
 

 
 

 من االستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي ة مجلس أوروبا بشأن حماية األطفالاتفاقيالعنف الجنسي في 

 2007أكتوبر  25)النزاروت( بتاريخ 

 

 

 القانون الجنائي الموضوعي VIل لفصلا

 

 – االعتداء الجنسي 18المادة 

 

 دة التالية:#طرف اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمل يتعين على كل .1

 

 ؛انونية لممارسة النشاطات الجنسيةالق السن ،الصلة ذات الوطني القانون ألحكام ًوفقا، لم يبلغل جنسية مع طفل أ . ممارسة نشاطات

 

 حيث:ل ممارسة نشاطات جنسية مع طفل 2.

 

 أو؛ االعتداء نتيجة اإلكراه أو القوة أو التهديدل حصل

 

ل أو حصل؛ األسرةل بما في ذلك داخلل، موقع الثقة أو السلطة أو التأثير على الطفلل االعتداء عن طريق استغاللل حصل

خاص عن إعاقة عقلية أو بدنية أو عن ل وتكون ناجمة بشكلل ضعف معينة يعاني منها الطفلحالة ل االعتداء عن طريق استغالل

 حالة تبعية.

 

طرف أن يحدد السن! التي يحظر قبلها ممارسة نشاطات جنسية مع ل يتعين على كل، الواردة أعاله 1ألغراض الفقرة  .2

 ل.الطفل

 

 

 اطات الجنسية التي تتم بالتراضي بين القاصرين.الى تنظيم النش 18)أ( من المادة  1ال ترمي أحكام الفقرة  .3



 – في البغاءل األطفالل الجرائم المتعلقة باستغالل 19المادة 

 

 دة التالية:#طرف اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمل يتعين على كل .1

 

 ؛مشاركة في البغاءعلى الل في البغاء أو حث الطفلل استخدام الطفل.   1

 ؛على ممارسة البغاء أو االستفادة منه أو في خالف ذلك استغالله ألغراض مماثلةل إجبار الطفل.   2

 في البغاء.ل الطفلل اللجوء الى استغالل.   5

 

 لغرض نشاطات جنسية لقاءل في البغاء" استخدام الطفلل األطفالل يقصد بعبارة " استغالل، ألغراض المادة الراهنة .2

 

بغض النظر عما إذا كان قد تم الدفع أو قطع ، المكافأة أو التعويض أو قطع وعد بالدفع ل آخر من أشكالل أي شكل أول المال

 أو لشخص آخر.ل الوعد أو تقديم التعويض للطفل

 

 – اإلباحية المواد في لاألطفال لباستغالل المتعلقة الجرائم   20 المادة

 التالية دة)المتعم التصرفات تجريم لضمان أخرى تدابير أو الالزمة التشريعية التدابير اتخاذ   طرف لكل على يتعين 1.

 :حق دون من ارتكابها لحال في 
 

 ل؛لألطفال إباحية مواد إنتاج 1.
 

 ل؛عرض أو توفير مواد إباحية لألطفال 2.

 ل؛توزيع أو نشر مواد إباحية لألطفال 5.

 

ه. ؛ ص آخرأو تأمينها لشخل على مواد إباحية لألطفالل د. الحصول

 ل؛حيازة مواد إباحية لألطفال

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.ل عن قصد من خاللل إلى مواد إباحية لألطفالل و. الوصول

 

، بأي وسيلة كانتل، في المواد اإلباحية" ت صوير أي طفلل األطفالل يقصد بعبارة "است غالل، ألغراض المادة الراهنة .2

 .ًإلشباع الرغبة الجنسية أساسال نشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفليمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أ

 

في ما يتعلق بإنتاج ، كلي أو جزئيل بشكل، أ( و)ه(1(طرف االحتفاظ بحق عدم تطبيق أحكام الفقرتين ل يحق لكل .3

 وحيازة مواد إباحية:

 

 ؛ال وجود له لفللط بالمحاكاة أو حقيقية ممارسة تصوير على ًترتكز حصريا

 

وحيث تكون هذه الصور من إنتاجهم ويحتفظون بها برضاهم ، 18من المادة  2 للفقرة ًدةوفقا المحد السن بلغوا ًأطفاالل تشمل

 الستخداماتهم الخاصة.

 

 كلي أو جزئي.ل و( بشكل1(طرف االحتفاظ بحق عدم تطبيق أحكام الفقرة ل يحق لكل .4



 – في عروض إباحيةل طفلالجرائم المتعلقة بمشاركة ال 21المادة 

 

 دة التالية:#طرف اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمل يتعين على كل .1

 

 ؛هذه العروضل للمشاركة في عروض إباحية أو حثه على المشاركة في مثلل استخدام طفل   1.

ج. مشاهدة ؛ االستفادة منه أو في خالف ذلك استغالله ألغراض مماثلةعلى المشاركة في عروض إباحية أو ل إرغام طفل 2.

 ل.متعمدة لعروض إباحية يشارك فيها األطفال

 

أ( 1( للفقرة ًأو إرغامهم وفقال )ج( في الحاالت التي تم فيها استخدام األطفال 1طرف االحتفاظ بحق الحد من تطبيق الفقرة ل يحق لكل .2

 أو)ب(.

 

 

 – فساد األطفال 22المادة 

 

من  2لم يبلغ السن المحددة في الفقرة ل حث طفلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو تدابير أخرى لتجريم فعلل يتعين على كل

 على مشاهدة اعتداء جنسي أو نشاطات جنسية حتى لو لم يشارك فيها.، وألغراض جنسية، متعمدل بشكل، 18المادة 

 

 – سيةألغراض جنل استمالة األطفال 23المادة 

 

وبواسطة تكنولوجيا ، متعمدل قيام شخص راشد بشكلل طرف اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة أو تدابير أخرى لتجريم فعلل يتعين على كل

دة دبغية ارتكاب أي من الجرائم المحد، 18من المادة  2لم يبلغ السن المحددة في الفقرة ل بعرض االلتقاء بطفل، المعلومات واالتصاالت

 مادية أدت الى هذا اللقاء.ل فعالوإتباع هذا العرض بأ، بحقه 20)أ( من المادة  1أو الفقرة  18)أ( من المادة  1الفقرة بموجب 


