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اليدهيه وتالدقل و،تققدتمتنع ت ددت تاليفتسةت ت

معختتني:ت ت
ستة تتدتم تتدتميع ت تإهعتتدةتالتتدقةتالتتم ت
ليبرتت تقستتدة تاايعيمدد تتوتاجد نتتوت تا د تتدةت
قدري قتة دتم د اتاج دةتسيارتاسقرصدد وت
ةقتاس رودط تتوتةقتالنيد تتوت،تإستةهتت تقبدايدبتت ت
ل قتاقتستع ت ددت تالرع يلي تدتخصياتدت
اتتتبعوتاأله هتتت تالتتتستاستتترغعر دتطصتتتدبد ت
اإل قادت تخدموتم ي دتاا تق توتقملتمي تسقات
تإ تقاة تبتتدلغ تبتاتالقااتتد تقاليصتقت،ت
ي تتتت تاتتتبعوتاأله هت ت تدلتتتع تةكت ت ت
خرقت ددتة فدل دتسيارتةخاق دتةقتات دتةقت
هفس د .ت

اتتدقةتاليتتدهينتةق ت ت18-19تااريعتتقتحبود تتوت
الرف ت ،تخصياتتدتالرف ت ت ت دلتتوتخرتتقتقست
ي تتدتةخرتتقتم ت تديتتقضتالرف ت تلاستترغاتت
اجل ساتط تابعوتاأله ه تمبخرعفتايةه .ت
تتتتماتستت ت ر دقتتت ت تتتتماتاايتتتتدتتهيرتتتترات
ةسدس رات ود:ت ت
تة تايةتاسسرغاتتاجل ساتلعرف تط تابعوتاأله ه .
تاآلل د تاليدهيه وتالعف عوتحبود وتالرف تم ت ماتاسسرغاتت تاليدهينتاجلساةق  .ت
الععود تاافرد و:تاسسترغاتتاجل ستا ت
األه هتت ت تمحد تتتتوتالرفتت ت تخرتتتتق تالرفتت ت .ت

* -ااُؤلفتااُقاس .
that modern information media have
played in the prosperity and

Abstract:
No one of us can deny the role
000

محاية الطفل من خطر االستغالل اجلنسي للطفل عرب شبكة األنرتنت _________ غضبان زهرة ـ مستاري عادل

delayed leap, was the promulgation
of Act No. 15/12 on the protection of
children, especially children in
danger and there is no more serious
risk of sexual exploitation on the
Internet in all its forms.
This is why we will look at two
:تkey points in this article
- The most important images of
child sexual exploitation online.
- The Legal mechanisms to
protect him from such exploitation
in Algerian law.
;Keywords: sexual exploitation
the Internet; protect children; the
risk; children.

development of all aspects of life,
whether economic, social or
cultural, but in contrast, technology,
especially the Internet, which
criminal gangs have exploited for
their deviant leanings, has shown no
distinction between adults and
minors. The Internet has become the
greatest threat to our children,
whether
morally,
health
or
psychologically.
This is the danger that most
countries have tried to address and
try to protect children from being
victimized by the development of a
strict legal system to protect them,
the Algerian legal system, which has
achieved a qualitative but somewhat

ميدمتتو:ت ت
ة تتت تدع يلي تتد تاإلطتتادتقاسدصتتدتتاجد نتتوتخداتتوتم تتدتاتتبعوتاإله ه ت ت)(1تت
دلتتع ت د س تدتكتتب اتلتتد تعرعتتفتة تتدفتاعرو تدت،تبدا تتوتم ت تاألتستتقةتقاتتيستإ ت
ةاتد تاليقاةت تاعرودتالدقلاتقالي ص،تادتدلعع ت دد تاللبعوتمت تدتيث تكتب ت
طعلت د تاعرودتسس ودت تاي دتالسع تاا ري تطعلتاستريود دتت تةغتقاضتإ قام توت
عرعفوتقاع تإ ت دتاسترغا دتت تاس جتتدةتبدلبلتقتقخداتوتالف توتال تي فوتمت

تق ت ت

األ فدت .ت
ق تتماتهظتتقاتاتتدتد رتتي تطع ت ت تدد ت تاللتتبعوتم ت تدتتي قت ق تتوتستتدةبوتتقغ ت تم تتبي وت
قدهيه تدت،تاتتيب تمت تدقةتاألتستتقةتق

تتد تاعروتدتااتتدهات تمقاقبتتوتقلتي تاأل فتتدتت تدت،ت

ققتدتاسترغع تتطصتدبد تاإلت تقادتاتييبوتالترتع ت تمقاقبتوتمتدت بتثت ت ددت تاللتبعوت
اودةسوتة دتةهيااتاجلقاة تاألخاق وت دت وت ت ينيتةقت يتددتلتد دتاإلتدةاربتخبرتيةةت
دد تاجلقاة تقاأل يدتتق تاأل فدت.
تتثتدير ت ت تتقاة تاسستترغاتتاجل ستتاتلأل فتتدتتط ت تاتتبعوتاأله ه ت تم ت تةبلتتدت
اجلقاة تااودةسوتطعلتالرف ،تخصيادت تاي تال فستاتقاس روتدطاتتستيارتطعتلتااتد ت
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اليق عتةقتالبي د،تهظقاتادتد ك ت دد تاجلقاة تم تةثقتسع تمدمقتطعلتالرف  .ت
قبدل ظقتلاهلغدتتاارسا دتلعو رودتب دد تاجلقميوتالستةابت تدرفدق ت يمتدتبيتدت تيدت
خصياتدتمتتدتدرتتيةتدي تد تقدرب يتتد تاأله هت تقل تتيةتبتقاميتتققستتدة ت د تتدةت يم تدت،ت
دتقلي تاأله هت تإ تكت تب ت ت ساةتق تديق بتدت،تةاتببتمت تال تققة تاإلتاتددتتب ددت تت

قة

الظد قةتق ماتم تختاتتاإل دبتوتطت تاإلاتعدل وتتالردل توت:تإ تة تمتد تاستررداتتاالتقات
اجلساةق تمحد وتالرف تم تخرقتاسسرغاتتاجل ساتط تابعوتاأله ه ق ت
لإل دبوتطعلت ماتاإلاعدتتاةدي دتةقستةنتهررققتإ تة ت تاتيةتاسسترغاتتتاجل ستات
لأل فدتتط تابعوتاأله ه ،تث تبيتدتكلتضتهررتققتإ تيل تد تاجود توتاليدهيه توتلعرفت ت
م ت ماتاسسرغات .ت
اديةتاألقت:تايةتاسسرغاتتاجل ساتلأل فدتتط تابعوتاأله ه ت ت
ليدت ددتاليدهينتةق ت(2)18-19تااريعقتحبود وتالرف ،تمف يدتالرف ت تااددةت8تم ت ت
بيه ت"ك تاخنيتملت بعغت12تس وتكدمعو".ت يدة تقمصرعبتاجد ت تهفتاتاسدهتوت،ت
ثتةنتهنيتااددةتملتمي ستباتالرف تااو ستقغ تااو س .ت
ت تتاتإكاتهظقهتتدتإ تالرف ت تالتتم ت ي ت تس ت تط ت ت12تس ت وتجنتتدت دد ت تالف تتوتد يتتددت
ط تتد دتمععتتوتاإلتدةاربتقالرو تتستقةغ ت تكلتتضتجنتتدتةغعتتب ت قدتتددقنتطتتدملتاأله ه ت تدقنت
ةقدبو،تق تمات ةغت تمتدتدر تو ت ددت تاللتبعوتمت ت دهتعتستع تخرت تطق ت تطصتدبد ت
اإل تتقادتقاللتتياكتك تتفتدستترغع ت تد تتق

تاأل فتتدتتطعتتلتإ ستتددتةخاق ت تتمبخرعتتفت

األاعدتتقالصية .ت
ماتس تدقتتةنتهسع تال يرت ت دد تال يروتطعتلتاتيةتاسسترغاتتاجل ستاتلعرفت ت
ط تابعوتاأله ه تق ماتم تخاتت صق دت تايةداتةسدس رات ود:ت ت
تااسد ووت تاساقافتاألخاقاتلعرف تتقاسرغاتتاأل فدتتكوددةت س وتطعلتاأله ه ت تةقس:تإ سددتةخاقتالرف تط ت ق قتابعوت األه ه ت(اساقافتاألخاقاتلعرف ) ت
ت تتمهتال يرتتوتستت ر دقتتاجلدهتتعتاليقتتدةاتمتت ت تتقاة تاستترغاتتتاأل فتتدتت ستت دت،ت
تدقتتدي ت صدهوتلعرف تقب تةنت يدت ق سوتليصدبد تاإل قادتاإللع قهات ت دهعت
اجلتتقاة تاألخاق تتو،تمقكتتس تطعتتلتة ت تال صتتياتاليدهيه تتوتقالر ظ و تتوتالتتست دقل ت ت
098
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دي تمحد وتلعرف تم ت ماتاللع تم تاسسرغات،تةغ تةنت دد تال يروتايبوتاإلثبتد ت
م ت ثتالر ق تقالييد تألنتةةكده تدتاادد توتغت تقا تتوت تة تطتددتق تيدت يت تمتدد ت
نب ت تةنتالرف ت تقتتدتديتتقضتلإل وتتدتتتقالتتم تةد تب ت تإ تقلتتي تمياقتتدتاأله ه ت تقإستتدرةت
استترخدام دتقاليقتتيات تتت وتليصتتدبد تاإل تتقادتاإللع قهتتا،تقملتتد دةتة تتادتقاتتيةت
إبد وتةد تإ ت ستددتقااتقافتتةخاقتت ،ت تماتاإل وتدتتالتم ت ق تدتبدلدة توتاألق تإ ت
األسقةتبي تخداتث تإ تاعروتدتتادت تبدلرفت تةقتالدقلتتوتق

دد تدتااي توتبدلرعفت ت

بدلرف تبي تطدد .ت
دتةنتااددةت18/18تم تاليدهينت18-19تهص تطعلتةنتالرف تالم ت يرت ت ت دلتوت
خرقت" تيتالرفت تالتم تدعتينتاتتر تةقتةخاقت تةقتدقب رت تةقتةم ت ت تخرتقتتةقتطق توت
لتت "...تقمصتترعبتت -طق تتوتلتت تت-ت فتتربتاعتتدتتجود تتوتالرفتت ت رتتلتقبتت تديق تت تلفيتت ت
اسسرغاتتة تةه تإ قارتققدةاتةكنقتم تطا ا .ت
قدير تابعوتاأله ه تم تةخرقتاليسدة تالستقدتدس ت تإ ستددتقااتقافتتةختاقت
قدقب تتوتالرف ت ت،تق تتماتط ت ت ق تتقتإاتتقاك ت تم رتتد د تاجتتياةتةقتغتتقفتالدةداتتوتةقت
الرياا ت تمتتدتالغ ت تط ت ت ق تتقتقستتدة تالرياا ت تاس روتتدطاتمن ت تدتتي ت،تالف ت اتبتتيرب،ت
قملد دد تايعيمد تقم دلقت س وتمغعي وتةقت د ي د تإبد وتديقضتدقنتةقدبتوتطعتلت
دد تاللتبعوت،تق ت ددت تت اجدلتوتدعتينتدقب توتالرفت تقاتتر تال فست وت تخرتقتهظتقاتت
لإل ودتتاألسق تةقتاس رودطاتلعرف  .ت
-2تاإل ودتتاألسق تقاساقافتاألخاقاتلعرف :تجندتةنتاالقاتاجلساةق تقتدتةق ت
ا رودمدتكب اتلدقةتاأل سقةت تةطد توتالرفت تقاجفتدلتطعتلتدقب رت ت صت تااتددةت4تمت ت
اليدهينت18-19تطعلت"تديدتاألسقةتاليس تالرب ياتل ويتالرف  .ت
قستجيي ت ص تالرف تط تةسقد تإستإكاتاسردط تمصعتر تالف علتكلضت "....ت
قم ت ت ستترخعنيتةنتاألستتقةت تتاتااستتؤقتتاألقتتطت تةختتاقتالرفت ت تمقاقبتتوتقإةاتتددت
دصق دد تقمحد ر تم تة تاارتميع تةنت لتع تد د تتداتةقتخرتقاتطعتلتدقب رت ت،تق تمات
بإبيتتددهتط ت تك ت تمتتدتم ت تا تتيه تةنت تتؤثقتستتعبدتطعتتلتةخاق ت تقاألستتقةتمستتؤقلوتمستتؤقل وت
قدهيه وتمبداتقةتطت تة تخرتقتميعت تةنت تددتااتقافتتةختاقتالرفت تداخت تاألتستقةتةقت
إ وتتدتتدقب ر ت تختتدة تهرتتدقتاألستتقة،تق تتماتمتتدتهص ت تطع ت تااتتددةتاسدمستتوتم ت تاليتتدهينت ت
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"18-19ت...قديدتطعلتاليالد تمسؤقل وتمحد وتالرف ت".

)(3

ت

قهر تتوتلعتتدقةتالتتم تدعيب ت تاألستتقةت تبع تيةةتةختتاقتالرفت تقهظتتقاتل ستتبوتاجل ت تققعتتوت
اليطاتخبريةةتابعوتاأله ه تطعتلتالرفت تداخت تاألتستقتاجلساةق توتكتدنتمت تاليا تعت
اليو تطعلت ددةتاليطاتاألسق تم تخاتتدعن فتبقاميتتالريط وت دد تاألسقتطت ت ق تقت
قسدة تاإلطادتااخرعفوتقهلقتاليطاتباتة قادتاعرودت يتتخريةةتاأله ه تطعلتالرف ت
اليداقتقكلضتط ت ق قتاإلةاددتال فساتاليدةعا.

)(4

كودتجيعتةنتدسيلتالدقلوتإ تإهلدرت

ت

تد تا رودط توتقهفست وتم ور تدت تدةةتاألتستقت

بلع تم رظ تقمقاقبوتمد تإ روتددتتاأل ستقةتمبقاقبتوتالرفت تقدي

ت تدقبي تدتقم يت تمت ت

اسسريودتتاافقطتقالسق تليسدة تاايعيمدد وتمبخرعفتةاعد دتقبرتي تة تيارتاجود توت
العد وتلعرفت تق تماتبفتربت عيتد تإاتغدرتستيارتلعرفت تةقتمت ت ريلتينتدقب رت ت ستويينت
دتعرعفتاالدك ت دد تالظد قةتقلدقلوتإق ادت عيتت د .ت
كملضتجيعتةنتدسيلت ددت تا

تد تإ تمقاقبتوتستعيربتقتةختاقتاليالتد ت،ت تدأل تةقت

األدتمرتتلتإاق تتدتط ت تاجلتتددةتقستتععدتة يتتدستست يتتيدتب تتدتاليالتتدتااستتؤقتت تتاتلدلتتوت
س عينت ماتالسعيربتإهيعد تطعلتاخص وتالرف تطد اتةقتي ا.

)(5

ت

-0تاإل ودتتاس رودطاتقاساقافتاألخاقاتلعرف :تإ ت دهعتالدقةتالعتب تالتم ت
درع تاألستقةت تدقب توتقدي ت تةختاقتة فد تدتقمحد ر تدتمت تاساتقافت،تلعت ت تماتست
عفتتاتخصياتتدتإكاتقا ت تالرف ت تإ تس ت تالروتتدة ت،تحب تتثت صتتببتمعسمتتدتبتتدسقق ت
قاس رعتتدربتمتتدتةاتتخداتختتدة تهرتتدقتاألتستتقةتقاارون ت ت تاليس ت تاادةستتاتمبف يم ت ت
الياستتدت(ااتتداة تال بي تتو،تدقةتاج تتدهوت)..تقكتتماتاا رتتد د تالق د ت وتقالنيد تتوتالتتست
خقطت

دتالرف  .ت

ماتاليس تاسدة اتقالتم ت ي تات ت تالرفت تققرتتدتكتب تاتقتدت فتيقتاليقت تالتم ت
ي

تمدتاألسقة،تقالم ت ست تبلتع تكتب ت تبعتيةةتةختاقتالرفت تكتملضت،ت تإ ت

ة تمد تدس ت دد تااؤسسد تاس رودط وت تمحد وتةخاقتالرف تم تاساتقافتتبستبعت
األه هت ت قتخصياتتتدتإكاتطعو ت تدتةنتة فتتتدتتال تتتيدتميرععتتتينتة تتتسةتكك ت توتت(ا يادتتتفت
المك و،تالعي د تاإللع قه و)تقةغعب وتاأل سةتمسقدةتقمرصعوتبلبعوتاإله ه تق مات
ةا دتجل تاأل تبدسريةةتالتستدلتعع دت تد ةت ددت تاألت تسةتمت تخرتقتطعتلتةختاقت
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ة فد  .ت
إ تة ت دتسد و تااؤسسد تاس رودط وتقاليياهاتاا ظووت تدت تد ظت تاستريودتتت
األه ه تم تقب تاأل فدتتق تةق د تيل د تمحد وت تداخ ت دد تااؤسسد ق ت
س تدقتتال ك ستطعلتدقةتاادةسوتقمدت درتب تاليدهينتةق ت14/12تاار و تاليدهينت
الرتتي

اتلع ب تتوتالي

تتوتقمتتدتميع ت تةنتهسرخعص ت تم ت تة عدم ت ت تمحد تتوتةختتاقت

الرف ت تبلتتع تطتتددت،ت تتثتةنتم ت تاأل تتدافتاألسدس ت وتالتتستدستتيلتإل تتدتال ب تتوت تتيت
دعي ت

تمرلتبدتمببتدداتاإلستادتقق وت تالقق توتقاألخاق توتقالنيد توتقاج تدة وت

ق ماتمدتةكدد تااددةت18تم تاليدهينتةق ت.14/12

)(6

ت

ةمتتدتم ت ت تتثتطاقتتوتاادةستتوتبيستتدة تاايعيمدد تتو،ت يتتدتةلسم ت تااتتددةت14تم ت تهفتتات
اليدهينتبإدمد تدع يلي د تاإلطادتقاسدصتدتتتاجد نتوت تلت تالرعو تمتق تة تدافت
الريع تق قاةي تقالريكدتم تقدةةتالرام متطعلتاسرخدام دتبفيدل و،تلع تبدايدبت تملت
ررتتتققتاليتتتدهينتإ تمحد تتتوتالرفت ت تمت ت تاسستتتريودتتاللخصتتتات ددت ت تالرع يلي تتتد ت
خصياتتدتا يادتتفتالمك تتوتداخ ت تاليس ت تاادةس تات،تق تتماتميع ت تإة دط ت تإ تدتتقربت
د ظ ت مهتال يروتإ تاليدهينتةقتال ظددتالداخعاتلع تمدةسوت .ت
قميع تةنتهعتتعتدقةتااؤسستد تالريع و توت تاجود توتمت ت ددت تاجلتقاة تمت تختاتت
هيرتتتوتم وت توت،تق تتتيتالريك تتتدتطعتتتلتاجد تتتوتاادستتتوتلي تتتيدتقمردبيتتتوتااقاتتتدتال فستتتات
قاس روتتدطاتلعرف ت ،ت تك ت تااستتري د تقااقا ت تالريع و تتوتقتإ تتدا تهيتتدطتإاتتغدرت ت
ك ت تهد تتوتإقع و تتوت(طعتتلتاألق ت تطعتتلتمستتري تك ت تبعد تتو ت)،تعرصتتوت تالريدم ت تمتتدت
األ فتتدتتالتتم ت ا تتعتطعت

تااتتقافتةخاقتتاتةقتم تتيتتلعي تتفتةقتاسهرتتيارتةقتاإلدمتتدنت

طعلتاسريودتتاأل سةتاإللع قه و .ت
كوتدتستميع تتدتإغفتدتتدقةتة تتدتاليتدمعات تااؤسستتد تال بي توت تاجتتقاتطعتتلت
محد تتوتالرف ت تم ت تخرتتقتاأله ه ت تطع ت

تمب تتدتاستتريودتتةقتإدختتدتتاأل تتسةتقا يادتتفت

المك توتإ تداخت تااؤسستد تالريع و توت،تمتدت تتققةةتاسدصتدتتتاابداتتقتبدألستقةتةقت رتتلت
بداخرصاتسيارت تاليس تاافريدتةقتاألخصدة اتال فسده اتإكاتاسردطلتاألمقتكلض.ت ت
ثده د:تاسرغاتت األ فدتتكوددةت س وتطعلتاأله ه ت ت
ت تتماتالي صتتقتستتيفتهررتتققتإ ت قميتتوتاستترغاتتاأل فتتدتتط ت تاتتبعوتاأله ه ت ت
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ك قميتتوتقدةوتتوتبيةكده تتدتاادد توت،تق تتيتةنت ستتريو تالرف ت تكوتتددةت س ت وت تمياقتتدت
األه ه  .ت
تدل دت ي دتطعلتابعوتاأله ه تيسفتااياقتدتاإلبد توت و تدتمتدت تيتمرخصتنيت ت
بقاميتتادددثوتةقتإهرد تبقاميتتالف د يتقم دتمدت يتمرخصتنيت تإهرتد تالصتيةتاإلبد توت،ت
ثتق تق تاتبعوتاأله هت تليصتدبد تاإلت تقادتقاا تتق اتدست

تجتتدةةتالقك عتوتطتت ت

مياقتتدتمرخصصتتو،تقليت ت تتمات تتيتةكت تاجلياهتتعتالستتعب وتااتتدمقةتلعو رويتتد تاليقب تتوت
قاإلسام وتق رلتالغقب وتم د .ت
لماتس ررققت ت ماتالي صقتإ تهيرراتةسدس رات ود:تالست د وتاجل ست وتلأل فتدتت
ط تابعوتاأله ه ،تقاسرغاتتاأل فدتت تاليققضتقاايادتاإلبد و.ت ت
-2تالس د وت اجل س وتلأل فدتتط تابعوتاأله ه ت(اسجتدةتبدأل فدتت ست د)ت:تمتدت
درتتيةتالس ت د وتقاسهفرتتددتاسقرصتتدد تقالرع يلتتي اتقاهرلتتدةتاأله هت تقدرتتيةتبقاا تتدت
ل تتقتاتتع ت د تتدتمت تةاتتعدتتاإل تتقادتق تتيتمتتدت يتتقفتمبصتترعبت"الست د وتاجل ست وت
لأل فدت"تق يتةنت تر تاإلتجتتدةتبدأل فتدتتقاسترغا تت ست دتطت تال ق تيتتلست د وت ت ات
األ فدتتطت تمياقتدتاأله هت ت،تق تماتبيتقضتاتيةتإبد توتلأل فتدتتقالتدطيةتإ تدست

ت

ادةستتوتاجل ت اتمي ت ت،تحب تتثت ريا تتدتالس ت ددتأل ت تق تتدرتةققتتد تااريتتوتمتتدتاأل فتتدتت
الصغدةتسيارتإهدثدتةقتككيةا.

)(7

ت

ق ات قميوت د نوتدعيلتاإلداهوتقاسسر عدةتالدقلا،ت ثتةه دت قميوتم ظووتطتدبقةت
لعتدقدتغق

دتال ق يتتلعس د وتط ت ق قتدس

تالياقد تاجل س وتمدتاأل فتدتتأل ت ت

ةغقاضتاقرصدد وتقمدل و،تققدتا دت ماتال ياتم تاإل قادت تالس يا تاألخ ةتميتدس ت
منيتملت سبقت دتمن تقستس ودت تالدقتتاآلس ي وتالفي ة،تق ق دتسبعت ماتالريستدت ت
اسهرلدةتإ تابعوتاأله ه تقالستس ع تطو تاليصدبد تاليدةووتطع د .ت
ةمدتبدل سبوتلعيدهينتاجلساةتق ت يتدتطت

تااتددةت242تمت تقتدهينتاليييبتد ت)(8ت تو دت

طعلت دد تاجلقميوتمبيدقبوتم تسدطدتةقتطتدقنتةقتمحتلتدطتدةةتالغت تةقتةغتق تالغت تطعتلت
التتدطدةةتبي تتوت ق يتتوتكدهت ،ت ق تتمهتاليبتتدةةتدقكت تاعتتدتتلعستتعروتالريد ق تتوتلعيد تتات
لرتد تتدت تتققتاإلغتتقار،تكوتتدتةنتاالتتقاتقتتدتاتتددت تاليييبتتوتطعتتلتم ت تاةدعتتعت دد ت ت
األ يتدتت تتدتاليصتتقتةقتإكات ق تتياتطعتتلتاةدعتد تت ددت تاأل يتتدتتختتدة تاجلساةتتقتةقتبيتتدت
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قاي تلع ساةقت(ال ق يتتلعس د وتاجل س و) .ت
لع تقةغ تاهرلدةت تمهتاتلست د وتةقتاجلقميتوت تطتددتمت تالبعتدانتستيارتاألست ي وتةتقت
يدت دا .ت

اإل ق ي وتةقت رلتاألقةب و،تإستةنتهردقتاهرلدة دت تاجلساةقت عددت عينت

-0ت اسرغاتتالرف ت تاليققضتقاايادتاإلبد وتط تابعوتاأله هت ت:تبدل ستبوت تددت تت
الصتتيةةتم ت ت تتقاة تاسستترغاتتاجل ستتاتلأل فتتدتت ت تتدتةةكتتدنتاجلقميتتوتقا تتتوتقست
دي تتدتة تدقلتتوتملتجتتتقدت تتمهتاأل يتتدتتق تتيتاستترغاتتالرفت تقاتتيةهت تاليتتققضتقااتتيادت
اإلبد وتط تابعوتاأله ه تققسدةر د .ت
حب تتثتةنتاجلتتدهات يتتيدتبدستتر ادتةقتدصتتد قتةقتإهرتتد تةقتإطتتدادتةقت بتتدتةقت تتد ةتةقت
دقق يتتةقتبثتةطودتتإبد وت لدةربت

دتة فدتتةقتدريعقتبدسسرغاتتاجل ساتلعرف .

)(9

ت

قلي تة تاليسدة تالستدسرغع دتطصدبد تاإل قادتل ق يتتقبثتةطود تدتتاإلبد توت تدت
األ فدتت ا:ت ت
ة-تال تتدتاإللع قهتتا:تق تتدتهعتتينتةمتتددتملتتع تاسستترغاتتاجل ستتاتطت تإةستتدتت
القسدة تكا تادري تاجل ساتلأل فتدتت،تةقتةنت رعتعتمت تالرفت تإةستدتتتاتيةتلت ت ددت ت
اللبعد .
تغقفتالدةداو:تق يتاسردةا تالرف تلعيلي ت تلددثد تكا ت دبدت ستاتقجيتدتالرف ت ق وت تالعادتهظقاتإل سدس تبدجق وتقةه تغ تمقاقع،تققدتديخمتااعداد ت
طويدتكب اتدص تإ ت دتاسردةا تالرف تقققياتاطردارت سات يعاتطعلتالرف .
تهلقتالصيةتقالف د ي د ت تااياقدتاجل س وتطعلتاللبعو.د -ااياقدتال

وتط تاللبعوتط ت ق تقتال ق تيتتألليتد تدستريو ت

تدتاإلحيتدرا تت

اجل س وتلأل فدت.ت
جندتةنتاالقاتاجلساةق تملتجيقدتاسسرغاتتاجل ساتلأل فدتتط تابعوتاأله هت تت
بلتتع تمبداتتق،ت تتثتملتجنتتدتمصتترعبتاأله ه ت ت تاا تيادتالستتدبيوتب ت تكتتدنتاالتتقات
عرفلتبدإلادةةت ي تكدسريودتتلفتعتبي توت ق يتوت)،(10تبتي تقست عوت،تطعتاتاالتقات
الفقهساتالم تهنيتاقا وتطعلتميدقبوتاقدتاق ادتااودةسوتاجل س وتبياسروتابعوت
األه ه تمدتقداقتدقنت19تس وتقاددتاليييبوتإكات د تليدرتب

.

)(11

اديةتالندها:ت يل د تمحد وتالرف تم تاسسرغاتتاجل ساتط تابعوتاأله ه ت ت
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بيتتدتةنتدرقق تتدت تال يرتتوتاألق تإ تدفصتت تاتتيةتقةاتتعدتتاسستترغاتتاجل ستتات
لأل فتتدتتط ت تاأله ه ت ،تس ت تدقتت ت دد ت تال يرتتوتةنتهستتع تال تتيرتطعتتلتاآلل تتد تالتتست
ستد دتاالتقاتجود توتالرفت تمت تة تتدتةاتعدتتت تماتاسسترغاتت،تلتماتست ررققتةقست
لإل تتدةتالرلتتتق ياتقميقتتفتاالتتتقاتاجلساةتتق تمتت تاسستترغاتتاجل ستتتاتلأل فتتدتتطتت ت
اتتبع تاأله هتت ت،تثتت تهتترعع تطتت تتة تت تا

تتد تقاا ظوتتد تالي

تتوتالتتستاستترتدث ت

لا روددتبدلرف ت ت وت ماتاسسرغات .ت
ةقس:تاإل دةتالرلق ياتجود وتالرف تم تاسسرغاتتاجل ساتط تابعوتاأله ه ت ت
إكاتهظقهتتتدتإ تعرعتتتفتاليتتتياهاتقالرلتتتق يد تالي

تتتوتجنتتتدتةنتال صتتتياتاليدهيه تتتوت

اسداوتحبود وتالرف تم تاسسرغاتتاجل ساتلعرفت تطت تاتبعوتاأله هت تت تالرلتق دت
اجلساةق تقع عوت داتةقتمرفققوت تعرعتفتال صتياتتالر ظ و توتقست ي تدتدلتق دتختدات
ب دد تاجلقاة ،تقميع تإة داتالسبعت تكلضتإ تاييبوتال نيتطعلت ظقتبي تااياقتدت
قالررب يد تادو توتبتدليياهاتالدقل توتطعتلتةستد ت ق توتالريتب تقال لتقتق ق توتقستدة ت
اإلطادتقاسدصدت .ت
كوتدتةنتمبتدةتستق وتاسدصتتدس تقااقاستا تقالتستهتتنيتطع تدتاليتدهينتةقت ت14-15ت
ااريعقتبدليياطدتاسداوتلعيقد وتمت تاجلتقاة تاارصتعوتبرع يلي تد تاإلطتادتقاسدصتدتت
قمعد تر دتددتم تالرصد ت دد تاجلتقاة تبلتع ت يتدتتخصياتدتةنتهتنيتااتددةت12ت
م ت ماتاليتدهينتقالتست تدد ت تدس تالتستميعت تمي تدتاخت اقتمبتدةتالستق وتل تققةةت
الرتي يد تالي دة وتملتدررققتإ ت دلوتاسترخدادت ددت تاللتبعوت تاسترغاتتاأل فتدتت
س د(12).ت ت
قبتتدلرفتنيتقالرتع ت تاجل تدتلع صتياتاليدهيه توتجنتدتةنتاالتقاتاجلساةتق تقتدتةاتدةت
و دتإ ت جتتق تبيت تقلت اتكت تة يتدتتاسسترغاتتاجل ستاتطت تاتبعوتاأله هت ت،ت
تتمكقتطعتتلتستتب تاانتتدتتااتتددةت222تمعتتقةت1تم ت تقتتدهينتاليييبتتد تاجلساةتتق تقالتتست
هص تطعلتجتق تقميدقبوتك تم ت ييدتبرصي قتقداتقتملت عوت ت12تست وتبتتي تقست عوت
ق يتميدة تةهلروت س وتةقتايةتاألط درتاجل ست وتلعيداتقتألغتقاضت ست وتةسدستدت
ةقتقددتبإهرد تةقتدي تدتةقتهلتقتةقتدصتد قتةقتطتقضتةقتب تدتةقت تد ةتمتيادتإبد توتتمريعيتوت
بدليصق .ت
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م تااا عتطعلتهنيت ددت تااتددةتةقس تةنتاالتقاتاجلساةتق تملت ررتققتلعخرتقتالتم ت
ريقضتل تالرف تخصيادتإكاتكدنتدقنت12تس وتم تإاتقاك تت تاالتد دا تلأل يتدتت
قاإلحيتتدرا تاجل س ت وتطعتتلتاتتبعوتاأله ه ت ت،تقالتتستدلتتع تد د تتداتلعصتتتوتال فس ت وت
قالي ي وت ماتاألخ تقالستد ري تد ت دةعوت قميوتديق

تالرف تلعخرق .ت

ثده تتد تةنتهتتنيتااتتددةتملت فتتققتبتتاتاتتفوتمقدعتتعت ددت تاأل يتتدتتإنتكتتدنتمت تةقتتدة ت
الرف تةقتا ت ريلينتةطد ر تةقتإكاتكدنتاخصدتغق بدتطت ت تماتالرفت تقالتم ت فت ضت
تاجدلوتاألق تةنت عينتلق دتملدداتلع دها .ت
كتتملضتمت تااتتيادتاليدهيه تتوتالتتستدرققت ت تتو دتلاستترغاتتاجل ستتاتلأل فتتدتتطت ت
ق قتاأله ه تهنيتااددةت242تم تقدهينتاليييبد تقالستهص تطعلت" يدقعتبدجباتم ت
ستتروتةات قتإ تست راتقبغقامتتوتمت ت81.111تإ ت111.111تكت تم ت تقتتددتطع تتدتبتتإغقارت
ةاتتخداتمت تة تمت تاجل ستتاتبيصتتدتدق

ت تطعتلتالفستتقتقكلتتضتبدإلاتتدةةتقاألقتتياتت

قالعردبد تةقتبي تقس عوتةخق ".ت ت
دتاالقاتملت ررققتإكاتمدتاةدععت ي تالرتق

ت تماتطعتلتالرفت تقاطربتدةهتتلق تدت

ملدداتلع قميو،تكودتةه تملت نيتاقا وتطعلتةنت ي تالرتق

تقتدت عتينتبياستروت

اتتبعوتاأله هت ،تلعت تككتتقتطبتتدةةت"تبتتي تقست عوتةختتق "تق تتمات فتتربتاعتتدتتلعستتعروت
الريد ق تتوتلعيد تتاتل تتدخ تعرعتتفتقستتدة تاسدصتتدتتخداتتوتإكاتديعتتقت يتت تالرتتتق

ت

بدأل فدت .ت
تال يدطتالسدبيوتق دهدتةنتقدهينتاليييبتد تاجلساةتق تملت ررتققتإ تة تدت ياهتعت
محد تتوتالرفت تم ت تةاتتعدتتاسستترغاتتقاسطرتتدارتاجل ستتا،تخصياتتدتاآلل تتد تاليقدة تتوت
التتستميعت تمت تخا تتدتدفتتدد تاليقتتيات ت ددت تالعدةثتتو،تقليت ت تتماتةا تتدتإ تاليفتتسةت
اا وتتوتالتتست يي تتدتاالتتقاتاجلساةتتق تق تاتختص ص ت تست وت8119تليتتدهينتختتدات يتتصت
حبود وتالرف تق يتاليدهينتةق ت18-19ت التم تد تدقتتبلتارتمت تالرفصت ت ياهتعتمحد توت
الرف تستس ودتمحد ر تم تاسسرغاتتقاسطردارتطع ت س د .ت
قاجلدهعتاإلجيدبات ت ماتاليدهينتةه تديقضتلع دهعتاليقدةاتةكنقتم تاليا تات،تإكت
جندتةنتاليدهينتبدةتبمكقتةاعدتتاسرقتالستميع تةنت ريتقضت تدتالرفت تقدعتينت
سببدتسسرغال تةقتاسطردارتطع ت ست دت،ت تثتككتق تااتددةت18تمت تاليتدهينت18-19ت
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اجدس تالستميع تةنتديقضتالرف تلعخرقتقم تب د:ت ت
تط ستاألبي تةقت م ت ييدتبقطد وتالرفت تطت تالترتع ت تدصتق دد تالتستمت تاتيه دتةنتدؤثقتطعلتسامر تالبده وتةقتال فس وتةقتال بي و.
تالريص تالباتقاارياا ت تال ب وتقالقطد و.تاسسرغاتتاجل ساتلعرف تمبخرعفتةاعدل  .تلتتملضت يتتدتكفع ت تالدقلتتوتمحد تتوتالرف ت تم ت تكد تتوتةاتتعدتتال تتقةتقاسستترغاتت
اجل ساتقدرخمتم تة

تكلتضتة تدتإ تقارا تاجود توتلت ت،تكوتدتدست قتالدقلتوتطعتلتةست

د قتاايعيموتالستدي تلعرف تمبخرعفتاليسدة تبريا ه تالبدهاتقالفعق (13).تق ا تعت
هفاتاللارتبدل سبوت ماتاليدهينتق يتاهيتدادتتااتيادتاليدهيه توتالتستدترعع تاتقا وتطعتلت
اسستترغاتتاجل ستتاتلعرف ت تطتت ت ق تتقتاأله هتت ،تألنت ت تااتتيادتكدهتت تدتترعع تطتت ت
اسستترغاتتاجل ستتاتلعرف ت تبي ت تطتتدد،تقاجلتتد قتبدلتتمكقتةتنتاليتتدهينت18-19تةق تتدت
د تقم ظود تخترنيتحبود وتالرف تم تة دتةاعدتتاسطردارتقاسسرغاتتق ماتمدت
س ررققتإل ت تال يروتالردل و .ت
د تقاا ظود تالي

ثده د:تا

وتاسداوتحبود وتالرف تم تاسسرغاتتاجل سا ت

بيتتتدتةنتدرقق تتتدتإ تة ت ت تاليياطتتتدتال ظق تتتوتقاس تتتدةتاليتتتدهيهاتجود تتتوتالرفت ت تمت ت ت
اسستترغاتتاجل ستتاتلعرف ت تط ت تاتتبعوتاأله ه ت ،تستتيفتهر تتدقتت ت دد ت تال يرتتوتة ت ت
ا

د تقاا ظود تالستاسرتدث دتاليدهينت18-19تااريعقتحبود وتالرف تأل

تدعتق ات

ق ودنت دد تاجود وتسيارت تاجلدهعتاليقدةاتةقتاليا اتسيارتطعلتااسري تالي صتةقت
ادعا .ت
- 2ت ا

وتالي

وتجود وتقدقق وتالرفيلو:ت ير تاسترتدا ت ددت تا

توتطعتلتااستري ت

التتي صتق يتتدتلعوقستتيدتتالر ف تتم تةق ت ت224-12تقفتتسةتهيط تتوت تدقق تتوتقمحد تتوت يتتيقت
الرفت ،ت قالتتستدستتيلتالدقلتتوتاجلساةق تتوت د تتدةتإ تدعتتق ات دد ت تاجود تتوتم ت تة تتدت
ةاعدتتاسطردارتقاسسرغاتتستس ودتاسرغاتتالرف ت س دتط تابعوتاأله ه  .ت
ققب تالررققتإ تدقةت دد تا

وت تمحد وتالرف تم ت دد تاجلقاة ،تسيفتهستريقضت

قبلع تق ستالر ظ تاليدهيهات دد تا
-0ت الر ظ تاليدهيهاتلع وتالي
090

وتل س تالريقفتطع د .ت

وتجود وتقدقق وتالرفيلو:تليتدتمتتاسترتدات ت ددت ت
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ا

تتوتمبي تتعتاليتتدهينت18-19تااريعتتقتحبود تتوتالرفت تققتتدت تتدرتااقستتيدتالر ف تتم تةقت ت

224-12ت

)(14

تل تتتتددتاتتتققطتقك ف تتتد تد ظ و تتتدتقست ت

دت،ت تتتثتديتتتدت ددت ت تا

تتتوت

مؤسسوتطويم وتكا ت دبدتإداة تددبيتوتلعتي قتاألقتتتدرورتدتبدللخصت وتااي ي توتق تدتكمتوت
مدل وتمسريعوتق يدتميق دتبدجلساةقتاليداتووتحب تثت رتي تست

دت عت تإداة تلتددت

اسخرصداد  .ت
ق اتديو تك د تققدةاتمحد وتلعرف تالم ت عتينت ت دلتوتخرتقتمي تي تبريا تدهت
تاليس تالم ت رواتإل ،تسيارتكدنت تماتاسرتقت تددتاتتر تةقتةخاقت تتةقتدقب رت ت
ةقتةم تق ماتةق ب تااددةت11تم تاليتدهينت19ت-ت18تةنتد تدتالدقلتوتدت تدصتقفت ددت ت
ا

وتك تاليسدة تالبلق وتقاادد وتالا متوتلعي تددتمب دم تدت،تكوتدتميعت ت ددت تا

اسسريدهوتبي تاخنيتةقت

توت

وتةخق تميع تدتحبعت تاخرصدات دتتةنتدستدطد دت تيدارت

م دم د) .(15ت
ة-تدقةتا

وتالي

وت تمحد توتتالرفت تتمت تتخرتقتتاسسترغاتتتاجل ستاتتطعتلتتاتبعوتت

األه هت ت:تقإنتكتتدنتااقستتيدتالر ف تتم تةقت ت224-12تاستتداتبإهلتتدرتا
اتتقا وتلتتدقةت دد ت تا

تتوتملت ررتتققت

تتوت تمحد تتوتالرف ت تم ت تخرتتقتاسستترغاتتاجل ستتاتلعرف ت تط ت ت

اتتبعوتاأله هت ،ت إستةه تتدت دقل تتدتإستتيدطتاخرصداتتد ت ددت تا

تتوتطعتتلت ددت تاجلتتقاة ت

قالستهمكقتم د .ت
-ت تنيتة تق ي وتم تايه دتااسد تحبييقتالرفت تقديق

ت تلعخرتقتستيارتكدهت ت

اتم تطد تالي ي وتةقتةنتدعينتبعغ تب تدت،تسست ودتديتقضتالرفت تسرتقتاسسترغاتت
اجل ساتلعرف تط تابعوتاأله هت تقإنتكتدنتهتنيتااتددةتقتدت تدرتبتدليويدتقملت ررتققت
إ تككقت دد تاجدلوتم تاسطردارتطعلتالرف .
تدرتتي تدقق تتوتالريتتدقنت تاتتدتت يتتيقتالرفت تستتيارتمتتدتمؤسستتد تاألمت تتاارتتتدةتةقتااؤسستتد تاإلقع و تتوتااخرصتتوتقااؤسستتد تالي

تتوتم ت تةي تتد تق

تتد تد تتر تب ت فات

ااي يا،ت قم تباتة تاايا ت دتالتست تر تب تدت تاتدتتدقق توتقمحد توت يتيقتالرفت ت،ت
محد ر تم تخرقتقسدة تاايعيمدد وتبي تطددتقابعوتاأله ه تقمدتدقق تمت تميعيمتد ت
دسارتألخاقتالرف تبي تخدا.
-تكوتتدتةه تتدتدرعفت تبي تتدتبتتقاميتتق

تتوتقلع تتوتجود تتوتقدقق تتوت يتتيقتالرفت تمت ت
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خاتتالر س قتمدتعرعفتااريدمعاتمدتمي ياتالرف تب دفتدل دتالبتثتقالريعت ت ت
تاألسبد تاسقرصدد وتقاس رودط وتقالنيد وتإل ودتتالرفت ت

ادتت ييقتالرف تأل ت
قإسدرةتميدمعر تقاسرغا .

)(16

ت

خصيادتإكاتهظقهتدتإ ت درتيةتقستدة تاايعيمدد توتقخريةد تدتطعتلت توتاأل فتتدتتإكاتمتدت
ديعتتقتاألمتتقتجبقميتتوتاستترغا ت تااتتيادتاإلبد تتوتقاجل ست و،تلتتمات تإنتمت تاخرصداتتد ت
ددت تا

تتوتة

تتدتدرتتي قتس دستتوت يدلتتوتجود تتوتالرفت تمت تختتاتتالس تتدةا تأل ت

تتوتةقت

مؤسسوتمععفوتحبود وتالرف تقديتد تاق ا تد تمت تاتيه دتدستاتست تقد ظت ت ددت ت
ا

د ،ت قكملضتم تخاتتإاقاربت دد تا

وت تالريط وتاإلطام وتقالتم تهصت تطع ت ت

ااددةت2/12تم تاليدهينتةقت ت18-19ت"الي تددتبعت تطوت تلعريط توتقاإلطتادتقاسدصتدت"ت،ت
تماتجنتدتاافي توتالي
اإلكاط وتقال اميتتالي

توت ددتت تا

تتوتقدمت تبيتددتمت تااتداخا ت تعرعتفتالي تتيا ت

وتقالرتس اتخبريةةتقسدة تاايعيمدد توتقاتبعوتاأله هت تطعتلت

الرف  .ت
قأل ت ت تمحد تتتوتالرفت ت تمت ت تديق ت ت تجلو تتتدتةاتتتعدتتاسطرتتتدارتقاسستتترغاتتقم تتتدت
اسسرغاتتاجل ساتطعتلتاتبعوتاأله هت ت،تق تي تاويطتوتمت تالصتات د تقاآلل تد ت
دد تا

وتهص تطع دتااددةت15تم تااقسيدتهفس تق ا:ت ت

 اإلخردة:تق يتالربع غتط تة تاطردارتةقتا رودل وتديقضتالرف تأل تهياتم تاسطرتدارتةقتاسسرغاتتسس ودتديقضتالرف تلاسرغاتتاجل ساتطعلتاتبعوتاأله هت ت،تق عتينتت
اإلخرتتدةتب تي تقس ت عوتستتيارتم ت تقبت تالرف ت تةقتانع ت تاللتتقطاتةقتة تاتتخنيت ب يتتاتةقت
مي ي ،تكودتميع تلعوفيضتالي صتالردخ تدعيدة تدتاستدطدةتاأل فتدتت تخرتقتةقت ت
دس تااسد تبداصعتوتالف عاتلعرف تققدتمتتدسق دتا

وتبقق تةخ قتاتدهات ست ت

طوع وتاإلخردةت""1111تمدت ودنتسق وتطددتالعلفتط ت ي وتااخرق.
 -الرتي تتق:تحب تتثتديتتيدتا

تتوتبتتدلرتي قت تالباغتتد تااريعيتتوتبدهر دكتتد ت يتتيقت

الرف تط تمصدحلتاليست تاافرتيدتالتستجيتعتطع تدتإبيتددتتاسرتقتطت تالرفت تق تماتمتدت
هص تطع تااددةت81تم تهفاتااقسيد.
 -إ تتقارا تالرصتتقفتةقتالرتتدخ :تق تتيتم ت بتا

تتوتستتعروت تتدةةتة تمؤسستتوتمععفتتوت

حبود وتاأل فدتتةقتاسريبد تقديد تكت تاسق ا تد ت تيتتدستاتست
488

دتةقتد ظ و تدت
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مدتق تي تديتد تكت تااستدطدةتقاليثتدةقتقاايعيمتد تالتستمت تاتتيه دتمستدطدةتاافتيضت
د ت ت دةعتتوتاليييبتتد ت،تق تتدتةنتدصتتدةتديا ت د تقيةارت تتيتتالي تتي وتاليدمتتوتقاستداتتوت
لعرف ت (17).تكوتتدتختتيتتااقستتيدتةق ت ت224-12ت تااتتددةت84تم ت تلعوفتتيضتق تتدتهظتتددت
ميعيمدداتق تصت تبات ت تق تي وتالرفت تبتدجلساةقت تة تدتاعتدس تستست ودتال بي توت
قالصت وتقاس رودط وتبدلر س قتمدتا

د تقااؤسسد تااي و .ت

كودت عسدتاافيضتالي صتجود وتالرفيلوتبدطربدةهتةة سدتلع وتبإطدادتديق قتست ي ت
ط ت دلوت ييقتالرف ت تاجلساةتقتقمتد تد ف تمتادفدق توتت يتيقتالرفت ت ق يت تإ تةةت ات
اجلو ية و.

((18))1

ت
د ت

-ت مصدحلتقمؤسسد تاليس تاافريد:تدير تمصدحلتاليس تاافريدتم تة تا

ادع وتالستدي تلتحبود توتالرفت تمت تة تخرتقتقتدت تددته،تمبتدت تكلتضتخرتقتاسترغال ت
س دتط تابعوتاأله ه ،تقلملضتسي تالدقلوتإ تإ دا تمصعتوتةقتةكنتقت تكت ت
قس وتم تة

تديق ب دتم تالرف تةقتا تل تطاقوتبدجفدلتطعلتمصعتر  .ت

-2ت اجلدهعتالر ظ واتاصدحلتاليس تاافرتيدت:تهيصتدتبدجلدهتعتالر ظ وتاتاصتدحلتاليس تاافريدتدلع عوتقهردقتطوت ت ددت تااصتدحلتحب تثتهصت تااتددةت81تمت تاليتدهينت
18-19تبيه ت تد لتتيتمصتتعتوت تك ت تقس تتوتةقتطتتدةتمصتتدحلت تاليس تتد تكا تالعند تتوت
السعده وتاليدل وتق ماتأل ت ودنتمحد وتة

تلعرف تبريق عت مهتااصدحلتم .

ةمدتبدل سبوتلاخرصداتاإلقع وات دد تااصدحلت بدلقغ تمت تق تي تإ تدا تتمصتعتوت
تك تقس وتقدد دتاخرصدات دتاإلقع وتاتحبتدقدتدعتضتاليس توت،تإستةهت تستميعت تأل ت
مصعتوتةنتدق

تالرعف تبرف ت ي تخدة تاخرصدا دتاإلقع وتاتغت تةهت تميع تدت ت

مهتاجدلوت ععتمسدطدةتمصعتوتمعدنتإقدموتةقتسع تالرفت تةقتدي عت تإل تدتق تمات
ةا دتلصدحلتالرف تقمحد ر .
ةمتتدتت طتت تدلتتع عوتمصتتتدحلتاليستت تاافرتتيدت رلتتتع ت ددتت تااصتتدحلتمتت تمتتتيلفات
عرصينت :ت ت
تمقباتقمسدطد تا رودط اتقةخصدة اتا رودط اتقهفستده ات(عرصتات تطعت تال فاتقطع تاس رودا).
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-0تدقةتمؤسسد تاليس تاافريدت تمحد وتالرف تم تخرتقتاسسترغاتتاجل ستاتطعلتابعوتاأله ه :ت قدعستدقةت مهتااصدحلت تمردبيوتقمقاقبوتق ي وتالرفت تالتم ت
عتتينت ت دلتتوتخرتتقتخصياتتدتخرتتقتاسطرتتدارتقاسستترغاتتاجل ستتاتلعرف ت تمبخرعتتفت
ةاعدل تقم ت و دتخرقتاسسرغاتتاجل ساتط تابعوتاأله ه تقدي تاجود وت ت ت
قكلضتبددبداتطدةتإ قارا تة و د:ت ت
تاإلخردة:ت عينتسيارتم تةاخدات ب ي وتةقتمي ي توتةةت تةنت تدربت فت ت ت دلتوتخرتتقتستتيارتكتتدنتالتتم تقتتددتاإلخرتتدة،تالرف ت تااريتتقضتلعخرتتقتةقتقل ت تاللتتقطاتةقت
بياستتروتانعتتات

تتد تةقتمؤسستتد تةقتةي تتد تةقتم ت تمستتؤقلاتلع ت اتكتتدليالاتةقت

ةة ت اتاععتتاتاللتتي تالبعتتد تةقتم ت تقب ت تاللتتق وتالي تتدة وت،تكوتتدتميع ت تاصتتدحلت
اليس تاافريدتالردخ تدعيدة د.

)(19

تالرصتتقفت تاإلخرتتدةا :تةمتتدتط ت تالريدم ت ت ت دد ت تاإلتخرتتدةا ت عتتينتإمتتدتط ت تق تتتقتميدجلتتتوتمصتتتدحلتاليست ت تاافرتتتيدتقاختتتتدكتالرتتتداب تاليقدة تتتوتاألكنتتتقتماةوتتتوت
س ر د تتد تالرفتت تقق تتي ر تقالتتستمتت تاتتده دتإبيتتددتتاسرتتقتط تت .ت)(20تةقتإ دلتتوت تتمهت
اإلخردةا تطعلتقد اتاأل دا ت ت تدس ت تددد دتااتددةت82تمت تاليتدهينتةقت ت18-19ت
ق اتطددتالريا تإ تادفدقتباتمصدحلتاليست تاافرتيدتقبتاتالرفت تةقتانعت تاللتقطات
تا تةقصدهت11تة ددتم تددة تاإلخردة،تةقتدقا تدتالرفت تةقتانعت تاللتقطاتةقت لت ت
الردب تاارفقتطع تةغ تمقا ير  .ت
-0ت الياقتتوتبتتاتمصتتدحلتاليس ت تاافرتتيدتققد تتاتاأل تتدا ت تمحد تتوتالرف ت تم ت ت
اسسرغاتتاجل ستات:تالياقتوتبتاتمؤسستد تاليست تاافرتيدتققد تاتاأل تدا تت تطتا ت
قميتتوتاسستترغاتتاجل ستتاتلعرف ت تط ت تاتتبعوتاأله ه ت تةه تتدتطاقتتوتدبتتددتتقدعدم ت ت
حب تتثتةنت مصتتدحلتاليس ت تاافرتتيدتل ت ات تتدتالستتعروتالي تتدة وتإلاتتداةتةقامتتقتختتتنيت
اجلقاة تاإللع قه وتقسعروت ب تقسدة تالسوياتالبصق تقدس

تااعداد تقاليلي ت

إ تاليسدة تاايعيمدد وتإستبإكنتم تالي در،تقةنتقد اتاأل دا ت سيلتداةودت تاختتدكتت
ة تدتتتدب تققتتتدةاتةقتطا ا(دتتتداب تاجقاستتتوتقالي تتتد)تتلعوؤسستتتد تااي تتتوتبدلرعفت ت ت
بدلرف ،تقة ت دد تااؤسسد ت اتمصدحلتاليس تاافريدتقالتستدي تلتبدستريبدتتالرفت تت
ت وتاسسرغاتتاجل ساتم تة
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خدمتتتو:ت ت
تاألختت تهيتتتيتتةنتمي تتتياتمحد تتتوتالرفتت تمت ت تاسستتترغاتتاجل ستتتاتطعتتتلتاتتتبعوت
األه ه ت يتم تاايا

دتاجسدستوت تالر تدقتتقالدةاستوتقالربع تغتقاايدجلتوت ت وت ت تثت

الدةاسوتها عتهينيتالدةاسد تقاايادتاليدهيه وتالتستدر تدقتت تماتااي تياتبدسصتيات
تاليدهينتاجلساةق ،تحب ثتةنتةغععتال صياتدر دقتتاسطردارتاجل ساتبي تطدد .ت
ةمدت م ت تثتالربع تغتطت ت تمهتاجلتقاة ت تيتقع ت ت تداتخصياتدت تاجلساةت تق،تق تمات
ةا دتةقستلعردبيتاس رودطاتلعيدةا تاجلساةق توتخبصتيات تماتااي تيات،تقثده تدتختيفت
الرفتت تمتت تالربع تتغتطتت تديق تت تلاستترغاتتاجل ستتتاتطتت تاتتبعوتاأله هتت تإستإكاتمتت
اكرلتتدفتاألمتتقتاتتد و،تق تتماتمتتدتهتتريتتط ت تاتتييبوتتدد تتدتال تتتد دتم ت تة ت ت تتودنت
الرعف تاألمن تب ،تق ماتبدقةهتسد ت ت ددةتطددت تد دت ددت تاجلتقاة ت رتلتقات ت
األمتقتإ ت تدتاهرتتدةتبيت تاأل فتدتتهر توتاسسترخدادتاستد

ت ددت تاللتبعوتقختاتت

حبن دت ماتاسرخعص دتبي تال ردةيتتقالستطعلتةسدس دتقدم دتديا د تقاق ا د تهرو تلت
ةنتدنق تااي يا .ت
ال ردةيتتااريا تإل د:ت ت
 هينيتقطاتاألسقتاجلساةق وتمبخد قتابعوتاأله ه تطعتلتةختاقتتة فتد ت،تق تماتةا دتجل تةغععتاآلبدرتبرب يوتطو ت دد تالرع يلي د تاجد نوتقطتددتميتق ر ت رتلت
ققتاليو تب دتادتايعتطع

تم ووتدي

تة فتد تالي توتالصتت توتسسترخدام دت،ت

ق ماتبدقةهتس تطعلتالرف تم ووتاليلي تأل تميقدتدقنتةق عتةقت س ع.
 اييبوتاجود وتاس رودط وتلعرف تم تاسسرغاتتاجل ساتطت تاتبعد تاأله هت ت،تق ماتةا دتل يفتالققدبوتطعلتطو تميدماتخدمد تاأله ه تقملغعاتابعد تا ددفت
قلقكد تالبتثتمن تميد اتاأله ه ،تقطددت تقضتديع وتوتمت تدتمت تدختيتتاأل فتدتت
العتتم ت بعغتتينت12تس ت وتطعتتلتاألق ت تإل تتدتةقتق تتيدتاتتخنيتمقا تتقتل ت ت تاج تتقةتتالتتست
ستتريوع د،ت ق تتماتةا تتدتليعتتوتقستتدة تاجود تتوتقاألمتتدنتبدل ستتبوتلعيلتتي تاخرعتتفتقستتدة ت
قمياقدت دد تاللبعوتخصيادتإكاتكدنتااسرخددت فا.
 -لدقد وتدقةتعرعفتا

د تالي

وتقادع توتخصياتدتمؤسستد تاليست تاافرتيدت

بدل ستتتبوتليعتتتوتاجوتتتا تقالتت اميتتالرتس ستت وتالتتتستدتتترعع تطتت تعتتد قتاأله هتت ت ت
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األقسدطتاس رودط وتقاألسق وتقالريع و و.
-

يفتال صياتاليدهيه وتالستد ظ تادتتاايعيمدد وتق صقتاجلتقاة تااريعيتوتب تمات

اعدتتبدلرختدبقتقاإلة تد تقالريتد تطعتلتالستق وتقطتددتالررتققتإ تيل تد ت ظتقتااياقتدت
قالررب يتتتد تالتتتستدستتتد ت تاستتترغاتتاأل فتتتدتتةقت ستتتددتةخاق ت ت تقهلتتتقتالقك عتتتوت ت
اعرود.
الريا د تقاسق ا د :ت ت
 هق ت ققةةتإاداةتهنيتدلق ياتخداتجيقدتعد قتاأله ه تطعلتالرف ت تكت تاعدس ،تقحيددتااسؤقل د تاليدهيه وتلع تميرد تطعلتالرف تبياسروت ددت تاللتبعوت
سيارتكدنتاسطردارتجتدة دتةقتةخاق دتةقتة تهياتمت تاسطرتدارت،تخصياتدتبيتدتةنتقات ت
األمقتإ ت دتإقدادتبي تااريدمعاتطعتلت تقدتةليتد تإلعقديه توتدتقضتاأل فتدتتطعتلت
اسهرتدة.
 الستتياتإ تإاتتداةتمتتيادتقدهيه تتوتد ت نيتطعتتلتق تتي تق تتدتمريتتدمعات دد ت تاللتتبعوتل ظددتةمدنتطدلاتميع تم تطددتقدةةتقلي تالرف تلعوياقدتقاليسدة تالستدقضتطعتلت
سددتاألخاق،ت من تاا اطتبق تدتالعقدتيهاتقالتم تستميعت ت رتت تإستبريتد تقثتدةقت
ثبيد وتخداو.
 الي تتددتحبوتتا تدس ست وتداخت تاألستتقتقااتتداة تقبياستتروتقستتدة تاإلطتتادتجتتثتاآلبدرتطعلتعد قتسيرتاسريودتت دد تاللبعوتم تقب تة فد ،تق ماتبإاقاربتعرعفت
الفدطعاتم ت

د تاعرودتاادهاتقاجلوي د تقمؤسسد تاليس تاافريد.

 ةمتتتدت بدل ستتتبوتلألل تتتد تقااؤسستتتد تااستتترتدثوت تاجلساةتتتقت بتتتدلقغ تمت ت تاجلدهتتتعتالر ظ

تاجل دت دتإستةنتادتتالررب قتم ت ثتاإلخرتدةا تخصياتدتمت تااؤسستد ت

الستدي لتبدلرف تم تمؤسسد تات وتقا رودط وتقدقبي وت عددتةنت يتددتتخصياتدتةنت
ةغععتااؤسسد تملتدفي تيل د تطوع دتإ تغد وتال يدتةغ تادقةتاليدهينتس وت .8119ت
ا يامشتقااقا تتد:
)-(1تطق

تااددةت11تمت تاليتدهينتةقت ت12-14تااتؤةخت ت11تمتد يت،8112تالتم تحيتددتاليياطتدتاليدمتوت

ااريعيتتوتبدل تتدتقاسدصتتدس تاإللع قه تتو،تاأله ه ت ت :ت تتاتاتتبعوتميعيمدد تتوتطدا تتوتدرلتتع تم ت ت
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اويطوتابعد تق

وتقإقع و وتخداو،تميايلوت ودتب دتط ت ق قتبقديكيتتاسدصتدتت IPتقديوت تت

ميدتب دفتديد تقا وتمي دةتاسريوع د .ت
)-(2تاليتتتدهينتةقت ت ت18-19تااتتتؤةخت ت19ت يل تتتيت،8119تااريعتتتقتحبود تتتوتالرفت ت ،تاجلق تتتدةتالقمس تتتوت
لع و ية وتاجلساةق و،تاليددت25تالصددةتبردة :ت15ت يل يت .8119ت
)-(3تكودتهص تااددةت2/221ت مت تقتدهينتاليييبتد تاجلساةتق تطعتلتميدقبتوتا تدتاليالتد تالتم ت يتقضت
اتتوتةقسدهتةقتقا تتدتةقتاكنتقتمت

تةقت يتقضتةمت

تةقتخعي ت تسرتتقت ست تبتتينت ستارتميتتدمعر تةقت

عتتينتمتتناتس ت دت ت تسطر تتددهتالستتعقتةقتستتيرتالستتعيرب،تةقتةنت و ت تةطتتد ر تةقتست يتتيدتبدإلاتتقافت
ال ققة تطع

تبدجباتةقتالغقاموت.ت ت

) -(4سيدتالد تبي بدت،تطبدتاجف عتمييج،تالي فتاألسق تااي ت دتالرف ،تمداخعوتمعريلتق صت
يتتاسدصدتتق يدةتاج دةت تاألسقة،تجبدميوتقداد تمقبدد،تقةقعوتة ددت11/11تة ق ت ت،8112تات
 .814ت
) -(5محتيتبت تإبتقا

ت ختدة،تاجود توتاجل دة تتوتلعرفت ت تالرلتق دتاجلساةتق تقاليتدهينتاايتدةن،تةستتدلوت

دكريةاهت تاليدهينتاجل دةا،ت دميوتبسعقة،ت،8119تافتوت814ت .ت
)-(6تاليتتدهينتةقتت ت14-12تاار تتو تاليتتدهينتالرتتي

اتلع ب تتوتالي

تتو،تااتتؤةخت ت82ت تتد قت،8112ت

اجلق دةتالقمس وتطددت4تمؤةخوت ت82ت د قت .8112ت
)-(7تةم دت كق تةا دتال هيت،تمحد وتالرف تم تاسسرغاتتاجل سات تاليدهينتالدقلاتاليدد،تمعربتوت
الي درتاليدهيه و،ت بيوت،8119تافتوت .41ت
)(8تاألمقتةق ت192-22تااؤةخت ت2ت يه يت1522تاايدتتقاارو تبدليدهينتةق ت18/12تااؤةخت ت15ت يه يت
،8112تاجلق دةتالقمس وتاليددت22تااؤةخوت ت88ت يه يت .8112ت
) -(9محتتد تطبتتدتاجو تتدتمرتتيلاتاتتدحل،تاجود تتوتاجل دة تتوتلعرف ت تاعتتصتطع ت ،تااعرتتعتاجلتتدميات
اجد ث،تالربيوتاألق ت،8114تافتوت .812ت
)-(10تااددةت1/222تقااددةت242تم تقدهينتاليييبد  .ت
)-(11تمحيتاب تإبقا

ت خدة،تااق دتالسدبق،تافتوت .844ت

)-(12تاهظتتقت تكلتتضتاليتتدهينتةقت ت14-15تااتتؤةخت ت19تغلت ت8115تقالتتم ت ر تتو تاليياطتتدتاسداتتوت
لعيقد توتمت تاجلتقاة تاارصتعوتبرع يلي تد تاإلطتتادتقاسدصتدتتقمعد تر تد،تاجلق تدةتالقمس توتاليتتددت
،42تالصددةتبردة ت12تغل ت .8115ت
) - (13ااددةت12تم تاليدهينتةق ت،18/19تااريعقتحبود وتالرف  .ت
) -(14ااقسيدتالر ف م تةق ت224-12تااؤةخت ت15تد سو ت8112تااريعقتبإهلدرتا

وتالي

توتجود توت

قدقق وتالرفيلو،تاجلق دةتالقمس وتلع و ية وتاجلساةق و،تاليددت،29تااؤةخت ت .8112/18/81ت
) -(15ااددةت19تم تااقسيدتهفس  .ت
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محاية الطفل من خطر االستغالل اجلنسي للطفل عرب شبكة األنرتنت _________ غضبان زهرة ـ مستاري عادل

) -(16اتققنت ست و،تقفتدفت د وتو،تالتدقةتاجوتدةاتلع توتالي

توتجود توتقدقق توتالرفيلتو،ت يل تد ت

دميوتاجلساةقت،1تاليددت -28اجلسرتالندها/ت يانت .8112ت
) -(17اهظقتلعوددةت88/81تم تااقسيدتهفس  .ت
) -(18ااددةت15تم تااقسيدتهفس  .ت
)-(19تاهظقت تكلضتلعوددةت88تم تاليدهينتةق ت18/19تااريعقتحبود وتالرف

ت

) -(20الرتتداب تاليقدة توتالتتستدرختتم دتمصتتدحلتاليس ت تاافرتتيدتهص ت تطع تتدتااتتددةت89تم ت تاليتتدهينتةق ت ت ت
18-19تق تا:تإلتسادتاألستقةتتبدختتدكتالرتتداب تال تققة وتاارفتقتطع تدتإلبيتتددتاسرتقتطت تالرفت ،تديتتد ت
ااستتدطدةتال تتققة وتلعرف ت تقكلتتضتبدلر س ت قتمتتدتا

تتد تااععف توتتةقتبإخرتتدةتالتتيالاتةقتةة ت اتاععتتات

اللي تالبعد تااخرصا،تاختتدكتاس ر د تد تال تققة وتا تدتادصتدتتالرفت تمتدتة تاتخنيتميعت تةنت
ددتاتر تةقتسامر تالبده وتةقتااي ي و .ت
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