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 أهدي ثمرة هذا الجهد
ً
 لهم جميعا

ً
 .......... عرفانا

   صمود ... رمز الألبطال اترابه األنبياء و  يتوسد ىل من جمجمة العرب إإىل... 
 . وطن 

ور .. طيهه المهو   شههدداء مرهار  إىل شهدداء العهراع مامههة.. وشهدداء الموصهه   اصهة

 برياءالجنة األطفال األ 

 
أ
  أل
  نفوههه    يههر  يههو   إىل... الهي  شهه ل

يهههه  ورعه  مههي مجهه  و   سههعد وتعههت ألسهه ل

  هللا به لك قدم  وها  نا وغد   هنأ من يو    مس   فض  من 
فدال رضيت ما قدرن 

  
      .فوي  جناته كهللا برعمته الواسعة و سكن كتغمد ( ن   )من 

  ب إىل
   مطههت ولههىل تأ ههي إىل مههن غمههرتن 

عطفدهها وصأصههدع دمواتدهها     ... الواعههة الههنل

     .قر  العي   

  الي  آزرإىل... 
يك عيانل   واها شر

   فراح  و عهزان 
  وشاركن 

   ن 
ىل   ه   مهو  وسهند   

  الحياتية 
نل  ... الغاىل  والعلمية زوح   مو  

   والد  عفظدىل الرار  بعزته وجالله
  وآنوتن 

  مطر  عيانل
                                               .إىل... الرياعي   النل

  مالذ  وسند  ومضد  إىل... 
  مصهط   وممهر  ،جرير  ،عيدر   وان 

الهيين سهاندون 

  عفظدىل هللا بكرمه
نل   مو  

  .وتمنوا ىل  الخ     

  تانههههههههيههههههههاودممدا و دمائدا من اتقدم بحبدا إىل 
  .ا نل

  إىل 
  رعمك هللا برعمته الواسعةلو اا... النل

 .نت لكا  صوتدا يصدح بالدماء جدنل

  ورفاع درن   األوفياء
                                                                 .إىل...  صدقان 

 
 
  عرفهها

 ،ىل اليهاء  صههحاب الفضهه  مههي   بعههد هللا تعههاىلمههن األلهه  إ إىل... اه  مههن ملمههن 

  
  بالنصههيحة والتوجيههه   

  الههيين غمههرون 
   هههيل الرسههالة العلميههة، فلدههىل  سههاتينل

 مههن 

 جزيل الشكر والتقدير واالحترام.
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 انمهدداثر التهددت الةددد ك م  ددد  ددش ر ددد م  همددت عرفدداح و دد ر    
ر
وبعددد أح ت ددب الةاتمددت أ معمهددا  عهاددت

م جهددددي العهددددوا الممااأددددق هدددذا أح أر دددددم ادددداافر الألددد ر وع دددديم الم ددددد ر  و ا  ددددما    يدددي وا وانددددا أ مددددم

ا اماج هاردددت 
اا عهيدددت    أمددر  ل ا ا ميدداال  اأدددإذ الةددد  واوجي

ل
الدددوماال أمددرم ال دددا ك الددذي  ددداح لددت ال مدددع ا

ا ال مددو   ددش ا   دداث 
ا جا مدد ل

تارددت وراددديارت ال ددد دة الدد ت واله دداا  العهميدت ال يمددت وءراثرددت الدءي ددت و  وت

ا وعدش العهدم الدذي تمدع 
ا امااأق العهماث والعا ت اآل اث ودددةت ا دددءاث فجدكا  ن عد ل

العهميت فكاح  ه انل

 أ انمت  و  الجكاث. 

ا   
ا جا عددددت اوجاث ولجم دددق أ ددددارذنت

ل
 مدددا أر دددددم  جكردددع الألدددد ر ووافدددر العرفدددداح لعمددداةة  هيددددت ال ددداناح ا

ا ء ددددم ال دددداناح وأ دددد    دددداهم  الددددذور 
ل
ة  رتهددددت الدالا ددددت ا فاأددددع ا الددددذ ش واممدددداا  عاددددا و ددددش أجهاددددا   ددددو 

 .ترو  المدم

ا له اةة الئيس وأعماث لجات المااءألت لم مههم ءمال  ااءألدت هدذ  الر دالت 
وأر دم بأل ري وأ ماانل

ا   ت دددارهم ال يمدددت فرددددت لما يددت هدددذ  الر دددالت  مدددا عهددد  اهدددا  دددش  ددداائيك 
ل
ا  دددفجد ا

ل  دددفن ل وأنددا عددد    ددد  

ا هاددا  م أح أ ددجع  هددع ال مددع فمددههم وهددم  ولمكمهددت  ددا  ددااها  ددش
ن دد ك فالامددال د وتددد ك وم   ددار ل

ا  نجاز هذ  الر الت
ل
 جا عت اوجاث  ممهت ارئا مهاك ووااةالها اوةاالرت ولاع  ش أ هم ا
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 ضـــانًهخ

 :األردنيجخيسة االستغالل الجشدي االلكتخوني لؤلطفال في القانهن  

 دراسة مقارنة

 إعجاد الظالبة

 ىالسهلـ تسارة عبج هللا حدين

 إشخاف األستاذ الجكتهر

 أكخم طخاد الفايد

حيػث أنيػا تدػمط الزػػء جاءت ىحه الجراسة بيجؼ الػقػؼ عمػى مػضػػع فػي ةايػة األىسيػة       
عمى أىع الجػخالع السدػتحجثة والسعاصػخة والسػيسا تمػظ التػي تػختبط بطػاىخة تكشػلػجيػا السعمػمػات مػغ 

جػػخالع االسػػتغبلؿ الجشدػػي اإللكتخونػػي جيػػةو ورذػػخيحة ميسػػة فػػي السجتسػػع مػػغ جيػػة أخػػخػ وىػػي 
لؤلشفاؿ والتي انتذػخت بذػكل خصيػخ فػي جسيػع دوؿ العػالع مسػا جعػل أشفػاؿ العػالع عخضػة لمػقػػع 
تحػػت تيج ػػج ىػػحه الجػػخالع مػػغ خػػبلؿ اسػػتخجاـ وسػػالل تكشػلػجيػػا السعمػمػػات التػػي أصػػبحت متػػػفخة 

 لمجسيع مع سيػلة استخجاميا.
سػعػػة مػػغ األىػػجاؼو مػػغ أىسيػػا الػقػػػؼ عمػػى مفيػػػـ وقػػج ىػػجفت الجراسػػة إلػػى تحقيػػق مج 

اإلباحيػػػػة واالسػػػػػتغبلؿ الجشدػػػػي اإللكتخونػػػػػي لؤلشفػػػػاؿ وتحج ػػػػػج حجػػػػع ضػػػػػاىخة االسػػػػتغبلؿ الجشدػػػػػي 
اإللكتخونػػػي لؤلشفػػػاؿو والػسػػػالل اإللكتخونيػػػة السػػػتجراج األشفػػػاؿو إضػػػافة إلػػػى بيػػػاف مػقػػػف قػػػانػف 

دػػػػػػي اإللكتخونػػػػػػي لؤلشفػػػػػػاؿ ومقارنتيػػػػػػا مػػػػػػغ تجػػػػػػخيع اإلباحيػػػػػػة واالسػػػػػػتغبلؿ الجش السذػػػػػػخع األردنػػػػػػي
وذلػػػػظ حتػػػػى  ػػػػتع تحج ػػػػج نصػػػػاؽ السدػػػػؤولية  العخاقػػػػي بالتذػػػػخيعات السقارنػػػػة وفػػػػي مقػػػػجمتيا التذػػػػخيع 

دراسػػػػة  األردنػػػيالجداليػػػة لسختكبػػػي جخيسػػػة االسػػػتغبلؿ الجشدػػػي اإللكتخونػػػػي لؤلشفػػػاؿ فػػػي التذػػػخيع 
 مقارنة.

والتػػػي يسكػػػغ إيجػػاز أىسيػػػا عمػػػى  وقػػج تػصػػػمت الجراسػػة إلػػػى مجسػعػػػة مػػغ الشتػػػال  والتػصػػيات
 الشحػ اآلتي:



 ي

 

اختمفػػت التذػػخيعات محػػل البحػػث فػػي بيػػاف صػػػر الشذػػاع الػػحؼ يكػػػف أحػػج عشاصػػخ الػػخكغ السػػادؼ  -ٔ
كسػػػا اختمفػػػت فيسػػػا بيشيػػػا مػػػغ حيػػػث نػليػػػة القرػػػج الستصمػػػب لعيػػػاـ الجخيسػػػةو حيػػػث اكتفػػػى الػػػبعس 

 ـ.بالقرج العاـ في حيغ تصمب البعس القرج الخاص إلى جانب العا
نػصي السذخع العخاقي إلى ضخورة إصجار قػانػف خػاص بحسايػة الصفػل لتفعيػل مػا ورد فػي اتفا يػة  -ٔ

 حقػؽ الصفل.
 الجخالع اإللكتخونيةو اإلستغبلؿ الجشديو األشفاؿ. الكمسات السفتاحية:


