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 أهداف اإلرشادات والقانون النموذجي:أواًل: 
 فمختل من األطفال حماية النموذجي بهدف هذه اإلرشادات العامة والقانون وضع تم -1

 والخاص العام المستويين على واالستغالل المعاملة وإساءة واإليذاء اإلهمال أشكال
المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي التي قد يتعرضون لها من خالل الشبكة 

 :خالل من وذلك وسائل تكنولوجية أو الكترونية أخرى
 والدولة. والمجتمع واألسر الوالدين مسؤوليات تحديد (أ

 اإلهمال اءعلى األطفال سو  التي تقع والتجاوزات التصرفات مختلف توضيح وتجريم (ب
 .أو االستغالل أو اإليذاء المعاملة إساءة وأ

 والنفسية الطبية المساعدات ذلك في بما الضحايا لألطفال المناسبة الخدمات توفير (ج
  .ويضوالتع التدخل ووسائل اجتماعًيا ودمجهم تأهيلهم إعادة وتدابير والقانونية

 مطالبون المجتمع أفراد جميع فإن النموذجي القانونو  هذه اإلرشادات العامة لتفعيل -2
 في يسيرئ هدف بمثابة الحماية تلك تكون أن وينبغي األطفال، حماية في بالمشاركة

لمجال فتح ا ينبغي كما  واإلدارية، والقضائية والتشريعية الحكومية اإلجراءات جميع
 لقطاعا تشجيعباإلضافة إلى  لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة،

 قواعدو  للشركات المجتمعية المسؤولية قواعد بتطوير الحماية تلك دعم على الخاص
 عتبارهاا في، األطفال حماية إلى تهدف التي ،الجهود جميعتضع  مع مراعاة أن السلوك،
 ئة األطفال،تنش في وفوائدها اإلنترنت وخصوًصا الحديثة للتقنيات المتزايدة األهمية

  استغاللهم. في استخدامها إمكانية وفي ذات الوقت
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 أمور عامة:ثانياً:  -
نموذجي هو أمر في غاية األهمية، ألنه يمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم ن وجود قانون إ -

 معظمل للحدود العابرة الطبيعة إلى بالنظر وفعال متكامل بشكل1الكترونيًا  المسيئة لألطفال
 المنطقة لدو  في متماثلة للمكافحة قانونية أنظمة لوجود الالزم األساس يضع كما  ،الجرائم تلك
 الدولي القضائي التعاون إجراءات ويسهل ناحية، من ويحكمها الحماية نطاق يوسع بما

 لدوليةا الطبيعة إلى بالنظر أخرى ناحية من نمطي وغير سريع بشكل األدلة تبادل وإجراءات
 .أدلتها تالشي وسهولة للجريمة

ي ضوء فوتعديله في كل دولة دراسة الوضع القانوني القائم بشكل دقيق  الوضع األمثل يتطلب -
 المشروع المقترح والعناصر المحيطة به.

نظرًا لألهمية القصوى للموضوع والحاجة إلى التعامل معه بكل جدية وسرعة فقد يكون من  -
المالئم إقرار القانون الجديد بحالته لوضع المنظومة المتكاملة المطلوبة وتحريك سياسة مواجهة 

يني وهو ما تسمح به أحكام النظام القانوني الالت تلك الجرائم على أن يتم تعديل ما يلزم تباعا  
 منطقة.في معظم األنظمة القانونية في ال اتباعهالمتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الذي يتم 

 
 استراتيجية شاملة:ثالثاً: 

 استراتيجية شاملة تشمل العديد من النقاط: ضمنالقانون النموذجي يجب أن يأتي  -

                                                           

 املصطلح املستخدم واملعرف يف القانون االسرتشادي هو اجلرمية اإللكرتونية وميكن لكل دولة استخدام املصطلح املناسب لنظامها القانوين1 
 .مثل جرائم الفضاء االفرتاضي أو الفضاء السيرباين أو جرائم تقنية املعلومات
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ة سيئالمتكاملة لمكافحة الجرائم الم األسمى من المنظومة القانونيةإدراك أن الهدف  -1
 هو:لألطفال الكترونياً، 

حرمان و  ،تحقيق أكبر قدر ممكن من الردع وصواًل إلى تجفيف ينابيع الجريمة (أ
 ،بالمساهمة أو التساهل أو التجاهل أو الدعمسواء مرتكبيها وكل من يتورط فيها 

 بل وعقابهم على نحو جازم ،ولوجيةمن أي ميزة أو قدرة مالية أو تقنية أو تكن
 .ورادع

فسي أو تقليل أي ضرر مادي أو نأو بحد أدنى ومنع  ،حماية المجني عليهم (ب
 يمكن أن يقع عليهم. ،معنوي

 وجميع المتعاونين معهم. ،المجرمينضبط  (ج
 ،باحثين عنها عسيرة جداً جعل مهمة أي من زبائن المواد المسيئة لألطفال وال (د

ومحفوفة بالعديد من  الرادع والعقاب المتكامل والدقيق ومحاطة بالتجريم
بل إتيان أي فعل أو تصرف يتضمن اإلساءة مرة ق المخاطر، لجعلهم يفكرون ألف

 لألطفال من قريب أو بعيد.
ية واجبة الجنائ واإلجراءات ،تجريم والعقابضع أساس قانوني متكامل يتضمن عناصر الو  -2

تكامل م بشكل ،والتعاون الدولي والجهات المختلفة، والتزامات مزودي الخدمة ،اإلتباع
 .ألنه يتعامل مع جريمة غير نمطية لها أبعاد دولية ،غير نمطيو 

توفير البرامج التقنية التي تفيد أجهزة انفاذ القانون في تحليل عناصر الجريمة والكشف  -3
 من األطفال، والوصول إلى مرتكبيها.عن الجريمة وضحاياها 

وضع برامج تدريبية متخصصة لعناصر إنفاذ القانون من شرطة ونيابة عامة، والجهات  -4
 التي تستعين بها عناصر إنفاذ القانون لتقديم الخبرة الفنية المطلوبة.
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 دلة الخاصة بالجرائم المسيئةاألنماط و األتدريب عناصر النيابة العامة والقضاة على  -5
 ، كل بحسب اختصاصه، وبما يخدم دوره الموكل إليه قانوناً.ألطفال الكترونياً ل

إنشاء شرطة ونيابة ودوائر قضائية متخصصة في هذا النوع من الجرائم، وذلك بهدف  -6
تركيز الخبرات ووضع تلك الجرائم في نطاق سلطات محددة، بما يوفر الوقت والجهد 

ر مع القضايا من قبل عناصر مؤهلة وملمة بعناصفي التحقيقات، ويضمن أن يتم التعامل 
 وطبيعة تلك الجرائم.

ذات  لتوحيد أو تناغم المنظومة القانونيةنموذجية السعي إلى وضع آليات دولية وإقليمية  -7
 . العالقة

لومات ي تعمل على تبادل المعتاالنضمام إلى المنظمات والتجمعات الدولية واإلقليمية ال -8
 معها بشكل فوري ومباشر.واألدلة والتعامل 

الدولي في مجاالت تبادل المعلومات و  االقليمي وضع أنظمة وبرامج وآليات للتعاون   -9
حدة و ، بما في ذلك إنشاء وجمع األدلة والتحفظ عليها وضبط المتهمين وتسليمهم

متخصصة للتنسيق بين الجهات الشرطية والقضائية وغيرها من الجهات، فيما يخص 
 ي لمكافحة الجريمة المعلوماتية.التعاون الدول

تدريب وتأهيل مزودي الخدمة بشأن التزاماتهم المتوقعة بموجب القانون، بما في ذلك  -10
 تطوير ووضع سياسات وإجراءات لمزودي الخدمة.

وضع وتوفير وإتاحة برامج وآليات تقنية تسمح لألطفال بالتنبه إلى األطراف أو البرامج  -11
م أو اإلساءة إليهم، واإلبالغ عنها، وحظرها من االستخدام، التي قد تؤدي إلى استغالله

لالزمة تخاذ اإلجراءات اوتنبيه المستخدمين اآلخرين، وتنبيه الشركات مزودة الخدمة ال
وتقديم جميع المعلومات والشهادات  ،باإلضافة إلى ابالغ األجهزة المختصةلوقفها، 
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التي تتيح لها تجميع األدلة وتوقيف المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية بأدلة  
 كافية إلدانتهم.

تحقيق الردع المتكامل من خالل آليات إلغاء البرامج والمواقع والمواد المسيئة، لحرمان  -12
ثار يل ومنع أي آمن جريمتهم، وتقلالمجرمين من تحقيق أي استفادة مالية أو معنوية 

وعائالتهم، وضبط المجرمين، وجعل جميع األطراف  ألطفال المجني عليهمسيئة على ا
 التي يمكن أن تتصل بالجريمة في وضع غير مريح وطارد ألي ممارسات مسيئة لألطفال.

والمخاطر التي يمكن أن  عن الجرائم المسيئة لألطفال وضع برامج توعية لألطفال -13
ية التعامل معها وكيف ،تعرضوا لها على الشبكة المعلوماتية وعبر وسائل تقنية المعلوماتي

على مستوى األسرة والمدرسة بما يشمل اإلبالغ الفوري عنها سواء لمزودي الخدمة 
ما يلزم، كل في مجاله، نحو حجب المواد المسيئة  التخاذولجهات إنفاذ القانون، 

 وتحديد هوية الجاني وضبطه.
وكيفية التعامل  الكترونياً، عن الجرائم المسيئة لألطفال والمربين وضع برامج توعيه لآلباء -14

 .معها
ياً ونفسيًا وطب معنوياً ماديًا و وأسرهم وضع برامج لمساعدة األطفال المجني عليهم  -15

 وقانونياً.
ريسها في وتد ،مخاطرها والتنبيه إلىاعداد مواد تتضمن االستخدام اآلمن للتكنولوجيا  -16

 المدارس.
يتعين على الدول رصد الموازنات المالية والموارد البشرية الالزمة لتنفيذ وتفعيل  -17

 اإلرشادات العامة والقانون النموذجي.
 تمعيةالمج المسؤولية قواعد بتطوير حماية األطفال دعم على الخاص القطاع تشجيع -18

 السلوك. وقواعد للشركات
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وغير ات وبناء القدر  البحث والتدريباشراك كيانات المجتمع المدني في توفير برامج  -19
 من المبادرات. ذلك

مراعاة مسؤوليتها المهنية من خالل مدونة الشرف اإلعالمي وسائل اإلعالم يتعين على  -20
اصة لألطفال وبخ بث أو إعادة نشر أي مواد مسيئةومدونات السلوك، بعدم االنزالق إلى 

 محرضة على العنف واالرهابتلك التي تكون ذات صفة 
تنسيق أنشطة البحث والتدريب وتوفير المساعدة التقنية كجزء من المنهجية الوقائية  -21

لضمان حماية األطفال من جميع أشكال اإلهمال واإليذاء وإساءة المعاملة واالستغالل، 
 .ةالقضايا وفهمها ومعالجة أسبابها الجذري وينبغي أن تخلق تلك األنشطة وعًيا بهذه

 رعاية دماتخ ومقدمي األجهزة والسلطات المختصة في الدولة، بين البّناء الحوار تفعيل -22
 ملينوالعا المعلمين ذلك في بما) المجال في والخبراء والمؤسسات البحثية الطفل

ني، المد المجتمع وممثلي ،(الطفل رعاية عن المسؤولين واألشخاص الطبي بالمجال
ى الطفل عل حماية قضية حول ومقدمي خدمات اإلنترنت ووسائل تقنية المعلومات،

 .اإلنترنت
التشجيع على إنشاء الخطوط الساخنة لتلقي التبليغات التي تتعلق بأي نوع من أنواع  -23

 التعدي على األطفال
المدارس، كؤسسات التي تتعامل معهم  الماألطفال في على المشرفين تدريب وتأهيل  -24

ليكونوا مستعدين ومؤهلين للتعامل مع مختلف أنماط الجريمة، وإعداد األطفال للتعامل 
 معها.
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 عناصر القانون النموذجي:رابعاً: 

ين النصوص بجميع العناصر القانونية في النظام القانوني القائم،  واستيعابيتعين الوقوف بدقة  -
عال ممارسة عملهم بشكل مناسب وف إنفاذ القانونعناصر سنى لتالقانونية المختلفة، حتى ي

 .وسليم
يقدم القانون النموذجي تغطية شاملة لجميع العناصر المطلوب تغطيتها من الناحية يجب أن  -

القانونية، وهي التعاريف والتجريم والعقوبات ثم اإلجراءات وجمع األدلة ثم التزامات أجهزة 
م التعاون القضائي والقانوني الدولي وأخيراً األحكام ي الخدمة ثمزودالدولة والجهات األخرى و 

 العامة.
يرجع األمر لكل دولة في تحديد مدى مالءمة تطبيق كل أو بعض تلك النصوص، وما إذا كانت  -

 تلك النصوص أو القدر الذي تضمينسترغب في إصدار قانون مستقل برمته للموضوع أو 
 ينقصها في القوانين ذات الصلة. 

ن لتجارة اإللكترونية، وقانو : قانون ااالعتبارالتي يجب أخذها في  ن ذات الصلةمن القواني -
وقانون  ،امالت اإللكترونية، وقانون التوقيع اإللكتروني، وقانون األرشيف اإللكترونيالمع

االتصاالت، وقانون مكافحة الجنائية، وقانون الطفل، وقانون  اإلجراءاتوقانون  ،العقوبات
 وغسل األموال. اإلرهابتمويل 

ون وأي في كل دولة، بحيث يكون القان واالجتماعيةيتعين مراعاة الظروف والمالبسات الثقافية  -
 عنها. غريباً إجراءات ذات صلة، عنصراً متكامالً مع العناصر المحيطة، وليس جسماً 

 للقانون النموذجي المقترح فيما يلي: العناصر األساسيةيمكن تلخيص  -
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 :الموضوعية )التجريم والعقاب(الجوانب  -
هيل لشرحها وتس االستخداميتعين وضع تعاريف محددة للمصطلحات الغامضة ومتكررة  -1

كة تقنية المعلومات والبيانات والمعلومات اإللكترونية والشب :، وبخاصةاستخدامها وتطبيقها
معلوماتي والبرنامج المعلوماتي ومعالجة المعلومات وبيانات المرور النظام الالمعلوماتية و 

ل الجنسي واالستغالالجريمة اإللكترونية و الموقع اإللكتروني و والمحرر اإللكتروني الرسمي 
االلتقاط وبطاقة التعامل اإللكتروني والجهة المختصة ومزود الخدمة ومعلومات و واالختراق 

 .المشترك
عليها  الدولية التي وقعت االتفاقياتطفل في حكم هذا القانون بدقة مع مراعاة تعريف ال -2

مور ، واأل، وبخاصة النصوص الدستوريةات الصلةدولة، والنصوص القانونية األخرى ذال
 اتفاقية من 1 المادة نص ، وبوجه خاص يتعين مراعاةالمحيطة والدينية واالجتماعيةالثقافية 

 هدفهايست التي الدول الغالبية العظمى من عليها صدقت والتي 1989 لسنة الطفل حقوق
 الثامنة يتجاوز لم إنسان كل  الطفل يعنى.. ) أنه على نصها جرى والتي النموذجي القانون
 ..(عشرة

 غير من القانون، ألنه بهذا الواردة الجرائم من أياً  في عليه المجني الطفل برضاء يعتد ال -3
 أو بشأنها تعاونه أو عليه تقع التي بالجريمة الطفل رضا ُيستخدم أن الجائز، أو المقبول
 القانون، ذاه أحكام بموجب عليها المعاقب الجرائم في العقوبة من عفاءلإل ،عنها تغاضيه

كما ال يجب أن ُيسمح باالعتذار بالجهل بسن الطفل من قبل   .منها التخفيف حتى أو
 الجاني.
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يتعين مراعاة أن تكون نصوص وأحكام القانون الذي يوضع خصيصاً لمكافحة المواد المسيئة  -4
اعتبار أن بالسارية في الدولة،  القانونية، متناغمة ومتكاملة مع األحكام الكترونياً لألطفال 

ن يتم النص ولذلك فإنه يتعين أالقانون الجديد يأتي مكمالً للنظام القانوني القائم وداعماً له، 
بوضوح على أن يُعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالعقوبات 

بات أو أي قانون العقو مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها ، المنصوص عليها فيه
   آخر. عقابي قانون

، ونياً الكتر من أجل التأكد من تكامل اإلطار القانوني لمكافحة الجرائم المسيئة لألطفال  -5
وعدم وجود أي فراغ تشريعي أو ثغرات قانونية ينفذ منها المجرمون، يجب النص على أن 

يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام مسيئاً لألطفال عاقب كل من ارتكب فعالً يُ 
ية أو األنظمة المعلوماتية أو المواقع اإللكترونية أو بإحدى وسائل تقنية الشبكة المعلومات

ال فعل يسيء لألطفبما مؤداه أن أي  .المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة
يكون معاقبًا عليه من أي قانون قائم لو تم بوسيلة غير الكترونية يقع كذلك تحت طائلة 

 قانون يف الواردة األحكام تطبق أن المقرر من ، وذلك ألنهالكترونيةالعقاب لو تم بوسيلة 
 في نص به يرد لم فيما النافذة الدولية واالتفاقيات الخاصة الجنائية والتشريعات العقوبات

  النموذجي. القانون
رح القانون في غير األحوال المصاإلجراءات المنصوص عليها في  كل من أفشى سرية  معاقبة -6

وذلك بالنظر إلى أهمية التعامل السريع مع الجريمة لضبط مرتكبيها نظرًا ألن  .بها قانوناً 
من المجني عليهم أو أسرهم أو أجهزة الدولة أو  اتخاذهاإفشاء سرية اإلجراءات التي يتم 

الجهات المعنية وعناصر إنفاذ القوانين قد يؤدي إلى تنبيه المجرمين أو المتعاملين على تلك 
مواد المحظورة إلى أن هناك محاوالت لتتبعهم وبالتالي يمنحهم فرصة حذف األدلة ال



 

Page 13 of 60 
 

 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

والعناصر التي تربط المجرمين بالجريمة، وربما إلى التمادي بتهديد المجني عليهم أو 
  أسرهم.

 في منع الجرائم المسيئة واالتصاالتي خدمة اإلنترنت مزودتجاهل الدور المحوري ل عدم -7
مجني للألطفال )من خالل برامج تتيح رصد تلك الجرائم ومنعها من المشاهدة وبرامج تتيح ل

ببيانات  فاظاالحتعن تلك الجرائم( وتعقب مرتكبيها )من خالل  عليهم وغيرهم اإلبالغ فوراً 
نية( والمساعدة نو االتصاالت ومحتوياتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها بالطرق القا

اتهم أو اجبي الخدمة الذين ال يلتزموا بو مزودبأي طريقة أخرى، ولذلك يجب أن يتم عقاب 
بغرامة مالية كبيرة، تحقق الردع المطلوب، باإلضافة إلى  م القانونيرتكبوا مخالفات ألحكا

ر يأي تدابير موجعة أخرى قبلهم مثل سحب ترخيصهم أو منعهم من العمل لمدة معينة وغ
 .والتدابير ذلك من البدائل

إنه فألن طبيعة الجرائم اإللكترونية ضد األطفال تتداخل فيها كيانات معنوية وشركات،  نظراً  -8
المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي المسؤول مباشرة عن الجريمة، يتعين، باإلضافة إلى 

كب تُرتشخص الطبيعي و يتبعه الأن يكون هناك عقوبة مباشرة على الشخص المعنوي الذي 
من أجل و  الجريمةلتحقيق الردع الكامل لكل المتسببين في  .الجريمة باسمه أو لحسابه

تشجيع تلك الكيانات المعنية على وضع آليات داخلية قوية للرقابة على سلوك التابعين 
الالزمة  يبيةلتدر والها، والتأكد من عدم مخالفتهم ألحكام القانون، وتقديم البرامج التوعوية 

 .بشكل منتظم لهم
يعاقب من يشترك بطريق االتفاق أو مة متكاملة للتجريم، يجب أن و وضع منظ إطارفي  -9

ون، القاننحة معاقب عليها بموجب أحكام التحريض أو المساعدة في ارتكاب جناية أو ج
رسالة ردعية واضحة بأن المساعدة على ، إلرسال العقوبات المقررة للفاعل األصلي بذات

ارتكاب الجرائم المسيئة لألطفال ستكون عقوبتها جسيمة، وأن الذي يساعد أو يحرض أو 
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المجرم  سيواجه بنفس العقوبة التي ستوقع علىبأي وسيلة أو صورة يتفق مع المجرم األصلي 
 األصلي.

فإن  ترونياً الك لمسيئة لألطفالله نفسه ارتكاب الجرائم ا تسولمن أجل تحذير وردع كل من  -10
ا عليه من شرع في ارتكاب أو جناية أو جنحة معاقباً المجرمين يجب أن يعلموا أن كل 

وز بالحبس مدة ال تجاستوقع عليه عقوبة مشددة، وعادة ما تكون القانون بموجب أحكام 
 نصف الحد األقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

ارتكبها  القانون إذام المعاقب عليها بموجب أحكام مقررة للجرائتضاعف العقوبة اليجب أن  -11
صالحياته وسلطاته في ذلك أو كان أحد أولياء أمر  أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغالً 

 وذلك ألن هؤالء األشخاص يُفترض فيهم أن ين رعايته.لالطفل أو األوصياء عليه أو المتو 
هم ماية األطفال من الجرائم المسيئة لهم وليس تعريضيؤدوا واجباتهم الطبيعية والمهنية لح

 ذاإكما يجب أن ُتضاعف العقوبة كذلك  ظة.ثم فإن عقوباتهم يجب أن تكون مغل لها، ومن
 كابهاارت سهل أو ارتكبها من كان  إذا أو تهديد أو إكراه وسائل الطفل مع الجاني استعمل

 له من أو تربيته أو مالحظته عن المسئول أو عليه الوصاية أو الوالية له من أو والديه أحد
  يف الطفل يكون من جميع لتغطية وذلك. ذكرهم تقدم من عند خادماً  كان  أو عليه سلطة

. وفضاًل على ذلك يتعين مضاعفة العقوبة إذا كان الطفل المجني عليه من ذوي كنفهم
 اإلعاقة.

ين تتضمن استخدام برامج تقنية خاصة ومكلفة، فإنه يتع اإللكترونيةالجرائم  معظمنظراً ألن  -12
ال، في جميع األحو على المحكمة  بالنص على أنه يجبالردع العقابي،  منظومةاستكمال 
 القانون، بمصادرة األجهزة أو البرامجن العقوبات المنصوص عليها في ع فضالً أن تقضي 

وال القانون أو األمصوص عليها في من الجرائم المنأو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي 
المتحصلة منها، كما يحكم بإغالق المحل أو حجب الموقع اإللكتروني الذي ارتكبت فيه 
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 وبذلك يتم توجيه ضربة موجعة للمجرمين وكل أو بواسطته تلك الجرائم، بحسب األحوال.
 حرموتعن أو تسهل جرائمهم،  الكيانات المعنوية التي يمكن أن تتساهل أو تتغاضي

المجرمين وكل من يرتبط بهم من تحقيق أي عوائد مالية أو مزايا من ارتكابهم للجريمة أو 
 بها. االتصال

حماية األطفال ومنع الجرائم وضبط مرتكبيها إذا  هومة القانونية و الهدف األهم في المنظ -13
ت قوبان العيعفى ممن أن  لم يتيسر منعها، وفي سبيل تحقيق ذلك فال يوجد ما يمنع

القانون، كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات المختصة بأية المنصوص عليها في 
معلومات عن الجريمة وعن األشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل 

قوبة، أن تقضي بوقف تنفيذ العالسلطة بلمحكمة اوفي ذات السياق يتم منح وقوع الضرر. 
 إلى ضبط باقي الجناة. السلطات المختصة، طالما أنه يؤدي غ بعد علمإذا حصل اإلبال

 نأ للقانون النموذجي بالمخالفة لالستغالل تعرض طفل أي حق التأكيد على أنه من -14
 لتعويضا على هذا يشتمل أن ويجب به، لحقت التي األضرار مقابل تعويض على يحصل

 :يلي مما لكل المناسب
 .النفسي األذى أو البدنية اإلصابة عن الناجمة المعنوية األضرار (أ 

 .المادية ب( األضرار
 أو لطبيا العالج ، مثلالقانون هذا النتهاك نظًرا الطفل يتكبدها قد أخرى تكاليف ج( أي
 -أهيلالت إعادة أو األجل طويل العالج ذلك في بما- النفسي الطب أو النفسي أو البدني

 تغيير السكن. أو القانونية الخدمات أو
 مطالبات ذإنفا في المباشر الحق القانون لهذا وفًقا حقوقه انتهكت الذي للطفل يكون د(

  .اإلدارية أو المدنية أو الجنائية االجراءات في التعويض
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وفي إطار المنظومة المتكاملة للتجريم، يتعين النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية، وال  -15
 التقادم. لقواعد الكامل، التعويض في الطفل حق

من األهمية بمكان أن يكون قانون مكافحة الجرائم المسيئة لألطفال قانون اطاري بقدر  -16
 اإلمكان، وذلك لسبيين رئيسيين:

اد وانماط التي تتطور بشكل سريع جداً بما يفتح أبع اإللكترونيةالطبيعة الخاصة للوسائط  (أ
 جديدة. تجريمية

أو إدخال أي تعديالت عليه في معظم الوقت والجهد الذي يستلزمه اصدار القانون  (ب
رعة مة القانونية من سو يمكن المنظ تتبع تلك الجرائم وال يؤخربما  القانونيةاألنظمة 

 التعامل معها.
ر أن ولة، فإنه من حسن التقديوالدستورية في كل د القانونيةولذلك ومع مراعاة األوضاع 

ع التفاصيل تترك جميفي أحكام القانون بينما العامة  القواعد األصلية والمبادئ يُنص على
الذي ير المختص لوز التقنية ل واآللياتبالمعايير  المتعلقةمة لتنفيذه وبخاصة تلك الالز 

 .زمة لتنفيذ أحكام القانونالقرارات الالمنح السلطة إلصدار يُ 
 :عين وضع نصوص تجريمية متعددة، بهدفيت -17

ؤدي أو ثغرة يمكن أن تي فراغ تشريعي حدث أاألفعال الممكنة، حتى ال ي جميع ةتغطي (أ
 إلى هروب المجرمين من المساءلة، 

جريمة كان الر أمصاغة بدقة وأحكام لتغطية جميع  أن تكون يتعينكما أن هذه النصوص  (ب
 .بشكل واضح

، سريعاً  يمالعلالتطور ن يتجاوزها أعدم الدخول في أي تفاصيل تكنولوجية يمكن  مراعاة (ج
أي وسيلة إلكترونية أو تكنولوجية  أن يشمل التجريم استخدام ومن ثم فمن األفضل

 أخرى، وذلك لتمتد الحماية على كافة أشكال التطور الجائزة في ارتكاب الجريمة
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 تجريم:ن بشكل أساسي يتعي  -18
كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمدا، دون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر  (أ

خاصة لاالشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور، 
 بطفل.

في أنشطة موجهة ضد سالمة  اً كل من أنشأ أو أدار موقعا لجماعة أو تنظيم منخرط (ب
ماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل االتصال األطفال على الشبكة المعلو 

بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج ألفكارها، أو تمويلها، أو نشر  
كيفية تصنيع أو إعداد أو تجهيز أو بث المواد أو األعمال التي تشكل انتهاكاً لسالمة 

 عمال.واأل تلك المواداألطفال أو أي أداة تستخدم في 
كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل  (ج

ث أو نشر بأي وسيلة تلك تقنية المعلومات، لنشر أخبار أو مواد أو أعمال، أو روج أو ب
و المواد أو األعمال، بقصد تعريض سالمة الطفل أو أمنه الجسدي أو النفسي األخبار أ
 للخطر.

عن طفل بواسطة وسائل تقنية أو محتوى ضار بالطفل تج مادة إباحية كل من أن (د
المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو االستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو 

 أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات.
، ويمكن أن يتم ذلك ولو  عن طفلأو محتوى ضار بالطفل كل من حاز مادة إباحية  (ه

كانت المادة لمن يبدو طفالً وذلك ألن المادة قد اجتذبت الزبائن بمظنة أن موضوعها 
طفل وبالتالي فإن ترك المواقع التي تستخدم مواد اباحية لمن يتجاوز عمرهم السن الذي 

 .خدده القانون سيفتح باب لهروب المجرمين من المساءلة
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كل من تعدى على خصوصية الطفل أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيالت صوتية أو  (و
مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة للطفل أو ألسرته، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على 
الطفل بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية 

 المعلومات.
تية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو كل من استخدم الشبكة المعلوما (ز

 ابتزاز طفل أو ولي أمره لحمله على القيام بعمل أو االمتناع عنه.
استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية كل من  (ح

 لشخص طبيعي أو معنوي.
ئل تقنية المعلومات من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وساكل من  (ط

االستيالء لنفسه أو لغيره على معلومات أو بيانات خاصة بطفل أو بأسرته، بالخداع أو 
 صفة غير صحيحة. باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال

للبيانات والمعلومات  تدمير أو إفساد أو محو أو إلغاء أو تعديل ارتكب أيكل من  (ي
 اإللكترونية الخاصة أو المتعلقة بطفل.

 :كل من ارتكب فعالً من األفعال التالية (ك
 رّوج، أللعاب أوشّجع،  أو، سّهل عرض، أو أدار موقعاً الكترونياً، أو أو تملك  -

  .من وسائل تقنية المعلومات وسيلة بأية أو الشبكة المعلوماتيةلطفل على  القمار
 وسيلة بأية أو الشبكة المعلوماتيةعلى  األطفال مستهدفاً  الكحول باع أو روج -

  .من وسائل تقنية المعلومات
 على المخدرة، الموادإنتاج،  طرق عرض أو شرح أوباع أو عرض للبيع،  أو روج -

  .من وسائل تقنية المعلومات وسيلة بأية أو الشبكة المعلوماتيةعلى  طفل
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ب أو ترهياستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في  -
الحروب والمنازعات واإلرهاب أو الترويج أو التدريب لمثل استعمال الطفل في 

 بتلك األفعال سواء باستخدام أي مواد لها صفة دينية أو غيرها.
 :أن تشمل نفيما يتعلق بالعقوبة، فإنها يتعي -19

، األمر الذي يؤذي المجرمين المالية وكذلك الغراماتالعقوبات المقيدة للحرية   (أ
رمهم لهم ارتكاب جرائمهم، ويح التي تتيح لهم أو تسهل الكياناتويوجعهم هم وجميع 

 في تلك الجرائم. االنغماسمن أي ميزة مالية أو معنوية من 
 توقيع عقوبة مالية خاصة بالشخص المعنوي ذاته باإلضافة إلى القائمين عليه. (ب
 مصادرة أي مواد أو أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة. (ج
 التكميلية مثل: ضافة إلى عدد من العقوباتباإل (د

 إخضاع الجاني لبرامج عالج نفسي وتأهيلي. -
وضع الجاني مدة معينة تحت الرقابة الشرطية المتخصصة مدة معينة عقب  -

 اإلفراج عنه.
حظر تولي الجاني ألنواع معينة من الوظائف واألعمال مثل دور الحضانة أو دور  -

 .، حتى ولو رد إليه اعتبارهاليتامىرعاية 

 

 اإلجرائية:الجوانب  -
في أغلب قوانين اإلجراءات الجنائية في المنطقة يوجد قدر معقول من  -1

ولة المقبلة وشروط األدلة ة الالزمة لتعقب الجناة وجمع األداإلجراءات الجنائي
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تطبق األحكام الواردة قانون اإلجراءات  أن المقرر من فإنه ثم ومن ،أمام المحاكم
 النموذجي. القانون فيالجنائية فيما لم يرد به نص 

 ستلزمهاين الجانب اإلجرائي يكفي لتغطيته إكمال كافة النقاط التي ومن ثم فإ -2
وزمان  عليه سواء بسبب مادته أو مكان الحصولطبيعة الدليل اإللكتروني وكيفية 

  :ةوجوده، مثل األحكام التالي
/ قاضي التحقيق )أو غيرهما من الجهات القضائية  نيابة العامةمنح ال (أ

خاص تفتيش األشسلطة أو من تندبه من مأموري الضباط القضائي  المختصة(
 واألماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة.

ويجب أن يكون أمر التفتيش مسببًا ومحددًا، ويجوز تجديده أكثر من مرة  (ب
 ما دامت مبررات هذا اإلجراء قائمة.

فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة،  (ج
اضي / ق يتعين على مأموري الضباط القضائي عرضها على النيابة العامة

 شأنها.ما يلزم ب المختصة( التخاذالتحقيق )أو غيرهما من الجهات القضائية 
أو  لمعلوماتال يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية ا (د

أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع اإللكترونية أو البيانات 
 بمعنى أن مجرد كون والمعلومات اإللكترونية بسبب طبيعة ذلك الدليل.

 الدليل الكترونياً ال يقلل من قيمته القانونية.
و أال يجوز استبعاد أي من األدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة  (ه

جهات التحقيق من دول أخرى، لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول 
معنى أن ب عليها قد تم وفقًا لإلجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.
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مجرد كون الدليل قد تم التحصل عليه من نظام قانوني أجنبي ال يقلل من 
 قيمته القانونية.

الفوري ألية بيانات أو معلومات  للنيابة العامة أن تأمر بالجمع والتسجيل (و
إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المحتوى التي تراها الزمة لمصلحة 

 التحقيقات.
للنيابة العامة أن تأمر كل ذي صلة بتسليم األجهزة أو األدوات أو الوسائل  (ز

أو البيانات أو المعلومات اإللكترونية أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى 
 الصلة بموضوع الجريمة أو ما يفيد في كشف الحقيقة. ذات

للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على األجهزة أو األدوات أو الوسائل  (ح
 المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

على الجهة المختصة اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على  (ط
ألنظمة المعلوماتية أو األجهزة أو األدوات أو وسائل تقنية المعلومات، أو ا

البيانات أو المعلومات اإللكترونية محل التحفظ لحين صدور قرار من 
 الجهات القضائية المعنية بشأنها.

فيما عدا االلتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، ال يجوز االستناد  (ي
لتي ا إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها لالمتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق

 تطلب وفقاً ألحكام هذا القانون.

 
 التزامات مزودي الخدمة: -
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يُعتبر مزود خدمة اإلنترنت من أهم أركان مكافحة الجرائم الموجهة ضد سالمة األطفال، سواء  -
 من خالل:
o   فال من الجرائم المسيئة لألط والحجب ذاتيًا في مقام الجانب الوقائيالترقب والرصد

 ، الكترونياً 
o  ا.الجرائم بعد ارتكابها أو اكتشافه مرتكبيلة وتعقب مجال التحفظ على األدأو في 

ي الخدمة، وفقاً مزودلذلك فإن هناك مجموعة معينة من االلتزامات البد من أن يلتزم بها  -
 لإلجراءات القانونية المقررة، وهي:

اتخاذ جميع اإلجراءات التقنية واإلدارية لمراقبة وترصد ورصد وتعقب أي مواد تشكل انتهاكاً  -1
لمتعاملين وتنبيه وتحذير السالمة األطفال أو إساءة إليهم بأي صورة من الصور، وحجبها على الفور، 

ن تعقب موإخطار الجهة المختصة بجميع المعلومات المتوفرة لتتمكن بما فيهم األطفال وأسرهم، 
 الجاني.   

تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات الالزمة التي  -2
ات / قاضي التحقيق )أو غيرهما من الجه تساعد في كشف الحقيقة بناء على أمر من النيابة العامة

 (.القضائية المختصة
لمعلوماتية، بناء على األوامر الصادرة إليه من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجب روابط الشبكة ا -3

 الجهات القضائية.
 االحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة. -4
بيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى التحفظ المؤقت والعاجل على  -5

 المحاكمة.و لمدى تسعين يوما قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق 
التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جميع أو تسجيل المعلومات والبيانات اإللكترونية وبيانات  -6

 المرور بناء على األوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية.



 

Page 23 of 60 
 

 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

التي يتم وضعها على كاهل مزودي  وااللتزاماتنظرًا ألن القانون يتطلب العديد من الواجبات  -7
 جميع مزودي الخدمة واإلنترنت، فإنه يكون من المالئم النص على إلزام االتصاالتخدمات 

مع السماح  ،القانونا هذ بأحكام االلتزامباريخ العمل به القائمين في ت المخاطبين بأحكام القانون
أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرفق، خالل ستة أشهر من تاريخ العمل  )تصحيح( لهم بتوفيق
اجات وذلك تحسباً ألي ح للوزير المختص في حالة الضرورة مد هذه المهلة لمدة أخرىبه، ويجوز 

بالطبع ما  وذلك القانونيةة فالخدمة في وضع المخال مزودي تجعلقد مبررة ة فعملية وظروف مختل
 .لم يثبت أن مزود الخدمة متقاعس عن االلتزام بما أماله عليه القانون

 

 والمؤسسات: التزامات األجهزة والكيانات -
ناك دور مهم هالكترونياً فإنه طفال المسيئة لأل الجرائماستكمال حلقات المواجهة ضد  إطارفي  -

، سواء كانت جزءاً من الحكومة أو من القطاع ومحوري للكيانات واألجهزة والهيئات والشركات
التي تتعامل على بيانات األطفال أو موضوعاتهم أو حياتهم الخاصة، سواء في مرحلة  الخاص،

 الوقاية من الجريمة أو مرحلة تعقب وضبط مرتكبيها.
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التي تباشر نشاطاً خاصاً يجب أن  -

بالتعاون  ،ودور الحضانة والمراكز التعليمية لها أو متصالً بالطفل، بما في ذلك األندية والمدارس
 بما يلي: مع كيانات المجتمع المدني،

اتخاذ التدابير األمنية الوقائية الالزمة لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها اإللكترونية وشبكاتها  -1
معها، أو يكونون  ونالمعلوماتية والبيانات والمعلومات اإللكترونية الخاصة بها، واألطفال الذي يتعامل

 موضوعاً لها.
 نها.عسرهم حظر أي محتوى مسيء لألطفال. وسرعة اإلبالغ أعليهم و  للمجنيتوفير برامج تتيح  -2
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ن مسؤواًل عن تقديم المعلومات الالزمة لفهم عناصر المكافحة خط ساخن محدد يكو إنشاء  -3
 .، وإجابة أي تساؤالت أو استفساراتبها ومكافحتها وااللتزام

إبالغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون فور اكتشافها أو  سرعة -4
اكتشاف أي محاولة لاللتقاط أو االعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة 

 بجميع المعلومات الالزمة لكشف الحقيقة.
( يوما وتزويد الجهة 120تقل عن )االحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشترك لمدة ال  -5

 المختصة بتلك البيانات.
 التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها. -6

وضع برامج توعية لجميع القطاعات المعنية ليؤدي جميع المعنيين أدوارهم بشكل دقيق ومتكامل  -7
 بما في ذلك األطفال واسرهم والمشرفين عليهم والمتعاملين معهم ومزودي الخدمة.

 

 التعاون الدولي: -
افحة ن مكمن المحسوم أن الجرائم اإللكترونية بشكل عام هي جرائم عابرة للحدود ومن ثم فإ -

يحتاج إلى إيالء عناية خاصة لتنظيم التعاون الدولي سواء في مجال  تلك الجرائم بشكل متكامل
 :وبخاصة ما يلي، أو ضبط وتسليم المجرمين المتبادلة المساعدة القانونيةو دلة أجمع األ

لمعاملة أو وفقًا لمبدأ االثنائية أو متعددة األطراف النافذة  االتفاقاتتقررها  التيإطار القواعد  -1
 بالمثل.

 الحصول على أدلة من األشخاص أو أخذ أقوالهم. -2
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المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة  -3
 تقديم األدلة أو المساعدة في التحقيقات. من أجل

 تسليم األوراق القضائية. -4
 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. -5
 التحفظ العاجل على البيانات والمعلومات اإللكترونية ومعلومات المشترك. -6
 الجمع والتسجيل الفوري لبيانات المرور. -7
 معاينة األشياء واألماكن وأنظمة المعلومات. -8
 واألشياء المثبتة للتهمة وتقارير الخبراء. توفير المعلومات -9

 مصادرة الموجودات. -10
أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة بما ال يتعارض مع القوانين المعمول بها في  -11

 الدولة.

تنفذ طلبات اتخاذ تدابير التحقيق وفقا للقواعد اإلجرائية المعمول بها في الدولة وذلك ما لم  -
األجنبية المختصة اتباع إجراءات معينة ال تتعارض مع تلك القواعد. ويجوز أن  تطلب الجهة

 يحضر تنفيذ التدابير موظف عام تفوضه الجهة األجنبية المختصة.
 الطلبات خشية تالشي الدليل.ات السرعة في تنفيذ مراعاة أقصى درج يتعين -
والوسائل المستخدمة المنصوص يسري أمر المصادرة على األجهزة وأنظمة المعلومات والبرامج  -

 عليها في أحكام المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون والموجودة على أراضي الدولة.
يجوز للجهة المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف فيما يتعلق  -

يق أكثر بهدف تشكيل فرق تحقبالمسائل موضوع التحقيقات أو اإلجراءات في دولة واحدة أو 
 مشتركة وإجراء تحقيقات مشتركة.
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لمشتركة افي حالة عدم وجود أية اتفاقيات أو ترتيبات من هذا النوع يجوز إجراء التحقيقات  -
 . على حدةتبعا لكل حالة 

للجهة المختصة من تلقاء ذاتها إرسال المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار جمع  -
التحقيق، وترى أنه قد يفيد الجهات المختصة في دولة أخرى، وذلك بعد االستدالالت و 

 الحصول على إقرار بالحفاظ على سرية المعلومات من الجهة المتلقية.
تشجيع آليات التواصل بين األجهزة المعنية بشأن مكافحة الجرائم من خالل وجود مرجعية  -

وتبادل  ،اً الكتروني لألطفالالمسيئة يق الكامل لعناصر مكافحة الجرائم سوطنية تتولى التن
 .المعلومات

بما يتيح  ،القانون إنفاذالدخول في شراكات دولية لجميع عناصر السلطات المختصة وسلطات  -
وتبادل األدلة،  ،الرتكابهاسرعة التنبيه والتحذير المتبادل بظهور جرائم جديدة أو أنماط متطورة 

الالزمة لضبط  المعلوماتيم لوقف بث برامج معينة أو تقدنظيرة والتنسيق مع الجهات ال والتعاون
 دلة والتعقب.المجرمين وجمع اال
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 موحد اقليمينموذجي قانون : الجزء الثاني
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 2015لسنة  )...(قانون رقم 

 األطفال من أخطار االنترنتحماية  /بشأن مكافحة الجرائم المسيئة لألطفال على اإلنترنت

 ،.........      .........نحن 

 بعد االطالع على الدستور،

 بشأن مكافحة اإلرهاب، 200وعلى القانون رقم )..( لسنة 

 وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له،

 وعلى قانون اإلجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له،

 وعلى قانون االتصاالت،

 اإللكترونية،وعلى قانون المعامالت والتجارة 

 وعلى قانون مكافحة الجريمة اإللكترونية،

 الدولية لحقوق الطفل والبروتوكوالت الملحقة بهاوعلى االتفاقية 

 متعلقة بالموضوعأو اتفاقيات دولية أو إقليمية  خاصةُتضاف أي تشريعات جنائية 
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 ......،وعلى اقتراح وزير 

 .........،وعلى مشروع القانون المقدم من 

 ...............،وبعد أخذ رأي مجلس 

 قررنا القانون اآلتي: 

 

 الفصل األول

 تعاريف

 (1)مادة 

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل 
 منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 تقنية المعلومات
 : 

مجموعة وسائل مترابطة أو غير أي وسيلة مادية أو غير مادية أو 
مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها 
واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا لألوامر والتعليمات 
المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخالت والمخرجات 
المرتبطة بها سلكيا أو ال سلكيًا في نظام معلوماتي أو شبكة 

 معلوماتية.
 : البيانات

 اإللكترونية
كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام 
وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت 
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، والتي أو األرقام أو الحروف أو الرموز أو اإلشارات وغيرها
 ليست لها داللة بذاتها

 
 المعلومات اإللكترونية                 

 
 

 ها داللةل تالتي تمت معالجتها واصبحاإللكترونية البيانات 
 بذاتها.

 
ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على  : الشبكة المعلوماتية

المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة 
 "اإلنترنت".والشبكة العالمية 

 البياناتمجموعة برامج وأجهزة تستخدم إلنشاء أو استخراج  :  نظام معلوماتي
أو إرسالها، أو استالمها أو عرضها، أو اإللكترونية المعلومات و 

 معالجتها، أو تخزينها.
يذ األوامر القابلة للتنفو البيانات و دوات االبرامج و المجموعة من  : البرنامج المعلوماتي

ما ب والمعدة إلنجاز مهمة ما ،باستخدام وسيلة تقنية المعلومات
 دارةإو أو تخزين أمعالجة  وأسال او تسلم إر و أ إنشاء في ذلك
 و المعلومات الكترونياأالبيانات 

البيانات  معالجة
 :  المعلوماتو 

إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو 
أفراد أو سواء تعلقت ب لكترونية،وغير االااللكترونية  المعلومات

خالفه بما في ذلك جمع واستالم وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل 
 واسترجاع ومحو تلك المعلومات.
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أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل  :  بيانات المرور
تقنية المعلومات توضح مصدر االتصال والوجهة المرسلة إليها 

 والطريق الذي تسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة.
 : المحرر اإللكتروني

 الرسمي
المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات 

 أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
 اإللكترونية علىمكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات  : الموقع اإللكتروني

 الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد.
 :    الجريمة اإللكترونية

 
 
 

 :         مادة إباحية
 
 
 
 
 
 

المحتوى الضار عن 
 :                    طفل

 :    الجنسي االستغالل 

فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام أي 
 وأ إلكترونية وسيلة أي أو معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية

، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام أخرى تكنولوجية
 القانون.

تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو 
 .طفلللألعضاء الجنسية لبالمحاكاة أنشطة جنسية أو أي تصوير 

فالم األ أو الكتابات أو الصور أو وتشمل المواد اإلباحية الرسوم
 أو طفل فيها يشارك إباحية أخرى أعمال أي أو اإلشارات أو

و أ الجنسي لألطفال، بما في ذلك قيام الطفل تتعلق باالستغالل
 أو عيةواق صريح من خالل صور جنسي بفعل كطفل  يبدو شخص

 بالمحاكاة. مصطنعة
 ،العقليو الجسدي،  هي المحتويات الضارة للطفل، ونموه

 حتى ولو كانت قانونية.واألخالقي، 
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 الجنسي االعتداء
  :                االلكتروني

 
 :                االختراق

يشمل ذلك االستغالل الجنسي التجاري لألطفال في صورة 
ممارسة الجنس معهم  والسياحة بدافعاستغاللهم في البغاء 

 هاالتجار بهم من أجل هذواستخدامهم في إنتاج المواد اإلباحية و 
 .األغراض

تحريضهم أو تجهيزهم أو دعوتهم أو يقصد به إشراك األطفال أو 
ن مإغرائهم بالمشاركة في أنشطة جنسية عن طريق أي وسيلة 

 .وسائل تقنية المعلومات
 خرق بهدف وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أي استعمال يعني

للولوج  الحاسوب وأجهزة الشبكات في الحماية أنظمة أو تخطي
 .الغرض من ذلك بغض النظر عن إليها

 مشاهدة البيانات أو المعلومات اإللكترونية أو الحصول عليها.      :     االلتقاط          
 :  بطاقة التعامل

 اإللكتروني
البطاقة اإللكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة 

لى ع ذكية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات والتي تحتوي
بيانات أو معلومات إلكترونية والتي تصدرها الجهات المرخص 

 لها بذلك.
 .......الوحدة اإلدارية المختصة بوزارة  : الجهة المختصة

أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين  :  مزود الخدمة
بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة 

 لومات.تخزين المع
أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي  : معلومات المشترك

 الخدمات بما في ذلك:
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نوع خدمة االتصاالت المستخدمة والشروط الفنية وفترة  -
 الخدمة.

جغرافي أو هاتفه هوية المشترك وعنوانه البريدي أو ال -
 دمة.ترتيب الخالمتوفرة بناء على اتفاق أو فع ومعلومات الد

أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات االتصال بناء على  -
 اتفاق الخدمة.

 
 الفصل الثاني

 أحكام عامة

 (2)مادة 

 يعتبر طفال في حكم هذا القانون كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة.

 

 (3)مادة 

ه أو عدم أو تعاون هذا القانون برضا الطفلال يعتد في الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام 
  .إبالغه عن الجريمة

 وال يجوز االعتذار بالجهل بسن الطفل المجني عليه من قبل الجاني.
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 الفصل الثالث

 الجرائم

 (4مادة )

( 500.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
الطفل أو محتوى ضار بأنتج مادة إباحية عن طفل  بمقابل أو بغير مقابل،، ، كل من....خمسمائة ألف 

أو  ،دامللبيع أو االستخ أو عرض أو وفر أو قدم، ،أو باع ،بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد
أو محتوى ضار،  ،مادة إباحية ،أو بث ،أو أتاح ،أو نشر ،أو أرسلأو زود،  ،أو وزع ،تداول أو نقل

 المعلومات. وسائل تقنية الشبكة المعلوماتية بواسطة ، عن طفل، أو بالطفل

كما يُعاقب بذات العقوبة، المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من باشر، أو روج، أو 
حرض، أو شجع، على فعل من أفعال التحرش الجنسي أو االستغالل الجنسي أو االعتداء الجنسي 

 اإللكتروني 

( مائتين وخمسين 250.000ال تجاوز سنة، وبالغرامة التي ال تزيد على ) ويعاقب بالحبس مدة
ل أو مواد تتضمن االستغال عن طفل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية ....ألف 

 .الجنسي أو االعتداء الجنسي اإللكتروني على طفل
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 (5مادة )

( خمسمائة 500.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
غير بمقابل أو بأو نشر أو روج أو بث، كل من أنشأ أو أدار أو بأحدي هاتين العقوبتين،   ، ....ألف 

علوماتية، ملجماعة أو تنظيم منخرط في أنشطة موجهة ضد سالمة األطفال على الشبكة ال موقعاً مقابل، 
أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل االتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو 

ل تشكل واد أو أعما ،نشر كيفية تصنيع أو إعداد أو تجهيز أو بث الترويج ألفكارها، أو تمويلها، أو
عتداء أو اال ،أو االستغالل الجنسي أو أمنه الجسدي أو النفسي للخطر، طفل أو،انتهاكًا لسالمة ال

 .ة تستخدم في تلك المواد واألعمالأو أي أدا ، أو أو مادة إباحية عن طفل ،الجنسي اإللكتروني

 

 (6مادة )

( خمسمائة 500.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
المعلوماتية،  عن طريق الشبكة إلكترونياً  أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً  ،....ألف 

، أو  يةإباح لنشر أخبار أو مواد أو أعمالبمقابل أو بغير مقابل، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، 
مة الطفل سال نها تعريضالتي من شأو المواد أو األعمال، أروج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك األخبار 

إللكتروني اأو االعتداء الجنسي ، أو اإلضرار به، أو استغالله جنسياً، أو أمنه الجسدي أو النفسي للخطر
 .عليه

 

 (7مادة )
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 ،....( مائة ألف 100.000وبالغرامة التي ال تزيد على ) ،يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمدا، دون وجه حق، على أية بيانات 

خاصة لامرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور، 
 بطفل.

 ةشر أو إتاحويُعاقب بذات العقوبة كل من مارس عماًل من أعمال االختراق التي من شأنها ن
أو االستغالل الجنسي أو االعتداء الجنسي اإللكتروني  واد أو أعمال تشكل انتهاكاً لسالمة األطفالم

 أي أداة تستخدم في تلك المواد واألعمال. أو ،أو مادة إباحية عن طفل

 

 (8مادة )

( مائة 100.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
كل من تعدى على خصوصية الطفل أو نشر أخبارا أو صورا أو   ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،....ألف 

 ىتسجيالت صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة للطفل أو ألسرته، ولو كانت صحيحة، أو تعد
 أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. على الطفل بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية

 

 (9مادة )

( مائة 100.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
تقنية  لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائ  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،....ألف 

 المعلومات في تهديد أو ابتزاز طفل أو ولي أمره لحمله على القيام بعمل أو االمتناع عنه.
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 (10مادة )

( مائة 100.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
 كل من ارتكب فعالً من األفعال التالية:  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين، ....ألف 

استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو  -1
 معنوي.

تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من االستيالء لنفسه أو لغيره  -2
صفة  حالبانت على معلومات أو بيانات خاصة بطفل أو بأسرته، بالخداع أو باتخاذ اسم كاذب أو

 غير صحيحة.
 

 (11مادة )

( مائة 100.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
 تدمير أو إفساد أو محو أو إلغاء أو تعديل ارتكب أيكل من   ،و بإحدى هاتين العقوبتينأ، ....ألف 

 بطفل. للبيانات والمعلومات اإللكترونية الخاصة أو المتعلقة

 

 (12مادة )

( مائة 100.000يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تزيد على )
 كل من ارتكب فعالً من األفعال التالية:،  تينأو بإحدى هاتين العقوب، ....ألف 
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لطفل  القمار عابلألرّوج،  أوشّجع،  أو، سّهل عرض، أو أو موقعًا الكترونياً، أدار أو تملك  -
  .من وسائل تقنية المعلومات وسيلة بأية أو الشبكة المعلوماتية على

من وسائل تقنية  وسيلة بأية أو الشبكة المعلوماتيةى عل األطفال مستهدفاً  الكحول باع أو روج -
  .المعلومات

على  طفل على ،المخدرة الموادإنتاج،  طرق عرض أو شرح أوللبيع، باع أو عرض  أو جرو   -
  .من وسائل تقنية المعلومات وسيلة بأية أو المعلوماتيةالشبكة 

لطفل ترهيب أو استعمال ااستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في  -
في الحروب والمنازعات واإلرهاب أو الترويج أو التدريب لمثل بتلك األفعال سواء باستخدام 

 أي مواد لها صفة دينية أو غيرها.

 

 الفصل الرابع

 وجمع األدلة اإلجراءات

 األدلة وإجراءات التحقيق

 (13مادة )

أو من تندبه من مأموري الضباط القضائي تفتيش األشخاص  للنيابة العامة / لقاضي التحقيق
 واألماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة.

 من مرة ما دامت مبرراتويجب أن يكون أمر التفتيش مسببًا ومحددًا، ويجوز تجديده أكثر 
 هذا اإلجراء قائمة.
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فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري 
 التخاذ ما يلزم بشأنها. للنيابة العامة / لقاضي التحقيقالضباط القضائي عرضها على 

 

 (14مادة )

وسائل تقنية المعلومات أو أنظمة المعلومات أو ال يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من 
شبكات المعلومات أو المواقع اإللكترونية أو البيانات والمعلومات اإللكترونية بسبب طبيعة ذلك 

 الدليل.

 

 (15مادة )

ال يجوز استبعاد أي من األدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من 
ضائية نونية والقلسبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً لإلجراءات القادول أخرى، لمجرد ذلك ا

 للتعاون الدولي.

 

 (16مادة )

أن تأمر بالجمع والتسجيل الفوري ألية بيانات أو معلومات  للنيابة العامة / لقاضي التحقيق
 إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المحتوى التي تراها الزمة لمصلحة التحقيقات.
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 (17مادة )

أن تأمر كل ذي صلة بتسليم األجهزة أو األدوات أو الوسائل  للنيابة العامة / لقاضي التحقيق
أو البيانات أو المعلومات اإللكترونية أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى ذات الصلة بموضوع 

 الجريمة أو ما يفيد في كشف الحقيقة.

سائل لو أن تأمر بالتحفظ على األجهزة أو األدوات أو ا وللنيابة العامة / لقاضي التحقيق
 المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 

 (18مادة )

على الجهة المختصة اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على األجهزة أو األدوات أو 
وسائل تقنية المعلومات، أو األنظمة المعلوماتية أو البيانات أو المعلومات اإللكترونية محل التحفظ 

 بشأنها. ختصةائية الملحين صدور قرار من الجهات القض

 

 (19مادة )
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فيما عدا االلتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، ال يجوز االستناد إلى أسرار المهنة 
 أو مقتضياتها لالمتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً ألحكام هذا القانون.

 

 

 التزامات مزودي الخدمة

 (20مادة )

 الخدمة وفقاً لإلجراءات القانونية المقررة، باآلتي:يلتزم مزود 

اتخاذ جميع اإلجراءات التقنية واإلدارية لمراقبة وترصد ورصد وتعقب أي مواد تشكل انتهاكاً  -1
لسالمة األطفال أو إساءة إليهم بأي صورة من الصور، وحجبها على الفور، وإخطار الجهة المختصة 

 من تعقب الجاني. بجميع المعلومات المتوفرة لتتمكن 
األعمال والمواد اإلباحية، أو أي مواد أو عن تخصيص آليات فعالة لتمكين المواطنين من اإلبالغ  -2

   أعمال أو أخبار من شأنها أن تضر بسالمة األطفال.
تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات الالزمة التي  -3

 .أو الجهات القضائية المختصة الحقيقة بناء على أمر من النيابة العامةتساعد في كشف 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية، بناء على األوامر الصادرة إليه من  -4

 الجهات القضائية.
 االحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة. -5
دى أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لماالحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات  -6

 تسعين يوما قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة.
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 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جميع أو تسجيل المعلومات والبيانات اإللكترونية وبيانات  -7
 إليها من الجهات القضائية.بناء على األوامر الصادرة  ومعلومات المحتوى المرور

 

 

 التزامات أجهزة الدولة

 (21مادة )

تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التي تباشر نشاطاً خاصاً أو متصالً بالطفل، 
 بما يلي: بحد أدنى، ،بما في ذلك األندية والمدارس ودور الحضانة والمراكز التعليمية

األمنية الوقائية الالزمة لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها اإللكترونية وشبكاتها اتخاذ التدابير  -1
المعلوماتية والبيانات والمعلومات اإللكترونية الخاصة بها، واألطفال الذي يتعاملون معها، أو يكونون 

 موضوعاً لها.
 ور اكتشافها أوسرعة إبالغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون ف -2

اكتشاف أي محاولة لاللتقاط أو االعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة 
 بجميع المعلومات الالزمة لكشف الحقيقة.

( يوما وتزويد الجهة 120االحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشترك لمدة ال تقل عن ) -3
 المختصة بتلك البيانات.

 مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها. التعاون -4
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، ونعن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانتخصيص آليات فعالة لتمكين المواطنين من اإلبالغ  -5
األعمال والمواد اإلباحية، والمواد واألعمال واألخبار التي من شأنها أن تضر بسالمة وبخاصة 
 األطفال.

 

 

 

 الفصل الخامس

 التعاون الدولي
 القواعد العامة

 (22مادة )

يتعين على الجهة المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول األخرى ألغراض تقديم 
المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في التحقيقات واإلجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم 

ه ا قانون اإلجراءات الجنائية المشار إليالمنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد التي يقرره
واالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف التي تكون الدولة طرفا فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بما 

 ال يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

انون إال ام هذا القوال ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين استنادا إلى أحك
إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة 
مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة 
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ن ت المصطلح المستخدم في الدولة بشرط أفي فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة ذا
 يكون الفعل موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

 

 (23مادة )

 مسؤولية وصالحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة النائب العام / وزير العدليتولى 
أو طلبات تسليم المجرمين من الجهات األجنبية المختصة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون ويتعين عليه تنفيذ هذه الطلبات أو إحالتها إلى الجهة المختصة لتنفيذها في أسرع وقت 

 ممكن.

الت المستعجلة إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ويجوز في الحا
)اإلنتربول( أو بشكل مباشر من الجهات األجنبية المختصة إلى الجهة المختصة في الدولة وفي هذه 

 الحاالت يتعين على الجهة التي تستلم الطلب إبالغ النائب العام بذلك.

سطة البريد أو بأي وسيلة أخرى أسرع تتيح الحصول على سجل  وترسل الطلبات والردود إما بوا
 كتابي باالستالم أو ما يعادله في ظروف تسمح للدولة بالتحقق من صحتها.

 وفي جميع األحوال ترفق الطلبات ومرفقاتها بترجمة ملخصة لها باللغة العربية.

 

 (24مادة )

 تسليم المجرمين ما يلي:يتعين أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية أو طلبات 
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 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

 تحديد هوية الجهة التي تطلب اتخاذ التدابير. -1
 اسم ووظيفة الجهة التي تتولى التحقيق أو االتهام في الدعوى. -2
 تحديد الجهة التي يوجه إليها الطلب. -3
 بيان الغرض من الطب وأية مالحظات ذات صلة. -4
 الوقائع المساندة للطلب. -5
ية تحديد هوية الشخص المعني وبخاصة اسمه وحالته االجتماعأية تفاصيل معروفة قد تسهل عملية  -6

 وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته.
أية معلومات الزمة لتحديد وتعقب األشخاص المعنيين والوسائط أو األموال أو الممتلكات  -7

 المعنية.
لك وأي ذ النص القانوني الذي يجرم الفعل أو بيان القانون المنطبق على الجريمة إذا اقتضى األمر -8

 بيان عن العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكب الجريمة.
 تفاصيل المساعدة المطلوبة وأية إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في اتخاذها. -9

 
 (25مادة )

يتعين باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تتضمن الطلبات في بعض 
 التالية: الحاالت المعينة البيانات

 عرضا للتدابير المطلوبة في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. -1
بيانا بالوقائع والحجج ذات الصلة لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة بمقتضى  -2

 القانون وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة.
 في حال طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة: -3
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 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

 من األمر وبيان باألسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها األمر ذاته. نسخة مصدقة (أ
 وثيقة تؤكد بأن األمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق االستئناف العادي. (ب
 بيانا بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ األمر والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات. (ج
بما للغير من حقوق في الوسائط أو المتحصالت أو الممتلكات أو سائر األشياء أية معلومات تتعلق  (د

 المرتبطة وذلك عند اإلمكان واالقتضاء.
النسخة األصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه أو أي وثيقة رسمية أخرى تدل على  (ه

ة لمدة المتبقية من العقوبإدانة المتهم والعقوبة المحكوم بها وكون ذلك الحكم واجب النفاذ وا
 وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدين بارتكاب جريمة.

 
 (26مادة )

يجوز للنائب العام أو الجهة المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النائب العام طلب 
معلومات إضافية من الجهة األجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو 

 تسهيل تنفيذه.

 

 (27مادة )

يجب التقيد بسرية الطلب إذا اشترط فيه ذلك وفي حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، يجب 
  إخطار الجهة الطالبة على الفور.

 

 (28مادة )
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 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

يجوز للنائب العام إرجاء إحالة الطلب إلى الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذه إذا كان من 
أو األمر المطلوب به تعارضا جوهريا مع تحقيق أو دعوى منظورة ويتعين  المحتمل أن يتعارض التدبير

 عليه إبالغ الجهة مقدمة الطلب بذلك على الفور.

 

 المساعدة القانونية المتبادلة

 (29مادة )

في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم 
 قانون يكون تنفيذ ذلك الطلب طبقا للقواعد التي يحددها هذا الفصل.المنصوص عليها في هذا ال

 وتتضمن صور المساعدة القانونية المتبادلة، بشكل خاص ما يلي:

 الحصول على أدلة من األشخاص أو أخذ أقوالهم. -1
المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة  -2

 أجل تقديم األدلة أو المساعدة في التحقيقات. من
 تسليم األوراق القضائية. -3
 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. -4
 التحفظ العاجل على البيانات والمعلومات اإللكترونية ومعلومات المشترك. -5
 الجمع والتسجيل الفوري لبيانات المرور. -6
 معاينة األشياء واألماكن وأنظمة المعلومات. -7
 ومات واألشياء المثبتة للتهمة وتقارير الخبراء.توفير المعل -8
 مصادرة الموجودات. -9
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 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة بما ال يتعارض مع القوانين المعمول بها في  -10
 الدولة.

 
 

 (30مادة )

 ال يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة إال في الحاالت التالية:

الطلب صادرا عن جهة مختصة طبقا لقانون الدولة التي تطلب المساعدة، أو إذا لم إذا لم يكن  -1
وفقا للقوانين المعمول بها، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفة جوهرية ألحكام  يرسل الطلب

 هذا القانون أو أي قانون آخر.
 اسية.لعام أو مصالحها األسإذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها ا -2
إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب تمثل موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها بحكم  -3

 قضائي في الدولة.
إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن التدبير أو األمر المطلوب إصداره ال يستهدف  -4

جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو الشخص المعني إال بسبب عنصره أو ديانته أو 
 حالته.

إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قوانين الدولة أو ليست لها جريمة  -5
/ فقرة ثانية( من هذا القانون ومع 23مماثلة منصوص عليها في قوانين الدولة وفقًا لحكم المادة )

 ديم المساعدة إذا كانت ال تنطوي على تدابير جبرية.ذلك فإنه يتعين خالفاً لذلك تق
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 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم  -6
المنطبقة على الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى قوانين الدولة أو الدولة التي تطلب 

 المساعدة.
 وب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون.إذا كان األمر المطل -7
إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما  -8

 يتعلق بحقوق المتهم.
 (31مادة )

 ال يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى شروط مقيدة بشكل مبالغ فيه.

القرار الصادر بشأن طلب المساعدة القانونية المتبادلة للطعن عليه وفقا للقواعد ويخضع 
 القانونية المقررة.

وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يتعين على النائب العام أو الجهة المختصة إبالغ الجهة األجنبية 
 المختصة على الفور بأسباب الرفض.

 

 (32مادة )

م وفقا للقواعد اإلجرائية المعمول بها في الدولة وذلك ما لتنفذ طلبات اتخاذ تدابير التحقيق 
 تطلب الجهة األجنبية المختصة اتباع إجراءات معينة ال تتعارض مع تلك القواعد.

 ويجوز أن يحضر تنفيذ التدابير موظف عام تفوضه الجهة األجنبية المختصة.
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 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

 (33مادة )

الطلب  إلجراءات الجنائية المشار إليه وإذا كانتنفذ طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة وفقا لقانون ا
 مصاغا بعبارات عامة تطبق التدابير األكثر مالءمة وفقا للقانون.

فإذا كانت التدابير المطلوبة غير منصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية المشار إليه يجوز 
ر اإلمكان يكون أثرها مماثال قدللجهة المختصة أن تستبدلها بما ينص عليه ذلك القانون من تدابير 

 للتدابير المطلوبة.

وتسري األحكام المتعلقة برفع التدابير المؤقتة على النحو المنصوص عليه في هذا القانون 
 ويتعين قبل األمر برفع التدابير المؤقتة إبالغ الدولة طالبة المساعدة بذلك.

 

 (34مادة )

عين القانونية المتبادلة إلصدار أمر بالمصادرة يت في حالة تلقي الجهة المختصة طلبا للمساعدة
ة / قاضي التحقيق )أو غيرهما من الجهات القضائي على الجهة المذكورة إحالة الطلب إلى النيابة العامة

 أمر المصادرة وتنفيذ هذا األمر في حالة صدوره. المختصة( الستصدار

والبرامج والوسائل المستخدمة ويسري أمر المصادرة على األجهزة وأنظمة المعلومات 
 المنصوص عليها في أحكام المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون والموجودة على أراضي الدولة.

ويتعين على الجهة المختصة لدى تنفيذها أمر المصادرة أن تلتزم بالوقائع التي تم االستناد إليها 
 إلصدار األمر.
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 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

 

 

 (35مادة )

مع عدم اإلخالل بحقوق المالك حسن النية تكون للدولة سلطة التصرف في الموجودات 
طالبة على مع الدولة الالمصادرة على أراضيها بناء على طلب الجهات األجنبية ما لم ينص اتفاق مبرم 

 خالف ذلك.

 

 (36مادة )

طراف فيما يتعلق عددة األيجوز للجهة المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو مت
بالمسائل موضوع التحقيقات أو اإلجراءات في دولة واحدة أو أكثر بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة 

 وإجراء تحقيقات مشتركة.

وفي حالة عدم وجود أية اتفاقيات أو ترتيبات من هذا النوع يجوز إجراء التحقيقات المشتركة 
 تبعا لكل حالة على حده.

 

 (37مادة )
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 االتحاد الدولي لالتصاالت تقرير
 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

للجهة المختصة من تلقاء ذاتها إرسال المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار جمع 
االستدالالت والتحقيق، وترى أنه قد يفيد الجهات المختصة في دولة أخرى، وذلك بعد الحصول على 

 إقرار بالحفاظ على سرية المعلومات من الجهة المتلقية.

 

 تسليم المجرمين 

 (38مادة )

 الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها.تعد 

وألغراض هذا القانون، ال تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم سياسية أو 
 جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية.

 

 (39مادة )

 جرمين في الحاالت التالية:ال يجوز الموافقة على طلب تسليم الم

إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض اتهام شخص  -1
أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب 

 سيؤدي إلى المساس بوضعه ألي من تلك األسباب.
 ة موضوع طلب التسليم، تمثل موضوع دعوى فصل فيها بحكم نهائي في الدولة.إذ كانت الجريم -2
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح، بمقتضى قانون أي من البلدين، غير خاضع للمحاكمة  -3

 أو العقوبة ألي سبب، بما في ذلك التقادم أو العفو.
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 بشأن اإلطار القانوني لحماية األطفال من مخاطر الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وبخاصة الجرائم اإللكترونية

 "إطار قانوني إقليمي بشأن حماية األطفال على اإلنترنت: دليل للمنطقة العربية"

تعرض لوب تسليمه قد تعرض أو سيإذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن الشخص المط -4
للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية، أو إذا لم يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص 

 في اإلجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات طبقا للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.
 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطناً. -5

 (40مادة )

  :التاليةيجوز رفض طلب تسليم المجرمين في الحاالت 

إذا كانت هناك تحقيقات قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في الدولة بشأن الجريمة  -1
  .التسليمموضوع طلب 

إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج أراضي أي من البلدين وكان قانون الدولة  -2
ال يقرر االختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيها بالنسبة للجريمة موضوع 

  .الطلب
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي الرتكابه الجريمة موضوع الطلب،  -3

أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو الحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة 
 .خاصةاستثنائية غير عادلة أو هيئة 

إذا رأت الدولة، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومصالح الدولة الطالبة، ومن خالل مالبسات القضية أن  -4
تسليم الشخص المعني سيكون منافيا لالعتبارات اإلنسانية، بسبب صحته أو ظروفه الشخصية 

  .األخرى
إذا طلب التسليم عمال بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص المدان الذي لم تكن لديه،  -5

ألسباب خارجة عن سيطرته، مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة التخاذ ترتيبات الدفاع عن نفسه، 
  .حضورهولم تتح أو لن تتاح له فرصة إعادة النظر في قضيته وفي 
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  .التسليمإذا كانت الدولة قد باشرت اختصاصها القضائي بشأن الجريمة موضوع طلب  -6
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 (41)مادة      

إذا رفض طلب التسليم المجرمين، ألي سبب من األسباب المقررة في هذا القانون، تحال 
القضية إلى الجهة المختصة، ألتخاد إجراءات إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعني موضوع 

  .التسليمطلب 

 

 (42مادة )

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز أن تقدم الدولة المساعدة في 
تسليم المجرمين بعد استالم طلب القبض المؤقت من الدولة طالبة التسليم، وذلك بشرط أن يوافق 

  .المختصةالشخص المطلوب تسليمه موافقة صريحة على ذلك أمام الجهة 

 الفصل السادس

 األحكام الختامية

 (43)مادة                            
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مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب مرتكبو 
  .فيهالجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها 

 

 (44مادة )  

موجب أي ب موجهة إلى طفل أو متصلة أو متعلقة به، يعاقب كل من ارتكب فعالً يشكل جريمة
قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو األنظمة المعلوماتية أو المواقع اإللكترونية أو بإحدى 

  .الجريمةوسائل تقنية المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك 

 

 (45)مادة  

، ....مائة ألف  ٠٠٠٫١٠٠يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين، وبالغرافة التي ال تزيد على 
في غير  ونقانأو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية اإلجراءات المنصوص عليها في هذا ال

 .قانوناً  األحوال المصرح بها

 ( 46) مادة                         

كل مزود خدمة خالف أيا ....( خمسمائة ألف ٠٠٠٫٥٠٠)يعاقب بالغرامة التي ال تزيد على 
 من أحكام المادة )..( من هذا القانون.

 

 (47مادة )
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، إذا ارتكبت ....( مليون ٠٠٠٫٠٠٠٫١التي ال تزيد على ) يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة
باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم االخالل بالمسؤولية 

 الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

 (48مادة )

ع، أو أو التشجي، أو المساهمة، أو المساعدة ،أو التحريض ،يعاقب من يشترك بطريق االتفاق
رتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، بذات ال التجهيز، أو اإلعداد،

 العقوبات المقررة للفاعل األصلي.

 

 (49مادة )

يعاقب كل من شرع في ارتكاب أو جناية أو جنحة معاقبًا عليها بموجب أحكام هذا القانون 
 قصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.بالحبس مدة ال تجاوز نصف الحد األ

 

 (50)مادة 

تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل 
 وسائل لالطف مع الجاني استعمل إذاارتكابها، موظف عام مستغال صالحياته وسلطاته في ذلك أو 

 عليه ةالوصاي أو الوالية له من أو والديه أحد ارتكابها سهل أو ارتكبها من كان  إذا أو تهديد أو إكراه
  ذكرهم قدمت من عند خادماً  كان  أو عليه سلطة له من رعايته أو أو تربيته أو مالحظته عن المسئول أو

 . أو كان الطفل المجني عليه من ذوي اإلعاقة
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 مادة جديدة:

 من يعاود ارتكاب أي من الجرائم المعاقب ُتطبق أحكام العود المقررة في قانون العقوبات على
 عليها بموجب أحكام هذا القانون.

 (51)مادة 

التعويض  في الطفل حق وال الجنائية، الدعوى ال تسري أحكام التقادم فيما يتعلق بانقضاء
 عن الجرائم المرتكبة بالمخالفة ألحكام هذا القانون. المدني الكامل،

 

 (52)مادة 

مجني عليه، في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا  طفل أي القانون بحقال تخل أحكام هذا 
 لتعويضا على هذا يشتمل أن ويجب به، لحقت التي األضرار عن تعويض على يحصل أن القانون،

 :يلي مما لكل المناسب

 .النفسي األذى أو البدنية اإلصابة عن الناجمة المعنوية األضرار (أ 

 .المادية األضرار (ب 

، النفسي لطبا أو النفسي أو البدني أو الطبي العالجك  الطفل يتكبدها قد أخرى تكاليف أي( ج 
 .القانونية الخدمات في أو ،التأهيل إعادة أو األجل طويل العالج ذلك في بما

 وفقاً  التعويض مطالبات إنفاذ في المباشر الحق المجني عليه للطفل يكونوفي جميع األحوال 
 .اإلدارية أو المدنية أو الجنائية لإلجراءات
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 (53مادة )

مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع األحوال، فضال عن العقوبات 
المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي 

األموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغالق المحل أو  من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو
 حجب الموقع اإللكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم، بحسب األحوال.

 

 (54مادة )

باإلضافة إلى ما يٌقضى به من عقوبات بموجب أحكام القانون، يجوز للمحكمة الحكم بأي من 
 التدابير التالية:

 عالج نفسي وتأهيلي.إخضاع الجاني لبرامج  -1
 وضع الجاني مدة معينة تحت الرقابة الشرطية المتخصصة عقب اإلفراج عنه. -2
حظر تولي الجاني ألنواع معينة من الوظائف واألعمال مثل دور الحضانة أو دور رعاية  -3

 األيتام.
 

 (55مادة )
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السلطات  غيعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبال
المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن األشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها 

 وقبل وقوع الضرر.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات المختصة، 
 وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

 

 (56مادة )

لمخاطبين بأحكام القانون المرفق القائمين في تاريخ العمل به، على جميع مزودي الخدمة ا
توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرفق، خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير 

 في حالة الضرورة مد هذه المهلة لمدة أخرى. ...

 

 (57مادة )

 القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق. .......ُيصدر وزير 

 

 (58مادة )

 لرسمية.نون. ويُنشر في الجريدة اعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القا

 توقيع                                                                         
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