح

ع تحافظ جماعية حماية أخرى ناحية ومن ي ا ا ا يتمتع ال والقوة القاصر ا م ي عا ال

فئات جانب من لالستغالل ا غ من أك تتعرض أن املحتمل من اجتماعية كفئة عموما طفال

أخرى    58 . اجتماعية

ي الثا أو: املطلب صناعة م تجر ا يوفر ال ماية ا أشياءضعف اد است أو حيازة

ياء با   مخلة

املادة ام أح أن شياء333رغم التعامل بجرائم املتعلقة ات العقو قانون من مكرر

توفر ال ا أ إال نت، ن ع املرتكبة عتداءات ع ا تطبيق ال إش أي تث ال ياء با املخلة
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م استغالل من لألطفال افية ال ماية مةا جر ا توفر ال ماية با علق ما خاصة باحية املواد

توافر ضرورة املعنوي ا رك قيام املشرع ط اش ال ياء، با مخلة أشياء اد است أو حيازة أو صناعة

ي ا ا غاية ون ت أن اص ا القصد ذا تطلب و العام، القصد جانب إ خاص قصد

صناعتھ امن لصق أو ا تأج أو ا ع توز أو ا تجار ياء با املخلة لألشياء اده است أو حيازتھ أو

ستعمال لغاية ياء با املخلة شياء اد است أو صناعة أو حيازة انت إذا أما ا، ل معرض إقامة أو

ن ا القصد لتخلف يقوم ال مة ر ا ذه ل املعنوي الركن فإن مثال يدفعال ما و و اص، ا ي ا

ذه بموجب املقررة نائية ا ماية ا نطاق من يضيق اص ا القصد اط اش بأن القول إ

املواد صناعة أو حيازة فعل خروج املعنوي الركن اص ا القصد اط اش ع تب و مة، ر ا

املادة توفره الذي م التجر نطاق عن لألطفال ل333باحية إذا أومكرر ا تجار بقصد يكن م

تم أو نت ن ا ف بما املعلومات تقنية وسائل بمختلف باالستعانة ذلك ان سواء ا عرض أو ا ع توز

ما و و لألطفال، باحية للمواد نتاج أو يازة ا سلوك ا يتحقق تقليدية بوسائل باالستعانة ذلك

ات تجا ديثة ا ات تجا مع يتوافق نتاجال و يازة ا م تجر ضرورة إ تدعو ال ديثة ا

املواد ذه ل نتاج أو يازة ا مجرد لھ ش ملا نظرا تجار، أو العرض أو ع التوز نية عن النظر غض

باحية املواد دة ومشا حيازة ن ب رابط وجود ديثة ا الدراسات ت أثب حيث القصر، ع خطر من

ن  و وتداوللألطفال شر ب سمح ال الدول من العديد أت لذا طفال، ع ا عتداء

سية ا غض املواد لألطفال باحية املواد وحيازة إنتاج تجرم عات شر سن إ ا، ال أش بمختلف

ع ا عتداء حاالت من د ا ذلك مية أل تجار أو العرض أو ع التوز قصد عن النظر

العامليةال ا سوق أصبحت ال الصناعة اتھ جماح كبح ع ساعد أن شأنھ من ذلك أن كما قصر،

الدوالرات، بمليارات فإنتقدر لذلك ا عل الطلب يقوي لألطفال باحية املواد حيازة أن شك فال

الن غض الفعل ذا م تجر و لألطفال باحية املواد إنتاج لكبح الفعالة قصد،الوسيلة أي عن ظر

الواقعة ا تمر ال السلسلة حلقات من حلقة ل السلوك عن مستحقة نائية ا زاءات ا وجعل

يازة ا إ نتاج الذي، 59 من ي العما املشرع نجد التطور ذا ل املواكبة ية العر عات شر ال ومن

بما لألطفال باحية املواد التعامل أساليب مختلف باحيةجرم املواد وحيازة إنتاج ذلك

املادة قصد أي عن النظر غض املعلومات14لألطفال تقنية جرائم افحة م قانون كما 60  من ،

املادة نص أفرد الذي ي مارا ع شر ال ديد18نجد ا املعلومات تقنية جرائم افحة م قانون ، 61 من

باحية للمواد العمدية يازة ا م تقنيةلتجر وسائل إحدى أو ي معلوما نظام باستخدام لألطفال

قصد أي عن النظر غض وذلك    62 .املعلومات

الثالث الصورة: املطلب ق ا ع عتداء م تجر ا يوفر ال ماية ا   ضعف

ول  الصورة: الفرع نقل أو يل أو التقاط مة جر ا توفر ال ماية ا   ضعف
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املادة   أن تث303رغم ال الصورة نقل أو يل أو التقاط مة بجر املتعلقة ع ق من مكرر

لألطفال افية حماية توفر ال ا أ إال نت، ن ع املرتكبة عتداءات ع ا تطبيق ال إش أي

عناصر ضمن تتطلب الصورة نقل أو يل أو التقاط مة فجر باحية، املواد م استغالل من

خاص،ال ان م و و ص ل ا التقاط تم عتداء محل الصورة ون ت أن ا عل تقوم ال م تجر

ذا ؤدي و م التجر عناصر أحد النتفاء تقوم ال مة ر ا فإن عام ان م و و لھ ملتقطة انت فإذا

كأن عام، ان م تواجده عند التقاطھ تم الذي للطفل با ر التصو بأن القول ملتقطاإ ون ي

عت التذكرة، ثمن يدفع من ل ل فيھ للدخول سمح للدعارة محل أو لي بمل تواجده عند

باملادة املحدد م التجر مجال عن   .مكرر 303خارجا

صاحب ون ي ال أن الصورة نقل أو يل أو التقاط مة ر املادي الركن يتطلب كذلك

النقالشأن أو لتقاط ذا الركنلراض تحقق دون يحول الشأن صاحب فرضاء يل، ال أو

ستفيد عمره من عشر الثالثة يبلغ لم الذي التمي عديم القاصر بأن القول ذا ع تب و املادي،

أو بالتقاط راضيا يكن لم أو راضيا ان سواء الصورة ق ل مة ر ا اتھ ا توفر ال ماية ا من

ر  تصو يل أو برضائھنقل عتد ال أنھ ذلك خاص، ان م و و لھ يرإبا ذاعندما

إرادتھلتقاط فإن الرشد سن يبلغ ولم التمي سن بلغ الذي املم القاصر أما النقل، أو يل ال أو

ان م تواجده عند لھ إبا ر تصو نقل أو يل أو بالتقاط رضائھ فإن لذلك قانونا ا عتد

مايةخاص ا من بذلك ستفيد وال الصورة نقل أو يل أو التقاط مة ر املادي الركن سقط

املادة نص ا يوفر قدراتھ303ال وضعف القاصر ة خ لقلة استغالل من ذلك شوب ما رغم مكرر،

باح املواد استغاللھ عند بھ عتد ال القاصر رضا أن نا ديث ا الفقھ رى و نية، سواءالذ ية

سن يبلغ لم الذي املم الطفل أن من الرغم فع ، التمي عديم أو الرشد سن يبلغ لم ا مم ان

من ل ش أي ع للموافقة ل مؤ غ أنھ إال سية، ا العالقات إقامة ة حر القانون يمنحھ الرشد

بما ا ستغالل ال املوادأش استغاللھ و  63 باحيةذلك سارت، الذي الن نفس و

ختياري  ول وتو ال ام أح طفال عليھ واستغالل طفال بيع شأن الطفل حقوق باتفاقية ق امل

من الطفل حماية ام أح تم لم حيث زائر، ا عليھ صادقت الذي باحية املواد و البغاء

املادة ا عل املنصوص باحية املواد عديماستغاللھ الطفل ن ب ول وتو ال من والثالثة الثانية

املواد استغاللھ من ماية ا عشر الثامنة يبلغ لم طفل ل بحق وأقرت ، املم والطفل التمي

ستغالل ذا رضائھ عن النظر غض   .باحية

من طفال حماية زائري ا املشرع من توفيقا أك الفر املشرع ان أووقد التقاط

املادة من و الفقرة صراحة نص حيث م، ل إباحية صور نقل أو قانون23-227يل من

تمثيل أو لصورة انت وسيلة بأية يتم نقل أو يل أو التقاط ل م تجر ع ديد ا ات العقو
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الن غض و التمي عديم أو ا مم القاصر ان سواء ، إبا وضع تمثللقاصر الصورة ون عن ظر

خاص أو عام ان م   .القاصر

ي الثا أو: الفرع ند املس أو يل ال التعامل مة جر ا توفر ال ماية ا ضعف

  الصورة

املادة   نص قابلية أو1مكرر 303رغم ند املس أو يل ال التعامل مة بجر املتعلقة

بالصور  حتفاظ أفعال ع لالنطباق الالصورة ا الغ بإعالم السماح أو إعالم أو ا استخدام أو ة

باحية املواد التعامل حاالت ل إ يمتد ال مة ر ا ذه نطاق أن إال نت، ن ع ترتكب

التعامل محل الصورة ون ت أن مة ر ا ذه ل املادي الركن قيام ط اش املشرع أن ذلك لألطفال،

ب ا عل صول ا املادةتم ا عل املنصوص فعال من303أحد حد و يضيق الشرط ذا ف مكرر،

اصة ا ياة ا بحرمة املتعلقة الصور التعامل اعتبار إ يؤدي أنھ ذلك نائية، ا ماية ا نطاق

مة جر غ أخرى بطرق الصور ذه ع صول ا ا ف يتم ال الة ا عليھ معاقب غ للغ

الرشدالتقاط سن يبلغ لم الذي املم القاصر ير أن ذلك ومثال الصورة، نقل أو يل أو

مة ر املادي الركن بموجبھ تفي ي الذي الرضاء ذا ف لھ، إباحية صورة نقل أو يل أو بالتقاط

خارج القاصر ذا ل باحية الصورة ذه التعامل من يجعل الصورة، نقل أو يل أو االتقاط

املادة شملھ الذي م التجر نطاق التعامل1مكرر 303عن مة ر املادي الركن عناصر أحد النتفاء ،

عن ا عل صول ا تم التعامل محل الصورة ون ت أن يتطلب الذي الصورة أو ند املس أو يل ال

ا ع أيضا القول ذا نطبق و الصورة، أو يل أو التقاط مة جر اب ارت ق باطر ر لتصو

عام ان م تواجده عند لھ يلتقط الذي   .للطفل

املادة نص أيضا غض1مكرر 303واملالحظ بالصورة لالحتفاظ ما تجر تضمنت ا أ

املواد حيازة من لألطفال حماية وفرت قد بذلك ون وت العرض أو تجار أو ع التوز قصد عن النظر

امللتق م املتعلقة تمباحية ا املحتفظ الصورة ون ت أن اط اش أن إال خاص، ان م طة

ذه نطاق من أيضا يضيق الصورة نقل أو يل أو التقاط مة جر اب ارت ق طر عن ا عل صول ا

متعلقا ون ي الذي بالصورة حتفاظ ذلك م التجر مجال من يخرج أنھ ذلك نائية، ا ماية ا

بطرق  عليھ صول ا تم الصورةبصورة أو يل أو التقاط مة جر غ   .   أخرى

ع الرا باحية: املطلب للمواد يل الت أو طالع فعل إ م التجر ام أح امتداد عدم

قيقية ا غ باحية املواد وإ   لألطفال
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املواد ام أح ا ف بما زائري ا ع شر ال ام أح توفر و303ال 333و1مكرر 303مكرر

باحيةمك للمواد يل الت أو طالع أفعال ة مواج لألطفال حماية أية ات العقو قانون من رر

القول  إ ديثة ا ية الفق ات تجا ب تذ حيث   لألطفال،

افية بصورة تتحقق أن يمكن ال باحية املواد ستغالل من طفال حماية بأن

طالع مجرد م تجر دون من الطفلوفعالة ع عتداء أن ذلك لألطفال، باحية للمواد يل الت أو

بأنھ يرى ديث ا فالفقھ باألطفال، اصة ا باحية املواد ذه ع طالع أو يل ت تم لما يتجدد

ل ع م التجر نصوص اشتمال الضروري من أصبح تصال و عالم تكنولوجيا عصر حلول مع

يتم ال ال حيازةش ا خالل من يمكن ال الوسائل ل و لألطفال باحية املواد مع التعامل ا بموج

يل الت أو املواد ذه ع نت ن ع متعمد ل ش طالع مجرد ذلك بما لألطفال، باحية املواد

أوجبت وقد ونية، لك الوسائط إحدى ع أو اسب ا از ج ع ا ل تفاقيةالعمدي

املادة من و الفقرة املعلوماتية مة ر ا افحة مل ية ذه09ور طراف الدول ع

املذكرة ت ي و ي، معلوما نظام ع لألطفال إباحية بمواد الغ د تزو أو ود ال سلوك م تجر تفاقية

بأن لالتفاقية ية ب" التفس ي الغ د تزو أو ود ال الفعمصط صول ا واقعة شمل ل يمتد أن

الشبكة من بيانات ع املح اسب ا حصول أو البيانات يل ت ق طر عن طفولية إباحية مادة ع

سية ي 64 "الرئ السلوفا ع شر وال الفنلندي ع شر ال التطور ذا ل املواكبة ديثة ا عات شر ال ومن

التصفح مجرد م تجر ما ام أح تضمنت عنحيث النظر غض لألطفال املستغلة باحية للمواقع

الصور  ذه املادة 65 تحميل من عة الرا الفقرة الفر املشرع جرم كذلك قانون227-23، من

بدفع ي ا ا فعل الفقرة نفس أيضا وجرم لألطفال، باحية الصور ع طالع اعتياد ات العقو

أية من لالستفادة ما أومبلغ لألطفال إباحية صورا ور م ا تصرف تحت تضع ط ا ع خدمات

دمات ا ذه من ستفادة تمت إذا ما عن النظر غض وذلك لقصر، إبا تمثيل   66 .أية

باحية املواد م استغالل من طفال حماية بأن القول إ ديثة ا ات تجا ب وتذ

تج إ ماية ا ام أح امتداد بھتقت أخذت ما و و قيقية، ا غ باحية الصور التعامل م ر

ام طفالأح واستغالل طفال بيع شأن الطفل حقوق باتفاقية ق امل ختياري ول وتو ال

املادة من ج الفقرة عرفت ن ح باحية، املواد و ا02البغاء بأ لألطفال باحية أي(( املواد ر تصو

أو..طفل حقيقية ممارسة اةيمارس حةباملحا صر سية ج شطة تجاه..))أ نفس بت وذ ،

املادة من الثانية الفقرة نصت ال املعلوماتية مة ر ا افحة مل ية ور املقصود09تفاقية بأن

لألطفال باحية مرئية(( باملواد قة بطر تمثل اباحية مادة ل حدثص -ب... -أ: شمل كأنھ يبدو

ج ج سلوك ح-يقوم صر ج سلوك يقوم حدثا تمثل حقيقية املذكرة))صورة ش و ،

أن إ املعلوماتية مة ر ا افحة مل ية ور لالتفاقية ية الثانية" التفس الفقرة من ج و ب البندان
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ق09للمادة أنھ من الرغم ع السلوك، ضد ماية ا تقديم إ إدفان بالضرورة يؤدي ال د

أن يمكن ونھ باملرة، حقيقي طفل ثمة ون ي ال قد بل باحية باملادة املمثل للطفل ضرر إحداث

جزءا السلوك ذا ل ش ذلك و فعال ذه مة املسا إ طفال اجتذاب أو يع ل ستخدم

لألطفال ئة الس املعاملة تمتدح أو ع ثقافة     67 "من

املوادومن م استغالل من طفال حماية مجال التطور ذا سايرت ال عات شر ال

املادة نص الذي الفر املشرع نجد مة23-227باحية جر نطاق أن ع ات العقو قانون من

شمل لألطفال باحية الصور جانبالتعامل لقاصرإ إبا تمثيل أي طفال كذلك 68 صور ،

الفقرة ي مارا املشرع ديد01املادةمن14نص ا املعلومات تقنية جرائم افحة م قانون من

شمل لألحداث باحية املواد نطاق أن ا(( ع غ أو رسومات أو يالت أو صور أفعال...أي أو

أو حقيقية سية اةج باملحا أو اضية تمت...))دثاف ماية ا يجعل ما و و ال، باحية املواد إ د

حقيقي غ قاصرا كقاصر-تمثل يبدو بالغ تم-ص ال لقصر قيقية ا غ باحية املواد وكذلك

املعلومات تقنية باستخدام ا   .تركي

  :خاتمة

التالية النتائج ستخلص فإننا طرحھ سبق ما خالل   :من

ع-1 شر ال ام أح تتضمن يال نا أا زائري منا طفال بحماية خاصة ام أح ية

ا ف العالم أو الواق العالم ستغالل ذلك تم سواء باحية املواد م   . استغالل

ن-2 املادت ام أح تطبيق و303يمكن ق1مكرر 303مكرر ا ع التعدي م بتجر املتعلقة

املادة و التعام333الصورة، م بتجر املتعلقة صورمكرر عض ع ياء، با املخلة شياء ل

نت ن ع لألطفال باحية املواد   التعامل

نت ن ع املرتكبة فعال ع ا تطبيق من يمنع ما تتضمن ال ا ام أح أن   . حيث

املواد-3 ام أح توفر و303ال لألطفال333و  1مكرر 303مكرر خاصة حماية أية مكرر

قلة هترا غ من أك جعلھ و عليھ رائم ا اب ارت ل س الذي ي، والبد الذ وضعفھ الطفل ة خ

لألطفال نائية ا ماية ا مقتضيات مع يتوافق ال ما و و مة، ر ل ية ون ي   .أن

املادة-4 عليھ املنصوص ياء با املخلة شياء اد واست وحيازة إنتاج م تجر يوفر 333ال

بمكرر  س م، املتعلقة باحية للمواد يازة وا نتاج سلوك من لألطفال افية ال ماية ا

جعل و نائية، ا ماية ا نطاق من يضيق الذي ا ع توز أو ا عرض أو املواد ذه تجار قصد اط اش
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الوارد م التجر نطاق عن خارجا ال ستعمال لغرض نتاج أو يازة ا مجرد 333باملادةمن

  .مكرر 

باملادة-5 الواردة ماية ا نقل303قصور أو يل أو التقاط مة بجر املتعلقة مكرر

التقاط من طفال حماية عن   الصورة

مساسا ل ش ال ال أو عام ان م م تواجد عند م تمثل ال م صور نقل أو يل أو

يوف ال النص ذا أن كما اصة، ا م حيا سنبألفة يبلغ ولم التمي سن بلغ الذي للطفل ماية ا ر

عتد ال ديثة ا ات تجا أن حيث لھ، إباحية صور نقل أو يل أو بالتقاط راضيا ان إذا الرشد

سية ا العالقات إقامة ة بحر لھ القانون اف اع رغم باحية املواد استغاللھ عند القاصر   . برضا

ال-6 ماية ا باملادةقصور أو1مكرر 303واردة يل ال التعامل مة بجر املتعلقة

بإعالم السماح أو إعالم أو احتفاظ أو استخدام ل من لألطفال ماية ا توف عن الصورة أو ند املس

أو التقاط مة جر اب ارت ع ا عل متحصل املواد ذه تكن لم إذا م، متعلقة إباحية بمواد الغ

أو الصورةيل   .نقل

باحية-7 للمواد نت ن ع العمدي يل الت فعل وكذلك العمدي طالع فعل يخرج

باملواد الوارد م التجر نطاق من و303لألطفال أن333و  1مكرر 303مكرر رغم ع، ق من مكرر

للمواد  العمدي يل والت العمدي طالع م تجر ضرورة إ تدعو ديثة ا ات لألطفال،تجا باحية

باألطفال، اصة ا باحية املواد ذه ع طالع أو يل ت تم لما يتجدد الطفل ع عتداء ون ل

العقاب من فالت من فعال ذه ملرتك سمح ما و   .و

ا يوفر ال ماية ا بمستوى الر املوادوألجل م استغالل من لألطفال املشرع

ع يباحية بما نو نت   : ن

استغالل-1 مستقلة صورة و صراحة عاقب و تجرم جديدة قانونية ام أح سن ضرورة

نت ن ا ف بما انت وسيلة بأية باحية املواد   .طفال

ل_ 2 إ ام ح ذه ضمن لألطفال باحية املواد وم مف امتداد أووجوب حقيقي ر تصو

با أو ا قاصراف طفل فيھ ك ش سيا ج شاطا أو لقاصر سية ج أعضاء ر يظ اة   .ملحا

قاصر-3 ل إ باحية املواد م استغالل من لألطفال نائية ا ماية ا امتداد وجوب

التمي عديم أو ا مم ان سواء ي القانو الرشد سن يبلغ   .لم
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ع-4 والتوز نتاج ألفعال ح الصر م التجر للموادضرورة العمدية يازة وا والعرض

أي عن النظر غض وذلك املواد، ذه ل العمدي يل والت العمدي طالع عن فضال لألطفال باحية

  . قصد

مع-5 ناسب ت باحية املواد طفال استغالل مة جر ع مغلظة ات عقو إفراد

باألطفال اصة ا نائية ا ماية ا   .مستوى

ال-6 نتشديد ن ا ف بما ديثة ا املعلومات تقنية وسائل ستخدم من ل ع عقاب

باحية املواد طفال استغالل مة جر اب ارت   . عند
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1  A/61/229باولو سیرجیو بنھیرو، الخبیر المستقل المعني بإجراء دراسة لألمم  ، تقریر مقدم من السید

، إلى الدورة الحادیة والستون 60/231المتحدة بشأن العنف ضد األطفال المقدم عمال بقرار الجمعیة العامة 
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 )).أي شيء مخل بالحیاء
 .581قھوجي، المرجع السابق، صعلي عبد القادر ال 33
 .117طارق سرور، المرجع السابق، ص 34
بموجب  1مكرر 303مكرر و 303استحدث المشرع جرائم التعدي على الحق في الصورة في المواد  35

 .، المعدل والمتمم لقانون العقوبات2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم 
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