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ملخص

 صار الطفل وهو أكثر الفئات،بعد حتمية استخدام تكنولوجيا وسيلة الوسائل "الانترنت" لكل فئات املجتمع
 ونجد من بين هذه املخاطر الاستغالل الجنس ي الذي يشكل،حساسية عرضة للعديد من املخاطر التي تسببها
 ونظرا للتزايد الكبير الذي تشهده هذه الظاهرة وهو ما تؤكده الهيئات،هاجسا تعاني منه جميع الدول في العالم
 فقد تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية واملؤتمرات الرامية إلى توحيد،املختصة وكذا تغطية وسائل إلاعالم
،الجهود وحث الدول على وضع قواعد قانونية من شأنها الحد من هذه الظاهرة وحماية الطفل نفسيا وجسديا
،وهو ما ستصفه هذه الدراسة وتقارنه باملنظومة التشريعية التي تحمي الطفل من الاستغالل الجنس ي في الجزائر
.مبينة مكامن النقص في هذه ألاخيرة
. التشريع الجزائري، الانترنت، الاستغالل الجنس ي، الطفل:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
After the inevitability of the use of the Internet technology by all the categories of
society, the child which is the most sensitive category has become vulnerable to many of
the risks it causes. Among these risks we find the sexual exploitation, which is a concern
of all the States in the world. In view of the great increase witnessed by this
phenomenon as confirmed by the experts as well as the media coverage, numerous
international conventions and conferences have been held to unite efforts and urge
States to establish legal rules in order to reduce this phenomenon and to protect the
child psychologically and physically. And that will be described in this study and will
be compared with the legislative system that protects the child from sexual exploitation
in Algeria, indicating the shortfalls in the latter.
Key words: the child, sexual exploitation, internet, the Algerian legislation.
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مقدمة :

أضحى الاستغالل الجنس ي لألطفال ظاهرة عاملية ال ينجو منها قطر من أقطار العالم ،وذلك نتيجة انتشار
استخدام الانترنت كوسيلة اتصالية متطورة حولت العالم إلى قرية صغيرة إن لم نقل عمارة أو حتى غرفة ،مما
أدى إلى توسع فئات مستخدمي وسيلة الوسائل ليكون جمهورها الجمهور ألاقل تجانسا على إلاطالق من بين
جماهير وسائل إلاعالم ألاخرى ،فنجد في املستخدمين شباب وشيوخا وحتى أطفاال نظرا إلى أن الانترنت توفر لهذه
الفئة ألاخيرة الكثير من إلاشباعات املعرفية والتواصلية والنفسية وحتى الاجتماعية في مجتمع يزيد تعقيدا يوما
بعد آخر.
وألن مضامين الانترنت متنوعة فإن الثنائية املتضادة سلبي-إيجابي ال بد أن تكون حاضرة فيها ،وخاصة إن
تعلق ألامر بفئة ألاطفال ،ويعتبر الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر الانترنت من أسوء ما يتعرض له ألاطفال ،حيث
ال يتعلق الاستغالل بجسده مباشرة كاالغتصاب أو بطريقة غير مباشرة عبر غرف الشات فقط ،بل تتعدى إلى ما
هو أخطر من ذلك ،أال وهو املنفعة املادية التي تتحقق بوضع الطفل* كسلعة تباع وتشترى عبر الانترنت من
خالل استغالله في ألافالم إلاباحية.
وتشير ألارقام إلى عدد مخيف حول استغالل ألاطفال عبر الانترنت ،وهذا على املستوى العالمي والوطني أيضا،
فعلى املستوى العالمي تقدر اليونيسيف عدد املواقع التي تو ِقع ضحايا من القاصرين وحتى ممن تقل أعمارهم عن
عشر سنوات من ألاطفال بأكثر من  4ماليين موقع( ،)1كما أعلن توماس ماكديرموت مدير املكتب إلاقليمي
لليونيسيف بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ،أن نحو مليوني طفل (أغلبهم من الفتيات) يتعرضون
لالستغالل الجنس ي عبر إلانترنت( ،)2أما في الجزائر ووفقا لدراسة حول "جرائم الانترنت وألاطفال في الجزائر" قام
بها مرصد حقوق الطفل بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ،بينت نتائجها أن  %5..3من
ألاطفال املبحوثين تلقوا عروضا للحصول على هدايا والاستفادة من رحالت سفر من طرف مجهول ،فيما صدم
 %4..3من املبحوثين جراء مشاهدة صور إباحية( ،)5وبالتالي أضحى الطفل في مواجهة خطرين ال خطر واحد،
يكمن ألاول في تحول الطفل من حيث ال يدري إلى مادة إباحية تبث عبر الانترنت ،والثاني في انصراف الطفل إلى
الاستغراق في هذه املواد إلاباحية دون رقابة أسرية وال مجتمعية.
ونظرا لألهمية البالغة لهذا املوضوع سنتطرق ضمن هذا املقال إلى التعريف بأشكال الاستغالل الجنس ي التي
يتعرض لها ألاطفال عبر الانترنت وتوضيح مدى خطورتها ،والجهود الدولية والوطنية الرامية إلى وضع قواعد
قانونية تهدف إلى تجريم كل سلوك من شأنه أن يمس باألطفال جنسيا عبر الانترنت ،وهذا انطالقا من إلاشكال
التالي :إلى أي مدى وفرت املواثيق الدولية والقوانين الجزائرية الحماية لألطفال من الاستغالل عبر وسيلة
الوسائل؟
 -1أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال عرب االنرتنت:
يعرف الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر الانترنت على أنه كل تصرف جنس ي من ِقبل شخص بالغ موجه إلى
الطفل عبر إلانترنت ،مجبرا إياه على القيام بأفعال ذات بعد جنس ي أو تشجيعه على القيام بهذه ألافعال أو
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التوسط فيها أو إلافادة منها أو استغاللها عن طريق النشر ،أو التوزيع بأي شكل من ألاشكال ،بهدف الحصول
على إشباع جنس ي للبالغ أو لتحقيق املنفعة املادية( ،)4وانطالقا من هذا التعريف نستشف أن هناك نوعين من
الاستغالل الجنس ي عبر الانترنت ،أول يتعلق بأهداف غير تجارية ويتمحور حول إشباع رغبات جنسية صرفة،
وثان يرتبط بتصوير ألاطفال في مواد إباحية ألغراض تجارية.
-1-1

الاستغالل الجنس ي غير التجاري لألطفال عبر الانترنت:

بقصد باالستغالل الجنس ي غير التجاري لألطفال ذلك الاستغالل الجنس ي الذي يقوم به شخص مستغال
بعض الظروف إلشباع رغباته وغرائزه الجنسية بغض النظر عن الربح املادي ،فهو يتضمن إطارا عريضا من
السلوك الجنس ي ،حيث تكون غاية هذا السلوك أو التصرفات الجنسية هي إثارة الشهوانية لدى الشخص كامل
ألاهلية القانونية ،وذلك دون ألاخذ بعين الاعتبار رد فعل أو خيارات الطفل الضحية( ،)3ويعتبر الاستغالل
الجنس ي غير التجاري لألطفال عبر الانترنت من أكبر املهددات واملخاطر التي قد تعترض حياة ألاطفال وتمس
باملجتمع ككل ،وهو من أشد ما قد يقع على ألاطفال من ظلم واضطهاد ،ذلك أن ما يتركه من آثار سلبية نفسية،
وجسدية وسلوكية على ألاطفال قد تمتد معهم مدى حياتهم ،وما ينجر عن ذلك من غياب القيم داخل املجتمع.
ويتم استدراج ألاطفال من أجل استغاللهم جنسيا عبر شبكة الانترنت وفقا لعدة أشكال ،حيث توجد فئة من
مرتادي مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص والتي تدخل في محادثات جنسية صريحة مع
ألاطفال ،وتبحث عن ضحاياها في غرف الشات ،حيث يتم إغراؤهم بااللتقاء ،ويمكن للقاءات من هذا ّ
النوع أن
تهدد سالمة الطفل( ،).حيث كشفت دراسة أجراها معهد يوث باروميتر

Barometer

 ،Youthعن أكثر من

نصف الفتيات في السويد الالتي تتراوح أعمارهن بين  12و 11سنة والالتي يدخلن غرفة الدردشة يتلقين دعوات
جنسية غير مرغوبة ،أو يتعرضن للتحرش الجنس ي وكشف املسح أن  % .2من الفتيات الالتي تتراوح أعمارهن
بين  13و 11عام يتلقين اتصاالت عبر شبكة الانترنت من أشخاص يريدون مناقشة أمور جنسية معهم أو يطلبون
من الفتيات إرسال صور لهن ،حتى وان كانت الفتيات ال يرغبن في ذلك ،وقد اعتاد مرتكبو مثل هذا النوع من
الجرائم على الدخول على غرف الدردشة دون الكشف عن هويتهم الحقيقية لإليقاع بضحاياهم من ألاطفال(.)7
ويالحظ حصول ارتفاع واضح في حاالت استدراج ألاطفال عبر إلانترنت في العالم ألغراض جنسية ،فحسبما
أفادت به مركز الدراسات ألامريكية لألبحاث Pewتلقى  % ..من مفردات العينة وهم املراهقون ،رسائل من
مجهولين كلها ذات طابع جنس ي ،واعتبر كل طفل من أربعة هذا ألامر شيئا عاديا( ،)1وقد أدى انتشار مواقع
املحادثة إلى ظهور سلوك جديد وهو ممارسة الفاحشة عبر الانترنت ،هذا باإلضافة إلى وجود مواقع في شبكة
الانترنت تعمل على الترويج للتجارة الجنسية ،فتقوم بتزويد الشخص بمعلومات عن بيوت الدعارة ،وتحريض
ألاطفال على مشاهدة املواد إلاباحية والفاحشة حتى يصبح الطفل مدمنا على الجنس( ،)9وكلما زاد تعامل
ألاطفال معهم ارتفعت مخاطر ممارستهم ملا يعرض عليهم ،ويوجد على الانترنت حاليا مواقع وبرامج متخصصة في
املحادثات املصورة تستخدم كاميرات الويب حيث يقوم بعض الشباب بتصوير مشاهد التعري أو الفاحشة أو
اللواط وغيرها من املشاهد املنافية لألخالق وآلاداب العامة ،وفي هذا إلاطار عرفت اتفاقية مجلس أوربا بشأن
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حماية ألاطفال من الاستغالل الجنس ي والاعتداء الجنس ي لسنة  ، 2..7فساد الطفل في نص املادة  22على أنه "
حث الطفل وبشكل متعمد وألغراض جنسية على مشاهدة اعتداء جنس ي أو نشاطات جنسية حتى لو لم يشارك
فيها " و ال ُيتصور أن شخصا يحث طفال على مشاهدة اعتداء جنس ي أو نشاطات جنسية دون نية مبيتة
الستغالله ،ذلك أن الشبكة مليئة باملواقع التي يمكن من خاللها الاطالع على صورة إباحية أو مادة إعالمية
إباحية ،والطفل بطبعه يتملكه الفضول حين يتصفح الشبكة( ،)1.ناهيك عن وجود املواد الجنسية غير
املطلوبة أصال ،حيث وبمجرد الاتصال باالنترنت أو فتح البريد الالكتروني أو الدخول على بعض املواقع املشروعة،
قد تظهر مواد جنسية وصور خالعية دون أن يكون الشخص قد طلبها(.)11
-2-1

الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال عبر الانترنت:

إن الاستغالل الجنس ي التجاري لألطفال يعتبر مشكلة عاملية ،وفي اطراد مستمر ،حيث يظهر في أشكال
ووسائل مختلفة في معظم دول العالم ،وما يزيد هذه املشكلة تعقيدا هو انتشار هذه الظاهرة ،وعدم قدرة
الضحايا على املقاومة( ،)12وقد أصبح استغالل ألاطفال جنسيا ألغراض تجارية شديد الارتباط بالتطور
التكنولوجي فمع ظهور شبكة الانترنت واتساع نطاق استخدامها ،أصبح هذا النشاط أكثر انتشارا ،مما جعل
السيطرة عليه أمرا في غاية الصعوبة ،حيث أصبح استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية على شبكة إلانترنت شكال
من أشكال الاستغالل الجنس ي لألطفال الذي يعتمد وسائل تقنية كثيرة ُويظهر الطفل وهو يمارس أنشطة
جنسية ،حقيقية أو محاكية ،أو تكشف بعض أجزاء جسمه بشكل فاحش يجعله يثير الرغبة أو اللذة الجنسية،
وقد يتعلق ألامر بطفل أو عدة أطفال يقومون بأنشطة جنسية بصفة فردية أو مع طفل أو عدة أطفال ،أو عرض
صور ألطفال عراة أو شبه عراة في صفحات مـثيرة هدفها جعل الطفل بضاعة جنسية ( ،)15وحسب تقدير هيئة
ألامم املتحدة فهناك سوق دولية لترويج هذه املواد إلاباحية وألافالم الخليعة الخاصة بأطفال العالم الثالث،
حيث تصل مبيعات هذه ألافالم إلى أرقام معتبرة من عائدات الدعارة عبر العالم ،وتعد أملانيا املصدر الرئيس ي
لهذه املواد ،في حين تقوم كل من هولندا وانجلترا بتوزيعها في الواليات املتحدة ألامريكية التي تعتبر السوق املركزي
ملثل هذه التجارة التي بلغت عائداتها سنة  2..4قرابة  7ماليين دوالر أمريكي( ،)14وتقدر مداخيل إنتاج الصور
إلاباحية إلاجرامية املؤذية للطفل وتوزيعها بما بين 5مليارات و  2.مليـار دوالر أمريكي( ،)13وفي التقرير السنوي
الذي أصدرته مؤسسة  Internet Watch Foundationملراقبة املحتوى على الانترنت بتاريخ  5أبريل 2.17
تصدرت أوروبا العالم في الانتهاكات الجنسية لألطفال على الانترنت حيث أن  %..من مواد الانتهاكات الجنسية
لألطفال في جميع أنحاء العالم أصبحت آلان في أوروبا متفوقة على أمريكا الشمالية ،وذلك بزيادة قدرها  %19عن
سنة  ،2.1.كما كشف التقرير أيضا ّ
أن أكثر مواقع إلانترنت ذات محتويات متعلقة باالستغالل الجنس ي لألطفال
حول العالم موجودة في هولندا ،وأكد أن هولندا تتصدر بلدان العالم في عدد املواقع ذات املحتوى املذكور بنسبة
 ،%57تليها الواليات املتحدة بنسبة  ،%22ثم كندا  ،%13وفرنسا  %11وروسيا  ،%7ووفقا لنفس التقرير
الصادر عن املؤسسة فإن نحو  54212صفحة إلكترونية تعرض محتوى مسيئا في أوروبا ،بما في ذلك روسيا
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وتركيا ،ووصل عدد البالغات التي تلقاها املركز سنة  2.1.إلى  1.2مليون بالغ ،مقابل  4.4مليون سنة  2.13وفي
عام  2.17تلقى املركز حتى خالل شهرين أكثر من مليوني بالغ (. )1.
وتزداد الخطورة ألاكبر بالنسبة الستغالل ألاطفال في املواد إلاباحية عند تنزيل هذه ألافالم والصور من
الانترنت ،حيث ال يمكن سحبها من ألاوعية الحاملة لها ،وتنتشر انتشارا واسعا ويستمر تداولها لألبد ،لذلك
فاالعتداء على الطفل يتجدد كلما تم تحميل أو الاطالع على هذه املواد إلاباحية الخاصة باألطفال ،فيعيش هؤالء
القصر بقية حياتهم وهم يواجهون استمرارية وجودها ،باإلضافة إلى كون هذه ألافالم قد تصبح في حالة عدم
نشرها وسيلة مهمة البتزاز الطفل ومساومته ،من أجل إخضاعه للمزيد من الاستغالل(.)17
وباإلضافة إلى طريقة استخدام ألاطفال في املواد إلاباحية وعرضها عبر الانترنت ألغراض مالية ،هناك طريقة
ّ
الابتزاز من خالل تعرض الطفل إلى ضغوطات وتهديدات بنشر وإعالم الغير بخطابات أو صور تخصهم ،والتشهير
أو إلارهاب ّ
النفس ي( ،)11من أجل املال والاستغالل الجنس ي ،هذا باإلضافة إلى تعرضهم لضغوطات نفسية
وتحريضهم على الانتحار والتحرش واملضايقة عبر وسائل الاتصال والتهديد واملالحقة عبر الوسائل التقنية
وأنشطة اختالس النظر أو الاطالع على البيانات الشخصية وقنابل البريد إلالكتروني وأنشطة ضخ البريد
الالكتروني غير املطلوب والانتهاك الشخص ي لحرمة كمبيوتر( ،)19وهذا من أجل أغراض مرتبطة بالجنس واملال .
-2اجلهود الدولية والوطنية حلماية األطفال من االستغالل عرب االنرتنت:
تعني الحماية القانونية منع ألاشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام قواعد
قانونية ،فالحماية تختلف من نوع آلخر تبعا الختالف الحقوق املحمية ،ونظرا لألخطار الكبيرة التي يتعرض لها
ألاطفال جراء استغاللهم عبر الانترنت ظهرت مجموعة من الاتفاقيات نتيجة مؤتمرات دولية داعية لضرورة وضع
قوانين عقابية صارمة ضد مستغلي ألاطفال عبر الانترنت وهو ما سوف يتم التطرق إليه باإلضافة إلى القواعد
التي وضعها املشرع الجزائري في نفس إلاطار.
-1-2

الجهود الدولية:

مع التزايد الكبير الستغالل ألاطفال عبر شبكة الانترنت خاصة من الجانب الجنس ي عبر العالم زاد معه
الاهتمام بضرورة عقد مؤتمرات واتفاقيات دولية ملكافحة هذه الظاهرة ،وضرورة تعاون دول العالم من أجل
مكافحة هذا الاستغالل الذي يمس بالطفل ومن ورائه الروابط والقيم الاجتماعية ،وسوف نعرض أبرز
الاتفاقيات التي عنيت بذلك في ما يلي:
-1-1-2الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل :)22(1191
تصدت الاتفاقيات العاملية لحقوق الطفل التي وافقت عليها الجزائر( )21إلى مثل هذه الجرائم التي تمس
بالطفل عبر الانترنت ،حيث نصت هذه الاتفاقية في املادة  54منه على" :تتعهد الدول ألاطراف بحماية الطفل من
جميع أشكال الاستغالل الجنس ي والانتهاك الجنس ي ،ولهذه ألاغراض تتخذ الدول ألاطراف ،بوجه خاص ،جميع
التدابير املالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة ألاطراف ملنع :

351

ISSN : 2543-3938
EISSN: 2602-7771

جملة الرسالة للدراسات و البحوث اإلنسانية

اجمللد  20 :العدد  / 20 :سبتمرب 0200

 حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنس ي غير مشروع. الاستخدام الاستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من املمارسات الجنسية غير املشروعة. الاستخدام الاستغاللي لألطفال في العروض واملواد الداعرة.كما نصت املادة  19منها على أنه تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير التشريعية وإلادارية والاجتماعية والتعليمية
املالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو إلاساءة البدنية أو العقلية وإلاهمال أو املعاملة
املنطوية على إهمال ،وإساءة املعاملة أو الاستغالل ،بما في ذلك إلاساءة الجنسية.
-2-1-2املؤتمر الدولي ملكافحة الاستغالل الجنس ي لألطفال :1111
أجري هذا املؤتمر بفيينا وخلص إلى مجموعة من التوصيات والتي كانت أهمها:
 تشجيع وضع قواعد للسلوك من قبل مقدمي خدمة الانترنت. التشجيع على إنشاء مواقع للمواطنين لإلبالغ عن املواقع إلاباحية لألطفال عبر الانترنت. ضرورة قيام املشرع الوطني بإصدار تشريعات تتعلق بتجريم التجارة الجنسية علـى الانترنت لغرض توفيرالحماية القانونية للطفل ،هذا وإن على الدولة أن تضع قواعد تتناول تعريفا ولو محددا لهذه الجريمة يأخذ بعين
الاعتبار الحيازة العمدية لصور الطفل والتصرف فيها.
 الدعوة إلى إنشاء وحدات دولية مخصصة ملكافحة جريمة الاستغالل الجنس ي للطفـل عـبر الانترنت وإعادة برنامجتدريب خاص للتأهيل في هذا املجال(.)22
-3-1-2البروتوكول الاختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ألاطفال واستغالل ألاطفال في البغاء
وفي املواد إلاباحية :)23( 2222
صيغ هذا البروتوكول من أجل تحقيق أغراض اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ أحكامها ،والتدابير التي ينبغي
للدول ألاطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع ألاطفال واستغالل ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية،
وأهم ما جاء في هذا البروتوكول ما يلي:
 يحظر على الدول ألاطراف بيع ألاطفال واستغالل ألاطفال في البغاء وفي املواد إلاباحية كما هو منصوص عليه فيهذا البروتوكول.
 عرفت استغالل ألاطفال في البغاء :بأنه استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر منأشكال العوض ،أما استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية :هو تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت ،يمارس ممارسة
حقيقية أو باملحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل إلشباع الرغبة الجنسية
أساسا.
 تكفل كل دولة طرف أن تغطي كحد أدنى ،ألافعال وألانشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أوقانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم،
ورهنا بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف ،ينطبق الش يء نفسه على أية محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه
ألافعال أو التواطؤ أو املشاركة في أي منها.
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 تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات املناسبة والتي تضع في الاعتبارخطورة طابعها
 تعتمد الدول ألاطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير إلادارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التيتمنع الجرائم املشار إليها في هذا البروتوكول ،وينبغي إيالء اهتمام خاص لحماية ألاطفال الذين هم عرضة بوجه
خاص لهذه املمارسات.
 تقوم الدول ألاطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة ،بما في ذلك ألاطفال ،عن طريق إلاعالم بجميع الوسائلاملناسبة ،وعن طريق التثقيف والتدريب املتصل بالتدابير الوقائية وآلاثار الضارة الناجمة عن الجرائم املشار
إليها في هذا البروتوكول.
 تقوم الدول ،في وفائها بالتزاماتها ،بتشجيع مشاركة املجتمع املحلي ،وال سيما ألاطفال ،في برامج إلاعالموالتثقيف تلك ،بما في ذلك املشاركة على الصعيد الدولي.
 تتخذ الدول ألاطراف جميع التدابير املمكنة ،التي تهدف إلى تأمين تقديم كل املساعدات املناسبة إلى ضحايا هذهالجرائم ،بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في املجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا ونفسيا.
 -4-1-2اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية ألاطفال من الاستغالل الجنس ي والاعتداء الجنس ي :)24(2222
أبرمت هذه الاتفاقية نظرا لزيادة معدل الاستغالل الجنس ي والاعتداء الجنس ي على ألاطفال إلى حد مقلق ،ال
ّ
سيما فيما يتعلق باالستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت من قبل ألاطفال ومرتكبي هذه ألافعال.
وتضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من املواد متعلقة بحماية ألاطفال من الاستغالل عبر الانترنت ،حيث أن على كل
طرف من الدول ألاعضاء اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات املتعمدة
التالية في حال ارتكابها:
 إنتاج مواد إباحية لألطفال. عرض أو توفير مواد إباحية لألطفال. توزيع أو نشر مواد إباحية لألطفال. الحصول على مواد إباحية لألطفال أو تأمينها لشخص آخر. حيازة مواد إباحية لألطفال. استخدام طفل للمشاركة في عروض إباحية أو حثه على املشاركة في مثل هذه العروض. إرغام طفل على املشاركة في عروض إباحية أو الاستفادة منه أو في خالف ذلك استغالله ألغراض مماثلة. مشاهدة متعمدة لعروض إباحية يشارك فيها ألاطفال. تجريم فعل حث طفل بشكل متعمد ،وألغراض جنسية ،على مشاهدة اعتداء جنس ي أو نشاطات جنسية حتى لولم يشارك فيها.
 تجريم فعل قيام شخص راشد بشكل متعمد ،وبواسطة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ،بعرض الالتقاءبطفل بغية ارتكاب أي من الجرائم السابقة.
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ُ
ونشير هنا إلى أن هنالك الكثير من الاتفاقيات واملؤتمرات ألاخرى على املستوى الدولي وإلاقليمي والتي نظمتها
دول العالم من أجل حماية ألاطفال من الاستغالل الجنس ي حول العالم ،مما أدى إلى خلق حالة دولية ممتازة من
التوافق والتنسيق في مكافحة هذه الجريمة ،وإن دل هذا الاهتمام بهذا النوع من إلاجرام على ش يء فإنما يدل على
تنبه املجتمع الدولي ملدى انتشار هذه الظاهرة إدراكا منه ملدى خطورتها وتأثيرها على ألاطفال واملجتمعات بشكل
عام.
-2-2

موقف املشرع الجزائري من الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر الانترنت:

وفقا لتقرير املركز الدولي لألطفال املفقودين واملستغلين بعنوان" :املواد إلاباحية عن ألاطفال :التشريع
النموذجي والاستعراض العالمي" لسنة  ،)23(2.1.فإن دول العالم تشهد تطورا من حيث التشريعات التي تعتبر
كافية ملحاربة املواد إلاباحية واستغالل ألاطفال عبر الانترنت واملحددة بـ  1.دولة ،مقارنة بسنة  2...واملحددة
ببلدان ،واعتمد التقرير على جملة من املعايير ملعرفة ذلك تتمثل فيما يلي:
 :.1وجود قانون يتعلق ببغاء ألاطفال.
 :.2وجود تعريف لبورنوغرافيا ألاطفال.
 :.5وجود قانون يجرم استغالل ألاطفال جنسيا عبر إلانترنت.
 :.4وجود تجريم فعل حيازة مواد إباحية متعلقة باألطفال بصرف النظر عن نية لتوزيع.
تلزم مزودي خدمات إلانترنت ،بتقديم تقارير للجهات ألامنية ،في حال تعرض ألاطفال
 :.3وجود قوة قانونية ِ
الستغالل جنس ي عبر إلانترنت.
 :..تطالب مقدمي خدمات إلانترنت وضع وتنفيذ الاحتفاظ بالبيانات وأحكام الحفاظ عليها.
وأما فيما يتعلق بالجزائر فقد أشار التقرير إلى أنها من الدول التي تتضمن قوانينها حماية كافية من املواد إلاباحية
واستغالل ألاطفال عبر الانترنت ،باستثناء أحكام قانونية تلزم مزودي خدمات إلانترنت بتقديم تقارير للجهات
ألامنية ،في حال تعرض ألاطفال الستغالل جنس ي عبر إلانترنت وفقا ملا هو مبين في الجدول التالي:
 -1جدول يوضح املنظومة القانونية التي تحمي من املواد إلاباحية في الجزائر

املصدر :تقرير املركز الدولي لألطفال املفقودين واملستغلين بعنوان" :املواد إلاباحية عن ألاطفال :التشريع
النموذجي والاستعراض العالمي" لسنة .2.1.
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وبالعودة إلى قانون العقوبات الجزائري وقانون حماية الطفل نالحظ أنه ال توجد نصوص صريحة تعرف
لالستغالل الجنس ي لألطفال عبر الانترنت وتجرمه تجريما يتماش ى وطبيعة هده التقنية ،ففيما يخص استغالل
الطفل في املواد إلاباحية نجد نص املادة  555مكرر من قانون العقوبات(( )2.أشار إليها التقرير السالف الذكر)
والتي نصت على أنه " يعاقب بالحبس من  .3سنوات إلى 1.سنوات وبغرامة من 3......دج إلى 1........دج،
كل من صور قاصرا لم يكمل 11سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة ،حقيقية أو غير
حقيقية ،أو صور ألاعضاء الجنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا ،أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو
استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر " معتبرة ذلك انتهاكا لآلداب العامة ،لكن
هذه الصورة من الحماية غير كافية في مواجهة الاستغالل الجنس ي لألطفال ،السيما في مواجهة الاستخدام الهائل
والالعقالني لإلنترنت ،ألامر الذي يستلزم معه ضرورة قيام املشرع بإصدار قوانين قادرة على احتواء هذه التقنية
وإلاملام بجميع مظاهر هذه الجريمة ،نظرا لالنتشار الواسع لتجارة تختص بهذا النوع من الاستغالل الجنس ي
َّ
لألطفال عبر شبكة إلانترنت تشمل صورا وأفالما تظهر أطفاال ُيستغلون جنسيا ،وتتعامل أغلب دول العالم
بحسم ّ
وجدية مع هذا النوع من الجرائم.

أما باقي النصوص ألاخرى فهي نصوص تقليدية غير مكيفة في مواجهة الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر
الانترنت مثل نص املادة  544من قانون العقوبات والذي نص على جريمة تحريض الطفل على أعمال الدعارة
والتي يقصد بها تحريض الطفل على كل فعل من شأنه التأثير على نفسيته أو إقناعه على مباشرة هذا الفعل أو
تسهيله له أو مساعدته على ارتكابه ،وذلك بعرض جسده على الغير إلشباع شهواتهم الجنسية بمقابل ،سواء كان
الطفل ذكرا أو أنثى ،حيث جعل من سن الطفل ظرفا لتشديد العقوبة فإذا كانت العقوبة املقررة لجنحة
التحريض على الدعارة من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 3..دج إلى 2.....دج( ،)27فإن الجزاء املقرر
لألفعال املنصوص عليها في املادة  544على طفل لم يكتمل 11سنة الحبس من 3إلى 1.سنوات وغرامـة مالية
تتراوح بين  2.....دج و  2......دج.
ورغم هذا يبقى النص غير متماش وتحريض الطفل بنية الاستغالل الجنس ي أو ممارسة الدعارة عبر شبكة
الانترنت التي لها خصوصيتها ،نفس ألامر متعلق بنص املادة  542من قانون العقوبات الجزائري والتي نصت على
أنه ":كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة على الفسق أو فساد ألاخالق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له
ولو بصفة عرضية يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 2....إلى دج1.....
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة املنصوص عليها بالعقوبات املقررة للجريمة التامة. ".
ويعتبر النص الوحيد املتماش ي وحماية الطفل من الاستغالل والابتزاز عبر الانترنت نص املادة  )21(14.من
القانون  12-13املتعلق بحماية الطفل ،وهذا ليس لنصه صراحة على تجريم الابتزاز والنيل من الحياة الخاصة
للطفل عبر الانترنت ،بل لنصه بصفة عامة على تجريم النشر أو بث صور أو نصوص بأية وسيلة كانت تنال من
الحياة الخاصة للطفل ،حيث يعاقب كل من فعل ذلك بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات و بغرامة من
13.....دج إلى 5......دج.
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خامتة
من خالل ما سبق يتضح جليا أن التعرض لالستغالل الجنس ي بكل ألاشكال عبر الانترنت يعتبر أخطر هذه
آلاثار السلبية لوسيلة الوسائل ،والذي يمثل تهديدا حقيقيا يمس املجتمع ككل ،وقد خلصنا إلى أن معظم الدول
عبر العالم عمدت إلى وضع منظومة قانونية في شكل اتفاقيات وقوانين داخلية من شأنها ردع كل من تسول له
نفسه استغالل ألاطفال عبر هذه الشبكة الرقمية ،وحماية جنائية من شأنها أن توفر لألطفال حياة آمنة ينعمون
فيها برعاية صحية ونفسية واجتماعية وأن تكفل لهم ألامن.
ومما تم الوصول إليه أيضا مالحظة قصور التشريع الجزائري ونصوصه القانونية في مواجهة استغالل
ألاطفال في صورته املستحدثة عبر الانترنت ،وعدم مراعاته للتطور املتسارع للجوانب التقنية لالتصال إلانساني،
باإلضافة إلى إغفاله لعدد من املمارسات التي يتوجب إدراجها ضمن نصوص خاصة بحماية الطفل ،بهدف
التأسيس لحماية ووقاية أنجع ويمكن أن نجمل ما على املشرع الجزائري مراعاته هو ما يلي :
 ضرورة النص على تعريف يبين ماهية وطبيعة استغالل الجنس ي ألاطفال عبر الانترنت. تجريم استمالة ألاطفال ،واملراد بها املراودة ،وهي :خطوة ابتدائية يراد منها التواصل مع الطفل وتحضيره لعالقةجنسية.
تجريم استغالل ألاطفال في املواد إلاباحية.التجريم الصريح للتحريض ألاطفال عبر الانترنت بأي شكل من شأنه أن يمس بالطفل وأخالقه واستغاللهجنسيا.
تجريم الانضمام إلى املواقع إلاجرامية الخطرة أو مساعدتها ،وكذلك املواقع التي تدعو إلى الدعارة وتجارة الجنس.تحديد نظام قانوني ينظم مقاهي الانترنت خاصة في التعامل مع ألاطفال.-معالجة جريمة استغالل ألاطفال في صناعة أعمال إباحية.
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هوامش البحث وإحاالته:
* عرف الطفل في نص املادة الثانية من القانون  12 – 13املؤرخ في  13يوليو  2.13املتعلق بحماية الطفل ،ج ر عدد  59لسنة 2.13
على أنه " كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر سنة( )11كاملة" ،أما تعريف الطفل حسب اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل الصادرة
في  2.نوفمبر  1919فتعد هذه الاتفاقية املبرمة في إطار منظمة ألامم املتحدة الوثيقة الدولية ألاولى التي تعرف بشكل واضح وصريح
املقصود بمصطلح " الطفل " .فلقد عرفت املادة ألاولى من الاتفاقية الطفل بأنه ":كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ
سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون املطبق عليه.
( )1تقرير مقدم من السيدة نجاة معال مجيد ،املقررة الخاصة املعنية بمسألة بيع ألاطفال وبغاء ألاطفال واستغالل ألاطفال في املواد
إلاباحية ،مجلس حقوق إلانسان ،الجمعية العامة ،الدورة الثانية عشر ،2..9 ،ص.7
( )2النوايسه نانس ي خالد سليم ،جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر إلانترنت :دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني والفرنس ي و
املصري و ألاردني ،مذكرة دكتوراه في القانون ،جامعة عمان العربية ،ألاردن ،2.11 ،ص .22
( )5بايوسف مسعودة ،الطفل والانترنت املنزلي :مجاالت الاستخدام وإلاشباعات املحققة ،مقال منشور بمجلة العلوم إلانسانية
والاجتماعية ،العدد  ،27جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،2.1.،ص.444
( )4النوايسه نانس ي خالد سليم ،م.س.ذ ،ص .47
( )3بسام عاطف املهتار ،استغالل ألاطفال تحديات وحلول ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،2..1 ،ص .7.
( ).موقع املركز التربوي للبحوث وإلانماء لبنان ،تم الاطالع عليه بتاريخ http://www.crdp.org/project- .2.11/.1/13
details?la=ar&id=6215
( )7أسامة عبد الغني العبيدي ،جريمة الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر شبكة الانترنت -دراسة قانونية مقارنة ،-مقال منشور بمجلة
الشريعة والقانون ،جامعة إلامارات العربية املتحدة ،العدد  ،2.15 ،35ص . 71
( )1نجاة معال مجيد ،مرجع سابق ،ص .11
( )9رشا خليل عبد ،جرائم الاستغالل الجنس ي لألطفال عبر الانترنت ،مقال منشور بمجلة الفتح ،كلية الحقوق ،عدد  ،27جامعة
ديالى ،العراق ،2... ،ص.7.
( )1.عبد الفتاح بيومي حجازي ،الجريمة في عصر العوملة ،دراسة في الظاهرة إلاجرامية املعلوماتية ،ط  ،9دار الفكر الجامعي،
إلاسكندرية ،مصر ،2..1 ،ص .177
( )11يونس عرب ،صور الجرائم إلالكترونية واتجاهات تبويبها ،منشور على موقع السكينة ،تم الاطالع عليه يوم -.1-22
. https://www.assakina.com/book/59149.html2.11
( )12دمحم بلحاج الحفص ي ،مرجع سابق ،ص .5.7
( )15نجاة معال مجيد ،مرجع سابق ،ص ..7
( )14دمحم بلحاج الحفص ي ،مرجع سابق ،ص .5.9
( )13نجاة معال مجيد ،مرجع سابق ،ص .11
( )1.تقرير مؤسسة  Internet Watch Foundationمتوفر على موقعها التالي:
https://www.iwf.org.uk/news/latest-internet-watch-foundation-report-shows-europe-now-hosts-60-of-childsexual-abuse
( )17طارق عثمان ،حماية ألاطفال من الاستغالل في املواد إلاباحية عبر الانترنت في التشريع الجزائري ،مقال منشور بمجلة املفكر،
جامعة دمحم خيضر بسكرة ،العدد  ،2.1. ،15ص .421
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( )11دراسة وطنية حول تأثر الانترانت على ألاطفال في لبنان ،املركز التربوي للبحوث وإلانماء ،تحت إشراف الدكتورة ندى عويجان،
لبنان ، 2.13 ،ص .14
( )19يونس عرب ،مرجع سابق .
( )2.اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/ 23املؤرخ في  1919بدأ نفاذها في  3سبتمبر . 199.
( )21وافقت عليها الجزائر بموجب املرسوم الرئاس ي  4.1-92املؤرخ في  19سبتمبر  ،1992ج ر عدد  91لسنة . 1992
( )22مدحت رمضان ،جرائم الاعتداء على ألاشخاص وإلانترنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،2... ،ص .15.
( )25تم عرض هذا البروتوكول للتوقيع والتصديق والانضمام إليه وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ،رقم  2.5لسنة 2...
ودخل حيز التنفيذ سنة .2..2
( )24اعتمدتها اللجنة الوزارية في 12يوليو 2..7خالل الاجتماع الـ 1..2للممثلين عن الوزارات
( )23التقرير كامل على موقع املركز الدولي لألطفال املفقودين واملستغلينhttp://www.icmec.org/wp- .
: content/uploads/2016/02/Child-Pornography-Model-Law-8th-Ed-Final-linked.pdf
( )2.ألامر رقم ..-13.املؤرخ في املوافق 1يونيو سنة 19..،الذي يتضمن قانون العقوبات ،املعدل واملتمم.
( )27نصت املادة545 :من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنـوات وبغرامة مـن 3..دج إلى 2.....دج وما
لم يكـن الفعل املقترف جريمة أشـد ،كل من ارتكب عمدا أحد ألافعال آلاتية  :ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على
الدعارة وذلك بأية طريقة كانت "...
( )21نصت املادة  14.من القانون 12-13على أنه" يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات و بغرامة من 13.....د ج إلى
5......د ج ،كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث نصوص و /أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها
ألاضرار بالطفل"
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