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 المقدمة:

 

بالمنطقة العربية، اراق  نررن من مخاطر اإل طاا القانوني لحماية األ طاروضع المبادئ الروجيهية واإل إطارفي 

حكام ذا  األبرز رشريعا  الوطنية للدو  العربية وإظهار أعداد رقرير يرصد القوانين والفريق العم  العربي على إ

 طارو  للاريق العربي المكلؾ بوضع المبدد  الروجيهية لئلم االرااق عليه في االجرماع االعلى ما ر بناء   العبلقة

عداد رقرير ، حيث اراق أعضاء الاريق العربي على إفي المنطقة العربية نررن على اإل طاا القانوني لحماية األ

حكام ذا  األوإبراز  لكررونيةا  والجرابم اإلطاالخاصة بحماية األ لرصد القوانين والرشريعا  الوطنية للدو  العربية

  .نررن   من مخاطر اإلاطاالعبلقة بحماية األ

وكذلك احروى الرقرير  ،االرااقا  الدولية المصادق عليها والقوانين الجار  العم  عليها حالياأيضا  يرضمن الرقرير 

  .طاا على األ نررن على رصد لمخاطر اإل
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طفالعلى األ نترنتمخاطر اإل  1 

:اهمن أهم طاا الري رشك  خطر على األ نررن مخاطر اإليوجد عدد من   

  المعلومات الشخصية للطفلسرقة 

أثناء اسرخدامه للشبكا  االجرماعية، أو الرصريح بمعلوما  سرية عنه أو عن أسرره عند الرعام  مع أشخاص ال يعرفهم كاالسم أو  

 العنوان أو ؼير ذلك من رااصي .

 

 التعرض للتحرش و البلطجة 

يسرقبلون رساب   طاا % من األ05طا  قد يرعرض للرهديد أو الرحرش، وأن  01من ك   0إلى أن  ICMECحيث رشير إحصابيا  

% منهم رم نشر 6، و أن نررن اشركوا من انرشار شابعا  عليهم عبر اإل طاا % من األ02على البريد اإللكرروني دون إذن منهم، وأن 

 % من رساب  الرحرش ردرى من أصدقاء الطا  الضحية.44ما أم ، كنررن صور محرجة لهم عبر اإل

  

 التعرض لإلغواء الجنسي 

، يمكن رجنبها بنسبة كبيرة إذا رم روفير صمام أمان له نررن رلك المخاطر المحرملة الري يمكن أن يرعرض لها الطا  عند اسرخدامه لئل

الربيسية في رفع وعي الطا  وإطبلعه بشاافية على المخاطر الري يمكن أن أثناء رصاحه للشبكة العنكبورية، وررمث  عناصر األمان 

 ، وإشعاره بالثقة بدنه يمكنه اللجوء في أ  وق  إلى شخص موثوق فيه عند شعوره بد  خطر.نررن يرعرض لها أثناء رصاحه لئل

 

  ةالعنصريوالتحريض على العنف 

 .على العنؾ والعنصرية طاا الري رحرض األ نررن مواقع اإلازداد  

 

 والقرصنة في جرائم المعلومات طفالاستعمال األ 

كوسيلة لجرابمه وذلك برعليمهم على أساليب االخرراق والقرصنة كما أن عدد  طاا الي أسرعما  األ نررن يلجد العديد من مجرمي اإل

 كبير من المواقع على الشبكة رقوم بنشر ورعليم طرق وأساليب االخرراق والقرصنة االلكررونية.

 

 نترنتظاهرة ادمان اإل 

من  نررن لك رعربر ظاهرة االدمان على اإلسلبا من ناحية الرحصي  المدرسي وكذ طاا بشك  مارط يؤرر على األ نررن سرعما  اإلا

العزلة االجرماعية واضطرابا  النوم ومشاك  دراسية وناسية كثيرة للطا . في الصين صدر  دراسة  رؤد  اليضمن الظواهر الري 

ا أكد  أن  ا مرنررن مبليين من مدمني اإل 2.3أ   نررن % من مسرخدمي اإل02مؤخر  ا لعبلج ، وهو ما جع  الصين رقيم مركز  خصص 

 .% في القضاء على اإلدمان11، وقد حقق هذا المركز نسبة نجاح بلؽ  نررن لئل طاا إدمان األ

 

  

 



3102يونيو   [ القوانين والّتشريعات الوطنية واالتفاقيات ذات الصلة بحماية األطفال من مخاطر اإلنترنت رصدتقرير  ] 

5 
 

ةرصد القوانين والتشريعات الوطني جدول  2 

  

 قوانين أخرى ة،ارااقيا  دولية أواقليمي
قانون معالجة وحماية البيانا  

 ذا  الطابع الشخصي

قانون ردمين 
المعلوما  
 والبيانا 

قانون الجريمة 
 االلكررونية

 الدولة قانون العقوبا  قانون حماية الطا 

 قانون رنظيم االرصاال 
االمم المرحدة لحقوق الطا ارااقية   

 :القوانين األخرى
 بشدن رنظيم 3112لسنة  01القانون رقم . 0

 االرصاال .
 دن قانونبش 0351لسنة  051. القانون رقم 3

 اإلجراءا  الجنابية
 031. قانون إنشاء المحاكم االقرصادية رقم 2

 3112لسنة 
 :االتفاقيات الدولية والعربية واإلفريقية

األمم المرحدة لحقوق الطا  لعام ارااقية  .0
0323. 

البروروكو  االخريار  الرااقية حقوق الطا   .3
في البؽاء  طاا واسرؽبل  األ طاا بشدن بيع األ

 .وفى المواد اإلباحية
بروروكو  منع و قمع و معاقبة االرجار  .2

 طاا باألشخاص و بخاصة النساء و األ
مة المكم  الرااقية األمم المرحدة لمكافحة الجري

 المنظمة عبر الوطنية.
 .0322الميثاق العربي لحقوق الطا   .4
الميثاق األفريقى لحقوق الطا  ورفاهيره  .5

0331. 
االرااقية العربية لمكافحة جرابم رقنية  .6

 .3101المعلوما  لعام 

 

 مصر √ √ جار  اعدادهما جار  اعداده

 √ 
لسنة  32القانون األساسي عدد 

3114 

√ 
المرعلق برنقيح  0333لسنة  23القانون 

 وإرمام بعض أحكام من المجلة الجنابية

√ 
 0335 لسنة 33 عدد القانون
 0335 نوفمبر 3 في مؤرخ

 رونس √
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 لمكافحة الدولي المجهود
 األموا ، ؼس  ومنع اإلرهاب
 المجرمع حق النص هذا ويضمن

 وسبلم أمن في العيش في

 حماية مجلة بإصدار يرعلق
 الطا 

√ 
. المرعلق بعبلقا  العم  0331ابري   30في 

 05المادة 
ال يجوز رشؽي  العما  من كبل  -32المادة 

الجنسين الذين يق  عمرهم عن رسعة 
 .( سنة كاملة في أ  عم  ليلي03عشر)
يعاقب بؽرامة مالية ررراوح من  -041المادة 
دج على ك  روظيؾ  3.111إلى  0.111

عام  قاصر لم يبلػ السن المقررة، إال في 
عقد الرمهين المحرر طبقا للرشريع حالة 

 .والرنظيم المعمو  بهما
 وفي حالة العود، يمكن إصدار

- 
قانون حماية المعطيا  الخاصة 

 في قيد الدراسة والمناقشة.
قانون المعامبل  االلكررونية في 

 اإلعداد صدد

√ 
 04المؤرخ في  14-13القانون رقم 
ؼش   15الموافق  0421شعبان عام 

من القواعد الخاصة يرض 3113سنة 
للوقاية من الجرابم المرصلة 
بركنولوجيا  اإلعبلم واالرصا  

  .ومكافحرها
المؤرخ في  41ج ر رقم 

06/12/3113 

- 
لقانون  هناك مشروع رمهيد  

حماية الطاولة هو في قيد 
 الدراسة في الحكومة

√ 
في بعض من نصوصه على 

وذلك في  ،حقوق حماية الطا 
 ،204، 335 :المواد
206،231، 230، 231، 
443/12. 

 

 الجزابر

- - - √ 
رماشيا  مع اإلرااقيا  الدولية في 
هذا المجا ، كإرااقية الجمعية 
العامة لؤلمم المرحدة المرعلقة 
بحقوق الطا  راريخ 

والبروروكو   31/00/0323
اإلخريار  إلرااقية حقوق 

 طاا الطا  بشدن بيع األ
في البؽاء  طاا وإسرؽبل  األ

وفي المواد اإلباحية راريخ 
، وإرااقية 35/5/3111

المجلس األوروبي المرعلقة 
بالجرابم اإللكررونية، وإرااقية 
المجلس األوروبي المرعلقة 
بحماية الطا  من اإلنرهاك 
واإلسرؽبل  الجنسي المراحة 

، 3/01/3111للروقيع منذ   

- 
 

 لبنان
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ثم عرض مشروع قانون يرعلق 
اصرين في بجرابم إسرؽبل  الق

المواد اإلباحية على رباسة 
 الوزراء.

- - √ 
ي في قانون جرابم ردننص المشرع األ

مواد  انظمة المعلوما  على مجموعة
 مرعلقة بالجريمة المعلومارية منها

من قانون جرابم انظمة  3و2المادة 
 المعلوما  
من قانون االرصاال   15المادة 

 ي.ردناأل
  وثيقة السياسة العامةمن  041المادة 

√ 
من وثيقة السياسة  041المادة 
 العامة.

سرقوم الحكومة، من خبل  هيبة 
رنظيم قطاع االرصاال  بالعم  

 نررن مع مزود  خدما  اإل
لروفير المشورة للمسرخدمين 
حو  االسرخدام االمن للنررن  

، وكذلك بالعم  طاا وحماية األ
على منع وحجب المواقع 

وساب  الممكنة ومن االباحية بال
خبل  رمكين المسرايدين من 
الحد من النااذ الى ا  محروى 

ا   ؼير مرؼوب به، وارخاذ
من االجراءا  الرشريعية 

 .والرنظيمية لرحقيق ذلك

√ 
ي في قانون ردننص المشرع األ

جرابم انظمة المعلوما  على 
مواد مرعلقة بالجريمة  مجموعة

 المعلومارية منها
من قانون جرابم  3و2المادة 

 انظمة المعلوما  
من قانون االرصاال   15المادة 
 ي.ردناأل

من وثيقة السياسة  041المادة 
  العامة

 

 ردناأل

√ 
 (3100الجديد )يوليو  المؽربيالدسرور 

المرعلق برؽيير وررميم  24.15القانون رقم 
المرعلق بحقوق المؤلؾ  3.11القانون رقم 

 المجاورةوالحقوق 
باالرصا   المرعلق 11-12القانون رقم 
 السمعي البصر 
المرعلق بالبريد  34-36القانون رقم 

 والمواصبل 
القاضي برحديد ردابير  12-20القانون رقم 

 لحماية المسرهلك
االرااقية العربية لمكافحة جرابم رقنية 

 المعلوما 

√ 
المرعلق  13-12القانون رقم 

بحماية األشخاص الذاريين ارجاه 
معالجة المعطيا  ذا  الطابع 

 الشخصي

√ 

 لمجموعة المرمم 12-11القانون رقم 
 بجرابم المرعلقة الجنابي القانون
 اآللية بسير نظم المعالجة اإلخبل 
 للمعطيا 

المرعلق بالرباد   52-15القانون رقم 
 اإللكرروني للمعطيا  القانونية

√ 
المرعلق  34-12القانون رقم 0.

برعزيز الحماية الجنابية للطا  
 والمرأة

 مشروع المدونة الرقمية.3

√ 
المرعلق  12-12القانون رقم 

بمكافحة اإلرهاب المرمم 
للمسطرة الجنابية حو  الرقاط 
المكالما  الهاراية أو االرصاال  

عن المنجزة بوساب  االرصا  
 بعد
 

المملكة 
 المؽربية
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ارااقية بودابس  المرعلقة بمكافحة الجرابم 
 ية وبروروكولها اإلضافياإللكررون
من  طاا األ حماية حو  أوروبا مجلس ارااقية

 الجنسي واالعرداء االسرؽبل 
المرعلقة بحماية  012االرااقية األوروبية 

األشخاص الذاريين رجاه معالجة المعطيا  
 ذا  الطابع الشخصي

 . مشروع قانون الصحافة اإللكررونية01
الصحافة . مشروع الكراب األبيض لردهي  00

 اإللكررونية

االرااقية العربية لمكافحة جرابم رقنية 
 .3101المعلوما  لعام 

- - √ 
 بشدن حماية الطا  5قانون 

 ارااقية االمم المرحدة للطا 

√ 
 قانون العقوبا  الليبي

 ليبيا
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 القوانين الوطنية للدول العربية 3

نترنتعلى اإل طفالجمهورية مصر العربية المعنية بحماية األ القوانين الوطنية في 1.3    

 قانوني ورشريعي يدري مروافقا مع االرااقيا  الدولية  إطارمن خبل   نررن على اإل طاا سع  مصر لحماية األ

ة ، و"البروروكو  االخريار  الرااقي0323الري وقع  عليها، خاصة "ارااقية األمم المرحدة لحقوق الطا " لعام 

في البؽاء وفي المواد اإلباحية"، و"بروروكو  منع وقمع  طاا واسرؽبل  األ طاا حقوق الطا  بشدن بيع األ

"، المكم  الرااقية األمم المرحدة لمكافحة الجريمة طاا ومعاقبة االرجار باألشخاص، وبخاصة النساء واأل

 المنظمة عبر الوطنية. 

  في مصر إلى نوعين:  نررن على اإل طاا والقانونية لؤليمكن رصنيؾ الحماية الرشريعية  

o نررن على اإل طاا الحماية الرشريعية المباشرة الري رحو  نصوص قانونية رحمي األ . 

o باعربارهم فبة من فبا   طاا الحماية الرشريعية ؼير المباشرة الري رحو  نصوص يسرايد منها األ

 المجرمع.

شرالمباالحماية التشريعية  :أوال   

رح   3112لسنة  036والمعد  بالقانون رقم  0336لسنة  03مكرر )أ( من قانون الطا  رقم  006رندرج المادة  

على  طاا وهي المادة الري مثل  نقطة محورية في رقوية المنهج الحقوقي الخاص بحماية األ هذا النوع من الحماية،

  .في مصر من ك  أشكا  الضرر أو اإلساءة نررن اإل

 أ( )مكرر 006المادة نص 

يعاقب بالحبس مدة ال رق  عن سنرين وبؽرامة ال رق  عن عشرة آالؾ جنيه وال رجاوز خمسين ألؾ جنيه ك  من "

أو  أطاا اسرورد أو صدر أو أنرج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أ  أعما  إباحية يشارك فيها 

صادرة األدوا  واآلال  المسرخدمة في ارركاب الجريمة واألموا  ررعلق باالسرؽبل  الجنسي للطا ، ويحكم بم

 المرحصلة منها، وؼلق األماكن مح  ارركابها مدة ال رق  عن سرة أشهر، وذلك كله مع عدم اإلخبل  بحقوق الؽير

  :حسن النية. ومع عدم اإلخبل  بد  عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذا  العقوبة ك  من

 أو شبكا  المعلوما  أو الرسوم المرحركة إلعداد أو لحاظ أو لمعالجة أو  نررن دام الحاسب اآللي أو اإلاسرخ

أو اسرؽبللهم في الدعارة  طاا لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لررويج أنشطة أو أعما  إباحية ررعلق برحريض األ

 ."واألعما  اإلباحية أو الرشهير بهم أو بيعهم

  على االنحراؾ  طاا أو شبكا  المعلوما  أو الرسوم المرحركة لرحريض األ نررن اآللي أو اإلاسرخدام الحاسب

أو لرسخيرهم في ارركاب جريمة أو على القيام بدنشطة أو أعما  ؼير مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم رقع 

 ."الجريمة فعبل

 الحماية التشريعية غير المباشرة :ثانيا

، أو طاا لمصر  و عدد من القوانين الري رسعى إما إلى حماية فبا  المجرمع كك ، ومنهم األيندرج رحرها الدسرور ا

، أو إلى ضبط إيقاع األدوا  الركنولوجية الري نررن بصاة عامة بعيدا  عن اإل طاا رجريم االرجار واسرؽبل  األ

ومن  نررن ، على اإلطاا فيهم األيساعد أ  خرق أو اسرخدام ؼير شرعي لها على ارركاب جرابم ضد الؽير، بما 

 :هذه الرشريعا  والقوانين

   3103الدسرور المصر. 
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  3112لسنة  036والمعد  بالقانون رقم  0336لسنة  03قانون الطا  رقم  

  0321لسنة  52قانون العقوبا  رقم. 

  3101لسنة  64قانون االرجار بالبشر رقم. 

  االرصاال بشدن رنظيم  3112لسنة  01القانون رقم. 

  0351لسنة  051قانون اإلجراءا  الجنابية رقم. 

  3112لسنة  031قانون إنشاء المحاكم االقرصادية رقم. 

 ثالثاً: االتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية

  ورم الرصديق  3/5/0331)قام  مصر بالروقيع عليها في  0323ارااقية األمم المرحدة لحقوق الطا  لعام

 (.3/3/0331ودخل  حيز الرنايذ في  1/6/0331في  عليها

 في البؽاء وفى المواد  طاا واسرؽبل  األ طاا البروروكو  االخريار  الرااقية حقوق الطا  بشدن بيع األ

ودخل  في حيز الرنايذ  03/1/3113اإلباحية )قام  مصر باالنضمام إليها والرصديق عليها في 

2/03/3113 .) 

 المكم  الرااقية األمم  طاا بروروكو  منع و قمع و معاقبة االرجار باألشخاص و بخاصة النساء و األ

المرحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )قام  مصر باالنضمام إليها والروقيع عليها في 

 (.2/5/3114ورم الرصديق عليها فى  5/0/3113

   وصدق  عليه براريخ 4/03/0322)وقع  عليه مصر فى  0322الميثاق العربي لحقوق الطا ،

00/0/0334.) 

  ودخ  حيز  3/5/3110)صدق  عليه مصر براريخ  0331الميثاق األفريقى لحقوق الطا  ورفاهيره

 (.33/5/3110في  الرنايذ

  قام  مصر بالروقيع عليها في  3101االرااقية العربية لمكافحة جرابم رقنية المعلوما  لعام(

30/03/3101.) 

 رابعاً: مشروعات القوانين ذات الصلة التي يتم إعدادها

برشكي  لجنة من  3100بادر  وزارة االرصاال  وركنولوجيا المعلوما  بجمهورية مصر العربية في أؼسطس 

يدة الخبراء من ذو  الرخصصا  المخرلاة، القانونية والرقنية، من أج  صياؼة مجموعة من مشروعا  القوانين الجد

 ذا  الصلة، ومنها: 

 

 :"مشروع قانون "حرية المعلومات  
رنظيم إراحة البيانا  والمعلوما  وحماية البيانا  الشخصية ورجريم يعالج هذا القانون من ضمن ما يعالجه مسدلة 

 اسرؽبللها فى ؼير الؽرض الذى أعطي  من أجله.

وضوابط قانونية لحاال  اإلفصاح عن البيانا   وعليه، فقد سعى مشروع قانون حرية المعلوما  إلى وضع حدود

 والمعلوما ، مع الردكيد على الحق في الخصوصية والحريا  العامة.

 

 :"مشروع قانون "أمن الفضاء المعلوماتي 

يسعى هذا القانون إلى حماية الاضاء المعلومارى بجميع مشرمبلره من أى رعد خارجى.. وقد شدد في باب العقوبا  

 على ما يلي: 60في المادة 

 



3102يونيو   [ القوانين والّتشريعات الوطنية واالتفاقيات ذات الصلة بحماية األطفال من مخاطر اإلنترنت رصدتقرير  ] 

00 
 

 

مع عدم اإلخبل  بدية عقوبة أشد ورد  في قانون العقوبا  أو أ  قانون آخر، يعاقب بالحبس الذ  ال يق  عن سرة 

أشهر و الؽرامة الري ال رق  عن مابة ألؾ جنيه وال رزيد عن خمسمابة ألؾ جنيه أو بإحدى هارين العقوبرين ك  من 

 الكررونى او محروى أل  من األؼراض الرالية:قام، أو شرع في القيام بإنشاء موقع 

  اصطناع، أو رقليد، أو حيازة، او روزيع أو إراحة، أو بيع صورا  أو رسوما  مخلة باآلداب العامة أو أجرى

 معالجة إلكررونية لصور أو رسوم لرصبح مخلة باآلداب العامة.

  لعقوبة مرة واحدة، ورضاعؾ ا الرعام  فيها. االرجار في البشر أو المواد المخدرة أو الررويج لذلك أو رسهي

 يسرهدفهم بد  صورة من الصور. أو طاا الؽرامة وجوبيرن إذا كان هذا الاع  موجها  إلى األويصبح الحبس و

 القوانين الوطنية لدولة تونس 3.2 

 الحالية التشريعاتأوال: 

 22 عدد القانون .الطا  حماية مجلة بإصدار يرعلق 0335 نوفمبر 3 في مؤرخ 0335 لسنة 33 عدد القانون 

 لسنة 23 القانون0332 جوان 3 براريخ 44 عدد الرسمي بالرابد الصادر البريد بمجلة المرعلق 0332 لسنة

 بالرابد الصادر 0333 أو  3 في المؤرخ الجنابية المجلة من أحكام بعض وإرمام برنقيح المرعلق 0333

 .0333 أو  6 براريخ 62 عدد الرسمي

 الصادرةالطا   حماية مجلة بإرمام المرعلق 3113 أفري  01 في المؤرخ 3113 لسنة 40 عدد القانون 

 0335 نوفمبر 3 في المؤرخ 0335 لسنة 33 عدد القانون بمقرضى

 المؤرخ األموا  ؼس  ومنع اإلرهاب لمكافحة الدولي المجهود بدعم المرعلق 3112لسنة 15 عدد القانون 

 .3112ديسمبر 03 براريخ 33 عدد الرسمي بالرابد الصادر ديسمبر01في

 3114 جويلية 31 في المؤرخ الشخصية المعطيا  بحماية المرعلق 3114 لسنة 62 عدد األساسي القانون 

 .3114 جويلية 21 براريخ 60عدد الرسمي بالرابد الصادر

 النظم لحماية العامة القواعد وضبط المعلومارية السبلمة مجا  برنظيم المرعلق 3114 لسنة 5 عدد القانون 

 .3114.فيار  2 براريخ 01عدد  الرسمي بالرابد الصادر 3114 فيار  2 في المؤرخ والشبكا  المعلومارية

 

 االعداد طور فيقوانين  مشاريعثانيا: 

 
 راوق الرقدم نسبة( واالرصا  المعلوما  بركنولوجيا  المرصلة الجرابم بمكافحة يرعلق قانون مشروع 

413) 

 لبلرصاال  العمومية الشبكا  مشؽلي الى موجهة االرصا  شبكا  ع  طاا األ سبلمة حو  مذكرة 

 %(33 راوق الرقدم نسبة( نررن اإل خدما  ومزود 

 طوراالعداد في القانوني النص(  األنررني لحركة القانوني الربط لردمين لبلرصاال  الانية الوكالة احداث( 
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 بالجمهورية اللبنانيةالقوانين الخاصة 3.3 

 

 مشروع قانون يتعلق بجرائم إستغالل القاصرين في المواد اإلباحية

 

ُرلؽى النبذة الثالثة من الاص  الثاني من الباب السابع المعنون "في الجرابم المخلة باألخبلق واآلداب العامة" من 

 ورسربد  باألحكام الرالية:)قانون العقوبا (،  0/2/0342راريخ  241المرسوم اإلشرراعي رقم 

 

 في جرائم إستغالل القاصرين في المواد اإلباحية -3النبذة 

ُيقصد بإسرؽبل  القاصرين في المواد اإلباحية رصوير أو إظهار أو رمثي  أ  قاصر، بدية وسيلة كان ،  -535المادة 

لؤلعضاء الجنسية للقاصر  يمارس ممارسة حقيقية أو مصطنعة بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أ  رصوير

 إلشباع الرؼبة الجنسية أساسا .

من أعد أو أنرج أو سّج  أو نق  أية رسوم أو صور أو كرابا  أو أفبلم أو إشارا  أو أية أعما  إباحية  -536المادة 

اإلرجار  يشارك فيها قاصرون أو ررعلق بإسرؽبل  القاصرين في المواد اإلباحية، وذلك بقصد روزيع هذه األعما  أو

بها أو بثها أو نشرها، ُيعاقب بالحبس من سرة أشهر إلى ثبلث سنوا  وبالؽرامة من خمس مبة ألؾ إلى مليوني ليرة 

 لبنانية.

ُيعاقب بالعقوبة ناسها من قّدم أو عرض أو وضع بالرصرؾ أو وزع أو صّدر أو إسرورد أو نشر أو بّث أو رّوج 

 ابا  واألفبلم واإلشارا  واألعما  اإلباحية المذكورة في الاقرة السابقة.بدية وسيلة كان  الرسوم والصور والكر

ُيعاقب بالحبس من سرة أشهر إلى سنرين وبالؽرامة من مايري ألؾ إلى مليون ليرة لبنانية من أعد أو أنرج أو سّج  أية 

م يكن بهدؾ بثها أو نشرها رسوم أو صور أو أفبلم أو أية أعما  إباحية يشارك فيها قاصرون بصورة فعلية، وإن ل

 أو عرضها أو روزيعها.

عقوبا  إذا رم إسرعما  شبكة إرصاال  إلكررونية،  252رشدد العقوبا  المنصوص عليها في هذه المادة وفقا  للمادة 

، أو البث اإلذاعي أو البث الرلازيوني، وذلك من أج  نشر الرسوم والصور والكرابا  واألفبلم نررن كشبكة اإل

 شارا  واألعما  اإلباحية المذكورة في الاقرة األولى من هذه المادة، وذلك إلى جمهور ؼير محدد.واإل

 ُيطبق العقاب ناسه في محاولة إرركاب الجرابم المذكورة في الاقرا  السابقة. 

جهة من إلرقط أو إسرعرض بصورة معرادة، بواسطة البث اإلذاعي أو الرلازيوني، أو مسرعمبل  خدمة إرصا  مو

للجمهور، أو بدية وسيلة، الرسوم والصور والكرابا  واألفبلم واإلشارا  واألعما  اإلباحية المذكورة في الاقرة 

األولى من هذه المادة، أو إحراظ بها عن قصد بدية وسيلة كان ، ُيعاقب بالحبس حرى سنة على األكثر وبؽرامة ال 

 لعقوبرين.ررجاوز المليوني ليرة لبنانية أو بإحدى هارين ا

رطبق أحكام هذه المادة على الصور اإلباحية لشخص، يبدو مظهره كمظهر قاصر، إال إذا ثب  أن هذا الشخص كان 

 راشدا  أثناء إعداد أو رسجي  الصور المذكورة.

 

 المملكة األردنية الهاشميةقوانين الخاصة بال  3.4

 

 :يليي في قانون جرابم انظمة المعلوما  على ما ردننص المشرع األ

 والري ررضمن اآلري: من قانون جرابم انظمة المعلوما  2المادة 

  ك  من ارس  او نشر عن طريق نظام معلوما  او الشبكة المعلومارية قصدا ك  ما هو مسموع او مقروء

يرضمن اعماال اباحية يشارك فيها او ررعلق باالسرؽبل  الجنسي لمن لم يكم  الثامنة عشرة من  او مربي
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( ثبلثمابة دينار وال رزيد على 211بالحبس مدة ال رق  عن ثبلثة اشهر وبؽرامة ال رق  عن ) يعاقبالعمر 

 .( خمسة االؾ دينار5111)

  ك  من قام قصدا باسرخدام نظام معلوما  او الشبكة المعلومارية في اعداد او حاظ او معالجة او عرض او

يا  الراثير على من لم يكم  الثامنة عشرة من العمر طباعة او نشر او ررويج انشطة او اعما  اباحية لؽا

يعاقب بالحبس مدة ال رق   ،او روجيهه او رحريضه على ارركاب جريمة ،معوق ناسيا او عقليا او من هو

  ( خمسة االؾ دينار5111( الؾ دينار وال رزيد على )0111عن سنرين وبؽرامة ال رق  عن )

 ا  او الشبكة المعلومارية لؽايا  اسرؽبل  من لم يكم  الثامنة عشرة ك  من قام قصدا باسرخدام نظام معلوم

في الدعارة او االعما  االباحية يعاقب باالشؽا  الشاقة المؤقرة  ،من العمر او من هو معوق ناسيا او عقليا

 .( خمسة عشر الؾ دينار05111( خمسة االؾ دينار وال رزيد على )5111وبؽرامة ال رق  عن )

 من قانون جرائم انظمة المعلومات 9المادة 
 

ك  من قام قصدا باسرخدام الشبكة المعلومارية او أ  نظام معلوما  للررويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة ال رق  عن 

 ( خمسة االؾ دينار5111( ثبلثمابة دينار وال رزيد على )211سرة اشهر وبؽرامة ال رق  عن )

 يردنمن قانون االتصاالت األ 25المادة 

 على روجيه رساب  رهديد او اهانة او رساب  منافية لبلداب  ،با  وسيلة من وساب  االرصاال  ،ك  من اقدم

او نق  خبرا مخرلقا بقصد اثارة الازع يعاقب بالحبس مدة ال رق  عن شهر وال رزيد على سنة او بؽرامة ال 

 . لعقوبرين( دينار او بكلرا هارين ا3111( دينار وال رزيد على )211رق  عن )

   ك  من قام او ساهم برقديم خدما  ارصاال  مخالاة للنظام العام او اآلداب العامة يعاقب بالعقوبا

المنصوص عليها في الاقرة)ا( من هذه المادة باالضافة الى رطبيق االحكام المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون41)

 من وثيقة السياسة العامة 141المادة  

لروفير المشورة  نررن وم الحكومة، من خبل  هيبة رنظيم قطاع االرصاال  بالعم  مع مزود  خدما  اإل" سرق

، وكذلك بالعم  على منع وحجب المواقع االباحية طاا للمسرخدمين حو  االسرخدام االمن للنررن  وحماية األ

ا  محروى ؼير مرؼوب به، وارخذا ا  من بالوساب  الممكنة ومن خبل  رمكين المسرايدين من الحد من النااذ الى 

 االجراءا  الرشريعية والرنظيمية لرحقيق ذلك.

اذ  نررن عبر اإل طاا ية مرمثلة بالجها  المخرصة في هذا المجا  اول  اهمية كبيرة في حماية األردنان الحكومة األ

 قام  بعدة خطوا  على صعيد المجرمع ومنها:

 واقامة ندوا  لؽايا  الروعية وسب  الحد من هذه  نررن خاطر اإلوم طاا اقامة ورشا  عم  حو  األ

 المخاطر

 إخرياريا  ألرباب األسر  نررن ارباع رجربة حظر المواقع االباحية عبر شبكة اإل 

 وؼيرها من أماكن رجمع النشا. نررن الجوال  الميدانيـة الروعوية للمدارس والكليا  ومقاهي اإل 

  االرصاال  من خبل  ارسا  رساب  روعية ورثقياية في هذا الخصوصمرابعة هيبة رنظيم قطاع. 
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 بالمملكة المغربيةالقوانين الخاصة  5.3  

 

. وفي سياق ركييؾ 0323على ارااقية األمم المرحدة لحقوق الطا  لسنة  0332سنة  المملكة المؽربية  صادق

المنظومة القانونية والمؤسسارية الداخلية مع المعايير الدولية المرعارؾ عليها في مجا  حقوق اإلنسان الري رنص 

قيع على مخرلؾ االرااقيا  ، كما رم الرو3100والدسرور الحالي لسنة  0336ي لسنة المؽربعليها ديباجة الدسرور 

 الدولية وإصدار العديد من الرشريعا  المرربطة بهذا الشدن.

 

 االتفاقيات الدولية :أوال

 بموجب القانون رقم  المملكة المؽربيةعليها   االرااقية العربية لمكافحة جرابم رقنية المعلوما  الري صادق

 :3102مارس  02براريخ  0.02.46الصادر برنايذه الظهير الشريؾ رقم  15.03

لمجلس وزراء العد  العرب، واالجرماع المشررك لمجلسي وزراء العد  والداخلية العرب،  36روج  أشؽا  الدورة 

عربية جديدة رهم مكافحة الاساد وؼس  ، بالروقيع على خمس ارااقيا  3101ديسمبر  30الري أقيم  بالقاهرة براريخ 

األموا  ورموي  اإلرهاب وجرابم رقنية المعلوما  والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وكذا نق  نزالء 

 المؤسسا  العقابية واإلصبلحية.

 وقد وقع االرااقيا  الخمس وزيرا العد  والداخلية عن ك  دولة عربية.

مادة، ورحدد مجاال  الجريمة  42فحة جرابم رقنية المعلوما ، فرركون من وبخصوص االرااقية العربية لمكا

المعلومارية، مث  جرابم االحريا ، واإلباحية ورزوير العمبل ، واالسرؽبل  الجنسي، وحرمة االعرداء على الحياة 

ءا  في قانونها المحلي الخاصة، وما يرعلق باإلرهاب والجريمة المنظمة. ورلزم االرااقية ك  دولة طرفا، بربني إجرا

وذلك بمعاقبة األشخاص المرورطين، مع رشديد العقوبا  على الجرابم الرقليدية المرركبة بواسطة رقنية أنظمة 

 من خبل  المادة الثانية عشرة. طاا المعلوما . ولقد عالج  هذه االرااقية مسدلة حماية األ

 نية وبروتوكولها اإلضافياتفاقية بودابست المتعلقة بمكافحة الجرائم اإللكترو. 

 :3102مارس  11براريخ  026.03بموجب القانون رقم  المملكة المؽربيةعليهما   صادق

على االرااقية المرعلقة بالجرابم المعلومارية الموقعة  المملكة المؽربية  صادق 026.03بمقرضى القانون رقم 

يناير  32ه االرااقية، الموقع بسرراسبورغ في وعلى البروروكو  اإلضافي لهذ 3110نوفمبر  32ببودابس  في 

3112. 

 

 الجنسي واالعتداء من االستغالل طفالاأل حماية حول أوروبا مجلس اتفاقية. 

على هذه االرااقية بمقرضى القانون رقم  المملكة المؽربية: صادق 3111أكروبر  35 براريخ النزرو  في المبرمة 

 العنؾ أشكا  لجميع رصد  الري األولى الدولية المعاهدة االرااقية هذه . ورعربر3102مارس  11براريخ  03-042

 على أربعة هذه االرااقية ورقوم اإلباحية والمواد البؽاء في اسرؽبللهم ذلك في بما طاا األ على الجنسي الممارس

  :مبادئ

 طاا األ ضد الجنسي والعنؾ الجنسي االسرؽبل  ومكافحة منع. 
 الضحايا طاا األ حماية. 
 الااعلين مرابعة. 
 الظاهرة لمكافحة والدولي الوطني الرعاون رعزيز. 
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 من يرم ما ؼالبا والذ  المواد اإلباحية في طاا األ باسرؽبل  النزرو  ارااقية من 31 و 30 و 32 المواد اهرم  وقد

 جرابم إطار في يندرج االسرؽبل  من النوع وهذا نررن الحديثة كاإل والركنولوجيا  االرصا  وساب  رسخير خبل 

 بالمحروى. المرربطة نررن اإل

  المتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 111االتفاقية األوروبية 

المملكة بسالاة الذكر إلى رمكين الررسانة القانونية  012إلى االرااقية األوروبية  المملكة المؽربيةيهدؾ انضمام 

من أداة فعالة لحماية المعطيا  الشخصية، وذلك طبقا للمعايير الدولية الجار  بها العم  في هذا المجا ،  المؽربية

المرعلق بحماية األشخاص الذاريين رجاه معالجة المعطيا  ذا   CE/35/46وخصوصا الروجيه األوروبي رقم 

أنه "ال يمكن نق  المعطيا  المعالجة فوق رراب الطابع الشخصي وحرية انرقا  هذه المعلوما  والذ  ينص على 

االرحاد األوروبي إال بين البلدان األوروبية أو نحو بلدان رقر أوروبا بروفرها على رشريعا  رضمن مسروى كاؾ من 

 الحماية".

 .جازإلى هذه االرااقية، ومسطرة انضمامه إليها قيد اإلن المملكة المؽربيةوقد وافق مجلس أوروبا على انضمام 

 المملكة المغربيةب القوانين الوطنيةثانيا 

  من شعبان  22الصادر في  1.11.91الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  المملكة المغربيةدستور

 2111يوليو  29الموافق ل 1432

مضمونها أو ال رنرهك سرية االرصاال  الشخصية كياما كان شكلها، وال يمكن الررخيص باالطبلع على  « أنه

نشرها كبل أو بعضا ، أو باسرعمالها ضد أ  كان، إال بدمر قضابي ووفق الشروط والكيايا  الري ينص عليها 

المرعلق بمكافحة اإلرهاب قب  اعرماده في الدسرور الجديد،  12-12. وقد ورد هذا المبدأ في القانون رقم »القانون

يمنع الرقاط المكالما   «ن المسطرة الجنابية )ق.م.ج( على أنهمن قانو 012حيث رنص الاقرة األولى من المادة 

 .» الهاراية أو االرصاال  المنجزة بوساب  االرصا  عن بعد ورسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها

  من  512-3والاص  512-0المرعلق برعزيز الحماية الجنابية للطا  والمرأة. )الاص  34-12القانون رقم

 (المؽربيمجموعة القانون الجنابي 

  من  512-3والاص  512-0المرعلق برعزيز الحماية الجنابية للطا  والمرأة. )الاص  34-12القانون رقم

وباسرقراء مقرضيا  هذا الرشريع، نبلحظ أن هناك فصلين مرربطين  (المؽربيمجموعة القانون الجنابي 

 .512-3الاص و 512-0بالموضوع وهما الاص 

   مؤل فراؼا  رشريعيا ، بحيث عاقب على جريمة الرحرش  المؽربيةمن المجموعة الجنابية  512-0فالاص

الجنسي. وقد جاء هذا النص بصيؽة رسمح للقاضي برطبيقه على ك  صور الرحرش الجنسي الري رقع عبر 

سنة إلى سنرين حبسا والؽرامة من خمسة . وقد حدد هذا الاص  العقوبة من نررن وساب  االرصا  الحديثة كاإل

 آالؾ إلى خمسين ألؾ درهم.

   فقد جرم ك  صور الرحريض أو الرشجيع أو رسهي   المؽربيةمن المجموعة الجنابية  512-3أما الاص

رق  سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وهو ما يصطلح عليه في مجا  القانون  أطاا اسرؽبل  

رنوؼرافية الطاولية الري رسرخدم فيها الوساب  المعلومارية بشك  مكثؾ. والحقيقة، يحسب المعلوماري بالبو

بإضافة هذا الاص  المهم بعقوبا  مشددة،  34-12أنه اسرؽ  فرصة إصدار القانون رقم  المؽربيللمشرع 

على وجودة من مخاطر المواد اإلباحية الطاولية الم المؽربيوالذ  يحقق بدون شك حماية فعالة للطا  

 .نررن اإل
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  المرعلق بمكافحة اإلرهاب المرمم للمسطرة الجنابية حو  الرقاط المكالما  الهاراية أو  12-12القانون رقم

 االرصاال  المنجزة بوساب  االرصا  عن بعد:

  اآللية بسير نظم المعالجة اإلخبل  بجرابم المرعلقة الجنابي القانون لمجموعة المرمم 12-11القانون رقم 

 للمعطيا .

  المرعلق بحماية األشخاص الذاريين ارجاه معالجة المعطيا  ذا  الطابع الشخصي. 13-12القانون 

  المرعلق بالرباد  اإللكرروني للمعطيا  القانونية: 52-15القانون 

  باالرصا  السمعي البصر  المرعلق 11-12القانون رقم. 

 على ما يلي: 61و  3و  3المواد مادة بحيث رنص  25يرضمن هذا القانون  

  :2 المادة 

 :يعربر القانون، رطبيق أحكام هذا ألج « 

 :أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا بالقاصرين والذ  يهدؾ بالخصوص إلى ما يلي شدنه الذ  من اإلشهار

 حثهم سذاجرهم أومباشرة على شراء منروج أو خدمة عن طريق اسرؽبل  قلة رجربرهم أو  بصاة رشجيع القاصرين- 

 ؛ بصاة مباشرة على إقناع آبابهم أو األؼيار لشراء المنروجا  أو الخدما  المعنية

 ؛ الخاصة للقاصرين إزاء آبابهم ومعلميهم واألشخاص الذين لهم سلطة شرعية عليهم الثقة اسرؽبل  أو زعزعة- 

 .»خطيرة دون سبب مشروع وضعية رقديم قاصرين في- 

  :9 المادة

بث  وإعادة يجب أال يكون من شدن البرامج ،الواردة في النصوص الجار  بها العم  بالعقوبا  اإلخبل  دون

 :البرامج أو أجزاء من البرامج

 ؛ العامة المس باألخبلق-

العنصر  أو على اإلرهاب أو العنؾ ضد شخص أو مجموعة من األشخاص بسبب  الرمييز الحث على العنؾ أو- 

 ؛ أو عدم انرمابهم إلى سبللة أو أمة أو عرق أو ديانة معينةانرمابهم  أو أصلهم

 يضر بالصحة أو سبلمة األشخاص والممرلكا  أو حماية البيبة ؛ سلوك الرحريض على نهج

 في األشكا  على ادعاءا  وبيانا  أو رقديما  خاطبة أو من شدنها أن روقع المسرهلكين من االحرواء بد  شك - 

 الخطإ ؛

  »كما هي مرعارؾ عليها دوليا الطا  الضرر بحقوقإلحاق - 

  :62 المادة

 على الري رحرو  بطريقة صريحة أو بد  إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوا ، اإلشهارية الخطابا  رمنع« 

أو رشجع على الرجاوزا   أن مظاهر العنؾ أو مظاهر منافية لؤلخبلق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن

الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر رسرؽ  قلة  باالعرقادا  الرهور أو اإلهما  أو على عناصر يمكنها أن رمس

 » والمراهقين طاا األ خبرة وسذاجة
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 مشاريع القوانين الوطنية التي في طور اإلعداد :ثالثاً 

 :مشروع المدونة الرقمية 

 :، بحيث يرطرق من خبل  القسم الخامسنررن من مخاطر اإل طاا األلقد عالج مشروع المدونة الرقمية حماية 

 عبر الخط؛ طاا الباب األو  للمخالاا  الجزابية لحماية األ -

 عبر الخط. طاا الباب الثاني للردابير الحمابية الري يجب ارخاذها لحماية األ -

 :مشروع قانون الصحافة اإللكررونية 

 جاء في المادة األولى المرعلقة بالرعاريؾ يقصد بما يلي لرطبيق هذا القانون:يركون من رسعة مواد ومن بين ما 

وكافة آليا  الركنولوجيا  الحديثة الري رشك  امردادا  نررن هي ك  إصدار يرم عبر شبكة اإل الصحيفة اإللكترونية:

رؾ عليها مهنيا، وكذلك الوسابط لها، ويرمث  نشاطها األساسي في اإلخبار المنرظم باسرخدام األجناس الصحاية المرعا

المرعددة، المرمثلة في المواد المكروبة والسمعية البصرية الثابرة والمرحركة. ورصدر الصحياة اإللكررونية باسم نطاق 

 خاص بها ونظام إلدارة المحروى.

ص ذاري أو ، رنشر من طرؾ شخنررن هي ك  مادة إعبلمية موجهة للعموم على اإل :خدمة الصحافة اإللكترونية

معنو  وفق خط رحرير  يحررم المعايير المهنية واألخبلقية، ويجر  رحديثها بانرظام، وال رمث  امردادا  أل  نشاط 

 صناعي أو رجار  أو نوعا  من الدعاية له.

 الكتاب األبيض لتأهيل الصحافة اإللكترونية:

يروزع هذا الكراب إلى جزأين أساسيين أولهما يرعلق بجانب الرحديا ، والثاني مخصص للروصيا ، ويعالج جزء 

 :، وهي أساساالمؽربيةالرحديا  المنرظمة، في خمسة محاور، اإلشكاال  الري رواجهها اليوم الصحافة اإللكررونية 

 .الرحد  الركنولوجي 

 . الرحد  االقرصاد  

 وى.رحد  رطوير المحر  

 .رحد  دعم أخبلقيا  المهنة  

 رحد  الركوين. 


