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  مقدمة:

سرة في جمیع الشرائع السماویة والتشریعات الوضعیة باهتمام كبیر وأهمیة بالغة، حظیت األ

نظرًا لكونها النواة األساسیة لبناء النسیج االجتماعي لألمة، وألنها الركیزة الرئیسیة التي تدعم 

بنیان المجتمع وقوامه، حیث كانت على مر التاریخ مقصد األدیان والشرائع ومحور اهتمام 

  ألن صالحها بالضرورة هو صالح المجتمع .و لقانون والفكر والمجتمع، شراح ا

وقد ركز اإلسالم على األسرة واعتبرها أساس المجتمع وغایته ومقصدا من مقاصد الدین 

یتكاتف اإلسالمي الحنیف الذي تعاطى مع هذا الكیان االعتباري كوحدة اجتماعیة متكاملة 

ه رابطة الزواج الشرعي والنسب الشرعي والعالقات أفرادها ضمن نظام اجتماعي بدیع أساس

األسریة المبنیة على المودة والرحمة والتعاون، دون تفكیك ودون تعامل معها بشكل یؤدي 

إلى تفتیت هذا الكیان واعتباره نسیجًا مهلهًال ینتظم أفراده ضمن مسارات متوازیة تضبطها 

القتصادیة، لذا كان الزواج في اإلسالم میثاقًا الحیاة المشتركة بمقوماتها النفسیة والنفعیة وا

غلیظا ورباطًا مقدسًا، تشكل المرأة فیه رمانة المیزان والعامل المؤثر في استقرار واستمرار 

الحیاة االسریة المشتركة والمكون األساس المنتج ألجیال من األطفال الذین یصبحون رجال 

  ونساء المستقبل.

البلدان العربیة واإلسالمیة، وضهور ما یسمى بقوانین األحوال  ومع ازدهار حركة التقنین في

حكام الفقهیة لألسرة من نطاق القضاء الشرعي وتحولها إلى صمیم األالشخصیة وانتقال 

اختصاص القضاء الوضعي ( قضاء األسرة )، واحتكامه في فض المنازعات األسریة إلى 

ن أو مدونات األسرة وفي أخرى قوانین سمیت في بعض النظم الوضعیة قوانیقوانین وضعیة 

االحوال الشخصیة؛ صارت األسرة شخصًا اعتباریًا یملك كل مقومات الشخصیة المعنویة ( 

االهلیة، اإلسم، الموطن، الذمة المالیة )، وصار التعاطي مع قضایا األسرة یتطلب سیاسة 

لحفاظ على استقرار تشریعیة واجتماعیة تعتمد مقاربة سوسیوقانونیة ترتكز على مبدأ ا

المجتمع بجعل األسرة أولویة االهتمامات الرسمیة للدولة بالتركیز على العوامل االجتماعیة 
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واالقتصادي والسیاسیة والثقافیة التي تضمن مجتمعة نجاح األفراد في تكوین األسرة والحفاظ 

ونة في تقنین أحكام على بنیانها، األمر الذي جعل المشرع العربي یعتمد قدرًا كبیرًا من المر 

األسرة یأخذ فیه بالحسبان التنوع الفقهي والمذهبي السائد من جهة، ومن جهة أخرى الخلفیة 

السوسیوحضاریة للمجتمع بالقدر الذي تحافظ فیه األسرة على انتمائها وأصالتها، حتى وٕان 

والمفكرین  تعرضت قوانین األسرة العربیة إلى ریاح عولمة القوانین وٕالى مطارق المغربین

والساسة ورجال القانون الذین دئبوا على النیل من روح هذه القوانین، ومحاولة إفراغها من 

ومة أحكامًا ضمن منظ مصدرها المادي وهو الشریعة اإلسالمیة إللغائها بالكلیة، أو جعلها

 العقود الخاصة مثلها مثل األحوال العینیة، وهذا وفي الواقع ما یفسر انخراط كثیر من

التشریعات العربیة ضمن حركة تعدیالت شاملة أو جراحیة جزئیة من أجل موائمة قوانین 

  اإلنسان أو لحقوق المرأة والطفل. األسرة العربیة مع بعض الصكوك والمواثیق الدولیة لحقوق

ة الدولیة لحقوق اإلنسان فقد عولما كانت قضایا المرأة والطفل أساس ومحور اهتمام الشر 

لتوجه أساسًا على فكر الساسة والمشرعین وخبراء االجتماع األسري اللذین بدؤو انعكس هذا ا

في التعاطي مع قضایا األسرة على اعتبار أنها قضایا فرعیة مفككة ( حقوق المرأة، حقوق 

الطفل ) تقتضي إفراد كل فئة فیها بقوانین ونظم ولوائح خاصة وانتهاج سیاسات تشریعیة 

ست سلبًا على المنظومة التشریعیة التي باتت أحكام األسرة واجتماعیة مخصوصة، انعك

والحالة المدنیة وقضایا حمایة المرأة والطفل فیها متناثرة ومبعثرة في ثنایا النصوص 

  التشریعیة والتنظیمیة.

في نطاق الحمایة  وهذا ما یفسر توجه المؤسس الدستوري في البلدان العربیة إلى التركیز

وهو ذات ، لى حقوق المرأة والطفل ضمن الحقوق األساسیة المدسترةالدستوریة لألسرة ع

في هذه السلسلة من المحاضرات إلى انتهاج منهجیة تعتمد على  دعونااالعتبار الذي ی

تصفیف الدروس التي ألقیناها على طلبة تخصصي: قانون األحوال الشخصیة وقانون األسرة 

وفقًا لمنهجیة تعتمد الرجوع إلى  ،2020-2019....2015-2014الجامعیة للدفعات 
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المصادر الفقهیة، والنصوص القانونیة، والصكوك والمواثیق الدولیة من أجل القراءة النقدیة 

الواعیة والسلیمة إلبراز أهمیة هذه الخلیة في بناء النسیج االجتماعي بعیدا عن اجترار 

یة المتأثرة بالفكر الهدام الرامي إلى التشریعیة أو األفكار الثقاف باألفكار التغریبیة  أو التجار 

سلخ األسرة العربیة والجزائریة المسلمة من حاضنتها اإلسالمیة وتربتها األصیلة المشبعة بقیم 

  المودة والتراحم التي دعانا إلیها اإلسالم وتعالیمه السمحة.

حقوق وستكون هذه األمالي عبارة عن سلسلة دروس مكتوبة ومادة دعم بیداغوجي لطلبة ال

تخصص ماستر قانون األسرة وقانون األحوال الشخصیة؛ ألقیت عبر عدة سنوات دراسیة 

حاولنا فیها أن نركز على أهم المواضیع التي تدخل في باب الحمایة الجنائیة لألسرة أو ما 

یصطلح علیه بالقانون الجزائي لألسرة؛ اتبعنا فیها ذات التقسیم الذي اعتمده المشرع في 

وص القانونیة والتنظیمیة العامة والخاصة منها في شأن تجریم المساس بالطفل مختلف النص

وحمایته ونطاق مسؤولیته الجزائیة إلى جانب الحمایة الجنائیة للمرأة، حیث اخترنا مجموعة 

من الجرائم الواقعة على نظام األسرة (الطفل، المرأة) من خالل التأصیل النظري المعرفي 

ت الحمایة ومدى نجاعتها، حیث ستكون المحاضرات ها وتقییم آلیاونقد النصوص ومقارنت

متسلسلة وفق نسق منهجي یأخذ بعین االعتبار آخر التعدیالت، راجین من اهللا أـن یكون هذا 

 العمل خالصًا لوجهه وأن یكون في فائدة الباحثین وطلبة العلم.
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  األسرة "مدخل سوسیولوجي":

  تمهید:

ي العرف االجتماعي الشائع هو المجموعة الصغیرة المكّونة من الزوجین إّن معنى األسرة ف

وهم اللذان یقومان بالدور ، وأساس هذه األسرة الزوجان المكونان من رجل وامرأة. واألبناء

  الرئیسي الفعال في التكوین والتنظیم والرعایة.

، األمة بالرجال والنساءولذلك أدرك علماء االجتماع أن البیت هو الینبوع األول الذي یمّد 

، وأنه إذا كان هذا الینبوع طیبًا صافیًا خالیًا من الشوائب المفسدة كان إمداده خیرًا على األمة

، وزادًا لها من األفراد الصالحین الطیبین الذي یصبحون في مجتمعها األكبر لبنات قوة

كان هذا الینبوع مشوبًا ومصادر سعادة .. وٕاذا ، ودعائم نظام، ودعاة فضیلة، وحلقات تعاون

فإن إمداده یكون شّرًا على األمة وخطرًا على ، قائمًا على الفوضى واإلهمال، بالشوائب

  .ونكدًا ووباًال على مجتمعها، هامقومات

أما المجتمع فهو مجموع من األسر، وهي لبناته التي یقوم علیها وینمو بها، ویحصل له منها 

، والرأسي حتى یظّل تاریخًا لمن جاء بعده؛ فهو بمثابة االمتداد األفقي حتى یصیر شعباً 

النسیج الذي تتنظم ضمنه مجموعة من الخالیا هي األسر في حد ذاتها في نظام إنساني 

بدیع یضمن تواصل األجیال وتشابك العالقات بشكل یحافظ على بقاء العنصر البشري 

تعالى: { ... ولوال دفع اهللا الناس وعلى انتفاع األفراد من بعضهم، وهذا ما یصدقه قول اهللا 

  .251بعضهم لبعض لفسدت األرض، ولكن اهللا ذو فضل على العالمین }. البقرة اآلیة 

   المدلول اللغوي لألسرة:

، وأهل الرجل وعشیرته وتطلق على الجماعات 1تعرف األسرة في اللغة بأنها الدرع الحصینة 

  .2التي یربطها أمر مشترك، وجمعها أسر

                                                           
ابن منظور، لسان العرب، تحقیق عبد اهللا علي الكبیر، محمد أحمد حسب اهللا، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة،  -  1

 .76، ص01مصر، بدون تاریخ نشر، مجلد
 .17، ص2004، 4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة،  مصر، ط -  2
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 familyوفي اإلنجلیزیة  familleن یقابل مصطلح األسرة في اللغة الفرنسیة معنى في حی

  1وتعني مجموع الخدم familiaوهي في هاتین الكلمتین مشتقة من كلمة 

 حقیقة األسرة في اإلسالم:

وأدائها ، وأسباب دوام ترابطها، قد اهتم اإلسالم اهتمامًا كبیرًا بشأن األسرة وأسس تكوینهال

فما ترك القرآن والسنة صغیرة وال كبیرة یكون فیها سعادة ، ها على خیر وجه وأكملهلوظیفت

حیث أنه لم یرد لفظ  ؛أو بّین األصل الذي تندرج تحته، األسرة واستقرارها إّال وبّینها تفصیالً 

األسرة في القرآن الكریم وال في السنة النبویة المطهرة، إال أن مفهوم األسرة متداول فیها من 

خالل ألفاظ أخرى: مثل الزوجیة باعتبارها الرابطة األساسیة لقیام األسرة؛ فمنشأ الناس جمیعًا 

، مصداقًا لقوله عز وجل { یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 2جاء من أسرة الرحم

نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثیرًا ونساًء واتقوا اهللا الذي تساءلون به 

  . 01)  سورة النساء اآلیة  واألرحام إن اهللا كان علیكم رقیبا}

، مصداقاص لقوله تعالى في محكم 3كما ورد أـیضًا تحت لفظ األهل والعیال والعشیرة 

سورة التحریم تنزیله { یا أیها اللذین آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة } 

، وقوله تعالى { 214سورة الشعراء، اآلیة عشرتك األقربین } وقوله أیضًا { وأنذر  ،06اآلیة 

قل إن كان آباؤكم و أبنائكم وٕاخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون 

كسادها ومساكین ترضونها أحب إلیكم من اهللا ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى یأتي 

  .24اآلیة ، سورة التوبة اسقین }اهللا بأمره واهللا ال یهدي القوم الف

                                                           
، 2009، 21.22مجلة شبكة العلوم النفسیة العربیة، الجزائر، العدد، مزوز بركو، التنشئة االجتماعیة في األسرة الجزائریة -1

 .44ص
مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات  - رؤیة تحلیلیة تقلیدیة –الوظیفة التربویة لألسرة في العالم المعاصر ، هیفاء فیاض بوراس - 2

 .283، ص3، ع21ن المجلد 2013جویلیة ، یة والنفسیة، بدون بلد نشرالتربو 
جعفر عاید دسه، السالم األسري في اإلسالم، بحث مقدم إلى مؤتمر كلیة الشریعة الدولي الثاني بعنوان: السلم االجتماعي من  -3

 .7، ص2012جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، ، منظور إسالمي، كلیة الشریعة
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أما في السنة النبویة الشریفة لفظ األهل لیدل على األسرة فقد حدد انبي صلى اهللا 

ما سمعت رسول علیه وسلم كل من الرجل والمرأة اتجاه أسرته، فعن ابن عمر رضي اهللا عنه

أهله راع، وهو ومسؤول عن رعیته، والرجل في  اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول: " كلكم راع

ما معناه أن ، 1مسؤول عن رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیة ومسؤولة عن رعیتها....." 

بالزواج الشرعي  -الزوج والزوجة –األسرة في اإلسالم هي الجماعة التي ارتبط ركناها 

وما اتصل بها من أقارب ، والتزمت بالحقوق والواجبات بین طرفیها وما نتج عنها من ذریة

وعلى هذا فإن األسرة في اإلسالم لها ركنان أساسیان هما الزوج والزوجة، وركنان تابعان هما 

  2األوالد وذوي القربى 

الوحدة االجتماعیة األساسیة التي تتجسد فیها أركان المجتمع  األسرة في اإلسالم هيو  

ا وهي في اإلسالم ومقومات بنائه وقوة المجتمع وتماسكه رهن بقوة العالقات األسریة وتماسكه

  :تقوم على مبادئ وقیم حاكمة وفق منظومة من اآلداب والتشریعات، لتحقیق األهداف اآلتیة

إني جاعل في  "وٕاذ قال ربك للمالئكة :؛ قال تعالى " فیها  عمارة األرض واستخالف اهللا

اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ُهَو َأنَشَأُكم مَِّن ، وقال عز من قائل أیضًا "30البقرة اآلیة األرض خلیفة " 

یم شرع اهللا الزواج وكرم به اإلنسان ، ولهذا الغرض العمیم والمقصد العظ61" هود اآلیة  ِفیَها

وخصه بفضیلة التناسل الشرعي إلنفاذ غرائزه وتحقیق سنة اهللا في الكون وبقاء اإلنسان 

، 56" الذاریات اآلیة  ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدونَوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ لعبادة اهللا وحده، قال  تعالى"  

َن الطَّیَِّباِت "  وقال أیضاً  ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ َوَلَقْد َكرَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضیًال" اإلسراء اآلیة   ْلَناُهْم َعَلى َكِثیٍر مِّمَّ    70َوَفضَّ

                                                           
اهللا  محمد ابن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس، باب العبد راع  أبو عبد -1

 .580، ص2002، 1لبنان، ط، بیروت، ، دار ابن كثیر2409في مال سیده وال یعمل إال بإذنه  رم الحدیث 
اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة ، تحاد النسائي اإلسالمي العالميبحث مقدم إلى اال، سیدة محمود، األسرة والتحدیات المعاصرة -  2

 .5، ص2011جویلیة،  15- 13الخرطوم، یومي ، والطفل
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مجتمع إنساني یؤمن بالسنن الكونیة ویحترم الفطرة ویرفض التحول والتغیر بما تحقیق 

یخالف هذه السنن، ویذكرنا اهللا عز وجل بتوعد الشیطان ببني آدم في قوله تعالى (وآلُمَرنَُّهْم 

سان ].ومن سالمة الفطرة، اإلیمان بالتنوع الفطري في اإلن119َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه) [ النساء

مع احترام التنوع في الخصائص وما یترتب علیها من مسئولیات لتحقیق التكامل بین البشر 

مع اإلقرار بأن صالح المجتمع ال یتحقق إال باحترام الفطرة واإلقرار بالخصائص الممیزة لكل 

من الجنسین من خالل المساواة العادلة التي تقوم على ضوابط وقیم تتعلق بطبیعة االختالف 

  .1 فطري بینهماال

واجتماعیة ومالیة وحقوق وواجبات  األسرة مجموع بشري مترابط أفراده بعالقات عاطفیة

ورعایة ، یضبطها اإلسالم بحزمة من اآلداب والتشریعات تهدف إلى تعمیق الروابط الرحمیة

  وبین المجتمع فیها في توازن دقیق. فرد المصالح العلیا لألسرة والمصالح الخاصة لكل

  هوم األسرة عند علماء االجتماع:مف

فهي  ریف النظام االجتماعي؛األسرة من الظواهر االجتماعیة التي ینطبق علیها تع

عبارة عن وظائف حیویة متشابكة ومتداخلة محاطة بمجموعة من المعاییر االجتماعیة، 

ادیة، نیة واالقتصتنسق عملها وتسهل مهمتها وتربطها بنظم أخرى، كالنظم التربویة والدی

 نظام اجتماعي یتصل بمعظم أوجه النشاط في المجتمع.هي ولذلك فاألسرة 

تخضع األسرة كنظام اجتماعي إلى معاییر أساسیة تتمثل في معیار الرابطة القانونیة و 

الشرعیة االجتماعیة بین الرجل والمرأة اللذین هما الزوجین ومعیار الرابطة البیولوجیة التي 

بناء، باإلضافة إلى معیار الرابطة المجالیة والتي تتمثل في االشتراك في تجمع بین اآلباء واأل

مجال معیشي واحد هو البیت، وكذا الرابطة الوظیفیة والعضویة التي تتجسد في وجود تنوع 

                                                           
-  28بحث مقدم في مؤتمر الخطاب اإلسالمي المعاصر ، میثاق األسرة في اإلسالم وبناء المجتمعات الرشیدة، مكارم الدیري - 1

 ،2011/یولیو/29
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لذا یعرفها علماء ، 1معین من التعاون بینهم واإلحساس والشعور المشترك بالمسارات والهموم

اعة األولیة السیاسیة في التنظیم االجتماعي التي تحضن الفرد عبر االجتماع على أنها الجم

مختلف مراحل حیاته، إذ تعتبر أساس تنمیة وبناء شخصیته وتحدید أنماط سلوكه في النظام 

االجتماعي المتشابك فهي تشكل اإلطار االجتماعي العام التي تنشأ عن طریقه محددات 

االجتماعي األول في تشكیل وبناء شخصیات أفراد السلوك عند األفراد كما تعتبر األساس 

إلى أن أحمد زكي بدوي ، و یذهب 2المجتمع، إذ تضفي على أبنائها خصائصها وطبیعتها

األسرة هي الوحدة االجتماعیة االولى التي تهدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني وتقوم 

أما ، 3راها المجتمعات المختلفة ت ها العقل الجمعي والقواعد التيعلى المقتضیات التي یرتضی

فیعرفها بأنها هي صورة التجمع اإلنساني االول وهي جماعة أولیة بمعنى أنها ن محمود حس

أساس اإلنجاب والتطبیع االجتماعي للجیل التالي وهي كذلك األصل األول لعادات التعاون 

في حین ، 4االجتماعيوالتنافس التي تربط بها إشباع الحاجات إلى الحب واألمن والمركز 

أعضاء على األقل ینتمیان إلى  أن األسرة تتكون في مجموعها من ثالثسناء الخولي ترى 

جیلین فقط ( جیل اآلباء وجیل األبناء ) وهي تشتمل على شخصین بالغین هما الذكر 

 واألنثى اللذان یعرفان بأنهما األبواب البیولوجیان لألطفال إال أنهما یقومان في العادة

والواقع أن ، 5بااللتزامات االقتصادیة واالجتماعیة منها ( التربیة والتعلیم والصحة وغیرها )

األسرة كنظام أو األسرة كجماعة ال تختلفان كثیرًا، حیث إن الجماعة والنظام یتضمنان نوعًا 

                                                           
، الجزائر، دار الملیكة للنشر والتوزیع، التحدیات التربویة في الوسط الحظري - خرون، واقع األسرة الجزائریةمحمد مخلوف وآ - 1

 .17، ص2008
المركز العربي للدراسات األمنیة ، عبد المجید سید أحمد منصور، دور األسرة كأداة للضبط االجتماعي في المجتمع العربي - 2

 .14، ص1987، ودیةوالتدریب، الریاض، العربیة السع
 .101، ص1981بیروت، لبنان، ، محمود حسن، األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربیة -  3
، دار 1األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ( دراسات في علم االجتماع الحضري واالسرة )، ط، عبدالقادر القیصر -  4

 .33، ص1999بیروت، لبنان، ، النهضة العربیة
 .51، ص1983، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 3ط، ناء الخولي، الزواج والعالقات األسریةس -  5
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من التنظیم االجتماعي، وٕان كان هناك تفضیل لدى العلماء على اعتبار أن األسرة نظام 

 .تماعياج

أما علماء االجتماع في الغرب فینظرون إلى األسرة وفقًا العتبارات ال تأخذ باألولویة 

المقاییس العاطفیة واإلنسانیة فحسب؛ بل یضیفون إلیها اعتبارات أخرى براغماتیة؛ فاألسرة 

دینكن حیث یعرفها . عندهم لیست زواجیة بالضرورة واألبناء لیسوا شرعیین بالمفهوم الدیني

في معجمه بأنها كل مجتمع قائم بالفعل یشمل على بناءات أسریة على أي صورة یشیل م

من الصور، فهي ضرورة حتمیة لبقاء الجنس البشري، كما انها الجماعة األولویة التي ینتمي 

ویعرف بیرجس ولوك األسرة ، 1إلیها الطفل دون اختیار، والجسر الذي یوصله إلى المجتمع

: بأنها " جماعة من األشخاص یرتبطون بروابط الزواج والدم أو the familyفي كتابهما 

التبني ویعیشون معیشة واحدة، ویتفاعلون كل مع اآلخر في حدود الزوج والزوجة األم واألب 

) األسرة من murdok، في حین یقارب میردوك (2األخ واألخت ویشكلون ثقافة مشتركة"

ة اجتماعیة تتمیز بمكان إقامة مشترك، وتعاون زاویة أثروبولوجیا، حیث یرى بأنها جماع

اقتصادي ووظیفة تكاثریة، ویوجد بین إثنین من أعضائها على األقل عالقة جنسیة یعترف 

بها المجتمع، وتتكون األسرة على األقل من ذكر بالغ وأنثى بالغة، وطفل سواء كان من 

ًا وتضمن لنفسها معیشة ؛ أي أن كل جماعة بشریة تعیش مع 3نسلها أو عن طریق التبني

مشتركة تسمى أسرة؛ بمعنى أن المشاركة تكون في السكنى واالستقالل االقتصادي المنزلي 

                                                           
، بیروت، لبنان، 2دینكن میشیل، معجم علم االجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن،  دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط - 1

 .97، ص1985
تها بالتحوالت االجتماعیة الحدیثة، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، عمر حمداوي، الهویة الجماعیة ألفراد األسرة وعالق - 2

 .98، ص2015ورقلة، الجزائر، جوان، ، جامعة قاصدي مرباح19ع
، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 3سلیمان دحماني، إشكالیة المفهوم والمقاربة في دراسات األسرة، مجلة مجتمع تربیة عمل، ع - 3

 .1971بیروت، لبنان، ، مزید راجع أیضًا : وصفي عاكف، األنثروبولوجیا الثقافیة، دار النهضة العربیة. لل50، ص2017جوان 
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، ومجمل هذه التعریفات تنظر لألسرة على أساس أنها 1المحكان األساسیان لتعریف األسرة

العتبارات وحدة اقتصادیة ولیست مجرد كیان معنوي مرتبط بأواصر الدم والقرابة والعاطفة وا

  الدینیة األخالقیة.

  أشكال وأنماط األسرة:

األسرة ظاهرة اجتماعیة موجودة في كل المجتمعات البشریة، بل یمكن الجزم أنها أكثر 

الظواهر االجتماعیة انتشارًا على اإلطالق، ولكن ال یمكن الجزم بالمقابل بأن أنماطها واحدة 

تختلف حتى في إطار المجتمع الواحد وفقًا ومتطابقة في كل النظم االجتماعیة، بل إنها 

للنسق االجتماعي السائد واألعراف والعادات والقیم االجتماعیة المتواترة والمتحكمة، وأهم هذه 

  األنماط:

یتفق علماء االجتماع على أن األسرة النوویة هي األسرة التي تتكون األسرة النوویة:  - 1

وهذا النوع من األسر بدایة ظهوره كان في  متزوجینالغیر من الزوج والزوجة وأبنائهما 

المجتمعات الحدیثة التي تعبر عن الفردیة التي تنعكس في حقوق الملكیة واألفكار والقوانین 

وهي تتكون في الغالب من زوج ، 2االجتماعیة وتراجع العالقات القائمة على القرابة والدم

ها االقتصادي عن بقیة أفراد القرابة، وزوجة واألبناء غیر البالغین، والتي تتمیز باستقالل

 .سرة العاملرب األبحیث تؤمن معاشها اعتمادًا على دخلها الشهري المتمثل في مرتب 

زوجة وتسمى أیضًا األسرة القرابیة، وتتألف في الغالب من الزوج والاألسرة الممتدة:  - 2

رابطة أو العالقة التي بن متزوج على األقل مع أوالده، إذن فالوأوالدهما غیر المتزوجین، وإ 

؛ أي أنها أسرة قائمة 3یقوم علیها هذا النوع من األسر هي الرابطة القائمة على أساس الدم

                                                           
. وللمزید راجع أیضًا: عبدالعاطي السید وآخرون، علم اجتماع األسرة، دار المعرفة 52سلیمان دحماني، المرجع نفسه، ص - 1

 .1999القاهرة، مصر، ، الجامعیة
 .2014، ص1992وآخرون، المدخل إلى علم االجتماع، دار الشروق، مصر، فهمي سلیم الغزوي  -2

 La course,marie thérese, famille et sicité edition imc ; Canada, 1984, p23. - 3  
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، وتتمیز بتماسكها، وتتحد بفضل على أساس رابطة الدم لكنها تمتد إلى أكثر من جیل واحد

 العادات والتقالید والمعتقدات الدینیة والضبط االجتماعي.

یظهر هذا النوع من األسر في المجتمعات التي تسمح بتعدد : األسرة المركبة - 3

الزوجات كالمجتمع اإلسالمي أو المجتمعات التي تسمح بتعدد األزواج، فهذا النموذج 

االسري یتمیز باتحاد أسرتان نوویتان أو أكثر عن طریق الزوج المشترك أو الزوجة 

مر بسبب عوامل اجتماعیة وهذا النوع من األسر في انحصار وتقلص مست 1المشتركة

واقتصادیة وقانونیة أدت إلى ترسخ مفهوم األسرة البسیطة( الصغیرة ) على سائر األشكال 

 األسریة.

وهي مزیج بین األسرة الزواجیة والممتدة؛ فهي تجمع بین خصائص األسرة االنتقالیة:  - 4

نتشرة في المجتمعات األسرة النواة السائدة في المجتمع الغربي وأنموذج األسرة الموسعة الم

 العربیة.

  األساس الدستوري لحمایة األسرة:

ال یمكن تناول قضایا األسرة وتنظیمها وتطورها وأحكامها من زاویة علم االجتماع فحسب؛ 

فاألمر یقتضي رؤیة سوسیوقانونیة مرتكزة على عوامل انتقال هذه الظاهرة إلى ساحة اهتمام 

اعتبارها حلقة أساسیة یدور حولها استقرار المجتمع الساسة والقانونیین واالقتصادیین ب

ورفاهیته لذا خصصت الدول تشریعات خاصة باألسرة تضبط أسس تكوینها والعالقات بین 

أفرادها والحقوق المتبادلة بینهم واإلشكاالت التي تثیرها المنازعات األسریة واآلثار المالیة 

  وغیر المالیة المترتبة عن تفككها وزوالها.

د اهتمت الدساتیر باألسرة وجعلت الزواج وتكوین العائلة أحد أهم الحقوق والحریات وق

األساسیة المكرسة؛ األمر الذي یقتضي ربط السیاسة االجتماعیة لحمایة األسرة للقوانین 

المنظمة ألحكامها وفقًا لرؤیة تجمع بین الموروث الفقهي والدراسات االجتماعیة والقانونیة 

                                                           
 .179، ص1996مصر، ، عاطف غیت، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة -  1
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صول إلى ضمانات قانونیة أكثر نجاعة وفاعلیة استقرار واستمرار وحمایة والقضائیة للو 

 األسرة.

یضیق ویتسع معنى األسرة بحسب القانون الذي ینظمها، المدلول القانوني لألسرة: - 1

والزاویة التي ینظر منها إلیها، ففي القوانین االشتراكیة مثًال نرى أن معنى األسرة یضیق 

جة واألوالد القصر، بینما یتسع معنى األسرة في قوانین األحوال بحیث یشمل الزوج والزو 

الشخصیة والمواریث، بحیث یظم إلى ما سبق تحدیدهم كل األوالد البالغین واألقارب من 

العصبات وذوي األرحام، حیث رتبت لهم هذه القوانین العدید من الحقوق والواجبات بحسب 

ة الجزائري الذي ورد فیه تعریف لألسرة بموجب نص سر ، بما في ذلك قانون األ1جة القرابةدر 

المادة الثانیة منه بأنها الخلیة األساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة 

  .2القرابة والزوجیة

هذا وقد عرفت األسرة طبقًا للمعهد الوطني لإلحصائیات والدراسات االقتصادیة الفرنسي بأنها 

ین سلیمین البنیة كانا زوجین أو رجل وامرأة غیر متزوجان جزء من شركة متكونة من شخص

في العائلة الطفل یجب أن یكون أعزب  –أو دون أطفال أو بشخص بالغ مع طفل أو أكثر 

كما عرفت أیضًا بأنها مؤسسة قانونیة تجمع شخصین أو أكثر من خالل رباط الزوجیة أو  –

  .3الدم أو وثیقة التبني

                                                           

، 2005مصر، جانفي، لعامة والنظم اإلجرائیة لحمایة األسرة في القانون والفقه، دار الكتاب الحدیث) أشرف رمضان، النظریة ا 1( 

 .31ص

 02-05، المعدل والمتمم باألمر رقم 1984جویلیة  9المتضمن قانون األسرة الجزائري، المؤرخ في  11- 84) القانون رقم  2( 

 .1984جویلیة  12، الصادرة بتاریخ 24، الجریدة الرسمیة العدد2005فیفري  27المؤرخ في 

مجلة الباحث  –قراءة في بعض التجارب الدستوریة  –) أمینة عبیشات وبراهیم عماري، الضمانات القانونیة لحمایة األسرة  3( 

 .182، ص2019الجزائر، مارس، ، جامعة الحاج لخضر، باتنة1، عدد 06للدراسات االكادیمیة، مجلد
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بأنها من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فقد عرفت األسرة  16/3أما طبقًا لنص المادة 

من المعهد الدولي  23، وهو نفس مضمون المادة 1الوحدة الطبیعیة األساسیة للمجتمع

للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الذي اعتبر األسرة وحدة جماعیة طبیعیة لها حق 

من العهد الدولي  23أ المكرس كذلك في نص المادة ، المبد2التمتع بحمایة الدولة والمجتمع

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي نصت على أنه من حق الرجال والنساء الذین بلغوا 

، لكن لم تحدد هذه المادة 3سن الزواج تكوین أسرة وتأمین حمایة المجتمع والدولة لها

ه االتفاقیة لتأمین الحمایة، وهذا الخطوات التي یمكن أن تتخذها الدول  الموقعة على هذ

یعني أنها تركت أمر تحدیدها لهذه الدول وفقًا لما یتناسب مع هذه األحوال الشخصیة في كل 

  .4منها

ومع ذلك لم تعطها الوثائق الدولیة االهتمام الالئق بها، بل إن كثیر من الوثائق المعنیة 

فهومها الطبیعي والفطري وٕانما تناولت من أي إشارات لألسرة بمبالمراة خلت بنودها تمامًا 

  .5المرأة كفرد مقتطع من سیاقه االجتماعي

من المیثاق اإلسالمي لألسرة نصت على أن األسرة كمجموع بشري من ذكر  14أما المادة 

وأنثى هي: اللبنة األولى والوحدة االجتماعیة األساسیة للمجتمع، وتتجسد فیها أركان المجتمع 

ة، ومهما صغر حجمها أو عدد أفرادها فإنهم یرتبطون بعالقات عاطفیة ومقوماته البنائی

                                                           

، الدورة الثالثة، 217نیویورك، رقم، حقوق اإلنسان، الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة) اإلعالن العالمي ل 1( 

 .1948دیسمبر 10المؤرخ في 

، 2200) العهد الدولي للحقوق االقتصادیة  واالجتماعیة والثقافیة، الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة، رقم 2( 

 .27وفقًا للمادة  1976جانفي  03، تاریخ بدأ النفاذ 1966دیسمبر 6ي ، المؤرخ ف21الدورة

، 2011، ، بیروت، لبنان1ط، ) سعدي محمد الخطیب، حقوق اإلنسان وضماناتها الدستوریة، منشورات الحلبي الحقوقیة 3( 

 .56ص

دم في المؤتمر الخطاب اإلسالمي بحث مق، - دراسة تحلیلیة-) كامیلیا حلمي، مصطلح األسرة في أبرز المواثیق الدولیة 4( 

جویلیة  29-28المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، مصر، یومي  ، المعاصر

 .02، ص2011

 .182ص، المرجع السابق، ) أمینة عبیشات وبراهیم عماري 5( 
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واجتماعیة ومالیة وتنظمهم حقوق وواجبات فال یستقیم أمرها دون قیادة تدیر شؤونها وهي: 

قوامة الرجل، وهي إدارة خاضعة للضوابط واألحكام الشرعیة في كتاب اهللا جل جالله وسنة 

  .1نبینا علیه الصالة والسالم

  ررات دسترة حمایة األسرة:مب

أقرت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة مبدأ اعتبار األسرة كخلیة أساسیة في بناء المجتمع، 

وخصصت لها حمایة خاصة ومتمیزة من طرف الدولة والمجتمع وهذا ما یتبین من خالل 

من دستور  55، والمادة 3 65في المادة 1976ودستور ، 2 17في المادة 1963دستور 

، أما التعدیل الدستوري األخیر لسنة 5 1996من دستور  58ذا المادة ، وك4 1989

؛ حینما أكد 2016فقد سار على نفس النحو الذي سبقه به التعدیل الدستوري لسنة  20206

منه على ضمان  71على أن األسر تحظى بحمایة الدولة والمجتمع؛ حیث ركزت المادة 

األسرة نظرًا لما یتسم به من ضعف وهشاشة، بعد فئات مخصوصة بوصفها أو وضعها في 

أن أفرد لحمایة المرأة وحقها في المشاركة السیاسیة وضمان حفظها في العمل وتقلد 

المناصب العامة و وفق مبدأ المساوات والمناصفة واألولویة أحیانا وحمایتها من كافة أشكال 

والمالحظ أن نص ، 68، 67، 59، 56، 40، 37، 35العنف؛ األمر الثابت بنص المواد 

من التعدیل الدستوري لسنة  72المذكور أعاله لم یختلف كثیرا عن نصا المادة  71المادة 

، حیث ركز تحدیدا على فئة األطفال المتخلى عنهم ومجهولي النسب واألطفال 20167

                                                           

على األسرة المسلمة، رسالة ماجستیر، كلیة أصول الدین، جامعة األزهر،  ) محمد هالل الصادق هالل، أثر الغزو الفكري 1( 

 .37، ص 2000مصر، ، القاهرة
 .1963سبتمبر  10، المؤرخة بتاریخ 64الجزائر، العدد، : الجریدة الرسمیة1963دستور  2
، ص 1976نوفمبر  24نوفمبر  24الصادرة  في  94الجزائر، العدد ، نوفمبر، الجریدة الرسمیة 23: المؤرخ في 1976دستور  3

04-16. 
 .241، ص1989مارس  01، الصادرة في 09الجزائر، العدد ، : الجریدة الرسمیة1989دستور  4
 .1996دیسمبر  08، الصادرة في 76: الجریدة الرسمیة، الجزائر، العدد 1996دستور  5
 .2020دیسمبر  30الصادرة ب  82ع ، ج ر2020دیسمبر  30المؤرخ في  442/ 20أنظر المرسوم الرئاسي رقم  6
 .2016مارس  07بتاریخ  14الصادر في ج ر ع  2016مارس  06المؤرخ في  16/01أنظر المرسوم الرئاسي رقم  7
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المعنفین والمعاقین إلى جانف فئات المسنین، كما أكد على المتابعة الجزائیة لكافة 

  األشخاص اللذین یثبت مساسهم بهذه الحقوق وتعرضهم لهذه الحمایة.

والجدیر بالذكر أن سلسلة األمالي والدروس هذه تتبع نفس السیاق الذي انتهجه المؤسس 

الدستوري حیث سوف نركز في الباب األول منها على آلیات الحمایة الجنائیة للطفل وفي 

یة للمرأة، وكل قانون أو تنظیم أو قرار أو إجراء أو الباب الثاني على آلیات الحمایة الجنائ

حكم قضائي یصدر أو یتخذ منافیا لهذه المباديء العامة یمكن التمسك ضده بعدم الدستوریة 

  .المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة 18/12وفقا لمقتضیات القانون العضوي رقم 

  الحمایة القانونیة للطفل:

رب العالمیة الثانیة، ت المجتمع الدولي، خصوصا بعد الحشكلت حمایة الطفل أولویة رهانا

في إطار إرساء دعائم الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان، حیث تصدرت العدید من الصكوك 

والمواثیق الدولیة بنصوص ومباديء تؤكد على حمایة أولى حقوق اإلنسان (الحیاة، الكرامة 

، الحمایة أثناء الحروب)، وكذا من خالل المتأصلة، المساوات، الحمایة من العنف والتمییز

صكوك ومواثیق دولیة خاصة انعكست مبادئها على الكثیر من التشریعات الوطنیة الداخلیة 

التي أدرجت ضمن قوانین ومدونات األسرة، أو خصصت لها قوانین خاصة بحمایة الطولة 

  كما هو الحال في الجزائر.

نتبه إلى محوریة وأهمیة حمایة حقوق الطفل فقط بعد والجدیر بالذكر أن المجتمع الدولي لم ی

الحرب العالمیة الثانیة؛ ذلك أن االهتمام الدولي یرجع إلى عصر عصبة األمم، ولعل دستور 

وكذا إعالن فیالدیفیا لسنة  1924وٕاعالن جینیف لسنة  1919منظمة العمل الدولیة لسنة 

  .لخیر دلیل على هذا االهتمام 1943

ن العالمي لحقوق اإلنسان المرتكز األساسي الدولي لحمایة وترقیة حقوق وقد شكل اإلعال

اإلنسان وضمان رفاهیة كل البشر دون تمییز وحقهم في الكرامة والسلم واألمن والنمو 

والصحة والتعلیم والعمل وسواها من حقوق اإلنسان، حیث جاءت بنود هذا اإلعالن تنص 
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شر یولدون أحرار ومتساویین في الكرامة، وال یجوز مثًال على أن كافة الب 01في المادة 

التمییز بینهم ال على أساس العنصر أو الجنس أو الدین أو اللون أو أي اعتبار آخر (المادة 

من نفس اإلعالن على أن كافة البشر لهم الحق في  03)، في حین نصت المادة 02

  ضمان الحریة واألمان على أنفسهم.

لعدة اء في النصف األول من القرن العشرین كانوا وقودا وأداة وضحیة وبما أن األطفال والنس

حروب عالمیة وٕاقلیمیة ونزاعات داخلیة وفریسة لكافة أشكال العنف والتمییز والجریمة 

والمعامالت العنصریة واالنتهاكات الجسیمة واالستغالل فقد اتجه المجتمع الدولي وعلى رأسه 

خصصة (منظمة العمل الدولیة، منضمة الصحة العالمیة، األمم المتحدة ووكاالتها المت

الیونیسیف، الیونسكو) إلى إصدار حزمة من الصكوك واإلعالنات والمواثیق الدولیة بغرض 

  ضمان حمایة وترقیة حقوق الطفل نذكر من أهمها:

ة الماد -13العهدین الدولیان كرست فیهما األمم المتحدة اهتمام كثیرا بها من خالل المادة  - 

االجتماعیة)، والذي أفرز عن اعتماد سنة  -من عهد الحقوق االقتصادیة 10(المادة  -14

  سنة عالمیة للطفولة؛ 1971

بمبادئه العشرة الذي اعتمدته الجمعیة العامة  1959لسنة  1إعالن جینیف لحقوق الطفل - 

 ؛1959نوفمبر  20لألمم المتحدة بتاریخ 

عن اجتماع مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب الصادر  2المیثاق العربي لحقوق الطفل - 

 بالقاهرة؛ 1983دیسمبر  06بتاریخ 

 44ـالصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتها ال 1االتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل - 

 ؛1989نوفمبر 20في نیویورك بتاریخ 

                                                           
، تاریخ االطالع http://hrlibrary.umn.edu/arab/b05.html :جینیف لحقوق الطفل موجود على الرابط اآلتي إعالن -1

10-05-2021 
 ، موجود على الرابط اآلتي:  المیثاق العربي لحقوق الطفل -2

http://haqqi.info/ar/haqqi/legislation/arab-charter-rights-chil  2021-05- 10تاریخ االطالع 
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نوفمبر  29العمل به بتاریخ  والذي بدأ 1990لسنة  2المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته - 

 ؛1999

التي تمت برعایة األمم  1990بمناسبة قمة الطفل في سنة  3وثیقة عالم جدیر باألطفال - 

بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة لعالم جدیر باألطفال 2002المتحدة، والتي تمت مراجعتها سنة 

" وقد  2001سبتمبر " والذي كان من المزمع عقدها في  2002مایو  10:  8في الفترة من 

 A    world Fitطرح في هذا المؤتمر وثیقة جدیدة للطفل بعنوان " عالم جدیر باألطفال

For Children " تتجاهل تماًما التحفظات التي وضعت علىCRC   ؛ 1990عام 

والمنبثق عن اجتماع  1981سبتمبر  19الصادر بتاریخ  4میثاق حقوق الطفل في اإلسالم - 

 لمنضمة التعاون اإلسالمي. المجلس اإلسالمي

ورغم كل هذه الصكوك والمواثیق الدولیة التي انعكست في الكثیر من مبادئها على المنظومة 

القانونیة الداخلیة للدول المصادقة وعلى التدابیر اإلداریة والمؤسسیة والقضائیة في التعاطي 

یها إلرساء مباديء مع قضایا الطفولة كواحدة من أولى أولویات الحكومات في إطار سع

العدالة والمساوات واحترام حقوق اإلنسان وتنمیة إمكانات مشاركة كافة أفراد المجتمع بكل 

فئاته ي التنمیة المستدامة، إال أن وضع الطفولة خصوصا في دول العالم الثالث مازال 

  یعرف تدهورا وتراجعا كبیرا بفعل عوامل نسوق منها على سبیل المثال:

التفكك األسري والفشل الوظیفي أو البنیوي لألسرة في الحفاظ على استقرارها تفشي ظاهرة  - 

 وضمان أمن وحمایة أطفالها.

                                                                                                                                                                                                 
  على الرابط اآلتي:، موجود 2021- 05-10االتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل، تاریخ االطالع  -  1

            https://www.unicef.org/ar                                                                               / 
  ، موجود على الرابط اآلتي:2021-05- 10المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته، تاریخ االطالع  -  2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html#:~:text  
 موجود على الرابط اآلتي: ، 2021- 05-10تاریخ االطالع  -3

https://islamtoday.net/bohooth/artshow-48-1084.htm  
 موجود على الرابط اآلتي: ، 2021- 05-10تاریخ االطالع  -4

http://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2013/07/tufulaslam.pdf  
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انتشار العنف األسري وما أنتجه من ضرر باألمان النفسي لألطفال ونموهم البدني وتوازنهم  - 

 العاطفي.

كثر خطورة كالعنف تراجع نوعیة التربیة والتعلیم وهیبة المعلم والمدرسة مما أفرز ظواهر أ - 

 المدرسي والتسرب المدرسي والعمل في سن مبكرة.

تفشي الجریمة في عالم األطفال فیما یصطلح علیه فقهًا وقانونًا بظاهرة جنوح االحداث نتیجة  - 

 وحتى الوقائیة في الحد منها.، عوامل شدیدة التداخل والتعقید وعدم جدوى التدابیر العقابیة

مما أدى إلى اقتالعهم من النمو  ي تشكیل شخصیة وهویة األطفالتدخل العالم االفتراضي ف - 

 والتنشئة في وسط طبیعي وتراجع دور السلطة االبویة واألسرة والقدوة.

انتشار أشكال جریمة جدیدة ومخاطر محدقة باألطفال لم تكن معروفة سابقًا مما أدى ببعض  - 

كلها اإلصالحیة، وأدى بأخرى إلى المنظومات التشریعیة إلى تفعیل ترسانتها العقابیة وهیا

 إصدار قوانین خاصة بحمایة الطفولة.

كل هذه العوامل واألسباب والمعطیات أدت بنا إلى أن نركز في هذه السلسلة من الدروس 

والمحاضرات على الطفل باعتباره أولى أولویات النظم القانونیة والدولة ومؤسساتها إذا ما 

ده االستقرار والتنمیة واألمن المجتمعي بعیدا عن الجریمة أرادت إنتاج مجتمع یضمن ألفرا

والعنف، وهو ذات األمر الذي یجعلنا نركز على أكثر الجرائم انتشارًا ومساسًا بالطفل في 

السنوات األخیرة والتي كانت مساحة لتدخل المشرع في تبنیها أو استحداث تشریعات خاصة 

المتعلق بحمایة الطفولة والذي عرف والدة  15/12لعل أهمها على اإلطالق القانون رقم 

سنوات من النقاش والسجاد الحقوقي والسیاسي قبل أن یرى  4قیصریة بعد ان تمخض عن 

النور والذي یعد في حد ذاته مكسبًا لمنظومة حقوق الطفل في الجزائر، بعد أن عرفت فراغًا 

نتیجة تناثر العدید من أحكام وقواعد  تشریعیًا أحیانا، وأحیاناً  أخرى تذبذبًا وتعارضًا وغموضاً 

  نایا الكثیر من النصوص القانونیة، ومن ذلك على سبیل المثال: حمایة الطفل في ث

 قواعد التجریم والعقاب والمسؤولیة الجزائیة للطفل في قوانین العقوبات واإلجراءات الجزائیة؛ - 
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 ني والتجاري وقانون األسرة؛قواعد األهلیة والمسئولیة المدنیة والزواج في القانون المد - 

 القواعد المتعلقة بالعمل والضمان االجتماعي في قوانین العمل ومنازعاته؛ - 

 القواعد المتعلقة بالصحة واإلعاقة وحمایة المعاقین في القوانین المخصصة لذلك؛ - 

 القواعد المتعلقة بالتمدرس وشروطه وظروفه في التشریعات المدرسي؛ - 

خطر وبعض األخطار والجرائم التي ترتكب من الطفل أو ضده  قوانین حمایة الطفولة في - 

 في نصوص تشریعیة وتنظیمیة متتعددة،

 القواعد المتعلقة بالنسب والكفالة والحضانة والوالیة واإلرث في قانون األسرة. - 

غیر أن قانون حمایة الطفل الذي سیكون مجال للدراسة والتأصیل والتحلیل والنقاش أنتج في 

دل كبیرًا بین شراح القانون والخبراء و الباحثین واألكادیمیین والشركاء من حیث ثوب أثار ج

كونه أخرج في صورة أقرب ما یكون فیها إلى قانون إجراءات جزائیة خاص باألطفال منه 

 إلى قانون خاص بحمایة األطفال.

  :مكانة الطفل في القانون الجزائري

رة طفل وهو یدل على أن الطفولة كقیمة ینظر لها بتفحص القانوني الجزائري ال توجد فیه عبا

المشرع بصفة ثانویة بالمقاربة مع اهتمامه بترقیة وضع المرأة وكان حریا به إفراد فصل 

  خاص للطفل.

  واهتم بالمرأة من خالل الوالیة والحقوق وكان األحرى أن یتكلم عنها كطفل قبل كونها امرأة

نوني والذي حدد له نسبا وأوضاعا خاصة یصوغ تكلم المشرع عن الطفل حسب وضعه القا

  غیر الممیز. - الصبي - له القیام بشؤونه وسماه: القاصر

  الكویت. -السعودیة -وكثیر من التشریعات ع تتجه نحو إفراد قانون خاص بالطفل بمصر

الذي حسم تناقض القانون أول مالحظ أنه قانون لألسرة لكن في  1984نجد أن قانون 

  نون للمرأة.الواقع هو قا
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ولما نتكلم عن الحقوق تكلم عن حقوق الزوجة أو الزوج أو الواجبات لكنه لم یتكلم عن 

   2الطفل حتى في المادة 

كان تعریفه ال یتبنى األوالد (یمكن تبریر تعریفه بأنه یعترف بنظام األسرة المركبة [ بالمفهوم 

  ذوو األرحام) - العصبة -الواسع] االطفال

 - الكفالة -+ الوصایة-الوالیة - بتجاهل الطفل فقد تناول في قضایا النسب وال یمكن القول

  الحضانة - الرضاعة -المیراث

بالنسبة لنصوص قانون اإلجراءات الجزائیة (باستثناء الحمایة ج للطفل) القانونیة الوضعیة 

  التي أحالت لقانون األسرة الجزائري.

  ل بالجزائرالحاجة إلى وجود قانون مستقل خاص بحمایة الطف

نظرًا لالعتبارات التي ذكرناها سابقًا بخصوص توزیع قواعد حمایة الطفل في التشریع       

الجزائري، وبسبب التناقضات التشریعیة واإلجرائیة أحیانًا كان من الضروري إصدار قانون 

خاص ومستقل یعنى بحمایة الطفل بوصفه فردًا معرضًا للخطر أو جانیًا في حاجة إلى 

صالح والتهذیب وبعض التدابیر العقابیة التي تقوم سلوكه وتسهل إدماجه في المجتمع، اإل

حیث كان من المفروض أن یتم توسیع هامش آلیات الحمایة االجتماعیة االستباقیة على 

  حساب التدابیر الجزائیة ودور قضاء األحداث في هذا المجال.

  لطفلالمتعلق بحمایة ا 15/12إصدار القانون رقم  ظروف

في المجمل كان المشرع في قانون حمایة الطفل یرمي إلى مواءمة نصوصه مع مستجدات 

عالم الجریمة في المجتمع الجزائري وحجم األخطار المحدقة بالطفل واألسرة واستیعاب 

مختلف السلوكات ذات الطابع الجرمي التي أصبح األطفال یرتكبونها أو یتعرضون لها، 

كثیرة بین الخبراء والفاعلین من اجل إخراجه في ثوب ینسجم مع حیث عرف صدوره نقاشات 

لألسرة والمجتمع الجزائري ومن جهة أخرى مع ثقافیة _طبیعة وخصوصیة الخلفیة السوسیو

مقتضیات الصكوك والمواثیق الدولیة الخاصة بالطفل السیما االتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل، 
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یز دور مبادئ العدالة اإلصالحیة لألحداث من خالل استحداث آلیات تركز على تعز 

  والتدابیر الوقائیة على حساب آلیات الردع والعقاب والتدابیر الجزائیة.

- 15لقد عالج قانون اإلجراءات الجزائیة موضوع قضاء األحداث إلى غایة إلغائها بقانون 

األحداث بكیفیة  المتعلق بحمایة الطفل الذي جاء بتنظیم وترتیب األحكام المتعلقة بقضاء 12

منهجیة ومنظمة استبعدت األخطاء والتناقضات التي كانت تطبع النصوص القدیمة وفي 

الوقت ذاته حافظت على المبادئ واألحكام التي تضبط سیر هذا الفرع الهام من القضاء، 

بحیث یتم االنتقال من تطبیق النصوص القدیمة إلى النصوص الجدیدة دون أن یحدث أي 

لقواعد الموضوعیة واإلجرائیة، ما عدا ما تم استحداثه في القانون الجدید ولم یكن تغییر في ا

وهو أساسًا أحكام الوساطة التي تعتبر ثورة حقیقیة في باب معروفًا في ظل القانون القدیم 

قضاء األحداث. وسیثبت التطبیق إن شاء اهللا صواب هذا المسلك الرامي إلى إصالح ذات 

األطفال عوض الزجر والعقاب، التي هي سالح ذو حدین ألمنها تعالج  البین وتهذیب سلوك

الجریمة عند وقوعها بصفة مؤقتة ولكن اثرها على المدى البعید یكون سلبیًا بالنسبة للفرد 

والجماعة بفعل تكون األحقاد بین الناس من جهة أولى وكون أماكن الحبس أصبحت مدارس 

ن المحبوسین وتأثیر أصحاب النفوس الشریرة من لتكوین المجرمین بفعل االختالط بی

المحكوم علیهم على المتهمین العادیین الذین ساقهم الحظ إلى غابات السجون. وقد تضمن 

أبواب كانت مضامینها كالتالي: تضمن الباب  6مادة تضمنت  150قانون حمایة الطفل 

حدید قواعد وآلیات حمایة األول أحكامًا في عشرة مواد تبین الهدف من هذا القانون وهو ت

  الطفل.

العدالة اإلصالحیة في الحد من جنوح األحداث وحمایة األطفال في خطر وفق  دور مبادئ

 المتعلق بحمایة الطفل 15/12القانون رقم 

عرفت األحكام القانونیة لحمایة الطفولة في الجزائر عدة مراحل شابها الكثیر من تبعثر 

المسؤولیتین الجنائیة والمدنیة والحالة المدنیة ووسائل الحمایة والتناقض في قواعد األهلیة و 
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االجتماعیة مما أثر على المقاربة المعتمدة في حمایة هذه الفئة من األخطاء المحدقة بها أو 

االنزالق في مهاوي اإلجرام أو الهدر المدرسي أو الصحة أو الحضانة أو اإلدماج فیما 

بتت الممارسات الرسمیة والفردیة عجزها عن حمایتهم بعیدًا یخص األطفال المعاقین اللذین أث

عن المقاربة اإلنسانیة، ناهیك عن ظاهرة عمالة األطفال التي تعد إحدى الجسور التي تهوي 

  بالطفل من مرابع الطفولة السویة إلى مهاوي الجنوح.

ت وسن وعلى الرغم من كل ذلك فقد حاول المشرع توفیر آلیات وبرامج وانتهاج سیاسا

تشریعات من أجل توفیر الحمایة لفئة األطفال، باإلضافة إلى دور القضاء في حمایة 

األطفال من األخطار المعنویة واألحداث الجانحین من خالل سیاسة اإلصالح والتهذیب 

  وانتهاج العقاب بصفة استثنائیة حینما تقتضي الضرورة.

توجیه نیة المشرع الجزائري إلى حسم  وقد كان للصكوك والمواثیق الدولیة بالغ األثر في

كل هذه التناقضات وٕاصدار قانون خاص بحمایة الطفل یرتكز في األساس على مسألتین: 

المكرسة في اتفاقیة حقوق الطفل  لى المبادئاحترام خصوصیة األسرة الجزائریة. االرتكاز ع

المیثاقین العربي وبعض المواثیق اإلقلیمیة كالعهد اإلسالمي لحقوق الطفل و  1989سنة 

  واإلفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته.

المؤرخ في  15/12وعلى الرغم من كل المؤاخذات التي یمكن تسجیلها على القانون رقم 

والتي جعلت بعض الدارسین یشبهونه بقانون إجراءات جزائیة خاص  2015- 15-07

هن على توسیع هامش آلیات باألطفال فإننا نعتبر أنه یعد مكسبًا في حد ذاته، نظرًا ألنه را

 الحمایة االجتماعیة على حساب دور قضاء األحداث.

  ظاهرة جنوح األحداث " قراءة في المدلول واألسباب واآلثار".

قبل أي مناقشة بعناصر هذا الجزء من الدراسة، وبعیدًا عن أي مشاحة في المصطلحات 

متعلقة بالطفل والحدث وما یتصل الفقهیة یتعین علینا التطرق إلى بعض المفاهیم العامة ال
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بها من أحكام قانونیة وفقهیة، ثم بعد ذلك تفكیك رموز التداخل بین ظاهرة جنوح األحداث 

  وواقع الطفل في خطر وهذا ما سنأتي على تفصله على اآلتي:

  مفهوم الطفل والحدث. 

لناحیة یتحد مفهوم الطفل والحدث على الغالب في األدبیات القانونیة، ویختلف من ا

الموضوعیة حینما یتعلق األمر بنظام األهلیة والمسؤولیتین المدنیة والجزائیة، كما تتعدد 

  التعریفات بشأنه في نظر الشریعة وخبراء علم النفس واالجتماع.

  المدلول القانوني لمصطلح الطفل

ورد مصطلح الطفل والطفولة في عدة صكوك ومواثیق دولیة، دون تعریف لمضمون      

طلح الطفولة، حیث اكتفت بتحدید سن الطفولة على اختالفها، وحسب درجة ومستوى مص

الحمایة الالزمة والظروف المحیطة بالطفل وفق مقاربة سوسیوقانونیة تعتمد على العوامل 

على النفسیة والظروف االجتماعیة ومستوى التمییز واألهلیة، ومدى المسؤولیة، وهذا یسری

قیات والمواثیق والنصوص الدولیة الخاصة بحقوق الطفل بدءا من معظم اإلعالنات واالتفا

مرورا 1)1924(إعالن جنیف لحقوق الطفل 1924إعالن جنیف لحقوق الطفل الصادر في 

وكذا العهدین الدولیین الصادرین سنـــــــــــــــــــــــــــــــة  19592بإعالن حقوق الطفل الصادر في 

لة اهتماما خاصا بهذه الشریحة من طرف المواثیـــــــــــــــق ، حیث شهدت هذه المرح19663

(أ ع لحقوق 1989وصوال إلى اتفاقیة حقوق الطفل لعام ، 4)24، ص2008الدولیة(صقر، 

، حیث یظهر من األعمال التحضیریة لهذه االتفاقیة 5)1989ج ع لألمم المتحدة  –الطفل 

                                                           
، موقع علیه من أعضاء المجلس 23/02/1923إعالن جنیف حقوق الطفل، المجلس العام لالتحاد الدولي إلغاثة األطفال،  - 1

 .1924العام في فبرایر 
 . 20/11/1959، المؤرخ في 1386فل، الجمعیة العامة لألمم المتحدة، رقمإعالن حقوق الط -  2
العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الجمعیة العامة لألمم المتحدة،  -  3

 .23/03/1976، دخل حیز النفاذ في 16/12/1966، المؤرخ في 2200رقم 
 .24، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص 2008نبیل صقر وجمیلة صابر، األحداث في التشریع الجزائري،   -  4
 .1991، دخلت حیز النفاذ في 20/11/1989،المؤرخة في 44/52اتفاقیة حقوق الطفل، الجمعیة العامة لألمم المتحدة، رقم  -  5



25 
 

لطفولة وأنها مسألة متروكة لتقدیر الدول أن الدول لم تكن متفقة تماما على سن بدایة ا

لتحدیدها بموجب تشریعاتها الوطنیة، حیث انعكس هذا الخالف حول بدایة حمایة الطفولة 

عاما، ما  18من خالل المادة األولى من االتفاقیة بنصها: "الطفل هو كل إنسان لم یتجاوز 

  لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه"

 هوم الطفل في القانون الوطني الجزائري:مف 

تعتمد معظم التشریعات الجزائیة وقوانین الطفل معیار السن كضابط لتحدید مدة نهایة مرحلة 

  الطفولة وٕان اختلفت حول تحدید مدة بدایتها وما إذا كانت المرحلة الجنینیة داخلة فیها.

والقانوني لدى تعریف الطفل ألن  ال یمكن في الواقع الفصل بین المدلولین اللغويالطفل: 

الضابط المعتمد غالبًا هنا هو سن األهلیة وقیام المسؤولیة. وفي هذا الصدد یقول الفقیه 

الفرنسي باركر بأن الطفولة هي:" المرحلة المبكرة من دورة حیاة اإلنسان، والتي تتمیز بنمو 

یاتهم من خالل اللعب والتعلیم سریع للجسم لتشمل األطفال إلعدادهم ألدوار البالغین ومسؤول

، ذلك أن كلمة طفل مشتقة من 1)113، ص2009الرسمي غالبًا "(الخزاعي وٕامارة، 

وتعني من لم یتكلم بعد، كما ال  infansوهي مشتقة من الكلمة الالتینیة  enfentمصطلح 

ن یمكن الجزم بوجود فراغ قانوني في تحدید مفهوم الطفل في القانون الجزائري، رغم أ

األحكام المتعلقة به متناثرة في ثنایا العدید من النصوص القانونیة والتنظیمیة، غیر أن عدم 

تركیز المشرع الجزائري على الطفل في نصوص قانون األسرة یعد عوارًا في هذا القانون 

  .2الذي ال یمكن فیه الفصل بین قضایا األسرة واألمومة والطفولة

ولیس اختصاصًا للمشرع فال بأس من القول بأن كل ما یتعلق  وٕاذا كان التعریف مسألة فقهیة

بأحكام األهلیة والتمییز والترشید والمسؤولیة المدنیة والجزائیة والحقوق المترتبة عن كمال 

                                                           
 ،ص 2009 الجتماعیة وحقوق اإلنسان ،دار یافا للنشر، عمان ،األردن،حسین الخزاعي وطه إمارة ،التشریعات ا _ أنظر -  1

113 . 
حیث كان حریًا للمشرع أن یفرد له كتابًا خاصًا بدًال تطرقه إلى عقود التبرع التي ال نرى لها مبررًا منطقیًا في هذا القانون، وٕان  - 2

 الخاصة في القانون المدني. كان یستند إلى األحوال الشخصیة، ألن موضعها المنطقي هو العقود
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األهلیة یمكن من خاللها استقاء تعریف الطفل رغم ما یبدو علیه األمر من تعارض وعدم 

القانون المدني مثًال یمكن القول بأنه یعد طفًال كل  انسجام في االتفاق على سن محددة؛ ففي

، وٕاذا أخذنا التمییز كمعیار فیمكن القول 1.ق م ج )40سنة كاملة (م 19من لم یبلغ سن 

من القانون  43و 42سنة هي سن الطفولة وهذا ما یمكن فهمه من نص المواد  13بأن سن 

، 3 15/12من قانون حمایة الطفل  2/1، وكذا المادة 2من قانون األسرة 83و 82المدني و 

والتي یتحد فیها مفهوم الطفل والحدث، على الرغم من ان األخیر یرتبط أكثر في األدبیات 

  الجزائیة بظاهرة الجنوح وما یترتب عنها من مسؤولیة جزائیة، وهو ما ال نراه جائزًا.

، فهو صغیر السن یشیر هذا المصطلح إلى ذات المدلول الذي یعنیه مفهوم الطفلالحدث: 

أو الصبي أو الغالم أو حدیث العهد. وهذا اللفظ یدل على أن الحدث شخص لم تتوفر له 

ملكة اإلدراك واالختیار لقصور عقله عن إدراك حقائق األشیاء، واختیار النافع منها، والنأي 

عقله، بنفسه عن الضار منها، وال یرجع هذا القصور في اإلدراك واالختیار إلى علة أصابت 

وٕانما مرد ذلك لعدم اكتمال نموه وضعف قدراته الذهنیة والبدنیة بسبب وجوده في سن مبكرة 

- لیس في استطاعته بعد وزن األشیاء بمیزانها الصحیح وتقدیرها حق التقدیر(معوض

  . 4)20ص-1997

ت یمكننا استیقاء تعریف الحدث في القانون الجزائري من قانون العقوبات وقانون اإلجراءاو 

فالمتمعن في هذه التشریعات یجد أن المشرع الجزائري  الجزائیة وكذلك قانون حمایة الطفل؛

قد أورد تسمیات مختلفة للحدث، فعبر عنه في قانون اإلجراءات الجزائیة بلفظ الحدث بنص 

(ق ع 49وبلفظ القاصر والطفل في قانون العقوبات بنص المادة ، (ق أ ج ج)444المادة 

                                                           
 20المؤرخ في 10- 05، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/09/1975، المؤرخ في58- 75أمر رقم - 1

 . 990،ص30/9/1975المؤرخة في  78، ج ر رقم 2005یولیو
المؤرخ  02- 05المعدل والمتمم باألمر رقم والمتضمن قانون األسرة،  1984یونیو سنة  09المؤرخ في  11- 84قانون رقم  - 2

 .2005فبرایر  27في 
 .2015جویلیة  19الصادرة بتاریخ  39ج ر ع  2015جویلیة -15المتعلق بحمایة الطفل المؤرخ في  15/12القانون رقم  -  3
 .20، ص1997عبد التواب معوض، شرح قانون االحداث، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  -  4
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الحدث أو القاصر أو الطفل في مفهوم المشرع الجزائري هو كل من لم یبلغ  ج)، وعلیه فإن

سنة كاملة باعتبارها سن الرشد الجزائي على نحو یجعل هذا الشخص في حال  18سن 

ارتكابه لجریمة ما أهًال لتحمل المسؤولیة الجزائیة وفقا ألحكام القانون الجزائي، بنص المادة 

من 1989المادة األولى من االتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل  (ق أ ج ج)مسایرا في ذلك 442

جهة ومتفقا مع أغلب الدول العربیة فیما یخص الحد األقصى للحداثة من جهة أخرى، أما 

عن الحد األدنى لسن الحداثة فقد سكت المشرع عن ذلك مقتفیا في ذلك أثر المشرع الفرنسي 

م والتي دعت إلى 1953عقدت بالقاهرة سنة  ومتماشیا مع توصیات الحلقة الدراسیة التي

عدم تحدید سن أدنى للحداثة لضرورات إصالحیة وقائیة، وحتى تضطلع محكمة األحداث 

، 1992بسلطة البث في أمر الحدث بصرف النظر عن الحد األدنى لسنه(قواسمیة، 

في إلى تعریف الحدث  2001، بینما ذهب  قانون رعایة األحداث األردني لسنة 1)35ص

مادته الثانیة على أنه " كل شخص أتم السابعة ولم یتم الثامنة عشر من عمره ذكر كان أم 

سنة كسن للتمییز في القانون المدني  13،أما عن اتخاذ سن 2)23، ص2012أنثى"(فهمي، 

ق م ج) و سن للتمییز الجنائي في قانون العقوبات الجزائري والفرنسي فمرده  42الجزائري (م

هذه السن لتحضیر الحدث لتحمل المسؤولیة الجنائیة متا ما بلغ سن المسؤولیة  إلى اعتماد

ق ج  49ق أ ج ج " المادتین تم إلغاؤهما ) و(المادة  446، 442سنة( أنظر  18الجزائیة 

  ).12-15من قانون حمایة الطفل  149ع والتي ألغیت بموجب المادة 

منه بنصه على أن مفهوم  02ي المادة ف 12- 15وهذا ما أكده قانون حمایة الطفل       

؛ "فالحدث لیس وصفا متعلقا 3الحدث ردیف لمعنى الطفل. كما أن له عالقة وطیدة بالجنوح

                                                           
 .35، ص1992محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح االحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -  1
خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیته الجنائیة والمدنیة في إطار االتفاقیات الدولیة والتشریعات  - 2

 .23، ص2012، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، - اسة مقارنةدر  –الوطنیة والشریعة اإلسالمیة 
 :                            ، الموجود على الرابط اإللكتروني اآلتي5قضایاهم وحقوقهم، ص  رجاء ناجي،األطفال المهمشون -3

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/AtfalMoh/Menu.htm           



28 
 

بمن یرتكب الجریمة، وٕانما هو حالة یكون علیها الصغیر باعتباره في سن الحداثة، أي 

ث سواء ارتكب الصغیر بمعیار قانون محدد، فكل من لم یتجاوز السن المذكور یعتبر حد

جریمة أو لــــــــــــــــــم یرتكب، فهو إذا ارتكبها اعتبر حدث منحرفا، وٕاذا لم یرتكبها أعتبر حدث 

؛ فعلى الرغم من أن الفقه الجنائي لم یتوسع في تعریف الحدث ولعل ذلك راجع إلى 1سویا"

میة قررت أنه ال أن األمر تقني تقدیري یختلف باختالف التشریعات إال أن الشریعة اإلسال

عقوبة على الطفل الصغیر الذي لم یجر علیه القلم؛ فال مسؤولیة علیه ألنه مازال في طور 

النشأة والتربیة، وألن العقوبة في حد ذاتها ما شرعت إال للردع والزجر، وهي للحدث الصغیر 

بات شرعت قال ابن تیمیة: " أن العقو غیر ذات جدوى ألنه أولى إصالحه وتربیته وتهذیبه. 

رحمة من اهللا تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخالق و إرادة اإلحسان إلیهم و الرحمة 

، وهذا ألن الشریعة 2بهم كما یقصد الوالد تأدیب ولده و كما یقصد الطبیب معالجة المریض"

  حكمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها كما قال ابن القیم في إعالم الموقعین.

الفقهاء حول ما إذا كان یمكن اعتباره طفًال؛ وذلك ألن حیاته احتمالیة، فهو  اختلف الجنین:

ال یكتسب الشخصیة الطبیعیة إال بتمام والدته حیا، أو إذا ولد حیًا أو قابًال كما یقول بذلك 

الفقه الفرنسي؛ ما معناه أن الجنین مادام یكتسب الحقوق (المیراث و الوصیة)، وال یتحمل 

فنجده یعتبر اإلجهاض  3قانون العقوبات الجزائريى إنه یعد طفًال، فبالرجوع إلااللتزامات ف

، إذ ال یحق للطبیب إجهاض المرأة 309،304،310جریمة معاقب علها بموجب المواد 

الحامل إال ألسباب عالجیة وضمن شروط محددة، وبنـاًء على ذلك فإنه یمكن اعتبار 

ولة والتي تستمر طبقا للقانون المدني إلى سن الرشد المرحلة الجنینیة مشمولة بتعریف الطف

                                                           
الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  بلقاسم سویقات،  -1

  .12، ص 2011-20010مرباح، ورقلة، 
 ، ص .سلطة قاضي األحداث بین أولویة التدبیر و استثناء العقوبةیاسین الكعیوش،  -2
المؤرخ  01 -09،المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم باألمر رقم 1966یونیو 8المؤرخ في ،156- 66أمر رقم -  3

 .702، ص1966یونیو11يالمؤرخة ف 49، ج ر رقم2009فبرایر 25في 
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سنة كاملة، أما قبل ذلك فهو ناقص األهلیة وتجري علیه أحكام  19المحددة ب

 2من قانون األسرة86، وهذا ما تؤكده المادة 1)13، ص2008-2007الوالیة(رابطي، 

من  40المادة بنصها: "من بلغ سن الرشد ولم یحجر علیه یعتبر كامل األهلیة وفقا من 

القانون المدني"، ومن ناحیة أخرى فقد ربط المشرع مفهوم الطفل بحداثة السن المحددة بتمام 

سنة عندما یكون الطفل  19مع تمدید هذه السن إلى 3من ق.إ.ج442سنة حسب المادة  18

في موضع المجني علیه في جریمة التحریض على الفسق وفساد األخالق حسب المادة 

سنة لما یكون الطفل في حال الخطر المعنوي بمقتضى المادة  21وٕالى سن  من ق.ع،342

المتعلق بحمایة الطفولـــــــــــــــــــــــــة  10/02/1972المؤرخ في  03-72األولى من األمر رقم 

، ومن التناقضات التي یمكن تسجیلها على المشرع الجزائري هو اختالف سن 4والمراهقة

الجنائیة من قانون إلى آخر، حیث غلب مفهوم القاصر في القانون  التمییز والمسؤولیة

المدني والذي انسحب بدوره على قانون األسرة حینما یتعلق األمر بأحكام الوالیة على القصر 

 19ق أ س ج)، وحتى اعتبار سن الزواج بتمام  87حتى  81وأموالهم (أنظر المواد من 

هایة الطفولة؛ إذ یمكن القول أنها سن تقدیریة ال سنة للجنسین ال یمكن الجزم بأنه سن ن

من هذا  65یمكن الزواج دونها بدون ترخیص، وما یعزز ذلك هو استقراء نص المادة 

سنة هو سن انقضاء الحضانة بالنسبة للذكر، وهي سن  16القانون التي تجعل من سن 

ضوعیًا ومنطقیًا لتعدیل سن التمییز قبل تعدیلها في القانون المدني، ومع أننا نجد مبررًا مو 

سنة للتمییز في قانون األسرة  16التمییز في القانون المدني، فإنه یمكن أن نعزو تثبیت سن 

                                                           
زهیة رابطي، الحمایة القانونیة للطفل عند الطالق في اتفاقیة حقوق الطفل و قانون األسرة الجزائري، رسالــــــــــة ماجستیر، كلیة  -1

 . 13، ص2008- 2007،-جامعة الجزائر- الحقوق، 
 .910راجع قانون األسرة المرجع السابق، ج ر: ص -  2
 22- 06المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/06/1966المؤرخ في 155- 66القانون رقم  -3

 . 24/12/2006،، الصادرة بتاریخ 84،ج ر رقم 20/12/2006المؤرخ في 
، الصادرة في 15المتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة، ج ر عدد  10/02/1972المؤرخ في 03- 72األمر رقم  - 4

 .209،ص 22/02/1972
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اعتمادًا على أولویة مراعاة مصلحة المحضون التي قد تقتضي عدم المساس بتوازنه النفسي 

سنوات إلى  06 واستقراره االجتماعي حیث یعتبر المشرع التمدرس مجاني وٕاجباري من سن

 11- 90من قانون العمل الجزائري  15، األمر نفسه ینطبق على نص المادة 1سنة 16سن 

سنة،  16التي تحدد السن الدنیا لتشغیل األطفال بـ  69والتعدیل الدستوري األخیر في مادته 

ي فهل هذه سن للتمییز أم لنهایة الطفولة؟ ؛ وذات التناقض نجده أیضًا بین القانون المدن

وقانون العقوبات واإلجراءات الجزائیة، فكیف یعقل أن یكون الطفل مسؤوًال جزائیًا في سن 

سنة مع أنه غیر راشد بمفهوم القانون المدني، والتناقض یكون أوضح مع الشریعة  18

اإلسالمیة التي تعتمد البلوغ سنًا لنهایة الطفولة وقوامه الحلم؛ فهذه المرحلة من عمر اإلنسان 

ویراد بها ألفاظًا مترادفة وهي:الطفل، الصبي، الصغیر، الغالم الصبا علیها في الفقه یطلق 

والحدث، فالطفل هو كل مولود لم یصل سن البلوغ, وفي هذا ذكر (ابن عابدین) في حاشیته 

بأن الطفل:"هو كل صبي حین یسقط من بطن أمه إلى أن یحتلم "، وعند اإلمام 

صغیر وقت انفصاله إلى البلوغ ویقال له طفل إلى أن الشوكاني:"الطفل یطلق على ال

  .2)18، ص2012-2011یحتلم"(مداني، 

 الطفولة في نظر علماء النفس واالجتماع

تشمل الطفولة في علم النفس المرحلة الجنینیة للطفل والتي تعد أولى مراحل الطفولة 

صطلح مقصور على مسایرا في ذلك الشریعة اإلسالمیة، حیث یجعل علماء النفس هذا الم

؛ حیث 3)01، ص2007رشوان،  الكائنات الحیة دون سواها تبدأ مع مولدها وظهورها(

عرفت بأنها اسم لفترة من الحیاة اإلنسانیة التي تقع بین الوالدة وسن السابعة، غیر أن هذا 

                                                           
، الصادرة 33المتعلق بالطابع اإلجباري للتعلیم األساسي، ج ر عـــــــــــــــــــــــــــــدد  16/04/1976المؤرخ في  66-76المرسوم رقم  - 1

 .13، ص23/04/1976بتاریخ 
 2011جامعة الجزائر،، - نونبن عك-هجیرة نشیدة مداني، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق  -2

 .18، ص2012 -
، المكتب الجامعي الحدیث، 2007، 4حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم االجتماع النفسي، الطبعة -3

 .01اإلسكندریة، ص
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ة التعریف ناقص وال یتفق مع المشهور عند علماء النفس الذین عرفوا الطفولة بأنها: "الفتر 

التي یقضیها الكائن الحي في رعایة اآلخرین حتى ینضج ویكتمل ویستقـــــــــــــــل بنفسه، ویعتمد 

علیها في تدبیر شؤونه وتأمین حاجاته البیولوجیة واالجتماعیة والنفسیة"، أما علماء االجتماع 

تبار لحظة فال یرون أن المرحلة الجنینیة تدخل ضمن مرحلة الطفولة؛ فهم یأخذون بعین االع

المیالد كأهم حدث اجتماعي تبتدئ به هذه المرحلة؛ حیث تعرف الطفولة في علم االجتماع 

على أنها تلك المرحلة العمریة من دورة حیاة الكائن اإلنساني والتي تمتد من المیالد إلى 

، أما 1)14، ص2008بدایة المراهقة فیها یتحول الفرد إلى كائن  اجتماعي(شاكل مجید، 

هایة هذه المرحلة فكانت محل خالف، فمنهم من ركز على النضج االقتصادي عن ن

والفسیولوجي والعقلي والنفسي واالجتماعي  والخلقي والروحي والتي مؤداها تشكل حیاة 

، غیر أن هذا متوقف على قدرات كل فرد وظروفه االجتماعیة 2اإلنسان ككائن اجتماعي

): "إن تفكیر  piagieال العالم السویسري بیاجي (ودرجة نموه العقلي والفكري وفي هذا ق

الطفل قبل السابعة من عمره یكون مشوشا ففي هذه المرحلة نجد الطفل بین عالم الفكر 

وعالم األشیاء"؛ وعلیه نجد أن القائلین بهذا الرأي انطلقوا من فكرة مفادها أن الفرد منذ والدته 

بینها لتشابكها واقترانها ببعض، واختلفوا في وحتى وفاته یمر بمراحل مختلفة یصعب الفصل 

، في حین یرى البعض اآلخر أن الطفل هو 3تحدید التقسیم االعتباري لهذه المرحلة العمریة

، 2010من لم یصل إلى طور البلوغ  باعتباره في مرحلة تكوین الشخصیة،(المنایلي، 

فاصل ًا ت من االحتالم حدوهذا االتجاه یأخذ منحى الشریعة اإلسالمیة والتي جعل 4)33ص

 بین مرحلتي الطفولة والبلوغ وما ینطوي علیه من تكالیف والتزامات شرعیة.

                                                           
 .14،  دار صفاء للنشر والتوزیع، ص2008، 1سوسن شاكل مجید، العنف والطفولة، الطبعة  -1
 . 2لحمید أحمد رشوان، المرجع السابق ص حسین عبد ا  -2
 . 18محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص  -3
 .33، ص2010مصر،  1هاني محمد كامل المنایلي، حقوق الطفل بین الواقع والمأمول، المكتبة العصریة، ط  -4
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غیر أنها لم تدرج ضمن فئات األطفال في خطر كل من الطفل الیتیم و مجهول النسب 

والمتخلى عنه وفئة الطفولة المسعفة، مع أن األمر تم تداركه الحقًا في المباديء الدستوریة 

  المتضمن التعدیل الدستوري. 01- 16من القانون  72كرستها المادة  التي

هو الطفل الطفل الجانح: المالحظ أن المشرع في هذا القانون عرف الحدث كما یلي :"      

سنوات. وتكون العبرة في تحدید سنه  10الذي یرتكب فعًال مجرمًا والذي ال یقل عمره عن 

 ن هذه المادة هو ما یلي:بیوم ارتكاب الجریمة"، وما یفهم م

  سنة كاملًة. 18سن نهایة مرحلة الطفولة هو  -

سنوات؛ بحیث إذا ارتكب الحدث فعًال ذا  10تخفیض سن التمییز الجزائي إلى  -

توصیف جنائي یعتبر جانحًا ویخضع لقواعد جنوح األحداث، وتسري علیه األحكام المتعلقة 

ى تدابیر اإلصالح وٕاعادة التربیة والعقوبة المخففة بالمسؤولیة الجزائیة المخففة القائمة عل

  كاستثناء.

سنوات عدم التمییز وال یخضع للمسؤولیة الجزائیة بل لتدابیر  10الحدث دون  -

  اإلصالح والتهذیب.

سنوات ویرتكب فعًال ذا توصیف جنائي یسمى حدثًا جانحًا،  10الحدث الذي بلغ  -

لجانحین فیما یخص التحري األولي والتحقیق والحكم، ویخضع للتدابیر المتعلقة باألحداث ا

وسیر المحاكمة أمام قسم األحداث وغرفة األحداث وتغییر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة 

  األحداث.

  ثانیا: جدید قانون حمایة الطفل

المتعلق بحمایة الطفل نقلة نوعیة في االهتمام الجدي بتنظیم أحكام  15/12شكل قانون 

لق بحمایة الطفل والفئات المشمولة بالحمایة وبعض التوصیفات القانونیة التي شاملة تتع

  ینبغي بیانها في معرض تقنین آلیات حمایة األحداث جانحین أو ضحایا.
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  فئات األطفال المشمولة بالحمایة في هذا القانون

ز فصل األسرة الوسط الطبیعي لنمو الطفل، ال یجو  12- 15من القانون  04اعتبرت المادة 

الطفل عن أسرته إال إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، وال یتم ذلك إلى بأمر أو حكم أو 

  قرار من السلطة القضائیة ووفقًا لألحكام المنصوص علیها قانونًا.

من هذا القانون كل تمییز بین األطفال یرجع إلى اللون أو  03/01كما حظرت المادة 

أو غیرها من أشكال التمییز، كما اعتبرت أنه یتمتع  الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز

بجمیع الحقوق التي تنص علیها اتفاقیة حقوق الطفل وغیرها من االتفاقیات الدولیة ذات 

الصلة المصدق علیها، وتلك المنصوص علیها في التشریع الوطني، السیما الحق في 

لصحیة والمساواة والتربیة والتعلیم الحیاة، وفي االسم وفي الجنسیة وفي األسرة وفي الرعایة ا

  والثقافة والترفیه وفي احترام حیاته الخاصة.

  أما الفئات التي شملها هذا القانون بالحمایة فهي:

  األطفال في خطر. -

  األطفال الجانحون. -

  األطفال في المراكز ومؤسسات الرعایة االجتماعیة. -

ات الحمایة االجتماعیة فإنه تضمن في الباب ومع أن هذا القانون راهن على أولویة تعزیز آلی

الخامس أحكاما جزائیة حاول المشرع من خاللها استبدال القسم الملغى من (ق أ ج ج) 

ق أ ج ج) إال أن هذا  494 - 443الخاص بالقواعد الجزائیة المتعلقة بالمجرمین األحداث(م 

إجراءات جزائیة خاص باألطفال، القانون تعرض لالنتقاد، بل شبهه الخبراء والباحثون بقانون 

إذ لیس من شأن قانون خاص بحمایة الطفل أن یتضمن أحكام جزائیة وٕان كان اإلصالح 

  والتهذیب في حالة الجنوح یقتضي عقوبة مالئمة ومسؤولیة جزائیة مخففة.
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  :حقیقة مفهوم الطفل في خطر ومبررات الحمایة

  ت األطفال في خطر على النحو اآلتي: من ذات القانون حاال 02حددت ذات المادة     

  فقدان الطفل لوالدیه وبقائه دون سند عائلي. -

  تعریض الطفل لإلهمال والتشرد. -

  المساس في حقه في التعلیم. -

  التسول بالطفل أو تعریضه للتسول. -

عجز األبوین أو من یقوم برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر  -

  سالمته البدنیة أو النفسیة أو التربویة. على

  التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة. -

سوء معاملة الطفل السیما بتعریضه للتعذیب واالعتداء على سالمته البدنیة أو احتجازه أو  -

منع الطعام عنه، أو إتیان اي عمل ینطوي على القساوة من شأنه التأثیر توازن الطفل 

  ي النفسي.العاطف

  إذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثله الشرعي. -

  إذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمایته. -

االستغالل الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خالل استغالله السیما من المواد اإلباحیة  -

  وفي البغاء وٕاشراكه في عروض جنسیة.

قتصادي للطفل، السیما بتشغیله أو تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته، االستغالل اال -

  أو یكون ضارًا بصحته أو سالمته البدنیة/ أو المعنویة.

  وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حاالت االضطراب وعدم االستقرار. -

  .جئالالّ الطفل  -
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  یة األطفال في القانون الجزائريالحاجة إلى تعزیز مبدأ العدالة اإلصالحیة لحما

سنركز في هذا الشق من بحثنا على تشریح ظاهرة جنوح االحداث والتدابیر الجزائیة      

المتخذة بشأن االحداث الجانحین ومدى فاعلیة مباديء العدالة اإلصالحیة في عالج الظاهرة 

مجرد إجراءات جزائیة وجدوى التدابیر المستحدثة بموجب قانون حمایة الطفل وما إذا كانت 

  خاصة باألحداث فحسب.

  أوًال: جنوح األحداث _ قراءة في المدلول واألسباب _

تشیر البحوث االجتماعیة والدراسات الجنائیة إلى أن ظاهرة جنوح األحداث تعد من أخطر 

الظواهر التي تهدد المجتمع، فهي نواة لمشاریع إجرامیة وقنابل موقوتة تهدد بنیان المجتمع 

كیان األسرة، وال شك أنها ال تعود في األساس إلى نزعة إجرامیة متأصلة في الطفل الحدث و 

بقدر ما أن أسبابها عارضة یمكن التعامل معها في حینها ألنها مرتبطة في األساس بعوامل 

  اجتماعیة وظروف اقتصادیة وأوضاع أسریة مضطربة

  تعریف جنوح األحداث.

حدث من الوجهة القانونیة یكتسي أهمیة بالغة السیما على ال شك أن تحدید مفهوم ال     

الصعید القانوني الجنائي الذي یتضمن األفعال التي تتم محاسبة الحدث علیها، ونوع هذا 

الجزاء تدبیـــــــــــــــــــــــــــــــرا أو عقوبة، ومدته والمحكمة المختصة بتوقیعه واإلجراءات التي تتبع 

وهذا المفهوم یقترب ویختلف أحیانا عن معنى االنحراف الذي یبدو  دث؛لتوقیعه على الح

هو الحدث الجانح أكثر اتساعا و شموال واتصامًا بالعوامل االجتماعیة ذلك أن اصطالح 

ادق وصفًا في الحقل الجنائي من الحدث المنحرف وذلك ألن االنحراف حالة خاصة من 

بطریقة مجردة بل بمدى توافقه مع المعاییر أو  عدم السواء، وهو غیر مرتبط بالسلوك ذاته

، وهو ما بیناه فیما سبق مع 1)120، ص2019بالقیم التي یتقاسمها المجتمع (تمیمي، 

                                                           
، - دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والكویتي - محمد ناصر تمیمي، الفلسفة الحاكمة للمشرع الجزائي، بقانون األحداث،   -1

  .120، ص 2019، جامعة الكویت، 04ع- 43مجلة الحقوق، م



36 
 

الجنوح التأكید على أنه ال یمكن الجزم واقعیًا بوجود عالقة مطردة بین الحدث والجنوح. ف

الذي یرجع إلى  delin-quencyمعناه اإلثم، وهو مصطلح ترجمة للمصطلح اإلنجلیزي 

؛ ومعناه یفشل أو یذنب، delinqingالمشتق من الفعل  delnquentaاالسم الالتیني 

وهو الخروج على القانون في المجتمع والحدث الجانح یسمى  delinquenceوبالفرنسیة 

juveniledelinquent ، جنوح األحداث في نظر القانون الدولي یتحقق بارتكاب الحدث و

حظور قضائیا، وبناءا على ذلك ال یجوز اعتباره جانحا إذا لم یرتكب جریمة طبقا ألي فعل م

بفقرتیها األولى  40، وهذا ما أكدته المادة 1)48،ص2011-2010للقانون الوطني(عمامرة،

على أنه: "تعرف الدول األطراف  1989والثانیة في اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

نه انتهك قانون العقوبات أو یتهم بذلك أو یثبت علیه ذلك في أن بحق كل طفل یدعي بأ

یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرته، وتحقیقا لذلك ومع مراعاة 

أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة، تكفل الدول األطراف بوجه خاص عدم ادعاء انتهاك 

أو إثبات ذلك علیه بسبب أفعالـــــــــــــه أو أوجه قصور الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك 

، 2006لم تكن محظورة  بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها(لعسري، 

، فالعبرة إذن في تحدید مفهوم الجنوح بالنسبة للقانون الدولي تكون 2)136-135ص

ي صدر في الحدث مباحا وقت بالطبیعة القانونیة للفعل وقت وقوعه، فإذا كان الفعل الذ

مرتكزات السیاسة لذلك فإنه من أهم  ووقوعه فإن الحدث ال یسأل جنائیا عن هذا الفعل،

الجنائیة الحدیثة إصالح وٕاعادة إدماج األحداث بإبعادهم ما أمكن عن العقوبة بمفهومها 

تهذیبهم  والرادعة، واألخذ بما یؤدي إلى بالعقوبات الزجریة التقلیدي، وعدم مؤاخذتهم

  وٕاصالحهم.

                                                           
مباركة عمامرة، اإلهمال العائلي وعالقته بالسلوك اإلجرامي لدى األحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -  1

 .48، ص2011-2010جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  136 -135، ص2006عباسیة لعسري، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي لإلنسان، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر،  -  2
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وقد استقر الفقه الجنائي وكثیر من القوانین العقابیة وقوانین األحداث الحدیثة على        

اعتبار الجنوح حسب المفهوم الضیق في ارتكاب الحدث ألفعال تعتبر جرائما وفقا للقانون؛ 

ج نطاق الجرائم أي خضوعه لمبدأ الشرعیة الجنائیة تماما كاإلجرام، إذ ال وجود للجنوح خار 

؛ وهذا معناه أن جنوح األحداث یستخدم 1)58، ص 2009- 2008الجنائیة(بن جامع، 

بصورة محددة لوصف أي انتهاكات للقانون من طرف األحداث أو كل ما یمكن اعتباره 

، 2013- 2012جریمة في اإلطار القانوني والذي یعاقب علیـــــــــــــــه الراشدون(دهیمي، 

مكن تعریفه أیضا على أنه:" تلك األفعال المحددة مسبقا والتي یحال ، كما ی2)44ص

مرتكبوها من األحداث إلى محكمة خاصة بهم، فالجنوح هو تعدي على عرف اجتماعي 

منصوص علیه بالعقوبة، وأن السلوك المنحرف ال یدخل في نطاق السلوك اإلجرامي مهما 

  .3)114، ص2009- 2008ذلك"(شعیبي، استنكره الناس ما لم ینص القانون الجنائي على 

بإعطائه األولویة للعوامل كونفوشیوس وهذا تماما ما ذهب إلیه الفیلسوف الصیني      

األخالقیة وأدوات التربیة والوازع الدیني في التعاطي مع المجرمین على حساب العقوبة التي 

شود بقدر ما تحققه تعد في نظره غیر ذات جدوى في حد ذاتها ألنها ال تحقق الردع المن

الفضیلة واألخالق والخیر حینما تحول دون االنزالق في مهاوي اإلجرام؛ حیث قال: "إنك إذا 

ملكت ومام الناس بسطوة القانون وتحكمت في سلوكهم برهبة العقاب فقد یتجنبون ارتكاب 

القیم والمثل الجریمة ولكن من غیر تورع أو استیحاء، أما إذا ما أرشدتهم بالفضیلة وجابهتهم ب

                                                           
 58، ص2009-2008حنان بن جامع، السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح األحداث، رسالة ماجستیر، جامعة سكیكدة،  -1
عیة لظاهرة جنوح األحداث(دراسة میدانیة ببعض مراكز إعادة التربیة في بعض فریدة دهیمي، دراسة األبعاد النفسیة واالجتما -2

 .44، ص 2013-2012، -جامعة المسیلة -المدن الجزائریة)، رسالة ماجستیر،  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،
لطفولة بالبلیدة والمدیة والبویرة)، رسالة محمد شعیبي، خروج المرأة للعمل وعالقته بجنوح األحداث(دراسة میدانیة بمراكز حمایة ا -3

 .114، ص2009-2008، -جامعة الجزائر -ماجستیر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،
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وأشعت بهم العدالة واإلنصاف فإنك تنمي في نفوسهم الحساسیة الخلفیة ولن یثبتوا طویال 

  1)228، ص2010حتى یصبحوا أسویاء(زیتوني، 

  :أسباب وعوامل جنوح األحداث

الجنوح ظاهرة اجتماعیة وأسبابها في الغالب اجتماعیة وانعكاساتها اجتماعیة وعالجها       

یمكن للتدابیر القضائیة والجنائیة أحیانًا تداركه وتصحیح أثاره الوخیمة إال بالقدر اجتماعي ال 

الیسیر؛ فالعالج الوقائي هو األنسب في هذه الحالة وهو یقوم على مبدأ أساسي تعتمده 

غالبیة السیاسات الجنائیة الحدیثة، وهو أولویة اإلصالح والتهذیب على تدابیر الردع 

ذي یتطلب مواجهة هذه الظاهرة في المنبع قبل البحث عن الحلول لها في والعقوبة؛ األمر ال

  المصب، ومن جملة العوامل المؤدیة إلى هذه الظاهرة:

: وفتور سلطتها والتأثر بموجات السخط العالمیة التي تنتشر بین ضعف الرقابة األسریة - 

واألسریة وضعف الشباب، والفقر والمرض واإلحباط، والمشكالت العاطفیة واالجتماعیة 

السلطة األبویة بسبب ظاهرة الطالق والتفكك األسري واإلهمال العائلي الوظیفي حتى في 

  ظل وجود األسرة.

لعل الفقر على رأس أسباب الجنوح علًما أنه لیس السبب الوحید، وال األهم دائًما، الفقر:  - 

ت وتحقیق الرغبات ولكن المقصود هو أّن الفقر یسبب اإلحباط، ویمنع من إشباع الحاجا

فیدفع إلى الكذب والسرقة والجنوح. وهو ایًضا سبب للمرض، كما أّنه من أهم أسباب الجهل 

  والشقاق العائلي، وكلها عوامل تسهم في الجنوح .

على أن هذا ال یعني أن الجنوح هو من سمات الفقراء وأّن الفاحش والفراغ النفسي:  ىالغن - 

الفقراء أصحاب أخالق فاضلة وسلوك قویم ال تشوبه  األغنیاء معصومون، فالكثیر من

شائبة، والكثیر من األغنیاء والمترفین یجنحون بسبب الحرمان العاطفي وٕاهمال األهل أو 

                                                           
، 5عائشة بیه زیتوني، انحراف األحداث في الجزائر(التدابیر التربویة والعالج)، مجلة دراسات وأبحاث في العلوم اإلنسانیة، ع - 1

 228، ص2010كیكدة، س 1955أوت20جامعة 
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بسبب خالفاتهم، لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن البیت الذي یسوده عطف األب وحنان األم ویقوم 

عن كثیر من الفقر والحرمان، وقادر على  فیه التفاهم بینهما، قادر على أن یعّوض الطفل

 .أن ُیجّنبه العدید من المزالق الخطرة

والذي یؤدي بدوره أحیانا إلى انخراط األطفال في عالم الشغل في سن  التسرب المدرسي: - 

مبكرة مما یجعلهم عرضة لالنزالق في مهاوي الجنوح ومشكالت التدخین والمخدرات ورفقاء 

 السوء..إلخ.

التي أصبحت بین أیدي األطفال تجعلهم في  نترنت ووسائل التواصل االجتماعي:تأثیرات اال  - 

 غیاب الرقابة األبویة ضحیة لتجار الجریمة اإللكترونیة ومخاطر الفضاء المعلوماتي.

  ثانیًا: التدابیر الجزائیة الخاصة باألحداث الجانحین.

وقوانین حمایة الطفولة في العالم یعتمد الفقه الجنائي الحدیث وكثیر من التشریعات العقابیة 

مقاربة ترتكز على نتاج أرقام وبحوث اجتماعیة تؤكد أن ظاهرة جنوح األحداث یجب أن 

 إال أنهیعامل فیها الحدث الجانح كضحیة، فهو رغم خضوعه لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

اإلرادة لذا وجب  غیر معني بالركن الشرعي كما أنه یفترض فیه عدم العلم وأحیانًا غیاب

التعاطي معه تبعًا لمستوى ودرجة خطورة الفعل المرتكب والظروف المحیطة بالحدث و دور 

السلطة األسریة، ومدى إمكان االستعانة ببعض المؤسسات والهیئات ذات الصلة ( المدرسة، 

 مراكز التكوین، الترفیه، المساعدة االجتماعیة، مراكز الرعایة االجتماعیة، المراكز

المتخصصة االستشفائیة والعالجیة، والمجتمع المدني ) دون أن ننسى التدابیر القضائیة 

الجزائیة من خالل قضاء األحداث ودوره في التحري والتحقیق والبحث االجتماعي 

واإلجراءات الخاصة بالمحاكمة وتنفیذ األحكام وٕاعادة التأهیل والتربیة، من خالل تفعیل دور 

صالحیة أو الوقائیة في التعاطي مع ظاهرة الجنوح؛ األمر الذي یؤدي في العدالة اإل مبادئ

  الغالب إلى إصالح وٕاعادة تأهیل الحدث والنأي به عن سلوك سبیل اإلجرام.
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 :تعریف العدالة اإلصالحیة لألحداث

یرتكز الفقه الجنائي الحدیث على تمییز األحداث الجانحین والمنحرفین بنظام قضائي       

عدالة تستهدف اإلصالح والتأهیل وٕاعادة إدماج األطفال كأولویة. ویمكن تعریف خاص و 

عدالة األحداث أو قضاء األحداث بأنها هیكل للنظام القانوني الجنائي الذي یتعامل مع 

قضایا األحداث، حیث یتم مساءلتهم بناء على سن األهلیة المعتمد من خالل قانون 

لى أخرى، كما یحدد قانون األحداث الجرائم التي یمكن أن األحداث، والذي یختلف من دولة إ

؛ فهو 1یرتكبها القصر، وتسمع قضایاهم من خالل محكمة أحداث منفصلة على البالغین

عبارة عن مجموعة من (شرطة، مكاتب للخدمة االجتماعیة، دور للرعایة االجتماعیة 

نقابة المحامین، الجمعیات المختصة  والقضائیة، النیابة العامة، المحاكم والمجتمعیة المدنیة،

بتقدیم العون لألطفال) التي تعمل بموجب التشریعات الناظمة لعملها لتقدیم خدماتها 

الضبطیة لفئتین من األطفال، األولى متهمة ومدانة بخرق القانون، والثانیة محتاجة للحمایة 

لنظام یتمتع بمیزتین وهذا ا، 2)04، ص2013من ما یؤثر سلبًا في نوعیة حیاتها(رطروط، 

أساسیتین: أوالهما؛ إنسانیته التي تقوم على احترامه لكرامة وحقوق االحداث، اللذین ینظر أو 

یبت في قضایاهم على أساس التشریعات الناظمة له، ومنطقیته التي تشیر إلى مدى أخذه 

ا في نمطها بما یساعد على تعظیم كفاءته، وفاعلیته، ومالئمته، واستدامته، التي قد یجده

  .3)28، ص2009اإلصالحي أو التصالحي أكثر من نمطه الجنائي(الطروانة، 

أما العدالة اإلصالحیة لألحداث فتعرف بأنها مجموعة اإلجراءات واآللیات التي تهدف      

إلى تحدید مسؤولیة الحدث بإصالح الضرر الناجم عن الجرم الذي ارتكبه؛ بهدف إعطاءه 

                                                           
1- Detention of juvenile justice system. Jamie Spannhake 

 http://www.ehow.com/about_6627173_definition-juvenile-justicesystem.html#ixzz2yAtOCJMT 
أبحاث المؤتمر الوطني فواز رطروط، تقییم نظم عدالة األحداث في الدول العربیة: تحلیل مقارن لوضع نظم عدالة األطفال،  -2

، موجود على 18:00، سا28/06/2020، تاریخ االطالع 04، عمان، األردن، ص2013أوت  21-20حول عدالة األحداث، 

 http://www.primena.org/portal/Pages/download.php?page=9&lang=1&pg_id=62         الرابط اآلتي:
 .28، ص2009حداث، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، عمان، محمد الطروانة، دراسات في مجال عدالة األ -3
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ه وسماته اإلیجابیة، بحیث یكون الحدث المعتدي والمجتمع والضحیة الفرصة إلثبات قدرات

شركاء في حل النزاع، فهي توفر المساعدة للحدث الجانح من أجل تفادي تكرار الجریمة في 

، وهو 1)30، ص2015المستقبل وتستجیب الحتیاجات الضحایا في الوقت ذاته(طوباسي، 

والذي  2لمتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمینما استقر علیه مؤتمر فیینا العاشر لألمم ا

أكد على ان الفلسفة الكامنة وراء العدالة اإلصالحیة تتمثل في معالجة الضرر الواقع وٕاعادة 

الجاني والضحیة إلى وضعهما األصلي قدر المستطاع، وذلك ألن العدالة اإلصالحیة تمثل 

مستقرة في المحاكمة والعقاب وتحاول خیارات بدیلة في العدالة الجنائیة عن األسالیب ال

إشراك المجتمع المدني والمجتمع كله في اإلجراءات اإلصالحیة، وبهذا یعطي هذا النظام 

الفرصة للجانحین والمخالفین للقانون لفهم الضرر الذي نجم عن تلك المخالفات واالقرار به، 

ولظروف اجتماعیة ونفسیة وأیضًا یبین للمجتمع أن الحدث الجانح هو نفسه ضحیة ألفعاله 

دفعت به إلى االنحراف، كما تسعى العدالة اإلصالحیة جاهدة لتأمین هؤالء األحداث 

، وهذا النظام یرتكز 3)31، ص2013الجانحین بإعادة االنسجام والصحة والرفاه(معنزق، 

  على المباديء اآلتیة:

 وضعیة الضحیة والجاني واحتیاجاتهم الشخصیة. - 

 التهذیب واستثنائیة الردع والعقوبة.أولویة اإلصالح و  - 

 مساعدة الحدث الجانح على اإلقالع عن الجریمة وعدم العودة إلیها مستقبًال. - 

إشراك األسرة والقضاء والمجتمع المدني والشرطة وسائر الفواعل االجتماعیة في تمكین  - 

 الحدث من االبتعاد عن مهاوي الجنوح.

                                                           
سهیر أمین محمد طوباسي، العدالة اإلصالحیة لألحداث في القوانین الجزائیة األردنیة، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا،  -1

 .30، ص 2015الجامعة األردنیة، 
، تحت عنوان 2000لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في فیینا  إعالن فیینا الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة العاشر -2

 الجریمة والعدالة، مواجهة تحدیات القرن الواحد والعشرین.
عالء ذیب معتوق، العدالة اإلصالحیة لألحداث في التشریعات األردنیة ومدى مواءمتها مع المعاییر والمبادىء الدولیة، رسالة  -3

 .31، ىص2013العربیة، األردن،  ماجستیر، جامعة عمان
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ة، ألن العدالة الجنائیة قد ال تتحقق بالنسبة أولویة التعویض وجبر الضرر على العقوب - 

 لألحداث بأسلوب الردع، بل قد تكون سببًا في تعمیق المشكل والحد من الظاهرة.

عدم الفصل بین وضع األحداث الجانحین واألحداث في خطر، باعتبار الجنوح خطر،  - 

كل مظاهر واألسباب االجتماعیة الدافعة إلیه خطر، وانعكاسات الجنوح أیضًا خطر، و 

االنحراف والفقر والتسرب والعنف بشتى أنواعه خطر تقتضي اشتراك الجمیع من أجل 

  مواجهتها.

  :التدابیر الخاصة بالتحري األولي والتحقیق والحكم

تختلف إجراءات التحري والتحقیق والمحاكمة بالنسبة لألطفال الجانحین عن اإلجراءات 

  خالل العناصر اآلتیة: الخاصة بالكبار وهذا ما سیأتي بیانه من

 التحري األولي:

من قانون حمایة الطفل على أنه: ال یمكن أن یكون محل توقیف  48نصت المادة 

سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكاب جریمة، إال  13للنظر، الطفل الذي یقل سنه عن 

ر وكیل سنة شرط إخطا 13إذا دعت الضرورة إلى ذلك بالنسبة لمن عمره على األقل 

ساعة، وال یتم إال في الجنح التي تشكل إخالال  24الجمهوریة، على أال تتجاوز مدة التوقیف 

ظاهرًا بالنظام العام وتلك التي یكون الحد األقصى للعقوبة المقرر فیها یفوق خمس سنوات 

في حبسًا وفي الجنایات، یتم تمدید التوقیف للنظر وفقًا للشروط والكیفیات المنصوص علیها 

قانون اإلجراءات الجزائیة وفي هذا القانون، كل تمدید للتوقیف للنظر ال یمكن أن یتجاوز 

  ق ح ط ). 49ساعة في كل مرة ( م  24

كما یجب تمكین الحدث من االتصال بأسرته ومحامیه بكل الوسائل وتمكینه أیضا من   

طبیب تابع لدائرة  حقه في العرض على الكشف الطبي في بدایة التحقیق ونهایته من قبل

اختصاص المجلس القضائي یعینه الممثل القانوني للحدث أو الضابط عند التعذر، كما 

یجب تمكین أسرة الحدث المحجوز للنظر من زیارته، على أن یتم ذلك بناًء على محضر، 
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ویكون لوكیل الجمهوریة ندب طبیب في أي مرحلة من مراحل التوقیف للنظر، ویكون باطًال 

ق ح ط )، على أن یتم  51ضر للتحقیق ال ترفق به شهادات الفحص الطبي ( م كل مح

ذلك في أماكن الئقة مع احترام خصوصیة الطفل وكرامته، مع اإلشارة إلى أنه یجب أن 

تتضمن محاضر سماع الطفل الوقت والساعة والمدة ومدة الراحة وسبب السماع على أن 

ق  52ویؤشر علیها من طرف وكیل الجمهوریة ( م  یوقع علیها ولیه القانوني وترخم وتختم

ح ط )، ویكون حضور محامي الطفل وجوبي، وٕاال تخطر النیابة لذلك لتعیین محام لهذا 

 18و  16الغرض، ویبدأ السماع حتى ولو تأخر المحامي، إذا كان سن المشتبه فیه ما بین 

والتخریب أو المتاجرة سنة وكانت األفعال المنسوبة إلیه ذات صلة بجرائم اإلرهاب 

بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامیة منظمة وكان من الضروري سماعه 

فورًا لجمع أدلة أو الحفاظ علیها أو الوقایة من وقوع اعتداء وشیك على األشخاص، یمكن 

ى من هذا القانون دون حضور محام وبعد الحصول عل 55سماع الطفل وفقًا ألحكام المادة 

  ق ح ط ). 54إذن وكیل الجمهوریة ( م 

 ضمانات التحقیق بالنسبة للحدث الجانح:

تخضع إجراءات تحقیق مع الحدث الجانح إلى أوضاع خاصة یتم فیها مراعات سنه 

وظروفه النفسیة واالجتماعیة التي قد تكون لها عالقة بالزج به في أتون الجریمة، وهي 

 ها المجرمون الرشد نعرضها على النحو اآلت: إجراءات تختلف عن تلك التي یخضع ل

  سنوات. 10ال یكون محًال للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر  -

  یتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي لحق بالغیر. -

ارتكابه سنة عند تاریخ  13سنوات إلى أقل من  10ال یكون الطفل الذي یتراوح سنه بین  -

الجریمة إال محل تدابیر الحمایة والتهذیب، ویمنع وضعه في مؤسسة عقابیة ولو مؤقتًا، أما 

سنة فال یمكن وضعه في مؤسسة عقابیة إال مؤقتًا وفي حالة تعذر فقط وفي  13من تجاوز 

  جناح خاص بالمؤسسة أو في مؤسسة إلعادة التأهیل والتربیة.
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داث إجباري في الجنایات والجنح وجوازي في المخالفات، البحث االجتماعي بالنسبة لألح -

تجمع فیه كل المعلومات الضروریة عن الطفل واألسرة؛ وهو ضروري في الغالب لمعرفة 

الظروف والخلفیات التي دفعت بالجدث إلى االنزالق في مهاوي اإلجرام، یندب له مفتشون 

السیما أعوان مدیریات التنشیط وأهوان مختصون من مصالح المالحظة في الوسط المفتوح 

  االجتماعي عن المستوى المحلي.

على قاضي األحداث إخطار الممثل القانوني للطفل ومحامیه اللذان یحضران كل مراحل  -

التحقیق والمحاكمة، وعلیه بذل كل الوسائل للتعرف على شخصیة الطفل واألفعال المنسوبة 

من الخبرة والمعرفة واالهتمام بقضایا  إلیه، وقاضي األحداث یجب أن یكون على قدر

الطفولة بما یتطلبه األمر من تفهم سیكولوجیة األطفال و األبعاد االجتماعیة والنفسیة ذات 

 82، 80،81سنة (م  30الصلة في الحدث الجانح والجرم المرتكب، بحیث ال یقل سنه عن 

  ق ح ط ).

منصوص علیها في قانون اإلجراءات یمارس قاضي األحداث أثناء التحقیق نفس المهام ال -

  . 68الجزائیة والتي تنص علیها المادة 

  ق ح ط) 70،71،72وله أن یتخذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر اآلتیة: (م 

 تسلیم الطفل لممثله الشرعي أو لعائلة جدیرة بالثقة. - 1

 وضعه لدى مؤسسة أو مركز مخصص لمساعدة الطفولة. - 2

 عدة الطفولة الجانحة.وضعه في مركز متخصص بمسا - 3

 یمكن عند االقتضاء وضعه رهن الحریة المراقبة وتكلف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك. - 4

 وتكون هذه التدابیر قابلة للمراجعة والتغییر. - 5

لقاضي األحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة، وفق قانون إجراءات جزائیة إذا كانت األفعال  - 6

، وال یجوز مخالفة هذه األوامر، وٕاال تعرض صاحبها منسوبة للطفل قد تعرضه للحبس

 مكرر من ق إ ج. 123و  123وفق المادة  72للحبس م
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یؤول االختصاص في جرائم األحداث لقسم األحداث وعند االستئناف لغرفة األحداث بمجلس  - 7

 أیام. 10القضاء الذي ارتكب الفعل في دائرته، ومدة االستئناف 

توى المحكمة وواحد أو أكثر على مستوى المجلس من ذوي یعین قاضي األحداث على مس - 8

 الخبرة واالهتمام بقضایا الطفولة.

یتم الفصل بین األحداث وشركائهم إن كانوا كبارًا على أن یحقق قاضي األحداث في جنح  - 9

، ومن م 63حتى م 56األحداث ویتم التنسیق بین قضاة التحقیق في حالة الجنایات (من م

 ط).ق ح  68حتى م  65

  ق ح ط ).  64ال تطبق إجراءات التلبس بالجرائم التي یرتكبها األحداث ( م -  10

سنة رهن الحبس المؤقت إلى لمدة شهرین ویراع  18و 16ال یجوز وضع الطفل بین  - 11

  التمدید مرة واحدة فقط.

 المحاكمة:

إجراءات المحاكمة بالنسبة لألحداث الجانحین لها خصوصیة، فهي تتم أمام قسم 

ألحداث وأمام غرفة األحداث كجهة استئناف، حیث تتم المرافعات وسماع األطراف ا

والمحامین والشهود والنیابة في جلسات سریة؛ هذه األخیرة تتولى مهمة االتهام في حین یرأس 

سنوات بقرار من  3الجلسة قاضي أحداث ومحلفان یؤدیان الیمین، ویعین قاضي األحداث لـ 

، كما یجوز استبعاد الطفل عن حضور المرافعة عند االقتضاء رئیس المجلس القضائي

وینوب عنه ممثله الشرعي، كما یمكن إخراجه من الجلسة كلما دعت الضرورة، ویجوز أیضًا 

حضور الفاعلین األصلیین البالغین لالستماع إلیهم على سبیل االستئناس، وٕاذا شكلت 

ظر فیها إلى محكمة الجنایات متى ما كان الجریمة جنایة فیمكن لقسم األحداث أن یحیل الن

فیها شركاء فاعلون أصلیون رشد، وفي كل الحاالت یمكن لقاضي األحداث أن یندب قاضي 

التحقیق مكلف باألحداث إلجراء تحقیق تكمیلي على أن یفصل في كل قضیة على حدة وال 

عي للحدث، الضحیة، الممثل الشر ، یسمح بحضور الجلسة إال لمن یهمه األمر: الحدث
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، أو بعض الهیئات الناشطة في مجال حمایة 2الشهود، والمحامون، واألقارب لغایة الدرجة 

  ق ح ط). 83(م  -شبة ندى للدفاع عن حقوق الطفل- الطفولة    

یقضى ببراءة الحدث في حال عدم صحة األدلة أو كفایتها، وبإدانته إذا ثبتت الجریمة؛ 

بتدابیر الحمایة والتهذیب أو بالعقوبات السالبة للحریة أو  وفي هذه الحالة یمكن الحكم علیه

بالغرامة وفقًا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون، ویمكن أن یكون الحكم القضائي 

  بتدابیر الحمایة والتهذیب مشموًال بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو االستئناف.

وان الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد ، ال یمكن في م86ودون الخالل بأحكام المادة 

  ق ح ط) 85الطفل إال تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب اآلتي بیانها: (م 

  تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة. -

  وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. -

  طفال في سن الدراسة.وضعه في مدرسة داخلیة صالحة إلیواء األ -

  وضعه في مركز متخصص في حمایة األطفال الجانحین. -

ویمكن قاضي األحداث عند االقتضاء أن یضع الطفل تحت نظام الحریة والمراقبة 

وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به، ویكون هذا النظام قابًال لإللغاء في أي وقت، 

م بالتدابیر المذكورة، آنفًا لمدة محددة ال تتجاوز ویتعین في جمیع األحوال أن یكون الحك

  ق ح ط). 3، 2/ 85التاریخ الذي یبلغ فیه الطفل سن الرشد الجزائي(م 

یتعین على قسم األحداث عندما یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین 

یها في هذا بالثقة، أن یحدد اإلعانات المالیة الالزمة لرعایته وفقًا لألحكام المنصوص عل

ق ح ط)، و یمكن جهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من  5/ 85القانون(م

سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة  18سنة إلى  13العمر من 

من قانون العقوبات على  50، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقًا للكیفیات المحددة في المادة 85

ق ح ط)، ویمكن لقسم األحداث إذا كانت المخالفة ثابتة أن  86أن تسبب ذلك في الحكم(م 
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من ق ع، غیر  51یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقًا ألحكام المادة 

سنة سوى  13سنوات و 10أنه ال یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره بین 

لحته ذلك، ووضعه تحت نظام الحریة المراقبة وفقًا ألحكام هذا التوبیخ وٕان اقتضت مص

ق ح ط)، وفي كل األحوال تقام الدعوى المدنیة التبعیة ضد الطفل و ممثله  87القانون(م 

الشرعي أما إذا اشترك في الجریمة فاعل أصلي راشد أو أكثر فتقام الدعوى أمام المحكمة 

الممثل الشرعي للطفل فقط، ویرجأ الفصل في الجزائیة المختصة على أن یحضر الجلسة 

ق ح ط)، ویتم النطق بالحكم  88الدعوى المدنیة إلى غایة الفصل في الشق الجزائي (م 

ق ح ط)، ویجوز استعمال طرق الطعن العادیة ضد الحكم الصادر أمام  89بصفة علنیة(م 

حكمة أو من قسم ق ح ط) سواء من قسم األحداث بالم 1/ 90غرفة األحداث المختصة (م 

  األحداث بمحكمة مقر المجلس في حالة الجنایات.

أما بخصوص اإلجراءات أمام غرفة األحداث والتدابیر وتغییر ومراجعة تدابیر مراقبة 

 91(وحمایة الحدث وتنفیذ األحكام والقرارات ونظام الحریة المراقبة، یرجى مراجعة المواد من 

  .)ق ح ط 109إلى 

 القضائیة في الحد من جموح األحداث:دور نظام الوساطة 

الوساطة القضائیة نظام بدیل استحدثته معظم التشریعات الجزائیة للحد من المتابعات 

الجزائیة ومحاولة فض الخصومات الجزائیة بین األطراف على نحو یؤدي إلى جبل الضرر 

زائیة في حال والحد من األحكام الجزائیة، وهو إذا كان مجدیًا بالنسبة لإلجراءات الج

  المجرمین الرشد فإنه أجدى وأكثر مالءمة بالنسبة لألحداث الجانحین.

 المدلول الفقهي للوساطة الجزائیة:

لم تضع معظم التشریعات اإلجرائیة المقارنة التي تبنت الوساطة بوصفها إجراء بدیًال في حل 

ببیان أحكامها ومن حیث أطرافها المنازعات الجزائیة بالطرق التقلیدیة تعریفًا لها، وٕانما اكتفت 

 41وآلیات حل النزاع بواسطتها، إال أن قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي عرف في المادة 
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الوساطة بأنها:" إجراء یقرره مدعي  1993ینایر  04الصادر في  2- 93من القانون رقم 

لى الضحیة، عام الجمهوریة قبل إثارة الدعوى العامة لتأسیس إصالح الضرر الواقع ع

فهي ؛ 1ووضع نهایة للمعاناة المتولدة عن الجریمة أو المساهمة في إعادة تأهیل مرتكبها "

صورة للعدالة تساعد في تقویة العدالة التقلیدیة، وترتكز على فلسفة مؤداها أنه ال یوجد 

؛ كما 2)16، ص2004شخصان ال یتفاهمان ولكن فقط یوجد شخصان لم یتناقشا (سالم، 

جانب من الفقه األمریكي بأنها: " عبارة عن برامج یجري العمل بها في عدد من  یعرفها

الدول، یسعى الجاني والضحیة في هذه البرامج التوصل إلى اتفاق حیث كیفیة قیام الجاني 

إجراء ؛ فهي بمثابة " 3)63بإصالح الضرر الذي أصاب الضحیة (عبد النبي الشكري، ص

ماعیة دون أن یهتم بالبحث عن العدالة التي تسعى السلطة یبحث عن تحقیق العدالة االجت

القضائیة إلى الكشف عنها، ألن في إجراء الوساطة الجزائیة ال یتم البحث عن مذنب وٕانما 

وهو ذات ما ذهب إلیه المشرع "، 4)77- 76، ص2006یتم البحث عن حل لخالفه(المانع، 

على  2/6اث الجانحین بنصه في المادة الجزائري باستحداثه لنظام الوساطة بالنسبة لألحد

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من :” أنها عبارة عن

جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر 

إعادة إدماج  الضرر الذي تعرضت له الضحیة ن ووضع حد ألثار الجریمة والمساهمة في

  .”الطفل

   

                                                           
1- 338 p .1999. éd 12e , DALLOZ paris )) lexiquesdestermesjuridiques: ( VINCENT JEAN ET 

GUILLIEN RAYMOND  
  16، ص2004، ، القاهرة1ط، سالم عمر، نحو تسییر اإلجراءات الجزائیة : دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة -2
، جامعة 9نبي الشكري، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل المنازعات الجنائیة والمجتمعات، ععادل یوسف عبد ال - 3

 .63كوفة، ص
، 2006، 4المانع عادل علي، الوساطة في حل المنازعات الجزائیة، بحث منشور في مجلة الحقوق، في جامعة الكویت، ع -4

 .77- 76ص 
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 إجراءات ومبررات الوساطة بالنسبة لجرائم األحداث:

  من مزایا اعتماد نظام الوساطة الجزائیة تحقیق األهداف اآلتیة:

وضع حد آلثار الجریمة القائمة ضده حیث أجاز المشرع لوكیل الجمهوریة اللجوء إلى إجراء  - 

ا إذا كان من شأنها إنهاء االضطراب الذي الوساطة من خالل سلطة المالئمة التي یتمتع به

احدثته الجریمة في المجتمع ووضع حد آلثارها دون اإلضرار بمصالح الضحیة أو ذوي 

 حقوقها.

جبر الضرر عن ارتكاب الجریمة، حیث یلتزم الحدث الجانح وتحت مسؤولیة ممثله الشرعي  - 

أو إعادة الحال إلى ما  بإصالح ما أحقه فعله اإلجرامي بالتصالح مع الضحیة وتعویضها

كان علیه إن أمكن، وهو أمر في صالح الحدث الجانح والضحیة معًا؛ إذ أنه ینهي المتابعة 

الجزائیة للجانح ویعفیه من إجراءات التحقیق والمحاكمة والعقوبة الجزائیة حتى وٕان كانت 

جراءات مخففة، ومن جهة أخرى یجبر ضرر الضحیة بما یوفر علیها الزمن والمال واإل

الجزائیة المرهقة والمعقدة؛ إذ من شأنها فسح المجال أمام النیابة وقضاء االحداث من اجل 

حسم الخصومة وجبر الضرر وتعویض الضحیة قبل المرور إلى المتابعة الجزائیة أو العقاب 

 والذي ال یعتبر غایة وهدفًا بحد ذاته.

ى ان المشرع الجزائري في ق إ ج من ق ح ط مع اإلشارة عل 110وقد نصت المادة        

منه، وعلى  37/2ذكر على سبیل الحصر الجنح التي تجوز فیها الوساطة في نص المادة 

أنه یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل 

تقادم تحریك الدعوى العمومیة، وال یمكن إجراء الوساطة في الجنایات، على أن یوقف 

الدعوى العمومیة من تاریخ تقریر وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة، والذي یقوم باإلجراء 

بنفسه أو یكلف به أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة، وفي هذه الحالة یستدعى 

ق ح ط)،  111الحدث وممثله الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقها ویستطلع رأي كل منهم (م 

اتفاق الوساطة في محضر یوقعه الوسیط وبقیة األطراف وتسلم نسخة منه  على أن یحرر
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إلى كل طرف، وٕاذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائیة، فإنه یتعین علیه أن 

ق ح ط)، على  112یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة العتماده بالتأشیر علیه(م 

التنفیذیة یمكن اعتماده كسند تنفیذي، حیث أن یتم ذلك بموجب محضر ممهور بالصیغة 

یتعهد الحدث الجانح تحت مسؤولیة ولیه بأن: یجري فحصًا طبیًا ویلتزم بعدم االتصال 

باألشخاص الذین شاركوه أو شجعوه على الفعل وبالقیام بأي دراسة أو تكوین متخصص 

ث الجانح إذا لم ق ح ط)، ویمكن لوكیل الجمهوریة أن یعود إلى متابعة الحد 114- 113(م

یلتزم بمحضر الوساطة في األجل المتفق علیه ألن األصل في المحضر أنه ینهي ویوقف 

  ق ح ط). 115المتابعة (م

وهذا ما یعبر عنه فقهًا بالعدالة اإلصالحیة أو الوقائیة التي تمكن في جرائم األحداث       

ها وٕان أسفرت عن براءة من إنهاء كل متابعة جزائیة لألحداث الجانحین على أساس أن

الحدث الجانح أو عن ثبوت مسؤولیته الجزائیة المخففة وٕالزام ممثله الشرعي مدنیًا بجبر 

الضرر بالتبعیة؛ فإنها ال محالة تترك أثار سلبیة على نفسیة الحدث، أما في حال توقیع 

الجزم بجدوى  العقوبة الردعیة وفقًا لإلجراءات المنصوص علیها قانونًا فال یمكن بأیة حال

هذه العقوبة، ذلك أن المؤسسات العقابیة ومؤسسات اإلصالح وٕاعادة التربیة أو حتى األسر 

الجدیرة بالثقة ال یمكن الجزم بموثوقیة تأثیرها في إصالح حال الحدث الجانح وانتشاله من 

  طریق الجنوح وجعله سویًا ورده إلى جادة الصواب.

ستحدثة بموجب القانون الجزائري المتعلق بحمایة الطفل غیر أن جملة اإلجراءات الم      

فیما یخص سلطة قاضي األحداث في التعامل مع األحداث الجانحین في كل مراحل الدعوى 

العمومیة ( التحري، التحقیق، المحاكمة، الوساطة ) تدل على عدم تخلي المشرع الجنائي 

ب محور السیاسة الجنائیة مع أن األمر الجزائري عن عقیدته في اعتبار تدابیر الردع والعقا

یقتضي بالنسبة لوضع األحداث الجانحین إعطاء األولویة أوًال لتدابیر الحمایة االجتماعیة 

التي تمكن من استباق األطفال من الوقوع في مهاوي الجنوح، ومن ثم تداركهم بتدابیر 
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ئیة في الغالب لن تكون إال فترة اإلصالح والتهذیب وٕاعادة التربیة واإلدماج ألن العقوبة الجزا

تدریبیة لحدث جانح أو لمشروع مجرم في المستقبل، وهو ما یجعلنا نؤید الرأي الذي یقول 

بأن المشرع الجزائري جعل من قانون حمایة الطفل قانون إجراءات جزائیة خاص باألحداث، 

  اث.وأنه قد فشل في رهانه على سن قانون خاص بحمایة حقیقیة وشاملة لألحد

  12-15الحمایة القانونیة للطفل في خطر في ضل القانون 

ال یمكن في الواقع الفصل بین الحمایة القضائیة والحمایة االجتماعیة لألطفال؛ فهما وجهان 

لعملة واحدة یخدمان أهداف سیاسة جنائیة الرامیة إلى النئي باألطفال عن الوقوع في مهاوي 

االجتماعیة المحدقة، بعیدُا عن سیاسة العقاب والردع  اإلجرام وحمایتهم من كافة األخطار

التي قد تكون غیر ذات جدوى؛ فإذا كان الطفل عرضة للخطر فإنه من واجب الدولة من 

خالل منظومتها القانونیة وآلیاتها المؤسسیة ومؤسساتها الرسمیة أو غیر الرسمیة ان تتدخل 

قبل أن تدمره األخطار وتغتال طفولته  لضبط األمور وحمایة الطفل اجتماعیًا واستباقیاً 

وتدفعه إلى االنحراف، وهنا یظهر دور األسرة والمدرسة والمجتمع المدني والشبكات الحقوقیة 

والهیئات المكلفة بترقیة وحمایة الطفولة، ومختلف المراكز والهیئات التي استحدثت لغرض 

  حراف.حمایة األطفال من الخطر ووقایتهم من ظاهرة الجنوح واالن

  أوال: الحمایة الدستوریة للطفل الجزائري.

یقف على  1منه 72إن المتمعن في التعدیل الدستوري األخیر، السیما نص المادة     

االهتمام الواضح الذي خصصه المؤسس الدستوري لحمایة حقوق الطفل، ولعل مرد ذلك إلى 

لسنوات األخیرة مثل تفشي مخاطر وتهدیدات جدیدة غریبة عن المجتمع الجزائري في ا

  منه بنصها: 72االختطاف وظاهرة مجهولي النسب والعمال القصر، وهذا ما بینته المادة 

 تحظى األسرة بحمایة الدولة والمجتمع. - 

                                                           
مارس سنة  07الصادرة في  14المتضمن التعدیل الدستوري ج. ر رقم  2016رس سنة ما 06المؤرخ في  01-16قانون رقم  -1

2016.  
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 تحمي األسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل. - 

 تكفل الدولة األطفال المتخلي عنهم أو مجهولي النسب. - 

 یقمع القانون العنف ضد األطفال - 

  فهوم الحمایة االجتماعیة للطفلم

الحمایة بالمفهوم الواسع تعني دفع الخطر بموجب وسائل قانونیة أو مادیة، كما یطلق 

مصطلح الحمایة على تدابیر واحترازات إجرائیة، یقوم بها جهاز ما اسندت له مهمة الحمایة، 

الشخص كما یطلق على كل وسیلة مشروعة لدفع أي ضرر محتمل على حق من الحقوق 

، أما الحمایة االجتماعیة فهي مصطلح 1)26، ص 2014المادیة أو المعنویة(متولي، 

یستخدم للداللة على أي مبادرة یقوم بها القطاع العام والخاص. یكون من شأنها توفیر 

الحمایة للفئات الضعیفة فضًال عن تحسین وضع الفئات المهمشة اجتماعیًا السیما 

؛ وبالخصوص األطفال المعرضین للخطر 2)81، ص2020األطفال(جلیط وخشمون، 

اللذین یكونون في حالة خطورة اجتماعیة التي یقصد منها وجود الحدث في حالة غیر 

عادیة، یتوقع مع استمرارها إقدام هذا الحدث على ارتكاب جریمة في المستقبل(فخار، 

سات علم ، وهو ذات التوصیف الذي عبر عنه تقریر معهد درا3)45، ص2014-2015

اإلجرام في لندن في شأن األحداث المعرضین للخطر على أنه " كل شخص تحت سن 

معینة لم یرتكب الجریمة طبقًا لنصوص القانون، إال أنه ألسباب مقبولة ذا سلوك مضار 

بالمجتمع وتبدو مظاهره في أفعاله وتصرفاته لدرجة یمكن معها القول باحتمال تحوله إلى 

                                                           
، اإلسكندریة، مصر، 1حمد عبد الحمید و متولي صالح، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیه، المكتبة الجامعیة الحدیثة، ط -1

  .26، ص2014
، - بین الواقع والمأمول - 15/12فل في خطر في ظل القانون رقم جهیدة جلیط و ملیكة خشمون، الحمایة االجتماعیة للط - 2

 .2281، ص2020ینایر ، ، جامعة المسیلة2ع -4مجلة الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، م
ر، حمو فخار، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري والتشریع المقارن، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة محمد خیض - 3

 .45، ص 2014/2015بسكرة، 
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، إذا لم یتدارك أمره في الوقت 1)137، ص 2010- 2009، مجرم حقیقي(حاج علي

 المناسب باتخاذ تدابیر الوقایة.

 تعریف الطفل في خطر:

رغم االختالف حول بدایة ومدة ونهایة هذه المرحلة یتفق الجمیع على أهمیتها      

وحساسیتها وخطورتها، حیث یحتاج الطفل إلى وسط آمن ومالئم لینمو فیه نموًا سلیمًا، 

ومتكامال نفسیًا عقلیًا وبدنیًا، إال أنه قد ال یتاح له ذلك فیكون عرضة لمختلف المخاطر التي 

قد تهدد كیانه وتحرمه من حقوقه األساسیة، فیكون حینئذ تدخل المجتمع ضروریًا خاصة 

  الدولة لتوفیر الحمایة الالزمة له.

 الخطر:

حي اكتفى فقط بتعداد حاالت  لم یعرف المشرع الجزائري في ق ح ط معنى الخطر؛    

منه)، وٕاذا أردنا أن نعرف األخطار التي یمكن أن تهدد الطفل بإمكاننا  2/3الخطر ف(م

هو: (م فالطفل في خطر حصرها في كل ما من شأنه أن یهدد نموه النفسي والعقلي والبدني، 

، أو تكون منه) الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضه له 2/2

ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو 

یكون في بیئة تعرض سالمته البدنیة والنفسیة أو التربویة للخطر، ویحمل مصطلح حالة 

الخطر وفق التوجه الحدیث للمشرع الجزائري داللة خاصة تختلف عن تلك التي یحملها 

، كونها تخص الحدث الذي یتعرض لجملة من اإلخطار التي تؤثر على مصطلح الجنوح

  الطفل وسالمته والتي قد تدفعه إلى الجنوح إذا ما اعتبرت كمقدمة لحالة اإلجرام.

  2)242وقد قسم شراح القانون الخطر إلى نوعین(زیدومة، ص     

                                                           
بدرالدین حاج علي، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،  - 1

 .137، ص 2009/2010
  .242زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -2
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یتهم بعد، وأن وهو الذي یمس االحداث جمیعًا باعتبارهم لم تكتمل شخصالخطر العام:  -

إدراكهم وتكوینهم ال یزال ناقصًا في هذه المرحلة العمریة، لذا على الجمیع إحاطتهم بما یجب 

 من رعایة لمواجهة أي خطر یهددهم.

المؤثرات سواء كانت مادیة او معنویة المحیطة  وهو الذي یتمثل في جمیعالخطر الخاص:  -

دد مستقبله وكیانه، فكل ما اشتدت تلك بالحدث وقد تؤثر على سلوكه أو وعیه بالسلب فته

 المؤثرات كان وقعها اشد من على الحدث.

والواقع أن جملة ما یمكن أن یتعرض له األطفال من مخاطر ال تخرج عن نوعین:      

مادیة ومعنویة، حیث هناك أخطار یتعرض لها كل األطفال، واخطار تتعرض لها فئات 

االجتماعیة أو الوضع  التنشئةاالقتصادي لألسرة أو بعینها، نظرًا للوضع االجتماعي أو 

الصحي ناهیك عن أسباب أخرى، وٕان كانت هذه المخاطر تجعل من األخطار ضحیة 

مجتمع فإنها یمكن أن تكون عوامل لالنزالق األطفال في مهاوي اإلجرام والجنوح، وهذا ما 

في األمر  1ة في خطر معنويأدى بالمشرع إلى رفع السن المتعلقة بحمایة الطفولة والمراهق

  من ق ح ط . 149الذي ألغي بنص المادة  03-72رقم 

 الطفل في خطر معنوي: 

المذكور أعاله على :" أن قاضي األحداث  03-72نصت المادة األولى من االمر رقة     

سنة، والتي تكون أخالقهم  21یختص بالنظر في دعاوى حمایة القصر الذین لم یبلغوا سن 

تهم عرضة للخطر، او ان یكون وضع حیاتهم أو سلوكهم مضر بمستقبلهم، یمكن أن أو تربی

یخضعوا إلى تدابیر الحمایة والمساعدة التربویة، والواقع انه یصعب تعریف الطفل في خطر 

معنوي نظرًا لصعوبة حصر هذه االخطار؛ االمر الذي أدى للمشرع إلى التخلي عن 

نظرًا ألن  03- 72الذي ألغى األمر  12- 15انون مصطلح الطفل في خطر معنوي في الق

                                                           
، الصادرة في 15لطفولة والمراهقة، الجریدة الرسمیة العدد، المتعلق بحمایة ا1972- 02-10المؤرخ في  03- 72األمر رقم  -1

  .209، ص 22-02-1972
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، و 1مفهوم الخطر واسع وال یمكن حصره، وهذا هو نفس مسلك قانون الطفل المصري

ق ح ط  لم یحصر جمیع  02المالحظ أن المشرع الجزائري في نص الفقرة الثالثة من مادة 

عیة مادیة ومعنویة حاالت الخطر التي یمكن أن تهدد الطفل، وهي في المجمل نفسیة اجتما

  وتعلمیة: 

 كفقد الوالدین أو أحدهما. - 

 اإلهمال، التشرد والتخلي عن الطفل بإنكار نسبه مثًال. - 

 التسرب المدرسي والمساس بحق الطفل في التعلیم والتسول أو استغالله في التسول. - 

 یاء.خروج الطفل عن السلطة األسریة وٕاهمال واجب الرعایة والتوجیه والرقابة من األول  - 

 سوء المعاملة والتعذیب وكافة أشكال العنف واالعتداء السیما العنف األسري. - 

 االعتداء الموصوف بالطابع اإلجرامي من األصول أو من الغیر. - 

 االستغالل االقتصادي للطفل بما یؤثر على تمدرسه وصحته العقلیة أو البدنیة. - 

 اطفي للطفل بالقسوة وسوء المعاملة.االستغالل الجنسي للطفل والمساس بالتوازن النفسي والع - 

  تعریضه للنزاعات المسلحة وما ینجر عنها من أخطار وتعریضه للجوء داخل أو خارج بلده. - 

  ثانیًا: الجهات المكلفة بحمایة وترقیة الطفولة في الجزائر.

هیئتین لتعزیز آلیات الحمایة االجتماعیة لألطفال في خطر  12-15استحدث القانون      

ن على الصعید الوطني والمحلي، سنأتي على تفصیل مدلول كل هیئة وتشكیلها توزعا

  ومهامها وعالقتها بقضایا األحداث من خالل العناصر اآلتیة:

 على المستوى المركزي:

استحدث قانون حمایة الطفل على الصعید الوطني مفوضیة تعنى بترقیة وحمایة الطفولة، 

  ظیمها الهیكلي ومهامها:سنأتي فیما یلي على بیان شكلها وتن

                                                           
، وللمزید راجع: مدحت الدبیسي، محكمة 2006لسنة  12، المعدل لقانون رقم 2008لسنة  126قانون الطفل المصري، رقم  -1

بشأن الطفل،  1996لسنة  12لقانون رقم ، المعدل ل2008لسنة  126الطفل والمعاملة الجنائیة لألطفال في ضوء القانون رقم 

  .66، ص2011مكتبة الجامع الحدیث، 
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 الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة:

من ق ح ط على إنشاء هیئة وطنیة مكلفة بترقیة وحمایة الطفولة  11نصت المادة      

مرسوم تنفیذي رقم یرأسها مفوض وطني لحمایة الطفولة، وقد أنشئت هذه الهیئة بموجب ال

، حیث 12016دیسمبر سنة  19الموافق  1438ربیع األول عام  19مؤرخ في  334 – 16

تعیین السیدة مریم شرفي بصفة مفوض وطني لحمایة وترقیة الطفولة باعتبارها قاض سابق 

  نظرًا الهتمامها بقضایا األسرة والطفل، وذلك بموجب مرسوم رئاسي.

 2مادة الأعاله تنشأ هذه الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة وحسب  11تطبیقًا للمادة     

وهي تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، ، 334 – 16رقم من المرسوم التنفیذي 

  تنشأ لدى مصالح الوزیر األول، ومقر الهیئة بمدینة الجزائر.

 15تتولى الهیئة، في إطار المهام المنصوص علیها في القانون رقم  :3وحسب المادة      

والمذكور أعاله،  2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12-

على الخصوص، حمایة الطفل من خالل فحص كل وضعیة مساس بحقوق الطفل الذي 

تكون صحته أو أخالقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معیشته 

ن في بیئة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو یكو 

تعرض سالمته البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر، تعاینها أو تبلغ بها، كما تتولى ترقیة 

حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف اإلدارات والهیئات العمومیة، وكذا كل األشخاص المكلفین 

ا، وتعمل الهیئة، في إطار صالحیاته  برعایة الطفولة ومختلف المتدخلین في هذا المجال،

على ترقیة التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات األمم المتحدة والمؤسسات اإلقلیمیة 

المتخصصة ومع المؤسسات الوطنیة لحقوق الطفل في الدول األخرى، وكذا مع المنظمات 

غیر الحكومیة الدولیة. كما تعمل الهیئة على إقامة عالقات تعاون مع الجمعیات والهیئات 

                                                           

47- Ounissa DAOUDI. Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de 

l’enfant- entre évolution et insuffisances – Revue des sciences sociales. No24. Juin2017. 

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou P15-16.  
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).ویمكن 4طة في مختلف مجاالت حقوق الطفل والمجاالت ذات الصلة(مالوطنیة الناش

) للهیئة االستعانة بأي شخص أو هیئة أخرى یمكنهما، بحكم اختصاصهما 5حسب (م

وخبرتهما، أن یساعداها في مهامها، وتجدر اإلشارة إلى أنه ال یمكن الهیئة أن تتكفل بقضایا 

  من نفس المرسوم). 6معروضة على القضاء( م

 الهیكل التنظیمي للهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة:

من ذات المرسوم على أن الهیئة  07من ق ح ط تنص المادة  12تطبیقًا لنص المادة     

 تضم، تحت سلطة المفوض الوطني لحمایة الطفولة، الهیاكل اآلتیة:

  أمانة عامة، -

  مدیریة لحمایة حقوق الطفل، -

  لطفل،مدیریة لترقیة حقوق ا -

  لجنة تنسیق دائمة. -

تسییر الهیئة   09في حین یتولى المفوض الوطني لحمایة الطفولة وفقًا للمادة      

 وتنشیطها وتنسیق نشاطها، ویتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما یأتي:

  إعداد برنامج عمل الهیئة والسهر على تطبیقه، -

  مها،إدارة عمل مختلف هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقیی -

  إبداء الرأي في التشریع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل، -

  اتخاذ أي تدبیر من شأنه حمایة الطفل في خطر، بالتنسیق مع مصالح الوسط المفتوح، -

  استغالل التقاریر التي ترفعها إلیه مصالح الوسط المفتوح، -

  وحصائل نشاطات الهیئة، تنسیق األشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریر السنوي -

  تمثیل الهیئة لدى السلطات الوطنیة والهیئات الدولیة، -

  التسییر اإلداري والمالي للهیئة، -

  تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة، -
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  توظیف وتعیین مستخدمي الهیئة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، -

  على جمیع المستخدمین،ممارسة السلطة السلمیة  -

  إعداد النظام الداخلي للهیئة، -

  تفویض إمضائه لمساعدیه، -

إعداد تقریر سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل، یرفعه إلى  -

  رئیس الجمهوریة.

یمارس المفوض الوطني المكلف بحمایة وترقیة الطفولة مهامه مستعینًا بمدیرین       

  ن هما: مدیریة حمایة الطفل ومدیریة ترقیة حمایة الطفل:فرعیتی

من نفس المرسوم على أن تكلف مدیریة حمایة حقوق الطفل على  11حیث تنص المادة     

 الخصوص، بما یأتي:

وضع برامج وطنیة ومحلیة لحمایة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف اإلدارات  -

  لمكلفین برعایة الطفولة وتقییمها الدوري،والمؤسسات والهیئات العمومیة واألشخاص ا

  تنفیذ التدابیر التي تدخل ضمن السیاسة الوطنیة لحمایة الطفل، -

  متابعة األعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف المتدخلین، -

  وضع آلیات عملیة لإلخطار عن األطفال الموجودین في خطر، -

  ل الموظفین والمستخدمین في مجال حمایة الطفولة،السهر على تأهی -

تطویر سیاسات مناسبة لحمایة الطفل من خالل تشجیع البحث والتعلیم في مجال حقوق  -

  الطفل،

  تشجیع مشاركة هیئات المجتمع المدني في مجال حمایة حقوق الطفل. -

رسوم المذكور أعاله من الم 12في حین تكلف مدیریة ترقیة حقوق الطفل، وفقًا للمادة      

 على الخصوص بما یأتي:
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وضع برامج وطنیة ومحلیة لترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف اإلدارات والمؤسسات  -

  والهیئات العمومیة واألشخاص المكلفین برعایة الطفولة وتقییمها الدوري،

  تنفیذ برنامج عمل هیاكل الهیئة في مجال ترقیة حقوق الطفل، -

  كل عمل تحسیسي وٕاعالمي في مجال حمایة حقوق الطفل وترقیتها،القیام ب -

إعداد وتنشیط األعمال التحسیسیة في مجال ترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع المجتمع  -

  المدني،

  تسییر النظام المعلوماتي الوطني حول وضعیة األطفال في الجزائر، -

  حقوق الطفل،تشجیع مشاركة هیئات المجتمع المدني في مجال ترقیة  -

  إحیاء التظاهرات واألعیاد الخاصة بالطفل. -

یعاون المفوض الوطني أمین عام مكلف بالشؤون اإلداریة والمالیة ومدیري دراسات      

تضم من نفس المرسوم)  15و 14(م یرأسها المفوض الوطني أو ممثلهولجنة تنسیق دائمة 

لیة والجماعات المحلیة والعدل والمالیة ممثلي الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجیة والداخ

والشؤون الدینیة والتربیة الوطنیة والتعلیم العالي والتكوین والتعلیم المهنیین والعمل والتشغیل 

والضمان االجتماعي والثقافة والتضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة والصحة والشباب 

ي وقیادة الدرك الوطني وممثلي المجتمع والریاضة واالتصال والمدیریة العامة لألمن الوطن

  المدني.

) سنوات قابلة للتجدید بموجب مقرر 4یعین أعضاء لجنة التنسیق الدائمة لمدة أربع (     

من المفوض الوطني، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي یتبعونها، ویمكن أن 

لها، بممثلین عن أي إدارة عمومیة أو تستعین الهیئة لمساعدة لجنة التنسیق الدائمة في أشغا

مؤسسة عامة أو خاصة، وعن المجتمع المدني وأي شخص مؤهل یمكنه مساعدة لجنة 

   .)16/1.2.4التنسیق الدائمة في ممارسة مهامه (م
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من ذات المرسوم على أن الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة  18كما نصت المادة     

  تشكل لجان موضوعاتیة تكلف على الخصوص، بما یأتي: یمكنها في أداء مهامها ان

 التربیة. -

  الصحة. -

  الشؤون القانونیة وحقوق الطفل. -

العالقة مع المجتمع المدني. تحدد كیفیات تنظیم اللجان الموضوعاتیة وسیرها ومهامها في  -

  النظام الداخلي للهیئة.

  حمایة الطفولة على المستوى المحلي.

انون حمایة الطفل واستحداث هیئة أطلق علیها مصالح الوسط المفتوح تعمل الجدید في ق    

على تقصي وضع حقوق الطفل واالنتهاكات التي یتعرض لها، تعمل بالتنسیق مع القضاء 

واإلدارة العمومیة والهیئات الحقوقیة وتتشكل من جملة من المؤسسات واألشخاص الناشطین 

من ق ح ط على أن  21لطفل؛ حیث نصت المادة والمهتمین في قضایا وحمایة حقوق ا

تتولى الحمایة االجتماعیة لألطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسیق 

مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة و األشخاص المكلفین برعایة الطفولة، وهي 

یهیة التربویة، موكول باألساس عبارة عن هیئة تربویة تنتمي إلى مصلحة االستشارة التوج

إلیها مهام التكفل باألحداث الذین هم في خطر معنوي وٕاعداد البحوث االجتماعیة المتعلقة 

بهم وهدفها تربیة وٕاعادة إدماج الحدث مع العائلة والمحیط، وتجدر اإلشارة إلى أنه یمكن 

الكبیرة إنشاء  إنشاء مصلحة واحدة بكل والیة، غیر أنه في الوالیات ذات الكثافة السكانیة

عدة مصالح، ویجب أن تتشكل مصالح الوسط المفتوح من موظفین مختصین السیما مربین 

ومساعدین اجتماعیین وأخصائیین نفسانیین وأخصائیین اجتماعیین وحقوقیین(قضاة، 

ممارسون أو متقاعدون، محامون، مربو شباب، أخصائیون نفسیون تربویون في علم النفس 

النفس الطفل، واألورطوفونیا، وأخصائیون اجتماعیون، ومساعدون  االجتماعي أو علم
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اجتماعیون في مدیریات التنشیط االجتماعي، وموظفون في مراكز الطفولة، وناشطون 

حقوقیون أو إعالمیون وكل مهتم بقضایا حمایة الطفولة من المجتمع المدني على سبیل 

مع فرق األحداث باألمن والدرك  شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل )، ویمكن التنسیق

الوطنیین، مع اإلشارة إلى أن هذه المصلحة تعمل بالتنسیق وتحت إشراف المفوض الوطني 

  لحمایة وترقیة حقوق الطفل.

  مهام مصالح الوسط المفتوح:

یمكن لمصالح الوسط المفتوح عند االقتضاء إخطار قاضي األحداث والنیابة العامة      

وفي هذا الصدد تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعیة األطفال والتنسیق معهما، 

ومساعدة أسرهم، وتخطر هذه المصالح من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو الشرطة 

القضائیة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو كل جمعیة أو هیئة عمومیة أو 

الجتماعیین أو المربین أو المعلمین أو خاصة تنشط في مجال حمایة الطفل، أو المساعدین ا

األطباء أو كل شخص طبیعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن یشكل خطرًا على الطفل 

أو على صحته أو سالمته البدنیة أو المعنویة، كما یمكنها ان تتدخل تلقائیًا، وال یمكنها أن 

مكنها في هذه الحالة طلب ترفض التكفل بطفل یقیم خارج اختصاصها اإلقلیمي، غیر أنه ی

مساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل أو تحویله إلیها، ویجب على هذه المصالح عدم 

ق ح ط)، وعلى هذه المصالح أن تتأكد  22الكشف عن هویة القائم باإلخطار إال برضاه(م

إلى مكان من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خالل القیام باألبحاث االجتماعیة واالنتقال 

تواجد الطفل واالستماع إلیه وٕالى ممثله الشرعي، حول الوقائع محل اإلخطار من اجل تحدید 

وضعیته واتخاذ التدابیر المناسبة له، وعند الضرورة تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان 

  ق ح ط). 23تواجد الطفل فورًا (م

الة خطر، تعلم الطفل وممثله وٕاذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود ح     

الشرعي بذلك، فإذا تأكدت من وجود حالة الخطر تتصل بالممثل الشرعي للطفل من اجل 
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الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبیر األكثر مالءمة الحتیاجات الطفل ووضعیته التي من 

ة سن 13شأنه إبعاد الخطر عنه، وفي هذه الحال یجب إشراك الطفل الذي یبلغ من العمر 

على األقل في التدبیر الذي سیتخذ بشأنه، كما یجب إعالمه عند االقتضاء وكذا ممثله 

الشرعي بحقهم في رفض االتفاق، على ان یفرغ كل ذلك في محضر یتلى على األطراف 

  ق ح ط). 24ویوقعون علیه(م 

  الشروط الواجب توفرها في األسرة الجدیرة بالثقة: - 2- 2

مفتوح أن تقترح إبقاء الطفل في أسرته مع اتخاذ التدابیر یمكن بمصالح الوسط ال     

  ق ح ط) 25االتفاقیة اآلتیة: (م

إلزام األسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علیها إلبعاد الخطر عن الطفل في اآلجال التي  - 

 تحددها مصالح الوسط المفتوح.

 المكلفة بالحمایة االجتماعیة.تقدیم المساعدة الضروریة لألسرة وذلك بالتنسیق مع الهیئات  - 

إخطار الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو أي هیئة اجتماعیة من أجل  - 

 التكفل االجتماعي بالطفل.

اتخاذ االحتیاطات الضروریة لمنع اتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد صحته أو  - 

  سالمته البدنیة أو المعنویة.

ق ح ط إلى أنه یمكن لمصالح الوسط المفتوح تلقائیًا أو  26مادة وتجدر اإلشارة حسب ال    

بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي مراجعة التدبیر المتفق علیه جزئیًا أو كلیًا، وفي 

حالة اختیار تدبیر وضع الطفل لدى أسرة جدیرة بالثقة صدر مرسومان تنفیذیان یحددان 

، وذلك 1لجدیرة بالثقة المنتدبة لحمایة الطفل في خطرالشروط الواجب توفرها في األسرة ا

من هذا المرسوم، مع االستعانة  7إلى  2السیما المواد من ، ق ح ط 40تطبیقًا لنص المادة 

بمصالح الوسط المفتوح والبحث االجتماعي في هذا الشأن، وكذا الشروط المتعلقة الملزم 

                                                           
  .2019فبرایر  24، الصادرة في 12، ج ر ع2019فبرایر  19المؤرخ في  70- 19أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -1
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 ،1ضوع خارج األسرة أو المسلم للغیربالنفقة في مصاریف التكفل بالطفل في خطر المو 

واالمر یسري على األطفال في خطر وعلى األطفال الجانحین على حد سواء تطبیقًا لنص 

  ق ح ط . 44المادة 

من هذا القانون غلة أن الدولة تضع تحت تصرف مصالح الوسط  30وتشیر المادة     

هامها، مع اإلشارة إلى أنه في كل المفتوح كل الوسائل البشریة والمادیة الالزمة للقیام بم

األحوال یجب التنسیق مع قاضي األحداث المختص، الذي یمكن أن یرفع إلیه األمر في 

  ق ح ط) 27الحاالت اآلتیة: (م

 أیام من تاریخ إخطارها. 10عدم التوصل على أي اتفاق في أجل أقصاه  - 

 تراجع الطفل أو ممثله الشرعي. - 

 غم من مراجعته.فشل التدبیر المتفق علیه بالر  - 

من نفس القانون على أنه یجب رفع األمر أیضا إلى قاضي  28وكذلك نصت المادة       

األحداث المختص في حاالت الخطر الحال أو في الحاالت التي یستحیل معها إبقاء الطفل 

في أسرته، السیما إذا كان ضحیة جریمة ارتكبها ممثله الشرعي، كما یجب علیها إعالمه 

وریة بحالة األطفال المتكفل بهم وبالتدبیر المتخذ بشأنهم، ویجب علیها أن تعلم بصفة د

                                                           
 .2019فبرایر  24، الصادرة في 12، ج ر ع2019فبرایر  19المؤرخ في  69- 19أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -1
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أشهر بتقریر مفصل  3المفوض الوطني بمآل االخطارات التي وجهها إلیها، وأن توافیه كل 

 3ف  149ق ح ط)، مع اإلشارة إلى أن المادة  29عن كل األطفال الذین تكفلت بهم(م 

ى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون من ق ح ط أكدت على أنه تبق

  قائمة.

الشك أن األسرة هي المصدر األساسي الذي یمد الطفل بالتوازن النفسي والعاطفي؛      

فهي مصدر األمان واالستقرار والتربة األولى التي یستقي منها الطفل المعاني والقیم والتي 

أن تتوفر له في األسرة كل الشروط والظروف التي  یلجأ إلیها في حال الخطر، لذا ینبغي

توفر له نشأة سویة، ونحن هنا ال نتكلم عن الظروف المادیة أو االقتصادیة بالتحدید ألنها قد 

ال تضمن للطفل األمن والحمایة بل قد تكون عامًال في انحرافه وخروجه عن الجادة بمعنى 

مجتمع متوازن تقل أو تنعدم فیه مظاهر أن طفل سوي یؤدي بالضرورة إلى أسرة مستقرة و 

  العنف واالنحراف.

فالحمایة االجتماعیة للطفل ینبغي أن تخدم أهداف السیاسة االجتماعیة للدولة في توفیر      

كل عوامل االستقرار النفسي والعاطفي واالجتماعي لألطفال وعزلهم عن كل العوامل التي 

أهداف وقائیة استباقیة، وأهداف عالجیة،  تؤدي إلى تهدید طفولتهم؛ وهي في المجمل

وأهداف تنمویة تخدم السیاسة العامة للدولة؛ حیث تتعلق الحمایة االستباقیة بوقایة الطفل من 

كل المخاطر االحتمالیة التي یمكن أن یكون عرضة لها، والتي یتعذر أحیانًا تحقیقها دون 

ل إن هذه األخیرة قد تكون إحدى تظافر دور األسرة خاصة في مرحلة الطفولة األولى، ب

العوامل والمخاطر التي تعرض أمن الطفل وسالمته، أما األهداف العالجیة فتتعلق بحمایة 

الطفل من اآلثار التي أحدثتها المخاطر التي تكون قد انعكست سلبًا على سلوكه باالنحراف 

نائیة اإلصالحیة أو على توازنه النفسي ونموه العقلي، مما یتطلب تحریك السیاسة الج

بشقیها: "التربیة والتهذیب والتأهیل واإلدماج والعقوبة االحتیاطیة (المسؤولیة الجزائیة 

المخففة)"، في حین ترتكز أهداف الحمایة االجتماعیة للطفل في الشق التنموي على تحضیر 
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علمیًا طفل سوي یكون نواة لشخص سوي نفسیًا سلیم بدنیًا وعقلیًا مستقر اجتماعیًا مؤهل 

یمكن أن تستفید منه األسرة والمجتمع والدولة؛ األمر الذي یتطلب بالتأكید تدخل الدولة 

للتكفل بالمشكالت االقتصادیة ذات االنعكاس االجتماعي والقضاء على مختلف األزمات 

بتوفیر وضمان مختلف الحقوق المكرسة دستوریًا كالحق في الصحة والتعلیم والسكن والعمل 

  االجتماعیة.والرعایة 

ترتكز السیاسیة الجنائیة الحدیثة في مجال حمایة األطفال حول تخصیص قوانین،     

خاصة أكثر شموًال وتماشیًا مع الواقع االجتماعي للطفولة والمخاطر التي تهددها بالتركیز 

 إلصالح والتهذیب وٕاعادة التربیة والتنشئة االجتماعیة السلیمة،اعلى الحمایة االستباقیة و 

والردع االستثنائي وٕاشراك هیئات ومؤسسات مدنیة واجتماعیة وشبه قضائیة لحمایة الطفل 

  من جمیع األخطار االجتماعیة التي تهدده. 

المتعلق بحمایة الطفل شكل مكسبًا في هذا  12- 15وعلى الرغم من أن القانون       

على الحمایة القضائیة،  اإلطار، حینما راهن فیه المشرع على أولویة الحمایة االجتماعیة

وبالرغم من استحداثه بهیئات وطنیة ومحلیة لترقیة وحمایة الطفولة إال أنه أخرج في ثوب لم 

یخرجه كثیرًا من عباءة قانون اإلجراءات الجزائیة التي أسهب فیها المشرع في االحكام 

شبه بقانون والتدابیر الخاصة بالتعامل مع األحداث الجانحین بما یجعل هذا القانون أ

 442إجراءات جزائیة خاص باألطفال، حتى وٕان استبدل مصطلح المجرمون االحداث     ( 

  وما بعدها ق أ ج ) بمصطلح أحداث الجانحین.

  

  

  

 



66 
 

جریمة اختطاف األطفال: قراءة في سیوسیولوجیة الظاهرة واألحكام التشریعیة المنظمة لها 

 بین دواعي الردع والحمایة االستباقیة

تتجه السیاسات الجنائیة الحدیثة في مجال التجریم والعقاب إلى العمل على عدة        

محاور؛ تتعلق بتفعیل أقصى مستویات العقاب حینما یتعلق األمر بالجرائم الواقعة على 

الفئات الضعیفة ذات األولویة بالحمایة والرعایة، خصوصا تلك التي تمس كیان األسرة وأمن 

اعتماد سیاسة العقوبة البدیلة وآلیات العدالة اإلصالحیة عندما ال یكون المجتمع، إلى جانب 

العقاب والردع مقصدا في حّد ذاته، حین یكون باإلمكان إصالح المجرم واسترجاعه وتوظیفه 

  في خدمة المجتمع.

ولعّل تفشي مظاهر العنف ضد األطفال واستفحال جریمة االختطاف كان سببا حقیقیا 

نظرا لتفاقمها والمنحنیات الخطیرة  1د قانون جزائري خاص بحمایة الطفل،لإلسراع في إیجا

هذه  2التي أخذتها، خصوصا أن هذه الجریمة كان معاقبا علیها بنص قانون العقوبات؛

العقوبة التي لم تكن في نظر المختصین والحقوقیین وحتى المجتمع غیر كافیة من أجل ردع 

من اغتیال حقها في الحیاة والمساس بسالمتهم النفسیة  مختطفین األطفال وحمایة هذه الفئة

والبدنیة. ال سیما وأن هذه الجریمة غالبا ما تتقاطع مع جرائم أخرى أكثر خطرا وتأثیرا كالقتل 

  أو اإلبعاد واالتجار باألعضاء البشریة.غتصاب والتحرش الجنسي، اإلخفاء واال

                                                           
، یتعلق بحمایة الطفل. الجریدة الرسمیة 2015یولیو  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12- 15نون رقم: القا -  1

 .04، ص 19/07/2015بتاریخ  39للجمهوریة الجزائریة، عدد 
ه، كل من یخطف أو یحاول القیام بخطف شخص مهما بلغت سنمكرر من قانون العقوبات على أنها: ''  293تنص المادة  -  2

) سنة وبغرامة من 20) سنوات الى عشرین (10مرتكبا في ذلك عنفا أو تهدیدا أو غشا، یعاقب بالسجن المؤقت من (

وٕاذا  .جسدي تعذیب إلى المخطوف الشخص تعرض إذا المؤبد بالسجن الجاني ویعاقبدج. 2.000.000دج إلى  1.000.000

ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06أیضا ''. القانون رقم:  المؤبد السجنب الجاني یعاقب فدیة، تسدید هو الخطف إلى الدافع كان

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، والمتضمن قانون العقوبات. 156 -66، یعدل ویتمم األمر رقم: 2006دیسمبر  20الموافق  1427

  .11، ص 24/12/2006، بتاریخ 84الجزائریة، عدد 
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رفیة في ِدالالت الظاهرة وأسبابها وأركانها وستكون هذه الدراسة مساحة نقدم فیها قراءة مع

وانعكاساتها من اجل تحلیلها وتقییم آثارها وامتداداتها، خصوصا عندما تتحول إلى جرائم 

مركبة أو عبر وطنیة، األمر الذي سیقتضي منا تحلیل بعض النصوص القانونیة ذات 

قدیم رؤیة شاملة لتمكن الصلة ومقاربتها مع أهم الصكوك الدولیة لحمایة الطفل من اجل ت

الدولة من انتهاج سیاسة جنائیة عادلة تأخذ في الحسبان حق الطفل في الحیاة وحق األسرة 

  في األمن ومراعاة حقوق اإلنسان بوجه عام. 

  مفهوم جریمة اختطاف األطفال - 

ینظر للجریمة من الناحیة االجتماعیة كل فعل خاطئ مخالف لآلداب واألخالق أو       

عدالة في المجتمع، وهي كل مخالفة لقواعد القانون الوضعي المعمول به سواء كانت هذه ال

بل هي فعل غیر مشروع صادر عن  .القواعد متعلقة بالقانون الجنائي أو غیره من القوانین

إرادة جنائیة یقرر لها القانون عقوبة. حیث انتشرت العدید من الجرائم في زمننا هذا حتى 

ومیة ظاهر للعیان، من هذه الجرائم جریمة اختطاف األطفال، إذ تعد من أصبحت ظاهرة ی

الجرائم الواقعة على الحریة الشخصیة خاصة إذا كان المجني علیه طفال قاصرا؛ حیث باتت 

تتكرر مثل هذه الجرائم ال ندري األسباب والغرض منه. على هذا األساس سوف نتطرق إلى 

المطلب األول: تعریف انها ضمن المطالب التالیة: تعریف هذه الجریمة وخصائصها وأرك

جریمة اختطاف األطفال، المطلب الثاني: خصائص جریمة اختطاف األطفال، المطلب 

  الثالث: أركان جریمة اختطاف األطفال.

  تعریف جریمة اختطاف األطفال

حي ثم إن التعریف بجریمة اختطاف األطفال یقتضي مّنا الّتعریف اللغوي واالصطال      

التطرق إلى التعریفات الواردة بشأنها سواء من طرف فقهاء علم اإلجرام أو تلك الواردة في 

التشریع الجزائري، یتّم ذلك وفق الفروع التّالیة: الفرع األول: التعریف اللغوي واالصطالحي 

  لمصطلح الخطف، الفرع الثّاني: الّتمییز بین فعل الخطف واإلبعاد.
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  الصطالحي لمصطلح الخطفالتعریف اللغوي وا

 1كلمة االختطاف اسم مشتق من المصدر خطف، وتعني االستالب واألخذ بسرعة. لغًة:

تقول: خِطفه بالكسر، یخِطفه خطفا، اجتذبه بسرعة. أي أنه یقوم على سرعة القیام بالفعل 

خاطف: سریع، یقال: نظرة خاطفة، أي سریعة.  2وهذا یقتضي اإلبعاد والنقل السریعین.

ختطف: نشل، انتزع. یقال: اختطف شخصا، ویقال: اختطفه الموت: أي انتزعه وذهب ا

   3به.

الخطفة: االختالس. الخطیفة: الجاریة التي یختطفها الرجل هاربا لیتزوج بها بغیر رضا 

  4أهلها.

 َوَمن ُیْشِرْك ِباللَّهِ ﴿كما ورد هذا المصطلح في العدید من اآلیات القرآنیة منها قوله تعالى: 

 6بسرعة.﴾ َفَتْخَطُفُه الطَّْیر﴿أي: سقط منها  5﴾.…َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء َفَتْخَطُفُه الطَّْیرُ 

والخطف:  7﴾.َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهمْ ﴿ وقوله تعالى: 

یخطف أبصارهم  9﴾.َكاُد اْلَبْرُق َیْخَطُف َأْبَصاَرُهْم...یَ وفي قوله عز وجل: ﴿ 8األخذ بسرعة.

  10الخطف: األخذ بسرعة، ومنه سمي الطیر ُخّطافا لسرعته.

                                                           
  .75، ص 1993،  3صادر، بیروت، ط دار ،9م العرب، لسان منظور، ابن رممك بن محمد الدین جمال الفضل أبو -  1
، كلیة الحقوق والعلوم 1فریدة مرزوقي، جرائم اختطاف القاصر، مذكرة ماجستیر تخصص قانون جنائي، جامعة الجزائر -  2

  .15، ص 2011- 2010السیاسیة، السنة الجامعیة: 
  .310، ص 2003، 1عربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، طكمیل اسكندر حشیمة، المنجد الوسیط في ال -  3
، ص 1987، مكتبة لبنان، بیروت، بدون طبعة، 1المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، م -  4

643.  
  .31سورة الحج، اآلیة:  -  5
، 2المنان، دار السالم للنشر والتوزیع، الریاض، طعبد الرحمن بن الناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم  -6

  .628، ص 2002
  .67سورة العنكبوت، اآلیة:  -7
، 16أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ج -  8

  .389، ص 2006، 1مؤسسة الرسالة، لبنان، ط
  .20ة، اآلیة: سورة البقر  -9

  .335أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، المرجع السابق، ص  -  10
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  اصطالحًا:

لقد حاول العدید من الفقهاء إعطاء تعریف لجریمة التعریف الفقهي لجریمة االختطاف: 

  االختطاف منها:

لمعمري على أنه: '' األخذ السریع باستخدام تعریف األستاذ عبد الوهاب عبد اهللا أحمد ا -

قوة مادیة أو معنویة أو عن طریق الحیلة واالستدراج، كما یمكن أن یكون محال لهذه 

  1الجریمة وٕابعاده عن مكانه أو تحویل خط سیره بتمام السیطرة علیه''.

تخدام كافة ویعرف االختطاف األستاذ كمال عبد اهللا محمد على أنه: '' األخذ السریع باس -

أشكال القوة أو بطریق التحایل أو االستدراج، كما یمكن أن یكون محال لهذه الجریمة وٕابعاد 

المجني علیه من مكانه أو تغییر خط سیره وذلك بإتمام السیطرة علیه دون الفصل بین الفعل 

  2وبین الجرائم الالحق له، بغض النظر عن كافة الدوافع''.

من المعلوم أن التشریعات في غالب األحیان ال االختطاف:  التعریف القانوني لجریمة

توضع تعریف للمسائل المعنیة بالدراسة وٕانما تكتفي فقط في نصوصها القانونیة في إعطاء 

الطبیعة القانونیة أو تحدید األركان للمسألة. وفیما یخص جریمة اختطاف األطفال ركزت 

  قررة لها.على تحدید أركان الجریمة وذكر العقوبات الم

مكرر من قانون  293حیث عرف المشرع الجزائري جریمة االختطاف في صلب المادة  -

كل من یخطف أو یحاول القیام بخطف شخص مهما بلغت سنه، العقوبات على أنها: ''

من نفس القانون ضمن  326وبموجب المادة  3مرتكبا في ذلك عنفا أو تهدیدا أو غشا...''.

                                                           
، المكتب الجامعي دراسة قانونیة مقارنة بأحكام الشریعة اإلسالمیة - عبد الوهاب عبد اهللا أحمد المعمري، جرائم االختطاف  - 1

  .29، ص 2006، 1الحدیث، الیمن، ط
، دار الحامد للنشـــــر، األردن، دراسة مقارنــــــــة -  ، جریمة الخطف في قانـــــــون مكافحة اإلرهــــــــاب والعقوباتكمال عبد اهللا محمد - 2

  .26، ص 2012، 1ط
- 66، یعدل ویتمم األمر رقم: 2014فبرایر سنة  04الموافق  1435ربیع الثاني عام  04مؤرخ في  01- 14القانون رقم:  -3

، ص 16/02/2014بتاریخ  07نون العقوبات. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد والمتضمن قا 156

04.  
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لیمهم: '' كّل من خطف أو أبعد قاصرا لم یكمل الثمانیة عشرة قسم خطف القصر وعدم تس

) وذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس وبالغرامة المالیة 18(

األمر الذي نصت علیه  1شخص لم یبلغ سن الثامنة عشر من العمر یعد طفال.ومنه كل  ''.

لم یتجاوز الثامنة عشر، ما لم یبلغ سن الرشد وهو: كل إنسان  1989اتفاقیة الطفل لعام 

  قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیه.

من المجلة على أنه: '' كل من یخطف أو  237وعرفها المشرع التونسي في الفصل  -

یعمل على اختطاف شخص أو یجره أو یحول وجهته أو ینقله أو یعمل على جره أو على 

لذي كان به وذلك باستعمال الحیلة أو العنف أو التهدید تحویل وجهته أو نقله من المكان ا

.''2  

من مجموعة القانون الجنائي على أنه: ''  471أما المشرع المغربي عرفها في الفصل  -

استعمال العنف أو التهدید أو التدلیس الختطاف قاصر دون الثمانیة عشر عاما أو 

فیها من طرف من له سلطة أو إشراف  الستدراجه أو إغرائه أو نقله من األماكن التي وضع

  3علیه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غیره...''.

  واإلبعاد الخطف فعل بین التمییز

االستالب واألخذ بسرعة، وهذا یقتضي  رأینا سلفا أن مصطلح الخطف لغة یعنيالخطف: 

لمصطلح أو فعل اإلبعاد والنقل السریعین؛ وتوصلنا من خالل التعاریف الفقهیة والقانونیة 

الخطف، أنه السلوك أو النشاط المادي الذي یصدر عن الجاني لتحقیق النتیجة االجرامیة، 

                                                           
1- (Jean BRADEL) et (Michel DANTI-JUAN), Droit pénal spécial , 2 eme éditon , 1997, P     

416. 
مؤرخ في أول أكتوبر  79ائیة صادر بالرائد الرسمي عدد یتعلق بإصدار المجلة الجن 1913جویلیة  09أمر علي بتاریخ  - 2

یتعلق بالقضاء على العنف ضد  2017أوت  11مؤرخ في  2017لسنة  58، المعدل والمتمم بالقانون األساسي عدد 1913

  .2586، ص 15/08/2017بتاریخ  65المرأة. الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد 
بالمصادقة على مجموعة  1962نوفمبر  26الموافق  1382جمادى الثانیة  28صادر في  1.59.413ظهیر شریف رقم:  -  3

 1440رجب  04بتاریخ  1.19.44الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم:  33.18القانون الجنائي، المعدل والمتمم بالقانون رقم: 

  .1612، ص 25/03/2019بتاریخ  6763. الجریدة الرسمیة عدد 2019مارس  11الموافق 
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ویتمثل غالبا في القبض على الضحیة ونقلها إلى مكان مجهول، وقطع الصلة بینها وبین 

 ونقله بجذبه ویتحقق حراسته یتولون الذین األشخاص من القاصر أخذ في یتمثل فهو 1ذویها.

 . برضاه ذلك تم حتى وٕان آخر، مكان إلى فیه یوجد المكان الذي من مداع

 في أو به المطالبة في الحق له من إلى القاصر تسلیم عدم في أساسا یتمثل اإلبعاد:

 وضعه الذي المكان من أو العادیة إقامته مكان من القاصر نقل اإلبعاد ویقتضي حضانته،

 الحاضنین األقارب أحد إقامة المكان هذا یكون وقد األبویة. السلطة علیه یمارس من فیه

 إلى المؤدي العمومي الطریق حتى أو صیفي مخیم أو األصدقاء أحد أو الخالة أو كالجد

 األمكنة من بالضرورة ذلك یكون أن إبعاده أو القاصر خطف یقتضي األمكنة، وال تلك

 تعتبر وحتى .رعایته نیتولو  أو لسلطتهم خاضع هو من قبل من فیها التي وضع بالذات

 واحدة لیلة الغیاب أن على عام بوجه الفرنسي الفقه یتفق ذاتها بحد قائمة الخطف جریمة

  2الخطف. جریمة لقیام یكفي

یالحظ أن التشریع الجزائري في وصف جرائم اختطاف األطفال استعمل حرف "أو"، هذا ما 

اصرا، القاصر المخطوفة أو تضمنه قانون العقوبات الجزائري {كل من خطف أو أبعد ق

 26/04/2006بتاریخ  313712أما االجتهاد القضائي الجزائري في القرار رقم:  3المبعدة}؛

أشار فقط إلى مصطلح اإلبعاد { محاكمة متهم وٕادانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغیر 

ي: وبالتالي نرى أن المصطلحین مختلفین، األمر الذي یوضحه التعریف التال 4عنف }.

''انتزاع الشيء المادي أو المعنوي من مكانه وٕابعاده عنه بتمام السیطرة علیه. فهو األخذ 

السریع باستعمال القوة المادیة أو المعنویة أو عن طریق الحیلة واالستدراج لما یمكن أن 

                                                           
1  - (Philippe CONTE), Droit pénal spécial ,3ème édition ,LexisNexis ,litec , 2005, P 176  

  .208، 207، ص ص 2009، 10، دار هومة، الجزائر، ط1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج -  2
المعدل والمتمم  ، یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو  8، الموافق 1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66األمر رقم:  -  3

. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2016یونیو  19، الموافق 1437رمضان عام  14مؤرخ في  02- 16بالقانون رقم: 

  .702، ص 22/06/2016، بتاریخ 37الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
  .597، ص 2006، 01د ، المجلة القضائیة عد26/04/2006بتاریخ:  313712قرار المحكمة العلیا، ملف رقم:  -  4
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 1یكون محال لهذه الجریمة وٕابعاده عن مكانه أو تحویل خط سیره بتمام السیطرة علیه ''.

الي ال یتم جرم الخطف إال إذا تّم نقل المخطوف من مكانه، أو إبعاده عنه، حیث یمثل وبالت

اإلبعاد العنصر الجوهري لجریمة الخطف، والمقصود بإبعاد المجني علیه، نقله إلى مكان 

    2بعید عّمن لهم صلة به، أو من لهم سلطة قانونیة علیه، أو مّمن لهم حق ضّمه ورعایته.

  تطاف األطفالخصائص جریمة اخ

 هي األخیرة وهذه الجرائم، من غیرها فیها مع تشترك ال لها ممیزة خصائص جریمة لكل

عدمها، أو هي صفات للفعل المرتكب  أو الجسامة حیث من العقوبة ابه توصف قد صفات

  كون الجریمة بسیطة أو مركبة. أما جریمة االختطاف تمیزها الخصائص التالیة:

تعتبر الجریمة عمدیة عندما تدخل ضمن : ریمة اختطاف األطفالعنصر العمد ركن في ج

الئحة الجرائم التي تطّلب المشرع لقیامها توافر العمد أو القصد الجنائي عند مرتكبیها. 

 بكافة الجنائي القصد قیام یتطلبه األطفال من هذا النوع نظرا لما  اختطاف جریمةوتعتبر 

الجاني  إرادة بانصراف إال ذلك یتحقق وال الحقیقي، والعلم اإلرادة في أساسا والمتمثلة عناصره

 إقامته مقر عن المخطوف أو علیه المجني إبعاد في المتمثل االختطاف بفعل وقیامه وعلمه

  3وٕاخفائه.

توصف هذه الجریمة كونها جسیمة بالنظر إلى جریمة االختطاف من الجرائم الجسیمة: 

صف جریمة االختطاف على أنها جسیمة بالنظر إلى العقوبة المسلطة على مرتكبیها، إذ تو 

العقوبة المسلطة على الجاني الذي ارتكبها وهي عقوبة السجن، إذ تصنف كونها جنایة نظرا 

لجسامتها وتصل إلى حد السجن المؤبد أو اإلعدام في حالة اختطاف الطفل وقتله. حیث 

ن سنة وبالسجن المؤبد طبقا قرر المشرع الجزائري عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشری

                                                           
  .22، ص 2013عكیك عنتر، جریمة االختطاف، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، بدون طبعة،  -  1
، مجلة دراسات في علوم الشریعة »دراسة مقارنة  –أحكام جریمة الخطف في القانون والقضاء األردني « ثائر یاسر نصار  -2

  .145، ص 2018، 04، العدد 45، األردن، المجلد والقانون، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة
  .23فریدة مرزوقي، المرجع السابق، ص  -  3
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 263مكرر من قانون العقوبات، وعقوبة اإلعدام حسب الفقرة األولى من المادة  293للمادة 

  1من نفس قانون.

 تتعدد فیها التي الجریمة تلك هي المركبة الجریمةجریمة االختطاف من الجرائم المركبة:  

 جریمة واحدة یكون وجعلها الجرائم هذه جمع فیتم مستقلة، جریمة یكّون فعل وكل األفعال،

 طبیعة من مادیة أعمال عدة ارتكاب یفترض وتعرف على أنها: '' جرم 2واحد. حكم لها

وحین تعریفنا لجریمة االختطاف  3والمكان ''. الزمان في فواصل تفصلها أن یمكن مختلفة،

حتجاز. ا على أنها األخذ والسلب بسرعة، وهذا في حّد ذاته فعل مستقل وهي جریمة

باإلضافة إلى إبعاد المجني علیه ونقله من مكانه إلى مكان آخر وهذا یعتبر فعل مستقل 

 بعضهما عن فعالن مستقالن لدینا یترتب ثمة أیضا وال تتحقق الجریمة إال بهما معا. ومن

 فعل فیتحقق في الثاني أما سریع، بشكل والسلب األخذ في األول الفعل یتمثل البعض،

  4الفعلین. أحد تخلف إذا كاملة تكون ال االختطاف جریمة فإن لیهاإلبعاد، وع

تتمیز جریمة االختطاف بهذا الوصف كون طبیعة جریمة االختطاف من جرائم الضرر:  

 الجرائم نتائج اإلجرام فیها تعتبر من جرائم الضرر أو من جرائم التعریض للخطر. وأغلب

 ظاهرة نتیجة تحدث التي جرائم الضرر من هي تالعقوبا قانون في أحكامها والواردة الواقعة

 إلحاق دون الجریمة هذه وقوع یتصور ال المادي، ألنه ركنها في عنصرا تكون محددة

 اإلجرامي الفعل عن ناتجة مادیة نتیجة ذات االختطاف جریمة أن بالمخطوف. كما الضرر

                                                           
  .101، ص 2002، 3، دار هومة، الجزائر، ط2العام، ج الجنائي القانون في الوجیز بوسقیعة، أحسن -  1
ص ، 1،1999القاهرة، ط لعربیة،ا النهضة مقارنة، دار دراسة -للخطر العام  التعریض جرائم خطوة، أبو عمر شوقي أحمد -  2

13.  

والتوزیع،  والنشر للدراســـــــات الجامعیـــــــة ، المؤسسة1كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة: منصور القاضي، ج جیرار -3

  .616، ص 1998، 1لبنــــــــان، ط
 محمد جنائي، جامعة قانون تخصص ماستر كرةمذ الجزائري، العقوبات قانون في األطفال اختطاف جریمة سومیة، بشیشي -  4

  .40ص  ،2014- 2013 السیاسیة،السنة الجامعیة: والعلوم كلیة الحقوق بسكرة، خیضر،
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و تحویل طریقه دون مكانه أ عن أخذ المجني علیه وٕابعاده في تمثلت الجاني، من الصادر

 القاصر على الواقع والضرر 1یقصر. أو یطول قد معین لوقت حریته رغبة منه وحرمانه من

 صلته وقطع جسده وسالمة حریته في به یلحق بالخطف علیه االعتداء بسبب المخطوف

 حرمان في تتمثل سلبیة انعكاسات له فیها الضرر أن رعایته. وباعتبار في الحق له بمن

 الطبیعیة حقوقه كافة من أیضا وحرمانه عائلته، مع فیه یتواجد الذي محیطه من القاصر

  2واحد. آن في ومعنویا ضررا مادیا تخلف بذلك فهي الحیاة، في الحق وأهمها

 في تتمیز بالسرعة االختطاف جریمة :التنفیذ في بالسرعة تمتاز جریمة االختطاف جریمة

 إجرامیة مخططات جأ إلى هذا األسلوب بإعدادقبل الجاني، هذا األخیر یل من تنفیذها

الضحیة، وحتى ال ینكشف أمره ویالقي االستهجان  إلى والوصول تنفیذها أجل من محكمة

    3االجتماعي.

  أركان جریمة اختطاف األطفال

تقوم الجریمة على ثالثة أركان أساسیة، وهي: الركن القانوني أو الشرعي، الركن المادي، 

  المعبر عنه بالقصد الجنائي في الجریمة. والركن المعنوي

ویعبر عنه بمبدأ " ال  ویقصد به النص القانوني على تجریم الفعل،الركن الشرعي للجریمة: 

من  1مكرر 293نصت المادة جریمة وال عقوبة وال تدبیر أمن إال بنص في القانون ''. 

أو یحاول خطف قاصر  یعاقب بالسجن المؤبد كل من یخطفقانون العقوبات على أنه: '' 

سنة، عن طریق العنف أو التهدید أو االستدراج أو غیرها من  )18لم یكمل ثماني عشرة (

من  263طبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیها في الفقرة األولى من المادة  .الوسائل

                                                           
  .35عكیك عنتر، المرجع السابق، ص  -  1
 لخضر بباتنة، الحاج العقاب، جامعة وعلم اإلجرام علم تخصص ماجستیر مذكرة األشخاص، اختطاف جریمة جزار، فاطمة -  2

  .27، ص 2014-2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة:
 -السادس  الدولي أعمال المؤتمر واآلثار)، العوامل بین ( الجزائري المجتمع في األطفال اختطاف ظاهرة فوزیة، مصابیح -  3

  . 03، ص 22/11/2014-20من   الفترة المنعقد في طرابلس، للطفل، الدولیة الحمایة
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إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع  1هذا القانون،

ال یستفید الجاني من ظروف  .إلى الخطف هو تسدید فدیة أو إذا ترتبت علیه وفاة الضحیة

حیث  2أدناه ''. 294التخفیف المنصوص علیها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 

 52على أنه: '' یستفید الجاني من األعذار المخففة حسب مفهوم المادة  294تنص المادة 

وٕاذا انتهى الحبس أو  .ا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطفمن هذا القانون إذ

الحجز بعد أقل من عشرة أیام كاملة من یوم االختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز 

وقبل اتخاذ أیة إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة 

ستة أشهر إلى سنتین في الحالتین  وٕالى الحبس من 293المنصوص علیها في المادة 

وٕاذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من  292و 291المنصوص علیهما في المادتین 

عشرة أیام كاملة من یـوم االختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملیة 

علیها  التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص

 .وٕالى الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في جمیع الحاالت األخرى 293في المادة 

تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها 

مكرر السجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة في  293في الفقرة األولى من المادة 

  3من نفس المادة ''. 3و 2الحاالت الواردة في الفقرتین 

أما عقوبات االعتداء الواقع على الحریات الفردیة بما فیها الخطف دون تمییز بین البالغین 

 293إلى  291والقصر في حالة استخدام العنف فنص علیها قانون العقوبات في المواد من 

  مكرر.

                                                           
من قانون العقوبات الجزائري على أنه: '' یعاقب على القتل باإلعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جـنایة  263نص المادة ت -  1

أخـرى كما یعاقب على القتل باإلعدام تنفیذ جنحـة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فیها أو إذا كان الغرض منه إما 

   ، المرجع السابق. 01- 14القانون رقم: م من عقوبتها''. إعداد أو تسهیل أو ضمان تخلصه
  نفس المرجع.، 01-14القانون رقم:  -2
 156- 66یتضمن تعدیل األمر رقم:  1975یونیو  17الموافق  1395جمادى الثانیة عام  07مؤرخ في  47-75األمر رقم:  - 3

  .751، ص 04/07/1975بتاریخ  53الدیمقراطیة الشعبیة، عدد والمتضمن قانون العقوبات. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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عنف وعدم  القصر دون الثمانیة عشر بدون األطفال خطف تجریم على المشرع نص كما

مكرر.  329إلى  326المواد من  نص خالل من جنحة واعتبرها العقوبة لها تسلیمهم، وحدد

  دینار. 2.000إلى  500فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ال بد ألي جریمة من نشاط إجرامي، یرتكبه الفاعل إما في شكل الركن المادي للجریمة: 

ضره المشرع ویعاقب علیه. هذا الفعل تترتب علیه نتائج إجرامیة، وكلما فعل أو امتناع یح

كانت النتیجة كشرط إلزامي لقیام الركن المادي، كلما كان لزاما توافر العالقة السببیة بین 

  الفعل والنتیجة.

تقوم جریمة اختطاف األطفال أساسا على فعل الخطف الذي یؤدي الفعل المادي للجریمة: 

الطفل من بیئته، سواء من المنزل أو من المدرسة أو من الطریق العام أو أي  إلى انتزاع

مكان ما دام انه تحت سلطة لمن له الحق في الحفاظ علیه ورعایته، وٕابعاده عن مكانه 

المتواجد فیه لنقله إلى مكان آخر وٕاخفائه عن ذویه لمن لهم الحق في المحافظة على 

   1شخصه.

ریق العنف أو التهدید واإلكراه، سواء كان اإلكراه مادي أو وقد یتم فعل الخطف عن ط

معنوي، أو االستدراج. بحیث یؤثر هذا الفعل على إرادة المجني علیه فتحمله على االستجابة 

  للجاني.

تعّد النتیجة اإلجرامیة في جریمة االختطاف الواقعة على إرادة الطفل النتیجة اإلجرامیة: 

ن السلوك اإلجرامي المتمثل في فعل الخطف، وذلك من خالل المخطوف، األثر المترتب ع

إبعاد الطفل المجني علیه ونقله عن طریق العنف أو التهدید باإلكراه أو االستدراج. فهي 

 في كعنصر وهي 2واقعة مادیة في االعتداء على حق الطفل المخطوف في الحریة والتنقل.

 من مظهر الركن هذا صفات فیها یتجسد نكا إذا إال بها یعتد ال للجریمة المادي الركن

                                                           
  . 235، ص 2009، 1نبیل صقر، الوسیط في جرائم األشخاص، دار الهدى، الجزائر، ط -1
  .21فریدة مرزوقي، المرجع السابق، ص  -  2
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 عن یسفر إنساني سلوك كل فان وعلیه الخارجي العالم في محسوس مادي كیان أو خارجي

 بها یعتد ال النتائج هذه أن غیر صغرت أم كبرت نتائج له أن أي الخارجي المحیط في تغییر

  1دوما.

ال یكفي لقیام الجریمة أن  جرامي:العالقة السببیة بین الفعل والنتیجة في ارتكاب الفعل اإل

یكون هناك فعل ونتیجة ضارة لهذا الفعل، وٕانما یجب أن یكون هناك عالقة سببیة تربط بین 

هذا الفعل وتلك النتیجة اإلجرامیة. وهنا تظهر هذه العالقة من خالل وقوع فعل االختطاف 

عند انتزاع الطفل أو أخذه باستعمال العنف ضد الطفل وباستعمال اإلكراه المادي أو المعنوي 

 وقوع إلى النظر خالل من والسیطرة علیه إبعاده عن مكانه ونقله لمكان آخر. ویتضح ذلك

 آخر مكان إلى بنقلهم یقوم الذي سیطرة الخاطف تحت المخطوفین ووقوع االختطاف فعل

لركن الخطف. وتبقى دائما السلطة التقدیریة للقضائي الجزائي في وجود ا وقوع مكان غیر

  2المادي على أن تنسب النتیجة إلى الفعل المرتكب.

من ممیزات جریمة اختطاف األطفال كونها  الركن المعنوي أو القصد الجنائي في الجریمة:

جریمة عمدیة تقتضي لقیامها توفر القصد الجنائي. یتحقق هذا العنصر بانصراف نیة الفاعل 

ه وقطع صلته بأهله الذین لهم الحق في إلى خطف الطفل أو استدراجه أو إغرائه أو نقل

رعایته؛ فالجاني یقوم بارتكاب فعله عن علم وٕارادة، وهو یعلم بأنه یقوم بعملیة الخطف أو 

سنة. فالقصد الجنائي یعتبر  18إبعاد القاصر ویعلم أیضا أن الطفل المخطوف لم یتجاوز 

      3متوافرا متى ارتكب الجاني هذه األفعال المادیة عن قصد.

                                                           
1 - (Gaston. STEFANI), (Georges  LEVASSEUR),et  (Bernard  BOULOC), droit pénal Géneral, 

édition dalloz, paris, 1997,p193. 
مبروكي أم الخیر، جریمة اختطاف األطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة ماستر تخصص قانون جنائي  - 2

  .31، ص 2018- 2017والعلوم الجنائیة، جامعة موالي الطاهر بسعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة: 
 –دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقوانین الجنائیة لدول المغرب العربي  –مد دلیبة، جریمة خطف األطفال القصر أح -3

،  كلیة العلوم اإلسالمیة، قسم الشریعة، السنة 1(الجزائر، تونس، المغرب)، مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة باتنة

  .95، ص 2017-2016الجامعیة: 
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  المبحث الثاني: الجرائم المرتبطة بجریمة اختطاف األطفال 

إن فعل االختطاف ال یتوقف عند فعل االختطاف فقط، وٕانما یتعدى ذلك إلى تحقیق        

وأهداف وغایات أخرى مادیة أو معنویة. فقد ترتبط بعض الجرائم المنصوص علیها في 

ال، حیث أن المشرع الجزائري أوردها في قانون العقوبات الجزائري بجریمة اختطاف األطف

 تتشابه قد كما والصفات األفعال بعض في تشترك الجرائم من الكثیر أنقانون العقوبات. إذ 

 لها تقرر التي العقوبات أنواع في تتقارب أو تتفق فقد ثم تتماثل، ومن أو النتائج بعض في

 قد انهأ الجریمة،كما ارتكاب من هدف الفاعل هي تكون قد الجرائم هذه. عنها تختلف وقد

المطلب  نبّینها وفق االختطاف. ومن أهم هذه الجرائم لجریمة الحقة أو مصاحبة تكون

األشخاص بجریمة اختطاف األطفال، المطلب  واحتجاز األول: ارتباط جریمتي االتجار

ث: جریمتي االغتصاب واالبتزاز بجریمة اختطاف األطفال، المطلب الثال الثاني: ارتباط

  .والمتاجرة باألعضاء البشریة بجریمة اختطاف األطفال الجسدي ارتباط جریمتي اإلیذاء

  األشخاص بجریمة اختطاف األطفال واحتجازبالبشر  ارتباط جریمتي االتجار

 باالعتداء تقع الجریمة هذه األشخاص بجریمة اختطاف األطفال: ارتباط جریمة احتجاز  

 لفترةوالتنقل وتقییدها  الحركة حریة في حقهب تمس وهي یهعل نيمجلل الشخصیة الحریة على

 تقییدها أو الحریة سلب على أنه: '' هو ویعرف الحجز 1.تقصر أو تطول قد معینة زمنیةّ 

 یكون كما 2معینة ''. زمنیة لمدة التجول أو التنقل من علیه، ومنعه نيلمجا حركة شل وهو

 من منعه إلى یؤدي مما علیه نيلمجا بتهدید الجاني یقوم حیث التهدید طریق عن االحتجاز

 أي أو مكتب مكان داخل منزل أو أي في االحتجاز یكون أن ویصح واالنتقال. التحرك

 كل في متوفرة الجریمة وتعتبر المستمرة الجرائم من النقل المختلفة. هذه وسائل من وسیلة

علیه. المالحظ  نيلمجا سراح إطالق عند وتنتهي خطفه أثناء علیه نيلمجا على تمر لحظة

                                                           
1  - (Jean –PRADEL), droit pénal spécial, Cujas, paris, 1984, p 196. 
، ص 2004، 5محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص)، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، ط - 2
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 جریمة في الجاني أن أن هذه الجریمة هي أكثر الجرائم ارتباطا بجریمة االختطاف، ذلك

 المخطوف باحتجاز قام قد یكون وأن بد ال الجریمة ارتكاب على دافعه كان مهما االختطاف

   1حریته. وتقیید

مشرع الجزائري على نص الباألشخاص بجریمة اختطاف األطفال:  االتجار ارتباط جریمة

، أین استحدث قسما مكررا 2009هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات المعدل سنة 

، تضمنت التعریف 4مكرر 303خاص بجرائم االتجار باألشخاص، حیث أضاف المادة 

بهذه الجریمة: '' یعد اتجارا باألشخاص، تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص 

ر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من أشكال اإلكراه، أو االختطاف أو أكث

استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء  أو االحتیال أو الخداع أو إساءة

أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد 

استغالل الغیر أو سائر أشكال االستغالل الجنسي أو االستغالل. ویشمل االستغالل 

استغالل الغیر في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو االسترقاق أو الممارسات الشبیهة 

تعتبر هذه الجریمة هي األخرى أكثر ارتباطا  2بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء ''.

 أن البد الجریمة ارتكاب إلى دافعه انك مهما االختطاف في بجریمة االختطاف كون الجاني

 انتزاع أو أخذ هو عرفنا كما الخطف وفعل حریته وتقیید باحتجاز المخطوف قام قد یكون

 دعارة في القاصر استغالل هذا الفعل كذلك آخر ویشمل مكان إلى نقله مكان من المخطوف

 كرها الخدمة أو السخرة أو التسول في استغالله أو الجنسي االستغالل أشكال سائر أو الغیر

  3بیعه. أو االستبعاد أو االسترقاق أو

  

                                                           
  .31عنتر عكیك، المرجع السابق، ص  -  1
، 156-66، یعدل ویتمم األمر رقم: 2009فبرایر سنة  25الموافق  1430 صفر عام 29مؤرخ في  01-09القانون رقم:  - 2

  .03، ص 08/03/2009بتاریخ  15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد المتضمن قانون العقوبات. 
  .35فریدة مرزوقي، المرجع السابق، ص  -  3
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  جریمتي االغتصاب واالبتزاز بجریمة اختطاف األطفال ارتباط

أخطر دوافع  یعّد االغتصاب منجریمة االغتصاب بجریمة اختطاف األطفال:  ارتباط

ذلك من أجل  االختطاف، إذ یتجرد خاللها المجرم من كل القیم والمبادئ اإلنسانیة، وكلّ 

االغتصاب بأنه اتصال رجل بامرأة اتصاًال جنسیًا كامًال  إذ یعرف 1إشباع رغباته الجنسیة.

 إیالج وعرف في التشریع الفرنسي على أنه: '' كل فعل  2من دون رضاء صحیح منها بذلك.

ه بالعنف أو اإلكرا أنثى أو كان ذكرا الغیر ذات على ارتكابه مهما كانت طبیعته جرى جنسي

: '' كل 336وبالنظر إلى قانون العقوبات الجزائري وطبقا للمادة  3أو التهدید أو المباغته ''.

) سنوات. 10) سنوات إلى عشر (5من ارتكب جنایة االغتصاب یعاقب بالسجن من خمس (

) سنة، فتكون العقوبة السجن 18إذا وقع االغتصاب على قاصر لم یكمل الثامنة عشرة (

إذ تعتبر جریمة االغتصاب  4) ''.20) سنوات إلى عشرین سنة (10المؤقت من عشر (

إحدى أشد جرائم االعتداء على العرض جسامة، وهي تشكل في الوقت نفسه اعتداء على 

وقد یكون من شأنها اإلضرار بالصحة  الحریة العامة، واعتداء على حصانة جسم اإلنسان.

 العمدیة الجرائم من االغتصاب جریمة أن إلى اإلشارة الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة. وتجدر

 وٕاذا مقصود، اغتصاب حدوث یتصور ال إذ العام الجنائي القصد توافر لقیامها یتطلب التي

 تعتبر الجزائري للمشرع وبالنسبة االغتصاب. على للباعث عبرة فال الجنائي القصد توافر

  5العنف. وبدون استعمال قوة دونب تمت لو العامة لآلداب المخالفة األفعال من الفئة هذه

                                                           
1 - (Georges MANOLI), Enfants Alertes, Manuel d'enseignement concernant la prévention 

d'agressions et enlèvement d'enfants, Canada, p 36. 
، الحق في صیانة العرض في الشریعة اإلسالمیة وقانون العقوبات المصري، دار النهضة العربیة،  حسني محمود نجیب  -  2

  .22، ص 1998القاهـــــــرة، بدون طبعة، 
  .92، المرجع السابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ج -3
  لمعدل والمتمم لقانون العقوبات، المرجع السابق.ا 01-14القانون رقم:  -4
الجزائري، جنائي الخاص (في الجرائم ضد األشخاص واألخالق واألموال وامن  العقوبات قانون شرح منصور، إبراهیم إسحاق -  5

  .96، ص 1988، 2الدولة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط
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یعرف االبتزاز على أنه القیام بالتهدید االبتزاز بجریمة اختطاف األطفال:  جریمة ارتباط

بكشف معلومات معینة عن شخص، أو فعل شيء لتدمیر الشخص المهدد، إن لم یقم 

یة الشخص المهدد باالستجابة إلى بعض الطلبات. محاولة تحصیل مكاسب مادیة، أو معنو 

طبیعي أو اعتباري باإلكراه، أو التهدید، بفضح سر من وقع علیه  :من شخص أو أشخاص

سواء االبتزاز العاطفي لتحقیق سیطرة عاطفیة ونفسیة على اآلخرین، أو االبتزاز  1االبتزاز.

المادي: وهو محاولة الحصول على المكاسب المادیة عن طریق اإلكــراه استغالال لحالة 

زاز االلكتروني:  وهو استغالل الطرف اآلخر ألجل مقاصد مادیة أو ضعف. أو االبت

تعتبر جریمة االبتزاز من  .شهوانیة عن طریق االحتفاظ بتسجیالت إلكترونیة للتهدید بها

 تحقیق االبتزاز جریمة من الدافع الجرائم المرتبطة بجریمة االختطاف خصوصا إذا كان

 مصلحة الدافع كان غیرها، وأیا أو تسهیالت وأ النقود من مبلغ صورة في معینة مصلحة

 اختطاف خاصة االختطاف جریمة تكون إجرامي. وبذلك أو سیاسي باعث أو شخصیة

 المخطوف عائلة ابتزاز طریق عن مالیة فدیة للحصول على المجرمین ید في طریقة األطفال

 الضحیة فاختطا من غرضه یكون عندما الجاني فإن حال كل وعلى 2أمره. یهمه من أو

لجریمتین، جریمة االختطاف وجریمة االبتزاز؛ حیث رتب  مرتكبا هنا یكون االبتزاز هو

، وهي الحبس 1مكرر 303مكرر و 303المشرع الجزائري عقوبة لهذا الغرض ضمن المادة 

دج كل من تعمد  300000دج إلى  50000من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

خاصة لألشخاص بالتقاط أو تسجیل و نقل مكالمات أو أحادیث المساس بحرمة الحیاة ال

بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في  .خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه

مكان خاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه. كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأیة وسیلة 

                                                           
المفهوم والواقع، بحث مقدم لندوة االبتزاز (المفهوم، األسباب، العالج)، مركز باحثات  -صالح بن عبد اهللا بن حمید، االبتزاز -  1

  . 14، ص 2011، 1لدراسات المرأة بالتعاون مع قسم الثقافة اإلسالمیة بجامعة الملك سعود، مكتبة الملك فهد، الریاض، ط
  .385عبد الوهاب عبد اهللا المعمري، المرجع السابق، ص  -  2
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طة أحد األفعال المنصوص كانت، التسجیالت أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها بواس

  1مكرر من هذا القانون. 303علیها في المادة 

  اختطاف األطفال والمتاجرة باألعضاء البشریة بجریمة الجسدي ارتباط جریمتي اإلیذاء

 على اعتداء تمثل الجریمة هذه اختطاف األطفال: بجریمة الجسدي اإلیذاءارتباط جریمة 

 الجسدي اإلیذاء كان سواء والقانون الشریعة میهتح حق وهو جسده سالمة في اإلنسان حق

 الجسدي اإلیذاء جریمة جسدي. ترتبط ألم بإحداث كان أو تشویه أو قطع أو جرح أو ضرب

 فعل یصاحب االختطاف جرائم حاالت معظم أن ذلك شدیدا ارتباطا االختطاف بجریمة

 اإلیذاء جریمة تباطاعتداء. حیث اعتبر المشرع الجزائري ار  أو إیذاء یتلوه أو الخطف

 293 المادة حسب وذلك المؤبد إلى لیصل للعقوبة مشددا ظرفا الخطف بجریمة الجسدي

المخطوف  الشخص تعرض إذا بالسجن من قانون العقوبات: ''یعاقب الفاعل02 فقرة  مكرر

من نفس القانون:  269أو عنف جنسي...''. باإلضافة إلى نص المادة  إلى تعذیب جسدي

بالحبس وبالغرامة المالیة كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لم تتجاوز سنه '' یعاقب 

السادسة عشرة أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فیما عدا 

صحة الشخص وتكامله  إضعاف أو إنقاص شأنه من فعل فكل اإلیذاء الخفیف...''.

 موجودا یكن لم مرض طریق عن تحقق سواء الجسم، سالمة في بالحق ماسا الجسدي یعد

حتى أن الدستور  2أصال ''. منه یعاني الضحیة كان مرض مقدار في بالزیادة أو قبل من

كفل للشخص سالمته البدنیة والمعنویة، كما ضمن له عدم انتهاك حرمته والمساس بكرامته 

   3إنسانیة.سواء عن طریق العنف البدني أو المعنوي، ویقمع كل معاملة قاسیة أو الال

                                                           
 156-66، یعدل ویتمم األمر رقم: 2006دیسمبر  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06نون رقم: القا -  1

  . 11، ص 24/12/2006بتاریخ  84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد والمتضمن قانون العقوبات. 
اإلسكندریة، بدون  ،دار المطبوعات الجامعیة ،1شخاص، جعتداء علي األجرائم اال: نظریة القسم الخاصجالل ثروت،  - 2

  .401، ص 1995طبعة، 
الجریدة الرسمیة . ، المتضمن تعدیل الدستور2016مارس  06المؤرخ في  01- 16من القانون رقم:  41و 40المواد:  - 3

  .03، ص 07/03/2016بتاریخ  14للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
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 االتجار تعرف جریمة اختطاف األطفال: ارتباط جریمة المتاجرة باألعضاء البشریة بجریمة

 من أكثر أو عضو أو لألنسجة شراء أو بیع عملیة '' كل أنها: على البشریة باألعضاء

 منه الغرض یكون فعل كما یمكن تعریفها أیضا على أنها: '' كل 1البشریة ''. األعضاء

 میتا أو كان حي إنسان جسم من مادة أي أو بشریة وخالیا أو أنسجة أعضاء ىعل الحصول

 لصاحب المتبصر الرضا احترام وبدون غیرها أو مالیة سواء طبیعتها كانت أي منفعة مقابل

كما تعرض المشرع الجزائري لهذه الجریمة في صلب المادة  2النسیج ''. أو الخلیة أو العضو

وبات: '' یعد اتجارا باألشخاص، تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء من قانون العق 4مكرر 303

أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من أشكال 

اإلكراه، أو االحتیال أو الخداع أو إساءة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة 

ة أو استغالل حالة استضعاف على شخص آخر بقصد شخص له سلطة استعمال السلط

 303، 1مكرر 293 المواد وباستقراء 3االستغالل. ویشمل االستغالل...نزع األعضاء''.

 االتجار جریمة نعرف أن یمكن الجزائري العقوبات قانون ، من19مكرر 303إلى  16مكرر

 عضو نزع أو استئصال أو نقل إلى یؤدي سلوك أنها: '' كل على المخطوف الطفل بأعضاء

 اختطافه سواء بعد میت أو حي سنة، 18 یكمل لم قاصر جسم من خالیا أو أنسجة أو

 4مالیة. منفعة على الحصول مقابل وذلك أخرى، وسیلة أیة أو التهدید أو العنف باستعمال

البشریة،  باألعضاء االتجار األحیان بجریمة معظم في األطفال اختطاف وهنا یظهر یرتبط

                                                           
 رقم: القانون ضوء في البشریة باألعضاء االتجار جرائم ومكافحة البشریة األعضاء لزرع القانوني النظام فهمي، مصطفى خالد - 1

  .311ص  ،2012 ،1ط الجامعي، مصر، الفكر دار دارسة مقارنة، -  یةالعرب والتشریعات الدولیة واالتفاقیات 2010لسنة  5

دفاتر السیاسة  مجلة ،»بها  واالتجار البشریة األعضاء وزرع نقل عن الناجمة للطبیب الجزائیة المسؤولیة «أشواق،  زهور - 2

  .122، ص 2016، 14العدد  ،8المجلد  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والقانون، 
  ، المتضمن تعدیل قانون العقوبات، المرجع السابق.01-09رقم: القانون  -  3
 - الجزائري  التشریع في البشریة باألعضاء المتاجرة بجریمة وعالقتها األطفال اختطاف جریمة« عبید حلیمة وصالح حملیل،  - 4

  .192، 191، ص ص 2018، 01، العدد 6، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد درایة، أدرار، المجلد »مقارنة  دراسة
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التي یمكن  بأعضائهم الغرض والمتاجرة لهذا المخطوفین األطفال ك قصد استغاللوذل

  .زراعتها طبیا

في ختام هذه الدراسة التي حاولنا فیها تسلیط الضوع على واحدة من أخطر الجرائم التي 

تمس كیان المجتمع وأمن األسرة وحق فئة األطفال في التمتع بحیاة آمنة من خالل قراءة في 

جیة الظاهرة واألحكام التشریعیة المنظمة لها والتي تتطلب آلیات ردعیة واستباقیة سوسیولو 

في آن واحد منعًا من تفشیها وتحولها إلى جرائم أكثر تعقیدًا وتشابكًا وخطورًا على المجتمع 

  برمته، حیث وصلنا إلى النتائج اآلتیة:

 تسببه من لما وأمنه، مجتمعال كیان تهدد التي الجرائم من األطفال اختطاف جرائم تعتبر 

 لهذا أنها تسبب حیث خصوصا، الطفل وعلى عموما، العائالت أوساط في وفزع خوف

 وخیمة على إثر العنف أو التهدید الممارس علیه؛ نفسیة أمراض األخیر

  جریمة اختطاف األطفال ظاهرة اجتماعیة في غایة الخطورة ما فتئت تتفشى في المجتمع في

 ة غیر رادعة؛ظل منظومة عقابی

  اختطاف األطفال جریمة ذات امتدادات خطیرة تتطلب رؤیة سوسیوقانونیة ترتكز على

محورین أساسیین في مواجهتها هما: الحمایة االستباقیة والردع الالزم من خالل السیاسة 

 الجنائیة؛

  االختطاف جریمة ترتبط بأعمال إجرامیة أخرى كاإلخفاء القصري واالتجار باألشخاص

 غتصاب والتسول واالبتزاز والتجنید القصري؛واال

وعلیه ینبغي على السلطات اتخاذ جملة من التدابیر التشریعیة والقضائیة واالجتماعیة للحد 

 من هذه الظاهرة وانعكاساتها الوخیمة على المجتمع منها:

 ل للحدیث انتهاج سیاسة جنائیة رادعة بعیدة عن المهادنة والتذرع بحقوق اإلنسان ألنه ال مجا

 عن حقوق اإلنسان أمام الخطر الذي یهدد البراءة؛
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  تفعیل دور الشبكات الحقوقیة ومنظمات المجتمع المدني في حشد الوعي المجتمعي الالزم

 للتعریف بخطورة الظاهرة؛

  اعتبار األطفال ضحایا االختطاف أطفاًال معنفین وضمان التكفل بهم نفسیًا ضمن أطر

 رض؛وهیئات مخصصة لهذا الغ

  تشدید الظروف المساعدة على ارتكاب الجریمة خاصة إذا كانت عن طریق الوسائط

 اإللكترونیة وجماعات األشرار والمنظمات اإلرهابیة؛

  عدم التساهل أبدًا في مسائل الفدیة بتكریس منظومة أمن سیبراني فاعلة في تتبع نشاط

 ألطفال؛األفراد والجماعات التي تنشط في مجال الجرائم المهددة ل

  ،تفعیل أشد العقوبة وتنفیذها أال وهي عقوبة اإلعدام وال یمكن استبدالها بعقوبة السجن المؤبد

 لعل یكون في ذلك ردعًا للجاني ووضع حد لمثل هذه الجرائم؛

  القیام بدراسة األسباب الدافعة بالجناة الرتكاب مثل هذه الجرائم في حق البراءة ومعالجتهم

 الجتماعیة والنفسیة.باللجوء للدراسات ا
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  جریمة تشغیل القصر:

تعرف ظاهرة تشغیل األطفال في السنوات األخیرة تفاقما كبیرا وسریعا، نظرا لعوامل 

یبدوا البحث فیها غایة السیاسات االجتماعیة والتنمویة، مما یجعل الدولة ملزمة بتوفیر جمیع 

الثقافیة للوقوف على حجم الظاهرة والقضاء الوسائل التشریعیة واالقتصادیة واالجتماعیة و 

علیها للوصول إلى مجتمع منظم واقتصاد قوي یستفاد فیه من جمیع الطاقات بما فیال ذلك 

حیث تستمد هذه الظاهرة أهمیتها من أهمیة الفئة المعنیة بها، وذلك باعتبارها  األطفال،

من بین الحقائق المؤكدة أنه عنصرا فعاال في المجتمع وأحد مكوناته األساسیة؛ ذلك أنه 

أصبح االهتمام برعایة الطفولة مقیاسا لتقدم األمم وتنمیتها تنمیة شاملة، األمر الذي یفسر 

تزاید االهتمام الرسمي وغیر الرسمي بقضایا الطفولة وما تعاني منه في هذا العصر، إلى 

تي جعلت من الطفل محورا جانب الكم الهائل للقوانین واالتفاقیات والملتقیات والمؤتمرات ال

لها وأساسا لسنها وٕابرامها وانعقادها، انطالقا من حقیقة مفادها أنه ال یمكن للمجتمعات أن 

 تنهض وتتطور إال بواسطة طاقاته الفاعلة في المجتمع، والتي یعد الطفل أهمها.

ن غیر أن ما یتعرض له األطفال في الحیاة الیومیة من تجاوزات وممارسات وٕاساءات م

شأنها الحیلولة دون تمتعهم بطفولة سویة تجعل منهم أفرادا فاعلین في المجتمع، مهددة 

نموهم النفسي والعقلي والبدني واالجتماعي، لعل أهمها لجوء األطفال إلى عالم الشغل في 

سن مبكرة طوعا أو جبرا، مما أدى إلى انزالق فئة كبیرة منها للجنوح بسبب اكراهات 

الحاجة إلى القوت في بعض األحیان إلعالة أسرهم، ما تسبب بشكل  اقتصادیة أساسها

مباشر في حرمان هؤالء من حقهم الطبیعي في اللعب والتعلیم اللذان یعدان من أهم الحقوق 

التي ینبغي للطفولة الحصول علیها، ضمانا لنشأتها نشأة سلیمة تتحقق من خاللها فاعلیة 

  مقومات التنمیة المنشودة بكل أبعادها. هذه الثروة البشریة التي تعتبر أحد
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  قراءة في المفهوم واألسباب  -عمالة األطفال 

   مدخل مفاهیمي  –أوال : ظاهرة عمالة األطفال 

إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب أوال تحدید مفهوم الطفل وحصر فئة األطفال المشمولة 

لظاهرة وتحدید مفهومها، وهي مسألة بالحمایة أثناء ممارسة العمل، قبل التطرق إلى تعریف ا

في غایة الصعوبة نظرا لتعدد زوایا المعالجة واألسباب والعوامل المؤدیة إلى تفشي هذه 

  الظاهرة، لذا سنبدأ بتعریف الطفل أوال ثم تحدید اإلطار العام للظاهرة ثانیا.

  مدى تجریم عمالة األطفال - 1

یة ونفسیة أیضا، لكنه یدخل في ساحة ال شك أن الشغل یعد ضرورة اجتماعیة واقتصاد

األفعال المجرمة بمجرد أن یصبح أطفال لي عمر الزهور ینخرطون في عالم الشغل في سن 

بإحدى أهم مراحل مبكرة مما یؤثر على نموهم البدني والنفسي والعقلي ویحرمهم من التمتع 

تدفع االسرة أطفالها النمو وتشكیل الشخصیة، خصوصًا عندما یكون التشغیل قصریًا؛ حینما 

إلى العمل وترك مقاعد الدراسة، أو في حاالت االستغالل االقتصادي لألطفال في بعض 

المهن أو بعض المظاهر االجتماعیة التي تعود على مروجي ظواهر التشرد والتسول بعوائد 

مالیة من جراء توظیف األطفال للكسب السهل وغیر المشروع أو استخدامهم في أعمال غیر 

  أخالقیة.

وقد تصدت التشریعات العقابیة و العمالیة لهذه الظاهرة بإدراج آلیات وتدابیر عقابیة 

للحد منها، غیر أن األمر قد ینظر إلیه من زاویة أخرى؛ عندما یكون العمل فعًال ضرورة 

  اقتصادیة یضطر فیها الطفل إلى إعالة نفسه وأسرته.
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  :تشغیل األطفال بین التجریم والتحریم

  مفهوم عمالة األطفال. - 2

لقد تم التعبیر عن عمالة األطفال بالعدید من المصطلحات منها اشتغال األطفال الذي 

، وفي الكثیر من األدبیات المتعلقة La main d´œuvreenfantine1یعبر عنه بمصطلح

مما بعمالة األطفال یتم استخدام مصطلحین اثنین للتمییز بین ما هو مقبول وما هو مرفوض 

، حیث Child labourومصطلح Child Worksیقوم به الطفل من أعمال وهما مصطلح 

یشیر األول إلى النوع المقبول من األعمال غیر الضارة بالطفل، بحیث ال یوجد لها أیة 

إفرازات سلبیة یمكن أن تلحق بالطفل بل قد یكون لها العدید من اإلیجابیات من حیث تعزیز 

  واإلحساس بقیمة العمل وتنمیة روح االنتماء لدى الطفل ... .االعتماد على الذات 

في حین یشیر المصطلح الثاني إلى تلك األعمال المضرة وغیر المقبولة التي تلغي 

طفولة الطفل، ویتعرض الطفل أثناء القیام بها إلى أبشع صور االستغالل من قبل أصحاب 

  2الدرجة الكافیة.العمل، التي تحرمه من فرصة الحصول على التعلیم ب

وهذا النوع من العمل ینطبق على ما حدده تقریر منظمة األمم المتحدة للطفولة   

  )، حیث ذكر التقریر أن عمل الطفولة یكون استغالال إذا ما اشتمل على :1997(الیونسیف 

  أیام عمل كاملة في سن مبكرة. -

  ساعات عمل طویلة غیر مناسبة. -

  ع المرحلة العمریة للطفل.أعمال مجهدة ال تتناسب م -

  العمل والعیش في ظروف قاسیة. -

  أجر غیر كاف. -

  مسؤولیات زائدة عن الحد. -

                                                           
 .75، ص2008- 2007جغدلي علي، واقع الطفل الجزائري بین الدراسة والعمل، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،1
رائد أحمد محمود زید، ظاهرة عمالة األطفال في الضفة الغربیة وسیاسات مكافحتها، رسالة ماجیستر، كلیة الدراسات العلیا نابلس  2

 .12، ص 2002نجاح الوطنیة، جامعة ال -فلسطین  –
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  أعمال تحول دون التحاق الطفل بالمدرسة. -

  1_ أعمال تحول دون تمكن الطفل من تحقیق النمو االجتماعي والنفسي الكامل.

نحصر في نطاقها كل ویتضح مما سبق أن عمالة األطفال هي ظاهرة اجتماعیة ت

أشكال إساءة معاملة األطفال والزج بهم في عالم الشغل في سن مبكرة، اختیارا أو اضطرارا، 

في أعمال ال تتناسب مع أعمارهم وال قدراتهم الجسدیة والعقلیة وانتهاك ألبسط حقوقهم 

م على العمل المتعلقة بالعلم والنماء والراحة نتیجة ظروفهم االقتصادیة الصعبة التي أجبرته

  2لقاء أجور یومیة أو أسبوعیة.

  ثانیا: أسباب عمالة األطفال.

للوقوف على حجم الظاهرة واألبعاد التي تكتسیها ینبغي علینا في البدایة رصد أسباب 

هذه الظاهرة وعوامل انتشارها، وهي في المجمل تتنوع بین أسباب اقتصادیة واجتماعیة 

  وثقافیة...على النحو التالي:

    األسباب االقتصادیة.. 1

تتصدر العوامل االقتصادیة القائمة بین األسباب والعوامل المؤدیة النخراط األطفال في 

العمل، وبخاصةأسوأ أشكاله نظرا لوجود عالقة وثیقة بین الفقر والبطالة وبین عمل األطفال، 

عمل األطفال حیث یرتبط عمل األطفال بالفقر ارتباطا وثیقا؛ وعندما یستشري الفقر یكون 

عامال من عوامل استراتیجیة األسرة الفقیرة للبقاء على قید الحیاة ...، فالحاجة الماسة إذن 

  3تجعل من األسر تقریبا عاجزة على االستثمار في تعلیم أطفالها.

                                                           
سهام محمد عبد اهللا، عمل األطفال وأثره في النمو المعرفي وٕاشباع الحاجات النفسیة، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا،  1

 .11ص  2007جامعة الخرطوم، 
لتربیة للبنات، جامعة بغداد، بدون ، كلیة ا30، العدد - األسباب والحلول  –سمیرة عبد الحسین كاظم، عمالة األطفال في العراق  2

 .154سنة نشر، ص 
 : ، بحث منشور على الرابط التالي11رانیا فاروق، دور منظمة العمل العربیة في مجال عمل األطفال، ص3

www.arabccd.org/fils/0000/629 . 
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التشغیل القصري لألطفال مشكلة اقتصادیة في األساس . األسباب االجتماعیة: 2

  بكة، مثل التفكك األسري البنیوي أو الوظیفي.   تغذیها عوامل اجتماعیة متشا

  . األسباب الثقافیة:3

تعتبر سیطرة مجموعة من المعتقدات االجتماعیة المتعلقة بعدم جدوى االستثمار 

بالتعلیم وعدم متابعة األطفال لدراستهم بسبب الرغبة في تعلیمهم مهنة تؤمن لهم مستقبل آمن 

ألطفال في العمل في سن مبكرة، حیث ال تزال تسود من األسباب المؤدیة إلى انخراط ا

بعض المجتمعات التقلیدیة خاصة الزراعیة معتقدات خاطئة تبیح تشغیل األطفال ألن في 

ذلك مصلحة فضلى لهم، وفي المجتمع الذي یكون فیه عمل األطفال مقبوال اجتماعیا 

ألدنى لسن العمل وٕالزامیة ینخفض الطلب على التعلیم وال تطبق القوانین المتعلقة بالحد ا

 1التعلیم.

كما یؤدي تدني المستوى الثقافي لألسرة وعدم إدراك اآلثار السلبیة الناتجة عن عمالة 

األطفال دورا في بروز هذه الظاهرة، حیث أن كثیرا من األسر ال تجد أي غضاضة في دفع 

  أبنائها إلى سوق العمل بمبررات مختلفة.

 . األسباب التشریعیة:4

م تصدیق معظم الدول العربیة ومنها الجزائر على معظم االتفاقیات والصكوك رغ

المتعلقة بحقوق الطفل عموما واألطفال العمال بوجه خاص، ووجود تشریعات داخلیة خاصة 

بالطفولة أو عالقات العمل التي تجرم عمالة األطفال، إال أن الهوة ال تزال واسعة بین 

مارسة، في ظل غیاب اآللیات الكفیلة بتنفیذ تلك القوانین، مضامین هذه النصوص وواقع الم

                                                           
والتسرب من التعلیم، الملتقى  . بوشیخي عائشة، بن شعیب نصر الدین، االقتصاد غیر الرسمي : تشغیل األطفال بین الفقر1

الوطني حول االقتصاد غیر الرسمي في الجزائر واآلثار وسبل الترویض، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، بدون تاریخ نشر، ص 

12. 
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وٕان وجدت فهي غیر كافیة مثل مؤسسة تفتیش العمل التي لم تصل بعد لناحیة الكفاءة 

  1واإلمكانیة الالزمة لتنفیذ مهامها.

  . األسباب التعلیمیة:5

لصعبة التي إن التسرب المدرسي نتیجة الفشل في التعلیم أو نظرا للظروف االقتصادیة ا

تجعل تكملة مشوارهم الدراسي أمرا مستحیال مما یجد هؤالء األطفال أنفسهم مجبرین على 

الدخول في سوق العمل، كما أن التعلیم لم یعد یؤدي وظیفتیه األساسیتین، وهما الوظیفة 

بل أكثر من ذلك یعد التسرب من التعلیم لبعض طلبة المدارس سببا ، 2التربویة والمعرفیة

ا من أسباب عمالة األطفال، ویعود هذا التسرب إلى أسباب منها : ضعف تحصیل مهم

الطالب الدراسي، أو عدم رغبته في الدراسة، أو رغبته في تعلم مهنة معینة، أو العنف الذي 

یمارسه بعض المعلمین على طلبة المدارس، األمر الذي یدفع بعض الطلبة إلى النفور من 

  3مل لتعلم حرفة بدال من التعلیم األكادیمي.المدرسة والتوجه إلى الع

  تجریم تشغیل األطفال في الصكوك و المواثیق الدولیة .

تاریخ صدور  1919تعود الجهود الدولیة في مواجهة ظاهرة عمالة األطفال إلى سنة 

المتعلقة بالحد االدنى لسن تشغیل  5دستور منظمة العمل الدولیة متزامنا مع االتفاقیة رقم 

  . 4فال في األعمال الصناعیةاألط

  

 

                                                           
 .13رانیا فاروق، مرجع سابق، ص 1
،كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 03ة، العدد مباركي دلیلة، عمالة األطفال بین الواقع والنصوص، مجلة العلوم القانونیة واإلداری 2

 .161، ص 2005
حمد فخري غرام، مرام إبراهیم المواجدة، حكم عمالة األطفال في لفقه اإلسالمي، المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، المجلد  3

 .204، ص 2008، 3الرابع، العدد
  .1919اكتوبر  29اعتمدت بتاریخ  4
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  أوال: اآللیات االتفاقیة:

  المواثیق المتعلقة بحقوق اإلنسان: -  1

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: 1-  1

منه التي  25تضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حمایة الطفولة بموجب المادة 

ن، بحیث ینعم كل نصت على أن لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصتی

 .1األطفال بنفس الحمایة االجتماعیة وذلك بدون تمییز بینهم

  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة: 2- 1

نص هذا العهد على وجوب حمایة األطفال والمراهقین من االستغالل االقتصادي 

في أي عمل من شأنه إفساد  واالجتماعي، كما أوصى بضرورة تجریم استخدام األطفال

 .2أخالقهم أو اإلضرار بصحتهم أو تهدید حیاتهم للخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبیعي

  البیان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم: 3-  1

من البیان والمتعلقة بالحق في بناء أسرة في فقرتها الرابعة على أنه  19نصت المادة 

ان تربیته وتعلیمه مصداقا لقوله تعالى : "وقل ربي ارحمهما لكل طفل على أبویه حق إحس

) وال یجوز تشغیل األطفال في سن باكرة، وال تحمیلهم من 24كما ربیاني صغیرا" (اإلسراء 

األعمال ما یرهقهم، أو یعوق نموهم، أو یحول بینهم وبین حقهم في اللعب والتعلم، أما إذا 

هما نحوه، انتقلت هذه المسؤولیة إلى المجتمع، وتكون عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسؤولیت

نفقات الطفل في بیت مال المسلمین، الخزانة العامة للدولة بحسب مضمون الفقرة الخامسة 

  3من المادة المذكورة أعاله.

 

                                                           
، الدورة 217، بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة، رقم 1948دیسمبر  10وق اإلنسان، المؤرخ في اإلعالن العالمي لحق 1

 الثالثة.
 .1966دیسمبر  16) المؤرخ في 21- ألف (د 2200اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 2
 . 1981سبتمبر19لس اإلسالمي الدولي للعالم، باریس، البیان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم، المعتمد من قبل المج3
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  میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي: 4-  1

ا ال یجوز أن یكون الحد من المیثاق تشغیل األطفال، كم 32یحظر طبقا لنص المادة 

األدنى لسن االلتحاق بالعمل أقل من الحد األدنى لسن التعلیم اإلجباري، ویجب أن یتمتع 

  .1الشباب الذین یلتحقون بالعمل بظروف عمل مناسبة ألعمارهم

  المواثیق الخاصة بحقوق الطفل: - 2

 إعالن جنیف لحقوق الطفل. 1- 2

وثیقة دولیة تعترف للطفل بمجموعة من  أول 1924یعتبر إعالن حقوق الطفل عام 

وفي إطار حمایة الطفل من االستغالل بكافة   2الحقوق ودعت المجتمع الدولي إلى تعزیزها.

أشكاله نصت المادة الرابعة من اإلعالن على أنه یجب أن یكون الطفل في وضع یمكنه من 

صادي الذي یعد أحد كسب عیشه وأن یحمى من كل استغالل، بما في ذلك االستغالل االقت

أشكال االستغالل، بل أخطرها على اإلطالق نظرا لما یتعرض له الطفل في ظله لكافة 

  3أشكال العنف.

  .1959إعالن حقوق الطفل لسنة  2- 2

نص اإلعالن على حمایة األطفال من كافة أشكال االعتداءات والتجاوزات التي من 

ا لحمایة الطفل من االستغالل االقتصادي وضمان 4شأنها تهدید حیاته وصحته وأمنه وخلقه،

نص المبدأ التاسع من اإلعالن على وجوب حمایة الطفل من كافة أشكال االستغالل، وال 

یجوز لهذا اإلعالن استخدام الطفل قبل بلوغه السن األدنى المالئم، ویحظر في جمیع 

                                                           
میثاق الحقوق األساسیة لإلتحاد األوروبي، البرلمان األوروبي مجلس اإلتحاد األوروبي عن اللجنة األوروبیة، نیس فرنسا، بدأ  1

 . 2000العمل فیه في دیسمبر 
في النظام السعودي، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات  هادي سیاف فنیس الشهراني، المسؤولیة الجنائیة عن تشغیل األطفال 2

 .3، ص 2010العلیا، جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض السعودیة، 
، وتم التصویت 1923فبرایر  23إعالن حقوق الطفل، المعتمد من قبل المجلس العام لالتحاد الدولي إلغاثة األطفال، بتاریخ 3

 .1924والموقع علیه من قبل أعضاء المجلس العام في فبرایر  1923جلستها بتاریخ  علیه من قبل اللجنة التنفیذیة في
 .151- 146، ص 2005السید أبو الخیر، نصوص المواثیق واإلعالنات واالتفاقیات لحقوق اإلنسان، مصر،  4
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ه أو تعلیمه أو األحوال حمله على العمل أو تركه یعمل في أي مهنة أو صنعة تؤذي صحت

  1تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.

  اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل.3– 2

تشكل هذه االتفاقیة اإلطار القانوني العالمي الذي یهدف إلى توفیر حمایة المصلحة 

الفضلى لألطفال، مهما كانت الظروف واتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان تنمیتهم بشكل 

صحي على الصعید الجسمي والعقلي والخلقي واالجتماعي دون أي تمییز وفي طبیعي و 

  احترام كامل لحریتهم وكرامتهم.

ومن  االستغالل االقتصاديحیث تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمایته من 

أداء أي عمل یرجح أن یكون خطیرا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یكون ضارا 

أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي أو المعنوي، أو االجتماعي، كما تلتزم بصحة الطفل 

الدول األطراف باتخاذ التدابیر التشریعیة واإلداریة واالجتماعیة والتربویة التي تكفل هذا 

الحق، خاصة فیما یتعلق بتحدید حد أدنى لسن العمل، ووضع نظام لساعات العمل وظروفه 

  2ءات لضمان احترام التدابیر التي تتخذها في هذا المجال.وفرض عقوبات أو جزا

إلى جانب ذلك انبثق عن االتفاقیة بروتوكوالن إضافیین ملحقین بها، بشأن استغالل 

  من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة كاآلتي : 2002األطفال في عام 

  3ة.البرتوكول االختیاري بشأن : إشراك األطفال في النزاعات المسلح -

  4البرتوكول االختیاري بشأن : بیع األطفال واستغاللهم في الدعارة والمواد اإلباحیة. -

                                                           
 .1959نوفمبر  20ویسرا ، س1386، رقم 14إعالن حقوق الطفل، الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم لمتحدة، الدورة 1
 .-السالفة الذكر - 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  32المادة  2
البروتوكول االختیاري بشأن : إشراك األطفال في النزاعات المسلحة، الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  3

 .2002فیفري  32، دخل حیز التنفیذ في 54، الدورة 2000ماي  25المؤرخ في  263
البروتوكول االختیاري بشأن : بیع األطفال واستغاللهم في الدعارة والمواد اإلباحیة، الصادر بموجب فرار الجمعیة العامة لألمم  4

 .2002جانفي  18دخل حیز التنفیذ في  54ماي الدورة  25المؤرخ في  263المتحدة رقم 
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وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل تعد من بین االتفاقیات الملزمة 

العامة باعتبار أنها تتوجه بخطابها بصورة عامة ومجردة؛ أي أنها قواعد قانونیة بالمعنى 

  1الدقیق. الفني

  المیثاق اإلفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل. 2-4

من المیثاق تتم حمایة كل طفل من كافة أشكال االستغالل  15طبقا لنص المادة 

االقتصادي، ومن أداء أي عمل یحتمل أن ینطوي على خطورة أو یتعارض مع النمو البدني 

أن تتخذ الدول أطراف هذا  أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي للطفل، على

المیثاق كافة اإلجراءات التشریعیة واإلداریة المالئمة لضمان التنفیذ الكامل لهذه المادة التي 

تغطي كل من القطاعین الرسمي وغیر الرسمي للعمل، وبعد دراسة األحكام ذات الصلة 

طراف على وجه لمواثیق منظمة العمل الدولیة التي تتعلق باألطفال، لذا تقوم الدول األ

  الخصوص بما یلي:

  الحد األدنى لألجور لاللتحاق بأي عمل. –التشریعات  –توفیر من خالل  -

  سن التشریعات لساعات وظروف العمل. -

  سن العقوبات المناسبة أو الجزاءات األخرى لضمان التطبیق الفعال لهذه المادة. -

  2كافة قطاعات المجتمع.تشجیع نشر المعلومات بشأن أخطار تشغیل الطفل في  -

 عهد حقوق الطفل في اإلسالم. 5-2

تضمن العهد حمایة األطفال من االستغالل االقتصادي في نص المادة الثامنة عشرة 

منه، المتعلقة بعمل األطفال وتحدیدا في فقرتها األولى التي نصت على أنه ال یمارس الطفل 

مه أو یكون على حساب صحته، أو أي عمل ینطوي على مخاطر أو یعطل تربیته أو تعلی

                                                           
 - نحو وضع تشریع نموذجي لحقوق الطفل  –لحقوق لطفل في العالم العربي  عادل مستاري، موسى قروف، الحمایة القانونیة 1

 .152، الجزائر، بدون تاریخ نشر، ص -بسكرة  –مجلة االجتهاد القضائي، العدد السابع، جامعة محمد خیضر 
حدة اإلفریقیة، دورتها المیثاق اإلفریقي لحقوق رفاهیة الطفل المنبثق عن الجمعیة العمومیة لرؤساء دول وحكومات منظمة الو  2

 .1990نوفمبر  29، بدأ العمل به في 1979جویلیة  17، مونروفیا، لیبیریا، 16العادیة رقم 
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نموه البدني أو الروحي، على أن تضع القوانین الداخلیة لكل دولة حدا أدنى لسن العمل 

وساعاته وشروطه وتفرض عقوبات على المخالفین بحسب مضمون الفقرة الثانیة من المادة 

  1أعاله.

   ثانیا: المنظمات الدولیة.

  منظمة العمل الدولیة. - 1

، 1919م بظاهرة عمالة األطفال بعد إنشاء منظمة العمل الدولیة في عام بدأ االهتما

والتي اعتبرت أول أداة من أدوات منظمة العمل  1919،2لعام  5بصدور االتفاقیة رقم 

الدولیة ذات الصلة بعمل األطفال، وهذه األداة سمیت باتفاقیة الحد األدنى للعمل في المجال 

من العمل في صناعات معینة، كالمناجم  14حت سن الصناعي، حیث منعت األطفال ت

  والبناء ونقل الركاب والبضائع عبر الطرق والسكك الحدیدیة.

تجدر اإلشارة إلى أنه من المبادئ األساسیة التي تقوم علیها المنظمة طبقا لإلعالن 

الخاص باألهداف والمقاصد التي تسعى إلیها منظمة العمل الدولیة والمعلن عنها في 

  تورها، وذلك في الفصل الرابع منه المتعلق بأحكام متفرقة للمنظمة الحرص على ما یلي :دس

  الحمایة الوافیة لحیاة وصحة العاملین في جمیع المهن. -

  رعایة الطفولة واألمومة. -

  3كفالة تكافؤ الفرص في التعلیم والتدریب المهني. -

                                                           
سبتمبر  25بتاریخ  2013بقرار مجلس الوزراء رقم  54عهد حقوق الطفل في اإلسالم، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 1

2006. 
طفال واالنحراف، الطبعة األولى، دار األكادیمیون للنشر والتوزیع، دار الحامد للنشر عبد الرحمن بن محمد عسیري، تشغیل األ2

 .11، ص 2014والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
 .23دستور منظمة العمل الدولیة ونصوص مختارة، مكتب العمل الدولي، جنیف، سویسرا، ص 3

http://stging.ilo org/puplic/lib doc/ile/2011. 
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ظمة العمل الدولیة حول تشغیل ومن بین العدد الكبیر لالتفاقیات التي أصدرتها من

األطفال، تبرز االتفاقیات اآلتیة والتي تندرج ضمن قائمة أهم االتفاقیات المنبثقة عن منظمة 

  العمل الدولیة:

. المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام 138اتفاقیة العمل الدولیة رقم  1- 1

)1973()1(:  

عمل األطفال، حیث وضعت حدا تهدف على المدى البعید إلى القضاء الكامل على 

أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعلیم اإللزامي والذي اعتبرت أنه ال یجوز أن یقل عن 

الخامسة عشر، كما منعت تشغیل األطفال حتى سن الثامنة عشرة في األعمال التي یحتمل 

أن تعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبیعتها أو الظروف التي 

ؤدى فیها، وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سیاسة وطنیة ترمي للقضاء فعلیا ت

  على عمل األطفال.

أسوأ أشكال عمالة المتعلقة ب 182اتفاقیة العمل الدولیة رقم  2- 1

  )2()1999(األطفال

، حیث أن مؤتمر العمل الدولي التي تعقده دوریا 138جاءت مكملة لالتفاقیة رقم  

 182االتفاقیة الجدیدة رقم  1919العمل الدولیة  تبنى باإلجماع في یونیو عام  منظمة

المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال مما سیوفر إمكانیات هائلة للقضاء على 

أسوأ األشكال السیئة من العمالة، بما في ذلك استرقاق األطفال وتجنیدهم اإلجباري في 

اههم على العمل القسري وٕالزامهم بالعمل لتسدید دیون أهالیهم القوات المسلحة، وٕاكر 

                                                           

ذي  25مؤرخ في  518-83مادة. صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  18وتتضمن  1973یونیة  26) صدرت في 1(

سبتمبر  06الموافق  1403ذو القعدة  28الصادر بتاریخ  37. ج.ر.ج.ج. العدد 1983سبتمبر 3هـ الموافق  1403القعدة 

1983. 

مؤرخ في  2000-387صادقت علیها الجزائر بموجب مرسومرئاسي رقم مادة.  16وتتضمن  1999جوان  19) صدرت في 2(

 03هـ الموافق  1421رمضان  07الصادرة بتاریخ  73م، ج.ر.ج.ج. عدد 2000نوفمبر   28هـ الموافق  1421رمضان  02

  .2000دیسمبر سنة 
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واستعبادهم للعمل في األرض، واستغاللهم في الدعارة وٕانتاج المواد اإلباحیة، وغیر ذلك من 

  1أشكال العمل الخطیر واالستغاللي.

إلى جانب نص االتفاقیة على اإلجراءات الفوریة للقضاء علیها، حیث عرفت المادة 

  2أسوأ أشكال عمل الطفل.–ة منها تعبیر الثالث

  .)3(: اتفاقیة الحد األدنى  لسن تشغیل األحداث في العمل البحري 3- 1

حظرت المادة الثانیة من االتفاقیة استخدام أو تشغیل األطفال الذین تقل سنهم عن 

 الخامسة عشرة على ظهر أي سفینة، بخالف السفن التي ال یعمل علیها سوى أفراد من نفس

األسرة، غیر أنه یجوز للقوانین واللوائح الوطنیة أن تسمح بمنح شهادات تخّول األحداث 

الذین یقل عمرهم عن الرابعة عشرة العمل في الحاالت  التي تكون فیها السلطات التعلیمیة 

أو غیرها من السلطات المعنیة التي تحددها هذه القوانین أو اللوائح مقتنعة بأن هذا العمل 

الحدث، بعد إیالء االعتبار الواجب لحالته الصحیة والبدنیة وللفوائد المحتملة والفوریة سیفید 

التي تعود علیه من العمل المقترح بحسب مضمون الفقرة الثانیة من نفس المادة مع إلزامیة 

مسك كل ربان سفینة سجل أو قائمة بجمیع األشخاص العاملین على سفینة ممن تقل سنهم 

  4رة مع بیان تاریخ میالدهم.عن السادسة عش

  : اتفاقیة الحد األدنى لسن تشغیل األحداث في األعمال الصناعیة. 4- 1

تضمنت هذه االتفاقیة  قائمة بمجموعة من األعمال التي تندرج تحت خانة األنشطة 

الصناعیة طبقا لنص المادة األولى منها بینما نصت المادة الثانیة من االتفاقیة على عدم 

تخدام أو تشغیل األحداث الذین تقل سنهم عن الخامسة عشرة في أي منشأة جواز اس

صناعیة، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي فرع من فروعها، في حین تضمنت الفقرة 
                                                           

  .35، ص 2002- 2001الطفل الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، مجادي نادیة، العوامل المؤدیة إلى تشغیل 1
 .126، ص 2013یوسف حسن یوسف، جریمة استغالل األطفال وحمایتهم، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة  2

 .36باالتفاقیة رقم  1958مادة. عدلت سنة  12وتتضمن  1920جوان  15) صدرت في 3(
 21،24األدنى لتشغیل األحداث في العمل البحري، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، الدورة  اتفاقیة الحد 4

 .1939أفریل  11، تاریخ بدء النفاذ 1936أكتوبر
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الثانیة من نفس المادة المذكورة أعاله استثناء عن القاعدة العامة والمتمثل في إمكانیة 

ي المنشآت التي ال یعمل فیها سوى أفراد نفس األسرة، السماح باستخدام هؤالء األحداث ف

وتستثني من ذلك األعمال التي تمثل بحكم طبیعتها أو بحكم الظروف التي تجرى فیها خطرا 

  1على حیاة أو صحة أو خطر.

  منظمة العمل العربیة. -

ال تختلف االتفاقیات والتوصیات الصادرة عن منظمة العمل العربیة في طبیعتها   

قوقیة أو في طریقة المصادقة علیها عن تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، فقد الح

  منها :2اتفاقیة تمثل معاییر العمل العربیة، 19أصدرت منظمة العمل العربیة حتى اآلن 

  العمل: بشأن مستویات 1966 لعام ) 1  (اإلتفاقیة العربیة رقم:  1- 2

لمحلي للدول العربیة في مجال العمل، وضعت هذه االتفاقیة اإلطار التشریعي ا

وتطرقت إلى عمل األطفال، حیث نصت على عدم جواز تشغیل األحداث قبل سن الثانیة 

عشرة، وفي األعمال الصناعیة قبل بلوغ السابعة عشرة في الصناعات الخطیرة أو الضارة 

مدتها بالصحة، وحددت ساعات عمل األطفال بست ساعات یومیا كحد أقصى مع استراحة 

ساعة واحدة، وأوجبت إجراء الفحص الطبي للطفل قبل االلتحاق بالعمل للتأكد من لیاقته 

  3للعمل ن وتكرار الفحص دوریا ومنعت تشغیله لیال أو تشغیله ساعات إضافیة.

  

  

                                                           
 23ة، الدورة اتفاقیة الحد األدنى لتشغیل األحداث في األعمال الصناعیة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولی 1

  .1941فبفري  21، بدء النفاذ 1937جوان  22،
 ،  مقال منشور على الرابط : 10حمادة أبو نجمة، قانون العمل األردني ومعایر العمل الدولیة، ص  2

Labour.weebly .com/uploads/6114/9/6149309/…pdf. 
 .15حمادة أبو نجمة، مرجع سابق، ص  3
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  )1(بشأن عمل األحداث.1996لسنة  18: االتفاقیة العربیة رقم  2- 2

تنظیم األحداث، فحظرت في مادتها األولى  عالجت هذه االتفاقیة بشكل تفصیلي وكامل

عشرة، وأحالت إلى الجهات المختصة في كل دولة  13في فقرتها الثانیة تشغیل من تقل سنه 

تحدید اإلجراءات الالزمة للتحقق من سن الحدث، وتطبق االتفاقیة طبقا للمادة الثانیة منها 

  ها تشریع كل دولة.على جمیع األنشطة االقتصادیة ووفقا للضوابط التي یحدد

ونظرا لما تمثله األعمال الصناعیة من مشقة لألحداث فقد حظرت المادة السابعة 

تشغیلهم فیها قبل إتمام سن الخامسة عشرة وذلك باستثناء األعمال الصناعیة الخفیفة التي 

دة تتوالها األسرة بشرط أال تؤثر على صحة الحدث أو أخالقه أو تعلیمه وفقا لما قررته الما

  الثامنة من االتفاقیة. 

  :دور منظمة العمل في وضع المبادئ األساسیة لحمایة العمال القّصر

القطاعات  شتىال یمكن إنكار دورها في وضع المبادئ العامة في حمایة األطفال وفي 

(حیث في تلك الفترة كانت قضیة خاصة القطاعات الصناعیة والنشاطات الفالحیة والبحریة

  ألن الصناعة آنذاك احتاجت الكثیر من العمال...) العمل محوریة،

  لقد تجل ذلك من خالل عدة إتفاقیات یمكن اإلشارة لسلسلتین منها:

  إتفاقیات 5: تتمثل في 1س

المتعلقة بتعدیل السن األدنى لتشغیل األطفال في المجال الصناعي  :5/1919إتفاقیة/

  (دون إعالن)

سنة في ما  14الصناعیة، كما منعت عملهم دون سن باستثناء عملهم في الوحدات العائلیة 

عدا الحاالت المتعلقة بتشغیلهم في الوحدات التكوینیة المعتمدة والمراقبة من قبل الدولة، كما 

                                                           

 24- 17المنعقدة بالقاهرة بین  23ؤتمر العمل العربي التابع لمنظمة العمل العربیة في دورته ) صدرت هذه االتفاقیة عن م1(

 .1996مارس 
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فرض على أصحاب المصانع مسك دفاتر یدونون فیها كل حاالت تشغیل أطفال دون سن 

  سنة. 14

، حیث حددت 1920العمل الدولي في سنة لمؤتمر  2: انبثقت عن الدورة 7/1929إتفاقیة/

  سنة. 14السن االدنى للعمل لألطفال في القطاعات الفالحیة ب 

هذه الوحدات ومن ینشطون في إطار البحریة، مسك  یملكونكما فرضت هذه المنظمة من 

دفاتر یدونون فیها كل الحاالت المتعلقة بتشغیل القّصر وجمیع المعلومات المتعلقة بالبحارة 

  سنة . 15ین لم یبلغوا الذ

سنة كسن أدنى بالنسبة لألطفال الذین یشغلون مهام  18حددت سن  :15/1921إتفاقیة/

  رّبان سفینة.

سنة، استثنت هذه  14حددت السن األدنى للعمل في األعمال الزراعیة  ب :10إتفاقیة/

أو قوارب  اإلتفاقیة من مجال تطبیقها األطفال الذین ینشطون في إطار مؤسسات أو وحدات

أو سفن أو مزارع تدار من قبل أفراد العائلة، كما منعت هذه اإلتفاقیة كل تشغیللألطفال في 

أوقات الدراسة أو ثمن تحصیلهم الدراسي وكذا في المؤسسات الزراعیة التي ال تتوفر قیها 

سم للعمل، أوقات المو شروط الصحة والنظافة والراحة والتي تتجاوز فیها المدة القانونیة 

  شهر)أ 5الدراسي (

سنة لممارسة  12: التي سمحت بمنح ترخیص لبعض األطفال البالغین 33/1923إتفاقیة/

بعض األعمال الخفیفة وغیر المضرة بصحتهم والتي ال تعیق تحصیلهم الدراسي ونموهم 

التعلیمي، على أّال تزید بساعتین في الیوم وأّال یكون ذلك أیام العطل واألعیاد، وذلك في 

  جمیع النشاطات واألعمال غیر الصناعیة.

كما أوصت تلك اإلتفاقیة بضرورة رفع الحد األدنى للعمل في بعض االنشطة ذات الخطورة 

على البصر والصحة البدنیة والنفسیة، وقد تضمنت عدة إجراءات تتعلق بمتابعات قضائیة 

، كما دعمت منظمة تفاقیةعلى مخالفة أحكام هذه اإل ورقابة إداریة وبعض العقوبات الجزائیة
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المتعلقة باألعمال الخطرة على االطفال  41األمم المتحدة هذه االتفاقیات بالتوصیة رقم 

بهدف ضمان حسن تطبیق الترخیصات المطلوبة في هذا المجال من األولیاء أو األوصیاء 

  القانونیین.

بموضوع تشغیل األطفال،  لم تتوقف منظمة العمل الدولیة عند هذا الحد من االهتمام والعنایة

من االتفاقیات معدلة لبعضها، حیث رفعت الحد األدنى  2حیث عمدت إلصدار سلسلة 

 1937لسنة  59واإلتفاقیة رقم  1936لسنة  58م سنة من خالل اإلتفاقیة رق 15عمل ب لل

سنة لعمل األطفال في  15التي حددت سن  1959لسنة  122إلى جانب اإلتفاقیة رقم 

  صید البحري.قطاعات ال

  سنة. 16التي جعلت السن األدنى للعمل في المناجم هو  1956لسنة  59وكذا إتفاقیة 

كل هذه االتفاقیات ال یمكن إال القول أنها دلیل على جهود اهتمام مواضح من منظمة العمل 

الدولیة لألطفال العمال وتوفیر افضل سبل الحمایة لهم، وٕانما تدل هذه الجهود على صدق 

ال العمل (الرهان لیس ما وصل له تمع الدولي في االهتمام باألطفال السیما مجالمج

حتى مواكبة حاجیات شعوب العالم التي كانت المحرك األول لولوج الطفل عالم  المجتمع

  الشغل، لكن الرهان في مدى تفعیل هذه اإلتفاقیة داخلیا)

كأداة إقتصادیة فاعلة  ویجعل والنموذج الفرنسي یكرس فكرة فعالیة العمل ومدى مواكبته 

  عالقة العمل مجردة ویكرس البطالة المقنعة الدفع في العطل والمناسبات واألمومة.

 السیاسة التشریعیة الوطنیة في محاربة عمالة األطفال

أولت التشریعات الجزائریة عنایة واهتماما بالطفل عامة وبالطفل العامل خاصة، حیث 

ل مجموعة من النصوص القانونیة التي تضمنت أحكاما یتم تم ترجمة هذا األمر من خال

بموجبها حمایة الطفل وحظر تشغیله دون السن القانونیة إال في بعض الحاالت المسموح بها 

قانونا، والتي من شأنها الحفاظ على صحته وخلقه وأمنه، كما هو مبین في التشریعات 

  اآلتیة:
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  في الدستور الجزائري. – 1

مرجعیة دستوریة لتجریم ظاهرة عمالة األطفال، وذلك  01- 16ن رقم یعتبر القانو  

منه في فقرتها الخامسة، حیث اعتبر تشغیل األطفال في غیر  69بموجب نص المادة 

، وهو األمر الذي لم تتضمنه 62الحاالت المنصوص علیها جریمة یعاقب علیها القانون 

  1الدساتیر السابق.

 .11- 90انون رقم في قانون العمل القجریمة   –2

یحظى العامل القاصر في قانون العمل الجزائري بحمایة وعنایة خاصتین غیر تلك 

التي یحظى بها العامل الراشد قصد تمكینه من  نمو تام جسمیا وعقلیا ونفسیا، وٕاتاحة 

 الفرصة له إلتمام مراحل التعلیم األولي، وال یمكن في أي حال من األحوال أن یقل العمر

إطار عقود التمهین  لتي تدخل فيا سنة إال في الحاالت 16للتوظیف عن  ستة عشراألدنى 

من  15التي تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به، طبقا لمضمون الفقرة األولى من المادة 

على ترخیص من ولیه الشرعي  ، كما أنه ال یجوز توظیف القاصر إال بناءً 90/11القانون 

 .15/2مادة كما هو مقرر في نص ال

كما یمنع تشغیله في األعمال التي تتصف بالخطورة أو ذات طبیعة شاقة أو مضرة 

، إلى جانب حظر تشغیله 15/3بالصحة، أو من شأنها أن تمس بأخالقه طبقا لنص المادة 

  2من نفس القانون المذكور أعاله. 28في األعمال اللیلیة بحسب مضمون المادة 

نظیمیة المذكورة رتب المشرع على مخالفتها تحمل المسؤولیة وباإلضافة إلى األحكام الت

المدنیة والجزائیة ضد كل من یوظف قاصرا خالفا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

بالحد األدنى لسن العمل والمدة القانونیة األسبوعیة والحد األقصى من العمل الیومي وحدود 

                                                           
 7، الصادرة بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة العدد 2016مارس  6المتعلق بالتعدیل الدستوري، المؤرخ في  01- 16القانون رقم  1

  . 2016مارس 
أفریل  25، الصادرة بتاریخ 17، الجریدة الرسمیة العدد1990أفریل  21ت العمل، المؤرخ المتعلق بعالقا 11- 90القانون رقم  2

1990. 
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بمعنى أن األحكام الجزائیة  64لعمل المحظورة اللجوء إلى الساعات اإلضافیة وظروف ا

رتبت عقوبات ضد تشغیل القاصر المخالف للنصوص القانونیة السیما وأن المشرع الجزائري 

  1جعل حمایة األحداث من النظام العام.

  تشغیل األطفال في القانون الجزائري بین التجریم والتحریم:

عقد العمل في حالة تضمن العقد  على بطالن 90/11من القانون  135نصت المادة 

منه العقوبات الجزائیة المقررة في  141أحكام مخالفة ألحكام القانون، بینما تضمنت المادة 

  حالة توظیف عامل قاصر لم یبلغ بعد السن القانونیة التي تؤهله للعمل.

  عمل األطفال في تشریعات أخرى. - 3

 .07-81تشغیل القصر في القانون رقم  جریمة 1  – 3

ینظم هذا القانون الحالة االستثنائیة التي یتم بموجبها تشغیل القصر؛ أي عقود التمهین 

ویظهر ذلك من خالل النصوص القانونیة التي تضمنها، حیث وضحت المادة العاشرة منه 

المقصود بعقد التمهین، بأنه العقد الذي تلتزم بموجبه المؤسسة المستخدمة بضمان مهني 

ممتهن، یلتزم مقابل ذلك بالعمل لدیها، ویتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا یحدد ومنهجي وتام لل

سنة عند  18سنة ویزید على  15سلفا، بحیث ال یسمح بقبول أي ممتهن یقل سنه عن 

سنة، طبقا  20تاریخ إمضاء عقد التمهین، وتمدد السن األقصى للمعوقین بدنیا إلى 

  2من نفس القانون. 12لمضمون المادة 

  .07-88تشغیل القصر في القانون رقم یمة  جر  2- 3

یتعین بموجب هذا القانون على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من األعمال الموكلة 

إلى النساء والعمال القصر والعمال المعاقین، أنها ال تقتضي مجهودا یفوق طاقتهم مع 

                                                           
أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات  1

 .107، ص 2012الجامعیة، الجزائر، 
جویلیة  30، الصادرة بتاریخ 26الجریدة الرسمیة، العدد  1981جویلیة  27علق بالتمهین، المؤرخ في المت 07-81القانون رقم  2

1981. 
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القانون أعاله، إلى  من 11مراعاة األحكام التشریعیة الجاري العمل بها طبقا لنص المادة 

جانب إخضاع وجوبیا كل عامل أو ممتهن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف وكذا 

الفحوص الدوریة المتعلقة باستئناف العمل، بحیث یكون الممتهنون بموجبهموضوع عنایة 

  1طبیة خاصة.

 .01- 15األمر رقم في تشغیل القصر  جریمة - 3- 3

، على 2015انون المالیة التكمیلي لسنة من األمر المتضمن ق 140تنص المادة 

العقوبات المقررة في الحاالت التي یتم فیها تشغیل القصر دون بلوغهم السن القانونیة، 

دج، على كل توظیف لعامل قاصر لم  20.000دج إلى  10.000بغرامة مالیة تتراوح من 

مهین المعد طبقا یبلغ السن المقررة المنصوص علیها في القانون، إال في حالة عقد الت

للتشریع والتنظیم المعمول به، حیث رفع هذا األمر من قیمة الغرامة المالیة المفروضة ضد 

كل من یقوم بتشغیل قاصر ومخالفة األحكام المتعلقة بذلك، ومع ذلك تبقى الغرامة رمزیة 

  2مقارنة مع حجم المخالفة.

  .12-15تشغیل القصر في القانون رقم جریمة  3-4

انون الطفل الجزائري خطوة تاریخیة بالنسبة للجزائر في إطار سعیها لتعزیز اعتبر ق

المنظومة الحمائیة القانونیة لشریحة الطفولة، وهذا إن دل فإنه یدل على إدراك المشرع بحجم 

المخاطر والجرائم التي تهدد مستقبلها، حیث نصت المادة الثانیة منه على أن االستغالل 

سیما بتشغیله أو بتكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته أو یكون ضارا االقتصادي للطفل ال 

بصحته أو بسالمته البدنیة و/أو المعنویة یكون الطفل بموجب هذه الوضعیة في حالة 

 139خطر، األمر الذي یستدعي توفیر الحمایة القانونیة له، وتأكیدا على ذلك نصت المادة 
                                                           

، الصادرة 4، الجریدة الرسمیة العدد 1988جانفي  26المتعلق بالوقایة واألمن وطب العمل، المؤرخ في  07- 88القانون رقم  1

 .1988جانفي  27بتاریخ 
، الصادرة 40، الجریدة الرسمیة العدد 2015جویلیة  23من قانون المالیة التكمیلي، المؤرخ في ، المتض01- 15األمر رقم  2

 .2015جویلیة  23بتاریخ 
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طفل كاآلتي : یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالثة منه على معاقبة كل من یقوم بتشغیل 

 1دج كل من یشغل الطفل اقتصادیا. 100.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 

یتضح إذن من خالل النصوص القانونیة المذكورة أعاله أن المشرع الجزائري كفل 

عتباره تشغیل الحمایة القانونیة للعامل القاصر بموجب نصوص قانونیة متفرقة، ابتداءا من ا

القصر في غیر الحاالت المنصوص علیها قانونا تعتبر جریمة معاقب علیها، وصوال إلى 

حرصه على تمتع العامل القاصر بكل الحقوق المقررة للعامل الراشد وذلك في الحاالت التي 

 یجوز تشغیله فیها.

مایة الطفولة وتجریم كما صادقت الجزائر على معظم االتفاقات والمواثیق الدولیة المتعلقة بح

وبیع األطفال واستغاللهم  2بما في ذلك حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال،، عمالة األطفال

  4واشتراكهم في المنازعات المسلحة. 3في البغاء والمواد االباحیة،

رغم االهتمام الرسمي والمجتمعي بفئة األطفال في السنوات األخیرة، بسبب ما  -

شتى أنواع العنف والتهمیش واالستغالل االقتصادي والمساس بالحقوق تواجهه هذه الفئة من 

الطبیعیة، ورغم كَم التشریعات المتعلقة بحمایة هذه الفئة وترقیة وضعها االجتماعي 

والقانوني، فإن الشواهد الواقعیة تشیر إلى أن مجمل آلیات حمایة الطفولة تبقى متناثرة 

كثیر من األحیان تبدو على قدر من التعارض ومبعثرة في ثنایا عدة تشریعات، وفي 

                                                           
جویلیة  19، الصادرة بتاریخ 39جویلیة، الجریدة الرسمیة، العدد  15، المتعلق بحمایة الطفل، المؤرخ في 15/12القانون رقم  1

2015. 
بشأن حظر أسوأ أشكال عمالة األطفال  182ا، المتضمن التصدیق على االتفاقیة رقم 38- 2000المرسوم الرئاسي، رقم 2

، المعتمدة من خالل المؤتمر الدولي للعمل، في دورته السابعة والثمانین، 190واإلجراءات الفوریة للقضاء علیها، المكملة بالتوصیة 

 .2000دیسمبر  3، المؤرخة في 73 ، الجریدة الرسمیة، العدد1999یونیو17المنعقدة بجنیف، یوم
، المتضمن التصدیق على البرتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال 229- 06المرسوم الرئاسي رقم  3

 .2000سبتمبر 6، المؤرخة في55، الجریدة الرسمیة، العدد2000ماي  25في البغاء والمواد اإلباحیة، المعتمد بنیویورك، في 
، المتضمن التصدیق على البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال 300- 06المرسوم الرئاسي رقم 4

 6، المؤرخة في55،الجریدة الرسمیة، العدد2000ماي25في المنازعات المسلحة، المنازعات المسلحة، المعتمد بنیویورك، 

 .2006سبتمبر
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والتناقض، فضال عن عدم كفایتها وعدم جدواها أحیانا في رسم معالم سیاسة تشریعیة 

ومؤسسیة واضحة تكفل اإلحاطة بكل فئات األطفال المحتاجین لتدخل الدول بمؤسساتها 

بیل توفیر القدر الكافي الرسمیة ومنظوماتها القانونیة والمجتمع بمؤسساته وكافة أطیافه في س

 من التكفل والرعایة.

أمام ارتفاع مستویات اإلهمال والتفكك األسري والتسرب المدرسي وتدني الوضع  -

االقتصادي لألسرة في الجزائر، تشهد ظاهرة انخراط األطفال في عالم الشغل دون السن 

قتصادیة ینبغي المسموح بها قانونا تزایدا مضطردا هي األخرى نتیجة عوامل سوسیو ا

القضاء علیها في المنبع قبل التفكیر في معالجتها وٕایجاد الحلول المناسبة لها في المصب، 

ألن هذه الظاهرة في الواقع اجتماعیة واقتصادیة، والحلول الكفیلة لمواجهتها بالتأكید یجب أن 

ادیة وقد ال ال تقتصر على اآللیات التشریعیة وال التدابیر الردعیة؛ فالشغل ضرورة اقتص

تكفي القوانین في الكثیر من األحیان لمجابهة هذه الظاهرة أو على األقل الحد من انتشارها؛ 

ألن األطفال یتوجهون نحو الشغل طوعا أو جبرا، وتحت وطء الحاجة والفقر، خاصة في 

ظل عقم السیاسات االجتماعیة في ضمان مستوى مقبول من العیش الكریم لألسرة المغاربیة 

عرفة األسباب والعوامل المؤدیة إلى تفشي الظاهرة هي السبیل إلى تحدید معالم الحل، فم

وتوفیر الوسائل القانونیة وتحدید االستراتیجیات ورسم البرامج والسیاسیات رهینا بالوقوف على 

حجم الظاهرة وعمقها في المجتمع، والنصوص الدولیة بما وفرته من آلیات قانونیة قد تبقى 

ى ورق إذا لم تنعكس على السیاسات التشریعیة واالجتماعیة والوطنیة وٕاذا لم تتواءم حبرا عل

ولم تعزز بإرادة سیاسیة واضحة في هذا الصدد حتى تضیق الهوى بین النصوص التشریعیة 

  والممارسات الفردیة والمؤسسیة.

نبغي هذا وٕالى جانب األحكام التنظیمیة للقضاء الفعال على تشغیل العمال القصر ی

  األخذ بعین االعتبار ما یلي:
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إعادة النظر في أوضاع األسر المعدمة أو ذات الدخل المحدود، وذلك عن طریق تقدیم  -

  إعانات تضمن لها مستوى معیشي كریم یجعلها في منأى عن الزج بأطفالها في عالم الشغل.

في القیام بالنهضة تحسیس األسر بمدى أهمیة التعلیم بالنسبة لألطفال، وبمكانته ودوره  -

والتقدم والتطور في حیاة األفراد والمجتمعات، والعمل على وضع حد للتسرب المدرسي الذي 

  یسهم بشكل كبیر جدا في تفشي هذه الظاهرة؛ من خالل تحسین ظروف التعلیم.

تحسیس المجتمع بخطورة هذه الظاهرة من طرف منظمات حقوق اإلنسان ومؤسسات  -

  ى جانب وسائل  اإلعالم التي تعتبر بمثابة الوسیط بین المجتمع واألفراد. المجتمع المدني، إل

تنسیق الجهود والسیاسات التشریعیة بین كل من وزارة العمل والتربیة والصحة والصناعة  -

  والشؤون االجتماعیة لمواجهة هذه الظاهرة.

قي البالغات عن كل تفعیل دور الشبكات الحقوقیة للقیام بعملیات التفتیش والتوعیة وتل -

أشكال التشغیل القصري لألطفال في ظروف مهینة تهدد نموهم النفسي والفیزیولوجي، وتهدر 

  حقهم الطبیعي في التمتع بمرحلة الطفولة.

تفعیل الرقابة وتشدیدها على أرباب العمل من قبل مفتشیة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة  -

  قانونا عن الرقابة.
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  :اإلجهاض وتطبیقاتها في القانون الجزائري جریمة

  :الحمایة القانونیة للجنین في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

 :الجنین تعریف   -أوال

 وٕاذا " تعالى لقوله إستتر، أي جنّ  من مشتق وهو البطن، في مادام الولد هو :اللغة في - 1

 جنینا سمي " :تفسیرها في قرطبيال قال ،(32النجم ) "...أمهاتكم بطون في أجنة أنتم

  "وٕاستتاره إلجتنانه

 في الفقه اإلسالمي: - 2

ا  فیه الروح ونفخ الجنین خلق فیها یتم التي الزمنیة المدة حول وحدیثا قدیما إختالف وقع    

 یجمع أحدكم إن ":قال وسلم علیه اله صلى الرسول عن مسعود إبن لحدیث لتفسیرهم ستنادا

 ثم ذلك، مثل مضغة یكون ثم ذلك، مثل علقة یكون ثم یوما، أربعین أمه بطن في خلقه 

  "...الروح فیه ینفخ ثم سعید، أو وشقي وعمله، وأجله برزقه بأربع، فیؤمر ملكا اهللا یبعث

 األبحاث مع ماشىتی ما وفق الحدیث تأویل  إلى تأویل إلى المعاصرون بعض وذهب   

 لكن ،ىاألول یوما األربعین في تتم الحمل من األولى ثالثةال المراحل وٕاعتبار الحدیثة، الطبیة

 عنه الحیاة ینفي ال وذلك یوما، وعشرین مائة بعد یكون الروح نفخ أن على العلماء أغلب

 .بذاته منفرد متمیز شخص خالیا وله ومعقد مستكر یطور في حي كائن فه التلقیح، منذ

 اإلفطار ألمه وأباح والمیراث، والوقف كالوصیة للجنین مالیة حقوقا أثبت قد الشرع نجد لذا  

 .علیه حفاظا رمضان في

 لتصاقهااو  البویضة تلقیح وقف من إبتداءً  علیه یطلق وصف كمصطلح الجنین وعلیه    

 هو المكین والقرار (13 المؤمنون ) "مكین قرار في جعلناه ثم " :تعالى لقوله الرحم، بجدار

 إرادیا أل ویتحرك ینمو فیه، روح ال حي كائن فهو الرحم، هوو  لنموه والصالح اآلمن المكان

 النشأة مرحلة هي, آخر، خلقا اهللا ینشئه حتى الروح، فیه ینفخ أن الملك یأمر أن إلى

 ) "روحه من فیه ونفخ سواه ثم " :تعالى قالى الممیز، اإلنساني شكله الجنین وٕاتخاذ الجدیدة،
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 اإلمام أن إال اآلیة هذه تأویل في اإلختالف ورغم ،التسویة بعد الروح فنفخ ،(90 السجدة

 أنه وذلك فیه، الروح بذلك عن :قال من قول بالصواب ذلك في األقوال وأولى : یقول الطبري

 بها كان أنه اهللا وصفه التي باألحوال ذلك قبل وكان إنانا آخر خلقا فیتحول فیه الروح ینفخ

 معنى إلى كلها المعاني تلك عن  یتحول ، وحالر  فیه وینفخ وعظم ومضغة وعلقة نطفة من

  .آخر وخلقا إنسانا منها خلق التي الطینة في فیه الروح بنفخ آدم أبوه تحول كما اإلنسانیة

 :القانوني اإلصطالح في -3 

 بصدد وهو اإلجرامي علیه الفعل یقع الذي المحل ماهیة لبیان العقوبات قانون یتعرض لم   

 وشراح إلجتهاد ذلك وترد الحامل، بإجهاض یتعلق ما أو الحیاة ستم التي الجرائم تنظیم

 .الجنائي القانون

 القانونیة بالحمایة یتمتع المستكن الحمل بأن تقر األخرى، التقنینات في مواد من یقابها وما 

 .بالحقوق التمتع الجنین إمكانیة مبدأ من یتأتى ما وهذا ،

 اإلجهاض جریمة عن حدیثه عند العقوبات ونقان من 304 المادة  في المشرع نجد لذا 

 حملها مفترض أو حامال أمرأة أجهض من كل  أن یذكر

 :اإلجهاض تعریف    -ثانیا

 أعجله، أي األمر عن وأجهضه بسرعة، مكانه عن الشيء زوال :جهض فعل من :لغة

 .تمام لغیر ولدها ألقت والحامل

 المرأة  سواء المدة ناقص أنا الخلق ناقص الحمل ألقاء : على اللغة في اإلجهاض ویطلق

 .عام فمعناه تلقائیا أو فاعل بفعل وغیرها،

 اإلسالمي الفقه صطالحا في -

 فاستعمل اإلمالص، الطرح، اإللقاء، كاإلسقاط، بمرادفات اإلجهاض عن الفقهاء یعبر  

 الشربیني لقا ،"اإلجهاض" فاستعملوا الشافعیة أما ،"واإللقاء اإلسقاط " والحنابلة المالكیة
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 الجنین، إجهاض یحصل قد إستیفائه في فالن القذف حد أو الطرف قصاص في وأما ...":

 غالبا له متلف وهو

 الحمل مدة وأقل الحمل مدة تكتمل أن قبل الجنین إنزال " وهو اإلمالص الحنفیة، وٕاستعمل 

 أشهر ستة

 حكم في أقوالهم تدرجت والتسویة، الخلقة تطور في الفقهاء أقوال تدرج خالل ومن 

 الخلقة، ظهور جعله من ومنهم نطفة، المني بإتعقاد الحكم مناط جعل من فمنهم اإلجهاض

 .الروح نفخ جعله من ومنهم

 :القانوني اإلصطالح في -   

 النصوص بإیراد وأكتفى الوضعیة، القوانین  كأغلب اإلجهاض الجزائري المشرع یعرف لم   

 في اإلجهاض جریمة وتناول وعقوبتها، أحكامه تحدید  مع اإلجهاض جرائم لمختلف المبینة

 في والقضاء الفقه رجال إختالف ورغم العقوبات، قانون من (304 -313 ) المواد

 حیاة حق " هو علیه المعتدى الحق كون معنى في یشتركون أنهم إال لتعریفه محاوالتهم

  "الحمل

  الطبي اإلصطالح في -

 في الطب إختالف ورغم  الرحم، خارج للحیاة قابال یكون أن قبل الحمل محصول طرح هو

 الوقت هذا بعد الجنین نزول أن حول یتفقون أنهم إال للحیاة، الجنین قابلیة مدى وقت تحدید

 .أوانها قبل والدة بل إجهاضا یعتبر ال

 :اإلجهاض أنواع 

 :أصناف ثالثة إلى اإلجهاض تصنیف إلى والمختصون الباحثون یتجه -

 التلقائي الطبیعي جهاضاإل -أ

  الجنائي االجتماعي اإلجهاض -ب

  األم لحیاة إنقاذ العالجي اإلجهاض -ج
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 :اإلسالمي الفقه في للجنین الجنائیة الحمایة

 :الجنین في الروح نفخ بعد اإلجهاض جریمة -أوال

   :الفقهاء أقوال - 1

 وعشرین مائة مرور بعد وذلك الروح، نفخ بعد محرم اإلجهاض أن على الفقهاء أتفق      

 الروح ونفخ التخلق إكتمال بعد أي اإلنسانیة مرحلة الجنین ودخول الحمل، على یوما

 قال الخلق، متكامل حي على وجنایة جریمة یعد ذلك وأن مسعود، إبن حدیث على معتمدین

 سقاطإ تیمیة، إبن قال الخلق، متكامل وهو المسلمین بإجماع حرام الحمل إسقاط " :تیمیة إبن

 حرم الروح فیه نفخت وٕاذا " :المالكي الدردیر قال الوأد، من وه المسلمین بإجماع حرام الحمل

 "إجماعا

 خصائص یحمل كائن هي العلوق بعد النطفة كون عن كشف الحدیث الطب تطور    

 إدراكهم وفق إجتهاداتهم فجاءت المعرفة لهم تتوفر لم والفقهاء اإلعجاز، غابة في الحیاة

 .آنذاك المتاحة بالتجربة رفيالمع

 جریمة، یعتبر اإلختصاص أهل یحددها ضروة دون مراحله جمیع في فاإلجهاض وعلیه   

 وعمارة النوع لحفظ ضرورة یعتبر الذي والنسل النفس حفظ في الشریعة مقصد لمناقضته

 جهة ومن الزواج بشرع الوجود جانب من علیه المحافظة إلى الشریعة سعت لذلك األرض،

 یضاد بما النكاح مناقضة إلى المفضیة الطرق فسدت بوجوده، تخل التي المفاسد بدفع العدم

 .واإلجهاض والقذف  كالزنا خلال یحدث أو المثلي، اإلقتران من البشر فكرة

 :باإلجهاض نینجال على الجنایة عقوبة

 مع سقط ذاإ فیه الروح نفخ قبل عمدا المعتدي على وجوبه عذم على واتفقوا :القصاص   

 أثر من مات ثم حیا ولد أو میتا سقط سواء الروح نفخ بعد وجوبه في وأختلفوا الفعل، حرمة

 .بوجوبه وقال حزم إبن فخالف الجنایة،
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 عمد، شبه أو خطأ إال یكون فال العمد قصد إلنتفاء وجوبه عدم على الفقهاء جمهور   

 .الحد تدرأ شبهة األم بضرب الجنین قتل وٕاعتبروا

 الدیة وجوب على وٕاتفقوا اإلبل، من خمسة وهي  المسلم، الحر دیة عشر نصف وهي :رةالغ

 .فصاعدا أشهر لستة سقوطه وكان والدته بعد الجنایة أثر من ومات حیا إستهل إذا الكاملة،

 فصیام یجد لم فإن مؤمنة؛ رقبة بعتق مطلقا، المعصومة النفس على للعدوان  :الكفارة -

 متتابعین شهرین

 له یكن لم وٕان یرثه، فال قتیال قتل من " :وسلم علیه اهللا صلى لقوله :المیراث من الحرمان -

 "غیره وارث

 أمام الذریعة وتسد الضروریة، مقاصدها وتحفظ الشریعة روح توافق العقوبات وهذه   

 .المصالح لتحقیق  الجنین على اإلعتداء بتسویغ واإلحتیال اهللا حرمات منتهكي

 ء المذاهب األربعة من اإلجهاض:موقف فقها -

  أراء الفقهاء في حكم اإلجهاض بعد نفخ الروح: -أوال

 إجماع الفقهاء بتحریم اإلجهاض بعد نفخ الروح: - 1

أجمع الفقهاء على أن نفخ الروح في الجنین یكون بعد المئة والعشرین یوما من   - 2

إن أحدكم یجمع خلقة في الحمل ودلیلهم في هذا الرأي: قول النبي صلى اهللا علیه وسلم: " 

بطن أمه أربعین یوما نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یبعث اهللا 

ملكا فیؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعید، ثم ینفخ فیه الروح". فإذا وجدت به الحیاة 

مؤداه إعتبار  بوجود الروح، وٕایجاب الرسول صلى اهللا علیه وسلم الغرة بقتله؛ فإذا ذلك

الجنین بعد الشهر الرابع إنسانا تثبت له كل الحقوق التي تثبت للذي إنفصل عن امه حیا. ( 

 .)69، ص 2022مارس،  2، العدد 1بوسبعین توفیق، مجلة الباحث القانوني، المجلد 

وبمثله قال أبو الحسن المارودي بقوله:" لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنینا میتا،      

ال الدواء، فإذا زعم علماء الطب أن مثله قد یسقط األجنة، ضمنت جنینها، وٕان روعي ح
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قالوا: مثله ال یسقط األجنه لم تضمنه، وٕان أشكل وجوزوه ضمنته، ألن الظاهر من سقوطه 

أنه من حدوثه شربه... كذا لو إمتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنینها. ( 

  )70ابق، ص بوسبعین توفیق، المرجع الس

  آراء الفقهاء في حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح: - ثانیا 

وأما الجنایة على الجنین قبل نفخ الروح فیه؛ أي في األشهر الثالثة األولى من       

الحمل؛ ففي وجوب الغرة ( وهي العقاب الدنیوي)، وٕاثم الجاني ( وهو العقاب األخروي)، 

، إختالف بین الفقهاء، ومرد إختالفهم راجع إلىٍ رأیهم سواء أكانت الجنیة من األم أو غیرها

في المراد ب" تصور الجنین وتخلقه" أي في أي مرحلة یكون الجنین، ثم قول البعض أن 

  الغرة بدل الحیة؛ فحیث ال حیاة وال غرة.

  رأي اإلمام الغزالي والمالكیة: - أ

فال یجوز الجنایة على الجنین  ومذهب اإلمام الغزالي وهو من الشافعیة التحریم مطلقا،    

في اي مرحلة من مراحل نموه، وقد قال" وأول مراتب الوجود أن تقع النطفةفي الرحم وتختلط 

بماء المرأة وتستعد لقبول الحیاة وٕافساد ذلك جنایة، فإذا صارت مضعة وعلقة كانت الجنایة 

، ومنتهى التفاحش في أفحش، وٕان نفخ  فیه الروح وٕاستوت الخلقة وٕازدات الجنایة تفاحشا

  الجنایة بعد اإلنفصال حیا.

وٕالیه ذهب المالكیة في قول الدسوقي: " وال یجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل   

  األربعین یوما، وٕاذا نفخت فیه الروح حرم إجماعا.

  :رأي الحنابلة - ب  

حلة النطفة أو العلقة، بل وبالتحریم قال الحنابلة أیضا، والتحریم عندهم ال یكون من مر    

من مرحلة المضغة، إذا ظهر فیها تخلق، جاء في المغني: " وٕان أسقطت ما لیس فیه صورة 

آدمي فال شيء فیه؛ ألن ال نعلم انه جنین...، وٕان ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل 

  الشيء فیه، ألنه لم یتصور فلم یجب فیه كالعلقة.
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اإلسقاط قبل مرحلة المضعة، وهي المرحلة التي یبدأ فیها تخلق فالراجح عند الحنابلة جواز   

  الجنین.

 رأي الشافعیة:  -

وتفصیل الشافعیة للمسألة جاء موافق لمذهب الحنابلة، فعن اإلمام النووي أنه قال: " أن    

الغرة تجب إذا سقطت بالجنایة ما ظهر فیه صورة آدمي، كعین أو أذن أو ید ونجوها ویكفي 

في طرف، وال یشترط في كلها... وٕان قلن ( القوابل): لیس فیه صورة خفیة لكن الظهور 

  أصل أدمي ولو بقي لتصور، لم تجب الغرة على المذهب.

ووافقها اإلمام المارودس فیما یخص المضغة، حیث قال: " وٕان المضغة ال یتعلق بها، ما  

له تعالى: " ولقد خلقنا سوى الغرة، ثم قال: " ومحصول هذه األحوال التي جاءت في قو 

اإلنسان من ساللة طین، ثم جعلناه نطفة في قرار مكین، الثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 

العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا 

  "14 -12أحسن الخالقین" سورة المؤمنون 

  رأي األحناف:   -

قول األخیر للشافعیة قال اإلمام السرخسي من األحناف في قوله: " ثم الماء وبمثل ال       

في الرحم م لم یفسد فهو معد للحیاة، فیجعل كالحي في إیجاب الضمان بإتالفه... وجنایة 

األب أغلظ من جنایة األجنبي ألنه إنضم إلى تعمده القتل بغیر حق وٕارتكابه ماهو محظور 

  مع قطیعة الرحم. 

لحاصل من أقوال الفقهاء هو إتفاق المذاهب الثالثة خالفا للمذهب المالكي واإلمام وا     

الغزالي في جواز إسقاط الجنین، وعدم وجوب الغرة على الجاني في المرحلة األولى من 

مراحل تكون الجنین، جتى مرحلة المضغة، ألنها بدایة التخلق، وتكون صورة الجنین؛ فعندها 

بأي طریق، وألي عذر، فاإلعتبار في حرمة اإلسقاط یعود إلى ظهور تحرم الجنایة علیه 
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بعض معالم التخلق في الجنین غیر الكامل، ثم نفخ الروح في الجنین كامل الخلقة، خالفا 

 للمالكیة واإلمام الغزالي الذین ذهبوا إلى حرمة فعل اإلسقاط بدءا من استقرار الماء في الرحم

  رین واألطباء في حكم اإلجهاض:آراء الفقهاء المعاص - ثالثا

  :أراء الفقهاء المعاصرین -1   

إنقسم الفقهاء المعاصرون إلى فریقین: فریق یذهب إلى جزاز اإلسقاط في أي مرحلة قبل 

یوما أي قبل نفخ الروح، وفریق آخر یذهب إلى حرمة اإلسقاط حین دخول النطفة  120

  الرحم وٕاستقرارها فیه

لإلجهاض قبل األربعین  الذكتور وهبة الزحیلي في قوله:" وأرجح  ومن الفریق غیر المجیز  

عدم جواز اإلجهاض بمجرد بدء الحمل، لثبوت الحیاة، وبدء تكون الجنین؛ إال لضرورة 

  كمرض عضال أو سار؛ كالسل أو السرطان".

ومن الذین یجیزون اإلجهاض قبل األربعین: ما یفهم من قرار هیئة كبار علماء  - ب    

لكة العربیة السعودیة في تجویزهم تنظیم النسل، تماشیا مع ما صرح به بعض الفقهاء المم

  من جواز شرب الدواء إللقاء النطفة قبل األربعین.

 آراء بعض األطباء المسلمین في اإلجهاض:

الذي یفهم من أقوال بعض الفقهاء عموما أن اإلجهاض یجوز قبل تخلق الجنین: أي ما     

مضغة، وتفحم هذه اإلباحة من عدم إیجاب الغرة على الجاني أو الحامل التي قبل مرحلة ال

تعمدت إسقاط جنینها، إال أن األطباء المسلمین ورغم هذه اإلباحة، ال یرون أي مسوغ یدعو 

الحامل للتخلص من جنینها ألي سبب تراه، بحجة أن الروح لم تنفخ فیه بعد، أو أن خلقه لو 

  یظهر.

ول الطبیب زیاد التمیمي: " یحمل عدد غیر قلیل من العامة وعدد ال بأس وفي هذا یق     

به من المثقفین فكرة ال أصل لها وال یؤیدها منطق، وهي أن الجنین ال روح له وال أهمیة 

لحیاته قبل ثالثة أو أربعة أشهر، وقد یشترط البعض في فكرته إلى درجة اإلعتقاد أنه ال إثم 
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ن خالل هذه الفترة أو قبلها، ونقول عن هذا الفهم أنه خاطئ وال بأس من إسقاط الجنی

ألسباب؛ منها الروح التي هي أساس الحیاة موجودة في هذا المخلوق منذ أن تكونت النطفة 

األمشاج، إلغذا حرم من حق الحیاة وأنهیت حیاته التي منحه اهللا إیاها، فإن ذلك إعتداء 

  ي یعطي ویأخذ".على الحیاة، وٕاعتداء على حق الخالق الذ
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  اإلطار القانوني لجریمة اإلجهاض في التشریع الجزائري:

لم یعرف المشرع الجزائري إلجهاض في نصوصه التشریعیة، بل إكتفى بوضع مواد      

 313إلى  304التي تبین مختلف صوره مع تحدید احكامها وعقوبتها، وتتمث في المواد من 

ویتضح عند إستقراء هذه النصوص أن المشرع قد إستعمل لفظ "  من قانون العقوبات.

اإلجهاض" أو " أجهض" للداللة على ذلك الفعل المادي الذي یؤدي إلى إنزال الجنین قبل أن 

  . 1یستكمل مدة الحمل، أو بمعنى آخر قبل أن یحید الموعد الطبیعي لوالدته

الثاني من القسم األول من الباب  وقد نظم المشرع لجزائري جریمة اإلجهاض في الفصل   

منه على أن:" كل من أجهض إمرأة  304الثاني من قانون العقوبات؛ حیث تنص المادة 

حامل أو مفترض حملها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو 

 عنف أو أیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، یعاقب

دج "،وبناء  100000دج إلى  20000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  ص أركان جریمة اإلجهاض في اآلتي:على هذا النص نستخل

  ھل یشترط التشریع الجزائري وجود الحمل كشرط مسبق لقیام جریمة اإلجھاض؟ 

ة فحسب، بل تشمل إن فكرة البناء القانوني لجریمة اإلجهاض ال تستلزم األركان األساسی  

ما تضمنه نص التجریم من شروط أولیة، أو عناصر مفترضة أو خاصة، یؤثر توفرها أو 

غیابها على الجریمة وجودا وعدما، فمن مجمل تلك المكونات یصبح السلوم المجرم جریمة 

  .    2یعاقب مرتكبیها

هو عبارة عن فالجانب الخاص في جریمة اإلجهاض هو المحل الذي یرد علیه السلوك، و    

مركز قانوني أو واقعي یسبق وجود قیام الجریمة، والبد من الوجود ( وجود الحمل)، قبل 

 304الخوض في مدى توافر أركان الجریمة  األخرى، وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

                                                           

عز الدین، نطاق الحمایة الجنائیة لألجنة البشریة في التشریع الجزائري، سعدلي ظریفة، طباش  1  

  ،545،ص 2021، 02، العدد 12المجلة األكادیمیة للبحث القانوني،، المجلد 

   
2
  546ص المرجع السابق،  سعدلي ظریفة، طباش عز الدین،    
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من قانون العقوبات والتي جاء فیها أن: " كل من أجهض إمرأة حامل أو مفترض حملها..." 

تخلف العنصر انتفت الجریمة من الناحیة القانونیة، ذلك ان الجنین هو الموضوع الذي وٕاذا 

  یرد علیه إلعتداء. 

وحسب الرأي الراجح في الفقه القانون، فإن جریمة اإلجهاض تفترض وجود الحمل، حتى  

یمكن إخراجه من الرحم، أو اإلعتداء علیه، وهذا ما یعنیه وجوب وقوع الفعل على المرأة 

حامل، فإن لم یكن هناك حمل فال مجال للقول على قیام هذه لجریمة، حتى ولو تم الفعل ال

على إمرأة یعتقد أنها حامل بخالف الحقیقة، وذلك لعدم توفر الركن األساسي في الجریمة 

وهو الحمل، كما ال یمكن إعتبار هذا الفعل في الحالة شروعا في اإلجهاض؛ إلستحالة 

  قةالجریمة إستحالة مطل

وعلى خالف ذلك نجد المشرع الجزائري ال یشترط أن یكون الحمل حقیقیا حتى تقوم      

جریمة اإلجهاض، بل یكفي أن یعتقد الجاني أن المرأة التي یرید إجهاضها حبلى حتى نكون 

بصدد جریمة اإلجهاض، وبهذا یكون قد ذهب إلى حد العقاب على الجریمة المستحیلة 

وافر الركن األساسي في الجریمة وهو الحمل؛ أي أن الجنین صاحب استحالة مطلقة لعدم ت

الحق المعتدى علیه غیر موجود، وهذا ما یفهم من عبارة " أو مفترض حملها" الواردة في 

  من قانون العقوبات الجزائري. 304نص المادة 

ین وقد تفطن المشرع الجزائري إلى العقوبة اإلجرامیة لفعل اإلعتداء فشمل الجن     

بالحمایة، كیفما كان وضعه داخل الرحم، فلم یورد في نصوص مواد اإلجهاض ما یدل على 

اشتراط أن یكون الجنین حیا وقت اإلعتداء علیه، على عكس ما فعلت أغلب التشریعات 

الوضعیة األخرى؛ ألن الصفة اإلجرامیة للفعل في حد ذاته الذي أتاه الجاني ل تزول لو كان 

إرتكاب الجریمة، وسكوته عن تحدید المرحلة العمریة للجنین وقت اإلعتداء  الجنین میتا وقت

  علیه یدل على أنه مكفول بالحمایة منذ اإلخصاب إلى الوالدة.
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  الركن المادي لجریمة اإلجهاض:

  یتكون الركن المادي لجریمة اإلجهاض في صورتها التامة من العناصر التالیة:

  قاط)السلوك اإلجرامي ( فعل اإلس -   

  النتیجة اإلجرامیة لفعل اإلجهاض -    

  عالقة السببیة في جریمة اإلجهاض  -

  السلوك اإلجرامي ( فعل اإلسقاط) -1  

یتجسد فعل اإلسقاط في جریمة اإلجهاض في : ذلك الفعل أو النشاط الذي یصدر عن    

  الدته.الجاني، والذي من شأنه القضاء على حالة الحمل، وٕاخراج الجنین قبل موعد و 

وتجدر اإلشارة إلى أن الوسائل التي من شأنها إحداث اإلجهاض متعددة ومتنوعة،      

وبناء علیها یتم التفریق بین ما إذا اإلجهاض جنائیا ( إجرامیا)، أو كان في إجهاضا عالجیا 

  ( طبیا)

ل وقد أورد المشرع وسائل اإلجهاض على سبیل المثال ال الحصر، وذلك ما یفهم من خال   

من قانون العقوبات، وقد وفق  304ذكر عبارة أو بأیة وسیلة أخرى الواردة في نص المادة 

المشرع في هذا األمر؛  فمن ناحیة ال یمكن حصر لوسائل لتعددها وتطورها بشكل دائم، 

ومن ناحیة أخرى عدم حصرها یجعل النص یشمل كل الوسائل التي یمكن إستحداثها 

ات العلمیة والطبیة التي تؤدي إلى ظهور أسالیب جدیدة مسبقال، خصوصا مع التطور 

  یصعب إكتشافها، ومن ثم عدم اإلفالت من العقاب لعدم ورودها في نصث التجریم.

  النتیجة اإلجرامیة لفعل اإلجهاض: -2   

یقصد بالجریمة اإلجرامیة لفعل اإلجهاض: ذلك األثر الذي یترتب على السلوك اإلجرامي    

ل یخرج عن إحدى صورتین: تمثل األولى في اإلعتداء على حق الجنین في  للجاني، والذي

وتتمثل الصورة الثانیة في اإلعتداء على الحیاة، ویعني ذلك إعدام الجنین داخل رحم األم. 

حق الجنین في النمو والتطور الطبیعي داخل الرحم حتى یحین موعد خروجه للحیاة، 
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إكتمال موعدها الطبیعي، وال تهم الحالة التي یكون علیها فالنتیجة هي إنهاء حالة الحمل قبل 

  الجنین سواء أكن حیا، قابال للحیاة أو كان میتا.

لم یشترط المشرع الجنائي الجزائري تحقق النتیجة اإلجرامیة لقیام جریمة اإلجهاض؛ بل    

من خالل یكفي أن ینفذ الجاني سلوكه اإلجرامي على المرأو الحبلى لقیامها، وهذا یتضح 

من قانون العقوبات، والتي إستعمل فیها عبارات  310 - 309 -304نصوص المواد 

واضحة وصریحة، فیعتد بالسلوك اإلجرامي للجاني؛ أي فعل اإلسقاط أو اإلنزال ومدى 

خطورته على الجنین، وٕاتجاه إرادته إلى إنهاء الحمل لقیام الجریمة، بغض النظر عن تحقق 

  اعب على الشروع كما یعاقب على الجریمة المستحیلة.النتیجة من عدمها؛ فی

  عالقة السببیة في جریمة اإلجهاض:   -3 

على خالف أغلب التشریعات؛ لم یشترط المشرع الجزائري قیام رابطة السببیة بین سلوك 

الجاني المتمثل في فعل اإلسقاط أو اإلنزال وتحقق نتیجة اإلجهاض المتمثلة في إنهاء حالة 

  ل موعدها الطبیعي.الحمل قب

الشروع في جریمة اإلجهاض: یعرف الشروع بأنه البدء في تنفیذ فعل إجرامي بقصد  -   

إرتكاب جنایة وال تتحقق النتیجة أو األثر اإلجرامي ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فیها، وهذا 

  من قانون العقوبات الجزائري. 31 – 30ما نصت علیه المادتان 

لمشرع الجزائري لم یأخذ بما أجمع علیه فقهاء المذاهب اإلسالمیة، ولم والمالحظ أن ا   

یحذو حذو سائر التشریعات العربیة التي تأخذ بأال شروع في اإلجهاض ومنها القانون 

المصري واألردني والعراقي، إذ یصر على معاقبة الجاني في حالة المحاولة أو الشروع في 

خارجة عن إرادته لوقف الجریمة، واعتمد عبارات ال  تنفیذ فعله اإلجرامي فاضطرته ظروف

،  لبس فیها تقر العقاب على الشروع في جمیع صور اإلجهاض بنفس عقوبة الجریمة التامة

من قانون العقوبات،  304ونذكر منها عبارة " حامل" أو " مفترض حملها" الواردة في المادة 

ب عبارة " أو شرع في ذلك"، ونجد كذلك وهي صورة للشروع في الجریمة المستحیلة، إلى جان
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من نفس  309عبارة " المرأة التي أجهضت نفسها أو حاولت ذلك" الواردة في نص المادة 

  القانون.

  المساهمة الجنائیة في اإلجهاض:  -

تطبق على جرائم اإلجهاض القواعد العامة في المساهمة الجنائیة ما لم یرد نص        

ریمة اإلجهاض یعتبر شریكا كل من ساهم مساهمة مباشرة أو یقضي بخالف ذلك، وفي ج

أصلیة، كأن ینهال جماعة من األفراد ضربا على الحبلى قصد إجهاضها فتجهض، حینها 

یكةن كل واخد منهم مسؤوال عن الجریمة بوصفه فاعال أصلیا، أو أن یعیر شخص بیته 

مبلغها، وقد تتحقق المساهمة  لطبیب أو قابلة لتجري فیه عملیة اإلجهاض التي دفع الزوج

الجنائیة بإتیان الشخص فعال ثانویا، كالمساعدة أو المعاونة سواء في األفعال التحضیریة أو 

  المسهلة أو المنفذة للجریمة، مما یجعل منه شریكا، وهو ما یسكى بالمساهمة التبعیة.

الحصر في المادة  غیر أن المشرع استثنى ذوي الصفة الخاصة المذكورین على سبیل       

من قانون العقوبات، حیث اعتبر اإلرشاد إلى األسالیب والطرق المسهلة أو المؤدیة  306

إلجهاض الجنین من قبیل األفعال المادیة المكونة للجریمة بدال من كونها من األفعال 

له عن التحضیریة والمسهلة لها، خروجا عن القواعد العامة للمساهمة الجنائیة. وما یمكننا قو 

  العقوبة المقررة للفاعل األصلي. الشریك في جریمة اإلجهاض هو أنه یخضع لنفس

  الركن المعنوي: -

إذا كان الركن المادي للجریمة یمثل الجانب الموضوعي، ویعبر عن النشاط المادي    

للفاعل؛ فإن الركن المعنوي یمثل الجانب الذاتي للجریمة ویعبر عن الصلة بین النشاط 

  ني للجاني وبین نشاطه المادي.الذه

  القصد الجنائي: -

إن جریمة اإلجهاض بإختالف صورها عمدیة، ومن ثم یتخذ الركن المعنوي فیها صورة   

القصد الجنائي، وهو یعلم الجاني بحمل المرأة، وتتجه إرادته إلى إلى إنهاء حالة الحمل 
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الده الطبیعي، فإذا انتفى القصد والقضاء على الجنین، أو إخراجه من رحم أمه قبل أوان می

  الجنائي فال تقوم المسؤولیة عن فعل إلجهاض.

  القصد اإلحتمالي: - 

ویراد بالقصد اإلحتمالي أن تتجه إرادة الجاني إلى الفعل مع توقع النتیجة كأثر لسلوكه،     

  ولكنه یقبل احتمال تحققها في سبیل تحقق النتیجة التي یستهدفها بفعله.

المشرع الجزائري بالقصد اإلحتمالي لدى الجاني وهذا أمر بدیهي، ألنه یعاقب على ویعتد    

الشروع في اإلسقاط، وعلى الجریمة المستحیلة، التي یكون فیها الحمل مجرد افترض، إلى 

جانب معاقبته على  التحریض حتى ولو لم یقع اإلجهاض؛ أي لم تتحقق النتیجة اإلجرامیة، 

 جاني النتیجة وتقبلها؛ فإن القصد الجنائي متوفر لدیه لإلضرار بالحمل.وبالتالي متى توقع ال

  صور اإلجهاض في قانون العقوبات الجزائري والعقوبات المقررة لها        

إلى الجریمة اختلف اآلراء حول تصنیف صور اإلجهاض باختالف الزاویة التي ینظر منها 

  على النحو اآلتي

  :غیر الحاملإجهاض  -

كل من تسبب في اإلیقاف العمدي أو الجنائي لحالة الحمل، وحال دون استمراره ونموه       

 304وتطوره بجمیع التقنیات والوسائل أیا كانت، قدیمة أو حدیثة، یقع تحت طائلة المادة 

مشرع الجزائري صفة خاصة في مرتكب من قانون العقوبات الجزائري، إذ لم یشترط ال

اإلجهاض وٕانما جاءت المادة مطلقة لتشمل كل شخص سواء كن من أقارب الحامل أو 

غریبا عنها. وال تربطه أي صله بها كما ذكر الوسائل المستعملة في اإلجهاض على سبیل 

با أو عنفا المثال ال الحصر، وسوى بینها في إحداث نتیجة اإلنزال، سواء كانت دواء أو شرا

  أو أي وسیلة أخرى.

وحدد المشرع لفعل اإلجهاض عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، باإلضافة إلى       

محتمل حملها، والعقوبة الغرامة والمنع اإلقامة، وذلك سواء تم الفعل على امرأة حامل أو 
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لشروع، وهذا  تبقى نفسها بالرغم من عدم تحقق النتیجة في حالة الحمل الوهمي أو في حالة ا

ألن العبرة من العقوبة تكون بالنظر إلى الخطورة اإلجرامیة للجاني على الجنین واالم واألسرة 

ككل. وبطبیعة الحال ال یغیر رضا الحامل من وصف الجریمة وهذا إن دل على شيء فإنما 

  مایة قانونیة فعالة.حیدل على أن المشرع قد أحاط الجنین ب

  :صفة الخاصة للحاملاإلجهاض الغیر ذي ال - 

تستلزم هذه الصورة من صور اإلجهاض أن یكون مرتكبها من فئة ذوي الصفة       

الخاصة المنتمون إلى الجهاز الطبي والشبه الطبي المذكورین على سبیل الحصر في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، والتي ال یجوز القیاس علیها، وهذا راجع لعالقة مهنتهم  306

  ما من شأنه إحداث اإلجهاض وتسهیله.ب

فیعاقب المشرع الجزائري األشخاص ذوي الصفة الخاصة المرتكبون لجریمة اإلجهاض     

دج طبقا للمادة  100.000إلى  20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ذات من قانون العقوبات، ذلك إلى جانب عقوبتین تكمیلیتین أخرتین مذكورتین في  304

  النص:

  * األولى تتجلى في الحرمان من ممارسة المهنة

* والثانیة من المنع من اإلقامة، والذي لم تحدد مدته وتركت مطلقة، غیر أنه ال یجب أن 

تتجاوز هذه المدة عشر سنوات بالنسبة للجنایة وخمس سنوات في حالة اإلدانة إلرتكاب 

بات، وهذا في حالة ما إذا أقدم أحد هؤالء على مكرر من قانون العقو  16الجنحة وفق المادة 

لجریمة ألول مرة، أما إذا غعتاد القیام بها فإن العقوبة تضاعف حسب ما نص علیه في 

  من نفس القانون. 305المادة 

من مدونة أخالقیات الطب أنه: " یعاقب كل  262باإلضافة إلى ما تقدم، نصت المادة   

اد اإلجهاض بالحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة مالیة تراوح من یخالف األحكام المتعلقة بمو 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، وتأمر المحاكم في جمیع الحاالت  3000و  1000بین 
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بمصادرة المستحضرات العالجیة والمواد واألدوات واألشیاء المحجوزة، ویجوز لها زیادة على 

ؤقت أو عدم األهلیة لممارسة المهنة التي ذلك أن تصدر في حق المحكوم علیه اإلیقاف الم

  یكون قد ارتكب الجنحة من خاللها.

  اإلجهاض بفعل المحرض: -    

لقد جعل المشرع الجزائري من التحریض على اإلجهاض جریمة قائمة بحد ذاتها، وذلك     

من قانون العقوبات، ولم یعتبره صورة من صور المساهمة األصلیة  310بموجب المادة 

من هذا األخیر، وقد حدد الوسائل التي یتم بها التحرض على  41كورة في  المادة المذ

اإلجهاض، وعاقب على أفعاله، بغض النظر عن تحقق النتیجة من عدمها، وسواء تم 

  التحریض بطریقة علنیة أو غیر علنیة.

من قانون العقوبات الجزائري  310ویعاقب المحرض على اإلجهاض طبقا لنص المادة   

دج  100.000إلى  20.000بالحبس من مدة شهرین إلى ثالثة سنوات وبغرامة مالیة من 

أو بإحدى هاتین العقوبتین إذا قام  بالتحریض على اإلجهاض بإحدى الطرق المذكور في 

  المادة.

  إجهاض الحامل لنفسها: -   

من قبل الغیر،  لم یكتف المشرع الجزائري بحمایة الجنین من اإلعتداءات الواقعة علیه      

بل وفر له الحمایة حتى من مصدره أو من أقرب المخلوقات إلیه وهي أمه، وقد أورد هذه 

من قانون العقوبات التي تنص على أنه: ( تعاقب  309الصورة من اإلجهاض في المادة 

دج المرأة  100.000دج إلى  20.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

ها عمدا او حاولت ذلك أو وافقت على إستعمال الطرق التي أرشدت إلیها التي أجهضت نفس

أو اعطیت لها لهذا الغرض"، ومن خالل هذا النص نرى أن المشرع اعتبر المرأة جانیة في 

  جریمة اإلجهاض من خالل حالتین:
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ه * إذا أجهت المراة نفسها عمدا أو حاولت ذلك، وقد استبعد المشرع الخطأ، وٕاشترط أن تتج

  إرادة الحامل إلى تحقیق النتیجة والتي تتمثل في إنهاء الحمل والقضاء على الجنین.

أرشدت إلیها أو أعطیت * الحالة الثانیة تتمثل في موافقة الحامل على إستعمال الطرق التي 

  لها الغرض.

  تطبیقات ظروف التشدید وأسباب اإلباحة في جریمة اإلجهاض:

  لجریمة اإلجهاض: الظروف المشددة -

لقد إستدرك المشرع الجزائري عدم كفایة وتناسب العقوبات المقررة في المواد السالفة     

الذكرمع خطور وبشاعة جرائم اإلجهاض، األمر الذي دفعه إلى تغییر الوصف القانوني لهذه 

األفعال لیصبح جنحة مشددة أو جنایة بتوافر إحدى ظروف التشدید المنصوص علیها 

  نونا.قا

  التشدید في حالة اإلجهاض المفضي للوفاة: -

من قانون العقوبات؛ فإنه إذا أفضى اإلجهاض إلى  304حسب الفقرة الثانیة من المادة      

الموت فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من عشر سنوات غلى عشرین سنة، إذ غیر 

ي، سواء قام بها بمفرده أو المشرع من وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة یسأل عنها الجان

من  306مستعینا بشركاء، وسواء كان شخصا عادیا أو من ذوي الصفة المذكورة في المادة 

  قانون العقوبات، باإلضافة إلى حرمان هذه الفئة من مزاولة المهنة.

  التشدید في حالة اإلعتیاد: - 

سواء كان  –أن الجاني قانون العقوبات أنه إذا ثبت  من 305یتبین من نص المادة        

یمارس عادة  -شخصا عادیا أو كان من األشخاص ذوي الصفة الخاصة السابقة لنا بیانهم

من قانون  304األفعال المسببة لإلجهاض والمشار إلیها في الفقرة األولى من المادة 

العقوبات، فإن عقوبة الحبس تضاعف لتصبح من سنتین إلى عشر سنوات، وترفع عقوبة 
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المؤقت المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من هذه المادة إلى الحد األقصى؛ أي إلى السجن 

  السجن لعشرین سنة، في حالة ما إذا أفضى اإلجهاض للموت.

  اإلجهاض لضرورة متعلقة بالمرأة الحامل: - 

 69لقد أولى المشرع الجزائري عنایة بالغة لصحة األم وجنینها، حیث تضمنت المادة       

قانون الصحة حمایة صحة األم بتوفیر أحسن الظروف الطبیة والنفسیة واإلجتماعیة لها من 

من نفس القانون إجراء التشخیص ما قبل  76قبل وأثناء وبعد الحمل، كما جاء في المادة 

الوالدة من أجل إكتشاف أمراض بالغة الخطورة للمضغة أو الجنین داخل الرحم. كما 

من قانون الصحة والتي إعتبر فیها اإلیقاف العالجي  77 خصص في نفس الصدد المادة

للحمل ضروریا لحمایة صحة األم وللحفاظ على توازنها النفسي والعقلي المهددین بالخطر 

  بسبب الحمل.

  اإلجهاض لضرورة متعلقة بالجنین: -

 من قانون الصحة أنه: " یمكن إجراء التشخیص قبل الوالدة 76لقد جاء في نص لمادة     

بأمر طبي من أجل اكتشاف مرض بالغ الخطورة للمضغة أو الجنین داخل الرحم...؛ فهل 

  یفهم من هذا النص أن اإلجهاض مباح في حالة إصابة الجنین بمرض بالغ الخطورة أم ال؟

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذا النوع من اإلنزال في المواد المخصصة لجریمة   

  المسألة یمكن إرجاعه إلى فرضیتین:اإلجهاض، وسكوته عن هذه 

  الفرضیة األولى:   

یستخلص من المواد القانونیة التي خصصها المشرع الجزائري لموضوع اإلجهاض أنه      

تعمد عدم النص على هذا النوع من اإلجهاض أنه تعمد النص على هذا النوع من 

والواسعة التي أحاط بها  إلجهاض، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على الحمایة الشدیدة

الجنین؛ إذ أنه ال یبیح الجنین حتى وٕان أثبتت الفحوصات الطبیة أن الجنین به مرض بالغ 

  الخطورة أو كان مشوها.
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  الفرضیة الثانیة: 

أنه قد أغفل هذا الموضوع أو لم یرد طرق باب اإلجتهاد في هذه المسألة فكان من     

وضوع إما إیجابا أو سلبا، لسد الثغرات القانونیة، وعدم األجدر به توضیح موقفه من هذا الم

 لمشوه.إجهاض الجنین المریض أو ا منح الجناة أیة فرصة لإلفالت من العقاب في حالة

  :الحمایة القانونیة للمرأة ضد العنف في القانون الجزائري

اء قابیل على یعتبر العنف من الظواهر االجتماعیة القدیمة، حیث كانت بدایته بإعتد       

أخیه هابیل، بإستعمال العنف اللفظي المتمثل في التهدید والوعید بالقتل، ثم أتبعه بالعنف 

الجسدي الذي كانت نهایته قتل أخیه، وبقي العنف سلوكا هجینا ال یخلو من أي مجتمع، 

، كما تنوعت أشكاله حیث یمثل اإلیذاء الجسدي، واللفظي، والنفسي، واإلستغالل اإلقتصادي

والحرمان الصحي، واإلعتداء الجنسي، حیث یحاول بعضهم إیجاد مسوغ لهذا العنف بربطه 

بالدین، والتقالید واألعراف اإلجتماعیة، أو الرجولة، أو كونه الزوج مسؤول عن زوجته 

وأوالده، ومن یحق لهم ممارسة العنف ضدهم، حیث أصبحت دراسةظاهرة العنف األسري، 

إیجاده في غایة األهمیة، بإعتبار العنف األسري ظاهرة اجتماعیة، والعوامل المساهمة في 

من شأنها أن تؤدي إلى ظهور مشكالت تصیب أفراد المجتمع، وتنجم عنها أضرار كثیرة، إذ 

من إنتشار العنف بشتى أشكاله في األسرة یجعل المجتمع في اضطراب، وفوضى تفقدهم 

  . 1على أفراد األسر والمجتمع الشعور باألمن، واإلستقرار، مما یؤثر سلبا

ولحمایة المرأة من هذا العنف الذي إكتوى بناره المجتمع كان لزاما على المشرع الجزائري    

أن یواجهه بعقوبات صارمة توقع على كل من تسول له نفسه المساس بكیان المرأة أو 

  ا أو مالها.اإلنتفاض من شأنها، وسواء كان هذا العنف موجها لجسد المرأة أو كرامته

                                                           
، العدد 19ة للمواد المضافة، مجلة الحضارة اإلسالمیة، المجلدعلي بن والي، عبد القادر داودي، العنف ضد المرأة دراسة تحلیلی -1

  .320، ص 2018األول، أبریل 
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بمناسبة تعدیل  2015ولمناقشة هذه المواد المضافة في قانون العقوبات الجزائري سنة    

  یلي: .  من خالل ما156/ 66األمر رقم 

  مفهوم العنف وأشكاله: -1    

  مفهوم العنف لغة وٕاصطالحا: -1   

  تعریف العنف لغة: -

، ویقصد به الغلظة والشدة والقسوة. العین والنون والفاء أصل صحیح على خالف الرفق   

  . 1قال الخلیل: العنف ضد الرفق

ویسمى اإلنسان عنیفا إذا كان طبعه وسلوكه ممزوجا بالقسوة والشدة والغلظة، وٕانعدام      

  الرفق في تعامله مع غیره.

  تعریف العنف إصطالحا:  -

بعاده النفسیة واالجتماعیة لقد تعددت التعریفات المتعلقة بالعنف بإختالف زوایاه وأ      

  والثقافیة والسیاسیة، إذ من طبیعة المشاكل االجتماعیة أنها ال تعلل بسبب واحد.

ولذلك یمكن القول عموما: إن العنف هو السلوك الذي یؤدي إلى إلحاق األذى بالغیر أو    

قتل، أو الذات، سواء كان هذا السلوك فعال، وهو كل حركة تلحق ضررا بجسم اإلنسان، كال

الضرب، أو الدفع، أو البتر، أو إلحاق عاهة بعضو، أو كان قوال، كالسب والشتم والقذف، 

أو التعییر أو التهدید، أو كان مساسا بكرامة اإلنسان كالتحقیر واإلهانة واإلذالل، أو كان 

 مساسا بحریته الحجز، أو منعه من الخروج، أو منعه من القیام بما یرید، أو كان بسلب حق

  من حقوقه كأخذ ماله، أو منعه من التصرف فیه دون سبب مقبول شرعا أو قانونا.

                                                           
  .158، ص 4ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، كتاب العین، المجلد  1
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وهذا تعریف عام للعنف، أما تعریف العنف الخاص بالمرأة فقد ورد في المادة األولى من     

اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد تبنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

، حیث عرف العنف ضد المرأة بأنه:" أي فعل عنیف 1993دیسمبر  20هذا اإلعالن في 

عصبیة الجنس، ویترتب علیه، أو یرجح أن ترتب علیه أذى، أو معاناة للمرأة سواء  هتدفع إلی

من الناحیة الجسمانیة، أو الجنسیة، أو النفسیة، بما في ذلك التهدید بأفعال من هذا الفعل، 

  سواء وقع ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة. أو الحرمان التعسفي من الحریة،

أما المنظمة العالمیة للصحة فقد عرفت العنف الموجه ضد الزوجة خاصة بأنه:" كل    

سلوك یصدر في إطار عالقة حمیمیة یسبب ضرارا، أو آالما جسیمة أو نفسیة أو جنسیة 

  ألطراف تلك العالقة.  

میا، أم نفسیا، أم جنسیا، أحد أفراد األسرة فهو كل عمل تمییزي مهین سواء أكان جس    

  ضد امرأة في األسرة.

  أشكال العنف ضد الزوجة:  -

یعتبر العنف الزوجي أنماطا سلوكیة قهریة متعددة األشكال والصور، حیث یشمل اإلیذاء 

، واالعتداء الجنسي، الجسدي، واإلساءة النفسیة، واإلستغالل االقتصادي، والحرمان الصحي

حیث یمارس بعض األزواج ضد زوجاتهم أشكاال متعددة ومختلفة من العنف التي یمكن 

  إیجازها في النقاط التالیة:

  * العنف الجسدي، * العنف اللفظي، * العنف الجنسي، * العنف االقتصادي

  العنف الجسدي: -

من آثار على جسم المعتدي وهو من أكثر مظاهر العنف خطورة ووضوحا، لما یتركه      

علیه غالبا، سواء كان الضرب بالید، أو الرجل، أو شد الشعر، أو الدفع، أو اإلسقاط على 
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األرض، أو تشویه الوجه أو بقیة الجسد، أو الحرق أو الخنق، أو الجرح أو البتر، واستعمال 

  آلة حادة أحیانا غالبا ما تفضي للموت.

  العنف اللفظي:  -

من أشد أنواع العنف خطرا على الصحة النفسیة للزوجة، وهو من أكثر أنواع  حیث یعتبر   

العنف شیوعا وٕانتشارا في المجتمعات وخاصة المجتمعات المتخلفة، التي ال تعیر لإلنسانیة 

أي إهتمام، ویمثل هذا العنف اللفظي في شتم الزوج زوجته أمام أوالدها، أو أمام اآلخرین، 

واحتقارها، واإلنتقاص من شأنها، أو إسكاتها عندما ترید التكلم، أو  ونعتها بألفاظ بذیئة،

إطالق أسماء أو عبارات مستهجنة علیها، حتى یحطمها نفسیا، بتحسیسها بأن ال قیمة لها 

  وال اعتبار؛ فهذه المعاملة تحدث شروخا عمیقة في نفسیة المرأة من الصعب نسیانها.

  العنف الجنسي: -

الزوج لزوجته عنفاعند إجبارها على المعاشرة الجنسیة دون رغبتها في  وتعتبر مجامعة     

ذلك لسبب صحي أو نفسي، ومن العنف الجنسي أیضا سوء معاملة الزوجة جنسیا، أو 

معاشرتها معاشرة غیر شرعیة كإتیانها في دبرها، أو في حیض أو نفاس، ویعود ذلك إلنعدام 

الجنسیة اإلباحیة ویرید محاكاتها على حلیلته، أو بأن  الوازع الدیني عنده، أو تأثره باألفالم

  یهجر معاشرتها بقصد حرمانها من حقها الشرعي.

  :االقتصاديالعنف   -

ككونه بخیال ال ینفق علیها، وال یعطیها المال لتنفق على نفسها، أو یتسلط على       

خذ الشهري دون رضاها، أو أ مواردها اإلقتصادیة فیسلبها منها بالقوة، كأخذ مالها، أو مرتبها

  ة".صكوكها البریدیة أو البنكی

  :جریمة العنف ضد الزوجه والعقوبات المقررة لها

یعتبر العنف المسلط على الزوجة من القضایا الذي اهتم بها المشرع الجزائري في الفترة     

  األخیرة، إذ نجد هذا اإلهتمام بارزا في المواد المضافة
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لمضافة موزعة حسب موضوعها وطبیعتها، حیث نجد بعضها في القسم وهذه المواد ا     

األول من الفصل األول الذي یتضمن القتل والجنایات األخرى الرئیسیة وأعمال العنف 

 266العمدیة، حیث أضیفت في هذا القسم مادتان متعلقتان بالعنف ضد الزوجة، وهما 

في  330الثاني عدلت المادة ، وفي القسم الخامس من الفصل 1مكرر  266مكرر، و 

مكرر المتعلقة  330فقرتها الثانیة المتعلقة بتخلي الزوج عن زوجته، وأضیفت إلیها المادة 

باإلكراه والتسلط على ممتلكات الزوجة أو مواردها دون رضاها، ویمكن عرض هذه المواد 

  المضافة وتحلیلها على النحو اآلتي:

  لعقوبات المقررة لها* جرائم العنف الجسدي ضد الزوجة وا

  * جرائم العنف اللفظي أو النفسي ضد الزوجة والعقوبات المقررة لها

  جرائم العنف الجسدي ضد الزوجة والعقوبات المقررة لها:  - 1

  العنف الجسدي الواقع على الزوجة باعتبارها جنحة: - أ

ا أو ضربا حیث نصت هذه المادة في فقرتها األولى على أن" كل من أحدث عمدا جرح    

  بزوجه یعاقب كما یأتي:

) سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو 3) سنة إلى (1بالحبس من (    

  ).15عجز كلي عن العمل یفوق خمسة عشرة یوما (

حیث اعتبر المشرع الجزائري الجرح أو الضرب الذي لم ینتج عنه أي مرض أو عجز    

دلیل تسلیط عقوبة الحبس من ثالث سنوات على یوما على كونه جنحة، ب 15أكثر من 

الزوجي المتعدي،   وقد أباحت الشریعة اإلسالمیة ضرب الزوج زوجته الناشر ضربا خفیفا 

غیر مبرح وفق شروط معینة، وهذا في حالة لم ینفع معها الوعظ والهجر في المضجع، وقد 

ال بقوله تعال:" والالتي إتفق الفقهاء على جواز الضرب الخفیف، إن توفرت شروطه استدال

تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا علیهن 

  ).34سبیال"( النساء 
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یوما، ولكن لم یحدث عاهة  15أما إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عجز عن العمل تاوز    

فته بصفة كلیة أو في جسم الزوجة، حیث لم ینتج عنه بتر عضو، أو تعطیله عن وظی

جزئیة، فإن هذا الضرب أو الجرح یكیف على كونه جنحة أیضا لكن عقوبتها أشد من 

العقوبة السابقة، حیث یحبس الزوج المدان من سنتین إلى خمس سنوات وفق الفقرة الثانیة 

من نفس المادة التي نصت على أن: " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب 

) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل 5) إلى خمس (2... بالحبس من سنتین (كما یأتي:" 

  )  یوما.15لمدة تزید عن (

مكرر المتعلقة باإلعتداء الذي  266وبمقارنة هذه الفقرة الثانیة من المادة السابقة الذكر   

إلعتداء من القانون نفسه، والمتعلقة با 264یقع ضد الزوجة خاصة بالفقرة األولى من المادة 

على اآلخرین بصفة عامة والتي جاء نصها كاآلتي: " كل من أحدث عمدا جروحا للغیر أو 

) إلى 1ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي یعاقب بالحبس من (

دج، إذا نتج عن هذه األنواع  500.000دج إلى  100.00) سنوات وبغرامة مالیة من 5(

  یوما. 15كلي عن العمل لدة تزید عن خمسة من العنف مرض أو عجز 

  بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة:  -ب

حدد المشرع الجزائري أدنى العقوبة المقررة على الزوج المدان والتي ال یجوز للقاضي     

  النزول عنها بسنتین، وأقصاها خمس سنوات.

حدد أدنى العقوبة بسنة نجد المشرع الجزائري قد  264أما في الفقرة األولى من المادة  

  واحدة، على كل إنسان تعدى على سالمة جسم غیره وأقصاها خمس سنوات.

حیث نجد المشرع الجزائري قد فرق بین إستعمال الضرب أو الجرح ضد الزوجة، أو ضد    

شخص آخر من حیث أدنى مدة الحبس، فقد شدد العقوبة على الزوج المتعدي على زوجته 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  266ین، وهذا ما نصت علیه المادة بعل أدنى المدة سنت
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في فقرتها الثانیة على أن:" كل من أحدث جرحا أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي:"... 

) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن 5) إلى خمس (2بالحبس من سنتین(

ة إلى خمس سنوات إذا تعلق الضرب أو ) یوما"؛ بینما جعلها من سنة واحد15خمسة (

یوما، حیث نصت  15الجرح بشخص آخر غیر الزوجة ونشأ عجز كلي عن العمل تجاوز 

من قانون العقوبات الجزائري على أن:" كل من أحدث عمدا جروحا للغر أو   264المادة 

 ) سنة1ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف او التعدي یعاقب بالحبس من (

  ) سنوات..."5إلى خمس (

من  264والمادة  19- 15مكرر المضافة بالقانون  266وما یمكن إستناجه من المادة     

من قانون العقوبات أن المشرع الجزائري شدد العقوبة المتعلقة بالزوج حمایة  23-06قانون 

مكرر  266للزوجة من أي عنف یصدر تجاهها من طرف زوجها تكییفا لهذه المادة 

مع اإلتفاقیات الدولیة وخاصة إتفاقیة سیداو التي تدعوا إلى  19-15مضافة بالقانون رقم ال

المساواة المطلقة بین الجنسین والقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة مهما كان 

  شكله، باعتباره الطرف األضعف في العالقة الزوجیة.

  بالنسبة للعقوبة المالیة: -

 500.000دج إلى  100.000ئري مسألة التغریم وحدد قیمتها من ذكر المشرع الجزا    

، ولم یذكر في المادة المضافة المتعلقة باألسرة العقوبة المالیة، وٕانما 264دج في المادة 

  إكتفى بالعقوبة السالبة للحریة بجعل أقلها سنتین بدل السنة الواحدة.

  العنف الجسدي الواقع ضد الزوجة باعتباره جنایة: -

مكرر في فقرتها الثالثة على أن: " كل من أحدث عمدا جرحا  266حیث نصت المادة      

) سنوات إلى  عشرین 10أو ضربا بزوجه یعاقب كما یأتي:" بالسجن المؤقت من عشر (

) سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر ألحد األعضاء، أو الحرمان من 20(

  ین، أو أیة عاهة مستدیمة أخرى".استعماله، أو فقد بصر إحدى العین
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حیث اعتبر المشرع الجزائري الجرائم المذكورة في الفقرة الثانیة جنایة، نظرا لجسامتها       

  وخطورة آثارها على المجني علیها، كبتر عضو من أعضائها.

نفس من  264مكرر، بالفقرة الثلثة من المادة  266وبمقارنة هذه الفقرة الثالثة من المادة     

القانون التي نصت على أنه:" إذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعاله ( في الفقرة 

األولى) فقد أو بتر أحد األعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر، أو فقد إحدى 

العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى، فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر 

  سنوات.

ذا نتج عن الضرب أو الجرح العمدي وفاة المجني علیها، فإن العقوبة المسلطة أما إ     

مكرر  266على الزوج هي السجن المؤبد وهذا ما نجده مقررا في الفقرة الرابعة من المادة 

قانون العقوبات حیث نصت على أن: " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا یعاقب كما 

الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد یأتي..." بالسجن المؤبد إذا أدى 

  إحداثها".

مكرر، تناول المشرع شروط تطبیق  266وفي الفقرة الخامسة والسادسة من المادة     

العقوبات المقررة في الفقرات األربع السابقة، بحیث اشترط أن یكون مرتكبها زوجا، سواء كان 

وسواء كانت العالقة مستمرة بینهما أم منقطعة مقیما مع الضحیة في نفس المسكن أم ال، 

بطالق أو خلع أو تطلیق، إذ العبرة بالشخص الذي إرتكب الجریمة كونه زوجا للضحیة 

  بصرف النظر عن كون العالقة الزوجیة مازالت موجودة بینهما أم انقطعت.

زائیة أما بخصوص صفح الضحیة أو الزوج في الجنایة فإنه الیضع حدا للمتابعة الج   

كلیة، وٕانما یستفید الزوج الذي ندم على فعله واعتذر لزوجته وتعهد على عدم العود للتعدي 

علیها مرة أخرى من تخفیف العقوبة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة، وذلك بتنزیلها من 

خمس سنوات إلى عشر سنوات، بدل عشر سنوات إلى عشرین سنة، حیث نصت الفقرة 

) سنوات إلى 5مكرر على أنه: "  تكون العقوبة السجن من خمس( 266دة األخیرة من الما
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) في حالة صفح الضحیة" وفائدة الصفح هو من 3) سنوات في الحالة الثالثة (10عشر(

  أجل الحفاظ على الحیاة الزوجیة واستقرار األسرة واستمرارها.

  ت المقررة لهاجرائم العنف اللفظي أو النفسي ضد الزوجة والعقوبا

  : الجریمة المتعلقة بالعنف الفظي أو النفسي ضد الزوجة - أ

حیث جرم المشرع الجزائري جمیع التصرفات التي تسيء للزوجة، سواء مست هذه     

ا، أو سمعتها المهنیة، اإلساءة كرامتها، أو شرفها، أو نفسیتها، أو عاطفتها، أو تعلقت بأسرته

ن هذه التصرفات المسیئة لها قرر لها عقوبة من سنة إلى ثالثة اعیة، ولحمایتها مأو اإلجتم

المؤرخ في  19-15المضافة بالقانون  1مكرر 266سنوات، حیث نصت المادة 

) ثالث سنوات كل 3) سنة إلى (1في فقرتها األولى:" یعاقب بالحبس من ( 30/12/2015

أو النفسي المتكرر  من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي، أو العنف اللفظي،

  الذي یجعل الضحیة في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سالمتها البدنیة أو النفسیة".

وتقوم الجریمة على الزوج سواء كان معها في نفس المسكن الذي تقیم فیه الضحیة أم      

روف ال، وسواء كانت العالقة الزوجیة موجودة أو منقطعة وال یستفید الزوج المعتدي من ظ

التخفیف في حالة كون الزوجة حامال، أو معاقة، أو ارتكبت الجریمة أمام األوالد القصر، أو 

وقع العنف تحت التهدید بالسالح، لما لهذه الحاالت من آثار سلبیة على الزوجة وهذا ما 

على أنه: " تقوم  1مكرر  266نصت علیه الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 

  سواء كان الفاعل یقیم أو ال یقیم في نفس المسكن مع الضحیة" الجریمة

كما تقوم الجریمة أیضا إذا إرتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبین أن     

  األفعال ذات الصلة بالعالقة الزوجیة السابقة.

رتكبت ال یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حامال، أو معاقة، أو إذا ا   

  الجریمة بحضور األبناء القصر، أو تحت التهدید بالسالح".
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وإلثبات هذه الجریمة وغیرها من الجرائم التي تكون من الزوج ضد زوجته، إعتبر      

المشرع جمیع وسائل اإلثبات،من شهادة الشهود، والبینة، واإلعتراف، والتسجیل، والقرائن 

 1مكرر 266ل اإلثبات، حیث نصت هذه المادة وغیرها مما یمكن إعتبار وسیلة من وسائ

  في فقرتها الثانیة على أنه:" یمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكل الوسائل.

  الجریمة المتعلقة باإلكراه ضد الزوجة

حیث یعتبر ممارسة اإلكراه والتهدید ضد الزوجة من صور العنف التي جرمها المشرع،     

یقوم بإكراه زوجته بأي وسیلة من أجل أن تتنازل له  وقرر لها عقوبة تسلط على الزوج الذي

عن ممتلكاتها أو مواردها المالیة، فالزوجة حرة في التصرف في ممتلكاتها ومواردها المالیة 

التي كسبتها عن طریق التركة، أو وظیفتها وغیر ذلك، إذ لها اإلستقاللیة التامة في التصرف 

من قانون األسرة الجزائري على  37ولى من المادة في أموالها وفق ما نصت علیه الفقرة األ

" لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة اآلخر" ومن ثم ال یجوز استعمال التخویف أن 

أو اإلكراه أو غیر ذلك من الوسائل التي یؤثر بها على الزوجة لكي تتنازل له عن ممتلكاتها 

التصرف من طرفر شریك حیاتها، واعتبر أو التصرف فیها دون رضاها، حتى وٕان كان هذا 

ذلك شكال من أشكال اإلكراه التي قرر لها عقوبة الحبس تتراوح مدتها من ستة أشهر إلى 

المؤرخ في  19-15مكرر المضافة بالقانون  330سنتین، طبقا لنص المادة 

) 2) أشهرٕالى سنتین(6، التي نصت على أنه: " یعاقب بالحبس من ستة (30/12/2015

من مارس على زوجته أي شكل من أشكال اإلكراه أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتها كل 

  أو مواردها المالیة.

ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"؛ حیث یمكن للزوجة أن تسامح زوجها وتعفو    

عنه، حفاظا على العالقة الزوجیة، واستمرارها على أساس المودة والرحمة، والتعاون 

مح؛ إذ األمر لها والقرار بیدها إن عفت عنه توقف المتابعة الجزائیة، وٕان لم تعف عنه والتسا

  توبع وعوقب على الجریمة اإلكراه التي ارتكبها في حق زوجته.
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  19 - 15 للقانون وفقا الجنسي التحرش جریمة

 :الجنسي التحرش مفهوم

 في كذلك یعد ما أنه كذل له، جامع مفهوم تحدید یصعب الحقیقة في الجنسي التحرش    

  اإلقلیمي المستوى على الظاهرة إنتشار ورغم آخر، مجتعمع في كذلك یكون ال قد مجتمع

 موحد تعریف على یجمع لم الدولي المجتمع أن إال والوطني،

 یعني أنه على إتفاق هناك لكن العربیة، الثقافة على جدید لفظ الجنسي فالتحرش    

 "للمرأة لجنسیةا الحقوق تنتهك التي التصرفات"

 :واإلصطالحي اللغوي التعریف -

 والجنس التحرش لفظین من مركبة كلمة الجنسي التحرش :اللغوي التعریف -

 "الخدش " ویعني "حرش " الفعل إلى التحرش لمفهوم اللغوي األصل یرجع :التحرش -

 تهیجه بغرض له التعرض معناه بالشيء والتحرش

 والعروض النوع حدود ومن الطیر ومن الناس نوم الشيء من ضرب كل هو :الجنس -

 جملة األشیاء ومن

 :یعني الدراسة لموضوع أقرب وهي مرادفات عدة لها التحرش فكلمة الفرنسي المعجم في أما

 الهدوء خلخل أستفز، ضغط أحدث ضایق، أزعج، أقلق،

 اكواإلحتك واإلثارة اإلغواء یعني صوره أبسط في والتحرش :اإلصطالحي التعریف -

 النفس عن والمراودة

 جریمة أنها اإلسالمیة للشریعة بالنسبة للغایة بسیط بمفهوم یعني إنما الجنسي التحرش  

 من وصانه حمایته اقر, اهللا، حفظه الذي للشرع مخالف بشكل المرأة تمس ألنها أخالقیة

 والتي زناال جریمة إلى وصوال -العین خائنة- النظرة من بدایة علیه، اإلعتداء أنواع شتى

 حدیة جریمة بإعتبارها اهللا حدود من حدا التشریع لها وضع
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 اإلنساني السلوك ودارسي اإلجتماع علماء عرف :اإلجتماع لعلماء وفقا التحرش مفهوم -

 الجنسیة الرغبة عن للتنفیس وبیولوجي نفسي إحتیاج من نابع إرادي فعل هو التحرش بأن

 الفرد لدى المكبوتة

 :الدولیة اإلتفاقیات في الجنسي التحرش تعریف -

 العنف أشكال من شكل "الجنسي التحرش یعتبر النساء، ضد العنف لوقف العالمي اإلعالن

 صبغة تحمل ضمنیة أو واضحة سلوكیات خالل من النساء على إعتداء عنها ینتج التي

 هذا العنف ومصدر للرغبة اإلستجابة یرفض آخر على نفوذ له شخص من وتصدر جنسیة،

 النساء حریة من یحدد الذي والضیق األلم من نابع

 :الدولیة اإلتفاقیات  في الجنسي التحرش مفهوم -

 غیر الجنسي السلوك أشكال من شكل :بأنه الجنسي التحرش عرف األمریكي القانون -

 إستغالل قصص مهینة، تعلیقات  )مثال اللفظي السلوك تشمل أن والتییمكن فیه المرغوب

 أو ،(جنسیة خدمات طلب المالئم، غیر اللمس :مثال )الجسدیة المضایقة أو ،(الجنس

 یكون أن ویجب المناسب، غیر السلوك أو الفن أو مهینة ملصقات وعرض المرئي التحرش

 .الضحیة على الهجوم یكون أن ویجب فیه، مرغوب غیر سلوك

 السلطة إستعمال يف التعسف خالل من یقع الذي الفعل ذلك :بأنه عرفه الفرنسي القانون -

 طبیعة ذات المزایا أو منفعة على الحصول بغرض اإلكراه أو والتهدیدات األوامر بإستخدام

 .جنسیة

 إرتكبت إذا القانون علیها یعاقب جریمة الجنسي التحرش اعتبر المصري، القانون أما -

 في ثلوتتم جنسیة، طبیعة ذات منفعة على علیه المجني من الجاني حصول بقصد الجریمة

 جنسیة تلمیحات أو أمور بإتیان مطروق أو خاص أو عام مكان في للغیر تعرض من كل

 اإلتصاالت وسائل ذلك في بما وسیلة بأیة بالفعل أو بالقول أو باإلشارة سواء إباحیة، أو

 .والالسلكیة السلكیة
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 خاص فتعری له یورد لم حیث كمفهوم، الجنسي للتحرش ذكر یأتي لم :الجزائري القانون -

 ما وذلك الجنسي التحرش معنى تحمل التي والسلوكیات األفعال بعض تضمن وٕانما به،

 لجریمة مرتكبا یعد 19-15 رقم العقوبات قانون من مكرر 341 المادة احكام من نستشفه

 للغیر اآلوامر إصدار طریق عن مهنته او وظیفته سلطة یستغل شخص كل الجنسي التحرش

 لرغباته اإلستجابة على إجباره قصد علیه ضغوط بمارسة أو هاإلكرا أو بالتهدید أو

 إیحاء أو طابعا یحمل تصرف أو لفظ بكل بالغیر تحرش من كل كذلك یعد ،...الجنسیة

 .جنسیا

  :الجنسي التحرش أسباب -

 واإلنحراف الفساد في اإلنزالق من المرء یحفظ الذي الدیني الوازع غیاب -

 اإلعالم وسائل طریق عن األجنبیة الدول من المصدرة المختلفة لوالوسائ المتمیعة البرامج -

 واإلتصال

 الصحیح بالشكل الجنسیة والثقافة التربیة وٕانعدام قلة -

 أنها على المرأة مع تتعامل والتي صحیح غي بشكل القدم من الموروثة الذكوریة الفلسفة-

 مرضیة وغرائر رغبات إلشباع للمتعة أداة

 اآلباء وٕانشغال األسر وتفكك والمجتمعات، األفراد عند القیمي السلم وٕانهیار تراجع -

 أبنائهم وتربیة مراقبة في بهم المنوط الدور عن واألمهات

 مما معه یحدث تحرش أي عن المرأة قبل من المسؤولة السلطات إلى التبلیغ عن اإلحجام -

 .أخالقي الال سلوكهم في التمادي على المنحرفین یشجع

 .مستهلكیها عدد وزیادة المخدرات إنتشار -

 التحرش إلى تؤدي أخرى أسباب هناك أن البعض یرى األسباب هذه كل إلى إضافة       

 ربط كما بهن، التحرش إلى المؤدي وسلوكهم النساء لبعض العام المظهر مثل الجنسي
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 ما صورةب یؤدي المالي فالفساد المجتمع، في الرقابة وغیاب والجنسي التحرش بین البعض

 .أخالقي فساد إلى

 :الجنسي التحرش آثار -

 نحاول واإلجتماعیة النفسیة الناحیة من الضحیة على خطیرة آثار الجنسي التحرش عن ینجر

 :التالیة النقاط في إیجازها

 الجریمة هذه تتركها التي النفسیة فاآلثار :المرأة على الجنسي للتحرش النفسیة اآلثار -

 وقد واإلنطواء، واإلكتئاب بالقهر اإلحساس فیها وتبعث جدا بةصع تكون الضحیة على

 للثقة وفقدان اآلخر من والتشفي اإلنتقام في بالرغبة تنعكس عدوانیة صورة في األزمة تظهر

 باإلحباط وشعور

 األسرة على الخطورة بالغ أثر للتحرش :األسرة على الجنسي للتحرش النفسیة اآلثار -

 ظل في األسرة أفراد قبل من الشدید والقلق الخوف حاالت نم حالة یخلق حیث أیضا،

 .األسرة على بالسلب یؤثر الذي أعراض وٕانتهاكات تحرشات من المتكررة الحوادث

 :إلى الجنسي التحرش یؤدي :الجنسي للتحرش اإلجتماعیة اآلثار -

 .فیه العنف وزیادة المجتمع تفكك -

 .أشكالها بمختلف الجرائم إستفحال -

 .المجتمع أفراد بین اإلجتماعي األمان نفقدا -

 :الجنسي التحرش لجریمة التجریم سیاسة  

 المؤرخ 156-66 رقم األمر في الجنسي التحرش لجریمة الجزائري المشرع یتعرض لم     

 قانون مس الذي التعدیل في لها تطرق بل العقوبات، قانون المتضمن1966 جوان 8 في

           مكرر، 341 المادة في 2004/11/10 في المؤرخ 15 -04 رقم القانون بموجب العقوبات

 إطار في تبقى المتابعة أن غیر المادة، هذه بموجب مجرم الجنسي التحرش أصبح ومنه

 ولكن بمناسبتها، أو وظیفته ممارسة أثناء وذلك بمرؤوس، رئیس عالقة أي تبعیة عالقة
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 الهیئات لمتطلبات تجابةواس مجتمعنا في مستفحلة أصبحت التي الظاهرة هذه إلنتشار

 المادة بمراجعة وقام ثانیة المشرع تدخل المرأة، ضد العنف نبذ مجال في الناشطة النسویة

 غیر في ترتكب التي التحرش افعال لیشمل نطاقها توسیع مع العقوبة لتشدید مكرر، 341

 العقوبة ةمضاعف مع الجریمة إلرتكاب وظیفته أو سلطته الفاعل فیها  یستغل التي الحاالت

 مع معاقة أو مریضة أو حامال أو قاصرا الضحیة كانت أو المحارم من الفاعل كان إذا

 العود حالة في الجریمة مضاعفة

 :الجنسي التحرش لجریمة المادي الركن -أوال

 :الجنسي التحرش لجریمة األولى الصورة - 1

 :الجاني صفة -أ

 في تتمثل معینة وسائل إستعمال إلى الجاني یلجأ ال أن الجریمة هذه تقتضي :األفعال -ب

 :التالیة األفعال

 األوامر إصدار -

 التهدید -

 اإلكراه -

 الضحیة أي جنسیة لرغبات لإلستجابة رضاه دون أي جبرا علیه المجني حمل :النتیجة -ج

 تتحقق ال وقد النتیجة تتحقق وقد الجاني سلطة تحت

 :الجنسي للتحرش لجریمة الثانیة الصورة   - 2

 بالسلوك یقوم أن یشترط رجل أو إمرأة یكون أن ویستوي الطبیعي الشخص :الفاعل -أ

 :التالي اإلجرامي

 فیه یرغب وال ذلك من یتأذى آخر شخص إتجاه جنسیة دالالت یحمل سلوك :فعل -ب

 به المتحرش من أطماعه عن بها یعبر سوقیة أللفاظ المتحرش استخدام :لفظ -ج

  حركات أو إشارات تكون قد وسلوكیات الأفع بإستخدام یكون :تصرف -د
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 :الجنسي التحرش لجریمة الثالثة الصورة - 3

 المشرع علیهم نص والمحارم علیها بالمجني صله له تكون أن أي :المحارم من الفاعل -

 :وهم العقوبات قانون من مكرر 337 المادة في

 واألصول الفروع من األقارب -

 األم من أو ألبا من األشقاء األخوات و اإلخوة -

 فروعه أحد مع أو األم أو األب من أخوته أحد وٕابن شخص بین -

 فروعه أحد مع أو ابنه واألرملة والرمل الزوجة أو والزوجب واأل األم -

 اآلخر الزوج وفروع األب زوجة او األم زوج أو الزوجة او الزوج والد -

 ألخت أو ألخ زوجا أحهم یكون األشخاص من -

 في المذكورة المجرمة السلوكیات بأحد یقوم أن البد الجنسي التحرش ریمةج تتحقق وحتى

 مكرر 341 المادة نص

 :التحرش لجریمة المعنوي الركن

 :واإلرادة العلم من ویتكون :العام القصد - 1

 جریمة إطار في تدخل بها یقوم التي والسلوكیات األفعال أن الجاني علم وهو :العلم -أ

 ججریمة بممارسة یقوم الذي اآلخر الشخص أن الجاني علم ایضا, الجنسي، التحرش

 .الثالثة الفقرة من 314 المادة في المذكورة الصفات فیه تتوفر علیه الجنسي التحرش

 السلوك أو الفعل ذلك إتیان إلى والسلیمة الحرة الجاني إرادة تتجه أن وهو  :اإلرادة -ب

 3 / 341 المادة نص في المجرم

 على اإلجبار في وذلك األولى الصورة  في نلمسه أن یمكن :خاصال القصد - 3

  .الجنسیة للرغبات اإلستجابة
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 :الجنسي التحرش لجریمة العقاب سیاسة  -

 نص في 04-15 رق التعدیل في الجنسي التحرش لجریمة المقررة العقوبات كانت لقد     

 مقارنة مخففة كانت هيف المتحرش من الصادرة األفعال مع تتناسب ال مكرر 314 المادة

 على 19 -15 نص مستوى على 19-15 رقم للقانون الجدید التعدیل في به جاء بما

 خالل من الجزائري المشرع به ماجاء توضیح وسنحاول مكرر، 341 المادة نص مستوى

 الجدید التعدیل

 یعد " مكرر 341 المادة نص حسب :الجنسي التحرش لجریمة المقررة العقوبات -أوال

 من وبغرامة سنوات 3 سنة1  من بالحبس ویعاقب الجنسي التحرش لجریمة تكبامر 

 كل العقوبة بنفس ویعاقب ...سلطته یستغل شخص كل دج300.000 إلى  دج100.000

 "...بالغیر تحرش من

 من ورفع العقوبة نفس لهما وضع والثانیة األولى الصورة في الجزائري المشرع أن نالحظ   

 نفس من 15 -04 التعدیل في علیها النصوص بالعقوبة مقارنة معا قصىواأل األدنى الحد

 :اآلتي النحو على وذلك األولى الصورة على إال تحتوي كانت التي المادة

 (1) سنة إلى شهرین من األدنى الحد رفع للحریة، السالبة العقوبة -

 سنوات ثالث إلى سنة من األقصى الحد رفع -

  دج100.000 إلى دج 50.000 من األدنى دالح رفع الغرامة، عقوبة -

  دج300.000 إلى دج 100.000 من األقصى الحد رفع -

 الجنسي التحرش لجریمة المشددة الظروف :ثانیا

 :الجاني بصفة متعلقة ظروف - 1

 بالحبس تتراوح والتي المشرع في المشرع شدد ولقد الضحیة، محارم من الجاني یكون أن  

 توافرت إذا  دج 500.000 إلى دج200.000 من وبغارمة تسنوا خمس إلى سنتین من

 العقوبات قانون مكرر 337 المادة نص في آنفا المذكورة الصفات من صفة الجاني في
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 یسهل جهة فمن استعمالها، فیسيء سلطة علیه المجني على للجاني أن هي التشدید وعلیه 

 بل منه تحتاط وال تخشاه ال جعلهاوی علیه المجني من قریبا باعتباره الجریمة إرتكاب علیه

 ان فعلیه علیها المجني عرض تجاه بواجبات تحمله الجاني فصفة أخرى جهة ومن فیه، تثق

 التي الثقة وخان واجبه أهدر قد یكون فإنه منه التحرش صدر فإذا الغیر، إعتداء من یحمیها

 .فیه وضعت

 الوضعیة بتعزیز  19-15 رقم القانون جاء :علیه المجني بصفة متعلقة ظروف - 2

 مكرر 341 المادة مستوى على بالفعل برز ما وهو جزائیة لحمایة توخیا للمرأة القانونیة

 حتى علیها المجني في توفرها من البد صفات باضافة وذلك منها  الثالثة الفقرة وخاصة

 :اآلتي النحو على وذلك الجنسي التحرش عقوبة تشدد

 سنة 16 ملتكت لم قاصرا الضحیة تكون أن -

 الضحیة ضعف -

 الضحیة مرض -

 الضحیة إعاقة -

 ذهنیا أو بدنیا الضحیة عجز -

 الضحیة حمل -

  :العود بحالة متعلق ظرف 3-

 الجاني إرتكاب حالة في أي مضاعفة، بعقوبة الجنسي التحرش جریمة في المشرع شدد لقد 

 أي المشددة، الصورة في أو البسیطة الصوة في كانت سواء ذلك ویستوي أخرى، من للجریمة

 :كاآلتي وتصبح العقوبة تتضاعف الحالتین كلتا في

 السالبة العقوبة وتصبح العود حالة في العقوبة تضاعف :البسیطة الصورة في العقوبة -أ

 سنوات 6 إلى سنتین من للحریة،

  دج600.000 إلى دج 200.000 من الغرامة عقوبة -
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 من للحریة السلبة العقوبة تصبح الحالة في عقوبةال تضاعف المشددة؛ الصورة في العقوبة -

  مشددة جنحة بذلك وتصبح الجناي حد في العقوبة تدخل وهنا سنوات، 10 إلى سنوات 4

  دج 1000.000 إلى دج400.000 من الغرامة عقوبة -

 غیرها مثل فمثلها الجزائیة الجنسي التحرش لدعوى تبعا المدنیة بالدعوى یتعلق فیما أما   

 قانون من 239 ،4 , 3 و2 المواد نصوص بشأنها وتطبق التبعیة المدنیة الدعاوى من

 تأذى الذي للمتضرر یحق إذ المدني، اإلدعاء وٕاجراءات لقواعد المنظمة الجزائیة اإلجراءات

 مما بلتعویض الحكم ویطلب الفاعل ضد مدنیا طرفا یشكل أن الجنسي التحرش جریمة من

 اإلجرامي الفعل مباشرة عن ناتج ومعنوي مادي ضرر من أصابه

 الجزائري المشع أتبعها التي العقابیة السیاسیة أن إلى المحاضرة هذه نهایة في ونخلص  

 سواء الحدین من كل دعوى برفع قام والغرامة، للحریة السالبة العقوبة بین مزیج جاءت

 على یركز أن ئريالجزا للمشرع األفضل من كان حین في الغرامة لعقوبة أو الحبس لعقوبة

 خاصة العقوبة من تشدید من الهدف هي التي الردع فكرة یحقق حتى أكثر الحبس مدة رفع

  .مادیا بالمقتدرین األمر تعلق إذا
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  الخاتمة:  

وبهذا تم الجزء األول من مطبوعة مقیاس الجرائم الواقعة على األسرة، وهي مجموعة 

ة تخصص قانون األسرة ( األحوال الشخصیة سابقا) فیما أمالي ومحاضرات ألقیت على طلب

القانونیة بالقانون الجنائي لألسرة وسوف ندعم هذه المطبوعة  یسمى أیضا في األدبیات

بمجموعة من المحاضرات التكمیلیة حول جرائم اإلهمال العائلي مدعمة بملحق یتضمن 

 لكافة الطالب والطالباتمع األمنیات بالتوفیق  12- 15قانون الطفل الجزائري رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


