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لقد أشار هللا تعا   ا�ية ١٢ من سورة الحجرات ﴿ يَا أَي�َها ال�ِذيَن آَمُنوا اْجتَِنبُوا كَِث�ًا ِمَن 

ُسوا َوَ� يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحب� أََحُدكُْم أَْن يَأْكَُل لَْحَم  الظ�ن� إِن� بَْعَض الظ�ن� إِثٌْم َوَ� تََجس�

َ تَو�اٌب رَِحيٌم ﴾ إ ا¨همية البالغة لخصوصية ا¡نسان،  َ إِن� هللا� أَِخيِه َميْتًا فََكرِْهتُُموُه َوات�ُقوا هللا�

الغ�  خصوصيات  أ°ار  ع±  التجسس  ربط  وباµقابل  با¡ثم،  الظن  سوء  تعا  ربط  أين 

وذكرهم   الغيب ºا يكرهون بأكل لحمهم وهم مو¹.ويقول داهية من دهاة العرب: "ما 

غلبتني   حياÁ إ� جارية، أين كانت تحمل طبقا مغطى، وسألتها ماذا يوجد تحت الطبق، 

فقالت الجارية: ولَِم غطيناه إذا."

 ÅاÆا�ف  Çللعا وأصبح  ̈شخاص،  ا وخصوصيات  البيوت  أ°ار  شاعت  ا¨نÆنت  زمن  و  

اµتËرين   Ìأك ومن  والجسدية.  ا�جتÍعية  النفسية،  ا¡نسان:  حياة  ع±  بالغة  خطورة 

أطفالنا، حÐ � يدركون خطورة نÑ خصوصياتهم ع± ا¨نÆنت، وحÐ يشاركهم الغ� من 

الحرية الشخصية، وكذلك � مناص من اµخاطر اµهلكة أحيانا  الفعل بداعي  ا¨ولياء هذا 

بسبب الكث� من اµواقع والÕامج الربحية التي تستهدف خصوصيات ا¨طفال.

إزالة  طلب  بإمكانهم  وهل  أطفالهم،  خصوصيات  ع±  اµخاطر  هذه  ا¨ولياء  يعي  فهل 

   Google /نت، مثل مجموعةÆكات ا¨نÙ ىÕسيئة لهم و¨طفالهم من طرف كµالروابط ا

º ،GAFAM     Apple / Facebook/ Amazon/ MicrosoÜا يعÕ عنه بحق النسيان.

ع±  ا¨طفال  بخصوصيات  اµحدقة  اµخاطر  أهم  إ  أش�  سوف  اµؤلف  هذا  خßل  من 

ا¨نÆنت وع± حقهم   النسيان، أين أش� إ نظرة أهم التÑيعات اµقارنة   هذا اµجال 

̈مريå، الÕيطاä، ا¨وروã والجزائري). (التÑيع ا

تصوير وتصميم: نسيم سوسي
nassilsoussi1313@gmail.com



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

1 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 

 

 

 
ي الخصوصية 

نت عىل حقوق الطفل ف  مخاطر األنتر
يعات المقارنة  ي ظل التشر

 والنسيان ف 
ي والجزائري( ، األورونر ي

يطان  ، التر ي    ع األمريكي
 )التشر

 

 رقم تسجيل الكتاب: 
VR.3383-6710 B 

ياألمان -برلي     

2222 األوىل: الطبعة   

 

 

 

 لطرش الدكتور عىلي 
Dr. Ali Latreche 

 العالقات االقتصادية الدوليةقانون  أستاذ

 / الجزائر تلمسانكلية الحقوق بجامعة 

doc@hotmail.fr-latreche-ali 

 

 

mailto:ali-latreche-doc@hotmail.fr


يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

2 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 
ــــر:  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــاشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  العربي الديمقراطي املركز           النــ

 واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات     

 برلين/أملانيا    

Democratic Arabic Center 

Berlin / Germany 
 

ي  تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال
 استعادة نطاق ف 

 .الناشر  من خطي  مسبق إذن دون األشكال، من شكل بأي نقله أو المعلومات
 محفوظة الطبع حقوق جميع

 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval 

system, or transmitted in any form or by any means, without 

the prior written permission of the publisher. 

/ 
             Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 

 اإللكتروني البريد

book@democraticac.de 

 لطرش املؤلف: الدكتور علي                      

  عمار شرعان العربي: أ.رئيس املركز الديمقراطي 

 املصور املصمم لصورة الغالف: سوس ي نسيم 

Photography & design : Nassim Soussi 

Gmail : nassilsoussi1313@gmail.com  

mailto:book@democraticac.de


يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

3 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 اإلهداء

ي وفلذة  
إىل صاحب الصورة الذي زاد غالف الكتاب لمعانا وبريقا، إبن 

يف عىلي أمي   كبدي   .وبارك فيه، آمي    حفظه هللا، شر

ي المصون الغالية، 
ي تعابت  الوصف عن وصفها، إىل زوجنر

إىل من أعجزتن 

، ملكة أحالمي  ي دي، ، رمز الكفاح والتحوأمىلي  صاحبة العرش الملكي لقلنر

 ، ي
ي تعبت  ش سعادنر

يف، النر الصابرة المثابرة أم صاحب الصورة، أم شر

ي تربيته، وعاشت معنا حلو الحياة ومرها، 
ا ف  ل وسهرت عىل ككثت 

ي العلمية والعملية، شمسي وقمري و 
ارك حفظها هللا وب قرصي،إنجازانر

 .فيها، آمي   

فاء. إىل طلبة العلم   الشر

 إىل فلسطي   الشهداء.  

 إىل الجزائر قلعة العلماء. 
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 التشكرات

ا طيبا مباركا فيه،  ي لهذا اإلنجاز العلمي حمدا كثت 
الحمد هلل الذي وفقن 

ف المرسلي   والصالة   محمد صىل هللا عليه وسلم وعىل والسالم عىل أشر

.  آله وصحابته  رضوان هللا عليهم أجمعي  

 :ومن خالل هذا اإلنجاز العلمي أتقدم بالشكر والعرفان

  ي
ي طلب العلم ومنتر دعان 

ي سندي ف  .  ،ألنر ي
 وش قونر

  ي جعل هللا الجنة تحت أقدامهافيض الحب والحنان ألمي
 .النر

  ي
يفالفاض لزوجنر ي  لة أم الشر ي أوىص بها الننر

ىل هللا صمحمد النر

ا  .عليه وسلم خت 

  ي
ي الحياة إلخونر

 .الكرام سندي ف 

  يف عىلي أمي   لفلذة كبدي ي ش شر
   .طاقنر
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 مقدمة

 مغط، : العربيقول أحد دهاة 
ً
ي إال جارية كانت تحمل طبقا

ما غلبتن 

ي  فسألتها: 
 
؟! ولم غطيناه  فقالت:  الطبق؟ماذا يوجد ف

ً
ي فأحرج إذا

  .تن 

فالجارية حولت مسار ما كان متاحا للنظر للغت  إىل مسار محجوب، من 

إطالع الغت  عليه، فكان مجرد السؤال عنه حرج كبت   الستر وكراهيةباب 

للسائل بتعديه حدوده للتدخل فيما ال يعنيه، والكالم الطيب لنبينا 

ي هذا المجال من ذهب، حي   قال: 
ِمْن «محمد صىل هللا عليه وسلم ف 

ْعِنيهِ   يا
ا
ا َل  ما

ُ
ه
ُ
ْرك
ا
ْرِء، ت ما

ْ
ِم ال

ا
، فمجرد السؤال عن الخصوصية  »ُحْسِن ِإْسَل

 فيه عالمات ال أخالقية لصاحب السؤال. 

،محجوب ومتوار عن  و ما هوذات الشأن يمتد إىل كل  فهو  الغت 

ي أحيان كثت  يحب هللا خصوصية 
خصوصية غت  متاح إال لصاحبه، وف 

ي الصدقة وأعمال الخت  وصالة النوافل، إذ يعد 
العبادة المستورة لعباده ف 

ك نهي عليها، االطالعتعد صارخ عىل حرمة الخصوصية مجرد محاولة 

ي بعض 
 األحيان. عن مجرد السؤال عنها ف 

ر الناس ا ما يتأذى ويترص  اممن عدم  وكثت   الخصوصية، وهذا األذى احتر

قد يصيب صاحب الخصوصية لوحده، كما قد يصيب المتعدي كذلك 

از ألسباب عديدة، مثل  ي عالقات القرابة والصداقة، وما  اهتر 
 
الثقة ف

ي التماسك الممتد للمجتمع حي   تستفحل 
 
خ عميق ف يسبب ذلك من شر

اقالظاهرة،  ي عن وجود  فاختر
ي العالخصوصية تعبت  ضمن 

 
قيدة، خلل ف

ي إظهاره 
 
هللا. ولذلك حرم هللا تعاىل التجسس  خت  ألظهرهإذ لو كان ف

ي اآلية 
﴿ من سورة الحجرات:  22بكل صفاته من خالل قوله تعاىل ف 
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ي 
 
ي سورة الحجرات بعض من القواعد المهمة ف

 
فالموىل تعاىل يبي   لنا ف

ل دونها مسلكا معاكسا تتحو  اتخذنا تنظيم حياتنا، منر لم نأخذ بها أو 

ة إىل فضاء ضنك، ومن أهم هذه القواعد عدم  اقهذه األخت   اختر

خصوصية الغت  بالتجسس عىل كل ما هو محجوب، وجائت هذه 

ي الغالب وخيمةاالستثناء ة ال تقبل القاعدة اإللهية عام
 ، فنتائجها ف 

ء مهما كان مصدره. وبمفهوم المخالفة ال يمكن  ومساِعدة لكل فج سي

ي 
ي الزمن الحاىلي أين استخدامها  التعذر ف 

كثت  من ال تعقدت، وخصوصا ف 

األمور الحياتية بفعل مختلف الوسائل التكنولوجية، وعىل رأسها وسائل 

 ، فهل نعتقد أن تجسساالتصاالتختلف أجهزة وم االجتماعي التواصل 

ي الهاتف النقال الخاص بها أو العكس 
الزوج عىل خصوصية الزوجة ف 

مستثن  من قاعدة التجسس عىل الخصوصية، بالمخترص المفيد هل 

 ؟ذلك الفاعل أم يؤثم يؤجر عىل

ي هكذا 
ي نحتاج أحيانا إىل إفتاء العلماء ف 

جد أن نأحيان كثت   مسائل، وف 

ي محمد صىل هللا عليه وسلم، الن فس الطيبة محور اإلفتاء بمقياس الننر

: المتمحور حول طرح السؤال  هل التجسس عىل خصوصية الغت   التاىلي

وهل يحب الفاعل أن يطلع الناس  ؟ُمتجسسالتطمي   إليه نفس  فعل

عىل صنيعه والمفعول به بالذات؟، وبقليل من تحري الصدق مع النفس 

ي مفادها أن هللا تعاىل لو أراد إظهاره ألظهره، وأن نستقرئ الحقيقة ال
نر
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ع  استظهاره ي الشر
 
بمسلك التجسس عىل الخصوصية غت  جائز ف

 اإلسالمي ولو كان المستهدف الزوج لزوجته أو العكس. 

ي بعض األحيان النادرة نحتاج إىل مساعدة الغت  بتتبع 
 
 خبارهم،أولكن ف

بي    االختالف، ولكن  2تحقيق ذلك إال بالتحسس يستعصي وقد 

                                                             

فاألول محمود ضمن أطر محددة ولذلك قال  التجسس،التحسس هو عكس  2 

ي اآلية 
 من سورة يوسف  78تعاىل ف 

َـٔ  ۡي
ْ
ا  يا

ا
ۥ َل
ُ
ه
َّ
 ِإن
ِۖ
ِ
ه
ۡوِح ٱَّلل  ِمن رَّ

ْ
ُسوا َـٔ ۡي

ْ
ا
ا
 ت
ا
َل ِخيِه وا

َ
أ  ِمن ُيوُسفا وا

ْ
ُسوا سَّ حا

ا
ت
ا
 ف
ْ
ُبوا

ا
ه
ۡ
َّ ٱذ ي ِ

ن  با ٰـَ  ُس ﴿ يا

 ِمن رَّ 
ا
ِفُرون ٰـَ

ا
ك
ۡ
ۡوُم ٱل

ا
ق
ۡ
 ٱل
َّ
ِ ِإَل

ه
 ﴾  ۡوِح ٱَّلل

 من موقع القرآن الكريم 

https://surahquran.com/aya-tafsir-87-12.html، 

 22.02عىل الساعة  22/20/2222 التحميل:  

ي تفست  البغوي لهذه اآلية الكريمة: " قوله عز 
ي اذهبو  وجل: وجاء ف 

ا فتحسسوا ) يا بن 

وا واطلبوا الختر ) من يوسف وأخيه ( والتحسس بالحاء والجيم ال يبعد  ( تختر

ي الشر والتحسس هو 
ي الخت  وبالجيم ف 

أحدهما من اآلخر ، إال أن التحسس بالحاء ف 

ء بالحاسة.  ي
 طلب السر

ا عن أما تفست  إ ليه ع يعقوب،بن كثت  فجاء عىل هذا النحو: "يقول تعاىل مختر

ي  السالم،
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه  األرض،إنه ندب بنيه عىل الذهاب ف 

. والتحسس ي  بنيامي  
،يكون ف  ي  الخت 

. ونهضهوالتجسس يستعمل ف  هم  مالشر وبشر

 م من هللا فيما يرومونهال يقطعوا رجاءهم وأمله أي:  هللا،وأمرهم أال ييأسوا من روح 

 ويقطع اإلياس من هللا إال القوم الكافرون" الرجاء،ويقصدونه فإنه ال يقطع 

: " قوله  ي كما يىلي ي اذهبوا فتحسسوا من يوس تعاىل: وجاء تفست  القرطنر
ف وأخيه يا بن 

ي أ بالرؤيا،هذا يدل عىل أنه تيقن حياته ; إما 
ول وإما بإنطاق هللا تعاىل الذئب كما ف 

 .أظهروإما بإخبار ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه ; وهو  قصة،ال

ء بالحواس ; فهو تفعل من  ي
أي اذهبوا إىل هذا الذي  الحس،والتحسس طلب السر

ي أخذه فاسألوا عنه وعن  أخاكم،طلب منكم 
أن ملك  ويروى .مذهبهواحتال عليكم ف 

إن يعقوب تنبه عىل  وقيل:  .مرصالموت قال له : اطلبه من هاهنا ! وأشار إىل ناحية 

وإظهار الكرامة ; فلذلك وجههم إىل جهة مرص  أخيه،واحتباس  البضاعة،يوسف برد 

ها".   دون غت 

https://surahquran.com/aya-tafsir-87-12.html
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ق النقطة  التحسس والتجسس شاسع، وال يتوقف شكليا عند مفتر

 ة،الموضوعي المفارقة هي المحولة للجيم إىل حاٍء، بل طبيعة المقصد 

إذ يكون نبيال عند التحسس وخبيثا عند التجسس، بل حنر التحسس 

و  ي محمد صىل هللا عليه وسلم إن لم يكن مؤطرا بمشر ية عنىه عليه الننر

 الوسائل قبل الغاية. 

د 
ً
ي محمد صىل هللا عليه وسلم شد ي موضوعوإن الننر

جسس عواقب الت ف 

ي عىل خصوصيات 
، الدنيا واآلخرة، فهل لهذه القاعدة  الغت  ف  الحياتي  

ه إىل التحسس؟ وهل يعد الطفل استثناءاتالعامة  ؟ وذات األمر نست 

ي هكذا مسائل، فتنطبق عليه وعىل المتع
 قواعد امل معه ذاتمن الغت  ف 

يعات المقارنة والدولية إىل  الخصوصية باستثناءاتها؟ وهل تنظر التشر

 ذات الموضوع بنفس المعيار واألهمية؟

 تقلصت المسافاتأين  جذرية،بصورة بمر العقود تغت  الواقع  ولكن

ي حولت العالم إىل قرية صغت   بفضل التكنولوجيا الرقمية والزمن
ة،  النر

ي العديد من جوانبها إىل اللغة الرقمية، 
هذ  حبوصاكما تحولت الحياة ف 

نت، بي   اإليجابيات والسلبيات، ومن  التغيت  سجال بي   مخلفات األنتر

ي كانت محجوبة 
ة أشارا خصوصيات اإلنسان النر سلبيات هذه األخت 

 .فتعرت وانكشفت

ة ال يطلع لقد كان لألولياء م صنفات لجمع صور العائلة، وهذه األخت 

، فىهي من أشار الخصوصية،  و هما يجري داخل المطبخ و عليها الغت 

، خصوصية للعائلة كذلك، وذات الشأن يمتد  إىل نمط العيش العائىلي

وفجأة تقفز كل هذه الخصوصيات من العالم المحجوب الملفوف 

لمسؤول عن هذه القفزة هو بالشية إىل العالم المكشوف، والفاعل ا

ي 
صاحب هذه الخصوصيات، ينقلها بالصورة حينا وبمقاطع فيديو ف 

ة وسائل التواصل االجتماعي بدواعي  ف، عن طريق مختلأحيان كثت 
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، الزمن  عديدة، مثل: الحرية الشخصية، حب الظهور، حب مشاركة الغت 

...إلخ.   تغت 

نت دون وهناك من األولياء من ي نشر خصوصيات األبناء عىل األنتر

ي زمن الطفولة وحنر 
 
رضاهم، عىل الرغم من األثر البالغ الذي يلحقهم ف

بصي   
بعد الرشد، كما نجد عىل الضفة األخرى فئة المجرمي   المتر

نت، وكذلابضحاياهم، المستغلي   لخصوصي ك تهم المنشورة عىل األنتر

كات الرقمية الرب ي تجمع وتستغل وتبيهناك العديد من الشر
ع حية النر

كات اإلنتاج، وقد تروج لتغيت  نمطية االستهالك  أشار الخصوصية لشر

ي يمارسها األطفال عىل بآلية غت  
ونية النر صحية وحنر األلعاب االلكتر

ر عىل الخصوصية.  نت فيها ض   األنتر

الخصوصية قد تختلف كذلك مع مرور الزمن عند نفس الشخص، إذ و 

ألشية والمجتمعية والتعليمية قد تزيد من تعداد أن المؤثرات ا

ي عرضه من أشار عىل الغت  أو تقلصها  خصوصياته
، مثال ما كان متحررا ف 

أصبح خصوصية، وما كان ال يعده من الكرامة أصبح كرامة، وما كان 

فا، وحنر السكينة أحيانا ال يعتد بها عند  ف أصبح شر يضنه ليس من الشر

ي العمر. والعكس قائم كذلك، مثل الذي يخرج البعض إال حي   التقد
م ف 

ي كانت مالزمة 
ي الكثت  من خصوصياته النر

من الملة إىل اإللحاد أين يلغ 

 لشخصيته. 

ظهر الفلسفة القانونية تعقيد
ُ
ا ما ت لخصوصية ل اوعىل ذلك األساس كثت 

ي يلمسها 
ي منازعاتها القضاة النر

 
 عىل أرض الواقع حي   تعاملهم وفصلهم ف

ي ت
ع هذا النر ي الغالب اجتهادات قضائية، وكذلك يلمس المشر

 
حمل ف

التعقيد أحيانا حي   يسن بعض قواعدها بصيغة مجملة دون تفصيل أو 

غامضة دون توضيح أو ناقصة وأحيانا متناقضة مع قواعد أخرى وردت 

ي قواني   أخرى. وقد شبه الكثت  من الفقهاء الخصوصية بالعالم 
ف 
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ي الفقه الغامض األعقد حنر من مفا
 
هيم معقدة مثل مفهوم الحرية ف

 والقانون. 

يعية ف الخصوصية مصطلح مرن قد يحط  بذات المفاهيم التشر

يعات المقارنة بسبب  االختالفولكن  ،الدولية ي التشر
 
 ختالفايظهر ف

ي تنظمها، 
الخصوصية تطورت من حيث الظهور فالمجتمعات النر

ي بتطور المجتمع 
ي والقانون 

ا الرقمية وتطور التكنولوجيالفقىهي ، القضان 

ي بتحويل شساعة
ي لم تكتف 

ة، بل أنشأت ع  النر الما العالم إىل قرية صغت 

اضيا  ، وكثت   افتر ي
ي االفتر ما يؤثر العالم  ا موازيا للعالم الحقيفر

عىل  اىص 

ات، بل يركز عىل ترص  الخصوصية، وإن بحثنا هذا ال ين لك  إىل كل التأثت 

ي تشكل خطرا، كما ال يمتد ال
، بحث إىل كل األشخاص وال إىل كل األفراد النر

 بل يختص فقط بفئة األطفال. 

حق ماهية ماهية الخصوصية و حيث هذا البحث يمتد إىل دراسة 

ي الطفل للخصوصية مكما ي  النسيان،
نت عىل حفر تد إىل مخاطر األنتر

ي 
ىل ألطفال عل الرقمية خصوصيةالمخاطر  والنسيان وكذلك نبحث ف 

يعية النسيان حق ي ذلك كله النظرة التشر
ونظرة  ة،الدولي، ونستجىلي ف 

ي    ع  يعات المقارنة، مثل التشر ية األمريكي لحماية الخصوصية الرقمالتشر

ي    ع لألطفال،  ي ذات  الجزائري،التشر
ي ف  ي    ع األورونر

ي والتشر
يطان  التر

 المضمار. 

 ة: المناهج التالي باعتماد هذا ما سوف نبحث فيه من خالل هذا المؤلف 

 المنهج التحليىلي 

ي    ع  ي تحليل موقف التشر
، احيث نعتمد عىل المنهج التحليىلي ف  إلسالمي

ي    ع  : التشر ي
يعات المقارنة المتمثلة ف  ، والتشر ي    ع الدوىلي

 لجزائري،االتشر

، فيما يخص  ي
يطان  ، األمريكي والتر ي ي الخصوصاألورونر

 يةحق الطفل ف 

ي تستهدف 
ي النسيان، بعد تحليل مختلف المخاطر النر

ذه هوحقه ف 

نت.   الحقوق بفعل األنتر
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 المنهج المقارن

يعات الدولي العلمي  نتائج البحث الستخالص ة نحدث مقارنة بي   التشر

ي 
 
ي مجال حق الطفل ف

 
ي    ع اإلسالمي ف

يعات المقارنة والتشر والتشر

ي النسيان. الخصوصية
 
 ، وحقه ف

ي االستقر المنهج 
 ان 

ي ج هوإذ يعد المن
 نستقرئمن خالل  ، إذ تاج هذه المناهج االستقران 

ي 
ي مختلف المجتمعات، والمؤثر عىل حفر

ية الخصوص الواقع المعاش ف 

ليس فقط نقل وعرض الصورة  االستقراءوغاية  للطفل،والنسيان 

بل األهمية أكتر حي   نستعرض كيف تعاملت  حاالت،المجتمعية لهكذا 

ي ه
يعات المقارنة والدولية ف   فحاالت، وبالمقابل نطرح موقذه الالتشر

ي آلية التفاعل والتعامل مع  ظهر لنالفقه اإلسالمي 
ق حالمفارقة ف 

 الخصوصية والنسيان. 

ي 
 المنهج الوصف 

وري  االعتماد ويعد  ي ض 
ي ت اطاالمح عند بعضعىل المنهج الوصف 

لنر

من  ت  ثالكتتطلب الوصف لتقريب الصورة من القارئ، مثل وصف 

ي لها عالقة بحق الخصوصية أو حق النسيان،
وكذلك  الحاالت النر

ي الصورة النمطية 
نستعي   بهذا المنهج لوصف المفارقة الموجودة ف 

يعات سابقة الذكر.   للطفل بي   التشر

 المنهج اإلستنباطي 

ي ل استنباطأما 
ها عالقة مع حق الخصوصية عىل عموميتها األحكام النر

يف، أو المخصصة فقط لهذا الحق  من القرآن الكريم والحديث الشر

وري إليفاء جودة التحليل والمقارنة، وذات  بالنسبة للطفل، فرص 

يعات المقارنة والدولية كذلك.  ورة تمتد إىل التشر  الرص 
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ي 
 
ي هذا البحث فتتمثل ف

 
ي سوف نتبعها ف

يمه إىل أرب  ع تقس أما الخطة النر

 :أبواب

 لدى األطفال الباب األول: ماهية الخصوصية وحق النسيان 

  ع األمريكي لحماية الخصوصية الرقمية
: نظرة المشر ي

الباب الثان 

 لألطفال 

  ي الطفل للخصوصية
نت عىل حفر الباب الثالث: مخاطر األنتر

 والنسيان

  :حقألطفال عىل ل الرقمية خصوصيةالمخاطر الباب الرابع 

 النسيان
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 المفصلة خطة البحث
 لدى األطفال ماهية الخصوصية وحق النسيانالباب األول: 

 ماهية الطفلالفصل األول : 

  ي
 : ماهية الخصوصيةالفصل الثان 

 يعات الدولية والمقارنةالفصل الثالث ي ظل التشر
  : الخصوصية ف 

 الوالدينالتعدي عىل شية خصوصية األطفال من : الفصل الرابع 
 

: الباب  ي
 
ع  الثان  ألطفال ل الرقمية خصوصيةالاألمريكي لحماية نظرة المشر

 للقانون األمريكي لحماية خصوصية الفصل األول 
 : تحديد المخالفي  

  21األطفال دون سن                         

  ي
 : اآللية القانونية لطلب اإلذن الرصي    ح من المتكفل الفصل الثان 

  21بالطفل دون سن                         

 ي مجال الثالث الفصل
نت ف  وط الرقابة عىل مشغىلي األنتر

 : شر
 سنة 21خصوصيات األطفال دون                         

  أنواع حق رقابة المعلومات الخصوصية المقدمة : الرابعالفصل 
 سنة 21من فئة األطفال األقل من                          

 

ي الطفل للخصوصية والنسيان
نت عىل حقر  الباب الثالث: مخاطر األنتر

 واالستغاللاالستمالة  عىل الرقميةاألطفال مخاطر خصوصية : الفصل األول  
 الجنسي                        

  ي
وي    ج إليذاء الذاتالرقمية لخصوصية المخاطر : الفصل الثان   ألطفال عىل التر

 وسائل التواصل ألطفال عىل الرقمية لخصوصية المخاطر  :الفصل الثالث 
 االجتماعية                         

 ات الفكريةالرقمية لخصوصية المخاطر : الفصل الرابع  ألطفال عىل التغت 

 

 النسيان حقألطفال عىل ل الرقمية خصوصيةالمخاطر الباب الرابع: 
 نت الفصل األول  لألشخاص: ماهية حق النسيان عتر األنتر

  ي
ي القانون الجزائريالفصل الثان 

 : حق النسيان الرقمي ف 

 ي    ع : الفصل الثالث  وحقلحماية الخصوصية  مقارنأقوى تشر
ي    عالنسيان لألطفال                            (اإلتحاد  )تشر ي  األورونر

 محاسن ومساوئ حق النسيان الرقمي الفصل الرابع : 
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 :الباب األول

 وحق النسيان ماهية الخصوصية

 لدى األطفال
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 لدى األطفال : ماهية الخصوصية وحق النسيانالباب األول

يعات الدولية وحنر الوطنية  إن أغلب تعريف الطفل سنت التشر

السن المؤسس بعتبات مختلفة سواء من حيث البداية أو حنر  باستدالل

 الدول بخصوصيات اهتمامأيضا إىل مدى  امتد  االختالفالنهاية، وهذا 

ي هذا الجانب إال 
الطفل، طالما ال يمكنه الدفاع عن حقوقه المهضومة ف 

ي حدود القانون وما تجود به عقول القضات من خالل من ينوب عنه
، وف 

 من اجتهادات قضائية. 

الخصوصية لدى األطفال هدفا لدى المجرمي   سواء  طالما أصبحتو 

ي العالم 
ي عىل أرض الواقع أو ف 

اىص  ى شر حت ض، كما أاالفتر كات هدفا لكتر

نت مثل غوغل، آبل، أمازون، مايكروسوفت وفايسبوك، من خالل  األنتر

ي تستغل وبيعها جمع بيناتها 
ي للكثت  من المواقع الربحية التجارية النر

ها ف 

لدى األطفال بما يدر المزيد من األرباح عىل  االستهالكي تغيت  النمط 

كات اإلنتاج اضية اإلجرامي ، كما تستغلها كذلكشر ة عديد المواقع االفتر

  ألجل االستمالة أو االستغالل الجنسي لألطفال. 

هذا الباب بمثابة الباب التمهيدي للكتاب، حيث نفصل من خالله فإن 

التعريفات اللغوية واالصطالحية للطفل المفاهيم و مختلف 

ي الطبيعة القانونية للوللخصوصية
بي   مدى خصوصية، ون، كما نفصل ف 

ي 
يعات الوطنية والدولية بها وبالطفل وحق هذا األخت  ف  اهتمام التشر

 إزالة ومسح كل بياناته الرقمية بموجب حق النسيان. 

 من خالل هذا الباب سنسلط الضوء عىل الفصول التالية: ف

 الفصل األول: ماهية الطفل 

 ماهية الخصوصية : ي
 الفصل الثان 

  يعات ي ظل التشر
  ارنةالدولية والمقالفصل الثالث: الخصوصية ف 

  :التعدي عىل شية خصوصية األطفال من الوالدينالفصل الرابع 
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 الفصل األول: ماهية الطفل

ي القرآن الكريم من خالل عديد اآليات عىل االهتمام 
 
لقد شدد هللا تعاىل ف

ي محمد  ي مختلف أطوار حياته، وكذلك كانت أحاديث الننر
 
بالطفل ف

ت المنهل وإىل ذات المصب، وبنفس صىل هللا عليه وسلم تصب من ذا

، وكذلك اهتمت  انقاد المنهج  الصحابة رضوان هللا عليهم والتابعي  

يعات الوضعية المقارنة والدولية بذات الموضوع، كونه محور  التشر

ي 
لق. ولكن باختالف ف 

ُ
ي ألجلها خ

الحياة الذي يواصل حمل األمانة النر

يعات الوضعية، وعىل هذا  يعة اإلسالمية والتشر المفاهيم بي   الشر

ىل هذا الفصل من خالل المبحثي   األساس سوف نسلط الضوء ع

 :  التاليي  

 ي    ع  المبحث األول: مفهوم الطفل بي   اللغة والتشر

  ي
يعة اإلسالمية   مفهوم: المبحث الثان  ي الشر

 الطفل ف 

 

 المبحث األول: مفهوم الطفل بين اللغة والتشريع

 ، يغي ي المنىح التشر
تختلف المفاهيم والتعريفات اللغوية عن ذاتها ف 

يعات الوطنية أو الدولية، ومن خالل هذا  سواء كان ذلك من باب التشر

ي    ع نسلط  ، سوفالمبحث الذي يتناول مفهوم الطفل بي   اللغة والتشر

 الضوء عىل المطلبي   التاليي   

 المطلب األول: التعريف اللغوي للطفل 

 إشكالية التعريف  مطلبال : ي
 للطفل    االصطالحي الثان 

 فلالمطلب األول: التعريف اللغوي للط

ي أغلب القواميس والمعاجم العربية تعريفا لغويا إىل الطفل، 
لم نلمس ف 

ا جامع لألوالد والبنات، كم اسمولكن هناك إشارة تشت  إىل أن هذا األخت  

تشت  إىل المرحلة العمرية لهذا األخت  والممتدة من لحظة الميالد حيا إىل 
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ة مرنة ي كتكوين مرفولو   غاية سن البلوغ، عىل الرغم من أن هذه األخت  حر

ا،داخىلي أو كصفات ظاهرة، إذ قد تتأخر عند البعض   كون ما قد تك  كثت 

ي سن جد مبكرة
 
، فمن حيث اللغة الرقمية الزمنية هناك عند البقية ف

 نهاية.  واختالفبداية  اتفاق

 للطفل    االصطالحيإشكالية التعريف  الثاني: مطلبال

يعات تعرف الطفل   من خالل التحديد العمري  كاصطالحأغلب التشر

ي هذا 
الممتد بداية من ميالده حيا إىل سن معينة، حيث أكتر إشكالية ف 

التعريف هو هذا التحديد العمري، بمعن  أدق حنر أي سن يخرج الطفل 

 ارتباطاتمن منطقة الطفولة، وهل هذا مرتبط بأهلية األداء أم له 

ي تحديد حق
ى ف  وقه الشخصية أخرى؟ إذ لهذا التحديد أهمية كتر

 الخصوصية. والعينية، ومن ضمنها حق 

 يعات الدولية  الفرع األول: تعريف ي التشر
 الطفل ف 

 تعريف : ي
يعات المقارنة  الفرع الثان  ي التشر

 الطفل ف 

 الطفل في التشريعات الدولية  األول: تعريفالفرع 

الطفل   22723لقد عرفت المادة األوىل من اتفاقية حقوق الطفل لعام 

ي الطفل كل إنسان لم يتجاوز : " كما يىلي 
ألغراض هذه االتفاقية، يعن 

ة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق  الثامنة عشر

 " .عليه

                                                             

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 3 

ي  00/22
/نوفمتر  22المؤرخ ف  ي

ين الثان   2وتاري    خ بدء النفاذ:  2272تشر

 02وفقا للمادة  ،2222 أيلول/سبتمتر 
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ي تتمحور حول الطفل تتخذ بلوغ 
يعات الدولية النر ن سوأغلب التشر

ي للطفلالثامنة عشر كمحدد 
ي لحقوق ال تعريف 

، طفلمثل الميثاق اإلفريفر

ىل ، إال أن العتبة غت  ذلك، وعالتحديد قريب من المنطق يعتتر محور وإذ 

يعة  يعات المقارنة ومع الشر هذا األساس اختلفت مع بعض التشر

 اإلسالمية. 

 الطفل في التشريعات المقارنة  الثاني: تعريفالفرع 

ع الجزائري الطفل بموجب المادة الثانية من قانون  لقد عرف المشر

: حماية   الطفل كما يىلي

ة سنة كاملة " ض ، وتبدو بالتعريف بع"كل شخص لم يبلغ الثامن عشر

 الثغرات القانونية مثل: 

  عرف الطفل بالشخص وليس باإلنسان، عىل الرغم من أن

ي القانون ليشمل الشخص الطبيغي 
مدلول الشخص جد واسع ف 

والشخص المعنوي عىل السواء، والشخص المعنوي قد يكون 

خاصا، كما قد يكون دوليا تابعا لجهة حكومية أو دوليا عاما أو 

، وبالنهاية كان من األجدر ذكر الفرد أو اإلنسان  غت  حكومي

 وكالهما محدد من محددات الطفل. 

  ،ي الثامنة عشر سنة
لقد حدد العتبة النهائية للسن والمتمثلة ف 

 ولكن بالمقابل أغفل تحديد البداية، أي منر يبدأ العد. 

 ذكر المرحلة الجنينية، أين للجني   جملة من الحقوق،  لقد أغفل

إن  لها، و  امتدادا وهل تعد هذه المرحلة منفصلة عن الطفولة أم 

يعات المقارنة يشت  إىل بداية حساب  كان واقع أغلب التشر

 الثامنة عشر من تاري    خ الميالد حيا. 

  لم يشر إىل سن الرشد من خالل التعريف، أهو مرتبط بهذه السن

 بسنة. د يزيد عنها أم ق
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ي    ع الجزائري عىل الطفل بمصطلحات ص تنصيهذا وقد تم ال ي التشر
 
ف

ي وقانون العقوبات وقانون العمل 
قانونية أخرى مثل القانون المدن 

 ، حيث نجد مصطلح الحدث ومصطلح القاض. األخوقانون األشة... 

ي السن كتعريف للطفل، أي 
يعات المقارنة تعتمد عتبنر وإن أغلب التشر

ي الغالب البداية هي تاري    خ الميالد حيا، أما تحديد البداية والنهاية
، وف 

ي الغالب هي ثمانية عشر سنة، 
أقل من  قد تكون وكاستثناءالنهاية، فف 

 .ذلك بسنة أو سنتي   

 الطفل في الشريعة اإلسالمية   الثاني: مفهومالمبحث 

ي سورة البقرة، 
ي ذكر هللا فيها األطفال كانت ف 

 أولو أول اآليات الكريمة النر

ي فقدت أحد الوالدين 
المذكورين من األطفال فئة اليتام، وهي الفئة النر

أو كالهما قبل سن البلوغ، وقد فصل هللا تعاىل لهذه الفئة من الحقوق 

ي حقها 
ي  ويساهموضاعف األجر للمحسني   لها ماديا ومعنويا بما يف 

ف 

إنباتها نباتا حسنا، ومن هذه الفئة كان رسول هللا محمد صىل هللا عليه 

 وسلم. 

عت حقوق اليتام من األطفال فىهي واحد  ي شر
أما اآليات الكريمة النر

ين آية  :4وعشر
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ْ
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ا
 [.2 الماعون: . }ف

ي مواطن ع
ديدة من القرآن الكريم وبمواصفات وقد ذكر هللا األطفال ف 

ي حياة الطفل، أال وهو سن 
عديدة، ولكن كلها تبي   تاريخا مفصليا ف 

ات بيولوجية تطرأ عىل الجسد،  البلوغ، و لهذا السن عالمات ظاهرة وتغت 

ي أعماله وأفعاله وأقواله ويحاسب 
فمنر ظهرت يصبح الطفل مكلفا ف 

هذا السن غت  ثابت، إذ قد  عىل كل ذلك بالحسنات أو السيئات، ولكن

ي حدود تسع سنوات وقد يتأخر إىل حدود الخمسة 
ي سن مبكر ف 

ي ف 
يأنر

ي الرشد، إذ أن سن الرشد قد يكون يعشر سنة، ولكن هذا السن ال 
عن 

موازيا لسن البلوغ وقد يتأخر عنه بسنوات، ومادام هذا السن له أهمية 

ي إدارة جملة من األعمال، 
 ل جملة من االختباراتيستدل عليه من خالفف 

 النفسية. 

ي حدود 
 
يعة اإلسالمية لم تحدد سن الطفل ف سنة كما  27بالنهاية الشر

يعات المقارنة، بما فيها أغلب  يعات الدولية وأغلب التشر فعلت التشر

يعات العربية، بل وضعت لذلك معايت  جسدية وأخرى اختبارية،   التشر

 لجل العلماء. كما أن هذه المعايت  لم تكون محور اتفاق 

ي 
يعة اإلسالمية للطفل جملة من الحقوق النر ولكن بالنهاية وضعت الشر

يعات  ي المواثيق الدولية والتشر
ي العدد تلك المنصوص عليها ف 

فاقت ف 
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ة وتتفاقم  ي تحيط بهذه الفئة كبت 
الوطنية المقارنة. كون المخاطر النر

ي زمن انتشار األوبئة كذلك. 
 
اعات وف  5عند الحروب والت  

من أهم الحقوق المتقاطعة مع هذه الدراسة حقوق الخصوصية و 

 الرقمية وحق االستقاللية الخلقية بشقيها المادي والمعنوي. 

وعليه من خالل هذا المبحث سوف أسلط الضوء عىل المطلبي   

 :  التاليي  

  :حق االستقاللية الخلقية للطفلمفهوم المطلب األول 

  : ي
 الرقمية للطفلحقوق الخصوصية مفهوم المطلب الثان 

 حق االستقاللية الخلقية للطفلمفهوم المطلب األول: 

ي اآلية  
را  «النجممن سورة  17لقد قال تعاىل ف 

ْ
 ِوز

ٌ
ة اِزرا ِزُر وا

ا
 ت

َّ
َل
َ
أ

ى را
ْ
خ
ُ
ات العلماء  وجاءت   »أ ات آليات   6جل تفست  بما يتقاطع مع تفست 

                                                             

، / https://www.unicef.org 2222حزيران/يونيو  22نيويورك/جنيف،  5 

 22.12/  2222أوت  21التحميل: 

ي العالم إىل 
مليون  7.0بزيادة  —مليون طفل  202"ارتفع عدد األطفال العاملي   ف 

ي السنوات األرب  ع الماضية 
مع وجود ماليي   آخرين معرضي   لخطر العمل  —ف 

، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية 22-بسبب آثار كوفيد

 واليونيسف

 83تأويل اآلية معن  و  : تفست  الجاللي    6 

ى  را
ْ
خ
ُ
را أ
ْ
 ِوز

ٌ
ة اِزرا ِزُر وا

ا
 ت
َّ
َل
َ
ة من أهمها ما ذكره هللا بقوله: أ ي تلك الصحف أحكام كثت 

وف 

، فليس له من   أي: كل عامل له عمله الحسن والسن  
غا ا سا  ما

َّ
اِن ِإَل سا

ْ
ن ِ
ْ
ْيسا ِلْل

َ
 ل
ْ
ن
َ
أ وا

ء، وال يتحمل أحد عن أحد ذنبا ي
ه وسعيهم سر  عمل غت 

 من سورة النجم 83مضمون اآلية  : ويتفست  البغ

ي صحفهما فقال : ) أال تزر وازرة وزر أخرى ( أي : ال تحمل نفس حاملة 
ثم بي   ما ف 

ها  حمل أخرى ، ومعناه : ال تؤخذ نفس بإثم غت 

https://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/
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ة بالقرآن الكريم تبي   لْلنسان أن له جسد وروح مستقل صفة ب كثت 

ه مهما   ي خلق هللا، فال هو يتحمل وزر غت 
ر
ي الناس وباف

ر
مطلقة عن باف

ه بعض من ذنوبه، وها هو نوح حا كانت درجة القرابة، وال هو يُ  مل غت 

ي  ه، من الغرق، ولكن هللا رفض دعائ ابنهعليه السالم يدعوا هللا أن ينىحر

 وبإسقاط بسيط: 

 تخصيب  ماء األب مستقل عنه منر قدر هللا أن يكون منه

 البويضة عند الزوجة

  بويضة االم مستقلة عنها منر قدر هللا أن تخصب 

  ي يمر بها مستقل عن
ي مختلف األطوار النر

ي بطن أمه ف 
الجني   ف 

خلقية، فال هي يحق لها إسقاطه، وال  استقالليةأمه وحنر أبيه 

 .  هو يحق له دفعها إىل ذلك، مهما كان الداعي

 ه أو يُ  الزراقية ق من رز صفة من صفات هللا، فال يرزق أحدنا غت 

ه، بل الكل يرزق من الخالق تعاىل، بمعن  أن رزق الطفل  غت 

                                                             

ة بأنه يحمل عنه  ي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغت 
عكرمة  وروى .اإلثموف 

ه ، كان  عن ابن عباس قال : كانوا قبل إبراهيم عليه السالم يأخذون الرجل بذنب غت 

الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده ، حنر كان إبراهيم عليه السالم 

 . " فنهاهم عن ذلك ، وبلغهم عن هللا : " أال تزر وازرة وزر أخرى

 ويستفاد من هذه اآلية :الوسيطالتفست  

رى أى: أنه ال تحمل نفس من شأنها الحمل، 
ْ
خ
ُ
را أ
ْ
 ِوز

ٌ
ة ِزُر واِزرا

ا
 ت
َّ
َل
َ
قال اآللوس: وقوله: أ

هيؤاخذ أحد بذنب  وال  .أخرىحمل نفس  ي من  ليتخلص .غت 
يقدح  وال  .عقابهالثان 

ي ذلك قوله صىل هللا عليه وسلم: 
 من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل»ف 

هفإن ذلك وزر اإلضالل الذي هو وزره ال وزر « ةبها إىل يوم القيام  .غت 

 تفست  ابن كثت  

ء من الذنوب فإنما  أخرى(تزر وازرة وزر  )أال  ي
أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو سر

عليها وزرها ، ال يحمله عنها أحد ، كما قال : ) وإن تدع مثقلة إىل حملها ال يحمل منه 

ء ولو كان ذا قرنر ( ] فاطر :  ي
 [ 27سر
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مستقل وبصفة مطلقة عن رزق األب ورزق األم، حيث ذكر هللا 

 أقوما من الجاهلية يقتلون أبنائهم خشية الفقر. 

  ي تعكس
 ليةاستقالالتسمية حق للطفل عىل الوالدين، والنر

 الطفل الخلقية عن الوالدين. 

  الليةاالستق استمراريةحق النسب بدعوة الطفل ألبيه يعكس 

ي 
الخلقية للطفل بما يمكنه من تميت   جذوره ومحارمه وبافر

، وتصبح الفوىص  الحيوانية هي 7أقاربه، حنر ال تختلط األنساب

 .8السائدة

                                                             
7 https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/07/130711_uk_babies_marriage 

21.02عىل الساعة  2222جوان  0التحميل   

ي 
 2220بريطانيا بحلول عام "تشت  أرقام وبيانات رسمية إىل أن معظم األطفال ف 

. وقد ارتفعت نسبة األطفال المولودين خارج إطار  وجي    
سيولدون آلباء غت  متر

ي عام  22، ويتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 2222بالمئة عام  08.2الزواج إىل 
بالمئة ف 

 0.وتشت  بيانات مكتب اإلحصاء المركزي إىل أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 2220

ي 
 .2217عام بالمئة ف 

ودعا تيم لوتون وهو وزير سابق لشؤون الطفولة الحكومة إىل اتخاذ خطوات 

للحيلولة دون تحلل النظام العائىلي وذلك من خالل تشجيع الزواج. وقال لوتون 

ون عالقاتهم بسهولة إذا كانت خارج نطاق  لصحيفة الديىلي تلغراف إن "الناس يغت 

ي يحدث فيها طالق يواجهون مصاعب الزواج"، مضيفا أن أطفال العائالت ال
نر

 دراسية ويعانون من مشاكل نفسية. 

ائب.   ودعا الحكومة إىل تشجيع الزواج من خالل استخدام نظام الرص 

ون إىل ضغوط من بعض اعضاء حزبه  ي ديفيد كامت 
يطان  وقد تعرض رئيس الوزراء التر

ائب. وتسغ خطط لقواني   ض   بية ائللتشجيع عىل الزواج من خالل نظام الرص 

ي الخريف القادم إىل توفت  
لينيا سنويا  222جديدة قد يتم إقرارها ف  جنيها استر

 لألزواج."
8 https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2018/8/9 

21.02عىل الساعة  2222جوان  0التحميل   

ي اليوم الخميس أن  ي االتحاد  من %01كشف مكتب اإلحصاء األورونر
المواليد ف 

ي سنة األ ة .ولدوا خارج إطار العالقات الزوجية 2220ورونر وأظهرت البيانات األخت 

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/07/130711_uk_babies_marriage
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 حق الرضاعة والتغذية الكاملة للطفل لنموه الصىحي بما يحقق 

 الخلقية للطفل.  االستقاللية استمرارية

  لخلقية ا استقالليتهحق التعليم للطفل كذلك إلزامي بما يؤكد

 .  عن الغت 

ها تؤكد أن الطفل بكل  وكل هذه الحقوق المالزمة لشخصية الطفل وغت 

ي حقوقه المادية 
، فال يحق لهم الترصف ف  أطوار خلقه مستقل عن الغت 

 المعنوية إال برضاه.  أو

 : ي
 حقوق الخصوصية الرقمية للطفلمفهوم المطلب الثان 

ادية والمعنوية المتعلقة بحق الخصوصية  من الحقوق المإن الكثت  

نت من أشار وخصوصيات األشة للطفل  تحولت بظهور وتطور االنتر

إىل العلن وإىل العالمية، فكثت  من األمهات واآلباء وبداعي الحرية 

ر العائلية من األدراج الشية بالخزانة الشخصية، حولوا ألبوم الصو 

ونالعائلية إىل العلن،  وصيات خص فيديو تظهرصورا ومقاطع  أين ينشر

الجسدية  االستقالليةأطفالهم بدون إذنهم ودون إدراك لوجود 

 .والمعنوية ألطفالهم عنهم

ي تتسبب فيها هذه 
ات اآلنية والمستقبلية النر ودون إدراك لمختلف التأثت 

نت أو   الظاهرة، كات الربحية عتر األنتر كاستهداف األطفال من طرف الشر

، وهذا ما سنفصل فيه من خالل هذا استهدافهم من طرف المجرمي   

                                                             

ها المكتب أن عدد المواليد خارج إطار الزواج ارتفع بنسبة  ي نشر
مقارنة  %22النر

ي تصدرت قائمة األطفال المولودين خارج إطار الزواج .2222بعام 
وعن الدول النر

ي فرنسا بلغت
، %22، وبلغاريا وسلوفينيا %02 أوضحت البيانات أن نسبتهم ف 

تغال %20، والدانمارك %22، والسويد %20وإستونيا  ي حي   بلغت %21، والتر
، ف 

ي هولندا 
ي المقابل انخفضت نسبة األطفال المولودين خارج إطار .%22النسبة ف 

ف 

ي حيث لم تتجاوز  ي كل من اليونان وكرواتيا مقارنة بالمتوسط األورونر
 .%22الزواج ف 
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يعات المقارنة والدولية   المؤلف، بإسقاط الواقع عىل مختلف التشر

 كذلك
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 الفصل الثاني: ماهية الخصوصية

ي بمفهوم 
مع بسيط لكل فرد من أفراد المجت اجتماعي إن الخصوصية تعن 

أشار بحياته ال يحب أن يطلع عليها الغت  إال بإذنه، كما لكل فرد 

ي تدخل الغت  فيها  
ر، كالتنقل، السكينة، التظاهخصوصيات ال يرتص 

ة لم تعد بهذه البساطة بل تعقدت  التشاركية، السفر...إلخ، وهذه األخت 

ة بفضل بتعقد الحياة إجماال من خالل تحول الع الم إىل قرية صغت 

نت ت  بلغ مشارف ثمانية مالي، وبالمقابل زاد عدد سكان األرض لياألنتر

 ، ولذلك زادت مضايقات وجرائم الخصوصية. نسمة

ا ما تتداخل حقوق الخصوصية مع هذا من جهة، ومن جهة أخرى   كثت 

، مثل حرية الرأي وحرية اإلعالم، وكذلك قد حقوق أخرى تقزم هامشها 

ي التضييق من هامش الخصوصية بداعي حفظ  تتدخل
سلطة الدولة ف 

ي كل مجاالته: السياسية، االقتصادية، الثقافية، االجتماعية 
األمن ف 

 .  واألمن القومي

يعات الدولية عىل قدسية الخصوصية،  ولكن عىل المجمل أكدت التشر

 : ي
ي لمسناها ف 

 والنر

  الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد 

 ي لحقوق اإلنسانالمي  ثاق العرنر

 ي لحقوق اإلنسان والشعوب
 الميثاق اإلفريفر

 يةساساأل نسان وحرياته اإل لحماية حقوق  األوروبية االتفاقية 

 األمريكية لحقوق اإلنسان االتفاقية 

ق بح الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولذلك أكد العهد 

جوز ي اإلنسان عىل الخصوصية بموجب المادة السابعة عشر بنصها: " ال 
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ي بخصوصيات أحد أو بعائلته أو 
ي أو غت  قانون 

التدخل بشكل تعسف 

فه ال ته كما ال مراس ي لشر
 9ه " وسمعتيجوز التدخل بشكل غت  قانون 

ي لحقوق اإلنسان عىل حق الخصوصية  10وكذلك نص الميثاق العرنر

ي نصها: "للحياة الخاصة حرمة مقدسة، بموجب المادة 
الثانية منه، والنر

المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات األشة 

ها من سبل المخابرة العامة  ."وحرمة المسكن، وشية المراسالت، وغت 

ي لحقوق اإلنسان 
وبنفس المنهج أكدت المادة الرابعة من الميثاق اإلفريفر

 انتهاك زال يجو " عىل قدسية الخصوصية، حيث نصها:  11والشعوب

ام حياته وسالمة شخصه البدنيحقه نسان، ومن اإل حرمة  ة احتر

 والمعنوية، وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا"

نسان وحرياته اإل لحماية حقوق  األوروبية االتفاقيةكما أكدت 

ي الخصوصية بموجب المادة الثا 12ساسيةاأل 
 :منةبحق اإلنسان ف 

ي -2"
امإن لكل شخص الحق ف  حياته الخاصة وحياته العائلية  احتر

 تال ومراس

انون وفقا للق ال يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إال -2

ي مجتمع ديمقراطي لصالح 
ورة ف  مة ال من القومي وساأل وبما تمليه الرص 

                                                             

درت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية أص9 - 

 .2222رقم  والسياسية بقرار 

ي  
 .2222المتحدة بقرار رقم  لألمممن قبل الجمعية العامة  2200ديسمتر  20ف 

ي لحقوق اإلنسان من طرف مجلس الجامعة العربية 10  لقد تم اعتماد الميثاق العرنر

ي سبتمتر 
 2220ف 

ي لقد تم التصديق عىل 11 
ي لحقوق اإلنسان والشعوب بدولة كينيا ف 

الميثاق اإلفريفر

 .2272شهر جوان 

ي  االتفاقيةلقد تم إبرام 12 
األوروبية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ف 

ي شهر نوفمتر 
 2222مدينة روما ف 
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أو الجريمة أو  االضطرابد لمنع ال للب االقتصاديالجمهور أو الرخاء 

 " .خرين وحرياتهماآل داب أو حماية حقوق اآل حماية الصحة أو 

عىل الخصوصية  13األمريكية لحقوق اإلنسان االتفاقيةوكذلك أكدت 

ي جاء نصها  
، والنر : بموجب المادة الحادية عشر  كالتاىلي

فه وتصان كرامته-2"  م شر ي أن يحتر
 لكل إنسان الحق ف 

ي حياته الخاصة ال يجوز أن يتعرض أحد  -2
ي ف 
لتدخل اعتباطي أو تعسف 

له أو مراسالته، وال يتعرض العتداءات غت   ي شؤون أشته أو مت  
أو ف 

فه أو سمعته.  وعة عىل شر  مشر

ي أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك  -1
لكل إنسان الحق ف 

 االعتداءات. "

يعات المقارنة عىل قدسية الخصوصي ي ةوكذلك نصت أغلب التشر
، النر

 
ُ
ومن خالل هذا الفصل تحت أي داعي إال بقوة القانون، مس ال يجب أن ت

 :سوف نسلط الضوء عىل المباحث التالية

 المبحث األول: تعريف الخصوصية 

 ت : ي
 د الخصوصية بي   الرفض والتأيي اري    خ تقني   المبحث الثان 

  :أنواع حقوق الخصوصيةالمبحث الثالث 

  ي المحدد للخصوصيةالمبحث الرابع: المعيار
 القانون 

  المبحث الخامس: الطبيعة القانونية لحق الخصوصية 

 المبحث السادس: تميت   الخصوصية عن حقوق مشابهة لها 

 

 

                                                             

ي  االتفاقيةتم إبرام  13 
األمريكية لحقوق اإلنسان من طرف منظمة الدول األمريكية ف 

ي  22ب مدينة سان خوسيه بكوستاريكا 
 .2202جانف 
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 المبحث األول: تعريف الخصوصية

ي إىل السطح ليمحوا فكرة 
ي الكثت  من األحيان يطفو ا الهاجس األمن 

 
ف

ن باب القطاع العام،  الخصوصية عند األشخاص، وهذا األخت  قد يكو 

كما قد يكون من باب القطاع الخاص، أما األول فيثت  رواده فكرة دواعي 

ي كل مجاالته األمنية، االقتصادية، السياسية، 
 
الحفاظ عىل النظام العام ف

ي 
، ولكالهما االجتماعية والثقافية، أما الثان  فهو الخوف من المجرمي  

ي للتجسس عىل الغت  من خال
ر الكاف  ي المتر

ات المراقبة النر تال كامت   نتشر

ي المجتمع كالنباتات الطفيلية. 
 ف 

ي أحيان أخرى تتصادم خصوصيات األفراد وأشارها مع حرية الرأي 
وف 

ي وحرية اإلعالم والصحافة
ي بعض األحيان يترصف األولياء ف 

، وف 

خصوصيات أطفالهم دون إذنهم ودون وجه حق، لنجد بالنهاية أن حنر 

نت مثل غوغل، آبل، أمازون، مايكروسوفت  ى لألنتر كات الكتر الشر

ي جمع ومعالجة 
 خدامواستوفايسبوك قد ركبوا ذات الموجة المتمثلة ف 

 ه حق. مختلف البيانات الرقمية للمستخدمي   دون وج

ها هذه الوقائع الجلية بسبب و  ون، تدخل الفقهاء، الباحثالكثت  وغت 

ع كذلك لتنظيم ميدان الخصوصية المرن  وتدخلالقضاة  المشر

يعات الدولية كذلك لذات الشأن، ولكنه  والمتطور، وتدخلت التشر

ميدان غامض الختالفه من دولة ألخرى، ومن شخص آلخر ومن زمن 

ي ذلك آلخر. وألجل تبسيط ال
خصوصية من حيث التعريف بها، سنتبع ف 

واالصطالحي من خالل تسليط الضوء عىل المطلبي   التعريفي   اللغوي 

 :   التاليي  

 المطلب األول: التعريف اللغوي للخصوصية 

  التعريف : ي
 للخصوصية االصطالحي المطلب الثان 
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 المطلب األول: التعريف اللغوي للخصوصية

ي  الخصوصية ومعن  لقد ورد تعريف 
ي معجم المعان 

 
 الجامع كمعجمف

ي  ي عرنر عرنر
14 

صوصّية فهو     
ُ
ء وال  "أما خ ي

ي السر
 
ي توجد ف

اسم، ويقصد به الصفة النر

ي 
هتوجد ف  ه  :خصوصّية الموضوع له هذا ومنه يقال:  ،غت   ِّ ة تمت  له أهميَّ

ه،  صوصّية ويقال: عن غت 
ُ
ء خ ي

ات :السر ته وخصوصيَّ يَّ خص:  خاصِّ
َّ
 الش

ة رسائل به، الخاّصة شئونه أي ة :خصوصيَّ  .شيَّ

، أما الفعل المشتق منها صَّ
ا
صا  فهو الفعل خ ص خصَّ  ،تخصيًصا  ،ُيخصِّ

ص فهو ص، والمفعول ،مخصِّ ص ومنه مخصَّ  فراغه للقراءة:  خصَّ
ا
أوقات

صا  خّصص أفردها لها وقرصها عليها صَّ
ا
، وخ  لهدف معي ّ 

ً
:  ماال ءا ي

السر

ا جعله  صا خاصًّ صَّ
ا
ا  ، خ

ً
 بهفالن

ُ
ه صَّ

ا
ِء: خ ي

اعىل  تخصيًص  بالسر

ص خاّصة، بصفة :التخصيص وجه ا،  خصَّ
ً
: خّص بها معن  معّين

ا
الكلمة

 . صا ومنه كذلك  جعلها مصطلًحا لمعن  معي ّ  ي  الفعل، تخصَّ
 ف 

صا  ص ل  تخصَّ ًصا  ،يتخصَّ ص فهو ،تخصس  .متخصِّ

ص والمفعول ص متخصَّ :  به، فيقال تخصَّ بِّ
ِّ
ي الط

ه أي ف 
ا
قرص عليه بحث

ه فُعرف 
ا
ه للقيام به ودراسته به، بمعن  وُجهد س نفسا ص كرَّ ي  متخصِّ

ف 

 
ٌ
اِحث ٌص  عملّيات زرع القلب، ويقال با صِّ

ا
خ
ا
ِم   ُمت

ْ
ي ِعل ِ

 
ذا: ف

َ
ْن  ك ما

 
ُ
ون

ُ
  يك

ُ
اُصه ِتصا

ْ
  اخ

ٌ
ة اسا  ِفيِه ِدرا

ٌ
د رِّ
ا
ف
ا
ا، ُمت ٍم مَّ

ْ
 ِعل

َ
ىل  عا

ً
ّبا صا

ْ
، ومنه ُمن

ٌ
ة صا صِّ

ا
خ
ا
 ُمت

صا  عىل وجه آخر  صَّ
ا
خ
ا
ا  ت

ا
ذ
ا
 ه

ا
ك
َ
: ل

ُ
، ومنه كذلك  اإِلْرث

ا
ك
َ
 ل
ا
د
َّ
د حا

ا
ت ي َّ ا وا عا

ا
ت

 
ا
صا ت صَّ
ا
ا :خ اصًّ

ا
 وصارا خ

ا
د ص انفرا ه  وتخصَّ بأسلوبه أي امتاز به عن غت 

 .به وانفرد 

                                                             
14 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  

20.22 عىل 22/20/2222التحميل:   

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
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ي الجمع
 
 خصائُص وهي جمع  وف

ُ
ة ِصيصا

ا
ءا  :للخ ي

ِّ  السر ي تمت 
فة النر الصِّ

ات ده وخصوصيَّ
ِّ
ي  وتحد

ي تعن 
خص النر

َّ
ي هذا  الخاّصة شئونه الش

 
به، وف

 ِمنْ 
َّ
ُبد
ا
ِصيِص  المقام نذكر ال

ْ
خ
ا
ِة  ت احا ٍت ِللرَّ

ْ
ق اِم: وا االْسِتْجما   وا

ٌ
ْحِديد

ا
، ت ْعِيي  ٌ

ا
ت

ْجهِ   وا
َ

ىل
ا
ِصيِص  ع

ْ
خ
َّ
ي  الت ِ

غ  با
ْ
ن ِصيُص  يا

ْ
خ
ا
اِل" ت ما

ْ
ٍغ ِمنا ال

َ
ْبل  ما

 والخصوصية 
ُ
ة اصَّ

ا
   فالخ

ُ
ه صس

ُ
خ
ا
ة، فىهي ما ت ون لنفِسك د ِخالُف العامَّ

ك، فال يسمح للغت    االنتفاعأو  هاستغاللأو  استعمالهعليه أو  باالطالعغت 

ي حدود ما تسمح به عىل وجه 
 .االستثناءبه كقاعدة عامة إال ف 

فالخصوصية من حيث استعماالت اللغة العربية هي ذلك المدلول الذي 

ينرصف نحو الحياة الخاصة للفرد المانع الطالع الغت  عليه بغت  وجه 

 حق. 

 للخصوصية االصطالحيالمطلب الثاني: التعريف 

لقد عرف الكثت  من الفقهاء واألكاديميي   الخصوصية من ناحية البناء 

 مثل:  االصطالحي 

 :carbonnir 15   تعريف الفقيه الفرنسي 

دخل أي ت استبعاد ها المجال الشي الذي يملك الفرد بشأنها سلطة "إن

ك ي أن يتر
بالهدوء أو أنها  هادئا أي يستمتع من الغت  وهي حق الشخص ف 

ي الذاتية الشخصية 
 
 " الحق ف

 

                                                             

أسامة عبد هللا قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات )دراسة  15 

 .22، ص 2220، دار النهضة العربية، 1مقارنة(، ط
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 16مارتن  تعربف الفقيه 

ي الخصوصية هو تلك " الحياة المنعزلة أو 
 
والذي يرى بأن الحق ف

المجهولة والحياة األشية والشخصية اللصيقة، أو الحياة الداخلية 

ي يعيشها اإلنسان خلف بابه الموص
 د"والروحية وتلك النر

ي األمريكي تعريف 
 cooly 17القاىص 

ي الخصوصية "
ك المرء وشأنه"هو الحق الحق ف  ي أن يتر

 ف 

 : 18تعريف الدكتور رمسيس بهنام

ي الكون إن  " 
ي الخصوصية هو حق قيادة اإلنسان لذاته ف 

الحق ف 

ي الكون المادي المحيط 
ي ذلك قيادة اإلنسان لجسمه ف 

المحيط به، ويعن 

ي الكون المعنوي المحيط بنفسه، بجسمه، وقيادة اإلنسان 
لنفسه ف 

ي استخدام الحواس الخمس، وتشمل 
وقيادة اإلنسان الجسمية تتمثل ف 

ي التنقل من مكان 
القيادة ذاتها حركة الجسم بكل عضالته سواء تمثلت ف 

ي اللجوء إىل السكون والنوم، أما قيادته لنفسه 
إىل مكان أم تمثلت ف 

ي حرية التفكت  وحرية ا
ي لشعور وحرية اإلدارة وحرية التعبفتتمثل ف 

ت  ف 

اسل، وحرية العمل والتكسب  الش والعالنية وحرية التحدث والتر

واإلنفاق وحرية االحتفاظ باألشار والبوح بها، وحرية الدفاع عن 

  "النفس. 

                                                             

، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية، 16  ي
ي كامل عفيف 

عفيف 

وت،  ي الحقوقية، بت   .200، ص 2221منشورات الحلنر

ي كامل17 
، المرجع ذاته، ص  عفيف  ي

 .200عفيف 

ي الخصوصية 18 
قارنة دراسة م-كاظم السيد عطية، الحماية الجنائية لحق المتهم ف 

ي،  ، 2228النهضة العربية،  دار بي   القانون المرصي والفرنسي واألمريكي واإلنجلت  

 .02ص



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

35 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

" أنه: بوذهب بعض الفقهاء األمريكيي   إىل تعريف مصطلح الخصوصية 

ي الخلوة " و "القدرة عىل 
 
أن يعيش اإلنسان حياته كما يريد مع الحق ف

 19أقل حد ممكن من التدخل"

الفقهية مختلفة من حيث  االصطالحيةوإن كانت نظرة التعاريف 

ي محور التعريف اختالف
تفرد   الذي فحواه زوايا النظر، فىهي متقاطعة ف 

ي قيادة ماديات 
جسده بكل حرية ودون  ومعنويات وأشار كل إنسان ف 

ي ا
ي عىل حد سواء. العالمي   الو تدخل من الغت  ف 

اىص   قغي واالفتر

 

 الخصوصية بين الرفض والتأييد  اريخ تقنينالمبحث الثاني: ت

ي الخصوصية لم يجد سبيال للتقني   إال حديثا، وحنر هذا 
إن الحق ف 

ورية ي بعد كل القواعد الرص 
ن و ما زال يحوي العديد م ،األخت  لم يستوف 

ي سنتطرق 
يعات الوطنية المقارنة  النر الثغرات، سواء عىل مستوى التشر

يعات الدولية، ولكن للقضاء رأي آخ  ، رلها الحقا أو عىل مستوى التشر

ي المنازعات المعروضة عليه 
، إن كان مختصا بالفصل ف  ي

حيث أن القاىص 

ي مع الخصام
المعروض عليه، وجب  ، دون أن يكون ضمن دائرة التناف 

ي ، سواء 
النص  عىل استند عليه الفصل وإصدار الحكم أو القرار القضان 

ي الرصي    ح أو 
لكن  ،و  20لوجود ثغرة من الثغرات القانونية اجتهد القانون 

ي كانت تتناول الخصوصية كانت جلها 
ي المنازعات النر

 
مسألة الفصل ف

ية وص القانونالقضائية لعدم وجود النص االجتهاداتتقع ضمن نطاق 

                                                             

ي الجزائري19  ي    ع العقانر
ي التشر

ي الحياة الخاصة ف 
، الحق ف  ي

 دراسة) عبد الرحمن خلف 

، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث مقارنة(تأصيلية تحليلية 

 .22، ص 2222، 1، العدد 20االجتماعية والجنائية، القاهرة، المجلد 

،مثل: عدم وجود النص 20  ي
ي  القانون 

ي المعمم الناقص،النص القانون 
 النص القانون 

ي الغامض المحتاج  المفصل،غت  
ي الم توضيح،إىل النص القانون 

تناقض النص القانون 

 مع نصوص أخرى. 
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ي تؤطرها، وعليه، القليل من القضاة من كان يحكم لصالح المدعي 
النر

اق خصوصيته ، وغالب سوادهم كان يحكم لصالح المدع عليه  باختر

 . ي
 برفض الدعوى لعدم التأسيس القانون 

افالفقه إىل من يرفض  انقسمومن هذا الجانب كذلك  د بوجو  االعتر

ي لها، وبالمقابل هناك جانب آخر كما يرفض أي تأطت  ق  الخصوصية،
 انون 

، وعليه من خالل هذا األول لالتجاهمن الفقه يست  مشى معاكس 

 المبحث سنسلط الضوء عىل: 

 

  :الرافض للخصوصية كتقني   مستقل االتجاهالمطلب األول 

  : ي
 المؤيد للخصوصية كتقني   مستقل االتجاهالمطلب الثان 

 الرافض للخصوصية كتقنين مستقل االتجاهالمطلب األول: 

الغالب للفقه الرافض للخصوصية عىل أساس رفض التأطت   االتجاهإن 

ي 
ي الذي أيد ذلك بداية  االتجاههو ذاته  لها،القانون 

،من حيث 21القضان 

  أن: 

                                                             

ي بعض حاالت الخصوصية ، ومثال  21 
ه ف  حيث يصعب تحديد حنر العمد من غت 

ذلك شغف فرد بالسيارات أين يصورها بآلته الفوتوغرافية قديما أو هاتفه النقال 

، أين  ةحديثا ، ويروج لها ، ويتصادف ذلك بتصوير سيارة بداخلها حالة خيانة زوجي

يكه عىل ذلك ، فإن وصلت  يطلع الشخص صاحب الشأن عىل الصورة أو يطلع شر

اق خصوصية الغت  وإحداث 
هذه الواقعة إىل أروقة المحاكم ، فالمنازعة هنا هي إختر

ة كالطالق ومختلف نتائجه المنجرة عن التفكك  ي أحيان كثت 
ر معنوي ومادي ف  ض 

از الماىلي أو إلحداث األشي، ونفس هذه الحادثة قد تكون مق
صودة من الغت  لْلبتر 

ر بصورة عمدية.   ذات الرص 

ي سار
اف  ومن الدول النر ي عدم اإلعتر

: صيةبالخصو فقهها وحنر قضائها أشواطا ف 

 بريطانيا وأمريكا وإيطاليا . 
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  ي
ي مرن يصعب تحديد حدوده النر

ر
الخصوصية مصطلح أخالف

ىل حد كبت  ، فىهي شبيهة إ22تفرض بالنهاية الحماية القانونية 

 بالقواعد األخالقية. 

    مصطلح حرية التعبت  وحرية اإلعالم باإلضافة إىل بعض القواني

ية، الش  عىل بعض المعلومات االطالعالداخلية للدول بحق 

افسوف تتناقض مع الخصوصية إن تم  ه االعتر ا بها وتأطت 

بنصوص قانونية، حيث بالنهاية ستكبح بعض الحريات، ومن 

م بذلك  ي كمدع الكبح،لم يلتر 
ي نزاع قضان 

 قد يجد ذاته طرفا ف 

 عليه. 

 ي هذا الشأن أمام القضاء  ارتفاع
عدد المنازعات المرفوعة ف 

ي 
يعية نصوصا ف  ، فمنر لم تصدر السلطة التشر مرهون بالتقني  

ي  ية،الخصوصمجال حماية 
سوف تقل هذه المنازعات النر

 يس. التأسأو الحكم بعدم  االجتهاد سيفصل فيها القضاء بي   

  ي  االجتهاداتإشكالية توحيد
 القضائية بسبب التباعد الكبت  ف 

ي هذا الشأن. 
 23األحكام والقرارات الفاصلة ف 

                                                             

 طالع: ولمزيد من المعلومات حول ذات الموضوع  22 

  ي
الحياة الخاصة أحمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحق ف 

رسالة دكتوراه، )د ب ن، د.ت  (،)العالقة بي   الدولة واألفراد دراسة مقارنة

 ن( 

  ي حرمة األحاديث
 )دراسة الخاصة،يوسف الشيخ يوسف، حماية الحق ف 

يعات التنصت وحرمة الحياة الخاصة ي تشر
ي  (،مقارنة ف  ، دار الفكر العرنر

 .2، ط2272القاهرة، 

لقرارات لتصبح ا القضائية، االجتهاداتنص عىل توحيد الكثت  من الدساتت  ت 23 

الصادرة عن األجهزة القضائية الموحدة بمثابة السوابق القضائية واجبة اإلتباع من 

طرف قضاة الدرجة األوىل والثانية ما لم تصدر نصوصا قانونية موقفة لهذه 

 جتهاداتلال  دةعليا موحسلطة قضائية  فالمحكمة العليا مثال بالجزائر ،االجتهادات



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

38 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

  فيحط  إشكالية ضبط ما قد يقع ضمن إطار الخصوصية 

وما قد يخرج من هذا اإلطار فال يعتد بالشية والحماية القانونية 

 بالحماية القانونية.  يحط  بشيته وال 

  ة هذه األ  الشيةبمفهوم إشكالية عالقة مفهوم الخصوصية خت 

ي تسمحتمتد إىل القواني   الموضوعية واإلجرائية ال
اقب نر  اختر

الشية من طرف بعض المصالح الضبطية للحفاظ عىل األرواح 

 وهذا قد بشكل أدق،النظام العام بشكل والعتاد والحفاظ عىل 

 القانونية. تناقضا بي   القواعد 

  ه األعراف، وعلي باختالفالخصوصية تختلف من مجتمع آلخر

ة  األعراق بذات الدولة،  باختالفقد نجد خليطا من هذه األخت 

فما قد يعتتر من الخصوصية بالنسبة للبعض، قد ال يكون كذلك 

بالنسبة للبعض اآلخر، وعليه من الصعب عىل السلطة 

ي هذا المجال. 
يعية لذات الدولة أن تصيغ قواعدا قانونية ف   التشر

  الخصوصية عن أنواع من  االجتماعي التنازل  اختالفإشكالية

، طرف البعض مقار  من نة بعدم التنازل عنها من طرف الغت 

ي 
المسائل  حيال استفتاءوهذا قد يسوق حنر إىل مجال التفكت  ف 

الخصوصية الخالفية، وخصوصا بالنسبة للمجتمعات ذات 

ي 
ر
. الخليط العرف ي

 والدين 

 اف ي  االعتر
 
ي للحق ف

مسبقا ضمن  الخصوصية موجود الضمن 

ف وما إىل  ل والشر  وعليه ال  ذلك،قواني   أخرى مثل حرمة المت  

يوجد هناك أي داعي لوضع قواعد قانونية مستقلة بذاتها تحت 

 الخصوصية. إطار 

 

                                                             

 تلالجتهاداأما مجلس الدول فهو سلطة قضائية عليا موحدة  المدنية،القضائية 

 الدولة.  أسم قواني    باعتبارهوهذه المهمة موكلة لهما دستوريا  اإلدارية،القضائية 
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 المؤيد للخصوصية كتقنين مستقل االتجاهالمطلب الثاني: 

الغالب للفقه المؤيد للخصوصية كان بمثابة الثورة الفكرية  االتجاهإن 

نر عتر عنه بعض القضاة وح االتجاهوذات  لها،الرافض  االتجاهعىل دعاة 

، ومن بي   أهم  مختلف التخصصات العلمية، كالتخصص النفسي

 حججهم: 

  إن القانون هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة المنظمة

وعليه فالتقني   حاجة  المجتمع،لسلوك األشخاص داخل 

ي أن السلوك  اجتماعية،
وهو  ،التقني   يسبق  االجتماعي بما يعن 

ورة لذلك،  الداعي إليه لوك التقني   لس فانعداممنر وجدت الرص 

ي عدم وجود السلوك، بل هو تعبت  عن عدم  اجتماعي 
ما ال يعن 

يعية لتنظيم هذا السلوك، كما قد يعتر عن  إرادة السلطة التشر

ي تنظيمه. ومن هذا الباب الخصوصية موجودة منذ 
عجزها ف 

رجات والحاجة إىل حمايتها موجودة كذلك، وبد الخلق،أول 

ي حمايتها 
مختلفة من مجتمع آلخر، وعليه لكل مجتمع الحق ف 

 من خالل التقني   أو السوابق القضائية. 

  ورة التصدي لبعض الجرائم المتصلة دفع الفقه برص 

 بالخصوصية غت  المحمية بتقني   مستقل. 

  ة ي منازعات الخصوصية ولد لدى  االجتهاداتكتر
 
القضائية ف

ة بنصوص بعض القضاة شعور أهمية تقن  يحة،ض ي   هذه األخت 

 مع النص.  اجتهاد حيث ال 

  ي ، فالضباستقالليتهقوة تطبيق القانون متصلة كذلك
عف ف 

  مختلفة. الغالب عند توزع قواعده عىل قواني   

  مدى تطور القانون المعتر عن مختلف الحاجات المتطورة

.  باستقالليةللمجتمع مرهون   هذا األخت 

ي القانون  االتجاهي   ومن خالل عرض 
ي النهاية أن الدول الرائدة ف 

نجد ف 

،مثل فرنسا مرت بذات  وكذلك كانت الواليات المتحدة  المرحلتي  
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األمريكية وبريطانيا وإيطاليا، وهذا ما ساعد المجتمع الدوىلي عىل سن 

غلب الدساتت  ومن ضمنها أالذي تبنته  الخصوصية،قواعد قانون 

عت سلطاته يعيا الدساتت  العربية أين شر قلة قواني   مست ةالتشر

 للخصوصية. 

 

 أنواع حقوق الخصوصيةالمبحث الثالث: 

ي هذه 
ان أن الكي استخلصنا  الدراسة،من خالل ما سبق التعرض له ف 

 معنوي،المادي لْلنسان ال يمكن فصلة عن الخصوصية كمضمون 

ي 
وعىل ذلك األساس أقر الفقه والقانون فصال  اآلخر،فكالهما مندمج ف 

ي حقو 
، وبدورنا سوف نسلط الضوء عىل: ف   ق الكياني  

  :الحقوق الجسدية للخصوصيةالمطلب األول 

  : ي
 الحقوق المعنوية للخصوصيةالمطلب الثان 

 الحقوق الجسدية للخصوصيةالمطلب األول: 

فه عىل خلقه، فالجسد من خلق هللا بمختلف  لقد كرم هللا اإلنسان وشر

ي النهاية ال يحق لْلنسان مطلقا أن 
أطوار نموه والروح كذلك من هللا، فف 

ي ال ترتبط باإلنسان 
، فهو من الخصوصية النر يعبث بجسده أو جسد الغت 

لك، ابالخالق الم االرتباطأكتر من ذلك، حي   يكون  االرتباطذاته، بل 

 وبناءا عىل ذلك نورد بعض الحقوق المادية أو الجسدية للخصوصية: 

  ولو كان  االنتحار  زال يجو ، يعة اإلسالمية مهما كان الداعي ي الشر
ف 

الداعي قتل األعداء والموت معهم أو الداعي الخوف من إفشاء 

اكهم أو اليأس من العالج والشفاء  ي شر
 
األشار للعدو بعد الوقوع ف

يعات المقارنة 24من مرض شديد األلم  ي كل األحوال التشر
، وف 

                                                             

ي تبيح للمريض الميؤوس من شفائه أن يضع حدا  24 
هناك بعض القواني   الغربية النر

كأن يحقن بمادة تضع له حد لحياته، ويسم ذلك عندهم   طبية،لحياته بآلية 

 بالموت الرحيم وهو غت  ذلك. 
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ي الذ، والكثت  من القو االنتحار تمنع وتحرم 
ي اني   تعاقب الجان 

يرتدع ويعالج نفسيا كذلك  يحاول وضع حد لحياته، حنر 

 وحفاظا عىل النظام العام كذلك. 

  ال تسمح أغلب قواني   الصحة المقارنة من اإلقدام عىل بعض

ة إال بإذن المريض أو أهله إن لم يبلغ  العمليات الجراحية الخطت 

. ألن المخاطرة أكتر وال يتحمل وزرها إال صاحب  سن التميت  

ن عقليا.   الجسد، عكس المعتوه أو المجنون أو غت  المتر 

  ي أي عضو من أعضاء الجسد طالما هي ملك
ال يجوز الترصف ف 

عي علمي من كتاب هللا وسنة نبيه الكريم محمد 
هلل إال بدليل شر

صىل هللا عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان هللا عليهم، سواء 

و من طرف األهل أ وفاةاء الحياة أو حي   الأثن البيع،بالتنازل أو 

. وبالمقابل نجد القواني   المقارنة  ي هذا األ  اختلفتالغت 
مر، ف 

ع باألعضاء منر كان ذلك   االتفاقبحيث الكثت  منها يسمح بالتتر

وطية  ح، وبعضها يسم 25وبي   األقارب  تفاقاال بذلك للغت  بمشر

ي حياته
ع ف  ار الجسيم بجسد المتتر ح بعض ، كما تسموعدم اإلض 

ي أعضاء الميت بناء
عندما  ق مسب اتفاقعىل  ا القواني   الترصف ف 

 كان حيا. 

  ي
يعات الدولية وال الوطنية اإلتجار ف  وبالمقابل ال تجت   التشر

ي 
 
ية وال ف وبالموازات من ذلك تقوم  أعضائهم،األجساد البشر

عمليات اإلتجار غت  ب عن طريق التواطؤبعض المصحات 

ي 
وعة ف  ية، مما  المشر فز عىل جرائم القتل يحاألعضاء البشر

 وشقة هذه األعضاء. 

  ب أو ي ألي نوع من أنواع الرص  ال يجوز تعريض الجسد البشر

،التعذيب أو التنكيل أو الجرح مهما كان  طالما النظام  الداعي

ي تحتكم إىل 
ي عىل عدالة السلطة القضائية النر

العام للدول مبن 

                                                             

ع األبن لألب بإحدى كليتيه بناءا عىل إتفاق بينهما وليس غصبا.   25   كأن يتتر
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 ا وطالم وأجانب،ميعا، مواطني   سيادة القانون عىل الناس ج

تسهر السلطة التنفيذية عىل حماية األجساد واألرواح من خالل 

 مختلف سلطاتها المرفقية. 

  يعة اإلسالمية ال يجوز لْلنسان أن يؤذي جسده بالوشم ي الشر
 
ف

، وكذلك نجد القواني   والتنظيمات تمنع  أو الجرح ألي داعي

تعويض الماىلي أو اإلنسان أن يؤذي جسده للحصول عىل ال

من عدم تأدية الخدمة العسكرية  كاالستفادةلتحقيق غرض آخر  

 اإلجبارية، وما إىل ذلك من أسباب. 

  يعات الدولية ال تعذر  ي   القوانيمختلف الداخلية المقارنة والتشر

ي حاالت الدفاع عن 
اإلنسان حي   المساس بجسد الغت  إال ف 

ر  النفس، وبطريقة متكافئة، فكفاية العص للدفاع ودفع الرص 

 ف. آلة حادة كالسكي   والسي باستعمال باالستمرارمثال ال تسمح 

 الحقوق المعنوية للخصوصيةالمطلب الثاني: 

 ها،بعضوكما لْلنسان حقوق مادية متصلة بخصوصيته سبق شد 

فكذلك له حقوق معنوية متصلة كذلك بذات الخصوصية، ومن هذه 

ة نذكر:  ، يةالش ، حرية التعليم، االرتباطحرية ، النسب، االسماألخت 

ف رية حاالجتماع، حرية ، حرية الرأي ،حرية العقيدة، حرية التنقل، الشر

 .حرية العمل السياسي  ،االنتخابحرية  ،العمل

ح بعضها:   ومن هذه الحقوق سوف نشر

 التنقل الفرع األول: حق

 حرية،الة بالشخصية كذلك من حيث إن حق التنقل من الحقوق اللصيق

ي 
 مكان إقامته، كما له حرية اختيار حيث لكل شخص الحرية المطلقة ف 

ي كقاعدة  المكان،تغيت  هذا 
اب الوطن  وله كذلك حرية التنقل داخل التر

ويمكن حرص ذلك ومنع تنقله إال داخل دائرة ضيقة لدواعي أمنية  عامة،

وطا  أو للحفاظ عىل النظام العام مثل المساجي   المفرج عنهم إفراجا مشر
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، أما حرية التنقل خارج الوطن فمكفول كذلك  بعدم مغادرة إقليم معي  

ي قد تصل إىل  26بما تسمح به اإلجراءات القانونية للدول األجنبية 
، والنر

 . 27حد المنع من السفر إليها لجنسيات محددة

 العقيدة  اختيارالفرع الثاني: حق 

يعات  وكلحقيقة إن العقيدة من الحقوق المالزمة للشخصية  التشر

يعات الوطنية المقارنة تقر بهذا   تمانع وال  الحق،الدولية وأغلب التشر

اإلسالم  اقاعتنكالمسيىحي الذي له حرية   آخر،من يغت  دينه ويعتنق دينا 

يعة اإلسالمية من يخرج  دين،أو العكس، أو من يصبح بال  ي الشر
ولكن ف 

يعات الوطنية ومن ضمنها  من اإلسالم يقع تحت دائرة المرتد. أما التشر

ي    ع الجزائري  الدين والمذهب كذلك، ولكن  اعتناقسمح بحرية يالتشر

وي    ج   لدولة. لإن كان ذلك خطرا عىل النظام العام له تمنع التبشت  والتر

 حرية الرأيالفرع الثالث: حق 

يعات الدولية والوطنية المقارنة وبما فيها الدساتت  تنص ضاحة  كل التشر

عىل حق حرية التعبت  لألشخاص بكل الوسائل القانونية المتاحة 

وأثناء العمل والتجمعات كذلك كقاعدة  والمكتوبة،المسموعة والمرئية 

ي ال تقيد عامة، وتعد حرية الرأي من الحقو 
ق اللصيقة بالشخصية، والنر

ي 
 العام. لدواعي الحفاظ عىل النظام  استثنائية ظروفإال ف 

 االجتماعحرية الفرع الرابع: حق 

من الحقوق المالزمة للشخصية، أين ال  االجتماعكذلك حق حرية   ويعد 

مهما كان نوعه، كما ال يمكن منعه  االجتماعيمكن إجبار الشخص عىل 

القانون، فقانون البلدية الجزائري يسمح للمواطني   منر سمح بذلك 

                                                             

ي سنسافر  26 
ة الدولة النر كما قد ال   إليها،قد نسافر بجواز السفر دون الحاجة لتأشت 

ة  .يمكن ذلك إال بواسطة التأشت 

الجزائر مثال تمنع األشخاص الحاملي   لجواز السفر للكيان اإلشائيىلي من السفر  27 

 إليها. 
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ي البلدي، فال يمك اجتماعاتالقاطني   بالبلدية حضور  ن المجلس الشعنر

ذلك من الحقوق المالزمة  أضىحلعمدة البلدية منعهم طالما 

 .للشخصية

 العمل  الفرع الخامس: حق

عة دوليا ضمن  إن حق العمل من الحقوق المالزمة للشخصية المشر

يعات العمل الدولية، وكذلك تنص عليها كل  حقوق اإلنسان وضمن تشر

يعات العمل المقارنة،  ي العالم وتشر
طالدساتت  ف  ي ال ويشتر

يكون  أال عمل ف 

يف بما يناسب كل شخص ويصون  إجباريا، بل يختار بحرية العمل الشر

عائلتهن ويصون بالمقابل كرامته، ويؤمن له العيش الكريم قوته وقوت 

ولعائلته بعد وفاته، أو حي   مرضه أو تقاعده. ويصبح العمل من حقوق 

هذا  ال: المثالشخصية لعدم التمكن من فصل الجسد عنه، فعىل سبيل 

فهل يمكن الفصل بي   صفة التعليم وصفة الجسد؟ طبعا هذا  معلم،

 مستحيل. 

  االنتخابحرية حق الفرع السادس: 

ي تسمح له بأن  االنتخابإن حق 
من الحقوق الخصوصية للشخص، والنر

شح  ي مختلف المناسبات  لالنتخابيتر
بما  ةاالنتخابيوأن ينتخب ف 

شح للمناصب مُ  وط التر ذه ه اختالفا  ختلٌف يسمح به القانون، فشر

ة، وطه إال  االنتخابعكس  األخت  ، ولكن 28ستثناءااالذي ال تختلف شر

 داللة هذه الخصوصية هي المساواة كذلك. 

 

                                                             

ي النهاي الرئاسية تسمح فاالنتخابات 28 
شح جميع المواطني   ولكن ال يقبل ف 

ة إال بتر

وط  لنيابية ا لالنتخاباتوهكذا الحال بالنسبة  الدستورية،من توفرت فيه الشر

 الختيار فالكل فيه سواء، سواء حدث داخل المجالس أو  االنتخابأما  والمحلية،

 المجالس. أعضاء 
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 المبحث الرابع: المعيار القانوني المحدد للخصوصية

ي الخصوصية، 
 
ي الحياة الخاصة والحق ف

 
ا مبعد معرفة الفرق بي   الحق ف

يعات الوطنية لحماية هذا  و ه ي المعتمد من طرف التشر
المعيار القانون 

، وهل  ي الموضوعي أم المعيار الشخصي
؟ هل هو المعيار المكان  األخت 

يعية إلضفاء  هناك معايت  أخرى معتمدة من طرف السلطات التشر

 حماية أكتر وأوسع لمفهوم الخصوصية. 

 ومن هذا الباب سوف نركز عىل: 

  :ي لحق الخصوصيةالمطلب األول
 المعيار المكان 

 المعيار الشخصي لحق الخصوصية : ي
 المطلب الثان 

 ي لحق الخصوصية
 المطلب الثالث: المعيار اإلحصان 

 المطلب األول: المعيار المكاني لحق الخصوصية

ي حدوده مع الحقوق 
كما سبق وعرفنا أن الخصوصية مصطلح مرن، ف 

ي ديمومة تطوره الداعية إىل اسالخاصة
يع، وف  ية تمرارية وضع قواعد تشر

ي ظل التطورات التكنولوجية الهائلة 
وتنظيمية له، وعىل الخصوص ف 

نت.   لألنتر

ي تحديد الخصوصية  ومن هذه الزاوية
ي يعتمدون ف 

فقهاء المعيار المكان 

ي للمكان  عىل التحديد السلنر
الذي يتواجد به ذات الشخص، بمعن  أن 29

، باعتبار المكان 30لمكان العام الخصوصية هي كل ما يحدث خارج إطار ا

                                                             
29  Alice GRBONVAL, La protection de la vie privée du salaire, DEA de droit 

privé Université de lille, Faculté des sciences juridiques - politique et sociales, 

Année universitaire 2001/2002, p13. 

ي هذه األماكن  30 
المكان العام مثل مكان العمل، الساحات والميادين العامة، حيث ف 

ي البيوت أو بعض ا
ي يشالحياة يشوب  ها العلن عكس الحياة ف 

وب  ها ألماكن الخاصة النر

 التستر والشية. 
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ي األماكن 
 
ي يقوم بها اإلنسان، علنية ف

مرافق لكل النشاطات واألعمال النر

ي األماكن الخاصة، ولكن أحيانا قد يقوم اإلنسان بممارسة 
 
العامة وشية ف

ي مكان عام، كقراءة الجريدة أو تصفح كتاب أو االطالع عىل 
 
خصوصياته ف

، وكلها أحداث رسائل خصوصية وصور بهاتفة  أو حنر التحادث مع الغت 

ي لها أشارها
ي مكان عام ولكنها من الخصوصية النر

 .تحدث ف 

وعىل ذلك األساس فقهاء هذا المعيار أدركوا ثغرة الحدود المرنة بي   

المكاني   العام والخاص، وتأكدوا من عدم نفعها لتحديد حدود 

: الخصوصية، فأسسوا لنظريات جديدة، متمثلة أساسا  ي
 ف 

 الفرع األول: النظرية الموضوعية للخصوصية 

 النظرية الشخصية للخصوصية : ي
 الفرع الثان 

 الفرع الثالث: النظرية التوفيقية للخصوصية 

 الفرع األول: النظرية الموضوعية للخصوصية

ي 
هذه النظرية مرتبطة كذلك بالمكان الخاص، بمعن  كل المواضيع النر

يراها األشخاص والقانون من الخصوصية الرتباطها بالمسكن الخاص أو  

كل األماكن الخاصة المحرمة عىل العامة، فذات المواضيع إذا طرحت 

ي األماكن العامة خرجت من دائرة الخصوصية، وعليه يبفر اإلشكال 
ف 

ي األماكن  ذاته قائما 
 
عندما يرغب البعض بالخلوة والهدوء والسكينة ف

 31بهذه النظرية.  تم االعتداد العامة ال يحميهم القانون وال القضاء إن 

ي    ع الجزائري  ي أخذت بهذه النظرية ومنهم التشر
يعات النر وهناك من التشر

ي 
 
من خالل قانون العقوبات، أين يعتمد حرمة الحياة الخاصة إن تمت ف

ي األماكن العامة، األماكن 
 
ل، وال يعتد بحرمتها منر تمت ف الخاصة كالمت  

يدخل حسب الذي ومثال ذلك تسجيل المكالمات والتقاط الصور، 

                                                             

هذه النظرية تبيح للغت  أن يستهدف أشخاص بحد ذاتهم، أين قد يأخذ صورا  31 

ي األماكم العمومية، وعليه هذه النظرية 
عنهم أو يسجل حديثهم، بداعي أن ذلك تم ف 

 عاجزة عن حماية كل جوانب الخصوصية. 
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ي األماكن الخاصة، 
 
ع الجزائري دائرة الخصوصية منر تم ذلك ف المشر

ي األماكن 
 
فيعاقب الفاعل، وال يعاقب ذات الفاعل عىل ذات فعله إن تم ف

ع الجزائري، ، كان هناك تعمد العامة إال إن   وهو ما أخذ به كذلك المشر

ع بموضوع المكان بل  ي هذه الحالة لم يعتد المشر
 
نظرية بال اعتد أي ف

 الشخصية للخصوصية. 

 الفرع الثاني: النظرية الشخصية للخصوصية

ع األمريكي وكذلك الجزائري بالنظرية الشخصية 
لقد أخذ المشر

يحمي األشخاص وال يحمي  للخصوصية، عىل أساس أن القانون

ق السمع بأي تقنية كانت أو يصور الغت  بأي تقنية 32المكان ، فمن يستر

عىل خصوصيات الغت  ولو   االعتداءبصورة عمدية يعد ذلك من قبيل 

ي 
ي أماكن عامة، فالخلوة والسكينة والهدوء يبتغيها الكثت  ف 

كانوا ف 

ي الواقع تصطدم
بقانون حرية  المسكن وخارجه، وإن هذه النظرية ف 

ي تحديد 
الرأي وحرية اإلعالم، ولكن بالنهاية المكان له قدسيته كذلك ف 

 الخصوصية وليس فقط طبيعة الواقعة. 

 الفرع الثالث: النظرية التوفيقية للخصوصية

النظرية التوفيقية للخصوصية أخذوا بالعص من الوسط، أي  إن فقهاء

الموضوعية للمكان ومن جهة هذه النظرية تأخذ من جهة بالنظرية 

ع الجزائري، أين  أخرى تأخذ بالنظرية الشخصية، وهذا ما أخذ به المشر

ي تجريم منتهكي الخصوصية، كما يعتد 
 
يعتد عىل حرمة المكان الخاص ف

بطبيعة الواقعة أين يجرم من يسجل حديث الغت  أو يصور الغت  عمدا 

ار المادي أو بدون رضاهم، وخصوصا إن كان غرض العمد هو اإلض  

 المعنوي بهم. 

                                                             

ي الخصوصية  32 
ي    ع الجزائري بن حيدة محمد، الحق ف  ي التشر

 –ة دراسة مقارن –ف 

، تخصص حقوق وحريات، قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة  رسالة ماجستت 

 .2222-2222أدرار، 
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ومن هذا الباب هناك من يرى عىل سبيل المثال أن التقاط الصور يخضع 

ي أما تسجيل أحاديث وحوارات الغت  فيخضع للمعيار 
للمعيار المكان 

، ونحن من جانبنا نرى أن الموضوع أكتر تعقيدا ويحتاج فكرا 33الشخصي 

ة حي   نظريات، ولذا ال حقضائيا ثاقبا للتفريق أو التوفيق بي   هذه ال ت 

أو قرارات قضائية اجتهادية مختلفة لذات المنازعة  ا تصدر أحكام

 القضائية عندما يتعلق األمر بحق الخصوصية. 

 : المعيار اإلحصائي لحق الخصوصيةنيالمطلب الثا

ي لحق الخصوصية
فهو معيار حديث أخذت به  أما المعيار اإلحصان 

يد الدقيق لبعض حقوق الخصوصية، العديد من الدول لصعوبة التحد

سواء باعتماد النظرية الموضوعية للمكان أو النظرية الشخصية أو 

ي مرونة هذه 
النظرية التوفيقية اآلخذة بهما معا، وهذه الصعوبة تكمن ف 

ة  .األخت 

، يتم  ي
إحصاء كل من خالله وهذا المعيار هو ببساطة جدول إحصان 

ي تعد من 
ة الخصوصية وتتطلب حماية قانونيالمظاهر والتطبيقات النر

وخصوصا ما تعلق بالتطورات التكنولوجية ومخاطر ، وقضائية

، وعىل هذا األساس تطورت استعماالت البيانات والمعطيات الرقمية

يعات الخصوصية المقارنة، كما قامت بعض الدول  الكثت  من التشر

ي ذات المجال، تتعامل مع مرونته وتطور 
 
بإنشاء سلطات ضبط ف

ي 
الخصوصية من جهة، كما تتعامل مع السلطات القضائية مع الوقائع النر

 . ي
 تدخل ضمن االختصاص القضان 

 

 

                                                             

ام الحياة الخاصة، الطبعة األوىل، دار عمار للنشر  33  عبد للطيف الهميم، احتر

 210، ص 2221والتوزي    ع، عمان، 
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 المبحث الخامس: الطبيعة القانونية لحق الخصوصية 

من خالل تسليط الضوء عىل الطبيعة القانونية لحق الخصوصية، 

ي مجال الحماية القضائية بالن
 
بة سسنحاول ضبطها لما لذلك من أهمية ف

 لصاحب هذا الحق، وعليه سوف نتطرق إىل المطالب التالية: 

 المطلب األول: سلطات حق الخصوصية 

  ي
: عالقة الخصوصية بالحق العين  ي

 المطلب الثان 

 المطلب الثالث: عالقة الخصوصية بالحق المالزم للشخصية 

 المطلب األول: سلطات حق الخصوصية

ي هو حق 
ومن خالل الرجوع لدراسات سابقة نجد أن الحق العين 

للشخص عىل عي   معينة، أين يسمح له القانون من خالله ممارسة 

كما يحميه القضاء حيال هذه الممارسة إن   السلطات،مجموعة من 

،تعرض له  مثل حق الملكية الذي يسمح للشخص المالك بممارسة  الغت 

 :  34وكة، أال وهي ثالث سلطات عىل العي   الممل

  االستعمالسلطة 

  االستغاللسلطة 

 سلطة الترصف 

ي يمارس 
ي والعي   النر

ض وجود صاحب الحق العين  والحقوق العينية تفتر

: وكمثال عىل ذلك لتقريب  الحق،عليها سلطات هذا  تلك ي من المعن 

ي تمكنه قانونا من ثالث سلطات: 
 هاتفا نقاال له حق الملكية النر

                                                             

ي تمكنه قانونا من ثالث سلطات: من يمتلك بيتا له حق الملكي 34 
 ة النر

  سلطة إستعماله للسكن 

  ي
ه للغت  بمقابل ماىلي أو عين   سلطة إستغالله من خالل تأجت 

 سلطة الترصف فيه من خالل بيعه كامال أو بيع أجزاء منه 
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  للتواصل مع الغت   استعمالهسلطة 

  من خالل تعبئة أرصدة هواتف الغت  بمقابل  استغاللهسلطة

 ماىلي 

 سلطة الترصف فيه من خالل بيعه أو تحطيمه 

ي فرضت وجود المالك 
ي مارسها بموجب الحق العين 

وهذه السلطات النر

للهاتف من جهة والهاتف النقال كعي   مملوكة من جهة ثانية، وبمفهوم 

ي والعي   المملوكة الانفصالمخالفة هناك 
 مادي بي   صاحب الحق العين 

ي 
ي نحرصها ف 

فهل حق الخصوصية يتوفر عىل هذه الخصائص النر

، أال وهما:   خاصيتي   أساسيتي  

  35بي   صاحب الحق والحق ذاته االنفصالخاصية 

  ي للعي   المملوكة  االمتالكخاصية
 36الحقيفر

المالزم ومن خالل الرجوع كذلك لدراسات سابقة نجد أن الحقوق 

ي ال يمكن تقييمها بالمال، 
للشخصية هي من الحقوق غت  المالية ، أي النر

ي 
ة مالزمة لكل إنسان من بداية خلقه إىل غاية وفاته، وهي النر وهذه األخت 

                                                             

ي ذات الوقت أملك حواسي الخمسة من سمع ، برص، ذوق ،  35 
أنا أملك كتابا وف 

ي قضية 
مالك بي   ال واالنفصال االندماجشم ولمس ، ولكن شتان بي   الملكي   ف 

ق، أما  والعي   المملوكة ، وهنا المالك شخص واحد هو أنا ، أما العي   المملوكة فتفتر

 مملوكة منفصلة عن جسدي يحق ىلي 
 ممارسة كل السلطات عليها من الكتاب فعي  

ي ، أما حواسي الخمسة فىهي 
 صقةملتالقراءة إىل التأجت  إىل البيع فهذا حق عين 

ي وال يمكن بأي حال من األحوال فصلها عن جسدي 
بشخصي فىهي مالزمة لشخصينر

ة ليست من قبيل الحقوق العينية بل هي من الحقوق  ، وعليه فإن هذه األخت 

ي هللا ، فهذه الحقوق لسيقة المالزمة للشخصية ال
ي وجدت مغي منذ خلقن 

نر

 بشخصية اإلنسان. 

ي  36 
،أنا أمتلك أشارا ف  ي

،يمكن أن أبقيها  حيانر ي
ي أن أشاركها غ  لذانر

ي من كما يمكنن  ت 

ي إطالع العامة عليها كاملة أو بعضها من خالل    ببعضها،خالل البوح به أو 
كما يمكنن 

ي صو 
ها وبيعها ف  ي ونشر

.  كتاب،رة  كتابة مذكرانر ي
ي شق منه عين 

 إذا هذا الحق ف 
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يعات الدولية وحنر الوطنية بحقوق اإلنسان ي التشر
 
ي  37تسم ف

، والنر

ي البشر ، وهذا ما  قاله قبل كل هذ
ي ه التشر يتساوى فيها كل بن  يعات الننر

ي صىل هللا  جابر عن محمد صىل هللا عليه وسلم ي هللا عنه عن الننر
رىص 

ي "   : عليه وسلم قال ي عىل عجمي وال لعجمي عىل عرنر أال ال فضل لعرنر

وال ألحمر عىل أسود وال ألسود عىل أحمر إال بالتقوى، إن أكرمكم عند 

 38".هللا أتقاكم

ي من 
ي الخصوصية مع الحق العين 

فما عالقة الطبيعة القانونية للحق ف 

 بالحق المالزم للشخصية من جهة أخرى.  وعالقتها جهة 

 هذا ما سنسلط عليه الضوء من خالل: 

  ي
: عالقة الخصوصية بالحق العين  ي

 المطلب الثان 

 المطلب الثالث: عالقة الخصوصية بالحق المالزم للشخصية 

 القة الخصوصية بالحق العينيعالمطلب الثاني:  

ي الكثت  من األحيان يتدخل البعض من باب النصيحة فينصح الغت     
ف 

ء بجسده عىل أساس أن ذلك محرم من هللا،   ي
بأن يكف عن فعل سر

كوشم الجسد أو محاولة تغيت  خلق هللا جسديا بالتشبه بالحيوان أو 

، أين قد يتصادف بمن يسمع الن ي صيحة، ومحاوالت التحول الجنسي
 
ف

ي فحواها: وما دخلك فالجسد 
المقابل قد يتصادم وينصدم باإلجابة النر

                                                             

ي  37 
ولكن الحقوق المالزمة للشخصية ماهي إال جزء من حقوق اإلنسان النر

يعات  استفاضت يعات الدولية وصدقت عليها أغلب الدساتت  والتشر ي ذكرها التشر
ف 

فعىل سبيل المثال الحقوق السياسية للمواطن من حقوق اإلنسان  المقارنة،الوطنية 

كما   ها،ممارستفمن حقه  له،ا ليست من الحقوق اللصيقة باإلنسان المالزمة ولكنه

،كما أن هذه الحقوق تفرق بي   المواطن   ذلك،من حقه العزوف عن  ي هو و  واألجننر

ي الحقوق المالزمة للشخصية أي اللصيقة 
 بها. ما ال نلمسه ف 

ي  صححه38 
  األلبان 

https://islamweb.net/  : سا 22.21،  20/28/2222، تحميل 

https://islamweb.net/
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: هل الجسد حق  جسدي وأنا أملكه، فيتبادر إىل أذهاننا السؤال التاىلي

 من الحقوق العينية؟

ومن خالل الممارسة العملية نالحظ أن المجاهدين إبان الثورة يعلمون 

ي تعد من أشا
ر الخصوصية، أين يمكنهم العديد من األشار، والنر

االحتفاظ بها لذاتهم أو كشفها للغت  ضمن المحافل أو من خالل 

دور مختلف من خالل التعاقد مع  39المذكرات المكتوبة مقبوضة الثمن

ي من 
ي الماىص 

، وكذلك يفعل البعض لكشف أشار كانت ف  النشر

ي الهائل من ألغ  األشار   الخصوصية، بل هناك مع التطور التكنولوحر

الحياتية من خصوصياته، من خالل بيعها لمالك مواقع التواصل 

، وإن كان موضوع البحث ال يخص المجاهرة بالخصوصية،  االجتماعي

ولكن فقط لنمت   هل الجسد ملك منفصل للشخص حنر يقول أنا أملكه  

 ثالثمن خالل  ، نراها ؟ وإجابة عىل ذلك40كما يملك كل حقوقه العينية

 :تمسارا

  ي لما أعش األمر عىل  لوكان الجسد
من الخصوصية كحق عين 

ي هذا المجال، 
ة االجتهادات القضائية ف  القضاء من خالل كتر

ي بسيط، تحدد من خالله المسؤولية المدنية 
فالحق العين 

ي عندما 
ر، ولكن يصعب الفصل القضان  والجزائية بناءا عىل الرص 

، ت  يخص الموضوع أخذ صورة للغت  بغت  علمهم، نقل أشار الغ

التجسس عىل الغت  من خالل منظار، وما إىل ذلك من مسائل 

 متصلة بالخصوصية. 

                                                             

الكثت  من القادة والساسة بعد التقاعد يكتبون مذكراتهم بأنفسهم أو يستعينون 39 

 . ي
ها مقابل ثمن اتفافر  بكاتب، ثم يتعاقدون مع دار من دور النشر لنشر

 كما يملك البيت كعقار والسيارة كمنقول، وما إىل ذلك.   40 
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  إن الخصوصية ال تمثل فقط حقوق الجسد المادية مثل حقه

ي التنقل
 
ي السكينة،  ،ف

 
بل تمثل كذلك حقوقه المعنوية كحقه ف

ي الحقوق العينية. 
 
  41وهذا ما ال يتوفر ف

 قوق المعنوية استحالة الفصل بي   الحقوق المادية والح

لْلنسان، فنفس الشخص يملك الجسد بمختلف األعضاء من 

ايي   وأوردة دموية، نهيك عن  عظام وعضالت وأعصاب وشر

ي تسهر عىل تسيت  حياة الشخص بما جبلها 
مختلف األعضاء النر

الخالق عىل ذلك، ولذلك لهذا الجسد بأعضائه المختلفة حقوق 

ر مادي ، تمنع الغت  أو الذات نفسها  42قانونية أن تلحق به ض 

ويملك هذا الجسد بالمقابل كذلك خصوصيات معنوية كحق 

ف والكرامة والسكينة  معنوي وليس مادي، مثل حق الشر

والشية، ولكن الحقوق المادية ال يمكن فصلها عن الحقوق 

المعنوية، عىل الرغم من أن المالك ذات الشخص، فكيف يملك 

 عنه.  الشخص حقا مندمجا معه غت  مفصول

 عالقة الخصوصية بالحق الشخصيالمطلب الثالث: 

عند الحديث التحليىلي للخصوصية كحق مالزم أو مالصق للشخصية ال 

 مثل:  43نقف فقط عىل مستوى عالقة الربط 

  ربط االسم كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية 

                                                             

ام الحياة  41  ي احتر
ي حسام الدين، الحق ف 

ولمزيد من المعلومات طالع األهوان 

ي الخصوصية دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
، 2الخاصة "الحق ف 

 د ت ن

ي أخذت  42 
ي هذا الشأن هي حقوق اإلنسان. والنر

ومن أبرز الحقوق الدولية المقررة ف 

 اخلية المقارنة. بها مختلف الدساتت  والقواني   الد

ي الحياة الخاصة "العالقة 43 
حمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحق ف 

 بي   الدولة واألفراد"، )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، د ب ن، د ت ن. 
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 ربط النسب كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية 

 الشخصيةربط الشية كصفة مالزمة وملتصقة ب 

 ربط الكرامة كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية 

 ف كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية  ربط الشر

 ربط حرية التعبت  كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية 

 ربط حرية التظاهر كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية 

 ربط حرية االنتخاب كصفة مالزمة وملتصقة بالشخصية 

ي بل نذهب إىل غاية الحفاظ عىل 
الدور المحوري للشخص الطبيغي ف 

ر أو تأثت  44المجتمع والتنمية المجتمعية بمختلف مناحيها ، حيث أي ض 

ي مع  ي عىل هذه الحقوق سيثبط صاحبها عن التفاعل اإليجانر سلنر

ي مسار قد يصل مشارف 
ي ف  المجتمع، وقد يحوله إىل شخص سلنر

 .45اإلجرام

ي    ع كذلك من السباقي   إىل إدراك أهمية        ي والتشر
ويعد الفقه األلمان 

بية المجتمعية، حيث  ي االنضباط والتر
ي هذه المعادلة وأهميتها ف 

طرف 

ي تنص  721المادة  نصت المادة
ي والنر

ي األلمان 
: عىلمن القانون المدن 

اعتدى عمدا أو عن طريق اإلهمال عىل حياة الشخص أو عىل  من»

أو عىل صحته أو عىل حريته أو عىل ملكيته أو عىل أي حق آخر جسده 

ر الذي سببه له ي مواجهته بإصالح الرص 
 
  " للشخص، يكون ملزما ف

                                                             

 االجتماعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية.... إلخ. 44 

ي القانون 45 
، " دراسة مقارنةبحر ممدوح خليل، حماية الحياة الخاصة ف  ي

  "الجنان 

 .2271رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ع الجزائري هذه األهمية تحت طائلة المتابعة  وكذلك أقر المشر

ي  08بما نصت عليه المادة القضائية، 
لكل من وقع  "46من القانون المدن 

و  ي حق من الحقوق المالزمة لشخصيته، أن عليه اعتداء غت  مشر
 
ع ف

ر  "يطلب وقف هذا االعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ض 

ي 
ر المعنوي عىل خصوصية اإلنسان أحيانا أبلغ من أن يف  وإن الرص 

ي 
ه، إذ أن اآلثار الالحقة قد تحتاج ف  التعويض المادي المحدد قضائيا جتر

ي علم النفس، وهذه الحاالتبعض األحيان إىل رعاية طبية متخصصة 
  ف 

ي الحروب كذلك. 
ا ما نالحظها عندما يتدهور النظام العام بالدولة وف   كثت 

ين اف الممتد إىل بداية القرن العشر ، يجعل  47وإن حداثة هذا االعتر

اف به، وذات الشأن يمتد إىل  يعات الدولية كذلك حديثة االعتر التشر

يعات الوطنية، ولكن قواعد قانون ا لخصوصية ال نجدها ضمن التشر

، مثل  قانون واحد مستقل، بل نجدها موزعة عىل العديد من القواني  

، قانون العقوبات، قانون االنتخاب...إلخ،  ي
قانون العمل، القانون المدن 

حيث نستشف عالقة القاعدة القانونية بالخصوصية عندما نجدها تعتر 

 . عن حق ال يمكن فصله عن الشق المادي للشخص الطبيغي 

 المبحث السادس: تمييز الخصوصية عن حقوق مشابهة لها

من خالل التعريفات المختلفة للخصوصية وطبيعة هذه األخت  من 

الناحية القانونية، توصلنا إىل الكثت  من المشتبهات بي   الخصوصية 

                                                             

ي 22 28 –القانون رقم  46 
 12، الجريدة الرسمية العدد 2228ماي  21، المؤرخ ف 

ي 
المتضمن القانون  20- 82، المعدل والمتمم لألمر رقم 2228ماي  21المؤرخة ف 

ي 
 المدن 

ي    ع الجزائري 47  ي التشر
ي الخصوصية ف 

،  ة(مقارن )دراسةبن حيدة محمد، الحق ف 

، قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أدرار،  ، ص 2222-2222رسالة ماجستت 

01 
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ن وم ولذلكالخصوصية والحقوق الشخصية،  وبي   والحياة الخاصة، 

 خالل هذا المبحث سوف نسلط الضوء عىل المطالب التالية: 

  ات حق الخصوصية  المطلب األول: أهم ممت  

  الفرق بي   الخصوصية والحياة الخاصة : ي
 المطلب الثان 

  :الشخصية والحقوقالفرق بي   حق الخصوصية  المطلب الثالث 

 

 المطلب األول: أهم مميزات حق الخصوصية 

ي تعرضت لمفهوم الخصوصية يمكن من خالل العديد من ا
لدراسات النر

ات هذه  استخالص ة: أهم ممت    األخت 

عىل الرغم من  عامة، مالية كقاعدةإن الخصوصية حقوق غت   .2

فحق النسب مثال يعتتر من  مالية،إمكانية إنتاجها آلثار 

ي ال تقوم بمال ولكن من خالل هذا الحق يرث 
الخصوصية النر

 وكلها آثار ذات قيم النفقة،ون حق اإلنسان كما يرتب له القان

ي تعد من  مالية،
ء يمتد إىل أشار حياة الشخص النر ي

وذات السر

ي ليس لها قيمة مالية، ولكن إن جمعها الشخص 
الخصوصية النر

ي صورة مذكرات وأصدر كتابها يصبح لهذا الحق تقييم ماىلي 
ف 

ي 
محدد مع دور النشر حسب محتوى التعاقد. كما يمكن للقاىص 

ر م  نتهاكان أن يحكم بالتعويض لصالح الشخص المدعي المترص 

 خصوصيته. 

إن الخصوصية حقوق مطلقة ال تقبل التقييد كقاعدة عامة  .2

اظ من أجل الحف كاستثناءبسيادة القانون وحماية القضاء، ولكن  

ثل م بالقانون،عىل النظام العام والصالح العام يمكن تقييدها 

ي زمن األوبئة الفتاكة أو 
حرص  التجول الصىحي الذي يفرض ف 

 للتحقيق.  القتيادهتقييد السارق 
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 ألن عامة،إن الخصوصية حقوق ال تنتقل إىل الورثة كقاعدة  .1

الخصوصية صفات لصيقة بالشخصية تنعدم منر مات 

 لورثة،لوال تبفر إال آثارها، ولذلك آثارها المالية تنتقل  الشخص،

هناك بعض الحقوق اللصيقة بالشخصية تنتقل  كاستثناءولكن  

، ومثال ذلك حقوق اتفاقعىل ذلك  إىل الورثة أو الغت  إن نص

اع،المؤلف أو حقوق براءة  أما  والمعنوية. المادية منها  االختر

ما اآلثار أ الورثة،إىل  لالمعنوية فىهي الملك الفكري الذي ال ينتق

ق الذين لهم ح الورثة،المادية المالية لهذه الحقوق تنتقل إىل 

ي جسد الميت مسم
ح بما و الترصف فيها. فحنر حق الترصف ف 

 أوىص به وال يخالق القانون. 

 ال إن الخصوصية حقوق ال تقبل الترصف كقاعدة عامة، كما  .0

كونها غت  منفصلة عن اإلنسان بل هي لصيقة به   التنازل، لتقب

ال يقبل الفصل، فال يقبل الترصف  اندماجأي هناك  له،ومالزمة 

ع ببعض أعضائه  كاستثناءفيها، ولكن   يمكن للشخص التتر

 . ع بالدم للعامة من المرىص   ألقاربه، تماما كالتتر

فمثال طول  التقادم،إن الخصوصية حقوق ال تخضع لقاعدة  .2

ي بالدولة المضيفة له  منحه ت ليس بالداعي ألنمدة إقامة األجننر

اإلجراءات المطلوبة لذلك وتوافرت فيه  اتخذ جنسيتها، إال إذا 

وط كذل عكس بعض الحقوق العينية مثل وهذا بالطبع ك. الشر

 لقاعدة التقادم.  الحيازة الخاضعحق 

 المطلب الثاني: الفرق بين الخصوصية والحياة الخاصة 

ببساطة هناك تحديدين لهذا التفريق ، أحدهم تقليدي واآلخر حديث  

، وبعضها  يعات الدولية والوطنية المقارنة كانت تشت  ، حيث أغلب التشر

ي  االرتباطل كذلك إىل مازا
الوثيق بي   حماية هذا الحق واإلطار المكان 

ي الحياة 
الممارس فيه ، وعىل ذلك األساس كان هذا األخت  يسم بالحق ف 

الخاصة المرتبطة بالجدران السكنية لألشخاص وليس لألشخاص ذاتهم 
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، بمعن  أن القانون يكفل الحماية لما يقع خلف الجدران وليس خارجها، 

قواعد حماية حرمة المسكن وحماية السكينة وحماية الشية و كل  تحت

ما يتصل بها وله عالقة بالمسكن أو المرفق الخاص لألشخاص كمكان 

 أو العملية بصفة عامة .  االستثماريةأنشطتهم 

ي األماكن العامة ويمس  
وبمفهوم المخالفة ما يتعرض له األشخاص ف 

ق قوعه خارج حدود السكن أو المرافكرامتهم وشية حياتهم ال يعتد به لو 

 الخاصة لألشخاص. 

ت بحياة األشخاص  ولكن التطور الهائل للتكنولوجيا والحياة الرقمية أض 

ي األشار الخاصة وما قد 
من ناحية العيش بكرامة دون تدخل الغت  ف 

لهذه التطورات  واستجابةيصاحب ذلك من منازعات قضائية، 

يعات الدول استجابتاألشخاص المؤثرة عىل حياة  االجتماعية ية التشر

ي 
والوطنية كذلك لتغيت  مفهوم هذا الحق من الحياة الخاصة إىل الحق ف 

 الخصوصية. 

ي الحياة الخاصة مؤطر بالمكان الخاص الذي يعيش فيه 
فالحق ف 

أما ما يحدث  بهم،األشخاص والذي قد يمتد إىل أماكن العمل الخاصة 

ي م
من هذا التدليل حنر وإن مس بكرامة  تلف األماكن العامة فيخرجخف 

ي الحياة  وكلاإلنسان 
 
أنواع الشية المتصلة به، وبمفهوم المخالفة الحق ف

 الخاصة يهتم باإلطار المادي لْلنسان كالمسكن ومكان العمل الخاص. 

ي تجاوز الحدود 
ي الخصوصية فهو مصطلح فقىهي وقانون 

أما الحق ف 

صلة بما يقع داخل جدران المسكن المادية للحياة الخاصة لْلنسان المت

إىل كل ما هو معنوي مؤثر عىل كرامة الشخص وما يتصل بشية كل 

ي األماكن العمومية 
أعماله ومعامالته وحياته الشية، حنر وإن وقع ذلك ف 

 دون علمه. 
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ي الحياة الخاصة، وكذلك 
 
ي الخصوصية إذا أشمل من الحق ف

 
فالحق ف

صوصية أشمل وأعم من الحماية الحماية القانونية والقضائية للخ

 القانونية للحياة الخاصة. 

 الشخصية والحقوقالمطلب الثالث: الفرق بين حق الخصوصية 

ي حياة  
أما حق الخصوصية فيشمل كل الحقوق المالزمة للشخصية ف 

ي يطلق عليها كذلك بالحقوق اللصيقة بالشخصية، وهي من 
كريمة والنر

يعات الدولية لحقوق اإلنسان،   ي نجدها ضمن التشر
الحقوق العامة النر

يعات العمل  يعات دولية أخرى مثل تشر كما قد نجدها كقواعد ضمن تشر

جد كما قد ن  المقارنة،ضمن الدساتت  والقواني   العامة الدولية، وتوجد 

بعض قواعدها ضمن القواني   الخاصة، وهذا ال يمنع من كونها قواعدا 

 عامة. 

كما ال يمكن الفصل المادي بي   حق الخصوصية والشخص المتصف 

ي أدق حقوق مالزمة للشخصية أو حقوق لصيقة  بها،
فىهي بتعبت  قانون 

ي حي   الحق، بالشخصية
ام الشخصف   وق الشخصية تعبت  ينساق إىل إلتر 

ي مواجهة 
،ف  فىهي من الحقوق الخاصة المندرجة ضمن القواني    الغت 

  .الخاصة
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  الفصل الثالث: الخصوصية في ظل التشريعات الدولية والمقارنة

ائع حقوق ، كما ذكرنا سابقا   ان، وهي اإلنسفإن الخصوصية حق تكفله شر

تتصل بحقوق جوهرية أخرى كحق التعبت  وحرية الرأي والتجمع. ومع 

تطور تكنولوجيا المعلومات وما تبع ذلك من تطورات طالت 

الموضوع أصبح واحدا من أكتر موضوعات حقوق  الخصوصية، فإن

ي عرصنا الحاىلي 
ي منابر النقاش ف 

  .اإلنسان إلحاحا وحضورا ف 

:  ومن خالل هذا الفصل سوف نسلط الضوء  عىل المبحثي   التاليي  

  يعات الوطنية المبحث األول: نماذج من حماية لالتشر

 الخصوصية 

 يعات والمواثيق ي ظل التشر
: الخصوصية ف  ي

 المبحث الثان 

 الدولية

 

ريعات في التش الرقمية حماية الخصوصيةل المبحث األول: النماذج الفلسفية

 الوطنية للدول

، سواء كان ذلك  إن مصطلح الخصوصية حديث من المنظور  يغي التشر

يعات الدولية،  يعات الوطنية المقارنة أو من قبيل التشر من قبيل التشر

فهذا األخت  لم يتر االنتباه كاصطالح فقط، أما مكوناته األساسية المادية 

ي العيش الكريم، حق 
 
منها والمعنوية فكانت معروفة، مثل الحق ف

يعات السماوية أشارت إىلالسكينة، حق التنقل...إلخ، ولذلك نجد الت  شر

ي  ة، مثل القرآن الكريم، أين يقول هللا تعاىليمكونات الخصوص
 اآلية ف 

 ﴿ من سورة الحجرات:  22
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ي هذه اآلية الكريمة دعوة إىل عدم التعدي عىل خصوصية الغت  سواء 
 
وف

  من خالل: 

  عدم . ات وأشار الغت   تتبع عتر

  ي الحديث، ما دام هذه
عدم التعرض لخصوصيات الغت  ف 

ي العلن، حنر وإن حملت 
ة يكره أصحابها الحديث عنها ف  األخت 

ة حقائقا جلية، ولعظم هذه الخصوصيات بي   الموىل  هذه األخت 

تعاىل فظاعة حنر الحديث فيها وصاحبها غت  موجود، فصور 

 لنا ذلك المشهد بأكل لحم جثة الشخص المغتاب.  

 سوء الظن وهو أرفر وأنبل إحساس متعلق  اجتناب

، وهذا  وري حنر عند اجتماع ما  االجتناببخصوصيات الغت  ض 

 يؤكد الظن. 

يعات الخصوصية  ي تشر
وعىل ذلك األساس ال نجد مثل هذا التدقيق ف 

يعات الوطنية المقارنة، ولكن الواقع بي   أن أغلبها  الدولية أو حنر التشر

ولو من خالل قواعد قانونية معممة، وترك مجال أشار إىل الخصوصية، 

 القضائية.  االجتهاداتالتفصيل فيها إىل 
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يعية للخصوصية الرقمية فتختلف من دولة  أما منهجية الفلسفة التشر

 ألخرى، ومنها: 

 يعية الشاملة  المطلب األول: الفلسفة التشر

  يعية الفئوية : الفلسفة التشر ي
 المطلب الثان 

 يعية القطاعيةالمطلب الثالث: ال  فلسفة التشر

 يعية الذاتية  المطلب الرابع: الفلسفة التشر

 المطلب األول: الفلسفة التشريعية الشاملة لحماية الخصوصية الرقمية

يعية الشاملة لحماية الخصوصية الرقمية قائمة عىل  إن الفلسفة التشر

ي تشمل كل فئات 
وكل القطاعات،  49المجتمعوضع القواعد القانونية النر

ي    ع المتوافق مع هذه الفلسفة هو  العامة منها والخاصة، وإن التشر

ي للخصوصية والذي يسمح لكل األشخاص  ي    ع اإلتحاد األورونر
تشر

القاطني   بدول اإلتحاد بحماية بياناتهم ومعطياتهم الرقمية، وبالمقابل 

نت  كات األنتر ىل عُيمكنهم من حق طلب إزالة البيانات الرقمية من شر

، ومن  خالل األخغرار غوغل، آبل، مايكروسوفت، فايسبوك، أمازون... 

ي الفصول الالحقة إىل هذا القانون المتفرد 
هذا المؤلف سوف نتعرض ف 

 عالميا. 

يعات الشاملة لحماية الخصوصية نجد:   ومن التشر

 معالجة البيانات الشخصيةالدانماركي لقانون ال. 

 ونيةحماية المعلومات الكندي قانون ال  .والبيانات اإللكتر

  .ي لحماية الخصوصية الرقمية  قانون اإلتحاد األورونر

 

                                                             

ال، النساء، الرجال، وقد يصل عدم التفريق الفئوي إىل التعامل مع المقيمي   األطف 49 

 عىل حد سواء، مواطني   أو أجانب. 
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 المطلب الثاني: الفلسفة التشريعية الفئوية لحماية الخصوصية الرقمية

يعية الفئوية لحماية الخصوصية الرقمية تخص فئة  إن الفلسفة التشر

ي الفئات، مثل القانون األمريكي لحماية الخصوص
ر
ة يبعينها دون باف

ي لحماية  21الرقمية لفئة األطفال األقل من 
يطان  سنة، ومثل القانون التر

سنة، حيث أن بريطانيا  20الخصوصية الرقمية لفئة األطفال األقل من 

ي لحماية الخصوصية ولحق  ال ينطبق عليها قانون اإلتحاد األورونر

. وكال القانوني    ي النسيان، باعتبارها انفصلت عن اإلتحاد األورونر

 وجودان ضمن التحليل الالحق لهذا المؤلف. م

 المطلب الثالث: الفلسفة التشريعية القطاعية لحماية الخصوصية الرقمية

يعية القطاعية لحماية الخصوصية الرقمية تخص  إن الفلسفة التشر

قطاعات معينة دون قطاعات أخرى، مثل قانون الخصوصية المرصفية 

ي 
ي تعتد به كل المنظومات البنكية ف 

وصية  العالم، ومثل قانون الخصالنر

لقطاع التأمينات الذي يحمي بيانات ومعطيات رقمية للمؤمني   وقانون 

الخصوصية لقطاع الصحة كذلك. علما أن هذه القواني   تتحي   من 

ات الطارئة عليها.   خالل التعديالت، نظرا لمختلف التغت 

 يةية الرقمالمطلب الرابع: الفلسفة التشريعية الذاتية لحماية الخصوص

ي الواقع 
 
يعية الذاتية لحماية الخصوصية الرقمية هي ف إن الفلسفة التشر

فلسفة تنظيمية خصوصية من خالل قاعدة " أهل مكة أدرى بشعابها 

ي القطاع الرقمي حماية البيانات والمعطيات 
 
" أين يجب عىل المتعامل ف

ضع ت الرقمية لمختلف المستخدمي   المتعامل معهم، ويمكن للدولة أن

ي 
 
يعا عاما كإطار للتعامل الرقمي بينها وبي   مختلف المتعاملي   ف تشر

القطاعي   العام والخاص، وعىل سبيل المثال ينص القانون الجزائري 

ي هذا  2227لحماية الخصوصية الصادر سنة 
عىل إنشاء سلطة ضبط ف 

المجال لحماية الخصوصية الرقمية للقطاعي   العام والخاص، وتم إنشاء 

ي أوت هذه 
ة ف  ، أين يتوجب عىل كل القطاعات الرقمية 2222األخت 
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ستثناء مثل ا لالستثناءالعامة والخاصة التعامل معها كقاعدة عامة قابله 

ي . 
 القطاع الرقمي للقضاء والقطاع الرقمي لقطاعي األمن والدفاع الوطن 

 

 ةالدولي التشريعات والمواثيقالمبحث الثاني: الخصوصية في ظل 

يعات الدولية عىل أهمية الحياة الخاصة لقد      نصت العديد من التشر

ي نص المادة  وهذا ما لألشخاص مع حرمة المساس بها، 
من  22نلمسه ف 

ت بي   التدخل  220750اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  ي مت  
النر

ي حددتها عىل 
ي خصوصية األشخاص والنر

ي ف 
ي والتدخل التعسف 

القانون 

: سبيل الذكر ال الحرص ممثلة  ي
ف  ف  األشة، المسكن، المراسالت، الشر

هذه المصطلحات مجال واسع من الماهية القانونية لولكل  والسمعة. 

ي القواني   المقارنة الموضوع
 جرائية. ية واإل الفقهية والمنصوص عليها ف 

من العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية  28وكذلك نصت المادة 

، بأنه 512200 لعام ي
ي الخصوصية غت  القانون 

، حيث وصفت التدخل ف 

وع، مهما كان نوع التدخل، ونفهم من ذلك بالمخالفة جواز  عمل غت  مشر

ي لذلك 
ي الخصوصية إن كان الداعي الموضوعي واإلجران 

التدخل ف 

 ، قانونيا، كأن يكون آلية لحماية المجتمع من بعض األشخاص المجرمي  

                                                             

 2207من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  22المادة  50 

ي شؤون أشته أو مسكنه 
ي حياته الخاصة أو ف 

ي ف 
ف  ل تعسس

س
"ال يجوز تعريُض أحد لتدخ

ي أن يحميه أو مراسالته، وال لحم
فه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ ف  الت تمسس شر

ل أو تلك الحمالت
س
 من مثل ذلك التدخ

ُ
 ".القانون

( 2 :”2200من العهد الدوىلي للحقوق المدنية والسياسية لعام  28نص المادة 51 

ي  لن
ي ف 
ي أو غت  القانون 

أو  ته،أش أو  خصوصيته،يخضع أحد ما للتدخل العشوان 

فه أو سمعته.  مراسالته، ي عىل شر
( يتمتع 2وال يمكن أن يتعرض لهجوم غت  قانون 

  ”.جميع األفراد بالحق بالحماية من مثل تلك الهجمات والتدخالت
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 يةوالضبطأو كأن يكون ذلك تحقيقا إلجراءات قضائية بي   النيابة 

 القضائية. 

ي الخصوصية هي الشية التامة 
 
ونفهم من خالل ذلك أن القاعدة العامة ف

،ما دام الشخص لم يعلن عنها  ها مهما  يعل االطالعوال يجوز للغت   للغت 

 تلك المعلومات اعتماد كان الداعي لذلك، سواء كان من باب الفضول أو 

لتحقيق نتيجة ما، وتزداد درجة خطورة وتجريم هذا الفعل حسب 

، وهذا ما  52المعلومات الخاصة المستحوذ عليها بطرق غت  قانونية

ي هذا المجال، 
يسمح للغت  بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد الفضوليي   ف 

وي    ج عىل وكث ي مجال التر
، وف  ي

ي الوسط الفن 
ة مثل هذه األحداث ف  ت 

 53.االجتماعيةمستوى وسائل التواصل 

نصت عليه  ولكن يجب أن يكون من خالل ما ،فوارد  االستثناءأما 

المراحل واإلجراءات  وحسبالنصوص القانونية الموضوعية 

ي القواني   اإلجرائية، فال يمكن ويعد غت  قا
ي عىل نالمنصوص عليها ف 

ون 

                                                             

ي مجال اإلتصالت السلكية أو الال سلكية  52 
فال يسمح عىل سبيل المثال للعامل ف 

اض المكالمات الهاتفية بالتصنت عىل أشخاص معيني   ، فهذا  ي حد ذاته  الفعلإعتر
ف 

مجرم ، نهيك عن تسجيل وإذاعة هذه اإلتصاالت الخصوصية بي   الناس، ولذلك 

يعات المقارنة ال يعتد القضاء بالتسجيالت المسجلة صوتا أو  ي العديد من التشر
ف 

ة تمت من طرف غت   صوتا وصورة من طرف األشخاص، ما دامت هذه األخت 

اق الخصوصية، وعىل ذلك األساسالمختصي   وبطرق غت  قانونية فىهي من ب  اب إختر

يجب عىل التجار أو كل األشخاص المسؤولي   عن قطاعات معينة إعالم الغت  بوجود  

ة كتابة  وبالصورة حنر يتنبه الغت  لذلك، وإال  ات مراقبة بلوحات إشهارية كبت  كامت 

ي بعض
ة ف   عدت من غت  قانونية، وعىل الرغم من ذلك ال يجوز وضع هذه األخت 

ي 
ل وما إىل ذلك من األماكن النر األماكن ولو باإلشهار، كالحمام أو الغرف الداخلية للت  

 يمارس فيها األشخاص حياتهم بخصوصية تأنر إطالع الغت  عليها. 

ازات مختلفة من طرف الغت   53   
ي العديد من األحيان يتعرض األشخاص إىل إبتر

ف 

نت إن لم يرضخوا لمط ين المختلفبكشف خصوصياتهم عىل اإلنتر ة، الب المبتر 

ا ما تعج المحاكم بمثل هذه القضايا.   وكثت 



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

66 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

سبيل المثال لقضاة النيابة طلب التصنت عىل مكالمات الغت  ما لم يكن 

ي مثل الحفاظ عىل النظام العام أو طلبا 
 لالستكمالذلك داعي قانون 

لمختلف  استجابةإجراءات الدعوى المرفوعة من طرف المدعي أو 

 التحقيقات المفتوحة بطلب من المدعي حسب موضوع الدعوى. 

من ميثاق االمم المتحدة لحقوق العمال  20المادة ذلك كما نصت عىل 

ي الغالب تعرض هؤالء  54المهاجرين
ية القانونية الدول قبل الحماية، إذ ف 

يعات  ي خصوصياتهم، وحنر التشر
للعديد من التدخالت غت  القانونية ف 

قارنة المالدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والنصوص القانونية 

عىل هذه الحماية، ومكنت هؤالء من مختلف الطرق الدفاعية  نصت

ي ذلك 
مختلف الدعاوى حق رفعهم لعن حق خصوصيتهم، بما ف 

 القضائية. 

وكذلك نصت عىل هذه الخصوصية من باب ضمانات التحقيق 

ي لحقوق اإلنسان 22والمحاكمة للمتهم المادة  من الميثاق العرنر
عىل  55

عية أي فعل غايته كشف م ستور الخصوصية الفردية عدم شر

ر من هذا  للعلن،لألشخاص وعائالتهم وإظهار ذلك  ومن حق المترص 

الفعل أو من مجرد وجود نية الفعل أن يدفع عن نفسه ذلك إما عىل 

                                                             

 من ميثاق االمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين:  20المادة  54 

ي 
وع ف  ي أو غت  المشر

"ال يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أشته للتدخل التعسف 

ي شؤون أشته أو بيته أو مراسالته أو اتص
و االته األخرى أحياته الخاصة أو ف 

فه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من  لالعتداءات غت  القانونية عىل شر

 ".أشته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه االعتداءات

ي لحقوق اإلنسان:  22مادة  55   من الميثاق العرنر

ي للتدخل 2 "
ي أو غت  قانون 

ي ال يجوز تعريض أي شخص عىل نحو تعسف 
 ف 

فه أو سمعته -2.خصوصياته أو شئون أشته أو بيته أو مراسالته أو التشهت  بمس شر

 " .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس
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ة أو عن طريق  شكوى مقدمة لمصالح الضبطية مستوى القضاء مباشر

اف النيابة ي ال تتحرك قانونا إال بتبليغ وتحت إشر
  لقضائية. ا القضائية النر

عية شية التواصل بي   56من هذا الميثاق  20ونصت المادة  حنر عىل شر

وعدم جواز التصنت أو تصوير ذلك كونه من  الخاص، ومحاميهالمتهم 

ي يحميها القانون. وبمفهوم المخالفة ال 
 لطةيجوز للسالخصوصية النر

غت   إجراءات اتخاذ عىل المعلومات من خالل  التعذر بالحصولالقضائية 

ع أطرها بإطار الخصوصية.   قانونية لمثل هذه الحالة ما دام المشر

ي أفردت بعض 
يعات والمواثيق الدولية النر وهناك العديد من التشر

ة من ضعف  ي جانب الخصوصية، لما لهذه األخت 
الفئات بحماية خاصة ف 

وسط األشة أو مكان العمل أو المجتمع، ومن هذه الفئات نجد المرأة 

ي خصوصيات الطفل والطفل، أ
يعات تدخل الغت  ف  ين حرمت هذه التشر

، 57 عليه أو الوىصي وطلب من الوىلي  استشارةمهما كان الداعي لذلك دون 

ي خصوصية الطفل بآلية 
ي كل األحوال ال يجوز حنر لهؤالء التدخل ف 

وف 

يعات  ي صلب العديد من التشر
وعة، وهذا ما يسم ف  فوضوية غت  مشر

اف   58المعقول. الدولية باإلشر

                                                             

ي الدفاع عن نفسه  56 
ي أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيغي وحقه ف 

"حقه ف 

ي شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية 
 ".شيةوف 

ي لحقوق الطفل  22مادة   57 
 من الميثاق اإلفريفر

ي خصوصيته أو بيت أشته أو 
وع ف  ي أو غت  المشر

"ال يتعرض طفل للتدخل التعسف 

ط أن يكون لآلباء أو  فه أو سمعته، بشر مراسالته، أو يكون عرضة للتهجم عىل شر

اف المعقول عىل  ي ممارسة اإلشر
كون سلوك أطفالهم، وياألوصياء القانونيي   الحق ف 

ي حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم
 ".للطفل الحق ف 

ي المجتمع كذلك بعيد  58 
ي األشة ومكان العمل وف 

ولكن تحقيق هذه المعادلة ف 

وهذا ما أبان عنه الواقع، أين تنتهك خصوصية البالغ من طرف األجهزة  المنال،

 أو من طرف العام،األمنية حي   توسيع صالحياتهم بداعي الحفاظ عىل النظام 
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 التعدي على سرية خصوصية األطفال من الوالدينالفصل الرابع: 

ي للتفريق بي   ما قد يشكل أذى عىل حياتهم 
 
ال يملك األطفال النضج الكاف

ي الفئة 
 
وخصوصياتهم الرقمية، وما ال يشكل أذى، وعىل الخصوص ف

يعات الدولية والوطنية  21العمرية األقل من  سنة، ولذلك أغلب التشر

المقارنة تفرض هذه الحماية عىل الوالدين أو األوصياء أو المتكفلي   بهم، 

ولكن لألسف أحيانا ال يدرك هؤالء خطورة الخصوصية الرقمية عىل 

نت،  ي مختلف التعامالت الرقمية مع األنتر
كونهم وشأنهم ف  األطفال فيتر

ي بعض األحيان من باب الحرية الشخصية لألولياء يترصف هؤالء بغت  
 وف 

ي الخصوصية الرقمية لألبناء. 
 حق ف 

، ومن بي    ي
فاألبناء كيانات مستقلة عن الغت  منذ بداية تكوينهم الجنين 

الحقوق الخاصة بهم حق االحتفاظ بأشار خصوصيتهم، أين ال يجت   

، بما  ي التعدي عىل هذا الحق من طرف الغت 
القانون، دوىلي كان أو وطن 

ي خضم ذلك نج
د أهمية خصوصية وحدة األشة  فيهم األولياء، ولكن ف 

 كذلك، بمعن  صعوبة حل معادلة من ثالث أطراف: 

  .حق األطفال باالحتفاظ بشية خصوصياتهم الرقمية 

  .ي النشر الرقمي للعائلة
 حرية األولياء ف 

  .أهمية خصوصية وحدة األشة 

 طفال إذا؟أل فمن يحمي الخصوصية الرقمية ل

  ي سن معينةهل
 ؟األطفال ف 

                                                             

المسؤولي   عن أجهزة التواصل اإلجتماعي من خالل إتاحة الفرصة للبعض لْلطالع 

ة. احية أو حنر سياسيعىل الخصوصيات المخزنة من طرفها ألغراض تجارية أو سي

ي الهائل لتناقل وتبادل البيانات تحديات حماية  وعليه زادت مع التطور التكنولوحر

 خصوصية األشخاص ومن ضمنهم األطفال. 



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

69 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 ،ن استخداموبأي آلية يتم ذلك، بالمنع من  أم األولياء ت أم األنتر

 التقييد؟

  ؟أم السلطات الضبطية للمجال الرقمي 

 نت في   عىل المواقع الرقمية باألنتر  ؟أم المشر

  ،نت مثل غوغل، آبل، أمازون ى لألنتر كات الكتر أم الشر

 ؟مايكروسوفت وفايسبوك...إلخ

ي الخصوصية الرقمية بي   ما هو خاص وما 
ونظرا للحدود المتقاربة جدا ف 

ية التعدي عىل ش يمكن إذاعته للعامة، سوف أسلط الضوء عىل جزئية 

 ، وهذا من خالل المباحث التالية: خصوصية األطفال من الوالدين

  :التعدي عىل شية خصوصية الطفل قبل الوالدة المبحث األول 

  : ي
 لتعدي عىل شية خصوصية الطفل بعد الوالدة االمبحث الثان 

  :كرامة الطفل من خالل إذاعة التعدي عىل  المبحث الثالث

  تهشية خصوصي

  المبحث الرب  ع: الحلول القانونية للحد من ظاهرة نشر أشار

 خصوصية الطفل

 

 التعدي على سرية خصوصية الطفل قبل الوالدة المبحث األول: 

ي الغالب تكشف األمهات الحامالت عىل حملهن، أين تحصلن عىل 
 
ف

صور بالموجات فوق صوتية من طرف الطبيب الفاحص، وتعد هذه 

، ودون إدراك منهن شخصيا أو باتفاق مع  ة بصمة رقمية للجني   األخت 

نت عتر مختلف منصات  أزواجهن يروجون لهذا الختر السعيد عىل األنتر

، سو  ي تدر عليهم أرباحا من خاللالمواقع اء تلك التواصل االجتماعي
 النر

ي 
ي ترغب ف 

نسبة المشاهدة إن كانوا من المشاهت  أو كانوا من العامة النر

، وهذا العمل  اضيي  
تقاسم األشار مع الغت  من األصدقاء الفعليي   واالفتر
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قد يتكرر عديد المرات بمرات تطور الجني   وما يقابله من بصمة رقمية 

اق شية  قبيل منهو تدرك األمهات أن هذا العمل له، دون أن  اختر

، والذي يعد بالنهاية مستقل بأشار خصوصيته.   خصوصية الجني  

ي هذه الحاالت تتحول بذاتها وأحيانا بتواطؤ من زوجها 
 
فاألم الحامل ف

ة ألشار  من األم اإليجابية الراعية للجني   إىل األم السلبية الناشر

وضن فكري خاط  عندها أحيانا بأن هذا  خصوصيته، عن جهل حينا،

يعة  الصنيع من قبيل خصوصيتها، ولو كان األمر كذلك ألقرت الشر

اإلسالمية والقواني   الدولية وحنر الوطنية حق الترصف فيه، و قد نجد 

ي حرية 
البعض منهم متشبع بفكرة حق خصوىصي آخر ملك لهم، متمثل ف 

، ومن باب إظهار االمتعاض المستقبىلي  ي    لألطفال أو حنر البالغالنشر

اق شية خصوصيتهم عندما كانوا أجنة، نطرح  منهم سن الرشد عىل اختر

ي 
المشكلة القانونية الدائرة حول حق خصوصية األم الحامل وزوجها ف 

حرية النشر وبالمقابل نطرح حق خصوصية الطفل باالحتفاظ بشية 

ي المرحلة الجن
ح ينية، وهذا الطر مرحلة من مراحله العمرية المتمثلة ف 

 التفضيىلي من جهة أخرى. 
ي من جهة والمنحن 

 عىل المنحن  القانون 

 

 التعدي على سرية خصوصية الطفل بعد الوالدة المبحث الثاني: 

ي اإلنسان حب الظهور وتحقيق عدد 
إن الفضاء الرقمي حفز ف 

ي سبيل ذلك حول الكثت  من 
، فف  المشاهدات والتفاعالت من الغت 

اضيا، سواء أشاره الخص ا ما يسعد بما يحصد افتر وصية إىل العلن، وكثت 

ي تحقق له 
در عليه ذلك من المال أو كان بالمجان، ومن بي   اآلليات النر

ذلك، عرضه لصور األطفال األبناء عىل هذ الفضاء منذ والدتهم، عىل 

الرغم من علمهم أو تجاهلهم أو جهلهم بأن هذا العرض يمس ش 

مستقل عنهم جسديا، وهذا األخت  ال يغي  الخصوصية لشخص آخر 

ة حنر هذا السن  ي أحيان كثت 
، وف  خطورة هذا األمر قبل بلوغ سن التميت  
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ي مجال التضارب بي   حرية النشر 
 
ال يمكنه من التناقش مع والديه ف

ي تتعرض لالنتهاك بنشر أشارها ولو عتر 
الخاصة بهم وخصوصيته النر

 الصور والفيديوهات. 

ي مع خصوصيات الطفل: ومن مخاطر 
 
وي    ج المتناف  هذا التر

  االستغالل الرقمي دون إذن للمعلومات المنشورة من طرف

المستثمرين من خالل حصولهم عليها من أصحاب مواقع 

التواصل االجتماعي ووسطاء تجميع البيانات لتكييف 

يحة أو محاولة تحويل  استثماراتهم مع عادات ورغبات هذه الشر

ي المجتمع. النمطية االستهال 
 كية لها ف 

  الصور ومقاطع الفيديو المنشورة لألطفال من طرف الوالدين

ك آثارا سلبية لتعامل هؤالء مع  ا ما تتر ة للضحك، كثت  والمثت 

ي المجتمع، أين قد يقعون ضحية لالستهزاء والتنمر. 
 أقرانهم ف 

  تؤثر بعض الصور والمشاهد عىل النمو السوي لألطفال، ولهذا

ي المجتمع، أين قد يتحول بعضهم بالغ األثر 
عىل اندماج هؤالء ف 

إىل عالم االنطواء أو قد يتطرفون، وبالخصوص مع ديمومة األلم 

الذي يشعر به هؤالء حي   عدم التمكن من مسح البيانات 

 . ي مختلف أشكالها من مواقع التواصل االجتماعي
 
 المحرجة ف

 هم تاجرة بقد يكون هؤالء وجهة لجرائم شقة األطفال بنية الم

ألغراض ال أخالقية أو المتاجرة بأعضائهم، وخصوصا عند وضع 

ي وللهاتف وبعض 
 
البيانات الدقيقة المحددة للموقع الجغراف

 المواصفات. 

  ر المعنوي وحنر المادي أحيانا عىل مستوى الطفل  امتداد الرص 

ر.  ي الرص 
ر غت  المتسبب ف   المترص 
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 ار عىل طول المراحل ا لعمرية للطفل عدم توقع طبيعة األض 

بمجرد نقل خصوصياته من العالم الصغت  لألشة إىل العالم كله 

 الذي ال تحده حدود الدول. 

ي 
 
يعات الدولية لحق األطفال ف ي هذا المجال تدخلت التشر

 
وف

من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق  20الخصوصية من خالل نص المادة 

ي نصها: " 59 2272الطفل لسنة 
 والنر

ي ال يجوز أن يج .2
ي للطفل ف 

ي أو غت  قانون 
ري أي تعرض تعسف 

له أو مراسالته، وال أي مساس غت   حياته الخاصة أو أشته أو مت  

فه أو سمعته ي بشر
 .قانون 

ي أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو  .2
للطفل حق ف 

 "  .المساس

( من ذات االتفاقية األممية بما يكفل حماية 83المادة ) وكذلك نصت

 ية هذه الخصوص

اف بالمبدأ  .2 "تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتر

كة عن تربية  القائل إن كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتر

 ، الطفل ونموه. وتقع عىل عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيي  

حسب الحالة، المسؤولية األوىل عن تربية الطفل ونموه. وتكون 

 ".اهتمامهم األساسي مصالح الطفل الفضىل موضع 

                                                             

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق 2272اتفاقية حقوق الطفل لعام 59 

ي  00/22واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
ي  22المؤرخ ف 

ين الثان  /نوفمتر تشر

ي  2272
 02، وفقا للمادة  2222أيلول/سبتمتر  2، أما تاري    خ بدء النفاذ فكان ف 
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ومن باب ضمان فرض الحماية القانونية عىل هذه الخصوصية نصت 

 ( من االتفاقية األممية لحقوق الطفل عىل: 6المادة )

ي الحياة .2
 
 ف
ً
 أصيال

ً
ف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا  .تعتر

 .تكفل الدول األطراف إىل أقص حد ممكن بقاء الطفل ونموه  .2

ي ذات السياق نصت الم
 
 (: "3ادة )وف

ي الحفاظ عىل  .2
ام حق الطفل ف  " تتعهد الدول األطراف باحتر

ي ذلك جنسيته، واسمه، وصالته العائلية، عىل النحو 
هويته بما ف 

عي 
 ".الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غت  شر

ي باب المسؤولية 
وإن جاء سياق هذه النصوص عىل التعميم، إال أنها تلفر

ي حماية خصوصية األطفال 
عىل الوالدين بالمقام األول، وعىل الدول ف 

يعاتها الداخلية ي من خالل تشر
ي المقام الثان 

ي هذه االتفاقية ف 
 األطراف ف 

الملزمة لهم فيما يخص تعاملهم ومسؤولياتهم عىل خصوصية أبنائهم 

الرقمية ، وذات الشأن عىل األطفال األوصياء عليهم، ويفهم من خالل 

ي المواد سابقة الذكر أن الف
لسفة الفكرية لخصوصية األطفال تكمن ف 

إدراك الوالدين لالستقاللية الموجودة بي   شخصهم وشخص ابنهم، 

حدود حرية النشر لألباء المتضاربة مع حق خصوصية األبناء  نُ كما وهنا ما 

ي االحتفاظ بشيتها وعدم إذاعتها للعامة. وعىل العكس من ذلك ال 
 
ف

األباء بحق تملك خصوصية اإلبن تدرك هذه الحدود عند ضن أو إقرار 

 .منهم يتجزأ جزء ال  اعتبارهعىل 

 

  هتسرية خصوصيكرامة الطفل من خالل إذاعة التعدي على المبحث الثالث: 

أحيانا يتعمد اآلباء أو األوصياء نشر أشار خصوصية أبنائهم أو            

األوصياء عليهم من أجل تحقيق منافع ربحية خاصة، وخصوصا عندما 

وي    ج،  ة التر يكون هذا النشر عىل وسائل التواصل االجتماعية الربحية كثت 
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وأحيانا أخرى فقط تحقيقا للسعادة الذاتية من خالل تحقيق الكثت  من 

ي قات والتفاعالت مع الغت  من العالم التعلي
اىص   عملية نشر ، إذ تعتتر االفتر

 . ة للتفاعل االجتماعي  الصور والقصص حول األبناء من الحقول المثت 

ي 
ودون أن يدري هؤالء أنه هناك الكثت  من المنشورات والحكايات النر

م من كرامته ا انتقاصتحك حول األبناء أو األوصياء عليهم، ما هي إال 

دما تحكي زالتهم وإخفاقاتهم وسذاجتهم الطفولية، فال يحس األولياء عن

أو األوصياء بتأثت  خدش الكرامة عندما يجد الطفل محور الحكاية، بأنه 

أشاره العائلية أصبحت عند المأل، بما قد يحوله إىل مثار للسخرية ويؤثر 

  عىل حياته سلبا من خالل تعقدها، بعدما كانت طبيعية وانسيابية

ا هم األطفال ضحايا خدش الكرامة بتدخل من األولياء أو  كأقرانه. وكثت 

 األوصياء عن جهل حينا وبتعمد حينا آخر. 

 

المبحث الربع: الحلول القانونية للحد من ظاهرة نشر أسرار خصوصية 

 الطفل

لحد اآلن ال توجد هناك حلول نهائية للحد من استعمال األولياء أو 

ي النشر كحرية األوصياء لحق حريتهم 
ناء أو تعبت  المنتهكة لحق األبالف 

ها  ي ستر بصمتهم الرقمية وعدم نشر
ي األوصياء عليهم ف 

الم الع ف 

، ولكن  ي الرقمي من خالل مختلف وسائل التواصل االجتماعي
اىص  االفتر

يعات للحد من هذه الظاهرة.   ذلك لم يمنع بعض دول العالم من سن تشر

ي سنت قواعد
ي ومن أهم الدول النر

 
ا قانونية لحماية حق األطفال ف

السيادة عىل بصمتهم الرقمية، عىل طول مراحلهم الطفولية، إبتداءا من 
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ي األرحام إىل غاية بلوغهم سن الرشد هي دول اإلتحاد 
 
وجودهم كأجنة ف

ي وخصوصا فرنسا وألمانيا األورونر
60. 

ي سنسلط عليها الضوء: 
 ومن هذه القواني   النر

  المطلب األول: قانون حق النسيان 

  تفعيل القواني   التشاركية للحد من ظاهرة نشر : ي
المطلب الثان 

 خصوصية الطفل

 

 المطلب األول: قانون حق النسيان 

ي من خالل المادة  ي اإلتحاد األورونر
 28هذا القانون المنصوص عليه ف 

كل   ، أين يسمح لألطفال بمسح61من الالئحة العامة لحماية البيانات

البيانات المتعلقة ببصمتهم الرقمية وشية خصوصياتهم من كل 

نت.   محركات البحث المتعلقة باألنتر

ر نشر خصوصيات  ة البعدية لرص  ولكن عىل الرغم من المعالجة الكبت 

األطفال من طرف األولياء أو األوصياء عليهم، إال أنها تبفر معالجة نسبية 

 بسبب: 

 ر المعنوي عكس المادي مم تد األثر عىل نفسية األطفال، الرص 

أين قد يصبح عقدة أو مجموع عقد نفسية مؤثر عىل سلوك 

ر طيلة حياته.  ي بالرص 
 وتفاعل المعن 

                                                             
60 https://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-digital-technologies-

childrens-privacy-in-the-age-of-social-media-the-perils-of-sharenting/ 

 سا21.22،  22/27/2222التحميل: 

 المرجع ذاته61 

https://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-digital-technologies-childrens-privacy-in-the-age-of-social-media-the-perils-of-sharenting/
https://www.humanium.org/en/childrens-rights-and-digital-technologies-childrens-privacy-in-the-age-of-social-media-the-perils-of-sharenting/
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  إن حق مسح المعلومات الشية لخصوصية الطفل من عىل

ا ما توجد آليات  62محركات البحث ليست دوما نهائية ، إذ كثت 

جاعها عند ال لدى وسطاء تجميع المعلومات  الحاجة لذلك، ستر

، حنر بعد حذفها.  جاع شية خصوصيات المشاهت   مثل استر

  ي بعض األحيان هذه المعلومات الخاصة بخصوصية الطفل
ف 

ي من خالل ملفات 
اىص  قد يحتفظ بها الغت  من الجمهور االفتر

الحفظ عىل مستوى جهاز الكمبيوتر الخاص به أو هاتفه النقال 

ونية مثل األقراص المضغوطة أو  أو مختلف الدعامات اإللكتر

، أين قد يستعملونها مستقبال لغرض USBمآخذ التسجيل 

ازي أو لتحقيق أي غاية مفيدة لمآرب  هم الخاصة.   إجرامي أو ابتر 

  اللباستغشخصية األطفال  انتحالدائرة  التساعفتح الباب 

مجمل البيانات المنشورة من طرف الوالدين أو األوصياء عليهم، 

يسمح بعرض ونشر أكاذيب جديدة حول قد  االنتحالوهذا 

ر أكتر أو  األطفال األوصياء أو األولياء عليهم من باب إحداث ض 

از   عنهم لتحقيق مآرب خاصة.  المسؤولي    ابتر 

 

المطلب الثاني: تفعيل القوانين التشاركية للحد من ظاهرة نشر خصوصية 

 الطفل

ي ا
ي لوتعد كذلك القواني   التشاركية بي   مختلف الفاعلي   ف 

مجتمع المدن 

من القواني   المساعدة للحد من ظاهرة نشر خصوصية الطفل، عىل 

                                                             

ر، هفىهي أشبه بمن يمسح ملفا من مكتب جهاز الكمبيوتر، فال يبفر له أي أثر ظا 62 

، أين يمكن من Corbeilleولكن تبفر له مجرد بصمة بسلة المهمالت للملفات 

جاع ما تم مسحه سلفا.   خاللها استر
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أساس الحوار والتحاور عىل مختلف المنابر التشاركية المسموعة 

 .63والمرئية 

وهذه القواني   قد تحمل قواعدا آمرة رادعة لبعض األولياء واألوصياء 

، كما قد  دا تحمل قواع عن اإلقدام عىل هذا الفعل بداعي حرية التعبت 

عن الخطورة المستقبلية لفعل نشر  ممفشة تحدد مسؤوليته

 دون إذن أو إرادة منهم.  64الخصوصية للغت  

، حيث  ي ي تكتل اإلتحاد األورنر
وهذه التشاركية تختلف من دولة ألخرى ف 

نجد بعضها وصلت إىل سن مخالفات وغرامات ضد األولياء أو األوصياء 

ين لبعض الخصوصيات  ي عىل األبناء أو الناشر ها السلنر الظاهر تأثت 

ي سن الطفولة. 
 األوصياء ف 

ي عديد 
وبالمقابل من ذلك ال نجد لهذه السياسات التشاركية أثرا ف 

البلدان، وعىل العكس من ذلك نجد مد نشر البصمات الرقمية 

والخصوصيات الذاتية لألطفال األبناء واألوصياء قد زاد عن حده أبعادا  

ة أين وصل  ، أين نجد أحيانا المكلفي   بتسيت  كثت  ي
حد التشهت  األخالفر

                                                             

كمختلف اإلذاعات والمحطات التلفزية ومختلف التجمعات التشاركية، أين   63 

ي بعض التجمعات المقننة سلفا 
ي عديد األحيان من مشاركة الجمهور ف 

يسمح ف 

ي قانون البلدية الجزائري لسلطات الدولة ا
لمحلية أو المركزية، وعىل سبيل المثال ف 

ي تعقدها المجالس 
ي مختلف التجمعات النر

يسمح للجمهور من الحضور والمشاركة ف 

ي جدول أعمال المجلس 
الشعبية البلدية ، أين يمكن لعمدة البلدية أين يدرج ف 

ي البلدي نقاطا عىل عالقة بحرية نشر األباء واأل ائهم وصياء لخصوصيات أبنالشعنر

األطفال أو األوصياء عليهم المتعارضة مع حرية احتفاظ األطفال بشية 

خصوصياتهم، كما قد يفرد العمدة تجمعات بالمجلس خصيصا لهذا الموضوع نظرا 

 لخطورته عىل األجيال الالحقة. 

ا إن ننقصد بالغت  هنا األطفال من مرحلة األجنة إىل غاية بلوغ سن التميت   حي 64 

ي الحالة 
ي حقوقهم المتصلة بخصوصيتهم أو حنر سن الرشد ف 

تمت إستشارتهم ف 

 المغايرة. 
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اليوتيوب ذاته يحذفون هذه البصمات والخصوصيات، ويوجهون 

ين األباء واألوصياء بغلق صفحاتهم.   إعذارات وإنذارات للناشر

وبعض الحزم المشاهد عىل مستوى اليوتيوب أو الفايسبوك 

Facebook  اضية أخرى، أين ال نجده عىل مستوى منصات رقمية افتر

ي إمكانية التدخل لحجب مثل هذه الصفحات 
اىص  يمنحا الجمهور االفتر

 من خالل حرية التبليغ عن محتواها. 
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 : ي
 
 الباب الثان

ع األمريكي لحماية 
نظرة المشر

 الخصوصية الرقمية لألطفال
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 فال الرقمية لألط: نظرة المشرع األمريكي لحماية الخصوصية الباب الثاني

، عىل إن العديد من دول العالم ال ي               ي النظام العالمي الحاىلي
بتغ 

أساس ذلك التسلط الدوىلي للواليات المتحدة األمريكية كقوة قطب 

ي مجال األمن الدوىلي الذي تفرضه أحيانا للمجتمع الدوىلي  وحيد 
 
، سواء ف

ي ذلك مجلس دون الرجوع إىل األمم المتحدة ومختلف 
فروعها، بما ف 

ي مجال العالقات االقتصادية الدولية، حيث لهذا القطب 
األمن، أو ف 

تصوره لمجمل القضايا العالمية من خالل منظار المصالح الخاصة، ومن 

نت إجماال، إذ تساهم  هذا الباب كانت عالقة السياسة األمريكية مع األنتر

ي نموها 
ة ف  وعليه  ،مصالحها االقتصادية بما يخدم االقتصاديهذه األخت 

المجتمع الدوىلي فيما يخص مختلف  تدخلها بفاعلية إىل جانب 

ي مسألة محاربة اإلرهاب الدوىلي الذي 
نت كان ف  كات األنتر نشاطات شر

ى  ، كان لهأصاب أغلب دول العالم ة وفورية من طرف كتر استجابة كبت 

نت مثل غوغل، آبل، أمازون، فايسبوك، وما كات األنتر  ت. يكروسوفشر

يعية األمريكية فيما يخص  ي السياسة التشر
ولكن لم نلمس ذات الرغبة ف 

ي 
ى لنشاطات البافر نت،الكتر از  ألنتر حنر فيما يخص مسائل االبتر 

ي تشكل خطورة عىل 
، والكثت  من المواضيع النر واالستغالل الجنسيي  

اإلنسان، وبالذات عىل خصوصياته، وحنر خصوصيات األطفال األقل 

عت الواليات المتحدة سنة،  27من  ولكن عىل الرغم من ذلك شر

 استعمال من األمريكية قانونا لحماية األطفال دون سن الثالثة عشر 

كات  واستغالل بياناتهم الرقمية ومختلف معطياتهم من طرف الشر

 الرقمية الربحية. 

نت، وكل فكان هذا القانون  كات األنتر وط ملزم لكل شر بمثابة دفتر شر

المواقع والصفحات الرقمية الربحية، القائمة أساسا عىل استعمال 

سنة. وهذا ما سأسلط  21واستغالل البيانات الرقمية لألطفال ما دون 

 عليه الضوء من خالل الفصول التالية: 
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 تحديد المخالفي   للقانون األمريكي لحماية خصوصية الفصل األول : 

  21ن األطفال دون س                        

  ي
 
 : اآللية القانونية لطلب اإلذن الرصي    ح من المتكفل الفصل الثان

  21بالطفل دون سن                         

 ي مجال الثالث الفصل
نت ف  وط الرقابة عىل مشغىلي األنتر

 : شر

 سنة 21خصوصيات األطفال دون                         

  أنواع حق رقابة المعلومات الخصوصية المقدمة : الرابعالفصل 

 سنة 21من فئة األطفال األقل من                          
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الفصل األول: تحديد المخالفين للقانون األمريكي لحماية خصوصية األطفال 

  31دون سن 

ي الواليات 
 
نت صدر ف إن قانون حماية خصوصية األطفال عتر اإلنتر

، حيث يشي هذا األخت  عىل كل األطفال 2227األمريكية سنة  المتحدة

أو مقاطعة   القاطني   بالواليات المتحدة األمريكية عاما  21دون سن 

ي كولومبيا 
، من أجل حماية خصوصية هؤالء أمام كل المتعاملي   ف 

ي الفضاء 
اىص  ، ونظرا لصعوبة تحديد اإلطار الكامل ألنواع 65االفتر

ي تعد من
اققبيل  المخالفات النر خصوصية هذه الفئة، عمد إىل  اختر

ك المجال رحبا  التحديد العام مع ذكر األمثلة الحرصية األكتر شيوعا، ليتر

ات القضائية لكل واقعة عىل حدى اد ، مع ترك باب االجتهأمام التفست 

ي هذا المجال، نظر للتطورات 
ي مفتوحا عىل مرصعيه ف 

القضان 

نت التكنولوجية الهائلة ي األنتر
، حول شساعة العال  ف  ي

اىص  م إىل كعالم افتر

 ضيق قرية. 

                                                             

ع األمريكي بي   القصد من عملية نشر معلومات الخصوصية لفئة األطفال  65 
المشر

:  21األقل من  ح مفهومها كما يىلي
نت من خالل شر  سنة للغت  عتر األنتر

 : ي
 اإلفصاح أو النشر فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية يعن 

ي شكل يمكن 2)
ي يجمعها المشغل من طفل ف 

( اإلفراج عن المعلومات الشخصية النر

ي يقدم فيها المشغل 
التعرف عليه ألي غرض من األغراض، باستثناء الحاالت النر

دمة يب أو الخهذه المعلومات إىل شخص يقدم الدعم للعمليات الداخلية لموقع الو 

نت؛ و   عتر اإلنتر

ي شكل 2)
ي يجمعها المشغل من طفل للجمهور ف 

( إتاحة المعلومات الشخصية النر

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص النشر العام 
يمكن التعرف عليه بأي وسيلة، بما ف 

نت، أو من خالل صفحة رئيسية شخصية أو شاشة منشورة عىل موقع  عتر اإلنتر

؛ لوحة ويب أو خدمة عتر  ي
ون  يد اإللكتر نت؛ خدمة باالس القلم؛ خدمة التر  اإلنتر

 رسائل أو غرفة دردشة."
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للقانون األمريكي لحماية خصوصية األطفال دون سن أما التحديد العام 

  وموضوعيا كذلك. فكان عضويا  الثالثة عشر 

 :  وعليه من خالل هذا الفصل سوف نسلط الضوء عىل المبحثي   التاليي  

    ة لقانون خصوصيالمبحث األول: التحديد العضوي للمخالفي

 األطفال

  التحديد الموضوعي للمخالفي   لقانون : ي
المبحث الثان 

 خصوصية األطفال 

 

ون د المبحث األول: التحديد العضوي للمخالفين لقانون خصوصية األطفال

 سنة 31

فال خصوصية األطاألمريكي للقانون لإن التحديد العضوي للمخالفي   

ي  سنة 21دون 
عن 66رقميةخصوصية  كل شخص جمع معلومات، تعن 

                                                             

ي نطاق خصوصية األطفال 66 
ي تدخل ف 

ع األمريكي أهم المعلومات النر
لقد حدد المشر

ي يمنع بأي وسيلة من الوسائل من أن  21دون سن 
من خالل  تجمع،سنة والنر

 محتوى النص أسفله: 

ي معلومات تعريف فردية عن فرد يتم جمعها عتر  "المعلومات الشخصية
تعن 

ي ذلك: 
نت، بما ف   اإلنتر

 ( االسم األول واسم العائلة؛ 2)

ي ذلك اسم الشارع واسم مدينة أو 2)
ل أو عنوان مادي آخر بما ف    بلدة؛( مت  

ي هذا القسم؛ 1)
نت كما هو محدد ف   ( معلومات االتصال عتر اإلنتر

ث يعمل بنفس طريقة عمل معلومات االتصال ( شاشة أو اسم مستخدم حي0)

نت،عتر  ي هذا   اإلنتر
  القسم؛كما هو محدد ف 

 ( رقم هاتف؛ 2)

؛ 0)  ( رقم الضمان االجتماعي

( معرف ثابت يمكن استخدامه للتعرف عىل مستخدم بمرور الوقت وعتر 8)

نت. يتضمن هذا المعرف الدائم، عىل  مواقع ويب مختلفة أو خدمات عتر اإلنتر
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سنة مهما كانت الوسيلة، ويدخل ضمن هذا التحديد  21طفل دون 

األشخاص الطبيعية والمعنوية كذلك، إذ أن المسؤولية العضوي، 

 القانونية تطالهما معا، مدنية كانت أو جزائية. 

 المبحث الثاني: التحديد الموضوعي للمخالفين لقانون خصوصية األطفال 

ع ا ألمريكي نماذجا عىل سبيل الذكر ال الحرص، أين ترك لقد حدد المشر

، وإذ نستحسن هذا المنطق عىل أساس أن  لالجتهاد الباب رحبا  ي
القضان 

ي دائم وشي    ع التطور. ومن هذا التحديد الموضوعي 
ون  الفضاء اإللكتر

 ذكر: 

  طلب أو حث أو تشجيع الطفل عىل تقديم معلومات شخصية

نت   .67عتر اإلنتر

                                                             

ي ملف تعريف ارتباط أو عنوان 
سبيل المثال ال الحرص، رقم العميل الموجود ف 

نت ) ( أو الرقم التسلسىلي للمعالج أو الجهاز أو معرف الجهاز IPبروتوكول اإلنتر

 الفريد؛ 

ي يحتوي فيه هذا الملف عىل 7)
( صورة فوتوغرافية أو فيديو أو ملف صونر

 صورة الطفل أو صوته؛ 

ي الكافية لتحديد اسم الشارع واسم  ( معلومات تحديد 2)
الموقع الجغراف 

 المدينة أو البلدة؛ أو 

ي يجمعها المشغل 22)
( المعلومات المتعلقة بالطفل أو والدي ذلك الطفل النر

ي هذا التعريف. "
نت من الطفل وتجمعها مع معرف موضح ف   عتر اإلنتر

نت حسب القانون 67  نتاألمريكي لحماية خصوصية األطفال  األنتر : " عتر اإلنتر

نت ي مجتمعة عددا ال يحص من مرافق الكمبيوتر واالتصاالت السلكية  إنتر
تعن 

ابطة  ي تشكل شبكة عالمية متر
ي ذلك المعدات وبرامج التشغيل، النر

والالسلكية، بما ف 

نت، أو أي  ي اإلرسال/بروتوكول اإلنتر
ي تستخدم بروتوكول التحكم ف 

من الشبكات النر

وتوكول، لتوصيل المعلومات بجميع أنواعها بروتوكوالت سابقة أ و الحقة لهذا التر

ها من طرق اإلرسال."  عن طريق األسالك أو الراديو أو غت 
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  يحة األطفال. عندما تكون امج موجهة لشر  68التر

  ي شكل
 
تمكي   الطفل من إتاحة المعلومات الشخصية للجمهور ف

 69يمكن التعرف عليه. 

 نت ي للطفل عتر األنتر  التتبع السلنر

  ي 70الرب  ح الغرض هو
 الكيانات غت  الربحية استثناء، بما يعن 

                                                             

ي هذه الحالة تتدخل 68 
ع وف  لجنة التجارة الفيدرالية  بموجب ما نص عليه المشر

ي قانون حماية الخصوصية لألطفال: " عند تحديد ما إذا كان موقع عىل 
األمريكي ف 

نت، أو جزء منها، موجها إىل األطفال، ستنظر ش نت أو خدمة عىل اإلنتر بكة اإلنتر

، أو استخدام شخصيات متحركة أو أنشطة  ي
ي موضوعه، أو محتواه المرن 

اللجنة ف 

ي آخر، أو عمر عارضات 
وحوافز موجهة نحو الطفل، أو موسيفر أو محتوى صونر

ن األطفال، أو اللغة أو الخصائص األزياء، أو وجود أطفال مشاهت  أو مشاهت  يناشدو 

نت، وكذلك ما إذا كان اإلعالن الذي  األخرى للموقع الشبكي أو الخدمة عىل اإلنتر

نت موجها لألطفال. وستنظر  يروج أو يظهر عىل موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ي األدلة التجريبية المختصة والموثوقة فيما يتعلق بتكوين الجمهور، 
اللجنة أيضا ف 

 واألدلة المتعلقة بالجمهور المستهدف"

ي من يحذف أغلب أوكل معلومات الخصوصية 69 
ي هذه الفقرة يستثن 

ع ف  ولكن المشر

ي من قائمة المخالفي   للخصوصية. وهذا 
ون  ها عىل الفضاء اإللكتر للطفل قبل نشر

ي النص أدناه. كما يؤكد عىل أن الحذف يجب أن يكون بصفة نهائية، دون 
واظح ف 

جاع هذه المعلومات الحقا. وجود   ألي قدرة أوآلية إلستر
An operator shall not be considered to have collected personal information 

under this paragraph if it takes reasonable measures to delete all or virtually all 

personal information from a child's postings before they are made public and 

also to delete such information from its records" 

نت أو 70  ي أي شخص يقوم بتشغيل موقع ويب موجود عىل اإلنتر
المشغل تعن 

نت ويقوم بجمع أو االحتفاظ بمعلومات شخصية من أو عن  خدمة عتر اإلنتر

نت ، أو الذي يتم جمع هذه  مستخدمي أو زوار هذا الموقع أو الخدمة عتر اإلنتر

ن للبيع م المعلومات أو االحتفاظ بها نيابة عنه ، أو يقدم منتجات أو خدمات

نت ، عندما يتم تشغيل هذا الموقع عىل  خالل هذا الموقع أو الخدمة عتر اإلنتر

نت ألغراض تجارية تنطوي عىل التجارة بي    نت أو الخدمة عتر اإلنتر شبكة اإلنتر
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  عدم طلب اإلذن الرصي    ح من طرف الوىلي أو الوىصي أو المتكفل

 اء كان شخصا طبيعيا أو معنويابالطفل سو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ي أي إقليم من أقاليم الواليات أو  2عدة دول أو مع 
أكتر من الدول األجنبية؛ ف 

ي مقاطعة كولومبيا، أو بي   أي إقليم من هذا القبيل وإقليم آخر من 
المتحدة أو ف 

هذا القبيل أو أي والية أو دولة أجنبية؛ أو بي   مقاطعة كولومبيا وأي والية أو إقليم 

ت  ربىحي كان سيتم إعفاؤه من أو دولة أجنبية. ال يشمل هذا التعريف أي كيان غ

 (.U.S.C. 45 22من قانون لجنة التجارة الفيدرالية ) 2التغطية بموجب القسم 

نت أكما تم النصيص عىل ذلك ذات القانون بما نصه: "  و موقع عىل شبكة اإلنتر

نت ي موقع ويب تجاري أو خدمة عتر  موجهة لألطفال خدمة عتر اإلنتر
يعن 

نت،  يستهدف األطفال.  منها،أو جزء  اإلنتر

https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/45
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الفصل الثاني: اآللية القانونية لطلب اإلذن الصريح من المتكفل بالطفل دون 

  31سن 

ع األمريكي من خالل قانون حماية الخصوصية لألطفال 
لقد سن المشر

عام آلية قانونية للتأكد من علم الوىلي أو الوىصي أو المتكفل بهذه  21دون 

الفئة من األطفال، سواء كان المتكفل شخص طبيغي أو معنوي، وهذه 

ي آلية اإلشعار. فما هو اإلشعار؟ وما محتواه؟ وما هي 
األخت  تتمثل ف 

 يقة تأكد السلطات المختصة من صحة إجراءاته؟ طر 

 المبحث األول: مفهوم اإلشعار 

  : ي
أنواع اإلشعارات القانونية لحماية خصوصية المبحث الثان 

 سنة21الطفل دون 

  :نت المبحث الثالث أنواع محتوى إشعارات المشغل لألنتر

 سنة 21لصاحب السلطة عىل الطفل دون 

  :ي المبحث الرابع
اىص  ي إشعار حماية آليات التر

بي   طرف 

 سنة 21الخصوصية لألطفال دون 

 

 المبحث األول: مفهوم اإلشعار

ونيا يرسل من طرف جهة   إن اإلشعار هو مستند قد يكون ورقيا أو إلكتر

معينة تسم المرسل إىل جهة أخرى تسم المرسل إليه، والغرض من 

يه من ة علإرساله هو إعالم المرسل إليه بمحتوى اإلرسال لغرض الموافق

ومن أمثلة اإلشعار: إشعار سحب خالل إمضاء القبول أو عدم الموافقة، 

، إشعار باستخدام بيانات  أموال، إشعار نقل ملكية، إشعار تأمي  

ونية.   إلكتر

ي    ع األمريكي لحماية الخصوصية الرقمية لألطفال دون 
سنة  21وإن التشر

ي من جهة  اعتمد 
اىص  عىل موضوع اإلشعار، كآلية إعالم من جهة وآلية للتر

 .أخرى
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 ومن خالل هذا المبحث سوف أسلط الضوء عىل المطالب التالية: 

  :تعريف اإلشعارالمطلب األول 

  : ي
وط اإلشعار المطلب الثان   شر

 تعريف اإلشعارالمطلب األول: 

نت كما عرفها   قبل تعريف اإلشعار وجب إعطاء تعريف بسيط لألنتر

ي صلب قانون حماية خصوصية األطفال األقل من 
ع األمريكي ف 

 21المشر

: 71عاما  نت كما يىلي  ، وكذلك عرف البعض األنتر

أو الشبكة العنكبوتية كما يطلق  "الشبكة العالمية أو شبكة المعلومات

عبارة عن نوع من ربط العالم من خالل ربط الحواسيب  هي عليها البعض 

تعتتر شبكة عالمية وقد ظهرت مصاحبة  فىهي عىل مستوى العالم، 

ي مجال الحواسيب والشبكات، وكان لها 
ة من التطور العلمي ف  لموجه كبت 

ي تلك النهضة والتطور
 72".والتقدم دور بارز ف 

                                                             

ي صلب قانون حماية الخصوصية لألطفال 71 
نت ف  ع األمريكي األنتر

لقد عرف المشر

:   2272سنة الصادر سنة  21األقل من   كما يىلي

ي مجتمعة عددا ال يحص من مرافق الكمبيوتر واالتصاالت 
سلكية، السلكية والال تعن 

ابطة من  ي تشكل شبكة عالمية متر
ي ذلك المعدات وبرامج التشغيل، النر

بما ف 

نت، أو أي  ي اإلرسال/بروتوكول اإلنتر
ي تستخدم بروتوكول التحكم ف 

الشبكات النر

وتوكول، لتوصيل المعلومات بجميع أنواعها  بروتوكوالت سابقة أو الحقة لهذا التر

ها من طرق اإلرسالعن طريق األسالك أو الر   .اديو أو غت 

72 https://www.almrsal.com/post/818057 

66.01على  61/61/0606التحميل   

"The Internet, the World Wide Web, as some call it, is a kind of connecting the 

world by connecting computers worldwide. It is a global network that has been 

accompanied by a large wave of scientific development in computers and 

networks. In that renaissance, development and progress." 

 

https://www.almrsal.com/post/818057
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ن يتم ت اي أنه يمكن أالشبكات أو أم الشبكا كما عرفها البعض " بشبكة

عمل شبكات مصغرة تتكون من مجموعة من الحواسيب منفصلة عن 

نت، كما يمكن  تلك الشبكات المصغرة بالشبكة األم  اتصالاالنتر

نت  73".االنتر

نت أعظم إنجاز لْلنسان، حيث ال نلمس ذلك فقط عىل  وتعتتر األنتر

ي تقليص المسافات وتحويل العالم إىل 
رد قرية مجمستوى مساهمتها ف 

ي التنمية العالمية عىل مستوى كل 
ة ومساهمتها ف   ت: المجاال صغت 

ي دقة التنظيم أين أي جهاز 
االقتصادية، االجتماعية، الصحية...إلخ، بل ف 

ونية خاصة به وغت  
يتصل بهذه الشبكة العالمية تصبح له بصمة إلكتر

 .قابلة للتكرر

ي ثورة التكنولو  استخدامأما آليات 
نت ف   ن: جيا الحالية فعديدة ماألنتر

 الحاسوب الثابت 

 الحاسوب المحمول 

 الهاتف النقال 

  ونية  اللوحة اإللكتر

 السبورة الذكية 

 الساعة الذكية 

  االصطناعي بالذكاء  اتصلوكل ما 

ون بي    ي متناول األطفال الذين قد ال يمت  
وكلها آليات أصبحت ف 

 عاما.  21، وخصوصا فئة األطفال ما دون 74إيجابياتها وسلبياتها

                                                             
73 https://www.almrsal.com/post/818057 

66.06على  61/61/0606التحميل   

The Internet can be considered as a network of networks. Mine networks can 

be made up of a group of computers that are separate from the Internet 

ي الكثت  من األحيان بي    74 
إن عدم النضج العقىلي هو الذي يجعل الطفل ال يمت   ف 

ي يمارسها. 
ونية النر  اإليجابيات والسلبيات لتقنيات اإللكتر

https://www.almrsal.com/post/818057
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ي أو الشفاهي 
نت فهو ذلك اإلعالن المكتوب أو المرن  أما اإلشعار عتر األنتر

الذي يحمل رسالة ذات محتوى معي   من المرسل صاحب اإلشعار إىل 

 المرسل إليه كجهة مستهدفة. 

  شروط اإلشعارالمطلب الثاني: 

ع األمريكي من خالل قانون حماية خصوصية األطفال  لقد نص المشر

نت المستعمل  21 الدون  سنة عىل تقليص حرية المتعامل باألنتر

ك هذا األخت  عىل 
لخصوصية هذه الفئة بإلزامية اإلشعار، ولم يتر

 : ي
وط، المتمثلة ف   عمومه، بل فصل فيه جملة من الشر

 نت  اإلشعار يحمل كافة البيانات الخاصة بمشغل األنتر

  لذي ا جنامأو التر اإلشعار يحمل كافة البيانات الخاصة بالموقع

 سنة 21يستهدف فئة األطفال ومنهم دون ال 

  اإلشعار مكتوب وليس شفاهي 

  ي غت  تستر عىل بعضها
 اإلشعار مفهوم وواضح البيانات ف 

 اإلشعار ال يحمل أي أفكار أو معلومات مشكوكة أو مربكة 

 اإلشعار ال يحمل أي أفكار أو معلومات متناقضة 

  ة لمن لهم سلطة عىل فئة األطفال دون اإلشعار موجه مباشر

سواء كانوا أولياء، أوصياء أو متكفلي   طبيعيي   أو  21سن 

 75معنويي   

  ونية امج اإللكتر نت أو التر عىل فئة المشغلي   لمواقع األنتر

 21الربحية المستهدفة لخصوصيات فئة األطفال دون سن 

ي ببذل العناية عىل تبليغ من لهم سلطة 
مهما كان نوعها، أال تكتف 

الفئة، سواء كانوا أولياء، أوصياء أو متكفلي   طبيعيي    عىل هذه

، بل يجب أن تحرص الحرص المعقول من خالل كل  أو معنويي  

نت   .اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة عتر األنتر

                                                             

 مثل مالحر  األيتام.  75 
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  ونية امج اإللكتر نت أو التر عىل فئة المشغلي   لمواقع األنتر

 21الربحية المستهدفة لخصوصيات فئة األطفال دون سن 

مهما كان نوعها أن تحرص الحرص المعقول من خالل كل 

نت تبليغ كل  اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة عتر األنتر

نامج الذي يجمع فقط ي تطرأ عىل الموقع أو التر
ات النر  التغيت 

أو  سنة 21البيانات والمعطيات الخصوصية لألطفال دون سن 

ولة عن مسؤ وهذا التبليغ لنفس السلطة ال ها،ويستخدم ها يجمع

ي أول إشعار. 
ي تم تبليغها ف 

 هذه الفئة والنر

 

أنواع اإلشعارات القانونية لحماية خصوصية الطفل دون المبحث الثاني: 

 سنة31

ع األمريكي  صاحب السلطة عىل موقع أو برنامج لقد خاطب المشر

نت المخصص لألطفال ألغراض ربحية من خالل قانون حماية  اإلنتر

ي جمع أو  21سن  الخصوصية لألطفال دون
عاما، أين قيد حريته ف 

:  استخدام  المعلومات ألغراض ربحية بإلزامية إشعار الفئتي   التاليتي  

I) إشعار الجمهور 

II)  سنة 21إشعار صاحب السلطة عىل الطفل دون 

 إشعار الجمهور المطلب األول: 

ع األمريكي مجال حماية خصوصية األطفال دون سن 
ك المشر ل الم يتر

 حكرا بي   األشخاص التالية:  21

  نت المخصص صاحب السلطة عىل موقع أو برنامج اإلنتر

 لألطفال ألغراض ربحية 

  سنة، سواء كان  21صاحب السلطة عىل فئة األطفال دون سن

 وليا، وصيا، أو متكفال 
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  نت دون  21فئة األطفال دون سنة سنة الشغوفي   باألنتر

 إدراكهم لخطورتها عىل خصوصياتهم

ونية  أراءها دخل فئة أخرى لها بل أ ي هذه العالقات اإللكتر
 
 اضيةاالفتر ف

ي يصعب التحكم فيها من الناحية القانونية، آال وهي فئة الجمهور 
النر

نت بمختلف مستوياتهم العلمية ومختلف  المتعامل مع األنتر

ي تعديل القواني   
ة المساهمة ف  تخصصاتهم، حيث يمكن لهذه األخت 

يعات للخصوصية،ة الحامية والتنظيمات السابق ي تشر
 أو المساهمة ف 

 جديدة من ذات القبيل. 

يعات هي باألساس وليدة تلبية حاجيات المجتمع المختلفة من  فالتشر

ع األمريكي نص عىل نشر الروابط 
زمن آلخر، وعىل ذلك األساس المشر

ي تمس خصوصية األطفال دون سن 
وي    ج 76 21النر ورة التر ، مع ض 

ها. هذا من جهة وحنر تتناولت ، فال ا اإلعالمي له ا لفئة دون غت 
 بفر مستتر

المنابر اإلعالمية المختلف بالدراسة والتحليل هكذا مواقع، باإلضافة 

ي أشخاص األولياء واألوصياء  استفادةإىل 
المعنيي   باألمر المتمثلي   ف 

                                                             

ي لها عالقة ببعض  76 
امج النر ع األمريكي عىل إلزامية تروي    ج المواقع والتر

نص المشر

ليها الجمهور، وهذا من خالل قانون حماية أو جل خصوصيات األطفال ليطلع ع

 خصوصية الطفل بما أسفله: 

eCFR : 16 CFR  نت قاعدة حماية - 122الجزء  خصوصية األطفال عىل اإلنتر

باإلضافة إىل اإلشعار المباشر إىل الوالد، يجب عىل المشغل نشر رابط بارز ومصنف "

نت بممارساته اإلعالمية فيما يتعلق باألطفال عىل  بوضوح إىل إشعار عتر اإلنتر

نت  ،الصفحة الرئيسية أو المقصودة أو شاشة موقعه عىل الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ي 
نت حيث يتم جمع المعلومات   وف  كل منطقة من مواقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

الشخصية من األطفال. يجب أن يكون الرابط عىل مقربة من طلبات الحصول عىل 

ي كل منطقة من هذه المناطق. يجب عىل مشغل موقع ويب للجمهور 
المعلومات ف 

نت تحتوي عىل منطقة منف عار صلة لألطفال نشر رابط إلشالعام أو خدمة عتر اإلنتر

بممارساته اإلعالمية فيما يتعلق باألطفال عىل الصفحة الرئيسية أو المقصودة أو 

 شاشة منطقة األطفال." 
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ي ال تمت   خطورة إفشاء أشار 
والمتكفلي   بهذه الفئة من األطفال النر

 أو إفشاء أشار خصوصيات صاحب السلطة عليها.  خصوصيتها 

ي تهتم  واعتبارا   
امج النر نت للمواقع والتر وي    ج اإلعالمي عتر األنتر

لهذا التر

لم  ،21باألطفال وقد تنشر خصوصية بعضهم ممن ال يتجاوزون سن 

ع األمريكي من خالل نص قانون حماية خصوصية هذه الفئة 
يأمر المشر

 77 هم المعلومات واجبة اإلشهار للجمهورفحسب دون التدقيق عىل أ

                                                             

ع األمريكي عىل أهم هذه المعلومات من خالل قانون حماية خصوصية  77 
نص المشر

 الطفل بما أسفله: 

eCFR :: 16 CFR  نت - 122الجزء  قاعدة حماية خصوصية األطفال عىل اإلنتر

نت الخاص بموقع الويب أو  لكي يكتمل، يجب أن ينص اإلشعار عتر اإلنتر

 : نت عىل ما يىلي  ممارسات معلومات الخدمة عتر اإلنتر

ي لجميع المشغلي   2)
ون  يد اإللكتر ( االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان التر

الذين يجمعون أو يحتفظون بالمعلومات الشخصية من األطفال من خالل 

نت.  موقع الويب يطة أن: أو الخدمة عتر اإلنتر يجوز لمشغىلي موقع ويب أو  شر

ي ألحد 
ون  نت إدراج اسم وعنوان ورقم هاتف وعنوان بريد إلكتر خدمة عتر اإلنتر

دون عىل جميع االستفسارات الواردة من أولياء األمور فيما  المشغلي   الذين ست 

الما أن ط ل،األطفايتعلق بسياسات خصوصية المشغلي   واستخدام معلومات 

أسماء جميع المشغلي   الذين يجمعون أو يحتفظون بمعلومات شخصية من 

ي اإلشعار 
نت مدرجة أيضا ف   ،األطفال من خالل موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ي ذلك ما إذا كان 2)
ي يجمعها المشغل من األطفال، بما ف 

( وصف للمعلومات النر

نت تمكن الطفل من إتاحة المعلومات  موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

الشخصية للجمهور؛ كيف يستخدم المشغل هذه المعلومات؛ وممارسات 

ي يتبعها المشغل عن هذه المعلومات؛ و 
 اإلفصاح النر

لوالد من مراجعة المعلومات الشخصية للطفل أو حذفها، ( أن يتمكن ا1)

ورفض السماح بمزيد من جمع أو استخدام معلومات الطفل، وتحديد إجراءات 

 القيام بذلك. 
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 سنة 31إشعار صاحب السلطة على الطفل دون المطلب الثاني: 

ع األمريكي قاعدة اإلشعار الفردية من خالل قانون حماية  ع المشر شر

سنة، إضافة إىل قاعدة  21خصوصية األطفال الذين لم يتجاوزوا ال

نت ذ أو المتواصل معه، إ اإلشعار الجماعية للجمهور المطلع عىل األنتر

ة قد ال تمكن البعض من األولياء أو األوصياء أو المتكفلي    أن هذه األخت 

امج  بهذه الفئة من األطفال من الوصول إىل معلومات المواقع والتر

ي تستعمل 
رية هذه الفئة العم الخصوصية عن معلوماتالالربحية النر

اماتهم بعد تجميعها، لظروفهم   ه أوجب إعالمهمالخاصة، وعليوالتر 

ة لتحمل المسؤولية حي   القبول، فاإلشعار الفردي هو بمثابة عقد  مباشر

ي عىل الرضائية بي   من لهم سلطة عىل مواقع وبرامج 
ي مبن 

ون  إلكتر

ي تستهدف األطفال دون 
نت النر سنة وبي   من لهم سلطة عىل  21األنتر

 هذه الفئة. 

ونية  الختالفولكن نظرا  امج اإللكتر محتوى أنواع هذه المواقع والتر

نت،  ع األمريكي  واختالفالربحية عىل فضاء األنتر
بي    أهدافها، مت   المشر

ي بي   صاحب السلطة عىل 
ي رضان 

ون  أرب  ع أنواع من اإلشعارات لعقد إلكتر

سنة وصاحب السلطة عىل هذه المواقع المستهدفة  21الطفل دون 

وال تعد هذه األنواع بالحرصية، بل هي قابلة  لهذه الفئة من األطفال،

ي ظل النمو 
نت ومختلف األعمال و هائل الللتوسع ف  التسارع لألنتر

ي  االستثماراتالتكنولوجية عليها المتوافقة مع تعاظم حجم 
 
هذا  ف

 المجال. 
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أنواع محتوى إشعارات المشغل لألنترنت لصاحب السلطة المبحث الثالث: 

 سنة 31على الطفل دون 

ع األمريكي من خالل قانون حماية الخصوصية للطفل 
لقد حدد المشر

سنة حدد أرب  ع أنواع من اإلشعارات اإللزامية بي   صاحب  21دون 

نت الربحية وبي   صاحب  السلطة عىل محتوى من محتويات األنتر

 سنة.  21السلطة عىل الطفل دون 

ي تختلف من إشعار
وط النر  خر: آل  وهذه اإلشعارات تحمل جملة من الشر

  اإلشعار المباشر لطلب موافقة صاحب السلطة عىل الطفل دون

 وكشف هوية الطفل واستخدامسنة عىل جمع  21

  21اإلشعار المباشر إلخطار صاحب السلطة عىل الطفل دون 

أو كشف هوية  استخدامسنة عىل نشاط الطفل دون جمع أو 

 الطفل

  ون الطفل داإلشعار المباشر لطلب موافقة صاحب السلطة عىل

 سنة للتواصل مع الطفل مرات عدة.  21

  سنة  21اإلشعار المباشر لصاحب السلطة عىل الطفل دون

 لحماية سالمته. 

ي إلزامية 
ولكن من حيث محور المضمون فهو ذاته المتمثل ف 

ي اإلشعار 
 .78الرضائية بي   طرف 

                                                             

وتتمثل هذه الرضائية من خالل القانون األمريكي لحماية خصوصية األطفال األقل 78 

ي موافقة من له سلطة عىل هذه الفئة عىل م 22من 
نتسنة ف   طالب مشغل األنتر

نامج الربىحي الموجه لهذه الفئة من األطفال، ونستشف ذلك  صاحب الموقع أو التر

ي بذل أي جهد  من خالل هذا النص: "
الحصول عىل موافقة يمكن التحقق منها يعن 

ي االعتبار التكنولوجيا المتاحة( لضمان أنه قبل جمع المعلومات 
معقول )مع األخذ ف 

:  الشخصية من الطفل،  يقوم أحد والدي الطفل بما يىلي
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 31الطفل دون ولي محتوى اإلشعار المباشر لطلب موافقة المطلب األول: 

 خصوصياته واستخدامسنة على جمع 

نت قبل أن  عىل صاحب السلطة عىل أي برنامج ربىحي أو شبكة عىل األنتر

سنة أن 21يجمع أو يستخدم أو يكشف أو يروج لمعلومات الطفل دون 

، 79يشعر الوالد أو أي صاحب السلطة عىل الطفل من خالل إشعار رسمي 

نامج ال ح من خاللها نوع التر ذي يستهدف جمع المعلومات عن يشر

                                                             

ي جمع المعلومات الشخصية واستخدامها 2)
( يتلفر إشعارا بممارسات المشغل ف 

 والكشف عنها؛ و 

 ( يأذن بأي جمع أو استخدام و / أو الكشف عن المعلومات الشخصية." 2)

وط من خالل قانون حماية خصوصية الطفل  79  ع األمريكي هذه الشر
قد بسط المشر

 أسفله: بما 

eCFR : 16 CFR  نت - 122الجزء  قاعدة حماية خصوصية األطفال عىل اإلنتر

نت من  األول( أن") المشغل قد جمع معلومات االتصال الخاصة بالوالد عتر اإلنتر

من أجل الحصول عىل موافقة  الوالد،اسم الطفل أو  كذلك،وإذا كان األمر   الطفل،

  الوالد؛

( أن موافقة الوالد مطلوبة لجمع هذه المعلومات أو استخدامها أو الكشف  ي
)الثان 

يكشف عن أي معلومات شخصية من  وأن المشغل لن يجمع أو يستخدم أو  عنها،

  الموافقة؛الطفل إذا لم يقدم الوالد هذه 

م المشغل جمعها من  ي يعتر 
)الثالث( العناض اإلضافية للمعلومات الشخصية النر

إذا قدم الوالد  الشخصية،أو الفرص المحتملة للكشف عن المعلومات  الطفل،

  موافقة؛

ي إىل إشعار المشغل عتر  نت بممارساته اإلعالمية المطل )رابعا( رابط تشعنر وبة اإلنتر

 من هذا القسم؛  الفقرة )د(بموجب 

ي يمكن من خاللها للوالد تقديم موافقة يمكن التحقق منها عىل 
)خامسا( الوسائل النر

 و  عنها؛والكشف  جمع المعلومات واستخدامها 

ة زمنية معقولة من تاري    خ  ي غضون فتر
)السادس( أنه إذا لم يقدم الوالد موافقته ف 

،إرسال اإلشعار  نت  المباشر فسيقوم المشغل بحذف معلومات االتصال عتر اإلنتر

 الخاصة بالوالد من سجالته. "
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ح   ،122من المادة  2سنة وهذا بموجب الفقرة  21األطفال دون  كما يشر

ي نهاية اإلشعار يطلب من صاحب  استخدامها آلية 
 
دون ضبابية، وف

السلطة عىل الطفل الترصي    ح بموافقته، ألن السكوت يفش كذلك 

 ضمنيا بالرفض. 

ي صاحب السلطة عىل أي أال وكذلك يجب 
نت برنامج أو شبكة أنتر  يكتف 

ة عىل خصوصية الطفل،  ي تضيع فيه التفاصيل الخطت 
بالتعميم النر

وبالمقابل كذلك يجب تحديد أي تفرع شبكي آخر يتعامل معه بإمكانه 

 .الخصوصيةذات المعلومات  استخدام

سنة  31الطفل دون  وليمحتوى اإلشعار المباشر إلخطار المطلب الثاني: 

 خصوصياتهكشف  أو استخدام على نشاط الطفل دون جمع أو

نت أو   عىل صاحب السلطة عىل أي برنامج ربىحي أو شبكة عىل األنتر

 80سنة أو من له سلطة عليه   21موقع ربىحي أن يشعر والد الطفل دون 

                                                             

وط من خالل قانون حماية خصوصية 80  ع األمريكي هذه الشر
طفل القد بسط المشر

 بما أسفله: 

eCFR : 16 CFR  نت - 122الجزء  قاعدة حماية خصوصية األطفال عىل اإلنتر

ي موقع ويب أو خدمة 
"عندما يختار المشغل إخطار أحد الوالدين بمشاركة الطفل ف 

نت،عتر  وحيث ال يجمع هذا الموقع أو الخدمة أي معلومات شخصية بخالف  اإلنتر

نت الخاصة  :  بالوالد،معلومات االتصال عتر اإلنتر  يجب أن يحدد اإلشعار المباشر

نت الخاصة بالوالد من )أوال( أن المشغل قد جمع معلومات االتص ال عتر اإلنتر

نت  ي موقع ويب أو خدمة عتر اإلنتر
الطفل من أجل تقديم إشعار إىل مشاركة الطفل ف 

 ال تجمع معلومات األطفال الشخصية أو تستخدمها أو تكشف عنها بطريقة أخرى، 

نت لن يتم استخدامها أو  )ثانيا( أن معلومات االتصال الخاصة بالوالد عتر اإلنتر

 غرض آخر؛  عنها أليلكشف ا

ي موقع الويب أو الخدمة عتر 
)ثالثا( أن الوالد قد يرفض السماح بمشاركة الطفل ف 

نت وقد يطلب حذف معلومات االتصال الخاصة بالوالد عتر  نت،اإلنتر كيف و  اإلنتر

 و  بذلك؛يمكن للوالد القيام 
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ي الذي سيستعمله 
ون  غم من عىل الر  الطفل،بطبيعة النشاط اإللكتر

نامج أو الموقع بعدم جمع أو  الطبيعة لومات مع استخدامالقانونية للتر

هذه الفئة من األطفال، أو حنر معلومات أوليائهم أو أوصيائهم أو 

. مال  تكفلي   بهم طبيعيي   كانوا أو معنويي  

ي هذه الحالة كذلك يجب تقديم المعلومات التفصيلية عن موضوع 
وف 

 ارها والعتب جهة،ليل من مشاركة هذه الفئة من األطفال لتجنب التض

ي أي منازعة 
فش ي هقضائية. وعليآلية إثبات قضائية عند الدخول ف 

سكوت الوالد عن الرد عىل هذا النوع من اإلشعارات بمثابة الرفض. أين 

نت منع مشاركة هذه الفئة من  م صاحب السلطة عىل برنامج األنتر يلتر 

ي هذه الحالة. 
 األطفال ف 

 31الطفل دون  وليمحتوى اإلشعار المباشر لطلب موافقة المطلب الثالث: 

 سنة للتواصل مع الطفل مرات عدة.

إن محتوى اإلشعار المباشر لطلب موافقة صاحب السلطة              

سنة للتواصل مع الطفل مرات عدة، إلعالمه من  21عىل الطفل دون 

نت الذي تواص عه ل مطرف صاحب السلطة عىل موقع أو برنامج األنتر

الطفل بمحتواه الذي ال يخرج عن طلب الطفل لهذه االتصاالت 

وأن المعلومات الخصوصية للطفل لن يتم بأي حال من  المتعددة،

ي مثل هذه الحالة يمكن للوالد أو 
 
األحوال تجميعها واستخدامها، وحنر ف

من له سلطة عىل الطفل أن يرفض التواصل مع الطفل لمرات عديدة، 

                                                             

نت بممارسات ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر ة المطلوبة ه اإلعالمي)رابعا( رابط تشعنر

 من هذا القسم. " الفقرة )د(بموجب 
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ع األمريكي من خالل ذات النص لقانون حماية وهذا ما نص عل
يه المشر

 81سنة 21األطفال دون خصوصية 

سنة لحماية  31الطفل دون  لوليمحتوى اإلشعار المباشر المطلب الرابع: 

 سالمته

ي تم      
ي هذه الحالة هو كون المعلومات النر

ومضمون اإلشعار ف 

نت تجميعها أو ستجمع  كات األنتر  الفئة منعن هذه من طرف شر

األطفال وأوليائهم أو أوصيائهم أو المتكفلي   بهم هي لغرض حماية 

ةسالمة هذه األ  خصوصيتهم، حنر ال يطالها أي قانونية ل بحماية خت 

نت رقمي ربىحي  برنامج ي الربحية أو موقع من مواقع األنتر
 هذه ، وحنر ف 

ض أن يرف من األطفال الحالة يمكن لصاحب السلطة عىل هذه الفئة

وهذا ما نص عليه  دون استغاللها جمع هذه المعلوماتمجرد  حنر 

                                                             

نت من " 81  )أوال( أن المشغل قد جمع معلومات االتصال الخاصة بالطفل عتر اإلنتر

نت للطفل؛   الطفل من أجل توفت  اتصاالت متعددة عتر اإلنتر

( أن المشغل قد جمع معلومات االتصال  ي
نت)الثان  الخاصة بالوالد من  عتر اإلنتر

ي اتصاالت م
تعددة عتر الطفل من أجل إخطار الوالد بأن الطفل قد سجل لتلفر

نت من المشغل؛   اإلنتر

ي يتم جمعها من الطفل لن يتم 
نت النر )الثالث( أن معلومات االتصال عتر اإلنتر

استخدامها ألي غرض آخر أو الكشف عنها أو دمجها مع أي معلومات أخرى يتم 

 جمعها من الطفل؛ 

)رابعا( أن الوالد قد يرفض السماح بمزيد من االتصال بالطفل ويطلب حذف 

نت الخاصة بالوالد والطفل، وكيف يمكن للوالد القيام م علومات االتصال عتر اإلنتر

  بذلك؛

ي االستجابة لهذا اإلشعار 
،)خامسا( أنه إذا فشل الوالد ف  ل يجوز للمشغ المباشر

ي تم جمعها من الطفل للغرض المذكور 
نت النر استخدام معلومات االتصال عتر اإلنتر

ي اإلشعار 
؛ف   و  المباشر

نت بممارساته اإلعالمية )ال ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر سادس( رابط تشعنر

 من هذا القسم. " الفقرة )د(المطلوبة بموجب 
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ع األمريكي من خالل ذات النص لقانون حماية خصوصية 
المشر

 .82 األطفال

آليات التراضي بين طرفي إشعار حماية الخصوصية المبحث الرابع: 

 سنة 31لألطفال دون 

ي هو تطابق اإليجاب مع القبول، 
اىص  وط الرضائية أو التر مثال فمن شر

، فيقبل  ي بيع سلعة ما بسعر معي  
ي عقد البيع يبدي البائع رغبته ف 

ف 

، أما  ي ائها، فهذا هو تطابق اإليجاب مع القبول كمثال تقرينر
ي شر المشتر

ونية فاألمر يختلف من حيث آليات القبول واإليجاب   ي العقود اإللكتر
ف 

ونية والتوق ،كذلك ع يحيث تكون من طبيعة رقمية، كالبصمة اإللكتر

 . ي
ون   اإللكتر

نتفار عاإلش أما  ي بي   مشغل موقع األنتر
ون  الذي  83هو بمثابة عقد إلكتر

يهدف إىل تحقيق الرب  ح وبي   من له سلطة عىل الطفل الذي ال يتعدى 

                                                             

ن")أوال( أن المشغل قد جمع اسم الطفل والوالد ومعلومات االتصال  82  ت عتر اإلنتر

 من أجل حماية سالمة الطفل؛ 

( أنه لن يتم استخدام المعلومات أو الكشف عنها ألي غرض ال عالقة له  ي
)الثان 

 بسالمة الطفل؛ 

ي تم جمعها ويطلب 
)الثالث( أن الوالد قد يرفض السماح باستخدام المعلومات النر

 حذفها، وكيف يمكن للوالد القيام بذلك؛ 

ي االستجابة لهذا اإلشعار )رابعا( أنه إذا فش
،ل الوالد ف   يجوز للمشغل المباشر

ي اإلشعار 
؛استخدام المعلومات للغرض المذكور ف    المباشر

نت بممارساته اإلعالمية المطلوبة  ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر )خامسا( رابط تشعنر

 من هذا القسم. " الفقرة )د(بموجب 
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سنة، حيث لم تعد كل المعلومات متاحة ويمكن جمعها  21ال 

نت دون طلب  واستخدامها ألغراض ربحية من طرف مشغىلي األنتر

ي النهايةاإلذن إب
 
ولذلك هذه  .تداءا والحصول عىل الموافقة ف

ي 
اإلشعارات غت  موحدة، بل متعددة تعدد المضمون والمبتغ  النر

نت  كات األنتر ونية تريده شر ومختلف المواقع والصفحات اإللكتر

 .الربحية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

نت أو خدمة  " ي أي شخص يقوم بتشغيل موقع ويب موجود عىل اإلنتر
المشغل تعن 

نت ويقوم بجمع أو االحتفاظ بمعلومات شخصية من أو عن مستخدمي أو  عتر اإلنتر

نت ، أو الذي يتم جمع هذه المعلومات أو  زوار هذا الموقع أو الخدمة عتر اإلنتر

خدمات للبيع من خالل هذا الموقع أو االحتفاظ بها نيابة عنه ، أو يقدم منتجات أو 

نت أو الخدمة  نت ، عندما يتم تشغيل هذا الموقع عىل شبكة اإلنتر الخدمة عتر اإلنتر

نت ألغراض تجارية تنطوي عىل التجارة بي   عدة دول أو مع  أو أكتر من  2عتر اإلنتر

ي مقاطعة ك
ي أي إقليم من أقاليم الواليات المتحدة أو ف 

ومبيا، أو ولالدول األجنبية؛ ف 

بي   أي إقليم من هذا القبيل وإقليم آخر من هذا القبيل أو أي والية أو دولة أجنبية؛ 

أو بي   مقاطعة كولومبيا وأي والية أو إقليم أو دولة أجنبية. ال يشمل هذا التعريف 

من قانون لجنة  2أي كيان غت  ربىحي كان سيتم إعفاؤه من التغطية بموجب القسم 

أو االحتفاظ يتم جمع المعلومات الشخصية  .(U.S.C. 45 15) اليةالتجارة الفيدر 

 المشغل عندما" بها نيابة عن

https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/45
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شروط الرقابة على مشغلي األنترنت في مجال خصوصيات  الثالث: الفصل

 سنة 31األطفال دون 

ي هذا البحث
 
توقفنا عند حدود  ومن خالل الدراسات السابقة ف

سنة حسب القانون األمريكي  21المعلومات الخصوصية لألطفال دون 

والمحددة تحديدا عضويا ولكن ليس حرصيا أو ثابتا مادام الفضاء الذي 

 تخدمها ألغراض ربحية جد متطور. يجمعها ويس

ع األمريكي  وط العامة المسموح بها وعىل ذلك األساس حدد المشر الشر

نت لجمع خصوصيات األطفال دون   سنة.  21ال لمشغل األنتر

 ومن خالل هذا الفصل سوف نسلط الضوء عىل المباحث التالية: 

  سنة  21المبحث األول: المعلومات الخصوصية لألطفال دون

 قانون األمريكي حسب ال

  نت وط العامة المسموح بها لمشغل األنتر : الشر ي
المبحث الثان 

 سنة 21ال لجمع خصوصيات األطفال دون 

  المبحث الثالث: آليات واستثناءات التحقق من موافقة

 الوالدين

 

سنة حسب القانون  31المبحث األول: المعلومات الخصوصية لألطفال دون 

 األمريكي

وعىل سبيل المثال ال الحرص حدد القانون األمريكي لحماية خصوصية 

ي تجمع 84سنة  21األطفال دون سن ال
قائمة من بعض المعلومات النر

ي قد تشكل خطرا 
نت وتعد من خصوصيات هذه الفئة ، والنر عتر األنتر

ل أو عنوان 2( االسم األول واسم العائلة؛ )2عىل الطفل وذويه:) ( مت  

ي ذلك اسم الشارع واسم مدينة أو بلدة ؛ )مادي آخر بما 
( معلومات 1ف 
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ي هذا القسم؛ )
 
نت كما هو محدد ف ( شاشة أو اسم 0االتصال عتر اإلنتر

مستخدم حيث يعمل بنفس طريقة عمل معلومات االتصال عتر 

ي هذا القسم ؛ )
 
نت ، كما هو محدد ف ( رقم الضمان 0( رقم هاتف؛ )2اإلنتر

؛ ) يمكن استخدامه للتعرف عىل مستخدم  ( معرف ثابت8االجتماعي

نت. يتضمن  بمرور الوقت وعتر مواقع ويب مختلفة أو خدمات عتر اإلنتر

هذا المعرف الدائم، عىل سبيل المثال ال الحرص، رقم العميل الموجود 

نت ) ي ملف تعريف ارتباط أو عنوان بروتوكول اإلنتر
( أو الرقم IPف 

( صورة 7الجهاز الفريد؛ )التسلسىلي للمعالج أو الجهاز أو معرف 

ي يحتوي فيه هذا الملف عىل صورة 
فوتوغرافية أو فيديو أو ملف صونر

ي الكافية لتحديد 2الطفل أو صوته؛ )
( معلومات تحديد الموقع الجغراف 

( المعلومات المتعلقة 22اسم الشارع واسم المدينة أو البلدة؛ أو )

ي يجمعها المشغل 
نت مبالطفل أو والدي ذلك الطفل النر ن عتر اإلنتر

ي هذا التعريف."
 الطفل وتجمعها مع معرف موضح ف 

ات الهائلة  وبطيعة الحال القائمة غت  محصورة وغت  ثابتة بالنظر للتغت 

، حيث ما لم يكن  ي الفضاء الرقمي
ي تطرأ عىل ثورات التكنولوجيا ف 

النر

خصوصية لهذه الفئة قد يضىح كذلك، أين قد يشكل اإلفصاح عنه 

ي هذا الميدان تتدخل االجتهادات القضائية خطورة لهذ
ه الفئة. وعليه ف 

ي اإلشعار الخاص بمعلومات الخصوصية 
إن ثارت منازعات بي   طرف 

 لهذه الفئة. 

 

المبحث الثاني: الشروط العامة المسموح بها لمشغل األنترنت لجمع 

 سنة 31ال خصوصيات األطفال دون 

ي تهتم بحماية الخصوصيالكثت  من القواني   المقارنة الحديثة ا  
ة لنر

وطا عامة لمن لهم سلطة عىل المواقع أو مختلف  لألطفال تضع شر
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ع األمريكي 
نت وكذلك نص المشر من 85الخدمات الربحية عىل األنتر

 سنة.  21خالل قانون حماية خصوصية األطفال ما دون 

 : ي
 
وط محددة ف  وهذه الشر

يخالف قواعد يعد مخالفا معتديا عىل خصوصية األطفال كل من  2

 القانون األمريكي لحماية الخصوصية لهذه الفئة. 

إلزامية إعداد وتقديم إشعار عام للجمهور إلعالمهم بطبيعة المحتوى  2

 سنة 21الذي سيجمع أو يستخدم خصوصيات األطفال ما دون 

                                                             
ي ألي مشغل لموقع ويب أو خدمة عتر  85

المتطلبات العامة. يكون من غت  القانون 

نت موجهة  فظ جمع أو يحتأو أي مشغل لديه معرفة فعلية بأنه ي لألطفال،اإلنتر

أن يجمع معلومات شخصية من طفل بطريقة تنتهك  طفل،بمعلومات شخصية من 

ي هذا الجزء. بشكل 
ىل يجب ع الجزء،بموجب هذا  عام،اللوائح المنصوص عليها ف 

 المشغل: 

(a ي تجمعها
نت بالمعلومات النر ( تقديم إشعار عىل موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

وممارسات الكشف عن هذه  المعلومات،تخدامها لهذه وكيفية اس األطفال،من 

  المعلومات. 

(b ي يمكن التحقق منها قبل أي جمع أو استخدام
( الحصول عىل موافقة الوالدين النر

 األطفال. و / أو الكشف عن المعلومات الشخصية من 

(c ي تم
( توفت  وسيلة معقولة ألحد الوالدين لمراجعة المعلومات الشخصية النر

 جمعها من الطفل ورفض السماح باستخدامها أو صيانتها مرة أخرى. 

(d ي لعبة أو تقديم جائزة أو أي نشاط آخر عىل الطفل
اط مشاركة الطفل ف  ( عدم اشتر

وري بشكل م  عقول للمشاركةالذي يكشف عن معلومات شخصية أكتر مما هو ض 

ي هذا 
  النشاط. ف 

(e وضع والحفاظ عىل إجراءات معقولة لحماية شية وأمن وسالمة المعلومات )

ي يتم جمعها من األطفال 
 الشخصية النر
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إلزامية إعداد وتقديم إشعار خاص لألولياء أو األوصياء أو المتكفلي    -1

ألطفال إلعالمهم بطبيعة المحتوى الذي يستهدف جمع بهذه الفئة من ا

 واستخدام خصوصيات هذه الفئة. 

إلزامية الحصول عىل موافقة األولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه  -0

 الفئة من األطفال بما قد يمس خصوصيات هذه الفئة. 

 إلزامية إعداد وتقديم آلية تسمح لألولياء أو األوصياء أو المتكفلي    -2

بهذه الفئة من األطفال بالمتابعة الدورية لنشاط هذه المواقع التخاذ ما 

 تراه أنسبا لسالمة أطفالهم. 

إلزامية عدم تحفت   هذه الفئة من األطفال بأي محفز كان بدفعه لمزيد  -0

ي الحاض  أو 
ي قد تشكل خطرا عليهم ف 

من اإلفصاح عن خصوصياتهم النر

 المستقبل. 

األمان القصوى للحفاظ عىل أشار خصوصية  إلزامية وضع قواعد  – 8

 أطفال هذه الفئة

إلزامية التواصل مع السلطات المختصة لحماية هذه الفئة عند  -7

 األطفال. حدوث أي طارئ يهدد خصوصية أو حياة 

 

 المبحث الثالث: آليات واستثناءات التحقق من موافقة الوالدين

ع األمريكي جملة من  نظرا لكون
ونية، وضع المشر آلية اإلشعار إلكتر

وط للتحقق من موافقة األولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه  الشر

الفئة من األطفال كقاعدة عامة، واستثن  منها بعض الوضعيات 

ي ال تتطلب اإلشعار، وعليه ومن خالل هذا المبحث الذي 
القانونية النر

سلط سوف ن ءات التحقق من موافقة الوالدينآليات واستثنا يتناول 

 :  الضوء عىل المطلبي   التاليي  

 المطلب األول: آليات التحقق من موافقة الوالدين 
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  : ي
الواردة عىل الموافقة المسبقة  االستثناءاتالمطلب الثان 

 .سنة 21ألولياء األطفال دون 

 المطلب األول: آليات التحقق من موافقة الوالدين

ع األمريكي من خالل قانون حماية خصوصية الطفل دون قد وضع  
المشر

سنة آليات للتحقق من موافقة الوىلي أو الوىصي أو المتكفل بمن هو  21

، وهذه اآلليات ليست حرصية كذلك، بل هي عىل  86سنة 21دون ال 
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ع األمريكي من خالل قانون حماية خصوصية الطفل دون 
سنة  21قد وضع المشر

 سنة:  21ال  هو دونآليات للتحقق من موافقة الوىلي أو الوىصي أو المتكفل بمن 

تقديم نموذج موافقة يتم توقيعه من قبل الوالد وإعادته إىل المشغل عن  )أوال( 

يد العادي أو الفاكس أو المسح  ؛طريق التر ي
ون    اإللكتر

تمان أو باستخدام بطاقة ائ نقدية،فيما يتعلق بمعاملة  الوالدين،مطالبة أحد  )ثانيا(

نت يوفر إشعارا بكل  لة معاملة منفصبطاقة خصم أو أي نظام دفع آخر عتر اإلنتر

؛لصاحب الحساب    األساسي

ي يعمل به موظفون مدربون؛  )ثالثا(
 وجود أحد الوالدين يتصل برقم هاتف مجان 

  يديو؛الفوجود أحد الوالدين عىل اتصال بالموظفي   المدربي   عتر مؤتمر  )رابعا(

التحقق من هوية أحد الوالدين عن طريق التحقق من شكل من أشكال  )خامسا(

ف حيث يتم حذ المعلومات،الصادرة عن الحكومة مقابل قواعد بيانات هذه  الهوية

 أو  التحقق؛هوية الوالد من قبل المشغل من سجالته فور اكتمال هذا 

ي  )سادسا(
يطة أن المشغل الذي ال "يكشف" )كما هو محدد ف  ( 122.2رة الفقشر

ن  ي مقتر
ون  عن المعلومات الشخصية لألطفال، يجوز له استخدام بريد إلكتر

بخطوات إضافية لتقديم تأكيدات بأن الشخص الذي يقدم الموافقة هو الوالد. 

ي تأكيدي إىل الوالد بعد استالم 
ون  وتشمل هذه الخطوات اإلضافية: إرسال بريد إلكتر

هاتف من الوالد وتأكيد موافقة  الموافقة، أو الحصول عىل عنوان بريدي أو رقم

الوالد عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية. يجب عىل المشغل الذي يستخدم هذه 

يد  الطريقة تقديم إشعار بأنه يمكن للوالد إلغاء أي موافقة تم منحها استجابة للتر

ي السابق. 
ون   اإللكتر
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ي من خالل مختلف   المثال،سبيل 
ون  ، التواصل اإللكتر ي

كالتواصل الهاتف 

وني ة األخرى البطاقات اإللكتر ة المتاحة ومختلف التواصالت المباشر

وط  نت كمأل استمارات الموافقة أو التصديق عىل مختلف الشر باألنتر

نت.  والمحتوى الوارد بمختلف اإلشعارات واإلعالنات عىل مستوى األنتر

ويمكن لسلطة الضبط أن تفرض أي آلية كمالذ آمن بي   المشغل لهذه 

امج الربحية و   21بي   من لهم سلطة عىل فئة األطفال دون المواقع أو التر

 سنة. 

المطلب الثاني: االستثناءات الواردة على الموافقة المسبقة ألولياء األطفال 

 سنة 31دون 

ي القانون األمريكي لحماية الخصوصية إن        
القاعدة العامة المعتمدة ف 

هي منع المشغل ألي موقع أو برنامج ربىحي عىل  2227الصادر سنة 

نت أن يجمع معلومات أو يستخدمها عن فئة األطفال ما دون ا ل األنتر

سنة دون الحصول عىل الموافقة من أولياء أو أوصياء أو المتكفلي    21

بهذه الفئة، وهذه الموافقة ليست شفاهية وال شكلية بل هي مكتوبة 

وط سبق عرضها.   وبشر

ع األمريكي قد أورد عىل هذه القاعدة جملة من
 87اتاالستثناء ولكن المشر

ي منازعة 
ي يمكن أن يستغلها أي طرف ف 

تفاديا للثغرات القانونية النر

                                                             

نت( عندما يكون الغرض الوحيد من جمع االسم أو معلومات االت2)87   صال عتر اإلنتر

قرة الفللوالد أو الطفل هو تقديم إشعار والحصول عىل موافقة الوالدين بموجب 

ة زمنية  (.2)ج( ) 122.0 وإذا لم يحصل المشغل عىل موافقة الوالدين بعد فتر

تاري    خ جمع المعلومات، يجب عىل المشغل حذف هذه المعلومات من معقولة من 

 سجالته؛ 

نت الخاصة بأحد 2) ( عندما يكون الغرض من جمع معلومات االتصال عتر اإلنتر

ي موقع ويب أو خدمة عتر 
الوالدين هو تقديم إشعار طوعي إىل مشاركة الطفل ف 

نت ال تجمع أو تستخدم أو تكشف عن المعلومات الش خصية لألطفال أو اإلنتر

ي مثل هذه الحاالت، ال يجوز استخدام معلومات االتصال الخاصة 
تحديثها الحقا. ف 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(1)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(1)
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ي مثل هذه الحاالت، يجب 
نت أو الكشف عنها ألي غرض آخر. وف  بالوالد عتر اإلنتر

ي 
عىل المشغل أن يبذل جهودا معقولة، مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة، لضمان تلفر

كة األم إشعارا  ي  الشر
 ; (2)ج()0.122الفقرة عىل النحو المبي   ف 

نت من الطفل 1) ( عندما يكون الغرض الوحيد من جمع معلومات االتصال عتر اإلنتر

ة عىل أساس لمرة واحدة عىل طلب محدد من  وحيث ال يتم  فل،الطهو الرد مباشر

ف ال يتم الكش آخر،استخدام هذه المعلومات إلعادة االتصال بالطفل أو ألي غرض 

عنها ، ويتم حذفها من قبل المشغل من سجالته عىل الفور بعد االستجابة لطلب 

 الطفل ؛ 

نت للطفل وأحد 0) ( عندما يكون الغرض من جمع معلومات االتصال عتر اإلنتر

ة أكتر من مرة عىل طلب الطفل الوالدين هو الرد مب وحيث ال يتم  المحدد،اشر

يتم الكشف عنها أو دمجها مع أي  آخر،استخدام هذه المعلومات ألي غرض 

ي مثل هذه الحاالت، يجب عىل المشغل 
معلومات أخرى تم جمعها من الطفل. وف 

ي الوالد إ
عارا شأن يبذل جهودا معقولة، مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة، لضمان تلفر

ي 
. ولن يعتتر المشغل قد بذل جهودا (1)ج()0.122الفقرة عىل النحو المبي   ف 

ي حالة تعذر تسليم اإلشعار الموجه إىل 
ي أحد الوالدين إشعارا ف 

معقولة لضمان تلفر

 الوالد؛ 

ا يكون الغرض من جمع اسم الطفل وأحد الوالدين ومعلومات االتصال ( عندم2)

نت هو حماية سالمة  وحيث ال يتم استخدام هذه المعلومات أو  الطفل،عتر اإلنتر

ي مثل هذه الحاالت، يجب 
الكشف عنها ألي غرض ال عالقة له بسالمة الطفل. وف 

ويد أحد عىل المشغل أن يبذل جهودا معقولة، مع مراعاة التكنولوجي  ا المتاحة، لتر 

ي 
 ; (0)ج()0.122الفقرة الوالدين بإشعار عىل النحو المبي   ف 

نت هو: 0)  ( عندما يكون الغرض من جمع اسم الطفل ومعلومات االتصال عتر اإلنتر

 نت؛ حماية أمن أو سالم نت أو الخدمة عتر اإلنتر  ة موقعها عىل شبكة اإلنتر

  اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد المسؤولية؛ 

  االستجابة لْلجراءات القضائية؛ أو 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(2)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(4)
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ي قضائيا، وبالتاىلي من خالل هذه االستثناءات 
كن للمشغل يمالطرف الثان 

نت الربىحي  اماتالتنصل من لموقع األنتر  السابقة حي   جمعه االلتر 

 للمعلومات حول هذه الفئة من األطفال مثل: 

 ع هو تقديم إشعار لمن لهم سلطة عىل هذه الغرض من الجم

 الفئة من األطفال 

  أو أسئلة  استفساراتالغرض من الجمع هو الرد األوىلي عىل

 األطفال  

  الغرض من الجمع هو لطلب الحصول عىل موافقة من لهم

 سلطة عىل هذه الفئة من األطفال 

  االستجابة لطلبات أو أوامر قضائية  الغرض من الجمع هو

 حدودا من الشية. تتطلب 

                                                             

  إىل الحد الذي تسمح به أحكام القانون األخرى، تقديم معلومات إىل وكاالت

إنفاذ القانون أو إلجراء تحقيق بشأن مسألة تتعلق بالسالمة العامة؛ وحيث 

 ال يتم استخدام هذه المعلومات ألي غرض آخر؛ 

( عندما يقوم المشغل بجمع معرف ثابت وليس أي معلومات شخصية أخرى 8)

ويتم استخدام هذا المعرف لغرض وحيد هو توفت  الدعم للعمليات الداخلية لموقع 

ام بتقديم  ي هذه الحالة، لن يكون هناك أيضا أي التر 
نت. وف  الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

 ؛ أو 0.122الفقرة إشعار بموجب 

( من تعريف موقع الويب أو الخدمة عتر 2( عندما يقوم مشغل مشمول بالفقرة )7)

ي 
نت الموجهة إىل األطفال ف  ابت وليس أي بجمع معرف ث 122.2الفقرة اإلنتر

ي مع المشغل ويشت   معلومات شخصية أخرى من مستخدم يتفاعل بشكل إيجانر

ي هذه 
تسجيله السابق لدى ذلك المشغل إىل أن هذا المستخدم ليس طفال. وف 

ام بتقديم إشعار بموجب   .0.122الفقرة الحالة، لن يكون هناك أيضا أي التر 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.2
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4
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  إضفاء مزيد من الحماية عىل مستخدمي  الغرض من الجمع هو

الموقع من هذه الفئة من األطفال، حنر ال يقعون ضحية 

نت.   لمجرمي األنتر

 متطلبات احتياطات األمن. من  الغرض من الجمع هو 
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فئة أنواع حق رقابة المعلومات الخصوصية المقدمة من الرابع: الفصل 

 سنة 31األطفال األقل من 

ع األمريكي عىل حماية خصوصية فئة األطفال       
وحرصا من المشر

ي  21ما دون سن ال
ي العالقة النر

 
، كان دائم السند للطرف الضعيف ف

نت وبي   هذه  نامج الربىحي عىل األنتر تربط بي   مشغل الموقع أو التر

يحة من األطفال  ، وهذا الحرص نرى فيه بعض من الحزم حي    88الشر

يعطي لمن لهم سلطة عىل هذه الفئة حق تتبع ومراجعة المعلومات 

الخصوصية المقدمة من فئة األطفال المسؤولي   عن حمايتهم 

ي صاحب 
ام للطرف الثان  بالدرجة األوىل، وهذا الحق يتحول إىل التر 

، حيث يمك ي الربىحي
ون  نامج أو الموقع اإللكتر يدعي  ن لهذا األخت  أنالتر

ي اإلشعار الذي يوافق عليه اآلباء واألوصياء والمتكفلي   
ببنود ظاهرية ف 

بهذه الفئة ويحجب نوايا معينة، أين قد يغت  من طبيعة عمله فيما 

                                                             

بناء عىل طلب أحد الوالدين الذي قدم طفله معلومات شخصية إىل موقع 88 

نت، يتعي   عىل مشغل موقع الويب هذا أو الخدمة عتر  ويب أو خدمة عتر اإلنتر

 : نت أن يوفر لذلك الوالد ما يىلي  اإلنتر

ي يجمع2)
ها ( وصف ألنواع أو فئات محددة من المعلومات الشخصية النر

يد  المشغل من األطفال، مثل االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان التر

ي والهوايات واألنشطة الالمنهجية؛ 
ون   اإللكتر

ي أي وقت لرفض السماح للمشغل بمزيد من االستخدام أو جمع 2)
( الفرصة ف 

ي المستقبل من ذلك الطفل، وتوجيه 
نت ف  المعلومات الشخصية عتر اإلنتر

 لومات الشخصية للطفل؛ و المشغل لحذف المع

( بغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام القانون، وسيلة لمراجعة أي 1)

ي يستخدمها 
معلومات شخصية يتم جمعها من الطفل. ويجب عىل الوسائل النر

 المشغل لتنفيذ هذا الحكم: 

  التأكد من أن مقدم الطلب هو والد ذلك الطفل، مع مراعاة

 التكنولوجيا المتاحة؛ و 

  ر له عىل الوالدين. ال   تكون عبئا ال متر
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ي 
 
يخص اهداف جمع المعلومات الخصوصية واستخدامها ف

 المستقبل. 

ع به يقة ذه الطر وعليه القانون األمريكي لحماية الخصوصية قد شر

0 : ي تتمثل فيما يىلي
 أنواع من الرقابة اآلنية والبعدية، والنر

 المبحث األول: رقابة الجمهور 

 رقابة اإلعالم : ي
 المبحث الثان 

    المبحث الثالث: رقابة األولياء واألوصياء والمتكفلي

 سنة 21باألطفال ما دون 

 المبحث الرابع: رقابة سلطة الضبط 

 

 هورالمبحث األول: رقابة الجم

امج الربحية عىل  ي يتواصل مع المواقع  أو التر
تعد رقابة الجمهور النر

ي يجمع أصحابها معلومات حول األطفال وخصوصا فئة 
نت النر األنتر

سنة رقابة آنية وبعدية ومستمرة، حيث أعداد هذا األخت    21األقل من 

ة وزمن التواصل مع هذه المواقع مختلف من فرد آلخر  وية وزا، كبت 

وتحليل كل فرد تختلف من فرد آلخر كذلك، وهذا ما قد يدفع نظر 

لم يالحظها بقية الجمهور واألولياء 89 ما بالبعض إىل إدراك خطورة

واألوصياء والمتكفلي   بهذه الفئة من األطفال، وبعد هذا اإلدراك قد 

يتفاعل هؤالء بطلب حجب بعضها أو طلب توقيفها أو تحذيرها من 

ء  لخصوصية هذه الفئة من األطفال.  مغبة االستعمال السي

                                                             

ي علم االجتماع وعلم النفس.  89 
 وخصوصا فئة العلماء والمختصي   ف 
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ي مثل هذه المواضيع متوقف عىل 
 
وإن قوة وفاعلية تدخل الجمهور ف

، وهذا ما  ي
ه من طرف منظمات المجتمع المدن  مدى تنظيمه وتأطت 

ي تشكل جماعة ضاغطة عىل 
ي الكثت  من الدول الغربية، والنر

 
نالحظه ف

يعية باعتبارها لسان الجمهور المعتر  ف رغباته،  عن مختلالسلطة التشر

ي لها سلطة 
كما تشكل جماعة ضاغطة عىل سلطات الضبط النر

امج منر أخل  التوقيف أو الحجب أو الحل لمثل هذه المواقع أو التر

أصحابها بالمحتوى المعلن عنه، ومنر استهدف جمعهم للمعلومات 

سنة خطورة عىل هذه الفئة  21عن خصوصيات األطفال األقل من 

 الجمع أو االستخدام. سواء عىل مستوى 

 

 المبحث الثاني: رقابة اإلعالم

ي الدول 
ي الغالب السلطة الرابعة ف 

، وعىل حسب 90إن اإلعالم يعد ف 

ي السلطات، إذ قد يدفع اإلعالم 
النشاط الدؤوب لهذا األخت  تتعامل بافر

ي موضوع بحثنا هذا السلطات النيابية القضائية إىل تحريك دعاوى 
ف 

الطبيعية والمعنوية المنتهكة لخصوصية عمومية ضد األشخاص 

امج ومختلف  21األطفال األقل من  سنة من خالل المواقع والتر

الخدمات الربحية. كما قد يرشد المسؤولي   عن حماية هذه الفئة من 

األطفال إىل رفع دعاوى مدنية من باب التعويض عن أي انتهاك 

 لخصوصيات هذه الفئة. 

يعية والتنظيمية كما أن اإلعالم بوجه عام يؤث ر عىل السلطات التشر

اللتان تتدخالن لحماية المجتمع وتنظيم مختلف العالقات بي   

                                                             

يعية، السلطة  90  : السلطة التشر ي
ي الدول الديمقراطية تتمثل ف 

السلطات الثالث ف 

ي    ع   التنفيذية، السلطة القضائية، أما السلطة التنظيمية فتدرج تحت مظلة التشر

ي    ع  . كونها تشر  فرعي
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األشخاص، وعىل وجه الخصوص تلك العالقات الفوضوية أو الموازية 

يعية  للعالقات القانونية، وهذا التأثت  كبت  عىل اعتبار أن السلطة التشر

ي  لهم ومختلف أوضاعهمتضم نوابا من الشعب للتعبت  عن لسان حا
 
ف

ي تفست  قواعد قانونية بها 
 
جم ف مختلف المجاالت، وهذا التعبت  قد يتر

ي الغرض الذلم تعد ثغرات قانونية، أو تعديل قواني   سابقة 
ي من تف 

أجله صدرت، أو بالغالب إنشاء قواني   جديدة لتنظيم سلوك 

ي مجال خصوصيات األطفال. 
 األشخاص ف 

ي 
يعات الدولية، والنر ي التأثت  عىل التشر

ولْلعالم كذلك صدى كبت  ف 

يعات الداخلية للدول،  ي التأثت  عىل التشر
تساهم حي   صدورها ف 

ها ما  ة وتحمل دساتت  ي تصدق عىل هذه األخت 
وخصوصا الدول النر

يعات الدولية المصدق عليها أعىل درجة من  مضمونه أن التشر

يعات الداخلية للدول ة فيما عدا الدستور كأسم قانون للدولة التشر

ُيعىل عىل القواني   الداخلية والدولية وال ُيعىل عليه. وتعد خصوصيات 

ي 
ي    ع الدوىلي من خالل  اهتماألطفال من الحقوق النر

وي  هتم بها التشر

 تفرعاتها.  وبعضهيئة األمم المتحدة 

 

 سنة 31ون األطفال ما دعلى المبحث الثالث: رقابة األولياء واألوصياء 

سنة هي  21إن رقابة األولياء واألوصياء والمتكفلي   باألطفال ما دون 

رقابة آنية من خالل الموافقة عىل مختلف اإلشعارات الصادرة من 

ة  نت، وهذه األخت  مشغىلي المواقع الخدماتية الربحية عىل األنتر

تختلف من إشعار آلخر كما سبق اإلشارة إىل ذلك من خالل ما سنه 

 ع األمريكي لحماية خصوصية هذه الفئة. المشر 

ع لمن لهم سلطة عىل حماية هذه الفئة  األمريكي  كما سن ذات المشر

من األطفال حق الرقابة البعدية الذي يحمل حق التواصل مع مشغىلي 
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هذه المواقع المستهدفة لخصوصية األطفال، وحق إلزامهم بالتجاوب 

 معهم. 

 المبحث الرابع: رقابة سلطة الضبط

ي الدولة تعد آلية قانونية خاصة شبه قضائية       
 
إن سلطات الضبط ف

ي هذه الحالة توجيه 
ي التنفيذ والقضاء، أين يمكنها ف 

مستقلة عن سلطنر

 لقواعد القانون األمريكي 
اإلنذارات والمخالفات لألشخاص المخالفي  

سنة، كما بإمكانها غلق هذه  21لحماية خصوصية األطفال األقل من 

ي صلب هذا القانون هي الموا
نت. وهذه السلطة ف  قع الربحية عىل األنتر

 لجنة التجارة الفدرالية األمريكية. 

لألشخاص ويمكن لهذه السلطة أن توقع جملة من العقوبات عىل 

 لقواعد القانون األمريكي لحماية خصوصية األطفال األقل من 
المخالفي  

ي تمتد من اإلعذار سنة 21
غرامة إىل توقيف ومن الإىل اإلنذار، ، والنر

ي 
 للمواقع الرقمية المملوكة لهؤالء. النشاط أو الحل النهان 
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 :لثالباب الثا

ي الطفل 
نت عىل حقر مخاطر األنتر

 للخصوصية والنسيان
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 : مخاطر األنترنت على حقي الطفل للخصوصية والنسيانلثالباب الثا

ي النفس وعند 
 
كه اللسان ف إن هللا تعاىل بي   لعباده األثر البالغ الذي يتر

ي مختلف العالقات اإلنسانية، فأبسط 
 
يده الاالغت  وف شيطان نحراف ست  

ي تفريق القلوب وتشتيت العالقات و تفكيك األش ومختلف 
 
حدة ف

ي اآلية  تعاىلهللا قال الروابط االجتماعية، إذ 
 
 من صورة اإلشاء 21ف

ُهْم  ﴿
ا
ْين  با

ُ
 اغ
ت ْ  يا
ا
ان

ا
ْيط

َّ
 الش

َّ
ُن ِإن ْحسا

َ
ا أ ي ِهي ِ

نر
ه
وا ال

ُ
ول
ُ
ق اِدي يا ْل ِلِعبا

ُ
ق  ﴾  وا

ي ذات المقام 
قال عمر بن الخطاب: ال تظن بكلمة خرجت من أخيك وف 

 .
ً
ي الخت  محمال

ا، وأنت تجد لها ف  ً  المؤمن إال خت 

امباحط كما بي   هللا تعاىل لخلقه أن أطيب العالقات ال يبدأ فق أشار  تر

، بل أكتر من ذلك من خالل حسن الضن بما يصدر  خصوصيات الغت 

ي قال هللا منهم، إذ 
ِذينا  من سورة الحجرات ﴿ 22اآلية  تعاىل ف 

ه
ا ال ها يس

َ
ا أ يا

ْب 
ا
ت
ْ
غ  يا

ا
َل ُسوا وا سَّ جا

ا
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ْ
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ُ
ك
ُ
ْعض

ِحيٌم  اٌب را وَّ
ا
ا ت
ه
 اَّلل

َّ
 ﴾  ِإن

ي هريرة قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: ))إياكم والظن؛  وعن أنر

ُسوا، وال  ُسوا، وال تنافسوا، وال فإن الظن أكذُب الحديث، وال تجسَّ تحسَّ

خِطب  ا، وال يا
ً
تحاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوان

ك((  الرجل عىل خطبة أخيه حنر ينكح أو يتر

ي اإلسالم وحنر 
ي الجاهلية األوىلف 

 ،91اصةخكان للخصوصية قدسية   ف 

ي إال جا العرب: حيث يقول داهية من دهاة 
ي حيانر

ي ف 
ة، أين  ري"ما غلبتن 

                                                             

ي الغالب ال توجد عقوبة مخصصة 91 
، بل هناك عقوبات النتهاكف   خصوصية الغت 

ر الحاصل  ، القضائية لل واالجتهاداتتعزيرية تختلف شدتها باختالف الرص  ي
قاىص 

ر كالتوبيخ، الغرامة وقد تصل إىل الحبس  وعليه قد تكون درجاتها بما يمكن جتر الرص 
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كانت تحمل طبقا مغط، وسألتها ماذا يوجد تحت الطبق، فقالت 

 غطيناه إذا." ما الجارية: ولِ 

فلو تخيلنا بعض المشاهد االجتماعية وبعض الوقائع ثم علقنا عليها 

ة القانون ها اختالفبأبسط الكلمات من حيث  من جهة، ومن حيث نرص 

 لهذه الوقائع مثل: 

 ذة البيت. تصنت الغرباء من خالل ناف 

 قون البرص من فوق أسطح منازلهم لمنازل أخرى  غرباء يستر

  ي البيوت مناظت  غرباء يستعملون
 لمشاهدة بعض المشاهد ف 

  بعض الجواسيس يضعون أجهزة تصنت عىل الهواتف السلكية

ي نقاط أخرى كذلك. 
 للبيت وف 

  ي الصغر لرصد
ات متناهية ف  بعض الجواسيس ينصبون كامت 

ي البيتالكثت  من الحركا
 .ت ف 

  بعض المجرمي   يقفزون من جدر البيت الخارجية ويدخلون

  .للبيت خلسة

  .سارق شق ألبوم صور العائلة 

  ي كل استضافة له ينقل أشار العائلة وطريقة
ضيف غت  كريم ف 

ي بعض 
، وأحيانا يزور البيت دون استضافته وف  العيش إىل الغت 

 األحيان ال يستأذن حي   الدخول إىل البيت. 

  ي نزورها، وينقل جدول
طي يحدد أغلب األماكن النر

محقق شر

 .  زياراتنا للغت 

  ،ي العالقات المتشنجة بي   الوالدين
طي يحشر ذاته ف 

محقق شر

 وبي   اإلخوة أحيانا. 

  ي البيت عن
طي يستفش ويستجوب األطفال ف 

محقق شر

ي البيت. 
 حياتهم وحنر نمطية العيش ف 
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  ر بهم، مجرم يربط عالقة مع األطفال بالبيت إللحاق الرص 

 والذي قد يصل حد القتل. 

ل، وجلها أحداث قد تؤديال جل  وقائع تشت  إىل انتهاك حرمة المت  

إىل التشاجر من العراك البسيط إىل جريمة القتل، وكلها وقائع  اجتماعيا 

ينىه عنها الدين ويشدد فيها عىل مرتكبيها، وكذلك بالقانون قواعد عن 

ي الوقائع تشت  إىل جريمة الشقة وإىللحرمة المت    انتهاكعقوبات 
 ، وبافر

ي 
جرائم ضد األطفال، وكذلك إىل وضعيات غت  أخالقية لتدخل الغت  ف 

متعض منها األش فحسب، بل نىه 
ُ
ي ال ت

الحياة األشية الخصوصية، والنر

يعات المقارنة نصوصا لمحاربتها.   عنها الدين، وسنت الكثت  من التشر

ي التعدي عىل أشار الخصوصية، إذ وكل ذلك بسبب بسيط، مت
مثل ف 

هناك حدود فاصلة بي   الحياة الخاصة والحياة العامة، ولكن مع وجود 

كات الرقمية العمالقة مثل مايكروسوفت، غوغل، آبل،  نت والشر األنتر

ي أغلب  أمازون،
فايسبوك...إلخ تحطمت هذه الحدود، ولم تعد ف 

وأخرى خاصة، فكل ما هو البيوت والعالقات االجتماعية حياة عامة 

خصوىصي أصبح عام ومتاح للجمهور، بفعل من؟ بفعل أفراد البيوت 

ي نشر صورهم وأبنائهم وحياتهم األشية 
ذاتهم، حي   تسابقوا ف 

وعالقاتهم الشخصية الشية عن طريق العديد من التطبيقات ووسائل 

تيك سناب شات، اليف، فايسبوك،  مثل: التواصل االجتماعي 

ونية خ...إلكتو  ، وأحيانا يدخل المجرم الرقمي باسم األلعاب اإللكتر

 ليغتال فلذات أكبادنا. 

لبيوت أشار وال كتر امن الجميع أو األغلبية ما عادت أل  وبتواطؤ 

خصوصيات، واألده واألمر دخول األطفال ذات المضمار بال رقابة أو 

اف، وأحيانا حنر خصوصية هذه الفئة تنتهك من طرف أقرب ال اس نإشر

ي خضم معركة الخصوصية يقود رواد 
إليهم، وهم األولياء واإلخوة. وف 

نت ثورة عظيمة عىل الخصوصية ألغراض خاصة  كات األنتر علقة متشر
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ف والكرامة  احربباأل ولو عىل حساب أبسط حقوق اإلنسان كحق الشر

 وحق الحفاظ عىل أشار الخصوصية. 

نت عىل وطبيعة البحث تفرض علينا أن نتعرض لمخاطر األ  نتر

ي حماية هذه 
 
يعات الوطنية ف خصوصية األطفال ودور بعض التشر

 ولسنسلط الضوء من خالل هذا الباب عىل الفصالخصوصية، أين 

 التالية: 

 عىل االستمالةألطفال الرقمية لخصوصية المخاطر : الفصل األول 

 الجنسي  واالستغالل

  ي
و ألطفال عىل الرقمية لخصوصية المخاطر : الفصل الثان  ي    ج التر

 إليذاء الذات

 ل وسائألطفال عىل الرقمية لخصوصية المخاطر : الفصل الثالث

 التواصل االجتماعية 

 ات الرقمية لخصوصية المخاطر : الفصل الرابع ألطفال عىل التغت 

 الفكرية
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 على االستمالةألطفال الرقمية لخصوصية المخاطر  الفصل األول:

 الجنسي  واالستغالل

ي  دافوس )سويشا( 
 
ي كلمة  -ف

 
بول يورغن شتوك ف قال األمي   العام لْلنتر

ي إطار فريق نقاش 
 
ي دافوس ف

 
ألقاها أمام المنتدى االقتصادي العالمي ف

ي حاالت االعتداء  يالسيبت  تناول مسألة األمن 
 
" إن التصاعد الهائل ف

نت بسبب جائحة كوف -ديعىل األطفال واستغاللهم الجنسيي   عتر اإلنتر

كات القطاع الخاص  22 مستمر بال هوادة، وإن المعلومات الواردة من شر

والخطوط الساخنة المتاحة للعموم وتلك المتبادلة بي   أجهزة إنفاذ 

ي عدد صور االعتداء عىل األطفال عتر 
القانون أظهرت ارتفاعا مستمرا ف 

ا إىل أن عام  نت، مشت  صورة ..إن كل .هو األسوأ عىل اإلطالق 2222اإلنتر

ي 
وكل لقطة فيديو دليل عىل جريمة مروعة ضحيتها شخص حقيفر

ستمتد معاناته مدى الحياة، وإن حجم الصور الهائل، وحده، قد بدأ 

ي العالم. وما لم يفعل القطاعان العام 
يشكل كابوسا ألجهزة إنفاذ القانون ف 

والخاص المزيد لتوحيد جهودهما، ما سنشهده حرصا هو ازدياد حدة 

ي هذه الحاالتهذا اال 
 92" تجاه التصاعدي والمقلق ف 

الجنسية أو استمالة الطفل ألغراض جنسية  االستمالةمصطلح ويعد  

يعات الدولية مثل  جلس م اتفاقيةحديث جدا وقد نجده ببعض التشر

أوربا بشأن حماية األطفال من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي 

:  2228لسنة  د قيام شخص راش " ، أين تم تعريف هذا المصطلح كما يىلي

وبواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعرض االلتقاء بطفل بعينه 

ي مواد إباحية وإتباع ه
ا ذاو ممارسة نشاط جنسي مع طفل او استغالله ف 

العرض بأفعال مادية أدت اىل هذا للقاء (( ومصطلح االستمالة مصطلح 

                                                             

 92 https://www.interpol.int/ar/1/1/2022/24 
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اد فسإتشب اىل االتفاقية من الفقه الدوىلي وهو جديد مثله مثل 

 "93 الطفل

وإن إلفشاء أشار خصوصية األطفال خطر كبت  عىل االستغالل    

ي الحياة، وهنا
 
اءة أوىل خطواتها ف ي تخطوا بتر

 كالجنسي لهذه الفئة النر

ي أشارت إىل العديد من المقاالت والدراسات العلم
ذه ه استفحالية النر

، وهذا  ات الماليي   ات اآلالف إىل عشر الظاهرة لتنتقل من ضحايا بعشر

، وهو طبيب نفسي لألطفال والمراهقي   94جاك توربانل أظهره مقالما 

                                                             
تعريف االستغالل الجنسي لألطفال وفقا التفاقية مجلس أوربا بشأن  محمد ثامر،93

 2228حماية األطفال من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي لسنة 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=487976 

94Jack Turban, the-coronavirus-pandemic-puts-children-at-risk-of-online-

sexual-exploitation, https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/features/the-

coronavirus-pandemic-puts-children-at-risk-of-online-sexual-exploitation 

Jack Turban is a child and adolescent psychiatry at the Stanford University School of 

Medicine, where he researches the mental health of transgender youth. His writing has 

appeared in the New York Times, the Washington Post, the Los Angeles Times, and 

more. Follow him on Twitter@jack_turban 

نت. فقد"  ت صحيفة نشر  ال يدرك الكثت  من اآلباء مخاطر االعتداء الجنسي عتر اإلنتر

ي كانت  ، مؤخًراNew York Times« نيويورك تايمز»
عن قضية إحدى األمهات النر

ي 
ك ابنها يلعب لعبنر   Fortnite «فورتنايت»، وMineCraft «تماين كراف»تتر

ً
بدَل

ا 
ً
ي Grand Theft Auto «توجراند ثيفت أو »من اللعبة األكتر عنف

، ثم اكتشفت ف 

ي محادثات ابنها 
ي وجود أحد األطفال، ف 

وقت الحق مقطعا فيديو لممارسة البهيمية ف 

نت مع العبي   آخرين.  ي عام  عىل اإلنتر
ايد. ف  تشيع مثل هذه األخبار عىل نحٍو متر 

كات التكنولوجيا باكتشافها أكتر من  2227 اد مليون واقعة تتضمن مو  02أفادت شر

ي منصاتها. ويدخل مستغلو األطفال إىل غرف الدردشة 
اعتداء جنسي عىل األطفال ف 

رّص، ويبدأون محادثات بريئة. 
ُ
وجلسات ألعاب الفيديو، وغالًبا ما يتظاهرون بأنهم ق

 عىل األطفال كي يرسلوا إليهم بصور أو 
وتتطور تلك االتصاالت إىل ضغط البالغي  

ي بعض
ا  فيديوهات جنسية فاضحة )ف 

ً
األحيان بواسطة الرشاوى المالية، وأحيان

ا يستخدم 
ً
أخرى بواسطة استغالل نقاط الضعف حول ثقتهم بأنفسهم(. والحق

 المستغلون تلك 
ً
از من أجل إجبار ضحاياهم عىل إرسال المزيد  الصور وسيلة لالبتر 
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ي كلية الطب بجامعة 
 
ي الصحة العقلية  ستانفورد،ف

 
حيث يبحث ف

وحيث ال يحذر هذا الطبيب من خالل هذا تحولي   جنسًيا. للشباب الم

نت إفشاء أشار خصوصية األطفال  المقال مقدمات مخاطر  عتر األنتر

ز تعاظم عىل االستغالل الجنسي  ي  ةالخطور ، بل يتر
قد تصل  بالنهاية والنر

ي ذات المنوال الخطأ خوفا من نظرة المجتمع واألولياء أو  االستمرار إىل 
ف 

 .95و المتكفلي   بهم األوصياء أ

ل هذا الفصل من خال وبناءا عىل ما سبق ذكره، سوف نسلط الضوء عىل

 المباحث التالية: 

 ونية لألطفال  المبحث األول: أهم خطوات االستمالة اإللكتر

                                                             

. وقد يهددون  من المحتوى الجنسي الفاضح والحفاظ عىل شية االستغالل الجنسي

ايد."بإر   سال الصور إىل آباء األطفال إذا لم يمدوهم بالصور عىل نحٍو مستمر ومتر 

 المرجع نفسه95 

ي مجال الصحة النفسية، غالًبا ما نرى هذه الحاالت بعد فوات 
"وبوصفنا أخصائيي   ف 

ي أزمة 
ي غرف الطوارئ ممن كانوا ف 

ا من األطفال ف 
ًّ
ا جد ً ا كثت 

ً
األوان. فقد قابلت عدد

. وظهرت عىل البعض أعراض أو حاولوا اال  ضهم لالستغالل الجنسي نتحار بسبب تعرس

ي الثقة 
ي حي   عان  آخرون من صعوبات مزمنة ف 

اضطراب كرب ما بعد الصدمة، ف 

وبسبب الخجل المرتبط بالجنس، والذي ينفذ منه المستغلون  باآلخرين والحميمية. 

يهم التصاالت مع مستغلإىل ضحاياهم، غالًبا ما يحافظ األطفال عىل أن تظل تلك ا

 حنر تخرج األمور عن السيطرة. 
ً
ي مجتمع غالًبا ما ُينظر فيه إىل  شية

نحن نعيش ف 

ي الحديث عنه مع آبائهم. 
ا أو مخزًيا. فاألطفال ال يرغبون ف 

ً
ا سيئ

ً
الجنس باعتباره شيئ

وإذا ما حصل المعتدي عىل صور جنسية للطفل، فمن المحتمل أن يشعر الضحية 

يان هذه المادة. وقد يكون هذا الشعور بالخوف من الخزي  بالخوف من أن أبويه ست 

 
ً
 أمام اإلبالغ عن هذا االستغالل. وال يدرك األطفال عادة

ً
الجنسي مدمًرا، ويمثل عقبة

ي مثل هذه المواقف. وحنر وإن أدركوا ذلك، فسيخشون من أن 
أنهم هم الضحايا ف 

، ومن ث يكون لآلخرين رأي مختلف أو سن   عنهم بسبب ي فعل جنسي
م تورطهم ف 

مون الصمت."  يلتر 
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 نت : اآلثار السلبية الستمالة األطفال عتر األنتر ي
 المبحث الثان 

  ي مع
يطان  ي    ع التر تمالة ظاهرة االسالمبحث الثالث: تعامل التشر

ونية لألطفال  اإللكتر

  ي بريطانيا من أجل محاربة
 
المبحث الرابع: اإلجراءات المتخذة ف

ونية لألطفال االستمالة  اإللكتر

  خصوصيات األطفال  استغاللالمبحث الخامس: مراحل تحول

 جنسي  استغاللالرقمية إىل 

 

 اإللكترونية لألطفال االستمالةالمبحث األول: أهم خطوات 

ي 
نت  الغالب يتبع المجرمي   ف  ة لغرض تحقيق مرحلعن طريق األنتر

 أي طفل ليستجيب مستقبال ألي طلبات منهم ذات الخطوات:  استمالة

 االنتقاء. األطفال بعد عملية  استهداف  

  محاولة التواصل مع الفئة المستهدفة من األطفال عن طريق

رسائل نصية بها أفكار بذات تفكت  وميول كل طفل، بمعن  من 

خالل معلومات مغلوطة كلية، بما فيها السن، وهنا تكمن 

ي خطورة هذا العالم 
اىص   . االفتر

  ي يسعد بها
ي مرحلة العناية النر

ي البداية تأنر
بعد نجاح التواصل ف 

 االستمالة. دون إدراك منهم أنها مبطنة بخاطر  األطفال

  ثقة الطفل من خالل هذه العالقة تبدأ  اكتسابعند التمكن من

عملية نشر بعض األفكار البسيطة برسائل نصية أو عن طريق 

ي الغالب يطلب المجرمي   من الضحايا التكتم عىل 
الصور، وف 

 هذه العالقة. 

 ي م
 نصف المشوار تجعلهسعادة الطفل بهذه العالقة بداية وف 

ي ومنغمس من 
شبه منوم مغناطيسيا، منعزل عن العالم الحقيفر

ي العالم 
ي خالل هؤالء المجرمي   ف 

اىص   .االفتر
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  ي العالم
 
ي عندما يدرك المجرمون ف

اىص  مهمة  اكتمال االفتر

ي الطلبات  استمالة
 
ون معه المرحلة الجدية ف أي طفل، قد يباشر

ي قد تصل حد 
از والنر م ، كما يمكن أحيانا أن يتعند الرفض االبتر 

بيع كل معلومات هؤالء إىل فئة إجرامية أخرى تنفذ مخططاتها 

ة عىل فئة األطفال الجاهزة للتعاون بعد  اإلجرامية مباشر

 استمالتها. 

 

 المبحث الثاني: اآلثار السلبية الستمالة األطفال عبر األنترنت

بوية  ي يمكن مالحظتها من طرف األشة التر
ومن اآلثار السلبية النر

نت بعد  باإلضافة إىل األشة المربية عند استمالة األطفال عتر األنتر

هم لبعض أو للكثت  من خصوصياتهم   نشر

  االنعزال. ميل الطفل المستمال إىل 

 تغت  مزاج الطفل المستمال من الفطرة الهادئة إىل التعكر. 

 كت   العلمي إىل التشتت،  انتقال
هذه الفئة من األطفال من التر

بوية باإلضافة إىل األشة المربية،  وقد تالحظ ذلك األشة التر

 ويمكن أن يصل ذلك إىل درجة الغياب المدرسي 

  الشعور الدائم باألرق عند النوم 

 

نية اإللكترو االستمالةالمبحث الثالث: تعامل التشريع البريطاني مع ظاهرة 

 ألطفالل

ونية لألطفال االستمالةونظرا لخطورة  نشر  استغاللبعد  96اإللكتر

يعات الداخلية المقارنة،  ي ال تشت  إليها أغلب التشر
خصوصياتهم، والنر

                                                             
96 https://www.gov.uk/government/news/tackling-child-sexual-exploitation-online 

ي 
 بريطانيا:  NCAقالت المديرة العامة لي   أويت   ف 
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ي صالح 
 
ي كانت ف

ي إىل سد الثغرة القانونية النر
يطان  ي    ع التر عمد التشر

نت المستغلي   لخصوصيات األطفال األقل  المجرمي   عىل شبكة األنتر

ي مرحلة  20من 
 
ذه له استمالتهمسنة، أين كانوا خارج دائرة العقاب ف

، فال يمسهم العقاب حنر يدخلوا الدائرة الثانية 97الفئة من األطفال

ي 
ي الدائرة األو استمالتها هذه الفئة بعد  استغاللالمتمثلة ف 

ىل. وهذه ف 

                                                             

،"هناك عدد كبت  من المجرمي    ي االستمالة  المحنكي  
ي ذلك المتورطون ف 

بما ف 

 وهم خطرون للغاية. يعطي  للحدود،وتدفق اإلساءة الحية والجرائم الجنسية العابرة 

طة األولوية لهذه التحقيقات لمقاضاة الجناة  ي التأسيسي والشر
المجلس الوطن 

فإن المحققي   يواجهون صعوبة  ذلك،وحماية األطفال المعرضي   للخطر. ومع 

ة من الجناة الذين يرتكبون جرائم يمكن مستمرة ب مثل  ها،منعسبب األعداد الكبت 

ي يمكن الوصول إليها بسهولة عتر 
مشاهدة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو النر

نت. توج التكنولوجيا للصناعة لتصميم هذه المخالفات وإيقاف عرض هذه  د اإلنتر

نت خطوات مهمة كننا ل األمان،لتحسي    المواد. اتخذت بعض المنصات عتر اإلنتر

ي 
نت ف  ي منع حدوث هذه الجرائم عتر اإلنتر

نطلب المزيد. نريد أن تستثمر الصناعة ف 

المقام األول. انها ليست مجرد مسألة لتطبيق القانون. نحن بحاجة إىل صناعة 

نت."  تجعل من الصعب عىل أي شخص الوصول إىل الصور غت  الالئقة عىل اإلنتر

ة ح  ٪2ومن الفتيات  ٪22ول االعتداء الجنسي عىل األطفال أن يقدر مركز الختر

بينما ُيظهر  ،20من األوالد يتعرضون لشكل من أشكال االعتداء الجنسي قبل سن 

ازهم ألداء أعمال  NSPCCبحث  نت وابتر  أن بعض األطفال يتم إعدادهم عتر اإلنتر

ي أقل من 
.  02جنسية ف    »  عاًما. دقائق من االتصال األوىلي

 

ي  97 
ة لعام  08أدخلنا حت   التنفيذ المادة  ،2228أبريل  1ف  من قانون الجرائم الخطت 

2222. 

  27يعتتر اآلن جريمة جنائية ألي شخص يبلغ من العمر 
ً
عاًما أو أكتر للتواصل عمدا

حيث يترصف الشخص لغرض جنسي ويكون االتصال  عاًما، 20مع طفل أقل من 

جنسية. تنطبق الجريمة عىل االتصاالت عتر جنسًيا أو يهدف إىل إثارة استجابة 

نت وغت  المتصلة  نت،اإلنتر ي باإلنتر ي ذلك وسائل التواصل االجتماعي والتر
د بما ف 

ي والنصوص والرسائل وما إىل ذلك. 
ون   اإللكتر
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وني ، ةالثغرة تم سدها بعد التحليل العلمي للكثت  من الجرائم اإللكتر

ونية لألطفال األقل من  االستمالةفأصبحت  سنة منذ سنة  20اإللكتر

جريمة يعاقب عليها بالسجن. وتعد هذه المادة قد سهلت أعمال   2228

ي تهدف إىل الحد من الجرائم 
كل السلطات التنفيذية والتنظيمية النر

ونية ومن بينها الجرائم الجنسية المرتكبة ضد األطفال.   اإللكتر

سهل 
ُ
ي كما ت

ونية  98العمل القضان  للسهر عىل الحد من الجرائم اإللكتر

ي مرحلة 
ي مهدها، أي بمجرد الدخول ف 

 االستمالةضد األطفال ف 

ونية مهما كانت طبيعة وتقنية وطريقة التواصل، عن طريق  اإللكتر

، الفايسبوك، المسنجر الهاتف، شبكات التواصل مثل  ، بلواتساا، الفايتر

...إلخ ي
ون  يد اإللكتر  التر

                                                             

force-into-comes-groomers-child-on-crackdown-https://www.gov.uk/government/news/new 98 

ي دخلت قال وزير 
ي هذا الشأن: "ستمنح هذه الجريمة الجديدة النر

ي ف 
يطان  العدل التر

  2228أفريل  1حت   التنفيذ يوم 
ً
المحاكم صالحيات سجن أي شخص يرسل اتصاَل

 وإيقاف عملية االستمالة قبل أن تبدأ." -جنسًيا إىل طفل 

ي  NSPCCقال الرئيس التنفيذي ل  
حيح. ء الصبيتر وانليس: "لقد فعل وزير العدل السر

. إنه NSPCC's Flaw in the Lawشخص دعموا حملة  22222هذا انتصار ل  

ي وضع 
نت كما هم ف  انتصار للحس السليم. يجب أن يكون األطفال آمني   عتر اإلنتر

ي المملكة  االتصال،عدم 
ي إنج حالمتحدة. سيمنأينما كانوا ف 

طة ف  ا هذا القانون الشر لتر

ي يحتاجونها لحم
نت،اية األطفال من االستمالة عتر الصالحيات النر التدخل و  اإلنتر

 لوقف اإلساءة قبل أن تبدأ."
ً
 عاجال

قالت مفوضة الضحايا البارونة نيولوف:"نحن بحاجة إىل التأكد من أننا نبذل 

نت والحيوانات  سة. المفتر قصارى جهدنا لحماية األطفال من االستمالة عتر اإلنتر

ي الحفاظ عىل سالمة القانون الجديد لمنع االت د سيساع
صال الجنسي مع األطفال ف 

ي المستقبل."
ي عالم رقمي ومنع وقوع ضحايا ف 

 األطفال ف 
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 االستمالةالمبحث الرابع: اإلجراءات المتخذة في بريطانيا من أجل محاربة 

 اإللكترونية لألطفال

ي كل  استفحلتلقد 
 
ونية المرتكبة ضد األطفال ف ظاهرة الجرائم اإللكتر

ي خرجت للعلن العالمي بعدما  
دول العالم بسبب خصوصية األطفال النر

ة أو الكبت   ة تطو كانت شية وحبيسة األشة الصغت  رت مع ة. وهذه األخت 

التطور الهائل للتكنولوجيا، أين لم تسلم من تبعاتها ال الدول المتقدمة 

ي تضاعفت 
ي طريق النمو، ومن هذه الدول نجد بريطانيا النر

وال السائرة ف 

 99فيها هذه الجرائم سبعة أضعاف. 

يطانية من أجل محاربة  اتخذتلقد  ون االستمالةالدولة التر ية اإللكتر

: 100طفال العديد من الخطوات لأل  ي
 والمتمثلة ف 

                                                             

-sexual-child-https://www.gov.uk/government/news/tackling 99

exploitation-online 

ي مقياس االستغالل الجنسي  2227سبتمتر  1يوم 
يطان  حدد وزير الداخلية التر

نت )لألطفال عتر  ي صور االعتداء عىل األطفال  ٪822مع زيادة بنسبة  (،CSEاإلنتر
ف 

ي تمت إحالتها إىل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة )
ي السنوات الخمس NCAالنر

( ف 

ي المملكة المتحدة يمثلون نوًعا من التهديد  72.222حنر  الماضية،
شخص ف 

ي تظهر بشك
نت والمواد النر ايد األطفال األ الجنسي لألطفال عتر اإلنتر صغر ل متر 

 .
ً
 واألصغر سنا
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sexual-exploitation-online 

ي خطابه: "لقد تأثرت بالتقدم الذي 
ي ساجد جافيد ف 

يطان  قال وزير الداخلية التر

كات مثل  ي  Appleو  Twitterو Microsoftو Facebookو Googleأحرزته شر
ف 

ام باالستغالل الجنسي  ناإلرهاب. اآلمكافحة  أريد أن أرى نفس المستوى من االلتر 

ي هذا المجال. لكن 
ة كان هناك بعض العمل الجيد ف  ي السنوات األخت 

لألطفال. ف 

الحقيقة هي أن التهديد قد تطور بشكل أشع من استجابة الصناعة ولم تواكب 

ي ترفض أخذ 
كات النر طلب ال أ ا الجد. أناألمر عىل محمل  الصناعة. وهناك بعض الشر

ا. وإذا لم يتخذ عمالقة الويب 
ً
التغيت  فقط، بل أطالب به. والناس يطالبون بذلك أيض

المزيد من اإلجراءات إلزالة هذا النوع من المحتوى من أنظمتهم األساسية، فلن 
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  ونية لألطفال  االستمالةسن قانون يجرم  اإللكتر

  نت مثل كات األنتر ى شر  Googleتقديم طلب مساعدة إىل كتر

لمكافحة  Appleو Twitterو Microsoftو Facebookو

ونية لألطفال.  االستمالةجريمة   101اإللكتر

  ي المجال
تكثيف العمل مع القطاع الخاص المتخصص ف 

ي للحد من جريمة 
ون  ونية لألطفال االستمالةاإللكتر  اإللكتر

  ونية التشاركية الدولية للحد من جريمة االستمالة اإللكتر

 لألطفال

  يطانية من أجل ي التر
تكثيف العمل مع منظمات المجتمع المدن 

ي قبل وقوع 
 الجريمة ذاتها. تكثيف التوعية كعمل وقان 

 ونية جديدة للوقاية من هذه الظاهرة  إنشاء محركات إلكتر

  ي ميدان مكافحة
المراقبة الدائمة لدور المؤسسات الفاعلة ف 

ونية ضد األطفال  الجريمة اإللكتر

                                                             

يعات سيتم إعالمنا باإلجراء وا وإىلأخسر اتخاذ أي إجراء.  موقف لأي مدى نصدر تشر

 الذي تتخذه الصناعة."

كات التكنولوجيا:   وقال: " إنه يتوقع من شر

  كات أين يتم حظر مواد االعتداء الجنسي عىل األطفال بمجرد اكتشاف الشر

 تحميلها

 وقف استمالة األطفال عىل منصاتهم 

  العمل مع الحكومة وسلطات القانون إليقاف البث المباشر إلساءة معاملة

ي مساعدة وكاالت إنفاذ القانون عىل األطفال لتكون 
 إىل األمام ف 

ً
أكتر ميَل

 التعامل مع هذه األنواع من الجرائم

  إظهار مستوى أكتر من االنفتاح والشفافية واالستعداد لمشاركة أفضل

كات  الممارسات والتكنولوجيا بي   الشر

ي الكثت  من األحيان تقف اإلرادة السياسية لبعض الدول حاجزا مانعا  101 
مام أ ف 

ي هذا المجال بفعل قوة الجماعات الضاغطة مثل حركة الماسونية العالمية 
التقدم ف 

ي اإلرادة السياسية للدول. 
ها من الجماعات المتحكمة أحيانا ف   وغت 
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  تكثيف العمل الدوىلي مع الحكومات والسلطات المختصة

ونية ضد األطفال، ب ي الجرائم اإللكتر ا مبالدول لمتابعة مرتكنر

 .االستمالةفيهم جرائم 

 ي سبيل مكافحة جرائم  102ضخ المزيد من األموال
 
 االستمالةف

ونية  اإللكتر

  ي مجال مكافحة الجرائم
ية العاملة ف  مضاعفة عدد الموارد البشر

ونية المرتكبة ضد األطفال  103اإللكتر

  تمالةاالسمضاعفة األرقام الهاتفية الشية للتواصل مع ضحايا 

ونية وضحايا  از اإللكتر  .الجنسي والماىلي  االبتر 

   التواصل مع األولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة من

 األطفال. 

  ي هذا المجال عىل تغيت  سلوكهم من خالل
مساعدة الجناة ف 

بية  .إعادة التر

  ي
ي المدارس حنر ال يقعون ف 

ي اإللزامي لألطفال ف 
التعليم الوقان 

اك المجرمي    نت. شر  عتر األنتر

 

                                                             
 المرجع ذاته 102

ي من خالل  21مجلًسا  22منح  
لين   Trusted Relationshipsمليون جنيه إستر

Fund  االستغالل وسوء المعاملةلحماية األطفال الضعفاء من 

 المرجع ذاته103 

ي الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة عتر الوطنية
 مضاعفة عدد الضباط ف 

وع 022222استثمار  ي مشر
ي ف 
لين  قطعة تقنية رائدة تساعد  - Arachnid جنيه إستر

نت. لقد زحف بالفعل  ي تحديد وإزالة مواد االعتداء الجنسي عىل األطفال من اإلنتر
ف 

ي أنها تحتوي عىل مواد اعتداء جنسي عىل  2.1إىل 
مليار صفحة ويب يشتبه ف 

 إشعار إزالة 722222مليار صورة وأصدر أكتر من  22وقام بتحليل  األطفال،
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خصوصيات األطفال الرقمية إلى  استغالل: مراحل تحول خامسالمبحث ال

 جنسي استغالل

ي الغالب تمر 
 
ي ترسم معالم تأثت  نشر أشار ف

المراحل السيئة النر

نت بعدة   فاكتش، ولكن كلما عقباتخصوصية األطفال عىل األنتر

ي األولياء أو األوصياء أو المتكفلي   باألطفال هذه ال
 
ة ف  ظاهرة الخطت 

بدايتها، كلما سهل عليهم قطع دابرها وعالج الطفل نفسيا بسهولة 

، ومن خالل هذا المبحث نسلط الضوء عىل اجتماعيا إلعادة إدماجه 

 هذه المراحل من خالل المطالب التالية: 

 النشر الرقمي لخصوصيات األطفال المستقطبة  ول: المطلب األ

 الجنسي  االستغالللشبكات 

 المطلب ال : ي
ال الجنسي مع األطف االستغاللتواصل شبكات ثان 

 المستهدفي   

 از مرحلة ثالث: المطلب ال  الجنسي لألطفال المستهدفي    االبتر 

 مرحلة الممارسات الجنسية رابع: المطلب ال 

 مرحل العالج المتأخرخامس: المطلب ال 

مرحلة النشر الرقمي لخصوصيات األطفال المستقطبة  ول:المطلب األ

 الجنسي االستغالللشبكات 

نت يستقطب بشعة إن  نشر الطفل ألشار خصوصياته عىل األنتر

، مهما كانت اآللية الشبكات المستغلة لصور وفيديوهات األطفال

، سواء من خالل التواصل مع أقرانه بالدردشة  المحفزة عىل هذا النشر

ون ونية أو من خالل اإللكتر ىل إ االنتماءية أو من خالل األلعاب اإللكتر

ي ال يدرك خطورتها. 
ونية النر  بعض النوادي أو الصفحات اإللكتر

وا م أو المتكفلي   بهم أن ينكما يمكن ألولياء األطفال أو األوصياء عليه شر

، أو تجاهل  أشار خصوصيات أطفالهم، عن جهل بخطورة هذا النشر

شر من جهة وتملك األطفال عن جهالة من جهة أخرى، بداعي حرية الن
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هم النشر حنر دون أخذ رأيهم بعي   االعتبار، وقد  بما يفيد حسب تفكت 

ر بفلذات أكبادهم.  دركال ي  هؤالء مخاطر أفعالهم إال عند وقوع الرص 

الجنسي مع األطفال  االستغاللمرحلة تواصل شبكات ثاني: المطلب ال

 المستهدفين

ي الغالب 
يتواصل أصحاب هذه الشبكات المستغلة لصور وفيديوهات ف 

نت عىل أساس  ين لخصوصياتهم عىل األنتر األطفال مع األطفال الناشر

أنهم أطفال ويتقاسمون معهم ذات الفكر واألحالم، حنر يستسلم هؤالء 

ي أشار 
ي تفسر

إىل االرتياح النفسي حي   تبادل الصور والفيديوهات النر

لهذه الشبكات أن تحفز األطفال عىل المزيد من الخصوصية، كما يمكن 

خالقية عن خصوصياتهم من خالل األ  غت  تقديم الصور والفيديوهات 

ي ترسل عىل عناوين أشهم عىل أساس 
ات بالمال والهدايا النر التحفت  

ي بعض مسابقات األطفال لتضليل األولياء من جهة وتشجيع 
النجاح ف 

ي ذات ا االستمراريةاألطفال عىل 
  لمسار. ف 

 الجنسي لألطفال المستهدفين االبتزازمرحلة ثالث: المطلب ال

از  أوامر تبدأ االستمالة الجنسيةعند التمكن من  ذه الجنسي له االبتر 

قة مزيد من الصور والفيديوهات وبالطريطلب الالشبكات لفئة األطفال ب

ي يحبذونها 
ي  ا ، كمالنر

ون   يمكنهم أن يطلبوا من هذه الفئة التواصل اإللكتر

ي حال رفض أحدهم التواصل عىل صفحات أو مواقع أخرى أقل رقابة
، وف 

ي ذات النهج الخطأ يهددونه بنشر خصوصياته عىل شبكات  االستمرار أو 
 
ف

ها عىل نشر من خالل تهديد يتواصل معهم أو  نالذي تصل إىلالتواصل ل

نت للوا  لدين. صفحات األنتر

 مرحلة الممارسات الجنسية رابع: المطلب ال

ي الغالب 
بكات أصحاب الش باستغاللتبدأ مرحلة الممارسات الجنسية ف 

للصمت والخوف والشية والتكتم الذي يبديه الطفل إزاء تورطه مع هذه 

ي مسار 
ي التمادي ف 

از الشبكات ف  ، ويمكن أن تصل خطو  االبتر  رة الجنسي
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ي بعض الدول إىل 
 
الضغط عىل هذه الفئة بممارسة الجنس مع ذلك ف

ي عنهم، ولكن المسار 
ي أماكن خارج البيت مقابل التستر النهان 

 
الغت  ف

اءة إىل عالم أسود عنوانه بيع  ي غالب األحيان يحول هذه التر
 
الخطر ف

 الجسد مقال المال. 

 مرحل العالج المتأخرخامس: المطلب ال

قد  لباألطفاياء أو المتكفلي   المتأخر لألولياء أو األوص االكتشافإن 

مع الموضوع األولياء مالذا لهم عند تعامل آخر مخرج آمن لهم، و كون ي

، نهيك عن  بروح علمية وضبط للنفس والبحث عن العالج النفسي

ة 104التبليغ عن الشبكة المستغلة لألطفال جنسيا ي أحيان كثت 
، ولكن ف 

كانوا هم أنفسهم أسباب ال يحسن هؤالء التعامل مع هذا الوضع الذين  

ب  وا من التوبيخ أو حنر الرص  ي وقوعه من باب اإلهمال، أين قد يكتر
ف 

هم  ل أو حنر من خالل تفكت   
الذي يزيد الطي   بلة بهروب هؤالء من المت 

ي وضع حد لحياتهم. 
 ف 

ي 
، 2222 أحد التقارير المعدة سنة نستخلصها منومن أبرز النتائج النر

: "الموسومة بالعنوان التاو  معلومات غت  مسبوقة عن خطر استغالل ىلي

ي كينيا
نت ف  د من " والمعاألطفال واالعتداء عليهم جنسيا عىل اإلنتر

بولطرف   : 105اإلنتر

                                                             

و  Child Helpline International« لمساعدة الطفلالخط الدوىلي »مثل 104 

 ،End Violence Against Children« إنهاء العنف ضد األطفال»مؤسسة 

ي تحارب 
ي بعض الدول النر

وهناك بعض الخطوط والمؤسسات الدولية والمحلية ف 

ين  نت المبتر  ي تهدف إلنقاض ضحايا نشر الخصوصية عتر األنتر
هذه الشبكات، والنر

ة.  جنسيا من  طرف هذه األخت 

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/55 105 

https://www.interpol.int/ar/1/1/2021/55


يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

13

4 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

                                                             

بوللقد تم إنشاء منظمة  دولة لتتبع  222كمنظمة حكومية دولية تضم   اإلنتر

طة الجنائية، فىهي  المجرمي   ومحاكمتهم عتر العالم، وتسم بالمنظمة الدولية للشر

، وهذا يتم من  ي جميع هذه الدول لتحقيق األمن العالمي
طة ف  مساعدة ألجهزة الشر

ي تبادل المعلومات والبيانات اإلجرامية للجرائم والمجرمي   
، وتقع خالل التعاون ف 

ي  
ي مدينة ليون الفرنسية ولها مكاتب فرعية حكومية ف 

ة ف  األمانة العامة لهذه األخت 

وتجتمع الجمعية العامة لهذه المنظمة سنويا مرة  األعضاء،كل دولة من الدول 

 واحدة. 

 

ي   Disrupting Harm in Kenya "صدر التقرير الذي أعدته
)الحماية من األذى ف 

ي إنتاجكينيا( الذي أعدته ال
ي البغاء وف 

 شبكة الدولية للقضاء عىل استغالل األطفال ف 

بول، ومكتب (ECPAT) المواد اإلباحية واالتجار بهم ألغراض جنسية ، واإلنتر

ي لألبحاث التابع لليونيسف، بدعم من مبادرة
 التابعةل  Safe Onlince إينوتشيننر

End Violence Partnership (اكة من أجل القضاء عىل ا ويورد .(لعنفالشر

أدلة وافية ومفصلة عن مخاطر  The disrupting Harm in Kenya التقرير

نت عىل األطفال، وكيفية ظهور هذه المخاطر، وارتباطها بأشكال العنف  اإلنتر

ي سبيل الوقاية منها. ومعظم األطفال الذين عانوا 
األخرى، وعما يمكننا القيام به ف 

نت )مثل االستمالة  من بعض أشكال االستغالل واالعتداء الجنسيي   عىل اإلنتر
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  " ي المائة من األطفال مستخدمي  21و 2ما بي   التقرير أن أفاد
 
ف

اوح أعمارهم بي   
نت الذين تتر عاما بأنهم تعرضوا  28و 22اإلنتر

نت خالل العام لالستغالل واالعتدا  ء الجنسيي   عىل اإلنتر

. ولكن ُيعتقد بأن يكون الرقم الفعىلي أعىل عىل األرجح  ي
الماىص 

غون عن هذه الحوادث
ه
 .ألن الكثت  من األطفال ال يبل

  ي المائة من األطفال ضحايا االستغالل  2أقل من  التقرير أن ذكر
ف 

ي العام المنرصم أنهم
نت ف  اموا ق واالعتداء الجنسيي   عىل اإلنتر

طة أو باالتصال بخط المساعدة الوطنية  .رسميا بإبالغ الشر

   مت صور جنسية ل ي فقط، ُعمِّ
ي المائة  8خالل العام الماىص 

ف 

من األطفال دون موافقتهم. وتمثل هذه النسبة حواىلي 

ي كينيا طفل 122222
 .سنويا ف 

 ي المائة من األطفال إنهم تلقوا أمواال أو هدايا لقاء صور أو  8 و
ف 

طة فيديو عنهم ذات طابع جنسي خالل العام  . أشر ي
 الماىص 

  خضع ، ي
ي المائة من األطفال للتهديد أو  0خالل العام الماىص 

ف 

هم عىل القيام بأنشطة جنسية. وتتعلق 
ّ
نت لحث از عىل اإلنتر االبتر 

لصبيان والبنات عىل حد سواء وعن هذه التهديدات والطلبات با

ي أغلب األحيان
 .طريق وسائل التواصل االجتماعي ف 

  ي كينيا، ليس
 
 اختالف ملحوظ بي   الجنسي   عندما يتعلق هناكف

نت، فالصبيان  األمر باالستغالل واالعتداء الجنسيي   عىل اإلنتر

 .والبنات عرضة لهذه الجريمة

 ي معظم األحيان، يعرف األطفال المعتدي
 .ن عليهم من قبلف 

    عي ّ ي متناول الحكومات والمشر
ويضع التقرير المذكور ف 

ي كينيا توصيات يمكن 
والقطاع الخاص وسائر الجهات الفاعلة ف 

                                                             

 ، ّ از من أجل إرسال صور جنسية، أو البث الىحي ألغراض جنسية، أو اإلكراه، أو االبتر 

 ".أو غت  ذلك( تعرضوا بشكل شخصي أيضا العتداءات جسدية أو جنسية أو عاطفية
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التحرك عىل أساسها من أجل تعزيز القدرة عىل منع هذه 

. وُيظهر أن بعض أشكال  ي
الجريمة ومكافحتها عىل الصعيد الوطن 

ا جنحا االستغالل أو االعتداء الجن
عتتر
ُ
سيي   عىل األطفال ت

غ عن معظم هذه 
ه
. وال ُيبل ي

جنائية بموجب القانون الكين 

م الضحايا. وإذا أطلع سالحوادث ألسباب أبرزها المخاوف من و 

األطفال أحدا ما عىل معاناتهم، فغالبا ما يكون هذا الشخص 

مصدر ثقة أو معروفا من قبلهم. وهذا أمر شائع ألن العنف ضد 

ي معظم البلدان األطفال
 ".يظل دون إبالغ ف 

ي ختام التقرير قدمت 
بولوف  جملة من التوصيات للحكومة 106 اإلنتر

ي  العامة ومنظماتالكينية وللمرافق 
ي المجتمع المدن 

ها تعدلمساالكين 

ة عىل األمن والنظام العام  استفحالمن  جللخرو  هذه الظاهرة الخطت 

 : ي
 الكين 

 ي تسا
ن عد األطفال عىل اإلفصاح ع" تعزيز وتنوي    ع اآلليات النر

ي يتعرضون لها والسغي إىل طلب 
شواغلهم واإلبالغ بالحوادث النر

ونية بسيطة  ُهج إلكتر
ُ
المساعدة والمشورة، وال سيما باستخدام ن

وسهلة االستخدام من قبلهم. والحرص عىل أال تؤدي إجراءات 

 .مكافحة هذه الجريمة إىل اإللقاء بالالئمة عليهم

 لناس علما بموضوع االستغالل واالعتداء إحاطة عامة ا

الجنسيي   عىل األطفال، وباألخص دور التكنولوجيا، من خالل 

م عىل نطاق واسع عمَّ
ُ
 .برامج فعالة ت

  تدريب مقدمي الرعاية عىل كيفية التحدث مع األطفال عن

اضية والواقعية( وعىل النظر بعي   الناقد إىل 
حياتهم )االفتر

ي تمنع ا
ألطفال والبالغي   من الحديث عن المحظورات النر

 .الجنس أو من طلب المساعدة

                                                             

 المرجع ذاته 106 
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  يعات وسياسات تلزم مواقع التواصل االجتماعي اعتماد تشر

ي سالمة 
 
نت باإلسهام بشكل فاعل ف وسائر خدمات اإلنتر

لها من خالل حفظ البيانات 
ّ
ي تشغ

األطفال عىل المنصات النر

طفال وكشف وإلغاء الوصول إىل مواد االعتداء الجنسي عىل األ 

واالستجابة عىل جناح الشعة لطلبات 107الحوادث واإلبالغ بها 

ي تحيلها أجهزة إنفاذ القانون
 .الحصول عىل المعلومات النر

  ي المخصص
توفت  دعم ماىلي عمومي لخط االتصال الوطن 

ي كينيا
حرصا عىل  Childline Kenya لمساعدة األطفال ف 

ي النفسي لألطفالإدامته وتحسي   قدرته عىل توفت  الدعم 
، بما ف 

ي المسائل المتصلة باالستغالل واالعتداء الجنسيي   
 .ذلك ف 

  تزويد جميع األطفال الذي يبلغون عن تعرضهم لالستغالل

 وكذلك مقدمي الرعاية بخدمات نوعية 
واالعتداء الجنسيي  

ي 
تشتمل عىل حزمة معلومات موحدة عن حقوقهم وال سيما ف 

ي يتعي   اتباعهاالحصول عىل تعويض، وعىل اإل 
 ".جراءات النر

 

                                                             

بول الدولية لالستغالل الجنسي لألطفال" 107  منصة  (ICSE) قاعدة بيانات اإلنتر

كسب 
ُ
عالمية تتيح تحديد هوية الضحايا والجناة. وهي تتفادى ازدواجية الجهود وت

المحققي   وقتا ثمينا عتر تمكينهم من معرفة ما إذا كانت سلسلة من الصور قد سبق 

ي بلد آخر، أو ما 
إذا كانت تتضمن خصائص مشابهة لصور  العثور عليها أو كشفها ف 

ي العالم أجمع عىل تحديد هوية  ICSE قاعدة البيانات أخرى. وتساعد 
المحققي   ف 

ي المتوسط كل يوم، وأتاحت منذ إنشائها كشف 
سبعة أطفال ضحايا لالعتداءات ف 

ي هذه االعتداءات 222 22هوية وتوثيق أكتر من   ".شخص من مرتكنر

https://www.interpol.int/ar/4/16/3
https://www.interpol.int/ar/4/16/3
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ألطفال على الترويج إليذاء الرقمية لخصوصية المخاطر الفصل الثاني: 

 الذات

ونية الحديثة الموجودة بصورة تطبيقات عىل تعد بعض  األلعاب اإللكتر

نت  ي تركت  الظواهر الرقميةمن أهم األنتر
فال، سلبية عىل األط ا آثار النر

هذه ب األطفالعىل الرغم من سعادة األولياء أو األوصياء أو المتكفلي   ب

ة، ومن أبسط هذه المخاطر إيذاء األطفال ألنفسهم، وهذا بسبب  األخت 

نت. نشر   أشار خصوصياتهم عىل األنتر

 ومن جملة هذه المخاطر: 

 النفسية، أين يحتاج الطفل المدمن أحيانا إىل  االضطرابات

ي عالج 
، وهناك ببعض الدول عيادات متخصصة ف  طبيب نفسي

 الناتجة عن اإلدمان.  االضطراباتهذه 

  عدم إدراك األطفال لخطورة البيانات والمعلومات الخصوصية

ي يرصحون
نت.  النر  بها للغت  عىل منصات األنتر

  الشي    ع والتوتر ألبسط الحوادث االنفعالظاهرة 

  ونية المصنفة دوليا من ظاهرة اإلدمان عىل األلعاب اإللكتر

النفسية بإقرار من منظمة الصحة  االضطراباتضمن أمراض 

العالمية وعديد الدول. وعىل هذا األساس أصدرت الصي   

ي لم
 ، أينلعابمارسة األطفال لهذه األقرارات هامة كجدول زمن 

ي البداية بو  ليال،منعت ممارستها 
 
ي سمحت ف

 
 ساعة ونصف ف

ي العطل
 
ي النهااليوم وثالث ساعات كأقص حد يوميا ف

 
ية ، وف

 قلصتها أكتر من ذلك. 

  نشر األفكار الهدامة كقتل الغت  وتدمت  أمالكهم، واألمر ال

 بذلك، متاعاالستيتوقف عند هذا الحد، بل يصل إىل درجة 

ة عىل المجتمع مستقبال، ولعل  ولهذه المرحلة خطورة كبت 

ي العديد من دول العالم، هو نتيجة 
القتل بالدم البارد المالحظ ف 

ى ذلك، ولكن  من نتائج هذه األفكار، ويدرك ساسة الدول الكتر
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آلية تعاملهم مع الظاهرة بطيئة وال تحمل الجدية السياسية، 

ي يجنيها أصحاب هذه األلعاب وأصحاب  نظرا لألرباح الهائلة
النر

ائب من خاللهم   نت، وما تجنيه الدول من ض  محركات األنتر

ي هذه األلعاب قد تصل مشارف  فاالستثماراتكذلك. 
 
 222ف

ي السنتي   القادمتي   بعدما تخطت عتبة 
مليار  222مليار دوالر ف 

 .دوالر

 نشر األفكار الهدامة المشجعة عىل التميت   العنرصي 

 شر األفكار الدينية المتطرفة مثل تدمت  المساجدن 

  تحول الميول إىل العنف عند الطفل من اللعبة إىل العالم

ي الشارع والبيت 
ي ليمارسه عىل أقرانه أو األقل منه سنا ف  الخارحر

 والمدرسة. 

  استغالل الهاكر لهذه األلعاب للدخول إىل الشبكات األخرى

ي 
ي األماكن النر

نت ف  يوت  تمارس بها اللعبة كالبالمتصلة باألنتر

ونية  وحنر المرافق األخرى، حيث أغلب األلعاب اإللكتر

ونية.  نت بها ثغرات إلكتر  المتصلة باألنتر

  ي عواقب صحية وخيمة عىل البرص والتفكت  وإنهاك عصنر

ألن عملية اإلجهاد العصبية قد تدمر جزء من الخاليا  للجسد،

ي ال تعوض
 .العصبية النر

 صحية، حيث أغلب المدمني   عىل األلعاب التغذية غت  ال

ونية ينسون تناول وجباتهم الغذائية، وإن تناولوها، فعىل  اإللكتر

ي تسمح 
عجل وبكميات بسيطة وبصور شيعة مثل اللمجة النر

ي آن واحد. 
 
 لهم باألكل مع ممارسة اللعبة ف

ة جدا عىل حياة األطفال لدرجة دفع  وهناك بعض األلعاب الخطت 

 درجةإىل ذلك صل يقد و ء أجسادهم بدرجات مختلفة، بعضهم إليذا 

ي سنسلط عليها الضوء: االنتحار 
 ، ومن هذه األلعاب النر
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  الحوت األزرقلعبة   Blue Whale  

  مريملعبة   Mariam game  

  ي شارىلي لعبة
ّ
  Charlie Charlie challenge تحد

  النار جنّيةلعبة   Fire Fair 

 بوكيمون جو   لعبة       Pokemon Go 

 وعليه سنسلط الضوء من خالل هذا الفصل عىل المباحث التالية: 

  ة عىل ونية الخطت 
المبحث األول: نماذج من األلعاب اإللكتر

 األطفال

  ونية عىل إيذاء السليقة : مخاطر األلعاب اإللكتر ي
المبحث الثان 

 الفكرية السليمة 

  المبحث الثالث: بعض الحلول المتخذة من طرف بعض الدول

ونية   لكبح مخاطر األلعاب اإللكتر

 

 المبحث األول: نماذج من األلعاب اإللكترونية الخطيرة على األطفال

وني تر األك ةومن خالل هذا المبحث نسلط الضوء عىل األلعاب اإللكتر

 خطورة عىل ذات األطفال من خالل المطالب التالية: 

  الحوت األزرقالمطلب األول: لعبة    

  لعبة : ي
    مريمالمطلب الثان 

  ي شارىلي المطلب الثالث: لعبة
ّ
  تحد

  جنّية النارالمطلب الرابع: لعبة    

  :جو نمو  بوكي  لعبةالمطلب الخامس      
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 108Whale Blueاألزرق الحوت المطلب األول: لعبة 

ي مساء 
 
طفلي   من الجزائر طاعة ألوامر  انتحر  2228ديسمتر  7الجمعة ف

نت  ي لعبة باألنتر
 
ي تدعالشبكة اإلجرامية المتحكمة ف

عبة الحوت ل النر

ي  ارتفع، ثم  109Blue Whale األزرق
 
ي الجزائر وف

 
بعدها عدد الضحايا ف

ي والعديد من دول العالم، حيث كان الضحايا من فئة  الوطن العرنر

اأوامر الجناة  اتبعاألطفال وجلهم  به مرحلة بمرحلة وهم ش ضيي   االفتر

ي  ا وصلو مخدرين ، إال أن 
ة المتمثلة ف   110نقا. ش االنتحار إىل المرحلة األخت 

يستفيدون من المعلومات  111فالجناة القائمي   عىل هذه اللعبة

نت ، أين يتواصلون معهم ،  ي يظهرها األطفال عتر األنتر
الخصوصية النر

ون بذواتهم أفكار الكراهية والحزن  لعالم، عن ا واالنعزال نطواءواال وينشر

ون مراحل غسل الدماغ  ي  ألوامر الجناة، لالنصياعوشيئا فشيئا يباشر
وف 

ي 
الغالب عملية غسل المخ تتم بأمر الضحايا من األطفال بالنهوض ف 

وسيفر للم وا المناظر الكئيبة و يستمع وا وقت متأخر من الليل ليشاهد

المليئة بعمليات القتل الحزينة مع األفالم والفيديوهات الحزينة 

                                                             

س قاتلة،خمس لعب 108   منها، العي   اإلخبارية  احتر

https://al-ain.com/article/5-deadly-games-kids 

: مختلفوهما من جنسي    بجاية،الطفلي   يدرسان بذات الثانوية بوالية 109  ولد  ي  

 وبنت

ي عبثا بل من خالل المعلومات 110 
حنر عملية تسمية اللعبة بالحوت األزرق لم تأنر

ي تؤكد ظاهرة 
ة، تان الزرقاء، إما بشكل جماعي أو بطريقة فرديالحي انتحار البحرية النر

ظرا بعدها من العودة للبحر ن ا يتمكنو أين يقدموا عىل السباحة للسواحل إىل درجة ال 

ي تتصادف أحيانا مع وجود البشر المنقذين، 
ة هذه الظواهر النر لثقل أجسادهم، وكثت 

 دون إدراك علمي ألسباب هذه الظاهرة. 

 المرجع نفسه111 

،  (F57) لصحيفة أن رمز"وذكرت ا يرجع لمجموعة عىل وسائل التواصل االجتماعي

 إىل موقع
ً
ي روسيا والبلدان المحيطة بها. حيث كانوا  (vk.com) وتحديدا

الشائع ف 

ي تبعث عىل االكتئاب"
 يروجون ألفكار انتحارية ويقومون بنشر العديد من الصور النر
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، ومع مرور الوقت تتحول فطرة الطفل من اإلطار السليم إىل واالنتحار 

 اإلطار الشاذ. 

ي تستغل المعلومات الخصوصية لألطفال من 
ونية النر واللعبة اإللكتر

، هي 112 االنتحارأجل غسل أدمغتهم ثم أمرهم بإيذاء أنفسهم إىل درجة 

وط  22قائمة عىل  من مرحلة ألخرى هي إيقاع  االنتقالمرحلة ، ومن شر

ي كل 
نوع من األذى بالجسد مع تصوير ذلك الجزء وبعث الصورة، وف 

ي 
مرحلة تزيد طبيعة األذى كجرح الجسد والكتابة بالدم وما إىل ذلك، وف 

ي أمر ربط حبل عىل الرقبة مع تحرير األطراف السفلية 
ة يأنر المرحلة األخت 

األخت  المخدر غت  المدرك لعواقبها ال للطفل، وما أن يقدم عليها هذا 

ي ظل عدم وجود ألي مساعدة 
يتمكن من إنقاذ ذاته، فيموت منتحرا ف 

وط اللعبة  ، كما يمكن ألوامر  االنزواءمن الغت  ، حيث من شر عن الغت 

ي عىل شكل القفز من مكان شاهق أو طعن الجسد 
جناة هذه اللعبة أن تأنر

 113بآلة حادة حنر الموت. 

                                                             

، لعبعبت   112  ونية»الموت..  ةحسي   س عقول وأرواح الصغار، « وحوش إلكتر تفتر

https://www.alkhaleej.ae ،22/20/2227 

الحوت »أول من اكتشف خطورة لعبة « النوفايا جازيتا»"كانت الصحيفة الروسية 

ته عام « األزرق ي نشر
ي تحقيق صحف 

انتشار ما يسم  وكشفت فيه وقتها عن 2222ف 

عىل شبكات التواصل االجتماعي الروسية، وتحدثت عن « مجموعات الموت»

وهو نفس الرمز الذي يطلب من الالعبي   الجدد  «F75» مجموعة تحمل اسم

ي االنضمام إىل اللعبة 
راد ، وتنشط أفوشمه بالسكي   عىل أيديهمالراغبي   ف 

ي بث األفكار السوداوية والحث عن ال
ت الحو »عنف وإيذاء الذات عتر المجموعة ف 

و كانت المجموعة أول من نشر صورة ايلينا كامبلي   وهي تنتحر بإلقاء نفسها «.األزرق

 ".أسفل عجالت القطار لتصبح أوىل ضحايا اللعبة

س منها، العي   اإلخبارية  قاتلة،خمس لعب 113 
 إحتر

https://al-ain.com/article/5-deadly-games-kids 

https://www.alkhaleej.ae/
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ي وهذه ا
ونية النر تللعبة اإللكتر نت سنة  انتشر  2220و 2222عىل األنتر

ات من  2228و ي قتل العشر
المستهدفة لخصوصيات األطفال، تسببت ف 

األطفال عتر العالم واآلالف منهم قد عتر عدة مراحل من مراحل إيذاء 

الجسد، وعند رفض أي طفل المواصلة يتم تهديده من طرف جناة 

نت من خالل شبكات التواصل، وقاللعبة بفضح خصوصياته  د عىل األنتر

يصل التهديد إىل إيهام الطفل المخدر فكريا بقتله وقتل أهله كذلك، 

ومن باب الخوف يركن البعض إىل المواصلة بتنفيذ كل مراحل إيذاء 

 .االنتحارأجسادهم حنر ينفذ آخر مرحلة أال وهي 

                                                             

ع هذه اللعبة روسي ُيدع فيليب "وذكرت صحيفة  يطانية أن مختر "ديىلي ميل" التر

، وقد تم اتهامه بتحريض نحو  22بوديكي   
ً
ي اللعبة  20عاما

طالبة بعد مشاركتهن ف 

ي تسبب  .نتيجة ذلك 2220عىل االنتحار، واعتقل عام 
ف بوديكي   بالجرائم النر

واعتر

ها محاولة تنظيف للمجتمع من "  ي  النفايات البيولوجية، البحدوثها، وقد اعتتر
نر

"
ً
عىل حد قوله.. وأضاف أن "جميع من خاض هذه -كانت ستؤذي المجتمع الحقا

 ."اللعبة سعداء بالموت
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ا من دول العااألطفال بسبب هذه اللعبة عددا ك انتحار ولما طال  لم، بت 

كما تعالت أصوات العديد من   ،تعالت أصوات منظمات حقوق اإلنسان

الجماعات الضاغطة بالدول ومنها المنظمات المجتمعية إىل العمل عىل 

ا وقف هذه اللعبة، وكذلك عا  ا  114 هذه المأساةالعديد من الفناني   عن  تر

 

                                                             

 نفس المرجع 114 
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 Mariam game   115   مريم لعبة الثاني:المطلب 

ي حذرت منها العديد من 
ونية النر تعتتر لعبة مريم من األلعاب اإللكتر

مثل مرص والسعودية واإلمارات العربية ، الدول ومنها دول عربية

ة عىل حق الخصوصية  ي تشكلها هذه األخت 
المتحدة، نظرا للمخاطر النر

للطفل من جهة، ونظرا لمخاطر نفسية وصحية من جهة أخرى، وعليه 

 ء عىل: سوف نسلط الضو 

ح األول:  الفرع  مريم لعبة لمراحل مخترص  شر

:  الفرع ي
  اللعبة هذه مخاطر  الثان 

 

 

 مصممها حسب ولمسكنها  مريم للعبة صورة

                                                             
115 https://apps.apple.com/us/app/mariam-game/id1247175574 
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 مريم لعبة لمراحل مختصر شرح األول: الفرع

ح إن :  تتمثل مريم لعبة لمراحل المخترص  العمىلي  الشر ي
 
  ف

 التحميل محركات خالل من مريم لعبة ليحمبت الطفل يقوم 

 .Store Play مثل

  ىلع تظهر  اللعب وبدأ  والتثبيت التحميل من االنتهاء بعد 

ء حزين بشكل فتاة الشاشة  .الخوف بمالمح مىلي

  مساعدة بوتطل بيتها  عن تائهة أنها  أساس عىل الفتاة هذه تظهر 

 ذهه فيه تعيش الذي العالم ولكن ،اللعبة يلعب الذي الطفل

ء الفتاة  116باألشباح مىلي

  ة هذه تطرح أين الدردشة تبدأ  الموافقة عند  من عددا  األخت 

ي  األسئلة
  ،117للطفل الخصوصية الحياة من تعد  النر

  ي  نجاحها  عند
 ا معه للدخول الطفل تدعو  للبيت الوصول ف 

 .به السعيد  والدها  عىل للتعرف للبيت

  نع جديدة أسئلة مرحلة تبدأ  الدخول عىل الطفل وافق ومنر 

ي  المرعبة الموسيفر  من جو  مع الخصوصية
 الخوف تبث النر

ي  والرعب
 .الطفل ف 

 ي  للطفل الكبت   االندماج عند
 لقياما الطفل من يطلب اللعب ف 

 .أحيانا والعنيفة المؤذية األفعال ببعض

 

 

                                                             
116https://apps.apple.com/us/app/mariamgame/id1247175574 

ا م المفضل،الشارع  المفضل،الحيوان  الوالد،الوالدة أو  اسم، واالسماللقب  117 

ونية مثل الواتساب  ، حسابات الطفل اإللكتر هو دينك، ما هو موقع المسكن العائىلي

 وكل هذه عبارة عن معلومات سياسية،الفيسبوك، نهيك عن أسئلة فكرية وحنر 

 خصوصية شية، ال يدرك الطفل مدى خطورتها
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  اللعبة هذه مخاطر الثاني: الفرع

 الجسمية الصحة وعىل الخصوصية عىل عديدة مخاطر  اللعب لهذه

 :مخاطرها أهم ومن للطفل، والنفسية

 األطفال خصوصية انتهاك  

   ي  يالفكر  التأثت  حب إىل النشاط من الطفل لحياة المغت   السلنر

 العالم.  عن االنعزال

   ويُ  يدخل الذي النفسي  التأثت 
ا
 جيةالس عىل الخوف عالم لبغ

 .للطفل السليمة

 ية الطبيعة مع تتناف   بأفعال للقيام الدعوى  إيذاء لمث البشر

 .الذات

 وي    ج ية،ال الطبيعة عن شاذ  بمفهوم السادية، للطبيعة التر  بشر

ي  أساسا  متمثلال
 118 باأللم التمتع ف 

 هاتف عىل أخرى ملفات إىل اللعبة خالل من الدخول إمكانية 

 خصوصياته من الكثت   تحمل الطفل

ي عالم 
ي سجن الطفل من خالل اللعبة أو إدخاله ف 

وإن الطبيعة السادية ف 

عىل  االعتداءليس فقط هو مكمن الخطورة بعد خطورة  119األشباح 

                                                             

ي مجتمعات عدة، وهذا السبيل تتبعه فرق شاذة مثل  للسادية 118 
لوبيات فاعلة ف 

 عباد الشيطان والعياذ باهلل. 
س منها، العي   اإلخبارية119

 ، المرجع ذاتهخمس لعب قاتلة ، إحتر
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ي  كتر األ خصوصياته، بل الخطر 
 
 جعل الطفل مع مرور الوقت يتمثل ف

م تصمي نتسائل عنلم والخوف، وهنا باألمنعزل عن المجتمع متلذذ 

ي هذا اللعبة، هل تم ب
 
اءة أم هناك مسايرة ألجندات دولية شاذة ف تر

 الميدان؟

 Charlie Charlie challenge   120تحّدي شارليالمطلب الثالث: لعبة 

 :  من خالل هذا المطلب سنسلط الضوء عىل الفرعي   التاليي  

  :شارىلي  تحدي للعبة بسيط مفهومالفرع األول 

  : ي
 اللعبة هذه مخاطر الفرع الثان 

 شارلي تحدي للعبة بسيط مفهومالفرع األول: 

ي شكلها التقليدي ولكن الحداثة كونها أصبحت 
تعد هذه اللعبة قديمة ف 

ي شكلها 
ونية، ويمكن لألطفال أو حنر البالغي   ممارستها سواء ف 

 لعبة إلكتر

 

                                                             
https://al-ain.com/article/5-deadly-games-kids  

  نفس المرجع120
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ي تواصل  121التقليدي
 
نت، وخالصة اللعبة تكمن ف أو الحديث عىل األنتر

، أين يتم وض ي  مع عالم غينر
ل ع قلمي   متعامدين ثم يبدأ التواصالبشر

فيتحرك القلم ناحية اليمي   أو  هنا،هل أنت  يا شارىلي بطرح سؤال 

الشمال للتجاوب بنعم أو ال، وهكذا يتم تواصل اللعب من خالل طرح 

ي ج ناحية الجوابالمزيد من األسئلة والقلم يتحرك دائما 
و بنعم أو ال ف 

من الخوف، وهناك من أشكال من هذه اللعبة بها دائرة بها أرقام ودائرة 

 المقدمة كالسنوات واألسماء.  اإلجاباتأخرى تحمل الحروف، لتدقيق 

ي شخصية رجل  يقال،"
أن تشارىلي هو أسطورة مكسيكية قديمة تتمثل ف 

ي لديه عيون سوداء وحمراء يحرص  بي   الحي   
ي والل ،واآلخر شيطان 

عبة ف 

األصل تقوم عىل مبدأ إحضار روح تشارىلي الشيطانية وذلك بحسب 

ي األصل مشهورة  القديمة،المعتقدات المكسيكية 
ولم تكن اللعبة ف 

،سوى داخل النطاق  ي أيامنا  المكسيكي
نت ف  إال أنها اجتاحت عالم االنتر

 122"  هذه لتصبح من أشهر األساطت  

هذه اللعبة من طرف األطفال، حيث وإن الخطورة تكمن عندما تمارس 

ي الكثت  من األحيان تهتر  معتقداتهم
ي عىل فكر األطفال أين ف   لها تأثت  سلنر

ي من  بإجابات متنافية مع فكرهم العقائدي، فهناك من العالم الغرنر

                                                             

121   

.... بي   الوهم122  والحقيقة... بي   العلم والجهل  أحمد الطياف، لعبة تشارىلي

 والحالل والحرام... وبي   التنوير والتجهيل

https://ae.linkedin.com/pulse 
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ية،كقوى تتعدى الطبيعة   123يعتقد أن التعامل يتم مع الشياطي      البشر

رى فحواها التواصل من أرواح كما هناك معتقدات فكرية خاطئة أخ

البشر بعد موتهم، ونظرا لهذه الخطورة عىل األطفال عمدت بعض الدول 

 124إىل حظرها 

ي هذه اللعبة 
جوأصبحوا وهناك البعض ممن شارك ف  ن اآلخري ونيتر

ي 
بالتوقف عنها ألنها تؤذي الفكر وقد تصل بالطفل إىل درجة التفكت  ف 

فكت  آلخر، كما يمكن حنر للبالغي   من التإىل العالم ا واالنتقالقتل نفسه 

ي قتل النفس أو التشجيع عىل ذلك. 
 125ف 

                                                             

 أحمد الطياف، المرجع ذاته. 123 

قدت تشارىلي تشارىلي بشدة من معظم األديان ومنهم
ُ
، المسلمون والمسيحيون "إنت

 أن اللعبة تقوم عىل قراءة معوذات بصوت عاىلي إلستدع
ً
، اء الشياطي   وخصوصا

ً
 أوال

ي أن تكون إال 
ثم تتبعها بسؤال عن معلومات غيبية بهدف كشف معلومات ال ينبغ 

، 
ً
ي علم هللا ثانيا

مايشوب اللعبة من التضليل عىل الناس والكذب  إضافة إىل ف 

 عن تروي    ع األطفال بأرواح األموات أو الجان , وتسلك بذلك مسلك 
ً
اء فضال واإلفتر

 لعبة "

124
 https://lastrada.md/eng/articles/warning-from-specialists-a-dangerous-game-became-viral-

on-the-internet-79 
ي 
ي جمهورية الدومينيكان اللعبة ف 

ها "تهدد قائلة إن المدارس،حظرت وزارة التعليم ف 

 الصحة البدنية والعقلية" للطالب. 

125
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rzerogames.charlie3d&hl=en_US&gl=US 

 Google Playتعليق أحد األشخاص عىل مستوى 
 "Hi guys I do not recommend this app because when me and my friend were 

playing this app encouraged m y friend to kill herself and we exited the app 

and turned my phone off and then I turned it back on and it's flickered then 

tried to show our parents and it turned off and I had 58% and then it turned on 

after 2 tries i do not recommend this app. I hope this review helped" 

 تعليقترجمة ال

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rzerogames.charlie3d&hl=en_US&gl=US
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 اللعبة هذه مخاطرالفرع الثاني: 

:  اللعبة هذه مخاطر  حرص  يمكن ي
 
 ف

 ي  المرسوم الشكل
 
 العقيدة عن المعتر  الصليب عن تعبت   العادة ف

ي  لم الشكل وهذا  الفاسدة، المسيحية
 هدفيست بل فراغ من يأنر

 لألطفال.  اإلسالمية والعقيدة الفكر

  األطفال فئة بي    والذعر  الخوف نشر  

  لألطفال ونقله األرواح عالم عن خاط   عقائدي فكر  نشر  

  يةشيطان تعاويذ  طريق عن الشياطي    مع التواصل فكر  نشر  

  كلو  بالمستقبل التكهن إمكانية عن خاط   عقائدي فكر  نشر 

 الغيبية األمور 

  وحنر  طفالاأل  بي    االنتحار  فكر نشر ، ي  رسموني حي    البالغي  
 ف 

ي  عالم وجود  مخيلتهم  دون إليه االنتقال يوجب أجمل غينر

 العادية.  الوفاة انتظار 

   ي  التأثت  دعوا ي قد  مما  لألطفال، النفسية الحالة عىل السلنر

ي  لعالجهم
ي  متخصصي    أطباء بوجود  النفسية المصحات ف 

 ف 

 النفس علم

   ي  التأثت  جراء نم لألطفال الجسمية الصحية الحالة عىل السلنر

ر.  غت   الدائم والخوف والعزلة االنطواء  المتر

 

                                                             

ي يلعبون هذا  رفاق،"مرحًبا يا 
ال أوىصي بهذا التطبيق ألنه عندما كنت أنا وصديفر

ي ثم 
ي عىل قتل نفسها وخرجنا من التطبيق وأوقفنا هاتف 

التطبيق شجعنا صديقنر

ثم تم تشغيله ثم حاول إظهار والدينا وتم إيقاف تشغيله  أخرى،أعدت تشغيله مرة 

ي شحن البطارية، ثم تم تشغيله بعد محاولت ٪27وكان لدي 
 أوىصي ي   من إيقافه ال ف 

 بهذا التطبيق. آمل أن تكون هذه المراجعة مفيدة "



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

15

3 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 Fire Fairy   جنّية النارالمطلب الرابع: 

ة عىل إيقاع األذى باألطفال، أين  سدى أوامر تهذه اللعبة لها خطورة كبت 

ل أو فتح صنبور الغاز أو  ي المت  
 
ام النار ف لألطفال وخصوصا البنات بإض 

ي بعض أجزاء الجسد من خالل  استعمال
 
ام النار ف مواد حارقة وإض 

إىل جنية النار بعد قراءة تعويذات معينة ثم إشعال النار  بالتحولإيهامهم 

تبعدها، وهذه اللعبة  ي روسيا، وضحاياها حول العالم بالمئات،  انتشر
ف 

قتأين  ق الكثت  من المنازل و  احتر الكثت  من األطفال بفعل هذه احتر

ة لألطفال من حيث 126اللعبة ة لها جاذبية كبت  ، علما أن هذه األخت 

ي تدع:" 
ونية يحبها األطفال والنر تشابهها مع رسوم متحركة ولعبة إلكتر

نادي الساحرات" ، بل وحنر المراحل األوىل للعب ال تحمل أي مخاطرة، 

 مجرد تمشيط الجنية الساحرة واختيار األلبسة لها. 

ي وسط اللعبة تبدأ عملي
ة جذب فكرية لألطفال وخصوصا البنات،  وف 

كون اللعبة مخصصة لهن، ومن هذا الود يتم إقناع األطفال البنات بأنهن 

ط التكتم عىل ذلك وإتباع التعليمات، وم ،سيتحولن إىل جنيات نار  ن بشر

                                                             

ي 126 
ون  عبت  محمد، جنية النار لعبة تدفع األطفال إىل حرق أنفسهم، الموقع اإللكتر

 المرسال

https://www.almrsal.com/post/581810 

لها يشتغل و تعُرض   "فزعت عائلة إيزوفا البنة االروسية ذات ليلة عندما رأت مت  

ل للحرق و عند التحقق من سبب الحريق ثبت أن الطفلة صوفيا  ي المت  
الصغرى ف 

” نية النارج“ذات الخامسة أعوام كانت تتبع تعليمات لعبتها المفضلة و هي  إيزوفا

ي المطبخ ، ثم تكرار بعض الكلمات الساحرة ، 
ي تنص عىل تشغيل موقد الغاز ف 

و النر

طة  لجنية نار ، و  من أجل التحول  عىل الفور قامت العائلة بالتواصل مع الشر

ي أمر تلك اللعبة... و لم تكن الطفلة صوفيا إيزوفا 
ي قامت هي الوحي للتحقيق ف 

دة النر

 بسبب 
ً
ي اللعبة ، بل فزعت العديد من األمهات ليَل

بتنفيذ التعليمات الموجودة ف 

ل و بالبحث عن السبب اكتشفوا أ ي المت  
ة ف  خلف هذا  ن األطفالروائح الغاز المنتشر

ي تنفيذ تعليماتها ليمتلكوا قوة خارقة و يتحولوا 
الفعل بسبب حبهم للعبة و رغبتهم ف 

 ".لجنيات نار
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ي الغرفة، ت :هذه التعليمات اإلستدراجية
 
ي الليل والتجول ف

 
كرار النهوض ف

كطلب القوة النارية الخارقة من جنية   بعض الكلمات والتعويذات

ي المرحلة الكارثة أين تسدى التعليمات بفتح صنبور الغاز 127النار
، ثم تأنر

بالمطبخ ثم قراءة تعويذة معينة والذهاب للنوم من جديد من أجل 

ي الصباح. وهكذا مات الكثت  من األطفال 
قو التحول إىل جنية النار ف   احتر

 االنفجار ت منازلهم عن آخرها عن طريق الكثت  كذلك، وهناك من دمر 

 بمجرد ضغط قفل الكهرباء. 

ي سبيل 
وإن عدم التميت   عند األطفال قد يدفعهم لتنفيذ أي تعليمة ف 

التحول إىل جنية من طبيعة نارية، كالقفز من مكان عاىلي أو تناول مادة 

األطفال الذي يعزى إىل  انتحار سامة، وعليه هناك بعض الحاالت من 

الخصوصية  استغاللهذه األلعاب، وعىل الرغم من عدم وجود ما يير  

عند هذه الفئة من األطفال، إال أن األسباب الكامنة وراء تصميمها تعطي 

المرض النفسي اإلنتقامي من األطفال عند المصمم، كما ال  انطباع

مي   من المصم األفكار الشيطانية الشاذة عند بعض الفئات د تستبع

وعىل الخصوص منهم عبدة النار، عبدة الشمس وعبدة الشيطان 

 والعياذ باهلل. 

                                                             

 عبت  محمد، المرجع ذاته127 

ي ، يا أيتها "...
و ردد كلمات الكلمات لكي تصبح جنية نار ، يا ساحرة الملكة ألف 

ي القوة ، أنا أط
ة الحلوة ، أعطن  لب منك ذلك ، و بعد ذلك اذهب الجنيات الصغت 

إىل المطبخ بهدوء وصمت ، دون أن يشعر بك أحد ، و إال سحر الكلمات سوف 

ق  ي ، ثم افتح شعالت موقد الغاز األرب  ع ، دون إشعالها ، فأنت ال تريد أن تحتر
يختف 

ي التعليمات الخاصة بها ”، أليس كذلك
ز السحري ثم نامي ، الغا“؟ ، و تكمل اللعبة بافر

ي صباح اليوم التاىلي ، عندما تستيقظي    سوف
ي إليك ، ستتنفسيه أثناء نومك ، و ف 

يأنر

ي ، لقد ضت جنية ، و بتلك الطريقة سوف تصبح جنية نار 
 لك ألف 

ً
رددي: شكرا

 حقيقية."
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     128Pokemon Go   جو مون بوكي الخامس:المطلب 

كية نتائج دراسة تبي   خطورة  دو" األمت  م علماء تابعون لجامعة "بت 
ّ
قد

ي .عىل حياة البشر  129لعبة "بوكيمون غو"
 
 لألرقام الواردة ف

ً
..ووفقا

 "األشهر الخمسة األوىل بعد انتشار تلك اللعبة شهدت 
ّ
اإلحصاءات فإن

عبة.  ألف حادث ست  نتيجة إنشغال السائقي    202نحو 
ه
أو المشاة بالل

ي نحو  22نتج عنها إصابة و 
 حتفهم 222ألف شخص، فيما لفر

ً
" شخصا

ونية كما  وهذا بعد اإلرتفاع العظيم للمستخدمي   لهذه اللعبة اإللكتر

: يوظح ال ي
 منحن  البيان 

  

                                                             

س منها، العي   اإلخبارية 128 
 خمس لعب قاتلة ، إحتر

https://al-ain.com/article/5-deadly-games-kids 
129 https://www.arageek.com/tech/pokemon-go-real-risk 

 22/28/2220مصطف  يشي، مخاطر بوكيمون غو ، التحميل 

ي Google عن Niantic "بعد إنفصال
كنر اك مع شر  Nintendo ، قامت باإلشتر

ة، والش Wii ُمطورة االلعاب وجهاز ، والمالكة The Pokémon Company هت 

ليقوموا بصنع  Pokémon لحقوق شخصيات وألعاب ومسلسالت وكافة ُمنتجات

ي تعمل بتقنيةPokémon Go لعبة
ي تقوم Augmented Reality ، والنر

، والنر

 بربط اللعبة بالواقع"

 

https://www.arageek.com/tech/pokemon-go-real-risk
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ونية أكتر من ذلك لتمس 
ولكن الواقع أثبت أن مخاطر هذه اللعبة اإللكتر

 األمن القومي للدول. 
 خصوصيات األطفال وحنر

 سوف نسلط الضوء عىل النقاط التالية:  مطلبومن خالل هذا ال

  مون غو عىل خصوصيات  الفرع األول: خطورة لعبة البوكي

 األطفال

  خطور : ي
 للدولة األمن القومي ة لعبة البوكيمون غو عىل الفرع الثان 

  الفرع الثالث: خطورة لعبة البوكيمون غو عىل حياة األطفال

 والغت  

  لعبة البوكيمون غو عىل نشر الفكر  ةالرابع: خطور الفرع

ي 
 .اإللحادي 130الداروين 

 

 الفرع األول: خطورة لعبة البوكي مون غو على خصوصيات األطفال

ة  ،  131إن خطورة لعبة البوكي مون غو عىل خصوصيات األطفال كبت 

ة:  مجون لهذه األخت   حيث من خالل اللعبة يطلب المتر

                                                             

أ شداروين هو أحد زعماء الفكر اإللحادي، المؤسس لنظرية التطور كأصل من 130 
، نافيا بذلك وجود هللا الخالق اإلنسان من أصول القرد ه الكائنات، فحسب زعم

 الواحد األحد الصمد الماجد سبحانه. 
  https://yemenisport.com/news/663506 131 

اق الخصوصيات، الكويت تدرج لعبة بوكيمون غو ضمن األخطار عىل األمن  وإختر

ي اليمن، التحميل: 
ونية رياضية ف  ي سبورت، جريدة إلكتر

 22/28/2222يمن 

مستخدمي الهواتف الذكية من المواطني    "حذرت وزارة المواصالت الكويتية 

ي معظم دول   والمقيمي   من االنجرار إىل تحميل لعبة
ت ف  ي انتشر

البوكيمون غو النر

المواصالت حميد القطان إن الوزارة تبحث مع هيئة  وقال وكيل وزارة …العالم مؤخرا

ي 
االتصاالت وتقنية المعلومات سبل الحماية من مثل هذه األلعاب والتطبيقات النر

ر لمستخدميها بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة...وأشار إىل  ي الرص 
قد تتسبب ف 

اق ي تسمح باختر
 أن بعض الدول قامت بمنع استخدام مثل هذه األلعاب النر

https://yemenisport.com/news/663506
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  الهوية 

  ي
ون  يد اإللكتر  التر

  ي
مجي   بعدها إىل الملفات المتصلة بالهاتف النر ولوج المتر

ي 
تمارس من خالله اللعبة، مثل ملف الصور وكل الملفات النر

 132خصوصياتالتحمل 

 
ُ
ق إىل الغت  ألهداف ربحية، كما وا سا وهذه الخصوصيات قد ت

يمكن أن تستغل ألغراض أخرى مستقبال، كإرسال الرسائل 

ي هذه اللع الطفل، وقد يصل األمر استمالةالنصية أو 
بة خطورة ف 

 إىل تجنيده كجاسوس مستقبال. 

 

 

                                                             

ه، كما أنها تفرض  ي وغت 
ون  يد االلكتر خصوصية الهواتف وتصل إىل قوائم األسماء والتر

ا والخرائط وتدفعهم إىل الذهاب ألي مكان  عىل الراغبي   بتحميلها استخدام الكامت 

وتصويره من خالل البحث عن البوكيمون دون وعي بخطورة تصوير مثل هذه 

 األماكن والمنشآت الحساسة
132 https://www.arageek.com/tech/pokemon-go-real-risk 
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 للدولة األمن القوميمون غو على  الفرع الثاني: خطورة لعبة البوكي

ي صف الجوسسة الحديثة
 
أين يمكن  133هناك من صنف هذه اللعبة ف

للطفل أن ينقل كل األشار الموجودة عىل الواقع بواسطة الصوت 

                                                             

  https://yemenisport.com/news/663506 133 

اق الخصوصيات،  الكويت تدرج لعبة بوكيمون غو ضمن األخطار عىل األمن وإختر

ي اليمن، التحميل: 
ونية رياضية ف  ي سبورت، جريدة إلكتر

 22/28/2222 يمن 

مستخدمي الهواتف الذكية من المواطني    "حذرت وزارة المواصالت الكويتية 

ي معظم دول   والمقيمي   من االنجرار إىل تحميل لعبة
ت ف  ي انتشر

البوكيمون غو النر

وقال وكيل وزارة المواصالت حميد القطان... سيجعله ال إرادًيا ينقل   …العالم مؤخرا

كة ببساطة متخيل أنه يقوم باللعب، وإنما كل ما يتم عىل أرض الواق فر الشر ع إىل ست 

فر  ة بست  ء حوله، وكل ما تم تصويره متصل مباشر ف  الحقيقة يقوم بتصوير سر

اللعبة، لذا إن الخطورة األكتر ه إمكانية تحليل الصور، وإخراج منها بيانات قد تمس 

 شغيل اللعبة. األمن القوم لكل دول العالم ، ولذلك أعلنت ناسا منع ت

مجي   باإلسكندرية، إسالم غانم إىل الخطورة  أشار نائبكما  النقيب العام لنقابة المتر

المتوقعة من لعبة البوكيمون جوهو مسها لألمن القوم من خالل تحليل الصور النر 

ة ال )حر نر أن اللعبة تعمل بتقني وأشار،تقوم عليها ال )حر نر أس لتتحول إىل بيانات. 

ا GPS (أس ، حيث تبحث عن بوكيمون وعالمات عىل أرض الواقع، وتست  بالكامت 

ك أن تست  فيها، وهنا تكمن الخطورة ف  إجبار  ة وتجتر حيث تأخذك إىل أماكن كثت 

الالعب عىل التصوير أثناء اللعب بكل األماكن النر حوله، تبدأ من بيته الشخص إىل 

 حد األماكن األثرية والحيوية. 

 

https://yemenisport.com/news/663506
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وخطورة هذه  البوكيمون،والصورة من خالل تتبع أماكن وجود قطع 

ي ضبط موقع الطفل من خالل التحديد الدقيق بواسطة 
 
ة تكمن ف األخت 

ي يتم وضع قطع ، وكل األماكن اGPSتقنية 
 يمونالبكلمستهدفة هي النر

مجون أماكن أمنية حساسة مثل  عىل مستواها، وقد يستهدف المتر

 والمخابر. المصانع 

وبالمقابل هناك من يقلل من هذه الخطورة عىل أساس أن األقمار 

ي التجسس أقدر وأقوى، وأن الكثت  من 
الصناعية المتخصصة ف 

يحة وضع  بالهاتف، وبمجرد  اتصال الخصوصيات تتوافر بمجرد ربط شر

بعض الحسابات عىل سبيل المثال الفايسبوك، نهيك أن غالبية 

التطبيقات الحديثة تطلب الولوج إىل الخصوصيات من الملفات 

 الموجودة عىل الهاتف. 

ونحن من جانبنا قد نشارك هؤالء كل الصواب عندما يتعلق األمر بالبالغ  

ر  العاقل الممت   الذي تجاوز سن الثامنة عشر والذي يدرك مواطن الرص 

، اتجاهنفسه أو  اتجاهويتحمل كامل المسؤولية عن أفعاله  ومن  الغت 

نت، أما األطفال  هذه المسؤولية إفشائه ألشار خصوصيته عىل األنتر

عىل الخصوص منهم من لم يدخل سن التميت   يجب أن يحميهم و 

القانون ويراقب ترصفاتهم األولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهم، فهم ال 

ان، بعد فوات األو  يدركون بعض الترصفات مثل إفشاء الخصوصية إال 

 
ُ
ي التطبيقات، المفروض ال ت

 بطلب إال  من طرف األطفال لما حا وحنر بافر

اف ومر  ي البيت. وإشر
   اقبة من لهم سلطة عليهم ف 

 الفرع الثالث: خطورة لعبة البوكي مون غو على حياة األطفال والغير

ة، ومن أبرزها:   إن خطورة لعبة البوكي مون غو عىل حياة األطفال كثت 

  خطورة عىل مستوى حوادث الطرق، أين يتتبع الطفل البحث

مج،عن قطع البوكيمون حسب تحديد  موقع يده لبعد تحد المتر

ا ما توضع هذه القطع عىل GPSالطفل بواسطة تقنية  ، وكثت 
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ة،مستوى الطرق السيارة  أين يركز الطفل كامل فكره  الخطت 

ي البحث عن هذه القطع متناسيا خطورة فضاء 
 
وحواسه ف

نهيك عن  المرور،باألعمدة وإشارات  أين قد يصطدم البحث،

.  االصطدام  134مع السيارات حي   قطع الطرق دون تركت  

  ي المرتفعة، أين يضطر الطفل البحث
خطورة عىل مستوى المبان 

لية وعىل أسطح  ي أعاىلي األسقف المت  
عن قطعة البوكيمون ف 

العمارات، ولهذه األماكن خطورة عىل حياة الطفل بدون وجود 

 . كت  
 للعبة، فما أدراك وجوده وهو فاقد للتر

 ي الطبيعة، أين يبحث خطورة عىل مست
ة ف  وى األماكن الخطت 

األطفال أحيانا عن قطع البوكيمون عىل مستوى تالل أو جبال 

ة، أين قد يسقط ويتأذى الطفل وقد يفقد وعيه   أو وديان خطت 

ي غياب من يقدم يد المساعدة
 كذلك ف 

  ة عىل مستوى قيادة المركبات، أين يمارس بعض خطورة كبت 

ثا عن قطع البوكيمون عىل مستوى الطرق األفراد هذه اللعبة بح

كت   عىل السياقة وتشتت 
ة، ومع ضعف التر كر فالسيارة الخطت 

                                                             
134 https://sahafaa.net/show3144470.html 

12/22/2228التحميل  

ي شاعت مؤخرا 
ي أظهرت أخطار تلك اللعبة النر

وأوضح العلماء أن دراستهم النر

طة  ي ومراكز الشر
اعتمدت بشكل أساسي عىل معلومات مجموعة من بيانات المشاف 

ي مختلف أنحاء 
ي تعرض ف 

العالم، حيث تركزت تلك المعلومات حول الحوادث النر

ي الشوارع والطرقات أو خلف عجالت القيادة نتيجة 
لها العبو "بوكيمون غو" ف 

ي اإلحصاءات فإن "األشهر الخمسة  .انشغالهم بتلك اللعبة
ووفقا لألرقام الواردة ف 

تيجة انشغال ألف حادث ست  ن 202األوىل بعد انتشار تلك اللعبة شهدت نحو 

ي نحو  22السائقي   أو المشاة باللعبة. نتج عنها إصابة 
 222ألف شخص، فيما لفر

 ."شخصا حتفهم

 

https://sahafaa.net/show3144470.html
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ي حوادث 
 
ا ما يتسبب ف ي البحث عن هذه القطع كثت 

 
هذا األخت  ف

 135مرور أليمة. 

  بص باألطفال من خالل ة عىل مستوى التر خطورة كبت 

حنر  أو الجنسي عليهم  االعتداءلشقة هواتفهم أو  استدراجهم

، ويتم ذلك من خالل وضع قطع البوكيمون  بيعهم لتجار البشر

ي أماكن نائية ككمي   لهم. 
 ف 

   خطورة عىل المستوى الصىحي من خالل طول مسافات الست

العشوائية بحثا عن قطع البوكيمون، وخصوصا فئة األطفال 

 األقل من عشر سنوات. 

  136عىل المستوى النفسي للطفل ةخطور 

                                                             
135 https://www.thaqfny.com/65022 

يف رضا، خطورة لعبة بوكيمون جو الجديدة الجاسوسية والتابعة لجهاز  شر

 يكية واالشائيليةالمخابرات االمر 

 
https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2016/7/16 136 

ات السلبية عىل الصحة النفسية  "حذر طبيب نفسي تركي )بوزكورت( من التأثت 

ي األيام الماضية، وقدم ستة 
ا ف  ي القت رواجا كبت 

والجسدية للعبة "بوكيمون غو"، النر

؟ وأشار  ة لها، فما هي ار خطت  ورة عدم قضاء  إىل أض  أن دراسات عدة خلصت إىل ض 

https://www.thaqfny.com/65022
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 الغت  من الدخول إىل مرافق خاصة والبحث  التعدي عىل حريات

عن قطع البوكيمون، مثل المطاعم والمتاجر وحنر بعض 

ا ما يؤدي  المرافق الخدماتية العمومية، وهذا بطبيعة الحال كثت 

مع التكرار إىل االنزعاج واالمتعاض من طرف الغت  عىل فئة 

 .137غي   لالالعبي   لهذه اللعبة سواء كانوا من فئة األطفال أو البا

                                                             

 من ساعتي   يوميا أمام شاشات الحاسوب والحاسب 
المنتمي   لهاتي   الفئتي   أكتر

ي حي   أن األلعاب من قبيل 
اللوحي والهاتف المحمول واألجهزة المشابهة، ف 

 "بوكيمون غو" تجعلهم يتجاوزون هذا الحد. 

ار للعبة "بوكي  مون غو": وقدم بوزكورت ستة أض 

 الذي ينجم عنه إبعاد الشخص عن الحياة االجتماعية، مضيفا أن إلدمان ا

 .اللعبة قد يكون لها تأثت  مشابه لتأثت  المخدرات ألنها قد تؤدي إىل اإلدمان

  ،صحيح أن لعبة "بوكيمون غو" تدفع مستخدميها إىل الخروج العزلة

ي تدفع 
ي إطار العزلة النر

وجيا، بخالف إليها التكنولللشارع، ولكنها تبقيهم ف 

ي تدفع المشاركي   فيها 
ي يكون الشارع مشحا لها والنر

األلعاب التقليدية النر

 .للتفاعل االجتماعي 

  ي اإلضطراب النفسي
نتيجة القلق بوكيمون، فاأللعاب الشبيهة بها النر

ة  تتضمن مفاهيم الحرب أو المطاردة والوصول لألهداف، قد تؤدي كتر

ي ظهور اضطرابات القلقالتعرض لها إىل زي
 .ادة التوتر، وتصبح سببا ف 

  ،ة لدى خاصحدوث مشاكل تتعلق بصعوبة التفرقة بي   الواقع والخيال

األطفال الذين لم يصلوا بعد لمرحلة التفكت  المجرد، والبالغي   الذين 

ي التفرقة بي   عالم الواقع ودنيا الخيال
 .يعانون من مشاكل ف 

  ي العمود الفقري
 
  يجة االستخدام الطويل للعبةنتمشاكل ف

  نتيجة عدم االنتباه للبيئة المحيطة حدوث إصابات جسمية للشخص

 " .خالل اللعب
137 https://sahafaa.net/show3144470.html 

12/22/2228التحميل  

ي "بوكيمون غو""...حنر أن بعض الناس باتوا يبدون انزعاجهم من ت  رصفات العنر

الغريبة، وتعديهم بوقاحة عىل أمالك الغت  والدخول إليها بهدف اصطياد 

ي رفعت دعوى قضائية 
ونيا، كالمواطنة الكندية باربارا لي   شيافر النر

البوكيمونات إلكتر

https://sahafaa.net/show3144470.html
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الفرع الرابع: خطورة لعبة البوكي مون غو على نشر الفكر الدارويني 

 اإللحادي

جلنا يعلم أن العالم به الكثت  من الملحدين الذين ال يؤمنون بأي عقيدة، 

وعىل الخصوص العقيدة اإلسالمية الصحيحة، و إن اإللحاد كطامة لم 

يمس فئة متدنية المستوى العلمي الدنيوي بل مست حنر العلماء 

ي مختلف العلوم الدنيوية، ومن هؤالء من وضع نظريات 
المختصي   ف 

ي لْلنسان من خالل نظرية التطور ، أين يبي   هذا تثبت الوجو 
د العبنر

األخت  أن أصل اإلنسان هو القرد، ومع مرور الزمن تطور ووصل إىل الحال 

الذي له عليها اآلن، وبذات النظرية أثبت أن بعض التطورات العضوية 

للحيوانات تفرضها عملية التأقلم مع الطبيعة، ومثال ذلك طول عنق 

ي أوقات الجفاف وكذلك  الزرافة للتأ
قلم مع العيش عىل أعاىلي الشجر ف 

ية والبحرية، وإن تعرضت هذه  كان سنم الجمل وأغلب الحيوانات التر

ي لعبة االنتقاداتالنظرية غت  الواقعية للعديد من 
، إال أن ظهورها ف 

، حيث نالحظ هذا التطور  . الالبوكيمون غو جىلي  جىلي

عالن إلحادهم، أين وصل األمر حنر وبالنظر لخروج األفراد من الملل وإ

ي بعض األحيان، حري بنا 
ي ف 

إىل المجتمعات اإلسالمية، وبشكل علن 

ي 
ي تروج إىل اإللحاد، فف 

الخوف عىل فلذات أكبادنا من هذه اللعبة النر

العقيدة اإلسالمية الصحيحة هناك خالق واحد أحد صمد لم يلد ولم 

قابل هناك مسؤوليات يولد وهناك مخلوقات خلقها لعبادته، وبالم

ي األرض بعد قبوله لهذه األمانة. 
 
 واقعة عىل اإلنسان خليفة هللا ف

ي لم تهتدي إليه الكثت  من السلطات بالدول 
وإن هذا الجانب الخف 

يعية أو التنظيمية، أو حنر  العربية، وعىل الخصوص السلطات التشر

                                                             

كة نينتندو ونيانتيك المبتكرة للعبة بوكيمون جو، مطالبة بإزالة إحداثيات  ضد شر

لها من  ".خرائط اللعبة مت  
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ي بإمكانها منع هذه 
ي مجال اإلعالم والنر

 
لعبة الالسلطات الضبطية ف

 وتبيان مخاطرها الفكرية عىل فئة األطفال. 

 

 

  

 المبحث الثاني: مخاطر األلعاب اإللكترونية على إيذاء الفكر السليم

تنشر الفكر المتطرف، ولم يعد  منلم تعد السينما الهوليودية وحدها 

ي من 
ي التحول الفكري اإلنسان 

 
الكتاب المنحرفي   فكريا بالفئة المؤثرة ف

ي الذي  الطبيعة ال
، وحنر اإلعالم العدان  ي

سليمة إىل الشذوذ الفكري العدان 

ا ما صور العرب والمسلمي   عىل كونهم إرهابيي   لم يعد ذلك السالح  كثت 

، بل هناك  ا مالفكري الفتاك الذي يروج للمجازر ضد العرب والمسلمي  

ي يستوحي  و ه
ونية النر ، إنها األلعاب اإللكتر أخطر من ذلك بكثت 

كرتها من القصص والسيناريوهات العدائية ضد العرب مصمموها ف

ي اللعبة إىل إرهابيي   والطفل 
، أين يتحول هؤالء ف  لممارس اوالمسلمي  

اضيةالبطل الذي يدخل اللعبة للعبة هو  هؤالء، يصبح مقاتال لو  االفتر

 ، ومع الوقت يتحول الكثت  من هؤالء األطفال غت  المسلمي   إىل عنرصيي  
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ي غفلة من األولياء أو األوصياء واألطفال 
 
المسلمون حي   يلعبونها ف

ي العقيدة اإلسالمية 
 
عليهم أو المتكفلي   بهم يفقدون الكثت  من الثقة ف

 الصحيحة. 

ونية لعبة تسم: " ستة أيام بالفلوجة " أين  138ومن هذه األلعاب اإللكتر

 ، تلذذ ين يأتظهر الرقيب األمريكي بالبطل ومسلمي العراق باإلرهابيي  

البطل بقتل وذبح المسلمي   فرادى و بشكل جماعي كذلك داخل 

فالطفل بكل دول العالم غت  المسلم يتغذى عىل هذه األفكار المساجد، 

ي لْلسالم والمسلمي   والعرب عىل الخصوص، 
ي لها محتوى عدان 

النر

ي الواقع، وما المجازر 
وهذه الفئة من السهل تطعيمها بأفكار عنرصية ف 

ي 
ي الكثت  من دول العالم إال دليال عىل خطورة هذا  تارتكبالنر

ومازالت ف 

التحول، أين لم تعد سينما هوليود المحرك األخطر، بل األلعاب 

ونية أخطر من ذلك كونها تخاطب عىل الغالب عقوال ال تمت    اإللكتر

ي غالبها اللغة العربية، ولكن من 
ي الواقع، عقوال ال تعرف ف 

الحقائق ف 

تصور وتحفظ بعض الكلمات الطيبة مثل: هللا أكتر هللا خالل اللعبة ت

                                                             

 رغيد أيوب ،138 

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/4/19 

 

 



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

16

6 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

أكتر عىل أنها مصطلحات إرهابية، وما يزيد الطينة بلة أن مثل هذه 

األلعاب تلفر ترويجا إعالميا قبل رواجها، فهذه اللعبة عىل سبيل المثال 

يطانية.   روجت لها صحيفة تايمز التر

ض الدول لكبح مخاطر المبحث الثالث: بعض الحلول المتخذة من طرف بع

 األلعاب اإللكترونية 

ونية عىل األطفال من نواحي  ة لأللعاب اإللكتر وبعد عرض المخاطر الكبت 

عديدة، سنسلط الضوء عىل بعض الحلول المتخذة من طرف بعض 

ونية، وعليه سوف نسلط الضوء  الدول لكبح مخاطر األلعاب اإللكتر

 عىل: 

  :واليات المتحدة رف الالحلول المتخذة من طالمطلب األول

 األمريكية وبريطانيا

  : ي
  الحلول المتخذة من طرف الصي   المطلب الثان 

  المطلب الثالث: الحلول المتخذة من طرف الدول العربية 

 

واليات المتحدة األمريكية الحلول المتخذة من طرف الالمطلب األول: 

 وبريطانيا

ي تحدبريطانيا خطوات عمالقة فيما يخص المخا اتخذتلقد 
ق طر النر

 االستدراجأو  االستمالةبخصوصيات األطفال وما لذلك من عالقة مع 

ونية المستخدمة، أي حنر لو كان  الجنسي ، مهما كانت التقنية اإللكتر

ونية الموجهة لألطفال الواليات أما ، 139لذلك عالقة مع األلعاب اإللكتر

                                                             

  139 ونية لألطفال  سن قانون يجرم اإلستمالة اإللكتر

  نت مثل كات األنتر ى شر  Googleتقديم طلب مساعدة إىل كتر

لمكافحة جريمة  Appleو Twitterو Microsoftو Facebookو

ونية لألطفال.   139اإلستمالة اإللكتر
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من  األقلسنت قانونا خاصا بخصوصية األطفال فالمتحدة األمريكية 

نت، أين وضعت قواعدا قانونية آمرة لكل األشخاص  21 سنة عىل األنتر

ي هذا الفضاء مع هذه الفئة من األطفال، ملزمة إياهم بعدم 
 
المتعاملي   ف

سنة لغرض تجاري  21جمع معلومات خصوصية عن األطفال األقل من 

ي من الوالدين أو األوصياء أو المتكفلي   ب ذه الفئة هإال بطلب اإلذن الكتانر

ونية  تمن األطفال، كما فرض الرقابة المستمرة عىل المواقع اإللكتر

ي هذا الحقل من طرف سلطات مختصة باإلضافة إىل حق رقابة 
العاملة ف 

 الجمهور ورقابة من لهم سلطة عىل هذه الفئة من األطفال. 

                                                             

  ي للحد
ون  ي المجال اإللكتر

تكثيف العمل مع القطاع الخاص المتخصص ف 

ونية لألطفال  من جريمة اإلستمالة اإللكتر

  التشاركية الدولية للحلول 

  يطانية من أجل تكثيف ي التر
تكثيف العمل مع منظمات المجتمع المدن 

ي 
 قبل وقوع الجريمة ذاتها. التوعية كعمل وقان 

 ونية جديدة للوقاية من هذه الظاهرة  إنشاء محركات إلكتر

  ي ميدان مكافحة الجريمة
المراقبة الدائمة لدور المؤسسات الفاعلة ف 

ونية ضد األطفال  اإللكتر

  تكثيف العمل الدوىلي مع الحكومات والسلطات المختصة بالدول لمتابعة

ونية ضد  ي الجرائم اإللكتر  األطفال، بما فيهم جرائم اإلستمالة. مرتكنر

 ونية 139ضخ المزيد من األموال ي سبيل مكافحة جرائم اإلستمالة اإللكتر
 ف 

  ونية ي مجال مكافحة الجرائم اإللكتر
ية العاملة ف  مضاعفة عدد الموارد البشر

 139المرتكبة ضد األطفال

  نية و مضاعفة األرقام الهاتفية الشية للتواصل مع ضحايا اإلستمالة اإللكتر

از الجنسي  ،وضحايا اإلبتر  أو التواصل مع األولياء أو األوصياء أو  والماىلي

 المتكفلي   بهذه الفئة من األطفال. 

 بية ي هذا المجال عىل تغيت  سلوكهم من خالل إعادة التر
 مساعدة الجناة ف 

  اك ي شر
ي المدارس حنر ال يقعون ف 

ي اإللزامي لألطفال ف 
التعليم الوقان 

نت. المجرمي   عتر األ   نتر
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ولكن عندما تعلق الموضوع ببعض المخاطر الفكرية وحنر الصحية عىل 

ي تعامال بها مع 
فئة األطفال لم توجد ذات اإلرادة السياسية النر

ي حدثت 
الجماعات اإلرهابية، وعىل الرغم من بعض األحداث النر

ها الفكري مثل  ونية وتأثت 
ي لها عالقة باأللعاب اإللكتر

بالدولتي   والنر

ي الغالب يعزى ذلك إىل الهجمات المس
لحة الهمجية عىل المدارس، وف 

ي يجنيها البلدين من 
ي  االستثماراتاألرباح االقتصادية النر

هذا الميدان  ف 

ونية  ي األلعاب اإللكتر
وإىل مختلف العقود الممضية بي   المستثمرين ف 

كات مثل مايكروسوفت و  وبعض  ل. غو غالشر

  صينالحلول المتخذة من طرف الالمطلب الثاني: 

وعىل العكس النقيض، الصي   منذ أكتر من عقد وهي تراقب تأثت  األلعاب 

ها عىل  ونية عىل أكتر من مئة مليون طفل، من حيث تأثت  اإللكتر

خصوصية األطفال وعىل الحالة الصحية والنفسية لهؤالء، فكانت 

ات  ي تحد من التأثت 
ة،  السلبية لهذهسباقة لوضع التنظيمات النر األخت 

ي الخطط الموضوعية لجأت إىل خطة ولكن ع
ا ف  ندما لم تفلح كثت 

 تإجرائية معتمدة عىل عامل الزمن، أين منعت هذه األلعاب ليال، وقلص

 1إىل  2222الحجم الساعي المسموح به من ساعة ونصف يوميا سنة 

ي 
  2222140ساعات أسبوعيا ف 

                                                             
140https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/8/30 

ي الصي   بممارسة  27"لن يسمح لألطفال والمراهقي   الذين تقل أعمارهم عن 
عاما ف 

نت إال لم ساعات أسبوعيا، وفقا للقواعد  1دة تصل إىل ألعاب الفيديو عتر اإلنتر

تها اليوم االثني   إدارة النشر الوطنية الصينية المعروفة اختصارا  ي نشر
الجديدة النر

ي إيه ي نر ي .(NPPA) "ب "إن نر
بة جديدة لعمالقة صناعة األلعاب ف  هذه الخطوة هي ض 

هجمة  الذين واجهوا  (NetEase) "و"نت إيز (Tencent) "البالد مثل "تينسنت

ي مجاالت من مكافحة االحتكار إىل حماية البيانات، والذي أثار 
التنظيم هذا العام ف 

ذعر المستثمرين ومىح مليارات الدوالرات من قيمة أسهم التكنولوجيا 

جم حول القواعد الجديدة، سيتم السماح بممارسة ألعاب  الصينية،ووفقا إلشعار متر

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2021/8/30
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 كما اتجهت اإلرادة السياسية لدولة الصي   إىل الحوار الهادف مع

ي 
 
ي وإىل التحاور مع المستثمرين ف

ي المجتمع المدن 
 
األشخاص الفاعلي   ف

ي البورصة، 
 
ونية الذين خشوا الكثت  من األسهم ف مجال األلعاب اإللكتر

ي الفكرة، كونها تستهدف 
وي    ج اإلعالمي تقبل المجتمع الصين 

ومع التر

 سنة.  27األطفال، أي الفئة العمرية األقل من 

 ول المتخذة من طرف الدول العربية المطلب الثالث: الحل

ي ، ما  اهتماما أغلب الدول العربية لم توىلي الموضوع 
من الجانب الوقان 

ي تؤذي أجساد وحياة األطفال، وحنر  انتشار الحد دون  ا عد
األلعاب النر

ي ال تعد إال دولة اإلمارات العربية المتحدة    ثناءكاستمن الجانب العالحر

ي تعتتر اإلدمان عىل األلعاب 
أقر بصحة قرار منظمة الصحة العالمية النر

ونية مرض نفسي يدعوا إىل العالج، ومن هذا الباب نجد بهذه  اإللكتر

ي مجال العالج من اإلدمان فقط، 
الدولة مصحات صحية متخصصة ف 

أما المخاطر الفكرية لهذه األلعاب فلم تجد ذلك الصدى الفعال  عند 

و عند الجماعات الضاغطة بالدول العربية المؤثرة عىل اإلرادة الساسة أ

                                                             

، وذلك لمدة  27مارهم عن الفيديو من قبل األشخاص الذين تقل أع ي الصي  
عاما ف 

ساعة واحدة يوميا بي   الساعة الثامنة والتاسعة مساء أيام الجمعة والسبت واألحد 

فقط واإلجازات المرتبطة بمناسبات معينة، ووصفت الوكالة القواعد بأنها طريقة 

 .لحماية صحة األطفال البدنية والعقلية

ي 
كات النر نت للقرّص، وستنطبق القواعد عىل الشر تقدم خدمات األلعاب عتر اإلنتر

مما يحد من قدرتها عىل خدمة هؤالء المستخدمي   خارج ساعات العمل المحددة، 

كات أيضا بتقديم خدمات للمستخدمي   الذين لم يسجلوا الدخول  ولن يسمح للشر

، مما يمنعها ببساطة من البقاء جاهلة بخلفيات مستخدميها ي
وتقلل  .باالسم الحقيفر

ة بشكل كبت  مقدار الوقت الذي يمكن للقرّص خالله ممارسة األلعاب ال قواعد األخت 

نت، فبموجب قواعد عام  عاما بممارسة  27سمح لمن هم دون  2222عتر اإلنتر

 ".األلعاب لمدة ساعة ونصف يوميا
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السياسية بهذه الدول، وهذا عىل الرغم من التأثت  الكبت  الذي يتعرض 

 له األطفال صحيا ونفسيا وفكريا. 
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 وسائل التواصلألطفال على الرقمية لخصوصية المخاطر الفصل الثالث: 

 االجتماعية 

ون  141لوسائل التواصل االجتماعي المستخدمي    أغلبإن  ينشر

تر عنصية، صور ومقاطع فيديو  من رسائلخصوصياتهم الرقمية الشية 

ي لها  هذه الوسائل
ةالنر ، ولكنعىل  خطورة كبت   حياتهم من عدة نواحي

ار مخاطر إفشاء أش ط الضوء عىل يسلتسنقترص خالل هذا الفصل  من

 المباحث التالية:  من خاللخصوصية األطفال 

 المبحث األول: تعريف وسائل التواصل االجتماعية 

  : ي
 االجتماعية شبكات التواصلأهمية المبحث الثان 

 نواع شبكات التواصل المبحث الثالث: أ 

  :أشهر مواقع الشبكات االجتماعيةالمبحث الرابع 

  مخاطر إفشاء أشار خصوصية المبحث الخامس: أهم

 وسائل التواصل االجتماعية األطفال عىل 

 

 االجتماعيةتعريف وسائل التواصل المبحث األول: 

 االجتماعية: من بي   التعاريف الخاصة بالشبكات 

ي ظهرت  
نت والنر "هي مصطلح يشت  إىل تلك المواقع عىل شبكة اإلنتر

ي للويب
حيث تتيح التواصل بي    (Web2) مع ما يعرف بالجيل الثان 

 الهتماماتهم أو 
ً
ي يجمعهم وفقا

اىص  ي بيئة مجتمع افتر
مستخدمها ف 

كة -صحافة -بلد -انتماءاتهم )جامعة ، بحيث يتم ذلك عن طريق …(شر

ي الملفات 
خدمات التواصل المباشر كإرسال الرسائل أو المشاركة ف 

ي يتيح
نها و الشخصية لآلخرين والتعرف عىل أخبارهم ومعلوماتهم النر

للعرض. وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات االجتماعية فبعضها عام 

                                                             
 ...إلخيسبوك، التويترامثل: الف 141 
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يهدف إىل التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم وبعضها اآلخر 

ي 
 
ي نطاق محدود ومنحرص ف

 
يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية ف

 "142 مجال معي   

تيح لألشخاص الذين يتشاركون االهتإ" 
ُ
ي ت
امات منها مواقع الويب النر

، ومشاركة المعلومات، والصور، والفيديوهات"
ً
 143نفسها االجتماع معا

وكتعريف جامع تعتتر الشبكات االجتماعية تلك الشبكات الرقمية 

ي 
اضية النر لمختلف المستخدمي   عتر مواقع  تتيح التواصلاالفتر

اضية يتبادلون من خاللها مختلف البيانات والمعطيات الرقمية.   افتر

 

 االجتماعية شبكات التواصلأهمية اني: المبحث الث

ة، يمكن  : أهمه اختصار لشبكات التواصل االجتماعية فوائد كثت  ي
 ا ف 

  السهل والبسيط  العالمي التواصل 

  غت  المكلف مادياالعالمي التواصل 

  مختلف المواضيع اتجاهتحيي   المعلومات الشخصية 

 شعة الحصول عىل المعلومات 

 عىل المستوى العالمي  ربط عالقات التعاون 

  ات  عىل المستوى العالمي تبادل الختر

 

                                                             

لمجتمع: التحديات اإلعالم الجديد وقضايا ا: ـه(2011سعود صالح كاتب )142 

 ، ي لْلعالم اإلسالمي
 .ه 2011محرم  22-27والفرص، المؤتمر العالمي الثان 

143 Social network", www.searchcio.techtarget.com, Retrieved 8 10-2018. Edited 
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 144نواع شبكات التواصلأالمبحث الثالث: 

 هناك العديد من شبكات التواصل ولكن أهمها: 

 االجتماعية الشبكات 

 145منتديات المناقشة 

 مشاركة الصور شبكات 

 146بوك مارك شبكات 

 التدوين والنشر  شبكات 

 مراجعة المستهلك شبكات 

 القائمة عىل االهتمامات الشبكات 

 االقتصاد التشاركي  شبكات 

 أشهر مواقع الشبكات االجتماعيةالمبحث الرابع: 

، ولكن من أشهرها مواقع الشبكات االجتماعية ديد منهناك الع

 استخداما بالنظر لعدد المستخدمي   األعضاء، نجد: 

                                                             
144 https://motaber.com/ 
145 https://motaber.com/types-of-social-networks/ 

"تشجع منتديات المناقشة األشخاص عىل اإلجابة عىل أسئلة بعضهم البعض 

ومشاركة األفكار واألخبار. تركز العديد من مواقع التواصل االجتماعي هذه عىل طرح 

يمكن أن يؤدي الرد عليها بشكل صحيح وصادق  إجابة؛األسئلة للحصول عىل أفضل 

ي المنتدى. وقد تؤدي هذه
ام إىل زيادة  إىل زيادة مصداقيتك ف  المصداقية واالحتر

كتك أو  ا استخدام  كيمكن .منتجكالزيارات إىل موقع الويب الخاص بشر
ً
أيض

ي 
منتديات المناقشة إلجراء أبحاث السوق عن طريق سؤال األشخاص عن رأيهم ف 

ي إنشاء حمالت تسويقية أكتر 
منتجاتك وعالمتك التجارية. يمكن أن يساعدك هذا ف 

ا  ".تركت  ً

 هذه الشبكات لنشر األفكار والمقاالت واألبحاث والتبادل الفكري 146 
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  الفيسبوكFacebook 147 

 الواتساب WhatsApp 

  تويترTwitter 

  لينكدLinkedIn 

    سناب شاتSnapchat 

  اإلنستغرامInstagram 

  يوتيوب  YouTube 

وسائل مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على أهم المبحث الخامس: 

 التواصل االجتماعية 

ي الغالب ُيقدم األولياء فرحا وتقاسما للفرح مع الغت  نشر مختلف 
ف 

نتالبيانات والمعطيات الرقمية ألطفالهم  الصور  إبتداءا من ،عىل األنتر

ون كذلك  الخاصة بالجني   إىل مختلف مراحل نمو وتطور الطفل، وينشر

بية  مختلف مقاطع الفيديو ألطفالهم، ويتبادلون مع الغت  أفكار التر

ي يحدثها هؤالء. 
 والمشاكسات النر

ي حرية 
ألطفال ا النشر وحقوبعيدا عن الرصاع القائم بي   حق الوالدين ف 

ي ال
ر حي   وقوعه إال بحق النسيان الرقمي ف  خصوصية، قد ال ُيجتر الرص 

ي بعض الدول 
با من المحال، إال ف  ي غالب األحيان ض 

والذي يعد ف 

، و  كاالتحاد والتكتالت الدولية   ي من خالل الدراسات السابقة األورونر

مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال والبحث الحاىلي يمكن رصد أهم 

 صل االجتماعية:  وسائل التواعىل 

  ذي الخطورة نشر الصور الخصوصية ومكان الخرجات الميدانية

 .يعطي للمجرمي   فكرة عن الفرصة األفضل لشقة البيت

                                                             

 مليار مستخدم 2األشهر عالميا حواىلي  بهذه الشبكة147 
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   خطورة نشر التعليقات المحددة لمكان التواجد ونطاق التواجد

 كذلك يعطي للمجرمي   فكرة لتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية

 يو المتنافية مع األخالق خطورة نشر الصور أو مقاطع الفيد

سيسبب لألطفال حرجا طيلة حياتهم، وعىل الخصوص إن 

تمكن الغت  من تحميل هذه الصور والمقاطع، سوف تتحول 

ة إىل كابوس ينغس حياة األطفال النفسية المؤثرة  هذه األخت 

ي سيمتد  ي آن متالزم، وهذا التأثت  السلنر
عىل الصحة الجسمية ف 

 طيلة حياتهم. 

 من خالل نشر 148ل األطفال مع الغرباء المجرمي   خطر تواص

ي 
ي الغالب هؤالء أذكياء ف 

 استقطابخصوصياتهم، حيث ف 

 .ألي مخطط إجرامي  واستمالتهماألطفال 

  خطر إخفاء األطفال لعالقاتهم مع الغرباء عن الوالدين أو

األوصياء بعد نشر خصوصياتهم، بما يسمح للمجرمي   عتر 

نت   باألطفال وتنفيذ مخططاتهم اإلجرامية االنزواءاألنتر

  ي منها األطفال من خالل وسائل
ي يعان 

األخطار الجسمية النر

ي   149 ،االجتماعي التواصل 
: والنر ي

 تتمثل عىل الخصوص ف 

                                                             
148 https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/ التحميل

 :20/28 /2222       
Nicole fabian weber, 8 dangers of social media to discuss with kids and teens 

Cyber-predators don’t just see a child online and then look for their address 

and go take them,” says Getz. “That’s a predator of opportunity. Internet 

predators are predators that groom. They cultivate relationships with a child 

online and then have the child come to them, so they don’t have to take the 

risky approach of locating the child to abduct them" 

 149 https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-

you/       20/28/2222   التحميل

Nicole fabian weber, 8 dangers of social media to discuss with kids and teens 

https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/التحميل
https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/التحميل
https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/التحميل
https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/التحميل
https://www.care.com/c/5-dangers-of-social-media-to-discuss-with-you/التحميل
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  أين أدركت الكثت  من ، خطورة اإلدمان الداعية للعالج النفسي

الدول هذه المخاطر وكذلك أشارت منظمة الصحة العالمية، 

اإلمارات العربية المتحدة مثال نجد مصحات نفسية فبدولة 

نت، سواء  ي عالج األطفال من اإلدمان عىل األنتر
 
متخصصة ف

ونية أو وسائل التواصل  تعلق الموضوع باأللعاب اإللكتر

 االجتماعي 

  ي تنشأ بي   األطفال وأوليائهم أو األوصياء
خطورة الرصاعات النر

، اه ضاع األجيالمجانب للصواب فحو  اجتماعي عليهم بمفهوم 

ي عالقة األبوة والبنوة 
أما الصواب هو دخول عنرص جديد ف 

ي 
ي وسائل التواصل االجتماعي الذي كلما رب  ح مساحة ف 

متمثل ف 

ي عالقتهم مع 
العالقة مع األطفال خش األولياء ذات المساحة ف 

ي لألطفال من هذه 
األطفال، وعليه إن لم يكن المنع النهان 

وني ة فالحل األنسب هو ضبط الوقت بأحجام المنصات اإللكتر

ة من جهة وتعويض الفراغ بألعاب تقليدية أخرى   زمنية صغت 

كالشطرنج وكرة القدم والسباحة...إلخ، كما يستحسن منع 

ات معينة كالليل أو عند  استخدام ي فتر
ونية ف  الفضاءات اإللكتر

 اجتماع العائلة من أجل تناول مختلف الوجبات الغذائية. 

                                                             

ي مدينة نيويورك ومؤلف كتاب " جروفر،يقول شون 
 When Kidsالمعالج النفسي ف 

Call the Shots»،  الذي يدعم مبادرة "انتظر حنر الثامنة": "أشجع دائًما اآلباء

ة ممكنة". إذا  عىل تأجيل استخدام األطفال لوسائل التواصل االجتماعي ألطول فتر

ي وقت  سمحت لطفلك بالحصول عىل وسائل التواصل االجتماعي 
وىصي ي مبكر،ف 

Grover الحسابات من أجل  بالحصول عىل جميع كلمات المرور والوصول إىل

نت والتنقل فيه بشكل صحيح."  مراقبة سلوكهم أثناء تعلمهم كيفية استخدام اإلنتر
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  ي  ختصار اخطورة
 
حيوية مرحلة الطفولة، أين تجد الطفل ف

ي ال 
ة حزين أو متوتر بسبب الردود وتعليقات الغت  النر أحيان كثت 

ر النفسي الذي تسببه هذه التعليقات.   تدرك حجم الرص 

  خطورة وسائل التواصل االجتماعي عىل فقد بعض األطفال

ة يللثقة بأنفسهم، وهذا كثت  الحصول بسبب التعليقات التنمر 

عىل هذه الفئة عتر هذه الوسائل الرقمية، ولذلك ال بد من 

ة عىل الصحة  مراقبة األولياء واألوصياء لهذه الظاهرة الخطت 

 النفسية والجسمية لألطفال. 

  بب سبخطورة تذبذب الساعة الزمنية لنمو جسم الطفل، وهذا

 األرق لدى هذه الفئة. 

  ي المستوى العلمي لألطفال، بسبب كتر
ود ة الشر خطورة تدن 

ي العالقات المقامة من خالل وسائل التواصل 
والتفكت  الدائم ف 

 .  االجتماعي

  خطورة التعقيد النفسي عند عرض الغت  لهذه الفئة للمحتويات

ي لم تصل بعد إىل سن 
الجنسية، وعىل الخصوص منهم الفئة النر

 .  التميت  

  
ُ
ي ت
ي كثت  وا سا خطورة اإلعالنات غت  األخالقية النر

يان عتر األحق ف 

وسائل التواصل االجتماعي عىل األطفال، وقد تزيد خطورتها 

ي للطفل إىل ذات المواضيع غت  
حي   يتحول الفكر البحنر

 .األخالقية

  خطورة نشر األولياء للخصوصيات الرقمية ألطفالهم عىل

، من مختلف الصور  مختلف وسائل التواصل االجتماعي

ورة إىل تقديم معلومات ومقاطع الفيديو، أين تمتد هذه الخط

بصي   باألطفال. كما يمكن 
خصوصية إىل المجرمي   المتر

لألطفال ذاتهم االنزعاج من عرض هذه الخصوصية دون طلب 

وذات هذه الخصوصية المنشورة عىل مختلف  منهم،اإلذن 
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ر نفسي عىل  ةوسائل التواصل االجتماعي بإمكانها ترك ض 

ها األطفال وخصوصا حي   عدم التمكن من إ زالتها بسبب نشر

نت.   عىل مساحات رقمية أخرى عىل األنتر

  مخاطر التجسس عىل خصوصيات األطفال من خالل جمع

ة بواسطة مواقع التواصل االجتماعي  ثم معالجتها   150هذه األخت 

، 151وبيعها للمواقع الرقمية لْلعالنات مقابل أرباح معينة

عد ات. وتوتصبح هذه المواقع ذاتها منصة رقمية لذات اإلعالن

ي هذا المجال، فضيحة الفايسبوك الذي 
أعظم فضيحة رقمية ف 

ة  كة عالمية كبت  نقل خصوصيات الماليي   من مستخدميه إىل شر

كة الفايسبوك  ، أين علق رئيس هذا األخت  بأن شر ي العالم الرقمي
ف 

                                                             
150 Geoffrey A. Fowler, Your kids’ apps are spying on them 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/09/apps-kids-privacy/ 

     22/20/2222التحميل 

ي « 
التطبيقات تتجسس عىل أطفالنا عىل نطاق من شأنه أن يصدمك. أكتر من ثلنر

ي ُيرجح  2222األكتر شيوًعا البالغ عددها  iPhone تطبيقات
أن يستخدمها النر

ا لدراسة 
ً
األطفال تجمع معلوماتهم الشخصية وترسلها إىل صناعة اإلعالن، وفق

كة امج االحتيال واالمتثال. عىل Pixalate جديدة رئيسية شاركتها مغي شر  لتر

Android ،82٪ ء نفسه ي
 »  .من تطبيقات األطفال المشهورة تفعل السر

 المرجع ذاته151 

 Candy ستخدمها األطفال. وكذلك الحال مععندما ي Angry Birds 2 "تتطفل

Crush Saga  وتطبيقات التلوين وأداء الواجبات الرياضية. إنهم يستولون عىل

ي 
كات النر ها من المعلومات التعريفية ويرسلونها إىل الشر المواقع العامة لألطفال وغت 

ائه أو حنر بيع مع ي شر
وماتهم ليمكنها تتبع اهتماماتهم، والتنبؤ بما قد يرغبون ف 

 متاجر هذه التطبيقات " Googleو Apple لآلخرين...تدير

 

https://www.washingtonpost.com/people/geoffrey-a-fowler/
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وعىل ذلك األساس سن  152ضحية ولم تفعل ذلك بشكل إرادي. 

ع األمريكي قانون لحماية
 21خصوصية األطفال األقل من  المشر

نت من جمع أو معالجة أو  كات األنتر  اماستخدسنة، أين يمنع شر

سنة إال  21المعطيات الخصوصية لفئة األطفال األقل من 

بالموافقة الرصيحة والمكتوبة من خالل إشعار محدد وواضح 

 حنر  ناألطفال. ولكيرسل إىل أولياء أو أوصياء هذه الفئة من 

مريكي هذا لحماية خصوصية فئة األطفال األقل من القانون األ 

، نهيك عن ثغرات أخرى:  21  سنة به ثغرة السن من ناحيتي  

سنة وآخر  21(ما الفرق الجوهري بي   طفل عمره لم يبلغ 2

بلغها أو تجاوزها بأيام أو أشهر؟ وعليه كان من األحسن لو تم 

 تتطبيق قانون حماية الخصوصية األمريكي عىل كل الفئا

سنة كما فعل  20العمرية لألطفال، أو عىل األقل لغاية سن 

 . ي
يطان  ع التر  المشر

ي الفضاء الرقمي عىل مستوى الواليات 2 
كات العمالقة ف  (الشر

المتحدة األمريكية حنر وإن لم تتمكن من استخدام المعطيات 

ونية الخصوصية لألطفال األقل من  سنة إال بإذن  21اإللكتر

المتكفلي   بهذه الفئة العمرية، إال أنها  مسبق مكتوب من طرف

 سنة. 21تستطيع استثمارها الحقا بمجرد بلوغ هؤالء 

 153( ثغرات أخرى عىل مستوى التطبيقات الرقمية المجانية1

 21فيما يخص انتهاكها لخصوصية األطفال األمريكيي   األقل من 

                                                             

 من مستخدمي الفايسبوك لهذا  152 
حيث كان من نتائج ذلك توقيف بعض الماليي  

 الموقع الذي ينتمي إليه ما يربو عن المليار ونصف من المستخدمي   عتر العالم. 
153 Geoffrey A. Fowler, Your kids’ apps are spying on them 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/09/ap

ps-kids-privacy 

https://www.washingtonpost.com/people/geoffrey-a-fowler/
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/09/apps-kids-privacy
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/09/apps-kids-privacy
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 21، مثل بساطة إقرار األطفال بالسن، فمن لم يعدو سن السنة

 ، كآلية للتواصل. االدعاء الكذببإمكانه سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

هذا البحث بالكاد هو المؤشر الوحيد عىل المشكلة. وجدت دراسة حديثة شملت 

ونًيا أن ما يقرب من  200 ا تعليمًيا وموقًعا إلكتر
ً
بالمائة منهم أرسلوا  22تطبيق

ي  2222معلومات إىل صناعة تكنولوجيا اإلعالن. وجدت دراسة أجريت عام 
أن ثلنر

ي يشغلها التطبيقات ا
ي سن ما قبل المدرسة جمعت وتبادل معلومات  220لنر

 ف 
ً
طفَل

جريت عام 
ُ
ا مجانًيا لألطفال أن  2722عىل  2227التعريف. ووجدت دراسة أ

ً
تطبيق

نت )  (.COPPAمعظمها ينتهك قانون حماية خصوصية األطفال عىل اإلنتر
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 ألطفال على التغيرات الفكريةالرقمية لخصوصية المخاطر الفصل الرابع: 

ظهر أبحاث اليونيسف أن 
ُ
نت عىل األطفال ت  تختلفمخاطر األنتر

ا  
ً
ا حسب جملة من العوامل: اختالف ً  كبت 

  ها ي تم نشر
ي  ،عنهم أو بواسطتهم المعلومات الخصوصية النر

والنر

ي العالم 
. تستغل من طرف المجرمي   ف  ي

اىص   االفتر

  ،نت يعات والتنظيمات الحمائية لألطفال من مخاطر األنتر التشر

ي تختلف من بلد آلخر. 
 والنر

  .وسط التنشئة للطفل 

 نت من حيث المهارات مرونة األطفال ، ومدى تفاعلهم مع األنتر

 الفردية. 

 نت.  مراقبة الوالدين لعالقة  األطفال بعالم األنتر

   .مدى خطورة جهة ومضمون التواصل 

  .إشكالية التحقق من السن 

 

نت شبيهة   أحياناوإن مخاطر نشر خصوصيات األطفال عىل األنتر

حيب باللص المجرم وإدخاله للبيت كضيف كريم، وهذه المخاطر  بالتر
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ي الواقع تشمل األ
 
، اإلناث أكوالبنات، وإن كانت الخطورة عىل والد ف تر

ي هذا المجال. 
 
ي أجريت ف

 154من خالل عديد الدراسات النر

نت هي ومن أكتر ال مخاطر كذلك عىل خصوصيات األطفال باألنتر

ط   155السن. خطورة تحايل األطفال عىل شر

                                                             
154Risks to kids online are growing. Here's what we can do  

https://www.weforum.org/agenda/2021/10/overcoming-the-growing-risks-to-kids-online/ 

"The risk to young girls is even more significant. The State of the World’s 

Girls 2020 report by Plan International, which surveyed over 14,000 girls and 

young women in 31 countries, found that more than half of respondents had 

been harassed and abused online, and that one in four felt physically unsafe as 

a result." 

155 Ibid 

ي عليهم  "
ي أماكن ال ينبغ 

يتعرض العديد من األطفال لمحتوى يجب أال يشاهدوه ف 

من  ٪82زيارتها عىل اإلطالق. يشت  أكتر استطالع كبت  من نوعه إىل واقع مؤلم: 

المستجيبي   رأوا ألول مرة مواد اعتداء جنسي عىل األطفال عندما كانوا تحت سن 

ي الواليات  .27
ال تسمح العديد من األنظمة األساسية للمستخدمي    المتحدة،ف 

عاًما باستخدام خدماتهم من أجل االمتثال لقانون حماية  21الذين تقل أعمارهم عن 

ة من العالم بشكل مشابه.  نت. تعمل أجزاء أخرى كثت  خصوصية األطفال عىل اإلنتر

اوح أعمارهم بي    ٪72تشت  التقديرات إىل أن 
عاًما  22و 7 من األطفال الذين تتر

ا  ة،المراسللديهم ملفات تعريف عىل وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات 
ً
وفق

 .CyberSafeKids لبحث أجرته

تظهر األبحاث أنه يمكن للشباب تجنب إجراءات التحقق من العمر بسهولة عند 

ي بعض تطبيقات الوسائط االجتماعية الشائعة. تحدد اللوائح 
اك ف   لجديدة،ااالشتر

ي المملكة مث
ماية متطلبات كيفية ح المتحدة،ل قانون التصميم المناسب للعمر ف 

نت. ومع  ىل فإنه ال يفرض كيف يجب ع ذلك،المنصات الرقمية لألطفال عتر اإلنتر

كات التحقق من عمر المستخدم التحقق من العمر هو قضية أمان مهمة. ف .الشر

ي تقنيات الجهات الخار 
 ال تنتهك الخصو يمكن أن تقدم االبتكارات ف 

ً
صية. جية حلوَل

عملية التحقق من الهوية. هذا  Tinder أطلق تطبيق الصداقة المثال،عىل سبيل 

https://www.planusa.org/docs/Freedom_Online_2020_State_Of_The_Worlds_Girls_PIUSA.pdf
https://www.planusa.org/docs/Freedom_Online_2020_State_Of_The_Worlds_Girls_PIUSA.pdf
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ومن خالل هذا الفصل الذي يتناول مخاطر الخصوصية الرقمية 

ات الفكرية، سنسلط الضوء عىل المب  التالية:  احثلألطفال عىل التغت 

  :مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال عىل المبحث األول

 المدرسي  التنمر 

  : ي
مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال عىل  المبحث الثان 

 كش حواجز فطرة الحياء

  :مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال عىل المبحث الثالث

ات الفكرية  التغت 

 

 خصوصية األطفال على التنمرمخاطر إفشاء أسرار األول:  المبحث

 المدرسي

:  156يعرف دان ألويس  كل األفعال السلبية متعمدة »التنمر المدرسي

من جانب تلميذ أو أكتر إللحاق األذى بتلميذ آخر، تتم بصورة متكررة 

وطوال الوقت، ويمكن أن تكون هذه األفعال السلبية بالكلمات مثل: 

ما يمكن أن تكون باالحتكاك التهديد، التوبيخ، اإلغاظة والشتائم، ك

ب والدفع والركل، أو حنر بدون استخدام الكلمات أو  الجسدي كالرص 

التعرض الجسدي مثل التكشت  بالوجه أو اإلشارات غت  الالئقة، بقصد 

  »157لرغبته وتعمد عزله من المجموعة أو رفض االستجابة

                                                             

ي أن المطابقات هم أناس حقيقيون. يعد تحسي   عمليات 
يعزز ثقة المستخدم ف 

أمًرا  مية،التنظيوربطها بالمعايت   التكنولوجيا،التحقق من العمر والهوية من خالل 

 " .همية لسالمة المستخدمبالغ األ

 156   (Dan Olweus)  ي األصل ويعد األب المؤسس الكاشف لظاهرة التنمر نرويىحر

ي أوساط األطفال
 ف 

scolaire-educ.com/intimidation-https://www.new 157 
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ن معلما أن هذه الظاهرة تحدث عند عدم تمكن الطفل المتنمر عليه 

ي النفس مقارنة بالطفل 
 
ي القوة أو الثقة ف

 
الدفاع عن نفسه لضعف ف

ة عىل المجتمع سواء من جانب  المتنمر، ولكن تنامي هذه الظاهرة خطت 

قوم 
ُ
األطفال المتنمرين الذين سيصبحون عىل حافة اإلجرام إن لم ت

وتعالج سلوكياتهم السيئة، وكذلك المتنمر عليهم سينشؤون بعقد 

 م أغلب ترصفاتهم االجتماعية إن لم يعالجوا نفسيا كذلك. نفسية تالز 

وعليه من خالل هذا  ولهذه الظاهرة أسباب تقليدية وأخرى حديثة،

 :  الفصل سوف نسلط الضوء عىل المبحثي   التاليي  

 للتنمر المدرسي  األسباب التقليديةاألول:  طلبالم 

 طلبالم  : ي
 األسباب الحديثة للتنمر المدرسي الثان 

 للتنمر المدرسي  األسباب التقليديةاألول:  طلبالم

:  األسباب التقليديةيمكن حرص    للتنمر المدرسي فيما يىلي

  ي ظاهرة التنمر المدرسي
 األسباب األشية ف 

  ي ظاهرة التنمر المدرسي
 األسباب اإلدارية ف 

  ي ظاهرة التنمر المدرسي
 األسباب السيكوسوسيولوجية ف 

 ي ظاهرة التنم
 
 ر المدرسي األسباب المدرسية ف

 األسباب األسرية في ظاهرة التنمر المدرسياألول:  فرعال

ي هذه 
 
تعد األشة محور ظاهرة التنمر المدرسي المساهم ف

ي حاالت مثل: 
 
 التنشئة السيئة لدى الطفل وعىل الخصوص ف

 األشي لألولياء االنفصال 

  ي توفت  الماديات للطفل دون
اثاإلشاف ف   االكتر

بوي لسلوكياته  بالتقويم التر
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  األشي عىل قاعدة تقليدية مفادها أن الزمن   االعتماد

 كفيل بتهذيب سلوك األطفال

  ي للعب والتحاور مع األطفال، مما
 
عدم توفت  الزمن الكاف

يدفعهم إىل إنشاء عالم خاص بهم بكل سلبياته عىل 

 التنشئة. 

  عدم حرص األولياء عىل متابعة سلوكيات أطفالهم

 ارج األشة لتقويمهخ

  ي
بوية ف  عدم حرص األولياء عىل التواصل مع األشة التر

ي تقويم أي سلوك 
مختلف مراحل التدريس للمساهمة ف 

 شاذ. 

  وكذلك يعد الخوف الكبت  الذي يوليه الوالدين لألطفال

ي معادلة التنمر، أين يتحول هذا 
بالحلقة المهمة ف 

ذا أقرانه، وه مالخوف إىل عدم الثقة بالنفس للطفل أما

 ما قد يجعله عرضة للتنمر. 

 األسباب اإلدارية في ظاهرة التنمر المدرسيالثاني:  فرعال

أما األسباب اإلدارية فمتعلقة بقوة شخصية المدير والطاقم اإلداري 

بوي للمدرسة، ولكن هذه القوة قد تتالسر إن لم تجد ذلك  والطاقم التر

عف لحلقة من هذه الحلقات السند من طرف أولياء التالميذ، فأي ض

 .  سوف يؤدي إىل ظهور واستفحال ظاهرة التنمر المدرسي

بمعن  أن النسيج اإلداري للمدرسة إن شكل تآلفا وتالحما مع النسيج 

، سيعملون معا عىل تحقيق صالح  بوي للمدرسة والنسيج العائىلي
التر

، وم ي تعكر صفو العطاء التعليمي
ها ناألطفال ومحاربة كل الظواهر النر

ي تجعل ضحاياه يكرهون مكان التعليم الذي 
ظاهرة التنمر المدرسي النر

م، وقد المتنمرين عليه فيه األطفالتعرضوا فيه للتنمر، كما يكرهون 

ي لهذه الظاهرة عىل نفسية الطفل من طرف األولياء،  يالحظ التأثت  السلنر

 ن لم تتحقق معادلة التالحم سابقة الذكر. إولكن شكواهم من عدم 
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 األسباب السيكوسوسيولوجية في ظاهرة التنمر المدرسيالثالث:  فرعال

ث  عىل األطفال من حيسي إنها األسباب المتعلقة بوسط التنشئة القا

ي األش، نهيك عن التعلق بهذه 
ر
ي العيش مع باف

 
ة ف الفقر والفوارق الكبت 

ي ذات الوسط االجتماعي السن   منذ السنة الثانية من العمر 
 
الظاهرة ف

لعدم وجود أي رادع أو مقوم، وخطورة هؤالء عىل المجتمع عظيمة إن 

ار، أو تمكن بعضهم من بعض المراكز  شكلوا مستقبال عصابات أشر

ي المجتمع. 
 القانونية الحساسة ف 

 األسباب المدرسية في ظاهرة التنمر المدرسيالرابع:  فرعال

ي هيبة ا
ي ف 
لم واألشة لمعهذه األسباب تظهر عندما يضيع الوازع األخالفر

ي األسباب المؤدية إىل ذلك، فمن نتائجها 
التعليمية، ودون الخوض ف 

ي 
سوء العالقات بي   المعلمي   ذاتهم وبينهم وبي   اإلدارة أحيانا، ويصل ف 

بعض األحيان إىل التالسن أمام مرأى التالميذ، وتلك صور تنقل إىل 

ال لتطاول المج األولياء وإىل المجتمع، أين تضيع هيبة التعليم وتفسح

بوية حينا ورفضهم للمالحظات التقويمية لسلوك  األولياء عىل األشة التر

ي الكثت  من األحيان أطفالهم
، وكل هذه العوامل مساعدة عىل تعاىلي ف 

بوية وعىل أقرانهم بما يزيد من مساحة التنمر  األطفال عىل األشة التر

 المدرسية. 

 األسباب الحديثة للتنمر المدرسي الثاني: طلبالم

ي نتيجة من نتائج 
 
أما األسباب الحديثة للتنمر المدرسي فيمكن حرصها ف

نت عىل خصوصية األطفال وعىل الخصوص:   ثورة األنتر

  نت عىل إظهار أشار خصوصيات األطفال كبداية ثورة األنتر

 للتنمر

 ي من خالل األلع
ون  نت المؤدية للتنمر اإللكتر ب اثورة األنتر

 الجماعية
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  ة عىل نت المؤدية للتنمر من خالل األلعاب الخطت  ثورة األنتر

 الفطرة اإلنسانية

 

ثورة األنترنت على إظهار أسرار خصوصيات األطفال كبداية األول:  فرعال

 للتنمر

نت ليست فقط قادرة عىل إظهار أشار              إن ثورة األنتر

من خالل تواط  األولياء خصوصيات األطفال، بل حقيقة فعلت ذلك، 

هم ألشارها عتر الصور  واألوصياء والمتكفلي   بهذه الفئة من خالل نشر

نت من  158ومختلف الفيديوهات اإلعالنية عتر العديد من منابر األنتر

ي بعض األحيان عندما يدر عليهم 
جهة، ومن خالل تشجيعهم كذلك ف 

ي أرباحا مالية. 
ون   الموقع اإللكتر

زاق ولو عىل حساب  وأكتر من ذلك بعض ه مصدرا لالستر العائالت تعتتر

ف خصوصيات أطفالهم، ودون أن يدرك األطفال أن أشار  فهم وشر شر

ي 
الخصوصية عندما تخرج من المحيط العائىلي إىل العالمية يصبحون ف 

ي الحياة سوف تمس حقوقا  ،محيط أخطار عدة
إن لم تمس حقهم ف 

ي النسيان الذي سيصادر عنهم  ،تهمالخصوصي أخرى
أدناها الحق ف 

، ويمكن أن يصل ذلك  ويستعمل ضدهم ويعقد حياتهم من طرف الغت 

از الماىلي والجنسي الذي قد يؤدي إىل االنتحار عند نفاذ 
إىل حدود االبتر 

يمكن أن يؤدي ذلك إىل تنمر  كما ،   المخرجالصتر واستحالة إدراك 

 مشاعت بعض خصوصياته ذينهم الاألطفال جماعيا وفرديا ضد أقران

نت.   عىل األنتر

                                                             

من هذه المنابر نجد: اليوتيوب، السناب شات، التيكتوك واإلنستغرام، وبعض  158 

ة يدفع المال للمروجي   ألشار خصوصياتهم العائلية، مثل اليوتيوب.   هذه األخت 
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ثورة األنترنت المؤدية للتنمر اإللكتروني من خالل األلعاب الثاني:  فرعال

 الجماعية

ي تمارس جماعيا عن بعد   
ونية النر  159إن ظاهرة األلعاب القتالية اإللكتر

بواسطة األطفال أصبحت حديث الساعة، وقلما تجد فئة منهم لم 

أين يمكن للطفل الذي يمارس هذه   الرغم من سلبياتها،يمارسوها، عىل

نت من خالل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال  اللعبة القتالية عتر األنتر

ي معه عن بعد، أين 
اىص  أن يدخل من يشاء من األطفال للقتال االفتر

ي ، ولكن حي   اللعب يستمع 
اىص  يتعاون هؤالء عىل تدمت  العدو االفتر

ما يطلب بعضهم المساعدة من بعض ، ويمكن أن بعضهم لبعض ، ك

يغضب بعضهم عىل بعض عند عدم مد يد المساعدة أو مخالفة األوامر 

ي تخطي أي حاجز من الحواجز، وبسبب ذلك قد يسب 
أو عدم النجاح ف 

بعضهم البعض وقد يتنمرون كذلك عىل بعضهم، ومن مساوئ هذه 

ونية أنها تنتقل إىل الشارع، مره أين يواصل المتنمر تن الحوادث اإللكتر

ي اللعبة عن بعد، وقد يحدث العكس أين قد ينتقم 
عىل من تنمر عليه ف 

، واألحداث  ي
ون  ي خضم اللعب اإللكتر

ي الواقع من المتنمر ف 
المتنمر عليه ف 

ة، و  ي المجتمع وعرت مخاطر هذه اللعبة كثت 
ي برزت ف 

تدعو حت أصبالنر

والتحليل لحماية األطفال  إىل مزيد من الدراسةأكتر من أي وقت مص  

 والمجتمع. 

ثورة األنترنت المؤدية للتنمر من خالل األلعاب الخطيرة على الثالث:  فرعال

 الفطرة اإلنسانية

ونية  نت المؤدية للتنمر من خالل األلعاب اإللكتر حقيقة إن ثورة األنتر

ة عىل الفطرة اإلنسانية، أين نجد بعض الصفاة جبل هللا بها  خطت 

                                                             

ي قبول منقطع 159 
ونية حديث وخطت  جدا، ولكنه لفر هذا النوع من األلعاب اإللكتر

ي فئة األطفال مع السكوت الغريب لأل 
ولياء أو األوصياء أو المتكفلي   النظت  ف 

 باألطفال. 
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ه عن الكثت  من خلقه، ومنها صفة الحلم ومد يد المساعدة  اإلنسان ومت  

ة قد تربوا كما قد تضمحل، وعندما ترى  وعدم الغدر ، وكل هذه األخت 

ونية يفرح ويمزح أحيانا بقتل مرافقه  الطفل من خالل اللعبة اإللكتر

ي الذي يلعب 
اىص  ي دون عدوه، أو ال يمد المساعدة لقرينه االفتر

اىص  االفتر

ت اللعبة عن بعد مع قدرته عىل ذلك، تدرك أن القيم الفطرية معه ذا

ي االضمحالل، وإن لم تجد هذه األخت  الطبيب المعالج 
اإلنسانية بدأت ف 

ة عىل المجتمع وعليه هو  سوف ينشأ الطفل بسليقة غت  سوية خطت 

، سواء كان الضحية هو الطفل المتنمر عليه، الذي سيصبح مثاال ذاته

، و لعدم تحمل المس ي
اهرة ظ تحولت سواءؤولية مهما كان مركزه القانون 

عدم تحمل المسؤولية إىل الحياة األشية بعد الزواج . وحنر الطفل 

فع  ،المتنمر سوف تتحول طبيعته من السليقة السوية الطيبة إىل التر

، وخصوصا عندما يحصل هذا األخت  عىل  ، والتلذذ بإيذاء الغت  التكتر

من خاللها رئاسة األشخاص المعنوية، كمدير مراكز قانونية يتوىل 

كة...إلخ   مؤسسة أو رئيس شر

ة عند تعرض البعض لخطر كذلك وهذه الفئة نلمسها   ي المجتمع بكتر
ف 

 رغم اإلمكانيات المتاحة عىل مساعدتهمالغت  إقدام عدم نشاهد و  ،ما 

ي  لهم،
وكذلك نلمس تصاعد فئة التنابز باأللقاب واالستهزاء بالغت  ف 

ي المجتمع كذلك. الم
 
بوية وف  رافق التر

مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على كسر حواجز المبحث الثاني: 

 فطرة الحياء

يعة لق        ياء، كما حاألهمية البالغة لفضيلة ال اإلسالميةد بينت الشر

ي الواقع، ونحن نعيش هذا 
بينت المخاطر العظيمة الناشئة من اندثارها ف 

 اعي االجتمالذي خيم عىل المجتمعات بفعل وسائل التواصل  االندثار 

، ي
اىص  زاد معدل الجريمة عىل األطفال، وعىل ذلك  أين للفضاء االفتر

ي بسن قانون  ع األورونر
ح  يسمح للضحايا بطلب مساألساس تدخل المشر

كات  ونية الخادشة للحياء من طرف المواقع و شر كل الروابط اإللكتر
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نت، عىل غرار غو  غل، آبل، أمازون، مايكروسوفت، فايسبوك، األنتر

ها من جمع  كات وغت  ي قانونا يمنع هذه الشر
يطان  ع التر وكذلك سن المشر

سنة إال بإذن من أوليائهم  20البيانات الرقمية لألطفال دون  استغاللأو 

 160أو األوصياء عليهم أو المتكفلي   بهم. 

أشار  ومن خالل هذا المبحث الذي يتناول موضوع مخاطر إفشاء

 سنسلط الضوء عىل خصوصية األطفال عىل كش حواجز فطرة الحياء

 المطالب التالية: 

  األول: مفهوم الحياءالمطلب 

  : ي
 أنواع الحياءالمطلب الثان 

  :مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال عىل  المطلب الثالث

 الحياء

 المطلب األول: مفهوم الحياء

ي تلغة  الحياءإن 
ي منه حياء ضد فىهي الحشمة،  عن  الوقاحة. وقد حن 

 ٌّ ي ن ِ
ي  ض، أما اصطالحا فهو انقباواستحيا واستىح فهو حا

فس ِمن سر
َّ
ٍء الن

وم فيه
ه
ي وتركه حذًرا عن الل

ياء: "قال ابن حجر: هذا السياق ، وف  ق  الحا
ُ
ل
ُ
خ

ي حقِّ ذي 
يبعث صاحبه عىل اجتناب القبيح، ويمنع ِمن التقصت  ف 

 161"الحقِّ 

ي الحياء 
 
ي اآلية  تعقال هللاوف

 
 من سورة األحزاب:  21اىل ف
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 160  . يعي    بالمؤلف تحليل واسع لهذين التشر
 عىلي بن عبد القادر السقاف، موسوعة األخالق، الدرر السنية 161 

https://dorar.net/akhlaq  ، 22.12،  20/20/2222التحميل 

https://dorar.net/akhlaq
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 من سورة القصص:  22وقال سبحانه ف
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 وقال كذلك عليه الصالة والسالم: 

، فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر"
ً
 ، أي كلما زاد "الحياء واإليمان قرنا جميعا

ي معادلة يتأثر كاله
مستوى ما باإليمان زاد معه الحياء والعكس صحيح ف 

 اآلخر. 

 المطلب الثاني: أنواع الحياء

، ما اتصف به إنسان حنر أدرك حدود حقوقه الحياء خلق عظيمإن 

ي ذلك تعد وظلم لنفسه 
، إذ يرى ف  اماته، فما تعدى عىل حقوق الغت   

والتر

. وللحياء  أنواع، ومن خالل هذا المطلب سنسلط الضوء عىل قبل الغت 

 التالية: أهمها من خالل الفروع 

  :الحياء الفطريالفرع األول 

 الحياء المكتسب : ي
 الفرع الثان 

  الحياء من هللا: الثالثالفرع 
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 الحياء من النفس: رابعالفرع ال 

  الحياء من الغت  : الخامسالفرع 

 الفرع األول: الحياء الفطري

ي فطر هللا بها كل المخلوقات، وباب 
إن الفطرة هي تلك القدرة اإللهية النر

زق بآلية فطرزق لدليل كبت  عىل ذلك، طلب ال رية، فكل الحيوانات تستر

 إن لم تهتدي بفطرة هللا إىل مكان الحليبالثدية صغار الحيوانات وحنر 

ي 
ء بالنسبة لبن  ي

ثم تلتقم وترضع لما تواصلت حياة األجيال، ونفس السر

 آدم. 

هو ذلك الحياء الذي جبل هللا كل خلقه عليه، مثل فالحياء الفطري  ما أ

لعورة المغلظة، وعدم التفوه بالكالم الفاحش الخادش اإلنسان لستر 

ي السن من 
للحياء، وحياء األبناء من األولياء، وحياء الصغت  من الكبت  ف 

د حنر يقوى بعقيدة اإليمان، وق، فهذا الحياء يبفر قائما خالل التوقت  

يكن الدين أساسه، والتاري    خ شاهد عىل ذلك، إذ هناك يتهاوى إن لم 

كما   ،فرق من الناس تفسخوا بالكلية من الحياء الفطري، يسمون بالعراة

ي هناك أقوام من ذات الطينة 
سلوا ف  مسالك الشيطان، مثل عبدة  استر

 إبليس والعياذ باهلل. 

 الفرع الثاني: الحياء المكتسب

ذي من الوسط ال يكتسبه االنسان أما الحياء المكتسب، فهو ذلك الذي

ي 
ا ف  ن تنشئته، وهذا الوسط قد يكو يعيش فيه، ويكون سببا مباشر

اجتماعيا مثل األشة والمجتمع، وقد يكون تربويا مثل كل المراحل 

ي يمر بها الطفل
ي مختلف أماكن العمل، فكالتعليمية النر

 
ا ، وقد يكون ف ثت 

مجتمعات أخرى أقل حياءا ما يسافر الناس من مجتمعات ذات حياء إىل 

 فيتأثرون بهم، والعكس صحيح. 

ي الواقع لم يعد يُ وإن ال
كتسب فقط من المجتمع المحسوس، بل  حياء ف 

نت بمختلف الرقمي المجتمع كذلك من  ي األنتر
ي متمثال ف 

اىص  االفتر
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نتوسائل التواصل الرقمية، وقد تمتد وتتسع خطور  ي  ة األنتر
 
 تدمت  ف

ةخلق  ي المطلب الثالثالحياء أشواطا كبت 
 
ن هذا م ، وهذا ما سنلمسه ف

  .المبحث

 : الحياء من هللالثالفرع الثا

ي منها المجتمعات العربية واإلسالمية 
ي تعان 

من أعظم المصائب النر

ي تحلق األشة حول تلفاز 
نقص الحياء من هللا، وإذ نالحظ ذلك جليا ف 

ي الحفالت المختلطة، 
ي دور السينما، وف 

به مشاهد خادشة للحياء، وف 

ألماكن العمل، فهناك من مات عندهم وازع الحياء  فظاعةوامتد األمر 

، وخصوصا عندما دخلت ثورة ، وهناك من هو سقيم أمن هللا و يحترص 

نت ووسائل التواصل االجتماعي عىل الخط، أين حولت بقايا  ةاألنتر

ي يوم عاصف. 
 حطام الحياء إىل رماد تذروه الرياح ف 

ي 
نا ف  والحياء من هللا يكون من خالل استشعار نعمه تعاىل علينا، وتقصت 

ن عبثا، فهو رقيب عىل كل أعمالنا، ، وأن خلقنا لم يكشكره وعبادته

 .  وعليه الحياء واجب وإلزامي

 : الحياء من النفسرابعالفرع ال

، إذ يح الغت  غت  إن الحياء من النفس خلق نجده حنر عند  م المسلمي   تر

ي شهر رمضان، فال يفطرون 
ي بعض أماكن العمل المسلمون ف 

األجانب ف 

المسلمة غطاءا عىل رأسها حي   حي   تضع غت  أمامهم، وذات األمر يمتد 

ي من اإلمام، وهذا الحياء من باب  ر تدخل المسجد طلبا لالستفسا
الدين 

 .  الحشمة من الذات قبل الغت 

ي العالولكن لألسف الشديد ساهمت وسائل التواصل االجتماعي 
م ف 

، عند النخب ي من وأد هذا الفكر عند الكثت 
اىص    مةوالعا أحيانا  االفتر

ي الجامعات العربية إال تأكيد عىل ، وما المظاكذلك
هر الدالة عىل ذلك ف 

ي 
 .نقص هذا الوازع األخالفر
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 : الحياء من الغيرخامسالفرع ال

ي الكثت  من المجتمعات القديمة يقل الحياء فيها طرديا بحسب نسبة 
 
ف

ي الغالب ال يوجد له أقارب يستىحي من أفعاله 
 
ي ف األجانب، فاألجننر

ي عىل السكان  أمامهم، ومازال الحال كذلك  يعم فعل وظاهر األجننر
حنر

 .  األصليي  

، ومنها  ي وهذه المحنة تعيشها الكثت  من الدول العربية بالخليج العرنر

ي اإلمارات العربية المتحدة
، أين زاد األجانب عىل السكان األصليي   ف 

ي خدشهم للحياء من خالل  22العدد لنسب مقاربة ل 
بالمئة، وطغو ف 

ترصفات الحميمية بالشارع المتنافية مع األخالق اللباس العاري، وال

ي إىل سن قانون الحياء. 
ع اإلمارانر  اإلسالمية، وهذا ما دع المشر

، أين  ي
اىص  ونقص الحياء من الغت  زاد عىل مستوى العالم الرقمي االفتر

عية عىل مستوى كل الفئات  تحدث الكثت  من التواصالت غت  الشر

العمرية ومنها فئة األطفال، ومن بي   أسباب تفاقم هذه الظاهرة هي 

نشر الخصوصيات الرقمية من كل أنواع البيانات والمعطيات  استسهال

 ومقاطع الفيديو. الشية، بما فيها الصور 

 المطلب الثالث: مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على الحياء

نا موضوع خطورة نشر أشار خصوصية األطفال عىل لقد سبق وتناول

نت، ومن خالل هذا المطلب سنسلط الضوء عىل انعكاس تلك  األنتر

ي البد
 
ي ذهاب خلق الحياء. حيث ف

 من األشار ية الكثت  االمخاطر ف 

، وكذلك قد  ي
اىص  االجتماعية ينقلها األطفال بغت  وعي إىل الفضاء االفتر

كن عي حرية التعبت  والحرية الشخصية، وليفعل أوليائهم نيابة عنهم بدا

ي عالم 
بالنهاية تقع هذه المعلومات الخصوصية بيد رواد اإلجرام ف 

 ، ون نسج عالقات تواصل مع األطفال المستهدفي   نت، فيباشر األنتر

ي هج نفسي نوبم ي  لغاية أولية متمثلة هؤالء درجستيُ  استقطانر
تدمت   ف 

 هم. الحياء عندفطرة 
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ي 
 
مالتهم استفمنر تمكنوا من هذه المرحلة يستغلون نقاط ضعفهم ف

بطلب إرسال معلومات رقمية خادشه للحياء، كالصور غت  األخالقية أو 

ازاتحنر مقاطع الفيديو غت  األخالقية، ثم تبدأ مرحلة  لجنسية، ا االبتر 

اكهم يهددونه بالفضيحة عند األولياء أو عىل المأل  ي شر
 
 وأغلب من وقع ف

ون هذه الفئة بجعلها ع ، كما قد يبتر  ن طريق وسائل التواصل االجتماعي

 طعما الستقطاب المزيد. 

يع ي وسن تشر
يطان  ع التر جمع أو ل انعام ا وعىل ذلك األساس تحرك المشر

استعمال أو استغالل خصوصيات األطفال دون السادسة عشر إال بطلب 

ي فالحياء . إذن من أوليائهم
اىص   و ذلكهلمستعمىلي الفضاء الرقمي االفتر

ي صاحبه
بالغا كان أو من فئة األطفال ضد الهجمات  ،الحصن الذي يفر

، أما من استعرض قوته  ، فمن تحصن به نىحر غت  األخالقية من الغت 

لة أو بجروح إن لم تكن قات أصابته نبال الغت  الفكرية التحررية خارجه 

 غائرة تركت آثارا وعقدا نفسية بالغة. 

 االنحرافمخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال عىل : لثالمبحث الثا

 الفكري

ا ما تظهر الرصاعات بي   حق الخصوصية وحرية النشر واإلعالم عىل  كثت 

ي تروي ضاع الخصوصية وحرية مستو ى األفكار 
ومن أشهر القصص النر

فرانسوا  "قصة " قيام الطبيب الخاص للرئيس الفرنسي السابق 162نشر ال

ان" ب تأليف كتاب عن حياة الرئيس أو ضح فيه أنه كان يعلم بمرضه  ميتر

بالشطان منذ بدء واليته األوىل،  وبناء عىل طلب من أشة الرئيس 

                                                             

هللا عمري، جريمة االعتداء عىل حق الخصوصية عتر أرسالح ظفري، نجيب 162 

: "دراسة مقارنة ي
ي األفغان 

يعة اإلسالمية والنظام القانون  ي الشر
نت ف  ، المؤتمر "األنتر

، ، المركز  الدوىلي ي
ي األفغان 

ي الفقه اإلسالمي والنظام القانون 
ونية ف  الجرائم اإللكتر

ي   الديمقراطي العرنر
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الفرنسي األسبق حكم القضاء الفرنسي بمصادرة الكتاب نظرا ألنه يحوي 

د اعتداء عىل حرمة الحياة الخاصة للرئيس الراحل، فقام اثنان من ما يع

نت ببث صورة نسخة من الكتاب األصىلي  متعهدي توفت  خدمة األنتر

نت فقص  القضاء الفرنسي مرة أخرى بوقف هذين المتعهدين  عىل األنتر

ي بجامعة أمريكية 
عن العمل، وعندئذ قام آخرون ومن بينهم مركز بحنر

ي الواليات ا
نت ف  لمتحدة األمريكية بإعادة نشر ذات الكتاب عىل األنتر

ة لحرية التعبت  عن الرأي، وبالتأكيد فإنه أمكن  دفاعا عما يعد مباشر

ي فرنسا 
 " االطالع عىل الكتاب من قبل من يقيمون ف 

 للرئيس ات الرقميةالخصوصيمن خالل هذه الواقعة ندرك أن نشر و 

ي عىل كل العائلةالفرنسي  أن فيما وكذلك الش، هالقريبة من تأثت  سلنر

ي نشر الخصوصيات 
يخص ماليي   الوقائع المتقاطعة مع هذه الواقعة ف 

ي شكل 
مختلفة وال بيانات أو معطيات أو صور أو مقاطع فيديو،الشية ف 

ي موضوع النشر الذي قد يمس باألخالق، 
ون حيث هذا التأثت  يكعنها ف 

، فما أدراك  بالغ رت عديد ، حيث أشابفئة األطفالالسلبية عىل البالغي  

ورة تضافر الجهود الدولية والداخلية للدول للحيلولة إىل  163 التقارير ض 

 التميع الفكري لهذه الفئة المهددة باالنحراف الفكري. دون 

                                                             
163  https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2022/3/10 

ورة أن يرافق اآلباء أطفالهم عند استعمال األلعاب عتر  اء األلمان برص  "نصح الختر

نت، كما يتعي   عليهم أن يقوموا باختبار األلعاب بأنفسهم أو تشغيلها واللعب  اإلنتر

كة مع بها، وب  هذه الطريقة يتمكنون من إبداء االه تمام ومعايشة تجارب مشتر

، مدربة الميديا .أطفالهم، وهو ما يعزز تبادل الثقة حول األلعاب وأشارت إيرين شولتر 

ي قد يتعرضون لها أثناء 
بالمبادرة األلمانية، إىل أنه يجب توعية األطفال بالمخاطر النر

نت، مثل الدعاية وخطاب الكراهية المتطر  واألخبار  فاالستمتاع باأللعاب عتر اإلنتر

المزيفة واأليديولوجيات الالإنسانية، نظرا ألن بعض الالعبي   يستغلون وظيفة 
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مخاطر إفشاء أشار خصوصية  ومن خالل هذا المبحث الذي يعالج

 :ي   لتاليا لبي   ، سنسلط الضوء عىل المطاألطفال عىل االنحراف الفكري

  الفكري االنحرافالمطلب األول: مفهوم 

 ي المطلب الثا
ب بسبمظاهر االنحراف الفكري عند األطفال  :ن 

نت  األنتر

 المطلب األول: مفهوم االنحراف الفكري

ط لم تسلالعلمية قديمة، ولكن الدراسات الفكري  ظاهرة االنحرافإن 

ة بشكل ملفت  164عليها الضوء إال حديثا وز هذه األخت  وعىل  ،لالنتباهلتر

تنامي ثورة التكنولوجيا الرقمية، وعليه من خالل هذا المطلب الخصوص 

الذي يتناول مفهوم االنحراف الفكري سنسلط الضوء عىل الفروع 

 التالية: 

 الفرع األول: تعريف الفكر 

 تعريف االنحراف الفكري : ي
 الفرع الثان 

                                                             

ي األلعاب للتعبت  عن وجهة نظرهم األيديولوجية تجاه العالم ونشر خطاب 
الدردشة ف 

 .الكراهية

نت  ي األلعاب عتر اإلنتر
وإىل جانب النصوص والصور يمكن نشر مثل هذه الرسائل ف 

ة، عندما تقوم األلعاب مثال بتسليط الضوء عىل العنف ضد بطريقة غت  مبا شر

ي األلعاب الحالية حنر 
األقليات وتمجده، وغالبا ما يتم تغيت  العناض الموجودة ف 

 بإعجاب الكثت  من األطفال 
شولتر  أنه يمكن لعشاق  توأكد .والشبابتحط 

و عوالم األلعاب تصميم أسماء الملفات الشخصية وسمات شخصيات األلعاب أ

اللعبة بأكملها، وبالتاىلي يمكن نشر وجهات النظر المتطرفة أو رموز تنتهك القواني   أو 

 " .بث رسائل الكراهية بي   البشر 

ي مواجهة االنحراف 164 
 الفكري،حازم زياد طالب دغمش، دور السياسة الجنائية ف 

يعة اإلسالمية(، مركز الدراسات العربية،  )دراسة  22ص م، 2222مقارنة بالشر
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  االنحراف الفكريالفرع الثالث: أسباب 

 الفرع األول: تعريف الفكر

ي نسوقها: 
، ومن التعاريف النر  لقد عرف الفكر الكثت  من الباحثي  

ي المعرفة من أجل  الفكر هو "
 
ي يقوم بها العقل ف

مجموعة من األعمال النر

ي يتم ّبها نقل 
ه العملّية النر

ّ
 بأن

ً
الكشف عن المجهول، ويعّرف أيضا

ل استخدام الحواس المختلفة، والعمل عىل الحقيقة إىل الدماغ من خال

ه أو إصدار حكم عليه"  165ربطها بالمعلومات السابقة من أجل تفست 

ي يعمل عقل اإلنسان عىل "الفكر 
هو مجموعة من األفكار، واآلراء النر

 بأنه وظيفة 
ً
تفعيلها عند التعامل مع موقف، أو حدث ما، ويعرف أيضا

ه، واستيعاب البيئة المحيطة ب عقلية تهدف إىل تحفت   الدماغ لفهم،

ي تواجهه إىل معلومات يقدر عىل 
حنر يتمكن من تحويل المجهوالت النر

 166"التعامل معها، واستخدامها عند الحاجة لها. 

، وهو تشكيل "الفكر  ي الوقت الحاض 
نتاج العقل واألحداث الحاصلة ف 

، أو بصو  ، أو بشكل معي   ّ ة ر العقل لمجموعة من الصور بشكٍل ميكانيكي

ه 
ّ
 العقل هو نفس الفكر، إال أن

ّ
ين بأن ي الدماغ، ويعتقد الكثت 

محددة ف 

 التفكت  وسيلة للحصول 
ّ
 الفكر هو الشكل، وُيعد

ّ
، حيث إن اعتقاد خاط 

 167"عليه

ي النهاية 
علماء، هو العقل الذي حت  الأهم عضو للتفكت  أن لنستخلص ف 

ي  يهتدوا إىلحي   لم 
 
عضو محدد بحد ذاته يمثله، ألن العقل ال يتمثل ف

، وهناك من أشار إىل وجود رابطة بي    ي الدماغ كمحور للجهاز العصنر

                                                             
ي نعمان ). 165 ي الفكر االسالمي 2220ساجد صتر

،  "(، "مفهوم العلم ف 
www.iasj.net  ،20/27/2222 

، مفهوم الفكر،  166  ،  /https://mawdoo3.com، 2220مجد خرص 
20/27/2222 

167 Researcher softruth, "What is Thought ?" ،www.researchersoftruth.org, 

Retrieved 27-8-2017. Edited. 

https://mawdoo3.com/
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قلب والدماغ لتمثيل العقل، ولذلك أعظم درجات الخوف المتصل ال

ي التفكت  من أساسه. 
 بالخفقان الشديد للقلب يلغ 

ي 
 
ي هدايتهاإل  استقامةوقد عظم هللا تعاىل أهمية الفكر ف

 
 من  نسان وف

 .بالقرآن الكريم168خالل العديد من اآليات 

                                                             
168 https://www.almaany.com/quran/  

ُ ِمن  (2   ا تر
ْ
ك
َ
ا أ ُمُهما
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 الفرع الثاني: تعريف االنحراف الفكري
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القانون الوضغي ال يعىل بأي حال من األحوال عىل العقيدة، ولكن هناك بعض 169 
ونية، قانون  ي توجبه، مثل قانون المرور، قانون الصفقات اإللكتر

المجاالت النر
 النقل...إلخ. 
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 وهذه األسس، وكلما زادت درجة إنحراف هذه الزاوية  
 
لما كشاذة تتناف

هم اتسعالفكري، وكلما  االنحرافعظم   عدد المتبعي   له كلما زاد تأثت 

 ، ي عىل األمن بمختلف صوره: من األمن األشي، االجتماعي السلنر

ي إىل أن يصل إىل األمن القومي للدولة، وقد يتعداه إىل
 
 االقتصادي، الثقاف

ي ظاهرة اإلرهاب الدوىلي الناسر  أساسا 
، وهذا ما ظهر جليا ف  األمن الدوىلي

 من ظاهرة االنحراف الفكري. 

 :  وقد عرفه البعض كما يىلي

الفكري هو انتهاك لقواعد ومعايت  المجتمع، ووصمة تلصق  االنحراف"

جماعات المستقيمة داخل باألفعال أو األفراد المبتعدين عن طريق ال

 170المجتمع"

الفكري هو استبعاد الفكر عن الحق والصواب، والسغي إىل  نحرافاال "

ع  ي إشاعة أفكار ليس لها مرجعية معتمدة من الشر
بغية التشكيك ف 

األهداف والمصالح والعقائد من أجل مكاسب محدودة أو موسعة بطرق 

وعة، ويؤثر عىل األمن الفردي والجماعة والمجتمع الدوىلي 
غت  مشر

، وإثارة نوب إىل زعزعة األمن الفكري بصورة سلبية، ويؤدي ي
ات والثقاف 

ي بعض حاالته"
 171العنف والتطرف أو اإلرهاب ف 

 الفرع الثالث: أسباب االنحراف الفكري

ي الحقيقة من الصعب تحديد كل أسباب االنحراف الفكري لتعلق هذا 
 
ف

ات المستقبلية، ولكن يمكن إلصاق هذه األسباب  األخت  بمختلف المتغت 

 مختلفة، ومن خالل هذا الفرع سنسلط الضوء عىل: بميادين 

                                                             

، د.ط،د. ت  170  ي
 سالم أحمد مبارك، االنحراف والتطرف الفكري، مركز اإلعالم األمن 

ي محمد بن شحات الخطيب 171 
 بدول ، االنحراف الفكري وأثره عىل األمن الوطن 

ي  ، دراسة مقدمة إىل األمانة العامة لمجلس التعاون الخليىحر ي  ،مجلس التعاون الخليىحر

 .7ص، 2222
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 أوال( األسباب السياسة 

 ثانيا( األسباب االقتصادية 

 ثالثا( األسباب الثقافية 

 رابعا( األسباب الدينية 

 بية األشية  خامسا( أسباب التر

 سادسا( األسباب التعليمية 

 ا( األسباب النفسيةسابع 

 ثامنا( األسباب االجتماعية 

 السياسةاألسباب  أوال(

منع الحريات، ومن ضمنها حرية  من أسباب االنحراف الفكري السياسية

يل حرية تشك، التظاهر السلمي اإلعالم بكل صوره، حرية الرأي، حرية 

 ، المنظمات المجتمعية واألحزاب السياسية، حرية النشاط السياسي

اب. فة إىل بعض الحقوق مثل حق باإلضا  اإلض 

 االنحرافهذا عىل مستوى الشأن الداخىلي للدولة ذاتها، أين يتصل 

تها أن تكون الدولة ذاباألفراد والجماعات، ولكن يمكن  الفكري السياسي 

، وقد  منحرفة سياسيا، وقد توصف بالدولة المارقة عن النظام الدوىلي

ل هذا ال ولكن بالمقاب الشمالية حاليا. تتعرض لعقوبات دولية مثل كوريا 

ي أن النظام ال
، يعن  دوىلي الحاىلي مقبول من طرف كل دول المجتمع الدوىلي

ى اقتصاديا ممتعضة منه بداعي عدم وجود العدالة  بل بعض الدول الكتر

ي حل الكثت  من 
 
ي العالقات االقتصادية الدولية، وفشل هذا األخت  ف

ف 

اعات   الدولية العالقة. المشاكل واألزمات والت  

 يةاالقتصاداألسباب  ثانيا(

ائية   من أسباب االنحراف الفكري االقتصادية كذلك ضعف القدرة الشر

لألش وانتشار الفقر، إذا يعد ذلك فضاءا مناسبا للبحث عن آليات لجلب 

ي 
ة محرمة، وتتسبب ف   بداية ظهور فكر المال، وقد تكون هذه األخت 
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ي  اقتصادي منحرف، مثل التجارة
 
ية وف ي األعضاء البشر

 
ي المخدرات، ف

 
ف

ي العالم 
 
التجارة الجنسية. عىل الرغم من أن هذه اآلفات نجدها كذلك ف

ي نشر الفكر االقتصادي ال
 
ا ما تساهم ف ، ولكن البطالة والفقر كثت  ي

غن 

 األطفال منهم. فئة المنحرف عند األشخاص، وحنر عىل مستوى 

 يةالثقافاألسباب  ثالثا(

ي االنحراف الفكري الثقافيةمن أسباب 
 ، عدم وجود قنوات للحوار الثقاف 

عىل العديد من المستويات: األشة، المجتمع، أماكن التعليم، أماكن 

سلطات الدولة، حيث يساهم هذا االنغالق العمل وحنر عىل مستوى 

ي نشر الثقافات المنحرفة، ونشاهدها جليا عىل مستوى األطفال 
ف 

ي 
نشاهدها حنر عىل مستوى الوالدين يان حبعض األ والشباب، وف 

 والمعلمي   واألساتذة. 

عدم فراغ الزجاجة، فما يخرج منها من ماء يأخذ وانطالقا من قاعدة 

الهواء مكانه، كذلك الثقافات المنحرفة ال تجد ألطفالنا منافذا إال إن 

هدة مشا ضت  منضيعنا تلقي   أطفالنا ثقافاتنا، ومن هذا الباب ال 

ي 
 مجتمعنا أو مشاهدة األوالد يميلون نحو التشبه بالبنات أو المثليي   ف 

 بحكمة يداك أوكتا وفوكدون إتقان للسباحة اليم  حينها ندخلالعكس، 

 نفخ. 

 يةنالدياألسباب  رابعا(

لكبت  اوالتطرف الشديد الغلو  من أسباب االنحراف الفكري الدينية      

ي فهم الدين
ريق حب الظهور عن ط يعد كما ،  وتوصيل هذا الفهم للغت   ف 

وي    ج لها  ما ك  من هذه األسباب كذلك، طرح أفكار دينية منحرفة والتر

يمكن أن يحدث هذا االنحراف بالتحليل الفكري دون الرجوع إىل كتاب 

يمكن أن يحدث و هللا أو سنة الرسول محمد صىل هللا عليه وسلم، 

ي الديانات عدا اإلسالم عن طريق أخذ األفك
ي بافر

بطة ار المرتالتطرف ف 

 بالعقيدة من الكتب المحرفة، ومنها كتاب التلموذ. 
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ي عند عدم وجود 
كما يمكن كذلك حدوث االنحراف الفكري الدين 

وعدم وجود  بهم،سياسة فكرية إلعادة استقطاب األشخاص المضلل 

ي المتطرف 
ين للفكر الدين   من بابسياسة رادعة لألشخاص الناشر

ي 
 
 األشخاص. التعصب للرأي والغلو ف

 التربية األسريةأسباب  خامسا(

ة هي سوء التنشئة لألطفال األشي ةمن أسباب االنحراف الفكري

ولمختلف العالقات األشية، بي   الوالدين واألبناء، بي   اإلخوة، بي   

ة قد تحدث بسبب األقارب من درجة األخوال واألعمام ، وهذه األخت 

ة  بية األبناء بسبب كتر امات ااالنفصال بي   الوالدين، عدم التفرغ لتر لتر 

الوالدين، كما قد يحدث ذلك عند نقص المراقبة أين يمكن لألطفال 

، وهذا  ي
اىص  ي الواقع االفتر

ي الواقع أو ف 
التواصل مع الرفقة السيئة ف 

ي انحرافهم الفكري. 
 التواصل قد يساهم ف 

 يةالتعليماألسباب سادسا(  

ي  من أسباب االنحراف الفكري التعليمي 
 قد وجود المقاييس التعليمية النر

ارة للفكر المنحرف، ومن هذه المقاييس مثال ما يدعوا إىل نشر  تكون شر

، باإلضافة إىل عدم وجود التحفت   الالزم النخراط  العداوة وكره الغت 

ي الحياة االجتماعية وحب 
ل ، مما قد يسهل عماالنتماء للوطناألطفال ف 

ي ولكنه متطرف.  ي استقطابهم من خالل فكر تحفت  
 الغت  ف 

 النفسية ألسباباسابعا( 

ي يتأثر من أسباب االنحراف الفكري 
 النفسية كل المؤثرات النفسية النر

بها األشخاص ومنهم فئة األطفال مثل الشعور بالنقص، الشعور 

،، الشعور بكراهية باإلحباط النفسي  ي  الغت 
، وبعض هذا االنتقامالرغبة ف 

الشعور مرتبط بوسائل التواصل االجتماعية الرقمية، مثل مختلف 

نت...إلخ، وحاالت مثل االستماالت الجنسية والتنمر  من خالل األنتر

ها   تطلب العالج النفسي المتخصص. تهذه وغت 
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 جتماعيةاال سباباألثامنا( 

، فنوع  االجتماعيةالفكري  من أسباب االنحراف الوسط االجتماعي

ها بالشارع والعمل والمدرسة ل والرفقاءبي   البيت الروابط االجتماعية 

تأثت  بدرجة االنحراف، كما قد تساهم الفروق االجتماعية عالقة 

ي جاهزيتهم لتقبل الفكر المنحرف، وهنا يكمن 
 
الشاسعة بي   األشخاص ف

ي تخفيف هذه 
ي ظروف الدخول دور الدولة ف 

الفروق، وخصوصا ف 

، المواسم واألعياد، نهيك عن مختلف سياسات الدعم  االجتماعي

 االجتماعية. 

 : مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنترنتنيالمطلب الثا

ة، ولعل  نت كثت  إن مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

 هذه الفروع:  أهمها ما نسلط عليه الضوء من خالل

  :اختالل العالقات االجتماعيةالفرع األول 

  : ي
 اختالل بالفطرة السليمة الفرع الثان 

 الفرع الثالث: التعصب الفكري 

  :لعنفتمجيد الطفل لالفرع الرابع 

  :تمجيد الطفل لألفكار المتطرفةالفرع الخامس 

  :األقليات  لكراهية تمجيد الطفلالفرع السادس 

 

 اختالل العالقات االجتماعيةالفرع األول: 

نت اختالل  من مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

، أين تنقص وقد تندثر أهمية صلة الرحم العالقات االجتماعية عندهم

، وهذا االختالل يمس حنر أقرانهم من عىل مستوى األعمام واألخوال

ة، أين ال تعدو عملية التواصل السطح وع ية، وهذا الموضالعائلة الكبت 

ي تنتقل إىل هشاشة 
له تأثت  كبت  عىل هشاشة الروابط العائلية، النر

، وكل ذلك ينعكس عىل التجمعات االجتماعية من حي وقرية ومدينة
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، وقد ُيغذي هذا الحس الولوع بالثقافات ضعف الحس بالوطنية

نت، بصفة مجملة ، أو من خال ل عالقات األجنبية من خالل األنتر

ة. الصدا ي أحيان كثت 
 
 قة بمختلف أبعادها السلبية ف

وتظهر االختالالت االجتماعية عند الطفل جلية بحب هذا األخت  

اضية، مع  لالنعزال، وتعويض مجمل العالقات الواقعية بأخرى افتر

اضيي   
أين  ،االطمئنان لها، لدرجة شغفه بالتواصل مع األشخاص االفتر

سية، وقد يصل األمر لدرجة قد يقع ضحية للتنمر، االستمالة الجن

، وقد يصاحب ذلك عقدا نفسية  طب ال تعالج إال بالاالستغالل الجنسي

، وقد تبفر آثارها عالقة مدى الحياة.   النفسي

 اختالل بالفطرة السليمة الفرع الثاني: 

نت اختالل  من مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

ي تمس أحيانا فطرتهم السليمة
ي هللا  ، النر

اختالل العقيدة، كالشك ف 

ي أركان اإليمان أحيانا، لضعف سبحانه وتعاىل
ي الرسل وف 

، والشك ف 

 شبكات التواصلنضجهم الفكري عن تحليل كل ما يستهدفهم من 

 االجتماعية. 

ومن مشاكل اختالل الفطرة السليمة للطفل شغفه بالشخصيات 

ي الحياة، حنر وإن 
 
اضية دون الواقعية، فيحب نمط معيشتهم ف االفتر

 ، ي
ر
 ذلك مع الوازع األخالف

 
ة، مثل  والمظاهر تناف الدالة عىل ذلك كثت 

ي تظهر العورة، تشبه التقزع 
ي حالقة الرأس، لبس الشاويل الممزقة النر

 
ف

ي استعمال وسائل الزينة كالعقد بالعنق، السوار باليد األوالد با
 
لبنات، ف

ي التمرد عىل الفطرة السليمة باستعمال باألذن أقراطو 
 
، وتعدى األمر ف

عىل الوجه والشعر، وإن هذا الخطب األوالد أللوان ومساحيق الزينة 
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ي لهالعظيم عىل الفطرة السليمة قد يصل إىل درجة المثلية 
ا جمعيات النر

ة فرضت نفسها عالميا. ولوب  172يات خطت 

 التعصب الفكريالفرع الثالث: 

نت هم تعصب من مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

، وهذا جىلي من خالل غلوهم لفكر شخص معي   شغفا بشخصه الفكري

ي حاالت إقناعه 
وليس لعلمه، وهذا التعصب يتمسك به الطفل حنر ف 

 بأخطاء من يغلو فيهم. 

نطي ومن  اآلثار السلبية للتعصب الفكري للطفل هو النقاش التر 

اهره ، ومن مظوالمجادلة غت  المنطقية مع الوالدين والمعلمي   واألساتذة

ام آداب النقاش، كالمقاطعة ورفع الصوت، وقد يصل األمر إىل  عدم احتر

الغضب أو التفوه بألفاظ غت  أخالقية عند شعوره باالنهزام وعدم تقبل 

 آلخر. إقناع ا

 لعنفتمجيد الطفل لالفرع الرابع: 

نت هم تمجيد من مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

ة الغالبة حنر عند الفئة األقل من للعنف سنة بسبب  21، وهي المت  

ونيةاألع ي تسقط فيها كل قيم اإلنسانية، فيتح 173ب العنف اإللكتر
ل و النر

ي الشجار والقتل من الفكر 
اىص  نت إىل الفكر الواقغي  االفتر ، أين عتر األنتر

ي الطفل بعض الفضائل م
 
 الكرم ومساعدة الغت   ثلتموت مع الوقت ف

ة التشاجر  ، ويحل محلها البخل والتنمر عىل األطفال وكتر والصتر

                                                             

يرة لنشر الرذيلة 172  اتيجيات شر إذ تتخذ من  ،وتدمت  األخالق هذه اللوبيات لها استر

ى أنها تمكنت من فرضه ألوان قوس قزح رمزا لها، والطامة ا  2222هذه السنة لكتر

ى المعروفة  عىل العديد من الفرق الرياضية ين تجد ، أالقدم والمحبوبة لكرةالكتر

 أرقام الرياضيي   ملونة بلون قوس قزح. 

ونية عىللقد خصصنا لمساوئ وخطورة األلعاب  173  ي  اإللكتر
 األطفال فصال كامال ف 

 هذا المؤلف. 
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ي 
الذي قد يصل إىل درجة االنتقام باستعمال وسائل  الجسدي واللفط 

 . ة كالسكي    مادية خطت 

ي مختلف صوره من شأنه  األطفالوكذلك مشاهدة 
 
نت ف للعنف عتر األنتر

هم الفطري، أي يصبح هذا األخت   لة عندهم وسيأن يغت  نمط تفكت 

ي تزايد 
ر الوسيلة. وضحايا العنف ف  لتحقيق المصالح بمنطق الغاية تتر

 من األطفال، المعلمي   وحنر األولياء. 

 تمجيد الطفل لألفكار المتطرفةالفرع الخامس: 

نتمن مظاهر اال  هم تمجيد نحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

 مثل  لألفكار المتطرفة

  وهذا ، ة حمل فكر األنانية بإقصاء الغت  الفكر ينموا من كتر

ي تنمي فيه حب الذات 
ونية النر ممارسات الطفل لأللعاب اإللكتر

بتطرف وتعنيف الغت  بالتمادي الذي قد ينتقل من أقرانه إىل 

وهذا الفكر المتطرف ينتقل بعدها إىل إخوانه والوالدين كذلك، 

 مراكز العمل وأماكن العبادة. 

 ي ، ويظهر ذلك جلمعتقزيم القامات العلمية والمربي   بالمجت
يا ف 

المراهقون بشخصيات عىل  يتأثر األطفال، حي   سن المراهقة

ي 
 
نت تعرض أفكارا متطرفة بوسائل اقناع متطورة، وف األنتر

ي الغالب هؤالء يقدسون ذاتهم والشخصيات ال
 
ي يتابعونها ف

 نر

ي 
اىص   .العالم االفتر

 ا حمل أفكار إرهابية، حيث يجد األطفال المقهورون نفسيا، أشي 

نت متنفسا  ي الحركات اإلرهابية الناشطة عىل األنتر
أو اجتماعيا ف 

لهم، حيث هؤالء متمردون عن القانون والمجتمع وكل األفكار 

والمعتقدات، وهذا ما يستقطب هذه الفئة من األطفال، 

ا ما  وخصوصا حي   يحلمون بالزعامة والثأر ألنفسهم، وكثت 

ي 
نت ف  فال األط استقطاب تمكنت هذه الحركات من خالل األنتر
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من كل دول العالم وخصوصا من دول أوروبا، كما تمكنت من 

ي عمليات إرهابية، مثلما حدث ومازال يحدث باليمن، 
 
الزج بهم ف

ي دول الساحل 
 
العراق، سوريا، الصومال و بدرجة أقل ف

ي 
 . 174اإلفريفر

                                                             

اتيجيات المنظمات  174  ي إستر
محمد عارف العظامات، تجنيد األطفال واستغاللهم ف 

ي اإلرهاب والتطرف، المؤسس والمدير السابق للمركز اإلرهابية )
باحث مختص ف 

ي لمكافحة التطرف الفكري، األردن(
 األردن 

https://imctc.org/ar/eLibrary/Articles/Pages/article4.11.2021.aspx 

 61.06على  60/66/0600التحميل  

 آالف "
ا
ت ثمانية

ه
ت واستغل

ا
د
َّ
ذكرت تقاريُر أممية أن جماعة بوكو حرام اإلرهابية جن

 عامي 
يا، بي   ي نيجت 

ي عام2227و 2222طفل تقريًبا ف 
ت األمُم المتحدة ف 

ا
 م. ورصد

ه نحو 2222
ا
ي  282م وحد

ي ف  دهم تنظيُم داعش اإلرهانر
َّ
ق بأطفال جن

ه
حالة تتعل

ت 
ه
دت واستغل

َّ
ي الصومال ذكر تقريٌر أممي أن حركة الشباب الصومالية جن

سوريا. وف 

 و 2227ما يصل إىل 
ً
ي عام  82طفَل

م. واستغلت الجماعات اإلرهابية 2227فتاة ف 

ي جمهورية إفريقيا الوسط 
  222ف 

ً
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية طفَل

 2202، وف 

ي الدورة الثانية 
ي لحقوق اإلنسان ف  ي األورونر م المنتدى العرنر

َّ
ي اليمن تقد

. وف 
ً
طفَل

ي مايو 
ي انعقدت ف 

واألربعي   لمجلس حقوق اإلنسان، التابع لألمم المتحدة، النر

 الجماعات2222
ا
رٍة تكشُف تجنيد

ِّ
ي العاصمة السويشية جنيف، بمذك

حة ال م ف 
ه
مسل

ا  21لنحو 
ً
ل تجنيد ي تسجِّ

 الساحل اإلفريفر
ُ
قة

ا
ي البالد. وال تزال ِمنط

ي ف 
ألف طفل يمن 

 األمم المتحدة للطفولة
ُ
ت منظمة

ا
ق
َّ
ي التنظيمات اإلرهابية. ووث

 لألطفال ف 
ً
 متواصَل

ي النصف األول من عام  222مقتلا  (UNICEF يونيسيف)
، ف 

ً
  .م2222طفَل

ب ورقٍة بحثية لم ي وبحسا
 )الباسيج( اإليرانية النر

ُ
ق األوسط، تقوم منظمة عهد الشر

لطة الرسمية  ت للسس ة من اندالع الثورة الخمينية، وخضعا ة وجت  
َّ
نشئت بعد مد

ُ
أ

ي عام 
ي الحرس الثوري 2228للحرس الثوري ف 

م، بتجنيِد المقاتلي   وبينهم أطفال ف 

فقا موقع ِوزارة الخزانة األمريكية، فإنه   إىل المواطني   اإليراوتدريبهم. ووا
ً
، إضافة نيي  

ا، وفيهم أطفاٌل ال تتجاوز أعمارهم 
ً
ا أيض

ً
د )الباسيج( مهاجرين أفغان

ِّ
عاًما،  20تجن

حة خاضعة لسيطرة الحرس 
ه
لالنضمام إىل لواء )فاطميون(، وهي جماعة قتالية مسل

https://imctc.org/ar/eLibrary/Articles/Pages/article4.11.2021.aspx
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وتعد الحركة اإلرهابية داعش من أكتر التنظيمات اإلرهابية 

، 175طفال من كل دول العالم واعتماد كل الوسائل  استقطابا لأل 

نت.   ومن ضمنها وسيلة األنتر

 األقليات  لكراهية تمجيد الطفلالفرع السادس: 

نت تمجيدهم  من مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنتر

ي عالقة األطفال لكراهية األقليات
ي دول آسيا ف 

، وهذا ما يظهر جليا ف 

، وهذا الخطر انتقل حنر إىل بعض الدول العربية الهندوس بالمسلمي   

ي تحوي أقليات من ديانات غت  إسالمية أو لغة غت  العربية، وهذا ما 
النر

ي عىل هذه  ها السلنر نت تأثت  يتناف  مع الواقع الفطري للطفل، ولكن لألنتر

                                                             

ي لواء )زينبيون(، تلك الجماع
د آخرين ف 

ِّ
ي سوريا. وتجن

ي ف 
ي  ةالثوري اإليران 

القتالية النر

ي سوريا
ي ف 
ا لهيمنة الحرس الثوري اإليران 

ً
 " .تضمس مواطني   باكستانيي   يخضعون أيض

 محمد عارف العظامات، المرجع ذاته. 175 
دة، يظهر مصطلُح )أشبال الخالفة( الذي 

َّ
ة والمعق

َّ
ي الحالة التنظيمية الممتد

ف 

حة 
َّ
، للعناض المرش ي  للتجنيد واالستقطاب عتر استخدمه تنظيُم داعش اإلرهانر

ي هو األكتر  وسائل عديدة. وأشارت تقاريُر لألمم المتحدة إىل أن تنظيم داعش اإلرهانر

ها أربعة آالف طفل منذ 
ا
ي سوريا وحد

د ف 
َّ
 لهم؛ فقد جن

ً
ا لألطفال واستغالَل

ً
تجنيد

ة السورية نهاية أغسطس عام 
َّ
 .م2220بداية ظهوره بالرق

ما مع وجود أعداٍد  وال تزال ُمعضلة )أشبال ال  حنر يومنا هذا، وال سيَّ
ً
خالفة( قائمة

ي 
م الهول(، أو ف  ي سوريا، مثل )مخيَّ

ٍة ف 
ه
ي مراكزا مكتظ

زين ف  ة من األطفال المحتجا كبت 

ي 
وىلي لدراسة التطرف ف 

َّ
وى؛ فقد ذكر "بيتر نيومان" مديُر المركز الد

ا
ي ِنين

العراق ف 

ي لندن: أن ما ال ي
من أتباع داعش األجانب  21222قلس عن جامعة كينجز كوليدج ف 

ي سوريا، منهم 
زون ف  ي العراق  22222محتجا

طفل  2022امرأة وطفل. كما يوجد ف 

ة دول، منها روسيا وكوسوفا وكازاخستان وإندونيسيا وفرنسا، 
َّ
محتجز هناك. لكنَّ عد

 أخرى فصلا األطفال عن 
ٌ
لت بلدان

َّ
ي حي   فض

ي إعادة بعض مواطنيها. ف 
نجحت ف 

ي اآل 
، إال أن ذلك يعن  ي

ضانة أو التبن ِّ ور الحا
ُ
ي د
، ووضعهم مع أقارب  هم، أو ف  باء المتطرفي  

هات االنفصال عن أوالدهنَّ  هاتهم؛ وغالًبا ما ترفض األمَّ هم عن أمَّ
َ
  .فصل
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ي الغالب إىل النضج التحليىلي لمنشورات وصور 
 
ي تفتقد ف

الفئة النر

ي تروج لهذه الظاهرةومقاطع الفيديو ا
نت.  لنر  عن طريق األنتر
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 الباب الرابع

مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال 

ي النسيان
 
 عىل الحق ف
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مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على الحق في : الباب الرابع

 النسيان

كة غوغل من طرف            المجتمع إن إقرار حق النسيان عىل شر

ي لم يكن بسيطا، بل كان نتيجة لمنازعات قضائية بي   محاكم  األورونر

ي النهاية كان الحكم وسطا بي   
 
وطنية، ثم مع محكمة العدل األوروبية، وف

، وتعد السلطات الفرنسية من أكتر الدول حرصا عىل  176تنازعي   الم

                                                             
176 https://www.france24.com/ar/20190924 

27/20/2222م تحميل يو   

كة غوغل " " أصدرت محكمة العدل األوروبية الثالثاء حكما يتضمن أن  غت  " شر

نت عىل محركات البحث التابعة لها  ي النسيان" عتر اإلنتر
مطالبة بتطبيق "الحق ف 

ت القضية غاية  ي يشكل نرصا للمجموعة األمريكية. واعتتر
ي قرار تاريىح 

خارج أوروبا، ف 

ي تحديد إ
ي األهمية ف 

نت األوروبية خارج ف  ن كان من الواجب تطبيق قواعد اإلنتر

 .حدود التكتل

ي يوفرها 
وشددت المجموعة األمريكية العمالقة عىل أنه ليس عىل حذف النتائج النر

ي أن يشمل نطاق " ه  "مغوغل. كو محرك البحث التابع لها وفق القانون األورونر أو غت 

ي   .من المواقع خارج االتحاد األورونر

المحكمة أنه بينما يتوجب عىل غوغل سحب روابط بطلب من هيئة وقضت 

ي من جميع نسخ مواقعها األوروبية، إال  ي دولة باالتحاد األورونر
تنظيمية أو محكمة ف 

نت يتوقف عند هذا الحد. وقالت المحكمة "ال  ي النسيان" عتر اإلنتر
أن "الحق ف 

" عىل مشغىلي محركات الب ي ط قانون االتحاد األورونر
حث عىل غرار غوغل يشتر

ي جميع نسخ محرك البحث التابع لها
 .""القيام بعملية سحب روابط كهذه ف 

لكنها شددت عىل أن سحب الروابط من المواقع األوروبية يجب أن يتضمن 

ي عن التمكن من االلتفاف عىل  نت األورونر ي جديا" مستخدم اإلنتر
إجراءات "تثن 

ي نطاق "حق النسيان" من خالل الوصول إىل نتائج 
ال قيود عليها عتر محرك بحث ف 

ي   .خارج االتحاد األورونر

"، وهو أمر تشت  غوغل إىل أنها تطبقه بفعالية  ي
ويتطلب ذلك فرض "حجب جغراف 

ي أوروبا
 .ف 

فرنسا ترى ثغرة ...لكن ال يزال من غت  الواضح إن كانت المعركة القضائية انتهت 

ريات" "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحتماما. وردت هيئة تنظيم البيانات الفرنسية 

بالقول إن الحكم ال يمنعها بشكل واضح من المطالبة بسحب الروابط عىل صعيد 

https://www.france24.com/ar/20190924
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لدفع غوغل لتطبيق "حق النسيان" عىل  2220وأثارت معركة الهيئة منذ ...عالمي 

ا إىل محكمة العدل  ي وصلت أخت 
جميع نطاقات البحث التابعة لها القضية النر

 .ةاألوروبي

ي بيان "وإن كان قانون االتحاد 
وأفادت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات ف 

ي ال يفرض سحب الروابط عالميا، إال أنه ال يمنع ذلك أيضا". مضيفة أن  األورونر

"نتيجة ذلك، فإن الهيئات التنظيمية وبالتاىلي اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات 

لروابط من نتائج جميع نسخ محركاته إذا كان مخولة بمطالبة محرك بحث بسحب ا

ي 
ي حاالت معينة، بهدف ضمان حقوق الشخص المعن 

را وف   ."ذلك متر

ي فرنسا التخاذ قرار بشأن إن  
وأفادت الهيئة كذلك أن األمر يعود للمحكمة العليا ف 

ي تطبقها غوغل كافية...وفرضت الهيئة الفرنسية 
" النر ي

كانت تقنية "الحجب الجغراف 

ي 
آالف دوالر( عىل غوغل لعدم امتثالها  222ألف يورو ) 222غرامة قدرها  2220ف 

ورة تطبيق سحب  ي جميع محركاتها. وترص عىل ض 
ألمرها تطبيق "حق النسيان" ف 

 .الروابط عىل جميع النطاقات لتكون العملية فعالة

ي أحالت القضية بدورها إىل 
ي فرنسا والنر

وتقدمت غوغل بطعن ألعىل محكمة ف 

ي أصدرت حكمها الثالثاء محكمة
 .العدل األوروبية النر

غوغل ترحب بالحكم وتضع القضية المرفوعة أمام المحكمة األوروبية حق األفراد 

نت مقابل حرية الحصول عىل المعلومات...ولو ربحت فرنسا  بالخصوصية عىل اإلنتر

 ر القضية لعمق ذلك حدة االنقسامات بي   أوروبا والواليات المتحدة، حيث مقا

ي انتقد رئيسها دونالد ترامب ما وصفه بتدخل 
نت العمالقة والنر كات اإلنتر معظم شر

ي األعمال التجارية األمريكية
ي ف   .االتحاد األورونر

ي بيان "من الجيد 
كة بيتر فليشر ف  وأشادت غوغل بقرار المحكمة. وقال محامي الشر

قيق توازن أن المحكمة اتفقت مع حججنا"، مضيفا أن غوغل عملت من أجل "تح

ي الوصول إىل المعلومات والخصوصية
ي بي   حق الناس ف 

 ."منطفر

كة األمريكية وحملة األسهم من أن دوال استبدادية خارج أوروبا قد  وحذرت الشر

تستغل طلبات سحب الروابط عالميا للتغطية عىل االنتهاكات الحقوقية المرتكبة 

 .فيها

ي رأي 
ي يناير/كانون الثان 

غت  ملزم صدر عن كبت  مستشاري وعزز موقف غوغل ف 

ي شبونار الذي أوىص بأن "يقترص نطاق عملية 
المحكمة األوروبية المدعي العام ماتسر

نت تنفيذها عىل   عىل مشغىلي محرك البحث عىل اإلنتر
سحب الروابط الذي يتعي  

ي  وتمت متابعة القضية عن كثب خاصة مع بروز أوروبا كجهة  ."االتحاد األورونر
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ي عىل مستوى كل محركات البحث
 تطبيق حق النسيان بشكل كامل ونهان 

ي   باالتحاد األورونر
ي بنطاق عالمي وليس فقط للمواطني  

اىص  للفضاء االفتر

 . ي ي األورونر
اىص  ي يشمل فقط الفضاء االفتر

 وبمسح جزن 

ي  ي النسيان كحق أورونر
 
ومن هذا البحث سوف نسلط الضوء عىل الحق ف

ي تعد بدورها من 2220حديث )
( وكحق من حقوق الخصوصية والنر

ييق مساحة هذا الحق الذي ال يشمل حقوق اإلنسان، ولكن نظرا لتض

ي مخاض 
، ونظرا لوقوعه ف  ي من حيث التطبيق إال مساحة اإلتحاد األورونر

، هناك من يرحب كي يعست    ي ال يبمن  وهناك ،بهصبح كحق عالمي
تغ 

 وجوده. 

ي سوف نتعرض لها  فصولوعليه أهم ال
ي هذا الباب هي النر

 :ف 

 ن  ت لألشخاصالفصل األول: ماهية حق النسيان عتر األنتر

 ي القانون الجزائري
: حق النسيان الرقمي ف  ي

 الفصل الثان 

  :ي    ع الفصل الثالث ق وحلحماية الخصوصية  مقارنأقوى تشر

ي    ع النسيان لألطفال (اإلتحاد  )تشر ي  األورونر

  الفصل الرابع: محاسن ومساوئ حق النسيان الرقمي 

 

 

 

 

 

 

                                                             

نت تحدد القواعد  ي  .عىل الصعيد العالمي فيما يتعلق بحماية البيانات عىل اإلنتر
وف 

ي العام لحماية البيانات الذي سنته ويشمل جميع 2220 ، أجتر النظام األورونر

كات حول العالم  نت والشر ي وسكانه العديد من مواقع اإلنتر ي االتحاد األورونر
مواطن 

 ".عىل االمتثال لهذه اإلجراءات
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 حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص اهيةمالفصل األول: 

يعات الوطنية المقارنة نجد ما ينص عىل حق رد           ي أغلب التشر
 
ف

االعتبار كمصطلح شبيه بحق النسيان، أين يحق لألشخاص المحكوم 

ة من صحيفة السوابق  عليهم بأحكام قضائية، طلب محو هذه األخت 

العدلية بعد مرور زمن معي   تحدده القواني   اإلجرائية للدولة، وإن 

ي سجالتها الورقية وحنر  احتفظت سلطات
العدل بهذه السوابق ف 

ونية الداخلية فهو احتفاظ  ونية الداخلية من خالل الشبكة اإللكتر اإللكتر

األشخاص المختصون، وبالخصوص عند عودة  شي ال يطلع عليه إال 

بعد االستجابة  يأصحاب هذه السوابق ألروقة القضاء من جديد، أ

 ألصحابها.  بيضاءه الصحف القضائية لرد االعتبار تصدر هذ

وهذه اآللية القانونية تسمح لألشخاص أصحاب السوابق القضائية من 

ي المجتمع وممارسة حقوقهم
دون إطالع الغت  عليها، وإذ  177االندماج ف 

ي التعامل النفسي مع المسبوقي   قضائيا، 
تعد هذه اآللية إيجابية ف 

فضاء األشخاص وباألخص إن غادر هؤالء اإلقامة األصلية لهم أو 

ي 
العارفي   بهذه السوابق، وذات الحق موجود بطريقة بيولوجية ف 

اإلنسان، أين أودع هللا فيه نعمة النسيان، حنر ال تتكدر حياته باألحزان 

اكمة.   المتر

ندما ع االعتبار هذه اآللية الخلقية وال آلية رد  د ال توجولكن بالمقابل 

ا نت، حيث يصعب وأحيانيتعلق األمر بنشر الخصوصيات عىل األنتر 

ة، وبالخصوص حي   تصبح اآلالم  يستحيل مسح وإزالة هذه األخت 

 النفسية أشد عىل أصحابها وال يجدون لطي نسيانها سبيال. 

ومن هذا الباب اختلف الفقهاء و المحامون وحنر رجال القضاء بي   

ي 
ورة اعتماد النسيان كحق من حقوق الخصوصية لْلنسان والنر ض 

قابل ، وبالمهبدورها إىل حقوق اإلنسان، أين أشادوا بإيجابياتتنتمي 

                                                             

كات، حق العضوية  مثل حق العمل،177  شح لالنتخابات، حق إنشاء الشر حق التر

 بالجمعيات. 
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ي بعض الدول، نهيك عن 
 
نت وحنر الساسة ف أصحاب محركات األنتر

ونه ثورة  بعض الفقهاء و القضاة ال يعتدون بالنسيان كحق، ويعتتر

مضادة لحرية الرأي واإلعالم وحرية الحصول عىل المعلومات، وهناك 

الصواب، مثل الدول غت  الديمقراطية أو  من نرى لوجهته نصيب من

ي هذه اآللية طمسا لكل المعالم اإلجرامية أو 
الدكتاتورية، أين قد تجد ف 

ي يرتكبها األشخاص الطبيعيي   أو حنر المعنويي   داخل 
غت  القانونية النر

ي الخارج. 
 هذه الدول أو حنر المتواطئي   معهم ف 

 لنقاط التالية: ومن خالل هذا الفصل سوف نسلط الضوء عىل ا

 نت لألشخاص  المبحث األول: مفهوم حق النسيان عتر األنتر

  نت : الطبيعة القانونية لحق النسيان عتر األنتر ي
المبحث الثان 

 لألشخاص

 

 حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص مفهومالمبحث األول: 

ي أخطاء نشر خصوصياتهم قد يقع الكثت  
من الناس ومنهم فئة األطفال ف 

نت، كالصور والفيديوهات،  ي الرقمية عىل مستوى األنتر
الب الغ وف 

ى، عىل غرار غوغل،  كاتها الكتر نت والكثت  من شر تحتفظ مواقع األنتر

، وتأنر 
آبل، أمازون، مايكروسوفت وحنر فايسبوك بحقوق النشر

ونية المخلدة لهذه لطلب مسح وإزالة ال االستجابة روابط اإللكتر

اتها  ، عىل الرغم من مختلف تأثت  الخصوصيات عىل الفضاء الرقمي

. النفسية   عىل حاض  ومستقبل مختلف المستخدمي  

فهل سعت الدول إىل الذود دفاعا عن حقوق المواطني   أو المقيمي   فوق 

نت إىل االستجابة لطلباتهم كات األنتر يما ف ترابها لتمكينهم من دفع شر

ونية المخلدة لخصوصياتهم عىل  يخص مسح وإزالة الروابط اإللكتر

ي أثرت سلبا عىل حياتهم النفسية 
، وبالخصوص تلك النر الفضاء الرقمي

 ؟والجسمية
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ي هذا ما 
 
الضوء  تسليطهذا المبحث  يعرف بحق النسيان، حيث نتوىل ف

 عليه من خالل المطالب التالية: 

  نت لألشخاصالمطلب األول: تعريف حق  النسيان عتر األنتر

 نت لألشخاص : خصائص حق النسيان عتر األنتر ي
 المطلب الثان 

 

 تعريف حق النسيان عبر األنترنت لألشخاصاألول:  طلبالم

 : ي النسيان كما يىلي
 178لقد عرف معاذ سلیمان المال، فكرة الحق ف 

ي  القانونية" الحق الذي یمنح األشخاص الوسائل 
من  تمكنهمالنر

ي  حقهمالحصول عىل 
نتعتر  النسبانف  ن ، وذلك من خالل الحد ماألنتر

 وإمكانية إلغائها " الشخصية الرقمية بالبياناتاالحتفاظ 

ي العالم 
ي وبطبيعة الحال المقصود بحق النسيان ف 

اىص  ي عالم أ االفتر

 : ي أن أعرف حق النسيان كما يىلي
نت، ويمكنن   األنتر

ي تتوسط حق الخصوصية 
ي  179العام والحق"هو تلك السلطة النر

ف 

نت، ولذلك ال  تمكي   األشخاص من حذف معلوماتهم الرقمية من األنتر

 "180إال بموجب القانون واألحكام والقرارات القضائيةهذا الحق يمارس 

 

                                                             

يعات 178  ي التشر
ي طي النسیان الرقمي ف 

ي الدخول ف 
معاذ سلیمان المال، فكرة الحق ف 

ی    ع  ي الفرنسي والتشر ي    ع العقانر
ونية الحديثة دراسة مقارنة بي   التشر

الجزائية اإللكتر

، مجلة كلیة القانون الكو  ي
ي الكوینر

نوي أبحاث المؤتمر الس -یتیة العالمیة الجزان 

  222  ص 2018مایو  22 - 2الدوىلي الخامس 

فهناك من يعتتر هذه المعلومات الرقمية من حق المجتمع والجمهور بما يضمن  179 

 حق اإلطالع وحق التاري    خ وحق اإلعالم ...إلخ

ي كون الدعاوى المرفوعة  180 
ق ح أمامها بشأنفالسلطة القضائية هي الفاصلة ف 

 هل هي من طبيعة الخصوصية أم من الحق العام للجمهور والمجتمع.  النسيان،
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 حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص الثاني: خصائص طلبالم

ي يتمت    
نت لألشخاص: أهم الخصائص النر  بها حق النسيان عتر األنتر

 حق لألشخاص الطبيعية والمعنوية عىل السواء 

  ي صورة قانون االهتمام بهأين لم تتعدى بداية  معاض،حق
 
ية ف

 وقضائية إال لزمن أقل من العقد. 

  ة الثغرات الفنية الموجودة حق ضحاياه قد يتعدى الماليي   لكتر

امج الموجودة عىل األن امج بمختلف التر نت، وخصوصا التر تر

 الخدماتية. 

 ر، والمتمثل  ارتباط ي الرص 
ر والمتسبب ف  ر بي   المترص  آلية الرص 

نت كوسيلة نشر رقمية  ي األنتر
اضيةف   .افتر

  اللصيقة بالشخصية، كما قد  من الحقوقحق مرن، قد يكون

ي الغالب  ا عام ا يكون حق
من حقوق المجتمع أو الجمهور، وف 

ي إظهار اللبس إن وجد 
األحكام والقرارات القضائية هي الفاصلة ف 

ة  ي أحيان كثت 
 تاالجتهادامن خالل منازعة ما، والذي يتطلب ف 

 ، النعدام أو لضبابية النصوص القانونية. القضائية

  ي الزمن، إذ أنه مضبوط من خالل المعطيات
حق مستمر ف 

، وا ي الحاض 
، المؤثرة ف  ي

ي الماىص 
لمعلومات الرقمية المنشورة ف 

وديمومتها عىل  استمراريتها وصاحب الحق يطلب توقيف 

نت فيما يخص المستقبل.   األنتر

  أين التحكم فيه بعد استصدار أي ، حق مضبوط بفضاء رقمي

ونية فنية مرئية.  ي متعلق بأمور إلكتر
 قرار أو حكم قضان 

 ر الذي قد ي ر أحيانا حق للمترص  ي الرص 
 
كون سببا غت  مباشر ف

الوسائل الرقمية األكتر واألنجع  اعتماد عند عدم إقدامه عىل 

ي تعامل 
ونية النر أمانا لحماية المعطيات والمعلومات اإللكتر

 معها. 
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  ي تحقيقه، أي
 
حق تتعدد فيه األشخاص أحيانا عند التفكت  ف

ي تتمثل أ
ي إزالة المعطيات والمعلومات الرقمية، والنر

 
 : ساسا ف

ونية المسؤولة فنيا عن تواجد المعطيات 2 كات اإللكتر (الشر

الرقمية، فىهي فضاء للتجميع بالدرجة األوىل، أما التمحيص 

ي الدرجة الثانية، وليس 
ي ف 
تطلب ذلك أين ي إلزاميا،والتدقيق فيأنر

ونية  كات اإللكتر يعات دولية وإرادة تعاون حقيقية بي   الشر تشر

 وقع وقد ن خالل توفر اإلرادة السياسية، والدول م googleمثل 

ي القضايا المتعلقة باإلرهاب. 
 ذلك حقيقة ف 

ر من نشر معطياته ومعلوماته الرقمية، والذي له حق 2 (المترص 

طلب إزالتها، أي حق النسيان، علما أن هذا األخت  قد يكون 

ي الطبيعة المعنوية قد يكون عاما أو خاصا. 
طبيعيا أو معنويا، وف 

ر ال الحق بعد أين يمكن للدولة ذاتها أن تطلب هذا  قد  الذيرص 

 . من النشر الرقمي  مقوماتها يمس 

ر 1 (الشخص الضار الذي نشر معلومات الغت  بقصد إيقاع الرص 

 كذلك عىل الجانب  امتد به، سواء كان هذا األخت  معنويا فقط أو 

ر، كما  المادي، والذي قد يستجيب لطلب حق النسيان للمترص 

قد ال يعبأ وال يأبه لذلك، وعندها قد يتطلب الموضوع التواصل 

ة مع اإلدارة الفنية المس ؤولة عن تجميع المعلومات، مثل مباشر

كة  ح من خالل هذا البحث. googleشر   ، وهو موضوع فيه شر

 كما قد يدعوا ذلك إىل االدعاء قضائيا. 

(الشخص الضار الذي نشر معلومات الغت  دون قصد إيقاع 0

ر به، سواء كان هذا األخت  معنويا فقط أو  ىل كذلك ع  امتد الرص 

شخص مختلف وسائل الجانب المادي. ومن أمثلة هذا ال

ي  والمقروءةاإلعالم المرئية والمسموعة 
العامة والخاصة، والنر

 . الغت   نرقمية عمعلومات  بانتظاملجلها مواقع رقمية تنشر 

نت المسؤولة فنيا عىل تجميع 2 (مختلف محركات األنتر

المعطيات الرقمية من مختلف األجهزة المتواصلة معها، مثل 
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نوية دولية خاصة ال سلطة ، وهي أشخاص معgoogleمحرك 

للدول عليها، وعليه تصبح هذه العالقة بناءا عىل وجود 

ي يوافق عليها هؤالء 
يعات الوطنية النر يعات الدولية أو التشر التشر

ي أحيان  
 
ي ال تنفذ ف

األشخاص أو األحكام والقرارات القضائية والنر

، حرية  ة لدواعي حرية النشر ،  اإلعالم،كثت  حق للتقدم العلمي

ق لتتبع المجرمي   المحميي   من طرف دولهم وحق للتاري    خ  ح

 كذلك. 

ونية 0 قي   للحسابات اإللكتر
في   المختر

( المجرمي   المحتر

ين للمعطيات الموجودة بها عىل  نلألشخاص، والناشر  ت. األنتر

ر قد يكون 8 ومن يطلب حق النسيان  طفال،( الشخص المترص 

 .متكفل بهله، هو من ينوب عنه كالوىلي أو الوىصي أو ال

 

  حق غت  خاضع لقاعدة " ما ضاع حق ورائه مطالب" عىل األقل

ي الوقت الحاىلي كون هذا الحق الحديث يفتح التنازع مع 
ف 

ة ال سلطة  googleأشخاص دولية خاصة مثل  وهذه األخت 

للدول عليها، ولذلك حنر محكمة العدل األوروبية حي   فصلت 

اع مع  ي أحد قضايا الت  
بشأن حق النسيان حكمت  googleف 

ي  حكما وسطا، فحواه من حق األشخاص داخل اإلتحاد األورونر

طلب حق النسيان بمسح معطياتهم ومعلوماتهم ومختلف 

كة   ، وعىل شر   googleبياناتهم من عىل الفضاء الرقمي

ي لالتحاد  االستجابة
ي النطاق الجغراف 

 
لذلك ولكن فقط ف

، وبمفهوم المخالفة ال يمك ي لدول  ن للمواطن المنتمي   األورونر

كة  ي أن يطلب شر حذف كل الروابط  googleاإلتحاد األورونر
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ونية الخاصة بخصوصياته من كل دول العالم ، كما ال 181اإللكتر

كة    googleيمكن لمن ال ينتمي لدول اإلتحاد أن يطلب من شر

هذا الحق، وبطبيعة الحال هذا التحليل من باب القاعدة العامة 

وارد لحداثة هذا الحق من جهة  ومن  ستثناءاال ولكن هامش 

ي توفر اإلرادة السياسية 
جهة أخرى لعالقته بالدرجة األوىل ف 

ي هذا 
يعات دولية ف  ي سن تشر

لدى دول المجتمع الدوىلي ف 

 المجال. 

  ،ابطهما حق متعلق بالصحة النفسية وحنر الجسدية أحيانا لتر

مات حيث يمكن أن تقود عملية إزالة المعطيات والمعلو 

النفسي وحنر الجسدي  االرتياحالخصوصية الرقمية إىل 

ة، وعليه يمكن للمدعي أن  ر من النشر الرقمي لهذه األخت  للمترص 

ي صورة أخرى من صور الحقوق المالزمة 
يرفع دعواه القضائية ف 

ي حماية صحته الجسدية والنفسية، وحق 
للشخصية كالحق ف 

 صيانة الكرامة. 

 

 

 الطبيعة القانونية لحق النسيان عبر األنترنت لألشخاص: المبحث الثاني

ي النسيان هو من الحقوق المالزمة للشخصية، فهو حق 
 
إن الحق ف

ي 
 
، سواء تعلق الموضوع بالمعلومات والمعطيات الخاصة به ف خصوىصي

، مادام هذه  ي
اىص  ، أو تعلق الموضوع بالعالم الرقمي االفتر العالم الواقغي

ات عن الحياة الخاصة للشخص، أي هي من الطبيعة متعلقة بمعلوم

                                                             

ي جاء  181  لقد سبق وعرفنا أن هذا الحق المقرر لألشخاص من دول اإلتحاد األورونر

ي منازعة خاصة بحق 
ي فصلت ف 

ي لمحكمة العدل األوروبية النر
من خالل قرار قضان 

كة   .googleالنسيان ضد شر
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، سواء لعدم صحتها أو  ي يأنر أن يطلع عليها الغت 
أشار خصوصياته النر

 .182صونا لكرامته وكرامة محيطه

ي النسيان أوسع من حق الخصوصية، 
 
ولكن هناك من يعتتر أن الحق ف

ي االطالع عىل ما قد يعد من التاري    خ أو من 
 
أين يشمل حق اإلنسانية ف

ي معالجة الكثت  من المشاكل الحياتية، وعليه هذا العل
م الذي يساهم ف 

الحق حسب البعض يتعدى ويتخط حدود الخصوصية ليصل مشارف 

ية أو الحق العام.   حق البشر

من رفع الدعاوى القضائية  صاحبه ولكن هل هذه الطبيعة تمكن

 للحصول عىل هذا الحق. 

 وهنا نمت   بي   مجموعة من الحاالت: 

 عاوى القضائية لحق النسيان ضد األشخاص أصحاب رفع الد

كات أو مواقع أو صفحات  نت األ شر  .خدماتية بذات الدولةالنتر

  رفع الدعاوى القضائية لحق النسيان ضد األشخاص أصحاب

كات أو مواقع أو صفحات  نت األ شر  .خدماتية خارج الدولةالنتر

 ةرفع الدعاوى القضائية لحق النسيان ضد األشخاص المعنوي 

، الثالث: المسموعالعاملة بحقل اإلعالم الرقمي بصوره 

 . ي
 المكتوب والمرن 

  رفع الدعاوى القضائية لحق النسيان ضد محركات البحث

كات الرقمية العالمية مثل   أمازون، آبل، غوغل،ومختلف الشر

 األخمايكروسوفت...  فايسبوك،

 
ُ
ي بعض الدول أو أغلبها لعدم ولكن يمكن أن ت

 
رفض أغلب هذه الدعاوى ف

ي 
 
التأسيس الموضوعي بدعوى عدم وجود النصوص القانونية الرصيحة ف

ا ما يرفعون ذات مواضيع  هذ المجال، ولذلك المحامون المتمرسون كثت 

                                                             

ي الشخص الطبيغي لوحده، بل هناك بعض األش 182 
ي ال تؤثر ف 

ار الخصوصية النر

ها النفسي للمحيط العائىلي مثل الوالدين أو األبناء واإلخوة وحنر العائلة  يمتد تأثت 

 األكتر أحيانا من األعمام واألخوال واألصهار. 
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، بل  باالستناد ولكن ليس  ،الدعاوى  ستناد باال إىل حق النسيان الرقمي

ي حقوق الخصوصية 
ر
مثل حق العيش بكرامة، حق االحتفاظ بأشار لباف

 الخصوصية. 

كات  ولكن بالمقابل نجد دوال تمكنت من الضغط عىل مختلف شر

نت لحماية الخصوصية الرقمية لبعض األشخاص القاطني   به مثل  األنتر

سنة فيما  21القانون األمريكي لحماية خصوصية األطفال األقل من 

وط بإش عار الموافقة المكتوبة والرصيحة يخص الترصف الرقمي المشر

لألولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة من األطفال، وكذلك نجد 

يطانيي   األقل  ي حم الخصوصية الرقمية لألطفال التر
يطان  ي    ع التر التشر

ي هو الوحيد الذي تمكن  سنة، 20من  وبالنهاية نجد أن التكتل األورونر

 باالتحاد األشخاص المقيمي    من حماية الخصوصية الرقمية لكل

 . ي  األورونر

ي   
ان ف  ي وكذلك محكمة العدل األوربية متمت   لمان األورونر كما كان التر

، أين بإمكان األشخاص القائمي   بدول اإلتحاد  فرض حق النسيان الرقمي

ي  ة مثل غوغل  رفعاألورونر كات الرقمية الكبت  دعاوى قضائية ضد الشر

سح وإزالة كل المعلومات والمعطيات وآبل ...إلخ مطالبي   إياهم بم

ت بنفسيتهم أو كرامتهم، وهذه الدعاوى  ي أض 
الرقمية الخاصة بهم والنر

يمكن أن ترفع كذلك بصورة جماعية عن طريق تفويض ألي منظمة 

ي هذا المؤلف دراسات تحليلية 
أوروبية من المنظمات التطوعية. وف 

 .  لهذه القواني  
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 الرقمي في القانون الجزائري حق النسيانالفصل الثاني: 

 ، ة عىل حق النسيان الرقمي ع الجزائري مباشر ي الواقع لم ينص المشر
 
ف

ي الدولة، وال من خالل مختلف 
 
سواء من خالل الدستور كأسم قانون ف

، وهذا ما لم يسمح للسلطات 183القواني   بمختلف تدرجاتها الهرمية

يعات فرعية ة لهذا الحق.  184التنظيمية بإقرار تشر  مباشر

ي 
ولكن بالمقابل هناك حقوق للخصوصية متقاطعة مع هذا الحق ف 

ة، مثل حق العيش بكرامة  ي  186وحق السكينة 185إشارة غت  مباشر
النر

ي الحياة 187النفسي  واالستقرار تستوجب الراحة 
،  فمنر تأثر 188والحق ف 

                                                             

 القواني    االنتخابالقواني   العضوية مثل قانون األحزاب وقانون  183 
 وبدرجة أدن 

قانون األشة...إلخ، وتختلف القواني   العضوية عن  التجارة،ية مثل قانون العاد

 العادية موضوعيا وإجرائيا. 

يعات  الرئاسية،مثل المراسيم  184  المراسيم التنظيمية والقرارات الوزارية، وكلها تشر

ي قواعد غت  منصوص عليالفرعية تصدر من السلطة التنظيمية، ولكنها ال تقر 
ها ف 

يعات ي خان التشر
وغت   غت  الدستورية ةالعادية أو العضوية أو الدستور، وإال عدت ف 

وعة تحت ظل قاعدة فقهية معروفة أن القواعد القانونية األدن  درجة ال  المشر

 تخالف األعىل درجة. 

نت عىل كرامة  185  قد تؤثر المعطيات أو المعلومات أو البيانات المنشورة باألنتر

ي تشت  إ
. اإلنسان، مثل النر  ىل ما يكره اإلنسان تذكره أو أن يطلع عليه الغت 

نت عىل سكينة 186  وكذلك تؤثر المعطيات أو المعلومات أو البيانات المنشورة باألنتر

ي الش 
ي آثر أن تكون ف 

ي تشت  إىل مقره وتنقالته أو إىل أعماله النر
اإلنسان، مثل النر

 .  وخرجت للعلن الرقمي

نت عىل الراحة قد تؤثر المعطيات أو المعلومات 187  أو البيانات المنشورة باألنتر

ة تاب عن بعض األفعال المتنافية مع العقيد ذيالنفسي لْلنسان، مثل ال واالستقرار 

ت عىل فعال مازالنات الرقمية لهذه األاورجع إىل السلوك القويم، ولكن الصور والبي

نت، ولها بالغ ي األ األنتر
.  استقرارهثر ف   النفسي

نت عىل حق تؤثر ال وكذلك 188 معطيات أو المعلومات أو البيانات المنشورة باألنتر

ي الحياة، أين قد تحمل المعطيات الرقمية المنشورة خطرا عىل حياته من 
اإلنسان ف 

ي مجتمع 
، ومن جملة هذه المعطيات الرقمية إظهار معتقداته الدينية ف  طرف الغت 

 عنرصي معادي لهذه المعتقدات. 
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ي هذه الحقوق بإمكانه رفع دعوى قضائية إلزالة ومسح 
 
الشخص سلبا ف

ي ذلك، بمعن  ترفع ضد الشخص الذي 
 
ونية المتسببة ف المعطيات اإللكتر

نت.  ها عىل األنتر ي نشر
 
 له إمكانية إزالتها أو المتسبب ف

المدنية والجزائية من خالل األحكام  ةالمسؤوليونهيك عن مدى تحديد 

 ن يمكال  الخصوصية،والقرارات القضائية الصادرة بشأن مختلف دعاوى 

 ئيةالقضا االجتهاداتأن يحكم إال من خالل القانون أو  للقضاء الجزائري

ي حدود 
بإزالة ومسح المعطيات الرقمية، بما فحواه حق النسيان إال ف 

 القانون وضد األشخاص بما تتضمنه السيادة القانونية للدولة. 

وبمفهوم المخالفة ال يمكن للسلطات القضائية الجزائرية أن تلزم اإلعالم 

زالة معطيات رقمية، كما ال يمكنها كذلك أن تلزم بدولة أخرى عىل إ

ي المجال الرقمي مثل مايكروسوفت، آبل، غوغل، 
ى ف  كات الكتر الشر

 أمازون، فيسبوك...إلخ عىل مسح وإزالة معطيات رقمية. 

ي 
نت المصاحب للتطور العظيم ف  ي الهائل لألنتر ومع التطور التكنولوحر

كات  من طرف واستخدامها جمع البيانات الرقمية  األشخاص وشر

ع الجزائري سنة  نت، بادر المشر ي  2227األنتر
إىل حلول وقائية ألنه ف 

تقديم حلول عالجية، وتكمن الحلول  هالكثت  من الحاالت ال يمكن

ي إنشاء 
السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الوقائية ف 

ي  28-27القانون رقم  بموجب الشخصية
رمضان عام  22المؤرخ ف 

المتعلق بحماية األشخاص  2227يونيو سنة  22الموافق  2012

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
ي  الطبيعيي   ف 

الجريدة  ف 

لعام  10العدد ب الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

2227 . 
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ي لقد تم تنصيب هذه السلطة الم
 
،  2222أوت  22ستقلة حديثا ف

ي نهاية سنة  استجابة
 
 2222189لمتطلبات تعديل الدستور الجزائري ف

، كما تم  الذي ينص ضاحة عىل حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

ي 
ي النر

إنشاء هذه السلطة المستقلة استكماال لعملية البناء المؤسسانر

ي تطبيق الت
عت فيها الدولة وللدخول الفعىلي ف  يعات الدشر ولية شر

ي ميدان حماية المعطيات والبيانات الشخصية
 ،لحقوق الخصوصية ف 

هذه السلطة لم توضع تحت وصاية أي قطاع  190الستقالليةوتدعيما 

وزاري من الوزارات، مثل وزارة العدل أو وزارة اإلعالم أو حنر الوزارة 

ة برئاسة الجمهورية.   األوىل، بل تم إلحاقها مباشر

ي تنفذها السلطة فماهي الحلول
طيات الجزائرية لحماية المع الوقائية النر

من أجل حماية الخصوصية الرقمية لألشخاص  والبيانات الشخصية

المقيمي   بالجزائر؟ هذا ما سوف نتناوله بالبحث من خالل تسليط 

 التالية:  مباحثالضوء عىل ال

  المبحث األول: مفهوم السلطة الجزائرية لحماية المعطيات

 نات الشخصية والبيا

  : ي
مهام السلطة الجزائرية لحماية المعطيات المبحث الثان 

 والبيانات الشخصية

  :الجزائرية لحماية المعطيات السلطة  عالقةالمبحث الثالث

ي الخصوصية والنسيان. ب والبيانات الشخصية
ي األطفال ف 

 حفر

 

 

                                                             

ر سنتي   عن هذا التعديل الدستوري عن وجود بعض لقد أبان الزمن بمرو  189 

ي تتطلب تعديال جذريا آخر حسب ما ضح به رئيس الجمهورية الجزائرية 
الثغرات النر

ي عديد المحافل والمنابر واللقاءات الوطنية. عبد المجيد تبون 
 ف 

ي وليس مطلق، سواء تعلق األمر  ةاالستقالليوبطبيعة الحال 190  مفهوم نسنر

يعات الوطنية أو المقارنة أو حنر الدولية، والواقع دوما يؤكد ذلك.   بالتشر
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مفهوم السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات  المبحث األول:

 الشخصية

إن السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية هي سلطة 

ي شهر أوت ضبطية 
 
ومن خالل هذا المبحث ، 2222لم تنشأ إال حديثا ف

 المطالب التالية: مفهومها من خالل سنسلط الضوء عىل 

  :الجزائرية لحماية المعطيات  تعريف السلطةالمطلب األول

 والبيانات الشخصية

 الطبيعة القانونية ل : ي
ة لسلطة الجزائرية لحمايالمطلب الثان 

 المعطيات والبيانات الشخصية

  :أسباب إنشاء السلطة الجزائرية لحماية المطلب الثالث

 المعطيات والبيانات الشخصية

 اية لحمسلطة الجزائرية المطلب الرابع: التكوين العضوي لل

 المعطيات والبيانات الشخصية

  :المطلب الخامس 
ً
 األشخاص المعنيي   بتكييف عملهم مسايرة

 28-27لقانون حماية المعطيات الخصوصية رقم 

 

تعريف السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات المطلب األول: 

 الشخصية

ع الجزائري تعريفا مخصصا لل اية مسلطة الجزائرية لحلم يورد المشر

يم عىل التنظ االطالع، ولكن من خالل المعطيات والبيانات الشخصية

 : ة يمكن تعريفها كما يىلي ي لهده األخت 
 القانون 

طة هي سل السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

يتم  ،الجمهوريةمستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية ملحقة برئاسة 

تعيي   أعضائها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من خالل مرسوم 
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 حماية المعطيات والبيانات الشخصيةرئاسي مهمتها الرئيسية هي 

 لألشخاص بالجزائر. 

 

لسلطة الجزائرية لحماية المعطيات الطبيعة القانونية لالمطلب الثاني: 

 والبيانات الشخصية

ماية المعطيات والبيانات سلطة الجزائرية لحمن خالل قانون ال

يمكن تحديد الطبيعة القانونية  1912227الصادر سنة  الشخصية

 الخاصة بهذه السلطة: 

  ي ميدان حماية
سلطة إدارية عامة تقدم خدمات عامة للجمهور ف 

 المعطيات والبيانات الشخصية

 سلطة مستقلة عن التبعية ألي قطاع وزاري بما فيه وزارة اإلعالم 

 ة مركزية ومقرها الجزائر العاصمة إدارة هذه السلط 

  ية ي من حيث الموارد البشر ي تشكيلها البشر
سلطة مختلطة ف 

يعية،للسلطات الثالث:   التنفيذية والقضائية التشر

  المعنوية بما يسمح لها:  بالشخصيةتمتع هذه السلطة 

ي قانون  االستقالل (2
انية الخاصة بها ف  ، أين يتم تحديد المت   الماىلي

المالية لكل سنة، من خالل طلبات هذه السلطة الخاصة 

ية والمادية المسهلة ألداء عملها.   بالموارد البشر

                                                             

ي  28-27صدور القانون رقم 191 
يونيو  22الموافق  2012رمضان عام  22المؤرخ ف 

ي مجال معالجة المعطيات ذات  2227سنة 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الطابع 
الشخصي ف 

 2227لعام  10بالعدد 
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الدعاوى القضائية، أين يمكنها أن ترفع مختلف  استقاللية (2

عة و ، وكذلك الدعاوى القضائية المرفباسمها الدعاوى القضائية 

 من طرف الغت  ضدها، كذلك ترفع ضدها. 

 استقاللية العمل اإلداري بما يسمح لها بأداء المهام المنوطة بها  (1

  سلطة ملحقة برئاسة الجمهورية 

  ي العديد من جوانبها بالتكتم والشية
تتسم األعمال والمهام ف 

 لعالقة ذلك بالخصوصية الرقمية لألشخاص

 

السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات أسباب إنشاء المطلب الثالث: 

 الشخصية

نشاء السلطة الجزائرية لحماية المعطيات الداعية إل سباب إن أهم األ 

: تكمن  والبيانات الشخصية ي
 ف 

 ي المستقل المسؤول عن حماية  استكمال
الرصح المؤسسانر

ي حياتهم الخاصة وشية مراسالتهم 
حقوق األشخاص ف 

 .ا كان شكلهاواتصاالتهم الخاصة أي

  لحماية المعطيات والبيانات التعاون مع السلطات القضائية

 الرقمية الشخصية

 ي الميدان الرقمي لحماية  االستجابة
للمقاييس الدولية الفنية ف 

 المعطيات والبيانات الشخصية

  يعات الدولية لحماية المعطيات والبيانات مسايرة التشر

ي تم التصديق عليها
 الشخصية النر

 يعات الدولية لحماية حقوق اإلنسان مسايرة  التشر

 يعات الدولية لحماية حقوق الخصوصية  مسايرة التشر
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سلطة الجزائرية لحماية المعطيات التكوين العضوي للالمطلب الرابع: 

 والبيانات الشخصية

 20ن م سلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصيةتتكون ال

،عضو  منهم ثالثة أعضاء بما فيهم رئيس السلطة يعينهم رئيس  معي  

ي األعضاء فىهي أعضاء قطاعية لوزارات مختلفة 
ر
ة، أما باف الجمهورية مباشر

 لهما عالقة بمهام هذه السلطة. 

 وتتكون بالتدقيق هذه اللجنة من: 

  ثالثة أعضاء، من بينهم رئيس السلطة، يختارهم الرئيس

ي مجال عمل السلطة الجزائري من بي   ذوي االختصاص
 ف 

 ثالثة قضاة يتم اختيارهم من قبل المجلس األعىل للقضاء 

  ي يتم اختياره من قبل
ي الوطن  عضو واحد من المجلس الشعنر

ي 
ي الوطن   رئيس المجلس الشعنر

  عضو واحد من مجلس األمة يتم اختياره من قبل رئيس مجلس

 األمة

 عضو واحد ممثل عن المجلس الجزائري لحقوق اإلنسان 

 ضو واحد ممثل عن وزير الدفاعع 

 عضو واحد ممثل عن وزير الخارجية 

 عضو واحد ممثل عن وزير الداخلية 

 عضو واحد ممثل عن وزير العدل 

 عضو واحد ممثل عن وزير الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات 

 عضو واحد ممثل عن وزير عن وزارة الصحة 

  عضو واحد ممثل عن وزير وزارة العمل والضمان االجتماعي. 

أما مدة العضوية بهذه اللجنة فىهي خمس سنوات قابلة للتجديد، دون 

.  ،تحديد لهذا األخت    هل لمرة واحدة أو أكتر
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ة لقانون حماي األشخاص المعنيين بتكييف عملهم مسايرة  المطلب الخامس: 

 70-31المعطيات الخصوصية رقم 

ع الجزائري من خالل القانون رقم  علق المت 28-27لقد أمهل المشر

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 
 
بحماية األشخاص الطبيعيي   ف

 الشخصي سنة واحدة للفئات التالية: 

  ي مجال معالجة المعطيات
األشخاص المعنوية العامة العاملة ف 

 الخصوصية 

  ي مجال معالجة
األشخاص المعنوية الخاصة العاملة ف 

 المعطيات الخصوصية

  ي مجال األشخاص الطبيعية العاملة
معالجة المعطيات ف 

 الخصوصية

ي مجال معالجة 
ة لكل مهامها وأعمالها ف  من أجل تكييف هذه األخت 

المتعلق  28-27المعطيات الخصوصية لمسايرة أحكام القانون رقم 

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 
بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

، ولكن شيان هذه السنة يبدأ منذ تاري    خ  ة تنصيب السلطالشخصي

ي 
الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية، والذي تم تنصيبها ف 

ي أن تاري    خ 2222أوت  22تاري    خ 
هو آخر يوم  2221أوت  22، بما يعن 

 . ي
 لهذا التكييف القانون 

 

مهام السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات المبحث الثاني: 

 الشخصية

ة لحماية المعطيات والبيانات الشخصية، إن مهام السلطة الجزائري

ي تاري    خ 
-27بموجب القانون رقم  2222أوت  22والذي تم تنصيبها ف 

ي  28
 2227يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام  22المؤرخ ف 



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

23

3 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

ي مجال معالجة المعطيات ذات 
 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف

ي الجريدة الرسمية ل
 
، الصادر ف ة لجمهورية الجزائريالطابع الشخصي

: تتمثل في 2227لعام  10الديمقراطية الشعبية بالعدد   ما يىلي

  مهمة الرقابة السابقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي 

  مهمة الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي 

  ي مجال الخصوصية الرقميةمهمة
 إعالمية ف 

  ي مجال امهمة تقديم
 لخصوصية الرقميةاالستشارات ف 

 ي االحتجاجات
ي مجال الخصوصية الرقمية مهمة تلفر

 ف 

 ي الطعون
ي مجال الخصوصية الرقمية مهمة تلفر

 ف 

  ي الشكاوى
ي مجال الخصوصية الرقمية مهمة تلفر

 ف 

 خيص بنقل المعطيات الخصوصية نحو الخارج  مهمة التر

 ي لحماية المعطيات الخصوصية
 مهمة مسك السجل الوطن 

 حات المحسنة والمبسطة لقانون معالجة مهمة تقديم الم قتر

 المعطيات ذات الطابع الشخصي 

  ي
ي تحتمل الوصف الجزان 

 مهمة إخطار النيابة بكل الوقائع النر

 مهمة إعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية 

 

الرقابة السابقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع مهمة المطلب األول: 

 الشخصي

الرقابة السابقة للمعطيات الرقمية ذات سوف نسلط الضوء عىل مهمة 

:  الطابع الشخصي   من خالل الفرعي   التاليي  

  :إجراءات الترصي    ح والقبول لمعالجة الخصوصية  الفرع األول

 الرقمية

  : ي
يغي الفرع الثان  لمعلومات ذات الطابع باالمقصود التشر

ي    ع الجزائري  الشخصي   28-27حسب التشر



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

23

4 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 التصريح والقبول لمعالجة الخصوصية الرقمية إجراءات األول:الفرع  

ي  28-27من القانون رقم  20و 21وفقا لنص المادتي   
 
 22المؤرخ ف

المتعلق بحماية  2227يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام 

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
 
 األشخاص الطبيعيي   ف

ريق لسلطة الوطنية بالطيودع طلب الترصي    ح المسبق بالمعالجة لدى ا

ي اجل 
ي مقابل الحصول عىل وصل ف 

ي ف 
ون  ساعة،  07العادي أو االلكتر

ة عمله بمجرد استالمه  حيث يمكن للمسؤول عن المعالجة مباشر

 .مسؤوليته الوصل تحت

ي  يتضمن الوصل الذي تسلمه السلطة الوطنيةو 
ات عدة معلوم للمعن 

والمرسل إليهم ومدة  اتتتعلق بالمسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطي

 :   الحفظ كما يىلي

  اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة واسم وعنوان ممثله عند

 االقتضاء

  طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو األغراض المقصودة

 منها

  وصف فئة أو فئات األشخاص المعنيي   والمعطيات أو فئات

 بهم المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة

 يهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المرسل إل

 المعطيات

 م إرسالها إىل دول أجنبية  .طبيعة المعطيات المعتر 

 مدة حفظ المعطيات. 

  ي يمكن
ي عند االقتضاء، أن يمارس لالمصلحة النر

لشخص المعن 

لديها الحقوق المخولة له بمقتص  أحكام هذا القانون وكذا 

 .ممارسة هذه الحقوقاإلجراءات المتخذة لتسهيل 
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  وصف عام يمكن من تقييم أوىلي لمدى مالءمة التدابت  المتخذة

 .من المعالجةأمن اجل ضمان شية و 

  ،ي أو جميع أشكال التقريب األخرى بي   المعطيات
الربط البين 

وكذا التنازل عنها للغت  أو معالجتها من الباطن، تحت أي شكل 

 .من األشكال سوا مجانا أو بمقابل

ع الجزائري للسلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات ومن ح المشر

ي  28-27الشخصية بموجب القانون رقم 
رمضان عام  22المؤرخ ف 

المتعلق بحماية األشخاص  2227يونيو سنة  22الموافق  2012

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 
درة الشخصي الصاالطبيعيي   ف 

ي الجريدة الرسمية للجمهور 
 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعددف 

خيص كأقص حد  2227لعام  10 أو رفض  مدة عشر أيام لتسليم التر

ي حال تجاوز هذه المدة بصورة عمدية 
خيص، ولكن هناك التباس ف  التر

نت، أم  خيص أعماله الرقمية عىل األنتر أو غت  عمدية، هل يبدأ طالب التر

ي يعيد الطلب مرة أخرى، ولو بشكل إ
ون  ، أم يكفيه تذكت  هذه لكتر

حيال منازعات من هذا السلطة بتجاوز المدة، وهل يفش القضاء 

. هذا السكوت اإلداري القبيل،  ي
خيص الضمن   بالتر

ع الجزائريو  ي بإمكان األشخاص  تاإلجراءالم يشر إىل  بما أن المشر
النر

ي مجال معالجة المعطيات الرقمية، وعىل الخصوص القطاع 
العاملي   ف 

تها  لخاصا ، عند رفض طلباتهم من طرف السلطة الجزائرية مباشر

لحماية المعطيات والبيانات الشخصية، ولكن يفهم ضمنيا أنه يمكن 

 تبارهباعلهؤالء رفع دعوى قضائية ضد هذه السلطة أمام مجلس الدولة 

ي المجال اإلداري، بما أن هذه السلطة ذات طبيعة 
أعىل هيئة قضائية ف 

ع ال ومنحهاإدارية   المعنوية.  شخصيةالمشر
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سب ح لمعلومات ذات الطابع الشخصيباالمقصود التشريعي الفرع الثاني: 

 70-31التشريع الجزائري 

يغي للمعلومات ذات الطابع الشخصي إن  ي    ع حسب ال  المقصود التشر تشر

ي مجال  28-27الجزائري 
 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف

من  أرب  ع أنواع، يمتد إىل الشخصي  معالجة المعطيات ذات الطابع

 : 192المعطيات 

  :ةأوال  المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المباشر

  :ةثانيا  المعطيات ذات الطبيعة الشخصية غت  المباشر

  :28-27المعطيات الرقمية المستثناة من تطبيق القانون ثالثا 

  :المعطيات الحساسة المستثناة من تراخيص السلطة رابعا

 لحماية المعطيات والبيانات الشخصيةالجزائرية 

ولكن ما يثت  االنتباه هو عدم التعرض ولو بصفة عامة لكل المعطيات 

نت وتعد من قبيل الخصوصية، ومن هذه  ي تعرض عىل األنتر
النر

ي أو من طرف   ويستخدم من طرف اإلعالم األجننر
المعطيات ما ينشر

نت، عىل غرار مايكروسوفت، آ ى لألنتر كات الكتر بل، غوغل، الشر

...إلخ، ويمس الحقوق المالزمة للشخصية 193أمازون، فايسبوك

ي ذات البحث. 
 لألشخاص المقيمة بالجزائر. هذا ما سوف نحلله الحقا ف 

 المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المباشرةأوال: 

ة مثل: إن   المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المباشر

                                                             

السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كآلية خالدي فتيحة، 192 

ي ظل القانون 
ي الخصوصية ف 

مجلة الحقوق والعلوم  ،28-27لحماية الحق ف 

، 0، العدد 21السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، المجلد 

 .08، ص 2222

كة فايسبوك لوحدها لها ما قد يصل مشارف  193  ك عتر  2شر
مليار مستخدم مشتر

 العالم. 
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 ولقب ونسب اسممعطيات الهوية بما تحمله من  .2

المعطيات الجينية، فكل شخص له بصمة بيولوجية وراثية من  .2

 D.N.A أو A.D.Nخالل منظومة 

ة من أشار  .1 المعطيات الصحية بكل ما تحمله هذه األخت 

شخصية كطبيعة المرض، نوع العملية الجراحية، وهذه 

المعلومات قد تمتد حنر إىل مجاالت التجميل مادام لها عالقة 

 .  بالميدان الصىحي

 المعطيات االقتصادية .0

 المعطيات الثقافية .2

المعطيات العدلية وتتعلق بكل ما يربط األشخاص بجهاز  .0

العدالة من خالل مختلف الدعاوى المرفوعة من طرفه أو 

، نهيك عن االدعاء العام ضده،  المرفوعة ضده من طرف الغت 

ي حقه أو 
وهذا باإلضافة إىل كل األحكام القضائية الصادرة ف 

 ضده. 

مختلف عطيات المدنية وتشمل كل الوثائق الصادرة من الم .8

الحالة المدنية والمتعلقة بالشخصية والخصوصية مصالح 

 مثل: 

 شهادة الميالد 

 شهادة الحالة المدنية 

 شهادة عقد الزواج 

 شهادة اإلقامة 

يالمعطيات  .7  الخاصة بالشخصية مثل:  ةالبيو متر

 بطاقة التعريف الوطنية 

 جواز السفر 
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  يمختلف الصور ي  ةالبيو متر
ون  الرقمية مثل اإلمضاء اإللكتر

يد  ي البنوك ومراكز التر
 
ونيالمطلوب ف ة ، ومثل البصمة اإللكتر

 .لمختلف األعضاء، مثل بصمة األصبع، العي   والوجه

ي  .2
ون  يد اإللكتر يدي أو التر المعطيات المدنية المتعلقة بالعنوان التر

 .  الشخصي

 غير المباشرة  المعطيات ذات الطبيعة الشخصيةثانيا:  

ة المتعلق بحماية إن  المعطيات ذات الطبيعة الشخصية غت  المباشر

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
األشخاص الطبيعيي   ف 

 مثل: 

 معطيات األرقام الشخصية مثل:  .2

 رقم جواز السفر 

 رقم بطاقة التهريف الوطنية 

  رقم بطاقة الضمان االجتماعي 

  الرمادية للمركباترقم البطاقة 

 رقم الدفتر العقاري 

  يدي  رقم الحساب التر

  رقم الحساب البنكي 

 كلمات المرور الشية 

ة،معطيات بيولوجية غت   .2 ي له مباشر
ا وتشمل كل المعطيات النر

 عالقة بعلم الجينات وعلم الوراثة 

يمعطيات  .1 ة   ةبيو متر  مثل: كمعطيات ملحقة غت  مباشر

  ي
ون   اإلمضاء اإللكتر

 ونية لمختلف أعضاء الجسد كاألصابع، العي    البصمة اإللكتر

ة،  والوجه ، وتختلف هذه المعطيات مع المعطيات المباشر

 كونها فقط ملحقة بها وليست رئيسية. 
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 70-31المعطيات الرقمية المستثناة من تطبيق القانون ثالثا: 

ي 194 28-27القانون رقم  من القانون 0بموجب المادة     
 
 22المؤرخ ف

المتعلق بحماية  2227يونيو سنة  22الموافق  2012عام  رمضان

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
 
  األشخاص الطبيعيي   ف

ع الجزائري طبيعة المعطيات الرقمية المستثناة من هذا  حدد المشر

المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة من طرف  وهي ، القانون

ي ال تعدوا معالجتها للمعلومات 
ي النر

 الستعمالااألشخاص الطبيعية، والنر

ها  ط عدم إحالتها للغت  أو نشر ة إىل ، باإلضافالشخصي أو العائىلي بشر

 المعطيات التالية: 

  المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة لفائدة الدفاع

ي 
 .الوطن 

  المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة لفائدة األمن

ي 
 .الوطن 

    ي الخاصة بمتابعة المجرمي
المعطيات ذات الطابع القضان 

 .والوقاية من الجرائم

 

المعطيات الحساسة المستثناة من تراخيص السلطة الجزائرية لحماية رابعا: 

 المعطيات والبيانات الشخصية

ع الجزائري من خال -27ل نص المادة الثالثة من القانون لقد حدد المشر

الفئات المستثناة من تراخيص السلطة الجزائرية لحماية المعطيات  28

ي حقل 
 
مع جوالبيانات الشخصية، بمعن  ال يمكن لألشخاص العاملة ف

أن تحصل  195البيانات أو المعطيات الخصوصية واستخدام ومعالجة 

                                                             

ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بال194 
دد عالصادرة ف 

 2227لعام  10

ي مجال معالجة المعطيات الخصوصية 195 
 األشخاص المعنوية العامة العاملة ف 
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ي عىل تراخيص العمل ألسباب موضوعية، صنفها الم
 
ع الجزائري ف  شر

اخيصالالمعطيات الحساسة المستثناة من خانة  يل ، وأوردها عىل سبتر

 المثال: 

  ي تبي   خصوصيات لها
المعطيات ذات الطابع الشخصي النر

ي 
ي أو االثن 

 عالقة باألصل العرفر

  ي تبي   خصوصيات لها
المعطيات ذات الطابع الشخصي النر

 عالقة باآلراء السياسية

  ي تبي   خصوصيات لها المعطيات ذات
الطابع الشخصي النر

 عالقة بالقناعات الدينية

  ي تبي   خصوصيات لها
المعطيات ذات الطابع الشخصي النر

ي   عالقة باالنتماء النقانر

ولكن ال يفهم من خالل هذا التحديد بكونه حرصي، بل جاء عىل سبيل 

ي أي معالجة الجزائرية ذكر أهم المحاور، وإن بدى للسلطة 
حساسية ف 

خيص للشخص الذي يود معالجة هذه  للمعطيات سوف لن تسلم التر

ي  واستغاللها  استخدامهايود  و أالمعطيات 
، وحنر إن وقعت السلطة ف 

خيص، يمكنها من خالل الرقابة الالحقة المخولة لها  خطأ تسليم التر

خيص،  28-27بموجب القانون  حنر إن أقدم هذا األخت  و أن تسحب التر

ية لمعالجة البيانات دون ترخيص، يصبح عمله غت  عىل أي عملية رقم

عي أين يمكن أن يغرم أو ترفع بشأنه دعوى قضائية من طرف السلطة 
شر

 الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية. 

 

                                                             

ي مجال معالجة المعطيات الخصوصية     
 األشخاص المعنوية الخاصة العاملة ف 

ي مجال العاملة معالجة المعطيات الخصوصية     
 األشخاص الطبيعية ف 
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الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع مهمة المطلب الثاني: 

 الشخصي من طرف السلطة 

الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات سوف نسلط الضوء عىل مهمة 

الطابع الشخصي من طرف السلطة الجزائرية لحماية المعطيات 

:  والبيانات الشخصية  من خالل الفرعي   التاليي  

  الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات الفرع األول: مفهوم

 الجزائريةالطابع الشخصي من طرف السلطة 

  : ي
أنواع العقوبات المتدرجة لألشخاص المخالفي   الفرع الثان 

 للمعالجة الرقمية 

الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي الفرع األول: مفهوم 

 الجزائريةمن طرف السلطة 

إن الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي من طرف 

عطيات والبيانات الشخصية هي رقابة مدى السلطة الجزائرية لحماية الم

ي مجال جمع 
 واستخدامامتثال األشخاص المرخص لهم للعمل ف 

 البيانات والمعطيات الخصوصية، وهذه الرقابة قد تكون:  واستغالل

  ة من خالل الزيارات التفتيشية الميدانية  ةاالنتقائيمباشر

ي هذا الميدان الرقمي 
 
 .لألشخاص المرخص لهم للعمل ف

  ة من خالل الزيارات التفتيشية الميدانية المستهدفة أو مباشر

ي هذا الميدان الرقمي 
 
ة بآلي لألشخاص المرخص لهم للعمل ف

 عامة وليس بآلية انتقائية. 

  ونية الرقمية لألشخاص المرخص أو من خالل المراقبة اإللكتر

ي هذا الميدان الرقمي 
 .لهم للعمل ف 

 ي مختلف الشكاوى
المرفوعة لهذه  أو من خالل التحقيق ف 

ي هذا الميدان الرقمي 
 .السلطة ضد العاملي   ف 
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ي ميدان 
 
ي حال ثبوت مخالفات مرتكبة من طرف األشخاص العاملي   ف

 
وف

ع الجزائري للسلطة  معالجة المعطيات الرقمية المرخص لهم منح المشر

الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية سلطة توقيع العقاب 

ي حسب قا عدة الموائمة بي   الخطأ والعقاب األنسب مع أخذ التدرحر

لعقاب أكتر درجة ، علما أن توقيع العقاب قد يمس  االعتبار العود بعي   

الشخص الطبيغي كما قد يمس الشخص المعنوي الخاص، أما األشخاص 

المعنوية العامة ، فال يمس العقاب إال األشخاص الطبيعية المنتمية 

شخص معنوي عام ويمكن فعل ذلك حيال  إليها، فبديىهي ال يمكن حل

 الشخص المعنوي الخاص. 

أنواع العقوبات المتدرجة لألشخاص المخالفين للمعالجة الفرع الثاني: 

 الرقمية 

تتمثل أنواع العقوبات المتدرجة لألشخاص المخالفي   للمعالجة الرقمية 

ع الجزائري من خالل القانون رقم   28-27حسب ما أشار إليه المشر

ي الم
المتعلق  2227يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام  22ؤرخ ف 

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع 
بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

 :  الشخصي فيما يىلي

 األعذار (2

 اإلنذار (2

 السحب المؤقت لمدة ال تتجاوز سنة (1

خيص (0 ي لوصل الترصي    ح أو التر
 السحب النهان 

 فرض غرامة مالية (2

 رفع دعوى قضائية  (0

ها ل السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصيةعلما ان 

 ، ي ي إقرار هذه العقوبات، ولكن ليس دوما بمفهوم تدرحر
حرية مطلقة ف 

ي فكري أقرب إىل المنطق، أين يمكن أن يعذر 
بل بمفهوم فلسف 
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ي هذا الميدان مرات عدة قبل توجيه اإلنذار لهم، ويمكن 
 
األشخاص ف

ة إىل  بالمقابل المرور  خيصمباشر ي لوصل الترصي    ح أو التر
 السحب النهان 

مع رفع دعوى قضائية، منر مست المخالفة بأمن الدولة والحفاظ عىل 

 النظام العام. 

ي تتخذها السلطة الجزائرية لحماية 
علما أن كل هذه القرارات النر

ت سلطة مستقلة ذات االمعطيات والبيانات الشخصية هي قرار 

 دخل من أي قطاع وزاري بما فيها وزارة اإلعالم،دون ت شخصية معنوية

ي أنها قابلة 
ولكن بالنهاية هي قرارات إدارية وليست قضائية، بما يعن 

ي القضاء 
ي أمام مجلس الدولة كأعىل هيئة قضائية ف 

للطعن القضان 

 اإلداري. 

فبالنهاية األشخاص الطبيعيي   بهذه السلطة قد يجانبون الصواب  

ار ا قد يتعمدون بصورة غت  عمدية، كم  بمصالح األشخاص العاملي    اإلض 

ي ميدان جمع ومعالجة 
المعلومات الرقمية من  واستغالل واستخدامف 

خالل تشديد العقوبة بما ال يتالئم ودرجة المخالفة المرتكبة، وبما أن 

ي القرارات المتخذة، ال مناص من  استقالليةهذه السلطة لها 
إدارية ف 

داد داري إتباع مسار القضاء اإل  رة من هذه  الستر األشخاص المترص 

 السلطة لحقوقها. 

ي  
علما أن القرارات القضائية الصادرة من طرف مجلس الدولة ف 

السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات المنازعات القائمة بي   

ي هذا الميدان غت  قابلة للطعن بطرق  الشخصية
 
واألشخاص العاملي   ف

ه السلطة سلطة ضبطية وقراراتها اإلدارية شبه الطعن العادية. فهذ

 لسوهي مجقضائية قابلة للطعن أمام أعىل هيئة بالقضاء اإلداري، أال 

ي حاالت 
النظر ة إعاد التماسيمكن رفع دعوى  استثنائيةالدولة، ولكن ف 

ي  لمجلس
وطة شكال وموضوعا بوجود الداعي القانون  الدولة، المشر
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ي الوثا ،لذلك
 
وير ف ي بموجبها فصل مجلس الدولة، أو مثل التر 

ئق النر

ا.  با عُ بموجب الحصول عىل مستندات جديدة صا 
ً
ها سابق  توفت 

 لحماية الخصوصية الرقمية لألشخاصمهمة اإلعالم  :المطلب الثالث

ع الجزائري ل لسلطة الجزائرية لحماية المعطيات لقد خول المشر

ي تم إنشائها والبيانات الشخصية 
ي شهر النر

بموجب القانون  2222أوت  ف 

ي مجال معالجة  28-27رقم 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

  مالباستكصي أداء الدور اإلعالمي المنوط المعطيات ذات الطابع الشخ

 كل مهام السلطة عىل أكمل وجه، ومن هذه المهام اإلعالمية: 

  ،إعالم الجمهور من خالل الفضاء الرقمي بموقع السلطة

فة إىل إعالمه بلغة مبسطة عن الطبيعة القانونية للسلطة باإلضا

يعية، إضافة إىل  ي من أجلها أنشأتها السلطة التشر
ولألهداف النر

 تبسيط إعالم الجمهور بمختلف مهامها المنوطة بها. 

  ي ألصحاب الشكاوى المودعة، سواء بالرد
ون  اإلعالم اإللكتر

ي عىل شكواهم، أو من خالل طلب 
ون   عن فسار االستاإللكتر

ي الشكوى، وقد يصل األمر إىل 
 عاءاستدالنقاط غت  الواضحة ف 

 الشخص لمركز السلطة ألسباب لها عالقة بموضوع الشكوى. 

  ي من خالل الرد عىل أصحاب
ون   االحتجاجاتاإلعالم اإللكتر

ي مع حجب هذا اإلعالم عن  بواسطةالجماعية 
ون  الفضاء اإللكتر

ي ذلك. غت  المعنيي   منر كان للشية الخص
 
 وصية دور ف

  ي
ي ألصحاب الطعون عن القرارات المتخذة ف 

ون  اإلعالم اإللكتر

 شأن طعونهم المتعلق بالمعطيات الخصوصية. 

  ي ستتم
ي ألصحاب المعطيات الشخصية النر

ون  اإلعالم اإللكتر

 معالجتها. 

  ي بمختلف المستجدات القانونية أو التنظيمية
ون  اإلعالم اإللكتر

ي مجال حماية معالجة ا
 .لمعطيات الخصوصيةف 
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  ي تصدق
يعات الدولية النر ي بمختلف التشر

ون  اإلعالم اإللكتر

ي مجال حفظ وحماية المعطيات الرقمية 
 
عليها الدولة ف

 الخصوصية

  ونية لهذه السلطة ي من خالل المنصة اإللكتر
ون  اإلعالم اإللكتر

ونيا للمعطيات  ي قد يقع فيها المعالجون إلكتر
بأهم األخطاء النر

من خالل التجارب المقدمة، وهذا اإلعالم موجه الخصوصية 

 لتفادي هذه األخطاء مستقبال. 

  ي لتعميم
ون  ي مجال  االستشاراتاإلعالم اإللكتر

القانونية ف 

معالجة المعطيات الرقمية الخصوصية، سواء لألشخاص 

ي هذا المجال أو للمؤسسات 
الطموحي   لتأسيس مؤسسات ف 

ي للنشاط 
ي هذا الميدان لغايات معينة، مثل تغيت  جزن 

العاملة ف 

 أو توسيعه. 

لحماية الخصوصية الرقمية  االستشاراتمهمة تقديم المطلب الرابع: 

 لألشخاص

ع الجزائري ل لسلطة الجزائرية لحماية المعطيات لقد رخص المشر

ي تم إنشائها والبيانات الشخصية 
ي شهر النر

بموجب القانون  2222أوت  ف 

ي  28-27رقم 
يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام  22المؤرخ ف 

ي مجال معالجة  2227
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

ي الجريدة الرسمية  خصي الصادرةالشالمعطيات ذات الطابع 
ف 

، 2227لعام  10للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعدد 

القانونية والفنية لفئتي   من األشخاص، سواء  االستشاراتتقديم 

 :  الطبيعيي   أو المعنويي  

 ي ميدان لعاملي   لألشخاص ا
 المعطيات والبيانات الشخصيةف 

زائرية لحماية المعطيات لسلطة الجالمرخص لهم من طرف ا

سواء المنشئي   لمؤسساتهم ونشاطاتهم  الشخصية،والبيانات 

الرقمية الخصوصية بعد تاري    خ إنشاء هذه السلطة أو األشخاص 
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ي هذا الميدان قبل تاري    خ إنشاء هذه السلطة بعد 
 
العاملة ف

تكييف أعمالها الرقمية بما يتناسب والقواعد القانونية للقانون 

 الذكرسابق  27-28

  ي ميدان
 
ي فتح أعمال ف

 
يانات المعطيات والبلألشخاص الراغبي   ف

لسلطة الجزائرية لحماية ، أين يستمع أفراد االشخصية

ألفكار هؤالء، ويقدمون لهم  المعطيات والبيانات الشخصية

فنية وقانونية من باب الحرص عىل اإلقناع  استشاراتبالمقابل 

ات األفراد من جهة، بحساسية هذا الميدان المتصل بخصوصي

اماتوتبيان كل الحقوق  المتصلة بهذا الميدان من جهة  وااللتر 

ي  استشاراتأخرى، نهيك عن إعطاء 
فنية من قبل المختصي   ف 

ة أو للمختصي    ية للسلطة مباشر هذا الميدان التابعي   كموارد بشر

-27المساعدين من خارج السلطة، من خالل ما خوله القانون 

 ة. لهذه األخت   28

لحماية الخصوصية الرقمية  مهمة تلقي الشكاوىالمطلب الخامس: 

 لألشخاص 

إن معالجة المعطيات ذات الخصوصية الرقمية قد تكون بي   شبكات 

رقمية داخل الوطن، كما قد تكون مع خارج الوطن مثل مختلف 

ي يحولها 
 لالقناصالمعطيات الرقمية للسفارات والقنصليات النر

ي يتم فيها والسفراء لبلدانهم 
األصلية، ومثل المعطيات الرقمية النر

أو أشخاص من دول أجنبية مثل  أجنبيةالتعامل الرقمي مع دول 

المعطيات الرقمية المتبادلة بي   فدرالية كرة القدم الجزائرية 

 العالمية لكرة القدم، ومثل تلك المتبادلة بي   و والفدراليتي   اإلفريقية 

وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، وبي   وزارة العمل والمنظمة 

ءالعالمية للعمل ، ونفس  ي
يمتد لقطاعات حكومية وغت  حكومية  السر

مثل المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان ومثل مختلف المنظمات العاملة 

ي ميدان المعطيات الرقمية ا
 لخصوصية. ف 
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ي كل األحوال موضوع هذه العالقات المختلفة هو الخصوصية 
 
وف

سابق الذكر من رفع  28-27الرقمية لألشخاص، والذين مكنهم القانون 

ي ميدان  االحتجاجات
 
الفردية أو الجماعية ضد األشخاص المتعاملي   ف

ي 
 
الخصوصية الرقمية، والذي تعاملوا معهم أو دون علمهم ف

ر الذي لحقهم، ول د ويحدخصوصياتهم،  طة لسلالمشتكي   حجم الرص 

ي ات  الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية
خاذ كامل الحرية ف 

سابق الذكر وبما يتالئم  28-27ما تراه مناسبا بما ينص عليه القانون 

ي هذا المجال مع النيابة القضائية منر  والمخالفات المرتكبة
، كما تنسق ف 

خطورة إجرامية تتطلب تحريك الدعوى  كان لموضوع الشكوى

 العمومية. 

لحماية الخصوصية الرقمية  مهمة تلقي الطعونالمطلب السادس: 

 لألشخاص

ي تتخذها السلطة الجزائرية لحماية فكما سبق الحديث عن 
القرارات النر

ت سلطة مستقلة ذات اقرار  بأنها المعطيات والبيانات الشخصية 

قطاع وزاري بما فيها وزارة اإلعالم، دون تدخل من أي  شخصية معنوية

فىهي بالنهاية سلطة ضبطية مركزية ذات قرارات شبه قضائية، وهذه 

ي 
ة قد تمس المراكز القانونية للمختلف األشخاص العاملي   ف  األخت 

ر بعضها من ترصفات  لغت  االمعطيات الرقمية الخصوصية، كما قد يترص 

ي 
ي كل األحوال تعتتر هذ ف 

تتلفر  ه السلطة سلطة ضبطيةذات الميدان، وف 

 مختلف الطعون الخاصة بحماية الخصوصية الرقمية لألشخاص. 

وكذلك من الناحية اإلجرائية يعتتر مجلس الدولة كأعىل هيئة قضائية 

ي تكون 
ي مختلف المنازعات النر

ي الفصل ف 
إدارية بمثابة الدرجة الثانية ف 

هري ط جو فيها هذه السلطة الضبطية طرفا، أين يصبح الطعن كشر 

لقبول الدعوى القضائية شكال أمام مجلس الدولة، لتصبح بالنهاية 

ة ت نهائية غت  قابلاالقرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة قرار 

ظر إعادة الن التماسللطعن، إال بموجب الطعون غت  العادية مثل دعوى 
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ي الو 
 
وير ف وطة شكال وموضوعا بوجود الداعي لذلك مثل التر  ائق ثالمشر

ي بموجبها فصل مجلس الدولة، أو بموجب الحصول عىل مستندات 
النر

ا.  با عُ جديدة صا 
ً
ها سابق   توفت 

لحماية الخصوصية الرقمية  مهمة تلقي االحتجاجاتالمطلب السابع: 

 لألشخاص

ي الغالب 
ي مجال حماية  االحتجاجف 

أقل أثرا من الشكوى، واالحتجاج ف 

لغ ،الخصوصية الرقمية لألشخاص قد يكون بصورة فردية أو جماعية  ُيبا

طة كسل  سلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصيةلل

ضبطية لها قرارات شبه قضائية عن مشكل ما له عالقة باألشخاص 

ي هذا الميدان، سواء كانو 
ا عموميي   أو خواص، أو له عالقة العاملي   ف 

 بالبيانات والمعطيات الرقمية الخصوصية. 

ي كل األحوال تقوم هذه السلطة بتسجيل موضوع 
من ض االحتجاجوف 

سجل خاص باألمانة العامة للسلطة، كما تدرس موضوعها وتتخذ بشأنها 

القرار األنسب ضد المحتج عليه أو عليهم، أو قد تجيب المحتج أو 

-27بما تراه مقنعا من الناحية القانونية، وبما خوله القانون  المحتجي   

 .سابق الذكر 28

 مهمة الترخيص بنقل المعطيات الخصوصية نحو الخارجالمطلب الثامن: 

 28-27رقم  القانونمن  22الخامس من المادة  بند بموجب ال
ي 196

 2227يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام  22المؤرخ ف 

ي مجال معالجة المعطيات 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

ع الجزائري للسلطة الجزائرية  ، رخص المشر ذات الطابع الشخصي

اخيص الخاصة بنقل  لحماية المعطيات والبيانات الشخصية بمنح التر

                                                             

ي الجريدة الرسمية للجمهوري196 
د ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعدالصادرة ف 

 2227لعام  10
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لألشخاص المعنيي   بجمع  المعطيات الخصوصية نحو الخارج

ونية.   ومعالجة البيانات اإللكتر

 مهمة مسك السجل الوطني لحماية المعطيات الخصوصيةالمطلب التاسع: 

ي  28-27رقم  القانونمن  22المادة  نصبموجب 
 
رمضان  22المؤرخ ف

المتعلق بحماية األشخاص  2227يونيو سنة  22الموافق  2012عام 

ي مجال معالجة 
، الطبيعيي   ف   ولخالمعطيات ذات الطابع الشخصي

ع الجزائري للسلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات  المشر

ي لحماية المعطيات الشخصية 
مهمة مسك السجل الوطن 

 الخصوصية، والذي يعد أهم مرجع إثبات للسلطة، أين تقيد فيه: 

  ملفات المعطيات الرقمية الخصوصية المعالجة من طرف

 ية العامة. األشخاص المعنو 

  ملفات المعطيات الرقمية الخصوصية المعالجة من طرف

 األشخاص الخواص. 

    مختلف الترصيحات المقدمة من مختلف األشخاص العاملي

ي مجال معالجة المعطيات الخصوصية إىل السلطة 
رية الجزائف 

 .لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

  اخيص المقدمة من طرف السلطة ئرية الجزامختلف التر

 إىل مختلف األشخاص لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

ي مجال معالجة المعطيات الخصوصية. 
 العاملي   ف 

  مراجع القواني   والتنظيمات المنشورة المتضمنة إحداث

 ملفات عمومية. 

  المعطيات اإللزامية المتعلقة بملفات األشخاص لممارسة

ي مجال المعطيات الخصوصية الرقمية
 .أعمالهم ف 
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مهمة تقديم المقترحات المحسنة والمبسطة لقانون معالجة المطلب العاشر: 

 المعطيات ذات الطابع الشخصي

حات المحسنة  ع الجزائري عىل مهمة تقديم المقتر لقد نص المشر

والمبسطة لقانون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب 

ي  المؤرخ 28-27رقم  القانونمن  22البند الثامن من المادة 
 
رمضان  22ف

المتعلق بحماية األشخاص  2227يونيو سنة  22الموافق  2012عام 

ي مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
 .الطبيعيي   ف 

ع حي   إشارته  ي نراها جلية من عدة زوايا:  لذلك،وقد أصاب المشر
 والنر

  الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات هناك عضو بالسلطة

ي كهيئة الشخصية
ي الوطن  ي األصل عضو من المجلس الشعنر

، ف 

اح القواني   وهيئة للتصديق عىل مشاري    ع القواني   المقدمة  القتر

من مختلف القطاعات الوزارية ، كما هناك عضو آخر من مجلس 

احاألمة وهي كذلك هيئة  للقواني   وهيئة تصديق عىل  اقتر

ارية، مشاري    ع القواني   المقدمة من مختلف القطاعات الوز 

ي    ع ومن  ي مجال التشر
وعليه يمكن لهما من خالل تجربتهما ف 

لمان تحويل الكثت  من  خالل التواصل مع زمالئهم أعضاء التر

ي الواقع ضمن مهام وأعمال 
األفكار والفلسفات المعاشة ف 

الجزائرية لحماية المعطيات وتنسيقات السلطة  وتواصالت

 دراجها إيمكن  ، أينإىل قواعد أكتر تبسيطا  والبيانات الشخصية

 .28-27ضمن تعديل القانون 

  الجزائرية هناك أعضاء من قطاعات وزارية مختلفة بالسلطة

ي كانت بدورها  الشخصية،لحماية المعطيات والبيانات 
والنر

ي التنظيمات 
، كما كانت تساهم ف  ي مشاري    ع القواني  

تساهم ف 

اح، وعليه بإمكانهم 197القانونية  كتر األ  القواعد التنظيمية اقتر

                                                             

 من هذه التنظيمات نجد المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية.  197 
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هذه السلطة لمهامها بما يسهل تقديم خدمات  لتنفيذ مالئمة 

ي ظل حماية خصوصية األشخاص. 
 
 نوعية ف

  هناك أعضاء من المجلس األعىل للقضاء ضمن السلطة

، وهؤالء الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

ة وتمرسا، سواء عند إصدار هذه السلطة   ختر
القضاة أكتر

ي المراكز القانونية أو الضبطية لقر 
اراتها الشبه قضائية المؤثرة ف 

، 28-27بالقانون  198عند اإلدالء بأفكارها حول الثغرات القانونية

ة.  اح القواعد األنسب لسد هذه األخت   واقتر

مهمة إخطار النيابة بكل الوقائع التي تحتمل الوصف المطلب الحادي عشر: 

 الجزائي

ع الجزائري ا لسلطة الجزائرية لحماية المعطيات لقد أمر المشر

ي  شهر أوت والبيانات الشخصية 
ي تم إنشائها ف 

بموجب  2222النر

ي مجال  28-27القانون رقم 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

صي إخطار النائب العام المختص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ

، وا ي
ي تحتمل الوصف الجزان 

ي ال تإقليميا بكل الوقائع النر
دخل ضمن لنر

قرارات هذه السلطة، فقراراتها شبه قضائية، وال تتضمن إال  اختصاص

ي يتالئم ونوع 199توقيع عقوبات محددة قانونا 
وبتسلسل منطفر

                                                             

 أهم أنواع الثغرات القانونية: 198 

  القواعد القانونية غت  الموجودة أصال بالقانون 

  القواعد القانونية الموجودة بالقانون ولكنها ناقصة، أي تحتاج إىل

 لسد الفراغات.  االستكمال

 القواعد القانونية الموجودة بالقانون ولكنها معممة، أي تحتاج إىل تفصيل 

  القواعد القانونية الموجودة بالقانون ولكنها غامضة، أي تحتاج إىل إزالة

 اللبس منها

  القواعد القانونية الموجودة بالقانون ولكنها متناقضة مع قواعد أخرى

 لقواني   أخرى

: تت 199   مثل هذه العقوبات فيما يىلي
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 اختصاصالمخالفة المرتكبة، أما تحديد المسؤولية الجزائية فمن 

ع رئيس السلطة بإخطار النائب العام لتحريك  القضاء، ولذلك أمر المشر

 دعوى العمومية وتكييف الوقائع . ال

 مهمة إعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهوريةالمطلب الثاني عشر: 

ع الجزائري ا لسلطة الجزائرية لحماية المعطيات لقد أمر المشر

ي تم إنشائها والبيانات الشخصية 
ي شهر النر

بموجب  2222أوت  ف 

ي م 28-27القانون رقم 
ال جالمتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

صي إعداد تقرير سنوي كحصيلة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ

ي تحمل حصيلة القضايا المعالجة 
ألعمال هذه السلطة، والنر

حات  اخيص الممنوحة بصورة إحصائية، كما تحمل أهم المقتر والتر

يعية والتنظيمية لتسهيل مهام هذه السلطة ولتقديم خدمات  التشر

ي مجال 
 .ية المعطيات والبيانات الشخصيةحماذات جودة نوعية ف 

 

الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات السلطة  عالقة المبحث الثالث:

 حقي األطفال في الخصوصية والنسيان. مع الشخصية

الذي يتناول عالقة السلطة الجزائرية لحماية من خالل هذا المبحث 

ي الخصوصية  عالمعطيات والبيانات الشخصية م
 
ي األطفال ف

حفر

 سنسلط الضوء عىل المطالب التالية:  والنسيان. 

                                                             

 األعذار (2

 اإلنذار (2

 السحب المؤقت لمدة ال تتجاوز سنة (1

خيص (0 ي لوصل الترصي    ح أو التر
 السحب النهان 

 فرض غرامة مالية (2

 رفع دعوى قضائية  (0
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  الجزائرية لحماية المعطيات المطلب األول: عالقة السلطة

 بحماية خصوصية األطفالوالبيانات الشخصية 

 عالقة السلطة : ي
الجزائرية لحماية المعطيات  المطلب الثان 

 بحق النسيان لألطفال والبيانات الشخصية

  المطلب الثالث: المتابعات القضائية الجزائرية لجرائم

 الخصوصية 

الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات عالقة السلطة المطلب األول: 

 بحماية خصوصية األطفالالشخصية 

ع الجزائري   القانون رقم  من القانون 7بموجب المادة لقد حم المشر

ي 200 27-28
يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام  22المؤرخ ف 

ي مجال معالجة  2227
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

خصوصية األطفال، وذلك بالمنع المعطيات ذات الطابع الشخصي 

ي لجمع ومعالجة معطيات األطفال المتعلقة بخصوصي
ي تاالنهان 

هم إال ف 

 :  حالتي  

  عي ألي طفل سواء الوىلي أو الوىصي الموافقة القبلية للممثل الشر 

 أو المتكفل به. 

  ي المختص، والذي بإمكانه األمر بهذه
ترخيص من القاىص 

المعالجة للمصلحة الفضىل للطفل، حنر وإن كانت للمثل 

ي المختص السلطة التقديرية لما 
عي رأي مغاير، وللقاىص 

الشر

خيص.  ي مصلحة الطفل، بما يمكنه من سحب التر
 
 يصب ف

ع الجزائري خصوصية األطفال بصورة وقائيةوبذلك حم ا فقط  لمشر

ي 
عي أو ترخيص القاىص 

من خالل إلزامية الحصول عىل إذن الوىلي الشر

                                                             

ي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالعدد 200 
الصادرة ف 

 2227لعام  10
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ع  المختص قبل معالجة المعطيات الرقمية لهذه الفئة، كون المشر

الجزائري يخاطب األشخاص المعنية بجمع ومعالجة البيانات الرقمية 

ي الجزائر، و 
 
لكن ال يمكن بأي حال من األحوال أن الخصوصية لألطفال ف

ي ذات الحقل بدول أخرى، كما ليست 
 
ي تعمل ف

يخاطب األشخاص النر

نت ى لألنتر كات العالمية الكتر  201له أي سلطة عىل مخاطبة وإلزام الشر

ي تجمع وتعالج البيانات الرقمية لألطفال من خالل تعامل هذه الفئة 
النر

نت الخدماتي ة الربحية أو مختلف وسائل مع الكثت  من برامج األنتر

 .  التواصل االجتماعي

ي مجال الخصوصية الرقمية بصفة عامة ال 
وحنر الجرائم المرتكبة ف 

ي فال  يمكن متابعة مرتكبيها إال إن كانوا من جنسية جزائرية، أما األجننر

اب  ي مجال الخصوصية الرقمية داخل التر
يتابع إال إن ارتكب جريمة ف 

، والعالم الرقمي  ي
ال يؤمن بالحدود الجغرافية وال تمنعه هذه  الوطن 

ة من ارتكاب جرائمه  .األخت 

ي    ع الخصوصية وفرضه عىل   ي تمكن من سن تشر ولذلك اإلتحاد األورونر

نت مثل  كات العمالقة لألنتر  / Google  /Apple / Facebookالشر

Amazon  /Microsoft وأهم ما تمكن من فرضه من القواعد ،

ة ملزمة بمسح وإزالة الروابط القانونية حق  النسيان، أين هذه األخت 

ونية المؤثرة عىل خصوصية األشخاص المقيمي   داخل دول  اإللكتر

ي حسب طلباتهم الفردية أو الجماعية من خالل تفويض  اإلتحاد األورونر

ي غت  الربحية. 
 منظمة من منظمات المجتمع المدن 

اية المعطيات والبيانات الجزائرية لحم عالقة السلطةالمطلب الثاني: 

 بحق النسيان لألطفال الشخصية

ي مجال الخصوصية الرقمية عىل المستوى 
إن السيادة القانونية ف 

اب الجزائري وخارجه كذلك،   ي تطال المجرم الجزائري داخل التر
القضان 

                                                             
201  Google  /Apple / Facebook / Amazon / Microsoft 
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ي إال إن كان مقيما  وكذلك األمر  بالجزائر،كما ال تطال المجرم األجننر

نوي، وعىل محور موازي كذلك ال تطال العقوبات بالنسبة للشخص المع

اإلدارية شبه القضائية للسلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات 

، وبمفهوم المخالفة ال يمكن للسلطات الشخصية إال ذات األشخاص

نت واألكتر الجزائرية القضائية  ى العاملة باألنتر كات الكتر متابعة الشر

قمية من حيث الجمع والمعالجة تعامال مع الخصوصيات الر 

كات  واالستخدام  / Google /  Apple / Facebookمثل شر

Amazon  /Microsoft وعليه ال يمكن كذلك المطالبة بإزالة الروابط ،

الرقمية المنتهكة لخصوصية األشخاص وعىل الخصوص منهم األطفال 

لطة سلبمختلف فئاتهم العمري ، بما يثبت عدم وجود أي عالقة بي   ا

وحق النسيان  الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

ي تمكنت من تثبيت 
يعات المقارنة النر لألطفال، عىل عكس بعض التشر

هذا الحق بالنسبة لبعض الفئات العمرية من األطفال مثل قانون اإلتحاد 

 . ي
يطان  ي ، القانون األمريكي والقانون التر  األورونر

 المتابعات القضائية الجزائرية لجرائم الخصوصية المطلب الثالث: 

ع الجزائري ل دور من خالل الدراسة السابقة حللنا  ئرية لسلطة الجزاالمشر

بإخطار النائب العام المختص لحماية المعطيات والبيانات الشخصية 

ي وهذا بموجب 
ي تحتمل الوصف الجزان 

لقانون اإقليميا بكل الوقائع النر

ي مجال معالجة المتعلق  28-27رقم 
بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

. المعطيات ذات الطابع الشخ  صي

ي 
 
ي متابعة المجرمي   ف

 
حيث تختص السلطات القضائية الجزائرية ف

ي 
مختلف الوقائع اإلجرامية المتعلقة بالمعطيات الخصوصية والنر

 ترتكب من األشخاص التالية: 

  ي داخلجرائم الخصوصية المرتكبة من طرف المواطن الجزائر 

اب الجزائري  التر
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  جرائم الخصوصية المرتكبة من طرف المواطن الجزائري خارج

اب الجزائري  التر

  اب ي التر
 
ي المقيم ف جرائم الخصوصية المرتكبة من طرف األجننر

 الجزائري

  جرائم الخصوصية المرتكبة من طرف شخص معنوي خاضع

اب الجزائري  للقانون الجزائري داخل التر

  المرتكبة من طرف شخص معنوي خاضع جرائم الخصوصية

اب الجزائري  للقانون الجزائري خارج التر
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 وحق النسيانلحماية الخصوصية  مقارنأقوى تشريع الفصل الثالث: 

 لألطفال

ي     
 
بالكاد تجد دولة من المجتمع الدوىلي لم تعطي الخصوصية أهمية ف

يعات الدولية كذلك نظرت  يعاتها الداخلية، وبالمقابل التشر تشر

للموضوع من زوايا عدة و منها حقوق اإلنسان، ومن هذه الخصوصية 

ي 
نت   استعمالنجد الخصوصية الرقمية، أي حق األشخاص ف  األنتر

يث ال تستعمل وال تستغل معطياتهم الرقمية من كفضاء رقمي بأمان، ح

نت العمالقة العالمية مثل مايكروسوفت  كات األنتر طرف شر

ي حدوده، باإلضافة إىل حق النسيان 
وغوغل...إلخ إال بعد طلب اإلذن، وف 

نت  ونية من األنتر ، أين لألشخاص حق طلب إزالة البيانات اإللكتر الرقمي

 المؤلمة أو المؤثرة عىل حياتهم . لحفض كرامتهم ولنسيان المواقف 

يعات المقارنة هي حدود الدولة، فالسيادة القانونية  ولكن حدود التشر

للدولة هي إلزامية تطبيق كل القواعد القانونية بمطية القانون فوق 

ي إطار حدود الدولة، وبمفهوم المخالفة ال تشي 
الجميع ولكن دوما ف 

 تشي قواني   دولة عىل قواني   دولة عىل دولة أخرى، وكذلك ال 

، وعىل ذلك اتفاقياتاألشخاص الدولية غت  الحكومية إىل  بموجب 

ى  يعات موجهة للتطبيق عىل كتر النحو  أغلب دول العالم لم تسن تشر

كات  نت مثل شر كات األنتر    Google   GAFAM    Apple  /شر

Facebook / Amazon/ Microsoft أين تفرض عليها حق ،

 رقمية وحق النسيان الرقمي . الخصوصية ال

ي هذا المجال 
يعات ف  ولكن هذا لم يمنع بعض الدول من فرض تشر

 بفئات عمرية مختلفة.  للألطفابالنسبة لألشخاص وبالنسبة 

ى،  نت الكتر كات األنتر يعات الذي كان لها أثرا عىل شر ومن هذه التشر

كات الرقمية الربحية أن تجم ي    ع األمريكي الذي يمنع الشر
أو تستغل  عالتشر

سنة دون موافقة األولياء أو األوصياء أو  21بيانات األطفال األقل من 
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ي ذات األثر فيما 202المتكفلي   بهذه الفئة
يطان  ي    ع التر ، وكذلك كان للتشر

ي    ع الوحيد األكتر 203سنة 20يخص فئة األطفال األقل من  ، ولكن التشر

ى فيما يخص حق الخصوصي نت الكتر كات األنتر ا عىل شر الرقمية  ةتأثت 

ي 
 
ي المتمثل ف لألشخاص وحق النسيان كذلك هو  قانون اإلتحاد األورونر

 (GDPR)الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية المخترص ب قانون 

ومن خالل هذا البحث سوف نتعرض لهذا القانون من خالل تسليط 

 الضوء عىل النقاط التالية: 

  الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية قانون  حيثيات صدور

 (GDPR)المخترص ب 

  الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية أهم ضوابط قانون

GDPR 

  الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية قانون  إيجابياتأهم

GDPR 

  الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية قانون  سلبياتأهم

GDPR 

 ئحة العامة لحماية البيانات الشخصية الال قانون ية أهمGDPR 

 لألطفال

 

 

 

 

 

                                                             

ي    ع بالتحليل ضمن هذا المؤلف 202   لقد تعرضنا لهذا التشر

ي هذا المؤلف 203 
 وكذلك نجد تحليال لقواعد هذا القانون ف 
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الالئحة العامة لحماية البيانات قانون  حيثيات صدورالمبحث األول: 

 (GDPR)الشخصية المختصر ب 

ي التالعب 
 
ي طالت الكثت  من المواقع الخدماتية ف

ة النر بعد الفضائح الكبت 

ارية ، ألغراض تجبالبيانات والمعطيات الخاصة بمستخدميها كبيعها 

 ،204العمالقة مثل فايسبوك وعىل الخصوص مواقع التواصل االجتماعية

ي عىل السلطات  205ضغطت الجماعات الضاغطة بدول اإلتحاد األورونر

يعية والقضائية للدول  ي  ولالتحاد التشر األورونر
ي    ع رادع  206 لسن تشر

نت فيما يخص جمعها  كات األنتر وعة لشر للترصفات غت  المشر

، فصدر  واحتكارها  واستخدامها ي    علبيانات المستخدمي    أقوى تشر

ي ضاغط لحماية الخصوصية الرقمية للمستخدم 
لالئحة اقانون متمثل ف 

  207 (GDPR)العامة لحماية البيانات الشخصية المخترص ب 

غت  الكثت  من أين  208 22/22/2227الذي أصبح نافذا بداية من تاري    خ  

ي 
نت المخترصة ف  كات العمالقة لألنتر الموازين الرقمية للشر

209(GAFAM) 

                                                             

يدج أناليتيكا لالستشارات السياسية عىل البيانات 204  كة كامتر إستولت شر

ات الماليي   الذين يستخدمون الفايسبوك   والمعطيات الخصوصية لعشر

ي وعىل الخصوص المنظمات الحقوقية، باإلضافة إىل 205 
منظمات المجتمع المدن 

ي اإلعالم بكل صوره، ال
وئة، المرئية مقر قوة ضغط السلطة الرابعة معنويا والمتمثلة ف 

 والمسموعة. 

ي ومحكمة العدل األوروبية.  206  لمان األورونر  التر
207 https://www.aljazeera.net/blogs/2018/6/10 

 

ي  GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية المخترص بصدر قانون  208 
ف 

نت العمال ،2220ماي  22 كات األنتر ي سنتي   كاملتي   لشر ع األورونر
ة قوترك المشر

ي جمع وحفظ وتأمي   البيانات ومعطيات الخصوصية لألشخاص 
لتصحيح مسارها ف 

ي بما يتوافق مع قواعد هذا القانون.   داخل اإلتحاد األورونر
209 https://www.aljazeera.net/blogs/2018/6/10 

G : google 
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اموإن  ي    ع ظهر جلي االلتر  كات بهذا التشر ي  ا الشكىلي لهذه الشر
 
 المواقع ف

اكالذي يطلب األشخاص  يقونة أفيها، أين يطالعوا قبل النقر عىل  االشتر

ا الخاصة بم ستخداماال ما فحواه الموافقة عىل سياسة  ،Accept القبول

، (GDPR)يتوافق مع قانون الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية 

فرض غرامات تصل حدود أين 
ُ
كات المخالفة  22ت مليون يورو عىل الشر

 / Google   GAFAM     Apple / Facebook/ Amazon/ Microsoft /من مجموعة

مقترص عىل دول هذا القانون ال يخص كل دول العالم ، بل هو ولكن 

ه من سن  ي دون غت  ع األورونر
ي فقط، وقد نجح المشر اإلتحاد األورونر

 /Google   GAFAM     Apple / Facebook / مجموعةوفرض هذا القانون عىل ال

Amazon/ Microsoft  ي وحد اقتصاديا  االتحاديلقوة هذا التكتل
ة وقوته ف 

يعية واحدة متمثلة  ة عنه، أين نجد لالتحاد سلطة تشر السلطات المعتر

يعاته ملزمة لكل دول اإلتحاد، أي لها سيادة  ي و تشر لمان األورونر ي التر
ف 

، وكذلك  ي يعات الوطنية لكل دولة من دول اإلتحاد األورونر عىل التشر

ي محكمة العدل 
ي لها األوروبية الالسلطة القضائية لالتحاد المتمثلة ف 

نر

ي األحكام والقرارات الصادرة عنها أعىل مما يصدر من 
سلطة سيادية ف 

المحاكم الداخلية لكل دولة من دول اإلتحاد ، وكذلك الشأن فيما يخص 

 المفوضية األوروبية حي   الحديث عىل السلطة التنفيذية. 

نت محور وبالنهاية  ي لألنتر لقاعدة اهذا القانون جعل المستخدم األورونر

من خالل فرض جملة من  التجارية المعروفة بالزبون هو الملك

امات كات  ، كما GAFAMعىل المجموعة  االلتر  قيد الحرية المطلقة لشر

ي التعامل مع البيانات والمعطيات الخصوصية
 
نت العمالقة ف  .األنتر

 

                                                             

A : apple  

F : facebook 

A : amazon 

M : microsoft 
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الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية أهم ضوابط قانون المبحث الثاني:  

GDPR 

الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية إن أهم ضوابط قانون 
210GDPR تتمثل فيما  :  يىلي

 

 ام والموضوعي الرصي    ح للمستخدم بقبول الترصف الشكىلي  االلتر 

ي يتعامل 
نت النر كة األنتر ي بياناته ومعطياته من طرف شر

 عها. مف 

نت المتعاملة وكما سبق الحديث ب كات األنتر التغت  الجذري لشر

، ي أين يطالعوا قبل النقر  مع األشخاص من داخل اإلتحاد األورونر

ما فحواه الموافقة عىل سياسة  ،Accepte أيقونة القبولعىل 

بما يتوافق مع قانون الالئحة العامة  211الخاصة االستخدام

فرض غرامات ، أين (GDPR)لحماية البيانات الشخصية 
ُ
تصل ت

كات المخالفة من  22حدود  مليون يورو عىل الشر

  Google   GAFAM     Apple / Facebook/ Amazon/ Microsoftمجموعة

  نت  احتكار عدم كات األنتر الحرصي لبيانات  لالستخدامشر

، أين بموجب  الالئحة العامة قانون ومعطيات المستخدمي  

إىل ، يتحول هذا الحق GDPR لحماية البيانات الشخصية

 المستخدم. 

  نت للمستخدمي   ألي حالة كات األنتر من  اقاختر إلزامية إبالغ شر

ي آخر
ون  ي هذه  212جهاز إلكتر

 
، مع مد يد المساعدة للمستخدم ف

 الحالة. 

                                                             

، ما تأثت  تطبي210  ي
 ق الئحة البيانات األوروبيةعادل راونر

https://www.aljazeera.net/blogs/2018/6/10/  22/28/2222التحميل 

ي صورة مجموعة من البنود الواضحة والرصيحة.  211 
 وهذه السياسة يتم عرضها ف 

نت سواء كان كمبيوتر محمول أو ثابت أو هاتف  212  ي متصل باألنتر
ون  لكل جهاز إلكتر

نت  كات األنتر ي األجهزة، وب  هذه اآللية تبلغ شر
نقال، إال وله بصمة مختلفة عن كل بافر

مستخدميها، مثل الفايسبوك عندما يعلم صاحب الحساب بعنوان جهاز آخر فتح 

https://www.aljazeera.net/blogs/2018/6/10/
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  نت من معالجة كات األنتر بيانات ومعطيات  واستخداممنع شر

سنة دون موافقة ضيحة لألولياء أو  20األطفال األقل من 

متكفلي   بهذه الفئة، وهذا الضابط مساير للقانون األوصياء أو ال

ي الذي يطلب الموافقة الرصيحة من خالل إشعار 
يطان  التر

 213مكتوب. 

  ي النسيان، حيث يمكن للمستخدمي   من دول اإلتحاد
الحق ف 

ي من خاللها يصل 
ونية النر ي طلب مسح الروابط اإللكتر األورونر

ي ال أو لم يعد يرغب مالغت  إىل خصوصياته
ي تق نو النر

اسمها مع ف 

ي حياته
ي أثرت سلبا ف 

، أو النر  النفسية والجسمية.  مالغت 

  الالئحة العامة لحماية باإلضافة للدعاوى الفردية سمح قانون

للمنظمات غت  الحكومية غت  GDPRالبيانات الشخصية

 الربحية بحق رفع دعاوى المستخدمي   الجماعية. 

  نت سكوت المستخدم بمثابة الرىص   اعتبار عدم كات األنتر شر

ي بياناته ومعطياته الرقمية، 
والقبول للترصف بحرية مطلقة ف 

كة لغرامة مالية، قد  وأي تفست  عىل هذا المنوال يعرض الشر

  .214مليون يورو 22 دتصل لحدو 
 

                                                             

ي المقابل الترصي    ح 
من أجل المساعدة، فإن كان المستخدم حسابه، ويطلب منه ف 

ي آخر، ما عليه إال اإلعالم بنعم أنا 
ون  ذاته من فتح حسابة من خالل جهاز إلكتر

كة الفايسبوك لتغيت  كلمة  صاحب الجهاز، وإن لم يكن هو الفاعل، ستتعاون معه شر

اقالش، أين ال يمكن للغت   ع ي. وهذه األحداث تقع عند إهداء أو تبديل أو باالختر

 الهواتف النقالة المستعملة دون المسح الكامل لذاكرتها. 

ي  213 
يطان  ع التر ي صنفها المشر

لقد سبق التعرض لهذا القانون وألنواع اإلشعارات النر

نت بما يرص  بمصالح األطفال  كات األنتر ك أي فراغات قانونية لصالح شر حنر ال يتر

 وخصوصيتهم. 

قد يصل إىل نسبة محددة من أرباح  إنها ليست الحدود القصوى للعقاب، الذي214 
كة المخالفة لنص  .GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصيةقانون  الشر
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الالئحة العامة لحماية البيانات قانون  إيجابياتأهم المبحث الثالث: 

 GDPRالشخصية 

 GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية ضوابط قانون إن 

بة أما بالنس ،المدروسة أعاله هي أهم إيجابيات هذا القانون للمستخدم

نت  كات األنتر كات العمالقة مثل الفايسبوك لشر خشت فوخصوصا الشر

المعطيات  استخدامالكثت  من األرباح المجنية من اإلعالنات ومن 

،بحرية مطلقة مثل بيعها الشخصية  مة هي أما اإليجابية األكتر قي للغت 

ي تحقيق حق الخصوصية وحق 
ي المساهمة ف 

القيمة اإلنسانية المتمثلة ف 

النسيان وهما من أعظم الحقوق المحققة لكرامة اإلنسان المختلف عن 

 اآللة. 

ي هذا وعىل الرغم من كون  ون د فقط القانون خاص بدول اإلتحاد األورونر

ها من دول  يري أن الفائدة ستعم   215أال أن بعض الباحثي    العالم،غت 

ة من خالل تحول فلسفة التفكت   كل دول العالم ولو بطرق غت  مباشر

نت.  كات األنتر  الرقمي ألصحاب شر

 

                                                             
215 https://www.aljazeera.net/news/presstour/2018/6/2 

"وعلق شناير بأنه ورغم أن هذا القانون ال يشي إال عىل المواطني   األوروبيي   

والمقيمي   بأوروبا، فإن الجميع سيستفيدون من متطلبات الكشف هذه، ألنها 

كات األرباح من بياناتهم. وأشار إىل  ي بها هذه الشر
ي تجن 

ستوضح للجميع الكيفية النر

ي أكله لجمي
ي العالم. فقد تسلم الجميع خالل أن هذا القانون قد بدأ يأنر

ع الناس ف 

كات تحتفظ بعناوينهم  ي من شر
ون  يد اإللكتر ا من رسائل التر األسبوعي   الماضيي   كثت 

كات خالل األسابيع واألشهر المقبلة عما  لديها. وتوقع أن تكشف المزيد من الشر

كة "باي  ي »بال تفعله ببياناتنا. وأورد مثاال واحدا بشر
ت قائمة النر كة  022ضم ت نشر شر

الشخصية وذلك استعدادا للعمل وفقا للقانون  تتبادل معها بيانات المستخدمي   

ي الجديد."  األورونر
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الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية قانون  سلبياتأهم المبحث الرابع: 

GDPR 

 GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية  قانون سلبياتأهم إن 

:  سنوضحها   فيما يىلي

  كات والمواقع المن  االستفادةعدم ة لبعض الشر خدمات المتمت  

ي لم تتأقلم مع هذا القانون أين فضلت التوقف 
الخدماتية النر

 . ي ي فضاء اإلتحاد األورونر
 عن خدماتها ف 

  توقف اإلعالنات بسبب عدم إمكانية تعقب بيانات ومعطيات

ي اإلتحاد 
،المستخدمي   ف  ي إذ أن اإلعالن يستهدف  األورونر

نت،  يحة حسب المعطيات الخاصة بها عىل األنتر ي الشر
وينتفر

 
ا
ي فضاء وب  هذه الطريقة قد ت

كات عملها مجانا ف  عرض بعض الشر

 . ي  اإلتحاد األورونر

 كات العمال ي هناك بعض من الشر
ي التواصل االجتماعي النر

قة ف 

ي قد تبلغ مليارات 
ي آليات تجنب الغرامات النر

بحثت ف 

ي  ة المخالفات لقانون اإلتحاد األورونر
ي حال كتر

الدوالرات ف 

ة  كات فرعية صغت  لحماية البيانات الخاصة، من خالل إنشاء شر

، أي خاصة فقط بدول اإلتحاد، وأكيد أن  ي باالتحاد األورونر

ي مردودها قد  اتيىحر كة األم إال أنه خيار إستر يقل عن مردود الشر

 .216للتعايش مع المستجدات القانونية

                                                             
216  https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2018/4/19/ 

كة تابعة  كية األخرى شر كات التكنولوجيا األمت  "وأسست فيسبوك مثل كثت  من شر

ي إيرلندا
ي تفرض  2227عام  لها ف 

ائب المنخفضة النر واستفادت من معدالت الرص 

ي  ي يفرضها االتحاد األورونر
كات هناك، لكنها تخضع للقواعد النر وتظهر هذه .عىل الشر

ز لألنباء أول أمس  ي لم يعلن عنها مسبقا وأكدها فيسبوك لوكالة رويتر
الخطوة النر

ي العالم
ا عىل الحد من خضوعه الثالثاء حرص أكتر شبكة للتواصل االجتماعي ف 

ي 
كات النر ي تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات عىل الشر

لالئحة األوروبية النر

وسيتيح اإلجراء .تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمي   
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  ونية تطبق سياسة دكتاتورية البعض القليل من المواقع اإللكتر

ي   ي فضاء اإلتحاد األورونر
 
 هذا القانون، من خاللعىل فعل كرد ف

ي الموقع. 
 
 غلق صفحة المستخدم ف

  

الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية قانون ية أهمالمبحث الخامس: 

GDPR لألطفال 

ي من خالل  ي    ع اإلتحاد األورونر
لعامة الالئحة اقانون حقيقة لم يفرق تشر

، وعىل ذلك األساس  لحماية البيانات الشخصية بي   األطفال والبالغي  

سيستفيد األطفال من فوائد هذا القانون عىل خصوصياتهم وعىل حقهم 

ة، كما سنوضح أسفله:  ي النسيان بطريقة غت  مباشر
 ف 

  ي البيانات والمعطيات
نت أن تترصف ف  كات األنتر ال يمكن لشر

 الخاصة باألطفال دون طلب اإلذن منهم، ولكن قد يتصادف أن

يوافق األطفال بغت  وعي أو تميت   منهم عىل منح حق 

ي هذه الحالة يمكن 
كات، وحنر ف  خصوصياتهم الرقمية لهذه الشر

لهذه الفئة أن طلب حق النسيان بحذف بياناتها ومعطياتها 

ي ذات السن أو من 
الرقمية، سواء تم ذلك من طرف األطفال ف 

يل كما يمكن توكخالل أوليائهم أو األوصياء أو المتكفلي   بهم،  

ي التطوعية غت  الربحية لطلب 
مختلف منظمات المجتمع المدن 

 هذا الحق

  نت  احتكار عدم كات األنتر الحرصي لبيانات  لالستخدامشر

الالئحة قانون أين بموجب  األطفال،ومعطيات المستخدمي   

، يتحول هذا الحق GDPR العامة لحماية البيانات الشخصية

                                                             

ي يسمح  المذكور لفيسبوك التخلص من عبء هائل محتمل، إذ إن القانون األورونر

من العائدات العالمية السنوية، وهو ما  %0ل إىل بفرض غرامات عىل المخالفي   تص

ي حالة فيسبوك
ي مليارات الدوالرات ف 

  ".قد يعن 
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تظهر عند البعض منهم بعض  إىل الطفل المستخدم، حيث

 .  المواهب قبل سن الثامنة عشر

  نت للمستخدمي   األطفال ألي حالة كات األنتر إلزامية إبالغ شر

اق ي آخر اختر
ون  ، مع مد يد المساعدة  217من جهاز إلكتر

ي هذه الحالة. 
 للمستخدم الطفل ف 

  نت من معالجة كات األنتر بيانات ومعطيات  واستخداممنع شر

سنة دون موافقة ضيحة لألولياء أو  20من األطفال األقل 

األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة، وهذا الضابط مساير للقانون 

ي الذي يطلب الموافقة الرصيحة من خالل إشعار 
يطان  التر

 218مكتوب. 

  ي
حيث يمكن للمستخدمي   األطفال من دول  النسيان،الحق ف 

ي من خاللها 
ونية النر ي طلب مسح الروابط اإللكتر اإلتحاد األورونر

ي 
ي ال أو لم يعد الطفل يرغب ف 

يصل الغت  إىل خصوصياته النر

ي حياته النفسية 
ي أثرت سلبا ف 

، أو النر تقاسمها مع الغت 

والجسمية، ويمكن أن يقوم بذلك من له سلطة عليه خصوصا 

                                                             

نت سواء كان كمبيوتر محمول أو ثابت أو هاتف  217  ي متصل باألنتر
ون  لكل جهاز إلكتر

نت  كات األنتر ي األجهزة، وب  هذه اآللية تبلغ شر
نقال، إال وله بصمة مختلفة عن كل بافر

ثل الفايسبوك عندما يعلم صاحب الحساب بعنوان جهاز آخر فتح مستخدميها، م

ي المقابل الترصي    ح من أجل المساعدة، فإن كان المستخدم 
حسابه، ويطلب منه ف 

ي آخر، ما عليه إال اإلعالم بنعم أنا 
ون  ذاته من فتح حسابة من خالل جهاز إلكتر

كة الفا ت  كلمة يسبوك لتغيصاحب الجهاز، وإن لم يكن هو الفاعل، ستتعاون معه شر

اقالش، أين ال يمكن للغت   . وهذه األحداث تقع عند إهداء أو تبديل أو بيع االختر

 الهواتف النقالة المستعملة دون المسح الكامل لذاكرتها. 

ي  218 
يطان  ع التر ي صنفها المشر

لقد سبق التعرض لهذا القانون وألنواع اإلشعارات النر

نت بما يرص  بمصالح األطفال  كات األنتر ك أي فراغات قانونية لصالح شر حنر ال يتر

 وخصوصيتهم. 
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سنة، ويمكن كذلك للمنظمات غت   27سنة و 20ي   سن ب

 .توكيلهاالحكومية غت  الربحية أن تقوم بهذه المهام بعد 

  باإلضافة للدعاوى الفردية للمتكفلي   باألطفال سمح قانون

للمنظمات  GDPR الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية

 غت  الحكومية غت  الربحية بحق رفع دعاوى المستخدمي   

 .  األطفال بشكل جماعي

  نت سكوت اعتبار عدم كات األنتر المستخدم بمثابة الطفل  شر

ي بياناته ومعطياته 
الرىص  والقبول للترصف بحرية مطلقة ف 

كة لغرامة  الرقمية، وأي تفست  عىل هذا المنوال يعرض الشر

  مليون يورو.  22دلحدو عىل األقل مالية، قد تصل 
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 محاسن ومساوئ حق النسيان الرقميالفصل الرابع: 

يعد حق النسيان من الحقوق المعاضة جدا لْلنسان، ولكن هذا الحق 

ى  غت  نافذ بشكل عمىلي لْلنسان تحت مظلة قانونية وبموافقة كتر

 ، ي ي منطقة دول اإلتحاد األورونر
 
نت عالميا إال ف كات األنتر ي شر

 
 دولة أما ف

 سنة.  20ال  نما دو  بريطانيا فهو نافذ فقط عىل فئة األطفال

نت ومختلف المواقع عىل مسح وإزالة  كات األنتر هذا الحق يلزم شر

ي تحمل مختلف البيانات والمعطيات الرقمية 
ونية النر الروابط اإللكتر

لْلنسان كخصوصيات شية من مختلف الصور ومقاطع الفيديو 

ي أثرت سلبا عىل الصحة النفسية ومختلف النصوص كذلك
، والنر

ر من النشر الرقمي لخصوصياته. والجسمية   للمترص 

ي الظاهر، إال وله مساوئ، 
ولكن مهما بدت محاسن حق النسيان جلية ف 

حث المبا يها بواسطةسنسلط الضوء علولذلك ومن خالل هذا الفصل 

 التالية: 

 نت لألشخاص  المبحث األول: محاسن حق النسيان عتر األنتر

 مساوئ حق النسيان عتر األن : ي
نت لألشخاصالمبحث الثان   تر

  نت بالنسبة المبحث الثالث: محاسن حق النسيان عتر األنتر

 لألطفال 

 

 محاسن حق النسيان عبر األنترنت لألشخاصالمبحث األول: 

ي 
 
ى ف كات الكتر لو تم تفعيل حق النسيان من خالل الضغط عىل الشر

نت مثل آبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون وفايسبوك  مجال األنتر

ي إزالة البيانات والمعطيات  ةلتقوم هذه األخت  ...إلخ، 
بمنطق متعاون ف 

ي يريد أصحابها مسحها كلية من الفضاء الرقمي الذي حول 
الرقمية النر

الحياة الخاصة لألشخاص إىل حياة عامة، لتحققت العديد من 

 : ي يمكن حرصها فيما يىلي
 اإليجابيات، والنر
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 ة والحياة العامةإعادة ضبط الحدود الفاصلة بي   الحياة الخاص 

 لألشخاص. 

  معالجة الكثت  من األمراض النفسية المتصلة أحيانا مع الصحة

 الجسمية. 

  .ترميم مقومات الشخصية 

  . ي
 جتر خواطر األشخاص بنسيان آالم الماىص 

  التوسع الرقمي للخصوصية.  استمراريةتوقيف 

  .إعادة ضبط الفضاء الرقمي الخاص 

 حق من حقوق الخصوصية.  استعادة 

  حد للكثت  من الجرائم الرقمية. وضع 

ي تمكن من تحقيق ذلك 
ي العالم النر

ي    ع الوحيد ف  ى   انصياعبولكن التشر كتر

ي 
ي المتمثل ف  ي    ع اإلتحاد األورونر

نت له هو تشر كات األنتر الالئحة انون قشر

 219GDPR العامة لحماية البيانات الشخصية

                                                             

بالتذكت   س بأال لقد سبق تفصيل هذه الفوائد بالنسبة لألطفال فيما سبق، ولكن 219 

 :ببعضها ولو بشكل مخترص

  ي البيانات والمعطيات الخاصة
نت أن تترصف ف  كات األنتر ال يمكن لشر

 باألطفال دون طلب اإلذن منهم. 

  نت لطلب حق النسيان بحذف بياناتها ومعطياتها  استجابة كات األنتر شر

ي ذات السن أو من  لألطفال،الرقمية 
سواء تم ذلك من طرف األطفال ف 

 بهم، كما يمكن توكيل مختلف خالل أوليائهم أو األوصياء أو المتكفلي   

ي التطوعية غت  الربحية لطلب هذا الحق
 منظمات المجتمع المدن 

  نت  احتكار عدم كات األنتر ات الحرصي لبيانات ومعطي لالستخدامبعض شر

 المستخدمي   األطفال 

  نت للمستخدمي   األطفال ألي حالة كات األنتر من  اقاختر إلزامية إبالغ شر

ي آخر، مع
ون  ي هذه الحالة.  جهاز إلكتر

 مد يد المساعدة للمستخدم الطفل ف 

  نت من معالجة كات األنتر بيانات ومعطيات األطفال  واستخداممنع شر

سنة دون موافقة ضيحة لألولياء أو األوصياء أو المتكفلي    20األقل من 
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 مساوئ حق النسيان عبر األنترنت لألشخاصالمبحث الثاني: 

ي النسيان كقاعدة مطلقة، ولكنه حق 
 
ي الحقيقة ال يمكن تطبيق الحق ف

 
ف

ي إطار قاعدة عامة تقبل 
 
الرصاع  ، لوجود ذلكاالستثناء يقبل التطبيق ف

الدائم بي   الحرية والخصوصية، كحرية اإلعالم وحرية الرأي، وعليه 

 نذكر بعض السلبيات المتعلقة بتطبيق حق النسيان: 

 األجيال الماضية والمتواصل مع األجيال حق التاري    خ المتصل ب

 الالحقة. 

  .حق اإلعالم والصحافة بنقل األحداث والوقائع 

  .حق الجمهور بمعرفة بعض الحقائق 

  .ي آثارهم
 حق القضاء للمسك عىل المجرمي   وتقف 

  بولحق  لتتبع المجرمي   الفارين من دولهم.  لْلنتر

 

                                                             

ي الذي يطلب الموافقة 
يطان  بهذه الفئة، وهذا الضابط مساير للقانون التر

 الرصيحة من خالل إشعار مكتوب. 

  ي
حيث يمكن للمستخدمي   األطفال من دول اإلتحاد  النسيان،الحق ف 

ي  ي من خاللها يصل الغت  إىل األورونر
ونية النر طلب مسح الروابط اإللكتر

ي 
، أو النر ي تقاسمها مع الغت 

ي ال أو لم يعد الطفل يرغب ف 
خصوصياته النر

ي حياته النفسية والجسمية، ويمكن أن يقوم بذلك من له 
أثرت سلبا ف 

سنة، ويمكن كذلك  27سنة و 20سلطة عليه خصوصا بي   سن 

 وكيلها. تة غت  الربحية أن تقوم بهذه المهام بعد للمنظمات غت  الحكومي

    المنظمات غت  الحكومية غت  الربحية بحق رفع دعاوى  تمكي

 .  المستخدمي   األطفال بشكل جماعي

  نت سكوت اعتبار عدم كات األنتر المستخدم بمثابة الرىص  الطفل  شر

ي بياناته ومعطياته الرقمية، وأي تفست  
والقبول للترصف بحرية مطلقة ف 

كة لغرامة مالية، قد تصل عىل األقل  عىل هذا المنوال يعرض الشر

 مليون يورو.  22لحدود
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 بالنسبة لألطفال محاسن حق النسيان عبر األنترنت المبحث الثالث: 

ي ميدان حق      
 
ي يستفيد منها األشخاص ف

حقيقة ذات اإليجابيات النر

ونية الفاضحة  النسيان المرتبط بإلزامية مسح وإزالة كل الروابط اإللكتر

: للخصوصية يستفيد منها الطفل كذلك ي
 
 ، والمتمثلة ف

  إعادة ضبط الحدود الفاصلة بي   الحياة الخاصة والحياة العامة

 لألطفال. 

  لألطفال.  والجسميةمعالجة الكثت  من األمراض النفسية 

  .ترميم مقومات الشخصية لألطفال 

  . ي
 جتر خواطر األطفال بنسيان آالم الماىص 

  ي تزيد من  استمراريةتوقيف
التوسع الرقمي للخصوصية النر

ي النفسي عىل األطفال.   التأثت  السلنر

  .إعادة ضبط الفضاء الرقمي الخاص باألطفال 

 حق من حقوق خصوصية الطفل.  ستعادةا 

  .ي حق األطفال
 وضع حد للكثت  من الجرائم الرقمية المرتكبة ف 

  ونية لألطفال.  االستمالةوضع حد لجريمة  اإللكتر

  ونية لألطفال.  ستغالل الجنسي وضع حد لجريمة اال  اإللكتر

  ي
خصوصيات ال استغاللوضع حد لتوسع مساحة الغت  ف 

  .رقمية لألطفالال
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 خاتمة

يعات المقارنة و الدولية، الخصوصية حق إن ي شق التشر
 
 حديث النشأة ف

ي تطوره الدائ
 
، ومن فصول هذا التطور نجد ميشبه القانون اإلداري ف

ي مختلف 
 
نت ف الخصوصية الرقمية، أين يستخدم األشخاص األنتر

ون عىل المواقع  فيهية، وب  هذه المناسبة ينشر أمورهم الحياتية والتر

و  نية والصفحات كذلك معلومات وبيانات عن خصوصياتهم، اإللكتر

ي يدخل بعضها ضمن األشار ، وعىل الجانب اآلخر نجد مشغىلي 
والنر

ى مثل كات كتر نت كشر ، آبل، مايكروسوفت نأمازو : غوغل،  األنتر

كات الصغرى تستخدم هذه الخصوصيات  وفايسبوك...إلخ، وحنر الشر

عرض حياة األشخاص المستخدمي   للخطر واألذى بعد جمعها، بما يُ 

.  واالجتماعي عىل المستوى النفسي   والصىحي

الفقه إىل من يرفض  انقسمولذلك فيما يخص تقني   الخصوصية 

اف ي لها، وبالمقابل هناك جانب آخر من وبسن  بها االعتر
تأطت  قانون 

. أما الرافضون فيؤسسون األول لالتجاهالفقه يست  مشى معاكس 

اعد رفضهم عىل أن الخصوصية مرنة ال حدود لها، كما أنها تتناقض قو 

 باإلضافة إىل بعض القواني    ،مصطلح حرية التعبت  وحرية اإلعالممع 

ي تمنح سلطاتها الداخلية للدول 
 اتعىل بعض المعلوم االطالعحق النر

ي هذا الشأن، وهذا ما قد يرفع من يةالش 
 
  .عدد المنازعات المرفوعة ف

ي حد ذاته مرن أين تسمح بعض القواعد القانونية 
وحنر مصطلح الشية ف 

اقه  للحفاظ عىل األرواح والعتاد والحفاظ عىل النظام العام بشكل باختر

ة كذشكل تناقضا بي   القواعد القانونيةيوهذا قد  أدق، لك . وهذه األخت 

األعراف، وعليه قد نجد خليطا من  باختالفتختلف من مجتمع آلخر 

ة ه األعراق بذات الدولة، فما قد يعتتر من  باختالفذه األخت 

الخصوصية بالنسبة للبعض، قد ال يكون كذلك بالنسبة للبعض اآلخر، 

يعية لذات الدولة أن تصيغ قواعدا  وعليه من الصعب عىل السلطة التشر
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ي هذا المجال
 
ي  ةإشكالي، وحنر عىل المستوى الفردي هناك قانونية ف

 
 ف

 هذا ، و عن أنواع من الخصوصيةمن عدمه  االجتماعي ل التناز  اختالف

ي 
 
 لخالفيةاحيال المسائل عام  استفتاءقد يسوق حنر إىل مجال التفكت  ف

الخصوصية ، وخصوصا بالنسبة للمجتمعات ذات الخليط المرتبطة ب

ي 
ي والدين 

  .العرفر

ثورة كان بمثابة ال  ، والذيالغالب للفقه المؤيد للخصوصية االتجاهأما 

، كانت حججه متمركزة حول كون الرافض لها  االتجاهكرية عىل دعاة الف

الخصوصية موجودة منذ أول الخلق ، والحاجة إىل حمايتها موجودة  

كذلك، وبدرجات مختلفة من مجتمع آلخر، وعليه لكل مجتمع الحق 

ي حمايتها من خالل التقني   أو السوابق القضائية
الفقه  دفع، وهذا ما ف 

ورة التصدي لبعض الجرائم المتصلة بالخصوصية غت  بإىل المطالبة  رص 

ة ، كما ولدت  المحمية بتقني   مستقل ي  االجتهاداتكتر
 القضائية ف 

يعية والقضائية  منازعات الخصوصية شعور  عند السلطتي   التشر

ة بنصوص ضيحة ، حيث ال ب ، ع النصم هاد تإجأهمية تقني   هذه األخت 

ي ، فالضباستقالليتهقوة تطبيق القانون متصلة كذلك وحيث 
عف ف 

 الغالب عند توزع قواعده عىل قواني   مختلفة . 

: مادي ومعنوي، أما المادي فهو الجسدي  والخصوصية لها شقي  

المخلوق والمكرم من طرف الخالق، أين ال يجوز تعريض جسد النفس 

يعة ا االنتحار فال يجوز أو الغت  لألذى،  ي الشر
، إلسالمية مهما كان الف  داعي

ولو كان قتل األعداء والموت معهم أو الداعي الخوف من إفشاء األشار 

اكهم أو اليأس من العالج والشفاء من مرض  ي شر
للعدو بعد الوقوع ف 

يعات الوضعية تمنع   اال ذلك. كمشديد األلم، وحنر العديد من التشر

عىل بعض العمليات تسمح أغلب قواني   الصحة المقارنة من اإلقدام 

ة إال بإذن المريض أو أهله إن لم يبلغ سن التميت     ،الجراحية الخطت 

ي األجساد 
يعات الدولية وال الوطنية اإلتجار ف  وبالمقابل ال تجت   التشر

ي 
ية وال ف  ية، وكذلك  األعضاءالبشر ي ال يجوز تعريض الجسد البالبشر شر
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ب أو التعذيب أو التنكي ل أو الجرح مهما كان ألي نوع من أنواع الرص 

يعة اإلسالمية ال يجوز لْلنسان أن يؤذي جسده بالوشم ، فالداعي  ي الشر
ف 

، وكذلك نجد القواني   والتنظيمات تمنع اإلنسان أن  أو الجرح ألي داعي

يؤذي جسده للحصول عىل التعويض الماىلي أو لتحقيق غرض آخر  

ن وما إىل ذلك ممن عدم تأدية الخدمة العسكرية اإلجبارية،  كاالستفادة

ي حاالت الدفاع ، كما ال يجوز بالنهاية أسباب
المساس بجسد الغت  إال ف 

ر مثال  عن النفس ، وبطريقة متكافئة، فكفاية العص للدفاع ودفع الرص 

 آلة حادة كالسكي   والسيف.  باستعمالال تسمح 

ىهي ما ال يمكن لمسه ولكن له تأثت  فأما الحقوق المعنوية للخصوصية 

ة ، حرياالرتباط، النسب، حرية االسممثل: الحسي عىل الخصوصية 

ف، حرية التنقل، حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية  التعليم، الشية، الشر

. االنتخاباالجتماع، حرية العمل، حرية   ، حرية العمل السياسي

 ا قوقحج آثار مالية، كما تعد وإن للخصوصية حقوقا غت  مالية يمكنها إنتا 

ام من أجل الحفاظ عىل النظ كاستثناءمطلقة ال تقبل التقييد ، ولكن  

العام والصالح العام يمكن تقييدها بالقانون ، مثل حرص  التجول الصىحي 

ي زمن األوبئة الفتاكة أو تقييد السارق 
،  لتحقيقل القتيادهالذي يفرض ف 

مة ، ألن الخصوصية صفات لصيقة ال تنتقل إىل الورثة كقاعدة عاكما 

بالشخصية تنعدم منر مات الشخص ، وال تبفر إال آثارها ، ولذلك آثارها 

ة هناك بعض الحقوق اللصيق كاستثناءالمالية تنتقل للورثة ، ولكن  

ومثال ذلك  ،اتفاقبالشخصية تنتقل إىل الورثة أو الغت  إن نص عىل ذلك 

اعحقوق المؤلف أو حقوق براءة  ية الخصوص . وكذلك تعد المادية االختر

ها غت  كون  التنازل، لال تقبال تقبل الترصف كقاعدة عامة، كما  ا حقوق

ال  جاندما أي هناك  له،منفصلة عن اإلنسان بل هي لصيقة به ومالزمة 

ع ببعض أعضائه كاستثناءولكن   الفصل، يقبل  يمكن للشخص التتر

 . ع بالدم للعامة من المرىص  خضع ال توبالنهاية  ألقاربه، تماما كالتتر

 .لقاعدة التقادم
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ي الحياة الخاصة مؤطر  تختلف الخصوصية عن الحياة الخاصة
 
فالحق ف

قد يمتد إىل أماكن  والذيبالمكان الخاص الذي يعيش فيه األشخاص 

ي الخصوصية فهو مصطلح فقىهي أما ال بهم،العمل الخاصة 
 
حق ف

ي تجاوز الحدود المادية للحياة الخاصة لْلنسان المتصلة بما يقع 
وقانون 

داخل جدران المسكن إىل كل ما هو معنوي مؤثر عىل كرامة الشخص 

وما يتصل بشية كل أعماله ومعامالته وحياته الشية، حنر وإن وقع ذلك 

ي األماكن العمومية دون علمه أو بال
ي عالم ف 

اىص   .االفتر

، كون الحقوق الشخصية عنالخصوصية  وقحق كما تختلف

ي الخصوصية حقوق 
لصيقة بالشخصية، وهي من الحقوق العامة النر

يعات الدولية لحقوق اإلنسان، كما قد نجدها كقواعد  نجدها ضمن التشر

يعات العمل  يعات دولية أخرى مثل تشر  وتوجدالدولية، ضمن تشر

والقواني   العامة المقارنة، كما قد نجد بعض ضمن الدساتت   كذلك

 قواعدها ضمن القواني   الخاصة، وهذا ال يمنع من كونها قواعد عامة. 

ي    ع  يعية للخصوصية الرقمية فتختلف من تشر أما منهجية الفلسفة التشر

يعية الشاملة لحماية  دولة ألخرى، إذ هناك من يتبع الفلسفة التشر

ي تشمل كلالخصوصية الرقمية، القائمة عىل
  وضع القواعد القانونية النر

ي 
فئات المجتمع وكل القطاعات، العامة منها والخاصة، ومن القواني   النر

، يةمعالجة البيانات الشخصالدانماركي لقانون اتبعت هذه الفلسفة: ال

ونيةلالكندي قانون ال إلتحاد وقانون ا حماية المعلومات والبيانات اإللكتر

ي لحماية الخص وصية الرقمية. وهناك من يتبع الفلسفة األورونر

يعية الفئوية لحماية الخصوصية  ي تخص فئ الرقمية،التشر
ة بعينها والنر

ي الفئات، مثل القانون األمريكي لحماية الخصوصية الرقمية لفئة 
دون بافر

ي لحماية الخصوصية  21األطفال األقل من 
يطان  سنة، ومثل القانون التر

 سنة.  20ل من الرقمية لفئة األطفال األق
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يعية القطاعية لحماية  وبالمقابل هناك من يتبع الفلسفة التشر

الخصوصية الرقمية، لتخص قطاعات معينة دون قطاعات أخرى، مثل 

ي 
 
ي تعتد به كل المنظومات البنكية ف

قانون الخصوصية المرصفية النر

العالم، ومثل قانون الخصوصية لقطاع التأمينات الذي يحمي بيانات 

يعية الذاتية ومعطيا . وبالنهاية نجد الفلسفة التشر ت رقمية للمؤمني  

ي الواقع فلسفة تنظيمية، أين 
ي تعد ف 

لحماية الخصوصية الرقمية، والنر

ي القطاع الرقمي لحماية البيانات 
يجب عىل المتعامل المسؤول ف 

والمعطيات الرقمية لمختلف المستخدمي   المتعامل معهم أن يضع 

، ويمكن للدولة أن تنظيمية حماي ا قواعد ة لخصوصية المستخدمي  

ي 
يعا عاما كإطار للتعامل الرقمي بينها وبي   مختلف المتعاملي   ف  تضع تشر

القطاعي   العام والخاص، مثل القانون الجزائري لحماية الخصوصية 

ي هذا المجال لحماية  2227الصادر سنة 
عىل إنشاء سلطة ضبط ف 

 لخاص. الخصوصية الرقمية للقطاعي   العام وا

ي التحليل عندما نحول دفة النقاش إىل 
كل ما تناولناه يحتاج إىل عمق ف 

ي  نفئة األطفال الذي
يقعون بداية كضحية لألولياء المترصفي   ف 

من باب الحرية الشخصية، عىل الرغم من  خصوصيات األبناء الرقمية 

، ومن  ي
كون األبناء كيانات مستقلة عن الغت  منذ بداية تكوينهم الجنين 

بي   الحقوق الخاصة بهم حق االحتفاظ بأشار خصوصيتهم، أين ال يجت   

، بما  ي التعدي عىل هذا الحق من طرف الغت 
القانون، دوىلي كان أو وطن 

ي خضم 
 نجد أهمية خصوصية وحدة هذه المعادلةفيهم األولياء، ولكن ف 

ال األطف قأطراف: حاألشة كذلك، بمعن  صعوبة حل معادلة من ثالث 

ي النشر  الرقمية وحريةباالحتفاظ بشية خصوصياتهم 
 
 الرقمي األولياء ف

 خصوصية وحدة األشة.  للعائلة وأهمية

نت من طرف األولياء  ولكن مخاطر نشر الخصوصيات الرقمية عىل األنتر

نت  استغاللدون إذن األبناء فيه مخاطر جمة مثل  مشغىلي مواقع األنتر

ة بجمع وتحو  كات تجارية، ويمكن لهذه لهذه األخت  يل بياناتها لشر
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ر معنوي عىل األطفال، وخصوصا عند  ترك الظاهرة كذلك ترك ض 

ة  الصور ومقاطع الفيديو المنشورة لألطفال من طرف الوالدين والمثت 

ويمكن أن يمتد  قد يقعون ضحية لالستهزاء والتنمر.  للضحك، أين

ي  ها السلنر ي المعدم عىل تأثت 
 
جتمع، أين قد يتحول اندماج هؤالء ف

بعضهم إىل عالم االنطواء أو قد يتطرفون، وبالخصوص مع ديمومة األلم 

ي 
الذي يشعر به هؤالء حي   عدم التمكن من مسح البيانات المحرجة ف 

 .   مختلف أشكالها من مواقع التواصل االجتماعي

ر المادي  قد يكون هؤالء وجهة لجرائم شقة األطفال  ومن ناحية الرص 

لمتاجرة بهم ألغراض ال أخالقية أو المتاجرة بأعضائهم، وخصوصا بنية ا

ي وللهاتف وبعض 
عند وضع البيانات الدقيقة المحددة للموقع الجغراف 

ال توجد هناك حلول نهائية للحد من استعمال علما أنه  المواصفات. 

ي النشر كحرية 
هكة لحق تعبت  المنتالاألولياء أو األوصياء لحق حريتهم ف 

ها عىل  ي ستر بصمتهم الرقمية وعدم نشر
األبناء أو األوصياء عليهم ف 

 ، ي الرقمي من خالل مختلف وسائل التواصل االجتماعي
اىص  العالم االفتر

يعات للحد من هذه  ولكن ذلك لم يمنع بعض دول العالم من سن تشر

الظاهرة مثل فرنسا وأمريكا وألمانيا. ومن هذه القواني   سن قانون حق 

ي من خالل المادة  النسيان ي اإلتحاد األورونر
من  28المنصوص عليه ف 

الالئحة العامة لحماية البيانات، أين يسمح لألطفال بمسح كل البيانات 

المتعلقة ببصمتهم الرقمية وشية خصوصياتهم من كل محركات البحث 

نت.   المتعلقة باألنتر

ع األمريكي من خالل قانون حماية خصوصية األ 
ال طفوكذلك نص المشر

وط العامة مثل إلزامية  سنة 21ما دون   إعداد وتقديمعىل جملة من الشر

إشعار عام للجمهور إلعالمهم بطبيعة المحتوى الذي سيجمع أو 

إشعار ، إضافة إللزامية سنة 21يستخدم خصوصيات األطفال ما دون 

زامية إلتهم، باإلضافة إىل إلزامية الحصول عىل موافقو خاص لألولياء 

تقديم آلية تسمح لألولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة إعداد و 
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ناسب ممن األطفال بالمتابعة الدورية لنشاط هذه المواقع التخاذ ما تراه 

نت بلسالمة أطفالهم اعد األمان وضع قو ، وبالنهاية إلزام المشغلي   لألنتر

ية إلزام، مع القصوى للحفاظ عىل أشار خصوصية أطفال هذه الفئة

التواصل مع السلطات المختصة لحماية هذه الفئة عند حدوث أي 

 تهم أو حياتهم. طارئ يهدد خصوصي

ة بهذه الطريق سنالقانون األمريكي لحماية الخصوصية قد  وعليه

ي تتمثل 0
ي أنواع من الرقابة اآلنية والبعدية، والنر

رقابة ، مهور رقابة الجف 

 21لي   باألطفال ما دون رقابة األولياء واألوصياء والمتكف، اإلعالم

 .سلطة الضبط ورقابة، سنة

تبة عىل نشر  االستمالةكما تعد ظاهرة  ونية من المخاطر المتر اإللكتر

نت، ومن نتائجها  الطفل  انعزالخصوصيات األطفال عىل األنتر

لدائم ا والشعور المستمال وتغت  مزاجه من الفطرة الهادئة إىل التعكر 

 . ي
 باألرق عند النوم، نهيك عن التشتت الفكري والذهن 

يطانية من أجل محاربة  اتخذتوقد  وني االستمالةالدولة التر ة اإللكتر

: سلألطفال العديد من الخطوات المتمثلة  ي
 مالةاالستقانون يجرم  نف 

نت  كات األنتر ى شر ونية لألطفال، تقديم طلب مساعدة إىل كتر اإللكتر

 Appleو  Twitterو  Microsoftو  Facebookو Googleمثل 

ونية لألطفال، االستمالةلمكافحة جريمة   تكثيف العمل مع اإللكتر

ي للحد من جريمة 
ون  ي المجال اإللكتر

 
القطاع الخاص المتخصص ف

ونية لألطفال ، تكثيف العمل مع منظمات المجتمع  االستمالة اإللكتر

يطانية من أجل تكثيف التوعي ي التر
ي قبل وقوع المدن 

ة كعمل وقان 

ونية جديدة للوقاية من هذه  الجريمة ذاتها، إنشاء محركات إلكتر

ي ميدان مكافحة ، الظاهرة
المراقبة الدائمة لدور المؤسسات الفاعلة ف 

ونية ضد األطفال تكثيف العمل الدوىلي مع الحكومات ، الجريمة اإللكتر

ي الجرائم ا ونوالسلطات المختصة بالدول لمتابعة مرتكنر ية ضد إللكتر
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ي ، ضخ المزيد من االستمالةاألطفال، بما فيهم جرائم 
 
بيل س األموال ف

ونية االستمالةمكافحة جرائم  ية ، اإللكتر مضاعفة عدد الموارد البشر

ونية المرتكبة ضد األطفال ي مجال مكافحة الجرائم اإللكتر
 
 ،العاملة ف

 ستمالةاال مضاعفة األرقام الهاتفية الشية للتواصل مع ضحايا 

ونية وضحايا  از اإللكتر الجنسي والماىلي ، أو التواصل مع األولياء أو  االبتر 

األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة من األطفال، وبالنهاية مساعدة الجناة 

بية.  ي هذا المجال عىل تغيت  سلوكهم من خالل إعادة التر
 ف 

، حيث  استغاللالجنسية إىل  االستمالةوقد تتطور  تمكن عند الجنسي

از من هذه الفئة تبدأ أوامر   الجنسي لهذه الشبكات لفئة األطفال االبتر 

ي يحبذونها 
مكنهم أن ، كم يبمزيد من الصور والفيديوهات وبالطريقة النر

ي عىل صفحات أو مواقع أخرى 
ون  يطلبوا من هذه الفئة التواصل اإللكتر

ي حال رفض أحدهم التواصل أو أقل رقابة
ي  االستمرار ، وف 

ج  ذات النهف 

الخطأ يهددونه بنشر خصوصياته عىل شبكات التواصل لكل الذي 

نت للوالدين.  ها عىل صفحات األنتر  يتواصل معهم أو نشر

الشبكات للصمت والخوف والشية والتكتم  هذه أصحاب وقد يستغل

ي  التمادي من خاللالذي يبديه الطفل إزاء تورطه مع هذه الشبكات 
ف 

از مسار  ي بعض الدول إىل الجنسي  االبتر 
، ويمكن أن تصل خطورة ذلك ف 

ي أماكن خارج البيت 
الضغط عىل هذه الفئة بممارسة الجنس مع الغت  ف 

ي غالب األحيان يحول 
ي عنهم، ولكن المسار الخطر ف 

مقابل التستر النهان 

اءة إىل عالم أسود عنوانه بيع الجسد مقا ابل وبالمق ل المال. بهذه التر

وقد ال يحسن األولياء  متأخرا،الت قد يكون مثل هذه الحا اكتشاف

ب الذي يزيد  وا من التوبيخ أو حنر الرص  الترصف حينها، أين قد يكتر

ي وضع 
هم ف  ل أو حنر من خالل تفكت   

الطي   بلة بهروب هؤالء من المت 

 حد لحياتهم. 
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ونية الحديثة الموجودة بصورة تطبيقات عىل وتعد بعض  األلعاب اإللكتر

نت  ي تستهدف خصوصيات األطفال  من أهماألنتر
الظواهر الرقمية النر

 
ً
طفل النفسية، أين يحتاج ال االضطراباتيهم مثل: سلبية عل ا آثار تاركة

، وهناك ببعض الدول عيادات  المدمن أحيانا إىل طبيب نفسي

ي عالج هذه 
 إدراك اإلدمان، عدمالناتجة عن  االضطراباتمتخصصة ف 

ي يرصحون بها األطفال لخطورة البيانات والمعلوم
ات الخصوصية النر

نت ط الشي    ع والتوتر ألبس االنفعالظاهرة ، للغت  عىل منصات األنتر

شر ن، نشر األفكار الهدامة المشجعة عىل التميت   العنرصي ،الحوادث

 .األفكار الدينية المتطرفة مثل تدمت  المساجد

ونية ف  إضافة إىل خطورتها عىل ظاهرة اإلدمان عىل األلعاب اإللكتر

 االضطراباتمصنفة دوليا من ضمن أمراض خصوصية األطفال، فىهي 

إىل  باإلضافة، النفسية بإقرار من منظمة الصحة العالمية وعديد الدول

نشر األفكار الهدامة كقتل الغت  وتدمت  أمالكهم، واألمر ال يتوقف عند 

  ه المرحلة خطورةبذلك، ولهذ االستمتاعهذا الحد، بل يصل إىل درجة 

ي 
ة عىل المجتمع مستقبال، ولعل القتل بالدم البارد المالحظ ف  كبت 

العديد من دول العالم، هو نتيجة من نتائج هذه األفكار، ويدرك ساسة 

ى ذلك، ولكن آلية تعاملهم مع  حمل الظاهرة بطيئة وال تهذه الدول الكتر

ي يجنيه
األلعاب  ا أصحاب هذهالجدية السياسية، نظرا لألرباح الهائلة النر

ائب من خاللهم   نت، وما تجنيه الدول من ض  وأصحاب محركات األنتر

ي هذه األلعاب قد تصل مشارف  فاالستثماراتكذلك. 
مليار دوالر  222ف 

ي السنتي   القادمتي   بعدما تخطت عتبة 
 .مليار دوالر 222ف 

عواقب صحية وخيمة عىل البرص  ومن المخاطر الملموسة كذلك: 

ي والتفك ألن عملية اإلجهاد العصبية قد تدمر  للجسد،ت  وإنهاك عصنر

ي ال تعوض
التغذية غت  الصحية، حيث ، جزء من الخاليا العصبية النر

ونية ينسون تناول وجباتهم  أغلب المدمني   عىل األلعاب اإللكتر

الغذائية، وإن تناولوها، فعىل عجل وبكميات بسيطة وبصور شيعة مثل 
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ي تسمح ل
ي آن واحد اللمجة النر

 
حول ت، هم باألكل مع ممارسة اللعبة ف

ي ليمارسه عىل  الميول إىل العنف عند الطفل من اللعبة إىل العالم الخارحر

ي الشارع والبيت والمدرس
 
د ة، وبالنهاية نجأقرانه أو األقل منه سنا ف

استغالل الهاكر لهذه األلعاب للدخول إىل الشبكات األخرى المتصلة 

ي األم
نت ف  ي تمارس بها اللعبة كالبيوت وحنر المرافق باألنتر

اكن النر

نت بها ثغرات  ونية المتصلة باألنتر األخرى، حيث أغلب األلعاب اإللكتر

ونية.   إلكتر

ة جدا عىل حياة األطفال لدرجة  وبالمقابل هناك بعض األلعاب الخطت 

دفع بعضهم إليذاء أجسادهم بدرجات مختلفة، وقد يصل ذلك إىل 

ي شارىلي  م،مري، الحوت األزرق ومن هذه األلعاب: درجة االنتحار، 
ّ
 ،تحد

  و. مون ج بوكي ولعبة ر، جنّية النا

ونية عىل األطفال من نواحي  ة لأللعاب اإللكتر وبعد عرض المخاطر الكبت 

واليات المتحدة األمريكية ال عديدة اتخذت بعض الدول حلوال، مثل

 21وبريطانيا، فأمريكا سنت قانونا خاصا بخصوصية األطفال األقل من 

نت، أين وضعت قواعدا قانونية آمرة لكل األشخاص  سنة عىل األنتر

ي هذا الفضاء مع هذه الفئة من األطفال، ملزمة إياهم بعدم 
المتعاملي   ف 

سنة لغرض تجاري  21جمع معلومات خصوصية عن األطفال األقل من 

ي من الوالدين أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة  إال بطلب اإلذن الكتانر

ونية العاملة  من األطفال، كما فرض الرقابة المستمرة عىل المواقع اإللكتر

ي هذا الحقل من طرف سلطات مختصة باإلضافة إىل حق رقابة 
ف 

 طفال. الجمهور ورقابة من لهم سلطة عىل هذه الفئة من األ 

ولكن عندما تعلق الموضوع ببعض المخاطر الفكرية وحنر الصحية عىل 

ي تعامل بها  القوية فئة األطفال لم توجد ذات اإلرادة السياسية
مع  النر

ي حدثت بأمريكا 
الجماعات اإلرهابية، وعىل الرغم من بعض األحداث النر

ها الفكري مثل ا ونية وتأثت 
ي لها عالقة باأللعاب اإللكتر

هجمات لوالنر
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ي الغالب يعزى ذلك إىل األرباح 
 
المسلحة الهمجية عىل المدارس، وف

ي يجنيها البلد من 
ي هذا الميدان وإىل االستثماراتاالقتصادية النر

 
 ف

ونية  ي األلعاب اإللكتر
 
 بعضو مختلف العقود الممضية بي   المستثمرين ف

كات مثل مايكروسوفت و   ل. غو غالشر

ت أين منع الزمن،ة معتمدة عىل عامل أما الصي   فلجأت إىل خطة إجرائي

الحجم الساعي المسموح به من ساعة  توقلص ليال،هذه األلعاب 

ي  1إىل  2222ونصف يوميا سنة 
، كما اتجهت 2222ساعات أسبوعيا ف 

اإلرادة السياسية لدولة الصي   إىل الحوار الهادف مع األشخاص الفاعلي   

ي مجال األلعاب 
ي وإىل التحاور مع المستثمرين ف 

ي المجتمع المدن 
ف 

ونية الذين خشوا الكثت  من األ  وي    اإللكتر ي البورصة، ومع التر
ج سهم ف 

ي الفكرة، كونها تستهدف األطفال، أي 
اإلعالمي تقبل المجتمع الصين 

 سنة.  27الفئة العمرية األقل من 

ي  اهتماما أما أغلب الدول العربية فلم توىلي الموضوع 
 ، من الجانب الوقان 

ي تؤذي أجساد وحياة األطفال، وحنر  انتشار ما عد الحد دون 
 األلعاب النر

ي ال تعد إال دولة اإلمارات العربية المتحدة    ثناءكاستمن الجانب العالحر

ي تعتتر اإلدمان عىل األلعاب 
أقر بصحة قرار منظمة الصحة العالمية النر

ونية مرض نفسي يدعوا إىل العالج، ومن هذا الباب نجد بهذه  اإللكتر

ي مجال العالج من اإلدمان فقط، 
الدولة مصحات صحية متخصصة ف 

المخاطر الفكرية لهذه األلعاب فلم تجد ذلك الصدى الفعال  عند  أما 

الساسة أو عند الجماعات الضاغطة بالدول العربية المؤثرة عىل اإلرادة 

السياسية بهذه الدول، وهذا عىل الرغم من التأثت  الكبت  الذي يتعرض 

 له األطفال صحيا ونفسيا وفكريا. 

، ت الفيسبوك، الواتساب،مثل  شبكات التواصل االجتماعيةأما   ويتر

واصل التفلها فوائد مثل  ويوتيوب اإلنستغرام، سناب شات ،لينكد 

حيي   ت، غت  المكلف ماديا العالمي التواصل  ،السهل والبسيطالعالمي 
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شعة الحصول عىل ، مختلف المواضيع اتجاهالمعلومات الشخصية 

ات تبادل العىل المستوى العالمي و  ربط عالقات التعاون، المعلومات ختر

، وبالمقابل لها مخاطر عىل أشار خصوصية  عىل المستوى العالمي

 األطفال مثل: 

خطورة نشر الصور الخصوصية ومكان الخرجات الميدانية يعطي  

خطورة نشر ، للمجرمي   فكرة عن الفرصة األفضل لشقة البيت

التعليقات المحددة لمكان التواجد ونطاق التواجد كذلك يعطي 

 خطورة نشر الصور أو ، ي   فكرة لتنفيذ مخططاتهم اإلجراميةللمجرم

مقاطع الفيديو المتنافية مع األخالق سيسبب لألطفال حرجا طيلة 

حياتهم، وعىل الخصوص إن تمكن الغت  من تحميل هذه الصور 

ة إىل كابوس ينغس حياة األطفال  والمقاطع، سوف تتحول هذه األخت 

ي آن متالزم، وهذا التأثت  السالنفسية المؤثرة عىل الصحة الجس
ي مية ف  لنر

ازات الجنسية، سيمتد طيلة حياتهم طورة خ، خطر اإلستماالت واالبتر 

ي تنشأ بي   األطفال 
، خطورة الرصاعات النر اإلدمان الداعية للعالج النفسي

ه مجانب للصواب فحوا اجتماعي وأوليائهم أو األوصياء عليهم بمفهوم 

فل جد الطتحيوية مرحلة الطفولة، أين  اختصارضاع األجيال، خطورة 

ة حزين أو متوتر بسبب الردود  ي أحيان كثت 
ي ال تعليقات الغت  ال وأف 

نر

ر النفسي الذي تسببه هذه التعليقات.   تدرك حجم الرص 

نهيك عن خطورة وسائل التواصل االجتماعي عىل فقد بعض األطفال 

للثقة بأنفسهم، وهذا كثت  الحصول بسبب التعليقات التنمرية عىل هذه 

الفئة عتر هذه الوسائل الرقمية، ولذلك ال بد من مراقبة األولياء 

ة عىل الصحة النفسية والجسمية  واألوصياء لهذه الظاهرة الخطت 

تذبذب الساعة الزمنية لنمو جسم الطفل، وهذا ما  خطورةلألطفال، 

ي المستوى العلمي لألطفال، ، يسبب األرق لدى هذه الفئة
خطورة تدن 

ي العالقات المقامة من خالل وسائل 
ود والتفكت  الدائم ف  ة الشر بسبب كتر

خطورة التعقد النفسي عند عرض الغت  لهذه الفئة ، التواصل االجتماعي 
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ي لم تصل بعد إىل  للمحتويات الجنسية،
وعىل الخصوص منهم الفئة النر

ي كثت  األحيان سن التميت   
 
ي تسوق ف

، خطورة اإلعالنات غت  األخالقية النر

عتر وسائل التواصل االجتماعي عىل األطفال، وقد تزيد خطورتها حي   

ي للطفل إىل ذات المواضيع غت  األخالقية، مخاطر 
يتحول الفكر البحنر

بيانات ومعطيات األطفال من خالل جمع التجسس عىل خصوصيات 

ة بواسطة مواقع التواصل االجتماعي  ا ثم معالجتها وبيعه ،هذه األخت 

كات اإلنتاجية للمواقع الرقمية لْلعالنات رباح مقابل أ الربحية وللشر

 .معينة

نت ليست فقط قادرة عىل إظهار أشار خصوصيات  كما أن ثورة األنتر

، من خالل تواط  األولياء واألوصياء األطفال، بل حقيقة فعلت ذلك

هم ألشارها عتر الصور ومختلف  والمتكفلي   بهذه الفئة من خالل نشر

نت من جهة، ومن  الفيديوهات اإلعالنية عتر العديد من منابر األنتر

ي بعض األحيان عندما يدر عليهم الموقع 
خالل تشجيعهم كذلك ف 

ي أرباحا مالية. وأكتر من ذلك
ون  ه مصبع ،اإللكتر درا ض العائالت تعتتر

ف خصوصيات أطفالهم، ودون  فهم وشر زاق ولو عىل حساب شر لالستر

أن يدرك األطفال أن أشار الخصوصية عندما تخرج من المحيط العائىلي 

ي محيط أخطار عدة
، مثل خطر التنمر إىل العالمية يصبحون ف 

، الذي يحدث بسبب وسائل التواصل االجتماعي  ي
ون   لكوكذاإللكتر

ي تمارس جماعيا عن بعد بببس
ونية النر  .ظاهرة األلعاب القتالية اإللكتر

نت أنه حق  ي يتمت   بها حق النسيان عتر األنتر
ومن أهم الخصائص النر

ي الزمن لألشخاص الطبيعية والمعنوية عىل السواء، 
معاض مستمر ف 

، أين التحكم فيه بعد استصدار أي قرار أو حكم  مضبوط بفضاء رقمي

ي متعل
ونية فنية مرئية، كما يعد حقا مرنا، بي   الحقوق قضان 

ق بأمور إلكتر

عام، كحق من حقوق المجتمع أو الجمهور،  والحقاللصيقة بالشخصية 

ي تحقيقه، أي إزالة 
وقد تتعدد فيه األشخاص أحيانا عند التفكت  ف 

 : ي
ي تتمثل أساسا ف 

 المعطيات والمعلومات الرقمية، والنر
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ر من نشر معطياته ومعلوماته الرقمية، والذي له حق طلب 2 (المترص 

إزالتها، أي حق النسيان، علما أن هذا األخت  قد يكون طبيعيا أو معنويا، 

(الشخص الضار الذي نشر معلومات الغت  2وقد يكون من فئة األطفال. 

ر به،  (الشخص الضار الذي نشر معلومات الغت  دون 1بقصد إيقاع الرص 

ر به، قصد  نت المسؤولة فنيا عىل 0إيقاع الرص  (مختلف محركات األنتر

تجميع المعطيات الرقمية من مختلف األجهزة المتواصلة معها، مثل 

، وهي أشخاص معنوية دولية خاصة ال سلطة للدول googleمحرك 

يعات الدولية أو  عليها، وعليه تصبح هذه العالقة بناءا عىل وجود التشر

يعات الوطنية ي يوافق عليها هؤالء األشخاص أو األحكام  التشر
النر

 ، ة لدواعي حرية النشر ي أحيان كثت 
ي ال تنفذ ف 

والقرارات القضائية والنر

، حق لتتبع المجرمي   المحميي   من  حرية اإلعالم ، حق للتقدم العلمي

قي   2طرف دولهم وحق للتاري    خ كذلك، 
في   المختر

( المجرمي   المحتر

ونية لأل  ين للمعطيات الموجودة بها للحسابات اإللكتر شخاص، والناشر

نت .   عىل األنتر

ابطهما،  كما أنه حق متعلق بالصحة النفسية وحنر الجسدية أحيانا لتر

حيث يمكن أن تقود عملية إزالة المعطيات والمعلومات الخصوصية 

ر من النشر الرقمي  االرتياحالرقمية إىل  النفسي وحنر الجسدي للمترص 

ة، وعل ي صورة لهذه األخت 
يه يمكن للمدعي أن يرفع دعواه القضائية ف 

ي حماية صحته 
أخرى من صور الحقوق المالزمة للشخصية كالحق ف 

 الجسدية والنفسية، وحق صيانة الكرامة. 

ي النسيان هو من الحقوق المالزمة للشخصية، فهو حق  
 
إن الحق ف

ي 
 
، سواء تعلق الموضوع بالمعلومات والمعطيات الخاصة به ف خصوىصي

، مادام هذه  ي
اىص  ، أو تعلق الموضوع بالعالم الرقمي االفتر العالم الواقغي

الطبيعة متعلقة بمعلومات عن الحياة الخاصة للشخص، أي هي من 

، سواء لعدم صحتها أو  ي يأنر أن يطلع عليها الغت 
أشار خصوصياته النر

ي النسي نمحيطه. ولكصونا لكرامته وكرامة 
ان هناك من يعتتر أن الحق ف 

ي االطالع عىل ما أ
وسع من حق الخصوصية، أين يشمل حق اإلنسانية ف 
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ي معالجة الكثت  من 
 
قد يعد من التاري    خ أو من العلم الذي يساهم ف

المشاكل الحياتية، وعليه هذا الحق حسب البعض يتعدى ويتخط 

ية أو الحق العام.   حدود الخصوصية ليصل مشارف حق البشر

ي  الحق لصاحبهوهذا ما يعطي 
 
 رفع جملة من الدعاوى القضائية ضد ف

نت خدماتية  كات أو مواقع أو صفحات أنتر ضد األشخاص أصحاب شر

بذات الدولة أو خارجها، أو رفعها ضد األشخاص المعنوية العاملة بحقل 

كات الرقمية  اإلعالم الرقمي أو ضد محركات البحث ومختلف الشر

 إلخمايكروسوفت...  فايسبوك،أمازون،  آبل، غوغل،العالمية مثل 

ي بعض الدول أو أغلبها لعدم 
ولكن يمكن أن ترفض أغلب هذه الدعاوى ف 

ي 
التأسيس الموضوعي بدعوى عدم وجود النصوص القانونية الرصيحة ف 

ا ما يرفعون ذات مواضيع  هذ المجال، ولذلك المحامون المتمرسون كثت 

، بل  باالستناد الدعاوى ولكن ليس  ي  تناد باالسإىل حق النسيان الرقمي
لبافر

حقوق الخصوصية مثل حق العيش بكرامة، حق االحتفاظ بأشار 

 الخصوصية. 

كات  ولكن بالمقابل نجد دوال تمكنت من الضغط عىل مختلف شر

نت لحماية الخصوصية الرقمية لبعض األشخاص القاطني   به مثل  األنتر

سنة فيما  21ألطفال األقل من القانون األمريكي لحماية خصوصية ا

وط بإشعار الموافقة المكتوبة والرصيحة  يخص الترصف الرقمي المشر

لألولياء أو األوصياء أو المتكفلي   بهذه الفئة من األطفال، وكذلك نجد 

يطانيي   األقل  ي حم الخصوصية الرقمية لألطفال التر
يطان  ي    ع التر التشر

ي هو الوحيد الذي تمكن سنة، وبالنهاية نجد أن التكتل ا 20من  ألورونر

 باالتحاد من حماية الخصوصية الرقمية لكل األشخاص المقيمي   

 . ي  األورونر

ي   
ان ف  ي وكذلك محكمة العدل األوربية متمت   لمان األورونر كما كان التر

، أين بإمكان األشخاص القائمي   بدول اإلتحاد  فرض حق النسيان الرقمي

ي أن يرفعون دعاوى قضائية ض ة مثلاألورونر كات الرقمية الكبت   د الشر

غوغل وآبل ...إلخ مطالبي   إياهم بمسح وإزالة كل المعلومات 
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ت بنفسيتهم أو كرامتهم،  ي أض 
والمعطيات الرقمية الخاصة بهم والنر

وهذه الدعاوى يمكن أن ترفع كذلك بصورة جماعية عن طريق تفويض 

 ألي منظمة أوروبية من المنظمات التطوعية. 

ي مختلف أما حق النس
 
ي الدستور الجزائري وال ف

 
يان فلم يرد ذكره ف

ي نص عليها 
يعات، عىل عكس حق الخصوصية النر وسن  ،الدستور التشر

ع لها  ي  قواعدا بقواني   المشر
يعا لسلطة ضبطية ف   مختلفة، كما أفرد تشر

سلطة الجزائرية لحماية قانون الميدان حماية البيانات الخاصة، إنه 

. حيث تعد هذه 2227الصادر سنة  لشخصيةالمعطيات والبيانات ا

ة  سلطة إدارية عامة مركزية مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية األخت 

ي ميدان حماية 
المعطيات والبيانات تقدم خدمات عامة للجمهور ف 

ي إطار ا الشخصية
ي ف 

سايرة وم الميدانهذا لمقاييس الدولية الفنية ف 

يعات الدولية لحماية حقوق اإلنسل يعات انلتشر حماية الدولية ل والتشر

ع الجزائري من خالل القانون رقم  ، وقد حقوق الخصوصية أمهل المشر

ي مجال معالجة  27-28
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 

خاص األش المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة واحدة للفئات التالية: 

ي مجال معالجة والطبيعية الخاصة  و المعنوية العامة 
العاملة ف 

ة لكل مهامها وأعمالها  المعطيات الخصوصية من أجل تكييف هذه األخت 

ي مجال معالجة المعطيات الخصوصية لمسايرة أحكام القانون رقم 
 
ف

ي مجال معالجة  27-28
 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف

 الخصوصية. المعطيات 

همة مالخصوصية، معطيات للوالالحقة  مهمة الرقابة السابقةوتكمن 

ي االحتجاجات
المتعلقة بالخصوصية، مع  الشكاوىو  الطعون ،تلفر

، باإلضافة إىل  ي
ي تحتمل الوصف الجزان 

إخطار النيابة بكل الوقائع النر

ي لحماية المعطيات الخصوصية وتقديم 
مسك السجل الوطن 

حات المحسنة والمبسطة لقانون معالجة المعطيات  المقتر

 الخصوصية. 
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ع الجزائري لقد  القانون رقم  من القانون 7بموجب المادة حم المشر

ي ا 27-28
 
 2227يونيو سنة  22الموافق  2012رمضان عام  22لمؤرخ ف

ي مجال معالجة المعطيات ذات 
 
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف

ي لجمع الطابع الشخصي 
خصوصية األطفال، وذلك بالمنع النهان 

: إما  ومعالجة معطيات األطفال ي حالتي  
المتعلقة بخصوصيتهم إال ف 

ي 
خيص من القاىص  عي للطفل أو بتر

الموافقة القبلية للممثل الشر

المختص، والذي بإمكانه األمر بهذه المعالجة للمصلحة الفضىل للطفل، 

ي المختص السلطة 
عي رأي مغاير، وللقاىص 

حنر وإن كانت للمثل الشر

ي مصلحة الطفل، بما 
خي التقديرية لما يصب ف   ص. يمكنه من سحب التر

ي مجال الخصوصية الرقمية بصفة عامة ال 
ولكن الجرائم المرتكبة ف 

ي فال  يمكن متابعة مرتكبيها إال إن كانوا من جنسية جزائرية، أما األجننر

اب  ي مجال الخصوصية الرقمية داخل التر
يتابع إال إن ارتكب جريمة ف 

، والعالم الرقمي ال يؤمن بالحدود الجغ ي
رافية وال تمنعه هذه الوطن 

ي    ع  ي تمكن من سن تشر ة من ارتكاب جرائمه، ولذلك اإلتحاد األورونر األخت 

نت مثل  كات العمالقة لألنتر /  Googleالخصوصية وفرضه عىل الشر

Apple / Facebook / Amazon  /Microsoft وأهم ما تمكن من ،

ة ملز  مسح مة بفرضه من القواعد القانونية حق النسيان، أين هذه األخت 

ونية المؤثرة عىل خصوصية األشخاص المقيمي    وإزالة الروابط اإللكتر

ي حسب طلباتهم الفردية أو الجماعية من  داخل دول اإلتحاد األورونر

ي غت  الربحية. 
 خالل تفويض منظمة من منظمات المجتمع المدن 

ي ف
ي مجال الخصوصية الرقمية عىل المستوى القضان 

السيادة القانونية ف 

اب الجزائري وخارجه كذلك، تطال   ال  ولكنالمجرم الجزائري داخل التر

ي إال إن كان مقيما  ة وكذلك األمر بالنسب بالجزائر،تطال المجرم األجننر

للشخص المعنوي، وعىل محور موازي كذلك ال تطال العقوبات اإلدارية 

شبه القضائية للسلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية 

، وبمفهوم المخالفة ال يمكن للسلطات القضائية إال ذات األشخاص
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نت واألكتر تع ى العاملة باألنتر كات الكتر امال مع متابعة الشر

مثل  واالستخدامالخصوصيات الرقمية من حيث الجمع والمعالجة 

كات  ، Google /  Apple / Facebook / Amazon  /Microsoftشر

وعليه ال يمكن كذلك المطالبة بإزالة الروابط الرقمية المنتهكة 

لخصوصية األشخاص وعىل الخصوص منهم األطفال بمختلف فئاتهم 

لسلطة الجزائرية لحماية وجود أي عالقة بي   االعمري ، بما يثبت عدم 

وحق النسيان لألطفال، عىل عكس  المعطيات والبيانات الشخصية

ي تمكنت من تثبيت هذا الحق بالنسبة 
يعات المقارنة النر بعض التشر

ي ، القانون  لبعض الفئات العمرية من األطفال مثل قانون اإلتحاد األورونر

 . ي
يطان   األمريكي والقانون التر

ي ضمان حقوق الخصوصية لألشخاص 
ي العالم ف 

ي    ع المتفرد ف  ولكن التشر

ي النسيان هو 
انات الالئحة العامة لحماية البيقانون باإلضافة إىل حقهم ف 

، و  ،الشخصية ي لمان األورونر الذي أصبح نافذا بداية من الصادر عن التر

كا، والذي  22/22/2227تاري    خ   تغت  الكثت  من الموازين الرقمية للشر

ي 
نت المخترصة ف   / Google/ Apple  (GAFAM)العمالقة لألنتر

Facebook / Amazon/ Microsoft  

ي طالت الكثت  من المواقع هذا القانون صدر 
ة النر بعد الفضائح الكبت 

ي التالعب بالبيانات والمعطيات الخاصة بمستخدميها  
 
الخدماتية ف

 وعىل الخصوص مواقع التواصل االجتماعية تجارية،كبيعها ألغراض 

بل  ،العالمهذا القانون ال يخص كل دول ولكن العمالقة مثل فايسبوك، 

ي فقط  .هو مقترص عىل دول اإلتحاد األورونر

هي  GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية ضوابط قانون إن 

نت ، مثل أهم  ااإليجابيات بالنسبة للمستخدمي   لألنتر الشكىلي  مااللتر 

ي بياناته ومعطياته من 
والموضوعي الرصي    ح للمستخدم بقبول الترصف ف 

ي يتعامل معها ، 
نت النر كة األنتر كات األنتر  احتكار عدم طرف شر نت شر

، إذ هو حق  لالستخدام الحرصي لبيانات ومعطيات المستخدمي  



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

29

0 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

نت للمستخدمي   ألي حالة  كات األنتر للمستخدم، إلزامية إبالغ شر

اقاخ كات  تر ي هذه الحالة، منع شر
 
مع مد يد المساعدة للمستخدم ف

نت من معالجة   20بيانات ومعطيات األطفال األقل من  واستخداماألنتر

ي النسيان، أين يمكن 
 
سنة دون موافقة ضيحة لألولياء، الحق ف

ونية  ي طلب مسح الروابط اإللكتر  من دول اإلتحاد األورونر
للمستخدمي  

ي من خاللها ي
ي النر

ي ال أو لم يعد يرغب ف 
صل الغت  إىل خصوصياته النر

ي حياته النفسية 
ي أثرت سلبا ف 

، أو النر جسمية. والتقاسمها مع الغت 

 الالئحة العامة لحماية البياناتللدعاوى الفردية سمح قانون  ةباإلضافو 

للمنظمات غت  الحكومية غت  الربحية بحق رفع  GDPR الشخصية

نت سكوت  اعتبار عدم ية. و دعاوى المستخدمي   الجماع كات األنتر شر

ي بياناته 
المستخدم بمثابة الرىص  والقبول للترصف بحرية مطلقة ف 

كة لغرامة  ومعطياته الرقمية، وأي تفست  عىل هذا المنوال يعرض الشر

  مليون يورو.  22 دمالية، قد تصل لحدو 

نت فخشت الكثت  من األرباح المجنية م كات األنتر  نأما بالنسبة لشر

المعطيات الشخصية بحرية مطلقة مثل بيعها  استخداماإلعالنات ومن 

، ي  للغت 
أما اإليجابية األكتر قيمة هي القيمة اإلنسانية المتمثلة ف 

ي تحقيق حق الخصوصية وحق النسيان وهما من أعظم 
المساهمة ف 

 الحقوق المحققة لكرامة اإلنسان المختلف عن اآللة. 

ي  ي هذا خاص بدول اإلتحاد األورونر
وعىل الرغم من كون القانون الحمان 

ها من دول  ال أن بعض الباحثي   يري أن الفائدة ستعم  إ العالم،دون غت 

ة من خالل تحول فلسفة التفكت   كل دول العالم ولو بطرق غت  مباشر

نت.  كات األنتر  الرقمي ألصحاب شر

 حي   تفعيله من خالل الضغط لحق النسيان منافع جمةولكن بالنهاية 

نت مثل آبل، غوغل، مايكروسوفت،  ي مجال األنتر
ى ف  كات الكتر عىل الشر

ي إزالة 
أمازون وفايسبوك ...إلخ، لتقوم هذه األخت  بمنطق متعاون ف 

ي يريد أصحابها مسحها كلية من الفضاء 
البيانات والمعطيات الرقمية النر

إىل حياة عامة، لتحققت الرقمي الذي حول الحياة الخاصة لألشخاص 
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: إعادة ضبط الحدود  ي
 
ي يمكن حرصها ف

العديد من اإليجابيات، والنر

الفاصلة بي   الحياة الخاصة والحياة العامة لألشخاص، معالجة الكثت  

من األمراض النفسية المتصلة أحيانا مع الصحة الجسمية، ترميم 

ي 
، مقومات الشخصية، جتر خواطر األشخاص بنسيان آالم الماىص 

التوسع الرقمي للخصوصية، إعادة ضبط الفضاء  استمراريةتوقيف 

حق من حقوق الخصوصية، وضع حد للكثت   استعادةالرقمي الخاص، 

 من الجرائم الرقمية. 

ي النسيان كقاعدة مطلقة، ولكنه حق 
ي الحقيقة ال يمكن تطبيق الحق ف 

ف 

ي إطار قاعدة عامة تقبل 
الرصاع  ك، لوجود ذلاالستثناء يقبل التطبيق ف 

الدائم بي   الحرية والخصوصية، كحرية اإلعالم وحرية الرأي، وعليه 

نذكر بعض السلبيات المتعلقة بتطبيق حق النسيان مثل حق التاري    خ 

المتصل باألجيال الماضية والمتواصل مع األجيال الالحقة، حق اإلعالم 

والصحافة بنقل األحداث والوقائع، حق الجمهور بمعرفة بعض 

ي متابعةق، حق القضاء الحقائ
ي آثارهم، حق  ف 

بوللالمجرمي   وتقف   ْلنتر

 دولهم. لتتبع المجرمي   الفارين من 
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 3111اتفاقية حقوق الطفل لعام  لحقالم

 8131اتفاقية حقوق الطفل لعام 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

ي  00/22
ين  22المؤرخ ف  /نوفمتر تشر ي

  2272الثان 

 02وفقا للمادة  ،2222أيلول/سبتمتر  2تاري    خ بدء النفاذ: 

 مقدمة

ي 
/ نوفمتر  22ف  ي

ين الثان  م، احتفلت الجمعية العامة بالذكرى السنوية 2272تشر

، وسع المجتمع الدوىلي نطاق 
ً
ي ذلك اليوم أيضا

الثالثي   إلعالن حقوق اإلنسان. وف 

ي المجتمع، وهي األطفال،  حماية حقوق اإلنسان ليشمل إحدى
 ف 
ً
أشد الفئات ضعفا

إذ اعتمد اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، وتشكل هذه االتفاقية أول صك 

ي دوىلي يرسي الضمانات لمجموعة حقوق اإلنسان الخاصة بالطفل
 .قانون 

. ولم تقبل الدولة مسؤولية 
ً
وإن وضع حقوق مستقلة للطفل هو تطور حديث نسبيا

فل من سلطة األبوين، أو االستغالل االقتصادي، أو اإلهمال االجتماعي إال حماية الط

ي مرحلة ما قبل تأسيس األمم 
. وف  ي القرن التاسع عشر

بعد ظهور حركات اإلصالح ف 

ي سياق التدابت  الواجب اتخاذها 
 ف 
ً
المتحدة، كانت حقوق الطفل ُينظر إليها أساسا

ي هذا ضد الرق، وتشغيل األطفال، واالتجار بالق
ي الدعارة. وف 

اضين واستغاللهم ف 

ي عام 
 .م إعالن جنيف لحقوق الطفل2220الصدد، اعتمدت عصبة األمم ف 

وقد أضىح هذا اإلعالن منذ ذلك الحي   منارة للعمل عىل الصعيدين الخاص والعام 

لصالح الطفل، وإذ يؤكد اإلعالن، الذي يؤكد أن "اإلنسانية مطالبة بمنح الطفل خت  

ي لحقوق الطفل ال تزال ثابتة كما كانت منذ ثالثي   ما لديه
ا"، فإن سالمته كإطار أخالفر

 
ً
 .عاما

ورة إضفاء قوة  ية للسنة الدولية للطفل ض  وقد تجلت خالل األعمال التحضت 

ي عام 
عت لجنة األمم المتحدة 2282القانون التعاهدي عىل حقوق الطفل. وف  م، شر

ي صياغة اتفاق
ي هذا الصدد بناء عىل مبادرة من بولنلحقوق اإلنسان بالعمل ف 

 .داية ف 

ة من عام  ي الفتر
م عناية 2272م إىل عام 2282وقد أولت لجنة حقوق اإلنسان ف 

ي أوائل عام 
ي لالتفاقية ف 

ايدة لصوغ االتفاقية. وعندا قدمت اللجنة النص النهان  متر 
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 باإلجماع بموجب القرار 2272
ً
كانت   ،00/22م واعتمدته الجمعية العامة الحقا

. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل إىل أبعد مما 
ً
 هائال

ً
االتفاقية قد اكتسبت بالفعل زخما

 عن أعمالها 
ً
ي تقبل االتفاقية مسؤولة قانونيا

ذهب إليه اإلعالن، إذ تجعل الدول النر

 .حيال األطفال

عة حقوق" للطفل، تجعل 20وهذه االتفاقية المؤلفة من ) ي تمثل "شر
( مادة النر

 .طفل الفضىل منارتها الهاديةمصالح ال

ي تصدق عليها 
 يتسم باإليجابية والتطلعية، فتهيب بالدول النر

ً
وتتخذ االتفاقية نهجا

ي الحياة 
ي تتيح للطفل المشاركة عىل نحو فعال ومبدع ف 

أن تهن   الظروف النر

ي بلدانها
 .االجتماعية والسياسية ف 

ي االتفاقية، بأنه كل إنسان لم يت
ف الطفل ف  ة، مالوُيعرَّ م تحدد جاوز سنه الثامنة عشر

 أصغر للرشد
ً
 .القواني   الوطنية سنا

وإذ تغطي االتفاقية كامل نطاق حقوق اإلنسان، المدنية منها والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، فإنها تقر بأن التمتع بحق من الحقوق ال يمكن أن ينفصل 

ي تنعن التمتع بالحقوق األخرى. وهي تبي   أ
ي يحتاج إليها الطفل ف 

مية ن الحرية النر

ي جملة أمور، وجود بيئة صحية وسالمة، 
قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم ف 

 .وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدن  لمستويات الغذاء والكساء والمأوى

 
ً
ي أن يكون طرفا

، إذ تنص عىل حق الطفل ف 
ً
 جديدا

ً
ي ف وترتاد االتفاقية ميدانا

 ف 
ً
اعال

ي االعتبار لدى اتخاذ 
ي أن تؤخذ تلك اآلراء ف 

ي اإلعراب عن آرائه، وف 
عملية نموه، وف 

 .القرارات المتصلة بحياته

ي يتسم بعضها بالحساسية، تتجاوز االتفاقية 
ي عدد من المجاالت األخرى، النر

وف 

االتفاقية  مبكثت  المعايت  والممارسات القانونية القائمة. وهذه المجاالت تشمل أحكا

ي اسم
ي الحياة والبقاء والنمو، والحق منذ الوالدة ف 

ي تتعلق بالحق ف 
ي اكتساب و  النر

ف 

، وكذلك  ، وحقوق األطفال المعوقي   والالجئي   ي
جنسية، والحقوق المتعلقة بالتبن 

ي مشاكل مع القانون
 .المتورطي   ف 

فال من كافة ا األطوتوسع االتفاقية نطاق التغطية القانونية لحقوق اإلنسان بحمايته

 ، أشكال االستغالل، وبمعالجتها لمسألة أطفال فئات األقليات والسكان األصليي  

ي إساءة استعمال المخدرات وا
 .إلهمال وبمعالجتها لمشكلنر
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ي رعاية األطفال وحمايتهم، 
ف االتفاقية بالدور األساسي لألشة والوالدين ف  وتعتر

ي مساعدتهم عىل القيام
 .بهذه المهام وبواجب الدولة ف 

ي منظور عالمي مستكمل واحد من حقوق الطفل المنصوص 
، فإنها تجمع ف 

ً
ا وأخت 

ي العديد من المعاهدات واإلعالنات الدولية الصادرة خالل السنوات األربعي   
عليها ف 

الماضية، وعدم التميت   مبدأ هام من مبادئ االتفاقية، فىهي تنص عىل تمتع الطفل 

من أي نوع وبرصف النظر عن عنرص الطفل، أو والديه، أو  بجميع حقوقه دون تميت   

 ، ي عليه، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي
الوىصي القانون 

، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم،  ، أو االجتماعي ي
، أو االثن  ه، أو أصلهم القومي أو غت 

 .أو أي وضع آخر

  

 :أبرز أحكام االتفاقية

ي الحياة، وتكفل الدول إىل أقص حد ممكن بقاء الطفل ل •
كل طفل حق أصيل ف 

 .ونموه

ي اكتساب جنسية •
ي اسم والحق ف 

 .يكون للطفل الحق منذ والدته ف 

ي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها المحاكم أو مؤسسات الرعاية  •
ي اإلجراءات النر

ف 

وىل ول لمصالح الطفل الفضىل. وتاالجتماعية أو السلطات اإلدارية، يوىل االعتبار األ

 .آراء الطفل االعتبار الواجب

تكفل الدول تمتع كل طفل بحقوقه الكاملة دون أي نوع من أنواع التميت   أو  •

 .التفضيل

ح لصالال يفصل الطفل عن والديه، إال عندما تقرر السلطات المختصة ذلك  •

 .رفاهه

 .أقاليمها أو مغادرتهاتسهل الدول جمع شمل األشة بالسماح بدخول  •

تقع عىل عاتق الوالدين المسؤولية األوىل عن تربية الطفل، ولكن عىل الدول أن  •

 .تقدم لهما المساعدة المالئمة، وأن تكفل تطوير مؤسسات رعاية األطفال

يجب عىل الدول أن تحمي الطفل من اإلساءة البدنية أو العقلية ومن اإلهمال، بما  •

ي ذلك اإليذاء أ
 .و االستغالل الجنسيي   ف 

ي  •
م عملية التبن 

ه
نظ
ُ
توفر الدول للطفل المحروم من الوالدين رعاية بديلة مناسبة. وت

، وُيسغ إىل إبرام اتفاقات دولية لتوفت  الضمانات، والتأكد من السالمة 
ً
 دقيقا

ً
تنظيما
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ام الوالدين المتبنيي   نقل الطفل من بلد والدته  
ي حال اعتر

 .القانونية ف 

ي التمتع بأشكال خاصة من المعاملة والتعليم والرعاية •
 .للطفل المعوق الحق ف 

ي التمتع بأعىل مستوى صىحي مستطاع، وتكفل الدول توافر الرعاية  •
للطفل الحق ف 

كت   عىل التدابت  الوقائية والتعليم الصىحي وخفض 
الصحية لجميع األطفال، مع التر

 .وفيات الرضع

ي  •
م كرام يكون التعليم االبتدان  ي لالنضباط المدرسي أن يحتر

، وينبغ 
ً
 وإلزاميا

ً
ة مجانيا

 بروح التفاهم والسلم والتسامح
ً
ي للتعليم أن يعد الطفل للحياة متحليا

 .الطفل. وينبغ 

ُيوفر للطفل وقت للراحة واللعب وفرص متساوية لممارسة األنشطة الثقافية  •

 .والفنية

ي  تتوىل الدول حماية الطفل من االستغالل •
االقتصادي ومن أداء األعمال النر

 .تتعارض مع تعليمه أو تكون ضارة بصحته أو رفاهه

اك  • وع للمخدرات ومن االشتر تتوىل الدول حماية األطفال من االستعمال غت  المشر

ي إنتاجها أو االتجار بها
 .ف 

 .تبذل الدول كل جهد لمنع اختطاف األطفال واالتجار بهم •

رتكب قبل ال تفرض عقوبة اإلعد •
ُ
ي ت
ي حالة الجرائم النر

ام أو السجن مدى الحياة ف 

ة  .سن الثامنة عشر

، ويجب أال ُيعذب أو ُيعرض  • يفصل الطفل الموضوع قيد االحتجاز عن البالغي  

 .للمعاملة القاسية أو المهينة

ي  •
 من أي نوع ف 

ً
اكا ة اشتر ك أي طفل لم يبلغ سن الخامسة عشر ي أن يشتر

ال ينبغ 

اع المسلحالحرب، وتوىل  . حماية خاصة لألطفال المعرضي   للت  

•  
ً
 حرا

ً
ي أن يتمتع تمتعا

للطفل المنتمي إىل فئات األقليات أو السكان األصليي   الحق ف 

 .بثقافته وديانته ولغته

ي للطفل الذي تعرض إلساءة المعاملة أو اإلهمال أو االحتجاز، أن يلفر  •
ينبغ 

 .المالئم بهدف إبرائه وتأهيلهالمعاملة المالئمة أو التدريب 

ي انتهاك قانون العقوبات عىل نحو يعزز إحساسه بكرامته  •
يعامل الطفل المتورط ف 

ي المجتمع
 .وقدره ويستهدف إعادة دمجه ف 
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ي االتفاقية معروفة عىل نطاق  •
ي للدول أن تجعل الحقوق المنصوص عليها ف 

ينبغ 

 .واسع لدى البالغي   واألطفال عىل السواء

ي أما 
ي تحميها االتفاقية إىل حقيقة واقعة بالنسبة لكل طفل ف 

تحويل الحقوق النر

العالم فيستلزم بذل جهود متضافرة من جانب الجميع، أي من جانب الحكومات، 

 .والمنظمات الدولية، والمنظمات غت  الحكومية، والجماعات الخاصة واألفراد

ي هذا الصدد، هي أن أهم مصدر للدعم
هم األفراد من خالل إدراكهم  وخالصة األمر ف 

امها  .لحقوق الطفل وإضارهم عىل احتر

اء  ة ختر وتنص االتفاقية عىل إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل مؤلفة من عشر

 يشمل جميع األطراف المعنية بتعزيز حقوق الطفل. وتقدم 
ً
 مستديما

ً
لتؤسس حوارا

صعوبات التفاقية وبشأن الالدول األطراف تقارير إىل اللجنة بشأن كيفية تنفيذها ل

 معلومات من المصادر األخرى 
ً
ي هذا الصدد. وتتلفر اللجنة أيضا

ي تواجهها ف 
النر

 لتبادل اآلراء تتوىل فيه منظمات عديدة 
ً
 دوليا

ً
المتاحة لها، وتكون اجتماعاتها محفال

 :مساعدة اللجنة فيما يىلي 

ي العالم •
 .تحديد األخطار المحدقة برفاه األطفال ف 

 .حث عن إجابات عملية لمشاكل محددةالب •

ية والمالية الالزمة لحل هذه المشاكل •  .تعبئة الموارد البشر

 .رفع مستوى الوعي واالهتمام لدى الجمهور بحماية حقوق الطفل وتعزيزها •

 .ويكون بمقدور اللجنة التكليف بإجراء دراسات خاصة بشأن حقوق الطفل

ي جعل االتفاقي
ي تعريف األطولألطفال دور كبت  ف 

فال ة تصبح حقيقة واقعة. وال يكف 

ي 
، بل ينبغ  وي    ج أفكارها بي   أقرانهم وبي   البالغي  

باالتفاقية وقيامهم هم أنفسهم بتر

ي تنفيذ االتفاقية
 أن يساعدوا اللجنة المعنية بحقوق الطفل ف 

ً
 .أيضا

فيما  د وهذا المنشور يهدف إىل تعريف الطالب والبالغي   باتفاقية حقوق الطفل. وير 

 .يىلي نص االتفاقية

 :الديباجة

ي ميثاق األمم 
 للمبادئ المعلنة ف 

ً
ي هذه االتفاقية، إذ ترى أنه وفقا

إن الدول األطراف ف 

ية،  اف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء األشة البشر المتحدة، يشكل االعتر
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ي 
 .لعالما وبحقوقهم المتساوية وغت  القابلة للترصف أساس الحرية والعدالة والسلم ف 

ي الميثاق إيمانها 
ي اعتبارها أن شعوب األمم المتحدة قد أكدت من جديد ف 

وإذ تضع ف 

ي 
بالحقوق األساسية لْلنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم عىل أن تدفع بالرفر

ي جو من الحرية
 وترفع مستوى الحياة ف 

ً
 .االجتماعي قدما

ي اإل 
ي وإذ تدرك أن األمم المتحدة قد أعلنت ف 

عالن العالمي لحقوق اإلنسان وف 

العهدين الدوليي   الخاصي   بحقوق اإلنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع 

ي تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التميت   كالتميت   
الحقوق والحريات الواردة ف 

، أو األصل  بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي

وة، أو المولد، أو أي وضع آخر، واتفقت عىل ذلك ، أو التر  .القومي واالجتماعي

ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن 
وإذ تشت  إىل أن األمم المتحدة قد أعلنت ف 

 منها بأن األشة الوحدة األساسية 
ً
ي رعاية ومساعدة خاصة، واقتناعا

للطفولة الحق ف 

ي أللمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو و 
ن رفاهية جميع أفرادها وبخاصة األطفال، ينبغ 

 الحماية والمساعدة الالزمتي   لتتمكن من االضطالع الكامل بمسؤولياتها داخل 
ه
توىل

 .المجتمع

ي 
ي أن ينشأ ف 

، ينبغ 
ً
 ومتناسقا

ً
 كامال

ً
عرع شخصيته ترعرعا وإذ تقر بأن الطفل، كي تتر

ي جو من السعادة والمحبة والتفاهم
 .بيئة عائلية ف 

ي المجتمع وتربيته 
 ليحيا حياة فردية ف 

ً
 كامال

ً
ي إعداد الطفل إعدادا

وإذ ترى أنه ينبغ 

 بروح السلم والكرامة 
ً
ي ميثاق األمم المتحدة، وخصوصا

بروح المثل العليا المعلنة ف 

 .والتسامح والحرية والمساواة واإلخاء

ي إعالن 
ي اعتبارها أن الحاجة إىل توفت  رعاية خاصة للطفل قد ذكرت ف 

وإذ تضع ف 

ي إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته 2220جنيف لحقوق الطفل لعام 
م، وف 

ي 
/نوفمتر  22الجمعية العامة ف  ي

ين الثان  ي اإلعالن العالمي 2222تشر
ف به ف  م والمعتر

ي العهد الدوىلي الخاص بال
حقوق المدنية والسياسية )وال سيما لحقوق اإلنسان، وف 

ي المادتي   
ي العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 20و 21ف 

(، وف 

ي المادة 
ي النظم األساسية والصكوك ذات الصلة 22والثقافية )وال سيما ف 

(، وف 

ي اعتبارها 
للوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخت  الطفل، وإذ تضع ف 

، يحتاج إىل إجراءات وقاية ورعاية  ي والعقىلي
"أن الطفل بسبب عدم نضجه البدن 
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ي 
ي ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها"، وذلك كما جاء ف 

خاصة، بما ف 

 .إعالن حقوق الطفل

وإذ تشت  إىل أحكام اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية 

ي األطفال 
ي عىل الصعيدين الوطن 

ورعايتهم، مع االهتمام الخاص بالحضانة والتبن 

، وإىل قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  والدوىلي

(، وإىل اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال أثناء الطوارئ والمنازعات  )قواعد بكي  

 .المسلحة

ي جميع ب
ي ظروف صعبة للغاية، وإذ تسلم بأن ثمة، ف 

 يعيشون ف 
ً
لدان العالم، أطفاال

 .وبأن هؤالء يحتاجون إىل مراعاة خاصة

ي االعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل 
وإذ تأخذ ف 

، وإذ تدرك أهمية التعاون الدوىلي لتحسي   ظروف معيشة 
ً
 متناسقا

ً
وترعرعه ترعرعا

ي كل بلد، وال 
ي البلدان الناميةاألطفال ف 

 . سيما ف 

 :قد اتفقت عىل ما يىلي 

 الجزء األول

 (8المادة )

ة، ما لم يبلغ  ي الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر
ألغراض هذه االتفاقية، يعن 

 .سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

 (2المادة )

ي هذه االتفاقية، .2
م الدول األطراف الحقوق الموضحة ف  ا لكل وتضمنه تحتر

، بغض النظر عن عنرص  طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التميت  

ي عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو 
الطفل أو والديه أو الوىصي القانون 

، أو ثروتهم،  ي أو االجتماعي
دينهم أو رأيهم السياسي أو أصلهم القومي أو االثن 

 .أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

تتخذ الدول األطراف جميع التدابت  المناسبة لتكفل للطفل الحماية من  . .2

جميع أشكال التميت   أو العقاب القائمة عىل أساس مركز والدّي الطفل أو 
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األوصياء القانونيي   عليه أو أعضاء األشة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعتر 

 .عنها أو معتقداتهم

 (8المادة )

ي  .2
ي جميع اإلجراءات النر

 تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية ف 

االجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية، أو الهيئات 

يعية، يوىل االعتبار األول لمصالح الطفل الفضىل  .التشر

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتي    .2

هم من األفراد لرفاهه، مراعية حقوق ووا جبات والديه أو أوصيائه أو غت 

 لهذا الغرض، جميع التدابت  
ً
 عنه، وتتخذ تحقيقا

ً
المسؤولي   قانونا

يعية واإلدارية المالئمة  .التشر

تكفل الدول األطراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة   .1

ي وضعتها السلطا
صة، ت المختعن رعاية أو حماية األطفال بالمعايت  النر

ي عدد موظفيها وصالحيتهم 
ي مجاىلي السالمة والصحة، وف 

وال سيما ف 

اف  .للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشر

 (4المادة )

ها من التدابت  المالئمة  يعية واإلدارية وغت  تتخذ الدول األطراف كل التدابت  التشر

ي هذه االتفاقية. وفيما يتعلق با
ف بها ف  قتصادية لحقوق االإلعمال الحقوق المعتر

واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابت  إىل أقص حدود مواردها 

ي إطار التعاون الدوىلي 
 .المتاحة، وحيثما يلزم، ف 

 (5المادة )

م الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين، أو عند االقتضاء،  تحتر

، أو األوصياء أعضاء األشة الموسعة أو الجماعة حسب ما ينص عليه العرف المحىلي

ي أن يوفروا بطريقة تتفق 
 عىل الطفل، ف 

ً
هم من األشخاص المسؤولي   قانونا أو غت 

مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه واإلرشاد المالئمي   عند ممارسة الطفل 

ي هذه االتفاقية
ف بها ف   .الحقوق المعتر

 (6المادة )
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ف الدول األطراف بأن لكل .1 ي الحياة تعتر
 ف 

ً
 أصيال

ً
 .طفل حقا

 .تكفل الدول األطراف إىل أقص حد ممكن بقاء الطفل ونموه .2

 (7المادة )

ي  .1
ي اسم والحق ف 

 ويكون له الحق منذ والدته ف 
ً
يسجل الطفل بعد والدته فورا

ي رعايتهما
ي معرفة والديه وتلفر

 .اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان، الحق ف 

اماتها تكفل الدول  .2 ي والتر 
 لقانونها الوطن 

ً
األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا

بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، وال سيما حيثما يعتتر الطفل عديم 

ي حال القيام بذلك
 .الجنسية ف 

 (3المادة )

ي  .2
ي الحفاظ عىل هويته بما ف 

ام حق الطفل ف  تتعهد الدول األطراف باحتر

وصالته العائلية، عىل النحو الذي يقره القانون، ذلك جنسيته، واسمه، 

عي 
 .وذلك دون تدخل غت  شر

عية من بعض أو كل عناض هويته، تقدم  . .1 إذا حرم أي طفل بطريقة غت  شر

الدول األطراف المساعدة والحماية المناسبتي   من أجل اإلشاع بإعادة 

 .إثبات هويته

 (1المادة )

عن والديه عىل كره منهما،  تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل .2

 بإجراء إعادة نظر قضائية، 
ً
 عندما تقرر السلطات المختصة رهنا

َّ
إال

وري لصون   للقواني   واإلجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ض 
ً
وفقا

ي حالة معينة، مثل: 
مصالح الطفل الفضىل. وقد يلزم مثل هذا القرار ف 

الهما له، أو عندما يعيش حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهم

 .الوالدان منفصلي   ويتعي   اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

 بالفقرة ) .2
ً
ي أية دعاوى تقام عمال

( من هذه المادة، تتاح لجميع 2ف 

ي الدعوى واإلفصاح عن وجهات 
اك ف  األطراف المعنية الفرصة لالشتر

 .نظرها

م الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والدي  .1  ه أو عن أحدهما تحتر

ة بكال  ي االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشر
ف 

 إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضىل
َّ
 .والديه، إال
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ي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من   .0
ي الحاالت النر

ف 

الدول األطراف، مثل: تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل 

ي ذلك الوفاة لالحتجاز 
حيل، أو الوفاة )بما ف  ، أو التر ي

، أو الحبس، أو النف 

ي تحدث ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك 
النر

الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند االقتضاء، 

لعضو آخر من األشة، المعلومات األساسية الخاصة بمحل وجود 

( إال إذا كان تقديم هذه عضو األشة الغائب )أو  أعضاء األشة الغائبي  

المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال 

ي حد ذاته، أي نتائج ضارة 
تب عىل تقديم مثل هذا الطلب، ف  تتر

ي )أو األشخاص المعنيي   
 .)للشخص المعن 

 (81المادة )

ام الواقع عىل الدول األطراف بموجب ال .2  لاللتر 
ً
(، 2( من المادة )2فقرة )وفقا

ي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة 
ي الطلبات النر

تنظر الدول األطراف ف 

طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل األشة، بطريقة إيجابية وإنسانية 

تب عىل تقديم طلب من هذا   تتر
َّ
وشيعة. وتكفل الدول األطراف كذلك أال

 .ىل أفراد أشهمالقبيل نتائج ضارة عىل مقدمي الطلب وع

ي االحتفاظ بصورة  .2
ي دولتي   مختلفتي   الحق ف 

للطفل الذي يقيم والداه ف 

ي ظروف 
 ف 
َّ
ة بكال والديه، إال منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشر

ام الدول األطراف بموجب   اللتر 
ً
 لهذه الغاية ووفقا

ً
استثنائية. وتحقيقا

م الدول األطرا2( من المادة )2الفقرة ) ي (، تحتر
ف حق الطفل ووالديه ف 

ي دخول بلدهم. وال يخضع الحق 
ي ذلك بلدهم هم، وف 

مغادرة أي بلد، بما ف 

ورية  ي تكون ض 
ي ينص عليها القانون والنر

ي مغادرة أي بلد إال للقيود النر
ف 

، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة،  ي
لحماية األمن الوطن 

ف أو حقوق اآلخرين وحرياتهم و  تكون متفقة مع الحقوق األخرى المعتر

ي هذه االتفاقية
 
 .بها ف

 (88المادة )

تتخذ الدول األطراف تدابت  لمكافحة نقل األطفال إىل الخارج وعدم  .2

وعة  .عودتهم بصورة غت  مشر
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 لهذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة  .2
ً
وتحقيقا

 .اتفاقات قائمةاألطراف أو االنضمام إىل 

 (82المادة )

ي هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه  .2
تكفل الدول األطراف ف 

ي تمس 
ي جميع المسائل النر

الخاصة حق التعبت  عن تلك اآلراء بحرية ف 

 لسن الطفل ونضجه
ً
 .الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا

ي أي  ولهذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص، فرصة .2
االستماع إليه ف 

ة، أو من خالل ممثل أو  إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشر

ي 
 .هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطن 

 (88المادة )

، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع  .2 ي حرية التعبت 
يكون للطفل الحق ف 

إذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها و 

 .بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل

ط أن ينص القانون   .2 يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشر

 ما يىلي 
 :عليها وأن تكون الزمة لتأمي  

1. a. ام حقوق الغت  أو سمعتهم
 .احتر

0. b  ي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامةحماية األمن الو
 .طن 

 (84المادة )

ي حرية الفكر والوجدان والدين .2
م الدول األطراف حق الطفل ف   .تحتر

 للحالة،  .2
ً
م الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين، وكذلك تبعا تحتر

ي ممارسة حقه بطريقة 
ي توجيه الطفل ف 

األوصياء القانونيي   عليه، ف 

 .نسجم مع قدرات الطفل المتطورةت

ي ينص عليها  .2
ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود النر

القانون والالزمة لحماية السالمة العامة، أو النظام، أو الصحة، أو اآلداب 

 .العامة، أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين

 (85المادة )
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ف الدول األطراف بحقوق  .2 ي حرية تعتر
ي حرية تكوين الجمعيات وف 

الطفل ف 

 .االجتماع السلمي 

2.   
ً
ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غت  القيود المفروضة طبقا

ي مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن 
ورة ف  ي تقتضيها الرص 

للقانون، والنر

، أو السالمة العامة، أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة، أو  ي
 الوطن 

 .اآلداب العامة، أو لحماية حقوق الغت  وحرياتهم

 (86المادة )

ي حياته الخاصة  .1
ي للطفل ف 

ي أو غت  قانون 
ال يجوز أن يجري أي تعرض تعسف 

فه أو سمعته ي بشر
له أو مراسالته، وال أي مساس غت  قانون   .أو أشته أو مت  

ي أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .0
 .للطفل حق ف 

 (87ادة )الم

ي تؤديها وسائط اإلعالم، وتضمن إمكانية 
ف الدول األطراف بالوظيفة الهامة النر تعتر

حصول الطفل عىل المعلومات والمواد من شنر المصادر الوطنية والدولية، 

ي تستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحية والمعنوية وصحته 
وبخاصة تلك النر

 لهذه
ً
 :الغاية، تقوم الدول األطراف بما يىلي  الجسدية والعقلية. وتحقيقا

تشجيع وسائط اإلعالم عىل نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية  .1

 لروح المادة )
ً
 .(22والثقافية للطفل ووفقا

ي إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شنر  .2
تشجيع التعاون الدوىلي ف 

 .والدوليةالمصادر الثقافية والوطنية 

ها .3   .تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشر

تشجيع وسائط اإلعالم عىل إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي  .4

 .ينتمي إىل مجموعة من مجموعات األقليات أو إىل السكان األصليي   

ي  .5
تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد النر

ي االعتبار27( و)21 بصالحه، مع وضع أحكام المادتي   )ترص  
 .( ف 

 (83المادة )
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اف بالمبدأ القائل إن   .2 تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتر

كة عن تربية الطفل ونموه. وتقع  كال الوالدين يتحمالن مسؤوليات مشتر

، حسب الحالة، المسؤو  ة ليعىل عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيي  

األوىل عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضىل موضع 

 .اهتمامهم األساسي 

ي هذه االتفاقية، عىل الدول   .1
ي سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة ف 

ف 

ي هذه االتفاقية أن تقدم المساعدة المالئمة للوالدين ولألوصياء 
األطراف ف 

ي االضطالع بمسؤوليات تربية 
ل تطوير الطفل، وعليها أن تكفالقانونيي   ف 

 .مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال

تتخذ الدول األطراف كل التدابت  المالئمة لتضمن ألطفال الوالدين  . .0

ي هم مؤهلون لها
 .العاملي   حق االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل النر

 (81المادة )

يعية واإلدا .2  رية واالجتماعيةتتخذ الدول األطراف جميع التدابت  التشر

ر، أو  والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، أو الرص 

اإلساءة البدنية والعقلية، أو اإلهمال، أو المعاملة المنطوية عىل إهمال 

ي رعاية 
ي ذلك اإلساءة الجنسية، وهو ف 

وإساءة المعاملة أو االستغالل، بما ف 

( عليه، أو أي الوالد )الوالدين(، أو الوىصي القان ي )األوصياء القانونيي  
ون 

 .شخص آخر يتعهد برعايته

ي أن تشمل هذه التدابت  الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة   .2
ينبغ 

لوضع برامج اجتماعية لتوفت  الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون 

 تبرعايتهم للطفل، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاال 

إساءة معاملة الطفل المذكورة حنر اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها، 

والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب 

 .االقتضاء

  

 (22المادة )

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح  .2

 عىل مصالحه الفضىل، بالبقاء 
ً
ي حمله حفاظا

ي تلك البيئة، الحق ف 
اية ف 

 .ومساعدة خاصتي   توفرهما الدولة
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 لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا  .2
ً
تضمن الدول األطراف، وفقا

 .الطفل

: الحضانة، أو الكفالة  .1 ي جملة أمور، هي
يمكن أن تشمل هذه الرعاية، ف 

ورة، اإل ، أو عند الرص  ي
، أو التبن  ي القانون اإلسالمي

ي مؤ الواردة ف 
سسات قامة ف 

ي إيالء االعتبار 
ي الحلول، ينبغ 

مناسبة لرعاية األطفال. وعند النظر ف 

ي تربية الطفل ولخلفية الطفل اإلثنية 
الواجب لضمان االستمرارية ف 

 .والدينية والثقافية واللغوية

 (28المادة )

ي إيالء مصالح الطفل الفضىل االعت
ي تقر و/أو تجت   نظام التبن 

ار بتضمن الدول النر

 :األول والقيام بما يىلي 

2.  
ً
ي تحدد وفقا

ي الطفل إال السلطات المختصة النر
تضمن أال ترصح بتبن 

للقواني   واإلجراءات المعمول بها وعىل أساس كل المعلومات ذات الصلة 

 لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين 
ً
ي جائز نظرا

الموثوق بها، أن التبن 

، وأن  األشخاص المعنيي   عند االقتضاء، قد واألقارب واألوصياء القانونيي  

ي عىل أساس حصولهم عىل ما قد يلزم 
أعطوا عن علم موافقتهم عىل التبن 

 .من المشورة

ي بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا   .2
ي ف 
ف بأن التبن  تعتر

تعذرت إقامة الطفل لدى أشة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به 

ي وطنهبأي طر 
 .يقة مالئمة ف 

ي بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايت   .1
ي ف 
تضمن، بالنسبة للتبن 

ي 
ي الوطن 

 .تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبن 

ي بلد آخر، أن   .0
ي ف 
تتخذ جميع التدابت  المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبن 

ي ال تعود عىل أولئك المشاركي   فيها بكسب ماىلي 
وعغعملية التبن   .ت  مشر

تعزز عند االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات، أو اتفاقات ثنائية،   .2

ي الطفل 
ي هذا اإلطار إىل ضمان أن يكون تبن 

أو متعددة األطراف، وتسغ ف 

ي بلد آخر من خالل السلطات أو الهيئات المختصة
 .ف 

 (22المادة )
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ي هذه االتفاقية التدابت   .2
فل الذي المالئمة لتكفل للطتتخذ الدول األطراف ف 

 للقواني   
ً
 وفقا

ً
، أو الذي يعتتر الجئا يسغ للحصول عىل مركز الحر 

واإلجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه 

 الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتي   
والداه أو أي شخص آخر، تلفرّ

ي التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة 
ها ف  ي غت 

ي هذه االتفاقية وف 
من  ف 

ي تكون الدول 
الصكوك الدولية اإلنسانية، أو المتعلقة بحقوق اإلنسان النر

 فيها
ً
 .المذكورة أطرافا

ي أي   .2
، التعاون ف 

ً
ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف حسب ما تراه مناسبا

ها من المنظمات الحكومية الدولية  جهود تبذلها األمم المتحدة وغت 

صة، أو المنظمات غت  الحكومية المتعاونة مع األمم المتحدة، المخت

لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل الحر  ال يصحبه 

أحد أو عن أي أفراد آخرين من أشته، من أجل الحصول عىل المعلومات 

ي يتعذر فيها العثور عىل 
ي الحاالت النر

الالزمة لجمع شمل أشته. وف 

ألفراد اآلخرين ألشته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة الوالدين أو ا

ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية ألي سبب،  

ي هذه االتفاقية
 .كما هو موضح ف 

 (28المادة )

 بحياة   .2
ً
 أو جسديا

ً
ف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا تعتر

ي ظروف تكفل 
 له كرامته وتعزز اعتماده عىل النفس وتيش كاملة وكريمة، ف 

ي المجتمع
 .مشاركته الفعلية ف 

ي التمتع برعاية خاصة،   .2
ف الدول األطراف بحق الطفل المعوق ف  تعتر

 بتوفر 
ً
وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولي   عن رعايته، رهنا

ي تتالءم مع حالة
ي يقدم عنها طلب، والنر

 الموارد تقديم المساعدة النر

هما ممن يرعونه  .الطفل وظروف والديه أو غت 

1.   
ً
 لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا

ً
إدراكا

 كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية 2للفقرة )
ً
( من هذه المادة مجانا

ي أن تهدف إىل ضمان 
هما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغ  للوالدين أو غت 

 عىل التعليم والتدريب، وخدمات إمكا
ً
نية حصول الطفل المعوق فعال

الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد لممارسة عمل، 

فيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إىل تحقيق االندماج االجتماعي  والفرص التر
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، عىل أكمل وجه  ي والروحي
ي ذلك نموه الثقاف 

للطفل ونموه الفردي، بما ف 

 .ممكن

، تبادل المعلومات  .0 عىل الدول األطراف أن تشجع بروح التعاون الدوىلي

ي والنفسي  ي ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطنر
المناسبة ف 

ي ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج 
، بما ف  ي لألطفال المعوقي  

والوظيف 

غية إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك ب

ي هذه 
تها ف  تمكي   الدول األطراف من تحسي   قدراتها ومهاراتها وتوسيع ختر

ي هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية
 .المجاالت. وتراع بصفة خاصة، ف 

 (24المادة )

ي التمتع بأعىل مستوى صىحي يمكن  .2
ف الدول األطراف بحق الطفل ف  تعتر

ي مرافق عالج األمراض وإعادة ال
. وتبذل بلوغه وبحقه ف  تأهيل الصىحي

ي 
الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه ف 

 .الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية هذه

 وتتخذ، بوجه خاص، التدابت    .2
ً
تتابع الدول األطراف أعمال هذا الحق كامال

 :المناسبة من أجل

 .خفض وفيات الرضع واألطفال •

ة والرعاية الصحية الالزمتي   لجميع األطفال مع كفالة توفت  المساعدة الطبي •

 .التشديد عىل تطوير الرعاية الصحية األولية

ي إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق  •
مكافحة األمراض وسوء التغذية حنر ف 

أمور، منها: تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة، وعن طريق توفت  األغذية المغذية 

ي اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطرهالكافية، ومياه الشر 
 .ب النقية، آخذة ف 

 .كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالدة وبعدها •

كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات  •

فظ ح األساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ

، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات عىل  ي
الصحة واإلصحاح البين 

ي االستفادة من هذه المعلومات
ي هذه المجاالت ومساعدتها ف 

 .تعليم ف 
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تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات  •

 .المتعلقة بتنظيم األشة

جميع التدابت  الفعالة والمالئمة بغية إلغاء تتخذ الدول األطراف  .1

ي ترص  بصحة األطفال
 .الممارسات التقليدية النر

تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدوىلي من أجل التوصل  . .0

ي هذه المادة. وتراع 
ف به ف  ي إىل اإلعمال الكاملة للحق المعتر بشكل تدريىحر

ي هذا الصددبصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 
 .ف 

 (25المادة )

ف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة ألغراض  تعتر

ي مراجعة دورية للعالج 
الرعاية، أو الحماية، أو عالج صحته البدنية أو العقلية ف 

 .المقدم للطفل ولجميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه

 (26المادة )

ف الدول األطراف لكل ط .2 ، تعتر ي االنتفاع من الضمان االجتماعي
فل بالحق ف 

، وتتخذ التدابت  الالزمة لتحقيق اإلعمال  ي ذلك التأمي   االجتماعي
بما ف 

ي 
 لقانونها الوطن 

ً
 .الكامل لهذا الحق وفقا

ي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل   .2
ينبغ 

 عن
ً
أي اعتبار آخر ذي  واألشخاص المسؤولي   عن إعالة الطفل، فضال

 .صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول عىل إعانات

 (27المادة )

ي مالئم لنموه  .2
ي مستوى معيسر

ف الدول األطراف بحق كل طفل ف  تعتر

ي والعقىلي والروحي والمعنوي واالجتماعي 
 .البدن 

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل،  .2

ي حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، 
المسؤولية األساسية عن القيام ف 

 .بتأمي   ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل

ي حدود إمكانياتها، التدابت    .1
 لظروفها الوطنية وف 

ً
تتخذ الدول األطراف، وفقا

هما من األشخاص المسؤولي   عن  المالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغت 
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ورة المساعدة المادية الطفل، عىل إع مال هذا الحق وتقدم عند الرص 

 .وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان

تتخذ الدول األطراف كل التدابت  المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل   .0

 عن الطفل، سواء 
ً
من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين المسؤولي   ماليا

ي الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص داخل الدولة الطر 
ف أو ف 

ي يعيش فيها الطفل، 
ي دولة أخرى غت  الدولة النر

 عن الطفل ف 
ً
المسؤول ماليا

تشجع الدول األطراف االنضمام إىل اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا 

 .القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 (23المادة )

ف الدول األطراف .2  لْلعمال الكامل  تعتر
ً
ي التعليم، وتحقيقا

بحق الطفل ف 

 وعىل أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يىلي 
ً
 :لهذا الحق تدريجيا

 للجميع •
ً
 مجانا

ً
 ومتاحا

ً
ي إلزاميا

 .جعل التعليم االبتدان 

ها  • ، وتوفت  ي
تشجيع تطوير شنر أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهن 

ألطفال، واتخاذ التدابت  المناسبة، مثل: إدخال مجانية وإتاحتها لجميع ا

 .التعليم، وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها

 للجميع عىل أساس  •
ً
، بشنر الوسائل المناسبة، متاحا جعل التعليم العاىلي

 .القدرات

بوية والمهنية متوفرة لجميع  • جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التر

ي 
 . متناولهماألطفال وف 

ي المدارس والتقليل من معدالت  •
اتخاذ تدابت  لتشجيع الحضور المنتظم ف 

 .ترك الدراسة

ي  .2
تتخذ الدول األطراف كافة التدابت  المناسبة لضمان إدارة النظام ف 

المدارس عىل نحو يتمسر مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه 

 .االتفاقية

ي  . .1
ي هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدوىلي ف 

تقوم الدول األطراف ف 

ي القضاء عىل الجهل 
األمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف اإلسهام ف 

ي جميع أنحاء العالم، وتيست  الوصول إىل المعرفة العلمية والتقنية 
واألمية ف 



يعات المقارنة  ي ظل التشر
 
ي الخصوصية والنسيان ف

 
نت عىل حقوق الطفل ف مخاطر األنتر

ي  ، األورونر ي
يطان  ، التر ي    ع األمريكي

 لطرش الدكتور عىلي  | والجزائري()التشر

 

 

31

0 
            برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

ان اجات البلدوإىل وسائل التعليم الحديثة. وتراع بصفة خاصة احتي

ي هذا الصدد
 .النامية ف 

 (21المادة )

 :توافق الدول األطراف عىل أن يكون تعليم الطفل موجها نحو .2

 .تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقص إمكاناتها .

ي ميثاق  •
ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة ف  تنمية احتر

 .تحدةاألمم الم

ام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم  • تنمية احتر

 .الوطنية للبلد الذي ينتمي إليه

ي مجتمع حر، بروح من التفاهم  •
إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية ف 

والسلم والتسامح والمساواة بي   الجنسي   والصداقة بي   جميع الشعوب 

طنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان والجماعات اإلثنية والو 

 .األصليي   

ام البيئة الطبيعية •  .تنمية احتر

ي نص هذه المادة أو المادة ) .2
ي حرية 27ليس ف 

( ما يفش عىل أنه تدخل ف 

 عىل الدوام 
ً
ي إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا

األفراد والهيئات ف 

ي الفقرة )بمراعاة المبادئ المنصوص علي
اط 2ها ف  ( من هذه المادة وباشتر

ي قد تضعها 
مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايت  الدنيا النر

 .الدولة

 (81المادة )

ي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان 
ي الدول النر

ف 

، ال يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك األقليات أ الحق  و ألولئك السكان مناألصليي  

ي أن يتمتع مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره، 
ف 

 .أو استعمال لغته

 (88المادة )
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ي الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب  .1
ف الدول األطراف بحق الطفل ف  تعتر

ي ال
ي وأنشطة االستجمام المناسبة لسنه، والمشاركة بحرية ف 

 . الفنونحياة الثقافية وف 

ي الحياة الثقافية  .2
ي المشاركة الكاملة ف 

م الدول األطراف وتعزز حق الطفل ف  تحتر

ي 
ي والفن 

والفنية، وتشجع عىل توفت  فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقاف 

 .واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ

 (82المادة )

ي حمايته م .2
ف الدول األطراف بحق الطفل ف  ي، ن االستغالل االقتصادتعتر

 أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، 
ً
ا ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطت 

، أو  ، أو الروحي ، أو العقىلي ي
 بصحة الطفل أو بنموه البدن 

ً
أو أن يكون ضارا

 .المعنوي، أو االجتماعي 

بوية  .2 يعية واإلدارية واالجتماعية والتر ي اتتخذ الدول األطراف التدابت  التشر
لنر

تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية 

 :األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما يىلي 

 .تحديد عمر أدن  أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل •

 .وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه •

 .ذ هذه المادة بفعاليةفرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغية إنفا •

 (88المادة )

يعية واإلدارية  ي ذلك التدابت  التشر
تتخذ الدول األطراف جميع التدابت  المناسبة، بما ف 

وع للمواد المخدرة  بوية، لوقاية األطفال من االستخدام غت  المشر
واالجتماعية والتر

ي المعاهدات الدولية 
ذات الصلة، والمواد المؤثرة عىل العقل، حسبما تحددت ف 

وعة واالتجار بها ي إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غت  مشر
 .ولمنع استخدام األطفال ف 

 (84المادة )

تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك 

. ولهذه األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، جميع التدابت  المالئمة  الجنسي

 :ة والثنائية والمتعددة األطراف لمنعالوطني
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وع .2  .حمل أو إكراه الطفل عىل تعاطي أي نشاط جنسي غت  مشر

ها من الممارسات   .2 ي الدعارة أو غت 
االستخدام االستغالىلي لألطفال ف 

وعة  .الجنسية غت  المشر

ي العروض ومواد الداعرة  .1
 .االستخدام االستغالىلي لألطفال ف 

 (85المادة )

راف جميع التدابت  المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف تتخذ الدول األط

لمنع اختطاف األطفال، أو بيعهم، أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي 

 .شكل من األشكال

 (86المادة )

تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من 

 .جوانب رفاه الطفل

 (87)المادة 

 :تكفل الدول األطراف

وب المعاملة، أو العقوبة  .2 ه من ض  أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغت 

القاسية، أو الالإنسانية أو المهنية. وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى 

ة سنة  ي عشر
الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمان 

 .دون وجود إمكانية لْلفراج عنهم

يحرم أي طفل من حريته بصورة غت  قانونية أو تعسفية. ويجب أن  أال   .2

 للقانون، وال يجوز ممارسته 
ً
يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا

ة زمنية مناسبة  .إال كملجأ أخت  وألقرص فتر

ي  .1
ام للكرامة المتأصلة ف  يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحتر

احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه  اإلنسان، وبطريقة تراعي 

، ما لم يعتتر أن  خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغي  

ي البقاء عىل 
ي خالف ذلك، ويكون له الحق ف 

مصلحة الطفل الفضىل تقتص 

ي الظروف 
اتصال مع أشته عن طريق المراسالت والزيارات، إال ف 

 .االستثنائية
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ي الحصول بشعة عىل مساعدة يكون لكل طفل محروم م  .0
ن حريته الحق ف 

عية  ي شر
ي الطعن ف 

 عن الحق ف 
ً
ها من المساعدة المناسبة، فضال قانونية وغت 

حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، 

ي أي إجراء من هذا القبيل
ي أن يجري البت بشعة ف 

 .وف 

 (83المادة )

ي الدوىلي المنطبقة تتعهد الدول األطراف  .2
م قواعد القانون اإلنسان  بأن تحتر

ام هذه  ي المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احتر
عليها ف 

 .القواعد

ك  .2  لكي تضمن أال يشتر
ً
تتخذ الدول األطراف جميع التدابت  الممكنة عمليا

ي الحرب
 ف 
ً
ا  مباشر

ً
اكا ة سنة اشتر  .األشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشر

ة  .1 تمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشر

ي قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بي   األشخاص الذين بلغت 
سنة ف 

ة سنة، يجب عىل الدول  ي عشر
ة سنة ولكنها لم تبلغ ثمان  سنهم خمس عشر

 
ً
 .األطراف أن تسغ إلعطاء األولوية لمن هم أكتر سنا

ي الدوىلي تتخذ الدول األطراف، وف  .0
اماتها بمقتص  القانون اإلنسان   اللتر 

ً
قا

ي المنازعات المسلحة، جميع التدابت  الممكنة 
بحماية السكان المدنيي   ف 

ح
ه
اع مسل  لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بت  

ً
 .عمليا

 (81المادة )

، ي والنفسي
إعادة و  تتخذ الدول األطراف كل التدابت  المناسبة لتشجيع التأهيل البدن 

االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو 

االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة 

ي بيئة تعز 
امه لذاته، وكرامتهاالندماج هذه ف   .ز صحة الطفل، واحتر

 (41المادة )

ع أنه انتهك قانون العقوبات، أو  .2
ّ
ف الدول األطراف بحق كل طفل يد تعتر

ي أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة 
يتهم بذلك، أو يثبت عليه ذلك ف 

ام الطفل لما لآلخرين من حقوق  إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احتر
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لحريات األساسية، وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع اإلنسان وا

ي المجتمع
 .إعادة اندماج الطفل، وقيامه بدور بناء ف 

 لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل  .2
ً
وتحقيقا

 :الدول األطراف، بوجه خاص، ما يىلي 

ك بات ذلعدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات، أو اتهامه بذلك، أو إث .

ي أو 
عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطن 

 .الدوىلي عند ارتكابها

عي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات  •
ّ
يكون لكل طفل يد

 :التالية عىل األقل

a. للقانون 
ً
اض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا  .افتر

b.  ة با  ومباشر
ً
لتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء إخطاره فورا

ها  القانونيي   عليه عند االقتضاء، والحصول عىل مساعدة قانونية أو غت 

 .من المساعدة المالئمة إلعداد وتقديم دفاعه

ي دعواه  .1
قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزي  هة بالفصل ف 

 للقانون،
ً
ي محاكمة عادلة وفقا

ي أو  دون تأخت  ف 
بحضور مستشار قانون 

بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو األوصياء القانونيي   عليه، ما 

ي 
ي غت  مصلحة الطفل الفضىل، وال سيما إذا أخذ ف 

لم ُيعتتر أن ذلك ف 

 .الحسبان سنه أو حالته

اف بالذنب، واستجواب الشهود   .0 عدم إكراهه عىل اإلدالء بشهادة أو االعتر

ي ظل ظروف المناهضي   وكف
اك، واستجواب الشهود لصالحه ف  الة اشتر

 .من المساواة

إذا اعتتر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمي   قيام سلطة مختصة أو هيئة   .2

ي 
ي هذا القرار وف 

 للقانون بإعادة النظر ف 
ً
قضائية مستقلة ونزي  هة أعىل وفقا

 لذلك
ً
 .أية تدابت  مفروضة تبعا

جم شفوي  .0  إذا تعذر عىل الطفل فهم اللغة الحصول عىل مساعدة متر
ً
مجانا

 .المستعملة أو النطق بها

 أثناء جميع مراحل الدعوى .8
ً
ام حياته الخاصة تماما  .تأمي   احتر
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تسغ الدول األطراف لتعزيز إقامة قواني   وإجراءات وسلطات ومؤسسات   .7

 عىل األطفال الذين يدع أنهم انتهكوا قانون العقوبات، 
ً
منطبقة خصيصا

 :يتهمون بذلك، أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يىلي أو 

ض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون  • تحديد سن دنيا يفتر

 .العقوبات

استصواب اتخاذ تدابت  عند االقتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل  •

م حقوق اإلنسان والض يطة أن تحتر   إجراءات قضائية، شر
ً
اما مانات القانونية احتر

 
ً
 .كامال

اف، والمشورة،  .9 تتاح ترتيبات مختلفة، مثل: أوامر الرعاية، واإلرشاد، واإلشر

ها من بدائل الرعاية المؤسسية،  ، وغت  ي
والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهن 

لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم عىل 

 .واءالس

 (48المادة )

ي هذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أشع إفضاء إىل إعمال حقوق الطفل 
ليس ف 

ي 
ي قد ترد ف 

 :والنر

 .قانون دولة طرف .2

 .القانون الدوىلي الساري عىل تلك الدولة .2

ي 
 الجزء الثان 

 (42المادة )

الوسائل بتتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها عىل نطاق واسع 

 .المالئمة والفعالة، بي   الكبار واألطفال عىل السواء

 (48المادة )

ي استيفاء تنفيذ  .2
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف ف 

ي هذه االتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل 
ي تعهدت بها ف 

امات النر االلتر 

 .تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يىلي 
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اء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة تتألف اللجنة  .2 ة ختر من عشر

ي الميدان الذي تغطيه هذه االتفاقية. وتنتخب الدول 
ف بها ف  المعتر

األطراف أعضاء اللجنة من بي   رعاياها ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم 

ي العادل، وكذلك للنظم 
الشخصية، ويوىل االعتبار للتوزي    ع الجغراف 

 .يةالقانونية الرئيس

اع الشي من قائمة أشخاص ترشحهم الدول   .1 ينتخب أعضاء اللجنة باالقتر

 من بي   رعاياها
ً
 واحدا

ً
 .األطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا

يجري االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر عىل األكتر من تاري    خ  .0

. ويوجه األمي   ال ام لألمم عبدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتي  

المتحدة قبل أربعة أشهر عىل األقل من تاري    خ كل انتخاب رسالة إىل الدول 

ي غضون شهرين. ثم يعد 
األطراف يدعوها فيها إىل تقديم ترشيحاتها ف 

 بجميع األشخاص المرشحي   عىل 
ً
 ألفبائيا

ً
األمي   العام قائمة مرتبة ترتيبا

ي رشحتهم، وي
 الدول األطراف النر

ً
ف بلغها إىل الدول األطراهذا النحو مبينا

ي هذه االتفاقية
 .ف 

ي اجتماعات للدول األطراف يدعو األمي   العام إىل   .2
تجري االنتخابات ف 

ي يشكل حضور 
ي هذه االجتماعات، النر

ي مقر األمم المتحدة. وف 
عقدها ف 

 لها، يكون األشخاص المنتخبون 
ً
 قانونيا

ً
ي الدول األطراف فيها نصابا

ثلنر

لذين يحصلون عىل أكتر عدد من األصوات وعىل لعضوية اللجنة هم ا

ين المصّوتي     .األغلبية المطلقة ألصوات ممثىلي الدول األطراف الحاض 

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أرب  ع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى  .0

ي 
ترشيحهم من جديد. غت  أن مدة والية خمسة من األعضاء المنتخبي   ف 

ي با
ة يقوم االنتخاب األول تنقص  ، وبعد االنتخاب األول مباشر نقضاء سنتي  

 .رئيس االجتماع باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بالقرعة

ي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غت  قادر  .8
إذا توف 

 
ً
ا شيح العضو خبت 

ي قامت بتر
عىل تأدية مهام اللجنة، تعي   الدولة الطرف النر

 بموافقة اللجنةآخر من بي   
ً
 .رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الوالية، رهنا

 .تضع اللجنة نظامها الداخىلي   .7

ة سنتي    . .2
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفتر

ي أي مكان مناسب  .22
ي مقر األمم المتحدة أو ف 

تعقد اجتماعات اللجنة عادة ف 

ي السنة. وتحدد 
مدة آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة ف 
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ي اجتماع للدول 
اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتص  األمر، ف 

 بموافقة الجمعية العامة
ً
ي هذه االتفاقية، رهنا

 .األطراف ف 

يوفر األمي   العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفي   ومرافق الضطالع  .22

 .اللجنة بصورة فّعالة بوظائفها بموجب هذه االتفاقية

لجنة المنشأة بموجب هذه االتفاقية، بموافقة الجمعية يحصل أعضاء ال .22

 لما قد تقرره الجمعية 
ً
العامة، عىل مكافآت من موارد األمم المتحدة، وفقا

وط وأحكام  .العامة من شر

 (44المادة )

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة، عن طريق األمي   العام لألمم  .2

ي 
ف بها المتحدة، تقارير عن التدابت  النر ي  اعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعتر

ف 

ي التمتع بتلك الحقوق
 :هذه االتفاقية، وعن التقدم المحرز ف 

ي غضون سنتي   من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية •
 .ف 

 .وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات •

ي تؤ  .2
ر ثتوضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب النر

امات المتعهد بها بموجب هذه االتفاقية إن  عىل درجة الوفاء بااللتر 

 عىل 
ً
وجدت، مثل هذه العوامل والصعاب، ويجب أن تشتمل التقارير أيضا

ي 
ي البلد المعن 

 لتنفيذ االتفاقية ف 
ً
 شامال

ً
 .معلومات كافية توفر للجنة فهما

 إىل اللجن .1
ً
 شامال

ً
 أوليا

ً
ي ما ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا

ة أن تكرر ف 

 للفقرة )
ً
( )ب( من هذه المادة، المعلومات 2تقدمه من تقارير الحقة وفقا

ي سبق لها تقديمها
 .األساسية النر

يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة   .0

 .بتنفيذ االتفاقية

، عن طريق المجلس االقتصا .2 ي دتقدم اللجنة إىل الجمعية العامة كل سنتي  

، تقارير عن أنشطتها  .واالجتماعي

ي بلدانها  .0
 .تتيح الدول األطراف تقاريرها عىل نطاق واسع للجمهور ف 

 (45المادة ) 

ي الميدان الذي تغطيه 
ال وتشجيع التعاون الدوىلي ف 

لدعم تنفيذ االتفاقية عىل نحو فعَّ

 :االتفاقية
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ها من يكون من حق الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة  .1 للطفولة وغت 

ي نطاق واليتها 
ي تنفيذ ما يدخل ف 

أجهزة األمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر ف 

من أحكام هذه االتفاقية، وللجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم 

، لتقديم مشورة 
ً
المتحدة للطفولة والهيئات المختصة األخرى، حسبما تراه مالئما

ائها بشأن تنفي ي نطاق والية كل منها. وللجختر
ي تدخل ف 

ي المجاالت النر
نة ذ االتفاقية ف 

ها من أجهزة  أن تدعو الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغت 

ي نطاق 
ي تدخل ف 

ي المجاالت النر
األمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية ف 

 .أنشطتها

2 ،
ً
إىل الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة تحيل اللجنة، حسبما تراه مالئما

 
ً
للطفولة والهيئات المختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا

، أو تشت  إىل حاجتها لمثل هذه المشورة أو  للمشورة أو المساعدة التقنيتي  

احاتها بصدد هذه الطلبات أو  المساعدة، مصحوبة بمالحظات اللجنة واقتر

احاتاإلشار   .ات، إن وجدت مثل هذه المالحظات واالقتر

يجوز للجنة أن توىصي بأن تطلب الجمعية العامة إىل األمي   العام إجراء  .1

 .دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل

احات وتوصيات عامة تستند إىل معلومات  . .0 يجوز للجنة أن تقدم اقتر

 بالمادتي   )
ً
( من هذه االتفاقية. وتحال مثل هذه 02( و)00تلقتها عمال

غ للجمعية 
ه
احات والتوصيات العامة إىل أية دولة طرف معنية، وتبل االقتر

 .العامة مصحوبة بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

  

 الجزء الثالث

 (46المادة )

 .يفتح باب التوقيع عىل هذه االتفاقية لجميع الدول

 (47المادة )

لتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى األمي   العام لألمم تخضع هذه االتفاقية ل

 .المتحدة
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 (43المادة )

 لجميع الدول. وتودع صكوك االنضمام 
ً
يظل باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوحا

 .لدى األمي   العام لألمم المتحدة

 (41المادة )

 الذي يىلي تاري    خ إيداع .1
ي اليوم الثالثي  

ك التصديق أو صيبدأ نفاذ هذه االتفاقية ف 

ين لدى األمي   العام لألمم المتحدة  .االنضمام العشر

ي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو .2
الدول النر

 الذي يىلي تاري    خ إيداع 
ي اليوم الثالثي  

ين، يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها ف  االنضمام العشر

 .هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 (51دة )الما

ح إدخال تعديل وأن تقدمه إىل األمي   العام  .2
يجوز ألي دولة طرف أن تقتر

لألمم المتحدة. ويقوم األمي   العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل 

ح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحّبذ عقد مؤتمر للدول  المقتر

احات والتصويت عليها.  ي االقتر
ي حالة تأييد ثلاألطراف للنظر ف 

ث الدول وف 

ي غضون أربعة أشهر من تاري    خ هذا التبليغ، عقد هذا 
األطراف عىل األقل، ف 

المؤتمر، يدعو األمي   العام إىل عقده تحت رعاية األمم المتحدة. ويقدم 

ي المؤتمر 
ة والمصوتة ف  أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاض 

 .إىل الجمعية العامة إلقراره

 للفقرة ) .2
ً
( من هذه المادة عندما تقره 2يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا

ي هذه االتفاقية 
الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقبله الدول األطراف ف 

 .بأغلبية الثلثي   

ي قبلتها وتبفر   .1
تكون التعديالت عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف النر

حكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سابقة الدول األطراف األخرى ملزمة بأ

 .تكون قد قبلتها

 (58المادة )
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ي تبديها الدول وقت  .2
 األمي   العام لألمم المتحدة نص التحفظات النر

يتلفر

 .التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها عىل جميع الدول

 لهدف هذه االتفاقية وغرضها  .2
ً
 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا

ي أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعن  إىل األمي   يجوز   .1
سحب التحفظات ف 

العام لألمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ جميع الدول به. ويصبح 

 من تاري    خ تلقيه من قبل األمي   العام
ً
 .هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا

 (52المادة )

ي   خطي ترسله إىل األم يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار 

 بعد مرور سنة عىل تاري    خ تسلم األمي   
ً
العام لألمم المتحدة. ويصبح االنسحاب نافذا

 .العام هذا اإلشعار

 (58المادة )

 لهذه االتفاقية
ً
  األمي   العام لألمم المتحدة وديعا

ّ
 .يعي 

 (54المادة )

ي الحجية نصوصها باإل 
ي تتساوى ف 

ية، سبانييودع أصل هذه االتفاقية، النر ة، واإلنجلت  

 .والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، لدى األمي   العام لألمم المتحدة

عون، المخولون حسب األصول من جانب 
ّ
 لذلك، قام المفوضون الموق

ً
وإثباتا

 .حكومتهم، بالتوقيع عىل هذه االتفاقية

 

 

 

 

 

نت  - 122الجزء   قاعدة حماية خصوصية األطفال عىل اإلنتر

https://www.ecfr.gov/current/title-16/part-312
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  .U.S.C. 6501-6508 22السلطة: 

/يناير   FR 4008 ،28 87المصدر:  ي
 ، ما لم يذكر خالف ذلك. 2221كانون الثان 

ي هذا الجزء.  122.2§ 
 نطاق اللوائح ف 

نت لعام   22، ) 2227ينفذ هذا الجزء قانون حماية خصوصية األطفال عىل اإلنتر

U.S.C. 6501  وما يليها( الذي يحظر األعمال أو الممارسات غت  العادلة أو الخادعة ،

فيما يتعلق بجمع واستخدام و / أو الكشف عن المعلومات الشخصية من وعن 

نت.   األطفال عىل اإلنتر

 التعاريف.  122.2§ 

ي الفرد الذي يقل عمره عن 
 عاما.  21طفل يعن 

ي جمع أي معلومات شخصية من الطفل بأي وسيلة، بما 
التجميع أو التحصيل تعن 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص: 
 ف 

نت؛ ( طلب أو حث أو تشجيع طفل 2)  عىل تقديم معلومات شخصية عتر اإلنتر

ي شكل يمكن 2)
( تمكي   الطفل من جعل المعلومات الشخصية متاحة للجمهور ف 

التعرف عليه. ال يعتتر المشغل قد جمع معلومات شخصية بموجب هذه الفقرة إذا 

اتخذ تدابت  معقولة لحذف جميع المعلومات الشخصية أو جميعها تقريبا من 

ها عىل المأل وكذلك حذف هذه المعلومات من سجالته منشورات الطف ل قبل نشر

 ؛ أو 

نت. 1) ي للطفل عتر اإلنتر  ( التتبع السلنر

ي لجنة التجارة الفيدرالية. 
 مهمة تعن 

ي شكل قابل 
ي إزالة المعلومات الشخصية بحيث ال يتم االحتفاظ بها ف 

حذف يعن 

ي سياق العمل العادي
دادها ف  جاع وال يمكن استر  . لالستر

، فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية:  ي
 اإلفصاح أو اإلفصاح يعن 

ي شكل يمكن 2)
ي يجمعها المشغل من طفل ف 

( اإلفراج عن المعلومات الشخصية النر

ي يقدم فيها المشغل 
التعرف عليه ألي غرض من األغراض، باستثناء الحاالت النر

https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/6501
https://www.federalregister.gov/citation/78-FR-4008
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.1
https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/6501
https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/6501
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.2
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ة قع الويب أو الخدمهذه المعلومات إىل شخص يقدم الدعم للعمليات الداخلية لمو 

نت؛ و   عتر اإلنتر

ي شكل 2)
ي يجمعها المشغل من طفل للجمهور ف 

( إتاحة المعلومات الشخصية النر

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص النشر العام 
يمكن التعرف عليه بأي وسيلة، بما ف 

نت، أو من خالل صفحة رئيسية شخصية أو شاشة منشورة عىل موقع  عتر اإلنتر

؛ لوحة ويب أو خ ي
ون  يد اإللكتر نت؛ خدمة باالس القلم ؛ خدمة التر دمة عتر اإلنتر

 رسائل أو غرفة دردشة. 

ي القسم 
ي وكالة، كما هو معرف ف 

، قانون 2( من العنوان 2) 222الوكالة االتحادية تعن 

 الواليات المتحدة. 

ي مجتمعة عددا ال يحص من مرافق الكمبيوتر واالتصاالت السلكية 
نت تعن  إنتر

ابطة  ي تشكل شبكة عالمية متر
ي ذلك المعدات وبرامج التشغيل، النر

والالسلكية، بما ف 

نت، أو أي  ي اإلرسال/بروتوكول اإلنتر
ي تستخدم بروتوكول التحكم ف 

من الشبكات النر

وتوكول، لتوصيل المعلومات بجميع أنواعها  بروتوكوالت سابقة أو الحقة لهذا التر

ها من طرق اإلرسال. عن طريق األسالك أو الراديو أو   غت 

ي 
ي بذل أي جهد معقول )مع األخذ ف 

الحصول عىل موافقة يمكن التحقق منها يعن 

االعتبار التكنولوجيا المتاحة( لضمان أنه قبل جمع المعلومات الشخصية من 

 :  الطفل، يقوم أحد والدي الطفل بما يىلي

ي جمع المعلومات الشخصي2)
ها ة واستخدام( يتلفر إشعارا بممارسات المشغل ف 

 والكشف عنها؛ و 

 ( يأذن بأي جمع أو استخدام و / أو الكشف عن المعلومات الشخصية. 2)

ي أو أي معرف آخر مشابه 
ون  ي عنوان بريد إلكتر

نت يعن  معلومات االتصال عتر اإلنتر

ي ذلك عىل 
نت ، بما ف  إىل حد كبت  يسمح باالتصال المباشر مع شخص عتر اإلنتر

حرص ، معرف مستخدم المراسلة الفورية أو معرف بروتوكول سبيل المثال ال ال

نت )  ( أو معرف مستخدم دردشة الفيديو. VOIPالصوت عتر اإلنتر

نت أو خدمة  ي أي شخص يقوم بتشغيل موقع ويب موجود عىل اإلنتر
المشغل تعن 

نت ويقوم بجمع أو االحتفاظ بمعلومات شخصية من أو عن مستخدمي أو  عتر اإلنتر
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نت ، أو الذي يتم جمع هذه المعلومات أو زوار هذا  الموقع أو الخدمة عتر اإلنتر

االحتفاظ بها نيابة عنه ، أو يقدم منتجات أو خدمات للبيع من خالل هذا الموقع أو 

نت أو الخدمة  نت ، عندما يتم تشغيل هذا الموقع عىل شبكة اإلنتر الخدمة عتر اإلنتر

نت ألغراض تجارية تنطوي عىل  أو أكتر من  2التجارة بي   عدة دول أو مع عتر اإلنتر

ي مقاطعة كولومبيا، أو 
ي أي إقليم من أقاليم الواليات المتحدة أو ف 

الدول األجنبية؛ ف 

بي   أي إقليم من هذا القبيل وإقليم آخر من هذا القبيل أو أي والية أو دولة أجنبية؛ 

ف . ال يشمل هذا التعريأو بي   مقاطعة كولومبيا وأي والية أو إقليم أو دولة أجنبية

من قانون لجنة  2أي كيان غت  ربىحي كان سيتم إعفاؤه من التغطية بموجب القسم 

(. يتم جمع المعلومات الشخصية أو االحتفاظ U.S.C. 45 22التجارة الفيدرالية )

 عندما:  بها نيابة عن المشغل

 ( يتم جمعها أو صيانتها من قبل وكيل أو مزود خدمة للمشغل ؛ أو 2)

( يستفيد المشغل من خالل السماح لشخص آخر بجمع المعلومات الشخصية 2)

نت.  ة من مستخدمي موقع الويب هذا أو الخدمة عتر اإلنتر
 مباشر

 الوالد يتضمن وصيا قانونيا. 

كة  اكة أو شر ي أي فرد أو شر
ي أو عقار أو تعاونية أو شخص تعن 

أو صندوق استئمان 

 جمعية أو كيان آخر. 

ي معلومات تعريف فردية عن فرد يتم جمعها عتر 
المعلومات الشخصية تعن 

ي ذلك: 
نت، بما ف   اإلنتر

 ( االسم األول واسم العائلة؛ 2)

ي ذلك اسم الشارع واسم مدينة أو بلدة ؛ 2)
ل أو عنوان مادي آخر بما ف   ( مت  

ي هذا القسم؛ ( معل1)
نت كما هو محدد ف   ومات االتصال عتر اإلنتر

( شاشة أو اسم مستخدم حيث يعمل بنفس طريقة عمل معلومات االتصال عتر 0)

ي هذا القسم ؛ 
نت ، كما هو محدد ف   اإلنتر

 ( رقم هاتف؛ 2)

؛ 0)  ( رقم الضمان االجتماعي

https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/45
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اقع الوقت وعتر مو ( معرف ثابت يمكن استخدامه للتعرف عىل مستخدم بمرور 8)

نت. يتضمن هذا المعرف الدائم، عىل سبيل المثال  ويب مختلفة أو خدمات عتر اإلنتر

نت  ي ملف تعريف ارتباط أو عنوان بروتوكول اإلنتر
ال الحرص، رقم العميل الموجود ف 

(IP أو الرقم التسلسىلي للمعالج أو الجهاز أو معرف الجهاز الفريد؛ ) 

ي يحتوي فيه هذا الملف عىل صورة ( صورة فوتوغرافية أو 7)
فيديو أو ملف صونر

 الطفل أو صوته؛ 

ي الكافية لتحديد اسم الشارع واسم المدينة أو 2)
( معلومات تحديد الموقع الجغراف 

 البلدة؛ أو 

ي يجمعها المشغل عتر 22)
( المعلومات المتعلقة بالطفل أو والدي ذلك الطفل النر

نت من الطفل وتجمعها مع معر  ي هذا التعريف. اإلنتر
 ف موضح ف 

ي مشاركة المعلومات الشخصية أو بيعها أو 
اإلفراج عن المعلومات الشخصية تعن 

ها أو نقلها إىل أي طرف ثالث.   تأجت 

 : ي
نت يعن   دعم العمليات الداخلية لموقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ورية من أجل: 2)  ( األنشطة الرص 

نت ؛ )أنا( الحفاظ عىل أو تحليل أداء م  وقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

( إجراء اتصاالت الشبكة؛  ي
 )الثان 

)الثالث( مصادقة مستخدمي أو تخصيص المحتوى عىل موقع الويب أو الخدمة عتر 

نت ؛   اإلنتر

نت أو الحد  )رابعا( تقديم اإلعالنات السياقية عىل موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

 من تكرار اإلعالن ؛ 

(vحما ) نت ؛  ية أمن أو سالمة المستخدم أو موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

؛ أو  ي أو التنظيمي
 )السادس( ضمان االمتثال القانون 

( 1())ج2.122رتي   الفق)سابعا( تلبية طلب الطفل عىل النحو المسموح به بموجب 

 ; (0)و

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(c)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(c)(4)
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ي الفقرات )2)
ي يتم جمعها لألنشطة المدرجة ف 

 -( )ط( 2( طالما أن المعلومات النر

)سابعا( من هذا التعريف ال تستخدم أو يتم الكشف عنها لالتصال بفرد معي   ، بما 

ي ذلك من خالل اإلعالنات السلوكية ، لجمع ملف تعريف عن فرد معي   ، أو ألي 
ف 

 غرض آخر. 

ي أي شخص ليس
 كذلك:   طرف ثالث يعن 

( مشغل فيما يتعلق بجمع أو صيانة المعلومات الشخصية عىل موقع الويب أو 2)

نت ؛ أو   الخدمة عتر اإلنتر

( الشخص الذي يقدم الدعم للعمليات الداخلية لموقع الويب أو الخدمة عتر 2)

نت والذي ال يستخدم أو يكشف عن المعلومات المحمية بموجب هذا الجزء  اإلنتر

  ألي غرض آخر. 

ي موقع ويب 
نت موجهة لألطفال يعن  نت أو خدمة عتر اإلنتر موقع عىل شبكة اإلنتر

نت ، أو جزء منها ، يستهدف األطفال.   تجاري أو خدمة عتر اإلنتر

نت، أو جزء 2) نت أو خدمة عىل اإلنتر ( عند تحديد ما إذا كان موقع عىل شبكة اإلنتر

ي موضو 
، أو استخمنها، موجها إىل األطفال، ستنظر اللجنة ف  ي

دام عه، أو محتواه المرن 

شخصيات متحركة أو أنشطة وحوافز موجهة نحو الطفل، أو موسيفر أو محتوى 

ي آخر، أو عمر عارضات األزياء، أو وجود أطفال مشاهت  أو مشاهت  يناشدون 
صونر

نت،  األطفال، أو اللغة أو الخصائص األخرى للموقع الشبكي أو الخدمة عىل اإلنتر

ا كان اإلعالن الذي يروج أو يظهر عىل موقع الويب أو الخدمة عتر وكذلك ما إذ

ي األدلة التجريبية المختصة 
نت موجها لألطفال. وستنظر اللجنة أيضا ف  اإلنتر

 والموثوقة فيما يتعلق بتكوين الجمهور، واألدلة المتعلقة بالجمهور المستهدف. 

نت موجهة 2)  لألطفال عندما يكون لديه( يعتتر موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ة من مستخدمي موقع ويب آخر 
معرفة فعلية بأنه يجمع معلومات شخصية مباشر

نت موجهة لألطفال.   أو خدمة عتر اإلنتر

ونية موجهة لألطفال بموجب 1) نت أو خدمة إلكتر ( ال يعتتر موقعا عىل شبكة اإلنتر

ي الفقرة )
ولكنها ال تستهدف ( من هذا التعريف، 2المعايت  المنصوص عليها ف 

، موجهة لألطفال إذا:   األطفال باعتبارهم جمهورها األساسي
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 )أنا( ال يجمع معلومات شخصية من أي زائر قبل جمع معلومات العمر ؛ و 

( يمنع جمع المعلومات الشخصية أو استخدامها أو الكشف عنها من الزوار  ي
)الثان 

ون االمتثال أوال ألحكام اإلشعار عاما د 21الذين يعرفون أنفسهم عىل أنهم دون سن 

ي هذا الجزء. 
 وموافقة الوالدين الواردة ف 

نت موجهة لألطفال فقط ألنه يشت  أو 0) ( ال يعتتر موقع ويب أو خدمة عتر اإلنتر

نت موجهة لألطفال باستخدام أدوات  يرتبط بموقع ويب تجاري أو خدمة عتر اإلنتر

ي ذلك دليل
أو فهرس أو مرجع أو مؤشر أو رابط نص  تحديد موقع المعلومات ، بما ف 

 . ي  تشعنر

تنظيم األعمال أو الممارسات غت  العادلة أو الخادعة فيما يتعلق بجمع  122.1§ 

واستخدام و / أو الكشف عن المعلومات الشخصية من األطفال وعنهم عىل 

 نت. اإلنتر 

ي ألي مشغل لموقع ويب أو خدمة عتر 
المتطلبات العامة. يكون من غت  القانون 

نت موجهة لألطفال ، أو أي مشغل لديه معرفة فعلية بأنه يجمع أو يحتفظ  اإلنتر

بمعلومات شخصية من طفل ، أن يجمع معلومات شخصية من طفل بطريقة 

ي هذا الجزء. بشكل عام
 ، بموجب هذا الجزء ، تنتهك اللوائح المنصوص عليها ف 

 يجب عىل المشغل: 

(a ي تجمعها
نت بالمعلومات النر ( تقديم إشعار عىل موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

من األطفال ، وكيفية استخدامها لهذه المعلومات ، وممارسات الكشف عن هذه 

 (; )ب( 122.0§ المعلومات )

(b ي يمكن التحقق منها قبل أي جمع أو استخدام
( الحصول عىل موافقة الوالدين النر

 (; 122.2§ و / أو الكشف عن المعلومات الشخصية من األطفال )

(c ي تم
( توفت  وسيلة معقولة ألحد الوالدين لمراجعة المعلومات الشخصية النر

 (; 122.0§ جمعها من الطفل ورفض السماح باستخدامها أو صيانتها مرة أخرى )

(dعد ) ي لعبة أو تقديم جائزة أو أي نشاط آخر عىل الطفل
اط مشاركة الطفل ف  م اشتر

وري بشكل معقول للمشاركة  الذي يكشف عن معلومات شخصية أكتر مما هو ض 

ي هذا النشاط )
 ( ؛ و 122.8§ ف 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.3
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.3
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.3
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(b)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.6
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(e وضع والحفاظ عىل ) إجراءات معقولة لحماية شية وأمن وسالمة المعلومات

ي يتم جمعها من األطفال )
 (. 122.7§ الشخصية النر

 إشعار.  122.0§ 

(aالمباد ) ئ العامة لْلشعار. يجب عىل المشغل تقديم إشعار والحصول عىل

ي يمكن التحقق منها قبل جمع المعلومات الشخصية من 
موافقة الوالدين النر

األطفال أو استخدامها أو الكشف عنها. يجب أن يكون هذا اإلشعار مكتوبا وكامال 

بكة أو بشكل واضح ومفهوم ويجب أال يحتوي عىل مواد غت  ذات صلة أو مر 

 متناقضة. 

(b إشعار مباشر للوالدين. يجب عىل المشغل بذل جهود معقولة، مع مراعاة )

ا بممارسات  ي أحد الوالدين لطفل إشعارا مباشر
التكنولوجيا المتاحة، لضمان تلفر

المشغل فيما يتعلق بجمع المعلومات الشخصية من األطفال أو استخدامها أو 

ي ذلك اإلشعار 
ي ممارسات الجمع أو  الكشف عنها، بما ف 

بأي تغيت  جوهري ف 

ي وافق عليها الوالد مسبقا. 
 االستخدام أو الكشف النر

(c محتوى اإلشعار المباشر إىل الوالد )-  

)إشعار  (2)ج( ) 122.2الفقرة ( محتوى اإلشعار المباشر إىل الوالد بموجب 2)

للحصول عىل موافقة الوالدين اإليجابية عىل جمع المعلومات الشخصية للطفل أو 

 :  ما يىلي
 استخدامها أو الكشف عنها(. ويحدد هذا اإلشعار المباشر

نت من الطفل  )أنا( أن المشغل قد جمع معلومات االتصال الخاصة بالوالد عتر اإلنتر

ذلك ، اسم الطفل أو الوالد ، من أجل الحصول عىل موافقة الوالد ، وإذا كان األمر ك

 ؛ 

( أن موافقة الوالد مطلوبة لجمع هذه المعلومات أو استخدامها أو الكشف  ي
)الثان 

عنها ، وأن المشغل لن يجمع أو يستخدم أو يكشف عن أي معلومات شخصية من 

 الطفل إذا لم يقدم الوالد هذه الموافقة ؛ 

م المشغل جمعها من )الثالث( ال ي يعتر 
عناض اإلضافية للمعلومات الشخصية النر

الطفل ، أو الفرص المحتملة للكشف عن المعلومات الشخصية ، إذا قدم الوالد 

 موافقة ؛ 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.8
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4
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نت بممارساته اإلعالمية  ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر )رابعا( )أ( رابط تشعنر

 من هذا القسم؛  الفقرة )د(المطلوبة بموجب 

(v ي يمكن من خاللها للوالد تقديم موافقة يمكن التحقق منها عىل جمع
( الوسائل النر

 المعلومات واستخدامها والكشف عنها ؛ و 

ة زمنية  ي غضون فتر
اري    خ معقولة من ت)السادس( أنه إذا لم يقدم الوالد موافقته ف 

نت  إرسال اإلشعار المباشر ، فسيقوم المشغل بحذف معلومات االتصال عتر اإلنتر

 الخاصة بالوالد من سجالته. 

( )إشعار طوعي 2)ج( ) 122.2( محتوى اإلشعار المباشر إىل الوالد بموجب الفقرة 2)

ي ال تنطوي عىل جمع 
نت النر لمعلومات اإىل أحد الوالدين بأنشطة الطفل عتر اإلنتر

الشخصية أو استخدامها أو الكشف عنها(. عندما يختار المشغل إخطار أحد 

نت ، وحيث ال يجمع هذا  ي موقع ويب أو خدمة عتر اإلنتر
الوالدين بمشاركة الطفل ف 

نت  الموقع أو الخدمة أي معلومات شخصية بخالف معلومات االتصال عتر اإلنتر

:  الخاصة بالوالد ، يجب أن يحدد اإلشعار   المباشر

نت الخاصة بالوالد من الطفل  )أنا( أن المشغل قد جمع معلومات االتصال عتر اإلنتر

نت ال  ي موقع ويب أو خدمة عتر اإلنتر
من أجل تقديم إشعار إىل مشاركة الطفل ف 

 تجمع معلومات األطفال الشخصية أو تستخدمها أو تكشف عنها بطريقة أخرى، 

( أن معلومات االتصال ا ي
نت لن يتم استخدامها أو )الثان  لخاصة بالوالد عتر اإلنتر

 الكشف عنها ألي غرض آخر؛ 

ي موقع الويب أو الخدمة عتر 
)الثالث( أن الوالد قد يرفض السماح بمشاركة الطفل ف 

نت ، وكيف  نت وقد يطلب حذف معلومات االتصال الخاصة بالوالد عتر اإلنتر اإلنتر

 يمكن للوالد القيام بذلك ؛ و 

نت بممارساته اإلعالمية المطلوبة )رابعا ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر ( رابط تشعنر

 من هذا القسم.  الفقرة )د(بموجب 

إىل  ( )إشعار 0)ج()122.2( محتوى اإلشعار المباشر إىل الوالد بموجب الفقرة 1)

أحد الوالدين بنية المشغل التواصل مع الطفل عدة مرات(. ويحدد هذا اإلشعار 

 :  ما يىلي
 المباشر

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(d)
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نت من الطفل  )أنا( أن المشغل قد جمع معلومات االتصال الخاصة بالطفل عتر اإلنتر

نت للطفل؛   من أجل توفت  اتصاالت متعددة عتر اإلنتر

( أن المشغل قد جمع معلومات االتص ي
نت الخاصة بالوالد من )الثان  ال عتر اإلنتر

ي اتصاالت متعددة عتر 
الطفل من أجل إخطار الوالد بأن الطفل قد سجل لتلفر

نت من المشغل؛   اإلنتر

ي يتم جمعها من الطفل لن يتم 
نت النر )الثالث( أن معلومات االتصال عتر اإلنتر

رى يتم استخدامها ألي غرض آخر أو الكشف عنها أو دمجها مع أي معلومات أخ

 جمعها من الطفل ؛ 

)رابعا( أن الوالد قد يرفض السماح بمزيد من االتصال بالطفل ويطلب حذف 

نت الخاصة بالوالد والطفل ، وكيف يمكن للوالد القيام  معلومات االتصال عتر اإلنتر

 بذلك ؛ 

(v ي االستجابة لهذا اإلشعار المباشر ، يجوز للمشغل استخدام
( أنه إذا فشل الوالد ف 

ي اإلشعار 
ي تم جمعها من الطفل للغرض المذكور ف 

نت النر معلومات االتصال عتر اإلنتر

 المباشر ؛ و 

نت بممارساته اإلعالمية  ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر )السادس( رابط تشعنر

 من هذا القسم.  الفقرة )د(المطلوبة بموجب 

( 2)ج()2.122الفقرة ( محتوى اإلشعار المباشر إىل الوالد المطلوب بموجب 0)

إشعار إىل أحد الوالدين من أجل حماية سالمة الطفل(. ويحدد هذا اإلشعار المباشر )

 :  ما يىلي

نت من  )أنا( أن المشغل قد جمع اسم الطفل والوالد ومعلومات االتصال عتر اإلنتر

 أجل حماية سالمة الطفل؛ 

( أنه لن يتم استخدام المعلومات أو الكشف عنها ألي غرض  ي
 ال عالقة له)الثان 

 بسالمة الطفل؛ 

ي تم جمعها ويطلب 
)الثالث( أن الوالد قد يرفض السماح باستخدام المعلومات النر

 حذفها، وكيف يمكن للوالد القيام بذلك؛ 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(d)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(d)
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ي االستجابة لهذا اإلشعار المباشر ، يجوز للمشغل 
)رابعا( أنه إذا فشل الوالد ف 

ي اإلشعار 
 المباشر ؛ و استخدام المعلومات للغرض المذكور ف 

(v نت بممارساته اإلعالمية المطلوبة ي إىل إشعار المشغل عتر اإلنتر ( رابط تشعنر

 من هذا القسم.  الفقرة )د(بموجب 

(dنت. باإلضا إىل  فة إىل اإلشعار المباشر ( إشعار عىل موقع ويب أو الخدمة عتر اإلنتر

نت  الوالد، يجب عىل المشغل نشر رابط بارز ومصنف بوضوح إىل إشعار عتر اإلنتر

بممارساته اإلعالمية فيما يتعلق باألطفال عىل الصفحة الرئيسية أو المقصودة أو 

ي كل منطقة من مواقع الويب 
نت، وف  شاشة موقعه عىل الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

نت حيث يتم جمع المعلومات الشخصية من األطفال. يجب  أو الخدمة عتر اإلنتر

ي كل منطقة من 
أن يكون الرابط عىل مقربة من طلبات الحصول عىل المعلومات ف 

نت  هذه المناطق. يجب عىل مشغل موقع ويب للجمهور العام أو خدمة عتر اإلنتر

ية فيما اإلعالم تحتوي عىل منطقة منفصلة لألطفال نشر رابط إلشعار بممارساته

يتعلق باألطفال عىل الصفحة الرئيسية أو المقصودة أو شاشة منطقة األطفال. لكي 

نت الخاص بموقع الويب أو ممارسات  يكتمل، يجب أن ينص اإلشعار عتر اإلنتر

 : نت عىل ما يىلي  معلومات الخدمة عتر اإلنتر

ي ل2)
ون  يد اإللكتر لذين جميع المشغلي   ا( االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان التر

يجمعون أو يحتفظون بالمعلومات الشخصية من األطفال من خالل موقع الويب أو 

نت  يطة أن: يجوز لمشغىلي موقع ويب أو خدمة عتر اإلنتر
نت. شر الخدمة عتر اإلنتر

دون  ي ألحد المشغلي   الذين ست 
ون  إدراج اسم وعنوان ورقم هاتف وعنوان بريد إلكتر

ات الواردة من أولياء األمور فيما يتعلق بسياسات خصوصية عىل جميع االستفسار 

المشغلي   واستخدام معلومات األطفال ، طالما أن أسماء جميع المشغلي   الذين 

يجمعون أو يحتفظون بمعلومات شخصية من األطفال من خالل موقع الويب أو 

ي اإلشعار ؛ 
نت مدرجة أيضا ف   الخدمة عتر اإلنتر

ي ذلك ما إذا كان ( وصف للمعلومات ال2)
ي يجمعها المشغل من األطفال، بما ف 

نر

نت تمكن الطفل من إتاحة المعلومات الشخصية  موقع الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ي يتبعها 
للجمهور؛ كيف يستخدم المشغل هذه المعلومات؛ وممارسات اإلفصاح النر

 المشغل عن هذه المعلومات؛ و 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(d)
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لومات الشخصية للطفل أو حذفها، ورفض ( أن يتمكن الوالد من مراجعة المع1)

السماح بمزيد من جمع أو استخدام معلومات الطفل، وتحديد إجراءات القيام 

 بذلك. 

 موافقة الوالدين.  122.2§ 

(a) المتطلبات العامة.  

ي يمكن التحقق منها قبل ( يطلب من المشغل الحصول عىل 2)
موافقة الوالدين النر

ي ذلك 
أي جمع أو استخدام أو إفشاء للمعلومات الشخصية من األطفال، بما ف 

ي 
ي ممارسات الجمع أو االستخدام أو الكشف النر

الموافقة عىل أي تغيت  جوهري ف 

 وافق عليها الوالد مسبقا. 

 جمع واستخدام المعلومات ( يجب عىل المشغل إعطاء الوالد خيار الموافقة عىل2)

الشخصية للطفل دون الموافقة عىل الكشف عن معلوماته الشخصية ألطراف 

 ثالثة. 

(b .طرق للتحقق من موافقة الوالدين ) 

ي 2)
( ويجب عىل المشغل أن يبذل جهودا معقولة للحصول عىل موافقة الوالدين النر

جب حساب أي طريقة يمكن التحقق منها، مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة. ي

ي ضوء 
ي يمكن التحقق منها بشكل معقول ، ف 

للحصول عىل موافقة الوالدين النر

 التكنولوجيا المتاحة ، لضمان أن الشخص الذي يقدم الموافقة هو والد الطفل. 

ي يمكن التحقق منها 2)
( وتشمل الطرق القائمة للحصول عىل موافقة الوالدين النر

ي بمتطلبات هذه ال
ي تف 

: والنر  فقرة ما يىلي

)أنا( تقديم نموذج موافقة يتم توقيعه من قبل الوالد وإعادته إىل المشغل عن طريق 

ي ؛ 
ون  يد العادي أو الفاكس أو المسح اإللكتر  التر

( مطالبة أحد الوالدين ، فيما يتعلق بمعاملة نقدية ، باستخدام بطاقة ائتمان  ي
)الثان 

نت يوفر إشعارا بكل معاملة منفصلة أو بطاقة خصم أو أي نظام دفع آخر عتر اإل  نتر

 لصاحب الحساب األساسي ؛ 

ي يعمل به موظفون مدربون ؛ 
 )الثالث( وجود أحد الوالدين يتصل برقم هاتف مجان 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5
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 )رابعا( وجود أحد الوالدين عىل اتصال بالموظفي   المدربي   عتر مؤتمر الفيديو ؛ 

(v التحقق من هوية أحد الوالدين عن طريق التحقق من شكل من أشكال الهوية )

الصادرة عن الحكومة مقابل قواعد بيانات هذه المعلومات ، حيث يتم حذف هوية 

 الوالد من قبل المشغل من سجالته فور اكتمال هذا التحقق ؛ أو 

ي 
يطة أن المشغل الذي ال "يكشف" )كما هو محدد ف  ( 122.2الفقرة )السادس( شر

ن  ي مقتر
ون  عن المعلومات الشخصية لألطفال، يجوز له استخدام بريد إلكتر

بخطوات إضافية لتقديم تأكيدات بأن الشخص الذي يقدم الموافقة هو الوالد. 

ي تأكيدي إىل الوالد بعد استوتشمل هذه الخطوات اإلضافية: إرسال بريد إل
ون  الم كتر

الموافقة، أو الحصول عىل عنوان بريدي أو رقم هاتف من الوالد وتأكيد موافقة 

الوالد عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية. يجب عىل المشغل الذي يستخدم هذه 

يد  الطريقة تقديم إشعار بأنه يمكن للوالد إلغاء أي موافقة تم منحها استجابة للتر

ي السابق. ا
ون   إللكتر

نامج المالذ اآلمن 1) ( الموافقة عىل المالذ اآلمن لطرق موافقة الوالدين. يجوز لتر

أن يوافق عىل استخدام المشغلي    122.22الذي توافق عليه اللجنة بموجب الفقرة 

ي الفقرة )ب( )األعضاء فيه لطريق
( من هذا 2ة موافقة الوالدين غت  المذكورة حاليا ف 

ي بمتطلبات 
القسم حيث يقرر برنامج المالذ اآلمن أن طريقة موافقة الوالدين هذه تف 

 من هذا القسم.  (2)الفقرة )ب( 

(c استثناءات من موافقة الوالدين المسبقة. يجب الحصول عىل موافقة الوالدين )

ي يمكن التحقق منها قبل أي جمع أو استخدام أو إفشاء للمعلومات الشخصية 
النر

ي هذه الفقرة: من الطفل باستثناء ما هو م
 نصوص عليه ف 

نت 2) ( عندما يكون الغرض الوحيد من جمع االسم أو معلومات االتصال عتر اإلنتر

ة قر الفللوالد أو الطفل هو تقديم إشعار والحصول عىل موافقة الوالدين بموجب 

ة زمنية  (.2)ج( ) 122.0 وإذا لم يحصل المشغل عىل موافقة الوالدين بعد فتر

معقولة من تاري    خ جمع المعلومات، يجب عىل المشغل حذف هذه المعلومات من 

 سجالته؛ 

نت الخاصة بأحد 2) ( عندما يكون الغرض من جمع معلومات االتصال عتر اإلنتر

ي موقع ويب أو خدمة عتر  الوالدين هو تقديم إشعار طوعي إىل مشاركة
الطفل ف 

نت ال تجمع أو تستخدم أو تكشف عن المعلومات الشخصية لألطفال أو  اإلنتر

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.2
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.11
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(b)(2)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(b)(1)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(1)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(1)
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ي مثل هذه الحاالت، ال يجوز استخدام معلومات االتصال الخاصة 
تحديثها الحقا. ف 

ي مثل هذه الحاالت، يجب 
نت أو الكشف عنها ألي غرض آخر. وف  بالوالد عتر اإلنتر

ي عىل المشغل 
أن يبذل جهودا معقولة، مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة، لضمان تلفر

ي 
كة األم إشعارا عىل النحو المبي   ف   ; (2)ج()0.122الفقرة الشر

نت من الطفل ( عندما يكون الغرض الوحيد من جمع معلومات اال 1) تصال عتر اإلنتر

ة عىل أساس لمرة واحدة عىل طلب محدد من الطفل ، وحيث ال يتم  هو الرد مباشر

استخدام هذه المعلومات إلعادة االتصال بالطفل أو ألي غرض آخر ، ال يتم الكشف 

عنها ، ويتم حذفها من قبل المشغل من سجالته عىل الفور بعد االستجابة لطلب 

 الطفل ؛ 

نت للطفل وأحد 0) ( عندما يكون الغرض من جمع معلومات االتصال عتر اإلنتر

ة أكتر من مرة عىل طلب الطفل المحدد ، وحيث ال يتم  الوالدين هو الرد مباشر

استخدام هذه المعلومات ألي غرض آخر ، يتم الكشف عنها أو دمجها مع أي 

ي مثل هذه الحاالت
، يجب عىل المشغل معلومات أخرى تم جمعها من الطفل. وف 

ي الوالد إشعارا 
أن يبذل جهودا معقولة، مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة، لضمان تلفر

ي 
. ولن يعتتر المشغل قد بذل جهودا (1)ج()0.122الفقرة عىل النحو المبي   ف 

ي حالة تعذر تسليم اإلشعار الموجه إىل معقو 
ي أحد الوالدين إشعارا ف 

لة لضمان تلفر

 الوالد؛ 

( عندما يكون الغرض من جمع اسم الطفل وأحد الوالدين ومعلومات االتصال 2)

نت هو حماية سالمة الطفل ، وحيث ال يتم استخدام هذه المعلومات أو  عتر اإلنتر

ي مثل هذه الحاالت، يجب الكشف عنها ألي غرض ال عالقة له بس
المة الطفل. وف 

ويد أحد  عىل المشغل أن يبذل جهودا معقولة، مع مراعاة التكنولوجيا المتاحة، لتر 

ي 
 ; (0)ج()0.122الفقرة الوالدين بإشعار عىل النحو المبي   ف 

نت هو: 0)  ( عندما يكون الغرض من جمع اسم الطفل ومعلومات االتصال عتر اإلنتر

نت؛  نت أو الخدمة عتر اإلنتر  )أنا( حماية أمن أو سالمة موقعها عىل شبكة اإلنتر

( اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد المسؤولية؛  ي
 )الثان 

 )الثالث( االستجابة لْلجراءات القضائية؛ أو 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(2)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4#p-312.4(c)(4)
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الذي تسمح به أحكام القانون األخرى، تقديم معلومات إىل وكاالت  )رابعا( إىل الحد 

إنفاذ القانون أو إلجراء تحقيق بشأن مسألة تتعلق بالسالمة العامة؛ وحيث ال يتم 

 استخدام هذه المعلومات ألي غرض آخر؛ 

( عندما يقوم المشغل بجمع معرف ثابت وليس أي معلومات شخصية أخرى 8)

معرف لغرض وحيد هو توفت  الدعم للعمليات الداخلية لموقع ويتم استخدام هذا ال

ام بتقديم  ي هذه الحالة، لن يكون هناك أيضا أي التر 
نت. وف  الويب أو الخدمة عتر اإلنتر

 ؛ أو 0.122الفقرة إشعار بموجب 

( من تعريف موقع الويب أو الخدمة عتر 2( عندما يقوم مشغل مشمول بالفقرة )7)

ي 
نت الموجهة إىل األطفال ف  بجمع معرف ثابت وليس أي  122.2الفقرة اإلنتر

ي   مع المشغل ويشت  معلومات شخصية أخرى من مستخدم يتفاعل بشكل إيجانر

ي هذه 
تسجيله السابق لدى ذلك المشغل إىل أن هذا المستخدم ليس طفال. وف 

ام بتقديم إشعار بموجب    .0.122الفقرة الحالة، لن يكون هناك أيضا أي التر 

ي يقدمها الطفل.  122.0§ 
ي مراجعة المعلومات الشخصية النر

 حق الوالدين ف 

(a بناء عىل طلب أحد الوالدين الذي قدم طفله معلومات شخصية إىل موقع ويب )

نت  نت، يتعي   عىل مشغل موقع الويب هذا أو الخدمة عتر اإلنتر أو خدمة عتر اإلنتر

: أن يوفر لذ  لك الوالد ما يىلي

ي يجمعها المشغل 2)
( وصف ألنواع أو فئات محددة من المعلومات الشخصية النر

ي والهوايات 
ون  يد اإللكتر من األطفال، مثل االسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان التر

 واألنشطة الالمنهجية؛ 

ي أي وقت لرفض السماح للمشغل بمزيد من االستخدام أو جمع 2)
( الفرصة ف 

ي المستقبل من ذلك الطفل ، وتوجيه المشغل ال
نت ف  معلومات الشخصية عتر اإلنتر

 لحذف المعلومات الشخصية للطفل ؛ و 

( بغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام القانون ، وسيلة لمراجعة أي معلومات 1)

ي يستخدمها المشغل لتنفيذ 
شخصية يتم جمعها من الطفل. ويجب عىل الوسائل النر

 : هذا الحكم

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.2
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.4
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.6
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)أنا( التأكد من أن مقدم الطلب هو والد ذلك الطفل، مع مراعاة التكنولوجيا 

 المتاحة؛ و 

ر له عىل الوالدين.  ( ال تكون عبئا ال متر ي
 )الثان 

(b ال يتحمل المشغل أو وكيل المشغل المسؤولية بموجب أي قانون اتحادي أو )

ي االستج قانون والية عن أي إفصاح يتم بحسن نية وباتباع إجراءات
ابة معقولة ف 

 لطلب الكشف عن المعلومات الشخصية بموجب هذا القسم. 

(c ي الفقرة
، يجوز للمشغل إنهاء أي 122.8( مع مراعاة القيود المنصوص عليها ف 

من هذا القسم،  (2الفقرة )أ( )خدمة مقدمة إىل طفل رفض أحد والديه، بموجب 

السماح للمشغل بمواصلة استخدام أو جمع المعلومات الشخصية من طفله أو 

 توجيه المشغل إىل حذف المعلومات الشخصية للطفل. 

 حظر ربط مشاركة الطفل بجمع المعلومات الشخصية.  122.8§ 

ي لعبة أو تقديم جائزة أو أي نشاط آخر 
يحظر عىل المشغل تكييف مشاركة الطفل ف 

وري بشكل معقول  عىل إفصاح الطفل عن معلومات شخصية أكتر مما هو ض 

ي مثل هذا النشاط. 
 للمشاركة ف 

ي يتم جمعها من األطفال.  122.7§ 
 شية وأمن وسالمة المعلومات الشخصية النر

يجب عىل المشغل وضع والحفاظ عىل إجراءات معقولة لحماية شية وأمن وسالمة 

ي يتم جمعها من األطفال. يجب 
ذ عىل المشغل أيضا اتخاالمعلومات الشخصية النر

خطوات معقولة لْلفراج عن المعلومات الشخصية لألطفال فقط لمقدمي الخدمات 

واألطراف الثالثة القادرين عىل الحفاظ عىل شية وأمن وسالمة هذه المعلومات ، 

 والذين يقدمون ضمانات بأنهم سيحافظون عىل المعلومات بهذه الطريقة. 

 اإلنفاذ.  122.2§ 

من قانون حماية خصوصية األطفال عىل  0222و  0221مع مراعاة المادتي   

نت لعام  ي القسم  2227اإلنتر
 0222، يتم التعامل مع انتهاك الئحة منصوص عليها ف 

رسة غت  عادلة أو خادعة )أ( من هذا القانون عىل أنه انتهاك لقاعدة تحدد عمال أو مما

ي القسم 
 22( )ب( من قانون لجنة التجارة الفيدرالية )2)أ( ) 27منصوص عليها ف 

U.S.C. 57a (a) (1) (B) .) 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.7
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.6#p-312.6(a)(2)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.7
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.8
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.9
https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/57a
https://www.govinfo.gov/link/uscode/15/57a
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 متطلبات االحتفاظ بالبيانات وحذفها.  122.22§ 

ي يتم 
نت بالمعلومات الشخصية النر يحتفظ مشغل موقع ويب أو خدمة عتر اإلنتر

وريا بشكل معقول لتحقيق  نت من الطفل فقط طالما كان ذلك ض  جمعها عتر اإلنتر

الذي تم جمع المعلومات من أجله. يجب عىل المشغل حذف هذه  الغرض

المعلومات باستخدام تدابت  معقولة للحماية من الوصول غت  المرصح به إىل 

 المعلومات أو استخدامها فيما يتعلق بحذفها. 

 ذ اآلمن. برامج المال  122.22§ 

(a بشكل عام. يجوز للمجموعات الصناعية أو األشخاص اآلخرين التقدم بطلب )

ي )"برامج المالذ 
نامج التنظيم الذانر إىل اللجنة للموافقة عىل المبادئ التوجيهية لتر

ي السجل 
اآلمن"(. ويقدم الطلب إىل مكتب أمي   ش اللجنة. وستنشر اللجنة ف 

تابيا ىل تعليق عام عىل الطلب. تصدر اللجنة قرارا كالفيدراىلي وثيقة تسغ للحصول ع

ي غضون 
 يوما من تقديم الطلب.  272ف 

(b يجب أن تثبت برامج المالذ . ي
( معايت  الموافقة عىل إرشادات برنامج التنظيم الذانر

ي بمعايت  األداء التالية: 
حة أنها تف   اآلمن المقتر

ي تضمن أن المشغلي   الخاضعي   للمبادئ التوجيهية 2)
نامج النر ( متطلبات التر

ي )"المشغلون الخاضعون للتنظيم"( يوفرون إىل حد كبت  نفس 
نامج التنظيم الذانر لتر

ي الفقرات 
  .122.22و  122.7إىل  2.122الحماية لألطفال أو أكتر من تلك الواردة ف 

( آلية فعالة وإلزامية للتقييم المستقل المتثال المشغلي   الخاضعي   للمبادئ 2)

، يجب أن تتضمن هذه اآللية مراجعة  . وكحد أدن  ي
نامج التنظيم الذانر التوجيهية لتر

ملة من قبل برنامج المالذ اآلمن، عىل أن يتم إجراؤها سنويا عىل األقل، لسياسات شا

وممارسات وتمثيالت المعلومات الخاصة بكل مشغل موضوع. يمكن توفت  آلية 

التقييم المطلوبة بموجب هذه الفقرة من خالل برنامج إنفاذ مستقل ، مثل برنامج 

 الختم. 

تثال المشغلي   الخاضعي   للمبادئ التوجيهية ( اإلجراءات التأديبية لعدم ام1)

. قد يتم استيفاء معيار األداء هذا من خالل:  ي
نامج التنظيم الذانر  لتر

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.10
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.11
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.10
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.10
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.10
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.2
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ي عن أي إجراء يتم اتخاذه ضد المشغلي   الخاضعي   من 
)أنا( اإلبالغ اإللزامي والعلن 

ي ؛ 
ي تصدر المبادئ التوجيهية للتنظيم الذانر

 قبل مجموعة الصناعة النر

ي 
؛ )الثان   ( إنصاف المستهلكي  

نامج موجه  )الثالث( المدفوعات الطوعية لخزانة الواليات المتحدة فيما يتعلق بتر

؛  ي
 نحو الصناعة لمنتهكي المبادئ التوجيهية للتنظيم الذانر

ي نمط أو ممارسة تنتهك المبادئ 
)رابعا( إحالة المشغلي   الذين ينخرطون ف 

ي إىل اللجنة؛
 أو  التوجيهية للتنظيم الذانر

(v .أي إجراء آخر فعال بنفس القدر ) 

(c يجب أن يكون طلب . ي
( طلب موافقة اللجنة عىل إرشادات برنامج التنظيم الذانر

 : ح مشفوعا بما يىلي
 الموافقة عىل برنامج المالذ اآلمن المقتر

ي 2)
ح مفصل لنموذج أعمال مقدم الطلب ، والقدرات واآلليات التكنولوجية النر ( شر

مها للتقييم األوىلي والمستمر لمدى مالءمة المشغلي   الموضوعيي   سيتم استخدا

ي برنامج المالذ اآلمن ؛ 
 للعضوية ف 

ي تلتمس الموافقة عليها وأي 2)
( نسخة من النص الكامل للمبادئ التوجيهية النر

 تعليق مصاحب لها؛ 

 22.122و 7.122إىل  2.122( )أ( مقارنة بي   كل حكم من أحكام الفقرات 1)

 واألحكام المقابلة من المبادئ التوجيهية؛ و 

(0 :  ( بيان يوضح ما يىلي

ي ذلك آليات التقييم 
، بما ف  ي

نامج التنظيم الذانر ي المبادئ التوجيهية لتر
)أنا( كيف تف 

 المعمول بها، بمتطلبات هذا الجزء؛ و 

( كيف توفر آليات التقييم ونتائج االمتثال المطلوبة بموجب الفقرتي   )ب(  ي
)الثان 

 ( إنفاذا فعاال لمتطلبات هذا الجزء. 1( و )ب( )2)

(dمتطلبات إعد ) اد التقارير وحفظ السجالت. يجب عىل برامج المالذ اآلمن

 المعتمدة: 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.8
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.10
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، وسنويا بعد ذلك ، تقديم تقرير إىل اللجنة يتضمن ،  2220يوليو  2( بحلول 2)

ي أجريت بموجب الفقرة 
عىل األقل ، ملخصا مجمعا لنتائج التقييمات المستقلة النر

ي 2)ب( ) تم اتخاذه ضد أي مشغل موضوع  ( من هذا القسم ، ووصفا ألي إجراء تأدينر

من هذا القسم ، ووصف ألي موافقات عىل استخدام  (1الفقرة )ب( )بموجب 

 ; (1)ب()2.122بالفقرة المشغلي   األعضاء آللية موافقة الوالدين ، عمال 

 ( االستجابة الفورية لطلبات اللجنة للحصول عىل معلومات إضافية؛ و 2)

( االحتفاظ لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، وإتاحة الفرصة للجنة عند الطلب 1)

 للتفتيش والنسخ: 

ي تدعي حدوث انتهاكات للمبادئ التوجيهية من قبل  )أنا( شكاوى المستهلكي   
النر

 المشغلي   الخاضعي   ؛ 

( سجالت اإلجراءات التأديبية المتخذة ضد المشغلي   الخاضعي   ؛ و  ي
 )الثان 

)الثالث( نتائج التقييمات المستقلة المتثال المشغلي   الخاضعي   المطلوبة بموجب 

 من هذا القسم.  (2ب( )الفقرة )

(e يجب عىل برامج . ي
( تعديالت ما بعد الموافقة عىل إرشادات برنامج التنظيم الذانر

حة عىل مبادئها التوجيهية لمراجعتها  ات المقتر المالذ اآلمن المعتمدة تقديم التغيت 

اللجنة بالطريقة المطلوبة للموافقة المبدئية عىل المبادئ  والموافقة عليها من قبل

من هذا القسم. ويجب أن يصف البيان المطلوب  (2الفقرة )ج( )التوجيهية بموجب 

حة عىل األحكام  (0الفقرة )ج( )بموجب  ات المقتر من هذا الفرع كيفية تأثت  التغيت 

 القائمة من المبادئ التوجيهية. 

(f تحتفظ اللجنة . ي
نامج التنظيم الذانر ( إلغاء الموافقة عىل المبادئ التوجيهية لتر

ي إلغاء أي مو 
ي أي وقت أن بالحق ف 

افقة ممنوحة بموجب هذا القسم إذا قررت ف 

ي بمتطلبات هذا 
ي المعتمدة أو تنفيذها ال تف 

نامج التنظيم الذانر المبادئ التوجيهية لتر

ي تمت الموافقة عليها قبل نشر تعديالت 
الجزء. يجب عىل برامج المالذ اآلمن النر

حة عىل مبادئها ، تقديم تعديال  2221مارس  2القاعدة النهائية ، بحلول  ت مقتر

ي من شأنها أن تجعلها متوافقة مع هذه التعديالت ، أو سيتم إلغاء 
التوجيهية النر

 الموافقة عليها. 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.11#p-312.11(b)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(b)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.11#p-312.11(b)(2)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.11#p-312.11(c)(2)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.11#p-312.11(c)(4)
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(g ي برنامج المالذ اآلمن. يعتتر المشغل ممتثال لمتطلبات
( مشاركة المشغلي   ف 

إذا امتثل هذا المشغل للمبادئ التوجيهية  122.22و 122.7إىل  122.2الفقرات من 

ي 
وع ف  ي الشر

نامج المالذ اآلمن المعتمدة من اللجنة. عند النظر فيما إذا كان ينبغ  لتر

تأخذ س الجزء،تحقيق أو رفع دعوى إنفاذ ضد مشغل موضوع بسبب انتهاكات هذا 

ي برنامج المالذ اآلم
ي االعتبار تاري    خ مشاركة المشغل الخاضع ف 

، وما إذا   ناللجنة ف 

كان المشغل الخاضع قد اتخذ إجراء لمعالجة عدم االمتثال هذا ، وما إذا كان عدم 

ي الفقرة 
امتثال المشغل قد أدى إىل أي من اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها ف 

 (. 1)ب( )

[87 FR 4008 ،28  ي 2221يناير
ديسمتر  FR 76986 ،22 87، بصيغته المعدلة ف 

2221 ] 

 عمليات الموافقة الطوعية عىل اللجنة.  122.22§ 

(a ي تقديم طلب خطي للحصول عىل
( طرق موافقة الوالدين. يجوز للطرف المعن 

ي 
. )ب(2.122الفقرة موافقة اللجنة عىل طرق موافقة الوالدين غت  المذكورة حاليا ف 

ي الموافقة ع
ليه، يجب أن يقدم وصفا مفصال ألساليب موافقة ولكي ينظر الطرف ف 

حة، إىل جانب تحليل لكيفية استيفاء الطرائق  . (2)ب()2.122للفقرة الوالدين المقتر

ي السجل االتحاديويقدم الطلب إىل مكتب أمي   ش اللجنة. وستنشر اللجن
وثيقة  ة ف 

ي غضون 
تسغ للحصول عىل تعليق عام عىل الطلب. وتصدر اللجنة قرارا خطيا ف 

 يوما من تقديم الطلب؛ و  222

(b نت. ويجوز ألي طرف ( دعم العمليات الداخلية لموقع ويب أو الخدمة عتر اإلنتر

ي اإلضاف مهتم أن يقدم طلبا خطيا للحصول عىل موافقة اللجنة عىل األنشطة
ية النر

ي الموافقة عليها، يجب 
ي تعريف دعم العمليات الداخلية. ولكي يتم النظر ف 

ستدرج ف 

ي اعتبار هذه األنشطة دعما للعمليات 
ير مفصل لماذا ينبغ  عىل أي طرف تقديم تتر

نت. ويقدم  الداخلية، وتحليال آلثارها المحتملة عىل خصوصية األطفال عىل اإلنتر

ي السجل االتحادي وثيقة تسغ الطلب إىل مكتب أمي   
 ش اللجنة. وستنشر اللجنة ف 

ي غضون 
 222للحصول عىل تعليق عام عىل الطلب. وتصدر اللجنة قرارا خطيا ف 

 يوما من تاري    خ تقديم الطلب. 

 قابلية الفصل.  122.21§ 

https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.2
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.10
https://www.federalregister.gov/citation/78-FR-4008
https://www.federalregister.gov/citation/78-FR-76986
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.12
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(b)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.5#p-312.5(b)(1)
https://www.ecfr.gov/current/title-16/section-312.13
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جزء منفصلة وقابلة للفصل عن بعضها البعض. وإذا أوقف تنفيذ أي أحكام هذا ال

م اللجنة أن تظل األحكام المتبقية سارية المفعول.   حكم أو تقرر أنه باطل، تعتر 
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 المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم 

يفة  السنة النبوية الشر

يعات الدولية  التشر

 2207 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة .2

 والسياسية العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية  .2

 ميثاق االمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين .1

ي لحقوق اإلنسان  .0 من طرف مجلس المعتمد الميثاق العرنر

ي سبتمتر 
 2220الجامعة العربية ف 

ي لحقوق الطفل .2
 .الميثاق اإلفريفر

ي لحقوق اإلنسان والشعوب  .0
المصدق عليه الميثاق اإلفريفر

ي شهر جوان 
 2272بدولة كينيا ف 

مة من طرف منظمة  االتفاقية .8 األمريكية لحقوق اإلنسان المتر

ي 
ي  22ب مدينة سان خوسيه بكوستاريكا الدول األمريكية ف 

جانف 

2202. 

اتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية األطفال من االستغالل  .7

 2228الجنسي واالعتداء الجنسي لسنة 

اعتمدت وعرضت للتوقيع 2272اتفاقية حقوق الطفل لعام  .2

 00/22والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

ي 
/نوفمتر  22المؤرخ ف  ي

ين الثان    2272تشر

يعات المقارنة  التشر

ي  28-27القانون رقم  .2
الموافق  2012رمضان عام  22المؤرخ ف 

ي  2227يونيو سنة  22
المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيي   ف 
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ي  معطيات ذات الطابع الشخصي مجال معالجة ال
 
الجريدة ف

 10عدد الب الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 2227لعام 

ي  ، المؤرخ22 28 –القانون رقم  .2
 
الجريدة ، 2228ماي  21ف

ي  12الرسمية العدد 
والمتمم  ، المعدل2228ماي  21المؤرخة ف 

ي  20- 82لألمر رقم 
 ائريالجز  المتضمن القانون المدن 

قانون الالئحة العامة األوروبية لحماية البيانات الشخصية  .1

GDPR لألطفال 

  21القانون األمريكي لحماية خصوصية األطفال دون سن  .0

ي  278-22المرسوم الرئاسي رقم  .2
 2001شوال عام  28المؤرخ ف 

 جزائريةلسلطة الالمنسر  ل 2222مايو سنة  27الموافق ل

 لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 المؤلفات

ي الحياة  .2
أحمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحق ف 

الخاصة )العالقة بي   الدولة واألفراد دراسة مقارنة( ، رسالة 

 دكتوراه، )د ب ن، د.ت ن( 

أسامة عبد هللا قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك  .2

 .2220النهضة العربية،  ، دار 1، ط(قارنةدراسة م)المعلومات 

ي  .1
ام الحياة الخاصة "الحق ف  ي احتر

 
ي حسام الدين، الحق ف

األهوان 

، 2الخصوصية دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 د ت ن

، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف  .0 ي
ي كامل عفيف 

عفيف 

وت ي الحقوقية، بت   ،والمصنفات الفنية، منشورات الحلنر

2221. 
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ي  .2
 
كاظم السيد عطية، الحماية الجنائية لحق المتهم ف

 سي دراسة مقارنة بي   القانون المرصي والفرن-الخصوصية 

ي،   .2228النهضة العربية،  دار واألمريكي واإلنجلت  

ام الحياة الخاصة، الطبعة األوىل، دار  .0 عبد للطيف الهميم، احتر

 .2221عمار للنشر والتوزي    ع، عمان، 

ي حرمة األحاديث  .7
يوسف الشيخ يوسف، حماية الحق ف 

يعات التنصت وحرمة الحياة  )دراسة الخاصة، ي تشر
مقارنة ف 

، القاهرة،  (،الخاصة ي  2، ط2272دار الفكر العرنر

ي  .7
الخطيب محمد بن شحات، االنحراف الفكري وأثره عىل األمن الوطن 

، دراسة مقدمة إىل األمانة ال ي عامة لمجلس بدول مجلس التعاون الخليىحر

 ، ي  .2222التعاون الخليىحر

ي مواجهة االنحراف  .2
حازم زياد طالب دغمش، دور السياسة الجنائية ف 

يعة اإلسالمية(، مركز الدراسات العربية،  الفكري، )دراسة مقارنة بالشر

 م 2222

سالم أحمد مبارك، االنحراف والتطرف الفكري، مركز اإلعالم  .22

، د.ط،  د. ت .  ي
 األمن 

 المقاالت

السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع خالدي فتيحة،  .2

ي ظل القانون 
 
ي الخصوصية ف

-27الشخصي كآلية لحماية الحق ف 

مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم  ،28

 .2222، 0، العدد 21السياسية، جامعة البويرة، المجلد 

ي  .2 ي    ع العقانر
ي التشر

ي الحياة الخاصة ف 
، الحق ف  ي

عبد الرحمن خلف 

ة ، المجلة الجنائيمقارنة(تأصيلية تحليلية  )دراسةالجزائري 

القومية، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، 

 .2222، 1، العدد 20المجلد 
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ي طي النسیان  .1
 
ي الدخول ف

 
معاذ سلیمان المال، فكرة الحق ف

ي 
 
يعاتالرقمي ف ونية الجزائية التشر راسة مقارنة د الحديثة اإللكتر

ي    عبي    ي الفرنسي  التشر ي    عالعقانر ي  والتشر
ي الالجزان 

، مجلة  كوينر

 أبحاث المؤتمر السنوي الدوىلي  - العالمية الكويتيةكلیة القانون 

  2018 يما 22 - 2الخامس 

 المداخالت

وقضايا اإلعالم الجديد  :ـه(2011سعود صالح كاتب ) .2

ي لْلعالم 
المجتمع: التحديات والفرص، المؤتمر العالمي الثان 

 ،  .ه 2011محرم  22-27اإلسالمي

أرسالح ظفري، نجيب هللا عمري، جريمة االعتداء عىل حق  .2

ي 
يعة اإلسالمية والنظام القانون  ي الشر

نت ف  الخصوصية عتر األنتر

: "دراسة مقارنة ي
،، المؤتمر "األفغان  ونية الجرائم اإل الدوىلي لكتر

، المركز الديمقراطي  ي
ي األفغان 

ي الفقه اإلسالمي والنظام القانون 
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ي   العرنر

 رسائل وأطروحات جامعية

2.  " ، ي
ي القانون الجنان 

بحر ممدوح خليل، حماية الحياة الخاصة ف 

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  " دراسة مقارنة
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ي الحياة حمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لح .2
ماية الحق ف 

 ، رسالة(دراسة مقارنة)العالقة بي   الدولة واألفراد"، "الخاصة 

 د ب ن، د ت ن. دكتوراه، 

ي    ع الجزائري  .1 ي التشر
ي الخصوصية ف 

 –بن حيدة محمد، الحق ف 

، تخصص حقوق وحريات،  –دراسة مقارنة  رسالة ماجستت 

 .2222-2222قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أدرار، 
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المطلب األول: مرحلة النشر الرقمي لخصوصيات األطفال المستقطبة لشبكات 

 212 ........................................................................ االستغالل الجنسي

المطلب الثاني: مرحلة تواصل شبكات االستغالل الجنسي مع األطفال المستهدفين
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 212 ....................... ستهدفينالمطلب الثالث: مرحلة االبتزاز الجنسي لألطفال الم

 212 ........................................... المطلب الرابع: مرحلة الممارسات الجنسية

 211 ............................................... المطلب الخامس: مرحل العالج المتأخر

 212 .. الفصل الثاني: مخاطر الخصوصية الرقمية لألطفال على الترويج إليذاء الذات

 202 ............. المبحث األول: نماذج من األلعاب اإللكترونية الخطيرة على األطفال

 Blue Whale ................................. 202المطلب األول: لعبة الحوت األزرق 

 Mariam game   ..................................... 200   لعبة مريم المطلب الثاني:

 208 ....................................... مريم لعبة لمراحل مختصر شرح األول: الفرع

 207 .........................................................اللعبة هذه مخاطر الثاني: الفرع

 Charlie Charlie challenge   ............ 202 المطلب الثالث: لعبة تحّدي شارلي

 202 ........................................ شارلي تحدي للعبة بسيط مفهومالفرع األول: 

 222 .........................................................اللعبة هذه مخاطرالفرع الثاني: 

 Fire Fairy .............................................. 221المطلب الرابع: جنيّة النار   

 Pokemon Go ............................. 222       جو بوكي مون المطلب الخامس:

 220 ........... الفرع األول: خطورة لعبة البوكي مون غو على خصوصيات األطفال

 227 ............. الفرع الثاني: خطورة لعبة البوكي مون غو على األمن القومي للدولة

 222 ............ الفرع الثالث: خطورة لعبة البوكي مون غو على حياة األطفال والغير

 201 لبوكي مون غو على نشر الفكر الدارويني اإللحاديالفرع الرابع: خطورة لعبة ا

 200 ................ المبحث الثاني: مخاطر األلعاب اإللكترونية على إيذاء الفكر السليم

المبحث الثالث: بعض الحلول المتخذة من طرف بعض الدول لكبح مخاطر األلعاب 

 200 ................................................................................. اإللكترونية

 200 المطلب األول: الحلول المتخذة من طرف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا

 207 .................................... المطلب الثاني: الحلول المتخذة من طرف الصين
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 202 ............................ الدول العربية المطلب الثالث: الحلول المتخذة من طرف

ةوسائل التواصل االجتماعيالفصل الثالث: مخاطر الخصوصية الرقمية لألطفال على 

 .............................................................................................. 282 

 282 .................................. المبحث األول: تعريف وسائل التواصل االجتماعية

 282 ................................... المبحث الثاني: أهمية شبكات التواصل االجتماعية

 281 ................................................ المبحث الثالث: أنواع شبكات التواصل

 281 ..................................... المبحث الرابع: أشهر مواقع الشبكات االجتماعية

وسائل التواصل المبحث الخامس: أهم مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على 

 280 ................................................................................. االجتماعية

 272 ...... مخاطر الخصوصية الرقمية لألطفال على التغيرات الفكريةالفصل الرابع: 

 271 .. المبحث األول: مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على التنمر المدرسي

 270 .................................... المطلب األول: األسباب التقليدية للتنمر المدرسي

 270 ......................... الفرع األول: األسباب األسرية في ظاهرة التنمر المدرسي

 272 ......................... الفرع الثاني: األسباب اإلدارية في ظاهرة التنمر المدرسي

 270 ........... الفرع الثالث: األسباب السيكوسوسيولوجية في ظاهرة التنمر المدرسي

 270 ....................... الفرع الرابع: األسباب المدرسية في ظاهرة التنمر المدرسي

 270 ..................................... نمر المدرسيالمطلب الثاني: األسباب الحديثة للت

الفرع األول: ثورة األنترنت على إظهار أسرار خصوصيات األطفال كبداية للتنمر

 .............................................................................................. 278 

الفرع الثاني: ثورة األنترنت المؤدية للتنمر اإللكتروني من خالل األلعاب الجماعية

 .............................................................................................. 277 

الفرع الثالث: ثورة األنترنت المؤدية للتنمر من خالل األلعاب الخطيرة على الفطرة 

 277 .................................................................................... اإلنسانية

المبحث الثاني: مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على كسر حواجز فطرة 

 272 ....................................................................................... الحياء

 222 ............................................................ المطلب األول: مفهوم الحياء

 222 ............................................................. المطلب الثاني: أنواع الحياء

 222 ............................................................ الفرع األول: الحياء الفطري
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 222 ........................................................... الفرع الثاني: الحياء المكتسب

 221 ..............................................................الفرع الثالث: الحياء من هللا

 221 .......................................................... الفرع الرابع: الحياء من النفس

 220 ........................................................ الفرع الخامس: الحياء من الغير

 220 ............. أسرار خصوصية األطفال على الحياءالمطلب الثالث: مخاطر إفشاء 

 222 . مخاطر إفشاء أشار خصوصية األطفال عىل االنحراف الفكريالمبحث الثالث: 

 228 .............................................. المطلب األول: مفهوم االنحراف الفكري

 227 .............................................................. الفرع األول: تعريف الفكر

 222 ............................................... الفرع الثاني: تعريف االنحراف الفكري

 222 ................................................ الفرع الثالث: أسباب االنحراف الفكري

 222 ....................................................................أوال( األسباب السياسة

 222 ................................................................ ثانيا( األسباب االقتصادية

 221 ..................................................................... ثالثا( األسباب الثقافية

 221 .................................................................... رابعا( األسباب الدينية

 220 .......................................................... خامسا( أسباب التربية األسرية

 220 ................................................................ سادسا( األسباب التعليمية

 220 ................................................................... بعا( األسباب النفسيةسا

 222 ............................................................... ثامنا( األسباب االجتماعية

 222 ........... المطلب الثاني: مظاهر االنحراف الفكري عند األطفال بسبب األنترنت

 222 ............................................. الفرع األول: اختالل العالقات االجتماعية

 220 .................................................. الفرع الثاني: اختالل بالفطرة السليمة

 228 .......................................................... الفرع الثالث: التعصب الفكري

 228 ....................................................... الفرع الرابع: تمجيد الطفل للعنف

 227 ....................................... الفرع الخامس: تمجيد الطفل لألفكار المتطرفة

 222 ........................................ السادس: تمجيد الطفل لكراهية األقلياتالفرع 

 221 ... الباب الرابع: مخاطر إفشاء أسرار خصوصية األطفال على الحق في النسيان
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 220 ......................... الفصل األول: ماهية حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص

 228 ....................... المبحث األول: مفهوم حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص

 227 ...................... نترنت لألشخاصالمطلب األول: تعريف حق النسيان عبر األ

 222 ................... المطلب الثاني: خصائص حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص

 222 .......... المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لحق النسيان عبر األنترنت لألشخاص

 222 ........................... القانون الجزائري الفصل الثاني: حق النسيان الرقمي في

 227 .. المبحث األول: مفهوم السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

 227 . المطلب األول: تعريف السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للسلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات 

 222 ...................................................................................الشخصية

المطلب الثالث: أسباب إنشاء السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية

 .............................................................................................. 212 

المطلب الرابع: التكوين العضوي للسلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات 

 212 ...................................................................................الشخصية

يف عملهم مسايرةً لقانون حماية المعطيات المطلب الخامس: األشخاص المعنيين بتكي

 212 ................................................................ 28-27الخصوصية رقم 

 212 .... يةالمبحث الثاني: مهام السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخص

 211 ... المطلب األول: مهمة الرقابة السابقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي

 210 ........... إجراءات التصريح والقبول لمعالجة الخصوصية الرقمية الفرع األول:

الفرع الثاني: المقصود التشريعي بالمعلومات ذات الطابع الشخصي حسب التشريع 

 210 ........................................................................ 28-27الجزائري 

 210 ..................................... : المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المباشرةأوال

 217 ............................... ثانيا: المعطيات ذات الطبيعة الشخصية غير المباشرة

 212 ........................28-27ثالثا: المعطيات الرقمية المستثناة من تطبيق القانون 

رابعا: المعطيات الحساسة المستثناة من تراخيص السلطة الجزائرية لحماية المعطيات 

 212 ....................................................................... والبيانات الشخصية

المطلب الثاني: مهمة الرقابة الالحقة للمعطيات الرقمية ذات الطابع الشخصي من 

 202 ..............................................................................طرف السلطة
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يات الرقمية ذات الطابع الشخصي من الفرع األول: مفهوم الرقابة الالحقة للمعط

 202 ................................................................. طرف السلطة الجزائرية

 202 ... الفرع الثاني: أنواع العقوبات المتدرجة لألشخاص المخالفين للمعالجة الرقمية

 200 ............. المطلب الثالث: مهمة اإلعالم لحماية الخصوصية الرقمية لألشخاص

 202 . المطلب الرابع: مهمة تقديم االستشارات لحماية الخصوصية الرقمية لألشخاص

 200 ... المطلب الخامس: مهمة تلقي الشكاوى لحماية الخصوصية الرقمية لألشخاص

 208 .... رقمية لألشخاصالمطلب السادس: مهمة تلقي الطعون لحماية الخصوصية ال

 207 . المطلب السابع: مهمة تلقي االحتجاجات لحماية الخصوصية الرقمية لألشخاص

 207 ........ المطلب الثامن: مهمة الترخيص بنقل المعطيات الخصوصية نحو الخارج

 202 ....... المطلب التاسع: مهمة مسك السجل الوطني لحماية المعطيات الخصوصية

المطلب العاشر: مهمة تقديم المقترحات المحسنة والمبسطة لقانون معالجة المعطيات 

 222 .................................................................... ذات الطابع الشخصي

المطلب الحادي عشر: مهمة إخطار النيابة بكل الوقائع التي تحتمل الوصف الجزائي

 .............................................................................................. 222 

 222 ................. لجمهوريةالمطلب الثاني عشر: مهمة إعداد تقرير سنوي لرئيس ا

المبحث الثالث: عالقة السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية مع 

 222 ............................................... حقي األطفال في الخصوصية والنسيان.

المطلب األول: عالقة السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية بحماية 

 221 ....................................................................... خصوصية األطفال

المطلب الثاني: عالقة السلطة الجزائرية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية بحق 

 220 ........................................................................... النسيان لألطفال

 222 .................المطلب الثالث: المتابعات القضائية الجزائرية لجرائم الخصوصية

 228 ... لحماية الخصوصية وحق النسيان لألطفال مقارنفصل الثالث: أقوى تشريع ال

الالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية المبحث األول: حيثيات صدور قانون 

 222 ................................................................... (GDPR)المختصر ب 

GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية المبحث الثاني: أهم ضوابط قانون 

 .............................................................................................. 202 
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GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية المبحث الثالث: أهم إيجابيات قانون 

 .............................................................................................. 201 

GDPRة العامة لحماية البيانات الشخصية الالئحالمبحث الرابع: أهم سلبيات قانون 

 .............................................................................................. 200 

 GDPRالالئحة العامة لحماية البيانات الشخصية المبحث الخامس: أهمية قانون 

 202 ..................................................................................... لألطفال

 207 ................................ الفصل الرابع: محاسن ومساوئ حق النسيان الرقمي

 207 ...................... ان عبر األنترنت لألشخاصالمبحث األول: محاسن حق النسي

 282 ...................... المبحث الثاني: مساوئ حق النسيان عبر األنترنت لألشخاص

 282 ............... المبحث الثالث: محاسن حق النسيان عبر األنترنت بالنسبة لألطفال

 282 ....................................................................................... خاتمة

 222 ................................................2272اتفاقية حقوق الطفل لعام  الملحق

 102 ....................................................................... المصادر والمراجع

 

 

 

 

 


