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  إىل وا]ي العزيزين أطـال  هللا يف معرهام،
  إىل زوa الغـايل و إىل وا]يـه العزيزيــن،

  يوسف و نرسيـن حفظهام هللا،: إىل أبنايئ 
   ّلك أفــــــــراد عائلتــي، إىل إخويت ، و إىل

  إىل أساتـذيت، أصدقـــــايئ و زمــــــــاليئ، 
  .أهـــــــدي مثـــــرة tـدي... إلهيم مجيعـا 

@ @
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  .امحلد و الشكر | عىل إمتام هذا العمل املتواضع
  

سـتاذ ا]كتور األ لكام أتقّدم بأخلص عبارات التقدير و اإلمتنان إىل أسـتاذي الفاض
ا�ي رشفّين بقبو� اإلرشاف عىل هذا العمل و ا�ي ساعدين  "اط شكريـقلف"

  .ف� مين ّلك الشكر. بتوجهياته القمية و نصاحئه النّرية
  
ا�ي تكّرم برتؤس جلنة " و� محمدــكحل" أتوّجه بشكري الكبري إىل أسـتاذي ا]كتور و

  .مناقشة  هذه الرسا�
  

و ا]كتور  "بوسـندة عباس"اتذة أعضاء جلنة املناقشة ا]كتور و إىل السادة األس
  .فلهم مين ّلك الشكر و التقدير. عىل قبول مناقشة هذا العمل "حميي ا]ين عبد ا�يد"
  

  . و إىل ّلك من ساعدين يف إجناز هذا العمل

  
i  
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إحياءا  و. � األثر البالغ يف حتسني وضعية ا�متع ، فطفل اليوم هو رجل الغد  إّن اإله�م �لطفو�
لهذه الفكرة معل ا�متع ا]ويل وكذا الترشيعات ا]اخلية مبا فهيا الترشيع اجلزائري عىل حامية هذه 

 .  الرشحية الضعيفة
نائية للطفل من اكفة تتضمن هذه ا]راسة حتليل دور الترشيعات اجلزائية يف توفري امحلاية اجل 

ومدى تبنهيا من tة لسـياسة جنائية . سـنة  18اإلعتداءات الواقعة عليه منذ والدته إىل بلوغه سن 
 هادفة يف جمال التجرمي والعقاب ويف مراحل ا]عوى، ومن tة أخرى يف جمال إختاذ التدابري

  . التأهيلية للطفل الضحية العالجية و
  .العالج –عمل الضحية  –العقاب  –التجرمي  –امحلاية اجلنائية  -   الطفل: اللكامت املفتاحية 

RésuméRésuméRésuméRésumé    : : : :     

L’intérêt porté à l’enfance a un impact sur l’état de la société car l’enfant 

d’aujourd’hui est l’homme de demain. Pour concrétiser cette notion, la communauté 

internationale ainsi que les législations internes y compris la législation Algérienne 

ont apporté une véritable protection à cette catégorie. 

Cette étude comprend l’analyse du rôle des législations pénales, dans le cadre de la 

protection de l’enfant contre toutes agressions dès sa naissance jusqu'à l’âge de 18 

ans et l’étendue de l’adoption d’une politique pénale significative d’une part dans le 

domaine de l’incrimination, la répression et dans toutes les étapes de l’action , et 

d’autre part  dans le domaine des mesures thérapeutiques et d’habilitation de 

l’enfant victime . 

Mots ClésMots ClésMots ClésMots Clés: : : : L’enfant, Protection pénale, incrimination, répression, victimologie, thérapie.     
    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Interest in childhood has an impact on the society because the child of today is to 

become the Man or woman of tomorrow. In order to concretize this concept each 

country has adopted legislation like Algeria which has passed laws that protect 

children. 

This study aims to analyze the role of different criminal laws  under the part of the 

criminal protection of the child abuse  from his or her birth to 18 years old and the 

extent of the adoption of criminal policies, on  one hand and the incrimination field , 

repression  and through all stages of the act, and on the other hand in the field of 

therapeutic action and the empowerment of the child victim.   

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    : : : : Child, Penal Protection, Punishment, incrimination, victimology, therapy.    
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2.   Abréviations en langue française 

 

Art               :  Article  

Bull             :  Bulletin  

Bull . crim  :  Bulletin criminel  

Cass. crim  :  Cassation criminelle  

Cf                :  Confer 

Crim           :  Criminel. 

E.H.E.S.S.  :  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales . 

E.S.F.         :  Edition Sociale Française. 

J.C.P           :  Juris  Classeur Périodique . 

J.O.R.F.  : Journal Officiel de la République Française. 

L.G.D.J       :  Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence. 

O.M.S       :  Organisation Mondiale de la Santé . 

Op .cit       :  Ouvrage Précédemment  Cité . 

P                :  Page  

S.O.E.M.O.    : Services d’Observation et d’Education en Milieu Ouvert 

Vol            :  Volume              
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حساسا يف اتمع ، ال بّد من مراعاته و اإلعتناء به أشّد اإلعتناء ليشّب قوميا،  يعّد الطفل عنصرا

  .معتدال، صاحلا لذاته و ألسرته و تمعه

فالطفولة أوىل مراحل احلياة، و أوىل خطاها حنو التكامل و التسامي ، و هي مرحلة أساسية و مهمة 

فيها إعداد الطفل و تكوين شخصيته ليستقبل مراحل عمره املقبلة يف التكوين و التقومي ، حيث يتم 

  .     )1(بإدراك قوي و مبعلومات أوضح

رغم ذلك ، معظم احلضارات اليت عرفها العامل القدمي ، مل تعترب األطفال بشرا ذوي قيمة إنسانية  

ّدمه لآلهلة و األصنام، فكان يعّد الطفل من ممتلكات أبيه، و له أن يفعل فيه ما يشاء كأن يق. كاملة

كما كان يعّرض ملعامالت جّد قاسية و ال إنسانية، فكان . )2(أو أن يوأده يف الرتاب إذا كان بنتا

  .ع التعذيب اجلسديا ميارس عليه أبشع أنو 

و استمر هذا الوضع إىل أن جاء اإلسالم ، و الذي اهتم بالطفل إهتماما كبريا، و جاء بدستور  

حدد حقوق الطفل ف .)3(و احلريات األساسية للطفل سواء قبل أو بعد امليالد كامل يعرتف باحلقوق

     بكّل ما حيتاجه من وسائل تكفل حسن منوه على أسرته و جمتمعه ، و أكّد على ضرورة إحاطته 

�.�و�����6: و سالمته اجلسمية و النفسية و داللة على ذلك قول اهللا تعاىل  �:��89ْ/�!ْא ��د�=�>����;����6 �&�%ٍقA� ���555��3��

                                                           
دار الفكر اجلامعي  –الطبعة األوىل  –لقانون الدويل حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و ا –احملمدي بوادي حسنني أنظر  -1
  .7ص  – 2005 –اإلسكندرية  –
الطبعة  –محاية حقوق الطفل يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و اإلتفاقيات الدولية  –أنظر وسيم حسام الدين األمحد  -2

التطور التارخيي منذ  –حقوق الطفل  –ن خليل ؛ غسا 15ص  – 2009 –لبنان  –بريوت  –منشورات احلليب احلقوقية  -األوىل 
   .8و  7ص  – 2003 –لبنان  –بريوت  –مشايل أند مشايل  –الطبعة الثانية  -  بدايات القرن العشرين

 –اإلسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة للنشر  –مركز الطفل يف القانون الدويل العام  –أنظر فاطمة شحاتة  أمحد زيدان  -3
جامعة بسكرة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –احلماية اجلنائية للطفولة يف الشريعة اإلسالمية  –؛ عز الدين كيحل  11ص  – 2007

  .35 ص –العدد السابع  – 2010ديسمرب  –
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��K�L�M�N��Oو��H�&��I�B�J!�دGא�و��و� �و قوله أيضا  )�31� �)1 �(��<�P���Q�.���+;�(ذ�א��A���!�P��<��S�= �58� 

�I�(���+;�(�
�&��T!�U�3�&�������X�Y!ن�����8!�א,��W&���3אْ�9!�م�
�&�T
�U��6�.��Z���8א2( � ��59 .����P�M�/�-��I�Y�H�X!ٍن�.�م��������I�U\�]�א(.   

بداية من  الالزم كفئة إجتماعية مستقلة إال أّما على املستوى الدويل ، فلم حتظ الطفولة باإلهتمام

جنيف اخلاص حبقوق  ، أين ّمت اإلهتمام بالطفل بشكل فعلي ، و ذلك من خالل إعالن 19القرن 

، كما أكدت األمم املتحّدة إهتمامها للطفل من خالل اإلعالن العاملي حلقوق  1924الطفل لسنة 

، إىل أن تكّرست حقوق الطفل ائيا مبوجب إتفاقية حقوق الطفل الصادرة يف  1948اإلنسان يف 

  . )4(من بينها اجلزائر ل، اليت صادقت عليها أغلبية الدوّ )3(1989

قد بذلت اجلزائر جهود كبرية لتحسني أوضاع الطفولة و تكريس حقوقها ، من خالل منظومة و ل

  .تشريعية و خلق مؤسسات خاصة باألطفال

و على الرغم من هذه اهودات املبذولة، هناك نسبة كبرية من األطفال ال تزال تتعرض لكافة 

  .ةأشكال اإلعتداءات و املمارسات احملطّة بالكرامة اإلنساني

فلقد مّر اتمع بتغريات كثرية أحدثت ضغوط حياتية أصابت األسرة احلديثة، حيث أدت إىل خلل 

       إىل الشوارع للبحث عن العمل  وافتسّرب األطفال من املدارس و خرج. يف وظائفها اإلجتماعية

  .)5(يف أنشطة غري مقبولة إجتماعيا و أخالقيا واو استغل

                                                           
  . 31اآلية الكرمية  –سورة اإلسراء  -1
  .59،  58اآليتان الكرميتان  –سورة النحل  -2
منشورات احلليب  –الطبعة األوىل  –فل بني القوانني الداخلية و اإلتفاقيات الدولية حقوق الط –أنظر غالية رياض النبشة  -3

جملة املنتدى  –حقوق الطفل يف املواثيق و اإلتفاقيات الدولية  –؛ فريد علواش  13ص  – 2010 –لبنان  –بريوت  –احلقوقية 
ص  –املرجع السابق  –مة شحاتة أمحد زيدان ؛ فاط 105ص  –العدد السادس  – 2009أفريل  –جامعة بسكرة  –القانوين 

  .23ص  –املرجع السابق  –؛ غسان خليل 10
املؤرخة يف . ر.ج – 19/12/1992املؤرخ يف  461 – 92صادقت اجلزائر على إتفاقية حقوق الطفل مبوجب مرسوم رئاسي رقم  -4

  .2318ص  – 91العدد  – 23/12/1992
 –عّمان  –دار  الثقافة للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –ني النظرية و التطبيق حقوق الطفل ب –عروبة جبار اخلزرجي  -5

  .11ص  – 2009 –األردن 
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على احمليط اخلارجي، بل ساد العنف يف األسرة اليت كانت يف األطفال عاملة و مل تتوقف سوء م

فتعرضوا  ة من سوء املعاملة داخل األسرة ،أشكال متنوعاألطفال م ، فلقي السابق احمليط اآلمن هل

  .لإلعتداء اجلسدي و النفسي و اجلنسي

ة و رئيسة املكتب لقد بلغ عدد األطفال الضحايا حسب األرقام اليت كشفت عنها عميدة الشرطو 

عرب الرتاب  2013ضحية خالل سنة  6321باجلزائر الوطين حلماية الطفولة مبديربة الشرطة القضائية

، متبوعة بفئة األطفال ضحايا  3599الوطين، يف مقدمتهم ضحايا الضرب و اجلرح العمدي بـ 

 672ايا سوء املعاملة بـ ضحية ، و يأيت يف املوقع الثالث األطفال ضح 1818اإلعتداءات اجلنسية بـ 

و بلغ األطفال ضحايا القتل العمدي  ضحية، 256ضحية ، ّمث جند ضحايا اإلختطاف و التحويل بـ 

 7األطفال ضحايا الضرب و اجلرح العمدي املفضي إىل الوفاة بـ حدد عدد ضحية و أخريا  14

  .ضحايا

طفل ضحية العنف  2132،  2014 خالل أربعة األشهر األوىل من سنةاألمن كما سجلت مصاحل 

     أطفال ضحايا الضرب  1210، من بينهم  2013مقارنة بنفس الفرتة من سنة  % 33بزيادة قدرها 

ضحايا سوء  210طفل ضحية اإلعتداءات اجلنسية و  622و اجلرح العمدي ، إضافة إىل تسجيل 

  . )1(املفضي إىل الوفاةأطفال ضحايا الضرب  8طفل ضحية اإلختطاف و التحويل و  81املعاملة و 

و باعتبار أّن هذه اإلعتداءات متثل جرائم تنتج عالقة غري مرغوب فيها بني اجلاين و الضحية ، لقد 

لكن مع . حرصت أغلب التشريعات منذ األزل على مواجهتها ، و احلد من آثارها بكافة الوسائل

فرغم كثرة . باألخص الطفلذلك إقتصر اإلهتمام بالطرف الفاعل مع جتاهل تام للضحية ، و 

يدور دائما حول األحداث الدراسات و البحوث اليت متت حول الطفل إّال أّن حمور إهتمامها كان 

أّما األطفال الذين وقع عليهم الفعل اإلجرامي ، فلم يوىل اإلهتمام باألسباب اليت جعلتهم .اجلاحنني

عن اجلرمية، هلدف مواكبة هذه اآلثار عن طريق  يقعون ضحية اإلعتداء و ال بالنتائج و اآلثار املرتتبة

  .ته النفسية و الصحيةارعاية الطفل و تأهيله مبا يتوافق حاجي

                                                           
 .10/06/2014: تاريخ زيارة املوقع    www.elbilad.net  :املوقع اإللكرتوين مجيلة بلقاسم يف أنظر  -1
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حتول دون أن و أمام هذا الواقع لوضع األطفال الضحايا ، كان ال بّد من البحث عن الثغرات اليت 

اسة اجلنائية الوقائية للطفل، حيث ال ميكن اإلكتفاء بالنصوص اليت تعّزز السي .ينعم هؤالء حبقوقهم 

و إّمنا وجب إقرتاا بالسياسة اجلنائية العالجية و اليت تبنتها بعض التشريعات احلديثة من خالل توفري 

، و من تدابري الرعاية و العالج )أثناء حماكمة اجلاين(للضحية احلق يف االستفادة من إجراءات متميزة 

  . فعل اإلجراميالطيب لتجاوز اآلثار اليت خّلفها ال

  .و عليها سينصب نطاق دراستنا على احلماية اجلنائية للطفل الضحية

و يقصد باحلماية اجلنائية جمموعة من األحكام و القواعد املتضمنة للعقوبات و اإلجراءات اجلزائية ، 

يضا أن و يُقصد ا أ. )1(محايًة حلقوق اإلنسان من كّل أشكال اإلعتداءات اليت ميكن أن تقع عليها

يدفع قانون العقوبات عن احلقوق أو املصاحل احملمية ، كّل األفعال غري املشروعة اليت تؤدي إىل النيل 

      . )2(منها عن طريق ما يقرره هلا من عقوبات

    و تعترب احلماية اجلنائية أحد أنواع احلماية القانونية، و وسيلتها القانون اجلنائي الذي هو احلارس 

       و املساعد على تطبيق فروع القانون األخرى و جناحها، ملا يتضمنه من قواعد صارمة و الضامن 

  .و عقوبات رادعة ُتطال كّل خمالف للقانون

تستهدف احلماية املوضوعية تتّبع األنشطة . و احلماية اجلنائية نوعان محاية موضوعية و محاية إجرائية

ذلك جبعل صفة الطفولة عنصرا تكوينيا يف التجرمي أو جيعلها  و. ذات العالقة باملصلحة املراد محايتها

تستهدف احلماية اإلجرائية تقرير ميزة يكون حملها الوسائل و األساليب  بينما. )3(ظرفا مشددا للعقاب

و بالنسبة للحماية اإلجرائية للطفل فهي تعين . اليت تنتهجها الدولة يف املطالبة حبّقها يف العقاب

                                                           
 – 5العدد  – 2010مارس  –جامعة بسكرة  –جملة املفكر  –ماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان احل –أنظر رمزي حوحو  -1

دار الثقافة للنشر    –الطبعة األوىل  –دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لضحايا العنف األسري  –؛ آالء عدنان الوقفي  196ص 
  .11ص  – 2014 –األردن  –عّمان  –و التوزيع 

دار النهضة  –احلماية اجلنائية حلق الطفل يف احلياة بني القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية  –هاليل عبد اإلله أمحد أنظر  -2
  .19 ص – 1989 –القاهرة  –العربية 

الرياض  –ية أكادميية نايف العربية للعلوم األمن –الطبعة األوىل  –احلماية اجلنائية للطفل اين عليه  –أنظر حممود أمحد طه  -3
  .10ص  – 1999 –
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مائية اليت أقّرها املشرّع لتوفري محاية خاصة للطفل الضحية ، أمام املؤسسات القضائية الضمانات احل

  .)1(للدفاع عن حقوقه

عامة ، أي يستفيد منها كّل إنسان ضمانا ) املوضوعية و اإلجرائية(و قد تكون احلماية اجلنائية 

  األشخاص اآلخرين  كما قد تكون خاصة ، أي تربز مدى متّيز الطفل عن باقي. ملختلف احلقوق

  .و متتعه حبماية خاصة و هذا هو الذي يهّمنا

و تطلق  . )2(و يعّرف الطفل لغًة الصغري من كّل شيء، و أصل لفظة الطفل من الطفالة أو النعومة

  . )3(كلمة الطفل على الذكر و األنثى و اجلمع أيضا

  : )5(لبلوغ، و متّر مبراحل ثالثةو تنتهي با )4(أّما إصطالحا، فتبدأ مرحلة الطفولة منذ الوالدة

  .الرضاعة و تبدأ منذ امليالد حىت بلوغ سنتني •

  .الطفولة املبكرة و تبدأ من سنتني إىل العام اخلامس و تسمى أيضا مبرحلة احلضانة •

  .و أخريا الطفولة املتأخرة و تبدأ يف السادسة حىت البلوغ •

�ذ�א�: "قا لقول اهللا تعاىل ااية ملرحلة الطفولة، مصدو لقد جعلت الشريعة اإلسالمية من بلوغ احللم Aو�
�I]/�����+��3א��*��̂ �=��<�B�/�����3�&��3��̂ ]
�א�8�Uْ_ذ�ن��א�X�=�8ْ_ذ���!א��H��/ْ�\��<�/��̀�
ل��&���Y>��אْaْ�Oא��b�/�(��<��Y�Q��<��/�-��I]/
:�I��و�א��'��<�Y�")6(.   

                                                           
 –مذكرة الدراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص  –احلماية اجلنائية للطفل ضحية سوء املعاملة  –أنظر حممد عزوزي  -1

  .6ص  – 2006 –املغرب  –جامعة فاس 
دار  –، مؤسسة التاريخ العريب  احلادي عشرلسان العرب ، الد  ،ابن منظور أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم أنظر -2

  .401ص  - 1992 -الطبعة الثانية  -بريوت  -إحياء الرتاث العريب 
 –معجم عريب مدرسي ألفبائي  –القاموس اجلديد للطالب  –أنظر علي بن هادية ، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيي  -3

  .611ص  – 1991 –اجلزائر  –املؤسسة الوطنية للكتاب  –الطبعة السابعة 
        فقبل الوالدة، يكون اإلنسان جنينا و بالتايل ال ينطبق عليه لفظ طفل، فمرحلة الطفولة تلي استقرار اجلنني يف الرحم ،  -4

�� �: و انفصاله منه بالوالدة لقوله تعاىل ��c�\��d�e���8>��\�]�,����fg&+��3אْ��ن�=�Aس��
��
�א�B���.�
�555�=
��9ْ�/���
:�3+&�<�555)�fZ�55>��&����555��3א)�f��̀Cْ�555)�f��9�/�-��3�&��<�5555�f��i�j�&�3�&��<
k�f��9]/�l�&������mو��f��9]/�l�&5�5]\��9������3+����555��Y>��و���5�)�MGX�H�&�Kٍ�J�.�M��A�T
�;���
�&��
م�Q�,�O�555>����555אl�55%ًْ̀�a��<�Y�J�  .5بعض اآلية الكرمية  -ج سورة احل ���

  .3، 2ص  – 2008 –جامعة باتنة  –رسالة دكتوراة  –احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري  –أنظر علي قصري  -5
  .59اآلية الكرمية  –سورة النور  -6
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            بأن تظهر يف الغالم مظاهر الرجولة البلوغ الطبيعي ، ببلوغ النكاح  و البلوغ يف الفقه اإلسالمي

فإذا مل يظهر شيء من هذه العالمات الطبيعية ، كان . و القدرة على النكاح و يف األنثى احليض

     عاما للصغري و الصغرية ، يف حني قّدره احلنفية 15البلوغ بالسن و الذي قّدره مجهور الفقهاء ببلوغ 

  .)1(عاما 18و املالكية بـ 
  

أّما تعريف الطفل يف القانون الدويل ، و رغم تضمن العديد من اإلعالنات و اإلتفاقيات الدولية 

إّال أّا مل تضع له تعريفا حمددا ، كما أّا مل حتدد احلد األقصى لسن الطفل و هذا " الطفل"لكلمة 

يعين : "و اليت عرّفت الطفل على النحو التايل 1989إىل حني صدور إتفاقية حقوق الطفل لسنة 

  .  )2("، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه18الطفل كّل إنسان مل يتجاوز 

كما تعرضت بعض اإلتفاقيات الدولية لتعريف الطفل كاتفاقية األمم املتحّدة بشأن حظر أسوء 

تعبري يف مفهوم هذه اإلتفاقية على مجيع  يطبق: " على أنّ  1999أشكال عمل األطفال لسنة 

تضمن الربوتوكول اإلختياري املتعّلق مبنع يف نفس السياق و . )3("األشخاص دون السن الثامن عشر

و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و خباصة النساء و األطفال املكمل إلتفاقية األمم املتحّدة 

   .)4(نفس التعريف 2000طنية لسنة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الو 
  

فيتضح أّن اإلتفاقيات الدولية قد مدت احلماية ألطول مّدة ممكنة و ذلك بتحديدها للحّد األقصى 

  .سنة، إالّ أّا ربطت هذه احلماية بالقانون الوطين لكّل دولة 18املتمثل يف 

   

                                                           
  .17 – 16ص  –سابق املرجع ال –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  24ص  –املرجع السابق  –أنظر حسنني احملمدي بوادي  -1
  .1989من اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة  1أنظر املاّدة  -2
  .من إتفاقية األمم املتحّدة املتعّلقة حبظر أسوء أشكال عمل األطفال 2أنظر املاّدة  -3
  .من الربوتوكول 3من املاّدة ) د(الفقرة أنظر  -4
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يما خيص حتديد سن الطفولة ، إذ التشريع اجلزائري مل يعرف استقرارا و انسجاما بني نصوصه ف إن

       ، )2(سنة 19أو  18، و تارة يرفع هذا احلد إىل بلوغه سن  )1(سنة 16تارة حيدده ببلوغ الشخص 

  .  )3(سنة 21و حيّدده تارة أخرى ببلوغ الشخص 

و مل يقتصر التذبذب الذي عرفه التشريع اجلزائري على حتديد سن الطفولة فقط و إّمنا قد مّس 

الذي خصصه لصغري السن، فقد إذ غري املشرّع اجلزائري املصطلح . صطلحات املستعملة أيضاامل

" قاصر"أو مصطلح ) juvénile" (احلدث"مصطلح " الطفل"أطلق عليه إضافة إىل مصطلح 

)mineur.(  

و يعّد الشخص حدثا من الوجهة القانونية يف فرتة . )4(فيقصد باحلدث لغًة الشاب يف أّول العمر

    .)5(ّددة من الصغر تبدأ بالسن اليت حّددها القانون للتمييز و تنتهي ببلوغ سن الرشدحم

على الشخص املميز ، هلذا غالبا ما يقرتن هذا املصطلح من الناحية " احلدث"فيطلق مصطلح 

ذلك أّن اجلنوح ميس فئة عمرية . القانونية باجلنوح ، فيقال جنوح األحداث و ال يقال جنوح األطفال

       أمشل " الطفل"تكون نوعا ما متقدمة يف السن و ال ينطبق على الطفولة املبكرة و منه فمصطلح 

للتعبري عن الطفل " احلدث"إالّ أّن املشرّع اجلزائري استعمل مصطلح ". احلدث"و أوسع من مصطلح 

                                                           
املتضمن قانون  08/06/1966املؤرخ يف  156- 66األمر رقم من  335/2 و 334/1،  269أنظر على سبيل املثال املواد  -1

  .العقوبات املعدل و املتمم
  .ج.ع.من ق  336/2و  342 ، 326 املوادأنظر على سبيل املثال  -2
يف الصادرة . ر.تعّلق حبماية الطفولة و املراهقة، ج امل 10/02/1972املؤرخ يف  3 – 72أنظر املاّدة األوىل من األمر  -3

   . 15العدد  22/02/1972
  .273ص  –املرجع السابق  –أنظر علي بن هادية ، بلحسن البليش ، اجليالين بن احلاج حيىي  -4
 2008 –اجلزائر  –دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع  –األحداث يف التشريع اجلزائري  –أنظر نبيل صقر ، صابر مجيلة  -5
 –عّمان  –مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –األحداث اجلاحنني  قانون –؛ حسن اجلوخدار  11ص  –

  .36ص  – 1992 –األردن 
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إّمنا هو حالة يكون و بالتايل فاحلدث ليس وصفا متعلقا مبن يرتكب اجلرمية، و . )1(اين عليه أيضا

  .عليها الصغري باعتباره يف سن احلداثة

أّما بالنسبة للقاصر ، فيعين لغًة قصر الشيء مبعىن حبسه ، و قصر عن الشيء مبعىن عجز عنه و مل 

  . )3(أّما اصطالحاً فيعّد القاصر مرادفا للحدث أي الشخص الذي مل يبلغ سن الرشد.  )2(يبلغه

ئري لفظ قاصر يف قانون العقوبات و قصد به كّل من مل يتم السادس عشر و لقد ذكر املشرّع اجلزا

سنة؛ أّما قانون محاية الطفولة و املراهقة ، يف مادته  18من عمره ، و يف بعض األحيان مّدده إىل 

  .سنة 21على األشخاص الذين أمتوا " قاصر"األوىل فقد أُطلق مصطلح 

احلدث ، القاصر يؤدي نفس املعىن و جتمع بينهم صفة  الطفل ،: فيتضح أّن استخدام املصطلحات 

لذلك تنطبق احلماية . واحدة و هي الصغر ، فكّلهم يتعّلقون بالصغري الذي ال يتعدى سنه حّدا معيناً 

  .سنة 21و ميكن متديده إىل سن  18اجلنائية على كّل صغري منذ حلظة امليالد حىت سن 

ذه الدراسة ألنّه يشمل مجيع مراحل منو اإلنسان منذ والدته يف ه" طفل"و قد ارتأينا أن نعتمد لفظ 

  .إىل أن يبلغ سن الرشد

  . )4(أّما الضحية لغًة من الفعل ضّحى، و ضّحى بالشاة و حنوها ، ذحبها يف الضحى

فالضحية لغًة ال ُتطلق على الشخص و إّمنا تطلق على الشاة ، و ترجع كلمة الضحية إىل مصطلح 

       " Victima"لها الالتيين من كلمة تستمّد أص" Victime"غة الالتينية فالضحية التضحية و يف الل

                                                           
املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية  08/06/1966املؤرخ يف  155 – 66األمر من  494و  493أنظر على سبيل املثال املادتني  -1

  .ج.ع.ضمن ق" احلدث"، يف حني مل يرد مصطلح املعدل و املتمم 
  .304ص  –اجلزء السابع  –املرجع السابق  –أنظر ابن منظور  -2
ص  – 1983مكتبة لبنان  –عريب / فرنسي  –القاموس القانوين  –ابراهيم النجار ، أمحد زكي بدوي ، يوسف شالال أنظر  -3

193.  
  .583ص  –رجع السابق امل –أنظر علي بن هادية ، بلحسن البليش ، اجليالين بن احلاج حيىي  -4
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و اليت تعين تقدمي حياة إنسان أو حيوان إىل اإلله قربانا " Thyma"و يقابلها يف اللغة اإلغريقية كلمة 

  .   )1(منه و تضحية له

على كّل شخص حلقه ضرر، سواء  غري أّن هذا املعىن تطور جذريا مع تقّدم الزمن ، و أصبح يطلق 

، و منه ارتبطت كلمة الضحية بالضرر و اخلسارة و املعاناة  )2(كان ضررا جسمانيا أو أدبيا أو ماليا

  .اليت تصيب الشخص

، و هو الشخص الذي " اين عليه"كما قد يطلق على الضحية من الناحية القانونية مصطلح 

         )4("الضحية"مل املشرّع اجلزائري كال املصطلحان و قد استع. )3(أصيب بضرر من جراء جرمية

    .  و اعتربمها مرتادفان )5("اين عليه"و 

و هو العلم الذي " Victimologie"نظرا إلرتباطه بعلم الضحية " الضحية"و فضلنا استعمال مصطلح 

عنا يتعّلق األمر جاء ليسّد فراغا مهما يف علم اإلجرام ، حيث اهتم أساسا بالضحية و يف موضو 

  .بالطفل الضحية

تربز أمهية املوضوع من خالل اعتبار األطفال الشرحية اإلجتماعية الوحيدة اليت ليس هلا القدرة على 

          ، و ليست هلم أصوات يؤثرون فيها على اإلجتاهات السياسية و اإلقتصادية املطالبة حبقوقها

  .و اإلجتماعية يف الدولة

                                                           
مؤسسة البديع  –الطبعة األوىل  –محاية حقوق ضحية اجلرمية خالل الدعوة اجلزائية يف التشريع اجلزائري  –أنظر مسايت الطيب  -1

 –علم ضحايا اجلرمية و تطبيقاا يف الدول العربية  –، حممد األمني البشرى  71ص  – 2008 –للنشر و اخلدمات اإلعالمية 
  . 33 ص – 2005 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  –األوىل  الطبعة

2- Gérard LOPEZ – La victimologie – 2ème Edition – Dalloz – 2014 – p 15 ; Robert CARIO – 
Victimologie : de l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale – L’harmattan – France – 2000 
– p 26.   

 – 1999 –عّمان  –دار الصفاء للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –ضحايا اجلرمية  –علم اين عليه  –أنظر صاحل السعد  -3

  .50 ص
  .ج.ع.من ق 331/2 و املاّدة. ج.إج.من ق 4 مكرر 65 أنظر على سبيل املثال املاّدة -4
  .ج.ع.من ق 291 و املاّدة. ج.إج.من ق 493 أنظر على سبيل املثال املاّدة -5
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بالضعف يف القدرات اجلسمية و العقلية ، األمر الذي جيعله عرضة موعة من فيتمّيز الطفل 

اإلعتداءات، و على هذا األساس تقع مهمة محاية الطفل على عاتق والديه الّلذان غالبا ما يقومان 

   .بكّل ما يف وسعهما إلسعاد أطفاهلم و إبعاد أي احتمال لوقوع األذى عليه

طفل قد يكون بدوره مصدرا هلذه اإلعتداءات، فنظرا للتغريات اليت شهدا إّال أّن احمليط األسري لل

األسرة يف اآلونة األخرية من تفكك األسري و ضعف الوازع الديين و اإلحنالل اخللقي أدت إىل 

   فقلصت من أدوراها . زعزعة القيم األساسية و بلورة الركائز اليت تقوم عليه األسرة من موّدة و رمحة

كما اتبعت أساليب العنف و القسوة . عن القيام بوظائفها و مهامها يف الرعاية و الرتبية و عجزت

لتنشئة و الضبط اإلجتماعي لألبناء، فهناك بعض الوالدين من لباعتبارها من األساليب املناسبة 

 يستخدمون األساليب الصارمة كالتهديد أو احلرمان أو اإلمهال باإلضافة إىل غريها من أساليب

العقاب البدين و اإليذاء اجلنسي و اليت تؤدي إىل إحلاق أذى بدين و نفسي كبري للطفل قد يداومه 

  .طول حياته

  هذا ما أجرب املشرع اجلزائري على التدخل لسن بعض األحكام اليت تراعي هذا اجلانب اإلستثنائي، 

        )1( )األصول(رتكبيها و تكفل محاية أوسع للطفل، فأقّر من جهة عقوبات مشّددة نظرا لصفة م

، كما مسح من جهة و منح للقاضي إمكانية التدخل إلخراج الطفل من دائرة اخلطر الذي يهّدده 

التأسس كطرف أصلي يف املسائل  )2(مكرر من قانون األسرة 3و من خالل املاّدة أخرى للنيابة العامة 

    ) مبا فيها الطفل(لى الدفاع عن مصلحة األسرة املتعّلقة بشؤون األسرة بإعتبارها اهليئة اليت تعمل ع

  .و اتمع ، فهي اليت متارس الدعوى باسم اتمع

                                                           
ين خفف املشرّع العقوبة على األّم اليت تقتل طفلها حديث أ. ج.ع.ق 2/  261املنصوص عليها يف املاّدة ما عدا يف احلالة  -1

  . عهد بالوالدة نظرا للظروف اإلستثنائية اليت حتيط ا
املعّدل و املتمم  18ص  – 15العدد  – 27/02/2005املؤرخة يف . ر.ج – 27/02/2005املؤرخ يف  02 – 05أنظر األمر رقم  -2

  .و املتضمن قانون األسرة اجلزائري 1984جوان  9املؤرخ يف  11-84لقانون رقم 
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و إلحاطة الطفل الضحية بضمانات محائية أوسع، فقد أصدر املشرّع اجلزائري تعديل لقانون 

 –ات و اجلنح و اليت أخضع من خالهلا كل اجلناي )1(1مكّرر  8اإلجراءات اجلزائية بإضافته للماّدة 

فيكون قد مسح . ملبدأ عدم التقادم إىل حني بلوغ الطفل سن الرشد –اليت وقع الطفل ضحيتها 

للطفل الذي مل يكن لديه مدافع عن حقوقه يف طفولته، أن يتأسس بعد بلوغه و بنفسه كطرف مدين 

     . يطالب بتوقيع العقوبة على اجلاين و بالتعويض عن األضرار اليت حلقته

اإلعتداء الواقع على الطفل يرتب آثار سلبية وخيمة ، فيؤدي إىل تدمري شخصيته ، و أن اعتبار و ب

قد يسبب إنطوائه و إنسحابه من املواقف اإلجتماعية ، أو يوّلد له مشاعر النقص و فقدان الثقة 

 حتديد أمهية ربزهذا ماي ،بالنفس و الكراهية ، باإلضافة إىل ممارسة السلوك العدواين جتاه اآلخرين 

عند مساع (دور املهنيني و املختصني يف التعامل مع هؤالء األطفال الضحايا سواءا أثناء التحقيق 

أو أثناء إخضاعهم للعالج الطيب من أجل مواجهة الصدمة و التغّلب عليها و إعادة تأهيلهم ) أقواهلم

  .يف اتمع

ما تتم يف خفاء و ناذرا ما تصل إىل علم  و جيب التذكري أّن اجلرائم الواقعة على الطفل غالبا

، كما أدى إىل قلة هذا ما أدى إىل قّلة الدراسات املتوفرة حول هذا املوضوع. السلطات املختصة

كما أّن ما يتوفر من بيانات رمسية حول . املعلومات و اإلحصاءات حوهلا خاصة يف الدّول العربية

قي هلا، نظرا لعدم التبليغ عنها، فهي تعترب من نوع من اجلرائم ال يعكس احلجم احلقيالهذا 

كما تفضل األسر يف حالة وقوع اإلعتداء . خصوصيات األسرة اليت ال حيق ألحد اإلطالع عليها

. خارج نطاقها ، عدم اإلفصاح عنها لتجنب الفضيحة و لعدم إامها بالتقصري يف عناية أطفاهلا

لى اإلستعداد ملواجهاا و التصدي هلا بالشكل فالطابع السري هلذه اإلعتداءات ال يساعد ع

       املناسب ، األمر الذي جيعل من األمهية دراسة هذه الظاهرة و حماولة حتديد العوامل املرتبطة ا 

  . و اآلثار املرتتبة عنها للفت إنتباه املسؤولني إىل خطورا و درجة إنتشارها، و حتديد سبل معاجلتها

                                                           
املعّدل و املتمم  - 4ص  – 71العدد  10/11/2004 املؤرخة يف. ر.ج – 10/11/2004 املؤرخ يف 14- 04أنظر قانون رقم  -1

   . املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية 1966جوان  8 املؤرخ يف 155-66لألمر رقم 
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ضوع أيضا إلرتباطه بنوع من اجلرائم املستحدثة اخلطرية اليت تقوم ا مجاعات اإلجرام و تأيت أمهية املو 

املنظم و اليت تتخذ طابعا دوليا عابرا للحدود الوطنية ، و املتمثلة يف اإلجتار باألطفال، هذا الفعل 

نسيا ، و كذا الذي يهدف إىل بيع األطفال لغرض التبين ، أو التسّول ، أو إستغالهلم إقتصاديا أو ج

       . اإلجتار بأعضائهم البشرية

-66فنظرا النتشار هذه الظواهر اجلديدة ، لقد مست قانون العقوبات اجلزائري الصادر مبوجب األمر 

لتكييف هذا القانون مع متطلبات جديدة اليت أصبحت ضرورة ملحة لكي  )1(عّدة تعديالت 165

د ، كما تعكس هذه التعديالت سياسة املشرّع بتبنيه يتماشى التشريع و الظروف املعاشة يف البال

 .سياسة عقابية خاصة يف جمال محاية الطفل خبالف اجلزاءات املقّررة يف اجلرائم األخرى

لطفل الضحية ، تتمثل أهداف الدراسة ضمان احلماية الكاملة ل و انطالقا ممّا تقّدم، و رغبًة مّنا يف

   : يف

    سواء يف حيام  األطفال، فتشكّل ديدا صارخا هلمعلى  م اليت تقعالتعّرف على خمتلف اجلرائ -

     . و سالمة أجسادهم أو يف أخالقهم و نفسيتهم

مجع النصوص القانونية العقابية و اإلجرائية اليت ّمت إقرارها حلماية الطفل من هذه اإلعتداءات،  -

فهذه العالقة تؤثر على . يه عالقة خاصةخاصة يف حالة إرتكاا من طرف جناة تربطهم باين عل

  .املنحى اليت تأخذه اجلرمية سواء من حيث التجرمي أو من حيث العقاب

ا كان العنف الواقع على الطفل ليس أمرا حتميا و ليس قضاءا و قدرا ، فهو نتاج عوامل  -
ّ
و مل

املادية و النفسية اليت حيدثها باإلضافة إىل تبيان اآلثار . بّد من الوقوف و التعّرف عليها ال ، خطرية

  . هذا العنف للطفل

                                                           
املتضمن  25/02/2009املؤرخ يف  01 -  09من أهم التعديالت األخرية املتعّلقة حبماية الطفل التعديل الصادر بقانون رقم  -1

أضاف بعض اجلرائم كالتسّول  الذي 04/02/2014 املؤرخ يف 01 – 14اإلجتار باألشخاص ، و التعديل الصادر بقانون رقم 
مكرر ،  195باألطفال ، جرمية خطف القاصر بالعنف ، بيع األطفال و كذا األفعال املتعلقة بإنتهاك آداب القاصر وفقا للمواد 

كما رفع . كما عّدل بعض العقوبات بتشديدها كما هو احلال بالنسبة للخطف. 1مكرر  333و  1مكرر  293مكرر ،  319
  ).1أنظر امللحق ) (336/2املاّدة (جرمية اإلغتصاب  سن الطفل يف
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ليها املشرّع اجلزائري و التدابري اليت اختذها لتقرير محاية جنائية خاصة إبراز األسس اليت إستند ع -

  .للطفل الضحية و العمل على تقييمها

          صة و قلة املراجع املتخصهمن أشّد الصعوبات اليت واجهتنا و حنن بصدد إعداد هذا البحث 

باإلضافة إىل قّلة  –اليت ركزت على األحداث اجلاحنني  –و باألخص تلك املتعلقة بالقانون اجلزائري 

  .األحكام القضائية املتعّلقة بذات املوضوع، فهي ضئيلة جداً 

، فإّن حماولة دراسته تتطّلب اخلوض يف اإلشكاليات من خالل ما سبق ، ونظرا ألمهية املوضوع 

  :التالية

إىل أي حّد إستطاعت النصوص القانونية أن تضمن محاية فعلية و إجراءات متميزة هلؤالء األطفال  -

  الضحايا ؟

ما هي التدابري املقررة إلخراج الطفل من اخلطر ؟ و هل إستطاع املشرّع اجلزائري توفري آليات للقيام  -

  ؟ بعالج و مساعدة الطفل الضحية على جتاوز آثار الفعل اإلجرامي

لإلجابة على اإلشكاليات السابقة ، اتبعنا يف دراستنا املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته مع املوضوع 

املختار و هذا من أجل حتليل أهم اجلوانب املوضوعية و القانونية املرتبطة باملوضوع، إىل جانب املنهج 

  .املقارن للمقارنة مع بعض التشريعات خاصة مع التشريع الفرنسي

ّمث قسمنا هذا املوضوع إىل بابني؛ تعرضنا يف األّول إىل احلماية اجلنائية للكيان املادي و املعنوي  و من

   .للطفل، و تناولنا يف الباب الثاين علم ضحية الطفل و آليات محايته
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هامة يف حياة اتمعات، فالطفولة هي رمز احلياة و إستمراريتها ، األمر الذي حتتل الطفولة مكانة 

يتطلب إيالءها االهتمام الكبري و دراسة إحتياجاا من جوانبها املختلفة و ينبغي أن تعمل هيئات 

اتمع و الدولة على صيانتها، فاألطفال من أكثر اجلماعات البشرية تأثرا بانتهاكات حقوق 

  .    )1(ناإلنسا

مثّ  1924و من هنا فلقد بدأ اإلهتمام الدويل بالطفل منذ إعالن جنيف اخلاص حبقوق الطفل لعام 

حينما اعتمدت اجلمعية العامة إتفاقية األمم املتحّدة حلقوق  1989توجهت جهود األمم املتحّدة يف 

  . )2(اليت مبوجبها إنتقلت حقوق الطفل من دائرة اإلختيار إىل دائرة اإللزام

و مل يقتصر اإلهتمام حبماية األطفال على املستوى الدويل ، بل تعداه إىل املستويات اإلقليمية و اليت 

  .)3(أكدت كّلها على ضرورة الطفل مبجموعة من احلقوق األساسية

و رغم ذلك، فإّن الواقع يثبت العكس ، حيث يتعرض ماليني األطفال عرب العامل إىل عّدة إنتهاكات 

و مل . فأصبح الطفل ضحية اإلمهال و العنف و القسوة و اإلستغالل. ائهم و تنمية قدرامتعيق من

تقتصر هذه اإلعتداءات على احمليط اخلارجي فقط، بل أّن تفكك العائلة و وضعها املرتدي و عدم 

  .وحدا  و دميومتها أدى إىل ديد الطفل حىت داخل حميطه األسري

د ذهبت التشريعات الوضعية و من بينها التشريع اجلزائري إىل إقرار محاية و ملواجهة هذه األخطار، لق

  .جنائية خاصة للطفل

أي كّل ما ميس (و سوف نتطرق، من خالل هذا الباب، إىل احلماية اجلنائية للكيان املادي للطفل 

إىل  دون التعّرض ) أي ما ميس عرضه و أخالقه و نفسيته(و الكيان املعنوي له ) جسمه من أذى

  .     فنحن نستبعد هذه اجلرمية عن نطاق دراستنا. كيانه املايل و هو الذي ميس ذمته املالية

2 

  
                                                           

  .12ص  – 1995القاهرة  –دار املستقبل العريب  –حقوق الطفل يف القانون الدويل  –أنظر جنوى علي عتيقة  -1
 –ندرية اإلسك –دار اجلامعة اجلديدة  –محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي  –أنظر منتصر سعيد محودة  -2

  .10ص  –املرجع السابق  –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  65ص  – 2007
  .82 – 81ص  –املرجع السابق  –؛ عروبة جبار اخلزرجي  12 ص –املرجع السابق  –أنظر غالية رياض النبشة  -3
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رعاية الطفل و وقاية سوء معاملته و محايته من ضروب اإلمهال و القسوة و اإلستغالل من أهم  تعترب

و لكون أّن الطفل يُعرف بصغر سّنه و عدم شّدة . لدراسات اليت شغلت اتمع الدويلاحملاور و ا

عوده، فهو يف حاجة دائمة إىل عناية خاصة و محاية قانونية زائدة لتهيئة له كّل الظروف للعيش حياة  

الدول هلذا لقد التزمت كافة . فضعف الطفل البدين و النفسي جيعله عرضة للعديد من اجلرائم. كرمية

و نقصد بالكيان املادي للطفل  . بإقرار محاية واسعة للطفل من كّل ما من شأنه أن يرتب له األذى

كّل ما ميّس جسمه من إعتداءات، و من هنا سوف ندرس كافة اجلرائم اليت تقع على الطفل فتمّس 

سالمته البدنية و أو متس ب) كالرتك و اخلطف و اإلستغالل(أو تعرضه للخطر ) القتل(حبقه يف احلياة 

  ).كالضرب و اجلرح(الصحية 

و من هنا نقسم هذا الفصل إىل مبحثني، نتطرق يف األّول إىل احلماية اجلنائية حلق الطفل يف احلياة  

  .والنماء و نتطرق يف املبحث الثاين إىل محاية الطفل يف سالمته البدنية و الصحية
  

ÞČëþa@szj½a@@Z@ @
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فأطفال اليوم . فئة األطفال أمهية بالغة و حامسة تنعكس أثارها على مستقبل األّمة و صوراتشّكل 

هم شباب الغد، و هم بعد ذلك مسئولون عن نشاطات خمتلفة اجلوانب و عن كافة شؤون احلياة 

وية املعاصرة هذه احلقيقة، فاهتمت لذا لقد أدركت النظم السياسية و اإلجتماعية و الرتب. اإلجتماعية

بالطفل سواء يف دساتريها أو قوانينها، كما إهتمت بذلك املواثيق الدولية، فاتفقت كلها حول حّق 

و باملقابل فإّن . الطفل يف أن ينعم و يرتعرع يف بيئة سليمة و هادئة توفر له الرفاهية و احلياة السعيدة

  .لبا على مستقبله و حياتهاملساس حبياة الطفل و منائه ينعكس س

!   + 
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لقد أصبح الطفل يتعّرض ألشكال متنوعة من سوء املعاملة ، و اليت مل تتوقف على احمليط اخلارجي، 

  .بل إمتدت إىل احمليط األسري أيضا

فمن خالل هذا املبحث حناول التطّرق من جهة إىل الفعل الذي ميّس الطفل يف حياته فُيزهقها ،     

  .  األفعال اليت متّس الطفل يف منائه فتعّرضه للخطر و من جهة أخرى إىل
  

��Wא
	�����א�ول� �K89���א�K`C&�3א
4� �

أعظم مقاصد الشريعة اإلسالمية ، احملافظة على النفس البشرية و اإلعتداء على هذه النفس يعّد من 

كما . ابا رادعامن أكرب الكبائر ، و من أعظم اجلرائم ، هلذا لقد أفردت هلا معظم التشريعات عق

  .عززت هذه احلماية إذا مّست هذه اجلرمية طفال نظرا لضعفه

يف مادا  )1(فاحلق يف احلياة من احلقوق األساسية للطفل، و هذا ما كّرسته إتفاقية حقوق الطفل

تقّر مجيع الدّول أطراف اإلتفاقية بأّن لكّل طفل حقاً : "و اليت تنّص على ما يلي  1السادسة الفقرة 

 .و يتعّني على كّل دولة إختاذ كّل ما يف وسعها حلماية حياة الطفل. "صيالً يف احلياةأ

ال يقتصر نطاق هذه احلماية إىل ما بعد ياة الطفل إذ منحت التشريعات املقارنة أمهية بالغة حلقد لو 

ّلذي ال يدخل و هو ما يّدل على جترمي اإلجهاض و ا .ظة بداية احلملالوالدة فقط و إّمنا ميتد إىل حل

حلظة ميالده إىل غاية بلوغه سن الثامن  ة قتل الطفل على الفرتة املمتدة منيف نطاق حبثنا لقصر جرمي

  .عشر

طته حبماية جنائية خاصة او لقد إختلفت التشريعات فيما خيص حكم قتل الطفل ، فهناك من أح

  .عمد عاديحيث إعتربته ظرف مشّدد يف جرمية القتل، و منها من اعتربته كقتل 

يف حني اتفقت أغلب التشريعات يف جعل قتل الطفل حديث عهد بالوالدة من قبل األّم كظرف 

تتمثل احلالة األوىل يف قتل الطفل حديث عهد بالوالدة، أي . يتضمن قتل الطفل حالتني هلذا ،خمفف

                                                           
  .1989نوفمرب  29املؤرخ يف  25/  44رقم  –اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -1
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ثانية يف القتل العادي احلالة ال، و تتمثل يتم قتله أثناء فرتة الوالدة أو بعدها مباشرًة يف وقت قصري

  .للطفل، و اّلذي يتّم بعد فرتة النفاس
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<ì�÷çÖ]<‚ãÂ<oè‚u<ØËŞÖ]<ØjÎ 

حق اإلنسان يف احلياة، حيث عاقب على جرمية القتل العمد يف صورا  اجلزائريلقد كفل املشرع 

  .لتشديدالبسيطة بالسجن املؤبد، أو باإلعدام يف حالة اقرتاا بظرف من ظروف ا

إال أن املشرع أخذ بعني االعتبار بعض الظروف اليت قد تدفع الشخص الرتكاب جرمية القتل وذلك 

  .حتت تأثري قوى معينة مما يستدعي النظر إىل مسؤوليته بعني التخفيف يف العقاب

املنطق،  ال يقبلهااليت كما هو الشأن يف حالة قتل األم لطفلها احلديث العهد بالوالدة ؛ هذه الظاهرة 

أن عاطفة األمومة تطغى على النساء بصفة عامة فمن الناذر أن تتجرأ أم على قتل وليدها، إال نظرا 

  .أدى ا إىل اإلقدام على قتله قوي إذا قام لديها سبب

أساس تربير ختفيف  و، ) 1(هلذا إرتأى املشرع اجلزائري ختفيف العقوبة على األم اليت تقتل وليدها

إكراه معنوي يدفعها إىل وضع حد حلياة حتت هذه األخرية يتجلى يف كون  م القاتلةالعقاب على األ

توقيع كما أّن ،  )2(مريها طول حيااضيف حمنة كبرية فقتل طفلها يكفي وحده ليأنب فتكون طفلها، 

 . عقوبة قاسية عليها يكون دون فائدة

صور القدمية ملكا ألبويه هلما حق الولد يف العحيث كان  ،إن قتل الطفل الوليد ظاهرة قدمية و

، إذ تطلعنا العديد من )3(خشية الفقر التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف أو حىت قتله

                                                           
و مع ذلك تُعاقب األم سواءاً كانت فاعلة أصلية أو شريكة يف قتل إبنها : "على أّن . ج.ع.من ق 2/  261 لقد نصت املاّدة -1

سنة على أّن ال يُطبق هذا النص على من سامهوا أو اشرتكوا معها يف  20إىل  10حديث العهد بالوالدة ، بالسجن املؤقت من 
  .ارتكاب اجلرمية

؛ حممد  46ص  – 1983 –ديوان املطبوعات اجلامعي  –شرح قانون العقوبات اجلزائري  -اق إبراهيم منصور أنظر إسح -2
– 1990 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  -الطبعة الثانية  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات اجلزائري  -  صبحي جنم

  .69 - 68ص 
دار النهضة  –اض و قتل األطفال حديثي العهد بالوالدة كأهم مظاهر إجرام النساء اإلجه –أنظر هاليل عبد اإلله أمحد  -3

  .34ص  –املرجع السابق  –عز الدين كيحل ؛  281 – 280 ص –ن .س.د –العربية القاهرة 
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األحداث التارخيية إىل قدم الظاهرة، ففي عصر اجلاهلية كان عرب اجلاهلية يقومون بوأد أطفاهلم، 

ل من خالل القرآن الكرمي بقوله عز وجل خاصة اإلناث منهم ويؤكد اهللا سبحانه وتعاىل تلك األفعا

� �n�/�D�Uود�����o�!�#ذ�א�א�A�8 و���n�/�8���fgذ����p�_�(�9�  � )1(.  

يف التقاليد كما يف النصوص القانونية ، فأصبح قتل الطفل الرضيع فعال جنائيا  هذه الظاهرة وتطورت

  .الل األخالق و ضعف الوازع الديينوأعترب كجرمية القتل، بل وزاد إنتشاره يف اتمعات نظرا إلحن

قبل التعّرف على السياسة التشريعية جلرمية قتل الطفل احلديث بالوالدة، يتعّني حتديد مىت يعد الطفل  

  .كذلك
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @ñ…üìÛbi@†èÈÛa@sí†y@ÝÐĐÛbi@…ì–Ô½a@@
اً، و لقد اختلفت التشريعات يعد الطفل حديث العهد بالوالدة ، عقب والدته بفرتة زمنية قصرية جد

من قانون  234املاّدة (يف حتديد هذه الفرتة ، فهناك من حددا بيومني مثل التشريع الدمناركي 

أّما ). من قانون العقوبات 336املاّدة (، و بعضها حددها بثالثة أيّام مثل التشريع اإلسباين )العقوبات

  .)2( )369املاّدة (أيّام القانون العقوبات اإليطايل فقد حّددها خبمسة 

يومًا و هو ما استنتجه القضاء من املّدة احملّددة  15و حّددها التشريع املصري بصورة غري مباشرة بـ 

لقيد الطفل يف سجالت املواليد ، و بلغت هذه الفرتة الزمنية أقصى مّدة هلا يف التشريع اإلجنليزي 

  . )3(ة ما مل يـُتم عامه األّولم حيث اعترب الطفل حديث الوالد1952الصادر عام 

     اجلزائري احلاالت اليت ميكن اعتبار الطفل فيها مولودًا حديثًا ،  و مل حيدد ال القانون الفرنسي وال

و يتفق الفقهاء على أّن قتل الطفل حديث بالوالدة ال ميكن . و تركت هذه املسألة لتقدير القضاة

قصرية و قريبة جدًا من والدته، و أّن صفة املولود احلديث ختتفي  اعتباره كذلك إّال إذا نُِفذ يف مّدة

                                                           
  .9 – 8 اآليتان الكرميتان: التكوير  سورة -1
أعمال تطبيقية  –جرائم ضّد األموال  –ئم ضّد األشخاص جرا –مذكرات يف القانون اجلزائي اخلاص : أنظر بن شيخ حلسني  -2
  . 37ص  – 2002اجلزائر ،  –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  –الطبعة الثالثة  –
  .37ص  –املرجع السابق  -أنظر  حممود أمحد طه  -3
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 61املاّدة وهذه املدة حمددة بـخمس أيام  )1(من يوم تسجيله بسجالت احلالة املدنية أين تشيع والدته

كما يعترب القتل العمدي للطفل أثناء عملية الوالدة قتًال لطفل   .)2(قانون احلالة املدنية اجلزائريمن 

  .)3(ث عهد بالوالدةحدي

فيمكن القول أّن قتل الطفل حديث عهد بالوالدة يكون مىت أُرتكبت اجلرمية حلظة والدته أو عقبها 

فيكون الطفل يف هذه املرحلة فاقدا .  تسمج للناس التعّرف على والدتهمباشرة أو بفرتة قصرية ال

  . )4(محاية قانونية أكثر من غريه حباجة إىل وحلماية اتمع ، فيجهل الناس وجوده و بالتايل فه

بعبارة أدق جيب أن تكون األم قد باشرت قتل طفلها أثناء حالة النفاس أو يف وقت ماتزال فيه و 

نون العقوبات من قا 261 اّدةحتت تأثري النفاس وإال كان القتل قتال عاديا وتعطل معه تطبيق امل

  .حتديد هذه الفرتة للقضاء و بصفة عامة ُترتك. على األم بشكل خمففاجلزائري 
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@ñ…üìÛbi@sí†y@ÝÐĐÛa@ÝnÓ@ò¹Šu@æb×‰c@@
إّن عناصر هذه اجلرمية هي نفسها عناصر جرمية القتل العمدي ، إّال أّا ختتلف يف كون اجلاين هو 

  .الدةاألم سواًء كانت فاعلة أصلية أم شريكة يف قتل إبنها و أّن اين عليه هو طفل حديث بالو 

من قانون العقوبات اجلزائري عقوبة خاصة لألّم و املتمثلة يف السجن املؤقت من  261هلذا رتبت املاّدة 

  .سنة ، و هي عقوبة ال تطبق على من سامهوا أو اشرتكوا معها يف ارتكاب اجلرمية 20إىل  10

  :هلذا سوف نتطّرق إىل عناصر هذه اجلرمية كما يلي 

                                                           
 دار هومة - اجلرائم ضد األموال اجلرائم ضد األشخاص و - الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص -أنظر أحسن بوسقيعة   -1

  . 32 ص ، 2002 ، اجلزء األول اجلزائر، -النشر و التوزيع  للطباعة و
العدد  – 27/02/1970املؤرخة يف . ر.ج –املتضمن قانون احلالة املدنية  19/02/1970املؤرخ يف  20 – 70أنظر األمر رقم  -2

  .284ص  – 21
ص  – 2007 –لبنان  –منشورات حليب احلقوقية  –قانون العقوبات اخلاص  –بد املنعم أنظر حممد زكي أبو عامر، سليمان ع -3

  . 37ص  –املرجع السابق : ؛ بن شيخ حلسني  161
منشورات احلليب  –اجلزء السادس  –ترمجة صالح لني مطر  –موسوعة قانون العقوبات العام و اخلاص  - أنظر رنيه غارو -4

  .256ص  – 2003 –بريوت  –احلقوقية 
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أّما بالنسبة للفعل اإلجيايب . سواء كان الفعل إجيايب أو فعل سليب ال بّد من توفر فعل اإلعتداء املميت

  :)1(عدة طرق من بينهافيه فقد تستعمل 

تعد من الطرق الشائعة لقتل األطفال حديثي الوالدة ، ميكن أن يقتل الطفل : كتم النفس  •

ه، أو بالضغط على األنف والفم باليد بسهولة و ببساطة بوضع الوسادة على فمه وأنف

  .لبضعة دقائق 

يعد اخلنق باليد أكثر إنتشارا ويتم بالضغط على احلنجرة بني األصابع وهذه العملية : اخلنق •

 .ترتك رضوضا عند أطراف األصابع يف اجللد

أيضا من طرق قتل الطفل حديث بالوالدة الضرب على رأسه بعصا أو ضربه : كسور الرأس  •

 .أو باحلائط ، ويف هذه احلالة يتأمل الطفل لفرتة قبل موته  باألرض

 .أو يطعن يف بطنه أو صدره قد يذبح الطفل : اجلرح  •

و اإلمتناع كان حمّل نظر يف التشريع اجلزائري ذلك أنه . يتمثل يف اإلمتناعفأما بالنسبة للفعل السليب  

طفال املؤدي إىل الوفاة مع توفر نية إحداثها ترك األ: خصص هلذه األفعال جرمية خاصة واملتمثلة يف 

  .من قانون العقوبات 318 وهو الفعل املنصوص واملعاقب عليه يف املاّدة

ال يشرتط القانون لتطبيق ": نّص على ما يليالذي  و هذا إىل غاية صدور قرار الس األعلى و

فعال إجيابيا، و إمنا ميكن أن يكون من قانون العقوبات أن يكون السلوك اإلجرامي لألم  259املاّدة  

 .)2("إمتناعا كعدم ربط احلبل السري وعدم اإلعتناء به و اإلمتناع عن إرضاعه

  
                                                           

جرائم اإلجهاض و اإلعتداء على العرض و الشرف و اإلعتبار و احلياء العام و اإلخالل باألداب  –أنظر أمحد أبو الروس  -1
 –اإلسكندرية  –املكتب اجلامعي احلديث  –الكتاب الرابع  –املوسوعة اجلنائية احلديثة  –العامة من الوجهة القانونية و الفنية 

  .64 – 63 ص - املرجع السابق –؛ علي قصري  642 – 641ص  –بدون سنة 
، 95ص  -1983 –العدد الثاين  -نشرة القضاة ،  30722ملف رقم  -18/01/1983قرار صادر يوم  - .ج.الس األعلى غ -2

اإلجتهاد القضائي  -مقتبس عن جياليل بغدادي  30100ملف رقم  -04/01/1983 قرار صادر يوم -.ج.الس األعلى غ؛  96
  .90ص ، 2001 -  اجلزائر – الديوان الوطين لألشغال الرتبوية - الثاين اجلزء - يف املواد اجلزائية
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  : )1(من هنا نذكر أمثلة عن بعض األفعال السلبية و

  .)2(سواءا رضاعة طبيعية أو إصطناعية لغرض إزهاق روحه: اإلمتناع عن إرضاع الطفل  •

 .ي إىل وفاتهتعريض الطفل للربد قد يؤد •

هذا يؤدي إىل إحداث نزيف بعد بضع ساعات من قطع احلبل : عدم ربط احلبل السري •

 .السري و عدم ربطه و بالتايل موت الطفل

و كّل هذه األفعال ، سواًء كانت إجيابية أو سلبية، فهي ترتك أثارا على جثة الطفل، هلذا على 

قة شديدة بإبراز حتقق الوفاة اجلنائية من الطبيب الشرعي إكتشاف مدى وجود عالمات للعنف بد

  .)3(عدمها

إذا توفّر هذا السلوك اإلجرامي جيب أن يؤدي إىل إحداث النتيجة و املتمثلة يف وفاة الطفل، هلذا 

جيب إثبات حياة الطفل أي أنّه ُولد حّياً،فميالد الطفل حديث عهد بالوالدة حيا يعترب عنصر لقيام 

  . )4(ب إليه القضاءهذه اجلرمية و هذا ما ذه

اإلثبات على عاتق النيابة العامة و بكافة الطرق القانونية حيث يكون يف أغلب األحيان عن يقع و 

فتبّني هذه اخلربة مدى نشاط الرئتني أي إذا ، في حالة العثور على جثةف .طريق اخلربة الطبية الشرعية

شرعي عن عالمات التنفس من خالل فيبحث الطبيب ال. كان الطفل قد تنفس بصورة كاملة أم ال

فحص الرئتني ، فالرئة املتنفسة تكون كبرية ، و منتفخة متأل جتويف الصدر و تغطي القلب، كما 

                                                           
  .642ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد أبو الروس  -1
لرياض ا –أكادميية نايف للعلوم العربية للعلوم األمنية  –القتل بالرتك بني الشريعة و القانون  –أنظر ناصر أمحد ناصر الشايع  -2
  .94ص  – 2001 –
 –لبنان  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –الدليل الطيب الشرعي و مسرح اجلرمية  –أنظر حسني علي شحرور  -3

  .و ما بعدها 164ص  – 2006
 ،سابق املرجع المقتبس من جياليل بغدادي ،  46163ملف رقم  21/04/1987قرار صادر يوم  -.ج.غ - الس األعلى -4

  .317ص
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يكون لوا أمحر نتيجة إمتالء الدورة الدموية التنفسية بالدم، إضافة إىل وزا الثقيل مقارنة بالرئة غري 

  .)1(تدّل على حياة الطفل فظاهرة التنفسغرام،  80املتنفسة حبوايل 

و إن كان ضرورياً إثبات احلياة فإنّه ليس من الضروري إثبات القابلية للحياة أي يولد الطفل حياً لكن 

و لو  )2(فهذا ال مينع من قيام اجلرمية ، املهم أن يعيش بعد والدته. ال يستمر يف احلياة إّال ملّدة قصرية

إذا أزهق روح الطفل أثناء تلك الفرتة القصرية اليت كان فيها  دقيقة واحدة أو أقّل، فيعاقب القاتل

  .الطفل حّياً 

و ال تنتفي املسؤولية اجلزائرية أيضاً، إذا ُولد الطفل ناقصاً يف تكوينه اجلسدي أو مشّوه فالقانون حيمي  

  .مهما كان وصفهمولود كّل 

بعد والدته، إذا نُزعت منه احلياة بفعل  هلذا تعترب هذه اجلرمية قائمة من اللحظة اليت يعيش فيها الطفل

إجرامي، أّما إذا ُولد الطفل ميتًا أو مات ّمث ارتكبت اجلرمية ، فنكون بصدد جرمية مستحيلة نظراً 

  .لتالشي احملل
  

��
)55555
.  ëçßÃ¹]<àÒ†Ö]   

أو يف  فإخفاء الطفل حديث الوالدة أو وضعه سرا يف مكان مهجور.ال بّد من توفر نية إزهاق الروح

  .)3(اإلجرامي القصد مكان خفي ، قرائن قوية على قيام

  

                                                           
؛ أمري  195ص  – 2009 –اإلسكندرية  –مكتبة الوفاء القانونية  –الوجيز يف الطب الشرعي  –أنظر آمال عبد الرازق مشايل  -1

من الناحية اجلنائية و املدنية و التأديبية لألطباء و املستشفيات و املهن املعاونة (أحكام املسؤولية عن اجلرائم الطبية  –فرج يوسف 
  .  271ص  – 2008 –اإلسكندرية  –مكتب العريب احلديث  –) هلم

    .252ص  – 6اجلزء  –املرجع السابق  –أنظر رنيه غارو  -2
ص  – 2002 –ديوان الوطين لألشغال الرتبوية  –الطبعة الثانية  –اجلرائم الواقعة على نظام األسرة  –أنظر عبد العزيز سعد  -3

92.  
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أو القيام  ،أّما إذا مل يقم أي دليل على توفر نية القتل و قصد إزهاق الروح، كإمهال العناية بالوليد

عمدية و إّمنا ُتكّيف فإن اجلرمية ال تكون  ، )1(بعمل ما يكون قد أدى إىل الوفاة دون قصد إحداثها

  .)2(جرمية قتل خطأ على أساس 

يتحقق الركن املعنوي بتوفر القصد العام أي العلم واإلرادة ، إال أنّه قد أضافت بعض التشريعات  و

  .)3(املتمثل يف القتل بواسطة األم إتقاءا للعار شرط توفر القصد اخلاص و

فل نتيجة أي والدة ط. و املقصود بإتقاء للعار، إنقاد مسعة األسرة، بعد حصول محل غري شرعي

  ).اإلغتصاب(أو باإلكراه ) الزنا(لوطء غري شرعي خارج الزواج سواءا ّمت ذلك بالرضا 

إىل  3فمثال خفف التشريع السوري العقاب على األم القاتلة إلبنها إتقاءا للعار ليصبح السجن من 

التخفيف إذا   سنوات بدال من األشغال الشاقة املؤبدة ، ومن مث فاألم القاتلة التستفيد من هذا 10

 15و  3و كذا التشريع اللبناين الذي أقّر عقوبة اإلعتقال يرتاوح بني  .)4(كان القتل لغري هذا الغرض

  .  )5( )551املاّدة (سنة على األم اليت قتلت وليدها إتقاء للعار 

كان   ينص قانون العقوبات اجلزائري على وجوب التمييز بني الوليد الشرعي و غري الشرعي، وإن و ال

من غري املؤلوف أن تقدم األم على قتل وليدها الشرعي، إال أن هذا اليعين إنعدام إمكانية إقرتاف 
                                                           

لشرعي التحقق بعد تشريح جثة الطفل إذا كان الفعل عمدي، أم أّن الوفاة طبيعية أو عرضية  و من هنا، فعلى الطبيب ا -1
فيقع على عاتق الطبيب الشرعي نفي وجود الشبهة . كاالنسداد فتحات التنفس بسبب أّن األّم غلبها النعاس و هي ترضع طفلها

       .683ص  – 2014 –جامعة تلمسان  -كلية احلقوق   –اه رسالة الدكتور  –اخلربة القضائية  –أنظر ملريين سهام  –اجلنائية 
   .34ص  –املرجع السابق : أنظر بن شيخ حلسني  -2

Jean LARGUIER , Philippe CONTE , Stéphanie FOURNIER – Droit pénal spécial – 15ème  Edition – 
Dalloz – 2013 – p 12.  

  .288ص  –املرجع السابق  –. ..اإلجهاض  –أنظر هاليل عبد اإلله أمحد  -3
 -  1994 -الكويت - احملامون – احلماية القانونية و ضمانات حقوق الطفل يف التشريع اجلنائي السوري - حممد قداحأنظر  -4

  .233ص  - 4 و 3العدد 
اء على األشخاص    جرائم الرشوة و اإلختالس و اإلخالل بالثقة العامة واإلعتد: قانون العقوبات  –أنظر علي حممد جعفر  -5

؛ علي عبد 143ص  – 2004 -لبنان  –بريوت  –املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع  –الطبعة الثانية  –و األموال 
الطبعة  –جرائم اإلعتداء على املصلحة العامة و على اإلنسان و املال  –القسم اخلاص  –قانون العقوبات  -القادر القهوجي 

 –املرجع السابق  –؛ حممد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم  344ص  – 2002 –بريوت  –شورات احلليب احلقوقية من –الثانية 
  .317ص 
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ومع تطور الطب  و إن أصبح - كما هو حال األم اليت تقتل وليدها املشوه اخللقة. هذه اجلرمية 

وهذا خاصة  ه طبياالبيولوجي إمكانية التعرف على حالة اجلنني وإذا تبني نقصه خلقيا فأمكن إجهاض

  .)1(قتله نظرا ملعاناا من إضطرابات عقليةتقوم بأو  - يف الدول املتطورة 

)5N
55555
.  íÚçÚù]<†’ßÂ<†Êçi   

من قانون  261لقيام جرمية قتل الطفل حديث عهد بالوالدة بالصورة املنصوص عليها يف املادة 

ط املتمثل يف الشخص الذي يفكر قتل العقوبات اجلزائري، أي بتخفيف العقوبة ، جيب توفر الشر 

أو باإلشرتاك مع الغري هو نفسه تلك املرأة أو األم اليت  ،الوليد ويدبرقتله و يقوم بتنفيد ذلك وحده

ستفيذ منه إّال األم اجلانية مومة عذراً قانونيًا خمففًا ال تصفة األتعترب ف. محلته مث قررت أن تتخلص منه

  .)2(ريكو ال تأثري له على عقوبة الش
 

@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@iìÔÈÛa���������@ò@@
 10األم القاتلة من العقوبة املخففة و املتمثلة يف السجن املؤقت من  دفتستفيإليه كما سبق اإلشارة 

أّما من . )3(و ذلك ألنّه يرجع التخفيف إىل عامل شخصي ال يغري من وصف اجلرميةسنة،  20إىل 

يد من العقوبة املخففة و إّمنا يعاقب بعقوبة اإلشرتاك يف القتل شارك معها يف قتل إبنها ، فال يستف

  .العمدي العادي
                                                           

ّمت إدانة إمرأة على قتل ثالثة  2007أوت  22ففي ) infanticide multiple(عرفت فرنسا حاالت ُتسمى بالقتل املتعدد  -1
  .ن ُعثر على اجلثث يف ثالجتهابعد أ 2006و   2003،  2001أطفاهلا يف 

 15و كان ختبأهم يف القبو فُحكم عليها بـ  2007إىل  2000أطفاهلا من  6سنة من العمر  34قتلت أم تبلغ  2007أكتوبر  17يف 

سنوات  8أطفاهلا ّمت احلكم عليها بـ  3سنة بقتل  41قامت إمرأة تبلغ  2009جوان  18و يف قضية أخرى حدثت يف . سنة سجن
 . سجن

Anne TURZ – Que savons – nous de l’infanticide – Les grands dossiers de sciences humaines ; Edition 
Sc. Humaines – 12 / 2011 – N° 25 – p 11 ; Journal d’Informations : le Nouvel Observateur : les 
principaux cas d’infanticides en France, 29/07/2010.    

ص  –املرجع السابق  –مقتبس عن جياليل بغدادي  69053ملف رقم  – 24/07/1990قرار  - .ج.غ –أنظر احملكمة العليا  -2
371.  

اجلرائم الواقعة على  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –أنظر فخري عبد الرزاق احلذيثي ، خالد محيدي الزعيب  -3
  .74ص  – 2009 –األردن  –دار الثقافة للنشر و التوزيع  –األشخاص 
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خر غري األم وأن دور األم كان دور آو أّما إذا كان قاتل الطفل احلديث العهد بالوالدة هو شخص 

    الشريك املسهل أو املساعد لتنفيد اجلرمية ، فإن الفاعل األصلي يعاقب عقوبة القتل العمد العادية

  . )1(من قانون العقوبات اجلزائري 261و أن األم الشريكة ستعاقب عقوبة خمففة و هذا هو معىن املاّدة 

من القانون اجلنائي على إستفادة  397قانون العقوبات املغريب صراحة من خالل الفصل  كما نصّ 

  . )2(ني معها يف القتلاألم لوحدها من هذا العذر املخفف للعقوبة دون إستفادة مشاركيها أو املسامه

أّما القانون الفرنسي القدمي ، فكان يعترب قتل األطفال حديثي العهد بالوالدة جرمية من نوع خاص، 

و بعد الثورة الفرنسية بصدور . تأثرا بتعاليم الكنسية) سواء األم أو غريها(يعاقب مرتكبها باإلعدام 

حبماية النصوص اليت تعاقب على القتل  جعل الطفل حديث العهد بالوالدة مشموال 1791قانون 

اعترب جرمية قتل الطفل حديث بالوالدة  1810عموما، غري أنّه و بصدور قانون العقوبات يف سنة 

  . )3(جرمية خاصة من جديد عقوبتها اإلعدام أيا كان الفاعل

قوبة اإلعدام على نظرا لرتّدد القضاء يف احلكم بع 1901إّال أنّه أُدخل عليه تعديل آخر مبوجب قانون 

مثّ جاء قانون . األم القاتلة ، و لكثرة األحكام بالرباءة فجعل عقوبة األم القاتلة األشغال الشاقة املؤقتة

  .سنوات 10إىل  3الذي خصص هلذه اجلرمية عقوبة اجلنحة و املتمثلة يف احلبس من  1941

من قانون العقوبات  302/2قا للماّدة ، عّدل املشرّع مرّة أخرى أحكام هذه اجلرمية طب1954و يف سنة 

  . )4(سنة على األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة 20إىل  10و اليت أقرت عقوبة احلبس من 

و هذا الرتدد من طرف املشرع الفرنسي يفسر من جهة على أساس أن الطفل احلديث بالوالدة يتميز 

ة أخرى أن األم القاتلة تكون يف حالة بعدم القدرة املطلقة لدفع الضرر عن نفسه ، و من جه

                                                           
   .114ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم الواقعة  –أنظر عبد العزيز سعد  -1
  .24و  23ص  -املرجع السابق  -حممد عزوزيأنظر  -2

3 -  Monique BIDLOWSKI – A propos de l’infanticide néonatale – Champ psy – Edition L’esprit du 
temps – 4/2009 – N° 56 – p 17 – 21. 
4 -  Robert VOUIN - Droit Pénal Spécial – Dalloz -  1988 - N° 155 - p 203 ; R. MERLE, A. VITU – 
Traité de droit criminel - Droit Pénal Spécial par A. VITU – Cujas – 1982 - N° 2093 - p 1698 . 
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إّال أّن هذه اجلرمية مل تعد . )1(اضطراب و إنزعاج نظرا حلالتها البيولوجية، النفسية و اإلجتماعية

و أصبح يفّرق بني جرمية القتل العادي  1994يف موجودة وفقا آلخر تعديل لقانون العقوبات الفرنسي 

     ). 4/1 - 221املاّدة (سنة، فأقّر هلا عقوبة السجن املؤبد  15و جرمية قتل الطفل الذي مل يتجاوز 

  . )2(و بالتايل ال عربة لصفة اجلاين سواًء كانت األّم أو شخص آخر

و ذا التعديل يكون قد استبعد أي تسامح جتاه األم اليت تزعم على قتل طفلها، فُتعامل كأي 

ايد مستمر و علم األم ذا التخفيف يف ظاهرة يف تز ال و حسن ما فعل ، ألّن هذه. شخص آخر

  .العقوبة يهيأ هلا الظروف املالئمة إلرتكاب هذه اجلرمية

 مل تعترب عنصر األمومة شرط لقيام جرمية قتل الطفل احلديث بالوالدة، هناك من التشريعات الّيت 

مىت يكون الغرض  إّمنا إمتّد هذا التخفيف إىل غريها حيث مل ختفف العقاب إّال على األم القاتلة و

كالتشريع اللييب ( من إرتكابه هلذه اجلرمية إنقاد شرفه أو شرف شخص أخر تربطه باألسرة قرابة مباشرة

  .)3( )الذي خفف العقاب على األم و على ذويهامن قانون العقوبات  373املاّدة 

حديث  حكم خاص لقتل الطفلعلى خالف معظم التشريعات ، فإن التشريع املصري مل يقرر  و

لو كان  الوالدة، سواء كان من األم أيا كان غرضها من القتل أو سواء كان من األب أو ذوي األم و

  .)4(اتقاء للعار
@ @@

                                                           
1 -  Choukri KALFAT – La mort en droit pénal spécial Algérien – Université de Tlemcen – 1994 – p 
104. 
2 - Jean – François RENUCCI – Droit Pénal des mineurs - Editions Masson - Paris - 1994 - p 68 ; 
Michèle-Laure RASSAT – Droit pénal spécial – Infraction du droit pénal – 6ème Edition – Dalloz – 
2011– N° 299 – p 352 ; Michel VERON – Droit pénal spécial – 14ème Edition - Sirey – 2012 – N° 37 – 
p 34.   

 3 العدد -  2003 – جملة احلقوق الكويتية  -اجلرائم املاسة حبق الطفل يف احلياة و السالمة البدنية -البحر ممدوح خليلأنظر  -3
  .118ص  -
  .640ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد أبو الروس  308ص   -رجع السابق امل – محدأ اإللههاليل عبد أنظر  -4
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خارج الزواج ، وهي احلالة األكثر  أي أجنبت) 1(من صفات األم اليت تقتل طفلها أن تكون عزباء

   حيث هناك عدة ديانات و على رأسها اإلسالم الذي حيرم العالقات اجلنسية الغري شرعية . إنتشارا


	� ���ِ���لقوله تعاىل . يعرتف بطفل الزنا ال و���� ً����
َ� ��
َ� ��َّ�ِ� 
َ�ِّ��� ������ْ َ! َ"��� )2(.   
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ي قادرة على قتل هذه فالبنت اليت حتمل سفاحا ختاف على نفسها ألن هناك من العائالت اليت ه

   .األم بإسم الشرف

هذه الظاهرة  كما ميكن أن يصدر القتل من طرف النساء املتزوجات لكن املتغيب عنها زوجها و

فالزوجة الغائب عنها زوجها ملدة طويلة ،  )4(%42.5حيث متثل نسبة  ،منتشرة بكثرة يف بالد السنغال

انت نتيجتها محل ، فتكون مرغمة على التخلص منه، قد تلجأ إىل إقامة عالقة غري شرعية ، وإذا ك

خاصة أّن يف مثل هذه الدّول يصعب اللجوء إىل اإلجهاض . حىت ال يفتضح أمرها عند عودة زوجها

  . لقّلة اإلمكانيات و تعقد اإلجراءات

ة كما تتميز هذه النسو . و ناذرا ما يصدر قتل الطفل من األمهات املطلقات أو املتوىف عنها زوجها

   . )1(و تتميز مبعانان بنقص و حرمان عاطفي ،)5(القاتالت ألوالدهن مبستوى علمي رديء 
                                                           

  :أنظر  .ميثلن أمهات عزباء %48.5ّن فإحسب الدراسات متت يف جنوب إفريقيا  -1
Daniel Mbassa Ménick : les contours psychosociaux de l’infanticide en Afrique Noire : le cas du 
Sénégal– Child Abuse and Neglect – 2000 – N° 24 – 12 – p 1557 – 1565. 

  .32اآلية الكرمية  –سورة اإلسراء  -2
  .7،  6،  5 اآليات الكرمية –سورة املؤمنون  -3

4 -  Daniel Mbassa Ménick  – op. cit. - p 1557 – 1565. 
 %3على مستوى إبتدائي و  تمتحصال %12.1و  اتهم غري متمدرسالقاتالت من النساء  %84.9ففي السنيغال مثال فإّن  -5

  :أنظر  .على مستوى ثانوي تمتحصال
Daniel Mbassa Ménick – op. cit. – p 1557 – 1565. 
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  :ميكن ربط ظاهرة قتل الطفل حديث عهد بالوالدة بالعوامل التالية 

   :ضعف الوازع الديني . أ

عد عن منهج اهللا وعن طريقه لعّل السبب الرئيسي هلذه الظاهرة و خاصة يف جمتمعاتنا ، هو الب

  إن إنعدام الوازغ الديين . املستقيم ، وبالتايل ينتشر الفساد يف اتمعات و تعم الفوضى يف النفوس 

 . أو ضعفه جيعل الفرد عدمي اإلحساس بوجود رقيب على تصرفاته ، فيستهني يف إرتكاب املعاصي 

   :العوامل اإلجتماعية  .ب

ليت أقامت عالقة غري شرعية و نتج عنها محل تلجأ إىل قتل طفلها حفاظا على إّن األم خاصة الفتاة ا

، فالضغط النفسي و اإلجتماعي اليت ختضع هلما املرأة احلامل سفاحا     شرف عائلتها أي إتقاءا للعار

و اليت يدفع ا كّل من اتمع و األسرة إىل فعل أي شيء إتقاء للعار، حبيث يبقى السبيل الوحيد 

و هي  ،)2(أمامها هو التخلص من الولد الذي إن بقي سوف يبقى دليال دامغا على سقوطها

 .)3(احلاالت األكثر إنتشاراً يف جمتمعاتنا و يف اجلزائر خاصة

  : العوامل اإلقتصادية . ج

يكون الفقر عامال أساسيا هلذه الظاهرة ، ذلك أن املرأة اليت ليس هلا عمل أو ذات الدخل الرديء، 

كذا النساء . علما أنه غالبا ما ينكر الوالد أبوة هذا الطفل )4(ميكنها أن تغطي إحتياجات املولود ال

                                                                                                                                                                                     
1 -  Philippe RESNICK – Meurtre de nouveaux nés : Une synthèse psychiatrique sur l’infanticide – 
Enfances et psy – Eres – 3 / 2009 – N° 44 – p 42 – 54 ; Monique BIDLOWSKI – op. cit. – p 19.  

 –جامعة بسكرة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –أثر األمومة على قانون العقوبات اجلزائري  –أنظر عبد احلليم بن مشري  -2
  .45ص  –العدد السابع  – 2010ديسمرب  

يف قمامة داخل كيس بالستيكي أسود و يكون قد  العثور على جثة رضيع حديث الوالدة بالعاملة يف سطيف حيث كانمثال  -3
تعّرض إىل عملية اخلنق من قبل اجلانية و قد ّمت  إبالغ مصاحل الدرك الوطين باحلادثة اليت قامت بدورها بفتح حتقيق للقبض على 

  .وهناك العديد ملثل هذه القضايا).03/05/2010 بتاريخ 852العدد  –جريدة النهار (اجلانية 
4- Jean PROULX, Maurice CUSSON, Marc OUIMET – Les violences criminelles – Presses 
Universitaires LAVAL – 1999 – p 112. 
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اليت متارسن الدعارة فهي تقيم عالقات جنسية مقابل مبلغ من النقود كونه السبيل الوحيد للعيش،  

  .كيف هلا أن تعتين بطفل يف هذه الظروف 
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  . )1(يقصد بالقتل العادي للطفل كّل أشكال القتل اليت يتعرض هلا باستثناء حالة قتل األم لوليدها
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @ÝÐĐÛa@ÝnÓ@ò¹Šu@åß@pbÈíŠ’nÛa@ÑÓìß@@
 من القتل لطفلية خاصة للقد اختلفت التشريعات خبصوص هذه اجلرمية، فهناك من أقّرت محاية جنائ

       ملن يرغب يف قتله عكس الشخص البالغ الذي قد متكّنه قدراته اجلسمية نظرا العتباره فريسة سهلة 

و هناك من اعتربته جرمية قتل عادي أي اعتربت أّن صفة اين  .و العقلية من مقاومة اإلعتداء عليه

  .عليه ال تؤثر سواء كان طفالً أو راشداً 

بات شديدة على اجلاين تتمثل يف عقوبة الجتاه األّول، حيث رّتب عقو املغريب باالقانون لقد أخذ 

  . )2(أي سواًء كان من أصول الطفل أو من الغري، اإلعدام مهما كانت صفته

كما أقّر القانون السوري محاية جنائية خاصة للطفل ، فقرر عقوبة األشغال الشاقة املؤبّدة على 

املاّدة (احلالة يُعاقب باإلعدام  اجلاين، و إذا كان القاتل أبًا أو جًدا للطفل اين عليه ففي هذه

534()3( .  

     . )4(و جعل كذلك املشرّع الفرنسي من صفة الطفل ظرف مشّدد للعقاب

أّما بالنسبة لالجتاه الثاين ، أي عدم إقرار محاية جنائية خاصة لقتل الطفل ، فأخذت به بعض 

تل بأحكام خاصة سواء من التشريعات من بينها التشريع املصري الذي مل خيّص الطفل ضحية الق

  . حيث التجرمي أو العقاب، إذ أخضعه للقواعد العامة يف جرمية القتل العمدي
                                                           

  .لقد ّمت التطّرق هلذه اجلرمية بشكل مستقل يف الفرع األّول نظرا ملا حظيت به من أحكام خاصة -1
املتعلق باملصادقة على جمموعة القانون اجلنائي  26/11/1962 الصادر يف 413/59/1ظهري شريف رقم من  410الفصل  -2

  . املغريب
  .233ص  – املرجع السابق –حممد قداح أنظر  -3

4 -  Jean – Christophe CROCQ – Le guide des infractions – 15ème Edition – Dalloz – 2013 – N°20.3  - p 
537.  
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طفل ظرفًا مشدداً التساءل حول موقف املشرّع اجلزائري ضمن هذه اإلجتاهات، فهل اعترب صفة و ن

  للعقاب، نظراً لضعف قدرته اجلسمية ؟ أم إعتربه عنصرا تكوينيا للتجرمي ؟

". بأنّه إزهاق روح إنسان عمداً ": جندها قد عرفت القتل العمدي . ج.ع.ق 254وع إىل املاّدة فبالرج

أو إعتداء على حياة  .)1(بأنه إهدار حق اين عليه يف احلياة بإزهاق روحه عن قصد ه الفقهفرّ كما ع

  .)2(الغري يرتتب عليه وفاته

أصول (و صفة اجلاين ) الطفل(رب صفة اين عليه عتمل يفمن خالل ذلك يتبني لنا أّن املشرع اجلزائري 

   .كظرف مشّدد للعقوبة) الطفل
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @ò¹Š¦a@æb×‰c@@
انون العقوبات ق 254إّن جرمية قتل الطفل ال ختتلف عن جرمية القتل املنصوص عليها يف املاّدة 

  :فهي تقوم على ثالثة أركان و هي اجلزائري 

   [š�Ë¹]<àÒ†Ö  ..و6

يعترب حمّل القتل يف هذه اجلرمية ركناً مفرتضاً، مؤداه أن جرمية القتل ال : ن يتم القتل على إنسان حي أ

   ،)4(هــــــل موتـــــــــاين جيهــــفالقتل ال يقع على إنسان ميت حىت و لو كان اجل. )3(تقع إالّ على إنسان حي

  .)5(ة مطلقة نظراً إلستحالة حمّلهاألنّه يف هذه احلالة نكون أمام جرمية مستحيلة إستحال

         و مل يفّرق املشرّع اجلزائري بني إنسان و آخر ، فيستوي يف ذلك املواطن و األجنيب، و الذكر 

و األنثى، و الطفل و الشاب و الشيخ ، فال عربة هنا بالسن ، و ال باملركز اإلجتماعي و ال بالصحة 

                                                           
 –ديوان املطبوعات اجلامعية  –جرائم األشخاص ، جرائم األموال  –ي شرح قانون العقوبات اجلزائر  –حسني فرجية أنظر  -1

  .29ص  – 2006 –اجلزائر 
  .7ص  – 1978 –دار النهضة العربية  –القاهرة  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –حممود جنيب حسين أنظر  -2

3 -  Michel Laure RASSAT – op. cit.– N° 306 - p 363.   
  .18ص  –املرجع السابق  –؛ علي عبد القادر القهوجي  30ص  –املرجع السابق –فرجية  حسنيأنظر  -4
  :أنظر . إالّ أّن القضاء الفرنسي قد كّيف هذه اإلستحالة على أساس الشروع يف جرمية القتل -5

Crim. 16 janvier 1986, Bull. Crim. N° 25 cit. dans Valérie MALABAT – Droit Pénal Spécial – 5ème 
Edition – Dalloz – 2011 – N° 65 – p 46.  
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كان اين عليه يلفض أنفاسه األخرية على فراش مرض املوت، و ال باملرض ، فيقع القتل حىت و لو  

  .   )1(و حىت و لو كان حمكوم عليه باإلعدام و وقع عليه إعتداء بالقتل قبل تنفيذ احلكم عليه
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يقوم هذا و هو النشاط املادي الذي يقوم به اجلاين و ترتتب عليه وفاة اين عليه كنتيجة مقصودة ، ف

  :الركن على ثالثة عناصر 

و مل . و هو النشاط املادي الذي يقوم به اجلاين لتحقيق إزهاق روح اين عليه: العنصر األول . أ

يشرتط املشرّع اجلزائري أن يتّم هذا الفعل بوسيلة معينة و سواء كان من األفعال اإلجيابية أم السلبية ، 

  .)3(قد حتققت النتيجة املتمثلة يف إزهاق الروح ت، و ما دام)2(تلما دام اإلعتداء قد وقع بقصد الق

  

إزهاق الروح ، و الذي قد يتحقق فوراً إثراً القيام بالنشاط  أيالنتيجة يتمثل يف : العنصر الثاني . ب

املادي فيتحقق املوت مباشرًة ، و قد يتأخر حتققه لفرتة من الوقت و ال عربة ذه املّدة ، ما دامت 

خارج أّما إذا أوقف نشاط اجلاين أو خاب أثره لسبب . )4(قة السببية قائمة بني الفعل و النتيجةعال

  .و مل تتحقق النتيجة فإنه يُعاقب على الشروع يف جرمية القتل عن إرادته
  

                                                           
ص  –املرجع السابق  –؛ حممد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم  15ص  – املرجع السابق –إسحاق إبراهيم منصور أنظر  -1

159 – 160.  
ل السليب ال يُكّيف على أساس جرمية لقد اعترب املشرّع الفرنسي أّن جرمية القتل العمدي ال تتحقق إّال بالفعل اإلجيايب ، ففع -2

، و على هذا األساس فهو يُعاقب كّل من ميتنع عن تقدمي العناية لطفل ) L’omission(قتل و إّمنا على أساس جرمية اإلمتناع 
بالفعل  سنة أو مينع عليه الطعام بقصد القتل، فلو كان القتل باإلمتناع يتساوى يف قصد املشرّع الفرنسي مع القتل 15أقل من 

  :أنظر . اإلجيايب ما كان حباجة للنّص على مثل هذه اجلرمية
Christophe ANDRE – Droit pénal spécial – 2ème Edition – Dalloz – 2013 – N° 65 – p 66 – 67.    

املرجع  –فخري عبد الرزاق احلذيثي ، خالد محيدي الزعيب ؛  15ص  –السابق  املرجع –إسحاق إبراهيم منصور أنظر  -3
  .40 – 39ص  –السابق 

  .43ص  –املرجع السابق  –أنظر علي عبد القادر القهوجي  -4
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عالقة السببية بني الفعل و النتيجة أي جيب  ال بّد من توافر: عالقة السببية : العنصر الثالث . ج

ن الفعل الذي قام به اجلاين كالطعن بالسكني أو الضرب بعصا أو اإلمتناع عن تقدمي أن يكو 

  .)1(هو الذي أدى لوحده إىل إحداث النتيجة املتمثلة يف الوفاة ،...الطعام

و األدلّة و    قاضي املوضوع بتقديرها حسب الوقائع قة السببية هي مسألة موضوعية خيتص و عال

  .)2(نفيها ، فال رقابة للمحكمة العليا عليهامىت فصل يف إثباا أو 

)5N
55555
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، أي  على جرمية القتل هلذا وجب توفر القصد اجلنائي فيها املشرّع اجلزائري عقوبات قاسية لقد رتب

و بغظ النظر عن الدافع علم اجلاين بعناصر القتل و انصراف إرادته إىل حتقيق النتيجة اليت قصدها، 

يتحقق القصد اجلنائي بعلم اجلاين بوجود ف. و السبب الذي دفعه إىل ارتكاب اجلرمية كالفقر مثالأ

  . )3(إنسان حي و إجتاه إراداته إىل إزهاق روحه بإتيان فعل مادي معني

 

من قانون  261أّما بالنسبة للعقوبة املقّررة جلرمية قتل الطفل، فهي اإلعدام و هذا طبقا للماّدة 

يعاقب باإلعدام كّل من ارتكب جرمية القتل أو قتل : "اجلزائري و اليت تنّص على أّن  العقوبات

  ".األصول أو التسميم

أّما املشرّع الفرنسي ، فلقد أقّر عقوبة السجن املؤبد يف حالة ارتكاب جرمية القتل على الطفل البالغ 

 30د يستوجب رفع العقوبة من فاعترب سّن الطفل ظرف مشدّ  4/1 – 221سنة و هذا طبقا للماّدة  15

  .  )4(سنة إىل السجن املؤبد

                                                           
جرائم العدوان على املصلحة العامة  –الكتاب األّول  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –أنظر فتوح عبد اهللا شاذيل  -1
  .557ص  – 2010 –لبنان  –منشورات احلليب احلقيقية  –الطبعة األوىل  –القسم الثاين  –
  .40ص  -املرجع السابق  –حممد صبحي جنم أنظر  -2
  . 564ص  –املرجع السابق  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل  -3

Christophe ANDRE – op. cit. – N° 68 – p 68 – 69.   
4 -  Patrice GATTEGNO – Droit Pénal Spécial – 4ème Edition - Dalloz – 2001- p 27 ; Valérie 
MALABAT, Op. cit., N° 76, p 48.  
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يعيش الطفل عالة على غريه ، و محالً على حاضنه و يرجع ذلك إىل ضعفه و عدم قدرته على التعبري 

احلماية اجلنائية الواجبة للطفل عّما قد يؤديه أو يُقلق راحته، فكان لزامًا على املشرع أن يتدخل ليوفر 

  .الذي يكون يف أمس احلاجة إىل بيئة مالئمة تساعده على النمو السليم

  و مبا أّن الطفل يف غاية من الضعف ، خاصة خالل مراحل حياته األوىل ، فإّن أبسط اإلعتداءات 

اجلزائري و جّرم أو املخاطر من شأا أن تؤدي إىل تعريض حياته للخطر ، لذلك تدّخل املشرّع 

أو اإلجتار باألطفال ) الفرع الثاين(أو اإلختطاف ) الفرع األّول(العديد من األفعال كرتك األطفال 

  ).الفرع الثالث(
  

<Ùæù]<Å†ËÖ]V< <<ØËŞÖ]<Õ†i<íµ†q< <

من بينها القانون اجلزائري، حق و أهم احلقوق اليت تضمنتها الشريعة اإلسالمية و القوانني الوضعية  إنّ 

و أن يسهرا منفردين أو جمتمعني على ، مّدة صغره و حاجته إليهما يلةولد يف أن يتوىل كفالته أبواه طال

  .)1(رعايته و تعليمه و محايته من كل ما يضرّه و يلحق به األذى

فمهمة الوالدين هي مّد احلنان و العطف و كّل العناية الالزمة ألبنائهم، فإذا صدر عن هؤالء أي 

فال بّد أن يكونا حمّل متابعة جزائية و على هذا األساس تضمن قانون العقوبات  ،ريتعّسف أو تقص

فهذه اجلرائم قد تصدر من الوالدين كما قد . اجلزائري أحكام و قواعد جزائية خاصة برتك الطفل

تصدر من أشخاص أجانب، هلذا فقد نظر املشرع اجلزائري يف حتديده للعقوبات إىل صفة اجلاين من 

. ، و إىل النتيجة املرتبة على هذا السلوك اإلجرامي من جهة أخرى) من الوالدين أو من الغري(جهة 

  .فاعترب هذان العنصران مشددان جلرمية ترك الطفل

و جرمية ترك الطفل قد تتحقق إّما برتك الطفل يف مكان خاٍل من الناس أو يف مكان غري خاٍل من 

الطفل من جرائم التخلي أضاف املشرّع عقوبات رادعة يف حق  و لتعزيز محاية ) البند األّول(الناس 

  ).البند الثاين(كّل من حرض األبوين أو أحدمها على التخلي عن طفلهما حديث الوالدة 
                                                           

  .36ص  -املرجع السابق  -... اجلرائم الواقعة  – عبد العزيز سعد أنظر -1
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ظاهرة األطفال املتخلى "مرارة  األكثر حساسية واإلجتماعية اإلختالالت و لعّل من بني املظاهر 

ظاهرة تكاد ُتالزم كّل جمتمع و ختتلف دائرة حجمها باختالف صرامة اجلهاز القيمي فهذه " عنهم

داخل كّل جمتمع و كذا باختالف الظروف اإلقتصادية و االجتماعية و خصوصا منها الطابع 

  . )1(السوسيوثقايف و القانوين

على الطفل حبكم تكوينه العضوي و الذهين، فال ميلك القدرة  و تشكل هذه الظاهرة خطرا بليغاً 

فاملقصود هنا بالرتك هو الذي يتّم بصفة ائية و أبدية و هذا ما جيعله  .على محاية نفسه من اخلطر

أحاط املشرع اجلزائري الطفل حبماية خاصة من و لقد  .)2(خيتلف عن التقصري يف العناية أو يف املراقبة

  .الرتك يف مكان خاٍل و الرتك يف مكان غري خالٍ : و اليت تتضمن صورتني جرمية الرتك 

>[Œ^ßÖ]<àÚ<Ù̂^}<á^ÓÚ<»<Õ�Ö  . .و6 <

 احتمال يصبح بالتايل و نادرا إال وجودهم فيه يتوقع ال و الناس فيه يتواجد ال الذي املكان هو و

  .جدا واردا الطفل هالك

  .قانون العقوبات اجلزائري من 315و  314نصت على هذه اجلرمية املادتني 

أو عرضه للخطر يف مكان خاٍل من الناس أو محل الغري ... كّل من ترك طفًال ":  314/1الماّدة 

  ".سنوات 3على ذلك يعاقب رد هذا الفعل من سنة إىل 

إذا كان مرتكب احلادث من أصول الطفل أو ممن هلم سلطة عليه أو ممن : " 315/1و تنص املاّدة 

احلبس من سنتني إىل مخس سنوات يف احلاالت املنصوص عليها يف ... رعايته فتكون العقوبة  يتولون

  .314الفقرة األوىل من املاّدة 

   :ة ــــــان الجريمـــــــــأرك. أ

  :من خالل هاتني املادتني يتبّني أن هذه اجلرمية تتطلب األركان التالية 
                                                           

 -املغرب  - منشورات مجعية الشعلة -الطبعة األوىل  -األطفال املتخلى عنهم أية رعاية إجتماعية  - عائشة التاج أنظر  -1

  .57ص  – 2002
2- Michèle-Laure RASSAT – op. cit. – N° 398 – p 462. 
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  .صفة اين عليه و بصفة اجلاينيتعّلق هذا العنصر ب :العنصر المفترض  .1

 .حيث إشرتط املشرع اجلزائري أن تقع هذه اجلرمية على طفل و مل حيدد سنه: صفة المجني عليه  ••••

كالتشريع الفرنسي و املغريب التشريعات سنًا حمددًا للطفل اين عليه   ضيف حني لقد اشرتطت بع

من  459لفصل و ا )1(ن العقوبات الفرنسيمن قانو  1-227سنة طبقا للماّدة  15الذي حّدّده بـ 

اشرتط أن يكون سن الطفل دون السابعة من فقد التشريع املصري ؛ أّما )2(التشريع اجلنائي املغريب

  .من قانون العقوبات املصري 285طبقا للماّدة عمره 

تطبيق و على كّل حال، فاملهم أن ترتكب اجلرمية على طفل أو على شخص عاجز، و إّال فال جمال ل

  .   أحكام هذه املواد

مل يشرتط املشرع صفة معينة يف اجلاين ، فيمكن أن تقع هذه اجلرمية من الوالدين : صفة الجاني  ••••

لكن . فاعًال أو شريكاً : أو أحدمها أو أحد أصول الطفل أو من أي شخص آخر و أيًا كان دوره

      ب ، فمىت كان الفاعل من الوالدين العربة يف إهتمام املشرع بصفة اجلاين تكمن يف تشديد العقا

  .أو ممن ميلكون سلطة على الطفل نكون بصدد ظرف مشدد للعقوبة

أّما بالنسبة حملّل اجلرمية ، فيشرتط أن يكون ترك الطفل يف مكان خالياً من الناس، و ُجتدر اإلشارة أنّه 

ون املكان خاليًا يف مجيع أن يك" خال من الناس"ليس املقصود من توظيف املشرّع لعبارة مكان 

األوقات كمنطقة نائية مهجورة مثًال ، و إّمنا املراد أن يكون احملل خاليا من الناس وقت التخلي عن 

  .   )3(الطفل

يتمثل هذا العنصر يف النشاط اإلجرامي املتمثل يف نقل الطفل من مكان آمن : ادي ـــــالعنصر الم .2

كما . س و تركه فيه، فهذا الفعل وحده يكفي لقيام هذه اجلرميةإىل مكان آخر خال متامًا من النا

                                                           
1- Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – Droit des mineurs – 1ère Edition – Dalloz – 2008 – 
N° 1472 – p 895. 

  .33ص  –املرجع السابق  –حممد عزوزي أنظر  -2
  .40ص  – 1998 –القاهرة  -دار النهضة العربية  -الطبعة األوىل  –احلماية اجلنائية للطفولة  –حممد مصباح القاضي أنظر  -3
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نظرا ملا قد خيّلفه هذا الرتك من  تعترب اجلرمية قائمة حىت و لو دام الرتك أو اهلجر مّدة قصرية من الزمن

  .أضرار للطفل

جلرمية ي ال تتطلب توفر النتيجة اإلجرامية فتثبت اأو مبا أن جرمية التخلي عن الطفل جرمية شكلية 

حدوث ضرر فعلي للطفل مع اعتبار حتقق مبجرد اإلنتهاء من عملية النقل و الرتك دون حاجة إىل 

  . )1(الضرر ظرف مشّدد للعقوبة

فكّلما زاد الضرر عن هذا اهلجر كّلما زاد . تشدد العقوبة نظراً جلسامة النتيجة املرتتبة على فعل الرتكف

  . مقدار العقوبة

إّن املشرّع يعاقب على هذا الفعل باستناده على نظرية القصد اإلحتمايل ألّن  :العنصر المعنوي  .3

الشخص الذي يعّرض طفال للخطر و يرتكه يف مكان خال من الناس ال يُقصد بذلك إحداث جرح 

له أو عاهة مستدمية أو يقصد قتله، و لكن يعلم طبيعة فعله اإلجرامي و تتجه إرادته إىل ذلك، 

  .  )2(ية نتيجة ترتتب عن هذا الفعلفبإمكانه توقع أ

أنّه يرتك الطفل يف مكان خاٍل كما جيب أن يتوفر لديه اإلرادة احلرّة جيب أن يكون اجلاين على علم ب

  .الواعية إلرتكاب النشاط اإلجرامي

  :العقــــــوبــة . ب

هالك الطفل  نظراً لكون جرمية ترك الطفل يف مكان خال من الناس يشكل خطر كبري عليه، فيحتمل

لعدم العثور عليه من قبل من ُيسِعفه أو يُنجيه أو يُقدم له أية مساعدة تقيه من اخلطر الذي ميكن أن 

أقّر املشرع اجلزائري يف املاّدة اجلسيم الذي ميكن أن يتعرض إليه،نظرا لكل هذا  يدامهه أو الضرر

سنوات ، مثّ تضمنت ذات املاّدة  3 ، من قانون العقوبات اجلزائري ، عقوبة احلبس من سنة إىل314/1

و التعريض للخطر فأقرت الفقرة الثانية         عقوبات مقررة قانونًا لكل نتيجة من نتائج فعل الرتك 

                                                           
  .327 – 326ص  –املرجع السابق  –أنظر آالء عدنان الوقفي  -1
املوسوعة اجلنائية احلديثة يف شرح القانون اجلنائي املغريب يف ضوء الفقه و أحكام  –أنظر إيهاب عبد املطلب ، مسري صبحي  -2

 –القاهرة  –املركز القومي لإلصدارات القانونية  –الطبعة الثانية  –الد الثالث  –املصرية الس األعلى املغريب و حمكمة النقض 

  .628ص  – 2011
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أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي سنوات إذا ترّتب على الرتك  5عقوبة احلبس من سنتني إىل 

  .يوم 20ملّدة جتاوز 

سنوات إذا حدث للطفل برت أو عجز يف أحد األعضاء أو أصيب  10إىل  5كما تُرفع العقوبة من 

  ).الفقرة الثالثة(بعاهة مستدمية 

الفقرة (سنة  20إىل  10أّما إذا تسبب الرتك أو التعريض للخطر يف املوت فتكون العقوبة السجن من 

  ).الرابعة

ظرف مشدد للعقوبة و ذلك ضمانات احلماية، جعل املشرع اجلزائري من صفة اجلاين و ملزيد من 

نظرا لـّما تنطوي عليه صفة أصول الطفل أو من هم مكلفون برعايته من خطورة على الطفل اين 

 315عليه، بدًال من أن تكون حمل الثقة و إطمئنان هلذا األخري؛ و على هذا األساس تضمنت املاّدة 

املرتوك؛ و إن   )1(رمية من أصول الطفلمن قانون العقوبات اجلزائري عقوبات أشّد إذا كان مرتكب اجل

مكان الرتك مكان خال من الناس فتكون العقوبة احلبس من سنتني إىل مخس سنوات مبجرد كان 

 20الرتك؛ و تكون السجن من مخس إىل عشر سنوات إذا نشأ عن الرتك مرض أو عجز كلي جياوز 

أو عجز يف أحد األعضاء أو ُأصيب سنة إذا حدث للطفل برت  20إىل  10و يكون السجن من  ،يوماً 

  .بعاهة مستدمية ؛ و تكون السجن املؤبد إذا كان الرتك قد أفضى إىل الوفاة دون قصد إحداثها

��
)55555
.  Œ^ßÖ]<àÚ<Ù^}<�Æ<á^ÓÚ<»<ØËŞÖ]<Õ†i<íµ†q< <

عن  من قانون العقوبات اجلزائري و ال ختتلف هذه اجلرمية 317و  316املادتني  اما نصت عليه و هي

و اإلختالف . سابقتها سواءًا من حيث صفة اجلاين أو صفة اين عليه أو الركن املادي أو املعنوي

الوحيد بينهما ينحصر يف حمل اجلرمية إذ خيتلف عن اجلرمية السابقة يف كون أّن ترك الطفل يف هذه 

   .احلالة يكون يف مكان غري خال من الناس

عقوبة فمّما ال شّك فيه أّن ترك الطفل يف مكان خال أكثر خطورة و يؤثر هذا اإلختالف يف حتديد ال

على الطفل من تركه يف مكان معمور ؛ ففي هذه احلالة من احملتمل جداً العثور عليه ومساعدته، كأن 
                                                           

  .األب، األم، األجداد و اجلدات و ال يشمل اإلخوة وال األعمام وال العمات وال أخوال أو اخلاالت: بأصول الطفل يقصد -1
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حافة الطريق الذي يسلكه  على أو تكون األم أو األب قد وضع طفله أمام باب املسجد أو املستشفى

. ج.ع.ق 316تنص املاّدة ، حيث أوقات معلومة، فإن العقوبة تكون أخف قليًال يف  الناس عادًة و

أو عّرضه للخطر يف مكان غري خال من الناس أول محل الغري ... كّل من ترك طفًال : "على أّن 

فيتبّني من خالل هذه املادة أّن  ".على ذلك يعاقب ّرد هذا الفعل باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة

  ).من سنة إىل ثالث سنوات(ة املقررة هلذه اجلرمية أخف من العقوبة اليت أقّرها للجرمية السابقة العقوب

ّمث أضافت نفس املاّدة أنّه تشّدد العقوبة كّلما زادت جسامة النتيجة املرتتبة على الفعل اإلجرامي، 

لخطر مرض أو عجز  فرّتب عقوبة احلبس من ستة أشهر إىل سنتني إذا نشأ على الرتك أو التعريض ل

  ).316/2املاّدة (يوماً  20كلي ملّدة جتاوز 

و إذا حدث للطفل برت أو عجز يف أحد األعضاء أو أصيب بعاهة مستدمية، فتكون العقوبة من 

، و إذا أدى فعل الرتك إىل الوفاة فتكون العقوبة السجن من ) 316/3املاّدة (سنتني إىل مخس سنوات 

بقواعد جزائية خاصة بصفة مرتكب اجلرمية . ج.ع.ق 317اء يف املاّدة مخس إىل عشر سنوات، ّمث ج

فإذا كان من أصول الطفل و كان مكان ترك غري خال من الناس فإن العقوبة املقررة هي احلبس من 

يوم فتكون  20ستة أشهر إىل سنتني و إذا نشأ عن هذا الفعل مرض أو عجز كلي ملّدة أكثر من 

  .سنوات احلبس من سنتني إىل مخس

     عترب اجلرمية قائمة مبجرد ترك الطفل سواء مت هذا الرتك يف مكان خال اع الفرنسي فلقد أّما املشرّ 

هتمامه باآلثار املرتتبة على الرتك اكل   حاطفأ .)1(أو غري خال من الناس ومهما كانت صفة اجلاين

من قانون  2 – 227عقوبة طبقا للماّدة و اليت تشّدد يف ال )2(فهي الوحيدة اليت تغري من جسامة  اجلرمية

 . العقوبات الفرنسي

                                                           
1 - Art 227-1 modifié par l’ordonnance N°2000 – 916 du 19 septembre 2000 : « Le délaissement d’un 
mineur de quinze ans en un lieu quelconque  est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000  Euros 
d’amende … »  
2 - Michel VERON – op. cit. - N° 323, p 238. 
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و طبقا ، إّال أنه يف حالة ما إذا ترك اجلاين الطفل يف مكان آمن و ال ُخيشى فيه على صحته فهنا

فالغرض من هذا احلكم  هو دفع كل من سولت له نفسه . يعفى اجلاين من العقوبة 227/1للمادة 

   .)1(من شأنه أن يوفر له الرعاية و األمن برتك الطفل أن يرتكه يف مكان

و بالرجوع إىل التشريع اجلزائري، فقد أقّر عقوبة السجن من مخس إىل عشر سنوات إذا حدث للطفل 

و تكون السجن من عشر إىل عشرين سنة . برت أو عجز يف أحد األعضاء أو أصيب بعاهة مستدمية

  .إذا أدى ذلك الرتك إىل الوفاة

أنّه إذا أدين األب أو األم بارتكاب جرمية ترك الطفل و عوقب أحدمها بالعقوبة املقررة و جيب التذكري 

السابقة الذكر فإنّه جيوز للمحكمة إضافة إىل ذلك أن  317و  315للجنحة ضمت أحكام املادتني 

حتكم حبرمانه من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر من ممارسة حق أو أكثر من احلقوق 

من قانون العقوبات كما ميكنها أن حتكم بسقوط السلطة األبوية عن املدان  14شار إليها يف املاّدة امل

  .منهما

  كما ُحيرم اجلاين و لو مل يكن من أصول الطفل من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف نفس املاّدة 

  .ج.ع.ق 316و  314 و ذلك يف حالة ما إذا ُقضي عليه بعقوبة اجلنحة فقط طبقاً للماّدتني

و ما ميكن مالحظته أّن املشرع  اجلزائري قد أصاب عندما أقّر ظروف مشّددة تتعلق بصفة اجلاين، 

فتخلي األبوين عن أطفاهلم يتناقض مع روح األبوة و األمومة و مع الواجبات اليت ألقتها الشريعة 

��C : "قال صلى اهللا عليه و سلم  لالرسو  نّ أ رضي اهللا عنه اإلسالمية على عاتق الوالدين؛ فعن أنس

D
0E�� 
C30 F�< ّG� ٌGI
� J�" ،2(أي هل حفظه أم َضّيعه(.  

كما أنّه ُحيمد على جعل النتيجة اإلجرامية املرتتبة عن فعل الرتك أيضاً من الظروف املشدّدة للعقوبة ، 

مثل ما فعل (عدم التمييز و حسن ما فعل عندما مل حيدد سنًا معينًا للطفل ، ذلك أن حتديد السن ب

                                                           
1 - Jean–François RENUCCI – Droit pénal des mineurs – op. cit. - p 56 ; Michèle-Laure RASSAT – 
op. cit. – N° 399 – p 464. 

  .9174رقم  374/5رواه النسائي يف سننه الكربى  -2
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سنة يكون  18يُقصر من احلماية اجلنائية ، فالطفل الذي مل يبلغ السن ) املشرّع املصري و املغريب

  .أيضاً يف حاجة إىل محاية خاصة من رعايٍة و توجيه
  

@†äjÛaïãbrÛa@Z@ @@ñ…üìÛa@sí†y@áèÜÐ�@åÇ@ïÜ‚nÛa@óÜÇ@åí†ÛaìÛa@œíŠ¤@ò¹ŠuZ@@

يعاقب باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة من : "على أّن . ج.ع.ق 320لقد نصت املاّدة 

  ...".دج  100000إىل  20000

فالعقوبة يف هذه اجلرمية ال تسلط على األب أو األم بسبب ختلي أحدمها عن طفله، و إّمنا ُتسلط 
ا إىل على شخص آخر ُيسمى باحملّرض الذي يلعب دور إجيايب و فّعال يف دفع األبوين أو أحدمه

التخلي عن الطفل ملصلحة الغري، فتتّم هذه اجلرمية باستعمال إحدى الطرق اليت أشارت إليها املاّدة 
  .املذكورة أعاله

  

  ‘íµ†¢]<…ç>  ..و6

األوىل يف دفع الوالدين أو أحدمها إىل التخلي عن طفلها احلديث الصورة هناك ثالثة صور، تتمثل 

فهنا يقوم شخص معني باستعمال أية وسيلة من وسائل . املستقبل العهد بالوالدة أو الذي سيولد يف

ضد الوالدين من أجل دفعهم إىل التخلي على املولود اجلديد أو الذي  )1(التحريض املادية أو املعنوية

  . سيولد مستقبالً سواًء كان مبقابل أو بغري مقابل

أي تكون ، إلغراء احلصول على منفعةو احملرض يف هذه احلالة يريد من جراء استعماله للتحايل و ا

  .)2(لديه نية إجرامية و على القاضي أن يستخلصها من ظروف و مالبسات الواقعة

أّما الصورة الثانية فتتجلى يف أّن والدي الطفل أو أحدمها يتعهد لشخص احملرض يف وثيقة مكتوبة 

كون هذه اجلرمية قائمة مبجّرد رمسية أو عرفية على التخلي على طفله الذي سيولد يف املستقبل، فت

حيازة الشخص على الوثيقة اليت حّررها الوالدين أو أحدمها ، فعنصر الكتابة يعترب دليل قاطع على 

                                                           
من قانون العقوبات اجلزائري وسائل التحريض و املتمثلة يف اهلبة ، الوعد ، التهديد ، إساءة استعمال  41لقد ذكرت املادة  -1

  .و التحايل أو التدليس اإلجراميالسلطة أ
  .37ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم الواقعة  –أنظر عبد العزيز سعد  -2
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أّما التعهد الشفوي فال يُعتد به لقيام  ،إثبات اجلرمية و يدّل على عزم الفاعل على الوصول إىل غايته

لنسبة للشخص الذي حيوز هذه الوثيقة أو يستعملها أو شرع هذه اجلرمية ؛ كما تعترب اجلرمية قائمة با

 .يف استعماهلا مع علمه بذلك

و الصورة األقرب هلذه اجلرمية هي ما يعرف باألم البديلة، حيث يتم محل الطفل عن طريق التلقيح 

يتم هذا احلمل . )1(مرأة أخرى أو شخص آخرأن تتنازل عنه األم عند والدته الاإلصطناعي على 

احلمل لصاحل (ريقتني إّما عن طريق تلقيح بويضة الزوجة مبين الزوج و إدخاهلا يف رحم امرأة أخرى بط

أّما الطريقة الثانية فيتم فيها تلقيح امرأة باحليوانات املنوية للزوج فتكون ) Gestion Pour Autruiالغري 

األم البديلـــــــــــــــة (، فهي اليت حتمل و تضع الطفــــــل  هذه اإلمرأة صاحبـــــــــــــــــــــة البويضة و األم البيولوجية

La mère porteuse( )2(   .  

وبالرجوع إىل قانون األسرة اجلزائري ، جند أن . هو ما يتضمن بالضرورة وجود عقد أيا كان شكله و

لتعامل يف جسم جيوز ا ، و ذلك أنه ال)3(املشرع قد منع التلقيح اإلصطناعي عن طريق األم البديلة

ا ليست عالقة ألستبدهلا نظرا اجر و تستأجر، وخاصة األمومة اليت ال جيوز ؤ اإلنسان كأنه سلعة ت

بل معىن األمومة إمنا يكمن يف  ،)4(، فاألم املستعارة ليست جمّرد رحم أو وعاء للجننيبيولوجية فقط

فاألّم اليت . مه من حزن أو فرحةاحلمل أساسا، فاجلنني وهو يف بطن أمه يتأثر بكل ما تشعر به أ

حتمل طفال تعلم بأا سوف تتخلى عنه عند الوالدة تكون حتما خمتلفة عن األم اليت ترحب بقدومه 

فيتوّلد عنها أمومة مشتتة ملا يرتتب عليها من مشاعر عكسية جتاه الطفل الناتج من جراء  و حتتفظ به

وهذا ) الطبيعية(احلمل وتستمر وتزيد قوة أثناء الرضاعة  فعالقة األم بطفلها تبدأ منذ. )5(هذه العملية
                                                           

الة اجلزائرية للعلوم القانونية  –دراسة مقارنة  -األم البديلة بني القانون املقارن و الشريعة اإلسالمية  -مروك نصر الدين أنظر  -1
  ؛  17ص - 4 العدد -1999 -و اإلقتصادية و السياسية 

2- Geneviève DELAISI de PARSEVAL, Chantal COLLARD – La gestation pour autrui – L’homme – 
Edition l’EHESS – 3/2007 – N° 183 – p 29 – 53 ; Catherine DOLTO – Réflexions sur la gestation pour 
autrui – Le débat –Editions Gallimard – 3/2014 – N° 180 – p 147 – 153.  

  .مكرر من قانون األسرة اجلزائري 45املاّدة  -3
  .110ص  – 2003 –دار الكتب القانونية  -القاهرة  -النسب يف اإلسالم و األرحام البديلة  -أنظر نصر اجلندي  -4
  .171ص  – 2013 –اإلسكندرية  -ة دار اجلامعة اجلديد -دراسة املقارنة  -إجيار الرحم  –أنظر هيام امساعيل السحماوي  -5
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حتمل هي األم وليست من متنح البيضة فربط القرآن الكرمي بني احلمل و األمومة فاليت . )1(�-

لغريها لقاء أجر معني، فتعني من باب سد الذرائع و درأ املفسدة منع األم البديلة مهما كان يف هذه 

   .)3(فيها أكرب )2(ألن املفسدة ،الطريقة من مصلحة آتية

ل من األحوال وبالرجوع إىل القانون الفرنسي فقد إعترب أن جسم اإلنسان وأعضائه ال ميكن بأي حا

من القانون املتعلق بإحرتام جسم  1-16نصت عليه املادة ما  و هذاأن يكون حمل تصرف مايل 

من نفس القانون عل بطالن التصرفات اليت متس جبسم  7-16وأقرت املادة  .)4(1994لسنة  اإلنسان

 . )5(اإلنسان

يُتّجر جسم اإلنسان ليس سلعة إّن التشريع الفرنسي نص صراحة على جترمي هذا الفعل باعتبار أن 

و أمام هذا التجرمي، هناك عّدة مواطنني فرنسيني يلجئون إىل اخلارج من أجل إجناب طفل عن . ا

    فاإلشكال الذي يُطرح هو عند العودة إىل فرنسا هل هناك إعرتاف ذا الطفل . طريق األم البديلة

  و بنسبه ؟

ذه الطريقة مبثابة حيلة يلجأ إليها األشخاص ملخالفة القانون فإذا كان اجلواب باإلجياب فهذا جيعل ه

ي أقرت من خالله ذو ال 2013يف جانفي منشور صدرت وزيرة العدل أو أمام هذا األمر ، . الفرنسي

أنّه ال بّد من اإلعرتاف ؤالء األطفال طالبًة من اجلهات القضائية تسليم هؤالء األطفال شهادة 

و هذا ما أقرته احملاكم الفرنسية ؛ إّال أّن املعرتضني . ذا شهادة إثبات هويتهماجلنسية الفرنسية و ك
                                                           

  .14بعض اآلية الكرمية  -سورة لقمان  -1
و جعله ماّدة للمتاجرة، ) الرحم(تتحقق هذه املفسدة من خالل املساس بكرامة باإلنسان و ذلك باالستخدام تلك األعضاء  -2

حقق املفسدة بإختالط األنساب، و كذا من و تسخريها ألغراض ال تليق بالرفعة و السمّو الذي خصهم اهللا لبين البشر، كما تت
ملزيد من التفاصيل أنظر هيام إمساعيل السحماوي . خالل املعاناة النفسية و اإلجتماعية اليت قد تصيب اجلنني بعد أن يصبح كبريا

  .  و ما بعدها 192ص  –املرجع السابق  –
  .113ص  - 2005 - دار اهلالل للخدمات اإلعالمية - دالوجيز يف شرح قانون األسرة اجلدي -عبد القادر بن داود أنظر  -3

4- Article 16-1 relative au respect du corps humain : « le corps humain, ses éléments et ses produits ne 
peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial »  
5- Article 16-7 de la loi sus - cité: « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour  
autrui est nulle ».   
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     إعتربوا هذا اإلعرتاف مبثابة رفع جترمي اللجوء إىل األّم البديلة ، لكن وزيرة العدل نفت هذا الرأي 

و مصلحته و رّدت عليهم أنّه يف هذه احلاالت اإلستثنائية ال بّد من تفويت مصلحة الطفل أّوال ً 

   .)1(تتحقق باإلعرتاف به

كالواليات املتحّدة األمريكية،  ) األم البديلة(يف حني لقد أباحت بعض التشريعات هذه العملية 

و جيب اإلشارة أّن السبب الرئيسي للجوء إىل هذا احلمل هو عقم . )2(كندا، إجنلرتا و روسيا

يكا و روسيا إىل اللجوء إىل األم البديلة الزوجني، لكن هذا مل مينع بعض النساء الغنيات يف أمر 

 . )3(للحفاظ على أجسامهن و تفادي متاعب احلمل و الوالدة

  :فتستلزم قيام العنصرين التاليني  الصورة الثالثة أّما 

و املتمثل يف الوساطة اليت يقوم ا شخص بني األبوين أو أحدمها و بني شخص  :العنصر املادي 

     و يقوم باملساعي التمهيدية أو التنفيذية بقصد جعل األطراف يتفقون  ثالث فيوصلهما ببعضهما

و ذلك من ، أو الذي سيولد مستقبالً  ،و يتوعدون على أن يتخلى الوالدين على طفلهما الذي ُولد

  .)4(أجل حتقيق فائدة للوسيط أو للغري

شرع اجلزائري يعاقب على جمّرد ألن امل ،و يعترب هذا العنصر قائمًا و لو مل تتحقق النتيجة املرجوة

  .الوساطة

و يتمثل يف نية احلصول على فائدة، أي أّن الشخص الذي يقوم بالوساطة يهدف  :العنصر املعنوي 

  .إىل التّوصل إىل فائدة أو الشروع يف ذلك ، بغض النظر عن نوع الفائدة أو مقدارها
                                                           
1- La circulaire TAUBIRA du 25 janvier 2013 à propos des enfants nés suite à une gestation pour autrui 
(GPA) : « C’est pour le bien et dans l’intérêt de l’enfant, il faut non pas accepter mais accueillir les enfants 
nés via une GPA même si cette méthode n’est pas reconnue en France », Cf  Isabelle  CORPART –
Entrée en vigueur de la circulaire TAUBIRA relative à la délivrance des certificats de nationalité des 
française – Revue Générale de Droit – Université de La Sarre - 2013 – N° 5060 – p 93 - 102.  
2- Laurence BRUNET – La globalisation internationale de la gestation pour autrui – Travail, genre et 
sociétés – Edition La découverte – 2/2012 – N° 28 – p 199 – 205.  
3- Catherine DOLTO – op. cit. – p 147 – 153, Geneviève DELAISI de PARSEVAL, Chantal 
COLLARD – op. cit. p 29 – 53. 

املرجع  –؛ إيهاب عبد املطلب ، مسري صبحي  39 – 38ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم الواقعة  –أنظر عبد العزيز سعد  -4
  .639 – 638ص  –السابق 



52 

 
o 

��
)55555
.  eçÏÃÖ]{{{{í<<<<  

لثالثة تكون كافية لوحدها يف تشكيل جرمية مستقلة و متمّيزة عن ق أية صورة من الصور اإن حتقّ 

 و املتمثلة يف. ج.ع.ق 320املشرّع عقوبة واحدة نّص عليها يف املاّدة هلا غريها، و لذلك خصص 

  .دج 100000إىل  20000احلبس من شهرين إىل ستة أشهر و بغرامة من 

 طريق عن سواء حرض من كل  22712-مادته  يف يعاقب الفرنسي قانون أن جند ،اال هذا يف و

 حديث الطفل عن التخلي عن احدمها األبوين أو السلطة استعمال بإساءة أو التهديد أو اإلغراء

 الربح بغرض يتوسط من كل تعاقب أورو، كما  7500قدرها بغرامة و أشهر 06 باحلبس بالوالدة العهد

 قدرها غرامة و سنة ملدة باحلبس بالوالدة دالعه حديث تبين الطفل يف يرغب من و األبوين بني

 .)1(أورو  15000

 وقوع هذه اجلرمية لقيام القانون يشرتط مل إذ ، ذاته يف التحريض فعل على هنا احملرض يعاقب و

       الفئة هذه قانونية على محاية إقرار هو، األفعال هذه جترمي من اهلدف أو العلة و. )2(إجرامية نتيجة

  .)3(البشر بني تداوهلا يتم بضاعة تكون أن نم وقايتها و

الصادر يف  الفرنسي و ما يالحظ أن هذه اجلرمية و لو أنّه ّمت النص عليها يف ظل قانون العقوبات

  .إالّ أّا يف تلك الفرتة كانت تعترب غريبة نوعاً ما و ناذرة خاصة يف بالدنا 1994

 هلذا لقد عنيت خمتلف. األخرية و يف كّل دول العامل لكن هذه اجلرمية عرفت امتدادا هلا يف السنوات

و أصبح يطلق عليها مصطلح االجتار باألطفال، و اليت سوف  ،الدول إىل مواجهة هذه اجلرمية

  .ندرسها الحقا

  

  
 

                                                           
1- Patrice GATTEGNO – op. cit. - p 187,188 ; Michel VERON – op. cit. N°341 – p 248.  
2- Jean LARGUIER , Philippe CONTE , Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 300 ; Christophe 
ANDRE – op. cit. – N° 223 – p 181.  
3- Jean François RENUCCI – Droit pénal des mineurs – op. cit. - p 49. 
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 فمن خيطف طفًال و يبعده عن و هي جرمية تدخل أيضا ضمن جرائم تعريض حياة الطفل للخطر،

   .أهله يعرضه حتماً للخطر

أّما اخلطف يف مفهوم . و اخلطف لغًة هو إنتزاع الشيء من يد مالكه أو حائزه بالقوة أو بالتدليس

القانون هو أخذ الطفل من يّد دويه بإبعاده عن حمّله األصلي و عن أهله الذيــن يتولــــــــــــــــون فيه رعايتـــــه 

  .)2(، أو هو أخذ الطفل من املكان الذي وضع فيه أو التغرير به)1(و العناية به

اإلختطاف إستالء على الشخص دون رضاه ، فهو بذلك يعّد من أخطر اإلعتداءات اليت و ملا كان 

ميكن أن يتعرض هلا اإلنسان ملا فيه من مساس باحلرية الشخصية و مبا قد يرتبه من أخطار، قد تصل 

قتل املخطوف، خاصة إذا كان املخطوف قاصرًا نظرا لضعف قدرته اجلسمية و العقلية  إىل حدّ 

  .هذه اجلرميةفتجعله يقع بسهولة ضحية 

و ما يالحظ أّن املشرّع اجلزائري قد مّيز بني إختطاف الطفل حديث الوالدة و الطفل الغري حديث 

كوييت الذي قسم خطف األطفال إىل ، كما فعلت بعض التشريعات املقارنة كاملشرع ال)3(بالوالدة

  .  )4(نوعني متغايرين

هذا األخري فقد تناول بدورمها نفس التفرقة ،  االذي انتهج ع الفرنسيو املشرّ  )5(ع املصرياملشرّ  كذاو  

  .)1(8–227 و جّرم خطف الطفل يف املاّدة ،13–227 جترمي خطف طفل حديث عهد بالوالدة يف املاّدة

                                                           
 –مصر  –دار الكتب القانونية  –شرح جرائم اخلطف و جرائم القبض على الناس بدون وجه حق  –عادل عبد العليم  أنظر -1

  .13ص  – 2006
املؤسسة اجلامعية  –الطبعة األوىل  –ترمجة منصور القاضي  –.) ش.أ(معجم املصطلحات القانونية  –أنظر جريار كورنو  -2

  .84ص  – 1998 –وت بري  –للدراسات و النشر و التوزيع 
  .ج.ع.من ق 326 – 321أنظر املادتني  -3
من قانون العقوبات و خّصص  183تناول املشرع الكوييت جترمي خطف األوالد حديثي العهد بالوالدة عن طريق نص املاّدة  -4

  .  178جلرمية إختطاف الطفل الغري حديث الوالدة املاّدة 
يعاقب باحلبس ملّدة ... كّل من خطف طفل حديث بالوالدة : "وبات املصري على أّن من قانون العق 283لقد نصت املاّدة  -5

دار النشر باملركز العريب للدراسات  –رعاية األحداث يف القوانني و التشريعات العربية  –أنظر رضا املزغين " ...ال تزيد على سنة 
  .146ص  – 1990 –الرياض  –األمنية و التدريب 
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غريب الذي مل ميّيز بني اختطاف الطفل حديث بالوالدة و الغري حديث بالوالدة على عكس املشرع امل

   .  ) 2(لكّنه اعترب سن املخطوف ظرف مشّدد للعقوبة

عتربه من او بالرجوع للتشريع اجلزائري ، و فيما خيص خطف الطفل حديث عهد بالوالدة ، فلقد 

هلذا إرتأينا أن ندرجه ضمن . )3(الطفل األفعال اليت دف إىل احليلولة دون التحقق من شخصية

  .عوض إدراجه ضمن جرائم اخلطف و سوف نتطرق له الحقا، اجلرائم املاسة بالنسب 

     .و تقوم هذه اجلرمية على صورتني و مها خطف الطفل أو إبعاده ، و إخفاء طفل بعد خطفه
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Zê…bÈig@ëc@ÝÐĐÛa@ÑĐ�@@
جيب التذكري أنّه يف جرمية اخلطف مل ميّيز املشرّع . سنة 18 مل يبلغمن  يُقصد بالطفل القاصر كلّ 

كما هو الشأن   ،اجلزائري بني احلالة اليت يقع فيها اخلطف على أنثى و تلك اليت يكون ضحيتها ذكر

و حسن ما فعل هذا األخري ألّن خطف األنثى يرتتب عنه بعض اآلثار . )4(بالنسبة لتشريع املصري

  : )5(م عن خطف الذكر و ذلك لعّدة اعتبارات منهااليت قد ال تنج

أّن الفتاة أقّل قدرة على مقاومة اخلاطف إذا ما ُقورنت مع الفىت الذي قد متكّنه قوتّه البدنية على  -

  .مقاومة اخلاطف و االنفالت من قبضته

                                                                                                                                                                                     
1- Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 301 ; Michèle-Laure 
RASSAT – op. cit. – N° 705 – p 771 . 

سنة فتكون العقوبة السجن  12العقوبة نظرا لسن املخطوف فإذا كان سنه أقّل من  472لقد شّدد املشرع املغريب وفقا للفصل  -2
 500إىل  200سنوات و بغرامة من  5سنة فتكون العقوبة احلبس من سنة إىل  18ه ال يتجاوز سنة أّما إذا كان سن 20إىل  10من 

  .29 – 28ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد عزوزي  .درهم
اجلنايات و اجلنح اليت من شأا احليلولة  –القسم الثالث  –اجلنايات و اجلنح ضد األسرة و اآلداب العامة : الفصل الثاين  -3

 .من قانون العقوبات اجلزائري 144ص  –لتحقق من شخصية الطفل دون ا
سنة   16كّل من خطف من غري حتايل و ال إكراه طفًال مل يبلغ سّنه : "من قانون العقوبات املصري تنّص على أّن  289املاّدة  -4

ملخطوف أنثى فتكون العقوبة األشغال كاملة بنفسه أو بواسطة غريه ، يُعاقب بالسجن من ثالثة إىل سبعة سنني ، أّما إذا كان ا
  ".سنوات 10إىل  3الشاقة املؤقتة أو السجن من 

املكتب  –دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية  –جرائم اإلختطاف  –أنظر عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري  -5
  .و ما بعدها 98ص  – 2006 –اإلسكندرية  –اجلامعي احلديث 
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معاتنا أنّه يُتخوف من شرف األنثى أكثر من شرف الذكر، ذلك كما هو معلوم فالفتاة يف جمت -

       العربية و اإلسالمية حتاط حبماية كبرية خوفًا على عذريتها و شرفها و مسعتها فإذا ما اُختِطفت 

و اغتصبت فهذا يؤثر كثريًا على مسعتها و مستقبلها ؛ األمر الذي قد تنجم عنه آثار وخيمة على 

  .ا متتّد إىل أسرانفسيتها و اليت قد تالحقها مدى احلياة كما أّن هذه اآلثار غالباً م

نظرا خلطورة جرائم اإلختطاف على القاصرين، و نظرا لكثرة انتشارها يف جمتمعنا، فهي يف تزايد 

 221:  2011سجلت مصاحل األمن خالل سنة  حيثمستمر خاصة خالل السنوات األخرية، 

: 2012 بنت ، و حسب نفس املصدر بلغت حاالت اإلختطاف يف سنة 169إختطاف من بينها 

سجلت مصاحل  2013و يف األشهر الثالث األوىل من سنة . منها مست البنات 170حالة ،  204

خاصة  د يف التجرمي و العقابعامل معها املشرّع بنوع من التشديفقد ت .)1(حالة إختطاف 30األمن 

يتمثل يف خطف  حيث أضاف هذا التعديل جترمي جديد، 2014بعد صدور تعديل قانون العقوبات يف 

فلقد كان املشرع اجلزائري، قبل هذا التعديل، يقّر . الطفل عن طريق العنف أو التهديد أو اإلستدراج

من  326/1محاية جنائية خاصة للطفل بالنسبة للخطف بدون عنف أو ديد فقط طبقا للماّدة 

 )2(مكرر 293و إذا ارتكب خطف الطفل بالعنف، فهنا نطبق نّص املاّدة . بات اجلزائريقانون العقو 

         من كان ضحية لالختطاف سواًء كان قاصرًا أو راشدًا حلكم عام  ضع املشرّع كلّ كان خيأي  

  .و مشرتك

و بالتايل أصبح املشرّع يفّرق بني خطف الطفل بالعنف و بني خطف الطفل بدون عنف؛ و هذا ما 

    .    )1(و كذا املشرّع الفرنسي )3(ذهب إليه املشرّع املصري

                                                           
1- El Watan –N° 6823 du 23/03/2013. 

كّل من خيطف أو حياول القيام خبطف شخص مهما بلغت سنه ، مرتكبا يف ذلك عنفًا أو ديدًا أو غشًا يُعاقب بالسجن  -2
  .دج 2000000إىل  1000000 سنة و بغرامة 20إىل  10املؤقت من 

قرار  –. ج.غ –أنظر احملكمة العليا  -جه اخلصوص مكرر لقيامها توفر عنصر العنف أو التهديد على و  293تشرتط املاّدة 
  .198ص  - 3العدد  -  1992الة القضائية  – 45114 رقمملف  - 08/12/1987 الصادر يف

من ذات القانون اليت تنص  289من قانون العقوبات املصري اليت تنّص على خطف القاصر بالقّوة و املاّدة  288أنظر املاّدة  -3
  .بدون قّوةعلى خطف القاصر 
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يتم عاّدة إختطاف القاصر بدون عنف أو ديد خاصة إذا كان صغري السّن ، فيمكنه أن يقع يف 

هلذا لقد أقّر املشرّع اجلزائري للطفل القاصر محاية . شبكة املختطف دون أن يتطلب ذلك عناًء كبرياً 

ج، و اليت تنص على أّن .ع.ق 326/1عنف طبقًا للماّدة جنائية خاصة فيما يتعّلق باإلختطاف بغري 

سنة ، و ذلك بغري عنف أو ديد أو حتايل أو شرع يف  18كّل من خطف أو أبعد قاصر مل يكمل "

  ".دج 100000إىل  20000ذلك فيعاقب باحلبس ملّدة من سنة إىل مخس سنوات و بغرامة من 
  

  :أركان الجريمــــــــــة . أ

  :رمية على ثالثة أركان تقوم هذه اجل

   :الركن المفترض . 1

سنة من  18يتمثل يف سن الضحية ؛ لقد إشرتط املشرّع اجلزائري أن يكون اين عليه مل يكمل 

، على خالف بعض التشريعات األخرى كالتشريع )3(و هذا ما ذهب إليه أيضًا املشرع املغريب) 2(عمره

و كذا . )4(من قانون العقوبات 289طبقا للماّدة  سنة 16ن املصري الذي حدد سن اين عليه بأقل م

                                                                                                                                                                                     
 ..)ف.ع.ق 8 - 227املادة (سنوات إذا ّمت اخلطف بدون قّوة أو حتايل  5 املشرّع الفرنسي عقوبة احلبس من سنتني إىللقد أقّر  -1

أّما إذا ّمت خطف الطفل بالعنف، فلم تعد يشكل هذا الفعل جرمية مستقّلة لذاا و إّمنا إعترب صغر السن ظرف مشّدد يعاقب 
سنة ، هذا طبقا  20سنة سجن إذا كان معاقب عليها بـ  30 سنة سجن و بـ 30ملؤبد إذا كانت العقوبة حمّددة بـ عليه بالسجن ا

  :أنظر  .5 – 224للماّدة 
Christophe ANDRE – op. cit. – N° 143 – p 131. 

اجلامعية  املطبوعات ديوان -الطبعة السادسة  –اخلاص  القسم -اجلزائري  العقوبات قانون شرح - جنم صبحي حممدأنظر  -2
  .70ص - 2005 -اجلزائر 

 إىل 10من قانون اجلنائي املغريب إّال أّن هذا األخري حّدد سن آخر و الذي اعتربه ظرف مشّدد يعاقب عليه من  472املاّدة  -3
  .سنة 12سنة يف حالة خطف قاصر مل يتجاوز  20

  .31ص  –املرجع السابق  –أنظر عادل عبد العليم  -4
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إعترب صغر السن كظرف مشدد إذا كان الطفل مل يتجاوز أين  8 - 227التشريع الفرنسي طبقا للماّدة 

    .)1(سنة 15

ألّن القانون  ،ال يُعتد جبهل اجلاين لسن اين عليه و و العربة بسن اين عليه وقت إرتكاب اجلرمية ،

إذا كان اجلهل بسن اين عليه راجع إىل  إالّ  يفرتض العلم ذا السن إفرتاض غري قابل للعكس،

و يرجع األمر يف هذه احلالة . )2(أسباب شادة ،كأن يثبت أنه خدع يف سن اين عليه بسبب معقول

  .إىل السلطة التقديرية لقاضي املوضوع

   :الركن المادي  .2

ن املكان الذي يوجد فيه و نقله إىل مكان آخر، سواًء كان اإلبعاد عن يتمثل يف إبعاد القاصر ع

  .)4(أو حىت املكان الذي يعتاد الطفل اجللوس فيه،  )3(الوسط الذي يعيش فيه

فإنّه مل . ج.ع.ق 326و مل حيدد املشرع اجلزائري الوسيلة املستعملة يف اإلختطاف فطبقا للمادة 

تصّرف صادر عن هذا  فأيّ  ،ذلك أنّه ال يُعتد برضا الطفل. عنوييشرتط ال اإلكراه املادي و ال امل

األخري يُعترب غري إرادي و لو مل يلجأ اجلاين إىل أسلوب اإلكراه، بل حىت و لو كان القاصر موافقاً 

  . فهنا اجلاين يبدي خطورة إجرامية ألنّه يستغل ضعف الطفل إليقاعه يف قبضته .)5(على اتباع خاطفه

فهذا المينع من وجوب ,املشرع اجلزائري عن املدة اليت جيب أن يستغرقها اخلطف و رغم سكوت

كما أقّر أّن اجلرمية غري قائمة يف   .)6(دوامه مدة من الزمن وفقا ملا قضى به اإلجتهاد القضائي الفرنسي

                                                           
1 - Jean PRADEL, Michel DANTI – JUAN – Droit pénal spécial – 5ème Edition – Editons CUJAS – 
Paris, 2010 – p 387 ; Jean François RENUCCI - op cit. – p 44. 
2 - Michel VERON – op. cit. – N° 337 – p 246 – 247 ; Michele Laure RASSAT – op. cit. N° 710, p 
777 . 

الوجيز يف  –مقتبس عن أحسن بوسقيعة  – .م.غ – 446ملف رقم  15/05/1990. م.ج.أنظر قرار احملكمة العليا ، غ -3
  .185ص  -املرجع السابق  -... القانون اجلنائي اخلاص 

الطبعة األوىل  –اجلرائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوبات اإلمارايت وفقا آلخر التعديالت  –أنظر ممدوح خليل البحر  -4
  .186ص  – 2009 –األردن  –إثراء للنشر و التوزيع  –
  . 45ص  – 1العدد  - 1971 –نشرة القضاة  – 05/01/1971قرار جنائي صادر يف  -5

6 - Crim. 24 juillet 1957, S. 1958 – 1 ; Crim. 12 octobre 1977, Bull N° 302 cité dans Michel VERON – 
– op. cit. – N° 184 – p 143.  
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الة و جيب التذكري أنّه ما دامت ح .)1(قام اجلاين بنزهة مع املخطوفة دامت ساعتنيإذا يف حالة ما 

إخفاء املخطوف أو إبعاده عن من له احلق يف رعايته، تبقى جرمية اخلطف قائمة و مستمرة إستمرارا 

ثابتا، أي أّن الركن املادي يتمثل يف حالة جنائية مستمرة تنتهي بتخلي اخلاطف عن املخطوف،      

 . )2(أو اكتشاف أمره من قبل السلطات املختصة

طف، فقد ّمت التصريح من طرف مدير معهد علم اإلجرام للدرك الوطين و أمام كثرة إنتشار جرمية اخل

ألّن الساعات األوىل اليت تلحقه  ،على إلتزام أسرة املختطف تبليغ مصاحل األمن مباشرًة فور اخلطف

الة ضعف و توتر جيعله خالل هذه الفرتة يكون اجلاين يف حف. تلعب دور هام يف فرصة العثور عليه

لقد أكّد مدير هذا املعهد أنّه غالبا ما يتم العثور على الطفل يف الساعات و . طاءيرتكب بعض األخ

و للتصدي هلذه اجلرمية اخلطرية وجه بعض التوصيات و اإلقرتاحات من بينها  ،األوىل اليت تلي اخلطف

وضع نظام التبليغ السريع عن طريق كّل وسائل اإلعالم من أجل نشر صورة الطفل املخطوف يف 

ع األماكن العمومية و وسائل النقل و كذا نشر صور اجلاين، و توسيع و تعميق األحباث من مجي

 .  )3(طرف مجيع املصاحل و السماع أيضا للشهود

   :الركن المعنوي  .3

        نية إجرامية لدى اجلاين تتمثل يف خطف الطفل الذي ّمت نزعه من بيئته قسرًا ، ال بّد من تّوفر 

  . )4(ن هلم احلق يف احملافظة عليه ، فيتعمد اجلاين قطع صلة الطفل بأهله قطعاً جدياً و إخفاءه عن م

غري أنّه تنتفي اجلرمية إذا ثبت أّن القاصرة تعمدت اهلروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون 

  . )5(تدخل املتهم أو تأثري منه

                                                           
1 - Crim. 24 décembre 1968, Bull. crim. N° 353, Revue des Sciences Criminelles - Dalloz - 1969 - p 
407.  

  .166ص  –املرجع السابق  –أنظر فخري عبد الرزاق احلذيثي ، خالد محيدي الزعيب  -2
3 - El Watan N° 6816 du 14/03/2013. 
4 - A. VITU – Op cit. N° 301 – p 314. 

  266 ، ص 7 الد –املرجع السابق  -رنيه غارو أنظر 
       – 2العدد  – 1991الة القضائية  – 49521ملف رقم  – 05/01/1988صادر يف قرار  -. ج.غاحملكمة العليا ،  -5

  .214ص 
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كإنقاد الطفل من البيئة الفاسدة اليت و ال عربة بالباعث على اخلطف و لو كان هذا الباعث نبيًال  

يعيش فيها أو من املعاملة السيئة اليت يعانيها حبيث قضت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا صادر 

يتحقق القصد اجلنائي يف جرمية خطف األطفال بتعمد اجلاين إنتزاع : "أنّه على  31/01/1977 بتاريخ

ه ، و قطع صلته م بإبعاد عن املكان الذي ُخطف املخطوف من أيدي دويه الذين هلم حق رعايت

  .)2(و هذا ما ذهب إليه أيضا القضاء الفرنسي. )1(منه ، مهما كان غرض اجلاين من ذلك

  :زاء ـــــــــــــالج. ب

سنة باحلبس من  18يُعاقب على فعل خطف أو إبعاد قاصر دون من ق ع ج  326/1طبقًا للماّدة 

  .دج 100000إىل  20000ة سنوات و بغرام 5سنة إىل 

إّال أّن املشرّع اجلزائري أضاف يف الفقرة الثانية من نفس املاّدة إعفاء اخلاطف من العقوبة مىت تزّوج 

فالنيابة العامة ، يف هذه احلالة ، ال ميكنها أن تتخذ إجراءات املتابعة إّال بناًء . )3(هذا األخري خمطوفته

انوناً يف إبطال الزواج، و ال جيوز احلكم على اجلاين إالّ بعد على شكوى من الشخص الذي له احلق ق

و بالتايل نكون . فيعترب الزواج من املخطوفة قيد على تطبيق العقوبة على اخلاطف. القضاء بإبطاله

  :أمام فرضيتني 

أن ال يعرتض ويل املخطوفة على الزواج ، فال يطلب إبطاله ، و بالتايل يبقى : الفرضية األوىل  -

 .قائماً و يعفى اخلاطف من العقوبة

لقد أقّرت احملكمة العليا يف قرار هلا، أّن القرار الصادر من جملس قضاء سطيف و الذي قضى بتأييد 

دج غرامة نافدة ، رغم زواجه مبخطوفته،  1000احلكم الرامي إىل إدانة اخلاطف بسنة حبس نافدة و 

يكون قد أخطأ يف . طرف من هلم مصلحة يف ذلك قبل احملاكمة و رغم عدم طلب إبطال الزواج من

                                                           
  .60ص  –املرجع السابق  -حممود أمحد طه  أنظر  -1

2- Crim. 18/11/1980. Bull. crim. N° 303 cité dans Michèle Laure RASSAT – op. cit. N° 709 – p 777.   
بعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة : "على أنّ . ج.ع.ق 326تنص املاّدة  -3

ُ
و إذا تزوجت القاصرة املخطوفة أو امل

  ".إالّ بعد القضاء بإبطاله... اجلزائية ضد األخري 
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وجب إعفاء اخلاطف من املتابعة . ج.ع.ق 326تطبيق القانون، و بالتايل و طبقا للماّدة 

  . )1(القضائية

هلذه اجلرمية عقوبة احلبس ملّدة من قانون العقوبات  8 – 227طبقا للماّدة كما أقّر املشرّع الفرنسي 

 .)2(أورو 75000قّدر بـ مخس سنوات و غرامة مالية ت

أّن ويل املخطوفة يطلب إبطال الزواج ، فمىت ُقضي بإبطاله ، يتم مباشرة الدعوى : الفرضية الثانية  -

 .اجلنائية و متابعة اجلاين و معاقبته على جرمية اخلطف

 له تىيتأ لن أن ذلك إال ، اجلاين ضد اجلزائية الدعوى حتريك يف القاصر البنت ويل دور يظهر هنا و

 قبل من املثار الوجه" :بأنّ  العليا احملكمة قضت فقد، الزواج هذا بإبطال حكم على حصوله بعد إال

 نقض عنه ينجر و، وجيه قبل احلكم الزواج بطالإ إجراءات إمتام اشرتاط من املأخوذ و العام النائب

  . )3( "املنتقد القرار

قضائي يكون باطال  صبدون ترخي سنة و 19بلوغ  قبل إكتمال األهلية أي قبل الزواج الذي يتمّ إّن 

 102من قانون األسرة اجلزائري و كذا املاّدة   82و  8املادتني (و للمحكمة أن تثريه من تلقاء نفسها 

  .أي دون أن يطلبه الويل أو من له احلق يف ذلك.) ج.م.من ق

دخول وعدم ثبوت الصداق كما أّن الزواج الذي يتم بتخلف ركن الويل يكون جزاؤه الفسخ قبل ال

  .من قانون األسرة اجلزائري 33طبقا للمادة  ،فيه

       أيام إىل شهرين  10تعاقب باحلبس من منه  441جند أن املاّدة  ،و بالرجوع إىل قانون العقوبات

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني ضابط احلالة املدنية الذي ال يتحقق 16000إىل  8000و بغرامة من 

                                                           
 –قسم الوثائق -جملة احملكمة العليا  - 313712ملف رقم  - 26/04/2006رار صادر بتاريخ ق - .م.ج.غ -احملكمة العليا  -1

  .2006سنة  – 1العدد 
2- Jean LARGUIER , Philippe CONTE , Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 304. 

 -  1995السنة  – القضائية ةال - 128928 رقم ملف - 03/01/1995قرار صادر بتاريخ  –. م.ج.غ –العليا  احملكمة -3
  .249 ص – 1995 – لألشغال الوطين ديوانال -األول العدد
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فقة الوالدين أو غريمها من األشخاص إذا إشرتط القانون هذه املوافقة لصحة الزواج و للنيابة من موا

  .)1(العامة أن تتدخل تلقائيا إلبطال عقد الزواج كونه من املسائل املتعلقة بالنظام العام

عظم و إمنا لقد أخذت به م ،يعترب الزواج باملخطوفة مانع للعقاب ليس يف التشريع اجلزائري فقط

إذا :"على أناليت تنّص من قانون العقوبات  2 /291لماّدة ل طبقا التشريع املصريكالتشريعات اجلنائية  

و كذلك التشريع املغريب طبقا  ،)2("تزوج اخلاطف مبن خطفها زواجا شرعيا ال حيكم عليه بعقوبة ما

من قانون  239ملاّدة ، و التشريع التونسي حسب ا)3(من قانون العقوبات 475من الفصل  2للفقرة 

  .)4(من قانون العقوبات 522/1العقوبات و التشريع اللبناين يف مادته 

يعترب أيضا الزواج باملخطوفة حيول ) من قانون العقوبات 356املاّدة (كان التشريع الفرنسي القدمي  و

 8 – 227اّدة حسب امل(دون متابعة اجلاين، و لكن مل يعد ينص على هذه احلالة يف التعديل اجلديد 

  .)5()من قانون العقوبات الفرنسي

و ما يالحظ أن األخذ ذا الزواج وجعله مانع من موانع العقاب أمر غري منطقي، ذلك أن رابطة 

الزواج تقوم على أسس احملبة و املودة و الرمحة ،كما تقوم على أركان جاءت ا كل التشريعات 

و أمام زواج اخلاطف مبخطوفته . الويل، الشهود، و الصداق اإلسالمية و املتمثلة يف األهلية الرضا،

    الجند توفر ال األسس و ال األركان، فكيف ميكن اإلعرتاف ذه الرابطة املبنية على اخلداع و القوة 

  .و عدم الرضا بالطرف اآلخر؟ فحتما سيكون مصريها الفشل

ملخطوفة نفسها، فدفع اخلاطف إىل الزواج ا أخذ املشرع اجلزائري ذا احلكم مراعاة ملصلحة اعّل و ل

قد خيفف عنها األضرار املعنوية و النفسية اليت أصيبت ا الفتاة نتيجة إختطافها و من أجل إنقاد 

  .أيضا مسعتها

                                                           
الصادرة . ر.ج –املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  25/02/2008املؤرخ يف  08/09من قانون رقم  257املاّدة  -1

  .23ص  – 21العدد  – 23/04/2008بتاريخ 
  .65و   64ص  -جع السابق املر  -حممود أمحد طه أنظر  -2
  .30و  29ص  –املرجع السابق  -حممد عزوزيأنظر  -3
  .151ص  –املرجع السابق  –أنظر رضا املزغين  -4

5 - Michèle-Laure RASSAT – op. cit. – N° 710 – p 777. 
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باب اإلقدام على هذه اجلرمية وهم  و يف املقابل إن اإلبقاء على هذا احلكم قد يفتح للمجرمني

إلعفاء خاصة أنه غالبا ما يكون اجلاين مرغم على الزواج باملخطوفة مطمئنون على وجود هذا ا

  .ق هذه الفتاة لتبقى تعاين من هذه املأساة طول حياالإلفالت من العقاب فمىت جنا منه يطلّ 

��
)55555
.  <t]…‚j‰ý]<æ_<‚è‚ãjÖ]<æ_<ÌßÃÖ^e<†‘^Î<ÌŞ}<íµ†q< <

يعاقب بالسجن املؤبد كّل من : "زائري على أّن من قانون العقوبات اجل 1/1مكرر  293تنّص املاّدة 

سنة عن طريق العنف أو التهديد أو اإلستدراج أو غريها  18خيطف أو حياول خطف قاصر مل يكمل 

  ".من الوسائل

  : أركان الجريمة. أ

  :يتبّني من خالل نّص املاّدة املبّينة أعاله أّن جرمية اخلطف بالعنف تقوم على األركان التالية 

سنة ، فإذا كان الشخص  18يتمثل يف سّن الطفل و الذي حّدده املشرّع بـ : الركن المفترض  .1

  .مكّرر و املتعّلقة بالشخص البالغ 293يبلغ هذا السّن أو يتجاوزه فُيطبق عليه أحكام املاّدة 

و هو نفسه الذي سبق ذكره يف جرمية خطف القاصر بدون عنف، إّال أنّه : الركن المادي . 2

.   إلضافة إىل إبعاد القاصر، ُيشرتط لقيام هذه اجلرمية توافر عنصر العنف أو التهديد أو اإلستدراجبا

و يقصد بالعنف اإلكراه املادي الذي يستعمله اجلاين جتاه الضحية و يتحقق بإستعمال القّوة املاديّة  

ثل يف إنذار اين عليه    كالضرب أو التكتيف ؛ أّما التهديد و هو ما يعرف باإلكراه املعنوي و يتم

و ختويفه بشّر جسيم قد يلحق به أو بعائلته؛ و يُقصد باإلستدراج خداع الشخص من أجل نقله من 

  .مكان إىل آخر عن طريق احليلة و الرتغيب و ليس عن طريق اإلكراه

أي ميكن " رىأو غريها من الوسائل األخ"السابقة الذكر  1/1مكّرر  293كما أضاف املشرّع يف املاّدة 

  .إدخل أية وسيلة تساعد على خطف الطفل كالطرق اإلحتيالية مثل تقدمي هدية أو وعد

يتطلب توفر النية اإلجرامية لدى اجلاين و املتمثلة يف إبعاد الطفل باستعمال : الركن المعنوي  .3

  .العنف أو التهديد
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  : الجــــــــــــــــــــــــــزاء . ب

جلزائري من خالل التعديل اجلديد عقوبات متفاوتة حسب اآلثار املرتتبة عن اخلطف، لقد أقّر املشرّع ا

  .   )1(2014و هو األمر الذي أغفل عنه قبل 

سنة بالعنف     18و منه فقد أقّر عقوبة السجن املؤبد يف حالة إرتكاب اخلطف ضّد قاصر مل يكمل 

، كما خصص نفس العقوبة يف حالة .)ج.ع.ق 1/1مكرر  293املاّدة (أو التهديد أو اإلستدراج 

الشروع يف إرتكاب جرمية اخلطف، فنالحظ أّن املشرّع قد اعترب عنصر العنف ظرف مشّدد، و بذلك 

  .يتحول وصف اجلرمية من جنحة إىل جناية

يف حني لقد أقّر عقوبة اإلعدام إذا كان قد تعّرض القاصر املخطوف إىل تعذيب أو عنف جنسي 

و تطبق على الفاعل العقوبة املنصوص عليها يف : "اليت تنّص على أّن  2/ 1مكرر  293طبقا للماّدة 

من هذا القانون إذا تعّرض القاصر املخطوف إىل تعذيب أو عنف  263الفقرة األوىل من املاّدة 

  .  )3(، و هذا ما ذهب إليه أيضا املشرّع املصري)2( ..."جنسي 

قد تدفعهم حاجتهم املاديّة إىل خطف األطفال من أجل  و لسّد الباب أّمام بعض اجلناة الذين

فلقد أقّر املشرّع  مطالبة آبائهم أو كّل من له سلطة عليهم بفدية مالية مقابل إطالق سراحهم ،

                                                           
اخلطف، هذه األفعال اليت  مل يكن ينّص املشرّع اجلزائري عن اإلغتصاب أو هتك العرض أو الوفاة اليت قد تنتج عن فعل -1

سنوات  10و  9، هارون و إبراهيم )2012( سنوات باجلزائر العاصمة 8البالغة مست كثري من األطفال يف اجلزائر ، كشيماء 
 .القتل بعد اخلطفاإلعتداء اجلنسي و فكّلهم كان مصريهم ) 2013(سنوات بتلمسان  6و كذا سناء البالغة ) 2013(بقسنطينة 

  .ه الظاهرة هو ما دفع املشرّع إىل إصدار التعديل لسّد الفراغ الذي كان عليه يف السابقفانتشار هذ
من  1اجلديدة ، فلقد أحالنا إىل الفقرة  1مكرر  293يف املاّدة " اإلعدام"حنن نتسأل حول عدم ذكر املشرّع اجلزائري ملصطلح  -2

  .  و اليت تنّص على هذه العقوبة. ج.ع.من ق 263املاّدة 
كّل من خطف بالتحايل أو باإلكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غريه : "من قانون العقوبات املصري اليت تنص على أّن  290املاّدة  -3

يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة ، و مع ذلك حيكم على فاعل هذه اجلناية باإلعدام إذا اقرتنت ا جناية مواقعة املخطوفة بغري 
   .101ص  –املرجع السابق  –الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري  أنظر أيضا عبد ".رضاها
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 )1(عقوبة اإلعدام أيضا كما أقّر نفس هذه العقوبة يف حالة ما إذا ترّتب على اخلطف وفاة الضحية

  .).ج.ع.ق 1/2مكّرر  293املاّدة (

و ال يستفيد اجلاين من األعذار القانونية، إّال إذا وضع حداً هلذا اخلطف و قبل إختاذ أية إجراءات و 

من قانون العقوبات اجلزائري؛ و ما أخذ املشرّع ذا التخفيف إّال مراعاة منه  294هذا طبقا للماّدة 

  .افملصلحة املختطف من أجل تشجيع اجلاين على العدول على هذا اإلختط

و جيب اإلشارة إىل أّن املشرّع ، عند إدخاله للتعديل اجلديد، مل ينص على اآلثار اليت قد يرتبها 

فكان عليه تشديد العقوبة يف . اخلطف بدون عنف و الذي قد ينتج عنه هو اآلخر إغتصاب أو وفاة

  .  هذه احلالة

لنوع من اجلناة، و إّمنا وجب إضافة لوحدها لردع هذا ا حرية ال تكفيو رغم ذلك، فالعقوبة السالبة لل

إىل ذلك إخضاعهم إىل عالج إجباري ، فحال هذا اجلاين حال املدمن الذي ال ميكنه التخلص من 

  . )2(اإلدمان إالّ بعد خضوعه لعالج صارم
  

ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @ê…bÈig@ëc@éÐĐ�@†Èi@ÝÐ�@õbÐ�g@ò¹Šu@@

 ويتعلق األمر هنا بقيام اجلاين ات اجلزائري، من قانون العقوب 329نصت على هذه اجلرمية املاّدة 

بإخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد، أو يقوم بتهريبه من البحث عنه، أو خيفيه عن السلطة اليت 

  .خيضع هلا قانونا

  :ركن مادي و ركن معنوي على تقوم هذه اجلرمية 
                                                           

و هي العقوبة اليت نّدد اجلزائر و مدافعي حقوق اإلنسان بعد إنتشار ظاهرة اإلختطاف باعتبار أن اإلعدام هي العقوبة اليت  -1
هذا ما دفع قضاة . ل اجلسيمةمن شأا أن حتقق ردعا و عربة يف نفوس اجلناة الذين سولت هلم أنفسهم إرتكاب هذه األفعا

يف يوم " إبراهيم و هارون"حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء قسنطينة بإصدار حكم اإلعدام على خاطفي و قاتلي طفلي 
  :أنظر . 21/07/2013

A. Zerzouri « Le quotidien d’Oran » du 22/07/2013 N° 5673. 
سي الرتكاب اإلختطاف هو اإلعتداء اجلنسي ، فأغلب اجلناة هم من أكّد وزير الداخلية اجلزائري أن الدافع الرئي حيث -2

الشواذ، أو الفارين من العدالة أو الذين ّمت اإلفراج عنهم، فمن طبيعة هؤالء اجلناة أم يعودون الرتكاب هذه اجلرمية عقب 
ذا ــــوك هـــــــــؤون مباشرة إىل سلخروجهم من السجن ألّم جيدون أنفسهم يف نفس الظروف اليت كانوا عليها من قبل ، فيلج

  ). El Watan N° 6823 du 23/03/2013( :أنظر . ّرمــــــّرف اــــــالتص
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  : )1(و يأخذ ثالث صور

تقتضي هذه الصورة شرطا أوليا يتمثل يف : اصر كان قد خطف أو أبعدإخفاء ق : الصورة األولى

يتحقق فعل اإلخفاء إال إذا كان الطفل قد ّمت خطفه من قبل ال ف. خطف القاصر أو إبعاده مقدما

فال  ،ومن طرف شخص آخر،مث يقوم اجلاين بإخفاء الطفل أي ختبئته يف مكان بعيد عن األنظار

  .مكانه معرفة يتمكن أحد من 

أي حجبه عن األشخاص الذين يبحثون عنه سواء  :ريب القاصر من البحث عنه :الصورة الثانية 

الشرطة (كان هؤالء من هلم احلق يف املطالبة به كأهله مثال، أو كانوا من ممثلي السلطات العمومية 

  .بالبحث عن املفقودين ) اإلدارية أو القضائية

ختتلف هذه الصورة عن سابقتها يف : سلطة اليت خيضع هلا قانونا إخفاء الطفل عن ال :الصورة الثالثة 

فيقوم اجلاين بتخبئة الطفل عن مسئويل  ،أّن اإلخفاء يكون عن السلطة اليت يتبع إليها القاصر

       ،يكون حمّل أحد تدابري احلماية و التهذيبألن القاصر يف هذه احلالة  فيها ، املؤسسة اليت وضع

من قانون اإلجراءات اجلزائية و هم الوالدين،  444ني منصوص عليهم يف املاّدة و هؤالء املسئول

أو التكوين املهين أو مؤسسات طبية  ،الوصي، شخص جدير بالثقة، أو إحدى مؤسسات التهذيب

باإلضافة إىل كون القاصر حمل لتدابري احلماية ،  .أو طبية تربوية أو مدرسة داخلية أو مؤسسة عقابية

يضًا أن يكون قد صدر من طرف قاضي األحداث قرار التسليم أو الوضع يف هذه ُيشرتط أ

  .و أخرياً أن يكون القاصر قد فّر من تلك املؤسسات ،املؤسسات

��
)55555
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ال بّد من توافر القصد اجلنائي و املتمثل يف إتيان اجلاين فعله بإرادته احلرّة و هو يعلم أّن القاصر قد 

  .طف أو أُبعد من املكان الذي وضع فيهاخُ 

                                                           
  .179 – 178ص  –املرجع السابق  –... الوجيز يف القانون اجلنائي اخلاص  –أحسن بوسقيعة  أنظر -1
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نفس العقوبة للصور الثالث و املتمثلة يف . ج.ع.ق 329أّما بالنسبة للجزاء، فلقد خصصت املاّدة 

  .دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 100000إىل  20000 احلبس من سنة إىل مخس سنوات و بغرامة من

اّدة إذا كان الفعل ُيشكل جرمية إشرتاك معاقب ال يتم تطبيق نص هذه امل هأنإىل و جيب اإلشارة 

  . عليها يف مواد قانونية أخرى
oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]V<<<Ÿý]{{{{{Ë�ù^e<…^{{{{{{{Ù^< <

إّن التوجه التقليدي يف حتديد السياسة اجلنائية لصياغة التشريعات قد تطّور تأثرًا باملستجدات الدولية 

 و اليت  ت ظواهر إجرامية حديثة تتسم بالتعقيد و التنظيمبعد أن ظهر خاصة و العقوبة  يف جمال اجلرمية

فضال عن ذلك فإن بعض تلك الظواهر  .تتطلب تضافر اجلهود الدولية و الوطنية يف التصدي هلا

اإلجرامية أصبحت تتسم بالطابع املتعدي للحدود الوطنية، و هو األمر الذي يؤثر ال حمال يف 

ها املشرع الوطين يف التصدي هلا و من هذه اجلرائم جرمية االجتار السياسة اجلنائية اليت جيب أن يتبع

   .باألشخاص

تعترب جرمية االجتار باألشخاص ظاهرة قدمية يف تاريخ البشرية ، حيث شكل اإلسرتقاق و التعامل يف 

وقد تطورت هذه الظاهرة مع تطور . األشخاص كسلعة جتارية جزءا من الثقافة العامة منذ القدم

حيث أصبحت هذه اجلرمية من أهم صور اجلرمية املنظمة  .)1(ات لتأخذ أشكاال وصورا عديدةاتمع

و لقد أدخلها املشرع اجلزائري ضمن نصوص قانون العقوبات مؤخرًا و ذلك يف سنة . )2(عرب العامل

   .)4(2003مارس  18أّما املشرّع الفرنسي فأدخل هذه اجلرمية يف قانون العقوبات يف  .)3(2009

، و إّمنا تستهدف فقط على األشخاص البالغني عدم إقتصارهاو ما يزيد من خطورة هذه اجلرمية هو 

  فما هي األسباب اليت تدفع إىل استغالل األطفال ؟ . األطفال كذلك

                                                           
1 - Roger BOTTE – Les habits neufs de l’esclavage : métamorphoses de l’oppression au travail – Cahiers 
d’études africaines – Editions de l’EHESS -3/2005 – N° 179 -180 – p 651 – 666.  

  .96ص  – املرجع السابق –حممد األمني البشرى أنظر  -2
املؤرخة . ر.ج –تمم للقانون العقوبات املعدل و املاملتعلق باالجتار باألشخاص  25/02/2009املؤرخ يف  01 – 09قانون رقم  -3

  .5ص  - 15العدد  – 08/03/2009يف 
4- Loi N° 2003 – 239 du 18/03/2003 – J.O.R.F. du 19/03/2003. 
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ال شّك أنّه من بني الدوافع اليت جتعل الطفل يقع ضحية هذا اإلستغالل ، ال يرجع فقط إىل ضعفه 

  :إّمنا يرجع ألمور أخرى ، نلخصها فيما يلي  اجلسمي و العقلي و

       ، ))1(و بعض دول إفريقيا كما حيدث يف اهلند(اهلا للبيع ـــــــــرض أطفــــــــع األسر بعـــــــــــر الذي يدفــــــالفق -

ذبة ، أو تلقي األسر وعود كا)2(أو محل الطفل مع قصد صريح بتسليمه بعد والدته لقاء مكافأة مالية

  .حول فرص العمل لألطفال مما تسمح هلم اللجوء إىل اخلارج

ضعف الوازع الديين ، تفكك األسر ، و ضعف العالقات و الروابط اإلجتماعية، ما أدى إىل  -

  .هذا ما قد يعرضهم لإلختطاف. دور العائلة يف تأمني احلماية و الرعاية ألطفاهلاإضعاف 

تطلب طبيعة عملها إستقطاب أكرب تبتجارة اجلنس ، و اليت ظهور شبكات اإلجرام اليت تتعامل  -

  .)3(نشاطهاعدد من األطفال لالستمرار يف 

إنتشار سياحة اجلنس ، و كذا جتارة اجلنس عند األطفال من خالل الوسائل التكنولوجية احلديثة   -

  .)4(كالقنوات الفضائية و األنرتنت

د احلروب، و يؤدي إىل إجبار الصغار على العمل يف الفساد ، التشّرد و الدمار الذي يتوّلد بع -

  .)5(جمال السخرة و ممارسة البغاء

                                                           
1- Les enfants victimes du trafic à destination du Gabon proviennent en majorité de trois pays de la sous 
région d’Afrique de l’ouest qui se trouvent largement impliqués dans la traite infantile. Ces pays sont le 
Bénin, le Togo et le Nigéria. Cf. Serge Loungou – le trafic d’enfant : un aspect de la migration ouest-
africaine au Gabon – les cahiers d’outre mer, Edition Presses Universitaires de Bordeaux, 4/2011 (N° 
256), pp 485 - 505. 

 –لبنان  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –) حتديات و حلول(إستغالل األطفال  -بسام عاطف املهتار أنظر  -2
  .53 ص – 2008

Michel MANCIAUX, Marceline GABEL – Enfance en danger – Editions Fleurus – Paris – 2002 – p 
387. 

جرائم اإلجتار باألشخاص و األعضاء البشرية و عقوباا يف الشريعة و القوانني العربية و القانون  –عبد القادر الشيخلي  أنظر -3
  .59ص  – 2009 –لبنان  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –الدويل 

  .59 ص –املرجع نفسه  –عبد القادر الشيخلي  أنظر -4
؛ منتصر  122ص  – 2011 –اإلسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة  –دراسة مقارنة  –جرائم البغاء  –إميان حممد اجلابري  أنظر -5

   .131ص  –املرجع السابق  –سعيد محودة 
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  . )1(و أخريا اخلوف من مرض اإليذر زاد من الطلب على الفتيات الصغريات السنّ  -

  .النقاط التاليةاالجتار باألطفال من خالل  ميةسنتعرض بالتفصيل جلر 

الطفل، أو جرمية خطف األطفال، ألّن املشرّع  تركجلرمية امتداد ما هي إالّ جرمية االجتار باألطفال إّن 

اجلزائري مل حيّدد يف هذه اجلرائم مصري الطفل ضحية هذه األفعال، لكن بإدخال النص اجلديد الذي 

  .جلرائمجيرم االجتار باألشخاص فيمكن أن يكون الطفل حمّل هلذه ا
@Þëþa@†äjÛa@Z@ @ë@ÞbÐ�þbi@‰b£⁄a@ò¹Šu@âìèÐß@éãb×‰c@@

. ستعمال نفس املصطلحاتنظرا الهذه اجلرمية ينطبق على األشخاص و األطفال معا، حمّل إّن 

  .فالتغيري ينصب فقط على صفة اين عليه

>å…ç‘<æ<Ù^Ë�ù^e<…^Ÿý]<ÝçãËÚ>  . .و6 <

  .إىل صوره باألطفال مث نتعرضسنتطرق لتعريف اإلجتار 

  : باألطفالتعريف اإلتجار . أ

و املبدأ أنّه إذا كان حمل التجارة مشروعا  . ار البيع و الشراء دف احلصول على الربحيقصد باإلجت

كانت التجارة مشروعة، و إذا كان حمّلها غري مشروع كانت التجارة غري مشروعة كاإلجتار يف 

فة إىل  إّال أنّه يف هذه احلالة األخرية ، باإلضا. األسلحة و املخدرات، وكما هو احلال أيضا يف البشر

      فلقد خلق اهللا عّز وجّل اإلنسان و كّرمه .  كون احملل غري مشروع ، فهو غري قابل للتصّرف فيه


	���: و فّضله على سائر املخلوقات لقوله تعاىل ��+�]C�א �3�&� �<�P
���و�,�ز�ْ� �������و�אْ +����\�]�אْ �<�P
��/ْ�X�Qو�� ��]�'د�م��(� 
���&���=� ���9�و�
�j�\و�%��jْ̀�:�
��9ْ�/����3�X�&�Fٍ�N�=�M�/�-��<�P
��/ْ� )2( .     

                                                           
1 - Michel MANCIAUX, Marceline GABEL – op. cit.  – p 388.  

  .70اآلية الكرمية  –سورة اإلسراء  -2
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خاصة و من الربوتوكول منع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و  1الفقرة  3و لقد عرفت املاّدة 

، اإلجتار بأنّه جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو إستقباهلم بواسطة )1(النساء واألطفال

     د بالقّوة أو إستعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر و اإلختطاف أو اإلحتيال أو اخلداع التهدي

أو إستغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل 

  .موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض اإلستغالل

        الل دعارة الغري أو سائر أشكال اإلستغالل اجلنسي، و يشمل اإلستغالل ، كحد أدىن، استغ

أو السخرة أو اخلدمة قسراً أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالـرق، أو اإلستعبـاد أو نزع األعضاء 

  . )البشرية(

من املاّدة املذكورة أنه ال يأخذ بعني اإلعتبار موافقة ضحية االجتار على ) ب(كما أشارت الفقرة 

و هذا توجه طبيعي . اإلستغالل يف احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل املبينة أعاله

  .نتيجة استغالل قّلة اإلدراك أو الفقر أو ضعف الضحية

من ذات املاّدة على أنّه يعترب جتنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله ) ج(و أضافت الفقرة 

  .حىت إذا مل ينطوي على استعمال أي من الوسائل املبينة" إجتاراً باألشخاص" لغرض اإلستغالل

  .شخص دون الثامن عشر من العمر كلّ الطفل  ) د(و عرفت الفقرة 

امللحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع  االختياريكما أصدرت هيئة األمم املتحّدة الربوتوكول 

فلقد أفرد هذا امللحق محاية خاصة باألطفال، . )2(د اإلباحيةاألطفال و استغالهلم يف البغاء و يف املوا

  :منه اإلجتار على أنّه  2فعّرفت املاّدة 

                                                           
نظر بروتوكول منع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و خاصة النساء و األطفال املكمل إلتفاقية األمم املتحّدة ملكافحة أ -1

و املصادق عليه من طرف  15/11/2000املؤرخ يف  25/  55اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 
  .4ص  – 69العدد  - 12/11/2003يف . ر.ج – 09/11/2003املؤرخ يف  417-03الرئاسي رقم  اجلزائر بتحفظ مبوجب املرسوم

 18/01/2002و دخل حيز التنفيذ يف  25/05/2000املؤرخ يف  54/263أعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -2

 –55العدد  – 06/09/2006يف . ر.ج – 02/09/2006يف املؤرخ  299 – 06صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  –
  . 3ص 
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بيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو جمموعة ) أ(

  .من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض

األطفال يف البغاء إستخدام الطفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافئة  يقصد باستغالل) ب(

  .أو أي شكل آخر من أشكال العوض

يقصد باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت ميارس ) ج(

ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل 

  . الرغبة اجلنسية أساساً  إلشباع

ّمث وضحت املاّدة الثالثة من نفس الربوتوكول الغرض من بيع الطفل و الذي يكون إّما لالستغالل 

  .اجلنسي للطفل، أو نقل أعضاءه توخياً للربح ، أو تسخريه لعمل قسري ، أو إخضاعه للتبين

زائري ، فإّن املشرع قد إعتمد على من قانون العقوبات اجل 4مكرر  333إّال أنّه و بالرجوع للماّدة 

يكن ذلك أنّه مل  ،التعريف الذي جاء به الربوتوكول املكمل لالتفاقية الدولية املتعلقة باجلرمية الوطنية

أين  2014إىل حني صدور تعديل  عتربه ظرف مشّددكان يو إّمنا  ، الطفل حبماية جنائية خاصةحيط ب

مكرر  319األطفال املنصوص و املعاقب عليها يف املاّدة خّص الطفل حبماية خاصة من جرمية بيع 

بيع "لكن جيب اإلشارة أنّه مل يأيت بتعريف مفصل و إّمنا إكتفى بذكر  .من قانون العقوبات اجلزائري

و منه يكون قد ". ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال"كما ذكر " أو شراء طفل

  .السابقة الذكر 4مكرر  333رد يف املاّدة أحالنا إىل التعريف الشامل الذي و 
 

  : طفالصور االتجار باأل .ب

، و اليت حّددا املاّدة الثالثة يفهم أن عبارة االجتار جمّرد وصف عام يشتمل العديد من األفعال اّرمة

   :  تشمل عّدة صورو . من قانون العقوبات اجلزائري 4مكرر  333و كذا املاّدة  )1(من الربوتوكول

  

                                                           
 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  –اإلجتار بالبشر بني التجرمي و آليات املواجهة  –أنظر عادل حسن علي  -1

  .60ص  – 2012
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   :تجنيد األشخاص  -

  .)1(اجلند لغًة هم األعوان أو األنصار و كذلك العسكريني و يقال فالن جّند اجلنود

و من ّمث يكون املقصود بلفظ جتنيد األشخاص هنا هو  )2(أّما اصطالحًا فالتجنيد هو التطويع

  .تطويعهم و إعدادهم إلمكان استغالهلم فيما بعد

  نقل األشخاص و تنقيلهم  -

و بالنظر إىل الغرض املقصود من القانون تعين . )3(لنقل لغة هو حتويل الشيء من موضع إىل آخرا

أّما التنقيل فهو . عبارة نقل األشخاص، نقلهم من مكان إىل آخر داخل احلدود الوطنية أو عربها

  .)4(ترحيل األشخاص من مكان إىل آخر

  :إيواء األشخاص  -

ألشخاص املراد االجتار م االحتياجات اتوفري يسمح بهو ، ف)5(أي أنزهلم يف مكان و أسكنهم

  ... الضرورية كاملأكل، املشرب، اللبـاس و الفراش،

  إستقبال األشخاص -

  .نقلهم أو تنقيلهم الذين متّ  )6(هو إستالم أو تلقي األشخاص

��
)55555
.  <Ù^Ë�ù^e<…^Ÿ÷]<Üñ]†q<á^Ò…_< <

  : من توفر األركان الثالثة التالية  بدّ جرائم االجتار باألطفال ال لقيام 

  

  
                                                           

   .172ص  –ابق املرجع الس –أنظر علي بن هادية ، بلحسن البليش ، اجليالين بن احلاج حيىي  -1
  .242ص  –املرجع السابق  -أنظر ابراهيم النجار ، أمحد زكي بدوي ، يوسف شالال -2
  .1246ص  –املرجع السابق  –علي بن هادية ، بلحسن البليش ، اجليالين بن احلاج حيىي أنظر  -3
  .702ص  – 1997 –بريوت  –مكتبة لبنان  –الطبعة الثالثة  –املعجم القانوين  –أنظر حارث سليمان الفاروقي  -4
 –لبنان  –بريوت  –دار العلم للماليني  –الطبعة الثالثة  –الرائد معجم ألفبائي يف اللغة و اإلعالم  –أنظر جربان مسعود  -5

   .177ص  – 2005
  .240ص  –املرجع السابق  –أنظر ابراهيم النجار ، أمحد زكي بدوي ، يوسف شالال  -6
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  :الركن المفترض . أ

فأخضع مجيع ،  إنسانًا حّياً، ذكرًا أم أنثى، قاصرًا أو راشداً و الذي هو يف حمّل االجتار يتمثل 

إّال أنّه أقّر عقوبات مشّددة إذا توفّرت بعض الظروف من بينها سّن .)1(األشخاص لنص قانوين واحد

  . سنة ظرف مشّدد يف هذه اجلرمية 18، و بالتايل اعترب اإلجتار بالطفل ما دون  الشخص املتّجر به

إّال أّن إنتشار هذه الظاهرة من جهة، و رغبة املشرّع و تأكيدا منه يف إحاطة الطفل حبماية أوسع من 

 و اليت تنّص على 2014ضمن التعديل  1/مكرر 319هذه اجلرمية من جهة أخرى، جعله يُدخل املاّدة 

دج كّل من  1500000إىل  500000سنة و بغرامة من  15سنوات إىل  5يعاقب باحلبس من : "أّن 

  ". ألي غرض من أغراض و بأي شكل من األشكال 18باع أو إشرتى طفال دون سن 

فقد  .القانون السوداين الذي أقّر محاية جنائية خاصة لطفل فيما خيص االجتارما ذهب إليه و هذا 

     كّل من يبيع أو يشرتي أي شخص : "من قانون العقوبات السوداين على أّن  310نصت املاّدة 

من عمره أو يتوصل بأية طريقة أخرى إىل حيازتـه أو التصّرف  21أو يستأجر أو يؤجر شخصا دون 

  .)2(سنوات كما جيوز معاقبته بالغرامة أيضاً  10يعاقب بالسجن مّدة ال تتجاوز  … يف شأنه

  :دي الركن الما. ب

التجنيد ، النقل ، التنقيل ، (و هو النشاط اإلجرامي املتمثل يف ارتكاب أحد األفعال املادية السابقة 

و بشرط توافر العالقة السببية بني  ،بتحقيق النتيجة املرجّوة من تلك األفعال) اإليواء أو اإلستقبال

 .السلوك اإلجرامي و النتيجة

باألطفال عبارة عن سلسلـة من األفعـال اإلجراميـة و ليست فعل و جيب التذكري أّن جرمية االّجتار 

  .إجرامي واحد حبيث يشكل كّل فعل على حدى جرمية مستقلة

                                                           
ص  15العدد  –اجلريدة الرمسية  .2009فيفري  25املؤرخ يف  01 – 09من القانون رقم  15مكرر  303 إىل 4مكرر  303املواد  -1
5.  
 –الكتاب اجلامعي  -مطبعة جامعة القاهرة  -قانون العقوبات السوداين معلقًا عليه  -حممد حميي الدين عوض أنظر  -2
  .607ص  -. ن.س.د
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و تتماثل جرمية االجتار مع جرمية متتابعة األفعال يف أّا تتكّون من أفعال متعددة جيمع بينها وحدة 

و لكّنها . ف ا و هو استغالل الضحيةاحلّق املعتدى عليه، و وحدة الغرض اإلجرامي املستهد

االجتار بالبشر ، ففعـل  ميةر جلّونة كعدم متاثل األفعال اإلجرامية املهو : ختتلف عنها يف عنصر جوهري

و لـّما ذكر املشرّع  .)1(التجنيد خيتلف تـمامًا عن فعـل النقـل أو التنقيل أو اإليـواء أو االستقبال

ر ، باع أو اشرتى فيعترب هذا التصّرف الحق لألفعال األخرى و بصغة مكر  319اجلزائري يف املاّدة 

  .أخرى يأيت البيع و الشراء يف املرتبة األخرية بعد التجنيد أو النقل أو التنقيل أو اإليواء أو اإلستقبال

  .)2( )2/مكرر  319املاّدة (كما جّرم املشرّع فعل التحريض على البيع أو التوسط فيه 

هي التهديد بالقّوة أو استعماهلا، أو غري ذلك من ف ، )3(للوسائل املستعملة يف هذه اجلرمية أّما بالنسبة

أشكال اإلكراه ، أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل 

شخص حالة الضعف أو تلقي أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 

  .آخر

فالوسائل اليت تضمنها النص قد تكون أفعال ذات طابع قسري أو ذات طابع غري قسري و قد 

  .)4(ُتشكل تلك الوسائل جرائم يف حّد ذاا كاالحتيال و االختطاف و احلجز دون وجه حق

رائم إالّ فلهذا تعترب هذه الوسائل عنصراً أساسيا يف تنفيذ جرائم االجتار باألشخاص فال تقوم هذه اجل

  . بتوفرها

أنّه إذا كان اين ) ج(من الربوتوكول السابق الذكر فقد جاء يف الفقرة  3إّال أنّه و بالرجوع للماّدة 

فهنا ال يشرتط لقيام جرمية االجتار استخدام الوسائل ) سنة 18و حّددت عمره بأقّل من (عليه طفًال 

  ).أ(املذكورة يف الفقرة 

                                                           
منشور  –بالبشر يف االتفاقيات و القانون الوطين لدولة اإلمارات العربية املتحّدة  مكافحة جرائم االجتار –عادل ماجد أنظر  -1

  .127ص  – 2010 –الرياض  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –يف اجلهود الدولية ملكافحة االجتار بالبشر 
  ".و توسط يف عملية بيع الطفلو يعاقب بنفس العقوبات كّل من حّرض أ: "على أّن  2/ مكرر  319تنّص املاّدة  -2
  . ج.ع.من ق 4مكرر  303لقد أوردها املشرّع اجلزائري على سبيل احلصر يف املاّدة  -3
   .60ص  –املرجع السابق  –حسن علي عادل أنظر  -4
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د يف التجرمي إذا كان حمّل اجلرمية طفًال ، فيعاقب اجلاين سواًءا استعمل هذه هذا يعين أن هناك تشدي

     فصغر السن يكفي وحده يف هذه اجلرمية، فاجلاين يستغل سذاجة الطفل . الوسائل أم مل يستعملها

ا و هذا م. ، فال حيتاج إىل استعمال تلك الوسائل)1(و قّلة خربته يف احلياة إليقاع الطفل يف قبضته

" بأي شكل من األشكال"مكرر السابقة الذكر  319عندما ذكر يف املاّدة املشرع اجلزائري  لـّمح إليه

أي أنّه مل يشرتط إستعمال وسيلة معينة فسواء استعمل اجلاين هذه الطرق أم مل يستعملها تكون 

  . اجلرمية قائمة

  :الركن المعنوي . ج

  .األطفال بتوفر القصد اجلنائي العام و اخلاص لدى اجلانـييتوفر الركن املعنوي يف اجلرائم االجتار ب
  

   :ام ـــــــــالقصد الجنائي الع .1

يتحقق بعلم اجلاين بكافة العناصر املكونة للفعل املادي و اجتاه إرادته إىل إرتكاب أحد األفعال 

  ).إستقبالهجتنيد الطفل املتجر به ، نقله ، تنقيبه ، إيوائه أو (بقصد إحداث نتيجة معينة 
  

   :القصد الجنائي الخاص .2

فال تقوم . إضافة إىل القصد العام ُيشرتط توافر القصد اخلاص و املتمثل يف استغالل الطفل اين عليه

إالّ إذا توفّر عنصر االستغالل و هو اهلدف النهائي لتلك اجلرمية ) األطفال(جرمية االجتار باألشخاص 

ل الطفل مثًال دون قضاء الغاية املرجوة و هي استغالله فهنا ال نكون أمام فإذا قام اجلاين بنقل أو تنقي

  .)2(جرمية االجتار ، و إّمنا نكون أمام جرمية أخرى كاخلطف مثالً 
                                                           

  .31 ص –املرجع السابق  - عادل عبد العليم أنظر  -1
اليت ختلص ) جزاء( 2007لسنة  146ارة دبـي و هي القضية رقم و نضرب مثاال قضية اجتار بالبشر حديثة ّمت ضبطها يف إم -2

ّمت ضبط متهمني و معهما طفلني ادعى املتهمان أما أبناؤمها، إّال أنّه بالتدقيق يف  2006ديسمرب  27وقائعها يف أنّه بتاريخ 
كان يقومان فقط بنقل الطفلني من اهلند إىل جوازي سفر الطفلني تبني أّما مزورين ، فأقر املتهمان بأما ليسا طفليهما و أما  
روبية هندية، و كما أضاف املتهم  800000فرنسا عن طريق مطار ديب لتسليمهما إىل شخص آخر مبدينة باريس مقابل مبلغ 

الطفلني إىل  روبية هندية كدفعة أوىل على أن يتسلم باقي املبلغ عند عودته إىل اهلند بعد توصيل 400000األّول بأنّه استلم مبلغ 
 15حيلت األوراق إىل حمكمة اجلنايات و جتدر اإلشارة إل أّن حمكمة ديب اإلبتدائية قد قضت يف هذه القضية جبلسة فرنسا ، فأً 

أشهر و إبعادمها عن الدولة مبا أُسند إليهما يف ميت التزوير و استعمال حمرر  6مبعاقبة كّل من املتهمني باحلبس ملّدة  2007ماي 
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يعترب جتنيد طفل : "يلي  حيث جاءت كمامن الربوتوكول من املاّدة الثالثة ) ج(و هذا ما بـَيـَنْته الفقرة 

،  وأيضًا ما نّص  "..."اجتار باألشخاص"لغرض االستغالل اءه أو استقباله أو تنقيله أو إيو  أو نقله

، فتدّل هذه العبارة على " ألي غرض من األغراض" 1/مكرر  319عليه املشرّع اجلزائري يف املاّدة 

  .افرتاض وجود غرض معّني 

   ارتكاب اجلرمية ن املرجو ميرتبط عادًة باحلالة الذهنية للفاعل و هو اهلدف  "اخلاص"و هذا الغرض 

  فما معىن االستغالل ؟. )1(ستغاللمتمثل يف االو 

يقصد باإلستغالل أيّة ممارسات يتم اختاذها من قبل شخص أو جمموعة من األشخاص ضّد شخص 

  .          )2(آخر أو جمموعة من األشخاص و يكون من شأا التأثري سلباً على حّق من حقوقهم الشرعية

بعضها قدمي ساد يف اتمعات اجلاهلية كوأد ، ستغالل األطفال و سوء معاملتهماط أمنا تعددتلقد 

أو كإمهال الطفل فُيحرم من العناية الصحية و الدعم املادي و النفسي، و عدم التنشئة  ،البنات

  . السليمة

زائري يف عّددها املشرّع اجلو لقد  )3(فضال عن هذه الصور القدمية لإليذاء، ظهرت صور أخرى حديثة

  :، و املتمثلة يف 2الفقرة  4مكرر  303املاّدة 

تشكل عبارة اإلستغالل اجلنسي مصطلحًا قانونيًا غريبًا على قوانيننا  :اإلستغالل الجنسي   .1.2

ه الربوتوكول مل ترد يف قانون نأو كلمة اجلنس مبعناها الذي تضمّ  اجلزائرية، فعبارة االستغالل اجلنسي

                                                                                                                                                                                     

بينما حكمت برباءما من مة الشروع يف االجتار بالبشر، لعدم متكن النيابة العامة من إثبات قيام القصد اجلنائي يف حق  مزور
أبدت حمكمة استئناف ديب احلكم املتقدم تأسيسًا على أّن أوراق الدعوى قد خلت من  2007جوان  26و جبلسة . املتهمني

القصد اخلاص الالزم حلكم اإلدانة يف جرمية الشروع يف االجتار بالبشر ، و اليت تقتضي أن تثبت الدليل اجلازم و اليقيين على توافر 
  .  يف حق مرتكبها ، فضال عن القصد العام ، قصد خاص يتمثل يف اجتاه نيته إىل استغالل الطفلني بأي شكل من األشكال

  .180 – 179ص  –املرجع السابق  –مقتبسة من عادل ماجد 
  .61ص  –املرجع السابق  –حسن علي عادل أنظر  -1
 - جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -جترمب االجتار باألطفال يف القوانني و االتفاقيات الدولية  –حممد السيد عرفه أنظر  -2

  .90ص  -  2005 - الرياض 
3 -  Suzanne MIERS – Le nouveau visage de l’esclavage aux XXème Siècle – Cahiers d’études africaines – 
Editions l’EHESS – 3/2005 – N°179 – 180 – p 667 – 688.  
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لكن ميكن القول أن االستغالل اجلنسي يضم كّل صور االستغالل املتعلقة . يالعقوبات اجلزائر 

باالجتار من أجل اجلنس أو الدعـارة و الـممارسات األخرى الشبيهة ا، و يندرج حتت ذلك أيضاً  

  .من اجلرائم الواقعة على العرض املنصوص عليها يف قانون العقوبات اجلزائريكّل 

  :اجلنسي إّما  و من هنا يشمل اإلستغالل

أي استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الفجور أو الدعارة  ،إستغالل األطفال يف البغاء •

    و هذه الصورة من االستغالل تشكل يف احلقيقة جرمية مستقلة منصوص . )1(سعيًا للمقابل املادي

  .)2(و معاقب عليها يف قانون العقوبات اجلزائري

هي تلك السياحة اليت يقصد فيها السياح قضاء أوقات املتعة مع األطفال : سياحة جنس األطفال •

و حتقق هذه السياحة الألخالقية ماليني الدوالرات و هي منتشرة . الصغار سواء كانوا إناثا أم ذكورا

و كذا يف بعض ...) كامبوجيا، لفيتنام ، الفلبني، تايالندا ، أندونيسيا (خاصة يف جنوب شرق آسيا 

  .   )3( )املغرب ، السينغال و جنوب إفريقيا(ل اإلفريقية الدو 

إستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أي استغالهلم إلنتاج املواد اإلباحية من رسومات و صور على  •

فأصبح . )4(األنرتنت و أفالم و غري ذلك أو من أجل تأدية أعمال أو عروض أو ممارسات إباحية

                                                           
أخذت هذه الظاهرة شكال جتاريا منظما ، و انتشرت عامليا بشكل خطري نظرا ملا حتققه من أرباح و مكاسب طائلة ملرتكبيها،  -1

ليون يف الربازيل و كذا يف بعض دول إفريقية كنيجرييا ، فلقد ثبت وجود حوايل مليون طفل يعمل يف البغاء يف آسيا و نصف م
دار         –الطبعة األوىل  –القواعد و اآلليات الدولية  –حقوق اإلنسان  –أنظر نعمان عطا اهللا اهليثي . غانا و جنوب إفريقيا

 –املرجع السابق  –ودة ؛ منتصر سعيد مح 172ص  – 2007 –دمشق  –سوريا  –و مؤسسة رسالن لطباعة و النشر و التوزيع 
  .   131 – 130ص 

، كما جّرم املشرّع "حتريض القصر على الفسق و الدعارة: "حتت عنوان  2من الباب  2من الفصل  7القسم  -2
 – 227،  23 – 227،  22 – 227الفرنسي بعض األفعال اليت تنطوي على اإلستغالل اجلنسي لألطفال مبقتضى املواد 

  . ات الفرنسيمن قانون العقوب 24
  .173ص  –املرجع السابق  –؛ نعمان عطا اهللا اهليثي  22ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد السيد عرفة  -3

Franck Michel FAITS – Effets et méfaits du tourisme sexuel dans le monde – Revue international et 
stratégique – Editions Armand Colin – 2/2013 – N° 90 – p 145 – 152.  

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و اإلجراءات الفورية  138رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية الفقرة أ من  3املاّدة  -4
    .1999 -للقضاء عليها
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أضحت و ى شبكة االنرتنيت أكثر سهولة و إنتشار نظرا لنقص املراقبة ، ترويج الصور اإلباحية عل

خذ ؤ قد تُ و . )1(هذه املواقع حتتوي على ماليني الصور لعشرات اآلالف من األطفال بوضعيات داعرة

 ،بعض الصور بشكل عادي مث تُعدل و تُركب باستعمال برامج اإلعالم اآليل لتصبح صورا إباحية

هذه الصور بعض الدول كالواليات املتحدة األمريكية  لقد إعتربتو . )2(يقيةلكنها تبدو صور حق

غري خمالفة للقانون نظرا ألّا ال تعكس تورط الطفل حقيقًة باتصال جنسي، ففي ظل غياب الطفل 

إّال أّن هذه الصور فيها . احلقيقي ال توجد رابطة مباشرة بني هذه الصور و استغالل الطفل جنسيا

          ى استغالل الطفل جنسيا ألّا ُتستخدم إلغراء أطفال جدد ملمارسة هذه األفعال داللة عل

  . )3(و تشجيهم للظهور أمام الكامريا و إقناعهم بأا أعمال طبيعية طاملا أّن اآلخرين يقومون ا أيضاً 

ثارة شفقة الناس من أجل استخدام الطفل و جعله جيلس باألماكن العمومية إل هو: ّول ـــــــــالتس .2.2

و هو فعل معاقب عليه أيضا يف قانون ) اجلاين(مجع أكرب قدر ممكن من األموال و لفائدة التاجر 

  . )4(كجرمية مستقلة العقوبات اجلزائري

و لقد لوحظ من خالل بعض الدراسات متت يف اململكة العربية السعودية أّن هناك كثري من األطفال 

إىل اململكة العربية السعودية ) خاصة من اهلند، نيجريا و السودان(م األصلي يتم ريبهم من بلده

) خاصة الذكور(كما لوحظ يف هؤالء األطفال . خاصة يف مواسم احلج و العمرة لغرض التسّول

و يعترب . من أجل إثارة شفقة و عطف اآلخرين) برت اليد اليسرى(إعاقات عمدية من طرف عائالم 

  .)5(أّن هذه اإلعاقة هي سبيل لالرتزاقهؤالء األطفال 
                                                           

  .384 – 383ص  –املرجع السابق  –أنظر فاطمة شحاتة أمحد زيدان  -1
 01 – 14من قانون العقوبات املعّدل و املتمم بقانون رقم  1مكرر  333فعال يف املاّدة لقد نّص املشرّع اجلزائري على هذه األ -2

  .السابق الذكر 04/02/2014املؤرخ يف 
  .68 – 67 ص –املرجع السابق  – بسام عاطف املهتارأنظر  -3
يعاقب باحلبس : " تنّص على ما يلياملعّدل و املتمم لقانون العقوبات اجلزائري اليت 01- 14مكرر أضيفت بقانون  195املاّدة  -4

تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد . سنة أو يعّرضه للتسّول 18من ستة أشهر إىل سنتني كّل من يتسّول بقاصر مل يكمل 
  ".أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه

 –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –وىل الطبعة األ –ضحايا التهريب البشري من األطفال  –خالد بن سليم احلريب أنظر  -5
  .و ما بعدها 165 ص – 2011 –الرياض 
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و السخرة قانونا . )1(السخرة لغًة ما تسخرت من دابة أو خادم بال أجر و ال مثن :رة ــــــــــالسخ .3.2

هي حرمان الشخص من حقوقه األساسية كاألجر و ظروف العمل املناسبة و احلد األقصى من 

 .ساعات العمل

على العمل أو اخلدمات اليت يتّم احلصول عليها من الضحية من فهي تدّل : الخدمة كرهًا . 4.2

 347و عرّفت املاّدة . )2(خالل استخدام القّوة أو التهديد باستعمال القّوة أو وسائل اإلكراه األخرى

       العمل اجلربي بأنّه إرغام اين عليه على العمل بأجر ) اإلمارات(من قانون العقوبات اإلحتادي 

 .   )3(أجر ملصلحة خاصة يف غري األحوال اليت جييز فيها القانون ذلك أو بغري

يتّم استغالل الطفل يف العمل يف ظروف صعبة ال  )4()السخرة و اخلدمة كرهاً (ففي هاتني الصورتني 

فيستغل الطفل خاصة يف . يستطيع البالغون احتماهلا، و يف صناعات خطرية مقابل مبالغ مالية زهيدة

زراعية أين يتعرض إىل مواد كميائية و يستعمل آالت خطرية، كما يستغل يف أعمال منزلية األعمال ال

  .)5(شاقة تدوم ساعات طويلة

إّال أنّه يسهل  فيتم استخدام األطفال و لو كان عملهم غري مثمر نظرًا لضعفهم العقلي و اجلسدي،

لى العمل لساعات طويلة دون على التاجرين التحكم و التسّلط عليهم فيجربون هؤالء األطفال ع

  . )6(توفري هلم أدىن ظرف من ظروف العمل
   

                                                           
  .459ص  –املرجع السابق  –بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي أنظر علي بن هادية،  -1

2 -  Eduardo França PAIVA – Travail Contraint et Esclavage – Cahiers d’études africaines – l’EHESS – 
3/2005 – N° 179 , 180 - p 1123 – 1142. 

  .150ص  –املرجع السابق  –عادل ماجد أنظر  -3
لسنة  29و اليت ناظل اتمع الدويل طويال حلماية اإلنسان من هذه األفعال، فأصدرت منظمة العمل الدولية إتفاقيتني رقم  -4

  .1957لسنة  5و رقم  1930
  .153ص  –رجع السابق امل –أنظر منتصر سعيد محودة  -5
 22000سنوات و يف كّل سنة يتوىف  10مليون ال يتجاوز  73. مليون طفل يتم تشغيلهم 246لقد أظهرت اإلحصاءات أّن  -6

  :أنظر . طفل نظراً حلوادث العمل و هذه الظاهرة متمركزة خاصة بدول آسيا ، جنوب إفريقيا و أمريكا اجلنوبية
Le point sur le travail des enfants – journée mondiale contre le travail des enfants – Statistiques clés – 
Bureau international du travail, 12/06/2003.  
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الرقيق هو اململوك و هو الشخص الذي متارس عليه السلطات النامجة عن حّق : اإلسترقاق  .5.2

 .  )1(و ُمسّي العبيد رقيقاً ألّم يرقون ملالكهم و يِذلون و خيضعون له. امللكية

حيث  )2(ذ القدم يف العصر اجلاهلي و عند الفراعنة أيضاً، و يعترب جمرماً و االسرتقاق كان موجوداً من

  .)4(1959و كذا إعالن حقوق الطفل يف )3(1948نّص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف 

مبا  )5(فاملقصود باالسرتقاق إدخال شخص يف الّرق مبمارسة عليه السلطات املرتتّبة على حّق امللكية

رسة هذه السلطات يف سبيل االجتار باألطفال، فيّتم بيعهم أو إجيارهم أو القيام بأّي نوع يف ذلك مما

  .من أنواع التصّرف و ذلك بقصد استخدامهم

فهذه . فتتم هذه الصورة عن طريق بيع األطفال و األجنة من خالل شبكات إجرامية لتجارة الرقيق

  .البشر مثل السلع تباع و تشرتى التصرفات تعّد انتهاكاً للكرامة اإلنسانية و جعل

        باملمارسات الشبيهة بالرق "كما سبق و ذكرنا فاملقصود :  الممارسات الشبيهة بالرق .6.2

، املمارسات املعاصرة املرتبطة بالعبودية أو التحكم أو امللكية، اليت ترتبط أحيانًا باإلكراه "أو العبودية

  .و العنف و التهديد

املمارسات الشبيهة بالعبودية القيود عل حرية التنقل، و القيود على احلرية يف اختيار و قد تشمل هذه 

العمل، و القيود على التصرف يف العالقات الشخصية أو التخلص منها كما يعيش ضحيتها يف 

  .أوضاع معيشية غري املالئمة
   

                                                           
   .288ص  -الطبعة الثانية  -  الد اخلامس  -املرجع السابق  – ابن منظورأنظر  -1
  .1926مبوجب صدور أّول إتفاقية ملنع الرق جبنيف لعام  -2
على  1948ديسمرب  10من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة هليئة األمم املتحّدة يف  4تنّص املاّدة  -3

  .ال جيوز اسرتقاق أو استعباد أي شخص و ُحيضر اسرتقاق و جتارة الرقيق بكافة أوضاعها: "أّن 
على حّق الطفل  1959نوفمرب  20اجلمعية العامة هليئة األمم املتحّدة يف  من اإلعالن حقوق الطفل الصادر عن 6 تنّص املاّدة -4

  . يف احلماية القانونية من كافة ضروب اإلمهال و القّوة و اإلستغالل و حظر اسرتقاقه أو االجتار فيه
  .126ص  –املرجع السابق  -أمحد زكي بدوي ، يوسف شالالأنظر إبراهيم النجار،  -5
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فاالستعباد أو العبودية هي حالة أو وضع . )1(العبد لغًة هو اململوك خالف احلرّ : ادــــــــــــــاإلستعب .7.2

  .أي شخص متارس عليه السلطات املتعّلقة حبّق امللكية كّلها أو بعضها و هي أيضاً صورة قدمية

         زع األعضاء أو اإلزالة غيـر الشرعية لألعضاء البشرية هي جريـمة دنيئـة ن: نزع األعضاء .8.2

و من  .)2(أو الفقراء من األشخاص أو األطفال بعد خطفهمو وحشية تُرتكب عادًة ضّد الضعفاء 

العوامل األساسية اليت تؤدي إىل اإلقدام على هذا الفعل، هو احلاجة الشديدة و امللحة للمريض إىل 

ذلك العضو و قلة األشخاص املتربعني ، ضف إىل ذلك يسر حال هؤالء األشخاص و وفرة 

من جهة أخرى فإن الشخص الذي يبيع أعضائه يكون يف  اإلمكانيات املالية تشجعهم على ذلك، و

باستئصال األعضاء ذلك تّم و ي .)3(حالة بؤس و فقر شديد ممّا يدفعه إىل إجياد سبيل لإلرتزاق

أو جثّة بغض النظر عن الغرض من استغالهلا، سواًء كان  ،الداخلية أو اخلارجية من جسم إنسان حيّ 

فمثال يف إيطاليا ضبطت سلطات األمن إحدى . إنسان آخر أو زرعها يف جسم ،ذلك دف بيعها

أخطر املنظمات اإلجرامية الدولية املتخصصة يف جتارة األعضاء البشرية بني أوكرانيا و دول اإلحتاد 

األوريب و تتزعمها إمرأة ، فكانت هناك مراكز خلطف األطفال حدثي الوالدة و اإلجتار يف أعضائهم 

  .)4(رياءو بيعها لصاحل بعض األث

فيعترب هذا التصّرف غري مشروع نظراً لعدم جواز املساس جبسم اإلنسان ، و ال ميكن أن يتساوى يف 

 . أّي حال من األحوال بالسّلع

   

                                                           
  .314ص  –املرجع السابق  – أنظر ابن منظور -1
ففي هذه احلالة قد يتم جتنيد األطباء اجلراحني للقيام بنزع بعض األعضاء من الضحية عن طريق احليلة و اخلداع أو بعرض  -2

ص  –املرجع السابق  –، بسام عاطف املهتار  70ص  –املرجع السابق  –أنظر عادل حسن علي . عليهم مبالغ مالية باهضة
35.  

دار  –الطبعة األوىل  –نقل و بيع األعضاء البشرية بني الشريعة اإلسالمية و القوانني الوضعية  –ر نسرين عبد احلميد نبيه أنظ -3
  .155ص  – 2008 –اإلسكندرية  –الوفاء لدنيا الطباعة و النشر 

  .74ص  –املرجع السابق  –عبد القادر الشيخلي  أنظر -4
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  .29إىل  16مكّرر  303يف املاّدة  )1(نزع األعضاء جرمية مستقّلة نّص عليها املشرّع اجلزائري تعتربو 

فيما خيص اإلجتار باألعضاء البشرية منهجا واضحا و صرحيا،  كما جت بعض القوانني املقارنة

من بني هذه القوانني القانون األردين ، العراقي            . فمنعت بيعها أو تقاضي أي مقابل لقائها

أّما املشرّع املصري، فلم ينص على بيع األعضاء البشرية و اكتفى بإفراد عقوبات على  . )2(و السوداين

  .)3(ع عضوا بدون موافقة الشخصكّل من ينتز 

قد يقع الطفل ضحية صورة أخرى لالستغالل و املتمثلة يف التبين، فهذا اال من جماالت اإلستغالل 

هو أكمل توثيقًا ، ذلك أنّه يتوافر عدد كبري من الشواهد الثابتة على بيع األطفال و اإلجتار م 

  . )4(لدان املتقدمة النمو كفرنساألغراض التبين من جنوب أمريكا و آسيا إىل الب

و مل ينص املشرّع اجلزائري على هذه الصورة من اإلستغالل يف قانون العقوبات باعتبار أا حمّرمة 

  . )6(و قانون األسرة )5(شرعا و قانوناً طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

يف للنسب، و أصبحت هذه فيعرت التبين من أخطر اجلرائم الواقعة على نظام األسرة ، ففيها تزي

فقد تلجأ بعض األسر إىل بيع أطفاهلا ، الظاهرة ترتكب على شكل منظمات إجرامية عابرة للحدود

                                                           
اجرة باألعضاء البشرية باجلزائر، حيث كانت العصابة املختصة باملتاجرة باألعضاء البشرية لقد ّمت تفكيك شبكة دولية للمت -1

لألطفال تنشط على احلدود اجلزائرية املغربية، فتقوم بتحويل األطفال املختطفني من مدينة مغنية إلستئصال أعضائهم خاصة 
: أنظر مصطفى عبد الرحيم  على املوقع التايل . على مستوى عيادات طبية خاصة تقع مبدينة وجدة" الكلى و القرنية"

/essalam/8424www.djazairess.com 21/02/2012 ليوم.  
  .159ص  –املرجع السابق  –نقل و بيع األعضاء البشرية  –نسرين عبد احلميد نبيه  أنظر -2
اجلزء األّول  –دراسة مقارنة  –ضاء البشرية يف القانون املقارن و الشريعة اإلسالمية نقل و زرع األع –مروك نصر الدين  أنظر -3
نقل  –و ما بعدها ؛ نسرين عبد احلميد  89ص  – 2003 –اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  –الكتاب الثالث  –

  .159ص  –املرجع السابق  –... و بيع 
 – 2004ماي  24/25 –أبو ظيب  –ندوة مكافحة اإلجتار بالبشر  –اإلجتار بالبشر  –د املطلب ممدوح عبد احلميد عبأنظر  -4

  .433ص  –املرجع السابق  –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  98ص 

)��P!�<��O-�אد�: "قال اهللا تعاىل  -5�t�B�<��P�!��.ْ��H�u��-����\��א2��c]�\��>��T�(v�T�Pא!א��e�/�X:��>�5ن�c���!א���Y�<��\+�3�]�א�الكرمية بعض اآلية ..."  >���Yא�!�&��و��
  .من سورة األحزاب 5
  ."مينع التبين شرعا و قانونا:"من قانون األسرة اجلزائري على أن  46 املاّدة تنصّ  -6
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و هم ما أو تبيعهم  )1(حديثو عهد بالوالدةحتت ضغط احلاجة و العوز بل تبيع بعض النساء أطفاهلن 

فتلجأ بعض النساء إىل تأجري  دةزالوا أجنة يف أرحامهن ملن يرغب يف شرائهم و تبنيهم بعد الوال

إّن إجيار األرحام جتارة غري مشروعة تفتح الباب ملشكالت قانونية . أرحامهن ملن يريد و ذلك مبقابل

و تنتشر هذه الظاهرة خاصة . متاسك األسرة و إستقرار اتمع و أخالقية و إجتماعية خطرية دد

يف . )2(كإسبانيا و بعض الواليات املتحّدة األمريكية   يف اهلند، و هي مباحة يف بعض النظم القانونية

ثا وفقا لقانون القد منع املشرع اجلزائري التلقيح اإلصطناعي عن طريق األم البديلة منعا بحني 

هلذه الصور نصوص إجرامية ضمن قانون أن خيصص إّال أنّه كان على املشرّع اجلزائري . )3(األسرة

نّه ال جيوز أن يكون جسم املشرع الفرنسي أو لقد اعترب .احلماية العقوبات من أجل توسيع نطاق 

  .   )4(و أعضائه حمّل تصّرف مايلن  اإلنسا
  

  

@ïãbrÛa@†äjÛaZ@@ @@ÞbÐ�þbi@‰b£üa@áöaŠu@òzÏbØß@@

لقد تزايد االهتمام الدويل من قبل اهليئات احلكومية و غري احلكومية يف اآلونة األخرية باألطفال، 

مؤمترات و اللقاءات العملية ، من بينها القّمة األمريكية العاشرة لدول أمريكا اجلنوبية  فُعِقدت عّدة

بباناما و اليت خصصت أعماهلا لدراسة أوضاع األطفال و املراهقني ، حيث أشارت  2000عام 

ل، إذ أّن التقارير املقّدمة إىل أّن هذه املنطقة تعّد األسوأ يف العامل من حيث القسوة على حياة األطفا

                                                           
حديثي الوالدة  و هذا ما حدث يف تلمسان أين قدمت مصاحل األمن إىل وكيل اجلمهورية سبعة متهمني تورطوا يف بيع أطفال -1

أجنبتهم أمهام بطرق غري شرعية، و حاولن التخلص منهم عن طريق شبكة خطرية يقوم أفرادها ببيع املواليد اجلدد لألمهات 
ماليني للطفل الواحد و كانت تنشط هذه الشبكة على مستوى والية  6العازبات إىل نساء عقيمات مببالغ تصل أحيانا إىل 

  : بوشريف على املوقع . أنظر ع. بلعباستلمسان، وهران و سيدي 
www.djazairess.com/echorouk/24914  18/08/2008يوم.    

  .و ما بعدها 205ص  –املرجع السابق  –أنظر هيام امساعيل السحماوي  -2
اإلصطناعي  ال جيوز اللجوء إىل التلقيح :"انون األسرة اجلزائري على أنمكرر من ق 45 الفقرة األخرية من املاّدة تنصّ  -3

  ."بإستعمال األم البديلة
4- Geneviève DELAISI de PARSEVAL, Chantal COLLARD – op. cit. – p 29 – 53 ; Catherine 
DOLTO – op. cit. p 147 – 153 ; Laurence BRUNET – op. cit. – p 199 – 205.  
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من األطفال دون الثامنة عشر يعيشون يف دوامة الفقر و اآلالف منهم ضحايا احلروب  %60حنو 

  .   )1( األهلية و االستغالل اجلنسي و سوء املعاملة و سوء التغذية

االتفاقيات  و ن خالل التوقيع على بعض املواثيقومن هنا اهتمت الدّول بتوفري محاية قانونية للطفل م

لية اليت تناولت جوانب هذه احلماية على املستوى الدويل ،خاصة أّن هذه اجلرمية صعبة اإلثبات الدو 

من جهة أخرى لقد . )2(حتتاج إىل حتقيق معمق، و غالبا ما يكون عرب الدول، ممّا يزيد من تعقيده

فعاقبت من وردت يف قانون العقوبات اجلزائري النصوص اليت تقرر محاية خاصة للطفل اين عليه، 

يعتدي على الطفل أو يستغّله، كما أّن بعضها نّص على جترمي االجتار بالبشر نساءا كانوا أم رجاًال ، 

  . أطفاالً أم بالغني

>êÖæ‚Ö]<‚éÃ’Ö]<î×Â>  . .و6 <

 .حملاربة جرمية اإلجتار باألطفال ، أقّر اتمع الدويل جمموعة من املواثيق و اإلتفاقيات الدولية

  : الدولية لحماية األطفال من االتجار المواثيق. أ

الذي يعترب  1924قّرت حقوقا للطفل إعالن جنيف عام أمن أهم املواثيق و اإلعالنات الدولية اليت 

، ّمث اإلعالن العاملي حلقوق )3(اخلطوة األوىل يف جمال اإلهتمام بالطفولة على الصعيد الدويل

ال يعّرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت "منه أنّه  5حيث جاء يف املاّدة  )4(اإلنسان

                                                           
  .86 ص –املرجع السابق  –حممد السيد عرفه ظر أن -1

2 - Guillaume Lardanchet - Repérer et accompagner les mineurs victimes de la traite des êtres humains 
vers la protection – Journal du droit des jeunes – Edition Association jeunesse et droit – 1/2014 (N° 331) 
– pp 33 – 38.   

 –اإلسكندرية  –منشأة املعارف  –محاية األمومة و الطفولة يف املواثيق الدولية و الشريعة اإلسالمية  –عبد اجلواد حممد أنظر  -3
 ص – 2006 –اجلزائر  –دار اهلدى  –حقوق املرأة و الطفل يف القانون الدويل اإلنساين  –؛ لعسريي عباسية  25 ص – 1994

118.  
  .10/12/1948 ن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة ألمم املتحّدة يفاإلعال -4
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الذي سعى  )1(1959ّمث صدر إعالن حقوق الطفل يف ". القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة

  . )2(و أقّر له محاية خاصة و حقوق مبجّرد والدتهلتعداد حقوق الطفل بشكل تفصيلي 

عن قمة عاملية للطفولة ، فقد  )3(1990و منائه الصادر يف  أّما اإلعالن العاملي لبقاء الطفل و محايته

    اكتفى بإبراز التحديات اليت تواجه الطفل و الطفولة يف عامل اليوم و منها وقوعهم ضحايا للعنف 

  ...)4(و احلروب و التمييز و كذا تعرضهم لالمهال و القسوة و االستغالل و الفقر و اجلوع و التشّرد

ّول املوقعة على هذا اإلعالن بإعطاء األولوية حلقوق الطفل من خالل برنامج حمّدد هلذا أُلزمت الد

و لكن من املالحظ إفتقار هذا اإلعالن اآللية احملّددة لتنفيذ . حلماية حقوقه و حتسني حياته

  .التعهدات اليت قّررها

  :اإلتفاقيات الدولية التي تجّرم االتجار باألطفال . ب

  :إبرام اتفاقيات دولية ُملزمة قانوناً تقّرر حقوقا للطفل من أّمهها  لقد سعت الدّول إىل

دخل الذي و  )5(1966ديسمرب  16العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية الصادر يف  •

قّرر بعض احلقوق اليت ختّص اإلنسان يف مرحلة الطفولة لكّنها حيث  1976مارس  23حيز التنفيذ يف 

  .        )6(ل مفصلمل توّضح بشك

 )7(1966ديسمرب  16العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية الصادر يف  •

عاجل بشكل أكثر تفصيًال العديد من حيث  1976جانفي  03دخل حّيز التنفيذ يف الذي و  )7(1966
                                                           

  .20/11/1959 إعالن حقوق الطفل املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحّدة يف -1
 -دار اجلامعة اجلديدة  –نة دراسة مقار  –حقوق الطفل بني املواثيق الدولية و قانون العقوبات اجلزائري  –أنظر بوحلية شهرية  -2

  . و ما بعدها 164 ص –املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ نعمان عطا اهللا اهليثي  43 ص – 2011 –اإلسكندرية 
  .30/09/1990 صدر هذا اإلعالن عن هيئة األمم املتحّدة يف -3
  .232 ص – املرجع السابق –؛ حممد عبد اجلواد  123 ص –املرجع السابق  –أنظر غسان خليل  -4
 املؤرخ يف 67 – 89 صادقت اجلزائر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية مبوجب مرسوم رئاسي رقم -5

  .20 العدد – 17/05/1989 الصادرة يف. ر.ج – 16/05/1989
 العدد –ة احلقوق جامعة الكويت جمل –خطوة إىل األمام أم إىل وراء : اتفاقية حقوق الطفل  –عبد العزبز خميمر عبد اهلادي  -6
  .130 ص – 1993 – 3
  .السابق الذكر 67 – 89 صادقت عليه اجلزائر مبوجب نفس املرسوم رقم -7
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ّلة بدراستنا نّص املاّدة من احلقوق االقتصادية و الثقافية املتعلقة بالطفل و من أهم نصوصه ذات الص

األطفال و املراهقني دون متييز، و  عابري احلماية و مساعدة خاصة لصاحل مجيداليت تقّرر اختاذ ت 10

محايتهم من االستغالل االقتصادي و االجتماعي و جترمي استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفساد 

  .)1(ى بنمّوهم الطبيعيذأو إحلاق األ أو ديد حيام باخلطر ،و اإلضرار بصحتهم     أخالقهم 

و من  1989نوفمرب  20اتفاقية حقوق الطفل اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحّدة يف  •

أهم احلقوق اليت قّررا هذه االتفاقية و اليت تتعّلق مبوضوع دراستنا حق الطفل يف احلماية من 

و اإلساءة البدنية و العقلية فعلى سبيل املثال أقّرت املاّدة اإلستغالل و كافة أشكال العنف أو الضرر أ

   منها حّق الطفل يف احلماية من اإلستغالل اإلقتصادي و من آداء عمل يرجح أن يكون خطرياً  32

           أو بنمّوه البدين أو العقلي أو الروحي أو املعنوي  ،أو يضّر بصحته ،أو ميثل إعاقة لتعليمه

  .)2(ي، و ألزمت الدّول باختاذ التدابري التشريعية و اإلدارية و اإلجتماعية و الرتبويةأو االجتماع

فتمنع . من هذه اإلتفاقية فقد تناولت جترمي إختطاف األطفال أو االجتار م  53 و 11 أّما املادتان

ل إىل اختاذ نقل األطفال إىل خارج الدولة و عدم عودم بصورة غري مشروعة و دعت الدوّ  11املاّدة 

  . )3(التدابري و إبرام االتفاقيات الدولية للقضاء على هذه الظاهرة

فقد منعت إختطاف األطفال و بيعهم أو االجتار م ألي غرض من األغراض و بأي  35أما املاّدة 

و تدعو دّول األطراف يف االتفاقية إىل اختاذ مجيع التدابري على املستوى الوطين  ،شكل من األشكال

  . و الثنائي و الدويل حلظر هذه التصرفات

من اتفاقية محاية الطفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي و االنتهاك اجلنسي،  34ّمث أقّرت املاّدة 

و ذلك بإلزام الدّول اختاذ التدابري املالئمة ملنع إكراه الطفل على الدعارة أو غريها من املمارسات 

  .)4(ستخدام األطفال يف العروض و املواد الداعرةاجلنسية الغري مشروعة و منع ا

                                                           
  .60 ص –املرجع السابق  –أنظر منتصر سعيد محودة  -1
  .1989من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  32املادة  أنظر -2
  .69 ص –املرجع السابق  –أنظر منتصر سعيد محودة  -3
  .172 ص –املرجع السابق  –أنظر نعمان عطا اهللا اهليثي  -4
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اإلتفاقية الدولية حلظر االجتار بالنساء و األطفال حيث ّمت توقيع عدد من االتفاقيات الدولية اليت  •

  : )1(جتّرم االجتار بالنساء و األطفال و هي

لعام  182إتفاقية رقم  ،1949باألشخاص و إستغالل دعارة الغري يف ر االجتار ظاإلتفاقية الدولية حل -

  .املتعلقة حبظر أسوء أشكال عمل األطفال 1999

   و الربوتوكول مكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اخلاص مبنع و قمع 

و كذا الربوتوكول  15/11/2000و معاقبة االجتار باألشخاص و خاصة النساء و األطفال يف 

لحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و إستغالل األطفال يف البغاء و يف املواد اإلختياري امل

  .2000اإلباحية لعام 

  .2004مشروع قانون العريب النموذجي ملواجهة جرائم االجتار باألشخاص يف سنة  -

بعّدة توصيات أّن هذا الربنامج جاء إذ  2006و كذا الربنامج القومي ملكافحة االجتار باألطفال يف  -

  .)2(فهو يدعو كافة الدّول خاصة اإلسالمية إىل التعاون من أجل التصدي هلذه اجلرمية اخلطرية

و ما جيب اإلشارة إليه أّن نصوص هذه اإلتفاقيات و الربوتوكوالت امللحقة ا جمّرد ميثاق شرف خيلو 

تفاقيات و الربوتوكوالت غري كافية من الصفة اإللزامية يف التجرمي و توقيع العقاب، ممّا جيعل هذه اإل

لوحدها و إّمنا جيب إصدار تشريع جنائي مستقل جيّرم السلوك الذي كان موضوعا للربوتوكول كما هو 

  . )3(احلال بالنسبة جلرمية اإلجتار باألشخاص

  

  

                                                           
و ما بعدها ؛ فاطمة  134 ص –املرجع السابق  –؛ منتصر سعيد محودة  194 ص –املرجع السابق  –أنظر غسان خليل  -1

  .و ما بعدها 387 ص –املرجع السابق  –شحاتة أمحد زيدان 
 ص – 2006 –الرياض  –خطة العمل القومية ملكافحة اإلجتار باألطفال  –األطفال ار بمكافحة اإلجت –عشاري خليل أنظر  -2
  .و ما بعدها 5
بروتوكول منع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و خاصة النساء و األطفال املكمل إلتفاقية  –أنظر بابكر عبد اهللا الشيخ  -3

أكادميية نايف العربية  –متطلبات التنفيذ و اجلهود املبدولة  – 2000 نةاألمم املتحّدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لس
  .88 ص – 2012 –الرياض  –للعلوم األمنية 
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ا تسبّبه من بالنظر إىل خطورة جرائم االجتار باألشخاص بصفة عامة و باأل
ّ
طفال بصفة خاصة مل

، و ما تنطوي عليه من خمالفة للقيم اإلنسانية اليت تقوم )1(أضرار ماديّة و معنوية فادحة لضحاياها

عليها الشريعة اإلسالمية الغراء، فضًال عن مساس تلك اجلرائم بالقّيم اإلجتماعية السائدة يف اتمع، 

ملرتكيب هذه اجلرائم و املتمثّلة يف السجن املؤقت من دة مشدّ وضع املشرع اجلزائري عقوبات هلذا 

و يتم تشديد العقوبة إذا اقرتنت اجلرمية بظروف مشّددة للعقاب من بينها . ثالث إىل عشر سنوات

على  3فقرة  4مكّرر  303ظرف السّن لدى الضحية و هو األمر الذي يهّمنا ، فلقد نصت املاّدة 

دينار جزائري  500000سنة و بغرامة من  15إىل  5شخاص باحلبس من يعاقب على االجتار باأل: "أنّ 

  ...".دينار جزائري إذا سهل إرتكابه حالة استضعاف الضحية الناجتة عن سّنها  1500000 إىل

     سنوات  10إىل  3بدًال من )2(سنة 15إىل  5هلذا فإذا كان الشخص املتّجر فيه قاصرًا فالعقوبة هي 

قد أبقى على نفس يالحظ أن املشرّع اجلزائري و . خصصة إذا كان اين عليه راشداً و هي العقوبة امل

دج عندما أدخل  1500000إىل  500000سنة و غرامة من  15إىل  5هذه العقوبة أي احلبس من 

كما أقّر العقوبات ذاا إذا قام اجلاين ) مكّرر 319(التجرمي اخلاص ببيع األطفال وفقا للتعديل اجلديد 

  . )3( بالتحريض أو التوسط يف عملية بيع الطفل

سنة و بغرامة من  20إىل  10أنّه ترفع العقوبة بالسجن من  5مكّرر  303و لقد أضافت املاّدة 

  .دينار إذا كان اجلاين أحد أصول الضحية أو ولّيها 2000000إىل  1000000

                                                           
و األمراض الناجتة  يعاين ضحايا اإلجتار بالبشر من عّدة أعراض كاإلصابة بإعاقة يف النمو ، و األمراض اخلطرية خاصة اجلنسية -1

،مما يعرض كما جيرب هؤالء األطفال على إستهالك مشروبات يجية لتسهيل إستغالهلم. فةعن سوء التغدية و انعدام النظا
هلذا فإعادة تأهيلهم . اإلكتئاب و اإلضطراب النفسي أّما من الناحية النفسية، فيصاب هؤالء الضحايا بالقلق، و. صحتهم للخطر

احلماية الدولية حلقوق  –ماهر مجيل أبو خوات يل أنظر ألكثر تفاص. نفسيا و جسديا يكون أمرًا صعبا إن مل يكون مستحيال
 ؛  و ما بعدها 19 ص –املرجع السابق  -بسام عاطف املهتار ؛  191 ص – 2005 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الطفل 

Guillaume Lardanchet – op. cit. - p 33 , 38. 
  .20مكّرر  303املاّدة  –شرية للقاصر و تطّبق ذات العقوبة يف حالة االجتار باألعضاء الب -2
  .ج.ع.من ق 2/مكرر 319أنظر املاّدة  -3
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أحد أصوله أو من له احلّق يف رعايته،  فإذا ارتكبت جرمية االجتار على الطفل من طرف أبيه أو أّمه أو

فهنا تشّدد العقوبة ؛ ذلك أّن هؤالء األشخاص ملزمون باحملافظة على الطفل و محايته من كّل 

  .استغالل الطفلاملتمثلة يف و عليه اإلعتداءات و إحاطته بالرعاية الالزمة ، ال بارتكاب أبشع اجلرائم 

يف حني نّص على تشديد العقوبة من . مكّرر 319يف املاّدة و لقد أغفل املشرّع عن ذكر هذا الطفل 

دج إذا ارتكبت من طرف مجاعة  2000000إىل  1000000سنة سجن و بغرامة تقّدر من  20إىل  10

  .)1(إجرامية منظمة،  أو كانت ذات طابع متعدي للحدود الوطنية

     فعال االجتار سواًء ضّد القصر أنّه ال يستفيد اجلاين املرتكب أل ،و من صور تشديد العقوبة أيضاً 

  . )2( ج.ع.من ق 53أو الراشدين من الظروف املخفّفة املنصوص عليها يف املاّدة 

من  9كما أنّه للقاضي أن يطّبق على اجلاين عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية الواردة يف املاّدة 

  .)3( ج.ع.ق

أبلغ السلطات العمومية عن جرمية االجتار باألشخاص يف حني ميكن إعفاء اجلاين من العقوبة إذا 

  .و هذا من أجل إعطاء فرصة للجناة للرتاجع عن القيام ذه األفعال). 9مكّرر  303املاّدة (

، فنكون بصدده عند حماولة اجلاين إدخال إنسان يف طفالأّما بالنسبة للشروع يف جرمية االجتار باأل

أو إخراجه منها بقصد حيازته أو التصّرف فيه ، لكن أوقفت  دولة أو يف بلد داخل دولة واحدة

  .اجلرمية أو خاب أثرها ألسباب خارجة عن إرادة اجلاين كأن يتم ضبطه أو ضبط اإلنسان املتجر به

و قد يقع اللبس فيما خيص الشروع إذا نظرنا إىل أفعال االجتار جرمية واحدة ، إذا ارتكبت كاملًة كنّا 

من جرائم االجتار بالبشر ، و إن وقعت بعض األفعال دون البعض اآلخر كنّا بصدد جرمية تامة 

بصدد الشروع يف اجلريـمة ؛ إّال أّن األفعال اليت تقع من تـجنيد أو نقل أو تنقيـل أو إيواء أو استقبال 

ُتشّكل بالفعل جرائم مستقلة يف حّد ذاا كما سبق الذكر ، فإذا اكتملت أركان أي فعل من تلك 

                                                           
  .ج.ع.من ق 3/مكرر 319أنظر املاّدة  -1
  .ج.ع.من ق  6مكّرر  303املاّدة أنظر  -2
  .ج.ع.قمن  7مكّرر  303املاّدة أنظر  -3
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األفعال كّنا بصدد جرمية تامة و ليس بصدد شروع ؛ أّما إذا ارتكب جزء من أركان أّي فعل من تلك 

  .األفعال و مل يكتمل نظراً ألسباب خترج عن إرادة اجلاين فنكون بصدد الشروع

ى و على كّل حال سواًء كّنا بصدد جرمية تامة أو شروع يف جرائم االجتار فإّن املشرّع اجلزائري قد ساو 

  . مكرر 319، و الفقرة األخرية من املاّدة )13مكرر  303املاّدة (يف العقوبة 
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تتمثل السالمة البدنية و الصحية للطفل يف التمتع بالسري الطبيعي لوظائف أعظائه و التحّرر من أي 

جسمه جبميع أجهزته و أعضائه قادر على القيام على حنو   فيكون. آالم بدنية أو عوارض صحية

  . كامل بأداء مجيع أنشطته و وظائفه

و يتحقق املساس بسالمة جسم الطفل كّلما صدرت إعتداءات من اجلاين دف إىل إحداث أمل 

  .بدين له، أو بإضعاف مستواه الصحي

  . ؤذي الطفل أو ّدد صحتهو من خالل هذا املبحث سنتطّرق إىل األفعال اليت من شأا ت

�^א�Tא��    א
	�����א�ولr�3א&�K`C���א
4[�  

إذا كان القانون حيمي اإلنسان يف احلياة و كذا يف عدم تعّرضه للخطر ، فإنّه حيمي كذلك حّقه يف 

  .فال معىن للحياة إذا كان جسم اإلنسان غري سليم من العاهات و األمراض. سالمة اجلسم

إىل أشكال خمتلفة من العنف البدين  فتسبب هلم معاناة يتعرضون األطفال أّن كثري من  و يبني الواقع

بل إن بعض أنواع العنف اليت  ،جسمية ونفسية بالغة وتبقى آثارها املؤملة ماثلة أمام أعينهم طيلة احلياة

ي على تحطم أحالمهم وطموحام، وتقضفيالقيها األطفال ترتك بصماا املدمرة على حيام، 

مستقبلهم وآماهلم، فترتك أجسادا انتزعت منها األرواح وسلبتهم كل معىن كرمي للحياة، وتفقدهم 

  .الثقة يف الناس من حوهلم ويف اتمعات اليت ينتمون إليها
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على هذا األساس، فقد اعتربت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان العقوبات البدنية والنفسية يف  و

يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، لذلك حتث الدول على منع هذه العقوبة، ليس  ال"املدارس أمرا 

 أنّ رغم  ، واتمع ككلّ  ا أيضا داخل األسرة، وإمنّ  و، يف املدارس وغريها من املؤسسات فحسب

ل ا حتث الدول األطراف على محاية األطفاّ إالّ أاتفاقية حقوق الطفل ال متنع العقوبة البدنية صراحة، 

  .)1(من مجيع أشكال العنف

فرد احلق يف احلياة واحلرية  لكلّ "فقد نص اإلعالن العاملي حلقوق الطفل يف املادة الثالثة على أن 

   وسالمة شخصه، كما نص يف مادته اخلامسة على أن ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات 

تفاقية من بنود هذه اال، وأيضا ما اشتملته  "أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة

  . )2(37و 19نصت على جترمي مجيع أشكال القسوة ضد األطفال، خاصة املادتني 

قف الدولية خصت الطفل حبماية خاصة من مجيع أشكال اإليذاء البدين، فهل خص او املو إذا كانت 

 عفه البدين الذي من شأنه أن يعيقظرا لضن ،التشريع اجلنائي اجلزائري أيضا الطفل حبماية جنائية مماثلة

  الدفاع عن نفسه أو يشجع الغري على إيذائه ؟

أحاط الطفولة بسياج من القوانني اخلاصة اليت ترتبط جند أنّه بالرجوع إىل قانون العقوبات اجلزائري 

، وال أوال بطبيعة الطفل اجلسدية والعقلية، فالطفل ال يستطيع الدفاع عن نفسه إذا تعرض لألذى

ه، وترتبط من ضدّ  قاميقدر على رد االعتبار لذاته كما ال يستطيع أيضا تقييم خطوط املؤامرات اليت ت

   ،ناحية ثانية بالصفة اخلاصة لزمرة من ارمني الذين يقدمون على استغالل الضعف الطبيعي للطفل

نائي على محاية الطفل وذلك لذلك نص القانون اجل و ،حلاق اإليذاء بهمركزهم اخلاص و املمّيز إل و

من شأا أن متس بسالمة جسده، و بالوظائف الطبيعية عن طريق جترمي كل أفعال اإليذاء اليت 

  .ألعضائه

  ):2الفرع (كما قد يصدر من الوالدين )  1الفرع (و اإليذاء البدين  قد يصدر من الغري 
                                                           

التقرير اخلاص  –ال العقاب اجلسدي ضد األطفال املبادرة العاملية إلاء كافة أشك –ضد األطفال شروع املإاء العنف  -1
  .2005مصر  –القاهرة  –دراسة األمني العام لألمم املتحدة حول العنف ضد الطفل  –بالشرق األوسط و مشال إفريقيا 

          .172 - 164ص  -سابق الرجع امل -غسان خليل أنظر  -2
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هرة اإليذاء البدين لألطفال من اخطر الظواهر اليت تقف يف وجه تقدم اتمع ودد متاسكه، تعترب ظا

لذلك توجهت األنظار من أجل العمل على إجياد نظام حلماية األطفال خاصة وان تاريخ الطفولة 

  .يعترب مظلما منذ قرون، حيث سادت خمتلف أشكال تعذيب األطفال خالل تلك العصور

إليذاء البدين اليت كانت تلحق األطفال يف العصور املاضية الزمت الطفولة حىت عصرنا فكل أشكال ا

احلاضر، وقد أوضحت خمتلف الدراسات العلمية حول الظاهرة، بأن اإليذاء البدين ظاهرة تعاين منها  

      كل اتمعات اإلنسانية، كما تعرفها خمتلف الفئات االجتماعية كيفما كان مستواها االقتصادي 

  .)1(أو الثقايف

يقصد بالغري كل األشخاص األجانب الذين ال تربطهم أية عالقة قرابة بالطفل فهؤالء األشخاص  و

  .يعتدون على الطفل ألي سبب كان

و يعترب اإليذاء البدين أكثر أنواع اإليذاء شيوعا ، و هذا يعود إىل وضوح أعراضه و قابليته للمالحظة 

  . )2(و اإلكتشاف
  

†äjÛa@ÞČëþa@Z@ @×‰c������ã†jÛa@õaˆí⁄a@æb����ï@@
من جرح أو ضرب عمدا  كلّ " :على أّن  اليت تنصّ  انون العقوبات اجلزائريمن ق 269طبقا للمادة 

قاصرا ال يتجاوز سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إىل احلد الذي يعرض صحته 

أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء اخلفيف  للضرر، أو إرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من

  ".دج 5000إىل  500يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات و بغرامة من 

  : يقوم اإليذاء البدين على ثالثة أركانفحسب نص هذه املاّدة ، 

                                                           
1- Yves – Hiram HAESEVOETS – Regard pluriel sur la maltraitance des enfants – Edition Kluwer – 
Bruxelles – 2003 – p 21 ; Brigitte CAMDESSUS, Michel C. KIENER – L’enfance violentée – Edition 
ESF – Paris – France – 1993 – p 39.  

جامعة نايف العربية للعلوم  –دكتوراة أطروحة  –آليات املواجهة الشرطية جلرائم العنف األسري  –حسان حممود عبيدو أنظر  -2
  .32ص  – 2010 –الرياض  –األمنية 
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ع أن على املشرّ من األجدر ن ه كانّ أإال  و هو الطفل الذي ال يتجاوز سنه السادسة عشر من عمره ،

قادرا نسبيا ببلوغ الطفل هذا السن يكون  ألنّ  . من عمرهسنة  18د هذه احلماية حىت بلوغ الطفل ميدّ 

يتمتع حبماية  فأكثر السنة  16هلذا فالطفل الذي بلغ  و .تلحق به اءات اليت قدذعلى مواجهة اإلي

  .)1(اليت تكون فيها العقوبة خمففة عامة وجنائية خاصة إذ خيضع لقواعد احلماية اجلنائية ال

��
)55555
.  ¹]<àÒ†Ö]{{{{{ë�^<<<<  

  :و يأخذ أربعة صور و هو السلوك اإلجرامي الذي يقع من اجلاين على الطفل

لكن فيما خيص اإليذاء . و أعمال العنف العمدية األخرى منع الطعام عن الطفل، الضرب، اجلرح،

لطعام ألن هذا الفعل يفرتض أن يكون اجلاين قريب من الطفل الصادر من الغري فال يتضمن منع ا

  .ومتواجد معه يف نفس املكان
  

   : رحـــــــــــــــالج .أ

و نعين بالتمزيق حتطيم الوحدة الطبيعية  .)2(هو متزيق أو قطع يف اجلسم أو أنسجته أيا كانت جسامته

بقطع اجللد ، سواءا كان القطع سطحيا فيعد اجلرح متحققا . اليت جتمع بني جزيئات أنسجة اجلسم 

وتستوي .مقتصرا على مادة اجللد أم كان عميقا ألنه نال أيضا األنسجة الداخلية املكسوة باجللد

أيا  .مساحة القطع سواءا كانت ضئيلة كوخزة إبرة أو متسعة كقطع مستطيل عن طريق سكني مثال

من األنسجة أو أن يقتصر على جمرد إحداث  كان مقدار إستطالته وال فرق بني أن ينتزع اجلرح جزءا

 .)3(فتحة يف اجللد

                                                           
  .ج.ع.ق 264املاّدة  -1
ديوان املطبوعات  –الطبعة الرابعة  –القسم اخلاص  –دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري  –أنظر عبد اهللا سليمان  -2

  .69 ص –املرجع السابق  –ر ؛ إسحاق إبراهيم منصو  182 ص – 1996 –اجلزائر  –اجلامعية 
 –املرجع السابق  –؛ فتوح عبد اهللا الشاذيل  352 ص –املرجع السابق  –أنظر حممد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم  -3

   .689 ص
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يلزم لتحقق جرمية اجلرح حدوث نزيف دموي خارجي إذ قد يفضي سلوك اجلاين إحداث تك  ال و

يف طبقات اجللد الدنيا أو بأي من أعضاء اجلسم الداخلية مما قد يرتتب عليه نزيف داخلي حيدث 

  . )1(جتمع دموي

ح إذا إنكسرت بعض عظام اين عليه ألن هذا الكسر ال يتصور إال بتهتك كما يتحقق اجلر 

  . )2(األنسجة اليت تكسو العظام

ة من آلأو  .و ال عربة بالوسيلة املستخدمة يف إحداث اجلرح فقد يكون سالح أبيض أو سالح ناري 

  .)3(أي نوع وقد يستخدم اجلاين أعضاء جسمه كقبضة يده أو ساقه أو رأسه أو أسنانه

  :  ربـــــــــــــالض .ب

هو كل ضغط على أنسجة اجلسم . يعد الضرب من أكثر األمناط شيوعا وأقدمها يف التاريخ اإلنساين

  .)4(ال يؤدي إىل متزيقها

و تستوي وسائل الضغط اخلارجي على اجلسم، فقد تكون عصا أو حجرا، وقد يستعني اجلاين 

   .)5(اليد، الضرب بالرأس أو الركل بالقدم أو غري ذلكالصفع بمثل بأعضاء جسمه كوسيلة للضغط 

فقد يدفعه اجلاين فريتبط جبسم خارجي  ،و ال يشرتط أن يكون جسم اين عليه ساكنا وقت الضرب

لو كان  يكفي جمرد الضغط و و ،خر أو بدفعه يف حفرة فيحدث له اإلصابة نتيجة حترك جسمهآ

                                                           
 اجلديدة اجلامعة دار –احلماية اجلنائية للجسم البشري يف ظل اإلجتاهات الطبية احلديثة  - مهند صالح أمحد فتحي العزة أنظر -1

  .101ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم الواقعة  –؛ ممدوح خليل البحر  192 ص – 2002 – اإلسكندرية – للنشر
دراسة  -احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري و املقارن و الشريعة اإلسالمية  -مروك نصر الدين  أنظر -2

املرجع السابق  –؛ فتوح عبد اهللا الشاذيل  121 ، 120ص –  2003 -  ديوان الوطين لألشغال الرتبويةال -الطبعة األوىل  –مقارنة 
  .689 ص –
  .179ص  - املرجع السابق - ... احلماية اجلنائية  -مروك نصر الدينأنظر  -3

Patrice GATTEGNO – op. cit. – p 38. 
ص  –املرجع السابق  –؛ حممد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم  69ص  - املرجع السابق –إسحاق إبراهيم منصور  أنظر -4

353.  
5 -  Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 29.  
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ما جتدر اإلشارة إليه هو أن الضرب قد يتحول إىل جرح إذا و  .لو كان ملرة واحدة بسيطا، وحىت و

  . )1(ترتب عليه أي متزيق يف األنسجة سواءا من اخلارج أو من الداخل
  

  :أعمال العنف و التعدي األخرى. ج

تعترب أعمال العنف والتعدي مجيع األفعال املاسة باحلق يف سالمة اجلسم متييزا هلا عن أفعال اجلرح 

فقد " أي عمل من أعمال العنف والتعدي"عبارة املشرّع اجلزائري لإستعمال خالل من ف .والضرب

أراد أن يوسع من دائرة األفعال اليت من شأا إيذاء الطفل ، فما يقصده املشرع بإضافة هذه العبارة 

ه على الرغم من ذلك ميثل لكنّ  ،هو أن ينال العقاب كل عنف ال يعد من قبيل الضرب و اجلرح 

جتعله جديرا بالعقاب ، فهو حياول بسط أكرب قدر ) و على الطفل خاصة(على الشخص خطورة

  .ممكن من احلماية اجلنائية على احلق يف سالمة اجلسم

كل فعل ينطوي على إستخدام القوة :  ا بالنسبة للمقصود بأعمال العنف فتعرف على أاأمّ  •

   .)2(البدنية و ينال من مادة اجلسم اين عليه

      مثل جدب الشعر أو قصه بدون رضاه،. ي أعمال تصيب جسم الضحية دون أن ترتك أثرا فيهفه

أو تعريضه و هو نائم إىل تيار بارد يف يوم شديد الربودة أو وضعه يف  أو ربطه أو جدبه من أذنيه،

  ... )3(بيت مربّد و خمصص حلفظ إنتاج معّني 

ب جسم الضحية يصتُ  ملادية اليت و إن كانت الو بالنسبة للتعدي فيقصد به تلك األعمال ا •

 .)4(فإا تسبب له إنزعاجا أو رعبا شديدا قد يؤدي إىل إضطراب يف قواه اجلسدية أو العقلية ،مباشرة

                                                           
  .180 - 179ص  –املرجع السابق  -... احلماية اجلنائية  –مروك نصر الدين  أنظر -1
 –؛ حممد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم  128 ص –نفسه املرجع  -... ة احلماية اجلنائي – الدين مروك نصر أنظر -2

  .354ص  –املرجع السابق 
  .89ص  –املرجع السابق  –عبد الرزاق احلديثي ، خالد محيدي الزعيب  فخري أنظر -3

Jean LARGUIER , Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 29.  
  .104ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم الواقعة  –؛ ممدوح خليل البحر  51ص -املرجع السابق  -قيعة أحسن بوسأنظر  -4
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مثال ذلك إطالق عيار ناري إلحداث الرعب يف نفسية الطفل أو البصق يف وجهه، أو قذفه  و

  )1( ...باملاء

)5N
55555
.  çßÃ¹]<àÒ†Ö]ë< <

تعترب جرمية اإليذاء البدين الواقعة على الطفل جرمية قصدية ، أي البد من توفر القصد اجلنائي املتمثل 

هلذا جيب أن يكون اجلاين على علم بأن فعل اإليذاء الذي يؤتيه هو جمرم، وأن .يف العلم و اإلرادة 

من   264 اّدةبق عليه املالضحية هو طفل قاصر ، فإذا أثبت أنه مل يكن يعلم بسن الضحية فهنا تط

  .العنف املوجه ضد شخص بالغعلى اليت تعاقب  وانون العقوبات اجلزائري، ق

ما ف، دون اشرتاط إرادته يف حتقيق الضرر كما جيب أن تكون لدى اجلاين اإلرادة يف حتقيق هذا الفعل

الضرب الذي  على أساس أا من النتائج احملتملة لفعل ثار فيحاسب عليهاآمن الضرب  نشأ عن

  .تعمده

بأنّه يكفي لقيام اجلرمية  15/01/1982و يف هذا الصدد، قضى الس األعلى يف قراره الصادر يف 

ضرورة وجود عالقة السببية بني الضرب و العاهة املستدمية ، و ال ُيشرتط أن يكون اجلاين قد نوى 

ت عنه العاهة ، فيعاقب عليها على إحداثها و إّمنا ُيشرتط فقط أن يكون قد تعّمد الضرب الذي نشأ

و هذا ما ذهب إليه أيضا القانون . )2(أساس أّا من النتائج احملتملة لفعل الضرب الذي تعّمده

  .)3(الفرنسي
  

@ïãbrÛa@†äjÛaZ@@ @@ò¹ŠvÜÛ@ñ‰ŠÔ½a@òiìÔÈÛa@@
ن من قانو  269طبقا للماّدة ختتلف العقوبات حسب خطورة النتائج املرتتبة عن أعمال العنف 

األصل أنه إذا مل ينتج عن أعمال العنف أي مرض أو عجز كلي عن العمل  و .العقوبات اجلزائري

                                                           
   .138ص  –املرجع السابق  –أنظر علي عبد القادر القهوجي  -1
 2العدد  – 1989 –الة القضائية  – 27373ملف رقم  – 15/01/1982قرار صادر يف  –. ج.غ –أنظر الس األعلى  -2
   .234ص  –

3- Thierry GARE – Droit Pénal Spécial – Tome I – Personnes et Biens – 3ème Edition – Editions Larcier 
– 2014 – p 50 ; Michel VERON – op. cit. – N° 53 – p 47. 
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إال أن املشرع إعتربها جنحة معاقب عليها باحلبس من  .)1(يوما فنكون أمام خمالفة 15ملدة تتجاوز 

 16ز إذا كان ضحيتها قاصر مل يتجاو  ،دج  100000إىل  20000سنوات و بغرامة من  5سنة إىل 

  . سنة

فتكون العقوبة احلبس من  ،يوم أو إذا وجد سبق إصرار أو ترصد  15إذا جتاوزت مدة العجز عن  أما

  .دج  100000إىل  20000سنوات و غرامة من  10إىل  3

  .سنة 20 إىل 10ب عن أعمال العنف عاهة مستدمية للطفل فاجلزاء هو السجن من و إذا ترتّ 

فقد منفعة عضو من أعضاء اجلسم فقدا كليا أو جزئيا، سواءا بفصل : يقصد بالعاهة املستدمية  و

أي ال يرجى و ائية العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته، على أن يكون ذلك بصفة مستدمية 

  .)2(شفاءا منه

طة التقديرية للقاضي الذي حيدد حالة الطفل املصاب بناءا على تقرير الطبيب، ليرتك ذلك للس و

لو مل يكن اجلاين ينوي  رتاط وجود عالقة السببية بني الضرب و العاهة املستدمية حىت واملهم هو إش

  .)3(دام أنه تعمد الضرب ما ،إحداثها

احلد األقصى للسجن املؤقت من و إذا نتج عن الضرب وفاة الطفل دون قصد إحداثها فالعقوبة هي 

  .سنة 20إىل  10

ة مستدمية أو وفاة، وجب على القاضي اإلستناد إىل و سواء نتج عن الضرب أو اجلرح عجز أو عاه

اخلربة الطبية الشرعية ، أين يكّلف الطبيب الشرعي مبهمة فحص الضحية للوقوف على طبيعة ما 

  .)4(تعاين منه من جروح و حتديد سببها و جسامتها و مدى إمكانية إزدياد خطورا

                                                           
  .جد  16000إىل  8000 أيام إىل شهرين و غرامة من 10عقوبتها احلبس من  و. ج.ع.ق 442/1 اّدةامل -1
 –املرجع السابق  –؛ فتوح عبد اهللا الشاذيل 52ص  -املرجع السابق - ... الوجيز يف القانون اجلنائي  –أحسن بوسقيعة أنظر  -2

  .121ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم الواقعة  –؛ ممدوح خليل البحر  711ص 
  .35ص  –الد السابع  –املرجع السابق  –رنيه غارو  أنظر  -3
  .637ص  –املرجع السابق  –ملريين سهام  ر أنظ -4
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. ة السببية بني الضرب و حدوث عاهة أو وفاةكما أّن للخربة الطبية أمهية كبرية يف إثبات العالق

فالطبيب الشرعي هو الذي يثبت إن كان الضرب هو السبب يف فقدان عضو من أعضاء اجلسم     

  . )1(أو كان هو السبب يف إحداث الوفاة
  

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<<^ÛãÛÓu<»<àÚ<æ_<àè‚Ö]çÖ]<àÚ<…�^’Ö]<ð]„èý]< <

 يعدّ  و .هلم سلطة على الطفل يكون غالبا هدفه التأديب إن اإليذاء الصادر من الوالدين أو ممن

  .)2(الضرب الوسيلة األكثر شيوعا للتأديب يف العديد من الثقافات العاملية

فإذا كان من واجب الوالدين أو من يشرفون على األطفال أن حيسنوا تربيتهم وأن يسهروا على 

فلقد أجاز القانون  ،تمع واألطفال أنفسهمتنشئتهم تنشئة سليمة، ملا يف ذلك من فائدة لألسرة وا

إعتربه جتاوزا حلدود التأديب ملا قد يلحق الطفل  الضرب البسيط أو اخلفيف، وجرم الضرب املربح و

  .من أذى

فلقد أجاز القانون ملسؤولني عن تربية الطفل اللجوء إىل مثل هذه الوسائل اجلسدية شريطة أن تتم 

ون إحلاق األذى يف جسد الطفل أو نفسيته و أن تتم لغاية تربوية      ضمن حدود معقولة و مألوفة د

فممارسة حق التأديب . و ليس نتيجة لغضب هو هياج عصيب أو نزعة موضعية حنو تعذيب الطفل

  .  )3(يبقى مشروعا إذا كان ضمن هذه احلدود
 

@ÞČëþa@†äjÛaZ@@ @ÝÐĐÛa@kí…dm@‰aŠÓg@pa‰�ß@@
 يف الرتبية مقتضاه أن يقوم األب أو األم برتبيتة بغية تأديبه وذيبه شرع اإلسالم للصغري حقا أصيال

حلمايته من بواعث االحنراف، وإصالح سلوكه ومنعه من االنقياد إىل نوازع الشر وخماطره، فقد 

مسحت الشريعة اإلسالمية لألب واألم وللوصي واملعلم ولكل من له سلطة أو إشراف على الطفل 
                                                           

التحقيق  –؛ أحسن بوسقيعة  71ص  – 2010 –اجلزائر  –دار اخللدونية  –دليل اخلبري القضائي  –طاهري حسني  أنظر  -1
  .113ص  – 2006 –اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  –الطبعة الرابعة  –القضائي 

أعمال الندوة العلمية حول سوء معاملة  –األمناط التقليدية و املستحدثة لسوء معاملة األطفال  –ريي أنظر عبد الرمحن عس -2
  . 17 – 16ص  – 2001 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  -األطفال و استغالهلم غري املشروع 

القاهرة  –املركز القومي لإلصدارات القانونية  –الطبعة األوىل  –العنف العائلي يف القانون اجلزائي  –زينب وحيد دحام  أنظر  -3
  .171 – 170ص  – 2012 –
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لعالج ويبدأ ذلك بالرتغيب واللوم بالقول وقد يصل يف احلاالت القصوى، إىل حبق تأديبه بقصد ا

 . )1(ضربه الضرب اخلفيف

 صلى اهللا عليه و سلمإن الطفل يستحق أن يعامل معاملة حسنة و حنونة ، حيث روي عن الرسول 

يسرع  أنه كان يقف بني خالقه حىت تتورم قدماه يف خشوع وطمأنينة، ولكنه حني يسمع بكاء طفل

صلى الرسول  األنصاري أنّ  قتادة أبو وروىيف صالته حىت يطلع على أحواله، ويعرف سبب بكائه، 

 ،صلى اهللا عليه و سلم اهللا  رسول بنت زينب بنت ةأمام حامل هو و يصلي كان اهللا عليه و سلم

   .)3(األطفال تربية يف والشدة العنف يقر مل و ،)2(وضعها سجد إذا و،  محلها قام فإذا

 أتقبلون : فقال صلى اهللا عليه و سلمالنيب  إىل أعرايب جاء : قالترضي اهللا عنها   عائشة روت

 قلبك من اهللا نزع أن لك أملك أو صلى اهللا عليه و سلم النيب فقال. نقبلهم فما صبيانكم ؟

 ،ضي اهللا عنها ر   عائشة إىل امرأة جاءت:قال ، رضي اهللا عنه مالك بن أنس روى و ، )4(! ةـــــــالرمح

 الصبيان فأكل . مترة لنفسها ، أمسكت مترة هلا صيب كل فأعطت، مترات ثالث عائشة فأعطتها

 النيب فجاء . مترة نصف صيب كل فأعطت،  فشقتها التمرة إىل فعمدت ، أمهما إىل نظرا و التمرتني

 برمحتها اهللا هارمح لقد  .من ذلك أعجبك ما و: فقال ، عائشة فأخربته صلى اهللا عليه و سلم

  .بناته وحفدته العطرة مع صلى اهللا عليه و سلم هذه بعض صفات الرسول . )5(هايصبي

                                                           
  .46ص - سابقالرجع امل - مصباح القاضيأنظر حممد  -1
أنظر  – 5996حديث رقم  –باب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة  –كتاب الصالة   –صحيح البخاري أنظر  -2

دار  –اجلزء األول  –الطبعة األوىل  –فتح الباري بشرح صحيح البخاري  - علي بن حجر العسقالين اإلمام احلافظ أمحد بن 
    .703ص  – 1986 –القاهرة  –الريان للرتاث 

ه 1425 –الرياض –جامعة امللك فيصل –محاية اإلسالم للطفل من اإلساءة و اإلمهال  –أمحد بن عبد العزيز احللييب  أنظر  -3
  .24ص  –
اإلمام احلافظ أنظر   - 5998حديث رقم  –باب رمحة الولد و تقبيله و معانقته  –كتاب األدب   – البخاريظر صحيح أن -4

  .440ص  –اجلزء العاشر  –املرجع السابق  – أمحد بن علي بن حجر العسقالين
اإلمام احلافظ أنظر   -  5995حديث رقم  –باب رمحة الولد و تقبيله و معانقته  –كتاب األدب   – البخاريأنظر صحيح  -5

  .440ص  –اجلزء العاشر  –املرجع السابق  – أمحد بن علي بن حجر العسقالين
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جيد احلق يف التأديب سنده الشرعي من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية وإمجاع أئمة املسلمني،  و

���: فيقول اخلالق عز من قائل�.
��55�B�̂ �א 
�3���&��Tא���� �و�
,�P�/�Y��<���E.��و���>��H�Ỳ���.��!ْא!א ���P!د���א�א 
قال  و، )1(���
,�55�w��אْ�و��
س�

�-DL�� G، " صلى اهللا عليه و سلمعن جابر بن مسرة عن النيب  صلى اهللا عليه و سلمالرسول �� MAN) �O

F
P� QLP;) �4 (7 RS")2( ننه يف حديث مشهور رواه أبو داوود يف س صلى اهللا عليه و سلمقال  و" ��3/0

 T�P�� UP���0 	
V�4 &' � 
,�/0 &'���W� � 9V� X�Y�")3(.  

قاصر غري مميز، ال يفرق بني فعل قبيح ينبغي تركه، ضرب  صلى اهللا عليه و سلمفكيف يبيح الرسول 

فهذه اإلباحة مل يقرها إال بعد  بني فعل مطلوب على وجه االستحباب أو الوجوب، ينبغي فعله، و

بني األمر بالضرب يف احلديث، فاصل  من، لذلك فالفاصل الزمين، بني األمر بالصالة ومدة من الز 

مل يأمر بالضرب مباشرة بعد امتناع الولد  صلى اهللا عليه و سلمزمين له داللته الرتبوية والنفسية، فالنيب 

مدته ثالث عن إقامة الصالة أو اونه فيها، وإمنا جعل فاصال زمنيا بني األمر األول والثاين 

  .)4(سنوات

فإذا كانت هذه الوسائل بدون . حثه عليه و إرشاده إىل الصواب و فتأديب الطفل يبدأ مبوعظته،

  .جدوى فهنا ميكن اللجوء إىل الضرب اخلفيف

  : )5(ومن الشروط اليت حّددها علماء الشريعة لضرب الطفل

  .التمييزسن عدم بلوغ الطفل  -

  .خفيفة كالسواك اأن يكون الضرب باليد أو بعص -

                                                           
  .6الكرمية  اآليةبعض  –سورة التحرمي  -1
   .1951رقم  –باب أدب الولد  – صلى اهللا عليه و سلمكتاب الرب و الصلة عن رسول اهللا   –أخرجه الرتميذي  -2
مقتبس عن أبو بكر جابر  1/385 -الصالة  يف الصبيان محل جواز باب -  الصالة و مواضع ساجدامل كتاب يف مسلم رواه -3

  .95ص  - 1964 –املدينة املنورة  –مكتبة العلوم و احلكم  –منهاج املسلم  –اجلزائري 
             ياسية و القانونية للعلوم السية ر الة اجلزائ –مظاهر العقاب البدين و آثاره على الطفل  - عبد السالم حرمانأنظر  -4

  .74 - 73 : ص – 1992سنة  – 5العدد  –و اإلقتصادية 
  .و ما بعدها 173ص  –املرجع السابق  –أنظر زينب وحيد دحام  -5
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    و اإلضرار أأن يكون املقصود بالضرب هو التأديب و اإلصالح، فال يتعداه إىل غريه كاإلنتقام  -

   .)1(و التعسفأ

يكسر فيه عظما  ال يتشوه الطفل جسميا و أن يكون الضرب غري مربح ، فال ُيسرف فيه حبيث ال -
  .)2(يشق جلدا ال وال يدمي جسما و
يف املواضع اليت ال جيوز أن ُتضرب كالوجه و الرأس و املواضع اخلطرية من البدن،  أن يتجنب الضرب

�-�"صلى اهللا عليه و سلم  فقال رسول اهللا�� Z;�/� &�L�4 M�W �>�) "رواه أبو داود و البخاري و مسلم.( 
و  صلى اهللا عليه ، عن النيب رضي اهللا عنهما و يف حديث آخر أليب سعيد اخلدري و أيب هريرة

�]: "سلم$�� � �-��� \V];�/� D
S^ &�L�4 M�W �>� "3(رواه املسلم و أمحد و أبو داود(    .  
فما دامت الشريعة اإلسالمية أباحت الضرب اخلفيف لتأديب الطفل، فهذا يدل على أا وسيلة 

     أديبهموت إناثا و ذكورا أوالدهم تربية فمن واجب اآلباء .نافعة يف بعض احلاالت أي عند الضرورة

 عن خالية ساذجة نفيسة جوهرة الطاهر قلبه و والديه، عند أمانة الولد فإن : الغزايل قال كما و

 نشأ وعلمه اخلري عود فإن ؛ إليه به ميال ما كل إىل ومائل نقش ما لكل قابل وهو صورة، و نقش

 أمهل و الشر عود إن و ، بومؤد له معلم وكل ، أبواه ثوابه يف وشاركه ، واآلخرة الدنيا يف سعد عليه

  .)4(وهلك شقي البهائم إمهال

 إىل و ، إصالحه فيصعب ،يفسد ال حىت مبكر وقت يف يتم أن ينبغي الطفل تأديب أن ريب ال و

،  اإلساءة غاية إليه أساء فقد، سدى وتركه ينفعه ما ولده تعليم أمهل من" : بقوله القيم ابن نبه هذا

 وسننه، الدين فرائض تعليمهم ترك و هلم، إمهاهلم و اآلباء قبل من دهمفسا جاء إمنا األوالد وأكثر

                                                           
  .171ص  –املرجع السابق  –؛ زينب وحيد دحام 166ص  –املرجع السابق  –أنظر آالء عدنان الوقفي  -1

2 -  Laurent BACHLER – Qu’est ce qu’une punition juste ? – Spirale – Eres – 2/2012 – N° 62 – p 128. 
جامعة  –الطبعة األوىل  –أنواعه و أسبابه و خصائص املتعرضني له  –إيذاء األطفال  –منرية عبد الرمحن آل سعود  أنظر -3

  .156 ،155ص  – 2005 –الرياض  –نايف العربية للعلوم األمنية 
  .70-69ص  – 1991 –دار الثقافة اجلزائر –الطبعة األوىل –اجلزء الثالث –الدين علوم إحياء -يب حامد الغزايلحممد أأنظر  -4
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جيب اإلشارة أن التأديب  و. )1("كبارا آباءهم ينفعوا ومل بأنفسهم ينتفعوا فلم صغارا فأضاعوهم

  .)2(سنة 13مرتبط بسن معني ويتحدد  غالبا قبل بلوغ سن التمييز أي 

صراحة على العقاب  انون اجلزائري فنجد هذا القانون ينصّ بالرجوع إىل املقتضيات الزجرية يف الق و

سة عشر من سادباحلبس من سنة إىل ثالث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفال دون ال

أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من أنواع العنـف أو اإليذاء فيما عدا اإليذاء ... عمره

ه املادة إذن تنص صراحة على عدم العقاب على اإليذاء فمقتضيات هذ). ج.ق 269 اّدةامل(اخلفيـف 

  .اخلفيف مبعىن إباحة احلق يف التأديب عن طريق اإليذاء اخلفيف

أن انتفاء املسؤولية اجلنائية عن الشخص الذي يضرب الطفل ضربا خفيفا يف احلدود  الشكّ  و

ته وابتغائه اخلري البنه، بل يرجع إىل املعقولة تأديبا له ال يرجع إىل انتفاء القصد اجلنائي عند سالمة ني

ال :" من ق ع ج اليت تنص على أن  39/1هذا ما أكدته املادة  و.)3(اإلباحة املنصوص عليها قانونا

  ."جرمية إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون

دين إمكانية من قانون امل 1 – 371كما أباح املشرّع الفرنسي عندما نظم السلطة األبوية طبقا للماّدة 

و يف حالة جتاوز حدود الضرب، أقّر عقوبة . جلوء الوالدين يف تربية أطفاهلم إىل الضرب اخلفيف

من قانون العقوبات،       13 – 222أورو طبقا للماّدة  75000سنوات و غرامة تقّدر بـ  5احلبس ملّدة 

  . )4(و تشّدد العقوبة حسب جسامة النتيجة املرتتبة عن الضرب

                                                           
  .18ص  - املرجع السابق  -احلليبـي العزيز عبد بن أمحدأنظر   -1
ملتضمن القانون املدين، ، ا26/09/1975املؤرخ يف  58/  75من األمر  42/2و هذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري طبقا للماّدة  -2

  .17ص  – 44العدد  – 26/06/2005املؤرخة يف . ر.ج – 20/06/2005املؤرخ يف  10 - 05املعدل و املتمم بالقانون رقم 
دار  -العنف داخل األسرة بني الوقاية والتجرمي والعقاب يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي - أبو الوفا حممد أبو الوفاأنظر  -3

  .58 ص -  2000 - اإلسكندرية -عة اجلديدة للنشراجلام
4 -  Pierre MURAT – Droit de la famille – 5ème Edition – Dalloz – 2010 – N° 232.101 et 102 – p 789 , 
Philippe CHAILLOU – Guide du droit de la famille et de l’enfant – 2ème Edition - Dunod – 2003 – p 
166 – 167 ;  Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 32 et s. 
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، فما )1(ه مل يبني ما معىن اإليذاء اخلفيف وما هي حدودهنّ اجلزائري أأنه ما يالحظ على املشرع غري 

ما قد ال يعترب كذلك يف جمتمع أو أسرة أخرى، وما قد يعترب  ،قد يعترب إيذاء خفيفا يف جمتمع أو أسرة

  .قد ال يعترب كذلك عند األشخاص اآلخرين ،إيذاء خفيفا عند بعض األشخاص

القانوين جاء مطلقا، إذ يعفى من العقاب كل شخص أقدم على ضرب الطفل ضربا  أن النصّ كما 

لذا كان على املشرع أن يبني الغرض من  اإليذاء . )2(خفيفا ولو كان غريبا عنه وال تربطه به أية صلة

ذا ، كما كان عليه أن يبني صفة األشخاص الذين يصدر منهم ه) املتمثل يف تأديب الطفل(اخلفيف 

اإليذاء وبالتايل يعفون من العقاب، كالوالدين أو الويل، أو كل من كلف باإلشراف على الطفل 

وذلك دف ضمان محاية الطفل من بعض األشخاص الذين قد يؤذونه إيذاء خفيفا من أجل 

  .دون أن يتعّرضوا إىل العقاب االنتقام منه أو تأليمه

حيدث كسرا أو جرحا  الضرب البسيط الذي ال يب هوفالضرب اخلفيف الذي يهدف التأدو بالتايل 

حيول دون منو الطفل           تجاوز حدود احلق يف التأديب ف .)3(عنه مرض ينشأ ال يرتك أثرا و ال و

  .عاقب عليهيفعال جمرما  يشكلو  )4(و ازدهار شخصيته
  

@ïãbrÛa@†äjÛaZ@@ @ÝÐĐÛa@kí…dm@¿@Ñ�ÈnÛa@áíŠ£@@
بعض ، إّال أّن الضرب اخلفيف من أجل تأديب الطفل أقرّ جند أنّه جلزائري لتشريع اإىل او بالرجوع 

التشريعات املقارنة، ال جتيز إستخدام العقاب البدين يف تأديب األطفال، فأي سلوك من اجلاين جتاه 

مرتكبا جلرمية يعترب  املسؤولية اجلنائية ويؤدي إىل تقرير إن كان جمرد ضرب خفيف،  الطفل حىت و
                                                           

حيث سجلت مصاحل الدرك الوطين إزدياد ملحوظ فيما خيص هو ما قد يفسر ارتفاع جرائم اإليذاء البدين ضد األطفال  و -1
بنت  109حالة من بينهم  699، و  2010بنت خالل  157ضحية من بينهم  433جرائم الضرب و اجلرح ضد الطفل، فبلغت 

على خطورة الظاهرة  لّ هي أرقام تد و .2012بنت خالل األربعة األشهر األوىل من سنة  50من بينهم  236و  2011خالل 
ماية حلالتحسيس خبطورة الظاهرة  واتساعها على نطاق واسع األمر الذي يتطلب اختاذ إجراءات صارمة مرفوقة بربامج التوعية و

  .ربيئةالاألجساد 
  .ج.ع.من ق 269 اّدةأنظر امل -2
  .147ص -  1999 -. ن.د.د – احلماية اجلنائية للروابط األسرية - اجلرائم العائلية -حممد عبد احلميد األلفيأنظر  -3
إلدارية جملة العلوم القانونية و ا –احلماية القانونية للطفل ضد املعامالت السيئة ذات الطابع اجلسدي  –حممد كحلولة أنظر  -4

  .6ص  – 2العدد  – 2004
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اللذان  و كذا التشريع البلجيكي من بني هذه التشريعات جند التشريع السويدي و. طفلضرب ال

أخضعه ألحكام الضرب أو اجلرح العادية اليت خيضع  جيرمان اإليذاء البدين للطفل أيا كان غرضه، و

 بن من قبلإلل تلك االعتداءات مىت كانت ضد اذلك بعد أن كان يبيح مث هلا املعتدي على البالغ و

  .)1(الوالدين وبقصد التأديب

من يف حكمهما على األوالد القصر، ملا هلم عليهم من سلطة يف  حق التأديب مقرر للوالدين وف

تربيتهم و تعليمهم و ذيبهم ، وهذا احلق يبيح هلم اللجوء إىل الضرب اخلفيف دون أن يكونوا 

  . )2(عرضة للمسؤولية اجلنائية عن هذا الفعل

   صورة من صور جرائم إساءة معاملة الطفل نكون أمام احلد يف تأديب الطفل  جتاوزة يف حال إال أنه

  .قانون العقوبات اجلزائريمن  269 اّدةاملعاقب عليها يف امل إيذائه، و

مة اليت قد تلحق ياجلس النفسية تظهر خطورة جتاوز حدود التأديب من خالل األضرار املادية و و

ما  ؟ و ود مسؤولية األولياء ومن يف حكمهم عن سلوكام التأديبيةتساءل عن حدنالطفل، لذلك 

  ؟ القول بتجاوز احلق يف التأديب ليدخل يف دائرة التجرمي القانوينمن خالله هو احلد الذي ميكن 

>[ßÂ<àè‚Ö]çÖ]<àÚ<…�^’Ö]<êÞ‚fÖ]<ð]„èý^‘†  . .و6   :تتمثل يف  و :>

   : اديــــــــــالركن الم. أ

اليت تصدر من الوالدين  فإن صور اإليذاء البدين انون العقوبات اجلزائريمن ق 269 اّدةملبالرجوع إىل ا

أي الضرب، اجلرح، وأعمال العنف  واليت تتجاوز احلق يف التأديب هي نفسها اليت تصدر من الغري

اية لكن تبقى صورة منع الطعام أو العن). يف الفرع األول(والتعدي األخرى واليت سبق التعرض هلا 

الطفل، خاصة بالوالدين ملا تفرتضه هذه اجلرمية من تواجد الطفل الضحية إىل جانب الفاعل وهذا ب

تشري ولو ضمنيا بأن اجلاين هو من ) املنع(فهذه الصورة . األخري ال ميكن أن يكون غريبا عليه

  .األشخاص الذي يفرض عليهم القانون واجب تلبية حاجيات الطفل

                                                           
  .91ص - مرجع سابق  - حممود أمحد طهأنظر  -1
  .57ص -املرجع السابق  -أبو الوفا حممد أبو الوفا أنظر  -2
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ذلك الفعل السليب املتمثل يف حرمان الطفل الذي ال  :أو العناية عن الطفليقصد مبنع الطعام  و

سنة، من األكل و الشرب الذي يكون ضروري لنمو جسمه ، فالطفل يف هذه  16سنه  يتجاوز

املرحلة يكون يف تبعية تامة لوالديه، نظرا لعدم قدرته على توفري الطعام بنفسه مادام صغريا غري قادر 

��!د��!��Mא#�/�-��و�� :له تعاىلعلى الكسب لقو �I��
#�)���H�!:�555�B�3=��و�����B�3ز�,�e���xكما أنه يكون يف هذه املرحلة  .)1(�و

  . من الوالدين فهي حجر الزاوية يف تكوينه و إعداده للحياة خاصة رعاية حباجة إىل

سنة  18و  15طفل البالغ ما بني سنة حيث إعترب أّن ال 15و لقد حّدد املشرّع الفرنسي سّن الطفل بـ 

  .)2(يكون قادرا على احلصول على املواد األساسية بنفسه

أو نظافة  ،فمىت حرم الوالدين الطفل من الطعام أو قصروا يف عنايتهم له بعدم توفري النظافة لبدنه

      ،ارصالقكأن يرتدي مالبس خفيفة يف الربد   ،مالبس غري الئقة حلالة الطقس ارتداءهأو  ،مالبسه

تنتفي اجلرمية يف حالة ما و . فهنا تقع مسؤوليتهم اجلنائية ،و هذا لغرض تعريض صحة الطفل للخطر

  .)3(العناية ناتج عن فقر شديد منع الطعام و إذا كان

  :  ويـــــــالركن المعن. ب

عمد من توفر القصد اجلنائي اخلاص أي صدور اعتداء من الوالدين ضد الطفل عن قصد و  البدّ 

 .وهذا االعتداء يعرض صحته للخطر

ذلك وترتب يقصد الفاعل فيجب أن تنصرف إرادة الفاعل إىل املساس بسالمة اين عليه، فإذا مل 

  .)4(اعترب مرتكب جلرح خطأ ال جلرح عمدي ،على فعله جرح باين عليه

ين ال يتوافر لدى اجلاين إّال أنّه حسب رأي آخر ، جيب األخذ بالقصد غري املباشر أو اإلحتمايل، أ

علم أكيد بالنتيجة اليت ترتتب على فعله، إّمنا يثور لديه إحتمال أن يضر فعله جسم اين عليه بغري 

و القاعدة يف مثل هذه احلالة أن يُعترب اجلاين متعمدا إذا كان على علم  . أن يكون ذلك من أهدافه
                                                           

  .233الكرمية ية اآل -سورة البقرة  -1
2
-  Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN – op. cit. – p 446. 

3
-  Jean François RENUCCI – op. cit. – p 83. 

؛ فتوح  592ص  -  2005 - اإلسكندرية –منشأة املعارف  -جرائم القسم اخلاص -قانون العقوبات -رمسيس نام أنظر  -4
  .و ما بعدها 698ص  –املرجع السابق  –عبد اهللا الشاذيل 
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نّه قبل املخاطرة ا عند اإلقدام على الفعل، و هذا باحتمال حتقق النتيجة عند إتيان الفعل، مبعىن أ

  .)1(هو القصد اجلرمي يف صورة القصد اإلحتمايل

و أوافق هذا الرأي، و هذا من أجل تشديد مسؤولية اآلباء الذين يؤتون تصرّفات ُحيتمل معها وقوع 

 . ضرر للطفل كالصفع الشديد مثال

خلفيف الذي يصدر عن حسن النية  ، لكنه ربط مسؤولية املشرع اجلزائري حدود اإليذاء الم يبّني ف 

فكلما زاد .اجلاين جبسامة الضرر املرتتب عن الضرب أو اجلرح أو منع الطعام و العناية عن الطفل

  . الضرر ارتفعت العقوبة

   : عالقة األبوة الشرعية. ج

كاألب أو األم أو اجلد هو العنصر الذي يشرتط فيه أن يكون املعتدي هو أحد الوالدين الشرعيني   و

    أما إذا مل تكن هناك أية صلة بني املعتدي  .أو أي شخص اخر له سلطة على الطفل... أو اجلدة

   .)2(انون العقوبات اجلزائريمن ق 272اّدة و اين عليه فال جمال لتطبيق امل

ان مينع العناية     يف حني، لقد قضى القضاء الفرنسي على ثبوت اجلرمية يف حّق صديق األم الذي ك

و يف نفس السياق، و يف حكم آخر أقّر عدم ثبوت اجلرمية إذا مل يكن . )3(و الطعام على طفلها

 .)4(الصديق يقيم حتت سقف واحد مع األّم و طفلها

  :  سن الضحية. د

الغري، أن هو احلال بالنسبة لإليذاء الصادر من  لقيام جرمية اإليذاء البدين الصادر من الوالدين مثل ما

ا إذا كان الولد قد بلغ أمّ  .سنة وقت ارتكاب الفعل اإلجرامي عليه 16يكون يف عمر الطفل أقل من 

 .هذه السن أو جتاوزها فيخضع الفاعل لقواعد العنف العادي

                                                           
  . 90ص  –املرجع السابق  –أنظر فخري عبد الرزاق احلديثي ، خالد محيدي الزعيب  -1
  .101ص - املرجع السابق -... اجلرائم الواقعة  –لعزيز سعد عبد اأنظر  -2

3
- Crim. 28 févr. 1956. Bull crim. N° 201 cité dans Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – 

op. cit. – N° 1490 – p 901. 
4
- Crim. 29 juin. 1976. Bull crim. N° 375 – Revue des Sciences Criminelles – Dalloz – 1987 – p 692. 
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أو أي جرح أو كسر،   هلذا يستنتج أنه يتحدد اإليذاء اخلفيف بعدم ترك أي أثر على جسم الطفل،

فمىت كان خمالف هلذه  . ميس األماكن احلساسة من اجلسم كالوجه و الرأسكما أنه جيب أن ال

انون العقوبات من ق 272 اّدةتعرض الوالدين للعقوبة املقررة يف امل ،الشروط و رتب ضررا للطفل

  .اجلزائري

��
)55555
.  ¢]{{{{{{{{{{{ð]ˆ 

العنف العمدي، و خّصص هلا جرمية أخرج املشرّع الفرنسي جرمية منع العناية و الطعام من جرمية  لقد

سنوات حبس و غرامة مالية قدرها  07بـ  15- 227منصوص و معاقب عليها يف املاّدة  )1(مستقّلة

 – 227املاّدة (سنة سجن  30و إذا أدى هذا الفعل إىل الوفاة فيعاقب اجلاين بـ . أورو 100000

16()2( . 

دي املرتكب على شخص ضعيف، فُيشرتط يف هذا كما أضاف املشرّع الفرنسي جرمية العنف اإلعتيا

الفعل عنصر اإلعتياد و احملّدد بتكرار الفعل أكثر من مرّة، كما ُيشرتط ضعف الشخص إّما لصغر 

سنوات و غرامة تقّدر بـ  5و قد أقّر هلذه اجلرمية عقوبة احلبس ملّدة . سّنه أو حلالته البدنية أو العقلية

  .)3( )14 – 222املاّدة (كّلما زاد الضرر الناتج عن اجلرمية   أورو و ُتشّدد العقوبة 75000

  .أّما بالنسبة للمشرّع اجلزائري ، فقد أقّر عقوبات متفاوتة حسب النتيجة املرتتبة عن الضرب أو اجلرح

إذا كان اجلاين أحد األصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فرتفع العقوبة إىل  .1

دج إذا مل تنشأ عن أعمال العنف  100000إىل  20000 سنوات و الغرامة من 10 إىل 3احلبس من 

  .يوما  15مرض و عجز كلي ملدة ال  تتجاوز 

سنوات و تضاعف  10إىل  5يوم فتكون العقوبة السجن من  15ا إذا جتاوزت مدة العجز عن أمّ  .2

  .د رصّ ـأو التسنة إذا إقرتنت اجلرمية بظرف اإلصرار  20إىل  10العقوبة من 

                                                           
1
- Philippe CHAILLOU – op. cit. – p 181 ; Valérie MALABAT – op. cit. N° 684 – p 337 - 338.  

2
- Patrice GATTEGNO – Op. cit. – p 192. 

3
-  Michel VERON – op. cit. – N° 69 – p 57 – 58 ; Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie 

FOURNIER – op. cit. – p 39. 
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ا إذا ترتب عن أعمال العنف اليت إرتكبها أحد األصول أو من له سلطة على الطفل عاهة أمّ  .3

  . مستدمية، أو نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها فاجلزاء هو السجن املؤبد

     ف رتبت الوفاة، أو إذا وقع الضرب واجلرح أو العن إذا إقرتنت أعمال العنف بظرف اإلعتياد و و

  .)1(أو التعدي بقصد إحداث الوفاة  فيعاقب اجلاين باإلعدام

باإلضافة إىل احلماية املقررة لألطفال من اإليذاء الصادر من الوالدين مبوجب القانون اجلنائي،  و

أي محاية الطفل من جتاوز  ،د مسؤوليات األطر التعليميةاليت حتدّ النصوص القانونية توجد بعض 

فتقع مسؤوليتهم اجلنائية واملدنية واإلدارية عن تصرفاهم داخل األقسام  ،املعلمني التأديب من طرف

واملؤسسات التعليمية ، كما حتدد يف نفس الوقت، املتابعات اليت خيضعون هلا يف حالة جلوئهم إىل 

  .العقوبات البدنية أو إىل أي شكل من أشكال العنف

،واليت متنع الضرب والعنف املمارس يف )2(ا اخلصوصذ قرار فقد أصدرت وزارة الرتبية الوطنية 

رسني إىل األحكام العامة لقانون العنف املمارس من طرف املدّ أخضعت كما   ،املؤسسات التعليمية

تعترب األضرار النامجة عن العقاب البدين مبثابة خطأ : " همن القرار أنّ  07فجاء يف املادة  ،العقوبات

ال ميكن إلدارة  و ،فيه كامل املسؤولية من الناحية املدنية واجلزائيةشخصي يتحمل املوظف املتسبب 

يتعّلق بالقانون  04 – 08كما صدر قانون . "الرتبية أن حتل حمل املوظف املعين يف حتمل تبعاته

العقاب البدين و كّل أشكال العنف  21/1حيث منع من خالل املاّدة  )3(التوجيهي للرتبية الوطنية

كما أضافت الفقرة الثانية من نفس املاّدة على تعّرض . ساءة يف املؤسسات املدرسيةاملعنوي و اإل

  .املخالفني ألحكام الفقرة السابقة لعقوبات إدارية دون اإلخالل باملتابعات القضائية

إىل حد ما يف ختفيض معدالت إيذاء األطفال داخل الفضاءات الرتبوية، النصوص فقد سامهت هذه 

رت خمتلف الدراسات العلمية عدم جدوى اإليذاء البدين لألطفال يف تربيتهم خاصة بعدما أظه

                                                           
  . ج.ع.من ق 272أنظر املاّدة  -1
  .املتضمن منع العقاب البدين و العنف اجتاه التالميذ يف املؤسسات التعليمية 06/07/1992املؤرخ يف  171/02أنظر القرار رقم  -2
 – 27/01/2008ادرة يف الص. ر.ج –يتضمن القانون التوجيهي للرتبية الوطنية  23/01/2008املؤرخ يف  04- 08القانون رقم  -3

  .7ص  – 4العدد 
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العملية الرتبوية ال ميكن أن تتم يف ظل العنف أو التهديد به، فضال عن أن املدرس الذي فوتعليمهم، 

اإليذاء مل حيصل من تلميذه إال على كراهية التعليم واملدرسة واملدرسني، فالضرب  إىل الضرب و أيلج

و يف الواقع سياسة الفاشلني يف البيت ويف املدرسة، وال ينتج عنه إال تعطيل العقل ومتزيق العاطفة ه

  .)1(والقضاء على براءة الطفولة وبث روح الكراهية والعداوة يف األجيال الناشئة

 أالّ و م ن يؤدبه بطيب الكالأ شد كل من له سلطة على الطفل أن حيسن معاملته وأنا أخريا أنا و

الضرورة تقدر بقدرها، فإن مل توجد  يلجأ إىل التأديب عن طريق الضرب إال عند الضرورة القصوى، و

فإنه هناك قيود  "اخلفيف"إن وجدت ضرورة التأديب باستعمال الضرب و جز استخدامها، و مل ي

   .وحدود ال جيوز التطاول عليها

�����	
���א����א �K`C����א���t
�yא���
Xא�   

�א����
����: ياة الدنيا لقوله تعاىل طفل هبة من عند اهللا تعاىل و هو زينة احليعترب ال �������ز ��!ن����א �و 
ل��X5א

������فإذا ُرزق أي شخص بطفل وجب عليه احلفاظ عليه و على صحته ، حىت يوفر له النمو  )2(�א

ية اجليدة ألطفاهلم و من ّمث فإّن هلذا كان لزام على الوالدين توفري الرعاية الصح. الطبيعي و السليم

إمهال رعاية الطفل صحيًا من قبل من يتوىل شؤونه يسبب له املخاطر اجلسمية و النفسية و يُعترب 

فما هي احلماية اليت أقّرها املشرّع اجلزائري حلق الطفل يف . ضربا من ضروب اإلساءة املوجهة إليه

  الرعاية الصحية ؟ 

ي بعض املقتضيات الزجرية حلماية هذا احلق سواًء تعّلق األمر بتجرمي لقد تضمن التشريع اجلزائر 

من ملا ترتبه أو جترمي تشغيل األطفال يف األعمال الشاقة و اخلطرية  ،)املطلب األّول(اإلمهال الصحي 

            و أيضا جترمي حتريض الطفل على السكر ) املطلب الثاين(على صحتهم وخيمة إنعكاسات 

  ).املطلب الثالث(ات ملا يف ذلك من إحنالل خلقي و آثار سيئة على صحتهم و املخدر 

  

                                                           
  .93 محد طه، مرجع سابق صأحممود أنظر  -1
  .46بعض اآلية الكرمية  –سورة الكهف  -2
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فلقد . إّن احلق يف الصحة من احلقوق األساسية اليت جيب أن يتمتع ا الطفل و يستوجب توفريها له

ث دعت كّل املواثيق الدولية إىل حي )1(شكل حق الطفل يف الصحة إحدى أولويات اتمع الدويل

  .)2(ضرورة ضمان هذا احلق للطفل

كما اختذت الدولة اجلزائرية اإلجراءات الالزمة لضمان صحة الطفل و جعلت من هذا احلق حق 

وفرت لألطفال ما يقيهم من األمراض فجعلت التلقيح الزم و ضروري و جماين لكّل و . )3(دستوري

الغداء يُعترب العنصر األساسي الذي يبين عليه جسمه و ميّده بالطاقة كما أّن . طفل و بدون متييز

الالزمة لنمّوه، لُيمارس حياته و نشاطه بقّوة و حيوية، هلذا جيب أن تبدأ رعاية الطفل غدائيا منذ فرتة 

  . احلمل و الوالدة

عدم تلقيح  أقّر املشرّع اجلزائري أحكام خاصة حبماية صحة الطفل تتمثل يف جترميمن أجل ذلك 

  .الطفل، و جترمي إعطاءه املواد الضارة
  

ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @@ÝÐĐÛa@|îÔÜm@â†Ç@áíŠ£@@
إهتم يف سبيل تقدمي الرعاية الصحية للطفل هي حتصينه من األمراض املختلفة، فلقد  أّول خطوة

سة الصحية املشرّع اجلزائري بوقاية و عالج األفراد من األمراض املعدية و يتضح ذلك جليًا من السيا

                                                           
و ما  182ص  –املرجع السابق  –، فاطمة شحاتة أمحد زيدان  85ص  –املرجع السابق  –أنظر منتصر سعيد محودة  -1

  .بعدها
       من العهد الدويل اخلاص للحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية  12، املاّدة 1989ل لسنة من إتفاقية حقوق الطف 24املاّدة  -2

  . 1966و الثقافية لسنة 
الرعاية الصحية حق : "على أّن  تنصّ و اليت  – 76العدد  – 08/12/1996يف . ر.ج – 1996من دستور  54املاّدة  -3

  ".ائية و املعدية و مبكافحتهاتتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوب. للمواطن
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إصداره للعديد من ، من خالل املتنامية يف اجلزائر و اليت تلزم األفراد اخلضوع إىل تدابري صحية معينة

  .)1(القوانني

من  %99و بفضل الربامج املستمرة و األيام الوطنية لتلقيح ، متكنت القطاعات الصحية من تلقيح 

ا أدى إىل تقليص احلالة الوبائية هلذه ممّ  ،األطفال دون السنة من عمرهم ضد األمراض الفتاكة

  .)2(األمراض

و لقد جعل املشرّع اجلزائري تلقيح الطفل ضد األمراض أمر إجباري ال جيوز اإلمتناع عنه و إالّ 

  .)3(يُعرض صاحبه للجزاء

إّن اإلمتناع عن تلقيح الطفل ال يُتصور أن يقع إالّ من طرف أصول الطفل أو القائمني برعايته ، فأي 

  .م األبويةاتقصري من هؤالء األشخاص يف تلقيح أطفاهلم يعد مبثابة اإلخالل بإلتزام

و لقد نص املشرّع اجلزائري يف قانون محاية الصحة و ترقيتها على إنشاء دفرت صحي ُتسجل فيه 

  .)4(فرتات التطعيم و العالج

ألنّه بعد الوالدة  ،خلطريةفلحماية الطفل من األمراض جيب إخضاعه لعملية التلقيح ضد األمراض ا

يتعرض مليكروبات األمراض املعدية نظرا لكون جهازه املناعي مل يستعد بالقدر الكايف ملقوماا، 

و يف حالة  ،فيصبح معرضا بسهولة ملختلف األمراض ، و من هنا جاءت أمهية اإللتزام بالتلقيح

  .)5(إمهاله، يؤدي إىل إيذاء الطفل و تعرضه ألمراض خطرية

                                                           
املؤرخة يف . ر.ج –املتضمن بعض أنواع التلقيح اإلجباري  18/06/1969املؤرخ يف  88 – 69 صدر أّول مرسوم رقم -1

 –املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها  16/02/1985املؤرخ يف  05 – 85، و كذا القانون رقم  709ص  – 53العدد  – 20/06/1969
. ر.، ج 31/07/1990املؤرخ يف  17 – 90املعّدل و املتمم بقانون رقم  176ص  – 8العدد  – 16/02/1985ة يف املؤرخ. ر.ج

  .35العدد  – 15/08/1990الصادرة يف 
  ). 16رقم امللحق ( 2012 – 2010تلمسان خالل سنيت اجلواري بأنظر التلقيحات اليت قام ا املركز الصحي  -2
  .السابق الذكر 88 – 69 من املرسوم 14املاّدة  -3
ينشأ دفرت صحي قصد متابعة احلالة الصحية للسكان متابعة أحسن و تسجيل : "من قانون الصحة على أّن  28املاّدة  تنصّ  -4

  ".أدق للتطعيم و العالج الطيب املقدمني
خلناق أو الذباح ، التيتانوس، مرض السل ، ا: لقد عدد قانون الصحة هذه األمراض الذي جيب التلقيح ضدها ، و تتمثل يف  -5

  .، اجلدري و الشلل يالسعال الديك
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كان بصفة مباشرة كالتشريع املصري الذي تضمن   سواءً  ،إجبارية التلقيح قد أقرته جّل التشريعات و

 – 55نصوص قانونية صرحية ُجترم إمهال محاية الطفل من العدوى ، حيث أوجب القرار اجلمهوري رقم 

من نفس  4ة و قد حددت املادّ . تطعيم الطفل و حتصينه بالطعوم الوقائية من األمراض املعدية 1977

    . القرار املسؤول عن تطعيم الطفل و املتمثل يف والده أو الشخص الذي يكون الطفل يف حضانته

يف الغرامة مبا ال يقل عن  العقاب الواجب توقيعه و املتمثل من ذات القرار 25و قد أوضحت املاّدة 

  . )1(قرش 100قرش و ال تتجاوز  25

ألزم الوالدان على تلقيح الطفل و هذا وفقا للماّدة حيث  ،فرنسياحلماية نفسها أقّرها املشرّع ال

L3116-4  يف حالة إمهاهلم هلذا اإلجراء تتمثل يف عقوبات عليهم رتب من قانون الصحة العمومية و

  . )2(احلبس ملّدة ستة أشهر

ن باختاذ كّل أو كان بصفة غري مباشرة كالتشريع املغريب الذي نّص يف مدونة األسرة على إلزام األبوي

التدابري املمكنة لنمو الطبيعي لألطفال من أجل احلفاظ على سالمتهم اجلسدية و النفسية و العناية 

  .)3(بصحتهم وقاية و عالجاً 

و بناء على ما سبق، يتضح مدى إهتمام التشريع باحلماية اجلنائية حلق الطفل يف الرعاية الصحية 

رة و ذلك بإقرار جزاءات يف حق الوالدين أو من يف سواء عن طريق نصوص مباشرة أو غري مباش

  .حكمهما إذا أمهلوا الطفل صحياً 

إالّ أّن هذه اجلزاءات املقررة يف حالة اإلخالل بواجب التلقيح،مل ينص عليها املشرّع اجلزائري يف قانون 

ديه اإلطار السالف الذكر، أي هذا الفعل ليس ل 88 – 69العقوبات، و إّمنا نّص عليها يف املرسوم 

    هذا املرسوم قدمي  فإنّ  ،القانوين للجرمية و ال الصبغة اجلزائية ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى

                                                           
- جرمية إمهال الطفل من قبل أبويه و عقوباا يف الشريعة اإلسالمية و القانون –أنظر خالد بن حممد بن عبد اهللا املفلح  -1

   .175ص  –رجع السابق امل –حممود أمحد طه ؛  92ص  - 2005 -الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية 
2- Pierre MURAT – op. cit. – 2010 – N° 232.121 – p 790. 

مدونة األسرة يتضمن  03/02/2004بتاريخ  01.04.22الصادر مبقتضى الظهري الشريف رقم  03/70قانون من  54املاّدة  -3
  . ةاملغربي
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هلذا على . دج 500إىل  30فهي ترتواح بني  ،و لقد أقّر غرامة مالية رمزية تكاد تنعدم يف وقتنا احلايل

و حىت و لو . وبات حقيقية رادعةاملشرّع أن يراجع هذه النصوص حسب تطورات اتمع و يقر عق

فإّا تالقي صعوبات كبرية يف التطبيق و هذا يرجع إىل صعوبة إثبات حاالت  ،وجدت هذه اجلزاءات

اإلمهال الصحي، فهي مشكلة مسترتة ُيستعصى قياسها نظرًا إلمتناع العديد من األسر التبليغ عنها 

لكن قد حيدث . ضع للرقابة املطلقة للوالدينأين يكون الطفل خا ،خاصة يف مرحلة ما قبل التمدرس

أثناء مرحلة متدرس الطفل أن يكتشف الطبيب حالة تعنت الوالدين عن إعطاء التلقيح اإلجباري 

لطفلهم، ففي هذه احلالة أقرت مدونة أخالقية الطب على إلتزام الطبيب حبماية الطفل املريض و كذا 

  .)1(ت يكون الطفل فيها ضحية حرمانإبالغ السلطات املختصة عند إكتشافه حلاال

فرفض الوالدين دون مربّر تقدمي اللقاح اإلجباري لطفلهم ال يعتد به الطبيب ، و يعّد تدخله يف هذه 

ما دام أنّه إلتزم بالضوابط اإلدارية و القواعد الفنية و القدر  ، احلالة رغم إعرتاض الوالدين مشروعاً 

  .)2(الالزم من احليطة و احلذر
  

Ûa@ïãbrÛa@†äj@Z@ @@ñ‰bšÛa@…aì½a@õbĐÇg@ò¹Šu@@
فإّن . إذا كان حرمان الطفل من التغذية خطراً حمدقا بصحته ، و هو فعل جمّرم طبقا لقانون العقوبات

  .إعطاءه املّواد الضارة ال تقل خطورة، و تشكل بذلك جرمية طبقا لذات القانون

         سليم، فلقد جعل اهللا تعاىل الرضاعة الزمة حيتاج الطفل منذ والدته إىل الغداء الكامل لنموه ال

��8�>���: و ضرورية للطفل نظرا ألمهيتها لقوله تعاىل� �.�ن� �.�,�אد� �3�X�� �3���/�&
�=� �3����!�Q� �3�Pو��6د��.� �3�e�z����� �א!�א���א	� و�
���-
�z��  . )3(�א

   

                                                           
اجلريدة  –و الذي يتضمن مدونة أخالقيات الطب  06/04/1992املؤرخ يف  276 – 93من املرسوم رقم  54و  53 تنياملادّ  -1

  .52العدد  – 92الرمسية 
 –كلية احلقوق تلمسان   –جملة العلوم القانونية و اإلدارية  –أهلية املوافقة على األعمال الطبية  –مامون عبد الكرمي أنظر  -2

  .152ص  – 3العدد  – 2005
  .233اآلية الكرمية  –سورة البقرة  -3
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أن يعيش به، فلقد أشارت بعض الدراسات للطفل الذي ميكن  الوحيدفالرضاعة هي العنصر الغدائي 

إىل أّن رضاعة األّم لوليدها ال تقتصر على عملية التغدية فحسب و لكنها تعترب عملية عطاء كاملة ، 

  .)1(أي أّا عملية إشباع بيولوجي و نفسي للطفل ،فيها الغداء و الدفء و األمان و احلنان

البيولوجي و النفسي ، فهي واجبة على األم و تسأل عنها ألمهية الرضاعة يف بناء كيان الطفل نظراً و 

 حيث كما أّن غداء الطفل يف باقي مراحل حياته ال يقل أمهية . أمام اهللا إذا قصرت يف هذا الواجب

،  )2(وجب على الوالدين توفري الغداء الكامل للطفل حىت ال يتعرض لألمراض و ضعف املناعة

فهذا اإلمتناع املتمثل يف . الغداء يعرضهم للمسؤولية اجلنائية فامتناعهم عن قصد عن توفري هذا 

السلوك السليب معاقب عليه، فما بالنا بالسلوك اإلجيايب و الذي يعترب أكثر خطورة و املتمثل يف 

  .إعطاء الطفل مواد تضر بصحته

زائري و اليت تنّص من قانون العقوبات اجل 275/1لقد نّص املشرّع اجلزائري على هذه اجلرمية يف املاّدة 

كّل من سبب للغري مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي و ذلك بأن ... يعاقب باحلبس : "ه على أنّ 

و أضافت املاّدة  ."أعطاه عمدا و بأية طريقة كانت و بدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة

إذا كان اجلاين أحد  ،ألحوالرفعها درجة واحدة يف كّل افمن نفس القانون على تشديد العقوبة،  276

  .أصول الطفل

  .ندرس هذه اجلرمية من خالل أركاا و اجلزاء املرتتب عليهامن هنا 

  Ò…_{{{{µ†¢]<á^{{{{{<í  . .و6

  .تقتضي هذه اجلرمية فعال ماديا و قصدا جنائيا

                                                           
دراسة مقارنة يف  ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية و التشريعات  –حقوق الطفل  –خملد الطراونة ظر أن -1

 –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  306ص  – 2003جوان  – 2العدد  –جملس النشر العلمي  –جملة احلقوق الكويتية  –األردنية 
  .172 – 171ص  –املرجع السابق 

ل يف الغداء الكايف مكفول مبوجب قواعد القانون الدويل كإعالن حقوق الطفل و كذا العهد الدويل اخلاص و حق الطف -2
 105ص  –املرجع السابق  –ملزيد من التفاصيل أنظر ماهر أبو خوات . 1966باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية لسنة 

  .و ما بعدها
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يث طبيعة املاّدة و ما جيب اإلشارة إليه أن جرمية إعطاء املواد الضارة ختتلف عن جرمية التسميم من ح

  .املستعملة و من حيث النتيجة املرغوب يف حتقيقها
  

  :الركن المادي . أ

  :يتحقق بالسلوك اإلجرامي و النتيجة و العالقة السببية بينهما 

فبالنسبة للسلوك اإلجرامي يتحقق يف كّل حالة يقوم من خالهلا اجلاين بإعطاء ماّدة ضارة لصحة 

و ال م الطريقة اليت . رة قد تكون صلبة أو سائلة أو قد تكون غازاً الطفل، و هذه املاّدة الضا

خاصة أنّه يف هذه احلالة الضحية هو  )1(يستعملها اجلاين إلعطاء هذه املاّدة الضارة للمجين عليه

طفل و بالتايل يسهل على اجلاين تقدميه إياها ، كأن خيلطها مع طعام أو شراب دون حاجة إىل 

مبا أّن الطفل ضعيف فيتقبل كّل ما يقدم له من طرف أوليائه أو  ،دام القوة كاإلكراهاللجوء إىل استخ

فيمكن تناول هذه املاّدة عن طريق الفم أو عن طريق األنف إذا كان غازاً . الذين هلم سلطة عليه

يستنشقه اين عليه، و قد يتم ذلك عن طريق وضعها على اجللد فتتسرب من خالل مسامه و تنفذ 

  . )2( داخله أو عن طريق احلقنإىل

و على هذا األساس، فإّن املاّدة اليت يتحقق بإعطائها إيذاء الشخص، ال يلزم أن تكون ضارة 

كإعطاء الطفل دواء   )3(بطبيعتها و إّمنا يكفي أن تكون املاّدة ضارة حبسب الظروف اليت أعطيت فيها

  .عطائه جرعات كبرية ال تتوافق مع سنهيتعارض مع حالته الصحية أو لديه حساسية إجتاهه أو إ

ما هي درجة اإلضرار  ،؟ أو بصيغة أخرى"اإلضرار بالصحة"لكن ماذا يقصد املشرّع اجلزائري بعبارة 

  اليت جيب أن تبتغيها هذه اجلرمية ؟ 

                                                           
  .693ص  –املرجع السابق  –؛ فتوح عبد اهللا الشاذيل  139ص  –ملرجع السابق ا –أنظر علي عبد القادر القهوجي  -1
املرجع السابق  -... اجلرائم الواقعة  –؛ ممدوح خليل البحر  437 – 436ص  –املرجع السابق  –حممود جنيب حسين  أنظر -2
  .102ص  –
  .357 ص –املرجع السابق  –أنظر حممد زكي أبو عامر ، سليمان عبد املنعم  -3
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قد يرتتب عن إعطاء املاّدة الضارة آثار كالقّي أو اإلسهال، أو قد يرتتب عنها أمراض خطرية تصيب 

و بصفة عامة كّل ما يُرتب حدوث خلل يف . ل كالعجز عن العمل دون أن تؤدي به إىل الوفاةالطف

  .   )1(السري الطبيعي لوظائف األعضاء أو ما يعرب عنه عادة بالتأثري على أو اإلنتقاص من الصحة

ا ذكر أيضا إّن املشرّع الفرنسي يف جترميه هلذا الفعل مل يقتصر على اإلضرار املادي لصحة فقط، و إمنّ 

  .من قانون العقوبات الفرنسي 15 – 222طبقا للماّدة  )2(اإلضرار جبسم الضحية معنويا

جبواهر "من قانون العقوبات و عّرب عليها  265أّما املشرّع املصري فقد نّص على هذه اجلرمية يف املاّدة 

  .  )3(يت ينتج عنها املوت، ينشأ عنها مرض أو عجز و هذا لتمييزها عن املواد السامة ال"غري قاتلة

 ،أّما بالنسبة للنتيجة ، فال ُجيرم فعل إعطاء املواد الضارة بالصحة إّال إذا تسبب للطفل الضحية مرضا

ذلك أّن هذه اجلرمية هي من اجلرائم املادية اليت ال تتم إّال حبصول . أو عجزا عن العمل الشخصي

  .ة معيّنة يف العجز عن العمل، و ال يشرتط القانون مدّ  )4(النتيجة املذكورة

أّما فيما يتعلق باملرض أو العجز املؤقت املعاقب عليه فوفقا للرأي السائد لدى الفقه اجلنائي هو ذلك 

املرض الذي ينشأ عن فعل اإلعتداء و يبلغ درجة من اجلسامة تفضى إىل اإلخالل بالسري الطبيعي 

أّما بالنسبة ملدلول . و يستلزم عالجا فعلّيا لوظائف األعضاء و ذلك وفقا لتقدير قاضي املوضوع

العجز عن ممارسة األعمال الشخصية، فيجب فهمه يف ضوء ما يصيب القدرة اجلسدية للمجين عليه  

كتعطيل حركة أحد األطراف أو إضعافها و ال يعين بالضرورة أن يفضي العجز إىل عدم القدرة على 

  .  )5(القيام بالعمل مطلقا

أّن توفر  إذهلذا فتحُقق النتيجة الزم . ع اجلزائري مل يعاقب على الشروع يف هذه اجلرميةكما أّن املشرّ 

  .العالقة السببية بني إعطاء املاّدة الضارة و النتيجة املتمثلة يف املرض أو العجز أمر ضروري
  

                                                           
  .192ص  –املرجع السابق  –مهند صالح أمحد فتحي العزّة  أنظر -1

2- Valérie MALABAT – op. cit. N° 122 – p 61 ; Patrice GATTEGNO – op. cit. - p 32. 
  .685ص  –املرجع السابق  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل  -3
  .140ص  –املرجع السابق  –أنظر علي عبد القادر القهوجي  -4
  .195 – 194ص  –املرجع السابق –مهند صالح أمحد فتحي العزّة  أنظر -5
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  :الركن المعنوي . ب

. لطفل هي ماّدة ضارةليت أعطاها أي توفر علم اجلاين بأن تلك املاّدة ال ،و يتمثل يف القصد اجلنائي

كالغلط يف إستعمال املاّدة أو يف إتباع   أّما إذا مل يكن يعلم حبقيقة تلك املاّدة فهنا تنتفي اجلرمية

أي  ،توفر إرادة الفاعل املتمثلة يف رغبته باإلضرار بصحة الطفلجيب كما . )1(اجلرعات املوصوفة

أخرى       ألنّه يف هذه احلالة نكون أمام جرمية ، )2(ق وفاتهحيدث له مرضا أو عجزًا دون رغبته يف حتقي

  .)3(التسميمو هي جرمية 

��
)55555
.  {¢]{{{{{{ð]ˆ{   

كما أّا ُتشّدد   ،لصحةلختتلف العقوبة املقررّة حسب خطورة النتيجة املرتتبة عن إعطاء املواد الضارة 

و مبا أنّنا . شخاص الذين هلم سلطة عليهنظرا لصفة مرتكبها إذا كان من أصول الطفل أو من األ

ندرس اجلرائم الواقعة على الطفل ، فهذه اجلرمية ال ميكن أن ترتكب إّال من طرف األشخاص الذين 

أي بتوفر  276هلذا نقتصر على ذكر اجلزاء املنصوص عليه يف املاّدة . هلم سلطة عليه نظرا لقرم منه

  .فهناك عّدة حاالتظرف التشديد املتمثل يف صفة اجلاين، 

يوم، فرتفع  15احلالة اليت ينتج عن إعطاء املاّدة الضارة مرض أو عجز عن العمل ملّدة ال تتجاوز 

  .العقوبة لتصبح احلبس من سنتني إىل مخس سنوات

 10 إىل 5يوم فالعقوبة هي السجن من  15و إذا نتج عنه مرض أو عجز على العمل ملّدة تتجاوز 

  .سنوات

نه مرض يستحيل برؤه أو عجز يف استعمال عضو أو عاهة مستدمية فالعقوبة هي السجن و إذا نتج ع

  .سنة 20إىل  10من 

  .و إذا أدى إعطاء املواد الضارة إىل الوفاة دون قصد إحداثها فالعقوبة هي السجن املؤبد
  

< <
                                                           
1- Michel VERON – op. cit. –N° 73 – p 61. 
2- Michel Laure RASSAT – op. cit. – N° 346 – p 401. 

  .ج.ع.ق 260اجلرمية املنصوص و املعاقب عليها يف املاّدة  -3
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يف مهن  ،العامل على اإلشتغال يف ظروف صعبة جيرب ماليني من األطفال يف سن مبكرة يف شىت أحناء

و حرف و أعمال خطرية قد تشكل يف كثري من األحيان خطورة على صحتهم ، كما قد تكون سببا 

حرمام من حاجتهم للعب و الرتفيه و التنشئة اإلجتماعية و حبرمام من التعليم و التكوين 

و تأخر منوهم إصابتهم بتشوهات بدنية ء و كذا هذا باإلضافة إىل تعرضهم إىل اإليذا. )1(السليمة

  . الطبيعي

عمل إستغاليل يضّر بصحة و مناء الطفل بدنيا و نفسيا و إجتماعيا،  : و تُعرف عمالة األطفال بأا 

  .)2(كما ُحيرم من التعليم و فرص احلصول على اخلدمات األساسية األخرى

يف يعيش م، كما يتعارض مع حق الطفل يف أن فتشغيل األطفال يتعارض مع حقهم يف اإلنفاق عليه

  . )3(ظروف مالئمة تتفق و إحتياجات منوه اجلسماين و إدراكه العقلي

     و نظرا خلطورة هذه الظاهرة و تفشيها على الصعيد العاملي خاصة يف الدول الفقرية كآسيا، إفريقيا

لية حبماية الطفل من مزاولة و اإلعالنات الدو  )5(لقد اهتمت اإلتفاقيات. )4(و جنوب أمريكا

  .األعمال يف سن مبكرة من جهة، و محايته من أداء أي عمل يشكل خطرا لصحته من جهة أخرى
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @ñŠØjß@å�@¿@ÝàÈÛa@åß@ÝÐĐÛa@òíb»@@
إّن ظاهرة تشغيل األطفال يف سن مبكرة تعترب مشكلة عاملية و إنتهاكا حلقوق الطفل حيث حيرم من 

  . فرصة النمو السليم التعليم و

                                                           
  .462 – 461ص  –املرجع السابق  –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  71ص  - ابق املرجع الس –غالية رياض النبشة أنظر  -1
  .169ص  – 2005 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –احلماية الدولية حلقوق الطفل  –أنظر ماهر أبو خوات  -2
ون مع منظمة األمم املتحّدة جامعة األزهر بالتعا –رعايتهم و منوهم و محايتهم : األطفال يف اإلسالم  -نسرين خالد أنظر  -3

  .66ص  – 2005 –مصر  –مطابع دار الشروق  –الطبعة األوىل  –) يونيسف(للطفولة 
4- Virginie DHELLEMMES, Pauline PIETTRE – Le travail des enfants – Transversalité – Institut 
Catholique de Paris (ICP) – 4/2011 – N° 120 – p 101 – 110 (103) ; 

  .139ص  –املرجع السابق  –منتصر سعيد محودة أنظر 
على  32/1و أكّدت يف املاّدة . منها حبماية الطفل من كافة أشكال اإلستغالل 19تعرتف إتفاقية حقوق الطفل يف املاّدة  -5

  .64ص  -  املرجع السابق –أنظر بوحلية شهرية . محاية الطفل من اإلستغالل اإلقتصادي بصفة خاصة
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إّن اتمع اجلزائري بدوره، و منذ إستقالله مّر مبراحل خمتلفة و تغريات إقتصادية و سياسية متنوعة 

اليت كان هلا تأثرياً مباشرًا على اخللية األوىل للمجتمع أّال و هي األسرة ، و بظهور األزمة اإلقتصادية 

فاع معدالت البطالة و انتشار الفقر و تسريح العمال ، أدى ذلك إىل اخنفاض املستوى املعيشي و ارت

فكّل هذه األسباب أثرت على األطفال سلبيا و دفعتهم إىل التسرب  ،و كذا التفكك األسري

  .سموح به قانونااملاملدرسي و إلتحاقهم مبمارسة أعمال خمتلفة رغم سنهم غري 

،  )1(ازدياد الفقر و تفشي احلاجة و العوزو ممّا ال شّك فيه أن ظاهرة عمالة األطفال تستفحل عند 

تصبح يف كثري من األحيان ف .و انقطاع سبل املساعدة و املساندة من قبل األقرباء و اتمع و الدولة

إسرتاتيجية حتمية ال خيار فيها و ال بديل عنها لبقاء األسرة ، هذا ما يدفع ذه األخرية إىل البحث 

  .        )2(ةلها و ذلك بالزج بأطفاهلم يف عامل الشغل يف سن مبكر عن السبل اإلضافية لزيادة دخ

 ،لتاريخ عمل األطفال" بالنظرة التقليدية"حىت بداية القرن العشرين، مل يتم التطرق فعال إىل ما يعرف 

و من هنا أدت الثورة الصناعية إىل استعمال و استغالل عمل األطفال بطريقة مل يسبق هلا مثيل، ممّا 

و قد متت إغاثة األطفال من هذا القدر من قبل . ظروف عمل لألطفال شبيهة بالعبودية أنتج

  . )3(مدافعني عنهم و قبل كل شيء من خالل سن قوانني حول عمل األطفال

مل حتدد إتفاقية حقوق الطفل السن األدىن لإللتحاق بالعمل تاركة لدول األطراف اختاذ التدابري 

  . )4(الالزمة لذلك

   

                                                           
1- Jean – Maurice DERRIEN – Le travail des enfants en question (s) – L’harmattan – France – 2008 – p 
260 et s. ; Claire NEIRINCK – Droit de l’enfant et pauvreté – Dalloz – 2010 – p 35 – 36. 
2- Michel MANCIAUX, Marceline GABEL – op. cit. – p 374. 

  .77ص  –املرجع السابق  –يل غسان خلأنظر  -3
تتخذ دول األطراف التدابري التشريعية و اإلدارية         : "أ من إتفاقية حقوق الطفل اليت تنّص على أّن  – 2/  32أنظر املاّدة  -4

ى ذات الصلة ، و هلذا الغرض و مع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخر . و اإلجتماعية و الرتبوية اليت تكفل تنفيذ هذه املاّدة
  : تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا يلي 

  . حتديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لإللتحاق بعمل. أ
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قد عمدت منظمة العمل الدولية إىل التدخل من أجل وضع حّد ملعاناة و آالم األطفال ني ليف ح

هذه  فلقد نصت املاّدة الثانية من. )1(العاملون و ذلك بإصدار إتفاقية السن الدنيا لالستخدام

      زامية، على أن ال تكون السن الدنيا للعمل أدىن من السن املفرتضة إلاء الدراسة اإلل )2(اإلتفاقية

  .و يف مجيع األحوال على أن ال تقل عن اخلامسة عشر من العمر

      كما دعت الدول األطراف إىل تبين سياسة وطنية ترمي إىل ضمان اإللغاء الفعلي لعمل األطفال 

  .)3(و رفع احلد األدىن لسن القبول يف اإلستخدام

ة حبقوق الطفل ، فقد عملت على إدماج مقتضياا و نظرا إللتزام اجلزائر باملقتضيات الدولية املتعلق

اليت  138و انسجاما مع ما جاء يف إتفاقية رقم  ،و فيما خيص عمل األطفال. ضمن التشريع الوطين 

و الذي وضع إطار قانوين  )5(فقد أصدرت قانون عالقات العمل اجلزائري، )4(صادقت عليها اجلزائر

نظرا حلداثة سنهم و عدم نضج قدرام البدنية و العقلية  ،لتشغيل األطفال حبيث مينع تشغيلهم

  . حفاظا على صحتهم

ال ميكن يف أي حال من األحوال أن يقل : "من قانون عالقات العمل على أّن  15فنصت املاّدة 

سنة إّال يف احلاالت اليت تدخل يف إطار عقود التمهني اليت تعّد وفقا  16العمر األدىن للتوظيف عن 

و ال جيوز توظيف القاصر إّال بناًء على رخصة من وصيه  .و التنظيم املعمول ما لتشريعل

  ...".الشرعي

                                                           
، و دخلت حّيز التنفيذ على 1973جوان  26صدرت عن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بتاريخ  – 138إتفاقية رقم  -1

  .1976جوان  19املستوى الدويل بتاريخ 
، 1919لسنة  6و  5فاقيات ملنظمة العمل الدولية سبقت هذه اإلتفاقية فيما خيص عمل األطفل من بينها إتفاقية رقم عّدة إت -2

  ...و غريها  1932لسنة  33، رقم  1921لسنة  15و  11، رقم  1920لسنة  7رقم 
3- Sandra COURCENET – Les normes internationales et le travail des enfants – Actualités Juridiques 
Famille – Dalloz – N°4 / 2006 – p 150. 

 37العدد   – 06/09/1983املؤرخ يف . ر.ج – 03/09/1983املؤرخ يف  518 – 83مبرسوم رئاسي رقم صادقت عليها اجلزائر  -4

  .2217ص  –
  .17العدد  – 25/04/1990رخة يف املؤ . ر.ج – املتعلق بعالقات العمل 1990أفريل  21املؤرخ يف  11 – 90 قانون رقم -5
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سنة كمعيار قاعدي لاللتحاق القاصر بعمل مل يكن  16إّال أنّه جيب اإلشارة إىل أّن حتديد سن 

األساسي حيث كان القانون  11 – 90جبديد على قواعد قانون العمل اجلزائري، و مل يستحدثه قانون 

 15قد اشرتط نفس السن األدىن، و بالصياغة القطعية اليت استبقتها املاّدة  1978العام للعامل لسنة 

  : منه تنّص على ما يلي  44فكانت املاّدة . أعاله

  .حيدد السن األدىن للتوظيف مبوجب القانون األساسي اخلاص للمؤسسة املستخدم -"

  .    )1("سنة 16و ال ميكن يف أي حال أن يقّل عن  -

سنة و هذا  16قد فرضت قواعد قانون العمل أهلية خاصة لإللتحاق بالعمل و املتمثلة يف بلوغ سن ف

إّال أنه أجاز لألطفال . من قانون العمل L 211-1 ما ذهب إليه أيضا املشرّع الفرنسي وفقا للماّدة

حصول رب العمل على سية بشرط عامًا ممارسة األعمال اخلفيفة أثناء اإلجازة الدرا 14البالغني 

أن يضمن هلم فرتة راحة تعادل فرتة املوافقة املكتوبة و املوقعة من طرف الوالد أو املمثل القانوين، و 

  . )D 211-4()2املاّدة (العمل 

 12و لقد اختلفت بعض التشريعات املقارنة يف حتديد سن العمل، فلقد حّدده املشرّع املصري بسن 

من قانون  143وفقا للماّدة  سنة 15، و املشرّع املغريب بـ )3(من قانون العمل 144ة طبقا للمادّ  سنة

  .)5(من قانون العقوبات 160حسب املاّدة  سنة 13أّما التشريع السعودي فحّدده بـ  )4(العمل

                                                           
السن األدىن للعمل كمعيار حلماية الطفل يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة على ضوء اإلتفاقيات الدولية  –أنظر عالق نوال  -1
  .89ص  –العدد الثاين  – 2011 –جامعة وهران  –دفاتر خمرب حقوق الطفل  –

2- Mélanie SCHMITT – La protection de l’enfant au travail en droit français - Actualités Juridiques 
Famille – Dalloz – N°4 / 2006 – p 134 – 135. 

كتب عربية   –إساءة معاملة األطفال  –العنف  –اجلنوح  –اإلدمان : مشكالت نفسية إجتماعية  –أنظر حممد حسن غامن  -3
  .99 ص –بدون سنة  –مصر  –
ندوة حول سوء معاملة األطفال          –أشكال إستغالل األطفال و سوء معاملتهم يف اتمع املغريب  –ج أنظر حممد الدري -4

  .166ص  – 2001 –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية الرياض  –و إستغالهلم غري املشروع 
  .101ص  – املرجع السابق  –أنظر رضا املزغين  -5
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مة كما نّص املشرّع اجلزائري أنّه يف حالة خمالفة أحكام هذا التشريع ، فإنّه تفرض على املستخدم غرا

يوم إىل  15و يف حالة العود ميكن إصدار عقوبة حبسية من . دج 2000إىل  1000مالية ترتاوح من 

  . )1(شهرين ، دون املساس بالغرامة اليت ترفع إىل ضعفها

و مل تقتصر محاية قانون عالقات العمل لصحة الطفل من خالل حتديد السن األدىن للقبول يف 

سنة  16عض أحكامه على وجوب رفع هذا السن إىل أكثر من اإلستخدام فقط، و إّمنا تضمنت ب

و على هذا األساس منع هذا التشريع تشغيل . نظرا لتوفر بعض الظروف اليت يعمل فيها القاصر

و يعّد عمال ليليًا كّل عمل ينفذ ما بني الساعة التاسعة ليالً . )2(سنة يف العمل الليلي 19قاصر دون 

  .)3(و الساعة اخلامسة صباحاً 

و فيما خيص العمل الليلي يالحظ أّن املشرّع اجلزائري و من أجل توسيع احلماية قد رفع سن القاصر 

كما أنّه أقّر أحكاما جزائية كّلما وقعت خمالفة ألحكام هذا القانون، . سنة و حسن ما فعل 19إىل 

الفة ألحكام هذا يعاقب كّل من ارتكب خم: "من قانون عالقات العمل على أّن  141فنصت املاّدة 

         دج 4000إىل  2000القانون املتعلقة بظروف إستخدام الشبان و النسوة بغرامة مالية ترتاوح من 

  ".و تطبق كّلما تكررت املخالفة املعاينة

فيتبني ممّا سبق أّن املشرّع و إن نّص على نصوص محائية للطفل من اإلشتغال يف سن مبكرة و يف 

ه احلماية تضّل غري كافية نظرًا لكون اجلزاءات املالية املفروضة على املستخدم هي الليل، إّال أّن هذ

زهيدة جداً، فال ميكنها أن حتقق الردع املطلوب ، حيث أّن الواقع يثبت أن كثري من األطفال بلجؤون 

 إىل اإلسرتزاق مستعملني شىت الطرق، كعرض خدمام على أصحاب السيارات املتوقفة عند إشارات

املرور ملسحها، أو مراقبة تلك السيارات يف املستودعات، و كذا بيع بعض السلع يف األسواق  

  . كاألكياس البالستيكية أو اخلبز أو بعض اخلضروات

                                                           
  .قات العملمن قانون عال 140املاّدة  -1
سنة   19ال جيوز تشغيل العمال من كال اجلنسني الذي يقّل عمرهم عن : "على أّن  من قانون عالقات العمل 28املاّدة تنّص  -2

  ."كاملة يف أّي عمل ليلي
  .من القانون املتعلق بعالقات العمل 27املاّدة  -3
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مليون طفل  1.9لقد أقّرت بعض اإلحصائيات أنّه قد وصل عدد األطفال العاملني باجلزائر إىل و 

  .  )1(سنة 15ال يتعدى سنهم  %28. من اإلناث %56بينهم سنة، من  13إىل  6ترتاوح أعمارهم بني 

فإن هناك من التشريعات  . سنة 19باإلضافة إىل منع تشغيل احلدث ليًال إذا كان عمره أقّل من 

كالتشريع املصري و الكوييت و الفرنسي اليت حددت مّدة العمل بالنسبة للقاصر و اليت ال جيب أن 

ى أن تتخّللها فرتة أو فرتات للراحة ال تقّل عن ساعة يوميا و مبا ال ساعات يف اليوم ، عل 6تزيد عن 

  .)2(ساعات متصلة 4تزيد على 

و يف األخري، نقول أنّه رغم وجود نصوص قانونية إّال أّا مل تتمكن من ضمان حق الطفل يف 

عن طريق محايته من عامل التشغيل ليبقى الطفل معرض و يف سن مبكرة لالستغالل  الصحة

اإلقتصادي و ما حيمله من إنعكاسات سلبية على حياته و على حياة اتمع بأكمله ، فينتشر الفقر 

  ...و األمّية و كذا دفع الطفل إىل اجلنوح و اإلتسام بسوء األخالق 

هذا عن اإلستغالل اإلقتصادي للطفل يف سن مبكرة ، فما هو احلال بالنسبة الستغالله يف األعمال 

  اخلطرية ؟
  

Ûa@ïãbrÛa@†äj@Z@ @@ñ�Đ¨a@ÞbàÇþa@¿@ÝàÈÛa@åß@ÝÐĐÛa@òíb»@@
إّن تشغيل األطفال يعّد من الظواهر املؤلوفة منذ القدم، و هي جزء من الثقافة التقليدية خاصة يف 

األسر العربية ، إّال أّن عمل الطفل يف مساعدة أسرته يف أمور املنزل أو املزرعة أو الرعي خيتلف متاما 

فعمل الطفل حتت إشراف أبويه ال . اليوم من تشغيله يف الزراعة و املصانع و الورشاتعن ما جيري 

ل فوق طاقته ، كما أّن للطفل احلرية يف التوقف عن العمل مىت شاء ، إضافة إىل الرعاية التامة ُحيمّ 

  .  )3(من األبوين و اخلوف على أبنائهم و تفقدهم أثناء مساعدم هلم يف العمل

كاإلستغالل يف املصانع و يف األعمال الزراعية   ،ظهرت أمناط حديثة من أمناط عمل األطفالإّال أنّه 

فيتم تشغيلهم يف أعمال ال تتناسب . و غريها من األعمال اليت تشكل خطرا لصحة الطفل و أخالقه
                                                           
1- http://www.ensan.net/news/217/ARTICLE/1881/2008-03-01.html 

  .143ص  –املرجع السابق  –؛ منتصر سعيد محودة  182ص  –املرجع السابق  –حممود أمحد طه أنظر  -2
  .42ص  - املرجع السابق –عبد الرمحن عسريي  أنظر -3
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ء        مع عمرهم و ال قدرم اجلسدية و العقلية ، و إنتهاك أبسط حقوقهم املتعّلقة بالعلم و النما

ت الشريعة اإلسالمية على نصّ حيث فتكليف الطفل بالعمل الشاق عليه ال جيوز شرعًا . )1(و الراحة


��J&��و���: عدم تكليف النفس فوق طاقتها ، لقوله تعاىل �e�K��-�/���Y�<��\+�3�]�א���&�3��Qو قوله سبحانه  )2( �ٍج��

6[��655����Y: و تعاىل �A�
EHْ̀����2א��|k/
�B�e�U3( ��و�(.  

و إذا كان اهللا عّز و جّل قد رفع املشقة عن أحكامه فإّن هذا يفيد أّن البشر ممنوعون من إيقاع 

املشقة بعضهم على بعض ، و إذا كانت املشّقة ممنوعة يف جانب الكبار فتكون ممنوعة يف جانب 

  . )4(الصغار من باب أوىل

حددت منظمة العمل الدولية السن األدىن لالستخدام من  و من أجل حماربة هذه الظاهرة ، و بعدما

كانت هناك حاجة ماسة إىل اعتماد صكوك جديدة ترمي إىل حظر أسوء . 138خالل اإلتفاقية رقم 

  . )5(182أشكال عمل األطفال و القضاء عليها و ذلك من خالل إصدارها إلتفاقية رقم 

ن حيث الصرامة، حيث تعرف األوىل الطفل على على إتفاقية حقوق الطفل م 182و تتفوق إتفاقية 

أنّه كّل إنسان دون الثامن عشر من دون إستثناء ، بينما ينّص اجلزء الثاين من املاّدة األوىل إلتفاقية 

  .)6(حقوق الطفل على إمكانية إاء مرحلة الطفولة وفقاً للقانون الوطين قبل بلوغ الثامن عشر

 18بـ سن حمّددة  182لقد فرضت إتفاقية ن محاية أوسع للطفل، فو من أجل ضماو يف جمال العمل، 

  . )7(سنة، و اعتربت هذه السن كحد أدىن للقبول يف العمل يف األعمال اخلطرية

                                                           
  .16ص  –املرجع السابق  –؛ بسام عاطف املهتار  182ص  –املرجع السابق   - أنظر عروبة جبار اخلزرجي  -1
  .78ية الكرمية اآل –سورة احلج  -2
  .286اآلية الكرمية  –سورة البقرة  -3
  .67ص  –املرجع السابق  -نسرين خالد أنظر  -4
، صادقت عليها اجلزائر مبرسوم رئاسي رقم 17/06/1999صدرت هذه االتفاقية عن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بتاريخ  -5

  . 3ص  – 73العدد  – 03/12/2000مسية املؤرخة يف اجلريدة الر  – 28/11/2000املؤرخ يف  387 – 2000
  .146ص  –املرجع السابق  –غسان خليل أنظر  -6
  .149ص  –املرجع السابق  –أنظر منتصر سعيد محودة  -7
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مليون طفل يف  180من جهة أخرى، لقد قدرت منظمة العمل الدولية أنّه يوجد يف العامل حوايل 

  . )1( الزراعةأسوء أشكال عمل األطفال، أغلبيتهم يعملون يف

و نظرا خلطورة جماالت العمل هذه على صحة الطفل فقد حددت اإلتفاقية أمناط هذا التشغيل من 

  : )2(خالل أربع نقاط

  .اإلسرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق كبيع األطفال و اإلجتار م •

ية أو أداء عروض أو إلنتاج أعمال إباح إستخدام الطفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة •

  .إباحية

  .إستخدام الطفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مشروعة •

األعمال اليت يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تزاول فيها إىل اإلضرار بصحة  •

  . األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

طراف إىل سن التشريعات الداخلية من أجل دعت اإلتفاقية من خالل ديباجتها الدول األكما 

  .ضمان محاية جنائية خاصة لألطفال من خمتلف أسوء أشكال اإلستخدام

لكن ما يالحظ أّن املشرّع اجلزائري مل حيدد جماالت العمل اليت مينع على األطفال اإلشتغال فيها ، 

ات العمل و اليت جاءت كما من قانون عالق 15/2من خالل نّص املاّدة . )3(وإّمنا جاء بنص شامل

ال جيوز إستخدام العامل القاصر يف األشغال اخلطرية أو اليت تنعدم فيها النظافة أو تضر : "يلي 

  ".صحته أو متّس بأخالقياته

          فيتبّني من هذا النص أنه مينع تشغيل طفل يف األعمال اخلطرية و األعمال اليت متس بصحته 

ة لباقي أنواع أسوأ أشكال عمل األطفال كإستغالهلم يف الدعارة أو األعمال أّما بالنسب. أو أخالقه

  .فقد جاءت منظمة يف القانون اجلنائي و اليت سبق التطرق هلاأو التسّول، اإلباحية 

                                                           
  .147ص  –السابق املرجع  –غسان خليل أنظر  -1
  . املتعّلقة حبضر أسوء أشكال عمل األطفال 182تفاقية من اال 3املاّدة  -2
  :لى خالف املشرّع الفرنسي الذي حّدد األعمال اخلطرية الذي ال جيوز تشغيل األطفال فيها طبقا للمواد ع -3

Art L 4153-8 et 9, D 4153-15 à 49 du Code du Travail. 
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و من أمثلة األعمال اخلطرية كاإلشتغال يف املقالع و يف األشغال اجلوفية اليت تتم يف أغوار املناجم ، 

ثقال املرهقة و البقاء يف أوضاع جسدية غري سليمة لفرتات طويلة كاإلحنناء الشديد يف وكذا محل األ

،  )1(يبابعض الصناعات التقليدية أو اجللوس على وضعية واحدة لساعات طويلة مثل صناعة الزر 

   كذلك التعرض ملؤثرات كيمياوية و غازات ، و العمل على إرتفاعات عالية ، و يف مصانع الزجاج 

  ...  )2(األلعاب النارية أو

حتمل جماالت العمل هذه إنعكاسات خطرية على صحة الطفل، فقد يتعرض الطفل إىل خماطر 

صحية بليغة كنقص البصر ، و أمراض متّس الظهر أو العمود الفقري بسبب محل األثقال أو اإلصابة 

 .)3(بأمراض مزمنة كاألمراض الصدرية أو األمراض اجللدية اخلطرية

تعرضون أيضا يف جمال عملهم إىل حوادث خطرية ، قد تكون مميتة يف بعض األحيان كما هو قد ي

الشأن بالنسبة لعمل احلدادة و النجارة بسبب إستعمال آالت و أدوات صممت أصال للكبار واليت 

  .تتطلب القوة البدنية اليت يفتقدها الصغار

  

  

                                                           
  : ظرسنة يعملون يف هذا اال، أن 15من الفتيات اليت يقّل عمرهم عن  %42هذه الظاهرة موجودة خاصة يف املغرب حيث  -1

Pierre – Noel DENIEUIL, Houda LAROUSSI – Les valeurs internationales à l’épreuve du terrain : 
Adhésions et résistances à la lutte contre le travail des enfants au Maroc – Mondes en développement – 
De Boeck Supérieur – 1/2012 – N° 152 – p 137 – 152 (139).   
2- Jean – Maurice DERRIEN – op. cit. – p 253. 

باإلضافة إىل املخاطر اليت ّدد صحة األطفال العاملني يف الزراعة نظرا لتعرضهم للمبيدات، فهذه الظاهرة منتشرة خاصة يف  -3
و القيام بأعماهلم بالتزامن مع مصر، و إكوادور و الواليات املتحّدة أين يقوم األطفال بأعمال يف احلقوق املرشوشة مباشرة أ

عمليات الرّش، فغالبا ما يصاب هؤالء حباالت مرضية قاسية كالصداع و احلمى و الغثيان و الطفح اجللدي، كما ميكن أن يؤدي 
ضف إىل ذلك العوارض ذات املدى الطويل كالسرطان ، اخللل الدماغي ، تدين . هذا التعّرض للمبيدات إىل الغيبوبة و املوت

  . صوبة و التشوهات اخللقيةاخل
كما أّن األطفال العاملني يف هذا اال ال يتناولون الكميات الضرورية من املاء مما يؤدي إىل إفتقار جسمهم إىل عنصر حيوي 

رجع امل –بسام عاطف املهتار : ملزيد من التفاصيل ، أنظر . وبالتايل ظهور أمراض متعّددة كالشلل الدماغي و قد يصل إىل املوت
  .و ما بعدها 19ص  –السابق 

Michel MANCIAUX, Marceline GABEL – op. cit. – p 376 et s.     
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ت عنيفة من قبل املستخدم كالضرب أو السب أّما على املستوى النفسي، فقد يتلقى الطفل معامال

فهذه اإلساءة ال . )1(خاصة القائمني باألعمال املنزلية أو الشتم و قد تصل إىل اإلعتداءات اجلنسية

ترتك بصماا على جسد الضحية فحسب و إّمنا تتعداه لتمّس نفسيته و مشاعره ن فيفقد اإلحساس 

  .ّل ثقة بنفسه و أقّل إندماجا و توافقا مع اآلخرينباألمن و اإلستقرار النفسي، كما يصبح أق

كما جيب اإلشارة إىل أّن عمالة األطفال نُرتب إضافة إىل ذلك مشاكل أمنية كبرية ، حيث تزيد 

معدالت اجلرمية يف الدول اليت ترتفع فيها املعدالت عمالة األطفال إذ أنّه عادة ما يكون هؤالء 

ا جيعلهم خيتلطون مبن هم أكرب سنا منهم ، فينخرطون يف شباكات األطفال بال وازع و ال رقيب ، ممّ 

العصابات املنظمة ، فيكتسبون عادات سيئة تبدأ بالتدخني و الكحول و املخدرات و تصل إىل 

  .)2(إرتكاب اجلرائم كالسرقة و الدعارة و جتارة املخدرات

ألنّه من  ،طفل يف جمال العمل تعترب ناقصةفاحلماية اليت أقّرها املشرّع اجلزائري لل ،و على هذا األساس

جهة هناك ثغرات يف النصوص القانونية ، فلم حيدد األعمال اليت مينع على األطفال اإلشتغال فيها 

السالفة الذكر عقوبات تتمثل يف غرامات مالية ترتاوح  141ومن جهة أخرى فقد أقّر و طبقًا للماّدة 

عليه أن يرفع هذه يستوجب لذا . ة ال حتقق الردع املرتجىدج، فهي مبالغ تافه 4000و  2000بني 

فرض تلك الغرامة على املستخدم الذي يشغل األطفال يف فاجلزاءات املالية لتحّقق الردع املطلوب، 

فال يلجأ  .ال تقاس أمام األرباح اليت جينيها من وراء تشغيلهم ،املناجم أو يف األعمال اخلطرية

يرضون بأجور تافهة ، و ال يطالبون حبقوقهم عكس األشخاص  األطفال إىل اإلضراب ، و

   .)3(البالغني

                                                           
فالفتيات يف اهلند مثال يتعّرض للتحّرش و اإلغتصاب من قبل أصحاب العمل و إذا رفضن اإلستجابة يتم ددهن بتعرض  -1

  أنظر أيضا. 21ص  –املرجع السابق  –نظر بسام عاطف املهتار أ. عائلتهن لإلدراج على الالئحة السوداء أو األدى اجلسدي
Virginie DHELLEMMES, Pauline PIETTRE – op. cit. – p 104. 

 – 2005 – الرياض –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –تشغيل األطفال و اإلحنراف  –أنظر عبد الرمحن بن حممد عسريي  -2
  .116 – 115ص 

العدد  – 2010ديسمرب  –جامعة بسكرة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –اإلستغالل غري املشروع لألطفال  –اش أنظر فريد علو  -3
  .55ص  –السابع 
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هذا باإلضافة إىل صعوبة تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع نظرًا لغياب آليات الرقابة من طرف 

  .مفتشية العمل

ية يف فتتمثل اإلجراءات الوقائ. و ملواجهة عمل األطفال، جيب اختاذ إجراءات وقائية و أخرى عالجية

       حظر إدراج األطفال دون سن معينة يف كّل ااالت ضمن النصوص التشريعية و تطبيقها فعال 

و كذا إلتزام الوالدين بإرسال أطفاهلم إىل املدارس مع . مراقبة تطبيقها من طرف السلطات املختصة و

و إجباري؛ هلذا جيب السهر  )1(جماينالتذكري أّن الدولة اجلزائرية وفرت التعليم لكّل املواطنني و اعتربته 

  .  على تقديس العلم و املعرفة لتحقيق تربية حسنة لألطفال

أّما اإلجراءات العالجية ملواجهة مشكلة عمل األطفال ، فتتمثل يف العمل على رفع املستوى املعيشي 

ستدامة اليت تفضي إىل عن طريق التنمية اإلقتصادية امل )2(للفرد و اتمع و حماولة القضاء على الفقر

التقدم اإلجتماعي و ختفيف حّدة الفقر ، كما جيب على الوالدين إدخال أطفاهلم الذين فشلوا يف 

دراسام إىل مراكز التكوين املهين للحصول على خربة متكنهم من مواجهة مصاعب احلياة و الدخول 

  .)3(إىل سوق العمل يف حالة بلوغهم السن القانوين للعمل
  

†ËÖ]<oÖ^nÖ]<Å<V<l]…‚~¹]<æ<†ÓŠÖ]<î×Â<ØËŞÖ]<˜è†�<Üè†Ÿ< <

  .إّن محاية الصحة و ترقيتها يسامهان يف رفاهية اإلنسان البدنية و املعنوية و ازدهاره داخل اتمع

فحماية صحة الطفل ال تقف عند محايته من األمراض املعدية أو محايته من األشغال الشاقة و إّمنا 

  .ايته من أي إستخدام للمواد الكحولية أو املخدرةتتعدى ذلك لتصل إىل مح

فسوف ندرس يف هذا املطلب صورتني للتجرمي تتمثل األوىل يف جترمي حتريض الطفل على السكر أّما 

  .الثانية فتتمثل يف جترمي حتريض الطفل على املخدرات
  

@@

                                                           
احلق يف التعليم مضمون، التعليم جماين حسب الشروط اليت حيددها القانون ، التعليم األساسي : " 96من دستور  53املاّدة  -1

  ".ي يف اإللتحاق بالتعليمو اتسهر الدولة على التس... إجباري 
  . يف مقدمتها على أّن الفقر هو إىل حّد كبري السبب الكامن من وراء عمل األطفال 182لقد أقرت إتفاقية  -2
  .84ص  –املرجع السابق  –علي قصري أنظر  -3
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ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @a@pbiëŠ’àÜÛ@ð…bînÇüa@ÞbàÈn�üa@óÜÇ@ÝÐĐÛa@œíŠ¤@ò¹ŠuòîÛìzØÛ@@
لقد حرمت الشريعة اإلسالمية أي استعمال أو تعامل يف اخلمور و اعتربته كعمل من أعمال الشيطان 


�: لقوله تعاىل�\��
ن�C���;��אK�X�-��3+&��}�J�
��Zو�א�Oز��6م��,���Oو�א����H���X5
�א~�����Xو��א�X�55��Aْא�!���&'��3��̂ 
�א�B���_���Y]/�e����!�����8�J!ن���1(�>��:�ْ̀/�( 

 اخلمر على أنّه أّم اخلبائث ، فعن أّم سلمة صلى اهللا عليه و سلمو اعترب رسول البشرية سيدنا حممد 

، لذلك  )2("عن كّل مسكر و مفرت صلى اهللا عليه و سلم ى رسول اهللا: "أّا قالترضي اهللا عنها 

. ى جترمي تقدمي املسكرات أو جمّرد تعاطيهاحرصت التشريعات اجلنائية خاصة يف الدّول اإلسالمية عل

و إذا كانت غالبية تشريعات الدول اإلسالمية قد جرمت ذلك بالنسبة للبالغني سواًء مطلقا أو نسبياً 

فإّن كافة التشريعات املقارنة حىت غري اإلسالمية جّرمت ذلك بالنسبة لألطفال ، و هذا من أجل منع 

  .إستغالل براءة األطفال

      املتعلق بقمع السكر  26 – 75املشرّع اجلزائري بدوره قد جّرم هذه األفعال بإصداره ألمر  كما أنّ 

حيث جّرم حتريض القصر على اإلستعمال اإلعتيادي للمشروبات  ،و محاية القصر من الكحول

  .   )3(الكحولية

  .سنة 21و هلذا منع املشرّع بيع املشروبات الكحولية للقاصر الذي مل يكمل 

  Ò…_{{{{{µ†¢]<á^{{{<í  . .و6

  :تتكون هذه اجلرمية من األركان التالية 

  : الركن المفترض . أ

الطفل حبماية جنائية حيث أحاط سنة  21يتمثل يف سن الطفل و الذي حّدده املشرع اجلزائري بـ 

ف فتح باب اإلحنراخاصة و واسعة، و اهلدف من هذه احلماية هو الوقوف أّمام أي شخص حياول 

  .للطفل مستغال يف ذلك ضعفه
                                                           

  .90اآلية الكرمية  –سورة املائدة  -1
  .3686ح  327/  3 –عن املسكر باب النهي  –كتاب أشربة   –أخرجه أبو داوود يف سننه  -2
املؤرخة يف . ر.ج –و محاية القصر من الكحول  موميالسكر العقمع املتعلق ب 29/04/1975الصادر يف  26 – 75األمر  -3

  .37العدد  – 09/05/1975



129 

 
o 

  

  :الركن المادي . ب

       يتمثل يف السلوك اإلجرامي الذي يتحقق ببيع املشروبات الكحولية مهما كان نوعها إىل قاصر 

  .أو حىت عرضها عليه جمانا

و قد . يعين أنّه ّمت عرض املشروبات الكحولية أكثر من مرّة ،"إعتيادي"إّن إستعمال مصطلح 

لقد اعترب من أجل تفادي العقوبات املشّددة، و من هنا " إعتيادي"مصطلح ملشرّع الفرنسي استعمل ا

 هعرض مشروبات كحولية لقاصر أثناء حفلة عائلية، ال يشكل التجرمي املنصوص عليه ، نظرا أنّ 

و هذا ما ذهب إليه أيضا  )1(منع أية حالة إدمان من طرف القاصر ،يهدف من خالل هذا التجرمي

  .رّع اجلزائرياملش
  

  :الركن المعنوي . ج

لتحقق هذه اجلرمية ال بّد من توفر القصد اجلنائي العام أي إنصراف إرادة الفاعل إىل إرتكاب السلوك 

و كذا توفر القصد اجلنائي اخلاص املتمثل يف انصراف إرادة . اإلجرامي مع علمه بكافة العناصر

سنة أّما إذا  21أو إهدائها له مع علمه بأنه مل يبلغ بعد الفاعل إىل بيع املشروبات الكحولية للقاصر 

مل يكن يعلم اجلاين بسن الطفل فهنا ميكن أن تنتفي مسؤوليته نظراً أن معرفة السن يعترب قرينة بسيطة 

  .)2(ميكن إثبات عكسها

��
)55555
.  ¢]{{{{{{{{<ð]ˆ{  

من الغري فالعقوبة املقررة هي الغرامة خيتلف جزاء هذه اجلرمية حسب صفة اجلاين ، فإذا كان اجلاين 

أّما إذا كان اجلاين من أصول الطفل فرتفع الغرامة املالية  )3(دج 20000إىل  2000املالية اليت ترتاوح من 

                                                           
1- Valérie MALABAT – op. cit. – N° 691 – p 339 ; Christophe ANDRE – op. cit. – N° 229 – p 188 – 
189. 

   .26 – 75من األمر  20املاّدة  -2
  .26-75من األمر  15/1املاّدة  -3
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دج عالوة على ذلك إمكانية احلكم عليه باحلبس من شهرين إىل سنة إضافة  40000إىل  4000من 

  .)1(إىل جتريد األب من سلطته األبوية

أضاف املشرّع اجلزائري يف الفقرة الثانية من و لقد  )2(كما حيكم بنفس الغرامة املشّددة يف حالة العود

من األمر السالف الذكر إمكانية احلكم على اجلاين حرمانه من احلقوق املنصوص عليها يف  15املاّدة 

ا فيها العقوبات التبعية و عوضت مب )3(إّال أنّه ما يالحظ أّن هذه املاّدة قد ألغيت. ج.ع.ق 8املاّدة 

فال بّد من إعادة النظر يف هذا األمر . ج.ع.ق 9بالعقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املاّدة 

  .ملراجعة هذا اخلطأ و كذا مراجعة العقوبة املقررة باعتبارها عقوبة غري كافية

     حلبس ملّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر و يف نفس الصدد ، فقد أقّر التشريع املصري هلذه اجلرمية عقوبة ا

     جنيه، و أضاف عقوبة أخرى تتمثل يف غلق امللهى ملّدة ال تتجاوز شهرين  50و بغرامة ال تتجاوز 

  .)4(1956لعام  372من قانون املالهي رقم  30و هذا ما نصت عليه املاّدة 

حبس و غرامة مالية سنتني بة أّما التشريع الفرنسي فيعاقب كل من حيرض قاصر على السكر بعقو 

و ترفع إىل ثالث سنوات حبس و غرامة تقّدر بـ . )5(19 - 227طبقا للماّدة  أورو 45000قدرها 

  .)6(سنة 15أورو إذا كان سن القاصر أقل من  75000
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@Š•bÔÛa@óÜÇ@pa‰†‚½a@āŠÇ@ëc@áîÜ�m@ò¹Šu@@
       لى أساليب مهدئة و مسكنة آلالمه و جروحه عاملة يذهب للبحث عاملإن الطفل ضحية سوء 

فأغلبية األطفال ضحايا اإلعتداء يلجؤون إىل . و بالتايل يغلق باب اإلساءة و يفتح باب اإلحنراف

و من هنا فالوقاية من . هذه املاّدة اخلطرية اليت تسّمم ذام و تذهب عقوهلم. تعاطي املخدرات

  . معاملة الطفل بكافة أشكاهلاسوء بوقاية جرمية تعاطي املخدرات تبدأ أوال 
                                                           

  .من نفس األمر 16املاّدة  -1
  .من نفس األمر 4 – 15/3املاّدة  -2
  .و املعدل لقانون العقوبات 20/12/2006املؤرخ يف  23-06من قانون العقوبات اجلزائري بقانون رقم  8ألغيت املاّدة  -3
  .224 – 223ص  –املرجع السابق  –د طه حممود أمح أنظر -4

5- Christophe ANDRE – op. cit. – N° 232 – p 189. 
6- Patrice GATTEGNO – op. cit. – p 196. 
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من بني العوامل اليت تدفع بالطفل إىل البحث عن املخدرات هي أّوال ضعف الوازع الديين ، و 

) سوء املخالطة(التفكك األسري ، الفقر و الفشل يف الدراسة ، و أيضا تقليد أطفال آخرين 

آخر لذلك فإن تعاطي املخدر يعّد إستجابة فاإلنسان يف هذه الظروف حياول اهلروب من واقع إىل 

  .)1(إنسحابية من هذا الواقع

إّن حجم املكاسب املاديّة اهلائلة من جتارة املخدرات يعمي قلوب القائمني عليها و جيعلهم يسلكون 

انوا مرة، و هي سوق قوامها الشباب و األطفال سواًء كدسبال شىت لضمان سوق رائجة لبضاعتهم امل

و مروجني هلا، األمر الذي حيمل يف طياته هالك حيام و تدمري صحتهم و القضاء مستهلكني أ

���و��: لقوله تعاىل ) 2(على مستقبلهم���K���B�<�C���/�-��م��+�����و��
	����5555�+55אB�<��~א���t
�d�)3( א�9�55ْ/��6�:�555و��: و قوله أيضا!
�(�_�����Y��<��A8  . )�M�55�B�/�Y��� )4א

و هلذا قد تصدى اتمع الدويل هلذه اجلرمية اليت تستهدف الطفل الربيء ، فلقد ألزمت إتفاقية األمم 

املتحّدة حلقوق الطفل الدّول باختاذ كّل التدابري التشريعية و اإلدارية و اإلجتماعية و الرتبوية لوقاية 

  .)5(املؤثرة على العقل ستخدام غري املشروع للمواد املخّدرة و املواداالاألطفال من 

كما وضع املشرّع اجلزائري بدوره نصوص قانونية خاصة حلماية األشخاص من الوقوع يف مثل هذه 

 38املاّدة ، فلطفل محاية جنائية واسعة مثلما كان عليه األمر يف قانون الصحةللكنه مل يوفر . اجلرمية

على صورة  الصحة و اليت كانت تنصّ  من قانون 244قد ألغت صراحة املاّدة  )6(18-04من قانون 

                                                           
 –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –عوامل إنتشار ظاهرة املخدرات يف اتمع العريب  –أمحد عبد العزيز األصفر أنظر  -1

  .90ص  – 2004 –الرياض 
  .70ص  -املرجع السابق  –نسرين خالد أنظر  -2
  .157اآلية الكرمية بعض  –سورة األعراف  -3
  .195اآلية الكرمية بعض  –سورة البقرة  -4
  .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  33املاّدة  -5
رات العقلية و قمع اإلستعمال و اإلجتار غري املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤث 25/12/2004املؤرخ يف  18- 04قانون رقم  -6

  .3ص  – 83العدد  – 26/12/2004املؤرخة يف . ر.ج –املشروعني ما 
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 12/2فإنّه نّص يف املاّدة  18-04و إذا رجعنا إىل قانون . )1(أيضا تسهيل تعاطي املخدرات للقاصر

   .على جرمية واحدة ترتكب ضد القاصر و هي جرمية تسليم أو عرض مواد خمدرة عليه

و مّيز يف هذه اجلرمية " حتريض"مصطلح فلقد استعمل  18 – 227أّما املشرّع الفرنسي، و وفقا للماّدة 

األّول حتريض القاصر على استخدام املخدرات، فيكون هذا اإلستخدام يف حسابه : بني فعلني 

الشخصي أّما الفعل الثاين فيتمثل يف حتريض القاصر على نقل أو حيازة أو عرض أو تسليم 

يد هو منع إستخدام القاصر يف و خّصص هلذا الفعل عقوبة أشّد، و اهلدف من التشد. املخدرات

  . )2(ترويج و اإلجتار باملخدرات و الذي اعتربه املشرّع الفرنسي تصّرف أكثر خطورة على الطفل

  .نكتفي يف دراستنا بدراسة الصورتني املتمثلتني يف التسليم و العرضو 

>_…Ù^Ë�úÖ<l]…‚~¹]<š†Â<æ_<Üé×Ši<íµ†q<á^Ò>  ..و6 <

  :التالية تقوم اجلرمية على األركان 

  :الركن المفترض . أ

املشرّع مل حيدد لنا سن الطفل يف هذه اجلرمية كما  يتمثل يف تسهيل تعاطي املخدرات لقاصر، لكن

ففي هذه احلالة نرجع إىل ما أقرّته إتفاقية . فعل يف اجلرائم األخرى ، و إّمنا إكتفى بذكر كلمة قاصر

فهنا . سنة 18اليت حددت سن الطفل مبا ال يتجاوز  حقوق الطفل نظرًا ملصادقة اجلزائر عليها ، و

أيضا تتسم هذه النصوص بالغموض و التناقض مقارنًة مع نصوص التجرمي اخلاصة جبرمية التحريض 

فكان عليه أن يقّرر . سنة 21على السكر و اليت حّدد فيها املشرّع اجلزائري سن الطفل مبا ال يتجاوز 

يف جرمية تسهيل تعاطي املخدرات ذلك أّن هذه األخرية ) سنة 21 أي إىل غاية بلوغه(نفس احلماية 

  . تعترب أخطر من سابقتها
 

                                                           
سنوات إذا سهل استعمال املواد         10إىل  5تكون عقوبة السجن من : "من قانون الصحة على أّن  2/  244تنّص املاّدة  -1

  .ّلمت له هذه املواد أو النباتاتأو النباتات املذكورة ألحّد القصر أو س
2 -  Valérie MALABAT – op. cit. – N° 689 – p 338. 

 – 227راجع املادتني  –يف حتريض القاصر على ارتكاب اجلرائم  جترمي آخر يتمثليف هذا الصدد أضاف املشرّع الفرنسي و قد 

   .من قانون العقوبات الفرنسي 21 – 227، 20
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  : الركن المادي. ب

  .ندرسه من خالل عنصرين و مها املاّدة املخّدرة و األفعال املاديّة اليت تنصب على هذه املاّدة
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  :درة ــــالماّدة المخ .1

ر و هو الفتور و الكسل و اإلسرتخاء ، و النعاس و الضعف املخدر لغوياً يعين كّل ما يؤدي إىل خد

  . )1(فهو كّل ما يغيب العقل و احلواس. يف األعضاء

أّما من الناحية القانونية فهي كّل ماّدة طبيعية أو مستحضرة من شأا إذا استخدمت يف غري 

ممّا يضّر بالفرد و اتمع األغراض الطبية و الصناعية أن تؤدي إىل حالة التعّود أو اإلدمان عليها، 

  .)2(جسميا و نفسيا و إجتماعياً 

أو تكون ... و املخدرات إّما أن تكون طبيعية كاهلريوين ، املورفني ، الكوكايني ، احلشيش ، 

و إّما تكون مواد طيارة ... أي أقراص أو حبوب كالرتونكسان ، و الفاليوم ،  ،مستحضرات طبية

  .)3(و األصباغاملنتجة كالغراء ، البنزين 
  

  :ة ـــــــاألفعال المادي .2

حىت يكتمل الركن املادي ال بّد من وجود سلوك إجرامي ينصب على املواد املخدرة ، و يتمثل هذا 

  .على قاصر السلوك يف تسليم أو عرض املخدرات

  :التسليم  ••••

قابل أو بدون أي أّن يقّدم أو يعطي اجلاين املخدرات إىل قاصر لغرض إستهالكها سواء كان مب

  .السالف الذكر 18-04من قانون  12/3املاّدة مقابل، و هذا ما نصت عليه 

  :العرض  ••••

و نظرا أن هذا . ال يصل العرض إىل حّد التسليم و إّمنا أن يقرتح اجلاين على القاصر مواد خمّدرة

  .األخري ال يعرف خماطر هذه املاّدة فقد يقبل تناوهلا أو استهالكها

                                                           
          أسباب التعاطي  –املخدرات و املؤثرات العقلية  –رياض بن علي اجلوادي . بد اهللا املشرف ، دعبد اإلله بن ع أنظر -1

  .25ص  – 2011 – الرياض –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -الطبعة األوىل  –و أساليب املواجهة 
  .6ص  – 2006 –اجلزائر  –دار اهلدى  –جرائم املخدرات يف التشريع اجلزائري  –نبيل صقر أنظر  -2
دار هومة للطباعة و النشر       –الطبعة الثالثة  –مذكرات يف القانون اجلزائي اجلزائري القسم اخلاص  – مدبن وارث حمأنظر  -3

  .204ص  – 2006 –اجلزائر  –و التوزيع 
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حىت و لو مل يقبلها  ،عترب جمّرد العرض كايف ملعاقبة اجلاينيحيث  ،د يف هذه الصورةتشدي هناكف

   .من نفس القانون 12/3القاصر طبقا للماّدة 

كما جيب اإلشارة أّن املشرّع مل يشرتط عنصر اإلعتياد يف هذه اجلرمية كما هو احلال يف سابقتها، 

  .فيكفي أن يتّم التسليم أو العرض ملرّة واحدة
  

  :الركن المعنوي . ج

    إذا توفّر علم املتهم بأّن املاّدة اليت هي يف حيازته و حمّل تصرّفه من املواد املخّدرة املمنوعة قانونا ، 

و اجتهت إرادته إىل إرتكاب الفعل املادي املتمثل يف تسليم أو عرض هذه املواد على قاصر ، فتكون 

  .اجلرمية قائمة و وجب توقيع العقوبة

�
)�55555
.  <ð]ˆ{{{{{{{{{{{{{{¢]  

ملخاطر املرتتبة على تعاطي املخدرات ، و اآلثار الوخيمة اليت تنتج عنها سواًء كانت آثار تتعدد ا

  :أّن املدمن ُيصاب  )1(و من بني اآلثار الصحية. صحية أو إقتصادية أو إجتماعية

  .بالنحافة و اهلزال و الضعف العام نتيجة لفقدان الشهية -

  .دود دوار و صداع مزمن و إختالل التوازن العضلي و العصيبح -

  .إضطراب وظيفي يف احلواس السمع و البصر -

  .إضطراب اجلهاز اهلظمي -

  .إتالف الكبد  -

  .إختالل يف التفكري و كذا التعرض لنزيف دموي -

                                                           
  .110 - 108ص  –املرجع السابق  –أمحد عبد العزيز األصفر أنظر  -1

Bernard ROQUES – La dangerosité des drogues – Editions Odile Jacob – La documentation française – 
Paris – 1999 – p 143 et s. 
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مخدرات يشعر أّما بالنسبة لآلثار النفسية ، فالشخص املتعاطي لل. كّل هذا قد يؤدي إىل الوفاة

      ) بالنسبة للطفل(بالوحدة و اإلنعزال و احلزن و القلق و كذا عدم الرغبة يف الذهاب إىل املدرسة 

  .و اإلتصاف بالعنف

أّما بالنسبة لآلثار اإلجتماعية فيؤدي اإلدمان إىل تفكك األسرة ، إخنفاض و تدين املستوى املعيشي، 

     صحة األفراد و نشر األمراض النفسية و العقلية و اجلنسية  ديد الدين و القيم األخالقية، ديد

  .  )1(و إختالل الصحة العامة ممّا جيعل تلك اتمعات مريضة خلقياً و صحياً 

فحاجة املدمن . كما أّن تعاطي املخدرات تؤدي إىل إختالل األمن اإلجتماعي نظرًا لزيادة اجلرائم

  .)2(على تأمينها يدفعه إىل ممارسة عّدة أنواع من اجلرائملإلدمان على املخدرات و عدم قدرته 

ناهيك عن اآلثار اإلقتصادية اليت خيلفها اإلدمان حيث يؤدي إىل إنفاق تكاليف مادية كبرية بغية 

مكافحتها على مستوى العالج و رعاية املدمنني و على مستوى اإلجتار غري املشروع إذ يتطلب 

لة يف توفري املوظفني و املعدات و وسائل النقل و اإلتصاالت، ممّا يكّلف جهوداً و أعماًال كثرية متمث

الدولة قدراً كبريا من النفقات اليت تعجز عنها الكثري من الدّول النامية، باإلضافة إىل إخنفاض إنتاجية 

  .)3(العمل

جب التذكري أّن يف. لدّول أن جتد حًال ملكافحة هذه الظاهرةعلى افأمام كّل هذه املخاطر كان لزاما 

 250بأّن عدد متعاطي املخدرات يف اجلزائر يرتاوح ما بني اعترب الديوان الوطين ملكافحة املخدرات 

سنة هم األكثر إستهالكا للمخدرات بنسبة  30و  15ألف، و أّن فئة الشباب ما بني  300ألف و 

قية الصحة و تطوير البحث و كان رّد رئيس اهليئة الوطنية لرت . من اإلناث %17من الذكور و  83%

أكّد أن عدد حيث بأّن هذه األرقام املقّدمة ال تعكس حقيقة الواقع ، " مصطفى خياطي"السيد 

متعاطي املخدرات يف اجلزائر يف إرتفاع مستمر مشريا إىل أّن العدد احلقيقي ملستهلكي املخدرات يف 

                                                           
  .58ص  –املرجع السابق  – ، رياض بن علي اجلوادي عبد اإلله بن عبد اهللا املشرفأنظر  -1

2- Serge BROCHU – Drogue et criminalité : Une relation complexe – 2ème Edition – Les presses de 
l’Université de Montréal – Canada – 2006 – p 147 et s. 

  .113ص  –املرجع السابق  –أمحد عبد العزيز األصفر أنظر  -3
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يتعاطون  ناألشخاص الذي فاعترب أّن هناك خلط يف إحصاء. اجلزائر يصل إىل مليون شخص

سنة يدمنون عليها و خاصة أولئك الذين  12املخدرات، حيث هناك أطفال يبلغون من العمر 

يعيشون يف الشوارع، فاإلحصاءات الرمسية ال تتحدث على هذه الفئة بل تنطلق من األطفال البالغني 

  .)1(عام فأكثر 15

املشرّع اجلزائري هلذه اجلرمية عقوبة حيث خّص فأمام هذا الوضع ال بّد أن يكون اجلزاء رادعا ، 

  . )2(دج 500000إىل  100000سنة و بغرامة من  20السجن من سنتني إىل 

         كما جيوز للجهة القضائية املختصة أن تقضي بعقوبة احلرمان من احلقوق السياسية و املدنية 

  .)3(سنوات 10إىل  5و العائلية من 

م بإحدى العقوبات التكميلية كاملنع من ممارسة املهنة اليت ارتكبت اجلرمية باإلضافة إىل جواز احلك

  .)4(سنوات و املنع من اإلقامة و سحب جواز السفر 5مبناسبتها ملّدة ال تقّل عن 

مرّات الغرامة  5و يف حالة إرتكاب هذه اجلرمية من طرف شخص معنوي، فإّن الغرامة احملّددة تعادل 

  .)5(، باإلضافة إىل حل املؤسسة أو غلقها مؤقتا ملّدة ال تزيد عن مخس سنواتاملقّررة لشخص طبيعي

كما أنّه يعاقب الشريك أو من يقوم بأي عمل حتضريي يف هذه اجلرمية بنفس عقوبة الفاعل 

  .)6(األصلي

  .)7(و يعاقب أيضا كّل من حيرض أو يشجع على إرتكاب اجلرمية بالعقوبات املقررة للجرمية نفسها

  

   

                                                           
  .10/12/2010بتاريخ " صوت األحرار"نشر يف جريدة  -1
  .18- 04من قانون  13/2 املاّدة -2
  .18- 04من قانون  29/1 املاّدة -3
  .18- 04من قانون  29/2املاّدة  -4
  .18-04من قانون  25املاّدة  -5
  .18-04من قانون  23املاّدة  -6
  .18-04من قانون  22املاّدة  -7
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  .)1(نّص املشرّع اجلزائري على الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية كتدبري أمنضافة إىل إ

      إّال أّن العقوبات األصلية و التكميلية رغم صرامتها ال تكفي لوحدها ملكافحة جرمية املخدرات 

 الذي يركز على التكفل الطيب) 2013 – 2009(و على هذا األساس وضع املخطط اخلماسي الثاين 

مركز  15مستشفى و  15خلية إصغاء و حتسيس عرب الوطن و إجناز  185باملدمنني من خالل إنشاء 

  .)2(متخصص يف عالج املدمنني على املخدرات

سنوات و غرامة مالية قدرها  5أّما املشرّع الفرنسي فلقد خّص هذه اجلرمية بعقوبة احلبس ملّدة 

سنوات      7و بعقوبة احلبس ملّدة ) تخدام املخدراتبالنسبة لتحريض القاصر على اس(أورو  100000

كما أضاف من ). بالنسبة لتحريض القاصر على ترويج املخدرات(أورو  150000و بغرامة تقّدر بـ 

ظرف مشّدد يرتبط مبكان و زمان وقوع اجلرمية كإرتكاا يف  2007خالل القانون الصادر يف مارس 

الرتبوية، أّما بالنسبة لزمان وقوع اجلرمية، فتشدد العقوبة إذا  أماكن خاصة كاملؤسسات التعليمية أو

أورو  300000سنوات و بغرامة قدرها  10وقعت أثناء دخول أو خروج التالميذ، فهنا ترفع العقوبة إىل 

  . )3(سنة 15و تطبق نفس هذه العقوبة إذا كان القاصر يبلغ أقل من 

تقوية التوعية و التحسيس من خطورة هذه اجلرمية و كذا  فللحّد من إنتشار هذه الظاهرة ، ال بّد من

اإلهتمام مبعاجلة املشكلة من الناحية إذ يستوجب . التكفل باملدمنني إلعادة تأهيلهم إجتماعيا

ممّا النفسية و اإلجتماعية و البحث عن الدوافع احلقيقية لالحنراف و احملاولة اجلدية إلصالحها، 

  .فسي و اإلجتماعي مرافقا للعالج القانوين الرادعأن يكون العالج النيستلزم 
 

<<<<

  

                                                           
  .ج.ع.ق 22املاّدة  -1
  .14/03/2009 يوم" احلوار"نشر يف جريدة  -2

3-Michel Veron – op. cit. N° 353 – 354 – p 253 ; Michèle Laure RASSAT – op. cit. – N° 395 – p 460. 
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محاية الطفل من اإلعتداءات اليت متّس جبسمه فقط، و إّمنا هناك إعتداءات ال تقّل خطورة  ال تقتصر

  . طفلهي األخرى أضرار جسيمة و وخيمة لل عن سابقتها و اليت ترتب

و نقصد بالكيان املعنوي للطفل كّل اإلعتداءات اليت متّسه من جانبه النفسي و الروحي كاليت متّس 

، و إن كانت هذه األخرية متّس الطفل يف جسمه ) األفعال املخّلة باحلياء و هتك العرض(عرضه 

كما يشمل الكيان   .أيضا، إّال أّن اآلثار النفسية اليت ترتبها له تكون أشّد خطورة وأكثر ترسخا

املعنوي  اإلعتداءات اليت متّس أخالقه ، و اجلرائم اليت متّس حالته العائلية ، فتسبب له العديد من 

  .املشاكل النفسية و اإلجتماعية

و من هذا املفهوم، نقسم هذا الفصل إىل مبحثني، نتطّرق يف األّول إىل احلماية اجلنائية لعرض الطفل 

  .بحث الثاين فنتعّرض إىل احلماية اجلنائية للحالة العائلية للطفلو أخالقه، أّما يف امل
  

ÞČëþa@szj½a@@Z@ @
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إن اهللا عز وجل قد خلق اإلنسان و كرمه، و جعله خليفته يف األرض ليعمرها و يسعى يف مناكبها، 

  .احلق و دروب النجاة يف شىت أوجه حياته ورزقه من الطيبات، ومل يرتكه مهال ، بل بني له سبل

ملا فطرت نفس اإلنسان على حب اللذائذ و الشهوات فإن اهللا عز وجل قد بني له الطريق القومي  و

  .إلشباع تلك الشهوات

فالغريزة اجلنسية لدى اإلنسان تعترب حقا من حقوقه، هلذا سعى اإلسالم إىل تنظيمها و توجيهها 

         الشرعية أال وهي الزواج، و ذلك صيانة لألعراض و محاية لألنساب وذلك عن طريق العالقة 

  .و الشرف والكرامة

@   + 
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إال أن النفس األمارة بالسوء ، قد تدفع بالبعض إىل اإلحنراف عن سبيل الرشد ، وبالتايل إتيان أمناط 

  .شىت من املمارسات اجلنسية الشاذة 

كن أن تصيب اإلنسان ، وتشكل خطورة أكرب إذا ما فاإلعتداء اجلنسي من أخطر اجلرائم اليت مي

ممّا أصابت الطفل الصغري، و إذا وقع هذا اإلعتداء داخل األسرة فيكون قد بلغ أقصى حد للخطورة 

  .يؤدي إىل إهدار األسرة بصفة خاصة و اتمع بأسره بصفة عامة

رة على جسم الطفل الضحية هلذا عمدت التشريعات الدولية إىل جترمي هذه األفعال سواء متت مباش

  أو بصفة غري مباشرة ـ

ع اجلزائري للطفل اإلعتداءات اجلنسية ؟ و ما مدى احلماية اجلنائية اليت أقرها املشرّ ما هي أنواع ف

  حفاظا لعرضه ؟ 

��Wא
	�����א�ول� ����
����Hא#�yא�	אT�8א-rא  

لى جسمه و يدخل يف هذا الصدد تتمثل يف اجلرائم املاسة بعرض الطفل و اليت ترتكب مباشرة ع

  .جرمية الفعل املخل باحلياء، هتك العرض

و كّل هذه األنواع من اجلرائم قد ترتكب خارج النطاق األسري أي من طرف أشخاص غرباء عن 

و قد ترتكب داخل األسرة أي من طرف أشخاص يُفرتض فيهم احلماية األمثل ) الفرع األول(الطفل 

  ).الفرع الثاين(أو من يف حكمهم  ألطفاهلم و هم الوالدين
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<<ì†‰ù]<t…^}<íÃÎ]çÖ]<íéŠß¢]<l]ð]‚jÂý]< <

و ال يعين بالضرورة أن . الطفلو هي اإلعتداءات اليت يرتكبها شخص ال تربطه أيّة عالقة قرابة ب

هم أن امل... يكون هذا الشخص غري معروف لدى الطفل، فقد يكون اجلار مثال أو صديق األسرة 

يطلق على هذا اإلعتداء البيدوفيليا ، و . )1(يكون خارج احمليط األسري القريب أو البعيد عن الطفل

                                                           
1- Martine HEBERT, Mireille CYR, Marc TOURIGNY – L’agression sexuelle envers les enfants – 
Tome I – Presses Universitaires du Quebec – Canada – 2011 – p 10 ; Yves Hiram HAESEVOETS – 
Regard Pluriel sur la maltraitance des enfants – op. cit. – p 152. 
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و يعكس هذا . و يقصد به إجنداب جنسي من شخص بالغ اجتاه األطفال ذكورا كانوا أو إناث

  . )1(الفعل معاناة صاحبه بإضطراب نفسي جنسي

  :و تتمثل هذه اإلعتداءات فيما يلي 
Ûa@ÞČëþa@†äj@Z@ @@õbî§bi@ČÝ‚½a@ÝÈÐÛa@@

      و هو كل فعل عمدي يطول جسم املرء " هتك العرض"و ُمسّي هذا الفعل يف القانون املصري بـ 

وفقًا هلذا التعريف ، ُيشرتط يف الفعل املخّل للحياء أن . )2(و عوراته و خيدش عاطفة احلياء عنده

، و ميكن تعريفه أيضاً  )3(كون هذا اإلخالل عمدياً يكون على درجة من الفحش و اجلسامة و أن ي

بأنّه تعدي منايف لآلداب يقع مباشرة على جسم آخر و يكون من الفحش إىل حّد املساس بعورات 

  .)4(اين عليه

و يُعرف بالفعل املخل باحلياء بالعنف و الذي نصت باستعمال القوة فالفعل املخل باحلياء قد يقع 

، كما قد يقع بدون قّوة و يُعرف يف هذه احلالة بالفعل انون العقوبات اجلزائريمن ق 335/3عليه املاّدة 

  . من قانون العقوبات اجلزائري 334املخل باحلياء بدون عنف و الذي نصت عليه املادة 

  

  

>[ÌßÃÖ^e<ð^é£^e<Ø~¹]<ØÃËÖ>  . .و6 <

                                                           
1- Laurie BOUSSAQUET – La pédophilie  problème public – France, Belgique, Angleterre – Dalloz – 
2008 – p 2. 

  .45ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد أبو الروس  -2
 –دار النهضة العربية  –بات املصري احلق يف صيانة العرض يف الشريعة اإلسالمية و قانون العقو  –أنظر حممود جنيب حسين  -3

  .776ص  –املرجع السابق  –؛ فتوح عبد اهللا الشاذيل  42ص  – 1984 –القاهرة 
؛ أمحد  199ص  – 1978 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –القسم اخلاص  –قانون العقوبات  –ن بكر معبد املهيأنظر  -4

  .46ص  – 2009 –مصر  –دار الفكر و القانون  –اجلرائم املخّلة باآلداب العامة  –حممد أمحد 
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ن املؤقت من مخس إىل عشر يُعاقب بالسج: "من قانون العقوبات على ما يلي 335تنّص املاّدة 

أو شرع يف  )1( سنوات كل من ارتكب فعل خمل باحلياء ضد إنسان ذكر كان أو أنثى بغري عنف

  .ذلك

و إذا وقعت اجلرمية على قاصر مل يكمل السادس عشر يعاقب اجلاين بالسجن املؤقت من عشر 

  ".سنوات إىل عشرين سنة

و ُخيدش عاطفة احلياء العام ، فإنّه يتّم بالعنف ، هذا ما آلداب ل انافيمُ باإلضافة إىل كون هذا الفعل 

فنظرًا لتأثري العنف على نفسية الطفل الضحية فيجعله ينقاد بسهولة . أدى باملشرّع إىل إعتباره جناية

لُيمكن اجلاين من ارتكاب فعلته، خاصة أّن الطفل يسهل خداعه أو إكراهه أو ترهيبه بسبب ضعفه 

  .ضوض مقاومتهاجلسمي ممّا يقلل ح
  

  :أركان الجريمة . أ

  :للتعّرف على هذه اجلرمية ال بّد من التعرض ألركاا 

  :الركن المادي  .1

، فال تقوم ذكرا كان أو أنثىيتمثل يف الفعل املادي الذي يقع مباشرة على جسم الطفل الضحية 

ي بينهما و ال تقوم إالّ إذا  اجلرمية إالّ إذا استطال فعل اجلاين إىل جسم الضحية ، فيحصل اتصال ماد

  .)2(كان ُخمدشا حليائها العام

     . الرأي يف الفقه و القضاء على اعتبار العورة معيارًا لضبط مدى خدش احلياء العام و لقد استقر

و على هذا ". كّل ما يسرته اإلنسان إستنكافًا و حياًءا: "و هكذا فالعورة يف الفقه اإلسالمي هي 

حني  لول العورة باختالف اجلنس ، فهي بالنسبة للرجل بني السرة و الركبة ، يفالنحو خيتلف مد

  . )3( تشمل بدن املرأة بكامله باستثناء الوجه و الكفني

                                                           
  ".بالعنف"و األصح هو " بغري عنف"ورد خطأ يف النص األصلي العريب فذكر  -1
 .62ص  –. ن.س.د –مصر  -املركز القومي لإلصدارات القانونية  –جرائم العرض  –أنظر إيهاب عبد املطلب  -2

3- Caroline FOUREST, Flammetta VENNER – Les interdits religieux – 1ère Edition – Dalloz – 2010 – 
p 163. 
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منها تعرية اين عليه ، ملس العضو التناسلي فوق الثياب،  )1(لألفعال املخّلة باحلياء و هناك عّدة أمثلة

إمساك اجلاين ثدي اين عليه، اإلتصال اجلنسي من ية، ملس فخده، إلتصاق اجلاين بالضح

  ...  ،)2(الدبر

و هي احلاالت اليت ختضع للسلطة التقديرية للقاضي، فهو الذي حيدد إذا كان الفعل خمًال باحلياء أم 

  . ال ، و له يف سبيل ذلك اإلهتداء بظروف الفعل و مكان وقوعه

روع يف اجلرمية ، أي حماولة إرتكاب الفعل املخل للحياء كما أّن املشرع اجلزائري يُعاقب على الش

  . )3( بالعنف دون حتقيق النتيجة فقد خصص هلا نفس عقوبة اجلرمية التامة
  

  :إستعمال العنف  .2

يُعترب العنف ركنًا يف هذه اجلرمية و إذا إنتفى نكون بصدد جرمية الفعل املخل باحلياء بدون عنف 

  ). 334املاّدة (

عنف كلما وقع الفعل بغري رضا الضحية و مبا أن الضحية هي طفل، فصغر السن وحده يتوفر ال

قد  –و إلحاطة الطفل حبماية خاصة  –لكن املشرّع اجلزائري . يكفي لقيام اجلرمية، فال يُعتد برضاه

ط فرق بني الفعل املخل باحلياء بالعنف و الفعل املخل باحلياء بدون عنف ، و يف احلالة األوىل اشرت 

     . العنف لرفع و تشديد العقوبة ألّن العنف يؤثر على نفسية الطفل و جيعله خيضع للجاين بسهولة

و جيب أن . و قد يكون العنف مادي ، أي يتحقق باستعمال القوة املادية كالضرب أو التكتيف

ن يستمر العنف يؤدي هذا العنف إىل شّل مقاومة اين عليه أو شّل إرادته، و ال يتطّلب القانون أ

                                                           
الطبعة  –ألعضاء القضاء و النيابة و احملاماة و الشرطة و الطب الشرعي  –اجلرمية اجلنسية  –أنظر هشام عبد احلميد فرج  -1

 .102 – 101ص  – 2005 -مصر  –مطابع الوالء احلديثة  –األوىل 
سالمية صرحية فيما خيص هذا الفعل و حّرمته حترميا مطلقا إلعتباره فعال منافيا للطبيعة ، و اعتربته و لقد جاءت الشريعة اإل -2


�X5�����: فاحشة كبرية لقوله تعاىل �e
�&��f��Q�.��3&+��3א�B5�(�<�Y�9���U�
�&����;�Q
�̀�ذ����
ل���I�&�!�9��.�:�_:�!ن��אA�
ًa!���8ْ_:�!ن����80و����<�Y���A���<�8���.��K�(��T
�H+�
ل�����B!�ً��&+�3د�ون��א�J+�א
�\�!ن���H�&81 – 80اآليتان الكرميتان  –سورة األعراف ( ������81!�م�� ( 

  .ج.ع.ق 1/  335املاّدة  -3
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طوال فرتة الفعل، بل يكفي أن يكون املتهم قد استعمل القّوة إبتداءا للتغّلب على مقاومة اين عليه، 

  . )1(حىت يفقد هذا األخري قواه و يستسلم لعدم إستطاعته املقاومة

لى و يتحقق باستعمال التهديد، كالتهديد بالقتل أو بإلقاء الشر ع اكما قد يكون العنف معنوي

ق كل ما يقال له باملقارنة مع ، مع اإلشارة أنّه يسهل ديد الطفل نظراً لضعفه فُيصدّ )2(والدي الطفل

أية وسيلة تؤثر يف اين عليه، فيعدمه اإلرادة    كما يتحقق العنف باستعمال . ديد الشخص البالغ

تياره ، إّما جلنون أو عاهة يف العقل و يفقده املقاومة ، فيقوم اجلاين بانتهاز فرصة فقدانه لشعوره و إخ

  .)3(مةخمدرة أو منوّ أو حالة اإلغماء أو غيبوبة ناشئة عنة مواد 

و جيب التذكري أّن املشرّع الفرنسي قد أدخل عّدة تعديالت على اجلرائم اجلنسية و أحاطها بعقوبات 

الفعل املخّل باحلياء "فلم يعد يستعمل عبارة . )4(مشّددة، فأصبح لديها سياسة جنائية خاصة ا

، و عرّفه على أنّه كّل فعل جنسي )Agression sexuelle("اإلعتداء اجلنسي"و إّمنا عرب عليه بـ " بالعنف

  .)5(يتم بالعنف أو اإلكراه أو التهديد أو املفاجأة

ضغط مادي على الضحية لتسهيل أي ستعمال بأنّه ابالعنف لقد حّدد الفقه الفرنسي املقصود و 

أّما اإلكراه فقد يكون مادي و بالتايل يتساوى معناه مع العنف، و قد يكون إكراه . اب الفعلإرتك

املشرّع و لقد أضاف . للجاينبسالح ممّا يسهل خضوعها  كتهديد الضحية  ،معنوي أي التهديد

                                                           
  .35 – 34ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد أبو الروس  -1
  .160ص  –ملرجع السابق ا -... اجلرائم الواقعة  –أنظر ممدوج خليل البحر  -2
دار وائل للنشر  –الطبعة األوىل  –احلماية اجلزائية للعرض يف القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية  -أنظر علي أبو احلجيلة  -3
اجلرائم األخالقية يف قانون  –؛ سعد عبد العزيز  77ص  –املرجع السابق  –؛ إيهاب عبد املطلب  225ص  – 2003 –عّمان  –
  .31ص  – 1982 - اجلزائر  –الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  –قوبات اجلزائري الع

4- Audrey DARSONVILLE – Le surinvestissement législatif en matière d’infractions sexuelles – 
Archives de politique criminelle – Edition A. Pédone – 1/2012 – N° 34 – p 31 – 43 (33). 
5- Article 222 – 22 du code pénal français : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle 
commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».  
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 الضحية طفال فيتحقق اإلكراهمن قانون العقوبات أنّه إذا كانت  1-22-222الفرنسي وفقا للماّدة 

   .)1(و هذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي أيضا املعنوي بتوفر صغر السن دون إشرتاط التهديد

ختدع الضحية عن احلالة الواقعية و هذا من أجل الوصول اليت أّما املفاجأة فيقصد ا إستعمال احليل 

  .     )2(إىل فعل جنسي
  

  :القصد الجنائي . 3

و أّن اين شكل أفعال خملة باحلياء و ُخمدشة لآلداب العامة يتحقق بعلم الفاعل بأن ما يقوم به يُ 

فال يتوفر القصد إذا حصل . ، و ال بّد من انصراف إرادته إىل حتقيق هذا الفعلعليه غري راضي ا 

     كالشخص الذي ينزع ثياب بنت أو ولد بالقوة ألنّه أصيب جبروح   )3(الفعل املخل باحلياء عرضاً 

   .     رهأو حبروق يف صد
  

  :جزاء الجريمة . ب

يُعاقب على جرمية الفعل املخل باحلياء املرتكب بالعنف مهما كان سن الضحية فهي جرمية قائمة 

سنة ، فصغر السن  16بذاا مهما كان سنها و جنسها ، لكن إذا كان حملها قاصر مل يتجاوز 

، و تُرفع هذه العقوبة إىل السجن )4( سنة 20إىل  10يشكل ظرف مشدد و بالتايل تُرفع العقوبة من 

  .)5( املؤبد إذا استعان اجلاين بشخص أو أكثر يف ارتكاب اجلرمية

مكرر اخلاصة بالفرتة األمنية اليت تنص على حرمان اجلاين  60و يف مجيع احلاالت ُتطبق أحكام املاّدة 

          ية أو البيئة املفتوحة من تدابري التوقيف املؤقت لتطبيق العقوبة ، و الوضع يف الورشات اخلارج

  .و إجازات اخلروج و احلرية النصفية و اإلفراج املشروط
                                                           
1- Crim., 7 décembre 2005, Bull. crim. n°326 ; D. 2006, p.175, cit. dans Germain DELORS, « Le 
consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles », Revue des Sciences Criminelles – Dalloz – 
2011 - N°4 - p 817. 
2- Valérie MALABAT -  op. cit. – p 162.  

  .57ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد حممد أمحد  782 – 781ص  –املرجع السابق  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل  -3
  .ج.ع.ق  2/  335املاّدة  -4
  .ف.ع.من ق 30/4-222و املاّدة  .ج.ع.ق  337املاّدة  -5
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إّال أنّه إختلف مع  ،سنة 20إىل  10كما عاقب املشرّع املغريب بنفس العقوبة أي السجن املؤقت من 

بح من سنة، كما شّدد عقوبة السجن لتص 16سنة عوض  18املشرع اجلزائري يف حتديد سن القاصر بـ 

  .     )1()من قانون اجلنائي املغريب 488الفصل ( عليها ينسنة إذا نتج على اجلرمية إفتضاض ا 30إىل  20

، فالقانون اجلزائري قد تضمن عقوبات  )2(أصالً  عليها املشرع اجلزائري و هي احلالة اليت مل ينصّ 

ما م اجلاين على جرميته ، إّال أنه صارمة فيما خيص هذه اجلرمية حىت يكون سبيل رادع حيول دون إقدا

عن احلالة اليت ينتج عن اجلرمية إفتضاض، فكان عليه أن يشدد العقوبة كما هو سكوته يُعاب عليه 

  . فعل املشرّع املغريب

 100000أّما بالنسبة للمشرّع الفرنسي قد أقّر عقوبة السجن ملّدة سبع سنوات و غرامة مالية تُقّدر بـ 

أورو يف حالة ما إذا  150000سنوات حبس و  10، كما رفع العقوبة إىل  29 – 222ة طبقا للمادّ  أورو

فيمكن إدخال حالة اإلفتضاض ضمن اجلروح            (نتج على اإلعتداء اجلنسي جرح أو إصابة 

  .)3(من قانون العقوبات 30/1-222طبقا للماّدة ) أو اإلصابات

، فنالحظ أّن املشرّع .)ف.ع.ق 7/ 30-222املاّدة ( كما حّدد نفس العقوبة يف حالة سكر جاين

الفرنسي لديه اجلدية يف مواجهة هذا النوع من اجلرائم و تداركه لذلك، يف حني نالحظ صمت 

 .املشرّع اجلزائري على هذه احلالة ، فلم يتطّرق لظرف السكر كظرف مشّدد هلذه اجلرائم

لقانون العقوبات،  2011لسنة  11املعّدلة مبرسوم رقم  268يف حني أقّر املشرّع املصري، طبقا للماّدة 

 18سنوات إذا ارتكب الفعل على قاصر مل يبلغ  7تشديد العقوبة على اجلاين ملّدة ال تقّل عن 

  . )4(سنة

                                                           
  .70ص  –املرجع السابق  –حممد عزوزي أنظر  -1
ألنّه حىت و لو يُفرتض عدم وجود إتصال جنسي إّال أنه قد ينجم يف بعض احلاالت فقد اين عليها بكارا نظرًا لبعض  -2

  .سماألفعال كاللّ 
3- Michel VERON – op. cit. – N° 87 – p 74 ; Philippe CHAILLOU – op. cit. – p 168. 

اإلسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة  –احلماية اجلنائية لألطفال من اإلستغالل اجلنسي  –أنظر أكمل يوسف السعيد يوسف  -4
  .105ص  – 2014 –
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��
)55555
  :الفعل المخل بالحياء بدون عنف   .

تُعرب . دون إستعمال العنف هو كّل فعل منايف لآلداب يقع عمداً و مباشرًة على اين عليه، و يقوم

سنة  16هذه اجلرمية على محاية خاصة للطفل مبا أّا ال تقع إّال إذا كان ضحيتها قاصر ال يتجاوز 

من عمره ، فال تقوم هذه اجلرمية إذا كان اين عليه راشدًا إّال إذا كان يشكل الفعل جرمية أخرى  

من  334عل املخل باحلياء بدون عنف املاّدة نصت على جرمية الف. )1(كاإلخالل العلين باحلياء

يُعاقب باحلبس من مخس إىل عشر سنوات كّل من ارتكب فعًال خمال باحلياء : "كما يلي . ج.ع.ق

  .ضد قاصر مل يكمل السادس عشر ذكراً كان أو أنثى بغري عنف أو شرع يف ذلك

  :أركان الجريمة . أ

  :تقوم اجلرمية على األركان التالية 

  :ن المفترض الرك. 1

      سنة  16بـ . ج.ع.ق 1/  334و يتمثل يف سن الضحية ذكرًا كان أم أنثى ، و لقد حددته املاّدة 

 16فإذا بلغ الضحية سن  ؛و بذلك يتبني أّن املشرّع اجلزائري اعترب هذا السن عنصرا مكونا للجرمية

  .)2(أحد أركان اجلرمية و من مثّ ال وجود هلاختّلف  ،سنة فأكثر

كما جيب أن يتضمن احلكم   سنة ، 16ال وجود للجرمية إذا كان الطفل يبلغ أكثر من بالتايل  و

 فيه املطعون القرار": بأن يف أحد قراراا  العليا احملكمة قضتالقضائي سن القاصر و من هنا 

 األعلى الس قيام دون حال املقرتفة، قد اجلرمية يف أساسيا الذي يعترب السن عنصر ذكر بإغفاله

 .)3(القرار نقض استوجب ذلك كان القرار، ومىت على مشروعية رقابته مبمارسة

                                                           
  .ج.ع.ق 333املاّدة  -1
سنوات و خصص هلا عقوبة اجلناية ، و احلالة الثانية اليت مل  7احلالة اليت مل يبلغ الطفل فيها : ق بني حالتني املشرّع املصري فرّ  -2

، أّما املشرّع املغريب فحدد سّن ) قانون العقوبات املصري 269املاّدة (سنة و خصص هلا عقوبة اجلنحة  18يبلغ القاصر فيها 
  ).قانون العقوبات الفرنسي 25 – 227املادة (سنة  15ّدده املشرع الفرنسي بـ و ح.) م.ق 484الفصل (سنة  18الطفل بـ 

. 324ص  – 2العدد  – 1990سنة  –الة القضائية  – 26/11/1985بتاريخ  43790ملف رقم  –. ج.غ –احملكمة العليا  -3
 – األول العدد - 1994سنة  – قضائيةال الة - 20/06/1989بتاريخ  6058 رقم ملف -. ج.غ -العليا احملكمة: أنظر أيضا 

  .257ص 
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، ذلك أنّه 25 – 227سنة طبقا للماّدة  15أّما بالنسبة للمشرّع الفرنسي، فقد حّدد هذا السن بـ 

ه أحاط إّال أنّ . )1(ال يتساهل مع اجلاينممّا  ،إعترب بلوغ هذا السن جيعل الطفل يُقّدر هذه األفعال

 )3(إذا إقرتن الفعل املخّل باحلياء بدون عنف )2(سنة حبماية خاصة 18و  15الطفل البالغ ما بني 

، أو كان يف حالة الظروف من بينها كون اجلاين من أصول الطفل أو ممن له سلطة عليهأحد ب

  .)4(سكر

ة فيه حبقيقة سن ذو طبيعية موضوعية و ليست شخصية أي العرب ) سن الطفل(يعترب الركن املفرتض 

سنة،  18اين عليه و ليست العربة فيه بتقدير اجلاين هلذه السن؛ كإعتقاده أّن اين عليه قد جتاوز 

إّال أّن . نظرا ملظهره اخلارجي و نضوجه اجلنسي أو خربته اليت حتمل على اإلعتقاد بتجاوزه هلذا السن

  .)5(قصد اجلنائي للجاينهذا الطابع الشخصي قد يكون له تأثري على حتديد ال

  : الركن المادي . 2

فعلى الرغم من  )6(يتمثل يف القيام بعمل من األعمال املنافية للحشمة و املاسة حبرمة جسم اإلنسان

إالّ أنّه يفرتض  ،أّن الفعل املخل باحلياء ال يفرتض إتصاالً جنسياً بني اجلاين و اين عليه كاإلغتصاب

و يف هذا الصدد، لقد إعترب قضاة احلكم حملكمة عني متوشنت . اجلسماملساس بالشرف و حصانة 

سنوات على الفم، و اليت لـّما منعته، قبّلها يف رقبتها  6أّن حماولة اجلاين تقبيل طفلة تبلغ من العمر 

                                                           
1- Gérard MARCOU – Le mineur et le droit pénal – l’Harmattan – France – 1997 – p 26 ; Thierry 
GARE – op. cit. – p 50 
2- Christine LAZERGES – Politique criminelle et droit de la pédophilie – Revue de Science 
Criminelle et de Droit Pénal Comparé – N°3 – 2010 – 725 ; Michèle Laure RASSAT – op. cit. N° 597, 
598 , p 670 – 671. 

  ).  Atteinte sexuelle"(التعدي اجلنسي"بـ " الفعل املخّل باحلياء بدون عنف"إستبدل املشرّع الفرنسي عبارة  -3
 .ف.ع.ق 27،  26 – 227املاّدة  -4
املرجع السابق  –؛ إيهاب عبد املطلب  280ص  –املرجع السابق  –خري عبد الرزاق احلذيثي ، خالد محيدي الزعيب أنظر ف -5
  ؛ 91ص  –

Michèle Laure RASSAT – op. cit.- N° 593 – p 668 – 669. 
  .   29ص  –املرجع السابق  –.... اجلرائم األخالقية  –سعد عبد العزيز أنظر  -6
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ملا فيه من . ج.ع.من ق 334من اخللف، يشّكل حماولة الفعل املخّل باحلياء ضّد قاصر طبقا للماّدة 

  . )1(باحلياءمساس 

أحاط املشرع اجلزائري األطفال حبماية خاصة من هذه األفعال املاسة بأعراضهم حىت و لو مل تتم  لقد

بالعنف نظراً لسهولة خداع الطفل و خضوعه للجاين بسبب ضعفه البدين و أيضا لعدم نضج قدراته 

ال يعين موافقته على تلك  فرضوخ الطفل للجاين. اليت متكنه من فهم طبيعة الفعل الذي يرتكب عليه

، و إّمنا ليس هناك أي أثر أو قيمة لرضاه فذلك الرضا  )2(األفعال مبا أنّه ال يدرك ماهيتها و خطورا

  .)3(هغري ناتج عن إقتناع أو تقدير سليم ملخاطر األفعال اليت يرتكبها اجلاين ضدّ 

    بعرض الطفل و لو متت بدون عنف  هلذا حسن ما فعل املشرع اجلزائري عند جترميه لألفعال املاسة

إّن العنف ال يُفرتض جتاه القاصر يف قضايا : "أو قوة و يف هذا قضى الس األعلى يف أحد قرارته بـ 

من قانون العقوبات تنص على الفعل املخل باحلياء دون عنف  334 األفعال املخلة باحلياء، ألّن املاّدة

      . )4("سنة 16الواقع على قاصر دون 

و إلحاطة الطفل اين عليه حبماية أوسع ، فقد عاقب املشرّع اجلزائري على الشروع يف إرتكاب هذه 

أو شرع يف : "...  1/  334اجلرمية بنفس عقوبة اجلرمية التامة ، و هذا ما جاء به يف نص املاّدة 

  ".ذلك

  :   الركن المعنوي . 3

بصفة فعله من حيث إخالله اجلسيم حبياء اين عليه ،     علم اجلاين  و يقصد به النية اإلجرامية أي

كما يتطّلب القصد إجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب . و علمه بعدم مشروعيته و علمه بسن اين عليه

                                                           
 . 3أنظر امللحق رقم  –. م.غ – 1/10/2013بتاريخ  04532رقم  –قسم اجلنح  –وشنت حمكمة عني مت -1
القاهرة  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لعرض الطفل من اإلعتداء اجلنسي  –أنظر إبراهيم عيد نايل  -2
 .و ما بعدها 45ص  – 2001 –

3 - Germain DELORS – Le consentement des mineurs … - op. cit. – p 817. 
  .180ص  –املرجع السابق  –مقتبس عن حممد بن وارث  .م.غ – 02/12/1980بتاريخ   .ج.غ -الس األعلىقرار أنظر  -4
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و األصل أن يعلم اجلاين حبقيقة سن اين عليه، فإن جهلها فعليه إثبات أّن اجلهل  .)1(هذا الفعل

  .)2(أو إستثنائية، و يرجع تقدير هذه الظروف إىل قاضي املوضوعيرجع لظروف قهرية 
  

  :زاء ــــــــــــــــــــالج. ب

جيّرم املشرّع اجلزائري الفعل املخّل باحلياء الواقع على قاصر بدون عنف و يعاقب عليه باحلبس من 

ة ما إذا استعان سنة يف حال 20إىل  10مخس إىل عشر سنوات و رفع العقوبة إىل السجن املؤقت من 

، أّما املشرّع الفرنسي فقد عاقب على هذه اجلرمية .) ج.ع.ق 337املاّدة (الفاعل بشخص أو أكثر 

  . )3()25 – 227املاّدة (أورو  75000باحلبس ملّدة مخس سنوات و بغرامة مالية تقّدر بـ 
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Zlb–nË⁄a@@
مث استبدله مبصطلح " هتك العرض"لفظ  2014يل قبل صدور تعدع اجلزائري ستعمل املشرّ كان يلقد  

  . )4(أيضا ع املصريالذي استعمله املشرّ " اإلغتصاب"

أنّه مواقعة أنثى اإلغتصاب  و بالرجوع للفقه ُميكن تعريف. يف حني مل يعط تعريفًا خاصًا هلذه اجلرمية

، إّال أنّه يف حالة وقوع  فتعترب اجلرمية قائمة سواء وقعت على فتاة بالغة أو قاصرة. )5(بغري رضاها

؛ يف حني )كاستعمال العنف أو التهديد(اإلغتصاب على البالغة فال بّد من توافر ركن عدم الرضا 

يعترب اإلغتصاب قائما مبجّرد مواقعة القاصرة ، ألّن املشرّع نظر إىل عدم صحة الرضا عند القاصر 

  .  لضعف اإلرادة و عدم إكتمال اإلدراك لديها

  

                                                           
  .94ص  –املرجع السابق  –أنظر إيهاب عبد املطلب  -1
  .58ص  –املرجع السابق  –أمحد ، أمحد حممد  795ص  –املرجع السابق  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل  -2

3 - Christophe ANDRE – op. cit. – N° 162 – 163 – p 190. 
على  اإلغتصابإذا وقع : "املعّدل و املتّمم لقانون العقوبات و اليت تنص على أّن  01-14من قانون رقم  336/2أنظر املاّدة  -4

  ...".سنة  18قاصر مل يكمل 
 –؛ أحسن بوسقيعة  121ص  –املرجع السابق  –؛ حسني علي شحرور  5ص  –رجع السابق امل –أمحد حممد أمحد أنظر  -5

املرجع  –اجلرائم األخالقية  –؛ سعد عبد العزيز  527ص  –املرجع السابق  –؛ حممود جنيب حسين  151ص  –املرجع السابق 
  . 36ص  –السابق 
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  _…íµ†¢]<á^Ò  . .و6

  :تتكون اجلرمية من األركان التالية 
  

  :الركن المفترض . أ

ظرف على طفلة قاصرة فقد اعترب املشرّع اجلزائري وقوع اإلغتصاب و يتمثل يف صغر سن الضحية ، 

سنة قبل  16بعدما كان حيّدده بـ  )1(سنة 18بـ هذا السّن د و لقد حدّ . بالتايل تُرفع العقوبة مشّدد و

سنة حبماية خاصة نظرا  18و  16و حسن ما فعل من أجل إحاطة الطفل البالغ بني . ديل األخريالتع

 15سنة ، و هناك من حّدده بـ  18بـ هو اآلخر حّدده املشرّع املصري  كما،  حلاجته إليها هو أيضا

  .)2(سنة كاملشرّع السوري و األردين

     عليها سهلة اإلنقياد ، و غري ناضجة عقلياً فصغر السن يُعرب عن الطيش و الرعونة ، فتكون اين

  . و جسمياً و عاطفياً ، فال تستطيع صّد اجلاين عن إرتكاب فعلته الشنيعة ضّدها

كما جيب أن يتضمن احلكم   سنة ، 18ال وجود للجرمية إذا كان الطفل يبلغ أكثر من بالتايل  و

 احملكمة قضتكان معرضا للنقض و من هنا ، و إّال  336/2لتطبيق املاّدة " سن القاصر"القضائي 

  .)3(بإبطال القرار الصادر عن حمكمة اجلنايات ببشار و الذي أغفل ذكر سن القاصرة العليا

  : الركن المادي . ب

  :و يتكون من العناصر التالية 

  :اع ــــل الوقـــفع. 1

تحقق فعل املواقعة بإيالج في. )4(و هو الوطء الطبيعي بإيالج اجلاين عضو التذكري يف فرج األنثى

  اجلاين عضو التذكري يف عضو التأنيث و سواء كان ذلك اإليالج كليا أو جزئيا و سواء بلغ شهوته 
                                                           

  .ملتّمم لقانون العقوباتاملعّدل و ا 01 – 14من قانون رقم  336/2 أنظر املاّدة -1
  .72ص  - 1991 –دار الفكر العريب -الطبعة الثالثة  –اين عليه و دوره يف الظاهرة اإلجرامية  –حممد أبو العال عقيلة أنظر  -2
  .288ص  – 1العدد  – 1989 –جملة احملكمة العليا  –29/05/1984بتاريخ  34538ملف رقم  –. ج.غ –احملكمة العليا  -3
أحسن ؛  9ص  – 2009 –مصر  –املكتب اجلامعي احلديث  –هتك العرض و إفساد األخالق  –أمحد حممود خليل  ظرأن -4

  . 93ص  –املرجع السابق  –بوسقيعة 
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أو مل يبلغها ، و ال يهم إذا نتج عن اإليالج متزيق غشاء البكارة أم ال، فال عربة بذلك إذ أّن اجلرمية 

   .)1(تتم مبجرد حدوث اإليالج و لو ملرّة واحدة

فال يقع اإلغتصاب إّال من رجل على أنثى و هذا ما ُمييزه عن الفعل املخل باحلياء الذي ميكن أن 

 ،)أي قبل البنت(يقع على كّل من اجلنسني ، كما أن هتك العرض يتم عن طريق املواقعة الطبيعية 

و أخريًا ال يُعد  .فعل خمّل باحلياءأّما إذا كان يف غري موضعه الطبيعي فال يُعد هتك عرض و إّمنا 

يف الفعل أيضا هتك عرض إيالج غري عضو التذكري يف عضو التأنيث و إّمنا تدخل هذه األفعال 

فكّل األفعال مهما كانت طبيعتها و مهما كانت درجة منافاا للحياء ، و مهما  . )2(املخل باحلياء

  .الجما مل يتم هذا اإلي كان مبلغ خدشها للعرض ، فإا ال تُعد إغتصابا

  ،بصفة خاصةالقانون اجلزائري القوانني العربية و هو ضيق و دقيق يف اإلغتصاب هلذا نطاق جرمية 

عكس ما ذهب إليه املشرع يف حتديد نطاق هذه اجلرمية،  كما يشرتك معهم القانون اإلجنليزي 

: اإلغتصابنسي التشريع الفر فاعترب ، )3(من نطاق هذه اجلرميةو الّلذان وسعا الفرنسي، البلجيكي و 

و بالتايل فاإلغتصاب ليس مقصور على الرجل كفاعل و على املرأة  . )4("كل فعل إيالج غري مشروع"

كمجين عليها و إّمنا ميكن أن يكون اجلاين رجل أو إمرأة ، و كذلك األمر بالنسبة للمجين عليه، كما 

  .)5(مل يعد حمصور يف فعل الوطء الطبيعي و إمنا يشمل كّل إيالج جنسي

و حنن نتساءل حول إرادة املشرّع اجلزائري من خالل إصداره آلخر تعديل لقانون العقوبات يف 

  ، فهل أراد أن حيدو حدو املشرّع الفرنسي و جيعـــــــل" قاصرة"عوض " قاصر"، حيث ذكر كلمة 2014

                                                           
  .749ص  –املرجع السابق  –؛ فتوح عبد اهللا الشاذيل  15ص  –املرجع السابق  –أنظر إيهاب عبد املطلب  -1
املؤسسة اجلامعية  –الطبعة األوىل  –اإلغتصاب يف ضوء الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي جرمية  –أنظر ى القاطرجي  -2

؛ ممدوح خليل البحر  32ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد أبو الروس  178ص  – 2003 –لبنان  –للدراسات و النشر و التوزيع 
  .142ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم  –

3-  Laurie BOUSSAQUET – op. cit. – p 5.  
4- Art. 222-23 : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que se soit commis sur la 
personne d’autrui par violence, contrainte, menace, ou surprise est un viol » .  
5 - Christine LAZERGES – op. cit. - p 725 ; Gérard MARCOU – op. cit. – p 19. 
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  . )1(ء املربوطة ؟اإلغتصاب شامل لكّل األفعال و ميّس الذكر و األنثى ، أو أنّه خطأ و نسيان للتا

من قانون  336، فقد عاقب عليه املشرّع اجلزائري طبقًا للماّدة اإلغتصابأّما بالنسبة للشروع يف 

فكما سبق الذكر أنّه تتم جرمية هتك العرض بإيالج اجلاين عضوه كليًا أو جزئيًا يف فرج . العقوبات

. اإليالج يعّد شروعًا يف جرمية اإلغتصاب األنثى اين عليها، و من ّمث كّل نشاط مل يصل إىل مرحلة

  .)2(إذا ثبت أن لدى اجلاين قصد اإليالج و كان هذا النشاط جماوزاً مرحلة العمل التحضريي

و يتحقق الشروع عند إرتكاب اجلاين أي فعل يدّل على رغبته يف حتقيق اإليالج و لو مل يكن 

يطلب منها الركوب يف السيارة و يقوم خبلع  بالعنف مبا أّن اجلرمية هنا واقعة على قاصرة ، كأن

فإن قام اجلاين ذه . مالبسها، أو إعطاءها ماّدة مسكرة أو خمدرة لتنوميها من أجل هذا الغرض

األفعال و لكن أوقف نشاطه أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادته فيها ، كقدوم شخص لنجدة 

أّما إذا أوقف اجلاين . شروعًا يف جرمية هتك العرضالطفلة أو متكنها من اهلروب فإّن الواقعة تعّد 

نشاطه بإرادته فال يُعاقب على الشروع يف هتك العرض و إّمنا يُعاقب على أساس الفعل املخل باحلياء 

  . )3(مىت توفرت شروطه

و يالحظ أنه قد حيدث لبس شديد يف التفريق بني الواقعة الواحدة فيما إذا كانت شروعًا يف 

هلذا فالعربة تكون بالقصد اجلنائي، أي إجتاه إرادة اجلاين إىل . م كانت فعل خمًال باحلياءاإلغتصاب أ

فهل اجتهت نيته للوقاع فخابت جرميته بسبب خارج عن . أي منهما وقت إرتكابه لتلك األفعال

غبة يف صبح فعله شروعًا يف اإلغتصاب، أم اجتهت نيته إىل جمّرد فعل خمل باحلياء دون الر يإرادته ، ف

و على كّل حال ، فاإلشكال ال . ، و حتديد ذلك يرجع للقضاء)4(باحلياء فعله خملّ  فيعترباإليالج 

يُطرح يف القانون اجلزائري ما دام أّن هناك تطابق العقوبات املقّررة جلرمييت اإلغتصاب و الفعل املخل 

فهناك . و إّمنا الطفل الضحيةلكن ما يهمنا يف دراستنا ليست الضحية بصفة عامة . باحلياء بالعنف
                                                           

  ....."على قاصر اإلغتصابإذا وقع :"أن  املعّدلة على. ج.ع.من ق 2/  336تنص املاّدة  -1
  ؛  144ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم  –؛ ممدوح خليل البحر  11ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد حممود خليل  -2

Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 265. 
  .75ص  –املرجع السابق  –، حممد صبحي جنم  345ص  –املرجع السابق  –حممود جنيب حسين أنظر  -3

4 - Michèle Laure RASSAT – op. cit. – N° 579 – p 657. 
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خلط بني الشروع يف اإلغتصاب و الفعل املخل باحلياء بدون عنف ألنّه يف هذه احلالة ال يُوجد 

، فيتعني على القاضي أن يتمعن يف قصد و إرادة اجلاين يف حتقيق النتيجة  )1(تطابق بني العقوبتني

  .املرجوة عن طريق ظروف و وقائع القضية

  :ا ــالرضدام ـــإنع. 2

عدم رضا اين عليه األصل يف اجلرائم عامًة ، أنه ال يُعتد برضا اين عليه ؛ و اإلستثناء هو أنّه يُعترب 

إّال أنّه نظراً . ركن يف تكوين جرمية اإلغتصاب ، و هو العنصر الفاصل بني هذه اجلرمية و جرمية الزنا

ء عن اإلستثناء و املتمثل يف عدم اإلعتداد برضا أمام إستثنا، نكون لكون اين عليها طفلة قاصرة

فصغر السن كما ذكرنا يُعرب عن إنعدام الرضا نظرًا لعدم إدراك . هذه القاصرة يف جرمية اإلغتصاب

و . هذه الطفلة لطبيعة هذا الفعل و ال لآلثار املرتتبة عليه، و بالتايل فرتضخ للفاعل دون أيّة مقاومة

ي جرمية اإلغتصاب قائمة على من يواقع صغرية دون سن التمييز و لو رضيت لقد اعترب املشرّع املصر 

فإّن رضاها بالفعل ينفي اإلغتصاب، و ال يسأل  18بفعل اجلاين ، أّما الصغرية املميزة اليت مل تتّم 

  .)2(اجلاين إىل عن جرمية الفعل املخل باحلياء دون عنف

ا قررت غرفة اإلام مبجلس قضاء عني متوشنت و هذا ما ذهب إليه أيضا القضاء اجلزائري عندم

بإعادة تكييف الوقائع و إحالة املتهم على حمكمة اجلنح ملتابعته جبنحة الفعل املخل باحلياء بدون 

فهنا . )3()ج.ع.ق 336/2املاّدة (، عوض جرمية اإلغتصاب )ج.ع.ق 334املاّدة (عنف ضّد قاصر 

رة من صور إنعدام الرضا ،و إّمنا أخذ برضا القاصرة  نالحظ أّن القاضي مل يعترب صغر السن كصو 

                                                           
فعل املخل باحلياء يف حني عقوبة ال) 336/2املاّدة (عقوبة الشروع يف إغتصاب قاصر هي السجن من عشر إىل عشرين سنة  -1

  ). 334/1املاّدة (بدون عنف ضد قاصر هي احلبس من مخس إىل عشر سنوات 
؛  33 – 32ص  –املرجع السابق  –؛ إيهاب عبد املطلب  762،  761 ص –املرجع السابق  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل  -2

  . 16 ص –املرجع السابق  –أمحد حممود خليل 
؛  4أنظر امللحق رقم  –. م.غ – 22/12/2014بتاريخ  00431مّلف رقم  –قرار غرفة اإلام  – جملس قضاء عني متوشنت -3

 –. م.غ – 23/06/2014بتاريخ  00012ملف رقم  –أنظر أيضا حكم صادر عن حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء عني متوشنت 
بتاريخ  00584ملف رقم  -ء عني متوشنت جملس قضا –، و كذا القرار الصادر عن الغرفة اجلزائية  5أنظر امللحق رقم 

  .6أنظر امللحق  –م .غ- 07/05/2014
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فيكون قد قصر يف احلماية، ذلك أّن عدم نضج القاصرة جيعلها . كسبب لنفي جرمية اإلغتصاب

  .  تنخدع بسهولة

نظر عن تاريخ الو العربة يف حتديد سن اين عليها يكون يف حلظة إرتكاب اجلرمية، و ذلك بصرف 

و يكون إثبات سن اين عليها عن طريق السجالت . ت إجراء احملاكمة فيهاإكتشاف اجلرمية أو وق

  . )1(و األوراق الرمسية و إالّ باللجوء إىل أصحاب اخلربة من األطباء لتقدير السن

فيعترب صغر السن قرينة قانونية غري قابلة إلثبات العكس على انعدام الرضا ، فعدم الرضا هنا حكمي 

  .)2(يفرتضه القانون

هلذا ال جيوز للجاين إدعاءه جبهل سن الضحية ، على غرار املشرع الفرنسي الذي أخذ بعني اإلعتبار 

لكنه كان صارما فيما خيص إثبات هذا الغلط ، فيجب على . غلط اجلاين يف تقدير سن الضحية

  .)3(اجلاين أن يأيت بالدليل احلقيقي و القاطع على أنّه أخطأ يف سن الضحية
  

  :لمعنوي الركن ا. ج

يتمثل يف القصد اجلنائي ، أي إنصراف نية اجلاين إىل مواقعة الضحية مع علمه بأن هذه املواقعة هي 

  .)4(غري مشروعة و أنّه يقرتفها على قاصرة

أّما فيما خيص إثبات جرمية اإلغتصاب، فنظرًا لكون إثبات هذه اجلرمية أمرًا معقدًا و غامضًا يصعب 

هلذا يلجأ القاضي ألدلة اإلثبات اجلنائي للكشف عن غموض عن . لوقائعالتعّرف عليه من خالل ا

  . القضايا اجلنائية و حتديد الفاعل لينال جزاءه العادل

                                                           
  .243ص  –املرجع السابق  –أنظر فخري عبد الرزاق احلديثي ، خالد محيدي الزعيب  -1
 – رسالة دكتوراه –احلماية اجلنائية للحق يف صيانة العرض يف الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي  –أشرف توفيق أنظر  -2

؛ أمحد  281ص  –املرجع السابق  –؛ فخري عبد الرزاق احلديثي ، خالد محيدي الزعيب  379ص  – 1995 –جامعة القاهرة 
  .47ص  –املرجع السابق  –حممود خليل 

3 - Jean François RENUCCI – op. cit. – p 65 ; Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie 
FOURNIER – op. cit. – p 267. 

  .36ص  –املرجع السابق  –؛ إيهاب عبد املطلب  27ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد حممد أمحد  -4
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و من أهم الوسائل اليت يستعني ا التحقيق يف قضايا هتك العرض و الفعل املخل باحلياء هي اخلربة 

بأّا عمل يقّدم من خالله الطبيب اخلبري املنتدب و تُعّرف اخلربة الطبية الشرعية  .الطبية الشرعية

الفنية و العلمية  ةرب هذه اخلفبواسطة . )1(مساعدته لتقدير احلالة اجلسدية أو العقلية للشخص املعين

ممّا يساعد األجهزة القضائية إىل الوصول  ،من حّل غموض معظم القضاياالطبيب الشرعي يتمكن 

  :  )2(ربة يف جمال إثبات اإلغتصاب على الفحوص التاليةإىل الفاعل احلقيقي و تشمل اخل

بفحص مالبس اين عليها بصفة دقيقة و خاصة مالبسها الداخلية للبحث عن أية متزقات  : أوالً 

  .قد تكون ناجتة عن العنف أو املقاومة

وافر العنف أّن اإلغتصاب واقع على طفلة قاصرة فعادة ال تكون هناك متزقات نظرًا لعدم تباعتبار و 

  .)3(لكن تظهر أمهية فحص املالبس من خالل مالحظة أي بقع كالدم أو السائل املنوي ،أو املقاومة

اليت تظهر  )4(فحص جسم اين عليها و ذلك الكتشاف آثار العنف كاجلروح أو التسلخات: ثانيا 

  .على اجللد نتيجة الضغط عليه

ة الضحية، فيبحث عن انتفاخ أو إمحرار أو أمل عند كما يقوم الطبيب بفحص العضو التناسلي للطفل

إذا أزيلت أم بقيت على حالتها الطبيعية و إذا أزيلت فُيحدد  )5(الّلمس كما يفحص حالة البكارة

                                                           
   .10ص  – 1994 –اجلزائر  –باتنة  –مطبعة عّمار قريف  –اخلربة يف الطب الشرعي  –أنظر حيىي بن لعلى  -1
؛  121ص  – 2003 –اإلسكندرية  –منشأة املعارف  –ي اخلربة اجلنائية يف مسائل الطب الشرع –أنظر عبد احلميد الشواريب  -2

 –مصر  –دار الكتب القانونية  –اجلرائم اجلنسية و احلمل و اإلجهاض من الوجهة الطبية الشرعية  –أسامة رمضان الغمري 

  .و ما بعدها 28ص  – 2005
املعهد  –رسالة ماجستري  –العرض أساليب التحقيق يف جرائم اإلغتصاب و هتك  –حممد عائض عبيدي الزهراين أنظر  -3

؛ آمال عبد  125 – 124ص  –املرجع السابق  –؛ هشام عبد احلميد فرج  111ص  – 1987 –الرياض  –العايل للعلوم األمنية 
  .181ص  –املرجع السابق  –الرازق مشايل 

نائي ، ونظراً أّا سريعة الزوال فوجب هي أقل خطورة من اجلروح ، لديها مدلول كبري يف التحقيق اجلأو الكدمات التسلخات  -4
  .فحص اين عليها مباشرة بعد اإلعتداء للكشف عنها

5 - François DESPREZ – Preuve et conviction du juge en matière d’agressions sexuelles – Archives de 
politique criminelle – Edition A. Pédone – 1/2012 – N° 34 – p 45 – 60.  
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و يصعب مشاهدة متزق غشاء البكارة عند الطفلة نظرا ملا يصحبه من التمزقات . تاريخ زواهلا

  .)1( مركزه الغائراملوضعية و ينذر متزقه عندها نسبًة إىل

و يف حالة اإليالج التام متّزق الغشاء عند الصغرية قد يصل إىل املستقيم أو إىل داخل التجويف 

  .)2(البطين فتنشأ عنه الوفاة بسبب حدوث نزيف داخلي و إلتهابات

كما جيب التذكري أنّه يف بعض احلاالت ال حيدث فيها متزق غشاء البكارة رغم حدوث اإلعتداء 

  .نسي، ذلك ألّن هذا الغشاء خيتلف باختالف األشخاصاجل

ميكن العثور على بقع الدم اخلاصة باجلاين على جسم اين عليها أو على : فحص الدم  :ثالثا

مالبسها، فوجود أثار للدم من فصيلة خمتلفة على فصيلة دم الضحية يُعترب دليًال على وجود إعتداء 

لة دم املتهم مع دم املعثور عليه فإن ذلك يصبح قرينة على و يف حالة تطابق فصي. من شخص آخر

  . ارتكابه للفعل

  .كما أنه ميكن إكتشاف بعض األمراض من خالل حتليل الدم ، فهنا تزداد تلك القرينة قوة

ميكن العثور على السائل املنوي على مالبس اين عليها أو على جسمها : فحص السائل املنوي  -

و كذا مقارنته مع السائل املنوي للمتهم  )3(صه للكشف على بعض األمراض اجلنسيةو بالتايل يتم فح

  .يف حالة القبض عليه

تلعب نتائج فحص الشعر دور هام يف إثبات جرائم العرض ، فيمكن التحصل : فحص الشعر  -

على شعر اجلاين على مالبس الضحية أو على جسمها، و يسمح فحص الشعر بالتعّرف على 

  ). ADN(ن خالل صاحبه م
                                                           

دار النفائس للنشر          –الطبعة األوىل  –أثر الطب الشرعي يف إثبات احلقوق و اجلرائم  –أنظر طارق صاحل يوسف عزام  -1
  .141ص  –املرجع السابق  –؛ هشام عبد احلميد فرج  70ص  – 2009 –األردن  –و التوزيع 

  - القاهرة -مكتبة النهضة املصرية –الطبعة الثانية  –العملي  الطب الشرعي النظري و –حممد عبد العزيز سيف النصر  أنظر -2
  .287 ص

دار  –الطبعة األوىل  –األمراض اجلنسية و التناسلية  –أنظر حممود حجازي ... مرض اإليذر ، مرض الزهري ، اهلربس ،  -3
  ؛ 128 – 127ص  –املرجع السابق  –؛ حسني علي شحرور  78ص  – 1985 –الرياض  –العلوم للطباعة و النشر 

Caroline REY, Brigitte BADER–MENIER, Catherine EPELBAUM – Maltraitance à enfants et 
adolescents – Edition Doin – 2001 – p 44. 
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كما ميكن أيضا فحص بول اين عليه ملعرفة إذا أقدم اجلاين على ختدير الطفلة أم ال، فيكتشف   -

، كما يسمح فحص البول باكتشاف وجود احلمل نتيجة اخلبري أثر هذه املواد من خالل حتليل البول

 . )1(اإلغتصاب

ية جرمية جنسية خلربة طبية نفسية، و اليت جيب التذكري أنّه ال بّد من إخضاع الطفل الذي وقع ضح

.      دف إىل حتديد طبيعة و درجة الضرر الذي حلق بالطفل باإلضافة إىل حتديد العالج املناسب هلا

و لقد جعل املشرّع اجلزائري هذا األمر جوازي . و عاّدة ما تُتخذ هذه اخلربة بالتزامن مع التحقيق

ذهب إليه أيضا املشرّع الفرنسي الذي اعترب اهلدف من اخلربة هو  بالنسبة للطفل الضحية، و هذا ما

هلذا ال جمال للحكم ا إذا كانت تؤدي إىل إدخال الطفل يف صدمات . )2(حتقيق مصلحة الطفل

  .     )3(إضافية، و هذا ما قضت به حمكمة النقض الفرنسية

ئم ، لكن ما جيب اإلشارة إليه أنّه ال بّد فللخربة الطبية الشرعية أمهية كبرية يف الكشف على هذه اجلرا

فآثار اإلعتداءات . على الطبيب قبل ضياع أية أدلة مادية) ها(من السرعة يف عرض اين عليه 
ال ميكن للقاضي اإلعتماد فقط على هذا النوع من اإلثبات و إّمنا هلذا ، اجلنسية ختتفي مع مرور الزمن

  . )4(وجب عليه اللجوء إىل قرائن أخرى

��
)55555
.  <ð]ˆ{{{{{{{{{{¢]< <

سنة، فُتطبق العقوبة املنصوص عليها يف املاّدة  18 ضد قاصرة مل تبلغاإلغتصاب يف حالة ثبوت جرمية 

سنة، و هذا ما جلأ إليه املشرع  20إىل  10و املتمثلة يف السجن املؤقت من . ج.ع.ق 336/2

                                                           
؛ ى  123ص  –املرجع السابق  –؛ هشام عبد احلميد فرج  121ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد احلميد الشواريب  -1

  .221ص  –املرجع السابق  –القاطرجي 
2 - Jean-Christophe CROCQ – op. cit. –N°15.6–p 382.  
3 - Crim. 15 juin 2000 – N° 99 – 84. 658 cité dans Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – 
N° 1803 – p 1059.  
4 - François DESPREZ – op. cit. – p 45 – 60.  
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سنة بالسجن املؤقت ملّدة  15مل تتجاوز الفرنسي حيث عاقب مرتكب جرمية هتك العرض ضد طفلة 

  ، فالسؤال الذي يُطرح هل هذه العقوبة مالئمة هلذا الفعل و ما يُرتبه من آثار؟ )1(سنة 20

فبمقارنة التشريع اجلزائري مع نظريه التونسي يتبني لنا أن املشرّع التونسي كان أكثر تشديداً حيث أقّر 

و من هنا تربز بوضوح احلماية املتميزة اليت . ن عشرة أعوامعقوبة اإلعدام يف حالة إغتصاب طفلة دو 

  . )2(فرضها املشرّع التونسي لصغريات السن من هذه اجلرمية

و هذا احلكم معمول به أيضًا يف التشريع اجلنائي األردين ، حيث أقّرت حمكمة اجلنايات الكربى 

     سنة من عمرها ، ينطبق  15اليت مل تبلغ  األردنية، أّن فعل املتهم املتمثل يف مواقعة اين عليها و

و كذا التشريع . )3(اليت توجب اإلعدام شنقًا حىت املوتقانون العقوبات  292/2و أحكام املاّدة 

على تطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكب جرمية اإلغتصاب على  354اإلمارايت الذي نّص يف املاّدة 

  . )4(سنة 14أنثى مل تبلغ 

ميثل هذا االجتاه  األنثى حبد احلرابة وفقهاء املسلمني الذين أمجعوا على معاقبة مغتصب هناك من الو 

ذلك ملا ينطوي على فعل االغتصاب من املغالبة  و – فقهاء املالكية والظاهرية وبعض الشافعية–

لته فال شك أن اجلاين بفع.واستعمال للعنف، وترويع اآلدميني واإلخالل بالنظام العام يف اتمع

الشنيعة هذه، قد دخل يف زمرة احملاربني هللا ورسوله وعاث يف األرض بالفساد، وما يدعم هذا االجتاه 

���A�555�X�J: يف الفقه ما قال به املفسرون يف النصوص الواردة يف هذا املوضوع وهو قوله تعاىل 
�1�Lא�o��̂ ��3א�
�����,
��U,�א�2و��!ن�)�!�Iو�����H�e�!ن���\�Oא�[�,���.�����555�9C�5555:�و�!א�.����5555/�����و�!א�.�/�9�8ْ���ن�א�.�
د�HE\��ض���B�̀����.و���J�<�B�/+&�3����%fx,�.��و��>���ذ��ض�,�א�3��Oא�&�!��*�
��B�<����1�p���\��
�و�����]�א��B�<��\�א���[������-�̂�-�Zא�S<��)5(.  

                                                           
1 - Art. 222-24 : « Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle (…) lorsqu’il est commis sur un 
mineur de 15 ans … ».  

  .160ص  –املرجع السابق  –؛ رضا املزغين  51 – 50ص  –املرجع السابق  –حممد مصباح القاضي أنظر  -2
 –املرجع السابق  –الرزاق احلديثي، خالد محيدي الزعيب ؛ فخري عبد  118ص  – املرجع السابق  –علي أبو احلجيلة أنظر  -3

  .242ص 
  .151ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم  –أنظر ممدوح خليل البحر  -4
  .33اآلية الكرمية  –سورة املائدة  -5
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على رجل يف حرميه، على أخذ ماله فهو عندي مبنزلة  من دخل"يف ذلك يقول اإلمام مالك  و    

لإلشارة فإن العقوبة املقررة حلد احلرابة يف الشريعة  و ".احملارب حيكم فيه كما حيكم يف احملارب

اإلسالمية متعددة وهي غاية يف الشدة، إذ جتمع بني عقوبة القتل أو الصلب أو قطع األيدي 

  .)1(أو النفي من األرض فواألرجل من خال

، فكان عليه أن يُقّرر عقوبة )2(هلذه اجلرميةالصارم عدم تشديده هو ما يُعاب على املشرّع اجلزائري و 

هذه اجلرمية من آثار وخيمة  هلا كما فعل يف جرمية القتل املشّدد نظراً ملا تُرتبه،  اإلعدام ملغتصب الطفلة

ألنه ينزع  ،أخطر و أبشع من جرمية القتلو أبدية، فيمكن إعتبار جرمية اإلغتصاب الواقعة على طفلة 

فيفقد هذا الطفل الرغبة يف . منها أية فرصة للحصول يف املستقبل على حياة عادية ، هادئة و سعيدة

احلياة ، كما يعاين من عزلة إجتماعية و يفقد الثقة ، فيكون هذا الفعل املمارس ضّده مبثابة القتل 

 .   )3(ون أخطر من القتل اجلسديالروحي و اإلجتماعي له و بالتايل يك

خاصة أّن إغتصاب  ،كما يعاب على املشرّع اجلزائري سكوته عن حالة اإلغتصاب املفضي إىل الوفاة

سلي و بالتايل إصابتها بنزيف االطفلة الصغرية ال ينفي إمكانية حدوث الوفاة نظرًا لصغر جهازها التن

طبقا  نّص على هذه احلالة الذيشرّع الفرنسي و هذا ما ذهب إليه امل .داخلي يؤدي إىل املوت

سنة، كما نّص على حالة اإلغتصاب املفضي  30ف و املعاقب عليه بـ .ع.من ق 25-222للماّدة 

  . )4(24-222سنة سجن طبقا للماّدة  20إىل تشويه أو عاهة مستدمية و عاقب عليه بـ 

                                                           
 –النهضة العربية دار  –جرمية إغتصاب اإلناث يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  –حممد الشيحات اجلندي أنظر  -1

  .84ص  –املرجع السابق  –؛ ى القاطرجي  266ص  – 1990 –القاهرة 
بنت كما  170حالة من بينهم  204:  2012لقد استفحلت هذه الظاهرة يف جمتمعنا حيث أحصت مصاحل األمن خالل سنة  -2

  أنظر . بعد اإلعتداء عليهم جنسياحالة  كان مصري أربعة منهم القتل  30:  2013سجلت يف الثالثي األّول من سنة 
El Watan – 23 mars 2013 – N° 6823. 
3- Hayet ABBOUD – La violence sexuelle à l’égard des enfants en Algérie – Revue des Sciences 
Humaines – N° 33 – Juin 2010 – p 43.  
4 - Art. 222-25 : « Si le viol a entraîné le décès de la victime, … la peine encourue sera celle de trente 
ans de réclusion criminelle ».  
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تعامل القضاء اجلزائري مع هذا النوع من  كما أّن العيب ال يقع على التشريع فقط و إّمنا نالحظ أنّ 

أو الفعل اإلغتصاب فناذرا ما يعاقب مرتكبو جرمية . الغموض و الرتّدد أيضابعض اجلرائم يشوبه 

  .  املخل باحلياء بالعقوبة املقّررة هلا

و هذا ما يالحظ من خالل القرار الصادر عن غرفة األحداث مبجلس قضاء تلمسان بتاريخ 

بثالث سنوات حبس نافدة من أجل مة الفعل ) قاصرين(الذي أدان املتهمني  و 29/12/1998

، فقد فّوت هذا القرار مصلحة اجلانيان )1(سنوات من عمره 6املخل باحلياء بالعنف ضد قاصر يبلغ 

  . القاصران عن مصلحة الطفل اين عليه

 36نت املتهم البالغ من العمر و اليت أدا )2(و يف حكم آخر صدر عن حمكمة اجلنايات بعني متوشنت

سنة بعقوبة مخس سنوات  16سنة بارتكابه جرمية الفعل املخّل باحلياء بالعنف على قاصرة مل تبلغ 

و احملّددة بالسجن  335/2فهذه العقوبة غري متطابقة مع العقوبة املنصوص عليها يف املاّدة . سجن

  .سنة 20إىل  10 املؤقت من

أشهر موقوفة التنفيذ و بغرامة  6شنت يف حكم هلا عقوبة احلبس ملّدة كما أصدرت حمكمة عني متو 

سنة و الفعل املخل باحلياء ضّد  18إلرتكاب اجلاين جنحة إبعاد قاصرة دون  )3(دج 20000قدرها 

. من قانون العقوبات اجلزائري 334و   326سنة املعاقب عليهما يف املادتني  16 قاصر مل تكمل

وبة تكاد تنعدم رغم اجتماع جرميتني معًا ، فلقد اعتمد القضاة يف هذا احلكم فنالحظ هنا أّن العق

وأدانت نفس اجلهة اجلاين، . على إفادة املتهم بظروف التخفيف، نظرا لعدم توفرّه على سوابق قضائية

سنوات حبس منها عامِ  نافذ و عامني موقوفة التنفيذ ،إلرتكابه جرمييت اخلطف و الفعل  3بعقوبة 

  .  )4(خل باحلياء بالعنف ضد قاصرةامل

                                                           
  .7أنظر امللحق  –. م.غ – 16/01/2008بتاريخ  00456رقم غرفة األحداث  –لس قضاء تلمسان قرار جم -1
  . 8أنظر امللحق  –. م.غ – 09/06/2014بتاريخ  00003رقم –جملس قضاء عني متوشنت  - حكم حمكمة اجلنايات  -2
  .  9أنظر امللحق  –. م.غ -  13/08/2013بتاريخ  04097رقم  -قسم اجلنح  –قرار جملس قضاء عني متوشنت  -3
  .  10أنظر امللحق  –. م.غ – 07/12/2014بتاريخ  00021رقم  –جملس قضاء عني متوشنت  -حكم حمكمة اجلنايات -4
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سنة من عمرها، و ذلك بإيالج  16و يف قضية أخرى أين قام املتهم تك عرض قاصرة مل تكمل 

عضوه الذكري يف فرجها و فّض بكارا حيث أصدرت حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء عني متوشنت 

  . يدين املتهم بثالث سنوات حبس نافدة فقط )1(قرار

هلذا وجب . ع مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد الطفل ال يتحقق دائما بالعقوبة السالبة للحريةكما أّن رد 

على فرق الشرطة تتبعهم بإمساك امللفات اخلاصة بكّل منحرف جنسي تتضمن كافة املعلومات 

. فغالبا ما يعود هؤالء اجلناة إلرتكاب سلوكهم اإلجرامي. اخلاصة م، و ذلك إلتقاء شّرهم الالحق

  .)2(كما وجب إخضاعهم أيضا إىل مؤسسات خاصة دف عالجهم حىت يكون ردعهم نافع

املتعّلق بالوقاية و املعاقبة  17/06/1998و هذا ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي من خالل إصداره لقانون 

تتّم  قضائية –على اجلرائم اجلنسية و كذا محاية األطفال، حيث أقّر خضوع اجلاين ملتابعة إجتماعية 

كما يعترب   )3(حتت رقابة القاضي، فيعترب هذا اإلجراء مبثابة عقوبة ممّيزة تعكس محاية قصوى للضحية

و هذه . يف نفس الوقت تدبري أمن يواجه خطورة اجلاين و كذا الوقاية من إحتمال عودته لإلجرام

الة عدم احلكم ذه األخرية العقوبة ميكن تنفيذها أثناء تأدية اجلاين للعقوبة السالبة للحرية، و يف ح

 . )4(و يف حالة عدم إمتثال اجلاين هلا، ُتسّلط عليه عقوبة أخرى. يتم تنفيذها منفردةً 

                                                           
  .11أنظر امللحق  –. م.غ -  17/06/2014بتاريخ  00009رقم  -نت جملس قضاء عني متوش - حكم حمكمة اجلنايات  -1

2 - Alexandre BARATTA, Alexandre MORALI – Prise en charge médicale et psychiatrique de la 
pédophilie – L’information psychiatrique – Edition John Libbey Eurotext – 2/2011 – Vol. 87 – p 133 – 
140. 
3 - Pierre COUVRAT – Le suivi socio-judiciaire : une peine pas comme les autres – Revue de Science 
Criminelle et de Droit Pénal Comparé – 1999 – N°2 – p 376 – 383 (376).  
4 - Catherine CORNIER – Les soins pénalement ordonnés – les tribunes de la santé – Edition Presses 
de sciences po. – 4/2007 – N°17 – p 87 – 95 (89) ; Christophe MARX – Soins psychologiques obligés 
des agresseurs sexuels – Actualité en analyse transactionnelle – Edition Institut Français d’analyse 
transactionnelle – 4/2010 – N° 136 – p 50 - 60.  
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كما وضع، وفقا لنفس القانون، إجراءات ردعية، فشّدد العقوبة على مرتكيب هذه اجلرمية على 

اجلرائم اجلنسية باخلارج حىت و لو  سنة و كذا على اجلناة الفرنسيني الذين إرتكبوا  15األطفال ما دون 

 .  )1(كان الفعل غري جمّرم يف البلد الذي ارتكب على إقليمه

 09و يف نفس السياق ، و من أجل حماربة هذه اجلرائم اجلنسية، أصدر املشرّع الفرنسي قانون يف 

ائم إلنشاء سجل وطين رقمي قضائي لتخزين مجيع املعلومات اخلاصة مبرتكيب اجلر  2004مارس 

اجلنسية، حىت تكون يف متناول الشرطة و السلطات القضائية، و كذا اإلدارية للتعّرف على هؤالء 

و لقد اعترب املشرّع . األشخاص يف حالة رغبتهم باإللتحاق ببعض الوظائف اليت هلا عالقة باألطفال

جلزائري أن َحيُْدو َحْدو و بالتايل جيب على املشرّع ا. )2(الفرنسي هذا اإلجراء تدبري أمن و ليس عقوبة

  .املشرّع الفرنسي للوقاية و الردع من هذه اجلرائم

فعلى الدولة و املؤسسات العمومية إختاذ مجيع اإلجراءات الوقائية الالزمة ملنع وقوع مثل هذه اجلرائم 

اخلطرية على الطفل، كما يلزم على الشرطة اإلشراف على األماكن العمومية كاحلدائق و احملالت 

التجارية ، و كذا التعاون مع املدارس حلماية التالميذ من مرتكيب هذه اجلرائم لتوعية األطفال         

  .   )3(و حتسيسهم من الوقوع يف قبضة هؤالء اجلناة ، دون أن ننسى نصح اآلباء بضرورة مراقبة أطفاهلم
< <

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]V<<<ì†‰ù]<Ø}]�<íÃÎ]çÖ]<íéŠß¢]<l]ð]‚jÂý]< <

عتداءات اجلنسية الواقعة داخل األسرة جمرمة من قبل كل دول العامل فهي من احملرمات اليت ال تعترب اإل

  . تناقض مع احلياة الطبيعية اهلادئة منيقبلها أي جمتمع بشري ، نظرا ملا حتتويه 

كّل األفعال اجلنسية اليت يقرتفها األقارب ضد   ،ونقصد باإلعتداءات اجلنسية اليت تقع داخل األسرة

أّن إضافة إىل تنا اإلسالمية او ارتأيت أن أخصص هلا فرع خاص نظرًا خلطورا على جمتمع. الطفل

رغم أّن هذه اجلرمية تقع يف . هذه الظاهرة قد استفحلت و أصبحت من املواضع اليت نعيشها يومياً 
                                                           
1- Valérie MALABAT - op. cit. – N° 304 – p 160 ; Audrey DARSONVILLE – op. cit. – p 39. 
2- Bruno LAVIELLE, Michael JANAS, Xavier LAMEYRE – Le guide des peines – Dalloz – 2012 – N° 
113. 225 – p 28 – 29.   

دار الفجر للنشر و التوزيع  -الطبعة األوىل  –نائية و حقوق ضحايا اجلرمية أجهزة العدالة اجل –أنظر أمحد عبد اللطيف الفقي  -3
  .34ص  – 2003 –القاهرة  –
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عليه حبكم سرية تامة و عاّدة ما ال تظهر إىل الوجود نظرًا خلوف الضحية من األشخاص املعتدين 

  . صفتهم

  . لقد إكتفى املشرّع اجلزائري باعتبار صفة اجلاين ظرف مشّدد يف هذه اجلرائم و شّدد عقوبته

  . تدخل يف هذا النوع من اإلعتداءات جرمية الفعل املخل للحياء و هتك العرض ذات حمرمو 
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @âŠª@pa‡@òî�ä¦a@paõa†nÇ⁄a@ÑíŠÈm@@
بل لتعريف هتان اجلرميتان ، فسنحاول الرتكيز على صفة اجلاين و هو ما مييز هذه نظرًا لتعرضنا من ق

  . اجلرائم

      ،الوالدان أو من يف حكمهما هم الذين يلتزمون حبماية أطفاهلم من كّل اإلعتداءات اليت متسهمإّن 

ختالط األمور الطفل بسهولة يف فخهم نظرا الما يقع عادة ليس أن يكونوا مصدر هذا اإلعتداء و و 

فالطفل بطبيعته يقبل كل ما يصدر من . يف ذهنه، فُيصبح ال يفرق بني ما هو صاحل و ما هو قبيح له

، لكن هؤالء  )1(البالغني و خيضع أكثر إذا كان هؤالء من أقرب الناس إليه حبكم أنّه يف مأمن معهم

رمية خطرية و مؤسفة يف فهي ج م،األشخاص ينتهزون هذه الفرصة لالعتداء على فلدات أكباده


�.��: هي مبثابة خيانة األمانة و العهد عند اهللا لقوله تعاىل و . نفس الوقت�����B]
�א�̂�3��و��!א�אl�5�!�5�2:�!א���6��&��Tא�
��
��&�!א�.�l�5�!�5:��و��!ل��Uא
�:�Y�<���8.��و���<��:�e�/�Xא�)�!\�.و��و��: و يقول اهللا تعاىل أيضا ،  )2( �!ن��e
�B�ن���A��e
ن�=�����Bא��&�H��� .)3( �و6ً �

، من قانون العقوبات اجلزائريمكّرر  337و  337لقد نّص املشرّع اجلزائري على هذه اجلرائم يف املواد 

) نّص عليه كظرف مشدد(هتك عرض ذات حمرم جرمية الفعل املخّل باحلياء أو : فّرق بني جرميتني و 

و نلتمس احلماية اجلنائية اخلاصة للطفل من خالل جترمي . ني ذوي احملارمو جرمية فعل الفاحشة ب

    ،عترب ارتكاب فعل الفاحشة قائم على رضا متبادل بني الطرفانفاأّما يف الفعل الثاين  ،الفعل األّول

بلغ قبان بنفس العقوبة ، إّال أنّه خفف من عقوبة أحدمها إذا كان ياو بالتايل كال الطرفان جانيان يع

و من هنا فقد أخطأ قضاة غرفة األحداث مبجلس قضاء إليزي يف تطبيق  .سنة 18من العمر 
                                                           

  .40 – 39ص  –املرجع السابق  –أنظر إيهاب عبد املطلب  -1
  .27اآلية الكرمية : سورة األنفال  -2
  .34اآلية الكرمية بعض : سورة اإلسراء  -3
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باجلناية ) األخ(لـّما صرحوا برباءة املتهمة من جناية الفاحشة بني احملارم و إدانة املتهم  )1(القانون

ا املتهمني تفرتض  مكّرر املتابع 337أشهر حبس موقوفة التنفيذ، إذ أّن املاّدة  6املذكورة بعقوبة 

وجود شخصني و كان على قضاة الس إدانة املتهمني اإلثنني أو كان جيب عليهم إعادة تكييف 

فيشرتط يف جرمية الفاحشة وجود عالقة قرابة ،       . الوقائع إىل الفعل املخّل باحلياء أو هتك العرض

غري متوفر ، هلذا قضى قضاة احملكمة العليا و وقوع العالقات اجلنسية برضا الطرفني فهنا الشرط الثاين 

بنقض و إبطال القرار املطعون فيه و إحالة القضية و األطراف على نفس اجلهة القضائية مشكلة من 

  . هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون

التايل فجرمية و ب. ، نظرا إلنعدام الرضا337سنة ، فهنا نطبق املاّدة  16و أّما إذا كان يبلغ أقل من 

  .الفاحشة بني ذوي احملارم ال تدخل يف دراستنا هذه

، )Inceste" (جترمي زنا احملارم"على مصطلح  2010، فلم يكن ينص قبل أّما بالنسبة للمشرع الفرنسي

إّال أّن هذه اجلرمية قد لقيت صدى كبري داخل األوساط العائلية، و هلذا صدر قانون يف 

من أجل  2 و 1 – 31 – 222خالله جرمية جديدة و هذا طبقا للماّدة صّنف من  )2(08/02/2010

   .  )3(سهولة الكشف على هذا اإلعتداء و كذا من أجل التكفل اجليد بضحاياها

  

اجلماع الذي يتّم مع قريب ال يباح ممارسة اجلنس بأنّه  )4(ف اإلعتداء اجلنسي الواقع على حمرميعرّ 

    و إخوته أ )2(سية اليت تتم بني قاصر و أحد أعضاء أسرته كأصولهاجلن، أو هو تلك األفعال )1(معه

                                                           
ص  – 1العدد  – 2012 –جملة احملكمة العليا  – 19/01/2012بتاريخ  752121ملف رقم  –. ج.غ –قرار احملكمة العليا  -1

400 – 403.  
املتعّلق بإدخال جترمي زنا احملارم ضّد القصر و حتسني الكشف و العالج  08/02/2010املؤرخ يف  121 – 2010قانون رقم  -2

  .2265ص  – 09/02/2010 الصادرة يف 0033اجلريدة الرمسية رقم  –لضحايا زنا احملارم 
3- Germain DELORS – L’inceste en droit pénal : de l’ombre à la lumière – Revue de Science 
Criminelle et de Droit Pénal Comparé – Dalloz – N°3/2010 – p 598 – 599 ; Arnaud MONTAS, Gildas 
ROUSSEL – La pénalisation explicite de l’inceste : Nommer l’innommable – Archives de Politique Criminelle – 
A. Pédone – 1/2010 – N° 32 – p 289 – 308.   

  ".أي يضم جرمية هتك العرض و جرمية الفعل املخل باحلياء لدى احملرم" إعتداء جنسي"استعمال عبارة  -4
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يعترب هذا اإلعتداء من اإلعتداءات اجلنسية ذات الطبيعة اخلاصة و املتواجدة و . لهاو أخو أو أعمامه أ

، إّال أنّه جيب اإلشارة إىل أّن هذه العالقات اجلنسية كانت  )3(يف كّل اتمعات و يف كل العصور

ة يف عهد الفراعنة حيث كان اإلخوة يتزوجون فيما بينهم من أجل احلفاظ على نقاوة الدم مسموح

  .)4(امللكي

       فإنّه أمر صعب املنال إلعتبارات تتعّلق بصعوبة  ،واقع من األصولهذا اإلعتداء  و نظرا لكون

باجلنس و خاصة يف أو إستحالة الكشف عنه، و أخرى تتعّلق حبساسية احلديث عن األمور املتعّلقة 

؛ و نادرا ما يصّل إىل علم العدالة ، و حىت لو شاع خرب  فهذا اإلعتداء يتم يف حلقة مغلقة .جمتمعنا

اجلرمية داخل احمليط األسري ، فهؤالء جييدون أنفسهم بني التبليغ عن اجلاين الذي هو من أحد أفراد 

يار، خاصة إذا كان اجلاين هو نفسه األسرة و بني احلفاظ على مصلحة األسرة من التشتت و اإل

كما أّن   )5(و غالباً ما يقع اإلعتداء اجلنسي من األب على إبنته. أب الضحية و املعيل الوحيد لألسرة

  .)6(إعتداء األخ على أخته ليست حبالة ناذرة

رها بشكل  مل يرق بعد ليصل إىل حد الظاهرة إال أن تكرا اجلزائرو بالرغم من كون الزنا باحملارم يف 

احلني بني  ،، خاصة وأن بعض الصحف أصبحت تطلعنااجلزائريةيثري القلق واخلوف لدى األسر كبري 

                                                                                                                                                                                     
ّرف أيضا أنّه اجلماع غري املباح بني شخصني ال ميكن أن ؛ و يع 50ص  –املرجع السابق  -أنظر هشام عبد احلميد فرج  -1

  ؛ 155ص  –اّلد السابع  -املرجع السابق  –أنظر رونيه غارو . يتزوجا بسبب عالقة القرىب بينهما
Martine HEBERT, Mireille CYR, Marc TOURIGNY – op. cit. – p 10. 

املرجع  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل . قيقيا أي األب أو اجلّد و إن علىيراد بأصول اين عليه من تناسل منهم تناسال ح -2
  .20ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد حممود خليل  765ص  –السابق 

3 -  Gaëlle RUFFIEUX – Les sanctions des obligations familiales – 1ère Edition – Dalloz – 2014 – N° 600 – p 572. 
4- Bernard VERNIER – Le sang, l’inceste et la parenté – Corps – Edition DILECTA – 1/2010 – N°8 – p 17 – 
24(19). 

5- Caroline REY , Brigitte BADER – MENIER, Catherine EPELBAUM – op. cit. – p 56.  
قد ينظر اإلخوة إىل هذه العالقة كأّا  غالبا ما حتدث هذه العالقة يف وسط العائالت املفككة أو يف العائالت املركبة، كما -6

  :ملزيد من التفاصيل أنظر . لعبة يكتشف من خالهلا الغرائز اجلنسية
Rosa JAITIN – L’inceste fraternel – Le divan familial – Edition In Press – 1/2003 – N° 10 – p 145 – 157 
(151) ; Jean – Marc TALPIN – La fratrie orpheline et l’inceste - Le divan familial – Edition In Press – 
1/2003 – N° 10 – p 133 – 144 (135).    
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مع ذلك فإن هذا املوضوع الزال يشكل نوعا من الطابوهات  و .)1(جبرائم من هذا القبيل خر،اآل و

يف االعرتاف ذه رغم انه من أكثر الصور قتامة يف جمتمعنا، فكل من السلطات واألفراد يتحفظون 

  .اآلفة

ومن األكيد أن زنا احملارم من أخطر أشكال االعتداءات اجلنسية اليت ميكن أن يقع الطفل ضحيتها، 

األول هو أن لكل اعتداء جنسي انعكاسات بدنية ونفسية خطرية على : وذلك لسبنب على األقل

لقريب من اين عليه يفرض نوع و الثاين أّن اإلعتداء اجلنسي الذي يصدر عن الشخص ا  .)2(الطفل

من األلفة القائمة بينهما و اليت جتعل الضحية ال ختشاه و تثق به، فهذه الصفة حتمّله واجبات جتاه 

عرض اين عليه فعليه أن حيميه من إعتداء الغري ، فإذا صدر عنه اإلعتداء فيكون قد أهدر هذه 

  . )3(الواجبات و خان الثقة اليت وضعت فيه

تفاوت فيما حتدثه من الآثار خمتلفة اإلعتداء اجلنسي ذات حمرم اء على ذلك فإنه ترتتب عن بن و

هي تلك املتمثلة يف التذمر الذي تشعر به الضحية مباشرة بعد حصول االعتداء عليها  و ،أضرار

وتتفاوت يف الشدة حبسب سن الضحية، فإذا كانت صغرية دون البلوغ فإن الصدمة تبلغ أشدها 

عدم التوازن والقلق الذي  ىلباإلضافة إ ،هلاأقّل شّدة بالنسبة ف البالغة اليت قد تكون الصدمة خبال

مما قد يؤدي إىل تصدع  ،يصيب الضحية، هذا باإلضافة إىل األضرار اليت تصيب األسرة واتمع

  .)4(األسر وما يرتتب عن ذلك من امتداد آثار هذه اجلرمية إىل اتمع ككل

يف الوقت الذي تتوقع فيه  الطرق هدرا وتدمريا وغدرا، ألنه رم إذن ينتهك براءة الطفولة بأشدفزنا احملا

احلب من والدها وإخوا وعمها وخاهلا، جتد نفسها يف مواجهة تصرفات غريبة تظنها يف أول الطفلة 

حيبوا  األمر تعبريا عن احلب ولكنها سرعان ما يساورها الشك فيها، ألن من حتبهم وتفرض أم
                                                           

حاالت أخرى يف  07بنات و  06من بينهم  2010إعتداءات جنسية على حمرم خالل  7فلقد سجلت مصاحل الدرك الوطين  -1
  :أنظر . 2012و حالة واحدة خالل األشهر األوىل من سنة  2011سنة 

EL WATAN – N° 6584 du 12/06/2012 
2- Jean-Pierre POURTOIS – Blessure d’enfant : la maltraitance : théorie, pratique et intervention – 2ème Edition – 
Edition De Boeck Université – Bruxelles – 2000 – p 164 – 165. 

  .192ص  –املرجع السابق  –أنظر ى القاطرجي  -3
  .267 ص – 2003 –القاهرة  –مكتبة مذبويل  –الشيطان يف بيوتنا : زنا احملارم  - أمحد ادوبأنظر  -4
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يتصرفون معها على حنو ال ترتاح إليه وال تتفهم سببه وهكذا يفسدون التطور الطبيعي للثقة اليت 

فرصة لديها للشعور باالستقالل  ةفيقضون على أي ،حنو أقارا الذكور )1(يفرتض أن تنمو لدى البنت

ه، فسوف يتجه حتما إىل و إذا مل جيد الطفل الراحة و اإلطمئنان داخل أسرت .)2(والتقدير الذايت

  .الشارع من أجل خلق جو محائي، و منه يبدأ يف تقليد اآلخرين و إرتياد اجلنوح من بابه الواسع
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @×‰þa�������������@æb@@
، إّال أنّه ما ميّيز )الفعل املّخل باحلياء و هتك العرض( لقد ّمت التطّرق إىل هتان اجلرميتان فيما سبق

  :اجلنسي الواقع على حمرم هو صفة اجلاين ، هلذا سوف نتطرق ألركان اجلرمية كما يلي  اإلعتداء

  ^�àÒ†Ö]{{{{{{<ë>[¹  . .و6

       العنفلقيام هذا اإلعتداء عنصر أي السلوك اإلجرامي الذي يرتكب على الطفل و ال يشرتط 

. اليت تربط الطفل باملعتديذلك أّن هذا األخري ينتج عن طبيعة الرابطة األسرية  ، أو اإلكراه

ضف إىل . )3(فالعالقات العاطفية املرتتبة عن هذه الرابطة كافية لوحدها لفرض اخلضوع و السكوت

  .يشكل ظرف مشددقد إالّ أّن العنف  ،صغر السن هو صورة من صور إنعدام الرضاذلك أّن 

��
)55555
.  jË¹]<àÒ†Ö]{š†   

  .سنة 16وز و املتمثل يف سن الضحية الذي ال يتجا

)5N
55555
. ¢]<íË‘{{{{{{êÞ^   

ما ميّيز هذه اجلرمية هي صفة اجلاين و املتمثلة إّما يف أصول الضحية أو املتمثلة يف أحد األشخاص 

هلذا حىت تقوم . ، و هم املعلمني ، املستخدمني ، املوظفني أو رجال الدين337املذكورين يف املاّدة 

                                                           
هذه االنعكاسات الوخيمة اليت قد تصيب األنثى، قد تصيب الذكر إذا وقع ضحية زنا احملارم بدوره، وما تركيزنا احلديث يف  -1

قد تتأثر بشكل أكرب من النتائج الوخيمة هلذه اجلرمية خاصة إذا نتج عنها احلمل أو هذه الفقرة على األنثى، إال ألن هذه األخرية 
  .االفتضاض

  .268 ص –املرجع السابق  – أمحد ادوبأنظر  -2
  .158ص  –الد السابق  – املرجع السابق –رنيه غارو أنظر  -3

Gaëlle RUFFIEUX – op. cit. – N° 603 – p 575  
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ال بّد من توفر عنصر القرابة بني اجلاين و اين عليه أي أن  337اّدة اجلرمية املنصوص عليها يف امل

    فما حتت ؛  ةبناإلو إبنة أو إبنة اإلبن أيكون الطفل املعتدى عليه من فروع املتهم كالبنت أو اإلبن 

أو أن يكون اجلاين من األشخاص . )1(و بعبارة أخرى أن يكون املتهم أب الضحية أو اجلد فما فوق

و لقد نّص املشرّع اللبناين على نفس هذه الفئة من األشخاص  .)2(سالفة الذكرالذكورين يف املاّدة امل

  .)3(من قانون العقوبات 506طبقا للماّدة 

و ما يؤخذ على املشرّع اجلزائري أنّه مل يفرق بني اجلاين الذي هو من أصول الضحية و بني الصفات 

. فجمع كّل الصفات يف صفة واحدة و أقّر هلم نفس العقوبة .337األخرى اليت ذكرها يف املاّدة 

يف نفس املرتبة ، و هذا يعترب عيب نظرا لكون ... فوضع املشرّع كّل من األب و املعّلم و املوظف 

و كان عليه أن يشدد عقوبة األصول أكثر من  ،األب أو اجلد ال يتساوى مع األشخاص اآلخرين

أو من له سلطة على الطفل يقوم خبيانة الثقة اليت توضع فيه تبعاً  فاألب. عقوبة األشخاص اآلخرين

ملركزه إزاء الطفل؛ هذا األخري الذي يصبح فريسة سهلة له ، إذ يعترب األب مسؤوًال عنه و من 

  .املفرتض فيه أن حيميه من كّل أمناط سوء املعاملة بدالً من اإلساءة إليه

ط أن يكون األب أو اجلد هو األب احلقيقي و البيولوجي كما يالحظ أن املشرّع اجلزائري مل يشرت 

كان من فئة من هلم "لطفل و إّمنا يكفي أن يكون قد تكفّل برتبيته، و هذا يفهم من إستعماله لعبارة 

      .337يف املاّدة " سلطة عليه

الدين هو يعّد غريبا عن جمتمعنا املسلم ، فاملقصود برجل " رجال الدين"كما أّن إستعمال عبارة 

الشخص الذي ُختّول له صفته اإلتصال اإلنفرادي بالناس و ممارسة الضغط املعنوي عليهم مبا ميلكه 

سية يمن وساطة بينهم و بني خالقهم، فيبدل سيئام حسنات، و هذا إن صدق على التقاليد الكن

                                                           

  .97ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم الواقعة  –سعد  عبد العزيزأنظر  -1
  .42ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم األخالقية  –أنظر عبد العزيز سعد  -2
  .191ص  –املرجع السابق  –أنظر ى القاطرجي  -3
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باسم الدين على األفراد فإنّه ال جمال له بالنسبة للديانة اإلسالمية اليت ال ميلك فيها أحد التسلط 

  .  )1(بدعوى الغفران

و لقد إعترب املشرّع الفرنسي اجلرمية قائمة مىت أرتكبت من طرف أصول الطفل أو اإلخوة أو زوج 

األم، ّمث أضاف أو أي شخص له سلطة على الطفل أي وسع من دائرة أشخاص اجلناة، فلم حيصر 

  . )2(نظرا للتغريات اليت شاهدا يف السنوات األخريةهذه اجلرمية يف إطار األسرة مبعناها الضيق ، 
  

@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@¦a�������������@õaŒ��@@
فإذا وقعت من . إّن جرائم اإلعتداء على عرض القاصر تُعّد من أقبح و أبشع أنواع السلوك اإلجرامي

لدين على فلذات أجنيب فيمكن للعقل أن يتقبلها ، لكن كيف للعقل أن يتصور هذا اإلعتداء من الوا

  أكبادهم ؟

ألّن إرتكاا يشكل عدوانا  ،كظرف مشّدد  )3(و هلذا لقد جعلها املشرع اجلزائري و أغلب التشريعات

فاألسرة نواة اتمع و رابطة القرابة و الدم هي . على اتمع بأسره و حتطيما لقيمه و مبادئه و أسسه

 ني الناس بطريقة قانونية شرعيةالت و العالقات اإلجتماعية بأساس تكوين الص.  
                                                           

ظهرت فضيحة اإلعتداء  2002، فمثال يف أمريكا و يف فرباير ةبيتسلط رجال الدين على األطفال موجود كثري يف الدول الغر  -1
أنّه ال توجد أية مكانة يف الكنيسة هلؤالء ) Jean Paul II(أعلن البابا  2002كاهن و يف أفريل   24اجلنسي ضد القصر من طرف 

، أصدرت الواليات املتحدة األمريكية ميثاق حلماية األطفال و  2002و يف جوان . األشخاص الذين يعتدون على القاصرين
و أقّر هذا امليثاق الطرد املباشر ألي كاهن يُتهم ) Charter for the protection of children and young people(الشباب 

أنه ّمت  2010مارس  25الصادرة يف ) le monde(بإعتداء جنسي ضد األطفال و أنه يتابع جنائيا و يف فرنسا و حسب جريدة 
تداء اجلنسي ضد األطفال، و أيضا هناك عّدة قضايا مماثلة يف إيطاليا و أملانيا كاهن متهم باإلع  30على  2010القبض و يف سنة 

  :أنظر يف هذا الصدد   ...و كندا 
Pierre DE CHARENTENAY – Le scandale de la pédophilie dans l’église catholique – Etudes – S.E.R. 
– 6/2010 – Tome 412 – p 725 – 728 ; Pierre DE CHARENTENAY – L’église face à la pédophilie – 
Etudes – S.E.R. – 9/2010 – Tome 413 – p 175 - 180 ; Jean Luis SCHLEGEL – L’église catholique et la 
pédophilie – Editions Esprit – 5/2010 – Mai - p 65 – 73.   
2 - Laurence LETURMY, Michel MASSE – Inceste : incriminer le tabou – Archives de politique 
criminelle – Edition A. Pedone – 1/2012 – N° 34 – p 85 – 92  (86), Germain DELORS – L’inceste … - 
p 606 – 607. 

ة املادّ (سنة و كان اجلاين من أصوله  16 التشريع املصري الذي أقّر عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا كان الطفل أقل من -3
و كذا . 28 – 27ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد حممد أمحد  765ص  –املرجع السابق  –أنظر فتوح عبد اهللا الشاذيل ). 267/2
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فأقرت  م،فهي تشدد العقوبة على أصول الضحية حبكم صفته. ج.ع.من ق 337و بالرجوع للماّدة 

  :عقوبات متفاوتة حسب احلاالت التالية 

حالة إرتكاب أحد األصول جلرمية الفعل املخل باحلياء بدون عنف ضد الطفل الذي : الحالة األولى 

  .سنة 20إىل  10، فالعقوبة هي السجن املؤقت من  سنة 16مل يتجاوز 

حالة إرتكاب أحد األصول جلرمية الفعل املخل باحلياء بدون عنف ، لكن ضد قاصر : الحالة الثانية 

لزواج، فالعقوبة هي لسنة و هو سن الرشد  19سنة أي مل يتجاوز  19و  16يرتاوح عمره ما بني 

  .السجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات

  . سنة 19حينما مّدد سّنه إىل  عأن املشرع اجلزائري قد أحاط الطفل حبماية أوسإذن نالحظ 

أو جرمية ) 335املاّدة (حالة إرتكاب أحد األصول جلرمية الفعل املخل باحلياء بالعنف : الحالة الثالثة 

  . املؤبدسنة ، فالعقوبة املقّررة هي السجن  18ضد قاصر مل يكمل ) 336املاّدة ( اإلغتصاب

أنّه كان على املشرّع اجلزائري فيما خيص هذه اجلرائم اليت ترتكب من األصول أن أيضا و ما يالحظ 

سنة فهذا  18، مع اإلشارة أّن املشرّع الفرنسي قد حّدده أيضا بـ سنة 18ال حيدد سن الطفل بأقل من 

كان ف. )1(لقرابة ال على السنال يتطابق مع مضمون هذه اجلرمية اليت تعتمد يف وجودها على رابطة ا

  .لتشديد العقوبة) أصول الطفل(اإلكتفاء بتوفر صفة اجلاين  ماعليه

و ما ميكن إضافته أّن العنف اجلنسي ال يقتصر على الصور الذي سبق ذكرها و إّمنا يتحقق أيضا 

صحية  بالزواج املبكر، فعدم إكتمال النضج اجلسماين و العاطفي للطفلة ينجم عنه عّدة خماطر

و إجتماعية خاصة إذا كان الزوج كبري السن، باإلضافة إىل حرماا من ) جسمية و نفسية(

  .)2(طفولتها

                                                                                                                                                                                     

إذا كان اجلاين من أصول الطفل الضحية باإلضافة إىل ) 24/4- 222املاّدة (سنة  20التشريع الفرنسي الذي رفع عقوبة السجن إىل 
 :أنظر . أو بعضها إسقاط السلطة األبوية كّلها

Jean-Christophe CROCQ – op. cit. – N° 20.65 - p 625.  
1- Arnaud MONTAS, Gildas ROUSSEL – op. cit. – p 289 – 308.   

  .208 – 207ص  –املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  45ص  –املرجع السابق  –أنظر رضا املزغين  -2
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فكان ميثل عقبة  . لقد كان الزواج املبكر منتشر بكثرة يف اجلزائر ، خاصة يف مدينة القبائل و الصحراء

  .)1(لب لطفولتهنكبرية يف طريق تنمية األطفال ، فيعترب مبثابة إغتصاب للفتيات و س

 18إّن اإلمجاع الدويل على إمتداد التعريف اإلجرائي للطفولة من بداية تكوين اجلنني إىل غاية سن 

سنة مل يأت من فراغ و إّمنا يعكس اإلقتناع الذي يستند إىل أسس علمية ألمهية إمتداد فرتة الرعاية     

  .ال تقّل عن ذلك و التأهيل اجلسماين و النفسي و اإلجتماعي للطفل لفرتة

و هذا ما استقرت عليه الشريعة اإلسالمية و إن مل حتّدد سّن الزواج إّال أّا وضعت معيارا ميّثل 

�و�,��X�Qً��و��: إشرتاط الرشد يف الزواج لقوله تعاىل �&�!�د�ً� <�Y�����(� �K�e�J�)2(  ���3و��: و قوله أيضا�Pو����
�-
�xو���e�Xْ
يتصور أن يكون موجها إىل فتاة أو فىت مل يكتمل نضجه العقلي ،       فهو خطاب ال. )3(�)�

باإلضافة إىل ذلك، فإّن الزواج املبكر يف جوهره يهدر . و ما يزال يف حاجة إىل اإلعداد و الرعاية

الذي ال بّد أن يستند إىل اإلقتناع بالطرف اآلخر       " القبول"أحد شروط الزواج الشرعي أّال و هو 

مل يف طياته إمكانية الرفض إذا مل يتحقق هذا القبول، و هي ظروف غري متوفرّة يف حالة زواج و حي

  .  )4(األطفال

و لقد وضع التشريع اجلزائري بدوره حدا هلذا الزواج وفقا ألحكام قانون األسرة حيث اشرتط أن 

ذكورا       (لزام األطفال ، كما أنّه جتاوز مشكل الزواج املبكر من خالل إ)5(سنة 19يكون سن الزواج 

فأصبحت هذه األجيال تزاول الدراسة على مستويات خمتلفة، و ال تفكر يف . على التعليم) أو إناث

ضف إىل ذلك، تطّور و تغّري القيم اإلجتماعية اليت أصبحت ال . الزواج إّال بعد إمتامها للدراسة

  .  تسمح مبثل هذا الزواج

                                                           
1- Hayet ABBOUD – La violence sexuelle … - op. cit. – p 46 – 47. 

  .21 بعض اآلية الكرمية –سورة الروم  -2
  .19بعض اآلية  –سورة النساء  -3
  .63ص  –املرجع السابق  –أنظر خالد نسرين  -4
  ...".ة سن 19تكتمل أهلية الرجل و املرأة بالزواج بتمام : "من قانون األسرة اجلزائري  7تنّص املاّدة  -5
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ة زواج األطفال موجودة نتيجة الدعم اإلجتماعي هلا يف بعض املناطق  و رغم كّل هذا، فال تزال ظاهر 

كالقرى و األرياف أين يشّجع اآلباء و األمهات أبنائهم على هذا الزواج، أو يدفعون بنام إليه قسرا 

  .)1(صيانة ألعراضهم أو التخّلص من عبء اإلعالة

�����	
��Fm���Hא#�
������Wא����אyא�	אT�8א-rא  

د باإلعتداء اجلنسي غري املباشر ذلك اإلعتداء الذي ال يقع مباشرة على جسم الضحية و إّمنا يقص

  .ُيسخرّه ملختلف أشكال سوء املعاملة اجلنسية كالدعارة و إستخدامه يف العروض و املواد اإلباحية 

و جرمية ) لالفرع األوّ (جرمية حتريض القصر على الدعارة : ندرس هذا اإلعتداء من خالل جرميتني 

  .)الفرع الثالث(، و استغالل صورة القصر  )الفرع الثاين(حتريضهم على الفسق و فساد األخالق 
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<<ì…^Â‚Ö]<î×Â<†’ÏÖ]<˜è†�<íµ†q< <

من الظواهر اليت عرفتها البشرية منذ أزل إىل يومنا هذا ظاهرة جتارة اجلسد أو ما يسمى بالبغاء و هو 

فقد نظرت إليه الشعوب القدمية و . ائع و التقاليد لدى الكثري من الشعوب املتحضرةنظام أقرته الشر 

  .ما تزال تنظر إليه بعني الرضا و القبول معتربًة إياه أمراً عاديا و طبيعيا

و إّمنا أصبحت  ،هذه التجارة مل تقتصر يف وقتنا احلاضر على بيع أجساد األشخاص البالغني إّال أنّ 

  .األطفال للدعارة ادجستسخر حىت أ

بأّن بغاء األطفال أصبحت ظاهرة عاملية و تتم من خالل شبكات منظمة يعاين منها أحد فال يُنكر 

يف شرق آسيا و اهلند و املغرب، فهناك إستغالل  خاصة ،ماليني األطفال يف خمتلف أحناء العامل

اكش بعد التحقيق مع فقد ثبت يف املغرب، و بالتحديد يف مر . جنسي من طرف السياح األجانب

من هؤالء األطفال ميارسون الدعارة مع األشخاص األجانب خاصة يف فصل  %53طفل أّن  100

   .  مرات يف األسبوع و هذا ألسباب معروفة ترتاوح بني الفقر و سهولة اإلغواء 10الصيف حبوايل 

من طرف أشخاص  من هؤالء األطفال بأم كانوا عرضة للتحريض على الدعارة %40رّح و لقد ص

منهم بأّن السبب الرئيسي  %33كما صرّح . بالغني، فتّم إغوائهم بسهولة احلصول على النقود
                                                           
1- Hayet ABBOUD – La violence sexuelle … - op. cit. – p 47. 
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من هؤالء األطفال هذه  %13كما بدء . ملمارستهم للدعارة هو إمكانية إشباع حاجات أفراد أسرم

  .  )1(املمارسة نتيجة تعرضهم لإلغتصاب

ددة ألمن الطفولة ، لقد أقّر اتمع الدويل العديد من اإلتفاقيات و من أجل حماربة هذه الظاهرة امله

  .)2(الدولية

    املشرّع اجلزائري قسمًا بأكمله من أجل التصدي جلرائم حتريض القصر على الفسق  صو لقد خصّ 

  ).1مكرر  333و املاّدة  مكرر 349إىل  342املواد (و الدعارة 

  . )3(غري إلشباع شهواته اجلنسية مبقابلو يقصد بالدعارة عرض جسم شخص على ال
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @¹Š¦a@æb×‰c��������@ò@@
  :تقوم جرمية حتريض األطفال على الدعارة على األركان التالية 

  

  †jË¹]<àÒ†Ö]{{{š  ..و6

من  344/1و هذا وفقا للماّدة  )4(سنة  18ـ و هو سن الضحية ، و لقد حدده املشرّع اجلزائري ب 

و كذا املشرّع الفرنسي  )5(قانون املغريبلعقوبات اجلزائري، و هو نفس السن الذي حّدده القانون ا

أّما بالنسبة للمشرّع . )6(سنة 15و رفع العقوبة إذا كان اين عليه مل يبلغ  1- 12-225طبقا للماّدة 

                                                           

1- Mustapha BERRE, Abdelmounaim ABOUSSAD, Hind FILALI, Mohamed EL KOURCHI – 
L’exploitation sexuelle de l’enfant : cas de Marrakech – Editions Les Belles Couleurs – Maroc - 2006 - p 
15. 

راجع يف ذلك اإلتفاقيات اليت جاءت بشأن مكافحة اإلجتار باألطفال من خالل الفرع الثالث من املطلب الثاين من املبحث  -2
  .األّول من الفصل األّول من هذه الرسالة

 –ة أنظر عبد احلكم فود. ؛ أو هي مباشرة الفحشاء مع الغري بدون متييز 111ص  –املرجع السابق  –أنظر أحسن بوسقيعة  -3
  .14 ص – 1997 –مصر  –مكتبة اإلشعاع و الطباعة و النشر و التوزيع  –اجلرائم اجلنسية يف ضوء الفقه و قضاء النقض 

إذا ارتكبت : " 1الشطر  344سنة ، فكانت تنّص املاّدة  19سن القاصر بـ  2014كان حيّدد املشرّع اجلزائري قبل تعديل  -4
  "....سنة  19اجلنحة ضد قاصر مل يكمل 

  .من قانون اجلنائي املغريب 497الفصل  -5
6- Jean Christophe CROCQ – op. cit. – N° 20.94 – p 664 et s.  
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من قانون  "ب"ة الفقر  سنة و هذا طبقا للمادة األوىل 21املصري فقد حّدد سّن الطفل مبا ال جياوز 

  .)1(10/1961مكافحة الدعارة رقم 

��
)55555
.  ¹]<àÒ†Ö]{{{{{{ë�^<<<<  

  . و املتمثلة يف التحريض، املساعدة ، اإلستخدام ، اإلستدراج و اإلغواءو يتخذ عّدة الصور 

  : التحريض و المساعدة على الدعارة. أ

  :ريضــــــــــــالتح. 1

بتجرمي الدعارة لكن أدرجه املشرّع حتت العنوان املخصص هلذه مل يرد التحريض يف املواد اخلاصة 

فالتحريض يعين كّل فعل أو قول يقصد به محل الطفل على ارتكاب الدعارة بأية وسيلة  . )2(اجلرمية

كتقدمي هدية أو وعد أو خمادعة ، أو هو إقناع الشخص و التأثري عليه إلرتكاب فعل من   كانت

  .)3(يث ال جيد أمامه مفراً من ذلك فيدعن إلرادة من حّرضهأفعال الدعارة أو الفجور، حب

و تتم هذه اجلرمية و لو حدث التحريض مرًّة واحدة مع أنثى أو ذكر ، و ال يشرتط وقوع الفعل 

، كما ال ُيشرتط يف التحريض أن يقع بصورة معينة إذ يكفي )أي إرتكاب الدعارة فعالً (احملرض عليه 

  .)4(ال املفسدة لألخالقأن يقع بأي فعل من األفع
  

  :اعدة ـــــــــــــــالمس. 2

يكون بالقول عن طريق مّده  للمجين عليه وممارسة الدعارة و تسهيل عون التعين املساعدة تقدمي 

معلومات و بيانات تساعده على ارتكاب هذه األفعال، و قد يكون بالفعل عن طريق تقدمي 

                                                           
  .155 – 154ص  –املرجع السابق  –أنظر حممود أمحد طه  -1
  .حتريض القصر على الفسق و الدعارة: القسم السابع  -2
   .96ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد أبو الروس  -3
 –مصر  –اإلسكندرية  -املكتب العريب احلديث - اجلرائم املاسة بالشرف و اإلعتبار و اآلداب : أنظر مصطفى الشاذيل  -4

  .36ص  -2002
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   ساعد أو عاون : "الشطر األّول و اليت تنص على أن  343ة و هذا طبقا للمادّ  )1(املساعدة املادية

  ".أو محى دعارة الغري أو أغرى الغري على الدعارة و ذلك بأية طريقة كانت
  

  :اإلستخدام أو اإلستدراج أو اإلغواء. ب

من أجل إرتكاب الدعارة مقابل محاية يبسطها له ، و إستعماله ستغالل الطفل إيقصد باإلستخدام 

خداع الشخص من أجل محله على إرتكاب أفعال الدعارة : و يقصد باالستدراج . قابل أجرأو م

اجلاين اين عليه أو يصطحب كأن ينقل . عن طريق احليلة و الرتغيب و ليس عن طريق اإلكراه

   .)2(مباشرة إىل املكان الذي ميارس فيه البغاء ، أو يقدم له نصائح أو تعليمات

  التضليل و التغرير عن طريق إستغالل نقط ضعف اين عليه و حماولة تبسيطبه  أّما اإلغواء فيقصد

  .)3(لتقبل هذا العملاألمور له و يئته  

يسهل إستدراجه و إغوائه هلذه و نظرا لضعف قدراته العقلية و عدم نضجه خاصة أّن الطفل 

فهو يعاقب  .343امس من املاّدة يف الشطر اخل املشرّع اجلزائري على هذه الصور و لقد نصّ . األفعال

عليها دون أي إعتبار لوقوع الدعارة فعًال أو عدم وقوعها و دون أي إعتبار لرضا الضحية املستخدمة 

  .)4(أو عدم رضاءها

و يعاقب على الشروع يف إرتكاب جرمية حتريض القصر على الدعارة بالعقوبات ذاا املنصوص عليها 

  .)5(بالنسبة هلذه اجلنحة

)5
N55555
.  Ò†Ö]{{{{{ßÃ¹]<à{{{{{{{ëç   

                                                           
  .163ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم اجلنسية  –؛ عبد احلكم فودة  56ص  –املرجع السابق  –أنظر إميان حممد اجلابري  -1
  .58 – 57ص  –املرجع السابق  –ابري أنظر إميان حممد اجل -2
  .230ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم  –؛ عبد احلكم فودة  97ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد أبو الروس  -3
  .113ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم األخالقية  –عبد العزيز سعد أنظر  -4
و يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنح املشار إليها يف هذه املاّدة : "اجلزائري الفقرة األخرية من قانون العقوبات 344املاّدة  -5

  ".بالعقوبات ذاا املنصوص عليها بالنسبة لتلك اجلنح
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أي علمه بأنّه يلجأ إىل اإلستخدام أو اإلستدراج أو اإلغواء من و يتمثل يف النية اإلجرامية للجاين، 

و ال يُعتد باخلطأ يف تقدير . أجل محل اين عليه على الدعارة مع إجتاه إرادته إىل حتقيق هذه النتيجة

  .لجاين الدفع جبهله لسن الطفل الضحيةسن الضحية ، هلذا ال جيوز ل
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @�¦a������������@õaŒ�@@
إن رغبة التشريعات يف محاية األطفال من اإلنزالق يف هذا املستنقع الفاسد دفعتهم إىل تشديد 

العقاب على كّل من حيرض أو يساعد أو يستخدم أو يستدرج الطفل يف إرتكاب الدعارة و يرجع 

لة إنسياق الطفل مع اجلاين و الوقوع يف هذه اجلرائم نظرًا لنقص مداركه و قدراته ذلك إىل سهو 

  .العقلية على وزن األمور و اختاذ القرار السليم إذا قورن بالبالغ

سنة و  18يف حالة ما إذا ارتكبت اجلرمية ضد قاصر دون على تشديد العقوبة املشرع اجلزائري عمل و 

دج، و هذا طبقا  200000إىل  20000 عشر سنوات و بغرامة من رفعها إىل احلبس من مخس إىل

  .و من مثّ فإّن صغر السن يعّد ظرفاً مشدداً . ج.ع.ق 344/1للماّدة 
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و هذا ما ذهب إليه املشرّع املصري، حيث يعاقب باحلبس الذي قد يصل إىل مخس سنوات إذا كان 

مره ، فالعقوبة هي احلبس من ثالث إىل سنة من ع 16سنة، أّما إذا مل يكمل  21الطفل مل يكمل 

  . )1(سبع سنوات

عّدة أحكام  املشرّع الفرنسي و أمام تعّدد صور جرمية حتريض القصر على الدعارة فلقد أدخل

كّل من حيّث أو حيصل على قبول         . ف.ع.من ق 1-12-225حيث جّرمت املاّدة  )2(جزائية

 45000بل أجر بعقوبة ثالث سنوات حبس و بغرامة أو يتحصل على عالقات جنسية من قاصر مقا

 15أورو إذا ارتكب التحريض على قاصر مل يكمل  100000أورو و ترفع إىل سبع سنوات حبس و 

  .  )3( )2-12-225املاّدة (سنة 

  لكن ما هو احلال إذا كان مرتكب اجلنحة من أصول الطفل أو وصيا عليه ؟

إذا توفّرت إحدى ) احلبس من مخس إىل عشر سنوات(بة نفس العقو رتب إّن املشرّع اجلزائري 

 344املاّدة (و من بني هذه احلاالت هناك صغر السن . 344احلاالت املنصوص عليها يف املاّدة 

فالعقوبة يف كلتا احلالتني ). الشطر الرابع 344املاّدة (، و هناك صفة مرتكب اجلنحة ) الشطر األّول

أي (على احلالة اليت جيتمع فيها الظرفني معا  ت، لكن مل ينصّ هي احلبس من مخس إىل عشر سنوا

  ). صغر السن و صفة اجلاين

إذ اعترب املشرّع هلذا كان على املشرّع اجلزائري أن يشّدد العقوبة أكثر يف حالة إجتماع هذان الظرفان، 

فسواًء كان . ال م فيها صفة مرتكبها  ،اليت ترتكب ضد القاصر ،جرمية التحريض على الدعارة

الشخص غريبا على الطفل أو من أقربائه فهذا ال يؤثر يف العقوبة ، و مبفهوم املخالفة ال نعري 

  .اإلهتمام بصفة اجلاين إّال يف حالة وقوع اجلرمية على شخص بالغ و ليس قاصر

                                                           
  .143ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم اجلنسية  –أنظر عبد احلكم فودة  -1
يتمثل النوع األّول يف اإلعتداءات اجلنسية : على القصر  بني ثالث أنواع من اجلرائم اجلنسية الواقعة. ف.ع.لقد فّرق ق -2
و خيص النوع الثاين التحريض على الدعارة أّما النوع الثالث فيتمثل يف التحريض على فساد ) الفعل املخل باحلياء و اإلغتصاب(

  : ملزيد من التفاصيل أنظر . اإلباحيةاألخالق مبا فيها اإلقرتاحات و العروض اجلنسية عن طريق اإلتصال اإللكرتوين و كذا املواد 
Audrey DARSONVILLE – op.cit. – N° 34 – p 33 et s.  
3- Michèle Laure RASSAT – op. cit. – N°614–615 – p 685 – 686 ; Michel VERON – op. cit. – p 161.  
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ه لكن نعتقد أّن يف حالة ما إذا كان مرتكب اجلنحة من أصول الطفل ، ميكن للقاضي أن حيكم علي

  .)1(إضافًة إىل العقوبة األصلية بعقوبة تكميلية متمثلة يف سقوط حقوق الوالية كّلها أو بعضها

مكرر جواز احلكم على اجلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة  349أضافت املاّدة فلقد 

إّال أّن . كثراأل، و كذا باملنع من اإلقامة من سنة إىل مخس سنوات على . ج.ع.ق 14يف املاّدة 

جوازية من جهة ، و من جهة أخرى إّن إلعتبارها العقوبة التكميلية هي غري كافية يف هذه احلالة نظرا 

تبقى السلطة التقديرية و على كّل حال . هذه اجلرمية خطرية تستلزم التشديد يف العقوبة السالبة للحرية

  .للقاضي
  

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<ÐŠËÖ]<î×Â<ØËŞÖ]<˜è†�<íµ†q<<Ñø}ù]<�^ŠÊ<æ< <


��L&����אQ�!�!א�א̀�)���9ْ:����6و��: لقد إعتىن اإلسالم بضرورة إتصاف املسلم باألخالق احلميدة لقوله تعاىل �B����&���B�


�)�&��و��C�3�)2(.  

فأمر بكف األذى . بل أبعد من ذلك ، فلقد اهتم حبق الطريق و أحاطه بضوابط أخالقية و شرعية

و يؤكد الرسول . كان ذلك باليد أو اللسان أو العني ، أو أي نوع من أنواع التحّرشعن املارة سواًء  

يا : "فقالوا " إياكم و اجللوس على الطرقات: "على هذا احلق عندما حذر صلى اهللا عليه و سلم 

 إذا أببيتم إىل: "صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا" رسول اهللا ما لنا بد من جمالسنا نتحدث فيها

غظ البصر و كف األدى و رّد السالم و : "قال" و ما حقه ؟: "قالوا " الس فأعطوا الطريق حقه

  .  )3("األمر باملعروف و النهي عن املنكر

هذا هو أدب اإلسالم الذي جيب أن يكرب عليه الصغري و يلتزم به الكبري، و هو أدب اتمعات 

  .)4(نضبط الشوارع و األماكن العامةالذي حنن يف أشّد احلاجة إىل ترسيخه حىت ت

                                                           
  .ج.ع.ق 14/6املاّدة  -1
  .151اآلية الكرمية  –سورة األنعام  -2
ح  1675/3 –باب النهي عن اجللوس يف الطرقات و إعطاء الطريق حقه  –كتاب اللباس و الزنا   –املسلم  أنظر صحيح -3

  . عن أيب سعيد اخلدري 2121
  .57ص  –املرجع السابق  –أنظر نسرين خالد  -4
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    فمن حّق الطفل أن يدّرب على السلوك الطيب و القدوة احلسنة ، و بالتايل فتحريضه على الفسق 

  .و فساد األخالق يُعترب إهداراً حلق من حقوقه األساسية

سنة،  18دون سعى املشرّع اجلزائري إىل جترمي هذا الفعل إلقرار محاية خاصة للقصر ما من أجل ذلك 

و هذا لسهولة إستمالتهم و هم يف عّز منّوهم اجلسدي و العقلي ، و لكوم يف مرحلة التجربة من 

و لقد نّص املشرّع على جرمية . الناحية احلياتية بصورة عامة ، و من الناحية العاطفية بصورة خاصة

 يكمل مل قاصرا حرض نم كلّ "و اليت تعاقب . ج.ع.ق 342/1حتريض القصر على الفسق يف ماّدة 

 بصفة و لو له تسهيله أو عليه تشجيعه أو األخالق فساد أو الفسق على سنة )18( عشرة الثامنة

  ...." عرضية
  

ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @¹Š¦a@æb×‰c@ò�����������@@
   :جرمية حتريض القاصر على الفسق وفساد األخالق على األركان التالية  تقوم

>†Ò†Ö]{{{{jË¹]<à{{{{{{{<š  ..و6 <

 19بلوغ بعدم  2014و الذي كان حيّدده املشرّع اجلزائري قبل صدور تعديل يتمثل يف سن الضحية 

يف هذه احلالة جيب تكرار الفعل على األقل مرتني و لو على (سنة بالنسبة جلرمية التحريض اإلعتيادي 

بالنسبة إىل سنة  16، أو عدم بلوغها سن )1()نفس الشخص القاصر أو على أشخاص قصر آخرين

جرمية التحريض العرضي ، و هنا يكفي أن يقع الفعل مرّة واحدة ، باعتبار أن الطفل مبثل هذا السن 

محاية قانونية تقف يف فهو حباجة إىل . )2(يسهل التأثري عليه و إغراءه لعدم قدرته على دفع البالء عنه

  .طريق كّل من أراد حتريض هؤالء األطفال على الفساد

، فقد جّرم فعل التحريض على الفسق و فساد 2014ه و بعد صدور تعديل قانون العقوبات يف إّال أنّ 

سنة و لو بصفة عرضية أي أّن املشرّع مل  18األخالق يف حالة ما إذا ارتكب على قاصر مل يكمل 

  .سنة و مل يعد يشرتط اإلعتياد 16يعّد يقّر محاية خاصة للقاصر البالغ دون 

                                                           
  .178ص  –اّلد السابع  –املرجع السابق  –؛ رنيه غارو  192ص  –املرجع السابق  –أنظر بن وارث حممد  -1
  .87ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم األخالقية  –أنظر عبد العزيز سعد  -2
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و يتخذ إّما صورة التحريض ، أو تزيني أو ترغيب الفعل لضحية باستعمال أية وسيلة من وسائل 

التحريض كتقدمي اهلدايا أو الوعود أو غريها من الوسائل املؤثرة يف نفسية الفىت أو الفتاة ، و يتوفر هذا 

و قد يتخذ صورة التشجيع أي . م مل حتصلالركن مبجّرد وقوع فعل التحريض سواء حصلت النتيجة أ

حياول اجلاين أن يعزز له الفعل ، فيصفه له باحملاسن حلمله على ارتكابه لكن دون أن يرقى إىل 

  .)1(إستعمال وسائل التحريض السالفة الذكر

اين أّما الصورة األخرية اليت ذكرها املشرّع هي التسهيل ، أي تيسري الفعل و تذليل العقبات أمام اجل

  .)2(و ال يشرتط وقوع اجلرمية بناًء على هذا التسهيل ،بقصد متكينه من ممارسة أفعال الفسق

و مثال ذلك قبول إستقبال قاصر يف منزل يتواجد فيه أشخاص يقومون بأفعال الفسق أو قبول 

  .)3(دخول أشخاص هلذا املنزل ملمارسة الفسق يتواجد قاصر بينهم

ض أو التشجيع أو التسهيل للغري ال للجاين نفسه، فيجب أن جيب أن يكون فعل التحريكما 

يشبع رغباته مع قاصر ال يرتكب جرمية التحريض على فمن يتصرف اجلاين إلشباع شهوات الغري 

  . )4(الفسق

  .)5(كما أن الشروع يف هذه اجلرمية يعترب كاجلرمية التامة

)5N
55555
.  Ò†Ö]{{{{{{{{ßÃ¹]<à{{{{{{<ëç  

فر القصد العام املستخلص من علم املتهم بأّن ما يقوم به فيه حتريض للطفل على الفسق و يتحقق بتو 

  .و فساد األخالق ، و اخلطأ يف سن الضحية ال يُعتد به و بالتايل ال يُعدم الركن املعنوي
  

@@
                                                           

  .و ما بعدها 84ص  –املرجع نفسه  –اجلرائم األخالقية  –أنظر عبد العزيز سعد  -1
  .57ص  –املرجع السابق  –؛ إميان حممد اجلابري 158ص  –املرجع السابق  –أنظر حممود أمحد طه  -2
  .191ص  –املرجع السابق  –ث حممد أنظر بن وار  -3

4 - Jean François RENUCCI – Droit pénal des mineurs  – op. cit. – p 62.  
  .ج.ع.ق 342/2املاّدة  -5
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لة و الفساد ، فلقد تضمن قانون العقوبات نظرا خلطورة جرائم إفساد األطفال و الزّج م يف الردي

و ما يالحظ أن املشرّع اجلزائري قد أقّر محاية أفضل للقصر يف هذا اال مقارنًة . عقوبات مشّددة

حيث نّص هذا األخري على معاقبة حتريض األطفال على ممارسة البغاء يف حني مل . بنظريه املغريب

  .  )1(فسقينص على معاقبة حتريض على الفجور و ال

و بالتايل ، فاحلماية اجلنائية للطفل يف القانون اجلزائري ال تشمل فقط ما يرتكب على األطفال من 

أفعال جنسية، بل تشمل كذلك فساد األخالق مثل جمالسة الرجال و التحدث إليهم يف حمالت 

  .)2(معّدة للدعارة

السابق الذكر أصحاب حمالت بيع  26 – 75و يف نفس السّياق منع املشرّع اجلزائري من خالل األمر 

سنة، إّال إذا كان مصحوبا بويل أو وصي  18املشروبات الكحولية من إستقبال القاصر البالغ أقّل من 

سنة ستوىل رقابته، نظرا ملا هلذه األماكن من تأثري خطري على  21أو بأي شخص يزيد عمره عن 

  .أخالق الطفل و سلوكه

يت أقّرها املشرّع اجلزائري للقاصر، فكان عليه أن جيعل املنع ائيا و قطعيا فنلتمس نقص يف احلماية ال

  .لدخول األطفال ملثل هذه األماكن و لو كانوا مصطحبني بأشخاص بالغني

فالشخص البالغ، خاصة من له سلطة على الطفل، قد ال ميثل يف كّل احلاالت القدوة احلسنة و املثل 

لوك، و بالتايل يزرع يف ذهن الطفل فكرة الفساد، فكان على املشرّع األعلى للطفل، فيكون سيء الس

  .   أن يعاقب البالغ على جمّرد إصطحاب الطفل إىل هذه األماكن

 20000أّما بالنسبة للعقوبات املقّررة هلذا الفعل هي احلبس من مخس إىل عشر سنوات و بغرامة من 

عقوبة مخس من قانون العقوبات  22-227قا للماّدة طبو لقد أقّر املشرّع الفرنسي . دج 200000إىل 

                                                           
يعاقب باحلبس من سنتني إىل عشر سنوات كّل من حّرض القاصرين دون : "مغريب الذي ينص على أّن .ج.ق 497الفصل  -1

   ..."أو شجعهم عليها  على الدعارة أو البغاء 18
 – 35جزء  –اجلزائر  –جملة العلوم القانونية و اإلدارية  –محاية الطفل يف قانون العقوبات اجلزائري  –أنظر بوعزة ديدن  -2

  .1066ص  –العدد الرابع  - 1997
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، كما تطبق نفس العقوبة على كّل من يقوم بعقد أية لقاءات  سنوات حبس ملرتكب هذه اجلرمية

و ترفع العقوبة إىل سبع سنوات إذا ارتكبت اجلرمية على طفل . جنسية يشارك أو حيضر فيها الطفل

 . )1(سنة من عمره 15يبلغ 

احلكم على مرتكب اجلرمية باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق رّع اجلزائري أيضا أجاز املشكما 

، و باحلكم عليه باملنع من اإلقامة و ذلك ملّدة سنة على األقل و مخس 8الوطنية الواردة يف املاّدة 

  .)2(سنوات على األكثر

الق من طرف أصول و نتساءل حول ما إذا أرتكبت جرمية حتريض القصر على الفسق و فساد األخ

، لكن هل نطبق هذا احلكم على املاّدة  344نّص املشرّع على هذا الظرف يف املاّدة حيث الطفل، 

املرتبطة جبرمية التحريض  342أم نطبقه أيضا على املاّدة  ،املرتبطة جبرمية التحريض على الدعارة 343

ن طرف القاضي ، هلذا فسكوت املشرّع جيعل تطبيق هذا النص صعب و غامض م ؟على الفسق

نأمل أن يكون التشريع واضح و دقيق حىت ال يكون السكوت سبب يف إفالت اجلناة، و هذا حبكم 

  .خضوع قانون العقوبات ملبدأ الشرعية
  

oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]V<<<Çj‰c{{{{‘<Ùø{{{{{{’ÏÖ]<ì…ç{{{{{<†< <

فقد ظهرت بعض الظواهر اخلطرية أنّه نظراً لتطّور التكنولوجيا و وسائل اإلعالم ، أيضا، جيب التذكري 

فهناك بعض اإلعتداءات اجلنسية اليت أصبحت منتشرة بشكل . و اليت تؤثر يف مسعة الطفل و أخالقه

خميف يف وقتنا احلاضر و املتمثلة يف استغالل األطفال يف مواد إباحية ، فقد نّص عليها القانون 

من قانون العقوبات عقوبة احلبس  1-22-227اّدة و لقد أقّر املشرّع الفرنسي من خالل امل. )3(املغريب

ملّدة سنتني على كّل من يقوم باقرتاحات جنسية لقاصر باستعمال وسيلة اإلتصال اإللكرتوين، و ترفع 

                                                           

1-  Jean LARGUIER – Philippe CONTE – Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 297 ; Philippe 
CHAILLOU – op. cit. – p 182. 

  .ج.ع.ق 349املاّدة  -2
  .املغريب. ج.ق 02 – 503الفصل  -3
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فلقد وسع . العقوبة إىل مخس سنوات حبس إذا نتج عن هذه اإلقرتاحات عقد لقاء مع القاصر

  .)1(رتبه للطفل من تدمري و فقده لكّل حاسة أخالقيةاملشرّع الفرنسي من هذه األفعال، ممّا ت

األفعال املخّلة باآلداب العامة للطفل، فيعاقب   24 – 227و  23 – 227كما حّدد من خالل املاّدتني 

  . )2(كل من يقوم بإرسال أو بث أو تسجيل صور ذات طبيعة إباحية أو جنسية لألطفال

بصفة شاملة حيث استعمل على هذا السلوك  2014يل فكان ينّص قبل تعدقانون اجلزائري الأّما 

حيدد هذه األشكال و ترك حتديدها يكن و بالتايل مل ،  )3("ستغالل اجلنسياإلسائر أشكال "عبارة 

على أّا إظهار ألنشطة جنسية بأية وسيلة كانت أثناء املمارسة و اليت وصفتها  )4(لإلتفاقيات الدولية

شاهدة أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية لألطفال تتم ألغراض ذات طبيعة الفعلية أو باحملاكاة أو امل

  . جنسية

فالتجرمي هنا، ليس . فالباعث على جترمي هذه األفعال هو الرغبة يف مكافحة إستغالل صورة الصغري

مناطه اإلعتداء على الطفل و الذي مل يقع بعد، و إّمنا ينصرف إىل سلوك اجلاين الذي يركّز يف 

اإلجرامي على إستغالل الطفولة عن طريق إستعمال و ترويج صور جنسية أو ذات طابع مشروعه 

  . )5(جنسي ختّص األطفال

 333، فقد نّص املشرّع على جترمي هذه األفعال بصفة مفصّلة طبقا للماّدة 2014و بصدور تعديل 

سنة بأي وسيلة   18كّل من صّور قاصرا مل يكمل ... يُعاقب : "و اليت تنّص على أّن  1/1 مكرر

كانت و هو ميارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غري حقيقية، أو صّور األعضاء اجلنسية 

                                                           

1- Myriam QUEMENER – L’internet source de danger pour les enfants : la protection des mineurs – 
Actualité Juridique de la Famille – Dalloz – N° 5 - 2008 – p 197 ; Anne Sophie CHAVENT – 
LECLERE – La lutte contre la cyberpornographie enfantine : évolutions de la loi française – Revue 
pénitentiaire et de droit pénal – Cujas – Octobre – Décembre 2008 – N°4 – p 789 - 790. 
2- Christiane FERAL-SCHUHL – Cyberdroit – 6ème Edition – Dalloz – 2010 – N°135.21 et s. – p 980 
et s. 

  .املعّدل و املتمم لقانون العقوبات 25/02/2009املؤرخ يف  01- 09 املضافة بالقانون رقم 5و  4مكرر  303أنظر املاّدة  -3
  . السابق الذكر 1989 و امللحق إلتفاقية حقوق الطفل لسنة 2000الربوتوكول اإلختياري الصادر يف  -4
ص  – 2000 –مصر  -القاهرة  –دار النهضة العربية  –جرائم اإلعتداء على األشخاص و األنرتنت  –دحت رمضان أنظر م -5

  .و ما بعدها 43ص  – املرجع السابق  –؛ إبراهيم عيد نايل  141
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للقاصر ألغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو إسترياد أو تصدير       

  ."أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعّلقة بالقصر
Čëþa@†äjÛaÞ@Z@ @×‰c@æb�������¹Šu����������@òÇj‰c{{{{‘<Ùø{{{{{{’ÏÖ]<ì…ç{{{{{†<íéu^eý]<�]ç¹]<»@@

  :يتضح من املاّدة السابقة وجوب توافر األركان التالية 

>[š†{{{jË¹]<àÒ†Ö  . .و6 <

سنة، و سواء كان ذكرا      18يتمثل يف سّن الطفل الضحية و الذي حّدده املشرّع اجلزائري بأقل من 

  .    و أنثىأ

��
)55555
.  ¹]<àÒ†Ö]{{{{{{{{ë�^   

و املتمثلة يف التصوير، إنتاج،  1/1مكّرر  333و يتحقق بتوافر أحد األفعال املنصوص عليها يف املاّدة 

  . توزيع أو نشر أو ترويج أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع مواد إباحية

رافية و اإللكرتونية و األفالم و الصور املعّدلة على و تشمل الصور اإلباحية الرسوم و الصور الفوتوغ

  . و ال م الطريقة اليت ّمت ا التصوير سواء بالكامريات الرقمية أو العادية أو الفيديو. )1(الكمبيوتر

كما ذكر املشرّع أن التصوير قد يتضمن إّما األعضاء اجلنسية للطفل، أو يتضمن أنشطة جنسية يقوم 

فال يتعلق التجرمي يف هذه احلالة باإلعتداء على الطفل و إّمنا . حقيقية أو خيالية ا القاصر بصفة

يتعّلق بسلوك الفاعل الذي يهدف إىل إفساد و تشويه صورة الطفولة، فالغرض الرئيسي من التجرمي 

  .)2(هو حماربة إجنداب البالغني جتاه األطفال جنسيا و الذي يتحّقق بصورة واقعية أو خيالية

حقق سلوك اجلاين بتصوير الطفل يف وضعيات داعرة أو بإنتاج هذه الصور أو يوزعها أو ينشرها، فيت

  . أو على شبكة األنرتنيت) ورقية(و مل حيدد املشرّع اجلزائري كيفية النشر، فقد يكون يف االت 

يتم بدون  الذي(كما يتحقق الركن املادي برتويح هذه الصور أو إستريادها أو تصديرها أو عرضها 

  ).    و الذي يتم مبقابل(أو بيعها ) مقابل

                                                           
  .65ص  –املرجع السابق  –أنظر بسام عاطف املهتار  -1
  .383ص  –املرجع السابق  –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان 283ص  -املرجع السابق –أنظر أكمل يوسف السعيد يوسف  -2
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و إلحاطة الطفل حبماية أوسع يف هذا اال، فعمل املشرّع على جترمي جمّرد حيازة هذه الصور 

فتجرمي حيازة املواد اإلباحية حيمي األطفال باعتباره تدبري وقائي على اإلعتداء اجلنسي . اإلباحية

مشاهدا تعترب مبثابة إستمالة و تشجيع للجوء إىل اإلستغالل اجلنسي  فحيازة هذه الصور و. عليهم

  .    )1(لألطفال

)5N
55555
.  <ëç{{{{{ßÃ¹]<à{{{{Ò†Ö]< <

يعترب إستغالل صورة القاصر جرمية عمدية تتطلب العلم و اإلرادة املتجهة إىل إرتكاب السلوك 

ل يف حتقيق غرض جنسي، أي أّن تصوير و لقد اشرتط املشرّع اجلزائري قصد خاص يتمث. اإلجرامي

اجلاين لألعضاء اجلنسية للقاصر يكون لغرض إشباع الغرائز اجلنسية سواء حلسابه أو حلساب 

  .أشخاص آخرين

و من هنا ال تتحقق اجلرمية يف حالة ما إذا كان الغرض من القيام ذه األفعال طيب كآداء خربة طبية 

يف حني قد . ج.ع.من ق 29احة املنصوص عليها يف املاّدة شرعية و اليت تعترب من حاالت اإلب

  .   )2(إشرتط املشرّع الفرنسي أن يكون الغرض من هذه الصور هو النشر
ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @iìÔÈÛa����������@ò@@

إىل  500000سنوات و غرامة تقّدر من  10إىل  5لقد أقّر املشرّع اجلزائري عقوبة احلبس من 

باإلضافة إىل عقوبة تكميلية متمثلة يف . السابقة الذكر 1/1مكرر  333ة دج طبقا للمادّ  1000000

يف حني قد خصص .). ج.ع.ق  1/2مكرر  333املاّدة (مصادرة الوسائل املستعملة الرتكاب اجلرمية 

املشرّع املصري جلرمية إستغالل األطفال يف املواد اإلباحية عقوبة احلبس ال تقّل عن سنتني و بغرامة ال 

مكرر أ من قانون الطفل  116جنيه، و هذا طبقا للماّدة  50000جنيه و ال جتاوز  10000عن  تقل

  . )3(2008لسنة  126رقم 

                                                           

1- Chad M.S. STEEL – Child pornography in peer – to - peer networks – Child Abuse & Neglect – 
N°33 - 2009 – Elsevier - p 560 – 568. 
2- Patrice GATTEGNO – op. cit. – p 200. 

  .277ص  –املرجع السابق  –؛ أكمل يوسف السعيد يوسف  254ص  –رجع السابق امل –أنظر آالء عدالن الوقفي  -3
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أورو ، و ترفع العقوبة إىل سبع  75000سنوات و بغرامة  5و أقّر املشرّع الفرنسي عقوبة احلبس ملّدة 

ور غري حمدد أو ّمت عن طريق شبكة أورو يف حالة ما إذا ّمت النشر إىل مجه 100000سنوات حبس و 

  .  )1(22-227اإلتصاالت طبقا للماّدة 

و على الرغم من املقتضيات الزجرية اهلامة اليت تقّر عقوبات رادعة يف حق اجلناة فإّن هذا النوع من 

       اجلرائم ال  زال منتشرًا داخل اتمعات و خاصة يف الدول الغربية نظرًا لظهور شبكة األنرتنيت 

أصبح هذا النشاط أكثر إنتشارًا ممّا جيعل السيطرة عليه أمرًا يف غاية إذ و اتساع استخدامها عامليا 

  .الصعوبة

ال يعترب احلل الوحيد  ،فحماية الطفل من هذه اجلرائم عن طريق الزجر بعقوبات سالبة للحرية للجناة

كتوعية الطفل و حتسيسه مبخاطر   ،رىو األمثل لردع هؤالء اجلناة و إّمنا جيب التفكري يف حلول أخ

            وسائل اإلعالم و خاصة األنرتنيت و فرض رقابة من طرف األسرة بصفة خاصة و املدارس 

  .و املؤسسات التعليمية بصفة عامة

فاألنرتنيت و كذا التلفزيون هلما تأثري فعال و سليب على الطفل، فتتبعهما ال يتطلب من املشاهد 

  .د عقليسوى أقل جمهو 

       انعدام وسائل الرقابة جتعل الطفل يتتبع برامج مصبوغة بطابع العنف و اهليجان اجلنسي و هلذا 

ألّن الطفل يف هذه املرحلة غري قادر على التمييز بني النافع و الضار و ال . و بالتايل ترتك أثرها عليه

ي احملسوس املتمثل يف الصورة و حياول يستطيع فهم هدف و غاية بعض الربامج فيـَُؤمن بالشيء املرئ

تقليده ، كما أّن إدمانه على مواقع األنرتنيت هذا الفضاء املّوسع لالتصال و الذي دخل يف كّل 

إىل و يؤدي البيوت فإنّه حيمل إنعكاسات خطرية بعيدة على اهلدف املسطر يف التسلية و الرتفيه 

بعة و املراقبة، فالطفل ال يفّرق بني األذى و الّلذة، ممّا إكتشافات ّدد صلب األسرة إذا ما غابت املتا

                                                           

1- Valérie MALABAT – op. cit. N° 374 – p 179. 
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    جيعله ال يبايل بدخول املواقع املتضمنة مشاهد اجلنس و التحريض عليها و بالتايل ديد مستقبله 

  .         )1(و حياته

نون من قا 26 ةلقد منح املشرّع اجلزائري محاية خاصة للطفل يف جمال اإلعالم ، فجاءت املادّ و 

أي معلومة منافية لألخالق  ،بأن ال تشمل النشريات و الدوريات املتعّلقة بالطفولة )2(اإلعالم

اإلسالمية أو القيم الوطنية أو حقوق اإلنسان، كما جيب أن ال حتتوي هذه النشريات على إشهار 

شبكة فيما خيص إستعمال إّال أنّه مل يأت بقواعد . ميكن أن يشجع على العنف أو اإلحنراف

القانون الفرنسي بعض اإلجراءات الوقائية و هذا من هنا فقد وضع و . األنرتنيت من طرف األطفال

ملكافحة جرائم احلاسب اآليل و األنرتنت و اليت  )4(متاشياً مع اإلتفاقية األوروبية و ذلك )3(2001منذ 

اإلنتاج أو النشر غري (ية لألطفال أنواع من اجلرائم من بينها اجلرائم املتعلقة باملواد اإلباح 4تناولت 

فوضعت بعض التدابري من بينها حث الدّول ، ) املشروع للمواد اإلباحية و صور األطفال الفاضحة

األعضاء على جترمي كّل فعل يُقصد من وراءه نشر أو إكتساب أو حيازة املواد اإلباحية املتعلقة 

 05/03/2007 ملشرّع الفرنسي ، وفقا لقانونكما أضاف ا.  باألطفال عن طريق نظام احلاسب اآليل

يف قانون اإلجراءات اجلزائية تتمثل يف إنشاء وسيلة حتقيق خاصة  3–47–706و  1–35–706مادتني 

التسّرب عرب اإلتصال ) les cyberpatrouilleurs(تسمح للمحققني من رجال الشرطة القضائية 

ئم اإللكرتونية املاّسة باألطفال خاصة اجلرائم اجلنسية، اإللكرتوين، إلمكانية القبض على املتهم يف اجلرا

                                                           
مذكرة  – 1989 محاية حقوق الطفل يف التشريع اجلزائري على ضوء اإلتفاقية حقوق الطفل لسنة –أنظر موالفي سامية  -1

  .  148ص  – 2002 –ن بن عكنو  –جامعة اجلزائر  –املاجستري 
 – 14العدد  – 04/04/1990املؤرخة يف . ر.ج –و املتعّلق بقانون اإلعالم  1990أفريل  03املؤرّخ يف  07 – 90قانون رقم  -2

  .459ص 
، دف إىل تأمني إستعمال 2008و  2004تبعتها عّدة قرارات وزارية صادرة عن وزير الداخلية و وزير الرتبية الوطنية يف  -3
  : ملزيد من التفاصيل ، أنظر . ألنرتنيت على مستوى املدارس ، كما عمدت على جتميد بعض املواقع اإلباحيةا

Christiane FERAL-SCHUHL – op. cit. – N° 135.15 - p 978 – 979. 
  .23/11/2001إتفاقية بودبست و املوقعة يف  -4
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و ال يقوم احملقق ذه املهمة إّال بناًء . و التحرير على أعمال الدعارة و كذا جرائم االجتار باألطفال

  .    )1(على مقّرر يبّني كيفية و شروط هذا اإلجراء

لدخول إىل بعض املواقع املمنوعة لقد قيدت الواليات املتحّدة األمريكية اف ى،و من جهة أخر  

لألطفال من خالل حتققها من سن الزوار و يتم هذا التحقق عن طريق بعض التقنيات كإدخال 

كما وضعت إجنلرتا عّدة أنظمة ، أدخلت من خالهلا مسؤولية   .)2(بطاقة هوية أو إدخال كلمة السر

، فيعرض لعقوبات مدنية         )« Le fournisseur d’accès à l’internet « FAI(مزود خدمة األنرتنت 

أو جزائية إذا قام بتسهيل احملادثات أو اإلتصاالت بني األشخاص حميب اجلنس مع األطفال و 

حيث إعتربت هذا املزود كوسيط  –عن طريق إظهارهم على الشبكة أو إستضافتهم فيها  –األطفال 

  .  )3(بني ارم و الطفل عرب األنرتنيت

   

                                                           

1- Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. – N° 1807 – p 1061 . 
2- Andrew JOINT, Field Fisher WATERHOUSE - Protecting children from paedophiles on the 
Internet - Computer Law & Security - Elsevier Science - Vol. 19 N° 1 - 2003 – p 44 – 48. 
3- Andrew JOINT – Règlementation relative aux chatrooms en ligne – Protection des enfants contre la 
pédophilie sur internet – Editions Scientifiques et médicales – Elsevier – Vol. 58 – Janv – Mai 2003 – 
N°1-2 – p 11 – 15.    
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يعترب األطفال الفئة اليت ال تستطيع و ال متلك محاية نفسها أو احلصول على حقوقها، و من هنا كان 

و تستند رعاية الطفل يف شكلها الطبيعي على رعايته داخل أسرته اليت . ال بّد من رعايتها و محايتها

أعضائها و من مثّ تقع عليها أمانة اإلشباع حلاجته املختلفة اجلسمية و العقلية ينشأ فيها و يتفاعل مع 

  .و النفسية و اإلجتماعية

. عن طريق النسب، فوجب إقرار محاية خاصة هلذه الرابطة) بأبيه(و لـّما كان الطفل يرتبط بأسرته 

تقع على عاتق الوالدين من  كما وجب محاية كّل اآلثار املرتتبة عنها سواء احلقوق أو الواجبات اليت

  .أجل حتقيق هذه احلماية

و من خالل هذا املبحث، سنتطرق إىل محاية نسب الطفل و رعايته من جهة، و إىل محاية السلطة 

  .األبوية من جهة أخرى

��Wא
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، فريتبط ما طبيعيا و عاطفيا و اجتماعيا، و يعتمد عالقة بني الطفل و أبويه بانتسابه إليهماتبدأ ال

فالطفل وديعة على عاتق . عليهما بشكل تلقائي يف إشباع حاجته من خالل ما يقدمان له من رعاية

  .والديه، هلذا وجب عليهما رعايته و اإلعتناء به
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<ØËŞÖ]<gŠße<í‰^¹]<Üñ]†¢]< <

اإلنسان بغريه بواسطة الدم، و األسرة هي وعاء النسب و يف ظلها الرابطة اليت تربط يعترب النسب 

تنشأ أّول رابطة بني اإلنسان و غريه من أفراد اتمع اإلنساين و لعّل من أهّم املبادئ اليت كفلتها 

  .)1(هي حقه يف النسب ،طفللالشريعة اإلسالمية ل

                                                           
   .276ص  –املرجع السابق  –؛ منتصر سعيد محودة  4ص  –املرجع السابق  –أنظر نسرين خالد  -1
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حرص اإلسالم على نقاء النسب و احلفاظ على بناء األسرة ، فأبطل كثري من الطرق اليت من و لقد 

م من أسرته للطفل الذي ُحر ن الكفالة لتؤمّ استبدله بو  ،شأا أن متّوه و تغّيب صلة الدم كالتبين

  .)2(دون أن يؤدي ذلك إىل إختالط األنساب، الطبيعية ، الرعاية الوالدية البديلة اليت حيتاجها 

اهتمت القوانني الوضعية أيضا حبق الطفل يف النسب، هلذا أقّرت أحكام عقابية لكّل من ميّس كما 

ميالد الطفل، عدم تسليم الطفل حديث عهد صريح عن عدم الت(ذا احلق، فجرمت عدم التصريح 

  .بعاً و كذا احليلولة دون التحقق من شخصية الطفل، و هذا ما سندرسه تِ  )بالوالدة
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @öaŠu���Ç@á��íŠ–nÛa@â†����@|@@
جرمية عدم التصريح عن ميالد الطفل و جرمية عدم تسليم طفل حديث عهد : و تضم جرميتني 

  .بالوالدة

>�øé¹^e<xè†’jÖ]<Ý‚Â<íµ†q>  . .و6 <

لقد ألزم قانون احلالة املدنية التصريح بوالدة الطفل و أي امتناع عن هذا التصريح يشكل جرمية طبقاً 

أيام على األقل  10يُعاقب باحلبس من : "منه على أّن  442/3لقانون العقوبات، حيث تنّص املاّدة 

  :دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط  16000إىل  8000إىل شهرين على األكثر و بغرامة من 

  ..."كّل من حضر والدة طفل و مل يقّدم عنها اإلقرار املنصوص عليه يف القانون يف املواعيد احملّددة 

املتعّلقة باحلقوق املدنية و السياسية بدورها قد نصت على حّق  1966كما أّن اإلتفاقية الدولية لعام 

كّل طفل جيب أن يقّيد فور مولده و خيتار : "كما يلي   24/2يالده طبقًا للماّدة الطفل يف التصريح مب

  .  )3("له امساً 

                                                           
  .54اآلية الكرمية  –رة الفرقان سو  -1
  .15ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد بن عبد العزيز احللييب  280ص  –املرجع السابق  –أنظر فاطمة شحاتة أمحد زيدان  -2
  ..."ُيسجل الطفل بعد والدته فوراً : "تنّص على أّن  1989من اتفاقية األمم املتحّدة حلقوق الطفل لسنة  7أيضاً املاّدة  -3
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       صنفها ضمن املخالفات ضد األشخاص  حيثلقد اعترب املشرّع اجلزائري هذه اجلرمية خمالفة ، 

من يريد  هو أن تقف هذه املخالفة يف وجه كلّ  ،)عدم التصريح(و اهلدف من جترمي هذا الفعل 

عدم تصريح الطفل املولود يسهل  ألنّ إرتكاب جرمية أخطر و هي قتل الطفل حديث عهد بالوالدة ، 

  .التخلص منه

أي إذا كان عدم التصريح عمدي يقصد من وراءه إرتكاب  ،قصد اجلاينمل حيدد يف هذه اجلرمية و 

   .)1(جرمية، أو أّن عدم التصريح يرجع إىل إغفال أو إمهال من صاحبه

  :و سنتعرض لعناصر هذه اجلرمية كاآليت 
  

  :عنصر عدم التصريح بالوالدة . أ

يقصد بعدم التصريح التكتم، و السكوت، و عدم اإلبالغ عن واقعة ميالد الطفل، فهو تصّرف سليب 

فيقوم أحد هؤالء األشخاص . صادر من األب أو األم أو من أحد األشخاص الذين حضروا الوالدة

املولود اجلديد، و مل حيّدد املشرّع اجلزائري إذا كان عدم التصريح يرجع إىل تعمد بعدم التصريح ب

املهم أن . الشخص كأن يقصد من وراءه إرتكاب جرمية أخرى، أو أنّه يرجع إىل إمهال أو إغفال منه

  . يكون قائم دون أي مربّر شرعي أو قانوين و سواًء ولد الطفل حياً أو ميتاً 
  

  : جل المحّدد قانونا عنصر فوات األ. ب

     من قانون احلالة املدنية املّدة اليت جيب من خالهلا التصريح بالوالدة  3و  62/1لقد حددت املاّدة 

أيام بالنسبة للمواليد الذين تقع والدم ضمن إحدى بلديات الوطن ، و عشرة أيام  5املتمثلة يف  و

الذين تقع والدم ضمن بلديات إحدى الدّول من اليوم التايل ليوم الوالدة بالنسبة لألطفال 

و بالتايل فالشخص . )2(يوما بالنسبة لألطفال يف إحدى بلديات واليت بشار و ورقلة 60األجنبية، و 

من  55و قد حّددت املاّدة . يسأل عن هذه اجلرمية مىت مل يصرّح بالوالدة بعد فوات هذه املّدة

 1-18–433و يعاقب مرتكب هذه اجلرمية وفقا للماّدة  .الث أيامالقانون املدين الفرنسي هذه املّدة بث

                                                           
  .244ص  -اّلد السابع  –املرجع السابق  –أنظر رنيه غارو  -1
   .134ص  –املرجع السابق  –اجلرائم الواقعة على نظام األسرة  –أنظر عبد العزبز سعد  -2
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 2007وفقا لقانون  ، و قد شّدّد املشرّع الفرنسيشهرأ 6ملّدة من قانون العقوبات الفرنسي باحلبس 

  .)1(من هذه اجلرمية، حيث أصبحت جنحة بعدما أن كانت خمالفة

  . )2(من قانون احلالة املدنية املصري 15يوماً طبقا للماّدة  15و حّددها التشريع املصري بـ 
  

  :عنصر توفر الصفة القانونية . ج

من  62مفاد هذا العنصر هو وجوب توفر صفة واحدة على األقل من الصفات املذكورة يف املاّدة 

قانون احلالة املدنية و هي صفة األب و هو املسؤول األّول عن عدم التصريح ّمث األّم أو القابالت 

ا اإلشراف على والدة األم ، إذا كان األب غائبا ، أو صفة من ولدت األّم يف منزله أو من الذين تولو 

و جيدر الذكر أّن التشريع الفرنسي اعترب األّم غري مسؤولة عن واقعة عدم اإلبالغ . )3(حضر والدا

  .)4(عن املولود نظرا حلالتها الصحية اليت ال تسمح هلا بذلك

��
)55555
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يشكل هذا الفعل خمالفة مثل اجلرمية السابقة فلقد خصص املشرّع اجلزائري نفس العقوبة املتمثلة يف 

دج أو بإحدى  16000إىل  8000أيام على األقل إىل شهرين على األكثر و بغرامة من  10احلبس من 

   .ون العقوبات اجلزائريمن قان  442/3هاتني العقوبتني و هذا طبقا للماّدة 

لقد إعترب أيضا املشرّع الفرنسي هذه اجلرمية خمالفة من الدرجة اخلامسة و نّص عليها يف املــاّدة 

R645-5 5(من قانون العقوبات الفرنسي(.   

و يف احلقيقة ، هذه اجلرمية الحقة جلرمية أخرى ، و املتمثلة يف ختلص األّم من طفلها حديث العهد 

و ليست هذه الظاهرة ناذرة يف جمتمعنا، . عالقة غري شرعيةعن نّه عاّدة ما يكون ناتج بالوالدة أل

  ...فكثريا ما يعثر على أطفال حديثو الوالدة يف النفايات أو الطرقات

                                                           

1- Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN – op. cit. – p 382. 
  .185ص  –املرجع السابق  –أنظر حممود أمحد طه  -2
  .167ص  –املرجع السابق  –بوسقيعة  أنظر أحسن -3

4- Michèle Laure RASSAT – N° 702 – p 769. 
5- Michel VERON – op. cit. N° 582 – p 420 ; Patrice GATTEGNO – op. cit. p 190. 
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ففي هذه اجلرمية ال يتم معاقبة من ختلى عن الطفل، و إّمنا يعاقب الغري الذي يعثر على الطفل و ميتنع 

من قانون احلالة املدنية كّل شخص وجد  67لقد ألزمت املاّدة و  .طات املختصةعن تسليمه للسل

مولود حديث الوالدة أن يصرح به إىل ظابط احلالة املدنية التابع ملكان العثور على الطفل يف حالة ما 

شخص  و مل ينص على املّدة اليت ينبغي أن يتّم التسليم فيها، فكلّ . إذا مل تكون له رغبة بالتكفل به

  :وجد طفال حديث الوالدة يقع عليه أحد اإللتزامني 

  .إّما أن يسّلمه إىل ضابط احلالة املدنية -

  .  )1(أو أن يقّر بالتكفّل به أمام جهة البلدية اليت عثر على طفل يف دائرا -
  

@ïãbrÛa@†äjÛaZ@ @ÝÐĐÛa@òî–‚‘@åß@ÕÔznÛa@æë…@òÛìÜî§a@@
حديث عهد ه لواقعة خطف أو إخفاء أو استبدال طفل جترميخالل يهدف املشرع اجلزائري من 

محاية حق الطفل يف نسبه إىل والديه احلقيقيني ، ذلك أّن عملية إىل  ،هأو إسناده إىل غري أمّ بالوالدة 

       ،خطف الطفل و إبعاده عن األم اليت تكفله بالرضاعة و احلنان و الرعاية ال ميكن إجياد مثيًال هلا

  .ي على هذا الفراق خماطر جسيمة دد حياتهو بالتايل سينطو 

لذلك فإّن هذه اجلرمية تتوفر مىت كانت صفة اين عليه متمثلة يف طفل حديث بالوالدة ؛ فهذه 

  . )2(الصفة مفرتضة ، و ال حمّل للعقاب إالّ إذا تعّلقت الواقعة بطفل حديث عهد بالوالدة

إّال أنّه يُفهم ذلك " طفل حديث عهد بالوالدة"عبارة و لو أّن املشرع اجلزائري مل ينص صراحًة على 

  .)3( ...ضمناً ، عندما حتّدث عن والدة طفل حي أو إستبدال طفل بطفل آخر يف املصحات 

: و اليت تنّص على أّن  ،.ج.ع.من ق 321كما ميكن تصور هذه اجلرمية يف عّدة صور طبقًا للماّدة 

دج كّل  1000000إىل  500000سنوات و بغرامة من يُعاقب بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر "

من نقل عمداً طفًال أو أخفاه أو استبدل طفًال آخر أو قّدمه على أنّه ولداً المرأة مل تضع ، و ذلك 

  ..." يف ظروف من شأا أن يتعذر التحقق من شخصيته 
                                                           

  .168ص  –املرجع السابق  –أنظر أحسن بوسقيعة  -1
  .48ص  -لسابق املرجع ا -... اجلرائم الواقعة  –سعد عبد العزيز أنظر  -2
  .ج.ع.ق 321املاّدة  -3
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ل الطفل، أو إخفاءه أو إستبداله بطفل آخر، أربعة صور، و اليت تتمثل يف نقتقوم هذه اجلرمية على 

وجب التحّدث عن كّل حالة على انفراد  هلذا . )1(أو تقدميه على أنّه ولد إلمرأة مل تضع بغية نسبه هلا

  :كما يلي 

     تتمثل يف احلالة اليت يقوم فيها الشخص بنقل ولد معّني من مكان إىل آخر : الصورة األولى . أ

    بقصد حتويله و وضعه يف ظروف يتعذر أو يستحيل معها التعّرف على الطفل أو من بلد إىل آخر 

  .و التحقق من هويته و من ذويه الذين هلم حق رعايته

تتمثل هذه الصورة يف استالم طفل خمطوف أو متنازل عنه و إخفاءه عن أعني  :الصورة الثانية . ب

  . عليه و ال مبعرفة أصله و نسبهو ضمن ظروف ال تسمح بالتعّرف  ،الناس يف مكان معّني 

يقوم شخص باستبدال طفل بطفل آخر ، و قد يتم ذلك بعد والدته مباشرة  أن: الصورة الثالثة . ج

فيفرتض يف هذه احلالة وجود إمرأتني قد  .أو بعد أيام يف مستشفى أو يف عيادة أو يف مكان آخر

  .وضعتا محلهما

فتتمثل األوىل يف . جلزائري يف هذه الصورة األخرية بني حالتنيلقد فّرق املشرع ا: الصورة الرابعة . د

تقدمي الطفل على أنّه ابن المرأة مل تضعه فيتم تغيري نسب الطفل بنسبه إىل غري أّمه ُزورا، و تتحقق 

 5من هي رة هذه احلالة حىت و لو مل يُعرف ذوي الطفل أي و لو كان ابن غري شرعي و العقوبة املقرّ 

ت، أّما احلالة الثانية فيقدم الولد فعال على أنه ولد المرأة مل تضع محًال لكن بعد تسليم سنوا 10إىل 

  .اختياري أو إمهال من والديه، و تكون العقوبة السجن من سنة إىل مخس سنوات

أّما يف احلالة . فنالحظ أّن يف هذه الصور يُفرتض أن يكون اخلطف عمدًا و بدون رضا الوالدين

تستثىن عن احلاالت األخرى ألنّه يتم التسليم من طرف الوالدين أو أّن إمهاهلم لطفلهم  األخرية، فهي

فهذا التسليم االختياري جعل املشرّع اجلزائري خيفف من العقوبة لكن ال يُعفى . أدى إىل خطفه

                                                           
  .237 – 236ص  –اّلد السابع  –املرجع السابق  –، رنيه غارو  65ص  -املرجع السابق –أنظر حممد صبحي جنم  -1
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مثل  ،ألّن اجلرمية واقعة و الشخص الذي يكون حمّل للعقاب هو اجلاين و ليس الوالدين ،اين منهااجل

  .   جرمية التحريض على التخلي على الطفليف احلال عليه ما كان 

��
)55555
.  ÏÃÖ]{{{{eç{{{{{í< <

  :لقد فّرق املشرّع اجلزائري يف حتديد العقاب بني حاالت ثالثة 

 5مىت كان الطفل قابال للحياة إذ جعلها جناية و عاقب مرتكبها بالسجن من :  األولــــــىالحالة . أ

  .دج 1000000إىل  500000نوات و بغرامة من س 10إىل 
  

مىت كان الطفل قد ُولد حّيًا لكّنه غري قابل للحياة ، و يُعترب كذلك إذا كان :  الثانيةالحالة . ب

       مصاب بتشوهات خلقية متنع استمرار حياته، أو كان منوه غري كاف الستمرار حياته كأن يولد 

إىل  100000عل بالسجن من سنة إىل  سنوات و بغرامة من فهنا يُعاقب الفا. أشهر 6 و عمره

  .دج 500000
  

إذا تعّلق اخلطف بطفل ُولد ميتًا كأن يولد قبل متام الشهر السادس ، ففي هذه :  الثالثةالحالة . ج

يُعاقب اجلاين بعقوبة أخف، و املتمثلة يف احلبس من شهر إىل شهرين و بغرامة مالية من احلالة 

حيث فّرق هو  13-227دج و هذا ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي طبقًا للماّدة  200000إىل  100000

 45000و أقّر عقوبة احلبس ملّدة ثالث سنوات و غرامة مالية قدرها  اآلخر بني هذه احلاالت الثالثة

  .   )1(أورو

احلكومية (أنواعها و مبا أّن هذه اجلرمية قد تُرتكب بواسطة أو مبساعدة املؤسسات اإلستشفائية بكّل 

، 6/ 321أدرج املشرع اجلزائري عقوبات خاصة ذه األشخاص املعنوية طبقا للماّدة هلذا  ،)أو اخلاصة

لشخص لمرّات احلّد األقصى للغرامة املقّررة  5و تتمثل يف الغرامة اليت تساوي من مرّة إىل  8و  7

                                                           
1- Philippe CHAILLOU – op. cit. – p 180 ; Jean François RENUCCI – Droit des mineurs … - op. 
cit.– p 51 – 52. 
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أو أكثر من العقوبات التكميلية ، كغلق باإلضافة إىل احلكم على الشخص املعنوي بواحدة  ،الطبيعي

  .     )1(املؤسسة اإلستشفائية أو املنع من مزاولة نشاط مهين أو غري ذلك من العقوبات األخرى

هدف معّني و هو تغيري نسب قصد أّن املشرّع اجلزائري قد  ،فيتبّني لنا من خالل دراسة هذه اجلرمية

هلذا ختتلف هذه اجلرمية . ف عليه و على والديه احلقيقنيال التعرّ ل و طمس هويته عمداً، فُيستحالطف

حيث يف هذه األخرية مل يكن اهلدف حمدد،  ،)التحريض على التخلي على الطفل(عن سابقتها 

  .املهم هو احلصول على فائدة مقابل الطفل املتخلى عنه الذي قد يُتبىن أو ُيستغل
  

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<ËŞÖ]<íè^Â†Ö<íéñ^ß¢]<íè^Û£]Ø< <

هذه احلماية من خالل معاقبة فعلني يتمثل األّول يف اإلمتناع عن تسليم الطفل لألشخاص  تتحقق

. الذين هلم احلق يف رعايتهم، و يتمثل الثاين يف اإلمتناع عن رعاية الطفل بعد أن تسّلمه هلذا الغرض

   .و سوف ندرسهما على التوايل
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @¤@Êì™ìß@ÝÐ�@áîÜ�m@â†Ç@ò¹Šu@�ÌÛa@òíbÇ‰@o@@

إمتناع الشخص عن تسليم طفل . ج.ع.من ق 327املنصوص عليها يف املاّدة يقصد ذه اجلرمية 

اجلرمية تتفق مع اجلرمية فهذه . ُوضع حتت رعايته إىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة به

إّال أّن هذا النّص  –لطفل املتمثل يف عدم تسليم ا –يف حمّل التجرمي  328املنصوص عليها يف املاّدة 

جاء عاما، فأي شخص يقوم برعاية الطفل كمربية أو معّلمة ال تقوم بتسليم الطفل إىل من له احلق 

و مل يشرتط املشرّع يف هذه املاّدة صدور حكم يقضي . يف املطالبة به، يعّد مقرتفا هلذه اجلرمية

فنص . )2(املطالبني بالطفل من الغرباء عنه بالتسليم، ذلك أّن من هلم احلق الطبيعي يف احلضانة هم

السالفة الذكر جيعلنا نستبعد الغري الذين ليس هلم احلق يف احلضانة من اجلناة املنصوص  327املاّدة 

فاألوىل تنطبق على كّل شخص وضع الطفل حتت رعايته و امتنع عن تسليمه، . 328عليهم يف املاّدة 

                                                           
  .مكّرر من قانون العقوبات اجلزائري 18ّدة املا -1
  .165 – 164ص  –املرجع السابق  –أنظر بن وارث حممد  -2
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األقرباء الذين هلم حق حضانته شرعا يف حالة إمتناعهم على  أّما الثانية فتنطبق على األبوين و

  .التسليم مع ضرورة إستصدار حكم قضائي مينح احلضانة للمطالب ا

فقد  327خمففة نظرا لصفة اجلناة ، أّما يف ماّدة  328ضف إىل ذلك أّن العقوبة اليت جاء ا يف املاّدة 

  .  ة هم من الغرباء عن الطفلأقّر عقوبة مشّددة، ألّن مرتكيب هذه اجلرمي

>á^Ò…_�ÌÛa@òíbÇ‰@o¤@Êì™ìß@ÝÐ�@áîÜ�m@â†Ç@ò¹Šu>  . .و6 <

  :تتمثل يف الركن املادي و املعنوي 

  :يتكون من العناصر التالية  :الركن المادي . أ

دار (جيب أن يكون الطفل قد ُأسند إىل الغري من أجل رعايته ، كأن يوكل إىل مربية أو مّدرسة  -

و فيما يتعلق . فال تقوم هذه اجلرمية يف حق الوالدين نظرا خلضوعهما لوصف و نص آخر). نةاحلضا

السابقة الذكر مل حتّدد سنا معينًا و من ّمث نطبق السن املعمول به يف  327فإن املاّدة  ،بسن الطفل

  . سنة 16اجلرائم األخرى و احملدد بأقل من 

    الشخص الذي يتمتع حبق احلضانة كاألب أو األم،  جيب أن يطالب به من له احلق يف ذلك أي -

تُعترب و مل يشرتط القانون حصول هذا األخري على حكم من أجل تسّلم الطفل ألّن يف هذه احلالة 

و بالتايل ال جيوز للمربية أو  ،احلضانة طبيعية تعود ألحد الوالدين أو شخص آخر عينته احملكمة

فل حبجة عدم وجود حكم،  فهي تعترب من الغري و ال تتمتع ذه املّدرسة أن متتنع عن تسليم الط

  .السلطة

أّما العنصر األخري ، فيتمثل يف فعل اإلمتناع ، أي السلوك السليب الصادر من اجلاين و يتحقق إّما  -

كما يعترب هذا الفعل من . باإلمتناع ذاته ، أو عن طريق التكتم عن املكان الذي يوجد فيه الطفل

  .م املستمرةاجلرائ
  

  :الركن المعنوي . ب

تقتضي هذه اجلرمية توفر نية إجرامية لدى اجلاين، و من ّمث ال تقوم إّال إذا تعّمد الشخص الذي كان 

الطفل موضوعا حتت رعايته عن تسلميه إىل من له احلق يف املطالبة به، أو إمتنع عمدا عن اإلفصاح 
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ّمث ال يسأل الشخص عن هذه اجلرمية إذا تسبب  و من. على املكان الذي يوجد فيه هذا الطفل

  .خبطئه أو إمهاله يف فرار الطفل الذي كان حتت رقابته

��
)55555
.  <ð]ˆ{{{{{{{{{{{{{{¢]< <

يعاقب على هذه اجلنحة باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات و ما ميكن مالحظته أّن املشرع مل 

احلبس  نظرا إلعتبارها مرتفعة مقارنة مع العقوبة املقّررة  على عقوبة الغرامة املالية و اكتفى بعقوبة ينصّ 

اجلرمية يف هذه احلالة يكون من أصول الطفل إذ أّن مرتكب يف جنحة عدم تسليم الطفل إىل حاضنه 

و بالتايل ختفف العقوبة و هذا ما ذهب إليه أيضا التشريع املصري حيث أقّر عقوبة احلبس مبا ال يزيد 

اين أحد الوالدين أو اجلدين و ترفع العقوبة إىل احلبس ملّدة ثالث سنوات إذا كان عن سنة إذا كان اجل

  .)1(اجلاين من الغري
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @�@áí†Ôm@ò¹Šu@òí��@ò��ûß@µg@ëc@dvÜß@µg@ÝÐ@@

: من قانون العقوبات اجلزائري و اليت تنّص على أّن  442/3هي املخالفة املنصوص عليها يف املاّدة 

    سنوات موضوعا حتت رعايته و كفالته إىل ملجأ  7كّل من قّدم طفال يقّل عمره عن ... قب يعا"

  ".و مؤسسة خريية

>}}}}}}}}}}^Ò…ù]<á  . .و6 <

  :تقوم اجلرمية على األركان التالية 

  : الركن المفترض . أ

  . جيب أن يتعلق األمر بطفل ال يتجاوز سنه السابعة
  

   

                                                           
  .و ما بعدها 1024ص   -املرجع السابق  –أنظر رمسيس نام  -1



200 

 
o 

   :الركن المادي . ب

أي أّن الشخص املرتكب هلذه اجلرمية . ل يف فعل التخلي عن الطفل و تقدميه إىل مؤسسة خرييةيتمث

هو نفسه الشخص املسؤول عن الطفل فيكون ملزم بالتكفل به و رعايته و توفري له الطعام و امللبس 

ة كاجلّد أو اجلّدة و املسكن ، فبتقدميه إىل ملجأ يكون قد أخّل بالتزاماته املرتتبة إّما عن عالقة القراب

، أي الكافل الذي يتكفل بالطفل احملروم من األسرة من أجل  )1(أو األقرباء أو عن عالقة الكفالة

و خيرج عن دائرة التجرمي الوالدين الذين ال تقوم يف حقهم هذه . يف ظروف حسنةله ضمان العيش 

فُيفهم من ذلك أن الطفل مل ..." رعايته قد ُسّلم إليهم ل: "اجلرمية ، فاستعمل املشرّع اجلزائري عبارة 

يولد يف ظل هذه األسرة و إّمنا قد ُسّلَم بعد والدته إىل أشخاص لتكفل به ، إّال أّن هؤالء قد أخلوا 

 عمومية مؤسسة امللجأ أو املؤسسة هذه كانت وإن. ذا اإللتزام و قاموا بدورهم بتسليمه إىل ملجأ

  .ذلك هلا مرخص
  

   : الركن المعنوي. ج

أي إنصراف إرادة اجلاين إىل تقدمي طفل إىل ملجأ أو مؤسسة خريية رغم أنّه قد ُعهد إليه التكفل به 

 ملزم غري مكلف أو غري هو من حق يف اجلرمية تقوم ال , أعاله املذكورة املادة وحسب. و رعايته

  .خريية مؤسسة إىل أو ملجأ إىل فقدمه طفال وجد من لةئمسا ميكن ال مث من و، الطفل برعاية

��
)55555
.  {{{{{{¢]{{<ð]ˆ{{  

 8000أيام على األقل إىل شهرين على األكثر و بغرامة من  10يعاقب مرتكب املخالفة باحلبس من 

  .دج 16000إىل 

  

  

     

                                                           
  .171ص  –املرجع السابق  –أنظر أحسن بوسقيعة  -1



201 

 
o 

�����	
�����Wא����א!(Oא��C/H
(��U
  א�yאt>�א#

املمارسة بعض احلقوق و كذا بعض  ميارس الوالدين السلطة األبوية على أبنائهم و يستمدا من هذه

    بالنسبة للحقوق ، يتمتع الوالدين حبقوق شخصية من بينها حقهم يف حضانة الطفل ، . الواجبات

أّما بالنسبة للواجبات ، فعلى األبوين ضمان لطفلهم الظروف ). الفرع األّول(و كذا حقهم يف زيارته 

      فهم مطالبون حبمايته ...). غداء و امللبس و املأوى، املعاملة احلسنة ، توفري له ال(احلسنة للعيش 

  ).الفرع الثاين(اإلمهال العائلي جرائم و منّوه منوا سليما، فعدم العناية ذه األمور تشكل 
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<íèçeù]<íŞ×ŠÖ]<ÑçÏm<í‰^¹]<Üñ]†¢]< <

ب مطلق على األهل،       احلضانة هي حق و واجب بآن واحد، فهي حق مطلق للطفل يقابله واج

و الغالب الشائع أنّه ال يطرح موضوع احلضانة إّال يف ظروف يفرتض أن تكون خاصة و إستثنائية  

  .)1(كالطالق

إّن أكرب مشكلة ترتتب عن فّك الرابطة الزوجية هي معاناة األطفال، حيث يصبحون ضحية عّدة 

اية و توجبه األب و األم، فُيحرم من النمو ففي حالة طالق الوالدين، ُحيرم الطفل من رع. خالفات

       2ما بني (كّلما كان الطالق يصاحب سنًا صغريًا هو أنّه  حسب ما الحظه الباحثون و . العادي

حبيث تتكون لدى الكثري من األطفال عقدا نفسية يعانون . كّلما كانت الصعوبات أشدّ ) سنة 12و 

ا من جهة و من جهة أخرى يعرضهم للعوز و اجلوع و احلرمان منها كثريًا يف حيام املستقبلية ، هذ

و هذا احلرمان من . رد الضرورية لنموهم السليم ، و لتغطية متطلبام األساسية يف احلياةامن املو 

    الناحية املادية و النفسية للطفل يتعداه إىل سلوكه اإلجتماعي، حيث يساعد على تشّرده و تسّوله 

  .  )2( األسر الفقرية، و بالتايل الوقوف ضد اتمع الذي يعيش فيهو إحنرافه خاصة يف

ة نالت إهتماما كبريا من الناحية نو أمام هذه اآلثار السلبية الناجتة عن الطالق فإّن مسألة احلضا

  .الشرعية و القانونية

                                                           
  .47ص  –املرجع السابق  –أنظر غالية رياض النبشة  -1
  .62ص  – 1986 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –مشكلة الطالق يف اتمع اجلزائري  –سعود كال أنظر م -2
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تربت ذلك ، و اعإتفاقية حقوق الطفل على عدم فصل الطفل عن والديه من  9/1املاّدة فلقد نصت 

 السلطات املختصةقاعدة عامة ال جيوز اخلروج عليها إّال يف حاالت الضرورة فقط، و بناء على إقرار 

  .)1(ألّن ذلك اإلنفصال حيقق مصلحة الطفل كإساءة الوالدان ملعاملته

ال جيوز، إّال يف ظروف إستثنائية، فصل الطفل الصغري : "... أكّد ذلك إعالن احلقوق الطفل كما 

  . )2("أّمه عن

الضم، مأخوذة من احلضن و هو الصدر، فاحلاضن يضم احملضون إىل نفسه  و يقصد باحلضانة لغةً 

    ه باحلضانة هي رعاية و تربية الطفل و العناية ، أّما اصطالحا  )3(فكأنّه يضمه إىل صدره و حيميه

أو هي القيام  )4(احلق يف ذلكو القيام بكل ما يصلح أمره و وقايته مما يؤذيه يف سّن معّني ممن له 

  .)5(برتبية الطفل و رعاية شؤونه و تدبري طعامه و شرابه و لباسه و تنظيفه و قيامه و نومه

رعاية الولد و تعليمه و القيام برتبيته : "فقد عّرف احلضانة على أّا  ،أّما بالنسبة للتشريع اجلزائري

  .)6("و خلقا على دين أبيه، و السهر على محايته ، وحفظه صحة

قد حافظ اإلسالم يف مرحلة احلضانة على مصلحة الولد أّوال، و عطف فيها على األّم ثانيا رعاية و 

و ملا كان الطفل يف بدء حياته أكثر . حلناا، و تقديرا لعاطفتها اليت تنظر إىل ولدها بأنّه جزءًا منها

و رعاية ملصاحله جعل هلا اإلسالم حق حاجة إىل أّمه، فهي أقوى عاطفة حنوه و أكثر حنانا عليه 

يا رسول : "أّن امرأة قالت رضي اهللا عنهما  و لقد روى عبد اهللا بن عمر و بن العاص. )7(احلضانة
                                                           

  .274 – 273ص  –املرجع السابق  –؛ فاطمة شحاتة أمحد زيدان  77ص  –املرجع السابق  –أنظر منتصر سعيد محودة  -1
  .1924من إعالن جنيف حلقوق الطفل سنة ) 6(املبدأ السادس  -2
ص  – 1990 –بريوت  –دار صادر  – 13اجلزء  –لسان العرب  –أنظر أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم إبن منظور  -3

122.   
ص  – 2001 –اإلسكندرية  -الدار اجلامعية  –أحكام األسرة يف الشريعة اإلسالمية  –أنظر رمضان علي السيد الشرنباصي  -4

169.  
 –ديوان املطبوعات اجلامعية  –مبادئ اإلجتهاد القضائي وفقا لقرارات احملكمة العليا  –ن األسرة قانو  –أنظر بلحاج العريب  -5

  .307ص  –املرجع السابق  –؛ خملد الطراونة  112ص  – 2000 –اجلزائر 
  .من قانون األسرة 62املاّدة  -6
ص  – 2005 –اجلزائر  –دار هومة  –ء األّول اجلز  –املنتقى يف قضاء األحوال الشخصية  –أنظر حلسني بن شيخ آث ملويا  -7

  .55ص  –املرجع السابق  –، خالد بن حممد بن عبد اهللا املفلح  451
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اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء ، و ثدي له سقاء و حجري له حواء ، و أّن أباه طلقين فأراد أن 

  .   )1("أنت أحق به ما مل تنكحي: عليه و سلم صلى اهللا ينزعه مين، فقال هلا رسول اهللا

فهو يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف ،  )2(األم أحق حبضانة ولدهاالتشريع اجلزائري كما اعترب 

و هو على عناية الصغري يف هذه املرحلة، تفضيل النساء على الرجال يف احلضانة، ذلك أّن األم أقدر 

العليا، حيث جاء يف أحد قراراا أّن األم أوىل حبضانة ولدها و لو   املذهب الذي اعتمدته احملكمة

من املقرر شرعا و قانونا أّن األّم أوىل حبضانة ولدها و لو كانت  : "كانت كافرة، حيث جاء فيه 

كافرة إّال إذا خيف على دينه و من ّمث فإّن القضاء خبالف هذا املبدأ يعّد خارقا لألحكام الشرعية     

  .)3(انونيةو الق

ال يسقط إكتساب احلاضنة جنسية أجنبية حّقها يف احلضانة طاملا ال تثبت : "كما جاء يف قرار آخر 

  .)4("ردا عن الدين اإلسالمي

ّمث إىل اجلّدة ألب، مع مراعاة مصلحة  ،إىل األب، ّمث إىل اجلّدة ألم ،ّمث ترجع احلضانة بعد األم

الرتتيب ليس إلزاميا للمحكمة فهو ليس من النظام العام ، فيجوز إّال أّن هذا . احملضون يف كّل ذلك

و منه ميكن إسناد حضانة الطفل لغري األم بالنظر  .للقاضي عدم اتباعه حتقيقا ملصلحة احملضون

من املستقر عليه قضاءا أّن احلضانة متنح حسب : "ملصلحة احملضون، مثلما جاء يف قرار احملكمة العليا

و لـّما كان ثابت يف قضية احلال أّن احلضانة أسندت إىل األب مراعاة ملصلحة مصلحة احملضون، 

                                                           
  .525ص  – 2276حديث رقم  -لبنان  –دار الفكر للطباعة  –كتاب الطالق   –سنن أيب داود  -1
  ..."األب مث اجلدة ألم  األم أوىل حبضانة ولدها ، مثّ : "من قانون األسرة اجلزائري  64املاّدة  -2
العدد  – 1993 –جملة احملكمة العليا  – 13/03/1989بتاريخ  52221ملف رقم  –غرفة األحوال الشخصية  –احملكمة العليا  -3
  .48ص  – 1
دد الع – 2008 –جملة احملكمة العليا  – 10/09/2008بتاريخ  457038ملف رقم  –غرفة األحوال الشخصية  –احملكمة العليا  -4

  .313ص  – 2دد الع
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فإّن قضاة املوضوع، إعماال . احملضون و اعتمادا على تقرير املرشدة اإلجتماعية اليت تؤكد ذلك

  .)1("لسلطتهم التقديرية، فقد طبقوا القانون ممّا يستوجب رفض الطعن

وضعه عند من هو أقدر على اإلهتمام به و العناية  تلزم فأساس احلضانة هو مصلحة الطفل اليت

  .)2(بشؤونه يف كّل فرتة من فرتات حياته

و على هذا األساس لقد أقّرت احملكمة العليا أّن ختّلف شرط القدرة يؤدي إىل إسقاط هذا احلق، 

وجوب توافر  حيث احلاضنة فاقدة للبصر و من املقّرر يف الفقه اإلسالمي: "حيث جاء يف قرار هلا 

شروط احلضانة و من بينها القدرة على حفظ احملضون، و من ّمث فإّن القضاء بتقرير ممارسة هذا احلق 

  . )3(دون توافر هذا الشرط يعّد خارقا للقانون

محاية جنائية خاصة للطفل احملضون ، حىت يف أقّرت التشريعات الوضعية  ،أمام أمهية احلضانةو 

عقوبات على كّل شخص ميتنع عن تسليم و رتبت . عندما يتعّلق األمر برعايته مواجهة أبويه و أقاربه

و هي اجلرائم اليت . قاصر إىل حاضنه، أو اختطفه من حاضنه، أو أنّه امتنع عن تنفيذ حكم الزيارة

  .سوف ندرسها تبعا
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @@éä™by@µg@ÝÐĐÛa@áîÜ�m@åÇ@Êbänß⁄a@ò¹ŠuZ@@
يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة و بغرامة : "انون العقوبات اجلزائري على أّن من ق 328نصت املاّدة 

دج األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن  100000إىل  20000من 

  ...".حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي إىل من له احلق يف املطالبة به 

صعوبات يعاين منها الطفل ، فاهلدف من وضع هذه اجلرمية هو التقليل من  يرتتب على الطالق عّدة

معاناته حىت ال يكون حمّل خلالفات و نزاعات بني األب و األم و من هنا فإن قّرر القاضي إسناد 
                                                           

العدد  – 1997 –جملة احملكمة العليا  –18/02/1997بتاريخ  153640ملف رقم  –غرفة األحوال الشخصية  –احملكمة العليا  -1
  .37ص  – 1
ديوان املطبوعات اجلامعية  –الزواج و الطالق  –اجلزء األّول  –الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري  –أنظر بلحاج العريب  -2
  .116ص  –
 1العدد  –1989 –جملة احملكمة العليا  –09/01/1984بتاريخ  31997ملف رقم  –غرفة األحوال الشخصية  –احملكمة العليا  -3

  .73ص  –
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حضانة الطفل إىل أحدمها أو إىل أي شخص آخر من األشخاص املذكورين يف قانون األسرة ، هذا 

      . ى يقني من إسنادها إىل الشخص املؤهل بذلك و بالتايل وجب االمتثال لقرارهيعين أنّه كان عل

  . و هذا محاية حلقوق الطفل و صيانة لألحكام القضائية

  }^Ò…ù]{{{{{{<á}  . .و6

  :هذه اجلرمية ال بّد من توافر العناصر التالية لقيام 
  

  :ادي ــــن المــالرك. أ

و هو العنصر اجلوهري هلذه اجلرمية فلواله ملا  عن التسليم الصغريإلمتناع يتمثل يف السلوك السليب أي ا

فتعترب هذه اجلرمية  .فيجب أن ميتنع املتهم على تسليم الطفل ملن له احلق يف املطالبة به. أمكن قيامها

. يةمن اجلرائم السلبية الشكلية، أي أّن ركنها املادي يتحّقق مبجّرد إمتناع ال تعقبه نتيجة إجرام

و اإلمتناع املنصوص عليه هو ذلك . فيقتصر النّص على اإلشارة إىل اإلمتناع و يقّرر من أجله العقوبة

لكن ما هو احلال إذا صدر اإلمتناع من طرف الطفل . الصادر عن األب أو األم الذي يرفض التسليم

النيابة العامة جبنحة ففي هذا الشأن قضت حمكمة سيدي عيش بوالية جباية برباءة أم تابعتها . ذاته

      فلّما ثبت أّا مل ترفض التسليم . عدم تسليم أوالدها إىل مطلقها بعد أن قضى يف حضانتهم له

  .)1(و لكن األطفال هم الذين رفضوا اإللتحاق بأبيهم ، فتم احلكم برباءا

تسليم األطفال يف  كما قضت احملكمة العليا بإبطال القرار املطعون فيه و القاضي بثبوت جنحة عدم

حق املتهم رغم أّن الطاعن كان قد قّدم نسخة من حمضر اإلشكال يف التنفيذ و الذي يتضمن رفض 

  . )2(األوالد اإللتحاق بأمهم احلاضنة

                                                           
 –املرجع السابق  –مقتبس من بن وارث حممد  – 3347/01قضية رقم  – 17/01/2002 –. م.ج.غ –حمكمة سيدي عيش  -1

  .165ص 
قسم  – 2العدد  -  2007 –جملة احملكمة العليا  – 26/04/2006قرار بتاريخ  – 323122ملف رقم  –. ج.غ –احملكمة العليا  -2

  .563ص  –الوثائق
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اعترب القضاء الفرنسي امتناع الطفل عن الذهاب مع حاضنه ال  و يف املقابل ، و يف نفس اال، 

فرفض الطفل ال يأخذه ). أي الشخص الذي يتواجد معه الطفل( يشكل سبب لعدم معاقبة اجلاين

و من بني احلاالت اإلستثنائية نذكر قضية أب . )1(القاضي بعني االعتبار إّال يف احلاالت اإلستثنائية

يوما أثناء ممارسة حلقه يف الزيارة و مل يسمح هلما التكّلم مع أّمهما  47أبقى على طفلتيه عنده ملّدة 

مل ترغب البنتان يف اإللتحاق ،فبعد هذه احلادثة. ذه األخرية مل ختّل أبدا حبق أبيهم يف الزيارةرغم أّن ه

  .)3(، و كذا يف حالة إساءة معاملة الطفل أثناء الزيارة)2(فالرفض هنا اعتربه القضاء سبب مربّر. بأبيهم

وين لكن امتنع الطفل من هنا فإن كان احلكم حيمل الصفة التنفيذية إلسناد احلضانة ألحد األب 

ففي هذه احلالة أال يوجد . قّوةالذهاب معه ، فهنا نطبق احلكم ألّن األحكام القضائية تُنفذ و لو بال

  أال و هو احلق يف التعبري و اليت نصت عليه إتفاقية حقوق الطفل؟ ،رق حلق من حقوق الطفلخ

و إحرتام حّق ) احلكم القضائي(ون أمام تعارض بني مبدأين أساسيني و مها إحرتام القانهنا فنحن 

  .األشخاص يف التعبري

و يف احلقيقة، ال ميكن أخذ رأي الطفل يف ما خيّص حضانته، خاصة الطفل الذي يكون صغري السن 

تأثري ناجم عن عاّدة ما يكون ذلك أّن رفضه ه ال ميكن أن يُعتّد بكما أنّ . نظرا لعدم معرفته ملصلحته

  .   الشخص الذي يتواجد معهلرّد فعل إنعكاس هذا الرفض  فيعترب. األب اآلخر عليه

حلمل الطفل على كّل ما يف وسعه أن يبدل  ) حىت يف حالة رفض الطفل(هلذا وجب على الشخص 

  . )4(ألنّه بالتسليم تتحقق مصلحتهالذهاب مع من يطلبه 

ي ائي أو مشمول ال بّد من وجود حكم قضائ،باإلضافة إىل اإلمتناع عن تسليم الطفل إىل حاضنه

و يف هذا الشأن قد . بالنفاذ املعجل، يتضمن إسناد حق احلضانة إىل من يطالب بتسليم الطفل إليه

                                                           

1-  JCP 1954 II 2216, Crim. 23 Juin 1987 N° 85 – p 435 , Crim. 17/06/92 , D 93 p 14 cité dans Jean 
LARGUIER, Philippe CONTE , Stéphanie FOURNIER – op cit. - p 306. 
2- Crim. 15/12/1976 Bull crim. 76 N° 368. 
3- Michel VERON – op. cit. – N° 332 – p 244. 
4- Crim. 13 avril 1988, D 1989 p 461 , cité dans Jean François RENUCCI – droit pénal des mineurs – 
op. cit. - p 34 ; Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – op. cit. – p 306. 
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حضانة الولدين ألمهما غري رمية لكون حكم القاضي بإسناد قضت احملكمة العليا بعدم قيام اجل

  .  )1(افاإلستئن مشمول بالنفاذ املعجل و غري ائي لكونه حملّ 

ضت احملكمة العليا بإبطال القرار املطعون فيه، و القاضي بعدم ثبوت جرمية عدم تسليم قاصر كما ق

إىل من له احلق باملطالبة به، نظرا حلصول أب القاصر و بطلب منه على أمر من رئيس احملكمة 

        يوما، و منه فإن قضاة اإلستئناف بإدانتهم للطاعن 15يسمح له مبقتضاه أن حيتفظ بإبنه ملّدة 

  .)2(مل يكونوا على صواب 328و احلكم عليه وفقا للماّدة 

و يستوي أن يكون صدور هذا احلكم عقب دعوى الطالق أو صدر بصدد دعوى مستقلة يرفعها  

كّل من يرى بأّن له احلق يف احلضانة ؛ كما يستوي أن يصدر األمر بإسناد احلضانة بصفة ائية      

  .)3(أو مؤقتة

عن بالنقض ال ُيربّر رفض الزوج تسليم الطفل ملن ُقررت له احلضانة، إذ ليس للطعن أثر كما أّن الط

  .  )4(موقف أمام احملكمة العليا

أّما إذا كان صادرًا عن جهة من جهات . كما جيب أن يكون احلكم صادرًا عن القضاء الوطين

غة التنفيذية من القضاء اجلزائري وفقا بالصيمشموال ال جيوز اإلسناد إليه إّال إذا كان  ،القضاء األجنيب

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أو وفقًا لإلتفاقيات  605لإلجراءات املنصوص عليها يف املاّدة 

  .)5(الدولية الثنائية أو اجلماعية

                                                           
 –مقتبس عن أحسن بوسقيعة  – 132607ملف رقم  – 16/06/1996 قرار –غرفة اجلنح و املخالفات   –احملكمة العليا  -1

  .174ص  –املرجع السابق 
 - 1990 –كمة العليا جملة احمل –26/06/1984قرار بتاريخ  – 31720ملف رقم  –غرفة اجلنح و املخالفات  –احملكمة العليا  -2

  .287ص  – 1العدد 
3- Françoise DEKEUWER – DEFOSSEZ – La séparation dans tous ses états – Editions Lamy – France 
– 2010 – p 131. 

ديسمرب  –جامعة بسكرة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –جرمية اإلمتناع عن تسليم طفل إىل حاضنه – حسينة شرونأنظر  -4
 .25ص  – 7العدد  – 2010

  .125ص  –املرجع السابق  -... اجلرائم الواقعة  –أنظر عبد العزيز سعد  -5



208 

 
o 

و حىت يكتمل الركن املادي وجب أن يكون الطفل موجود فعال و حقيقة حتت سلطة املتهم و إالّ 

  .ت اجلرميةإنتف

من  328كما جيب اإلشارة إىل أّن املشرّع اجلزائري مل حيّدد سن الطفل و إّمنا ذكر القاصر يف املاّدة 

و ما دام األمر يتعّلق باحلضانة ، فاملرجع يكون لقانون األسرة لتحديد سن القاصر . قانون العقوبات

سنوات على أن ُمتّدد إىل  10بلوغ الذكر و تنقضي مّدة احلضانة ب. إىل إنقضاء مّدة احلضانةإستنادًا 

سنة طبقا  19بلوغ األنثى سن الزواج أي بو سنة إذا كانت احلاضنة أُّما مل تتزوج ثانية،  16سن 

  .  )1(من قانون األسرة 65للماّدة 

و جيب التذكري أّن هذه اجلرمية هي من اجلرائم املستمرة و ليست من اجلرائم الوقتية ، و ذلك لكوا 

اإللتزام بالتسليم ال ينقضي يف باعتبار أّن و . ها ذلكلبلة لالمتداد فرتة من الزمن كلما أراد فاعقا

حلظة حمددة و إّمنا يظل قائما طيلة الوقت الذي يبقى فيه احملضون حمبوسا عن صاحب احلق يف 

  .)2(تسليمه

ين، و على ذلك فال فيبقى الفعل معاقب عليه و يستمر بغري حاجة إىل تدخل جديد من جانب اجلا

و يف حالة . تكون حماكمة اجلاين إّال على أفعاله السابقة على رفع الدعوى يف حالة اجلرمية املستمرّة

إستمرار احلالة اجلنائية بعد احلكم، فإّا ُتكّون جرمية جديدة يصح معاقبة اجلاين من أجلها مرّة 

  . )3(ق احلكم عليهأخرى، و ال جيوز له التمسك عند احملاكمة الثانية بسب

   

                                                           
قانون األسرة  –؛ الغوثي بن ملحة  385ص  –املرجع السابق  –الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري  –أنظر بلحاج العريب  -1

  .132ص  – 2005 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –على ضوء الفقه و القضاء 
جامعة  –رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة  –مصلحة الطفل احملضون يف القوانني املغاربية لألسرة  –أنظر تشوار محيدو زكية  -2

  .204ص  – 2005–تلمسان  –كلية احلقوق   –أبوبكر بلقايد 
  ؛ 214 – 213ص  –املرجع السابق  –أنظر عادل عبد العليم  -3

Philippe CHAILLOU – op. cit. – p 177  
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  :وي ــن المعنـالرك. ب

بصدور حكم ) األب أو األم أو أي شخص يتواجد معه الطفل(يتحقق القصد اجلنائي بعلم اجلاين 

  .)1(قضائي يسند احلضانة لصاحبه و كذا إنصراف إرادته إىل التعمد يف عدم تسليم الطفل

كما جيب أن يكون املتهم على علم   .فينبغي أن حيصل اإلمتناع بشكل متعمد ، واضح و مقصود

  .)2(احلضانة لصاحبه حبصدور حكم قضائي مين

املمنوحة ملن صدر (يبدي املتهّم تعّمد يف عدم اإلستجابة و عدم إحرتام السلطة األبوية من جهة ف

و من جهة أخرى عدم إحرتام القرارات القضائية فاحلكم القضائي حيمل الصيغة  ،)احلكم لصاحله

و عدم اإلمتثال له يعين إبداء نّية إجرامية واضحة من طرف ) فهو فوق اجلميع(و سيادية  التنفيذية

  .املتهم

خالهلا من لنية اإلجرامية يف حالة توفر قوة قاهرة مل يتمكن ااء فو لقد قضى القضاء الفرنسي بإنت

 . )3(الشخص تسليم الطفل إىل حاضنه، كإصابة الطفل مبرض

��
)55555
.  {¢]{{{{{{{<ð]ˆ{  

  .دج 100000إىل  20000لقد أقّر املشرّع اجلزائري عقوبة احلبس من شهر إىل سنة و بغرامة من 

سابقة الذكر، و يرجع هذا التخفيف إىل  327و هي عقوبة خمّففة باملقارنة مع العقوبة املقّررة يف املاّدة 

و ليس عنصرا تكوينيا يف  فرابطة األبوة هنا جمّرد ظرف خمفف للعقاب) األب أو األم(صفة اجلاين 

  .اجلرمية

                                                           
  .27ص  –املرجع السابق  –أنظر حسينة شرون -1
  .277 ص –اّلد السابع  –املرجع السابق  –؛ رنيه غارو  61ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد عبد احلميد األلفي  -2

3- Crim. 28 novembre 1973, Bull Crim. N° 444 cité dans Michel VERON  – op. cit. – N° 332 – p 244. 
القضاء الفرنسي إمتناع الطفل املتقّدم يف السن الذهاب مع من يطلبه يأخذ حكم القوة القاهرة بعدما أن تبّني أّن األم  كما اعترب

  :أنظر . قد أبدلت كّل جمهودها إلقناع الطفل
Françoise DEKEUWER – DEFOSSEZ – La séparation … - op. cit. – p 133 – 134. 
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الوالدين أو اجلدين حبكم خاص وفقا للماّدة و هذا ما ذهب إليه أيضا املشرّع املصري حيث خّص 

أصبح العقاب احلبس مبا فمن قانون العقوبات املصري حيث خفف من العقوبة السالبة للحرية  292

  . )1( )نون العقوبات املصريمن قا 284املاّدة (سنوات  3ال يزيد على سنة بدال من 

لكن  ،5-227أّما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد أقّر عقوبة احلبس اليت ال تزيد عن سنة طبقا للماّدة 

كاإلبقاء على الطفل و اإلمتناع عن تسليمه ملّدة تزيد عن   ،ترفع العقوبة يف حالة توفر ظروف مشّددة

فهنا ترفع العقوبة إىل سنتني ) 9 – 227املاّدة (ا الطفل حاضن املكان املتواجد فيه هذجهل أيّام مع  5

حكم بإسقاط السلطة األبوية على صدور سنوات حبس يف حالة  3كما ترفع العقوبة إىل . حبس

  .)2( )10 – 227املاّدة (اجلاين 

  .)3(أسقطت السلطة األبوية عن اجلاينإذا سنوات  3رفع عقوبة احلبس إىل كما أقّر املشرّع اجلزائري ب
 

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @�a@ÒbĐn�g@ò¹Šu@éä™by@åß@æìš@@
إىل حتقيق مصلحة احملضون و محاية حق احلاضن  انتشرتك هذه اجلرمية مع سابقتها يف كوما تسعي

  .من جهة و كذلك تدعيم أحكام القضاء من جهة أخرى

: يت تنص على أّن و ال. ج.ع.ق 328كما خصص املشرّع اجلزائري هلما عقوبة واحدة طبقا للماّدة 

دج األب أو األم أو أي  100000إىل  20000يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة و بغرامة من "

و كذلك كّل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من ... شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر 

 لو وقع األماكن اليت وضعه فيها أو أبعده عن تلك األماكن أو محل الغري على خطفه أو إبعاده حىت

  . ؛ إالّ أّا ختتلف عنها من خالل أركان اجلرمية ..."ذلك بغري حتايل أو عنف 

  

                                                           
  .87ص  –املرجع السابق  –؛ عادل عبد العليم  1024ص  –املرجع السابق  –أنظر رمسيس نام  -1

2- Laurent DELPRAT – L’autorité parentale et la loi : droits et devoirs des parents – Edition 
Studyparents – 2006 – p 163 - 164 ; Jean LARGUIER , Philippe CONTE , Stéphanie FOURNIER – 
op. cit. – p 304. 

  .من قانون العقوبات اجلزائري 328/2املاّدة  -3
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و ليس سليب ، فهنا يقوم إجيايب سلوك  يتمثل يفخيتلف الركن املادي هلذه اجلرمية عن سابقتها باعتباره 

تطاف عّدة صور حبيث تكون كّل صورة  اجلاين باختطاف احملضون من حاضنه و يأخذ هذا اإلخ

  : )1(كافية لوحدها لتكوين الركن املادي هلذه اجلرمية، و تتمثل هذه الصور يف

أي يقوم الشخص بتحويل إجتاه القاصر يف : إختطاف احملضون ممن أسندت إليه مهمة احلضانة  -

  .أخذه بعيداً عن أهله

فيها كاملدرسة أو دار احلضانة أو إبعاده عن  إختطافه من األماكن اليت يكون احلاضن قد وضعه -

أي  ،هذه األماكن ، كأن يأخذ الشخص الطفل إىل مكان بعيد أو قريب و خيفيه عن أنظار أهله

  .يأخذه إىل مكان غري منزل أهله

أّما الصورة الثالثة فهي صورة تكليف الغري بإختطاف احملضون أو إبعاده عن املكان املوجود به ،  -

       فالشخص الذي وقع اإلختطاف لفائدته . اين يستعمل شخص آخر لكي ينفذ هذه اجلرميةفهنا اجل

    أّما الشخص الذي وقع محله على اخلطف أو اإلبعاد . و بناًءا على طلبه يعترب هو الفاعل األصلي

سواًء  و ة ألنّه هو الوسيلة اليت سهلت تنفيذ اجلرمي ،و نفّذ ما طلب منه يكون شريكا يف هذه اجلرمية

   .كان ذلك جمانا أو مبقابل

. كما أّن املشرّع مل يشرتط أن يتم فعل اخلطف أو اإلبعاد باستعمال العنف أو التهديد أو التحايل

كالوعد بتقدمي هدية   ،فإن قام اجلاين بابعاد الطفل باستعمال أية وسيلة من وسائل التهديد أو التحايل

املاّدة (ائيًا آخر و يدخل ضمن التعدي على احلريات الفردية خذ هنا هذا الفعل وصفا جنؤ في ،مثال

  . )2(.)ج.ع.ق 293

ذلك أّن الشخص القائم باخلطف يكون معروف لدى . فيتم هنا اخلطف املقصود بدون أية مناورة

  .الطفل، فهو إّما األب أو األم أي الذي مل حيكم له باحلضانة ، فالطفل يقبل مرافقته دون أية صعوبة

                                                           
  .126ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم الواقعة  –أنظر عبد العزيز سعد  -1
  .162ص  –املرجع السابق  –أنظر بن وارث حممد  -2
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تتطلب هذه اجلرمية وجود حكم قضائي حائز للقوة التنفيذية أو مشمول بالنفاذ املعجل، حىت أيضا 

  .)1(يف احلضانة هيتمكن احلاضن من املطالبة حبق

��
)55555
.  Ò†Ö]{{{{ßÃ¹]<à{{{{<ëç  

و هلذا جيب  ،و يتمثل يف النية اإلجرامية للجاين املتجهة إىل خطف الطفل من حاضنه أو إبعاده عنه

يكون اجلاين على علم بوجود حكم قضائي يسند احلضانة إىل صاحبها، و رغم ذلك يتجاوز هذا  أن

  . احلكم و يتعداه

 20000على عقوبة احلبس من شهرين إىل سنة و بغرامة من  328 ةأّما بالنسبة للجزاء فقد نصت املادّ 

حرية أي احلبس الذي يتجاوز التشريع الفرنسي نفس العقوبة السالبة لل رّ قأكما . )2(دج 100000إىل 

  .)3(7-227طبقا للماّدة  سنة
  

@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@ñ‰bíŒÛa@áØy@ˆîÐäm@åÇ@Êbänß⁄a@ò¹Šu@@
و غالبا ما تكون (إّن مصلحة الطفل ال تتحقق إّال بعيشه يف كنف من صدر لصاحله احلكم حبضانته 

؛ ذلك أّن ) ما يكون األب غالبا(مصلحته أيضا أن ال تنقطع عالقته بالطرف اآلخر من و  ،)األم

فهذا ال مينع من إلتقاء الطفل مع  ،فإذا أسندت احلضانة إىل أحدمها. الطفل حيتاج لكال الوالدين معا

الوالد اآلخر ألنه مبجالسته و لو لساعات حمددة يتمكن من عدم قطع صلته به و يوفر له بذلك 

  .العطف و احلنان لتعويض النقص املرتتب عن احنالل الزواج

و من هنا كان حق زيارة الطرف اآلخر أمر مّهم يف حياة الطفل، و هلذا أوجب قانون األسرة على 

  .  )4(القاضي الذي حيكم باسناد احلضانة ألحد الوالدين أن حيكم أيضاً حبق الزيارة للوالد اآلخر
                                                           

  .273 – 272ص  –اّلد السابع  –املرجع السابق  –أنظر رنيه غارو  -1
نالحظ أّن العقوبة اليت أقّرها املشرّع هي نوعا ما خمففة و هذا نظرا لصفة مرتكبها ، و املتمثلة يف األب أو األم أو شخص  -2

و هذا لتفرقة هذه اجلرمية عن جرمية اخلطف الذي يرتكب من الغري و الذي غالبا ما يهدف إىل اإلضرار . قريب من الطفل
  .بالطفل

3-  Philippe CHAILLOU–op. cit.–p 178 ; Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN–op. cit.–p 384-385.  
على القاضي عندما حيكم باسناد احلضانة إىل مستحقها أن حيكم حبق الزيارة : "من قانون األسرة تنص على أن  64املاّدة  -4

  ".للزوج اآلخر
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عليها وفقا و بالتايل فإن صاحب احلضانة إذا اعرتض على هذا احلق يكون قد ارتكب جرمية معاقب 

جندها قد نّصت على احلضانة فقط، إّال أّن بالرجوع إىل هذه املاّدة و لكن . ج.ع.ق 328للماّدة 

الفقه يرى عبارة احلضانة تأخذ مدلوال واسعا يشمل حق الزيارة، فال فرق من حيث مضمون احلكم 

ل و معاقبة كّل من خيّل بني احلضانة و حق الزيارة، فاهلدف يف كلتا احلالتني هو ضمان الرعاية للطف

ا أو يعتدي عليها، كما أّن اإلمتناع يف احلالتني يؤدي إىل عدم تنفيذ احلكم القضائي الذي هو 

عدم : "ساوت بني احلقني حيث قضت بأّن فو هذا ما أكدته احملكمة العليا . منوط حبماية قانونية

  .  )1("ائيةمتكني األم من زيارة إبنها يؤدي إىل ترتيب املسؤولية اجلز 

كما يستدّل على مشول احلضانة حق الزيارة، مبا جاء يف اإلتفاقية املوقعة بني اجلزائر و فرنسا بتاريخ 

حيث جاء يف . )2(، املتعّلقة بأطفال الزواج املختلط الواقع بني اجلزائريني و الفرنسيني1988جوان  21

دره اجلهات القضائية التابعة للطرفني كّل حكم قضائي تص: "من هذه اإلتفاقية بأّن  6/2املاّدة 

املتعاقدين و ينّص على حضانة الطفل، مينح يف الوقت نفسه الوالد اآلخر حق الزيارة مبا يف ذلك بني 

يتعّرض الوالد احلاضن للمتابعات اجلزائية : "من نفس اإلتفاقية  7، و أضافت املاّدة "حدود البلدين

و تعاقب عليها التشريعات اجلزائية يف كلتا الدولتني عندما  اخلاصة بعدم تسليم األطفال اليت تنصّ 

  ...".يرفض ممارسة حق الزيارة 

و يفهم من هاتني املادتني أنّه يف حالة إمتناع الطرف احلاضن من متكني الطرف اآلخر من حق 

 .  الزيارة، فإنّه يكون مرتكبا جلرمية اإلمتناع عن تسليم الطفل

بة احلضانة إجتاه منطقي و قانوين ، ذلك أن عدم التمكني من حق الزيارة و جعل حق الزيارة يف مرت

فاحلكم الذي يقضي باحلضانة يشتمل وجوبا على حّق . فيه إنتهاك لنفس احلكم الذي قّرر احلضانة

                                                           
أنظر  . 181ص  – 2العدد  - 1995 –الة القضائية  – 14/02/1989 بتاريخ 54930ملف رقم  - . ج.غ –احملكمة العليا  -1

ص  – 2العدد  - 2001 –اّلة القضائية  – 27/03/2001بتاريخ  239135ملف رقم  -. ج.غ –كذلك قرار احملكمة العليا 
377 – 378.  

مة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية يتضمن املصادقة على اإلتفاقية بني حكو  26/07/1988املؤرخ يف  144 – 88أنظر مرسوم رقم  -2
الشعبية و حكومة اجلمهورية الفرنسية املتعّلقة بأطفال األزواج املختلطني اجلزائريني و الفرنسيني يف حالة اإلنفصال، املوقعة يف 

  . 1097ص  – 30العدد  – 27/07/1988املؤرخة يف . ر.ج – 21/06/1988اجلزائر يوم 
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الزيارة، إضافة إىل إنتهاك احلكم، فهناك إعتداء على مصلحة الطفل احملضون الذي حيرم من أحد 

العدل أن يتمتع أحد الوالدين حبضن إبنه طيلة أيام السنة فيما ُحيرم اآلخر من إبنه  فليس من. والديه

و رغم هذه املربرات املقنعة على تساوي حقي احلضانة و الزيارة، فإّن . )1(حىت يف األيام القليلة

نّص  التجرمي حيتاج دائما إىل وضوح و تفصيل يزيل كّل غموض، فعلى املشرّع اجلزائري أن يضيف إىل

  .  حق الزيارة بصفة صرحية لكي يرفع كّل إلتباس 328املاّدة 

  :و تقوم هذه اجلرمية على العناصر التالية 

   ّد من صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ املعجل يقضي باسناد احلضانة إىل أحد الزوجني بال  .1

  .ة ممارسة حق الزيارةو مينح حق الزيارة إىل الزوج اآلخر ، و حيدد فيه زمان و مكان و كيفي

و أن يكون اإلمتناع عن تسليم الطفل إىل من له حق الزيارة ثابت مبوجب حمضر حيرره القائم  .2

   .)2(بالتنفيذ أو ثابت بواسطة شهادات الشهود، أو باعرتاف املمتنع نفسه

لوالد اآلخر كما فرض القانون الفرنسي على الوالد احلاضن يئة الظروف املالئمة إلمكانية تأدية ا

و يف املقابل أوجب على هذا األخري إحرتام مواعيد و آجال . حلقه يف الزيارة على أحسن وجه

املشرّع الفرنسي جترمي آخر، و املتمثل يف عدم تبليغ احلاضن ملن يف نفس السياق، أضاف و . )3(الزيارة

أن  ،لذي غّري حمّل إقامتهعلى حاضن الطفل افأوجب  .له حق يف رؤية الطفل على تغيري حمل اإلقامة

يف أجل شهر، ألنّه بعدم اإلبالغ يكون قد حرم الشخص من الزيارة يبلغ الشخص الذي له حق 

أورو طبقا  7500و بغرامة تقّدر بـ  ستة أشهرملّدة حّقه يف رؤية الطفل، و هلذا يعاقب احلاضن باحلبس 

  . )4(6 - 227للماّدة 
  

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<<íÏ×Ãj¹]<Üñ]†¢]íèçeù]<íŞ×ŠÖ]<l^fq]çe< <

                                                           
   .26ص  –جع السابق املر  –أنظر حسينة شرون  -1
  .129ص  –املرجع السابق  –أنظر سعد عبد العزيز  -2

3-  Gaëlle RUFFIEUX – op. cit. – N° 361 – p 357. 
4-  Laurent DELPRAT – op. cit. – p 165 ; Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ – La séparation … - 
op. cit. – p 134. 
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إّن املبدأ العام هو أن يتوىل األب أو األم رعاية أوالده و القيام بشؤوم، كما أنّه يعترب املسؤول 

و ال جيوز التدخل يف شأن األب . باإلنفاق عليهم، و هو املسؤول عن تربيتهم و تأديبهم و توجيههم

ب و التفريط، و صار األب ذا أخالق منحرفة خيشى مع أوالده إّال إذا بلغ األمر حّدًا من إمهال األ

منه نشوء األوالد على تلك األخالق الفاسدة، أو كانت له تصرفات جنونية من ضرب مربح خيشى 

  .و من أجل ردع هذه احلاالت ، تدخّل املشرّع بتقرير عقوبة ملرتكبيها. من أثاره السيئة

من قانون العقوبات  331و  330ب عليها يف املادتني تأخذ جرائم اإلمهال العائلي املنصوص و املعاقو 

  .ترك مقّر األسرة ، اإلمهال املعنوي لألوالد و عدم تسديد النفقة: الصور التالية 
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @m����Ôß@ÚŠ�����þa@Š������@ñŠ@@
زم لبناء من واجبات الوالدين تكوين أسرة متماسكة تسودها املّودة و الرمحة، و أن يبذال اجلهد الال

     . أسرة مستقرة حىت يوفروا ألطفاهلم الظروف احلسنة للعيش و النمو و أن يتولوا رعايتهم و تربيتهم

و من هنا أقّر املشرّع اجلزائري جترمي هذا الفعل  .و هذا ال يتحقق إذا قام أحد الزوجني جر مقام بيته

ك مقّر أسرته ملّدة جتاوز شهرين و يتخلى أحد الوالدين الذي يرت : "على أّن  330حيث تنّص املاّدة 

عن كافة أو بعض إلتزاماته األدبية و املادية املرتتبة عن السلطة األبوية أو الوصاية القانونية بغري سبب 

جدي و ال تنقطع مّدة الشهرين إّال بالعودة إىل مقّر األسرة على وضع ينبين على الرغبة يف استئناف 

إىل  25000تقدر بـ ئية يُعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة و بغرامة مالية احلياة الزوجية بصفة ا

  .من خالل هذا النص ، نستخرج أركان هذه اجلرمية "دج 100000

  †Ò†Ö]{{{jË¹]<à{{<<š  ..و6

األب أو األم أو الوصي و الذي يكون : يتمثل يف رابطة األبوة أو األمومة أي وجود أحد األبوين و 

 ب ـــــــوجود طفل واحد أو عّدة أطفال، كما جي يفتـرض" أحد األبوين"فمصطلح . رةمسؤول على األس
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  . )1(اإلشارة أّن املشرّع أقّر محاية الطفل من هذه اجلرمية و هو جمّرد جنني يف بطن أّمه

��
)55555
.  Ò†Ö]{{{{¹]<à{{{{{{{ë�^   

  :و يأخد الصور التالية 

اًء بالذهاب بعيدًا عن هذا املقّر املعتاد أو قريبًا منه أي يبتعد اإلمهال أو الرتك ملقّر األسرة سو  •

  .مالتعّرف على حالته مجسديا عن مقّر األسرة ، فاملهم هو عدم إلتقائه بأوالده و عد

أن ينصب هذا التخلي على اإللتزامات املادية أو األدبية، و تتمثل اإللتزامات املادية أساسا يف  •

  .اجات املعيشية من غداء و كسوة و سكن و عالجالنفقة ، أي تأمني احل

     أّما اإللتزامات األدبية فتتمثل يف رعاية الطفل و تعليمه و القيام برتبيته، و محايته و حفظه صحًة 

و خلقًا ، فهي كّل اإللتزامات اليت أوجبتها األخالق اإلسالمية و األعراف و التقاليد اإلجتماعية 

  .)2(منها ااجلرمية يكفي التخلي عن كّل هذه اإللتزامات أو جزءً  و لقيام هذه. املتداولة

أن يدوم الرتك ملّدة أكثر من شهرين فال بّد أن يتجاوز ترك مقّر األسرة مّدة الشهرين إبتداًء من  •

جيب على القاضي أن يذكر يف حكمه املّدة اليت و . تاريخ الرتك و التخلي عن اإللتزامات العائلية 

  . )3(رك األسرة و إالّ يكون هذا احلكم معّرض للنقضاستغرقها ت

و العودة إىل مقّر األسرة تقطع هذه املهلة ، بشرط أن تكون هذه العودة تعبرياً عن الرغبة احلقيقية يف 

أو عدم قطع و قطع   استئناف احلياة العائلية و يبقى لقاضي املوضوع أن يقّدر صدق هذا الرجوع

  .املّدة

يام جرمية ترك األسرة أن يقدم الزوج املتضرر شكوى لوكيل اجلمهورية مبيناً فيها تاريخ كما ُيشرتط لق  •

  .مغادرة الزوج ملقّر األسرة و كذا ختليه عن كامل أو جزء إلتزاماته العائلية دون مربر شرعي
                                                           

اجلزائري جترم فعل إمهال الزوجة احلامل، فاملشرّع قد أفرد محاية خاصة للجنني و ليس لألم،    من قانون عقوبات  330/2املاّدة  -1
، و هذا من أجل جتنب إنعكاسات النفسية هلذه اجلرمية )سواء كانت حامل أو غري حامل(و إالّ كان يستعمل صيغة إمهال الزوجة 

  . على املرأة و ما قد يرتتب عن ذلك من أذى للجنني
  .148ص  –املرجع السابق  –؛ أحسن بوسقيعة  14ص  –املرجع السابق  –... اجلرائم الواقعة  –ظر عبد العزيز سعد أن -2
ص  – 1العدد  - 1992 –الة القضائية  – 31/03/1989بتاريخ  48087ملف رقم  –. ج.غ -أنظر قرار الس القضائي  -3

197.  
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، )1(فاملالحظ أنّه ال ُيشرتط إستصدار أي حكم قضائي، فصدور احلكم ليس شرطاً لقيام هذه اجلرمية

و إّمنا يكفي إلختاذ إجراءات املتابعة تقدمي شكوى ، و ما دامت املتابعة معّلقة على شكوى ، فإن 

  .  )2(سحب هذه الشكوى يضع حداً للمتابعة

)5N
55555
.  Ò†Ö]{{{{ßÃ¹]<à{{{{ëç   

اين من تتطلب هذه اجلرمية قصدا جنائيًا يُفهم من خالل العبارة اليت استعملها املشرّع يف الشطر الث

  ".الرغبة يف استئناف احلياة الزوجية بصفة ائية"، و املتمثلة يف 330/1املاّدة 

       هلذا البّد من توفر نية مغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصّلة باألسرة و عدم الرجوع إليهم، 

الفعل و بالنتائج مع علم اجلاين خبطورة هذا . و التمّلص من الواجبات الناجتة عن السلطة األبوية

  . الوخيمة اليت قد ترتتب عن هذا الرتك سواًء متّس بصحة األطفال، أو تربيتهم أو أخالقهم

، و السبب اجلدي )3(و من هنا ينتفي القصد اجلنائي إذا ترك أحد الزوجني أسرته نظرًا لسبب جدي

و قد يكون . ول إىل السجنكاإللتحاق باخلدمة الوطنية أو الدخ  ،قد يكون إّما سببا خيرج عن إرادته

ب لسفر للبحث عن العمل أو لتحصيل اذهالكفيه  اخليار ليس له بسبب تتدخل فيه إرادته ، لكن 

ضرار بأسرته و التخلي عن ال يقصد من خالله اإلالعلم ، ففي هذه احلالة يكون السبب جدي و 

  .إلتزاماته

يف  ضّر األسرة ، ألّن سوء النية مفرت إثبات قيام السبب اجلدي على الزوج التارك ملق ءو يقع عب

  .    هذه اجلرمية

 25000تارك األسرة باحلبس من شهرين إىل سنة و بغرامة من  330أّما بالنسبة للجزاء فتعاقب املاّدة 

الزوج على فضل أن حتكم احملكمة األإّال أّن األستاذ سعد عبد العزيز يرى أنّه من . دج 100000إىل 

إذا تبّني هلا من دراسة  ،مالية أو أن حتكم عليه بعقوبة بدنية مع وقف التنفيذ املشتكى منه بعقوبة
                                                           

  .171 ص –املرجع السابق  –أنظر بن وارث حممد  -1
  .الفقرة الثالثة من قانون اإلجراءات اجلزائية  – 6املادة  -2
  ......يعاقب بـ . : "ج.ع.من ق 330/1تنّص املاّدة  -3

  ..."و ذلك بغري سبب جدي ... أحد الوالدين الذي يرتك مقّر أسرته ) 1  
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  ظروف احلال أّن هذا العقاب من شأنه أن يساهم يف إعادة بناء األسرة على أساس احملبة و التعاون 

  . )1(و الوفاق

       لنهائي لألسرة و إنين أوافق هذا الرأي حىت ال تكون العقوبة السالبة للحرية سبب يف اإلحنالل ا

  .و ضياع األطفال
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @…üëþa@òÜßbÈß@ñõb�g@@
، لكن يف هذه اجلرمية أراد املشرّع )2(تعترب هذه اجلرمية جرمية جامعة و شاملة للجرائم اليت سبق دراستها

عال تقع فكثري من هذه األف. اجلزائري إفراد العقوبة و قصرها على الوالدين دون األشخاص اآلخرين

     حتت طائلة أوصاف أخرى يف قانون العقوبات ، فإن حتقق ذلك نكون يف وضع التعدد الصوري 

  .)3(من قانون العقوبات اجلزائري 32و يطبق الوصف األشد وفقا للماّدة 

إّن للطفل احلق يف املعاملة اإلنسانية و النفسية و العاطفية اليت حترتم حقوقه و حريته األساسية دون 

    ق الدولية على حاجة الطفل إىل حسن املعاملة و احملبة يو قد حرصت اإلتفاقيات و املواث. ّي متييزأ

       سنوات األوىل من عمره، و كذلك حظر ما يقع عليه من إساءة يف الو التفهم ملتطلباته خاصة 

  .)4(و إمهال و عنف

ملا هلا من من سوء املعاملة لطفل لصة كما حرصت التشريعات املقارنة على إقرار محاية جنائية خا

 17 – 227فلقد نّص التشريع الفرنسي مثال يف املاّدة . تأثري كبري على سلوكه يف صغره و كذا عند كربه

من قانون العقوبات على هذه اجلرمية و عّرب عليها باإلمهال املادي و املعنوي الذي يرتكبه أحد 

  . )5(أو أمنه أو تربيته للخطراألبوين و يعّرض صحة الطفل أو أخالقه 

  يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنة: "من قانون العقوبات اجلزائري على أّن  330/3نصت املاّدة كما 

                                                           
  .16و  15ص  –املرجع السابق  –أنظر سعد عبد العزيز  -1
  .، جرائم تعريض حياة الطفل و صحته و أخالقه للخطرجرائم اإليذاء العمد -2
  .154ص  –املرجع السابق  –أنظر أحسن بوسقيعة  -3
  .1989من اتفاقيات حقوق الطفل لسنة  19/1و املاّدة  1959املبدأ السادس من إعالن حقوق الطفل لعام  -4

5-  Thierry GARE – op. cit. – p 362 ; Laurent DELPRAT – op. cit. – p 178. 
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أحد الوالدين الذي يعّرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منهم أو يعّرض أمنهم أو خلقهم خبطر ) 3

لإلعتياد على السكر أو سوء السلوك ، أو بأن  جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثال سيئا هلم

يهمل رعايتهم أو ال يقوم باإلشراف الضروري عليهم، و ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته 

  ."األبوية عليهم أو مل يقض بإسقاطها

 يتضح من هذه املاّدة أّن املشرّع اجلزائري مل يعرف سوء املعاملة، و إّمنا اكتفى بالرتكيز على اخلطر

اجلسيم الذي يصيب الطفل من جراءها، يف صحته أو أمنه أو أخالقه ؛ من هنا نستبعد الضرب 

و لعّل عدم وضع تعريف . اخلفيف الذي يستعمل من أجل التأديب و ال يرتب أي أثر للطفل

  .    )1(للمعاملة السيئة يرجع لتطور مفهومها حسب تغري ظروف و ثقافات اتمع

فرنسي املعاملة السيئة بأّا تلك املعاملة اليت تضم العنف اجلسدي، اإليذاء يف حني عّرف الفقه ال

النفسي، اإلعتداء اجلنسي و اإلمهال املوّجه للطفل و الذي يرتب أضرار جسمية على منّوه البدين       

  . )2(و النفسي

لية أو اإلعتداء كما يُعرف الطفل الـُمساء إليه ذلك الطفل الذي يتعّرض للجروح اجلسمية أو العق

اجلنسي أو اإلمهال من قبل الشخص املسؤول عن رعايته، حبيث تؤدي إىل اإلضرار بالطفل           

  .)3(أو التهديد بصحته و سعادته

  Ò…_{{{{{µ†¢]<á^{{{<í  . .و6

 : لقيام هذه اجلرمية وجب توفر األركان التالية 

   : صفة األب أو األم. أ

  .)1(رمية إالّ من طرف األب أو أم الطفل أو كافلهفال ميكن أن تقع هذه اجل

                                                           
حداثة اإلهتمام ذه املشكلة، تنوّع املداخل اليت : من بني األسباب اليت حتول أيضا دون وضع معىن حمدد إلساءة األطفال  -1

  .، إختالف مناهج و طرق البحث العلمي)املدخل الطيب، القانوين، النفسي و اإلجتماعي(تم ذه املشكلة 
2-  Michèle CREOFF – Guide de la protection de l’enfance maltraitée – Dunod-Paris – 2003-p 21- 22. 

  .95ص  - املرجع السابق –أنظر حممد حسن غامن  -3
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   :ن المادي ــــــــــالرك .ب

  .يتحقق إما بإتيان أفعال إجيابية أو أفعال سلبية

  .و تتمثل يف أعمال ذات طابع مادي و أخرى ذات طابع معنوي:  األفعال اإليجابية. 1

يده، أي ممارسة أي عقاب بدين عليه     بالنسبة لألفعال املادية تتحقق بضرب الطفل أو تعذيبه أو ق

شهر، فهذا  15و الذي يشكل ضربا زائدا عن احلّد، أيضا رج أو إرجتاج الرضيع الذي يقل سّنه عن 

  .باإلضافة إىل كّل أنواع اإلعتداءات اجلنسية. اإلهتزاز قد يرتب له عاهات مستدمية كالشلل

ل أساسا فيما يسمى باإليذاء النفسي، و الذي يعّرف أّما بالنسبة لألفعال ذات الطابع املعنوي، فتتمث

باملضايقة اللفظية املستمرة و املعتادة من قبل والدي الطفل أو احمليطني به ، و ذلك عن طريق التقليل 

  .  )2(من قدره أو نقده أو ديده أو السخرية منه

احلاملة ملعاين حمطة فالعنف اللفظي ضد الطفل يتمثل يف تلك األلفاظ أو الكلمات اجلارحة و 

بالكرامة، أو حتقريه أو اامه بالتخّلف و الفشل، و كذا إطالق عليه إسم غري مرغوب فيه و مناداته 

  .به تأكيدا الحتقاره

عن املوت ) العريب(كما يشمل اإليذاء النفسي ترهيب الطفل و ختويفه، فاحلكايات اليت تروى للطفل 

و ال يقتصر اإليذاء النفسي للطفل على . الغول و السحرأو اجلن أو بعض القصص اخلرافية عن 

فيوجد لدى الطفل العديد من املشاعر السلبية . توجيهه مباشرة له ، بل قد ميتد ليشمل احمليطني به

اليت تبقى آثارها لفرتة طويلة يف نفسيته و شخصيته، و أبرز مثال هو تعرض الطفل ملشاهد العنف 

فبالرغم من عدم تعّرض الطفل للضرب املباشر إّال أّن منظر . أطفاله العائلي كضرب األب لألم أما

  .)3(األّم و هي تضرب خيلق يف نفسيته إّما اخلوف و إّما القسوة و الشّدة جتاه اآلخرين

                                                                                                                                                                                     
  .ف.ع.ق 17-227و هذا ما ذهب إليه أيضا املشرّع الفرنسي من خالل املاّدة  -1
  .66ص  –املرجع السابق  –أنظر منرية آل سعود  -2
 .24 – 23ص  –رجع السابق امل –أنظر عبد الرمحن عسريي  -3

Nicole GUEDENEY – Violences conjugales et attachements des jeunes enfants – perspectives psy – 
Editions EDK – 3/2013 – Vol 52 – p 222 – 230 ; Michel GRAPPE – L’enfant traumatisé par sa famille – 
perspectives psy – Editions EDK – 3/2013 – Vol 52 – p 245 – 251. 
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    كون أحد الوالدين مثًال سيئا للطفل كاإلدمان على السكر كما يدخل ضمن الطابع املعنوي حالة  

  .ل اخللقي كالفجور و سوء السلوكأو املخدرات و اإلحنال

جات ايُقصد به عدم إشباع الوالدين حلو تتمثل أساسا يف اإلمهال، و الذي : األفعال السلبية . 2

        الطفل األساسية، و إشرافهما غري الوايف و غري املالئم له، ممّا يؤدي إىل إصابة الطفل بالضرر 

  .   )1(باليةأو األذى نتيجة تصرفات الوالدين غري امل

  :  )2(و يتخذ اإلمهال عّدة صور

أي عدم إشباع حاجات الطفل العاطفية املتمثلة يف احلب و العطف           :اإلهمال العاطفي . 3

و احلنان، و عدم مبادلته احلديث حول مشاكله أو أموره الشخصية، فال تتاح له الفرصة يف التعبري 

  . شؤون األسرةعن آرائه، و عدم الرغبة يف إشراكه يف

و يشمل التقصري يف توفري العناية األساسية للطفل، كعدم إطعامه أو سوء  :اإلهمال الصحي . 4

تغديته، أو عدم توفري له املالبس املناسبة للظروف اجلوية احمليطة بالطفل، و عدم اإلهتمام بنظافته،    

.      يف إجراء العمليات اجلراحية الالزمةو كذا عدم معاجلته أو املعاجلة اخلاطئة أثناء املرض كالتقصري

  .و يتحقق أيضا هذا اإلمهال بتـرك الطفل الرضيع لوحده يف املنزل أو تركه يبكي لفرتات طويلة

يتحّدد بتقصري ويل الطفل يف توفري الفرص التعليمية املستمرة و املنتظمة : اإلهمال التربوي . 5

  .ملدرسة أو غيابه عنها بشكل متكرر و بدون مربرللطفل، أو اإلمهال يف تسجيل الطفل يف ا

يطرد من املنزل و يدفع به إىل الشارع ضف إىل ذلك أّن الطفل املهمل يكون مهّدد يف أمنه ،كالذي 

  .دون أية مراقبة أو توجيه فسوف يتعرض حتما ألخطار و أضرار

ابية أو سلبية إىل نتائج اشرتط املشرع أن تؤدي هذه األعمال سواء كانت مادية أو معنوية ، إجيو 

، و تقدير اخلطر )3(جسيمة و متمثلة يف اخلطر الذي يصيب الطفل يف صحته أو أمنه أو خلقه

                                                           
  .5ص  –املرجع السابق  –أنظر خالد بن حممد بن عبد اهللا املفلح  -1
  .و ما بعدها 12ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن عسريي  -2

3-  Françoise DEKEUWER – DEFOSSEZ – La séparation … - op. cit. – p 170. 
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اجلسيم يرجع لقاضي املوضوع الذي تكون له السلطة التقديرية اليت متكنه من التمييز بني جسامة 

  .الضرر و عدم جسامته

أي اخلطر فتنتفي اجلرمية و ال يسأل الوالدين على فعلهم  و مبفهوم املخافلة إذا مل تتحقق هذه النتيجة

و من هنا يتبني لنا أن طبيعة األفعال تكون متكررة، ألنّه لو وقع الفعل املسيء ملرّة واحدة فإنّه ال 

يؤدي إىل تعريض صحة الطفل أو أمنه أو خلقه للخطر ، فمثل هذه النتائج تقتضي بالضرورة تكرار 

 .)1(السلوكات املؤمثة

و هناك من القوانني اليت نصت بصفة صرحية على وجوب توافر التكرار كالقانون التونسي الذي ذكر 

، ..."كّل من اعتاد سوء معاملة قاصر من اإلناث أو الذكور املوضوعني حتت واليته: " 224يف املاّدة 

  .)2(فجاء النص صريح على وجوب توافر اإلعتياد

جلرمية ال تقتضي صدور شكوى من الطرف املضرور إلتباع إجراءات كما جتدر اإلشارة إىل أّن هذه ا

املتابعة ضد احد الوالدين ، ذلك أن الطرف املضرور يف هذه اجلرمية هو طفل قاصر ال ميكنه الدفاع 

صدور حكم بإسقاط السلطة األبوية عن اجلاين و ال أي حكم إضافة إىل عدم إشرتاط . عن مصاحله

  . قضائي مسبق

   :المعنوي الركن . ج

فوجب أن  ،ألوالد جرمية عمدية ، و بالتايل يشرتط لقيامها توفر القصد اجلنائي تعترب جرمية إساءة ا

  وء ـــــــــيكون اجلاين واعيا خبطورة تقصريه يف آداء واجباته العائلية و أّن تصرّفاته املشينة ضد أطفاله، و س

  .)3(معاملته هلم و إمهاهلم يعرضهم للخطر اجلسيم

��
)55555
.  ¢]{{{{{{{{{<ð]ˆ  

                                                           
  .155ص  –سابق املرجع ال –أنظر أحسن بوسقيعة  -1
  .138ص  –املرجع السابق  –أنظر رضا املزغين  -2
  .318ص  –املرجع السابق  –أنظر آالء عدنان الوقفي  -3
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كما . دج 100000إىل  20000بالنسبة للجزاء فتطبق عقوبة احلبس من شهرين إىل سنة و بغرامة من 

جيوز احلكم على املتهم بعقوبة تكميلية و املتمثلة يف احلرمان من احلقوق الوطنية ، و كذا سقوط 

  .السلطة األبوية

، فقد وضع املشرّع اجلزائري )1(لوالدين ليس هو احلّل األمثل للطفلو نظرا أّن تطبيق اجلزاء على أحد ا

باإلضافة إىل ذلك إجراءات و تدابري احلماية لصاحل هؤالء األطفال من خالل القانون املتعلق حبماية 

  .)2(الطفولة و املراهقة و األطفال املعرضني للخطر املعنوي
  

@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@¹Šu���Ç@ò�Ï…@â†��ÔÐäÛa@É���ò@@
لقد أوجبت الشريعة اإلسالمية نفقة الصغري على أبيه، و جعلت النفقة رغم وجوا على اآلباء قريبة 

  . )3(أجر النفقة يف سبيل اهللاعلى إىل اهللا، بل سبق فضلها يف األجر 

و قال . )4(أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله: قال صلى اهللا عليه و سلم  فعن الرسول

��!د��/�Mא#!�-��و��    : تعاىل  اهللا�I��)���H�!:��55B55�55�3=��و������B�3ز�,ْ
�X�e���xو�
 )5(   .  

   

                                                           
فمن جهة مل يصل القضاء إىل حد تطبيق هذه اجلنحة، فهم غري مهيئون لذلك، كما أّن العادات و التقاليد، و الشروط  -1

ثري هذه اجلرمية إشكال هام و صعوبة يف إثبات األفعال اليت تشكل إمهاال معنويا احلياتية ال تسمح بذلك؛ و من جهة أخرى ت
جامعة  –أطروحة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لألسرة يف القانون الوضعي  –أنظر بن عودة حسكر مراد . لألوالد

    .196ص  – 2013 –تلمسان 
  .ملتعلق حبماية الطفولة و املراهقةا 10/02/1972املؤرخ يف  3- 72األمر رقم  -2
  .66ص  –املرجع السابق  –أنظر نسرين خالد  -3
  .994رقم  –باب فضل النفقة على العيال  –كتاب الزكاة   –أنظر صحيح مسلم  -4
  .233بعض اآلية الكرمية  –سورة البقرة  -5
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   و إزاء حرص اإلسالم على ضرورة اإلنفاق على الصغار ، أولت التشريعات الوضعية نفس اإلهتمام 

   .)1(و اعتربت اإلمتناع عن دفع النفقة جرمية

نسان على عياله، و شرعا هي كفاية من ميونه من الطعام و الكسوة         و النفقة لغة ما ينفق اإل

  .)2(و املسكن

و ما يعترب من  ،السكن أو أجرته ،العالج ،الغداء ، الكسوة -وفقا لقانون األسرة  -تشمل النفقة و 

  .)3(الضروريات يف العرف و العاّدة

ث إعتربت القرار املطعون فيه الصادر عن الس و هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرار هلا، حي

معّرض للطعن، ذلك أّن قضاة الس برؤوا املتهم من جرمية  20/07/1994القضائي ملستغامن بتاريخ 

عدم تسديد النفقة كونه مل يدفع بدل اإلجيار و الذي ال يدخل ضمن النفقة الغدائية املنصوص عليها 

فهذا التسبيب خاطئ و خمالف هلذه املاّدة و كذا للماّدة . ات اجلزائريمن قانون العقوب 331يف املاّدة 

فقضاة الس بإستبعادهم لبدل اإلجيار كنفقة، فإم مل يراعوا تطبيق القانون . من قانون األسرة 78

  . )4(مما يعرض قرارهم للنقض

مالت النفقة واضحة وفقا فيالحظ أّن قضاة احملكمة العليا قد أصابوا بنقدهم هلذا القرار، ألّن مشت

 331لقانون األسرة، إّال أنّه وجب على املشرّع اجلزائري أن يأيت بنص صريح إلزالة الغموض يف املاّدة 

بتعديد مشتمالت النفقة كما فعل " النفقة املقّررة إلعالة أسرته"من قانون العقوبات و يستبدل عبارة 

  . يف أحكام قانون األسرة

  

                                                           
  .الفرنسي. ع.ق 3 – 227املاّدة  –املصري . ع.ق – 293املاّدة  -1
  .435ص  –املرجع السابق  –؛ أبو بكر جابر اجلزائري  189ص  –املرجع السابق  –رمضان علي السيد الشرنباصي  أنظر -2
  .من قانون األسرة اجلزائري 75املاّدة  -3
 – 2007 –جملة احملكمة العليا  – 26/04/2006بتاريخ  380958ملف رقم  –غرفة اجلنح و املخالفات  –احملكمة العليا  -4

  .585ص  – 2دد العــــ
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  بعدم إدراج املنح العائلية ضمن مشموالت النفقة، و بالتــــــــــــــــايل  )1(العليا يف قرار هلاكما أقّرت احملكمة 

فحكمها بإبطال القرار املطعون فيه الذي قضى . عدم تسديدها ال يشكل جرمية عدم دفع النفقة

  .     دج من أجل هذه اجلرمية صائب 5000على املتهم بشهرين حبس نافذ و 

و تستمر على الطفل إىل غاية . اجبة على األب سواء كانت الرابطة الزوجية قائمة أو الو النفقة و 

  .)2(بلوغه سن الرشد إذا كان ذكراً و إىل الدخول إذا كانت أنثى

إخالال باإللتزامات العائلية ، فقد اعترب املشرع اجلزائري هذا  يشكلكان اإلمتناع عن دفع النفقة ملـا  و 

... يعاقب : "من قانون العقوبات كما يلي  331صوص و معاقب عليها يف املاّدة اإلمتناع جرمية من

كّل من امتنع عمدا و ملّدة جتاوز شهرين عن تقدمي املبالغ املقّررة إلعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة 

  ...".النفقة املقررة عليه إىل زوجه أو أصوله أو فروعه 

اجلزائري مل يقّر محاية جنائية خاصة للطفل و إّمنا عاقب كّل  فمن خالل هذا النص نالحظ أّن املشرع

و هذا ما  .من امتنع عن دفع النفقة سواء للزوجة أو اآلباء أو األبناء و رّتب عليهم نفس العقوبة

من قانون العقوبات، فذكر أنّه جتب النفقة على  293ذهب إليه أيضا املشرّع املصري من خالل املاّدة 

  .)3(قارب أو األصهارالزوجة أو األ

. فاحلماية اجلنائية يف القانونني اجلزائري و املصري، ال متتد إىل األسرة املتبنية و إىل األسرة الطبيعية

من قانون العقوبات الفرنسي على اعتبار أّن احلماية تشمل  3 – 227عكس ما نصت عليه املاّدة 

  .)4(لتبينالطفل القاصر، سواء كان طفال شرعيا أم طبيعيا أم با

>Ò…_{{{{{{µ†¢]<á^{{{{<í  ..و6 <

  :لقيام هذه اجلرمية ، ال بّد من توفر األركان التالية 

                                                           
العدد  - 2006 –جملة احملكمة العليا  – 01/06/2005بتاريخ  302917ملف رقم  –غرفة اجلنح و املخالفات  –احملكمة العليا  -1
  .589ص  – 1
  . من قانون األسرة اجلزائري 75 أنظر املاّدة -2
  .292ص  –املرجع السابق  –أنظر آالء عدنان الوقفي  -3

4-  Patrice GATTEGNO – op. cit. – p 175. 
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   :ادي ـــن المـــالرك. أ

  :يقوم الركن املادي على عنصرين مها 

ال بّد من صدور حكم قضائي يأمر املدين بأداء النفقة  :عنصر وجود حكم قضائي نهائي .1

و يستبعد . )1(كان هذا احلكم ائيا أو غري ائي مشمول بالنفاذ املعجل  الغذائية للمستفيد سواءً 

  . )2(اإلتفاق احملّرر لدى املوثق

كما جيب تبليغ احلكم القضائي الذي يأمر بأداء النفقة للمستفيد، أي جيب أن يصل احلكم إىل علم 

  .  )3(املدين عن طريق التبليغ، و هذا ما ذهب إليه القضاء اجلزائري

أي إمتناع احملكوم عليه عن تنفيذ احلكم القضائي، و هذا اإلمتناع يؤدي  :عدم دفع النفقة كاملًة  .2

. من جهة إىل عرقلة تنفيذ األحكام القضائية و إىل خدش حقوق الطفل يف النفقة من جهة أخرى

  .جلرمية قائمةكما جيب على احملكوم عليه أن يدفع مبلغ النفقة كامًال و ليس جزء منه و إالّ تعّد ا

إذا مل يدفع الشخص النفقة املقّررة قضاءاً ملّدة  :اإلمتناع عن أداء النفقة لمّدة أكثر من شهرين  .3

إختاذ كّل اإلجراءات القانونية لضمان و  تجاوز شهرين دون أي مربّر شرعي رغم تبليغه هذا احلكمت

و هي  .من قانون العقوبات السالفة الذكر 331تنفيذه، ففي هذه احلالة خيضع للعقوبة املقّررة يف املاّدة 

يف حني حّددها املشرّع املصري بثالثة أشهر ) 3-227املاّدة (نفس املّدة اليت حّددها املشرّع الفرنسي 

  .من قانون العقوبات 293حسب املاّدة 

. تقطعةو مل حيّدد املشرّع اجلزائري إذا كانت مّدة الشهرين متصلة أو أنّه من اجلائز أن تكون م

شرتاط تواصل املّدة قد يؤدي إىل حلول غري معقولة ، هلذا فمهلة الشهرين املطلوبة ال يشرتط أن اف

  .)1(تقوم اجلرمية يف كلتا احلالتنيإذ تكون متتالية و ال أن تكون متقطعة 
                                                           

من قانون اإلجراءات املدنية على أن يكون األمر بالتنفيذ املعجل رغم املعارضة أو اإلستئناف  323/2هذا ما نصت عليه املاّدة  -1
  . وجوباً عندما يتعلق األمر بالنفقة الغدائية

2- Michel VERON – op. cit. – N° 325 – p 239. 
،  325ص  – 1العدد  – 1989 -الة القضائية  – 23/11/1982بتاريخ  23194ملف رقم  –.ج.غ -احملكمة العليا  -3

مقتبس عن :  55العدد  –نشر القضاة  – 03/12/1996بتاريخ  124438ملف رقم  -غرفة اجلنح و املخالفات  –احملكمة العليا 
  .203ص  – 2007اجلزائر  –باعة و النشر و التوزيع دار اهلدى للط –قانون العقوبات نصاً و تطبيقاً   -أمحد لعور ، نبيل صقر
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يف يوم احملّددة يف التكل 20فيكون من تاريخ إنقضاء مهلة  ،أّما بالنسبة لبدء حساب مّدة الشهرين

كما جيب التذكري أّن جنحة عدم دفع النفقة جنحة مستمرة، فاملتهم الذي متاطل عن دفع . بالدفع

النفقة احملكوم ا عليه لصاحل أوالده يبقى مرتكبا هلذه اجلرمية إىل حني التخّلص التام من دفع املبالغ 

  .)2(عاتقه اليت هي عل

شكوى من طرف املضرور، فالشكوى ليست شرطا و ال ختضع إجراءات املتابعة يف هذه اجلرمية إىل 

من قانون  331إلختاذ إجراءات املتابعة ، غري أّن املشرّع اجلزائري أقّر يف الفقرة األخرية من املاّدة 

إّال أّن الصفح ليس سببا إلنقضاء الدعوى . العقوبات أن صفح الضحية يضع حّدا للمتابعة اجلزائية

مية عّدم دفع النفقة أن يسّدد كّل املبالغ املستحّقة حىت يرتب الصفح العمومية، هلذا على املتهم جبر 

و هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرار هلا بقبول الطعن ضد القرار . أثرا و يضع حدا للمتابعة

دج رغم أدائه  5000و الذي أدان املتهم بعام حبس و  20/12/2005الصادر عن جملس سطيف يف 

  .  )3(و صدور صفح من املطّلقةملبلغ النفقة 

  : وي ــــن المعنــــالرك. ب

و تثبت النية اإلجرامية . يتمثل القصد اجلنائي يف اإلمتناع عمدا عن آداء النفقة ملّدة تفوق شهرين

عندما حيّرر احملضر ضّده حمضر اإلمتناع عن دفع النفقة و هذا بعد إمهاله شهرين من تبليغه باحلكم 

و سوء النية مفرتضة يف جنحة عدم تسديد النفقة، هلذا على احملكوم عليه أن . لنفقةالقاضي عليه با

، " اإلعسار"يثبت أنّه مل يكن سيء النية و كان لديه عذر شرعي و املتمثل يف احلالة الوحيدة و هي 

وء فاإلعسار هو السبب الوحيد لقبوله كفعل مربّر لعدم دفع النفقة ما مل يكن ناتج عن الكسل أو س

أن  امن املقّرر قانون: "و هذا ما قضت به احملكمة العليا يف أحد قراراا على أّن . السلوك أو السكر

                                                                                                                                                                                     
  .161ص  –املرجع السابق  –أنظر أحسن بوسقيعة  -1
  .174ص  –املرجع السابق  –أنظر بن وارث حممد  -2
 – 2009 –جمّلة احملكمة العليا  – 25/03/2009بتاريخ  442278مّلف رقم  –غرفة اجلنح و املخالفات  –احملكمة العليا  -3

  .377ص  – 2ـدد العـــ
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اإلعسار الناتج على سوء السلوك أو السكر أو عدم اإلمتهان للعمل ال يعترب عذرًا مقبوًال لعدم 

  . )1( سديدتسديد النفقة ، و من مثّ فالطعن على القرار باخلطأ يف تطبيق القانون غري

��
)55555
.  ¢]<ð]ˆ{{{{{{{{{{{{{{< <

      لقد أقّر املشرّع اجلزائري جلنحة عدم تسديد النفقة عقوبة احلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات 

أنّه جيوز احلكم على املتهم  .ج.ع.ق 332كما أضافت املاّدة . دج 300000إىل  50000و بغرامة من 

  .من احلقوق الوطنية و ذلك من سنة إىل مخس سنوات هحرمانبعقوبة تكميلية املتمثلة يف 

. لضحية بالتعويض عن كافة األضرار الناجتة عن إرتكاب اجلرميةلللقاضي اجلزائي احلكم كما جيوز 

قبل كّل ماسة إدخال األب إىل احلبس ال يكون من مصلحة الطفل الذي هو يف حاجة ذلك أّن 

 .مأوى و ملبس شيء إىل أموال يسّدد ا حاجتها من

 1/ 3 – 227املاّدة (أورو  15000و غرامة تقّدر بـ لقد أقّر املشرّع الفرنسي عقوبة احلبس ملّدة سنتني و 

و أضاف أنّه يف حالة تكرار هذا السلوك من طرف الوالد أي عدم دفع  )من قانون العقوبات الفرنسي

  . )2(أشهر، يفقد مؤقتا ممارسة السلطة األبوية 6للنفقة ، مّدة 

فتعترب الغرامة اليت أقّرها . فنالحظ أن التشريعات الوضعية شّددت العقوبة املالية املقّررة هلذه اجلنحة

  .املشرّع اجلزائري مرتفعة مقارنة مع جنح ترك األسرة

من جهة،  ذه اجلرمية و إجبار املدين على دفع النفقةوضع حّد هلفنعتقد أن اهلدف من وراء ذلك هو 

  . ى احرتام األحكام القضائية و عدم التطاول على القضاء من جهة أخرىو إجباره عل

فقد أحدث املشرّع اجلزائري  –خاصة يف حالة ثبوت إعسار اجلاين  –و من أجل جتاوز هذه اجلرمية 

تتمثل يف إنشاء صندوق ضمان النفقة، لدفع مبالغ النفقة الصادرة  )3(01-15آلية مبوجب القانون رقم 

 .ضائية تعذر تنفيذها لفائدة املطلقات و أوالدهن من احملكوم عليها أحكام ق
  

                                                           
:  3العدد  – 1992 –الة القضائية  – 59472ملف رقم  – 1990جانفي  23 –غرفة اجلنح و املخالفات  –احملكمة العليا  -1

  . 202ص  –املرجع السابق  –مقتبس عن أمحد لعور ، نبيل صقر 
2- Philippe CHAILLOU – op. cit. – p 175.  

  .01العـدد  - 07/01/2015املؤرخة يف . ر.ج-يتضمن إنشاء صنـدوق النفقة 04/01/2015يف املؤرخ  01-15أنظر قانون رقم  -3
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مل حتظ الضحية بإهتمام خاص إالّ يف بداية السبعينات ، حيث كانت تنصـب الدراسـات علـى اجلرميـة 

لعامليـة الثانيـة أيـن بـدأ علمـاء اإلجـرام يهتمـون بالضـحية ، لكـن مـن ناحيـة و ارم و هذا حىت احلـرب ا

الدور الذي تلعبه يف إرتكاب اجلرمية ، و هذا من أجل التصدي للجرميـة و وقايـة الشـخص مـن الوقـوع 

  .  )1(ضحية هلا

ا الـــيت ، إرتـــبط تطـــور علـــم الضـــحايا و تعزيـــز أحباثـــه باجلمعيـــة العامليـــة لعلـــم الضـــحاي 1971و منـــذ عـــام 

، حيـث حتتـل هـذه اجلمعيـة وضـعا إستشـاريا يف املرتبـة الثانيـة لألمـم املتحـدة     1979تأسست رمسيـا عـام 

و الـــس األورويب ، و تضـــم يف عضـــويتها مفكـــرين ، بـــاحثني ، خـــرباء ، و عـــاملني يف جمـــال العدالـــة 

الضحايا و الـدعوة إىل مسـاعدم و دف اجلمعية العاملية لضحايا اجلرمية ، إىل تعزيز أحباث . اجلنائية

  .  )2(بالتعاون و التنسيق مع اهليئات و املؤسسات الدولية

،       )3(و هكــذا أخــذ علــم الضــحية مكــان كحقــل علمــي متخصــص و بــاب مــن أبــواب املعرفــة املعتمــدة

ره       و أصـــبح اإلهتمـــام ال يقتصـــر علـــى اجلرميـــة و معاجلتهـــا ، بـــل إمتـــّد إىل معاجلـــة الضـــّرر مبختلـــف صـــو 

  .و أسبابه و العمل على التخفيف من أثره و نتائجه

و هـــذا اإلهتمـــام بالضـــحية عرفـــه القـــانون الفرنســـي أيضـــا مـــن خـــالل إحـــداث املعهـــد الـــوطين ملســـاعدة 

حيث تأسس هذا املعهد ) Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation : INAVEM(الضحايا 

زة وصـــل بـــني الســـلطات احملليـــة املعنيـــة و الضـــحايا ، مـــن أجـــل مســـاعدم      و الـــذي يعتـــرب مهـــ 1986يف 

     .)4(و متابعتهم و تعويضهم على األضرار اليت أصابتهم

إالّ أّن التطــور الســريع هلــذا العلــم مل تعرفــه الــدول الناميــة، و يرجــع ذلــك لعــّدة أســباب مــن بينهــا كثــرة 

و احلـــروب األهليـــة و غريهـــا مـــن اجلـــرائم ضـــد اإلنســـانية      أســـباب التضـــرر كـــاجلوع و املـــرض و التخلّـــف 
                                                           

املرجع  –صاحل السعد ؛  265ص  – 1988 –اإلسكندرية  –منشأة املعارف  –الوجيز يف علم اإلجرام  –رمسيس نام أنظر  -1
    .و ما بعدها 45ص  – السابق

  .41 – 40ص  – ابقاملرجع الس –حممد األمني البشرى أنظر  -2
3- Gérard LOPEZ – La victimologie – op. cit – p 15 et s. 
4- Stéphanie PORCHY – SIMON, Yvonne LAMBERT - FAIVRE – Droit du dommage corporel – 
7ème Edition – Précis Dalloz – 2011 – N°836 – p 887 ; Robert CARIO – Victimologie – op. cit. – p 
152.   
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كمــا يرجــع إمهــال علــم الضــحايا يف الــدول الناميــة إىل خلــو مؤسســاا . و إنتهاكــات حقــوق اإلنســان

العلميــة مــن منــاهج تعــين بتــدريس هــذا العلــم ، و إفتقارهــا إىل أحبــاث علميــة و تشــريعات تــنّص علــى 

  .)1(حقوق الضحايا

فجّل الدراسات ركزت على العوامل اليت تؤدي إىل " علم الضحية"الضحية حمور  و باعتبار أنّ 

إحتالهلا هلذا املركز من جهة ، كما ركزت من جهة أخرى على اآلثار اليت ترتبها اجلرمية للضحية 

  .)2(، و حماولة فهم و ختفيف معاناا عن طريق إقرار تدابري محاية واسعة) خاصة للطفل(

الباب إىل فصلني، نتعرض يف األّول إىل علم ضحية الطفل اين عليه و يف الثاين  لقد قسمنا هذا

  .سنتطرق إىل آليات محايته

  
  
  
 

2 
  

                                                           
  .40ص  –املرجع السابق –حممد األمني البشرى أنظر  -1

2- Jo-Anne M. WEMMERS – Introduction à la victimologie – Les presses de l’université de Montréal 
– Canada – 2003 – p 7 – 9. 
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يعترب اإلعتداء الواقع على األطفال من الظواهر اإلجتماعية اخلطرية اليت دفعت خمتلف اتمعات إىل 

ا و حتديدها و التعّرف عليها ، ممّا جعلها تسعى إىل فهمها عن طريق البحث عن أسباا من دراسته

جهة و عن اآلثار اليت يرتبها هذا اإلعتداء من جهة أخرى، هلدف وضع السبل الكفيلة للوقاية منها 

  .و عالجها عند حدوثها

اجلوانب املرتبطة ا سواء  و نظرا لصعوبة فهم هذه الظاهرة ، وجب دراستها من خالل العديد من

  .الصحية، النفسية، اإلجتماعية و القانونية

و ملـا كان وراء كّل حالة إعتداء على األطفال جمموعة من املتغريات و العوامل، فوجب علينا الوقوف 

عليها و توضيحها، كما جيب اإلشارة إىل أّن أي إعتداء على الطفل يرتك عليه آثار و إنعكاسات ال 

ن مواجهتها، فنحاول من خالل املبحث األّول توضيح عوامل اخلطر و يف املبحث الثاين نتطرق بّد م

  .     إىل أهم اآلثار اليت يرتبها اإلعتداء على الطفل
  

ÞČëþa@szj½a@@Z@ @
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جرمية ما، شخص ضحية اخلارجية اليت جتعل من ال اخلصائص الداخلية و نقصد بالعوامل األسباب و

  .هلاأو أكثر عرضة للوقوع 

و ال يوجد سبب . و حتدث سوء معاملة األطفال يف كافة الطبقات اإلجتماعية و يف كّل اتمعات
واحد و وحيد حلدوثها، كما ال يوجد وصف موحد جيمع كّل أفراد األسر اليت يقع أطفاهلا ضحايا 

اليت ترتافق عاّدة ) عوامل خطر(ية أّن هناك بعض العوامل لسوء املعاملة، و لكن توضح األحباث العلم
  .بسوء املعاملة

!   + 
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اجلسدي ، اجلنسي، (فهذه العوامل املختلفة قد تلعب أدوارًا متنوعة يف إحداث خمتلف أمناط اإليذاء 

فتواجد األطفال يف بيئات و أسر تتصف ذه العوامل يزيد إحتمال تعرضهم ). النفسي و اإلمهال

و جيب التأكيد على أن جمرد وجود هذه العوامل ال يعين أنّه ال مفّر من حدوث إعتداءات  لإليذاء ،

كما أّن العوامل اليت تساهم يف حدوث اإليذاء يف أسرة ما قد ال تؤدي إىل اإليذاء يف . على الطفل

  .أسرة أخرى

يرتبط الصنف : رغم التصنيفات اليت وردت، فإننا العتبارات منهجية نرى أن نصنفها إىل صنفني و

  ).املطلب الثاين(الطفل الصنف الثاين مبحيط  و) املطلب األول( األول منها بذات الطفل

��Wא
	�����א�ول� �/j����K`Cאאe!א&�Kא^א:���� �

لكن جيب اإلشارة إىل أّن بعض  )1(ال ميكن إعتبار األطفال مسؤولني عن كوم ضحايا لإليذاء

  .ضحايا سلوكيات إعتدائية نتيجة تفاعل بعض العوامل املتوفرة لديهماألطفال هم أكثر عرضة للوقوع 

تعلق باملسائل العضوية املادية  يالعوامل املرتبطة بالطفل نفسه أي كل مايقصد بالعوامل الذاتية  و

من األوائل الذين حاولوا إعطاء دور للصفات البيولوجية، و النفسية يف  ويعد لومربوز  اخلاصة به، و

  .، ولو أنه نظر إليها من زاوية ارم ال الضحية)2(إلجراميالنشاط ا

- وأخرى معتلة) الفرع األول(هناك بعض العوامل البيولوجية الطبيعية  يتضح بأّن ما سبق و حسب 

  .اليت جتعل الطفل يقع ضحية جرمية) الفرع الثاين( -مرضية
< <<

                                                           
قاموا بتحدبد أدوار اين عليهم يف يئة  قد يلعب اين عليه دور هام يف حدوث اجلرمية و هناك الكثري من الُكتاب الذين -1

و ما بعدها ؛ صاحل  27ص  – املرجع السابق –حممد أبو العال عقيدة : أنظر يف هذا الصدد . الفرصة املناسبة إلرتكاب اجلرمية
ته اجلسدية لكن هذا ال ينطبق على الطفل الضحية نظرا لصغر سنه و نقص قدرا .و ما بعدها 58ص  –املرجع السابق  –السعد 

 .و العقلية
2- Jacques LEAUTE – Criminologie et science pénitentiaire – 1ère Edition – Presses Universitaires de 
France – 1972 – p 439 et s.  
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النفسي تطرح  -نقطة التمييز بني ما هو نفسي وبيولوجي نظرا ألن جدلية البيولوجييصعب يف هذه ال

رغم ذلك  و) البندالثاين( )1(وكذلك باجلنس) البند األول(حبدة عندما يتعلق األمر بالنمو أي السن 

 .بقدر اإلمكان امسنحاول التمييز بينه
  

Þëþa@†äjÛa@Z@ @å�Ûa @@
، وتتغري هذه العالقة حسب منط اإليذاء، ويعد  )2(ضحية جرائمهناك عالقة بني سن الطفل و وقوعه 

السن عامال حامسا يف وقوع الطفل ضحية جرمية جنسية سواء تعلق األمر باإلغراءات من طرف 

معدل احتمال سقوط األشخاص ضحايا ف .)les pédophiles(أقربائه، أو من حميب اجلنس مع األطفال 

فاألطفال يكونون أكثر عرضة  للسقوط ضحايا ،  )3(ىل حّد كبريإ للجرائم يتناسب طرديا مع السن

الذين يسعون إىل اإلشباع اجلنسي عن طريق االتصال اجلنسي بطفل  )4(املصابني باحنراف البيدوفيليا

  .فريسة سهلة لكونه غري قادر على مواجهة مقاومة عنيفةإذ يعترب الطفل  .)5(صغري

أن تسليط  لفرتة طويلة من تاريخ العلوم إالّ  )6(تداءات اجلنسيةرغم تغييب األطفال املعرضني لالع و

الضوء على هذه األصناف من االعتداءات أتى أكله وأظهر معلومات جديدة كانت يف املاضي يف 

  .طي الكتمان

ألب مشلت -يف جهة الرون BVA، يف دراسة قامت ا مؤسسة االستطالعات  1989يف سنة  و

  :سنة جاءت مبعلومات مهمة 60 و 18شخص بني  1511حوايل 

  ).فتاتني لكل فىت(من املستجوبني أكدوا تعرضهم العتداءات جنسية قبل سن الرشد  % 6,2 •
                                                           

  .نقصد هنا باجلنس ذكر أو أنثى -1
2- Gérard LOPEZ – La victimologie – 2ème Edition – Dalloz – 2014 – p 29. 

  .98ص  – 1997 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  –العنف العائلي  –مصطفى عمر التري 
  .45ص  - بقامرجع س: حممد أبو العال  عقيدةأنظر  -3
  .أو حب ممارسة اجلنس مع األطفال ، اهليام باألطفال :البيدوفيليا  -4
  .33ص  - 2005 – اإلسكندرية –دار الفكر اجلامعي  - اذارم الش - عبد الرمحان حممد العيسويأنظر  -5
االعتداء اجلنسي أو االستغالل اجلنسي لألطفال تعرفه منظمة الصحة العاملية بأنه كل شكل من األشكال اليت يستخدم فيها  -6

  ".األطفال من قبل الكبار دف إشباع رغبات جنسية لدى الكبار
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  .من االعتداءات اجلنسية اقرتفت يف حق أطفال غري مراهقني 50% •

  .ثلث الضحايا فقط أشعرت الشرطة أو القضاء أو الطبيب •

  .)1(ي من عائلة الضحيةيف الثلثني من الضحايا كان املعتد •

 13 و 7 ما بنيهم البالغني اجلنسي عرضة لإليذاء يقر األستاذ دافيد فانكلهور بأن األطفال أكثر  و

أن اإلخوان املعتدون  ضحايا من طرف إخوام الذكور، و كنّ من النساء   % 50معدل ف. )2(سنة

 .)3(أخوام مقارنة معيف املعدل بست سنوات تفوق أعمارهم 

عاما من العمر هي الفرتة األكثر قابلية حلدوث  12و  7رحلة اليت يقع فيها عمر الطفل ما بني املف

   .)4(اإليذاء اجلنسي فيها

من ضحايا الفعل املخّل  %45أّن ) 2008(نت بعض الدراسات متت يف السنوات األخرية لقد بي

 .)5(غتصاب خالل فرتة املراهقةتعرضوا إىل اإل %69سنة ، يف حني  11و  6باحلياء يرتاوح سنهم بني 

إال أن هناك أشكال جديدة من االستغالالت  ،تعترب هذه االعتداءات من األشكال التقليدية و

 12 تستهدف غالبا الفتيات اليت ترتاوح أعمارهن مابني ،ألهداف جتاريةو اليت تتم اجلنسية لألطفال 

يف أوروبا الغربية يزيد الطلب  هرصد أنّ  حيثيعترب كثري الطلب،   فمعدل العمر هذا.)6(سنة 18و 

                                                           
1-  Martine NISSE - « Enfant maltraité » du bon usage de l’indiscrétion, savoir identifier, répondre et 
agir. Edition Ramsay – 2005 - p  25. 
2-  David FINKELHOR – Current information on the scope and nature of child sexual abuse  - The 
Future of Children – Sexual Abuse of Children – Vol. 4 – N° 2  - 1994 – p 48.  
3- Martine NISSE – op. cit. – p 197.     
4 -   Miller-PERRIN, Cindy L. & Robin D. PERRIN - Child Maltreatment - An Introduction - 
Thousand Oaks : SAGE Publications. 1999 – p115 ; Freydis Jona FREYSTEINSDOTTIR –Risk 
Factors for Repeated child maltreatment –A thesis submited of the requirements for the Doctor of 
philosophy – university of Lowa – 2004 – p 25 .   
5-  Martine HEBERT, Mireille CYR, Marc TOURIGNY – op. cit. – p 35. 

  .99 ص – املرجع السابق -حممد أمني البشرىأنظر  -6
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و ذلك لسبب التخوف من مرض اإليذر ، و أن طبيعة عمل شبكات  )1(على الفتيات الصغريات

  .  )2(طفالاإلجرام و استمراره يتطلب استقطاب أكرب عدد ممكن من األ

     .هلذا اإليذاء هأما عن عالقة اإليذاء البدين بعمر الطفل، فكلما قل عمره كلما زاد إحتمال تعرض

كما يتعرض األطفال الذين يقل عمرهم عن   ،سنوات 7و متوسط عمر الضحايا من األطفال هو 

  .السنتني إىل عدة أشكال من اإليذاء البدين

بالنسبة لإلمهال فإن الرضع هم أكثر عرضة له نظرا لصغر حجم جسمهم وحاجتهم للرعاية الدائمة  و

  .)3(لإليذاء النفسيزاد عمر الطفل كّلما زادت إحتمالية تعّرضه  ، و بالعكس كّلماو املستمرة 
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @�ä¦a@@
وهذا . حصائيات اجلنائية أن نسبة إجرام املرأة تقل كثريا عن نسبة إجرام الرجللقد أثبتت اإل

ها، اإلختالف يرجع إما إىل التكوين العضوي و النفسي لكل منهما، أو إىل تدين املرأة و مسو خلق

و هي يف  فاملرأة غالبا ما تعيش يف كنف الرجل، أبا و أخا و زوجا،. أو إىل الوضع اإلجتماعي للمرأة

  .)4(ظله تنعم باحلماية و تنأى بنفسها عن املؤثرات اخلارجية اليت قد تدفعها إىل اإلجرام

أن  إالّ  عني،ا عن أحباث الضحية فقد أثبتت أن اإليذاء املوجه لألطفال ال يقتصر على جنس مأمّ 

، وهذا راجع إىل أن )5(نسبة الضحايا من اإلناث أكثر من نسبتها للذكور خاصة يف بعض اجلرائم

                                                           
  .54 ص – املرجع السابق -عاطف املهتاربسام أنظر  -1

2- Michel MANCIAUX, Marceline GABEL – op. cit. – p 387.  

  . 59ص  –املرجع السابق  -عبد القادر الشيخلي 
  .77ص  –املرجع السابق  -أنظر منرية آل سعود  -3
؛  ما بعدها و 201 ص - 1999 - اإلسكندرية – املكتب اجلامعي احلديث -علم اإلجرام  - أنظر عبد الرمحن حممد أبو توته -4
التحليل الوصفي لظاهرة اجلرمية  -إشكاليات تأصيل علم اإلجرام  -أصول علم اإلجرام القانوين  -سليمان عبد املنعم سليمان ؛ 
  .378 ، 377ص  -  1994 - اجلامعة اجلديدة للنشر  -التحليل التفسريي لعوامل اإلجرام  -

Jacques LEAUTE – op. cit. p 412. 
  .47ص  - مرجع سابق - حممد أبو العال عقيدةأنظر  -5

Lucy BERLINER, Diana M. ELLIOTT- Sexual Abuse of Children -  American Professional Society 
on the Abuse of Children - Second Edition - SAGE Publications – 2002 – p 57. 
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بعض اجلرائم يكون فيها اجلنس عامال حمددا للوقوع ضحية بالدرجة األوىل كهتك العرض ، نظرا 

  . )1(لطبيعته ، يقرتف فقط يف حق األنثى

لوجود خصائص ال ميكن ) هتك العرض(بعض اجلرائم اجلنسية القانون اجلنائي إىل تكييف عمد كما 

كذلك بعض األفعال اليت تطال اجلسم ال حتظى  هي مسالة البكارة، و توفرها إال يف األنثى و

  .)2(بالرفض االجتماعي إال إذا وقعت على أنثى كمسألة ملس الثديني

حيتها أنثى من طرف رجل، قانون العقوبات اجلزائري جرمية هتك عرض فقط بكون ضو لقد خّص 

  .مهما كان جنس اجلاين أما إن كانت الضحية طفل ذكر، فتكيف على أساس فعل خمل باحلياء و

كذلك بالنسبة جلرمية االجتار باألطفال ، إذا كان الغرض منها االستغالل اجلنسي فإا تستهدف 

التمييز بني إذ أّن  ،س جنسيغالبا الفتيات، خاصة يف بعض اتمعات اليت تأخذ بالتمييز على أسا

  اإلناث و الذكور يدفع اإلناث إىل ترك املدارس واالضطالع باألعمال الصعبة، مما يضاعف يأسهن 

 .)3(و جيعلهن أكثر قابلية لالستغالل

     -السن -اجلنس يلعب دورا حمددا ليس فقط يف سن معينة بل حىت عندما ميتزج بالعامل السابقف

ثالث مرات  فإّن اإلناث هم أكثر عرضة لإليذاء اجلنسي مبعّدل )4(الدراساتحسب نتائج إحدى  و

  .)1(عن الذكور
                                                           

؛ فتوح عبد اهللا  16 – 15ص  –املرجع السابق  –؛ إيهاب عبد املطلب  176ص  –السابق  املرجع –ى القاطرجي  أنظر -1
   .  751ص  –املرجع السابق  –الشاذيل 

طبقا لكنه يف احلقيقة ال ينطبق على القانون الفرنسي . ع.ق 336إن كان هذا القول ينطبق على القانون اجلزائري طبقا للمادة  و
  .الذي يعترب هتك العرض حمقق مهما كان جنس اين عليه و مهما كانت طبيعة اإلعتداءو  .ع.ق 23 – 222 املادة

  .أنثى كجرمية الفعل الفاضح غري العلين ائم أخرى ال ميكن تصور ضحيتها إاليف القانون املصري هناك جر  و  -2
كذلك جرمية التعرض لإلناث على  ، و"نيةكل من ارتكب مع امرأة أمرا خمال باحلياء ولو يف غري عال"مصري .ع.ق 279املاّدة 

كل من تعرض ألنثى ...  ـــيعاقب ب" 1953لسنة  617مكرر من قانون العقوبات املضافة بقانون  306 املاّدة وجه خيدش احلياء
عبد  و عبد احلميد الشواريب ، : نظر يف تفصيل ذلكأ. "على وجه خيدش حيائها بالقول أو بالفعل يف طريق عام أو مكان مطروق

 - 121، ص  منشأة املعارف االسكندرية -اجلرائم املنافية لآلداب،بدون تاريخ  السالم مقلد، شرح قانون مكافحة الدعارة و
124.  

  .54 ص –املرجع السابق -بسام عاطف املهتارأنظر  -3
  :أنظر ) 2007(، و وولف ) 1986(دراسات قام ا فانكلور  -4
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  .فإنه ميس الذكور أكثر من اإلناث اإلمهال، أما بالنسبة لإليذاء البدين و
  

sÛbrÛa@†äjÛaZ@ @ÝÐĐÛbi@ò•b¨a@ôŠ�þa@pbÐ–Ûa@@
  :، من بينها  قد يرجع إيذاء األطفال إىل أسباب أخرى تتعلق بالطفل يف حد ذاته

  äŠßq<»<æ_<äéÊ<hçÆ†Ú<�Æ<ØË�<Ýæ‚Î  . .و6

. )2(هناك من يرى أن بعض العوامل املسببة يف تعرض الطفل لإليذاء ترجع إىل كونه غري مرغوب فيه

مما يدفع األم إىل قتله بعد والدته، أو إىل إيذائه  ألي سبب آخر،أو  )3(كأن يكون الطفل غري شرعي

   .)4(طول طفولته

فاألم اليت مت . ا ما حيصل أيضا إذا كان الطفل من جنس ال يرغب فيه أحد الوالدان أو كليهماهذ و

و نفس الشيء . اإلعتداء عليها جنسيا يف طفولتها، قد ال تقبل أن يكون لديها طفل من جنس ذكر

إنه خياف بالنسبة لألب الذي مل تكن تربطه عالقة حسنة مع أبيه أو كان هذا األخري عنيفا اجتاهه ، ف

  .أن يكون أبا لطفل ذكر

باإلضافة . كما جيب اإلشارة إىل أن الطفل املولود من فراش آخر قد جيعل األب اآلخر معنف اجتاهه

  .هتأن الطفل األول يف األسرة قد يتعرض بصورة أكثر لإليذاء من باقي إخوا  إىل

��
)55555
.  ð^ÓfÖ]<�nÒ<ØËŞÖ]<áçÒ  

ا الطفل واليت قد تزيد من احتمال تعرضه لإليذاء، مثل الطفل  هناك بعض السلوكات اليت يتصف

، و الذي قد يرجع لعّدة أسباب كاجلوع          )5(املتصف بتعكر املزاج كالبكاء املستمر أو اإلندفاع
                                                                                                                                                                                     

Martine HEBERT, Mireille CYR, Marc TOURIGNY – op. cit. – p 34. 
1-  Gérard LOPEZ – La victimologie – op. cit. – p 29. 

الطبعة  -مقدمة يف أسس التحليل السلوكي و منادج من تطبيقاته  : سلوك السلوك -عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل أنظر  -2
  .89ص  - 1990 -القاهرة  -مكتبة اخلاجني  - األوىل

   .47 ص- املرجع السابق  -صاحل السعد أنظر -3
4- Blanche MASSARI - « Violence autour du bébé », Enfances & Psy- Eres -4/ 2009 (n° 45), p. 35-49. 

كإصابته بإضطرابات عقلية أو توترات ) الوالد(جيب اإلشارة أّن هذا العامل غالبا ما يشرتك مع عامل آخر مرتبط باملعتدي  -5
  :أنظر . كما قد يرجع إىل السن املبكر لألم  نفسية ،



239 

 
o 

و على كل حال مهما يكون السبب فهذا التعكر يف املزاج قد . أو املرض أو عدم الرغبة يف النوم

   .)1(االوالدين لدورمها ويؤثر يف تفاعلهما مع طفلهم يعطل من ممارسة

ا يؤدي ما إىل رج الطفل الذي ممّ ، خاصة أثناء الليل رضيعهما فكثري من الوالدين ال يطيقان بكاء 

  .)2(قد يرتب له إصابات دماغية عنيفة

يكون قليل باإلضافة إىل صفات أخرى ، كأن يكون الطفل كثري احلركة ، مفرط يف النشاط ، أو أن 

  .احلركة، خامل، أو أن يعاين مشاكل يف التغذية

أخريا إن بعض األطفال يقضون وقتا طويال بعيدا عن العائلة ، متبوعا بتوظيف املربيات ، أو البقاء يف 

   مؤسسات ،أو مستشفيات فعند عودم يظهر عليهم اضطرابات تصرف خطرية موجهة حنو العائلة 

التجاوب حنوها بعدم التفهم ، التخلي أو العنف  يمكن لألولياءفإليهم، و غري املعروفة بالنسبة 

  .)3(الشديد

  ؟ يعاين من اعتالل صحيالطفل ، فما هو احلال إذا كان العوامل العاديةهذا عن 

  

  
  

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<íé•†¹]<íéqçÖçéfÖ]<ØÚ]çÃÖ]< <

ه ولد قبل الطفل توأما، أو أنّ تبار اع، أيضا إىل )إعاقة(ميكن إرجاع هذه العوامل إىل عامل االعتالل 

  .أوانه
Þëþa@†äjÛa@Z@ @⁄aòîÜÔÈÛa@ëc@òîã†jÛa@òÓbÇ@@

                                                                                                                                                                                     

Pierre KARLI – Le besoin de l’autre – Une approche interdisciplinaire de la relation à l’autre – Odile 
Jacob – Paris – 2011 – p 221. 
1-David J. KOLKO - Child Physical Abuse - American Professional Society on the Abuse of Children - 
Thousand Oaks : SAGE Publications - 1996 - p 24. 
2- Etienne MIREAU – Maltraitance du nourrisson : le syndrome du bébé secoué – Laennec – Edition 
Centre Laennec – 1/2008 – Tome 56 – p 18 – 25 (23).  
3-  Jean Pierre POURTOIS – op. cit. – p 88. 



240 

 
o 

الدراسات على أن بعض اموعات من األطفال تبدو أكثر عرضة للمخاطر مقارنة مع أخرى،  بينت

      من بني هاته اموعات األطفال الذين هلم عاهات  ، وأو بدنية يف التعرض العتداءات جنسية

يزيد إحتمال تعرض العوامل  ذهه ألنه بوجود ،)1(أو املعاقني، بسبب تأخر عقلي أو مشكل بدين

  :هذا يرجع لنقطتني هامتني مها  و .الطفل لإليذاء

أن الطفل ال يتمكن من رد االعتداء الواقع عليه نظرا لصغر سنه ،فما بالنا إذا كان هذا الطفل  •

أو عقليا، فهذا يزيد التقليل من قدرته على مواجهة احلياة والدفاع  إضافة إىل ذلك يعاين اعتالال بدنيا

أي جيعله  ،)2(اء للوقوع ضحية سهلة للمجرمنيّصحعن نفسه مما جيعله أكثر عرضة من غريه من األ

  .يف موقف الطرف الضعيف يف عالقته مع اآلخر الذي يريد االعتداء عليه

و يكون خمالفا للتوقعات األبوية  يهدد استقرارها، فإنه أما تواجد الطفل املعاق داخل األسرة،

         ،)3(فيجعلهما يشعران بالذنب و عدم االرتياح، مما قد يدفع كالمها أو أحدمها إىل إيذاء الطفل

  .  أو إمهاله وميشه، فيتم إخفاءه عن مرأى الناس حىت ال تظهر إعاقته 

صفات أخرى مرغوب فيها من طرف املعتدي فإن  يزداد األمر حدة عندما جتتمع هذه العوامل مع و

يزداد األمر سوءا إذا تظافرت هذه العوامل، أيضا مع غياب  و. نسبة تعرضه لالعتداءات سرتتفع

  .   )4(حراسة الشخص أو وجوده يف حالة صعبة مبفهومها الواسع

ة أمام انعدام الرعاية التقليل من شأا خاص وبالنقص إن الفتاة اليت تعاين إعاقة بدنية قد تشعر  •

واالهتمام، وكذلك التعرض لالحتقار من طرف األهل أو غريهم لكوا عالة عليهم، أو أن أخواا 

لنفسها، فتحاول التحقريية تتزين وخترجن للشارع وأحيانا حتكني هلا مغامران مما يزيد من حدة نظرا 

                                                           
1 - Robert CARIO – op.cit. – p 222 ; Jean Pierre POURTOIS – op. cit. – p 88. 

  .44ص   - مرجع سابق -عقيدة  -مد أبو العال حمأنظر  - 2
Sheryl BRISSETT - CHAPMAN - Child Abuse and Neglect: Direct Practice. Encyclopedia of Social 
Work. 19th Edition, Volume 1. Washington- National Association of Social workers-1995-p362 . 

 .89ص  -املرجع السابق  -عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل أنظر  - 3
فالتعرض لإلحنراف . ونقصد بذلك الطفل املتواجد يف خطر معنوي أي الذي يوجد يف ظروف تنذر بإحتمال إقرتافه جلرمية ما -4

  .106ص - املرجع السابق-عبد اللطيف الفقي أنظر أمحد -ه، ولكنه حالة خطرة تستتبع تدبريا وقائيا أو ذيبياليست جبرمية يف ذات
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باملثل، مما جيعلها عرضة للوقوع ضحية جرمية أن تبني ولو من باب التقليد، أا قادرة على القيام 

ولقد أثبتت بعض الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية أن مدى حدوث . خاصة اجلرمية اجلنسية

مرة مقارنة مع األطفال غري  1,75 اإليذاء اجلنسي وسط األطفال الذين لديهم إعاقات هو مبعدل

  .)1(املعاقني

ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @ìm@ÝÐĐÛa@æì×bßc)2(   

إن إبالغ املرأة احلامل بأا سوف تكون أما لتوأم، قد يسبب هلا قلقا شديدا، ذلك أا كانت ترغب 

يف طفل واحد وليس اثنان، خاصة إذا كانت وحيدة، فال تتقبل هذا احلمل و بعد الوالدة قد تسلك 

  .سلوكات عنيفة اجتاه أحد الطفلني الذي مل تكن ترغب فيه
  

sÛbrÛa@†äjÛa@Z@ @@æaëþa@ÝjÓ@…ìÛì½a@ÝÐĐÛa 

  ل ــع الطفــــة مــــة لإليذاء مقارنــــر عرضــــه أكثــــل أوانـــود قبــات أن الطفل املولــلقد أوضحت بعض الدراس

أن املرأة عندما تضع الطفل قبل أوانه : هذا يرجع لعدة أسباب من بينها  و. )3(املولود يف موعده

أا تلد بصفة إستعجالية، وبعد الوالدة فهي حترم من ذلك الطفل حيث  تكون غري جاهزة للوالدة مبا

احلاضنة نظرا لعدم اكتمال منوه، فقد تتعرض األم  يتم فصله عن أمه لعدة أيام ليبقى داخل تلك

الضطراب عند رؤية وليدها مرتبط بعدة أنابيب، فال ميكنها أخذه يف حضنها و ال االقرتاب منه كما 

  . ضيعهاتفعل أية أم بر 

                                                           
1- Margit AVERDIJK, Katrin MULLER – JOHNSON, Manuel EISNER, Victimisation sexuelle des 
enfants et des adolescents – Optimus Study – 2011 – p 30 ; David FINKELHOR- op. cit. – p 52. 
2
- Ulrish LIPS – Maltraitance infantile – protection de l’enfant – Fondation Suisse pour la protection de 

l’enfant – 2011 – p 14. 
3  - Yves-Hiram HAESEVOETS – Regard pluriel … - op. cit. – p 75 – 76. 
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فهذا التباعد واالنفصال بني األم و طفلها قد خيلق يف املستقبل عالقات غري محيمية بينهما ، ضف 

إضافة إىل ذلك الصعوبة اليت يواجهها الوالدين يف تربية هذا الطفل لكونه ضعيفا و متأخرا يف النمو 

    .)1(لعدة أمراض و مشاكل صحيةإىل تعرضه 

أن توقع ااطفل ضحية  جرائم،   الضروريليس من  ،انت عادية أو معتلةإن العوامل الذاتية سواء ك

  .بل غالبا ما تتظافر معها عوامل أخرى تعود إىل احمليط االجتماعي

�����	
 אe!א&�Kא#�:����C���uא�WK`Cא����א

ن مبين على جمموعة م هذا اتمعو . إن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه مبعىن يعيش داخل اتمع
وتقف وراء كل حالة إعتداء على األطفال . العالقات اليت تتم بني األفراد واليت تتأثر بعدة عوامل

جمموعة من املتغريات و العوامل ترتبط باحمليط الذي يعيش فيه الطفل واليت ميكن تصنيفها إىل عوامل 
خرى بالبيئة اليت يعيش تتعلق بالشخص املعتدي، وعوامل تتعلق باألسرة اليت يقع فيها االعتداء ، وأ

  .فيها كل من الطفل الضحية ، الشخص املعتدي، و كذا األسرة
 

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<ë‚jÃ¹^e<íŞfi†¹]<ØÚ]çÃÖ]< <

عندما ندرس العوامل املتعلقة ذا املعتدي فنحن  عندما نتكلم على املعتدي أي نقصد ارم، و
فلقد جاء  .رية من طرف علماء اإلجرامبصدد العوامل اإلجرامية، واليت كانت حمل دراسات كث

، وأحدث طفرة يف تاريخ العلوم االجتماعية بإحداثه لعامل الوراثة يف "اإلنسان ارم" لومربوزو بكتابه
  .)2(االحنراف وأثبت أن بعض املنحرفني يولدون حبكم فطرم كذلك

 ص وخاصة الوالدين إىلعلى العوامل اليت تدفع الشخ من خالل هذه الدراسةلكن حناول الرتكيز 

  .االعتداء على الطفل
                                                           
1  - Pierre STRAUS - « L’enfant maltraité : un problème clinique » publié dans : « L’enfant victime : Les 
enfants maltraités par leurs parents. Leur approche par le médecin, le magistrat, l’avocat, le travailleur 
social et le criminologue » Editions Erès , Toulouse, 1982 – p17 ; Robert T. AMMERMAN, 
M .HERSEN – Children at risk , An evaluation of factors contributing to child abuse and neglect – 
Springer – 1990 – p 12 .  

هذا ما  وهو ما يتناىف مع الفكر الديين اإلسالمي، إذ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، و  -2
 –املرجع السابق  –راجع أيضا يف هذا الصدد  منصور رمحاين  .طسون السلوكية والتوجه السلوكي عمومااأيضا مع نظرية و يتفق 
  ما بعدها،  و 357 ص –املرجع السابق  –ما بعدها ، سليمان عبد املنعم سليمان  و 104ص 

Jacques LEAUTE – op. cit. - p 411 – 599.  
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الشخص املعتدي أو الوالد املعتدي من مشاكل تساهم يف حدوث اإليذاء على الطفل   قد يعاينف
كالصفات الشخصية و اإلضطربات النفسية ، اإلدمان ، سوابق تعّرضه للعنف يف طفولته ، كما أن 

   . )1(املعاملة أيضاللعمر و نقص التجربة و املعرفة دور يف حدوث سوء 
 

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @@òî–‚’Ûa@pbÐ–Ûa@@
كّل جرمية ال بّد و أن يكمن وراءها دافع الواقع   غري أن يف لشخصية املعتدي ال يوجد منوذج واضح

أو عامل نفسي، فيكفي إقناع ارم و إميانه باجلرمية حىت يستعد إلرتكاا ، كجرائم اإلنتقام و األخذ 
ائمة على عقيدة نفسية خاطئة حيث يقنع ارم نفسه بشرعية عمله ، و حىت اجلرائم بالثأر اليت هي ق

. اليت تقع بالصدفة جند أن هناك حاالت نفسية تصاحبها كالغضب الذي جيعل صاحبه يثور
فاإلنفعال الشديد يعطل عمل الوظائف العقلية و يُعيق التفكري السليم و اإلستدالل الصائب ، و من 

هذا بالنسبة لألسوياء أو العقالء من ارمني ، فما بالنا . الفرد ذا اخلطأ إىل اجلرمية ّمث قد يلجأ
  .)2(مبختلفي القوى العقلية

، )عاقل(فاإلعتداء الواقع على الطفل يقوم على نفس املبدأ ، أي قد يكون املعتدي شخص عادي 
اليت قد تتكرر عند املعتدي      يف حني لقد أثبتت عّدة دراسات يف أمريكا أن هناك بعض الصفات 

  .و  اليت تؤهله على إرتكاب اإليذاء على الطفل، كإحتقار الذات و عدم الثقة بالنفس
أيضًا للعوامل النفسية دور يف إلقاء اإليذاء على الطفل كاإلضطراب السلوكي الذي يتمثل يف القسوة 

 ضعف ضبط النـزوات و عدم القدرة على باإلضافة إىل. و العدوانية أو اإلعتماد املفرط على اآلخرين
فالوالد املعتدي يكون أكثر تفاعالً . )3(مواجهة التعّرض للضغوط ، و كذا سهولة اإلستثارة العاطفية

مع أي مثريات حمددة و ذات صّلة بالطفل ممّا يزيد من التفاعل النفسي لديه و بالتايل يؤدي إىل 
  .إحداث اإليذاء على الطفل

                                                           
1 - Raymond GASSIN – La criminologie – 5ème Edition – Dalloz – 2003 – p 21 ; Antoine GUEDENEY, 
Romain DUGRAVIER - Les facteurs de risque familiaux et environnementaux des troubles du 
comportement chez le jeune enfant - La psychiatrie de l'enfant - Presses Universitaires de France 2006/1 
- Vol. 49 - p 227 – 278  (230 et s) 

 -  1998 -الرياض  –املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب  –شخصية ارم و دوافع اجلرمية  –أنظر عبد الرمحن العيسوي  -2
 .93 – 92ص 

 .55،  54 ص –املرجع السابق  –أنظر زينب وحيد دحام  -3
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رابات يف الشخصية قد تزيد من عدوانية الوالدين على أطفاهلم كاإلكتئاب و القلق،    كما أّن اإلضط
و السلوك املعادي للمجتمع ، و الضعف يف القدرة على حّل املشاكل و إصابة الوالدين بأمراض 

ام العصبــــي أو تفكــــــك ، كـــاإلنفص)1(عقلية يــزيــــــد مــــن إحتمـــــــال تعّرض الطفـــــل لإليـــــــــــــذاء
فالشخص املصاب ذا املرض يكون تصرّفه عادي مع طفله ). Les schizophrènes(الشخصـيــــــــة 

عن هذه احلالة   لكن سرعان ما ينقلب نظرا لرؤية العامل بنظرة مغايرة، ولقد أعطى الكاتب مثال
ـــتفكيك أطرافه و هو يربّر ذلك كاألب الذي يلعب مع طفله بصفة عادية، و بعد ذلك يقوم بـ

  .بتدريب طفله على أن يصبح يف املستقبل من كبار العيب السريك
، فالشخص خيّرف يف تربية طفله فهو ينتظر من طفله  )les paranoïaques(أيضا هناك حالة اجلنون 

فإنّه يستعمل ذا التفكري . أفعال مثالية و عادة يأمل منه كّل ما مل يستطع هو حتقيقه يف طفولته
  .سلوكات جّد عنيفة إجتاه الطفل

عادة ما متّس األّم ، أكثر من الرجل  )تفكك الشخصية ، حالة اجلنون(هذه اإلضطرابات النفسية و 
  .)2( )األب(

إذ أّن األشخاص املصابني به هم أشخاص شواذ ) les débiles mentaux(إضافة إىل التخلف العقلي 
كما هناك أيضا الذهان، اهلوس و اإلكتئاب . وسائل جّد عنيفة و مؤذية يستعملون يف تربية أطفاهلم

)les psychoses maniaco – dépressives (هم األشخاص املكتئبني)و معروفني بالتقلب و هذا ما  )3
  . )4(ينعكس على إمكانية وجود خطورة عدوانية يف سلوكهم يف التعامل مع الطفل

                                                           
1- Robert AMMERMAN, Michel HERSEN – op. cit. p 12. 

 –صادرات شبكة العلوم النفسية العربية  –أساسيات محاية األطفال من سوء املعاملة و اإلمهال  –أنظر حممد أديب العسايل 
منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –اجلرمية و الشذوذ العقلي  –؛ عبد الرمحن حممد العيسوي  24ص  – 2008 –سوريا 

  .و ما بعدها 464ص  – 2004 –نان لب –بريوت  –
2- Sonia ARAQUISTAIN – L’enfant face à la maladie mentale de ses parents – le journal des 
psychologues – Edition Martin Média – 5/2008 – N° 258 – p 52 – 55. 

أو بعد والدة الطفل مباشرة ، فحداد األم قد ميتد قد حبدث اإلكتئاب نتيجة وفاة شخص قريب لألم سواًء أثناء فرتة محلها  -3
  . على منو الطفل و على صحته النفسية و اجلسمية نتيجة إمهاله أو سوء معاملة لفرتة طويلة ممّا يؤثر

Inès ANGELINO - L’enfant, la famille, la maltraitance  - Dunod – Paris – 2004 – p 42. 
4 -  Jacques LEYRIE – Des parents qui maltraitent leurs enfants : Approche criminologique - publié 
dans: l’enfant victime- Editions Erès – Toulouse 1982 – p111–114 ; Freydis Jona 
FREYSTEINSDOTTIR – op.  cit. - p 24. 
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و هي الشخصية اليت يفقد صاحبها احلس اخللقي ) psychopathe(هناك أيضا الشخصية السيكوباتية 
و يفقد اإلحساس باللوم أو الذنب على ما يرتكبه من جرائم ، فهو شخصية أنانية ال تقيم وزنا 

  .)1(ملشاعر اآلخرين أو حلقوقهم و هو مندفع وثائر ، مضاد للمجتمع و ميتاز بعدم الثبات اإلنفعايل
إتصاف املعتدي بإضطرابات نفسية و لديه مشاكل سلوكية و إنفعالية ، إالّ  و جيب التذكري أنّه رغم

  .أنّه ال يوجد إثبات قاطع بأنّه مصاب مبرض عقلي
، لكن رغم ذلك يتصرفون )أي أشخاص عاديني(فقد يكون الوالدان خاليان من الصفات املرضية 

  .)2(بسلوك عدواين إجتاه طفلهم
ذه العوامل و الصفات و هي متفاعلة و جمتمعة مع عوامل و جيب التأكيد على وجوب النظر هل

  .)3(كما جيب النظر إليها كمؤشرات ، و ليس كعوامل حمّددة إنفرادية و قطعية لسوء املعاملة. أخرى
فقد تتصف األّم . و هناك من ربط هذه الصفات اخلاصة بنوع اإليذاء الذي يقرتفه اجلاين على الطفل

يذاء البدين، كالتسميم و القتل بأّا غري ناضجة، جافة، مسيطرة أم اليت ترتكب بعض أشكال اإل
  .سلبية، مندفعة، و قد تكون متخلفة عقليا، أو لديها إكتئاب، أو مصابة بالذهان

  . و بالنسبة للمعتدي اجلنسي، فقد ختتلف صفاته حسب ما إذا كان أجنيب على الطفل أم من أقربائه
الطفل فهو عادة ما يكون من الذكور، معروفا لدى الطفل و هو   فيما خيّص املعتدي األجنيب عن

شخص قد عاش بدون أم أو مل يكن قريبًا منها، و ليس لديه تعّلق عاطفي بوالده، كما أنّه عاش 
   .)4(طفولة منعزلة بدون أصدقاء

و من الناحية النفسية هو شخص يعاين من صراع نفسي و أزمات داخلية ، كما يكون أكثر  
)5(انية و لديه شخصية مضادة للمجتمععدو 

.  

                                                           
 .95 ، 94ص  –املرجع السابق  -... شخصية ارم  –أنظر عبد الرمحن العيسوي  -1

2 - Pierre STRAUS – op. cit. - p 15 , Jacques LEYRIE – op. cit.  -  p 113. 

 .24ص  –املرجع السابق  – حسان حممود عبيدوأنظر 
3 - C.W. CHRISTIAN – Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants – La violence physique 
à l’égard des enfants – Un tour d’horizon – Montréal – 2012 – p 2. 
4- Cécile Sales -  Pédophilie, Sexualité et Société - Études -  Editions S.E.R. - 1/ 2003 (Tome 398) –      
p 43 - 53 (46 , 47). 

 .25،  24ص  – 1997 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  –اجلرائم اجلنسية  – علي احلواتأنظر  -5
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يتواجد دائما يف أماكن اليت يتمركز فيها األطفال  .كما يرفض عامل الكبار و يعترب نفسه طفال
و حيسن إختيار ضحيته تكون جّد ضعيفة أو مهملة من طرف ... كاملدارس ، أو احلدائق العامة 

   .)1(األهل
اهل أو أمّي و إّمنا قد يكون إطاراً يف التعليم أو الصحة و ال ميكن اإلعتقاد على أّن هذا الشخص ج

كما ال يشعر بأية شفقة إجتاه ضحيته، حىت أنّه قد . قد يكون متزّوج و لديه أطفال... أو مرّيب 
   .)2(يقدم على قتلها بعد اإلعتداء عليها جنسيّاً 

فتعترب القرابة من أقوى أّما بالنسبة للمعتدي اجلنسي القريب من الطفل كوالد الطفل الضحية ، 
العالقات اليت تربط الفرد ببقية األفراد، و مع ذلك قد يشوا عيوب اليت تشّوه األسرة و القيم        

  .و تكسر الطفل
 ،منذ القدمإّن زنا احملارم ظاهرة قد انتشرت يف اآلونة األخرية و كانت يف احلقيقة معروفة و موجودة 

من  و. مؤخرا عن طريق اإلعالم أو األحباث اليت خصت هذه الظاهرة لكن مل يسلط عليها الضوء إال

  :اليت تساعد على هذه اجلرمية  )3(أبرز العوامل

مساعدة األم على ذلك من خالل إحباط زوجها جنسيا وتشجيع ابنتها على القيام بدور  •

  .األم يف األعمال املنزلية اليومية

  .اة األم أو الطالق أو املرض املزمنالبنت متثل األم البديلة للزوج بعد وف •

  .الزواج املتنافر •

  .زيادة عدد أفراد األسرة مع الزمحة الشديدة باملنزل •

  .العزلة االجتماعية للعائلة خاصة عندما يكون للعائلة تاريخ سابق مع اإلجرام •
 

 

  

                                                           
1  - Martine HEBERT, Mireille CYR, Marc TOURGNY – op. cit. – p 36.  
2- Cécile SALES - op. cit. – p 43 – 53  (46 , 47). 
3- Yves – Hiram L. HAESEVOETS - L'enfant victime d'inceste de la séduction traumatique à la violence 

sexuelle – 2ème édition- De Boeck Supérieur – 2003 – p 133 et s.  

  .52ص  –املرجع السابق  –عبد احلميد فرج  هشامأنظر 
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@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@pa‰†‚½a@ë@ÞìzØÛa@óÜÇ@æbß…⁄a@@
واد املسكرة تعترب من العوامل اإلجرامية بصفة عامة ، فهي تؤثر على القدرات من احلقائق الثابتة أّن امل

  .العقلية لدى من يتعاطاها ، و حترك الدوافع الغريزية لديه، فتقل قدرته على تنظيم إشباعها
كما يصاحب التعاطي ضعف عام يف الوظائف النفسية، فيصري املتعاطي قابال لالستثارة بشكل 

ادة، قليل اإلحساس بالواجب األخالقي، ممّا يفقده القدرة على التحكم            سريع، ضعيف اإلر 
  .)1(و السيطرة على دوافعه الغريزية ، األمر الذي يدفعه إىل سبيل اجلرمية

و من الثابت أيضا أن كثري من ارمني يلجؤون إىل تعاطي املخدرات قبل تنفيذهم ملشروعهم 
و عدوانية، كما أّن الشخص املدمن على املخدرات غري قادر على  اإلجرامي ليصريوا أكثر جرأة

فلقد بينت . )2(التوقف عن تناوهلا، هذا ما يدفعه إىل سلوك تلك اجلرمية دف احلصول عليها
الدراسات يف الواليات املتحّدة األمريكية أّن هناك صّلة مباشرة بني تعاطي املواد الكحولية و املخدرة 

 %50خاصة جرائم العنف كالقتل و الضرب و كذا اجلرائم األخالقية حيث ما بني  بارتكاب اجلرائم

  .)3(من هذه اجلرائم يفسرها عامل السكر %85إىل 
أّما عن جرائم إساءة معاملة األطفال ، فتعاطي أحد الوالدين أو إدمانه على الكحول و املخدرات 

إّما بصفة غري مباشرة ؛ ذلك  .)4(يؤثر عليهاهو مظهر من مظاهر اخللل الوظيفي يف نظام األسرة مما 
أّن اإلدمان يؤثر على األداء العقلي للوالد املدمن كما يؤثر على قدرته يف محاية أطفاله، و يهمل 
إحتياجام، و ينفق مدخوله على الكحول و املخدرات بدال من املنـزل، كما يكون منصرف عن 

و قد يتورط بأفعال . توجيها فتسيطر عليه نزعة عدم املباالت أبنائه فال جيدون منه إشرافا أو رعاية أو

                                                           

1 - Raymond GASSIN, Philippe BONFILS, Sylvie CIMAMONTI – Criminologie – 7ème Edition - 

Dalloz – 2011- N° 551 - p 488 - 489 . 

2- J.M. MATO REBOREDO – Drogue et délinquance – Revue International de Politique Comparée 
– De Boeck Supérieur – 1980 – N°32 – p 156 – 178 ; Robert CARIO – op. cit. –p 222. 

ص  –لسابق املرجع ا –؛ عبد الرمحن حممد أبو نوتة  381 -  380ص  –املرجع السابق  –سليمان عبد املنعم سليمان أنظر  -3
216 – 217.  

 – 2004 –لبنان  –بريوت  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –دوافع اجلرمية  –أنظر عبد الرمحن حممد العيسوي  -4
   .123ص 
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ضف إىل ذلك ما يسببه التعاطي من خالفات بني الزوجني . إجرامية ختاطر بصحة أو بسالمة أطفاله
   .)1(و ينعكس ذلك على األبناء

عوامل كما قد ينهج أبناء املدمن ج أبيهم ، فيميلون إىل اخلمر و يشربون مثله خاضعني لنفس ال
  .  اليت قد تؤّدي م إىل اإلحنراف و اإلجرام

أّما التأثري املباشر للكحول و املخدرات على إساءة األطفال و نظرا إلعتبار اإلدمان يؤثر على وعي 
  .)2(الوالد و ميزاجه، فقد جيعله عنيفا جتاه أطفاله و يعرضهم لألذى

و هذا ما . )3(وعه سواءا بدين أو جنسيو بالتايل يسهل وقوع اإلعتداء على الطفل مهما كان ن
كانوا من   %38شخص ارتكبوا هذه اجلرمية، تبّني أن  180أنه من بني أوضحته بعض الدراسات 

فالكحول يضعف ما للفرد من موانع، و قيود      . تناولوا اخلمر قبل ارتكاب اجلرمية %15مدمنني و 
جلرمية، فهي تساعد على إضعاف األثر و ضوابط شرعية تقف حائال دون إقدامه على ارتكاب ا

 .)4(الذي حيدثه التجرمي و من مث جتعله يرتكب اجلرمية بأعصاب باردة
  

@sÛbrÛa@†äjÛaZ@ @òíìiþa@Õiaì�Ûa@@òÜßbÈ½a@õì�@òÔÜy@ë@@
فاألشخاص الذين كانت مناذجهم . تلعب طفولة الوالد دورًا هاما ، يف حتديد كيفية تصرّفه مع أبنائه

، أو اّلذين مل يتّم إشباع حاجام أثناء الطفولة بصورة مناسبة ، قد يواجهون صعوبة   األبوية ضعيفة
 .كبرية يف إشباع حاجات أطفاهلم أو تقدمي الرعاية املناسبة

                                                           

1- Philippe MICHAUD - Les enfants de parents alcooliques - Le Carnet PSY- Editions Cazaubon-  1/2001 

- N° 61 - p 33 - 35. 

2- Yves-Hiram HAESEVOETS -  Les enfants de parents toxicomanes : Du désir d’enfant au risque de la 

parentalité - Traumatismes de l'enfance et de l'adolescence - De Boeck Supérieur - 2008 - p 111 – 120. 

3- R. TAYLOR – Alcool et délinquance – Revue International de Politique Comparée – De Boeck 
Supérieur – 1991 – N° 431 – p 14.  

  .208ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد ادوب  -4
أنظر توفيق عبد . و الكحول ال يؤثر فقط على امللكات الذهنية بل أثبتت بعض الدراسات أّا تثري الشهوة اجلنسية للمتعاطني

و ما بعدها ؛ أنظر عبد الرمحن  92ص  – 1994 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  –سيكولوجية اإلغتصاب  –توفيق املنعم 
  .و ما بعدها 81ص  –املرجع السابق  –شخصية ارم و دوافع اجلرمية  –العيسوي 
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حيث أثبتت كثري من . و كثريا ما توجد سوابق تعّرض الوالد لسوء املعاملة و اإلمهال يف طفولته
دون على أطفاهلم كانوا أنفسهم ضحايا للعنف و اإلعتداء           أن اآلباء الذين يعت )1(الدراسات

و اإلساءة و اإلمهال أثناء طفولتهم، فاألطفال الذين تعرضوا لسوء املعاملة أو الذين شاهدوا عنفا بني 
 و بالتايل يباشرونه يف معاملة. )2(ممّا يرونه أسلوبا مربرا و الئقا. والديهم قد يتعلمون السلوك العنيف

و خاصة فيما يتعّلق باإلجرام اجلنسي، فيجب اإلشارة إىل أّن ارم اجلنسي . )3(أبنائهم عند الكرب
فارم اجلنسي قبل أن خيضع إىل  .ليس كباقي ارمني اآلخرين، بل هو ينطوي يف داخله على ضحية

، )4(فولته املنسيةلو يف ط البد وحتما أن يكون قد وقع ضحية ممارسة جنسية عليه و. أحكام جزائية
فلوال هده اخلربة اجلنسية ملا . وهي اليت تظافرت مع العوامل الفيزولوجية لكي يتحول الفرد إىل جاين

إذ ال أحد مبقدوره أن يظهر مشاعره ". بعالقة جنسية مع األطفال" يطالب"استطاع الفرد أن 
موع  من مثّ  ذلك، ولسياق اخلاص الذي يقوم فيه بااالعتبار  بعنيوأحاسيسه دون األخذ 

  .)5("أخالقية دينية و ثقافية، و يات اليت ينفعل ا، اجتماعية، والتحدّ 
و لكن جيب علينا عدم التعميم، فليس كّل طفل ميّر بتلك التجربة يتـرعرع و ينمو ليكون والداً 

و مع ذلك إذ أّن هناك كثري من األشخاص الذين مل يكونوا يف طفولتهم ضحايا لالعتداء . معتديا
و العكس أيضا صحيح، حيث جند أّن ما يقرتب . جندهم يعتدون على أطفاهلم و يسيئون معاملتهم

الذين وقعوا ضحايا لالعتداء أثناء طفولتهم، يقدموا ألطفاهلم ) و خاصة النساء(من األشخاص  67%

                                                           
1 - Jacques LEYRIE – op. cit – p 117 – 118 ; Freydis Jona FREYSTEINSDOTTIR – op. cit . p 23, 
Ulrish LIPS – op. cit. p 14, Eva – Maria ANNERBAK, Carl. Göran SVEDIN, P.A. CRISTAFSSON – 
Characteristic Features of Severe Child physical abuse – A multi informant approach. Journal Fam Viol – 
springer – 2010 /25 , pp 165 – 172, Stefan SCHNURR – Violence et négligence envers les enfants et les 
jeunes au sein de la famille : aide à l’enfance et à la jeunesse et sanctions des pouvoirs publics – Rapport 
du Conseil Fédéral Suisse – 27/06/2012 – p 14. 
2- Gérard LOPEZ – La victimologie - op. cit. – p 31 – 32 ; Margit AVERDIJK, Katrin MULLER-JOHNSON, 

Manuel EISNER – op.cit. – p29. 

 –و ما بعدها ؛ عبد الرمحن حممد العيسوي  110ص ... جرائم العنف و سبيل املواجهة  –أنظر عبد اهللا عبد الغين غامن  -3
  .114ص  –املرجع السابق  –دوافع اجلرمية 

4- Pierre SABOURIN  -  L'identification à l'agresseur chez l'enfant victime  -  Enfances & Psy – ERES - 
4/ 2009 -n° 45 , p 50 – 59. 
5- Jacqueline BARUS – MICHEL - Inceste et Pédophilie, quelle jouissance, quel interdit ?- Nouvelle 
Revue de Psychosociologie - ERES – 1/2007 - N° 3 – p 209 – 223 (211). 
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مال العنف  كما أّن يف بعض احلاالت هناك تقبل إلستع. )1(رعاية جّيدة ، و ال يعتدون عليهم
  .)2(كطريقة للرتبية و ال تعترب بالضرورة سوء معاملة

و على كّل حال وجود عالقة داعمة عاطفيا ، قد تقّلل خطر إمتداد حلقة سوء املعاملة و اإلمهال من 
  . جيل آلخر

 

@ÉiaŠÛa@†äjÛa@Z@ @bàèČä�@ë@åí†ÛaìÛa@ô†Û@òÏŠÈ½a@—Ôã@@
ي للطفل قد يؤدي إىل املبالغة يف ما ميكن توقعه من إّن إفتقار الوالد للمعرفة حول النمّو الطبيع

الطفل، أي توقعات ال تتناسب مع قدرات الطفل و جاجياته يف تلك املرحلة العمرية احملددة ،        
و بالتايل فإّن عدم قدرة الطفل على حتقيق تلك التوقعات ، تدفع بالوالد ملمارسة الضغوط عليه، مبا 

  .)3(اءةيف ذلك اإلعتداء و اإلس
و يف نفس املقام قد حيمل الوالدين آراء سلبية و معتقدات تنتقص من قيمة الطفل و قدرته ، ممّا 
جيعلهم يتعاملون معه باعتباره ملكية خاصة هلم، إىل جانب املعارف اخلاطئة عن تطّور الطفل و كذا 

  .  )4(لى الطفلكّل هذه العوامل قد تلعب دوراً يف حدوث اإلعتداء ع. ضعف الوالد فهمه له
و هنالك من األولياء الذين قد يشعرون باإلحباط لعدم معرفتهم كيفية التعامل مع تصرّفات أطفاهلم، 
  اليت ال تالقي إستحسانا لديهم أو ال ترحيهم، و يف النتيجة حياولون مواجهتها و منحها من خــــــــــــــالل

  .)5(إستخدام العنف و اإلعتداء و التحقري 
  . يكــــــــــــــــــون ســـــّن أحد الوالدين عامل خطر و سبب لبعض أشكال اإلعتــــــــــــــداء على الطفـــــــل كما قد

   

                                                           
1 - Martine HEBERT – Mireille CYR , Marc TOURIGNY – op. cit. – p 29. 

إّن ما يعتربه البعض من األفعال العنف يصفها البعض اآلخر ضمن واجبات رّب األسرة و حتّل ضمن أنشطة التنشئة  -2
 –مصطفى عمر التيـر : ملزيد من التفاصيل أنظر . شئةاإلجتماعية ، فيـروا أن العقاب اجلسدي ضرب من ضروب الرتبية أو التن

  .81ص  –املرجع السابق 
3- John E.B. MYERS, Lucy BERLINET , op. cit. - p 57 – Ulrich Lips – op. cit. - p 14 ; Stefan 
SCHNUR, op. cit. , p 15. 
4- Béatrice LAPERON – SCHENEIDER, Catherine Philippe – Parents, Enfants et maltraitance – 
Actualité juridique de famille – Dalloz – Octobre 2013 – N°10 – p 570. 

  .83ص  –املرجع السابق  –، منرية آل سعود  26ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد أديب العسايل  -5
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على أنّه كّلما قّل سّن األّم عند والدا للطفل األّول، كّلما زاد إحتمال  )1(فتشري بعض الدراسات
  .إعتداءها جسّديا على أطفاهلا

  

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<ØËŞÖ]<ì†‰`e<íŞfi†¹]<ØÚ]çÃÖ] 

قد تساهم بعض العوامل األسرية يف زيادة إحتمال تعّرض الطفل لالعتداء و تتمثل هذه األخرية يف 
  .)2(الظروف اليومية كاخلالفات الزوجية و الطالق و البطالة و الضغوط املالية و العزلة اإلجتماعية

 إساءة معاملة الطفل، إّال أّا يف كثري من و مع ذلك، ال تكون هذه العوامل بالضرورة سببا يف
  .)3(احلاالت تؤثر سلبا على األداء الوظيفي لألسرة

  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @ñŠ�þa@òîäi@@
لقد توصلت بعض الدراسات أن األسر اليت يكثــر فيهـــــا تعّرض األطفـــــال للعنف هي األســــر أحاديـــة  

ادي الذي حيدث نتيجة عدم وجود األبوين معا ألسباب عديدة   امل) التفكك(أي التصدّع  )4(الوالد
، أو الغياب املستمر لألب أو األم عن املنزل جيعل الطفل يفقد )5(كالوفاة أو الطالق أو السجن

                                                           
1- S. SAMUEL, Randy L. CARTER, A. EDWARD : Risk factors for infant maltreatment : a 
population based study – Child Abuse and Neglect – 2004 – N°28 - 1253 – 1264 ; Shanna J. LEE, Neil 
B. GUTERMAN, Yook  Young  LEE – Risk factors for paternal physical child abuse – Child abuse and 
Neglect – 2008 – N°32 - p 847. 
2- Antoine GUEDENEY, Romain DUGRAVIER – op. cit. - 1/2006/1 - Vol. 49- p 227–278  (250 et 
s) ;  Jean pierre POURTOIS – op. cit. – p 88. 

الذي ) الطفل(و جيب اإلشارة أن علماء اإلجرام قد اعتربوا هذه العوامل األسرية يأ املناخ لالحنراف أي قد تدفع الشخص  -3
عبد : ميكن الرجوع يف هذا الصدد إىل مراجع علم اإلجرام من بينها  .ارتكاب السلوك اإلجرامي يعيش يف هذه الظروف إىل

  .و ما بعدها 336ص  –املرجع السابق  –و ما بعدها؛ سليمان عبد املنعم  246ص  –املرجع السابق  –الرمحن حممد أبو توتة 
Jacques LEAUTE - op. cit. - p 557 – 558. 

 دراستنا على الطفل كضحية و ليس كجانج ، هلذا ندرس هذه العوامل باعتبارها دوافع لوقوع الطفل ضحية إّال أنّنا نركز يف
   .إعتداءات

  :دراسات متت من قبل عّدة باحثني من بينهم  -4
Berger et Waldfogel, 2004 – Daro et Gelles 1992, Brown et al 1998, cité dans Freydis Jona 
FREYSTEINSDOTTIR – op. cit. p 27, et dans Shanna J. LEE, Neil B. GUTERMAN, Yook young 
LEE – op. cit. – p 847. 

سجن األب أو األم ، يسبب الفراق آالما أكرب للطفل، ذلك أنّه غالبا ما حيدث بصفة فجائية و عنيفة دون أي  يف حالة -5
  : ملزيد من التفاصيل أنظر . حتضري للوالدين أو للطفل

Blanchet MARIANNICK – L’enfant face à son parent incarcéré : quel maintien du lien ? – le journal des 
psychologues – Edition Martin Média – 2/2009 – N° 265 – p 30 – 34. 
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بذلك عواطف األب املتغيب و عنايته و رعايته و ذيبه و توجيهه، من جهة أخرى يتحمل األب 
فهؤالء األطفال يواجهون خماطر أعلى نسبة مقارنة مع األطفال الذين .اآلخر لوحده مسؤولية األطفال

  .يعيشون حتت كنف كال الوالدين
فاألسر أحادية الوالد تواجه تدين يف الدخل، إضافة إىل اإلرهاصات النفسية و اإلجتماعية، و ارتفاع 

و من هنا تتكاثف  . الضغوط النامجة عن وقوع أعباء كبرية حتت مسؤوليته و ضعف الدعم اإلجتماعي
و هذا اإلعتداء .)1(كّل هذه العوامل معا لتزيد إمكانية قيام هذا الوالد باإلعتداء على أطفاله و إمهاهلم

يرتاوح بني اإلعتداء اجلسدي، النفسي، اجلنسي وقد يصل إىل القتل، الذي كثريا ما حيدث لدى 
  .   ن حديثو عهد بالوالدةاألمهات العازبات أين تزعمن، إتقاًءا للعار، على قتل أطفاهل

كأن يعيش الطفل مع   )2( )املفككة(كما يزداد إحتمال سوء معاملة الطفل أو إمهاله يف األسر املركبة 
اجلّدة أو اخلالة أو العمة أو أنّه يعيش مع زوجة أبيه أو زوج أّمه قد يكون منقوص الرعاية و احلنان 

بأوالدمها املشرتكني، فهذه األسر غالبا ما ) أو األب األم(الالزمني للتنشئة اليومية بسبب إنشغال 
  .تعاين من إضطرابات و عدم الثبات و اإلستقرار و عدم وجود مّودة و إرتباط بني أفراد األسرة

فعدم اإلستقرار يف حياة الطفل هو حبّد ذاته ضار له من الناحية النفسية و اإلجتماعية ، كما أنّه يزيد 
، كّل هذا يؤدي )غالبا األمّ (الضغوطات اليت يتعّرض هلا أحد الوالدين  يف بعض األحيان من حجم

  .إىل يئة املناخ إلمهال الطفل و اإلساءة إليه
كما بينت الدراسات أّن هناك إرتباط بني حدوث اإليذاء ضد الطفل و بني زيادة عدد  األطفال يف 

كون عائالت كبرية العدد تعيش يف األسرة أو زيادة األشخاص الذين يقطنون نفس املنـزل، كأن ت
  .)3(مساكن حمدودة املساحة

                                                           
1- Chantal LAVERGNE, Marie-Eve CLEMENT, Dominique DAMANT, Chantal BOURASSA, 
Geneviève LESSARD, Pierre TURCOTTE – Cooccurrence de violence conjugale et de maltraitance 
envers les enfants : facteurs individuels et familiaux associés – la Revue Internationale de l’Education 
Familiale – L’harmattan – 1/2011 – N° 29 – p 37 – 61 (41)     
2- Pierre STRAUS – op. cit. - p 19. 

  .و خاصة الفتاة اليت تعيش مع زوج أّمها فقد تكون معّرضة لعّدة إعتداءات ال سّيما اإلعتداء اجلنسي
FINKELHOR et al 1986 – Miller – Perrin et Perrin cité dans Freydis Jona FREYSTEINSDOTTIR - 
op. cit. - p 27.  
3 - Jacques LEYRIE – op. cit. - p 114 ; Pierre STRAUS – op. cit. - p 19. 
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فمشكلة أزمة السكن اليت تعاين منها شرحية مهمة يف اتمع قد تسبب يف حدوث إعتداءات على 
ينّمي املشاعر ) نظرا لضيق البيت(فاجتماع األوالد يف الفراش . األطفال خاصة اإلعتداء اجلنسي

و من ّمث أمر اإلسالم الوالدين بالتفريق . إقامة إتصاالت جنسية بينهماجلنسية لديهم و يدفعهم إىل 
بني أوالدهم يف املضاجع و تعويدهم اإلستئذان يف الدخول على النساء إذا ناهزوا اإلحتالم حىت ال 


�6& : "صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا. )1(يعتادوا على مفسدة اإلطالع على العورات��_ ���7
 T�P�
�X-
`a� b &,V�� ��c�� � ��0 ��:/� �>� 
,�/0 &'���W� � 
B�� ��:/� �>�")2(.  

5>������/��i!א�א��/�>��&����Y>��(��: و قال اهللا تعاىل �� �3��̂ �א 
���Y>��و��X��.� �n�Y�/�&��3��̂ �א �<�Y����8_ذ�H���� ��3'&���!א��̂ �א 
�B���.� 
����K�����3+&�f	א���&����%
����%�s)��T
�;�e���F��و��&��s����e�(�3%����אB]S���و���e�j�:����Q!ن��(���
)��Y>�&+��3א��w�̀[�Y>��55אْ�f	3(�%����-�!�,�א(.  

 

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z ðŠ�þa@ÑäÈÛa@ë@òîuëŒÛa@pbÏý¨a@@
  .عالقة األب باألم من جهة و عالقتهما باألبناء و أساليب تربيتهم من جهة أخرى يتضمن

ترتفع معدالت اإلعتداء على األطفال و إمهاهلم يف العائالت اليت تعيش أجواء مشحونة  قد
  ، إذ بّينت عّدة دراســــات أّن اخلالفــــــات الزوجيــــة هي مـــــن  )4(بالشجارات العنيفة اليت تقع بني الزوجني

  .)5(أكرب الضغوط اليت تؤدي إىل العنف ضّد األطفال
حيث خيلق يف نفوس األبناء . بيت، ميارس فيه العنف بني الزوجني، يتعّرض للخطر فالطفل الناشئ يف

  .اخلوف و عدم اإلستقرار و اإلنفعاالت العصبية

                                                           
  .24ص  –املرجع السابق  –أمحد بن عبد العزيز احللييب أنظر  -1
   .1/385 -الصالة  يف الصبيان محل جواز باب - الصالة و مواضع املساجد كتاب يف مسلم رواه -2
  .58بعض اآلية الكرمية  –سورة النور  -3

4- Eva - Maria ANNERBAK, Carl Gôran SVEDIN, Per A. GUSTAFSSON - op. cit. - p 166, W.N. 
Mc GUIGAN, CC. PRATT - The predictive impact of domestic violence on thice types of child 
maltraitment - Child Abuse and Neglect – 2001, 25 : 869 – 83, C. WALSH, H.L. Mac MILLAN, E. 
JAMIESON - The relationship between parental substance abuse and child maltraitment – Child Abuse 
and Neglect 2003, 27 : 1409 – 25 ; Robert T. AMMERMAN, Michel HERSEN – op. cit. - p 13 ; 
Jacques LEYRIE – op. cit.- p 114, Pierre STRAUS – op. cit.- p 19.  
5- Girard JACQUES, Isabelle Rinaldi BAUD, Hélène Rey HANSON, Marie-Christine POUJOULY 

- Les violences conjugales - Thérapie Familiale – Edition Médecine & Hygiène – 4/2004 - Vol. 25 - 

p. 473-483 (478) ; Stefan SCHNURR – op. cit. p 15. 
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من الرجال الذين  %70فـ . كما تصبح اإلمكانية واردة على تعّرضه بدوره للعنف يف مثل هذه األسر
وسائل العنف و اإليذاء املختصة يف تعامل ف. )1(يضربون زوجام عاّدة ما يضربون أطفاهلم أيضا

  .الزوجني بينهما، قد جتعل الوالدان ميارسان هذه األساليب نفسها عند التعامل مع أطفاهلم
و حىت لو مل يقع الطفل ضحية إعتداءات مباشرة عليه ، إال أنه مبجّرد أن يعيش و يشاهد العنف بني 

ذلك املناخ السليب و املتوتر جيعل الوالدين منهمكني يف ف. )2(والديه ، يصبح تلقائيا يف دائرة اخلطر
، و من جهة )3(مشاكلهم اخلاصة و تنعدم إستجابتهم ألطفاهلم هذا ما يؤدي إىل إمهاهلم من جهة

أخرى فإّن مشاهدة تلك التصرفات العنيفة بني الوالدين يولد لديهم عواقب عاطفية و نفسية 
  .     )4(مؤذية

نّه حىت و لو كانت األسرة متكونة من كال الوالدين، فهذا ال مينع من وقوع و ما ميكن مالحظته أ
الطفل ضحية اإلعتداء، إذا كان يسود هذه األسرة تصدّع معنوي، نتيجة النـزاعات القائمة بني 

كما تبّني أن األسر اليت يوجد فيها إتصال جنسي . الزوجني أو التوتر أو اإلضطرابات املزمنة بينهما
  . ارم هي األسر أقل متاسكا و تنظيما، و أكثر إختالال وظيفيّابني احمل

و ليس فقط املشاكل الزوجية اليت حتدث ضغوط نفسية لدى الوالدين، و إّمنا قد تواجه األسرة 
مشاكل و كرب أخرى، تتمثل يف ضغوط أحداث احلياة غري السارة كوفاة أحد أفراد األسرة أو املرض 

عوامل تؤدي إىل تفاقم بعض املشاعر السلبية لدى بعض أفراد األسرة مثل أو ضغوط العمل ، فهذه ال
العدائية و القلق و اإلكتئاب و اليت يرتتب عنها تدهور و تفاقم الصراعات و النـزاعات األسرية ، ممّا 

  . )5(قد تؤدي إىل سلوكات إعتدائية على األطفال
   

                                                           
الرياض  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –الطبعة األوىل  –جرائم العنف و سبل املواجهة  –عبد اهللا عبد الغين غامن  أنظر -1

  .109 ص – 2004 –
2- Catherine VASSELIER – NOVELLI, Charles HEIM – Les enfants victimes de violences conjugales – 

Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseaux – De Boeck Supérieur – 1/2006 – N° 36 

– p 187 – 207 (191 et s.). 
3 -  Carl LACHARITE et Maria Teresa XAVIER  -  Violence conjugale et négligences graves envers les 
enfants -  Empan -   ERES - 1/2009 - N° 73 - p128 – 135 (131).  
4- Michel DELAGE, Alexandrine SANCHEZ - Les violences conjugales, phénomène social, problème 

systémique - Thérapie Familiale – Edition Médecine & Hygiène – 2/2012 - Vol. 33 - p 105 – 121 (111). 
5 -  Liliane DALIGAND- Violences conjugales - Le Journal des psychologues - Martin Média - 2/2008 
- N° 255 – p 49-53 (50). 
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@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@@ÝÐĐÛa@ÝÇbÐm@M@@†ÛaìÛa 

تتسم األسر اليت يتعّرض فيها األطفال لإليذاء بإبداء إستجابات قوية للسلوك السليب ما  غالبا
للطفل، و ذلك يعين أّن ردود أفعاهلم تكون شديدة و قاسية باإلضافة إىل إستيائهم و عدم الرضا عن 

  .أطفاهلم
ليت تصدر عنهم     من جهة أخرى فإّن األسرة اليت تعتدي على أطفاهلا ال تقّدر التصرّفات اإلجيابية ا

و ال تكافئهم عليها ، كما أّا أقل دعما و أضعف عاطفة و لعبا فال تتعامل مع أطفاهلا مبوّدة و حمبة 
  .و ألفة عاطفية و ال تستجب لطلبام و إحتياجام العاطفية

به و على العكس فإّن هذه األسرة عاّدة ما تستعمل األساليب القاسية للتهذيب كعزل الطفل أو ضر 
و يف ذات الوقت مييلون لعدم إستعمال إسرتاتيجيات و أساليب أبوية إجيابية  ... أو الصراخ عليه 

  .كاحلوار، و اإلعرتاف بإجنازات الطفل الناجحة، و تشجيعه و مكافئته على التصرفات اإلجيابية
التفاعل  ففي غالب األحيان تعاين هذه األسر من توتر بني الوالدين و الطفل، إضافة إىل قّلة

  . )1(بينهما
  

<oÖ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<ØËŞÖ^e<íŞé�]<íòéfÖ^e<íŞfi†¹]<ØÚ]çÃÖ]< <

يقصد بالعوامل البيئية مجلة الظروف اخلاصة احمليطة بالشخص و اليت تؤثر يف تكوين شخصيته،       
  . و حتديد أهدافه و توجيه سلوكه

ا، إالّ أّن تأثري عامل البيئة على اإلنسان فالشخص يتأثر حتما بالبيئة اليت يعيش فيها ، تكوينا و سلوك
العوامل املرتبطة بالطفــــل (أي كثري ما يرتبط و يأتلف مع العوامل األخرى  )2(هو تأثري نسيب و تكاملي

  .فال ميكن النظر إليه بصفة إنفرادية ، فهو يؤثر على هذه العوامل أو يتأثر ا) أو املعتدي أو األسرة

                                                           
1- Robert T. AMMERMAN, Michel HERSEN – op. cit. - p 112, 113 ; Robert CARIO – op. cit. – p 
222 - Freydis Jona FREYSTEINSDOTTIR - op. cit. - p 29 - 30. 

  .29 – 28 ص –املرجع السابق  –أنظر حممد أديب العسايل 
فلقد نادى علماء و باحثو اإلجرام إىل ضرورة اإللتزام باملنهج التكاملي للبحث عن أثر العوامل املختلفة على السلوك  -2

   .224 - 223ص  –عبد الرمحن حممد أبو توتة  –و ما بعدها  292رامي، أنظر سليمان عبد املنعم سليمان ص اإلج
فتبين اإلجتاه التكاملي يف تفسري العنف األسري يقدم فائدة جوهرية تتمثل يف الكشف عن التقديرات النسبية ملختلف أنواع 

فهذا اإلجتاه يرفض فكرة النظريات العامة لتفسري العنف األسري ، فهو مييل . ّني املتغريات اليت تقوم بدور ما له داللته يف موقف مع
أنظر . إىل تفسري احلالة الواحدة اخلاصة من حاالت العنف األسري يف ضوء جمموعة واسعة من العوامل اليت ترتبط باحلالة املدروسة

   .32 - 31ص  -املرجع السابق  –يف هذا الصدد حسان حممد عبيدو 
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  .العوامل اإلقتصادية، العزلة اإلجتماعية و العوامل الثقافية: بيئية و من أهم العوامل ال
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @òîÇbànu⁄a@ÝßaìÈÛa@M@@òí…b–nÓ⁄a@@
السيئة ،املناخ لوقوع الطفل ) socio – économique(غالبا ما يأ الظروف اإلجتماعية اإلقتصادية 

  .ضحية اإلعتداءات
و تتجّلى هذه  )1(لفقر و البطالة، و بني اإلعتداء على الطفللقد ثبت أّن هناك عالقة قوية بني ا

  :العالقة من خالل عّدة مستويات، من بينها 
عجزها عن إشباعها ، جتعلها تعاين من و ح إىل احلاجة لـِ ُـ دخل األسرة ، و إزديادها امل ن تدينإ -

بالتايل و طفل ت تصدر من الرفاممّا يؤدي إىل عدم حتمل الوالدين تص، ضغوط نفسية و إرهاق
  .)2(فغالبا ما مييل اآلباء إىل إستخدام أساليب قاسية .ينعكس على طريقة تعاملهما معه

اإلقتصادي املنخفض ال تتوفر لديها مقومات األمان / إّن األسر ذات املستوى اإلجتماعي  -
يؤدي  دي مان اإلقتصافإنعدام أو ضعف األ .اإلقتصادي الذي يتمثل يف اإلطمئنان على اليوم و الغد

  .)3(وكياا عات حول مسرية احلياة اليومية بشكل يهّدد أمن األسرةاز إىل كثرة املشاكل و الن
إّن الوالدان، و لو كانوا ذوو نوايا حسنة، فقد ال يتمكنون من تقدمي الرعاية الالزمة ألطفاهلم  -

ة يف منـزل مزدحم أو غري وإشباع حاجام نظرا لقّلة الدخل، و نظرا لسوء الظروف املعيشية كاإلقام
 .      )4(آمن كتواجده يف حّي خطري و عنيف، يؤدي إىل حدوث إعتداء على الطفل أو إيذائه

   

                                                           
1-  Samuel S. WU, Chang-Xing MA, Randy L. CARTER, Mario ARIET, Edward A. FEAVER, 
Michael B. RESNICK, Jeffrey ROTH - Risk factors for infant maltreatment : a population-based 
study - Child Abuse & Neglect 28 – 2004 - 1253–1264 (1259) ; Eva – Maria ANNERBAK et col., op. 
cit. p 166, Stefan SCHNURR , op. cit. p 15, Robert T. AMMERMAN – op. cit. p 12 , Cindy W. 
Christian M.D. – op. cit. p 2. 

 – 2000 –القاهرة  –دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع  –سيكلوجية العالقات األسرية  –أنظر حممد حممد بيومي خليل  -2
  .دهاو ما بع 41ص 

لقد أكدت كاتبة فرنسية أن عدد كبري من األطفال هم حمل الوضع يف مؤسسات محاية الطفولة ،نتيجة الفقر الذي تعاين منه  -3
    .Claire NEIRINCK – op. cit. – p 135   :أنظر. أسرهم

4- Pierre SANA – Quel droit à la famille pour les personnes qui vivent dans la grande pauvreté – Pensée 

Plurielle – De Boeck Supérieur – 3/2007 – N° 16 – p 29 – 50 (31 – 32). 
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عادة ما يتصفون بالضعف يف بنيتهم بسبب ما يلقونه من سوء التغذية  كما أن األطفال الفقراء  -
  .النفسيةو تؤثر على صحتهم  )1(فيصابون نتيجة ذلك بأمراض عضوية أو عقلية

فعدم وجود مورد الرزق ). خاصة(و على الطفل ) عامة(كما تؤثر البطالة سلبيا على كيان األسرة  -

ا يف ذلك دفع الطفل إىل مغادرة الدراسة مباألسر تبحث عن لقمة العيش بكل الوسائل املتاحة جيعل 

ؤثر سلبا على مساعدة األسرة، مما يمن أجل و االنغماس يف العمل يف سن مبكرة لكسب املال 

التشرد و االحنراف، فيقعون بسهولة  كما ينتج عنه أحيانا ضياع يف الشوارع و. )2(صحته و أخالقه

كاالجتار فيهم بقصد التبين، أو االجتار يف   .ضحية يف شراك العصابات املتخصصة يف دمار األطفال

  .أو إستغالهلم جنسيا أعضائهم البشرية،

نخفضة املستوى اإلقتصادي اإلجتماعي تفتقر لألساليب السوية يف كّل هذه العوامل جتعل األسر م
  .ضبط سلوك أطفاهلا 

يف حني يرى البعض أن تعرض الطفل لإليذاء موجود على مستوى كل الطبقات االجتماعية فيمكن 

  ، إال أن األسر الفقرية هي أكثر مالئمة الكتشافها من غريها. )3(أن يقع يف األسر الفقرية وغري الفقرية

فيد السلطة والعدالة غالبا ما تطال . )4(فالطبقات االجتماعية الراقية غالبا ما تقصى من البحث

. الفقراء و تقصر عن األغنياء، ملا ميلكونه من قدرة على حجب جرائمهم مقارنة مع الطبقات الفقرية

ستمرة مع مؤسسات هلا أصال عالقات ممنها الفقرية ، فالعائالتأيضا لوضعية املسألة راجعة  نّ إ و

  ا موجودة حتت املراقبة أّ  و. الرعاية االجتماعية مبختلف ميادينها، مبا فيها مؤسسات محاية الطفولة

                                                           
، منصور  340ص  –املرجع السابق : ، سليمان عبد املنعم سليمان  263ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن أبو توتة  -1

  .131ص  –املرجع السابق  –رمحاين 
  ,95 – 94ص  –املرجع السابق  –أنظر زينب وحيد دحام  -2

3- Gillonne DESQUESNES - Pauvreté des familles et maltraitance à enfants : un état des lieux de la 

recherche, une question non tranchée- Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle - CERSE - 

Université de Caen- 3/ 2011 - Vol. 44 - p 11-34 (20). 
إن اعتبار فكرة االعتداءات منتشرة يف األوساط احملرومة أكثر منها يف األوساط الراقية هي فكرة : "تقول الكاتبة مارتني نيس -4

    :أنظر . " خاطئة
Martine NISSE - op. cit. - p 33. 
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بالتايل يتم التبليغ عن حدوث  و. )1(و املتابعة، أكثر مما هو عليه احلال لدى العائالت غري الفقرية

عامل الفقر تغييب  هذا الكالم ه ال يفهم منأن إالّ . حاالت االعتداء على األطفال يف تلك العائالت

  .وقوع الطفل ضحية جرائماهلامة لعوامل المن بني الذي يعترب 
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@òîÇbànu⁄a@òÛŒÈÛaZ@@
أو أّن العامل " املنفرد"أو " العيش الوحيد"ميكن اإلعتقاد يف أّول وهلة أن العزلة اإلجتماعية تعين 

؛ إّال أّن العيش الوحيد أو الشعور بالوحدة ميكن أن يعاش بشكل "الوحدةالشعور ب"الرئيسي هلا هو 
و على العكس ميكن إعتبار اإلنغالق و قطع . جّيد و ميكن تقبّله ، بل أبعد من ذلك ميكن إختياره

  .الصلة مع البيئة اإلجتماعية هو املعىن املناسب للعزلة اإلجتماعية
ا العزلة اإلجتماعية هي وجود الفرد يف حالة ضعف و الذي و من العوامل الرئيسية اليت تبىن عليه

  .حيدث نتيجة لظروف إقتصادية و إجتماعية سيئة كالفقر
أو قد حيّس الفرد بأنّه يف حالة إقصاء أي ال جيد مكانته يف اتمع، و هذا ما حيدث عاّدة إذا ما ّمت 

  .لية معقّدةفصل الشخص عن العمل أو يف حالة البطالة أو نتيجة لظروف عائ
و كثريا ما تتجاوز إختصاص املهنيني نظرا ) مشكلة(فالعزلة اإلجتماعية يف جوهرها حالة معقّدة 

أّن اآلباء الذين يسيئون  و تبّني بعض الدراسات. )2(إلختاذها صفة غامضة يصعب إكتشاف حقيقتها
  .)3(معاملة أطفاهلم يعانون من العزلة و الوحدة و نقص الدعم اإلجتماعي

العزلة قد تزيد من إحتمال إعتداء أحد الوالدين أو كليهما على األطفال بسبب نقص الدعم املادي ف
  .)4(و املعنوي ، و عدم توفر القدوة أبوية إجيابية

فاألسرة املنعزلة تتصف بضعف إعتبار الذات، و إنعدام الثقة بالنفس، و عدم القدرة على الكفاح،   
احلياة، أو اهلروب منها، ممّا يؤدي ا إىل عدم القدرة على مواجهة  و اإلتكالية، اإلستسالم لضغوط

  .)5(مشاكل احلياة أو التفاعل معها بشكل إجيايب

                                                           
1- Gillonne DESQUESNES – op. cit. - p 11-34 (22). 
2 -  Groupe reflex – Aures – Etude sur l’isolement social – 2007 – pp 4, 5. 
3 -  FREYDIS – op. cit. pp 36 – 37 – Stefan Schnurr – op. cit. p 15, Ulrich Lips – op. cit. p 14. 
4  - Yves – Hiram HAESEVOETS – Regard pluriel … - op. cit. – p 76 ; Pierre KARLI – op. cit. – p 
221. 

  .47،  46ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد حممد بيومي خليل  -5
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إالّ أّن العزلة اإلجتماعية قد تكون عامال يزيد يف احتمال تعّرض الطفل لإليذاء، كما قد تكون نتيجة 
جتماعي قد حيدث بعد وقوع الطفل ضحية حلدوث هذا اإليذاء، أي أّن اإلنعزال و عدم التفاعل اإل

  .إعتداء ، ممّا يؤدي إىل إنغالق األسرة و إنطواءها
 

@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@@òîÏbÔrÛa@ÝßaìÈÛa@@
يقصد بالعوامل الثقافية ما استقر يف ضمري اتمع من مبادئ و مثل و قيم أخالقية و دينية و ما 

  .يسود فيه من أعراف و تقاليد
مظاهر متعددة كالتعليم و الّدين الذي يؤثر يف سلوك الفرد باإلضافة إىل وسائل  و للعوامل الثقافية

اإلعالم و دورها يف توجيه الفرد و التأثري على سلوكه اإلنساين ، خاصة مع ظهور وسائل اإلعالم 
  .احلديثة

  Üé×ÃjÖ]<ïçjŠÚ<š^Ëªc  . .و6

األفراد ، و خيلق املثل العليا يف أذهام ، ممّا إّن التعليم يغرس القيم اإلجتماعية و األخالقية يف نفوس 
  .يؤثر يف توجيه سلوكهم

و يعرف لدى العامة بأّن التعليم يوسع من مدارك الشخص و يهذب مشاعره فيجعله قادرا على 
  .)1(فمبدئيا إعترب بعض العلماء أن التعليم هو عامال مانعا لإلجرام. تقدير عواقب األمور

) خاصة الوالدين(ية، فإن كان حميط الطفل قد نال حظا وفريا من التعليم و فيما خيص عامل الضح
فإن نسبة اإلعتداء عليه تكون منخفضة ، فكّلما ارتفعت درجة تعليم الفرد كّلما إخنفضت معدالت 

أّما إذا كانوا من غري املتعلمني فإّن نسبة . )2(جلوءه إىل العنف يف التعامل مع املشكالت األسرية
  .)3(ترتفع حيث يلجؤون إىل العنف للتعامل مع اخلالفات العائلية اإلعتداء

على بعض العينات من األسر أن أغلب األسر اليت توافق على اإلجتار لقد بينت الدراسات ف
باألطفال أي تقوم ببيع أطفاهلا أو تأجريهم أو ريبهم للحصول على دخل مادي هي أسر أمية، 

فيتم استغالهلم استغالل ال (ضد أطفاهلم ) اجلناة(رسوا التجار فهي على جهل بالعملية اليت ميا

                                                           
ن ارم من تطوير أساليب اعترب البعض اآلخر أن التعليم ال يقلل من نسبة اإلجرام بل أنّه على العكس ميكّ  ،يف املقابل -1

  .و ما بعدها 265ص  –املرجع السابق  –ملزيد من التفاصيل أنظر عبد الرمحن حممد أبو توتة  –التخطيط و التنفيذ 
  .112ص  –املرجع السابق  –دوافع اجلرمية  –أنظر عبد الرمحن حممد العيسوي  -2
 .و ما بعدها 103ص  –املرجع السابق  - أنظر مصطفى عمر التري   -3
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، كما يتعرضون للمخاطر       ...)إنساين يف اجلنس أو يف األعمال الزراعية أو الصناعية أو التسّول 
  .و العنف

فاجلهل و عدم الوعي يطغى على هذه األسر و جيعلها تتجر يف أبنائها و تعتربهم كالسلع، و ال تم 
. )1(القيم األخالقية ملراعاة حقوق الطفل، نظرا أّن أغلب هذه األسر ذات مستوى تعليمي منخفضب

بل أبعد من ذلك فقد أجريت مالحظات على عينات من األطفال ّمت ريبهم من بلدهم األصلي 
تسّول إىل اململكة العربية السعودية لغرض العمل و الذي يتمثل أساسا يف ال) خاصة اهلند و نيجرييا(

خاصة الذكور من طرف عائلتهم و هذا من ) برت اليد اليسرى(حيث كانت لديهم إعاقات عمدية 
أجل إثارة شفقة و عطف اآلخرين عليهم فهذا يدّل على وجود ثقافة خاطئة حول حقوق هؤالء 

 .   )2(األطفال يف جمتمعام

ف على عّدة أمور، و أن و من جهة أخرى، فإذا كان الطفل متمدرس، فهذا يساعده على التعرّ 
فمن خالل هذه . يكون فطنًا كما يكون على ذراية بكّل املخاطر املتواجدة يف البيئة اخلارجية

  .املئهالت العلمية يتفادى شرور اجلرمية اليت قد تقع عليه
باإلضافة إىل أّن الطفل الذي يلتحق باملدرسة ، ال حيصل على أوقات فراغ كثرية و على العكس، 

ل غري املتمدرس قد يبقى طول النهار يف البيت جانب والديه الذين ينظرون إليه باحتقار على فالطف
  .أساس أّن ال فائدة منه و أنّه عضو غري صاحل، ممّا قد يدفعهم إىل إيذائه

كما أّن الوقت الفارغ قد يدفع الطفل إىل اخلروج إىل الشارع مقارنة مع الطفل املتمدرس و بالتايل قد 
  .برفقاء السوء الذين قد يعتدون عليه أو يعلمونه طريق اإلحنرافخيتلط 

فإذا وجدت الثقافة العلمية سواًء داخل احمليط األسري أو خارجه، فإّا تساعد الطفل على عدم 
 .تعرضه إىل اإلعتداءات مبختلف أنواعها

عين أّن املؤسسات هذا ال ي. و مهما يكن فإن كان التعليم يقلل من نسبة وقوع الطفل ضحية جرائم
  .التعليمية ختلو من اإلعتداءات

                                                           
ململكة العربية السعودية لكون أا تعرف إقباال كبريا لألطفال املهربني من اهلند و نيجرييا و السودان و دراسات متت يف ا -1

 .و ما بعدها 176ص  – املرجع السابق –أنظر  خالد بن سليم احلريب . خاصة يف مواسم احلج و العمرة
 .165ص  –املرجع نفسه  –أنظر خالد بن سليم احلريب  -2
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إذ أّن األساليب الرتبوية املتبعة من طرف بعض املعلمني يف معاملة التالميذ كاستخدام القسوة         
و التعنيف و عدم اإلحرتام و عدم اإلهتمام مبشاكل التالميذ، قد تؤثر سلبا على سالمة اجلّو 

  .املدرسي
، أصبحت جترم العقاب )1(بية و التعليم يف خمتلف الدول عامة و يف اجلزائر خاصةفرغم أن أجهزة الرت 

  .اجلسدي يف املدرسة، و تنظر إليه كعمل يتعارض و األساليب الرتبوية السليمة
إّال أّن هذا ال يعين بالضرورة خلو املدرسة من العنف، فهناك بعض أنواع العنف ما زالت متارس يف 

هذا العنف الذي قد يؤثر على الطفل مستقبال ، و يولد . ن بينها العنف اللفظياألوساط التعليمية م
  . لديه الشعور بالنقص، و إحتقار الذات و عدم الثقة بالنفس

من هنا ال يكفي يف املعلم أن يكون على دراية باألمور العلمية أي أن تكون لديه الكفاءة املطلوبة ، 
ة تتمّيز بالعطف و النصح و اإلرشاد و التوجيه و القدوة و إّمنا وجب أن يستخدم أساليب تربوي

و كيفية تكوين املعلمني و كذا شروط توظيفهم،  )2(احلسنة ، فوجب إعادة النظر يف طريقة التعليم
       ضعف الضمري املهين، أو قد يعانون من مشاكل إجتماعية الذين لديهم هناك بعض األساتذة ف

  .  )3(هم احلسن ملهامهمو نفسية ممّا تؤثر على آدائ
قد تؤثر على سالمة اجلّو  )4(باإلضافة إىل األساليب املتبعة من طرف املعّلم ، هناك عوامل أخرى

  :املدرسي، من بينها 
من مدرسة إىل أخرى يؤثر سلبا على التالميذ، حيث يفقد معلميه         تنقالت التالميذ املتكررة -

ذا يستدعي بدوره وجوب تأقلمه مع احمليط املدرسي اجلديد و هو و زمالءه الذين تعّود عليهم، و ه
  .ليس بأمر سهل، كما حيمل يف جوانبه إحتماالت الفشل و عدم التوافق مع هذا احمليط املدرسي

                                                           
املتضمن منع العقاب البدين و العنف اجتاه التالميذ يف املؤسسات  01/06/1992املؤرخ يف  2/171ار رقم منذ صدور قر  -1

  .التعليمية
أن اإلخفاق املدرس يرجع لعّدة أسباب بيداغوجية تتمثل أساسًا يف العدد املرتفع للتالميذ      ) اجلزائريني(يرى بعض األساتذة  -2

لتطور كّل التالميذ، أيضا الربامج املكثفة ، و املواد الكثرية  " مشخصنة"ل ا ممّا حيول دون متابعة و الذي يتعدى املقاييس املعمو 
و صعوبتها إضافة إىل نقص يف الوسائل الثقافية و الفنية يف املدارس تشكل عوامل أساسية يف اإلخفاق املدرسي؛ أنظر فوزي أمحد 

  .158ص - 2007-الرياض-جامعة نايف العربية للعلوم األمنية –لثانوية اجلزائرية العنف لدى التالميذ يف املدارس ا –بن دريدي 
3 -  Nicole CATHELINE – Harcèlements en milieu scolaire – enfance et psy – 4/2009 – N° 45 – p 82 – 
90 (87 – 88) 

 .و ما بعدها 130ص  –املرجع السابق  –أنظر فوزي أمحد بن دريدي  -4
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ضف إىل ذلك التغيبات املتكّررة للطفل عن املدرسة، سواًء كانت سبب مشاكل عائلية أو بسبب  -
ميذ قد تدفع بالطفل إىل التغيب و بالتايل اإلخفاق الدراسي و قد يصل أسلوب تعامل املعلم مع التال

  .إىل التسرب املدرسي
أيضا تغيري املعلمني املتكرر قد يؤثر تأثريا بليغا يف نفسية التالميذ خاصة يف حالة تعلقهم الشديد  -

إىل تغيري سلوك  باملعلم السابق، فقد ال يبدي بعض التالميذ تالؤم مع املعلم اجلديد ، ممّا يؤدي
  .التالميذ يف الوسط املدرسي

و إذا افتقر التالميذ للراحة النفسية و الطمأنينة داخل الوسط املدرسي ، ُختلق لديهم سلوكات غري 
مالئمة و قد تكون عنيفة ، خاصة إذا كانت لديهم إستعدادات أو عوامل خطر سابقة، فالتلميذ 

بيئة املادية املتدهورة و املنازل املتهالكة ، إضافة إىل اآلباء غري احملاط يف البيت بالفقر و البطالة و ال
جاهزين للرتبية و مهملني، أو قساة سوف حيمل غضبا جيول يف نفسه إىل أن حيّول إىل جهة خارجية 

  .)1(قد يكون املعلم أو التالميذ اآلخرين
ار إىل أن يصل إىل اإلعتداء، فالعنف الواقع بني التالميذ يتخذ عادة شكل العراك و اخلصام و الشج

ضحايا هذه ) تالميذ(فيتعدى التلميذ القوي على الضعيف، و من هنا يقع الكثري من األطفال 
فإذا مل يبّلغ التلميذ الضحية عنها الوالدين أو املعلمني، سوف ). بدنية أو جنسية(اإلعتداءات 

  .نيتدهور مساره الدراسي نتيجة اخلوف الشديد من هؤالء املعتدي
و قد ال يقتصر اإلعتداء على اإليذاءات اجلسمانية ، إّمنا قد يصل إىل اإليذاء املاّدي أي يتعرض 

و هذا يؤثر  ) كسرقة أدواته املدرسية أو أشياء مثينة(الطفل الضحية إىل سرقة من طرف هؤالء األطفال 
، أي )2(ة و الثانويةو هذه اإلعتداءات موجودة خاصة يف املدارس املتوسط. كثريا يف نفسية الطفل

  .عندما يكون األطفال يف سن املراهقة
هلذا وجب تقوية املراقبة و احلد من سلبية . و بالتايل قد ال ينجو احمليط املدرسي من اإلعتداءات

اإلدارة، و إشراك األسر يف متابعة مستمرة ألبنائهم و جعل الرتبية احلسنة و القيم األخالقية الركيزة 

                                                           
1- Cécile CARRA, Daniel FAGGIANELLI – Violences à l’école : Tendances internationales de la 
recherche en sociologie – Médecine et Hygiène – Edition Déviance et Société – 2/2003 – Vol 27 – p 
205 – 225 (212). 
2 -  Michel MANCIAUX , Marceline GABEL – op. cit. - p 348. 

  .132ص  –املرجع السابق  –أنظر فوزي أمحد بن دريدي 
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ة األطفال؛ و من هنا كان لضعف الوازع الديين دور كبري يف وقوع الطفل ضحية األساسية لرتبي
  .     اجلرائم

��
)55555
.  <�è‚Ö]<Å‡]çÖ]<ÌÃ•  

       فهو بالنسبة للفرد عقيدة و إلتزام و إميان بالغيب . تأثري ملحوظ يف حياة الفرد و اتمع للدين
جتمع منهج و مصدر للقيم السامية و املثل الرفيقة و هو بالنسبة للم. و مصدر للهداية و التهذيب

  .)1(و من هنا تربز العالقة بني الدين و القيم األخالقية. اليت تأمر باملعروف و تنهى عن املنكر
فللدين دور تربوّي من خالل ما يزرعه يف النفس من كوابح ذاتية متنع الفرد من سلوك تصرفات غري 

  .الئقة
ة إميانا عقائديا و التزمت بأداء الشعائر الدينية و التمسك بالقيم الدينية      و من هنا إذا كان لألسر 

و اخللقية، فيزرع لديها الشعور بالرضا و اإلطمئنان و السعي للخري و البعد عن الشر ، و الرمحة      
.��6 ": قال تعاىل . فهذا سيؤدي حتما إىل السالمة البدنية و النفسية للطفل. و العطف و التعاطف

�Z!�/�9��א/[D�XCْ�:��I���3אْ�=ْ�̂ �(")2(.  
كما يقي الطفل من كل أشكال سوء املعاملة، ألّن التمسك بتعاليم الدين جتعل الوالدين يقدران قيمة 

  .الطفل و روحه الربيئة و بأنّه هبة من عند اهللا ال بّد من رعايته و احلفاظ عليه لتنشئته السليمة
إىل التفاؤل     ) خاصة الوالدان(ت األسرة تتسم مبناخ ديين ، فيؤدي بأفرادها من جهة أخرى إذا كان

و اإلقبال على احلياة و التوكّل على اهللا و عدم اليأس أو القنوط أو اإلستسالم للفشل و التحّلي 
دم بالصرب و املثابرة يف مواجهة املواقف الصعبة و التغلب على األزمات و بالتايل تستطيع التغلب و ع

  ).كالفقر أو البطالة مثال(التأثر بالعوامل األخرى 
. فالروح اإلميانية تدفع األسرة إىل وضع الثقة الكاملة باهللا تعاىل و بالتايل جتعلها يف حالة سالم كامل
 )3(حىت و لو ضاقت ا احلياة و انقطعت ا فرتفع أمرها هللا باألمل و الرجاء فتنفرج أمامها السل

                                                           
 .277ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن حممد أبو توتة  -1
 .28بعض اآلية الكرمية  –سورة الرعد  -2
 .36و  35ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد حممد بيومي خليل  -3
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��Hאc��&����eن�\��لقوله تعاىل �����HEن���5א��A��&����e��Hא�����HE�6א��

�: ، و قوله أيضا  )1(� EJ���l�&��I]�K�e�w����I]/��8��א��و�����ز����I�ْو�&��3

�6������g�H�8و���d���Q��3�&���I���H�Q��!�B�\��I]/2(�&��3���M�/�-��K]=�!�8א(     .  
لروح اإلنسانية اخللقية و الدينية ، و يسيطر عليه الوازع الديين ، يؤدي فاملناخ األسري الذي تسوده ا

إىل سالمة تنشئة األبناء ، كما يؤدي إىل تفاعلهم اإلجيايب مع احلياة ، بشكل حيقق هلم الصحة 
  .الذاتية و النفسية

           و كل هذا حيقق السالمة لألطفال ، و العيش اهلادئ هلم ، كما يتخذون آباءهم قدوة هلم،
و بالعكس فضعف الوازع الديين يؤدي باألسرة إىل خلق جو خيتلط فيه احلالل باحلرام ، و تضيع 
حدود اهللا، فتنشأ القلق و التوتر و اإلضطراب لدى الوالدين ، الذين يدفعهم إىل اإلستسالم لضغوط 

و على حساب كّل  احلياة و عدم القدرة على الكفاح و السعي إىل النجاح بأية صورة من الصور
فكّل هذا ينعكس على الطفل فيقع ضحية لصراعات و إعتداءات بشكل . القّيم و املعاين النبيلة

  .  يدفعه هو اآلخر للتفاعل مع احلياة بشكل سليب مريض

)5N
55555
.  ÝøÂý]<Øñ^‰æ  

ري بطبيعة إستخدام لوسائل اإلعالم قوة مباشرة يف التأثري على اجلمهور و توجيهه ، و يرتبط هذا التأث
الوسائل و اتباع احلاجات و الرغبات ، و كذا على أساس تكرار الرسالة اإلعالمية و مقدار التعّرض 

  .هلا
و مهما يكن فإّن وسائل اإلعالم تؤدي دورًا يف نوعية سلوك الفرد، ألّا الوسيلة املثلى للوصول إىل 

دعاة ملخاطبة الناس إلعتبارها من أقصر الطرق فيستخدمها السّياسيون و ال. أكرب قطاع من اجلمهور
  .و أيسرها

فلوسائل . كما يعتربها التجار أداة ال ميكن اإلستغناء عنها للوصول إىل املستهلك و زيادة األرباح
تأثري فّعال يف ثقافة اتمع و رصيده ...) أنرتنت ، تلفاز ، مذياع (اإلعالم ، و مهما كان نوعها 

ىل حتقيق الضبط اإلجتماعي إزاء مشكالت معينة أو احنرافات إجتماعية حيث فقد سعت إ. املعريف
قّلل من ضررها عن طريق احلمالت اإلعالمية و ذلك بالتخطيط السليم و مراعاة اجلودة و اإلتقان يف 

  .التنفيذ

                                                           
1-  6و  5اآليتان الكرميتان  –ح رْ سورة الش . 
  .3و  2بعض اآليات الكرمية  –الطالق  سورة -2
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إىل لكن من ناحية أخرى قد تتناقض وسائل اإلعالم مع دورها املرسوم يف البناء اإلجتماعي و تتحّول 
  .)1(عامل هدم و خلل ، حني تقّدم مفاهيم غري هادفة مليئة بالعنف و اإلثارة و التحريض

خاصة أّن الدور اإلعالمي أصبح جزء من بنية هيئاتنا اإلجتماعية املختلفة كما أصبحت األسر تعترب 
 إستخدام وسائل اإلعالم عامال مهما يف حياا كالتلفاز و األنرتنت فعرض األفالم اليت متيل إىل

العنف قد تستهوي بعض شرائح اتمع بدءا بالوالدين الذين قد يتأثران ذه املشاهد املنوعة من 
  .العنف و يستعملوا كوسيلة اجتاه أطفاهلم

كما أن هذه املشاهد و العروض تؤثر كثريا يف نفوس بعض األشخاص ذوو اإلستعداد اإلجرامي 
تشبه م، و قد يستعينون مبا يرونه يف العروض من وسائل        حيث يقتدون باملمثلني و حياولون ال

  .)2(و أساليب تستخدم لتنفيذ اجلرمية
هذه اجلرمية اليت قد يكون ضحيتها الطفل فقد خيطف و يغتصب و يقتل عمداً، األمر الذي مل يعد 

قة إستنادًا ملا غريب عن جمتمعاتنا، و أصبحت هذه السلوكات اإلجرامية تنفّذ بربودة و بتفنن و د
  .)3(يعرض يف الشاشات التلفزيونية

و نظرا لتطّور وسائل اإلعالم و ابتكار وسائل اإلتصال اليت أصبحت تشكل جسرًا عظيمًا للتواصل 
بني األفراد و األمم و الشعوب رغم الفواصل الطبيعية و احلدود فصار العامل بفضلها صغريًا رغم 

  .سرب بني أرجائه و بسرعة فائقةإتساع رقعته و صارت املعلومات تت
و من هنا فكان لألنرتنت تأثريا كبريا على أفراد اتمع ، ال سّيما األحداث حبكم عدم إكتمال 

  .نضجهم و قلة خربم و رغبتهم يف املغامرة ، فقد يقعون يف مستنقعات اجلرائم اإللكرتونية
و غري نافعة تقودهم إىل فساد األخالق   إذ قد يؤدي األنرتنت إىل تزويد األحداث مبعلومات ضارة 

  .أو دخوهلم يف عالقات غري مشروعة يصبحون ضحايا يف جرائم العرض أو فساد األخالق
كما قد تتيح شبكة األنرتنت ملستخدميها ختطي كافة العقابات و القيود احمللّية املفروضة، و بالتايل 

فرض شروط حول احلّد األدىن للسن املسموح به ب –ميكن اإلطالع على املواد اليت قّيدا الرقابة 
  .كاألفالم اليت ال يسمح مشاهدا إالّ من طرف الكبار  –لإلطالع عليها 

                                                           
 – 2010 –الرياض  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –وسائل اإلعالم و العنف األسري  –أنظر عثمان أبو زيد عثمان  -1

 .69،  68ص 
  .165 – 164ص  –املرجع السابق  –دوافع اجلرمية  –أنظر عبد الرمحن حممد العيسوي  -2
  .79 – 78ص  –املرجع السابق  –د دحام أنظر زينب وحي -3
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و فضال عن ذلك ، قد تنقل الشبكة إىل األحداث ثقافة اإلباحية ، حيث تتضمن صور أو روايات 
ة إىل البيوت مباشرة و تداوهلا كما سهل األنرتنت وصول الصور اإلباحي. )1(هلا عالقة مباشرة باجلنس

ممّا قد يدفع بفئة هواة األطفال البحث عن ضحايا جدد من أجل تنويع الصور و جلب أكرب عدد 
  . )2(ممكن من الزبائن راغيب املتعة

كما توّفر الشبكة أحاديث هاتفية حّية تؤديها الفتيات مع رجال كبار السن، باإلضافة إىل الربيد 
محله للمعلومات اجلنسية اخلاطئة أو املقرصنة اليت يتلقاها الصغري دون رقيب  اإللكرتوين من خالل

  .)3(عليه ، فيقع الطفل جمنيا عليه يف هذه املعاكسات من خالل تزويدهم مبعلومات ضارة م
  

@szj½aïãbrÛa@@Z@ @

ä{{{ßÂ<È{{{é×fjÖ]<æ<ð]‚{{{{jÂý]<…^{{{{ma< <
 

ل عائقًا يصعب معه الكشف على اإلعتداء الواقع إّن السكوت الذي حييط بالطفل الضحية يشك
فيعتمد الطفل على اآلخرين يف كّل ما ميّسه و خاصة إذا كان يف املراحل األوىل من حياته أين . عليه

يكون غري قادر على التعبري و استخدام اللغة للتعبري على اإليذاء الذي تعّرض له ، أيضا صعوبة 
باإلضافة إىل وجوب اإلستناد إىل . عن اإليذاء يف بعض احلاالت إثبات أّن إصابة الطفل هي ناجتة

عّدة ختصصات نظرا إلرتباط هذه الظاهرة بالعديد من اجلوانب ، منها اجلانب الطيب ، النفسي       
  .كما جيب اإلستناد أيضا إىل اجلهات املعنية باألمر كالشرطة و الدرك الوطين. و اإلجتماعي

إّن اإلعتداء الواقع على الطفل يرتك عّدة آثار و عالمات تدّل على إمكانية و رغم هذه الصعوبات ، 
  . تعّرضه لإليذاء ممّا يسهل تدخل اآلخرين ملساعدته

� �

� �

                                                           
دار  –دراسة متعمقة عن أثر األنرتنت يف إحنراف األحداث  –األحداث و األنرتنت  –أنظر عبد الفتاح بيومي حجازي  -1

 .و ما بعدها 124ص  – 2007 – مصر –الكتب القانونية 
 .و ما بعدها 131ص  –املرجع السابق  –أنظر مدحت رمضان  -2
 .و ما بعدها 154ص  – 2001 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –األنرتنت يف القانون اجلنائي  –يل عبد الباقي أنظر مج -3
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يرتتب عن سوء معاملة األطفال و إمهاهلم عواقب عميقة ، قد تستمر ألوقات طويلة بعد حدوث 

تالزمهم طوال حيام ممّا تؤثر على خمتلف مظاهر التطّور اجلسدي و النفسي      اإلعتداء كما قد 

  .و السلوكي للطفل

  :و ختتلف هذه اآلثار حسب نوع اإليذاء املوجه للطفل، و سنتطرق إليها على النحو التايل 
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<mû]{{{{{{è�^¹]<…^{{{{{{{{<í< <

ذ مظهرا واضحا و تلحق ضررا ماديا للطفل، و ميكن أن ترتتب يقصد باآلثار املاّدية تلك اليت تتخ

  .هذه اآلثار عن اإليذاء البدين أو اجلنسي أو اإلمهال
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @@ïã†jÛa@õaˆí⁄a@‰bqe@@
تعّد اآلثار اجلسدية النامجة عن اإليذاء البدين ضّد الطفل األكثر وضوحا من بني اآلثار اليت قد تنجم 

  . )1(أنواع اإلعتداءات عن أي نوع آخر من

، و تتوقف نوعيتها و شّدا على العديد من  )2(و ترتاوح هذه اآلثار بني الكدمات البسيطة و املوت

، القّوة املستخدمة يف ...) الصفع، الضرب ، الركل، (العوامل منها من يرجع إىل شكل اإلعتداء 

، و كذا إىل احلالة الصحية للضحية وإىل ...) ، اليد، العصا، احلزام (إحداثه ، نوعية اآلداة املستعملة 

  .و من ميزات هذا اإليذاء أنّه يتخذ مظهر متكرر. األعضاء حمّل اإلعتداء

ظهور كدمات يف مناطق خمتلفة : و من بني اآلثار اليت يتـركها هذا العنف على جسم الطفل الضحية 

ن الصدر إىل البطن أو الفخذين         من جسم الطفل كالوجه أو الشفتني أو يف املنطقة الواقعة م

  .)3(أو املؤخرة أو الظهر

                                                           
  .و ما بعدها 202ص  –املرجع السابق  –آمال عبد الرازق مشايل  أنظر -1

Anne Sophie SEMET – Le mineur victime – Université de Droit - Aix Marseille – 1998 - p 21. 
2- Caroline BOUDOT – Des violences intrafamiliales perpétrées sur les enfants – Edition Larcier – 
Bruxelles – 2010 – p 60. 
3  - Caroline REY – SALMON – Diagnostiquer et signaler la maltraitance : Repères – Laennec – Centre 
Laennec – 1/2008 – Tome 56 – p 6.  



268 

 
o 

فال تنبأ الكدمات اليت تظهر على األطراف السفلى للطفل الذي يكون يف مرحلة املشي بوجود إيذاء 

عمدي ، نظرا للسقوط املتكرر يف هذا السن ، لكن إذا ظهرت هذه الكدمات على الصدر أو الرقبة 

  .اجلسم فتعترب كمؤشر على سوء معاملة الطفلأو يف مناطق أخرى من 

و قد تظهر أيضا عالمات العض على جسم الطفل أو آثار لوسائل مستعملة يف اإليذاء كاحلزام     

  .     )1(أو السلك

من اإلعتداءات البدنية، ترتك هي األخرى أثرا على جسم الطفل، قد  %20كما أّن احلروق اليت متثل 

ناجتة عن حوادث، كأن يسكب الطفل سائل ساخن عليه، لكن تكرارها تكون يف بعض األحيان 

كما أّن حدوثها على طفل متقّدم يف السن يعترب . يدّل على تعمّدها أو صدور إمهال خطري للطفل

مؤشر على إيذاء عمدي كحرقه بالسجائر ، أو بأعواد الثقاب، أو املكواة ، أو احلروق الناجتة عن 

فإصابة الطفل باحلروق يدّل على خطورة كبرية يف نفسية . ين أو الرجلنيالربط باحلبل على اليد

  .)2(مرتكبها

كما قد يسّبب مرتكب اإليذاء البدين كسوراً يف العظام و اليت يتّم دراستها حسب سّن الطفل، فعند 

اً الرضيع و نظرا لعدم إكتمال منو عظامه فقد يتعرض إللتواءات متكررة ، و عند الطفل املتقدم سن

يف حني تدّل الكسور اليت . فالكسور املتعمّدة قد ال تظهر إىل بعد الفحوصات و تعريضه لألشعة

متّس عظام الرأس دائما على وجود إيذاء عمدي و ذلك مهما كان سن الطفل، ألّا غالبا ما تنتج 

      كالكسور يف عظام األنف : و تتخذ الكسور عّدة مظاهر  .عن صدمات مباشرة و جّد عنيفة

  .)3(أو األذن أو اليد أو الرجل

  .و إذا كان مرتكب اإليذاء من أصول الطفل فال يتفق شكل و نوع الكسور مع القصة اليت يرويها

                                                           
  .201ص  –املرجع السابق  –، آمال عبد الرازق مشايل  164 – 163ص  –املرجع السابق  –أنظر منرية آل سعود  -1

Anne Sophie SEMET– op. cit. - p 21. 
2- Caroline REY – SIMON -  op. cit. – p 6. 
3- Caroline REY, Brigitte BADER – MENIER , Cathérine EPELBAUM – Maltraitance à enfants … - 
op. cit. – p 22 et s. 
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أيضا قد تظهر على الطفل كسور يف أسنانه أو إعوجاج أو تسوس فاضح دال على اإلمهال و عدم 

  . العالج

مظاهر غري عادية يف عظم رأس الطفل أو أنفه        و قد تالحظ أثار اإلصابات القدمية ، كمالحظة

  . )1(أو أذنيه أو اليدين، كأن يكون ا إلتواء أو آثار لعدم أخذ الطفل للعالج املالئم

  .  )2(و قد يالحظ فقدان الطفل لشعره و هذا ناتج عن جذب الشعر بصفة عنيفة و متكررة

ف الداخلي و اإلرجتاج يف املخ الناتج عن هز الرضيع باإلضافة إىل اآلثار اجلسدية غري املرئية كالنزي

بقوة و الذي ميّس األطفال ما دون السنتني حيث قد يؤدي إىل متّزق األوردة الدماغية و بالتايل 

كما قد يرتك العنف اجلسدي آثار ملّدة . )3(يسبب تورم يف الّدماغ ممّا يؤدي إىل الشلل أو الوفاة

تشكل تشوهات أو عاهات مستدمية على الرغم من معاجلتها، ال  طويلة فيصعب معاجلتها ، و قد

كما قد يؤدي هذا اإلعتداء إىل تدهور احلالة الصحية للطفل     . سّيما تلك اجلروح الغائرة و احلروق

و تزداد اخلطورة إذا كال اإلمهال مضاف إىل . )4(و اإلصابة ببعض األمراض اخلطرية يف املستقبل

ذا كان الطفل صغري السن فقد يصل به إىل حّد املوت ، فكّلما قّل سن الطفل كّلما فإ. اإليذاء البدين

  .   و أخريا يؤثر اإليذاء البدين على التطور أو النمو الفكري للطفل. زاد إحتمال تعرضه للوفاة

و نظرا إلختاذ هذا اإلعتداء مظهرا خارجيا، فيمكن إكتشاف و مالحظة هذه األعراض من قبل الغري  

  .ملعلمني أو األطباء أو اجلريان على خالف األنواع األخرى من اإلعتداءاتكا
  

                                                           
1- Emilie DAUSSET – L’enfance maltraitée : de la détection à la répression – Expertise en doit pénal – 
Faculté de droit et de science politique d’Aix Marseille, 2008, p 20 ; 
Pierre STRAUS – op. cit. - p 11 – 12.   
2- J. DEAJURIAGUERRA et D. MERCELLI – Psychopathologie de l’enfant – Edition Masson, Paris 
1982 – pp 380 – 381. 

 .و ما بعدها 202ص  –املرجع السابق  –أنظر آمال عبد الرازق مشايل 

3- Sandrine TURKIELTAUB – Les syndrome du bébé secoué : comprendre, prévenir et protéger – 
Journal du droit des jeunes - Association jeunesse et droit – 2012 / 4 – N° 314 – p 31 – 37 ; Etienne 
MIREAU – op. cit. – p 18 – 25. 
4- Anne TURSZ – Les conséquences de la maltraitance de l’enfance sur la santé physique et mentale à 
l’âge adulte – Revue Française des affaires sociales – Edition La doc. Française – 1/2013 – N°1 – p 32 - 
42. 
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من طبيعة أي إنسان أن ال تولد لديه الغريزة اجلنسية إّال ما بعد البلوغ، فتبدأ هذه الغريزة يف النمو 

. تفهم طبيعة هذه األحاسيس و املشاعرشيئا فشيئا إىل غاية أن يصبح الشخص بالغا و قادرا على 

فإذا أراد أي . فالطفل يف كّل مراحل طفولته يكون بعيدا كّل البعد على تفاهم هذه الطبيعة اجلنسية

شخص سواءا كان من أقربائه أو من الغري إقامة عالقة ذات طبيعة جنسية معه، يكون قد طلب منه 

فريضخ هلا الطفل بسبب خوفه من املعتدي لكن . مورشيئا خيرج متاما عن طاقته و إستعابته هلذه األ

  .تكون هلا آثار وخيمة عليه يف املستقبل

الصعوبة يف املشي        : و من املؤشرات املادية اليت تدّل على أّن الطفل وقع ضحية إعتداء جنسي

ات أو نزيف يف هذه أو اجللوس، شعوره باآلالم والقروح أو احلكة يف املناطق التناسلية ، إصابته بإلتهاب

إذا كانت الضحية طفلة ، كثرة الدخول لدورة  املناطق، و هذا ما قد يؤدي إىل العقم يف املستقبل

و من بني . ، و كذا الشعور بعدم النقاوة ، و بتغري جسمه )1(املياه ، إسهال ، القي ، آالم يف املعدة

  .)3(أو أن ينتج عن ذلك محل )2(اآلثار اخلطرية اليت قد تصيب الفتاة الضحية هي اإلفتضاض

قد ) الطفلة متقّدم يف السنّ / كون الطفل (ضف إىل ذلك أنّه إذا كان اإلعتداء مصحوبا بالعنف 

تظهر آثار املقاومة على شكل سحجات و كدمات حول الفم و الرقبة، و كذلك حول الذراعني     

الضحية من أمراض جنسية و اليت باإلضافة إىل ما ميكن أن ينتقل إىل . )4(و الفخذين و الظهر

  .تسبب مشاكل مادية للضحية أمام إرتفاع أسعار األدوية، خاصة داء فقدان املناعة املكتسبة
@@

                                                           
1- Nicole HORASSIUS, Philippe MAZET – Conséquences des maltraitances sexuelles : reconnaître, 
soigner, prévenir – Editions John Libbey Eurotext – France – 2004 – p 77.   

يرتب اإلفتضاض آالم جسدية ، لكونه يصدر عن متزق غشاء البكارة خاصة إذا كانت الفتاة صغرية و كان اجلاين كبري السن،  -2
 . 35ص  –املرجع السابق  –أنظر أسامة رمضان الغمري . فقد حيدث متزق الشفرتني أو أخطر من ذلك كحدوث شلل أو وفاة

 .165ص  –املرجع السابق  –؛ منرية آل سعود  152ص  –املرجع السابق  –أنظر هشام عبد احلميد فرج  -3

 –دار املطبوعات اجلامعية  –املوسوعة الشاملة يف اجلرائم املخّلة باآلداب العامة و جرائم العرض  –أنظر عبد التواب معّوض  -4
 –الطبعة األوىل  –قافة للنشر و التوزيع دار الث –الطب الشرعي القضائي  –؛ جالل اجلابري  315ص  – 1990 –اإلسكندرية 

  .231ص  – 2000 –األردن  –عّمان 
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@sÛbrÛa@†äjÛaZ@ @àç⁄a����������@Þb@@
و يالحظ اإلمهال من خالل تأخر الطفل يف النمو و الذي يظهر حسب قامته أو وزنه أو معانته من 

أو إصابته  )1(ن مظهره غري مالئم ، تكون مالبسه غري منظمة أو متسخةنقص يف الدم ، كما يكو 

باجلفاف و اإلحساس أيضا بالتعب املستمر و فقدانه للنشاط و احليوية مع عدم وجود أسباب 

  ، )2(عدم العناية مبشكالته الصحية و حاجاته الطبية كعدم تقدمي العالج اخلاص به. واضحة لذلك

 .)3(ط أو اإلفراط يف إعطاء األدوية الالزمة له أو عالجهفيكون هناك إّما التفري

     ، و هي حالة يتأخر فيها وزن "فشل النمو غري العضوي"أّما إمهال الرضيع فيسبب له ما يعرف بـ

بشّدة عن املعدالت ) كاللعب باليدين و الرجلني عند الرضع العاديني(و طول و تطور الطفل احلركي 

بب طيب أو عضوي، و تنته احلاالت الشديدة من فشل منو غري العضوي املناسبة لعمره بدون س

         ة ــــــــــــدرات اإلستعرافيــــــــــــــص القــــــــبالوفاة، بينما قد تؤدي احلاالت األخف إىل مشاكل منو مستمرة و نق

  .  )4(و التخّلف العقلي
  

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<mû]{{{{{éŠËßÖ]<…^{{{{{{<í< <

د اآلثار النفسية من أبرز املخاطر الناجتة عن اإليذاء ، و هي حتدث كنتيجة مباشرة أو غري مباشرة تع

  .ألي شكل من أشكاله ، فال ميكن فصل اجلانب النفسي عن اإلعتداءات األخرى

                                                           
 .و ما بعدها 200ص  –املرجع نفسه  –أنظر آمال عبد الرازق مشايل  -1

2- Jorge BARUDY – La négligence et l’abandon des enfants – La douleur invisible de l’enfant – Eres – 
2007 – p 81 – 101 (90). 

و اليت اعتربها الفقهاء مظهر من مظاهر ) Le syndrome de Munchausen" (مونشزن"و يف هذا الصدد ، هناك أعراض  -3
سوء معاملة الطفل، أين يقوم الوالدان، عادة األم، خبلق مرض أو أعراض لدى الطفل من أجل دفع األطباء إىل القيام بعالجات 

  :ملزيد من التفاصيل أنظر . إلضطرابات املصطنعة تتخذ طابع إستعجايل و حادغري ضرورية أو ضارة ، حيث أن هذه ا
Emmanuel DE BECKER – Le syndrome de Munchausen par procuration : Etat de la question – 
Enfances et psy – Eres – 2/2006 – N°31 – p 134 – 147 ; Caroline ELIACHEFF – Le syndrome de 
Munchausen par procuration psychique – figures de la psychanalyse – Eres – 2/2005 – N° 12 – p 149 – 
164. 
4- Nicole GARRET–GLOANEC – Anne Sophie PERNEL – Conséquences des négligences parentales 
sur les bébés – L’information psychiatrique – John Libbey Eurotext – 3/2012 – Vol 88 – p 195 – 207.   



272 

 
o 

إّن اآلثار النفسية الناجتة عن مجيع أشكال العنف، أعمق و أشّد من اآلثار املادية ، فإحداث التشويه 

يف جسد الطفل الضحية نتيجة إستخدام وسائل مادية ، أو ما يولده اإليذاء اجلنسي من آالم 

فضال عن ذلك إّن اآلثار املادية . جسمية، ال تقاس مع اآلثار النفسية اليت تعاين منها الضحية

، فتبقى )1(لإلعتداء يف الغالب هي ذات طبيعة مؤقتة أّما اآلثار النفسية فإّا ممتّدة و بعيدة املدى

  . راسخة يف ذهن الطفل طوال حياته ممّا تؤثر عليه و على سلوكاته
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @qe���í⁄a@‰b��ã†jÛa@õaˆ��@ï@@
من بني اآلثار النفسية اليت تظهر على الطفل أنّه يصاب بإضطرابات يف عاداته و سلوكاته و ختتلف 

فيالحظ ربه من الشخص املعتدي ) واتال يتجاوز ثالث سن(حسب سن الطفل ، فبالنسبة للرضيع 

أو أنّه يشعر بالعطف و احلنان أمام أشخاص غرباء عنه ، اإلنسحاب ) عادة ما يكون من الوالدين(

  .الفوري إثر إرتفاع صوت اآلخرين ، يكون لديه إضطراب يف األكل و النوم

تغري يف تصرفاته، إّما  يالحظ) بني أربع و عشر سنوات(بالنسبة للطفل الذي يكون يف سن التمدرس 

بالعزلة و السكوت، أو العكس باهليجان و الثوران و السلوك عدواين يف وسطه املدرسي باإلضافة إىل 

  .اإلضطراب يف النوم و التأخر يف الكالم

  شعــــــوره بالكآبــة ، سنة ، فيحــــــاول اهلروب من مقــــــــــــــرّه األســـــــــــــــري ،  15و  10أّما بالنسبة للطفل بني 

  ، اإلبتعاد عن ممــــــــــــــــارسة األنشطــــــــــــــة الرتفيهية كالرياضة و كذا اإلحنـــــــــــــراف )2(اإلنعزال، ختلفه الدراسي

  .    )4(و قد يصل سلوكه إىل حماولة اإلنتحار )3(كاستهالك املخدرات و الكحول و اجلنوح

  ذاء البدين املوجه للطفل يولد له إضطربات يف شخصياته ممّا يصعب عليه التالئــــــــــــم كّل، فاإلي  و على

  

                                                           
 .14ص  – 2004 –القاهرة  –دار الفكر  –حقوق اإلنسان يف اإلسالم  –أنظر علي الشرجبي  -1

2- Marie – France LE HEUZEY – L’enfant maltraité : Le regard du pédopsychiatre – Edition Leannec – 
1/2008 – Tome 56 – p 26 – 33.   

 .161ص  –املرجع السابق  –ة آل سعود أنظر منري  -3
4- Michel MANCIAUX, Manceline GABEL – op. cit. – p 390. 
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مع احلياة اإلجتماعية ، فترتاوح هذه اإلضطرابات بني السلوك العدواين و اإلنسحاب أو اإلنعزال 

    .)1(اإلجتماعي
@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @qe���í⁄a@‰b���ä¦a@õaˆ���@ï@@

خيلف أالما نفسية ال تقّدر لدى الطفل الضحية ، و حىت املشرّع قد وعي هذه اإلعتداء اجلنسي  إن

   . املسألة إذ جعل معيار التمييز يف اجلرائم اجلنسية الرضا و هو حالة نفسية ال مادية

يوّلد له املوت املعنوي أو النفسي ، ) une sidération(فأثناء اإلعتداء اجلنسي ، يشعر الطفل بكبت 

) un trauma(عتداء حياول اخلروج من ذلك املشهد املخيف و بالتايل يدخل يف صدمة ّمث بعد اإل

حبيث إذا مل تتم معاجلته يتعرض إىل إضطربات عديدة ختل بتوازنه ، و ختتلف هذه اإلضطرابات 

  .)2(حسب عمر الطفل

اليت ميارسها  سنوات، فصغر سنه جيعله ال يتفهم طبيعة املعامالت 4بالنسبة للطفل البالغ أقل من  -

عليه البالغ مما قد يتمكن من طمسها و حموها من ذاكرته كما قد تظهر عليه بعض أعراض  

  .كاإلضطراب يف النوم و األكل و كذا اهليجان

يكون الطفل يف هذه املرحلة يف سن التمدرس         : سنوات  10و  5بالنسبة للطفل البالغ بني  -

م و التمييز و بالتايل تكون اآلثار أكثر رسوخا ، فتظهر عليه و بالتايل يكون له قدرة على الفه

، إختالل القدرات )3(إضطرابات عصبية كصعوبة النوم، اإلستيقاظ يف وسط الليل بسبب الكوابيس

العلمية، عدم الرتكيز و إخنفاض املستوى الدراسي، كما يقوم بتصرفات جنسية كاإلحتيال اجلنسي 

يح حول األنشطة اجلنسية عند التعامل مع اآلخرين، أيضا املعرفة املفصلة على األطفال الصغار ، التلم

  .باألنشطة اجلنسية للبالغني و غري املالئمة للمستوى العمري و مستوى منو الطفل

                                                           
1- Roger FONTAINE – psychologie de l’agression – Dunod – Paris – 2003 – p 54. 
2- Marceline GABEL – les enfants victimes d’abus sexuel – Presses Universitaires de France – Paris – 
1992 – p 79, Nicole HORASSIUS, Philippe MAZET – op. cit. – p 77. 

  .147ص  –املرجع السابق  –أنظر هشام عبد احلميد فرج  -3
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بالنسبة لألطفال يف سن املراهقة فيكون الضرر أكثر جسامة ، ذلك أّن سّن املراهقة وحده يولد  -

على الطفل أو الطفلة، نظرا ملا يصاحبه من تغري فيزيولوجي و كذا  بعض اإلضطرابات اليت تؤثر

  تقلبات يف املزاج ، فماذا لو صاحب ذلك إعتداء جنسي ؟

  . فهنا يزداد شعور الطفل بالكآبة و اإليار العصيب، ممّا جيعله يبتعد عن األلعاب الرتفيهية

حيرمها من الزواج ذلك أن جمتمعاتنا  خاصة بالنسبة للطفلة اليت تفتض بكارا يف إعتداء ، فهذا

  .  )1(اإلسالمية ترى يف غشاء البكارة عنوان العفة و الكرامة و العذرية

كما قد يرتتب على اإلجرام اجلنسي أثر يف منتهى اخلطورة و هو حتّول اين عليه إىل جمرم جنسي    

فرّمبا يكون هذا . لى املخدراتأو جمرم عادي فيسلك عّدة سلوكات إجرامية كالدعارة أو اإلدمان ع

التحويل نتيجة رد فعل أو نتيجة الرغبة يف اإلنتقام، أو نتيجة مرض نفسي أصاب اين عليه بسبب 

 . )2(كما قد يصل إىل حّد تبين السلوك اإلنتحاري. ما حدث له

تكوين  فهناك عّدة إضطربات تنتج عن اإلعتداء اجلنسي، كالشعور باخلوف و القلق و اإلضطراب يف

شخصيتهم ، فيجعلهم شخصيات مضطربة و غري سوية و قد يصابوا بأمراض نفسية و عصبية مثل 

  . )3(اإلكتئاب و اإليار العصيب

باإلضافة إىل ذلك، فإن اآلثار اليت يولدها اإلعتداء اجلنسي لدى حمرم تكون أكثر خطورة و حتطيم 

املسؤول على ما جرى و يشعر بالنقص      للطفل فيشعر بإضطرابات مستمرة، كما يعترب نفسه هو

فهذه األعراض تدفعه إىل النسيان ، فيعترب . و يقلل من قيمته و يفقد الثقة يف نفسه و يف الغري

النسيان احلّل الوحيد لتخفيف اآلالم، لكن هذا النسيان احلكمي يرتب له آثار سلبية من جهة 

                                                           

 الدار البيضاء – مطبعة النجاح اجلديدة -الطبعة الثالثة   -)القسم اخلاص(القانون اجلنائي املغريب " –أنظر عبد الواحد العلمي -1
 .172ص  -  2003 –
  .39ص  – 2008 –دار اإلسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة  –اإلجرام اجلنسي  –أنظر نسرين عبد احلميد نبيه  -2

F. GRUYERE, M. FADIER – NISSE et P. SABOURIN – La violence impensable – Inceste et 
maltraitance – Edition Nathan – Paris – 1991 – p 46, Gérard LOPEZ – Enfants violés et violentés – le 
scandale ignoré – Edition Dunod – 2013 – p 57 – 58.   

  .39ص  –املرجع نفسه  –أنظر نسرين عبد احلميد نبيه  -3
Marceline GABEL – op. cit. – p 88.  
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 قادر على الكالم باإلضافة إىل فقدان أخرى، فيصبح غري قادر على إكتساب معلومات و غري

 . )1(الذاكرة ، و هذا ما يؤدي به إىل الفشل الدراسي

كما أّن اإلعتداء اجلنسي الواقع داخل األسرة جيعل الطفل يف حلقة مغلقة دائمة ، فيعزل نفسه       

 ميكن و تغلق عليه كّل أبواب اإلكتشاف و البحث و التعّلم ، و تكون لدى الطفل أحاسيس ال

تفهّمها و يكون دوما يف صراع مع نفسه، حيث يعجز على حتديد املركز و الدور الذي يلعبه هذا 

 . )2(الوالد املعتدي فيكون هناك خلط يف املشاعر بني احلب و احلنان و الكراهية

و ما ميكن قوله أّن الطفل ضحية إعتداء جنسي يعاين يف صغره ، و عند كربه يصبح غري قادر على 

. قامة عالقات عادية مع األشخاص اآلخرين ، و ال على إقامة عالقة حمبة و مّودة مع الطرف الثاينإ

و غالبا ما . فعادة ما يلجأ هؤالء إىل العنف يف تربية أطفاهلم حىت يذوقوا مرارة العيش اليت عاشها

  .)3(يصبحون جناة فيعتدوا على األطفال كما ّمت اإلعتداء عليهم يف الصغر

)       الذكر(البنت الضحية فتصبح يف حالة هسترييا رافضة بشكل كلي و قاطع للجنس اآلخر أّما 

و يسيطر عليها اخلوف منه و عدم الثقة به، حبيث تضمحل فكرة الزواج و العيش املشرتك مع 

      . )4(و إذا تزوجت فإّا تشعر بالربودة جتاه زوجها و اإلمشئزاز عوض الّلذة و االستمتاع. الشريك

و تشعر أيضا بأّن زوجها يعتدي عليها جنسيا فتلعب دائما دور الضحية ، كما قد تسعى إىل 

                                                           
1- Nicoles HORASSIUS – Philippe MAZET – op. cit. – p 24 ; Hayat ABBOUD – op. cit. – p 170. 
2- Charles HEIM – Parents agresseurs – Enfants victimes. Maintenir le lien – Cahiers critiques de 
thérapie familiale et de pratiques de réseaux 2001/2 N° 27 - p 158 – 159 ; Muriel BOUCHE – Les liens 
entre victimisation antérieure et agression chez les parents incestueux – Université de Montpelier 2003 – 
2004 – p 22.   
3- Nombreux d’entre eux (les enfants victimes) deviendront des auteurs à l’âge adulte . Il faut relever que 
près de 50% des abuseurs ont été abusés pendant leur enfance. Cf. R. Nérac – Croisier – l’efficacité de la 
protection pénale du mineur – Article dans l’ouvrage « Le mineur et le droit pénal » - Collection 
logiques juridiques – Edition L’harmattan – 1997 – p 16.   
4- Catherine BONNET – L’enfant cassé – L’inceste et la pédophilie – Edition Albin Michel – Paris – 
1999 – p 115. 
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و هذا ما يؤدي ا إىل الدخول يف ) le père réparateur(البحث عند هذا الزوج على األب املصلح 

  .      )1(حاالت الغضب الشديد و اإلحباط عندما ال يستطيع الزوج تلبية توقعاا

قد تسلك اين عليها طريق اإلحنراف، فغالبا ما تلجأ إىل تكرار األفعال اليت وقعت عليها ، إّما  كما

، و بالتايل تقضي على حياا و شرفها )2(بتعريض نفسها عمدا لإلغتصاب أو تصبح متارس الدعارة

  .  )3(و كرامتها ائيا

لطفل الذكر الذي كان ضحية إعتداء البحث عن العوامل اليت جتعل ا )4(و لقد حاول بعض الكتاب

و ترجع هذه . جنسي أكثر عرضة إلرتكاب اإلجرام اجلنسي يف الكرب مقارنة بالفتيات الضحيات

فالرجل بصفة . األخرية إىل عوامل شخصية، طبيعية و فيزيولوجية للذكر و املتمثلة أساسا يف اهلرمونات

أخرى يرجع للثقافة املتبعة يف اتمعات       عامة أكثر عنف من املرأة و هذا من جهة، و من جهة 

و اليت تؤثر على سلوكات األشخاص و اليت مل تكن تعرف اإلعتداء اجلنسي الواقع على الطفل 

الذكر، فكان من الناذر حصول هذا النوع من اإلعتداء، و بوقوعه يشكل نوع من احلرج داخل 

الذكر و خيلق تناقض مع صفة الرجولة اليت يتباهى ا فهذا الواقع يشوه صورة . اتمع و يعترب منبوذا

الرجال، فيجعله يشعر بالضعف لعدم إيقاف ذلك اإلعتداء و هذا ما يفسر إنطواء و سكوت الطفل 

                                                           
1- Marie – Pierre Vaillancourt – MOREL et al – les séquelles conjugales d’une agression sexuelle vécue 
à l’enfance ou à l’adolescence -  Edition Office de la naissance et de l’enfance – 2/2013 – N° 3 – p 21 – 
41 ; Gérard CLEMENTINE – Conséquences d’un abus sexuel vécu dans l’enfance sur la vie conjugale 
des victimes à l’âge adulte – Carnet de notes sur les maltraitances infantiles – Edition Office de la 
naissance et de l’enfance – 2/2013 – N° 3 – p 42 – 48.  
2- Marie – France LE HEUZEY – op. cit. – p 23 – 33 ; Nicoles HORASSIUS – Philippe MAZET – 
op. cit. – p 263.   

  .و ما بعدها 86ص  – 2010 –لبنان  –منشورات زين احلقوقية  –الطبعة األوىل  –اجلرائم األخالقية  –أنظر إيلي قهواجي  -3
Catherine BONNET – op. cit. – p 116. 

اللذان قاما بدراسة سلوك عّدة أطفال أصبحوا يف الكرب يعتدون جنسيا على أطفاهلم ) Finkelhor(و ) Dorais(من بينهم  -4
  :أنظر يف هذا الصدد  –

Muriel BOUCHE – op. cit. – p 25. 
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فالطفل خياف أن يتهم . الضحية، مقارنة مع الطفلة اليت قد تبّلغ عن اإلعتداء الذي وقع عليها

 .    )1(بالشدود اجلنسي

وامل أخرى تتعلق بسن الطفل أثناء اإلعتداء ، فكّلما كان الطفل صغري السن كّلما زاد إضافة إىل ع

إحتمال إرتكابه لإلجرام اجلنسي يف الكرب ، و يرجع ذلك لطبيعة اإلعتداء فكّلما كان اإلعتداء عنيفا 

قريب من و متكررا كّلما زاد تأثريه على الطفل ، و يرجع أخري إىل صفة مرتكب اإلعتداء فإذا كان 

  . )2(الطفل جيعله يف الكرب أكثر عرضة للسلوك اإلجرامي
  

@sÛbrÛa@†äjÛa@@Z@@qe���������àç⁄a@‰b�������Þb@@
  : )3(يتبىن الطفل سلوكات سلبية ناجتة عن اإلمهال و املؤثرة عليه نفسيا من بينها

  .ل و اإلخراجالتأخر الواضح يف إتقان تعّلم أساليب األكل املهذبة ، و ضبط عمليت التبوّ  -

  .عدم إدراك الصواب و اخلطأ ، يتبعه عاّدة قصور يف تكوين الضمري لديه -

  .خلل واضح يف تعّلم القّيم اإلجتماعية و طبيعة العالقات اليت تنشأ بني األفراد -

  .عدم القدرة على قيام عالقات إجتماعية سوية -

  .تأخر واضح يف إتقان عملية املشي -

  .قان اللغة حىت سن متأخرةعدم القدرة على إت -

صعوبة بالغة يف إكتساب املهارات األساسية املتعلقة بالقراءة و الكتابة و كذا املهارات احلركية  -

  .ملزاولة أي نشاط حركي

  .تكوين إجتاه سليب حنو الذات  -

  .عدم الرغبة يف مصاحبة األصدقاء -

                                                           
1- M. DORAIS – ça arrive aussi aux garçons : l’abus sexuel au masculin – Edition VIG – Quebec – 1997 
– p 230. 
2- Marceline GABEL – op. cit. - p 80. 

معهد اإلمناء  –الطبعة األوىل  –رعاية الطفل احملروم  –أنظر علي احلوات ، عبد السالم بشري الدورييب ، أمحد ظافر حمسن  -3
 .93ص  – 1989 –الرياض  –العريب 
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ام املساجد و يف األماكن املزدمحة و جلوئه كما يلجأ الطفل املهمل إىل ظاهرة التسّول فيمارسه أم  -

أيضا إىل مجع النفايات و التشّرد، و هذا ما قد يقوده بعد ذلك إىل تعاطي املخدرات و اإلحنراف و 

  .)1(تعّلم وسائل اإلجرام احملّرتف

نواع إّال أّن اإلمهال ال يقود بالضرورة إىل اإلحنراف ، فهناك العديد من األطفال الذين واجهوا بعض أ

  .  )2(اإلمهال و استطاعوا التغّلب على ذلك و عاشوا حياة طبيعية فيما بعد
    

@ÉiaŠÛa@†äjÛa@@Z@@í⁄a@‰bqe�����ÐäÛa@õaˆ�����@ï@@
إّن اإليذاء النفسي يُعترب أكثر أنواع اإليذاء املنتشرة يف اتمعات، حيث يتضمن السخرية و اإلستهزاء 

فعال إنعكاسات خطرية على شخصية الطفل، فتساهم يف هلذه األ. )3(و السب و إحتقار الطفل

فالتنشئة اإلجتماعية املبنية على العنف اللفظي ال ميكن أن تنتج إالّ . تنمية الروح العدوانية عنده

كاملص أو العض         (شخصية غري سوية و مضطربة، حيث تظهر إضطرابات يف عادات الطفل 

ين منها الطفل كأن يكون غري إجتماعي ، منعزل أو لديه إرادة و إضطرابات سلوكية يعا...) أو اهلز

كاإلضطراب يف (كما يالحظ قلق الطفل الذي ال مربّر له، و عدم ثقة بالنفس . يف حتطيم النفس

  .)4(باإلضافة إىل التأثري على الطفل يف أدائه الدراسي) احلديث

�����	
/�K`C)��אYH!	�و�א���Wא����א�IJ!#א�Tא^�rאI�-�b�/�8  

و رغم ما يظهره هذا . ميكن أن ينقد الطفل يتمثل يف التبليغ عن اإلعتداء املوجه إليه إّن أبسط إجراء

اإلجراء من بساطة، إّال أنّه حماط مبعوقات كبرية حتول دون إمكانية التعّرف أو الكشف عليه، و من 

كوت مربر ؟ و إذا مل يكن  فهل هذا الس. أهم هذه املعوقات، هو السكوت الذي حييط باحلادثة

                                                           
 –الرباط  –املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة  –قضاياهم و حقوقهم . األطفال املهمشون –أنظر رجاء ناجي  -1

 .14ص  – 1999

Jorge BARUDY – op. cit. – p 95 et s. 
 .13ص  –املرجع السابق  -... األمناط  –أنظر عبد الرمحن عسريي  -2

  .118ص  –املرجع السابق  –أنظر زينب وحيد دحام  -3
4- Yves HIRAM Levy HAESEVOETS – L’impact des maltraitances psychologiques des blessures 
émotionnelles pour la vie – Edition De Boeck supérieur – 2008 – p 11 - 20. 
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كذلك، فهل يلتزم األشخاص بتبليغ اإلعتداء ؟ و هل يف حالة اإلمتناع عن التبليغ يقعون حتت طائلة 

  التجرمي و العقاب ؟ 
   

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<<ð]‚jÂý]<àÂ<lçÓŠÖ]< <

طة به، ما حيدث جتاهل اإلعتداء الواقع على الطفل خاصة اإلعتداء اجلنسي نظرا لظروف احملي غالبا

كما يرجع . ، أو داخل األسرة) كدعارة األطفال أو اإلجتار م(فقد يتم من خالل شبكات سرية 

السكوت إىل الثقافة املتبعة يف اتمع ، ففي اتمعات اإلسالمية مثال، التكّلم عن النشاط اجلنسي 

هلا ، فالديانة تلعب منبوذ و يسبب الشعور باخلجل و احلرج سواء بالنسبة للضحية أو للمستمعني 

دور كبري يف الكتمان ، فحظر اجلنس خارج إطار الزواج يشكل عائق كبري للضحية، ممّا يصعب 

  .)1(عليها التبليغ عن هذه اجلرمية

كما يعترب اإلعتداء اجلنسي ضد األطفال يف بعض الثقافات مسموح به كالعبودية اجلنسية بالنسبة 

  .   )2(النشاط اجلنسي املمارس يف إطار الزواج املبكرلألطفال العاملني يف البيوت ، أو 

  .و هذا السكوت قد يصدر من الطفل الضحية ، أو من أسرته أو من أشخاص آخرين
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z Ø�����ÐĐÛa@pì�����@Ý 

إّن أّول صدمة متّس الطفل من جراء اإلعتداء عليه، هو إنكماشه على نفسه و بالتايل خيلق سرا 

  . )3(يعيش فيه

  

  

  

                                                           
1- Hayat ABBOUD – La violence sexuelle – op. cit. – p 44  
2- Charles HEIM – Parents agresseurs … op. cit. – p 158 – 159.  
3- Liliane DALIGAND -  La parole de l’enfant , la vérité et la loi – le journal des psychologues – Edition 
Martin Média 5/2009 N° 268 – p 32 – 36. 
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و يربر هذا السكوت بعدم التمكن من التعبري على اإلعتداء الذي وقع عليه ، و حىت و لو أراد 

التعبري عن مأساته فال يعرف إىل من يتوجه ، و إذا تكّلم فهناك إحتمال كبري يف عدم تصديقه خاصة 

  . )1(إذا كان أحد الوالدين هو املعتدي، فقد يزيد األب اآلخر من تأنيبه

أن سكوت الطفل ُيربر خبوفه الشديد من املعتدي إذا كان هذا األخري من أفراد أسرته، فقد كما 

كما قد حيتفظ الطفل بالسّر . يهدده و يوضح له أّن اآلثار ستزداد خطورة إذا تكّلم أو فضح أمره

نظرا لشعوره باخلجل و الذنب، خاصة يف حالة اإلعتداء اجلنسي الواقع داخل األسرة ، و حسب  

كاتب فرنسي فإن الطفل الضحية خيضع إىل ثالث عقوبات ، تتمثل األوىل يف إعتباره لعبة جنسية ، 

، أّما األخرية فيعترب )غالبا األب(أّما الثانية تتمثل يف كون اإلعتداء صادر من طرف شخص حيبه 

ه يُعترب مذنبا فرغم أّن الطفل هو الذي عاش الصدمة الرهيبة، إّال أنّ . نفسه السبب يف تفكك األسرة

  .   )2(إذا ما جترأ على الكالم

كما يصعب على الطفل اإلفصاح عن اإلعتداء إذا كانت تربطه رابطة وثيقة مع املعتدي و يشعر 

بتقارب عاطفي إجتاهه أو يعترب املعتدي أنّه السبيل الوحيد إلبقائه على قيد احلياة، فيصبح الطفل  

  . )3(مان حيطم نفسه و صورتهكاآللة أو اللعبة يف يده و ذا الكت
  

@@
@@

                                                           
 و لو مل و حىت. على الطفل لكنها تسلك سلوك سليب خوفا من تفكك أسرا) األب(حالة األم اليت تعلم بإعتداء زوجها  -1

و كما ذكرت الكاتبة مارتني نيس أنّه و . تكن تعلم مبا جيري فإا ال تريد السماع إىل طفلها الذي حياول إفشاء هذا السّر الثقيل
إن كان من الناذر أن تكون األم متورطة أصال يف إغتصاب احملارم فإّا غالبا ما تكون مشاركة إجيابا أو سلبا يف اإلعتداء املقرتف 

هناك بالتأكيد األمهات احلاميات مبعىن األمهات اللوايت مبجرد إكتشافهن إلستغالل الزوج أو الرفيق ألطفاهلن تلجأ . خل األسرةدا
حاال إىل الفراق معه و رفع الشكايا ضده ، لكنها متثلن فئة قليلة و يف الواقع غالبا ما تتبىن أّم الطفل املستغل موقفا غامضا و 

األم املشجعة على زنا احملارم         : و يسمى هذا النوع من األمهات. تقطع عالقتها مع الشخص املتورطسلبيا و نادرا ما 
"mère incestigatrice   " ملزيد من التفاصيل أنظر:  

Martine NISSE – op. cit. – p 85 – 86. 
2- Laurent De VILLIERS – Tais – toi et pardonne ! Editions Flammarion – France - 2011 - P 23. 
3- Hayet ABBOUD – Les effets immédiats de la violence sexuelle sur l’image de soi de l’enfant Algérien 
– Thèse de Doctorat en psychologique clinique – Université Mantouri – Constantine – 2007 – p 169. 



281 

 
o 

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @Ø�������þa@pì������@ñŠ@@
يف حالة ما إذا كان املعتدي أحد أفراد األسرة عادة ما يكون األب، فإّن األم ختاف من التبليغ عن 

سوء معاملة األطفال نظرا خلوفها الشديد من األب الذي يكون عنيفا اجتاهها و اجتاه األطفال من 

من جهة أخرى نظرا خلوفها من تفكك و تشتت األسرة، فهي تفضل أن يكون اإلعتداء  جهة و

  . )1(داخل األسرة عوض أن يرتك األب أسرته و بالتايل تفقد أي سبيل للعيش و اإلنفاق

لقد كانت األم يف الزمن القدمي تعترب العالقات اجلنسية اليت يقيمها األب مع إبنته مربرة و تدخل 

ب ، فهي تفضل أن يعتدي على طفلتها جنسيا بدال من أن خيرج للبحث عن نساء ضمن حقوق األ

  .)2(أخريات إلشباع غريزته اجلنسية

أّما يف حالة ما إذا كان املعتدي من الغري، فإّن األسرة تفضل إسدال الستار على املوضوع، حىت ال 

د مسعتها و بالتايل تتغري نظرة تتهم باإلمهال جتاه أطفاهلا ، و كذلك لسرت الفضيحة، حىت ال تُفس

فاجللوس أمام احملاكم و إنفضاح أمور األسرة و حرمتها تدفعها إىل كتمان السر لتجنب . اتمع إليها

  .)3(اإلشهار ا

رغم ذلك فإن مصاحل األمومة و الطفولة حتصي و بانتظام حاالت اإلغتصاب سواء الصادر عن الغري 

و السبب الوحيد لوصول هذه املعلومات إىل مصلحة ... ألخ أو العم أو من أفراد األسرة كاألب أو ا

الطب هو خوف األسرة من زوال بكارة الطفلة أو حدوث محل إذا كانت هذه األخرية يف سن 

  .)4(متقدم
@@

@@
@@

                                                           
1- Yolande GOVINDAMA – Haine maternelle et inceste père – fille – Figures de la psychanalyse – Eres 
– 2/2011 – N° 22 – p 113 – 126 (115 , 116) ; Patrick AYOUM, Hélène ROMANO – Inceste, lorsque 
les mères ne protègent pas leur enfant – Erès – 2013 – p 161 et s.  
2- Anne Sophie SEMET – op. cit. - p 24. 

 .34ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد عبد اللطيف الفقي  37ص  –املرجع السابق  –نسرين عبد احلميد نبيه  -3

4- Hayet ABBOUD – Les effets immédiats … - op. cit. – p 154. 
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@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@Ø�������îÌÛa@pì��������@Š@@
هلا الطفل، لكن رغم ذلك ال  قد يصل إىل علم الغري مثال كاجلريان، املعاملة السيئة الذي خيضع

يريدون فضح هذه املعاملة لعّدة أسباب، إذ يعتربون هذه املعامالت من األمور اخلاصة بكّل أسرة     

و ال دخل هلم فيها ، و كذا نظرا خلوفهم من األسرة املعتدية اليت قد تبدي سلوكا عنيفا يف حالة 

وقوعهم يف الغلط، حيث يظنون أّن الطفل إضافة إىل خوفهم . تدخل الغري يف أمورها الشخصية

و خوفهم أخريا من تدخل العدالة، فقد . يتعرض لسوء املعاملة لكنه مصاب يف احلقيقة مبرض مثال

  .تدعوهم هذه األخرية إىل اإلدالء بشهادم

فكّل هذه األسباب جتعل التبليغ من طرف هؤالء األشخاص نادراً، و هذا ما جيعل احلالة أكثر 

  . )1(و تعقيد خاصة بالنسبة للطفل الضحيةصعوبة 
    

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<é×fjÖ]{{{{Â<È{{{jÂý]<à{{{{{{<ð]‚ 

نظرا لتعذر القبض على مرتكيب اجلرائم الواقعة ضد األطفال ، فهؤالء ال يفصحون على اإليذاء الذي 

ة أو القضاء، وقع عليهم ، أو يفصحون عليه بعد مرور عّدة سنوات بسب عدم راحتهم أمام الشرط

  .ممّا يدفعهم إىل طمس احلقائق أو تزييف الوقائع ، فتضيع حقوقهم و خيلى سبيل ارمني

فيعترب التبليغ ذلك العمل الذي بواسطته يتم نقل معلومات إىل القاضي بأن طفل موجود يف خطــر، 

 03-72وله ال األمر و التبليغ عن األحداث املوجودين يف خطر مل يتنا. )2(دون اتباع شكليات معينة

                                                           
1- Houria MERZOUKI – Etude de la relation familiale chez l’enfant victime de maltraitance parentale. 
Magister en psychologie clinique – Université de Constantine – 2005 – p 65,  Natan NEIMAN – 
Protéger l’enfance, assister les familles en danger (difficultés de fonctionnement des structures) publié 
dans l’enfant victime – op. cit. – p 130. 

 2007 – القاهرة –دار الفجر للنشر و التوزيع  –محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  –أنظر زيدومة درياس  -2

  .128ص  –
كّما عرّفه القانون الفرنسي على أنّه جمموعة من املعلومات املتضمنة حاالت تعّرض الطفل للخطر و املوجّهة إّما إىل السلطة 

  :أنظر .  السلطة القضائيةاإلدارية أو إىل
Michèle CREOFF – op. cit. – p 93.  
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و ال مواد قانون اإلجراءات اجلزائية اخلاصة باألحداث، ممّا يستوجب تطبيق القواعد العامة، و اليت ال 

 . )1(حتدد له شكليات معينة و جتيزه جلميع أفراد اتمع

خطر،      ، تبليغ إداري يتعّلق باألطفال املعرضني لل)2(و لقد أوجد املشرّع الفرنسي نوعان من التبليغ

؛ و تبليغ قضائي يتعّلق باألطفال ضحايا )رئيس الس العام(و يوّجه إىل السلطات اإلدارية 

اإلعتداءات ، يهدف إىل متابعة اجلناة و كذا محاية الطفل من هذه اإلعتداءات و يوجه إىل 

األطباء أو من أو من طرف الشرطة أو الدرك أو (السلطات القضائية، أي إىل وكيل اجلمهورية مباشرة 

أي شخص علم باإلعتداء ، كما قد يبّلغ رئيس الس العام وكيل اجلمهورية يف حالة وجود تبليغ 

، ّمث يقوم وكيل اجلمهورية بإخطار قاضي األطفال إلختاذ اإلجراءات و التدابري ) إداري سابق

  .)3(الالزمة

  . ذي يداهم الطفلو يتمّيز التبليغ القضائي بصفته اإلستعجالية نظرا للخطر ال

إّال أنّه قد يصعب الفصل بني التبليغني، فعادة ما يكون الواحد مكّمل لآلخر ، نظرا لصعوبة التمييز 

  .)4(بني الطفل املعّرض للخطر و الطفل الضحية، فكلتا الصفتني قد جتتمع لدى الطفل يف آن واحد
    

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @è¦a����ÐuÜØ½a@pb����îÜjnÛbi@ò����@Í@@
  .قد يصدر التبليغ عن اإلعتداء من الضحية نفسها أو عائلتها، و قد يصدر عن أشخاص خمتصني

   [�ÇÖ]<æ_<^ãi†‰_<æ_<íév–Ö]<àÚ<…�^’Ö]<Èé×fjÖ  . .و6

إذا كان من واجب الوالدين محاية أطفاهلم و رعايتهم يف احلاالت العادية، فإّن هذا الواجب يزداد 

فإذا أعتدي على الطفل مهما كان نوع اإلعتداء . هم ضحية جرائمضرورة و أمهية يف حالة وقوع طفل
                                                           

للطباعة و النشر و التوزيع دار هومة  –التحقيق و التحري  –شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  –أنظر عبد اهللا أوهايبية  -1
 . 98ص  – 2008 –اجلزائر  –

2- Myriam QUEMENER – Enfants victimes d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques –AJ 
Famille – N°3 – 2004 – Dalloz – p 98 ; Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. – N° 
1764 et s. – p 1039 et s.   
3- Pierre MURAT – op.cit. –N° 241.220 et s. – p 906 , 907. 
4- Pascaline CHAMBOUCEL-SALIGUE – Une meilleure coordination des actions pour servir l’intérêt 
de l’enfant – le journal des psychologues – Edition Martin Média – 4/2010 – N° 277 – p 28 - 32. 
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و خارج األسرة ، فال بّد على الوالدين إختاذ مجيع اإلجراءات إلنقاد طفلهم من هذه الصدمة، 

فيلجئون إىل أية جهة تساعدهم على جتاوز هذه املأساة كالطبيب النفساين أو اجلمعيات املتخصصة، 

و إذا ّمت مالحظة هذا اإلعتداء من . القضاء إلمكانية القبض على اجلاين إضافة إىل رفع دعوى أمام

  .    )1(قبل أشخاص آخرين ، وجب عليهم تبليغ الوالدين

يف احلقيقة مل تعري الدولة و اهليئات العمومية اإلهتمام الكايف ملساعدة الطفل يف حالة وقوعه ضحية 

ذلك أن الطفل يف هذه احلالة . لعملية و التطبيقيةجرائم ، و هذا النقص يالحظ خاصة من الناحية ا

يكون يف حاجة إىل تتبعه و مساعدته و تصديقه ، فكثريا ما يصعب اإلعرتاف بوقوع إعتداء جنسي 

على الطفل خاصة يف جمتمعنا ، ألّن ذا اإلعرتاف نكون قد صّرحنا من جهة بوجود فئات منحرفة   

شل الكيان األسري ، اإلجتماعي ، الديين و الرتبوي و كذا و شاذة، و من جهة أخرى قد صّرحنا بف

و رغم العديد من اإلحصائيات، فإا ال متثل العدد احلقيقي لإلعتداءات الواقعة فعال      . السياسي

  :)2(و هذا يرجع إىل عّدة أسباب أمهها

صعوبة الكشف العيب اإلجتماعي يف اإلبالغ عن هذه اجلرائم، فعدم التبليغ عنها يؤدي إىل  -

  .عنها

احلرص الشديد على إخفاء هذه اجلرائم خاصة الواقعة داخل اخللية األسرية، و بالتايل منعها من  -

  .اخلروج إىل العلن و وصوهلا إىل سلطات الرمسية

إذا ّمت تسجيل هذه اجلرائم يف السجالت الرمسية ّمث اختذت اإلجراءات القانونية، فإّن هذه اجلرائم  -

يف سجل اإلحصاءات اخلاص باجلرائم التقليدية املعروفة وفقا للقانون اجلنائي، كالقتل     قد تسجل 

أو الضرب العمدي، دون أن تندرج حتت اجلرائم الواقعة على األطفال أو اجلرائم الواقعة داخل 

  .   األسرة

                                                           
ر مالحظة واقعة متّس إّن ثقافة التبليغ غائبة عن جمتمعنا، عكس ما هو احلال عليه يف فرنسا أين يتصل الغري بالوالدين فو  -1

 .طفلهم إلمكانية محايته، و إذا متاطل الوالدين، فيقوم هؤالء الغري بتبليغ السلطات املختصة

جامعة نايف  -الطبعة األوىل  –العنف األسري يف ظل العوملة  –أنظر عباس أبوشامة عبد احملمود ، حممد األمني البشرى  -2
 .114 – 113ص  – 2005 –الرياض  –العربية للعلوم األمنية 
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اهليئات و أخريا تكمن صعوبة الكشف عن هذه اجلرائم من خالل عدم وجود تناسق بني خمتلف  -

  .و الدولة

عّدة حاالت  )1(و مهما يكن من أمر فإنه خالل السنوات األخرية أحصت الشرطة و الدرك الوطين

إلعتداءات الواقعة على األطفال، و إن كانت األرقام خميفة نظرا إلرتفاعها و تزايدها يف كّل سنة ، إالّ 

  .  اإلعتداءات و عدم كتماا أّا تدّل على تطور ثقافة اتمع و تفطنه لتبليغ عن هذه

و للتصدي هلذا األمر ، حضيت خمتلف الدّول على إجياد بدائل و حلول جتعل الطفل الضحية       

أو عائلته يفصح عن اإلعتداء الواقع عليه، حيث أنشئت عّدة مجعيات يتمثل دورها أساسا يف 

تتلقى الشكاوى و تستمع مساعدة الطفل ضحية إعتداءات سواءا داخل أو خارج األسرة، إذ 

  .، إالّ أّا غري كذلك يف اجلزائر )2(للضحايا و إن كانت متعددة يف بعض الدول كفرنسا

األمر الذي أدى إىل النداء و اإلحتجاج بالقّوة ضّد سوء املعاملة املوجهة لألطفال، فأنشأت بعض 

الدفاع عن حقوق الطفل  و كذا شبكة 1999يف سنة  .F.I.D.H: اجلمعيات هلذا الغرض من بينها 

N.A.D.A. )3(  و اليت تعترب أّول شبكة جزائرية للدفاع عن حقوق الطفل على املستوى الوطين، حيث

                                                           
جرمية قتل  12من بينها  2013حالة خالل األشهر األربعة األوىل من سنة   915بلغت حالة اإلعتداءات على األطفال  -1

ضرب و جرح (حالة إيذاء بدين  256كما ُسجلت . على اإلناث 6وقعت على الذكور و  6عمدي على األطفال حيث 
حالة من بينها  191أّما بالنسبة للفعل املخل للحياء فقد بلغ . واقعة على اإلناث 39حالة واقعة على الذكور و  217): عمدي

كما . مست اإلناث 97مست الذكور و  34حالة خطف حيث  131على اإلناث كما سجلت  64واقعة على الذكور و  127
  . حاالت زنا احملارم 4حالة إغتصاب واقعة كّلها على اإلناث من بينها  34ُسجلت 

 %50ما يُقارب  2013أحصت نفس املصاحل تزايد يف هذه اإلعتداءات حيث بلغت خالل أربعة األشهر األوىل من سنة  و لقد
كما أثبتت املصاحل ذاا أن هذه اإلعتداءات متمركزة خاصة يف والية اجلزائر العاصمة ، .  2012من احلاالت املسجلة يف سنة 

  .سطيف و وهران
2- Plusieurs services d’aide spécialisée existent : les centres psycho-médico–sociaux (C.P.M.S.), 
l’inspection médicale scolaire (I.M.S.), les services de santé mentale (S.S.M.), les équipes SOS enfants, le 
service de l’aide à la jeunesse (S.A.J.) : Cf l’aide aux enfants victimes de maltraitance – Ministère de la 
communauté Française – Deuxième édition – 2002 – p 16.   

إىل  10000طفل يف كّل سنة، من بينهم  50000فإّن عدد األطفال ضحايا اإلعتداءات يصل إىل  .N.A.D.Aحسب تقدير شبكة  -3
أنظر املوقع اإللكرتوين . طفل مهمل يف الشارع 20000، و حوايل  ضحايا اإلعتداءات اجلنسية أغلبها واقعة داخل األسرة 13000

 :www.nada.com  )10/06/2012(.  
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يتمثل دورها أساسا يف اإلستماع عرب اهلاتف إىل . مجعية ناشطة حلماية الطفل 100تضم أزيد من 

، فتقوم الشبكة "حنن يف اإلستماع" األطفال ضحايا العنف عن طريق الرقم األخضر يف إيطار الربنامج

 . بالتكفل باألطفال عن طريق املعاجلة النفسية و اإلجتماعية

من  L226-6و ما مياثل هذه الشبكة يف فرنسا، مصلحة إستقبال املكاملات و اليت نصت عليها املاّدة 

حيث حددت املاّدة  )Code de l’action social et des familles(قانون النشاط اإلجتماعي و العائالت 

منه على املهمة األساسية هلذه املصلحة و املتمثلة يف إرسال كّل املعلومات اليت تتلقاها حول  226/3

 .)1(الطفل إىل رئيس الس العام إلختاذ اإلجراءات الالزمة

  ي لـلــطفولـة فــي حـالـة خطـر باإلضافـة إلـى وجـــــــود مصلحــــــة أخــــــرى يف فرنسا متمثلــــة يف املرصد الوطنــ

)Observatoire Nationale de l’Enfance en Danger (O.N.E.D.)( )2(.   

و منه فأي شخص وصل إىل علمه أن طفًال ما وقع ضحية سوء معاملة، وجب عليه إخبار 

  .السلطات املختصة

صة للطفل، حبيث ال يوجد أي لكن اإلشكال املطروح هو أّن املشرّع اجلزائري مل يقّر محاية جنائية خا

  . نص يف قانون العقوبات يلزم األشخاص باإلخبار عن سوء املعاملة اليت يكون الطفل ضحيتها

من قانون العقوبات اجلزائري جندها تقّرر عقوبة احلبس من سنة إىل  180فبالرجوع أوال لنّص املاّدة  •

شخص قام عمدًا بإخفاء جاين  دج على كلّ  100000إىل  20000مخس سنوات و لغرامة من 

  . ، أو ساعده على اإلختفاء أو اهلروب من العدالة) إرتكب جناية(

                                                           
1- Annie GAUDIERE – Christian LEFORT, Le 119, Allô, enfance maltraitée – Enfances & Psy – 
ERES – 2/2002 – N° 18 – p 38 – 47 ; Frédérique BOTELLA – Un seul numéro : le 119, enfance en 
danger – les cahiers dynamiques – Edition ERES – 4/2010 N° 49 – p 70 – 75, Béatrice PINTER – 
Quelles voix s’expriment au 119 ? Enfances & Psy – Edition ERES – 1/2013 –N°58 p 64 – 71.  

قانون النشاط اإلجتماعي و العائالت، حيث ُعهدت إليها ثالث من  3/  6 – 226وفقا للماّدة  2004ّمت إنشائها يف سنة  -2
حتديد و تطوير الدراسات و البحوث حول الطفولة املعرضة للخطر و محايتها ، إحصاء و حتليل : مهام رئيسية، تتلخص فيما يلي 

  :زيد من التفاصيل، أنظر مل. و نشر التداخالت يف جمال محاية الطفل ، نشر األرقام اليت متثل الطفولة املعّرضة للخطر
Gilles SERAPHIN – L’observatoire national de l’enfance en danger  (ONED) : 10 ans au service de la 
protection de l’enfance – Journal du droit des jeunes – Edition Association Jeunesse et Droit – 1/2014 – 
N° 331 – p 18 – 22. 
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ال يتعاقب أقارب و أصهار اجلاين لغاية الدرجة الرابعة، : "ّمث تضيف الفقرة الثانية من نفس املاّدة أنّه

أي إذا قام أحد . سنة 13م إّال إذا تعّلق األمر باجلنايات املرتكبة ضّد القصر الذين ال يتجاوز سنه

سنة،  13أقارب اجلاين بإخفائه أو مساعدته على اإلختفاء أو اهلروب و كان الضحية طفل أقل من 

فهذه احلماية و لو كانت خاصة بالطفل إّال أّا ناقصة، فمن جهة تقتصر , فهنا تطبق عليه العقوبة

و مساعدته على اإلختفاء أو اهلروب     على اجلنايات دون اجلنح و تقتصر على فعل إخفاء اجلاين أ

و ال تنص على فعل التبليغ عن اجلرمية ؛ و هي ناقصة من جهة أخرى، ألّا ختّص الطفل الذي ال 

فكان على . سنة ال يستفيد من هذه احلماية 18و  13سنة و منه فالطفل البالغ بني  13يتجاوز 

  .   فقا ملا حددته إتفاقية حقوق الطفلسنة و  18املشرّع اجلزائري أن يرفع سن الطفل إىل 

من قانون العقوبات اجلزائري ، فهي تعاقب باحلبس من سنة إىل  181و بالرجوع إىل نص املاّدة  •

دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كّل من يعلم بالشروع  100000إىل  20000مخس سنوات و بغرامة من 

ورًا ، فهل ميكن إدراج اجلرائم الواقعة على الطفل يف جناية أو بوقوعها فعال و مل خيرب السلطات ف

  ألحكام هذا النص ؟    

اجلنايات و اجلنح ضد األمن "حيث أّن هذا األخري مدرج حتت الفصل السادس الذي حيمل عنوان 

  .فوضعت هذه النصوص حلماية كّل األمن العمومي و ال ختص الطفل بصفة منفردة" العمومي

كون نسيب ذلك أنّه حىت و لو ّمت إدراج بعض هذه اجلرائم ، ال ميكن على كّل حال ، فاجلواب ي

، أي أّن فعل اإلعتداء الذي ميس الطفل جيب أن يأخذ " اجلناية"إدراجها كلياً ألّن املشرّع نّص على 

  .  وصف اجلناية، يف حني أّن الطفل قد يقع ضحية أفعال أخرى تشكل جنح و خمالفات

إلخبار خيّص اجلناية فقط الواقعة على الطفل، و ما تعدها من جرائم ال يدخل هذا يعين أّن اإللتزام با

  .حتت هذا اإللتزام و هذا ال يتناسب مع احلماية الكاملة و احلقيقية للطفل
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، فهي تعاقب كّل من يستطيع )1(من قانون العقوبات اجلزائري 182أخرياً و بالرجوع إىل نص املاّدة  •

سالمة جسم اإلنسان و مل يقم بذلك، كما تعاقب كّل من ميتنع عن تقدمي أن مينع وقوع جرمية ضد 

فنالحظ هنا أيضا أّن املشرّع اجلزائري مل . مساعدة إىل شخص يف حالة خطر رغم إمكانية تقدميها

  .حيط الطفل حبماية خاصة، فنّص على أّي شخص يكون يف حالة خطر

 أنّه خيضع للقواعد العامة ، ومنه فأي و أمام عدم وجود نص خاص حبماية الطفل، فهذا يعين

شخص يعلم بوجود الطفل يف حالة خطر و مل مينع ذلك أو مل يقدم له يد املساعدة يطبق عليه نص 

  .السابقة الذكر 2و  1الفقرة  182املاّدة 

و هذا بغض النظر عن كيفية تعرّفه على حالة اخلطر اليت يتواجد فيها الطفل ، سواء كانت بصفة 

ة، كأن شهد أو حظر تلك املعاملة السيئة، أو بصفة غري مباشرة، كسماع بعض اإلشاعات    مباشر 

  . أو ظهور بعض العالمات على الطفل اليت تؤشر على ذلك

فهذا النص يبدي صعوبة كبرية، يف حالة تطبيقه على الطفل، و ذلك من خالل العبارات املستعملة   

  تقدير هذه احلالة ؟ و املتمثلة يف حالة اخلطر، فكيف ميكن

حيث خيتلف هذا التقدير حسب طبيعة األشخاص، فهناك من يعترب أّن حالة ما توصف على أّا 

حالة خطر ، و هناك من ال يعتربها كذلك ، فهل نطبق معيار الرجل العادي ؟ و هي النظرية املعمول 

  .ا يف القانون املدين ال يف القانون اجلنائي

خالل حصر محاية األشخاص يف سالمة جسمهم فقط، هذا ما ال يغطي كما هناك صعوبة من 

اإلعتداءات الواقعة على الطفل، فقد يتعرض جلرائم خطرية دون أن متّسه يف جسمه كاملساس بالعرض 

العنف البدين، النفسي كتحقري : فاملعاملة السيئة للطفل تشمل عّدة نواحي. و اإلهانة و اإلمهال

ه أو سبه ، العنف اجلنسي و كذا اإلمهال ، فكّلها أفعال قد تعّرض صحته   الطفل و احلط من قيمت

  .أو أمنه أو خلقه للخطر

                                                           
إىل  20000من قانون العقوبات عقوبة احلبس من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات و غرامة من   2و  181/1قرت املاّدة لقد أ -1

 .دج لكلتا احلالتني  100000
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فعلم الغري ذه اإلعتداءات سواء متت داخل أو خارج األسرة جيعلهم ميتنعون عن التبليغ نظرا من 

د نص صريح جهة ألّا من األمور الداخلية و الشخصية لكّل أسرة ، و من جهة أخرى لعدم وجو 

  .يلزمهم بالتبليغ عنها

فهذا السكوت و الفراغ القانوين يقّلل من محاية الطفل، فكان على املشرّع اجلزائري أن يصوغ يف 

نصوص قانونية خاصة على وجوب التبليغ عن أيّة معاملة سيئة تقع على الطفل، حىت ال يرتك أي 

حتيط بالطفل عّدة عوائق حتول دون إكتشاف  فقد ذكرنا سالفا أنه. )1(جمال لتغطية هذه اإلعتداءات

سوء املعاملة خاصة إذا كانت اإلعتداءات داخل األسرة ، فال ترقى للوصول إىل علم السلطات إالّ 

يف احلاالت اليت يصل فيها الطفل إىل أقصى درجة اخلطورة، كاجلروح اجلسيمة أو العجز أو العاهة 

ه، و يف هذه احلالة حياول الوالدين تزييف كّل الوقائع لتجنب املستدمية اليت تدفع األسرة إىل إستشفائ

)       الوالدين املعتدين(الوصول إىل احلقيقة؛ و حىت إذا ّمت الوصول إىل احلقيقة، فيصعب متابعتهم 

  .و إدانتهم نظرا لوضعية و مركز كل من اجلاين و اين عليه يف هذه اجلرمية

 اكتشاف سوء معاملة الطفل، يبدأ أوًال برفع سكوت املشرّع فمواجهة السكوت الذي يقف كعقبة يف

  .  عن إلزامية التبليغ و النص عليه صراحة، باإلضافة إىل توعية اتمع عن ضرورة التبليغ

فما هو احلال بالنسبة للتبليغ الصادر عن . هذا هو احلال بالنسبة للتبليغ الصادر عن الوالدين أو الغري
   األشخاص املختصني ؟

��
)55555
.  °’j~¹]<”^~�ù]<àÂ<…�^’Ö]<Èé×fjÖ]< <

  األطباء، رئيس الس الشعــيب البلــــــــدي ، الـــــــوايل : باألشخاص املختصني يف جمال محاية الطفل يقصد

  

                                                           
كما فعل املشرع الفرنسي حيث جعل من التبليغ عن سوء املعاملة الواقعة على الطفل مهمة ختّص اجلميع و هذا ما نّص عليه  -1

من قانون العقوبات الفرنسي و اليت تلزم كّل مواطن مبا فيهم أحد الوالدين كان على علم بإعتداءت موجهة  3 – 434خالل املاّدة 
  :يف هذا الصدد أنظر . للطفل أن يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية

Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. - N° 1776 et s. , p 1044 et s. 
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   .)1(فهؤالء أثناء تأدية مهامهم قد يتفطنوا لسوء املعاملة اليت يعاين منها الطفل. املعلمني أو احملامني

فالطبيب مثال عند فحص الطفل ، أو احملامي عند مسايرته إلجراءات الطالق قد يكتشف معاناة 

  .الطفل

و نتوقف يف دراستنا هذه على التبليغ الصادر عن الطبيب ، عن رئيس الس الشعيب البلدي و الوايل 

  .صة بالتبليغلقد خصهم املشرّع اجلزائري بنصوص قانونية خا –عكس األشخاص اآلخرين  -ألّم 

  : التبليغ الصادر عن الطبيب . أ

ميكن للطبيب منع وقوع اجلرمية على الطفل يف املستقبل ، كما ميكنه مّد يد املساعدة هلذا الطفل إذا   

  .كان يف حالة خطر

السابقتني الذكر عامة ، حيث مل حتدد الشخص ضحية اجلرمية، فقد  182و  181فجاءت املادتني 

أو قاصرا ، كما مل حتدد صفة األشخاص الواجب عليهم تبليغ هذه اجلرمية       يكون شخصا بالغا 

أو الواجب عليهم مّد يد املساعدة ، فهي تنطبق على كّل شخص بدون إستثناء، و بالتايل ميكنه أن 

  . يطبق على الطبيب أو من يف حكمه أيضا

   

                                                           
هنا سوء املعاملة اليت تقع داخل األسرة أي اليت يرتكبها األب أو األم أو الشخص الذي تكون لديه سلطة على  نقصد -1

الصادرة يف . ر.ج – 2000مارس  06املؤرخ يف  197 – 2000و لقد أصدر املشرع الفرنسي يف هذا الصدد قانون رقم . الطفل
 – 2001وقاية و إكتشاف سوء املعاملة  املواجهة لألطفال و كذا املنشور رقم و املتعلق بإسهام دور املدرسة يف ال 2000مارس  07

و الذي يقّر التعاون بني األطباء و املعلمني إلكتشاف سوء املعاملة املوجهة لألطفال ، و ذلك  2001جانفي  12املؤرخ يف  013
  :أنظر . حالة األطفال ضحايا العنف من خالل تنظيم زيارات طبية على مستوى املدارس يكون هدفها الرئيسي إكتشاف

Cristelle DELAPORTE CARRE –L’articulation des institutions de protection de la personne de 
l’enfant contre ses parents – Dalloz – 2008 -  N° 299 , 300 - p 189 – 190 ; Michèle CREOFF – op. cit. 
– p 48 et s. 

الزيارات الطبية معمول ا حىت يف النظام اجلزائري ، لكن ليس هلا دور فعال يف هذا اال، فهي تتم يف آجال  و امللحوظ أن هذه
جّد قصرية ، و يتم فيها فحص عدد كبري من األطفال املتمدرسني ، األمر الذي ال يسمح للطبيب و الطبيب النفساين إكتشاف 

 .  احلالة احلقيقية هلؤالء األطفال
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األوىل تلزم الطبيب املعاجل جبعل ، ف)1(من قانون تنظيم مهنة الطب 54و  53و بالرجوع للماّدة 

مصلحة القاصر الّصحية فوق كّل إعتبار، إذا الحظ أثناء عالجه للقاصر أّن حميطه األسري ال يوليه 

العناية الواجبة ، أّما الثانية تلزم الطبيب بإخطار السلطات املعنية إذا الحظ أثناء عالجه للقاصر بأنّه 

فلقد أفرد املشرّع األطباء بإلتزام خاص يتمثل يف . أو حرمانضحية معاملة قاسية أو غري إنسانية 

  .التبليغ عن سوء املعاملة اليت يتعرض هلا الطفل و بالتايل هناك تكون قد أقرت محاية خاصة للطفل

جيب على األطباء أن يبلغوا : "اليت جاء فيها  )2(من قانون محاية الصحة و ترقيتها 206/3و كذا املاّدة 

لة األطفال القصر و األشخاص احملرومني من احلرية اليت الحظوها خالل ممارسة عن سوء معام

  ". مهنتهم

فجاءت هذه املواد مببدأ ضروري، يتمثل يف إمكانية األطباء التعّرف على حالة العنف اليت كان 

ضحيتها الطفل داخل حميطه األسري، كما تظهر أمهية هذه النصوص من خالل السماح للجهات 

بالتدخّل ملساعدة هذه األسرة و طفلها ، لتجنب إستمرار املعاملة السيئة و تفادي تعقد  املختصة

  .احلالة النفسية و الصحية هلذا الطفل

و من هنا يلتزم الطبيب شأنه يف ذلك شأن أي فرد عادي مبد يد املساعدة لكّل إنسان معّرض 

اما أكرب ، حيث ينفرد دون اآلخرين للخطر ، إّال أّن صفته كطبيب تلقي عليه واجبا أثقل و إلتز 

  .  )3(باختاذ إجراءات أكثر فعالية ملواجهة اخلطر بأسلوب علمي متخصص

و كثريا ما يصعب تشخيص حاالت تعّرض األطفال إىل األذى العمدي من طرف أسرم، هلذا قد 

  :يعتمد األطباء على بعض املؤشرات من بينها 

  .طلب املساعدة الطبية أو أّن هذه املساعدة مل تطلب أبدا أّن هناك تأخريا من قبل األسرة يف -
                                                           

املؤرخة يف . ر.ج –املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب  1992يوليو  06املؤرخ يف  276 – 92سوم التنفيذي رقم املر  -1
 .1419ص  – 52العدد  - 08/07/1992

، املتمم     8العدد  – 1985لسنة . ر.ج –املتعّلق حبماية الصحة و ترقيتها  1985فيفري  16املؤرخ يف  05 – 85قانون رقم  -2
 .35 العدد – 1990أوت  15الصادرة يف . ر.ج – 1990جويلية  31املؤرخ يف  17 – 90ل للقانون رقم و املكم

 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  –الطبعة األوىل  –املسئولية الطبية بني الفقه و القضاء  –عبد الفتاح بيومي حجازي  -3
  .182ص  – 2008
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و هذا مع مراعاة احلالة العامة للطفل . الربط بني طبيعة اجلروح و مدى إحتادها و إستمرارها -

  ).يكون حزين ، إنسحايب ، مرعوب ، كما تظهر عليه عالمات القصور يف النمو(

سرة و اخلاصة بكيفية صدور اإليذاء الذي تعّرض عدم وضوح الرواية اخلاصة الصادرة من قبل األ -

 .)1(إليه الطفل، كما قد تفتقد هذه الرواية للتفاصيل، و قد ختتلف من شخص آلخر

  .)2(طريقة تفسري األسرة للحادثة املتعرض هلا الطفل ال تتناسب مع حجم اإلصابة املالحظة -

  .األخري يف الكالم إالّ بعد النظر إىل والديهعندما حياول الطبيب التكلم مع الطفل ، فال بيدأ هذا  -

، كما أّما يصبحان عدائيان، أو يردان ) عدم الشعور بالقلق(تكون مشاعر الوالدين غري طبيعية  -

  .على إامات مل توجه هلما بعد

عدم اإلعتماد على املظهر اخلارجي للطفل ، فقد يظهر مبالبس غري الئقة أو متسخة رغم عدم  -

  . )3(ألية سوء معاملة ، يف حني قد يظهر الطفل املساء إليه مبالبس أنيقة و مالئمة تعّرضه

  .)4(تغيري املدرسة اليت يلتحق ا الطفل أو التغيري لإلقامة -

  لكن إىل من يوجه هذا التبليغ ؟. فبعد تشخيص حالة تعّرض الطفل لإليذاء ، يقوم األطباء بالتبليغ

من قانون تنظيم مهنة الطب السالفة الذكر،  54و املاّدة . ج.ع.ق من 181بالرجوع لنص املاّدة 

  ذكرت أّن التبليغ يوجه للسلطات املختصة، فما هي هذه السلطات ؟

فتتمثل . السلطات اإلدارية و السلطات القضائية: يف جمال محاية الطفل ، هناك نوعان من السلطات 

ا السلطات القضائية فتتمثل يف قاضي األحداث أمّ ) D.A.S(األوىل يف مديرية النشاط اإلجتماعي 

و مراكز املالحظة يف الوسط املفتوح   ).C.S.P.E(الذي يشرف على املراكز اخلاصة حبماية الطفولة 

)S.O.E.M.O. (و اخلاصة حبماية الطفولة يف حالة خطر معنوي.  

املؤشرات اليت سبق فقد يصعب حتديد مشكلة اإليذاء املتعمد الذي وقع الطفل ضحيته، وعدم وجود 

الطبيب        " 54حيث ذكرت املاّدة . اإلشارة إليها ال تعين بالضرورة أّن الطفل مل يتعرض لإليذاء
                                                           
1- J. DEAJURIAGUERRA et D. MERCELLI – op. cit. – p 380.   
2- Caroline REY – SALMON – op. cit.- p 6. 
3- Caroline REY – SALMON – op cit. - p 7. 

 .167 – 166ص  –املرجع السابق  –أنظر منرية آل سعود  -4



293 

 
o 

يلتزم بإخطار السلطات املختصة يف حالة مالحظته أثناء عالج الطفل أنّه ضحية " أو طبيب األسنان

إذا الحظ "لتزام ، كما ذكرت نفس املاّدة سوء معاملة ، هذا يعين أّن املمرضون غري مطالبني ذا اإل

، فهل يف هذه املالحظة تيقن أم ال ؟ فعن ماذا جيب أن يبلغ الطبيب ؟ فهل يبلغ عن وقائع " الطبيب

  متيقن منها ؟ أو عن جمرد أحاسيس و احتماالت ؟ 

ما كان هلا من املؤكد أنّه كّلما كان التبليغ عن وقائع مفصلة، حتمل حقائق و معلومات يقينية ، كلّ 

وزن أمام السلطات املعنية ، هلذا فعلى املبلغ أن يأيت جبميع األدلّة إلثبات ما يدعيه و إّال نكون أمام 

فإذا مل يكن لطبيب أي دليل من أدلة حدوث هذا اإليذاء، فإنّه   .)1(جمّرد إامات بدون أية فعالية

بني الطفل و والديه و كذا عالقته   سوف خيتار حتما السكوت عن التبليغ حىت ال يهدر العالقة

  .كمهين باملرضى

كانت ) كاميليا.ب(و من هنا نذكر قضية حدثت يف فرنسا أين ّمت تشخيص سوء معاملة جتاه طفلة 

فتّم إصدار قرار  1995مث يف  1994تعرضت لكسور على مستوى األطراف العلوية و السفلية يف سنة 

ملتهم هلا، و ّمت وضعها يف مركز خاص حبماية الطفولة، إالّ بفصل الطفلة عن والديها نظرا لسوء معا

تعرضت الطفلة حلالة كسور جديدة و أدخلت على إثرها إىل ) 1996 – 1995(أنّه خالل الفرتة 

و مل ُيستبعد هذا اإلحتمال " هشاشة العظام"املستشفى، و من هنا أقّر األطباء بأّا مصابة مبرض 

أّن املستشفى فضل تشخيص سوء املعاملة و الذي كّلف الطفلة  من طرف الطبيب آنذاك ، إالّ 

اإلنفصال عن والديها لفرتة طويلة و غري جمدية، باإلضافة إىل حرماا من العالج الذي كان جينبها 

  . )2(تكرار تلك الكسور

. لةو بالتايل يواجه الطبيب صعوبة يف التأكّد بصفة مطلقة و حتمية على تعّرض الطفل لسوء املعام

هلذا وجب أن يكون لدى األطباء تكوين متخصص يف هذه احلاالت و أن تكون لديهم جتربة لدراسة  

و هذا غري متوفر يف جمتمعنا . كّل حالة على حدى دراسة دقيقة، و حيب التفرّغ حلالة هؤالء األطفال
                                                           
1- Claire NEIRINCK – Signalement : maltraitance ? Revue EMPAN – Editions ERES – 2/2006 N° 62 
– p 28 – 33. 
2- F. NICOUD – Confusion entre maladie des os de verre et maltraitance : l’erreur de diagnostic source 
de responsabilité – Revue général de droit médical (RGDM) – CAAL Lyon – 2005 – N° 16 – p 191. 
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تفطن هلا لكن ال نظرا ألّن للطبيب عّدة إنشغاالت، و بالتايل قد ال يتفطن ملثل هذه احلاالت أو ي

و ملواجهة هذا اإلشكال و يف حالة شك املهنيني حول سوء املعاملة اليت يعيشها . يتخذ القرار املالئم

أنشأ من خالله خلية معاجلة  )1(2007مارس  05الطفل لقد أصدر املشرّع الفرنسي قانون يف 

هين مباشرة ذه اخللية و يزودها يف حالة سوء املعاملة، يتصل امل. املعلومات املتعلقة ذه التبليغات

بكّل املعلومات و هي اليت ختتص بدراستها، و يف حالة التيقن من سوء املعاملة تتصل مباشرة بوكيل 

  .   )2(اجلمهورية

و ال تكمن الصعوبة فقط يف تشخيص سوء املعاملة ، و إّمنا هناك عائق آخر يتمثل أساسا يف السّر 

من قانون العقوبات اجلزائري و كذا  182و  181فبالرجوع للمادتني . باملهين الذي يلتزم به الطبي

من قانون تنظيم مهنة الطب اليت تلزم على الطبيب التبليغ عن أية سوء معاملة وقع ضحيتها  54املاّدة 

من قانون العقوبات اجلزائري و اليت تقّر عقوبة على  301و يف املقابل، و بالرجوع إىل املاّدة . الطفل

فنحن أمام إشكال مزدوج، فمن ناحية هناك إقرار اإللتزام بالتبليغ . من يقوم بإفشاء السّر املهين كلّ 

فما هو احلّل الذي جيده الطبيب أمام تشخيص سوء . و من ناحية أخرى إقرار اإللتزام بالسكوت

قد ضيع حقوق املعاملة ؟ فبالتبليغ يكون قد أخّل بواجب عدم اإلفشاء بالسر و بعدم التبليغ يكون 

  .الطفل

إّن أساس التعامل بني املريض و طبيبه هي ثقة املريض التامة و املطلقة بطبيبه ، فغالبا ما يطّلع 

فكّل ما . الطبيب على حقائق ختّص املريض و حياته الشخصية ، كما قد يتعّرف على أسرار حياته

الشخصية، و اليت ال حيق حصل عليه الطبيب من معلومات و حقائق تعترب من ممتلكات املريض 

  .)3(للطبيب أن يبوح ا لشخص آخر

                                                           
1- Loi N° 2007 – 293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance concernant les mineurs en 
danger ou risquant de l’être. 
2- Caroline REY-SALMON – Diagnostiquer et signaler… - op. cit. – p 10. 

 .154ص  – املرجع السابق –أنظر أمري فرج يوسف  -3
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و يعّرف السّر الطيب على أنّه كّل ما يصل إىل علم الطبيب من معلومات ، أيا كانت طبيعتها ، تتعلق 

حبالة املريض و عالجه و الظروف احمليطة بذلك ، سواء حصل عليه من املريض نفسه أو علم ا 

  . )1(ب ممارسة مهنتهأثناء أو مبناسبة أو بسب

لذلك فإن آداب املهنة ُحتّتم على الطبيب أن يكون أمينا على أسرار املريض اليت يطّلع عليها من 

فطُرحت مسألة الثقة القائمة بني الطبيب و مريضه يف فرنسا، حيث يزور طبيب . خالل مزاولته مهنته

لى الطفل املريض، لكن كان ميتنع عن العائلة مريضه يف مقرّه األسري و بالتايل قد يكتشف أعراض ع

التبليغ عنها نظرا للثقة اليت كانت تربطه بتلك األسرة و كّل سكان املنطقة، و بالتايل يعتربون التبليغ 

هلذا دعت الضرورة إلجياد حلول أمهها أّن الطبيب الذي يكتشف سوء معاملة الطفل ال . مبثابة خيانة

يبدل كّل ما يف وسعه إلقناع والديه بذلك ، و على مستوى بّد عليه من فرض إستشفاء الطفل ، ف

املستشفى فإن الطبيب املعاجل الذي يكون قد وصل إىل علمه تشخيص طبيب األسرة ، يتأكد من 

و اعتربت هذه الطريقة ناجحة يف مساعدة الطفل . سوء املعاملة و يتخذ كّل اإلجراءات الالزمة

لطفل عن حميطه األسري و إبعاده عن اخلطر، و كذا القيام الضحية، فاإلستشفاء يساعد على فصل ا

  .)2(بكّل الفحوصات و التحاليل ليتمكن من تشخيص األعراض الواردة على الطفل

و يف حالة إيذاء جنسي على طفلة، جيب أن يتم الفحص من طبيب من نفس اجلنس أي طبيبة حىت 

، فمن األفضل أن يتم الفحص من طرف و يف هذه احلالة أيضا. ال تتعّرض لصدمات إضافية أخرى

 .طبيبني جيعل أحدمها شاهدا على الفحص حىت ال يتهم الوالدين الطبيب بارتكاب ذلك اإلعتداء

فاإللتزام لعدم إفشاء األسرار من قبل الطبيب واجب مهين و أخالقي، لذلك أغلب التشريعات 

سي، و الذي نّص على هذا الفعل يف املاّدة ، من بينها التشريع الفرن )3(اجلنائية جرمت إفشاء األسرار

                                                           
 .149ص  – 1992 –القاهرة  –ار النهضة العربية د –إلتزامات الطبيب يف العمل الطيب  –أنظر علي حسني جنيدة  -1

2
 - Natan NEIMANN – protéger l’enfance, assister les familles en danger publié dans l’enfant victime – 

op. cit. – p 131 – 132. 
أنظر حممود . شارة و ما إىل ذلكإطالع الغري على السّر بأية طريقة كانت باملكاتبة و املشافهة أو اإل: يقصد بإفشاء السر  -3

  .423ص  – 1975 –مطبعة جامعة القاهرة  –الطبعة السادسة  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –حممود مصطفى 
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من قانون العقوبات املصري و اليت تعاقب كّل من  310، و التشريع املصري طبقا للماّدة )1(13 – 226

يف حالة إفشاء السر بعقوبة احلبس مّدة ال تزيد على ... األطباء أو اجلراحني و الصيادلة أو القوابل 

  .)2(جنيه 50ستة أشهر و بغرامة ال تتجاوز 

عقوبة احلبس ال تزيد عن سنة و بغرامة ال تتجاوز  579كما أقّر التشريع اجلنائي اللبناين طبقا للماّدة 

  . )3(لرية كّل من يقوم بإفشاء السّر حبكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه 400000

من  301/1تنّص املاّدة و بالرجوع إىل القانون اجلزائري فإنّه قد حدى حدو التشريعات السابقة حيث 

إىل  20000يعاقب باحلبس من شهر إىل ستة أشهر و بغرامة من : "قانون العقوبات اجلزائري على أّن 

دج األطباء و اجلراحون و الصيادلة و القابالت و مجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الواقع      100000

دَيل ا إليهم و أفشوها يف غري احلاالت اليت يوجب أو املهنة أو الوظيفة الدائمة أو املؤقتة على أسرار أُ 

  ".عليهم فيها القانون إفشاءها و يّصرح هلم بذلك

فمن إستقراء هذه املاّدة، يالحظ أّن املشرّع اجلزائري جاء يف الشطر األّول باملبدأ و املتمثل يف عدم 

ا اكتفى بذكر البعض منهم، مثّ إفشاء السر ، كما أنّه مل حيصر األشخاص األمناء على األسرار، و إمنّ 

  ...".مجيع األشخاص املؤمتنني حبكم الوظيفة "ذكر 

فالسّر املهين يكون سرا وظيفيا و من هنا ميكن إدخال طائفة املعلمني الذين قد تصل إىل علمهم 

  .أسرار أثناء مزاولتهم لوظيفة التدريس

لكن ما هو احلال . عدم إفشاء األسرارو على كّل حال، جاء النص صريح بالنسبة إللتزام األطباء ب

  إذا كان املريض طفال يعاين من سوء املعاملة ؟ فهل يبقى الطبيب متمسك بالسّر املهين ؟ 

                                                           
1- Art  226 – 13 du code pénal Français : « La révélation d’une information à caractère secret par une 
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit d’une fonction ou d’une mission 
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.  

ص  –ابق املرجع الس –؛ أمري فرج يوسف  722ص  –املرجع السابق  –شرح قانون العقوبات  –أنظر حممود جنيب حسين  -2
 .109ص  –املرجع السابق  –؛ عبد الفتاح بيومي حجازي  163

 .207ص  – املرجع السابق –أنظر علي حممد جعفر  -3



297 

 
o 

هناك حاالت أين يرتتب على كتمان السر أضرار بالفرد و اتمع فيفوق هذا الضرر املنفعة اليت 

  .ستعود على صاحب السّر يف كتمانه

اجلزائري مت خالل الشطر الثاين يف املاّدة السابقة الذكر إستثناء متمثل يف  و لقد أضاف املشرّع

  . إباحة إفشاء األسرار

و تكون . فباإلباحة تتمكن السلطات املختصة باختاذ التدابري الالزمة و بالتايل حتقيق املصلحة العامة

يد و الوفيات و األمراض هذه اإلباحة وفقا حلاالت حّددها القانون كالتصرحيات اإلدارية باملوال

  .     )1(املعدية، و كذا اإلدالء بالشهادة أمام القضاء و أداء اخلربة

  .  )2(باإلضافة إىل هذه احلاالت، أقّرت أغلب التشريعات إباحة إفشاء السّر يف حالة تبليغ عن اجلرائم

اء عن السّر و هي حالة إّن املشرّع اجلزائري نّص على حالة خاصة و واحدة جيوز فيها لألطباء اإلفش

التبليغ عن جرمية اإلجهاض ، فال يتعرضون األطباء و اجلرحون و القابالت للعقاب بسبب إفشاء سّر 

  . )3(املهنة إذا أبلغوا عن حاالت اإلجهاض اليت تصل إىل علمهم مبناسبة ممارسة مهنتهم

لطفل و اليت يكتشفها الطبيب يف حني ال جند نّص خاص يبيح إفشاء السّر عن اجلرائم الواقعة على ا

أثناء ممارسة مهنته، هذا يعين أن املشرّع مل حيط الطفل حبماية جنائية خاصة كما فعل يف جرمية 

فنلتمس هذه احلماية اخلاصة للطفل فقط يف مدّونة أخالقية الطب و يف قانون الصحة      . اإلجهاض

  . )4(و ترقيتها املشار إليهما سابقا

                                                           
 .247 – 246ص  –املرجع السابق  –أنظر أحسن بوسقيعة  -1
ص  –املرجع السابق  –أنظر أمري فرج يوسف . كالتشريع املصري الذي ألزم على الطبيب أو من يف حكمه التبليغ عن اجلرمية -2

دار الفكر  –الطبعة األوىل  –جرائم اخلطأ الطيب و التعويض عنها يف ضوء الفقه و القضاء  –؛ شريف الطباخ احملامي  156
  .111ص  - 2003 –اإلسكندرية  –اجلامعي 

من  379جلرائم طبقا للماّدة و كذلك التشريع اإلحتادي الذي أشار إىل أسباب إباحة إفشاء األسرار من بينها حالة التبليغ عن ا
 .و ما بعدها 257ص  –املرجع السابق  –ملزيد من التفاصيل أنظر ممدوح خليل البحر . قانون العقوبات اإلمارايت 

 .قانون العقوبات اجلزائري – 301/2املاّدة  -3
 . من قانون محاية الصحة و ترقيتها 206/3من مدونة أخالقية الطب و املاّدة  54املاّدة  -4
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نصوص القانونية اليت تلزم التبليغ غري حماطة بعقوبات جزائية عكس جرمية إفشاء السّر إّال أّن هذه ال

  . فالراجح أّن واجب التبليغ يربّر دائما إفشاء السّر املهين ما مل ينص القانون على خالف ذلك. املهين

اح إفشاء و بالرجوع إىل قانون العقوبات الفرنسي، فإنّه خّص الطفل حبماية جنائية خاصة حيث أب

،    )1(السّر الطيب يف حالة إكتشاف تعّرض الطفل حلاالت حرمان أو سوء معاملة أو اعتداء جنسي

أو عنف جسدي أو نفسي ، فيجب على الطبيب تبليغ السلطات املختصة و ال يعتد يف هذه احلالة 

الفرنسي التبليغ من قانون العقوبات  14 – 226، حيث تلزم املاّدة )2(برضا الضحية نظرا لصغر سنها

  . سنة 15على السر يف حالة سوء معاملة الطفل البالغ أقل من 

  الذي إكتشــــــــــــف ذلك بتبليـــــغ السلطـــــات املختصـــــة، )3(فال بــــــّد على الطبيب أو املختـــــص النفســــاين

   

                                                           
. جيب على املهين أن يبلغ عن اإلعتداء اجلنسي الواقع على الطفل و كذا التشوهات األعضاء التناسلية األنثوية اليت الحظها -1

  :أنظر 
Bruno PY – Le secret professionnel et le signalement de la maltraitance sexuelle – l’option de 
conscience : un  choix éthique – Archives de politique criminelle – Edition A. Pedone – 1/2012 N° 34 – 
p 71 – 83.   

) les mandataires(هناك من املؤلفني الفرنسيني الذين اعتربوا رفع السّر املهين على هؤالء األشخاص مبثابة ترخيص مينح هلم  -2
  أنظر  

Guy  RAYMOND – Droit de l’enfance et de l’adolescence – 5ème édition - Litec – 2006 – N° 524 – p 
267. 

من قانون  14 – 226 لكن عمال باملاّدة. لقد إختلفت اآلراء حول إلزامية األخصاء النفساين بالتبليغ أو عدم إلزاميته بذلك -3
لة الطفل ، و من هنا قد أصدرت العقوبات الفرنسي حىت األخصاء النفساين يكون ملزم بإفشاء السر مىت تعّلق األمر بسوء معام

قرار يدين طبيب نفساين بارتكابه جلرمية عدم تقدمي يد املساعدة و عدم التبليغ عن  1997أكتوبر  08حمكمة النقد الفرنسية يف 
  :أنظر . سوء معاملة موحهة للطفل

BRUYERE Benoit – Le psychologue doit – il signaler les faits de maltraitance et assister les personnes en 
péril ? – le journal des psychologues – Edition Martin Média – 4 / 2010 N° 277 – p 55 – 59, Geneviève 
Cédile – op. cit. p 579 – 583.  
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    .)1(و ينطبق احلكم كذلك على املعلمني و املربيني

 . التبليغ مفيد و فّعال ، وجب صدوره من عّدة أشخاص و يف جماالت خمتلفة و حىت يكون

و مل حيدد املشرّع الفرنسي إذا تعّلق األمر بتبليغ سوء معاملة اليت تعّرض هلا الطفل إذا كان هذا احلكم 

أّن مبثابة إلتزام يقع على الطبيب، أو جمّرد إمكانية يبقى أمرها جوازي و من تقدير الطبيب ، ذلك 

مل تنص على عقوبة ُتطبق يف حالة عدم تبليغ عن سوء املعاملة رغم إدراج هذا  13 -  226املاّدة 

احلكم يف قانون العقوبات فما خلص إليه الفقه الفرنسي أّن الطبيب ليس ملزم بالتبليغ عن سوء 

  .ليغ فال يتعّرض ألية عقوبةاملعاملة اليت يتلقاها الطفل مبا أنّه مقّيد بالسّر الطيب يف حني إذا قام بالتب

و على كّل حال تبقى للطبيب احلرية يف التبليغ حسب ما ميليه له ضمريه ، فحىت و لو مل ينص 

املشرّع على تعّرضه لعقوبات يف حالة عدم التبليغ إّال أنّه يلتزم مبساعدة شخص يف حالة خطر و إذا 

 .)2(من قانون العقوبات الفرنسي 6 – 223امتنع عن ذلك، يتعرض حتما للجزاء و هذا طبقا للماّدة 

و هلذا كان على املشرع اجلزائري أن يدرج صراحة ضمن قانون العقوبات وجوب التبليغ عن اجلرائم 

اليت يقع الطفل ضحيتها، فكان عليه حتديد املعاملة السيئة و اليت تضم اإليذاء البدين أو النفسي      

باإلضافة إىل إقرار نصوص . املعلمون مع فرض التبليغ عنها أو اجلنسي، اليت يكتشفها األطباء أو

قانونية خاصة بعمال الرتبية اليت تلزم من خالهلا املعلمني بالتبليغ عن أية معاملة سيئة ّمت مالحظتها 

فالتبليغ له دور أساسي و جوهري يف مساعدة الطفل و إخراجه من اخلطر الذي حييط . على الطفل

  . هذا التبليغ و إحاطته بإجراءات دقيقة و حمددة حىت حيقق اهلدف املرجو منهبه ، و منه وجب تأطري

   

                                                           
م صيفي نظمته يف نفس السياق ، لقد أصدر الس القضائي بفرنسا قرار يدين مربية قد وصل إىل علمها أنّه خالل خمي -1

فرغم تأثر املربية و مغادرا ملنصبها فإّا مل تقم . سنة إىل إعتداء جنسي من قبل مريب 13مؤسسة الطفولة ، تعرضت طفلة تبلغ 
  أنظر  . بأي تبليغ و من هنا ّمت إدانتها جبرمية عدم تقدمي يّد املساعدة و عدم التبليغ

Cour d’appel d’Aix en Provence  du 06/03/2002 N° 384/D/2002 cité dans BRUEYRE Benoit – op. cit. 
p 55 - 59. 
2- Elie ALFANDARI , Florence TOURETTE – Action et aides sociales – Edition N° 5 Dalloz – 2011 
– N° 304 – p 472 – 473. 
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  :التبليغ الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي . ب

فُيعّد . )1(لقد أضفى املشرّع اجلزائري على رئيس الس الشعيب البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية

ما هو أقرب الناس إىل املواطنني و من واجبه تقدمي أكثر املطلعني على ما جيري يف بلديتهم ، ك

  .احلماية لكّل من هو يف حاجة إليها

و مىت وصل إىل علمه أن حدثا معرض خلطر معنوي ، فإنّه يقوم باإلجراءات القانونية الالزمة، حيث 

  .03 – 72من األمر  2فيها قاضي األحداث عن ذلك وفقاً للماّدة  )2(يقّدم عريضة يبّلغ

ئيس الس الشعيب البلدي ال ميارس عمليا هذا اإلختصاص و مل جيعل ضمن قائمة إنشغاالته إن ر 

مشكل محاية األحداث، مما ال حيقق غرض املشرّع ، و أّن األحداث ال يتمتعون باحلماية اليت أقّرها 

ى املشرّع هلم من خالل هذه اجلهة اإلدارية، رغم وجود مكتب خاص حبماية الطفولة على مستو 

البلدية، مهمته إجتماعية، و يسيـّره إداريون حتت إشراف رئيس الس الشعيب البلدي بتعاون مع 

  . )3(الشرطة القضائية
  

  :التبليغ الصادر عن الوالي .  ج

فمىت . يعترب الوايل ممثل السلطة املركزية على مستوى واليته، و من واجبه التدخل حلماية األطفال

  .معرض خلطر معنوي يقّدم عريضته لقاضي األحداث وصل إىل علمه أّن حدثا

سنة معرض  21كما أجاز له القانون إستثناءا يف احلاالت اإلستعجالية بوضع أي حدث مل يبلغ 

  .  )4(أيام 8خلطر معنوي يف مؤسسة من املؤسسات املكّلفة حبماية الطفولة ملّدة ال تتجاوز 

                                                           
العدد  – 03/07/2011املؤرخة يف . ر.ج –بالبلدية املتعلق  2011يونيو  22املؤرخ يف  10 – 11من قانون رقم  92أنظر املاّدة  -1

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 15، و كذا املاّدة  4ص  – 37
يتم هذا التبليغ دون اللجوء إىل إجراءات شكلية معينة ، نظرا لعدم وجود نص خاص بالتبليغ عن حالة اخلطر اليت يوجد فيها  -2

 .199 – 198املرجع السابق ص  –أنظر عبد اهللا أوهايبية . واعد العامةالطفل و منه تطبق من شأنه الق
 .32ص  –املرجع السابق  –أنظر زيدومة درياس  -3
 .3 – 72من األمر  2الفقرة  4و هذا طبقا للماّدة  -4
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يساهم الس الشعيب الوالئي : "الوالية على أّن من قانون  96/3و يف هذا الصدد، تنص املاّدة 

  : بالتنسيق مع االس الشعبية البلدية يف كّل نشاط إجتماعي يهدف إىل ضمان ما يأيت 

  . )1( ..."مساعدة الطفولة  -

فرغم أّن املشرّع خّص الوايل بصالحية اإلشراف على مصاحل املالحظة و الرتبية يف الوسط املفتوح إالّ 

  .ال يلعب دور يف التنسيق بني خمتلف املصاحل و املؤسسات إستجابة ملا يتطلبه واقع األحداثأنّه 
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@ÍîÜjnÛa@bèîÛg@éuì½a@pbè¦a@@
يعترب وكيل اجلمهورية ممثال للمجتمع، و بالتايل أغلبية العرائض اليت تصل إىل قاضي األحداث تكون 

، اليت تتعّدد طرق تلقيه للعرائض ، فقد يتلقى هذه العريضة من مرسلة إليه عن طريق وكيل اجلمهورية

  .أبويه أو من احلاضن أو الطفل الضحية

إّال أّن أغلبية احملاضر املتعّلقة بإخبار أّن احلدث يف حالة خطر تصل إىل النيابة العامة عن طريق 

ا األحداث على مستوى و املتمثلة خاصة يف فرق محاية الطفولة و خالي )2(ضباط الشرطة القضائية

  . الدرك الوطين

   íÖçËŞÖ]<íè^·<Ñ†Ê. .و6

نظرا لتزايد عدد السكان و النسبة العالية من الشباب األحداث ، و النزوح الريفي و تردي األوضاع 

اإلجتماعية و التسّرب املدرسي ، و عجز األسرة عن مقاومة األوضاع اجلديدة للمجتمع، جعل 

الوطين تنشئ ضمن نظام الضبطية القضائية فرقا، مهمتها محاية الطفولة من املديرية العامة لألمن 

ففي مدن . ختتلف تشكيلة فرق محاية الطفولة بإختالف الكثافة السكانية لكّل مدينة. اإلحنراف

الكربى، تتشكل من حمافظ الشرطة الذي يشرف على تسيريها و يساعده ضابط الشرطة و عدد من 

                                                           
 .5ص  – 12العدد  – 29/02/2012املؤرخة يف . ر.ج –املتعّلق بالوالية  21/02/2012املؤرخ يف  07 – 12أنظر قانون رقم  -1
 –الوجيز يف تنظيم و مهام الشرطة القضائية  –أنظر أيضا أمحد غاي . من قانون اإلجراءات اجلزائية 15احملددين يف املاّدة  -2

 .و ما بعدها 20ص  – 2011 –اجلزائر  –دار هومة  –الطبعة اخلامسة 
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سيري احلسن للعمل، ّمت تقسيم العاملني يف فرق األحداث إىل جمموعتني، و بغرض الت. املوظفني

  . جمموعة تتكفل باملراهقني و جمموعة تتكفل باألطفال الصغار و اإلناث

أّما بالنسبة للواليات ذات الكثافة السكانية املتوسطة، فإن فرق األحداث تتكون من حمافظ الشرطة 

  .)1(تشي شرطةأو ضابط شرطة و من مخسة إىل عشر مف

و تتمثل مهمة هذه الفرق باإلضافة إىل مراقبة و وقاية األحداث من اجلنوح و البحث عن القصر 

املوجودين يف حالة فرار يف الكشف عن كّل شخص يبحث عن إستغالل القصر يف ميدان اجلرمية     

  . )2(و كذا سوء املعاملة اليت يتعّرض هلا األطفال من طرف الوالدين أو احلاضن

مشكّلة من  1975و عممت على كامل الرتاب الوطين يف  1970و لقد أنشأت هذه الفرق بفرنسا يف 

عامال خمتصون أساسا حبماية األطفال الضحايا و خاصة بسماع أقواهلم، كما يتكلفون  20حوايل 

أيضا بالتحقيق حول اجلرائم اليت وقع األطفال ضحيتها كاإلختطاف و خاصة املرتكب من طرف 

و يف بعض األحيان يتكلفون حبماية األطفال اجلاحنني و البحث على األطفال يف . حد الوالدينأ

  . حالة فرار

و تكون هذه الفرق حتت سلطة وكيل اجلمهورية فإذا علموا بأية سوء معاملة وقعت على الطفل 

  .)3(يقومون بتبليغ السلطة القضائية مباشرة دون املرور بالسلطة اإلدارية

��
)55555
.  <��çÖ]<Õ…‚Ö]<ïçjŠÚ<î×Â<p]‚uù]<íè^·<^èø}  

، و ذلك بغرض التكفل بفئة األحداث املنحرفني           )4(2005لقد ّمت إنشاء هذه اخلاليا يف سنة 

و املعرضني خلطر اإلحنراف، و ذلك بالعمل و التنسيق مع األسرة و املدرسة و اتمع املدين، كما أّن 

ء خاليا األحداث هو مّد فعالية للضبطية القضائية على مستوى الدرك اهلدف اخلاص من إنشا

                                                           
 .41ص  –املرجع السابق  –أنظر زيدومة درياس  -1
 .131ص  –املرجع السابق  –أنظر علي قصري -2

3- Jean-Pierre ROSENCZVEIQ – La justice et les enfants – 1ère Edition – Dalloz – 2013 – p 260 – 261. 
  دو /DEOR/.إ.ج/2005/07/4حتت رقم  2005جانفي  24الئحة عمل صادرة عن الدرك الوطين بتاريخ  -4
)Direction des Etudes et de l’Organisation et de la Règlementation(  
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الوطين يف جمال األحداث، و تؤدي خاليا محاية األحداث عملها طبقا لألحكام التشريعية            

  .و التنظيمية اخلاصة جبنوح األحداث

ين، و ميتد إختصاصها توجد خاليا محاية األحداث على مستوى مقّر اموعة الوالئية للدرك الوط

  تتشكل كّل خلية على مستـــــــــوى الدرك الوطنــــي من رئيــــــــــس يكــــــون . اإلقليمي عرب كامل إقليم الوالية

  . )1(ضابط صف برتبة مساعد أّول و من دركيني،  كما ميكن إدراج عنصر نسوي

حيث . 1997داث ، اليت أنشئت يف و تسمى هذه اخلاليا يف فرنسا بفرق الوقاية من جنوح األح

تضم كّل فرقة ستة ضباط صف من بينهم عنصر نسوي على األقل، خمتصني يف محاية األحداث 

  . اجلاحنني و األطفال الضحايا

تتمثل مهمة هذه الفرق يف مساع األطفال ، دراسة بعض احلاالت اخلاصة كسوء معاملة األطفال، 

كذا اإلدمان على املخدرات، كما يتمثل دورهم األساسي يف   مشكلة إرتباطهم بالطوائف الدينية و

  .  )2(الوقاية من إحنراف األحداث

   

                                                           
 .132ص  –املرجع السابق  –أنظر علي قصري  -1

2- Philippe BONFILS – op. cit. – N°1758 et s. – p 1037 - 1038 ; Jean-Pierre ROSENCZVEIQ – op. 
cit. – p 261 – 262. 
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ò��îzšÛa@Ý��ÐĐÛa@ò��íb»@pb��îÛe@ë@paõaŠ��ug  

  

حترص الدولة مبختلف أجهزا على إقرار األمن و السكينة و الوقاية من اجلرمية و ضبطها حالة 
األمر الذي أدى باملشرّع اجلزائري إىل وضع . ًء على إجراءات حمّددةوقوعها، و معاقبة مرتكبيها بنا

إطار قانوين هلذه اإلجراءات ، فبّني كيفية مباشرة الدعوى العمومية ، كما حّدد طرق التحقيق اليت 
  .يبين عليها القاضي إقتناعه ليتوصّل إىل إصدار احلكم النهائي

ئية ال يكفي جلرب الضرر ، فكان من الالزم إحداث آليات و بإعتبار أّن احلكم على اجلاين بعقوبة جزا
  .دف إىل تأهيل الطفل و إعادة بناء الثقة املفقودة لديه يف نفسه و حميطه اإلجتماعي

سنحاول التطّرق يف املبحث األّول إىل احلماية اإلجرائية للطفل الضحية، و يف املبحث الثاين سنتطّرق 
  .إىل آليات محاية الطفل

  
  
  

½aÞČëþa@szj@@Z@ @

è^Û£]{{{<íí{{év–Ö]<Ø{{ËŞ×Ö<í{{{éñ]†qý]< <

  
إذا تبّني أّن الطفل قد وقع ضحية جرمية ما، وجب إختاذ مجيع اإلجراءات للقبض على اجلاين         

و ملـا كانت مرحلة التقاضي، , )املطلب األّول(و معاقبته من خالل ما يعرف بالدعوى العمومية 
فقد تسبب له معاناة ثانوية و عقدا نفسية تضاف إىل املعاناة األولية اليت  مرحلة جّد صعبة للطفل

تلقاها الطفل من جراء اجلرمية، وجب التعامل معه بطرق ليّنة و مالئمة لوضعيته ، دف الوصول إىل 
  ).املطلب الثاين(احلقيقة و منحه التعويض الالزم لألضرار اليت حلقته 

  
  
  
  

@   + 
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إّن اجلرمية متس بالنظام اإلجتماعي و بقيمه األساسية ، فينشأ عنها ضرر عام يسمح للدولة عرب 

   . وفقا لقانون العقوبات )1(جهاز النيابة العامة أن تتدخل طالبة من القضاء توقيع العقوبة املقررة هلا

  . و يتم هذا التدخل عن طريق الدعوى العمومية

  . عنها حتما ضررا هلذا الطفل و للمجتمع كافة ثبوت جرمية ، وقع ضحيتها طفل يرتتب و يف حالة

و تتمثل هذه الرابطة . و منه ، و مبجرد وقوع اجلرمية تنشأ رابطة قانونية بني الدولة و مرتكب اجلرمية

لدعوى و ميكن تعريف ا. يف تقرير حق الدولة يف العقاب، و وسيلتها يف ذلك هي الدعوى العمومية

كما . )2(العمومية بأّا املطالبة بتوقيع اجلزاء عن جرمية وقعت تباشرها النيابة العامة ممثلة للجماعة

تعّرف أيضا أّا ذلك الطلب املّوجه من الدولة ممثلة يف جهاز النيابة العامة إىل احملكمة بغرض توقيع 

  .)3(العقاب على املتهم الذي ارتكب جرمية يف حق اتمع

من هنا دف الدعوى العمومية إىل توقيع العقوبة أو تدبري أمن على كّل من خيالف النصوص و 

و هذا ما . و القوانني املكملة له، كما دف إىل إظهار احلقيقة ،التجرميية الواردة يف قانون العقوبات

وى العمومية باسم تباشر النيابة العامة الدع: "من قانون اإلجراءات اجلزائية  29نصت عليه املاّدة 

  ...".    اتمع و تطالب بتطبيق القانون

  ؟ فما هي شروط قبول الدعوى ، و من هو رافعها
  

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<<ïçÂ‚Ö]<ÄÊ…<½æ†�< <

ال يكفي إقرار القانون للحق، بل ال بّد أن تكون للشخص طريقة متكنه من محاية حّقه، كما جيب 

  .يسرتجعهعلى صاحب احلق إثبات حقه حىت 

                                                           
 2012 –اجلزائر  –للطباعة و النشر و التوزيع  دار اهلدى –حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية  –عبد الرمحن خلفي أنظر  -1

  .89 – 88 ص –
  .48ص  -  املرجع السابق –عبد اهللا أوهايبية أنظر  -2
  .89ص  -املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن خلفي  -3
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من هنا . إذا كان لصاحبه سلطة اإللتجاء إىل احملاكم للدفاع عنه الّ كما أّن وجود احلق ال يكتمل إ

وجب على القاضي و األطراف التأكد من قيام شروط الدعوى القضائية ، و مىت توفرت هذه 

و منه يرتتب على إنعدام أي شرط من شروط الدعوى . الشروط أصبحت الدعوى مقبولة شكالً 

     ائية رفضها، و ُميتنع على احملاكم اإلستمرار فيها و نظرها و التصدي هلا و فحص موضوعها القض

  .و إصدار احلكم فيها

و لقبول الدعوى، ُيشرتط توافر ثالثة شروط ال يُغين أحدها عن اآلخر، حىت و إن أشار الفقه إىل 

  . تفاوت القيمة فيما بينها

واجبة التحقق يف مجيع الدعاوى، و إّما أن تكون خاصة و إّما أن تكون شروط الدعوى عامة، 

و الذي يهمنا هي الشروط العامة اليت تتعلق باألطراف و املتمثلة . ببعض الدعاوى دون البعض اآلخر

  .يةليف املصلحة، الصفة و األه

اضي ما ال جيوز ألي شخص، التق: "على أنّه  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 13تنص املاّدة 

و ما يالحظ أّن القانون القدمي كان ". مل تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو حمتملة يقرّها القانون

ال جيوز ألحد أن : "من قانون اإلجراءات املدنية كاآليت  459/1ينص على هذه الشروط يف املاّدة 

  ."لحة لذلكيرفع دعوى أمام القضاء ما مل يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مص

فيعترب القانون اجلديد أكثر مراعاة للمنهجية، يف ترتيب املواضع، فتعّرض لشروط قبول الدعوى يف 

ذلك أّن املنطق اإلجرائي يقتضي أن يعرف املتقاضي الشروط الواجب توافرها يف دعواه مثّ . األّول

  .يباشر اإلجراءات املتتالية بعد توافر تلك الشروط
@ÞČëþa@†äjÛaZ@@ @‘�����Ð–Ûa@ÂŠ�������@ò@@

فالنص ". يثري القاضي تلقائيا إنعدام الصفة يف املدعي أو املدعى عليه: " 13/2طبقا لنص املاّدة 

سابقة الذكر، حيث رفع املشرّع اللبس الذي كان موجودا ال 459احلايل أكثر دقة من نص املاّدة 

األمر يتعلق باملدعي أم املدعى  فلم حيدد إذا كان. خبصوص الشخص الواجب توافر فيه شرط الصفة

  نـــــــــــــــــــعليه أم اإلثنان، عكس النص اجلديد الذي نّص صراحة على وجوب توافر هذا الشرط يف كّل م
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  .املدعي و املدعى عليه، كما اعترب هذا الشرط متعلق بالنظام العام 

الدعوى هو صاحب احلق  فيجب أن يكون رافع. و يقصد بالصفة صّلة أطراف الدعوى مبوضوعها

  . )1(أو املركز القانوين املراد محايته أو من ينوب عنه كالويل أو الوصي بالنسبة للقاصر

   ، ) صفة مكتسبة تلقائيا(فالصفة هي صالحية الشخص ملباشرة اإلجراءات القضائية سواًء بنفسه 

  .)2( )مبوجب نص قانوين صريح(أو عن طريق ممثله القانوين 

غري . تثبت الصفة لصاحب احلق أو املركز القانوين املراد محايته، و تدعى الصفة األصلية فاألصل أن

  أنّه قد يكون الشخص ناقصا أو عدمي األهلية ، فكيف له أن يباشر دعواه ؟

لتفادي هذه اإلشكالية، أوجد القانون وسيلة تتمثل يف النيابة عن هؤالء األشخاص يف مباشرة 

  .هلا النائب صفة إجرائيةالدعوى ، ُمينح من خال

       و هذا هو احلال بالنسبة للقاصر ، فسواء كان مميزا أو غري مميز ، وجب أن ينوب عنه الويل ، 

  . )3(أو الوصي أو املقدم
a@ïãbrÛa@†äjÛ@Z@ @‘�����zÜ–½a@ÂŠ������@ò@@

صلحة هي غري مصلحة ، فاملبفال دعوى . ُيشرتط يف رافع الدعوى أن تكون له مصلحة يف رفعها

ال : "من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  13/1و هذا ما يتأكد من نص املاّدة . مناط الدعوى

  ".جيوز ألي شخص التقاضي ما مل تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون

 باعث على رفع الدعوىو املصلحة هي املنفعة اليت جينيها املدعي من إلتجائه إىل القضاء، فهي إذا ال

  . )4(هي يف نفس الوقت الغاية املقصودة من رفعها و 

                                                           
هو ثابت يف  وفقا للفقه و ما(الشروط العامة و اخلاصة لقبول الدعوى بني النظري و التطبيق  –عبد الوهاب بوضرسة أنظر  -1

دار هومة للطباعة و النشر  –الطبعة الثانية  –) التشريع اجلزائري و مستقر عليه يف قضاء احملكمة العليا مدعما باإلجتهاد القضائي
  .142 – 141ص  – 2006 –اجلزائر  –و التوزيع 

 –اجلزائر  –منشورات أمني  – 09 – 08القانون  –شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد  –أنظر فضيل العيش  -2
  .44ص  – 2009

  .من قانون األسرة اجلزائري 81املاّدة  -3
4
  .48ص  –املرجع السابق  - ... شرح قانون اإلجراءات املدنية  –أنظر فضيل العيش  - 
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فإذا وقع إعتداء، ُحيرم صاحبه من اإلنتفاع باحلق ، فهنا تتولد احلاجة إىل محايته من طرف القانون عن 

  .طريق القضاء ، و هي الغاية من املصلحة

كما تستلزم . ركز قانوين حيميه القانونو جيب أن تكون املصلحة قانونية أي أن تستند إىل حق أو م

كما يشرتط يف املصلحة أن . أن تكون املصلحة مشروعة أي غري خمالفة للنظام العام و اآلداب العامة

يكون احلق املراد محايته قد وقع عليه اإلعتداء فاألصل أن تكون قائمة أي ثابتة و موجودة و حمققة ، 

  . )1(، و هو ما يربر اإللتجاء إىل القضاءبالفعل، و أّن الضرر قد حدث بالفعل 

أنّه ميكن أن تكون املصلحة حمتملة ،  ،سابقة الذكرال 13املاّدة قد أضاف يف املشرّع اجلزائري إّال أّن 

 هناك غري مؤكدة، أي رغم عدم حصول اإلعتداء و عدم حتقق الضرر على رافع الدعوى، لكن 

و إّمنا لتفادي وقوعه يف  ،عوى ال لدفع ضرر قد وقعففي هذه احلالة، ترفع الد. إحتمال وقوعه

  .املستقبل

و هذا هو حال الطفل اين عليه ، فقد تكون مصلحته قائمة إذا وقع ضحية جرمية و ترتب عنها 

. ضرر مادي أو معنوي، و قد تكون مصلحته حمتملة إذا كان يف خطر، يعرّضه إلعتداء يف املستقبل

  .عوى إلختاذ التدابري الالزمة حلمايته من األضرار احملتملة الوقوعففي هذه احلالة، تُرفع الد

و مهما يكن، فاملصلحة الواجبة التحقق هي اليت تكون متوفرة لدى الطفل شخصيا و ال عربة 

و ليس محاية  ،على إعتبار أن هذا األخري ينوب عليه محاية ملصاحله ،بالشخص الذي ميثله قانونا

ّمث فال إعتبار ملصلحة الويل أو الوصي أو املقدم، و إّمنا العربة مبصلحة من و من . ملصاحله الشخصية

  .   )2(هو يف حكم الوالية أو الوصاية أو التقدمي
   

@sÛbrÛa@†äjÛaZ@@@‘�����îÜçþa@ÂŠ����@ò@@
  .و هو الشرط الذي يطرح إشكاال ، ذلك ألّن صاحب احلق الذي أُعتدي عليه قاصر

                                                           
1
 –طين لألشغال الرتبوية الديوان الو  –الطبعة الثانية منقحة و مزيدة  –القانون القضائي اجلزائري  –أنظر غوثي بن ملحة  -  

 –دار رحيانة للنشر  –الطبعة األوىل  –الوسيط يف شرح اإلجراءات املدنية  –؛ حسني طاهري  234ص  – 2000 -اجلزائر 
  .24ص  – 2002 –اجلزائر 

2
  .70ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الوهاب بوضرسة  - 
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يثري القاضي تلقائيا إنعدام : "اإلجراءت املدنية و اإلدارية على ما يلي من قانون  65تنص املاّدة 

  . ، و هي املاّدة اليت فصلت يف طبيعة هذا الشرط ، و اآلثار املرتتبة عن عدم توفره..." األهلية 

، "شروط قبول الدعوى"حتت الفصل  13و نالحظ أّن املشرّع اجلزائري ال يشري إىل األهلية يف املاّدة 

، فذلك يدل على أّن هذا الشرط "يف الدفع يف البطالن"نص عليها يف القسم الرابع ضمن العنوان  بل

ال خيص شروط قبول الدعوى القضائية فقط ، بل هو شرط عام يتعّني أن يتوفر يف الشخص الذي 

  . )1(فانعدام األهلية عند رافع الدعوى يرتتب عنه بطالن العمل اإلجرائي. يباشر أي عمل قانوين

و اليت ) طبيعي أو معنوي(و ميكن تعريف األهلية بأّا الرمز أو اخلاصية املعرتف ا قانونا للشخص 

فتتمثل أهلية الوجوب . أهلية الوجوب و أهلية األداء: و األهلية نوعان . )2(ختّول له سلطة التصّرف

ألهلية منذ والدته طبقا و تثبت هذه ا. يف صالحية الشخص إلكتساب احلقوق و اإللتزام بالواجبات

  .)3(من القانون املدين 25للماّدة 

إبرام تصرّفات قانونية يف أّما أهلية األداء فتتمثل يف صالحية الشخص إلستعمال احلق، أي صالحيته 

فأهلية األداء هي قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية ، ألّن . )4(اليت ترتب أثار قانونية

 تكفي أهلية الوجوب لصحة اإلجراءات و تكتمل أهلية األداء ببلوع الشخص مناطها العقل ، فال

 – للجميعيف الدعوى ، ألن هذا احلق مقرر احلق و إن كان له  –فناقص األهلية  .)5(سنة كاملة 19

  .إالّ أنّه ال يستطيع إستعماله إالّ بواسطة ممثل قانوين

                                                           
قاصر مل يبلغ .  323ص  – 1989لسنة  4العدد  –لة القضائية ا – 1984جانفي  10الصادر يف  28432أنظر قرار رقم  -1

فالثابت . من القانون املدين 40املاّدة  –خمالفة للقانون  –قبول إدعائه مدنيا دون إدخال وليه يف الدعوى  –سن الرشد القانوين 
ا ، فإّن قضاة اإلستئناف بإشارم يف قضية احلال أن قاصرة أسست نفسها طرفا مدنبا أمام القضاء و طالبت احلكم بتعويض هل

       فإّم ذا القضاء . لذلك يدل على أم قبلوا إدعائها مدنيا رغم كوا مل تبلغ بعد سن الرشد القانوين ملباشرة حقوقها املدنية
  . و دون إدخال ويل القاصرة يف الدعوى قد خالفوا القانون، و مىت كان ذلك إستوجب نقض قرارهم

  .41ص  –املرجع السابق  - ... شرح قانون اإلجراءات املدنية  –فضيل العيش أنظر  -2
اجلزائر  –دار اخللدونية للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –اجلزء األّول  –الدليل القانوين للمتقاضني  –أنظر حسني طاهري  -3
  .238ص  –املرجع السابق  –عبد الوهاب بوضرسة ؛  34ص  – 2007 –
  .34ص  –املرجع السابق -...الدليل القانوين –، حسني الطاهري 234–233ص  –املرجع السابق  –غوثي بن ملحة أنظر  -4
  .من القانون املدين اجلزائري 40املادة  -5
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ى للدفاع عن حقه ، لكن صغر سّنه يعترب فمن حق الطفل الذي وقع ضحية إعتداء أن يرفع دعو 

        هلذا أوجد القانون وسيلة تتمثل يف أن يباشر الدعوى نيابة عنه وليه . عائقا ، حيول دون ذلك

  .)1(أو وصيه حىت ال تضيع حقوقه

؛ فيكون ناقص األهلية إذا بلغ سن التمييز و مل يبلغ سن  و قد يكون الطفل ناقص أو عدمي األهلية

من قانون املدين اجلزائري، و يكون  43و هذا ما حددته املاّدة . سنة 19و  13أي ما بني  الرشد

فال يكون فاقد التمييز أهال ملباشرة . )2(سنة 13عدم األهلية إذا مل يبلغ سن التمييز، أي ما دون نم

ص الذين ينوبون و يتمثل األشخا. من القانون املدين اجلزائري 42حقوقه املدنية، و هذا طبقا للماّدة 

الويل، و هم من قانون األسرة اجلزائري  81املاّدة  عليهفيما نصت عن القاصر ناقص أو عدمي األهلية 

  .الوصي أو املقدم

   Ö]{{{{è÷ç{{{{{{{{{{{{<í  . .و6

تعّرف الوالية يف الشريعة اإلسالمية أّا احلق الذي منح لبعض الناس يكتسب به صاحبه تنفيذ قوله 

   عجز الذي ينفذ القول عليه، : مرين أّوهلمااألو سببه أحد . ه، رضي ذلك الغري أو مل يرضعلى غري 

  . )3(قصور أهليته عن التصرف بنفسه: و ثانيهما 

سلطة األبوية الو تعترب الوالية من منظور ممارستها سلطة يف يد رئيس األسرة، و يف ذلك تتصل ب

أو نقصها  تهأهلياية و رعاية القاصر، لذا هلا صلة بإنعدام و ُشرعت الوالية من أجل مح. داخل األسرة

  . )4(لديه

                                                           
 –ة الديوان الوطين لألشغال الرتبوي –الطبعة األوىل  –شروط ممارسة الدعوة املدنية أمام احملاكم اجلزائية  –عبد العزيز سعد  -1

  . 53 – 52ص  – 2002 –اجلزائر 
أحكام األسرة يف  –أنظر رمضان علي السيد الشرنباصي . لقد حدد الفقهاء سن التمييز ببلوغ الصغري السابعة من عمره -2

  .207ص  – 2001 –اإلسكندرية  –الدار اجلامعية  –الشريعة اإلسالمية 
  .127ص  –املرجع نفسه  –رمضان علي السيد الشرنباصي  -3
  .202ص  – املرجع السابق –الغوثي بن ملحة أنظر  -4
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من قانون األسرة ما مل  87و األصل أن تثبت الوالية عن األوالد القصر لألب، و هذا مبوجب املاّدة 

فالقاصر الذي ال أهلية له ال حيق له . )1(تكن وظيفته قد انتهت بعجزه أو موته أو إسقاط الوالية عنه

لكن يف حالة عدم وجود األب . قاضي بإمسه ، فيمثله أقرب الناس إليه مراعاة ملصلحته و هو األبالت

فتمنح الوالية هلا ما مل تكن هي  )2(بسبب وفاته أو غيابه أو يف حالة الطالق مع إسناد احلضانة لألم

  .كون أّمام الوصايةففي هذه احلالة ن. )3(األخرى عاجزة أو متوفية أو قد أسقطت واليتها عن أطفاهلا

��
)55555
. ‘çÖ]{{{{{{è^{{{{<í< <

جيوز لألب أو اجلد تعيني وصي للولد القاصر إذا مل تكن "من قانون األسرة على أنّه  92تنص املاّدة 

  "...له أم تتوىل أموره أو ثبت عدم أهليتها بالطرق القانونية 

   على القاضي مبجرد وفاة األب لتثبيتها جيب عرض الوصاية "من ذات القانون أنّه  94و تنص املاّدة 

  ."أو رفضها

صول الطفل القاصر ، كما جيب عرض أمر الوصاية على أو من عنا يتم تعيني الوصي من أحد 

فإذا ثبت أا غري . فال يطرح أمر الوصاية إالّ يف حالة عدم وجود األم اليت تتوىل أمور الطفل. القاضي

  . )5(و للوصي ما للويل من مهام. )4(جيوز تعيني وصي على القاصر مؤهلة لذلك بالطرق القانونية ،

                                                           
  . من قانون األسرة اجلزائري 91املاّدة  -1
". و يف حالة الطالق مينح القاضي الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد: "من قانون األسرة على أّن  3الفقرة  87تنّص املاّدة  -2

حيث ذكر أنّه من املقرر قانونا أن يكون األب . ف القضاء هلذه القاعدة القانونيةإالّ أنّنا نالحظ أن هناك بعض التجاوزات من طر 
ملـا قبلوا القضاة إستئناف أّم  –يف قضية احلال  - و ملا كان ثابتا . وليا على أواله القصر، و من بعد وفاته حتّل األم حمّله قانونا

ون ضّده ال زال قاصرا  و أّن أباه هو ويل عنه حسب القانون و مل املطعون ضده و هي مل تكن طرفا يف اخلصومة ، كما أّن املطع
و من ّمث فإّن القضاة بقضائهم ، قد خرقوا األشكال اجلوهرية يف اإلجراءات و القانون، ممّا . يتوىف بعد لكي تنوب عنه األم

  .77ص  –2العدد  -  2000السنة  –الة القضائية –1998ماي  17الصادر يف  167835أنظر قرار رقم . يستوجب نقض القرار
  .من قانون األسرة 87املاّدة  -3

4
 ص –املرجع السابق  –... قانون األسرة  –، غوثي بن ملحة  167ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الوهاب بوضرسة  - 

203 – 204.  
5
  .من قانون األسرة اجلزائري 95املاّدة  - 
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و بالتايل فإّن الوصي هو الذي يتوىل متثيل القاصر أمام القضاء ، دون أن جيّرد هذا األخري من 

  .مصلحته الشخصية، و اليت يتكلف الوصي بالدفاع عنها

 ، بالغا ، قادرا أمينًا ، حسن و لقد إشرتط املشرع اجلزائري يف الوصي أن يكون مسلما ، عاقال

  .      )1(و للقاضي عزله إذا مل تتوفر الشروط املطلوبة. التصرف

)5N
55555
.  ÏjÖ]{{{{{{è‚{{{{{{<Ü  

الشخص الذي تعّينه احملكمة يف حالة عدم وجود "من قانون األسرة املقّدم بأنّه  99لقد عرّفت املاّدة 

أو ناقصها ، بناًءا على طلب أحد أقربائه، أو ممن له مصلحة، ويل أو وصي على القاصر فاقد األهلية 

  . )2("أو من النيابة العامة

         ففي حالة عدم وجود الويل . و يتضح من النص أّن التقدمي يرد من أجل سّد حاجة القاصر

شرّع و املالحظ أّن امل. حباجة إىل من حيافظ و يدافع على مصاحله، و يتوىل شؤونه ، فهوأو الوصي

على  ابناءً إّما فيمكن أن يتم . قد وسع من دائرة طاليب التقدمي عكس ما هو احلال بالنسبة للوصاية

النيابة العامة، و ال ميكن تعيينه من تلقاء ذات من له مصلحة، أو من طلب أحد األقرباء أو 

  .)3(احملكمة

  .)4(، فيكون املقّدم خلفاً للويلكما أّن مهام املقّدم هي نفسها املهام املوكولة للويل أو الوصي 
  

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<<<ïçÂ‚Ö]<ÄÊ]…<êÂ‚¹]< <

حتريك الدعوى العمومية لصاحل الطفل أّول خطوة يف محاية حقوقه ، و لقد سبق الذكر أنّه ال  يعترب

حالة وقوع : لذا جيب التمييز بني حالتني. ميكن للطفل رفع الدعوى بنفسه، و إّمنا ينوب عنه ولّيه

  .مية من الغري ، و حالة إرتكاا من أحد الوالدين أو كالمهااجلر 
  

@@
                                                           

1
  .من قانون األسرة اجلزائري 93املاّدة  - 

2
  .203ص  –املرجع السابق  –... قانون األسرة   –أنظر غويت بن ملحة  - 

3
   .169ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الوهاب بوضرسة  - 

4
  ".يقوم املقدم مقام الوصي و خيضع لنفس األحكام: "من قانون األسرة اجلزائري على أّن  100تنّص املاّدة  - 
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إذا كان الشخص مرتكب اجلرمية أجنيب على الطفل، فينوب عنه وليه املتمثل يف أحد الوالدين أو من 

  .هلم سلطة على رعاية الطفل

طرف النيابة العامة ، باعتبارها جهة اإلدعاء العام ممثلًة و إن كان األصل أن حتّرك الدعوى من 

للمجتمع سواًء بتقدمي طلب لقاضي التحقيق تطلب من خالله فتح حتقيق ضد شخص معلوم أو غري 

   .  معلوم، أو بتكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة

أخرى مع النيابة العامة يف  إّال أّن القانون قد أورد إستثناء على هذا األصل، حيث أنّه أشرك أطرافا

: فتنّص املاّدة األوىل من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أنّه . حتريك الدعوى العمومية

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها رجال القضاء أو املوظفون املعهود إليهم ا مبقتضى "

  .القانون

  ".وى طبقا للشروط احملّددة يف هذا القانونكما جيوز للطرف املضرور أن حيرك هذه الدع

و الذي يهمه هو ما جاء يف الفقرة الثانية ، أي حتريك الدعوى من طرف املتضرر، و املتمثل يف والد 

  .الطفل الضحية

إّال أّن هذه الطريقة قد ترد عليها صعوبة، حيث أّن األسرة و خاصة يف جمتمعنا قد تأىب الّلجوء إىل 

كما أّن هناك بعض املسائل احلساسة .  بعض احلاالت أين تقصد طمس الفضيحةاحملاكم، خاصة يف

اليت يطرحها التأسيس كطرف مدين ، فالتقاليد العربية و املسلمة اليت تسود األسرة، جتعلها تعري 

كما أّا ال تطيق التمادي يف . اإلهتمام للروابط العائلية و املهنية ، و إىل نظرة اجلريان إليها

ومات، إىل جانب عدم الرغبة يف حضور اجللسات و التواجد يف مراكز الشرطة، باإلضافة إىل اخلص

ضف إىل ذلك ، أنّه يف حالة وقوع الطفل ضحية . اإلعتبارات املادية و املبالغ اليت يطلبها الدفاع

فكّل . هأفعال إجرامية ، فبالضرورة سيعرض أهله إىل اللوم بسبب تقصريهم يف مراقبة الطفل و إمهال
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هذه األسباب جتعل أولياء الطفل، يتجّنبون الطريق القضائي، و يرتكون هذه األمور يف طي 

  . )1(الكتمان

اإلدعاء املدين     : و رغم ذلك، فإذا قّرر ويل الطفل رفع الدعوى و الّلجوء إىل القضاء فله طريقتان 

  .و التكليف باحلضور

  Â�ý]{{{{{{{Þ‚¹]<ð^{{{{{<ê  . .و6

 يف جرمية وقعت مالّ ا ك تقوم العامة النيابة اختصاص من اأّ  العمومية الدعوى حتريك يف صلاأل
ة اجلرمي من املتضررين )معنويني أو بيعينيط كانوا سواء( لألشخاص أقرّ  قد القانون أنّ  إالّ ، اتمع

ل لطو  تفاديا اإلجراء هذا إىل اجلرمية من املتضرر الشخص يلجأ ما وعادة، املالئمة إطار يف ريكهاحت
   .القضائية الضبطية ا تقوم اليت إلجراءاتا

 إذا أنه إالّ . القانون يف مقرر حق و به مسلم أمر املدين االدعاء طريق عن العمومية الدعوى حتريك إنّ 
  .عليه الوالية يقدمها من له شكواه تقدمي الطفل مبقدور يكنمل 

��
)55555
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 بالطريق اجلنائية الدعوى حتريك يتمثل يف معني إجرائي عمل مباشرة يف حقا املدين املدعي لكمي
 األصيل احلق مع التوازن إلقامة احتياطية بصفة احلق ذا املدين املدعييتمتع  و، احملكمة أمام ملباشرا
 خمتلط طابع له احلق هذااعتبار ب أخرى ناحية من و، املباشرة الدعوى حتريك يف العامة للنيابة ملقررا
 اين تعويض و اجلاين عقاب:  واحد وقت يف هدفني إىل يرمي الدعوى فتحريك) مدين و جنائي(

 .)2(عليه

                                                           
ص  – 1992 –اجلزائر  –املؤسسة الوطنية للكتاب  –جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري  –أنظر حممد عبد القادر قوامسية  -1

  .34ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد عبد اللطيف الفقي 67
؛  432ص  – 1985 -القاهرة  –دار النهضة العربية  –الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلزائية  –أنظر أمحد فتحي سرور  -2

  .82ص  – 2009 –اجلزائر  –مطبعة البدر  –انون اإلجراءات اجلزائية بني النظري و العملي شرح ق –فضيل العيش 
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 من غليله ليشفي التحقيق و اإلجراءات لتبسيط آلية املدين للمدعي اجلزائري املشرع أوجد عليه و

 التكليف مع شكوى اجلمهورية وكيل امأم تقدميه طريق عن ذلك و، ضده املرتكبة اجلرمية جراء

  .)1(املباشر باحلضور

 النزاع نوع و طبيعة حسب التشريعات فيه اختلفت اجلزائية احملكمة أمام املباشر التكليف موضوع إن

 التشريع منأّا مستمّدة  رغم موحدة غري املباشر التكليف أحكام جعل ما هذا و، اجلرمية صنف و

 .)2(الفرنسي

 التكليف موضوع اجلزائية اإلجراءات قانون من مكرر 337 :املادة يف اجلزائري ملشرعا حصر فقد

 :وهي كجنح مصنفة كلها جرائم مخس يف باحلضور املباشر

 األسرة ترك 1-

 الطفل تسليم عدم 2-

 املنزل حرمة انتهاك 3-

 القذف 4-

 رصيد بدون شيك إصدار 5-

 هذه عدا ما يف أما املخالفات و اجلنايات يف باحلضور راملباش التكليف املشرع استبعد فقد بالتايل و

 فقط املخالفات و اجلنح يف وهذا احلكم جهة أمام مباشرة االدعاء " املدين املدعي اختار إذا اجلرائم

  .)3(اجلمهورية وكيل من مسبق ترخيص على احلصول فعليه

 املشرع عليه سار ما هو و اياتاجلن دون املخالفات و اجلنح يف ذلك حصر فقد املصري املشرع أما

 دون اجلرائم مجيع يف باحلضور املباشر التكليف استعمال يف احلق اللبناين املشرع أعطى بينما، املغريب

 .)4(استثناء

                                                           
  .222ص  –املرجع السابق  –أنظر مسايت الطيب  -1
  .85ص  –املرجع السابق  - ... شرح قانون اإلجراءات املدنية  –أنظر فضيل العيش  -2
  .96ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد اهللا أوهايبية  -3
  .84ص  –املرجع السابق  -... شرح قانون اإلجراءات اجلزائية  –أنظر فضيل العيش  -4
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 استعماله يسيء ال حىت شخصيا حقا يعترب اجلنائي القضاء أمام املباشر التكليف استعمال حق إن

 يكون أن يلزم ال و، معنويا أو طبيعيا شخصا يكون قد املتضرر و , غريه دون اجلرمية من املتضرر

 .مثال الزوجة أو القاصر االبن يكون فقد، اجلرمية يف ذاته حبد عليه اين هو املضرور

ما ميكن مالحظته أن جمال إستعمال التكليف باحلضور جاء ضيقا وهلذا كان على املشرع أن يوسع  و

   , ضحية الطفلفيها  يكون ليتا اجلرائم مجيع يف  اال هذا

أمرا ضروريا لتحريك املتابعة الشكوى على الرغم من اعتبار املشرع  و، كما أن اإلشكال الذي يطرح

كما هو الشأن بالنسبة ،  يف بعض اجلرائم مراعاة ملصلحة املتضرر وتقدميها على حق اتمع يف املتابعة

اإلمتناع عن أداء النفقة مراعاة  ئم إمهال األسرة ومن أجل حتريك املتابعة يف جرا وىالشرتاط الشك

ملصلحة األسرة، فإن املشرع نص على حالة استثنائية خبصوص هذه اجلرمية حيث ميكن للنيابة العامة 

ألن  ،وليه حتريك الدعوى مباشرة ضد اجلاين مىت كان نائبا شرعيا للقاصر لتعارض مصلحة القاصر و

  .املتابعة ضد نفسههذا األخري ال ميكنه أن حيرك 
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@åí†ÛaìÛa@†yc@ÒŠ�@åß@ò¹Šu@lbØm‰g@@

إذا وقع الطفل ضحية جرمية إرتكبها أحد والديه ، فيكون األمر أكثر صعوبة ألّن الطفل القاصر ال 

د فإّما أن يرتك األمر بيد الوال. جيوز له رفع الدعوى للدفاع عن نفسه لعدم توفره على األهلية القانونية

  .و بالتايل نكون أمام فرضيتني. ، و إمـّا أن ينتظر إىل حني بلوغه سن الرشد) غري املعتدي(اآلخر 

   é•†ËÖ]{{{{Öæù]<í{{{{î  . .و6

، )إعتداء بدين، جنسي أو معنوي(و املتمثلة يف حدوث إعتداء من طرف أحد الوالدين على الطفل 

الطفل، و مساندته يف مجيع إجراءات رفع فيتأسس الوالد اآلخر كطرف مدين لدفاع على حقوق 

  .الدعوى ، و احلضور إىل اجللسات إىل غاية صدور احلكم النهائي

  . و إن كانت تبدو هذه الفرضية بسيطة و أقّل تعقيدا، إالّ أا ناذرة
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ذلك أنّه غالبا ما يعيش الطفل املساء إليه يف كنف والد واحد صاحب اإلعتداء، و هذا إّما  •

و هذا . الطفل غري شرعي ، أو بسبب وفاة أحد الوالدين أو بسبب حدوث الطالقبسبب كون 

و إذا إكتشف سوء املعاملة املوجهة . جيعل الوالد اآلخر مقّيد مبا أنّه يتمتع حبق الزيارة فقط

لطفله، جيوز له التدخل بتقدمي طلب أمام قاضي األحوال الشخصية لرفع احلضانة من الوالد 

 .  لكن يأخذ هذا اإلجراء مّدة طويلة للفصل فيه. إليه حقوق الوالية املعتدي ، فتؤول

أّما إذا كان الطفل املعتدى عليه يعيش مع كال الوالدان، فقد يصدر اإلعتداء منهما معاً ، أو قد  •

، أّما الوالد اآلخر فغالبا ما يكون له دور سليب ) غالبا ما يكون األب(يصدر من والد واحد 

 .اليت ختشى أن تواجه الزوج باعتباره عنيفا جتاه أسرتهو ) خاصة األم(

و أمام هذا الوضع ، فاحلّل الوحيد إلخراج الطفل من هذه املعاناة، يكون بيد الوالد اآلخر 

  .إلمكانية متثيل الطفل، إالّ أّن إقامة الدعوى ضّد األب أو الزوج املعتدي يكاد يكون مستحيال

من إجياد حل، فإذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد أحد  و أمام هذا اإلشكال، كان ال بدّ 

الوالدين، و تبني هلا أّن الطفل يف حالة خطر، جيوز هلا أن تعّني شخص ميثل الطفل أمام القضاء      

فمىت يتم تعيني املتصّرف اخلاص؟ . و يتأسس كطرف مدين ، و هو ما أطلق عليه باملتصرف اخلاص

  و كيف يتم ذلك ؟ 

من قانون األسرة، أنّه يف حالة ما إذا تعارضت مصاحل الويل مع مصاحل القاصر،  90فقد أقرت املاّدة 

  .يعّني القاضي متصرفاً خاصاً 

يتضح من هذا النص أنّه من شروط تعيني املتصرف اخلاص، وجود تعارض بني مصاحل الويل         

فالوالية تؤول إىل األم يف حاالت حّددها املشرّع فهل يقصد املشرّع بالويل األب أم األم ؟ . و القاصر

فتعارض . )1(على سبيل احلصر تتمثل يف وفاة األب، عجزه ، احلجر عليه أو سقوط الوالية عنه

املصاحل بني األب و القاصر مل يرد كسبب إلنتقال الوالية إىل األم، إّال إذا إعتربه املشرّع حالة من 

                                                           
  .من قانون األسرة اجلزائري 91املاّدة  -1
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و يف هذه احلالة متنح الوالية لألم و ال جمال لتعيني املتصرف . حاالت إسقاط الوالية عن األب

  .)1(اخلاص؛ إالّ إذا ثبت تعارض بني مصاحل األم الولية مع إبنها القاصر

هل يتم تعيني املتصرف اخلاص مبجرد ثبوت تعارض املصاحل، أم بعد صدور : فالتساؤالت املطروحة 

ا املقصود ذه املصاحل ؟ و هل ينحصر مفهومها حكم من القاضي بإسقاط الوالية عن األم ؟ و م

  على النطاق املدين ؟ أم يصل إىل اال اجلنائي ؟

و بصيغة أخرى هل صدور جرمية ضد الطفل من طرف الوالد يقوم مقام تعارض املصاحل، أو يقتصر 

  مفهوم املصاحل على املساس بأموال القاصر فقط ؟ 

مهام هذا املتصرف اخلاص كما فعل بالنسبة للوصي        فلقد جاء النص غامضا ، حيث مل بذكر 

فهل املتصرف اخلاص حيّل حمّل الويل؛ فُيعترب خلفا له      . و املقدم ، و اللذان هلما نفس سلطة الويل

و ُتسند إليه مجيع مهام الويل ؟ أم أنّه يشرتك مع الويل و ميثل الطفل يف األمور اليت تتعارض بني هذا 

  لويل ؟األخري و ا

أّما خبصوص تعيني املتصرف اخلاص، فقد نّص املشرّع على أنّه يتّم من طرف احملكمة تلقائيا أو بناًء 

على طلب من له مصلحة ، و بالتايل خيتلف هذا احلكم على األحكام اخلاصة باملقدم فيما خيص 

النيابة العامة أو أحد أقاربه  التعيني و كذا ظروف التعيني مبا أّن هذا األخري يتّم تعيينه بناًء على طلب

  .أو ممن له مصلحة

أّما بالنسبة لظروف التعيني، فاملقّدم يتّم تعيينه يف حالة عدم وجود ويل أو وصي؛ أما املتصرف اخلاص 

  .فيتم تعيينه و لو بوجود الويل مىت ثبت أن هناك تعارض بني الويل و القاصر

                                                           
من  90،  87املاّدة  –خمالفة للقانون  –و من هنا احلكم مبنح الوالية لغري األم دون إثبات تعارض املصاحل بني القاصر و الويل  -1

  .قانون األسرة
املقرر قانونا أنّه يف حالة وفاة األب حتّل األم حمّله ، و يف حالة تعارض مصاحل الويل و القاصر يعّني القاضي متصرفا خاصا، من 

  .تلقائيا أو بناءا على طلب من له مصلحة
حل القاصر و األم ، و ملا كان ثابتا أن قضاة الس ملا قضوا مبنح الوالية لغري األم بعد وفاة األب دون إثبات تعارض بني مصا

ص  – 1العدد  - 1997سنة  –الة القضائية  – 23/12/1997الصادر يف  187692فإم قد خالفوا القانون ، أنظر القرار رقم 
53.  
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يم أحكام املتصرف اخلاص، ذلك أنّنا مل جند أية قاعدة فاملالحظ أّن هناك فراغ قانوين فيما خيص تنظ

فاحلكم الوحيد اخلاص به هو الوارد يف قانون األسرة،  .قانونية يف قانون اإلجراءات املدنية أو اجلزائية

ملا له من أمهية كبرية يف متثيل ) املتصرف اخلاص(فكان على املشرع اجلزائري التفصيل يف هذا األمر 

الدفاع على حقوقه ؛ كما فعل املشرع الفرنسي و الذي رتب أحكاما مفصلة يف  الطفل الضحية و

كما أشار املشرّع . ظل قانون اإلجراءات اجلزائية ، فبّني طرق تعيني املتصّرف اخلاص و صالحيته

الفرنسي أّن هذا املتصّرف ال حيّل حمّل الويل و لكن يشرتك إىل جانبه و ميثل القاصر الذي وقع ضحية 

  . )1(ديه أو أّن هؤالء مل يقوما حبماية مصاحلهوال

ففي ما خيص التعيني ، فمّيز املشرّع الفرنسي بني تعيني متصرف يف األمور املدنية، و تعيينه يف األمور 

ففي احلالة األوىل أي اال املدين ، يتم تعيينه إذا ما ثبت وجود تعارض بني مصاحل القاصر . 2اجلنائية

م تصرفات مدنية أو مباشرة إجراءات مدنية، أّما يف النطاق اجلنائي، فيتم تعيني و الويل عند إبرا

املتصرف اخلاص إذا ما وقع الطفل ضحية جرمية و مل يتخذ الوالدين اإلجراءت الواجب إختاذها 

لدفاع عن مصاحل الطفل ، أو إذا ارتكبت اجلرمية من طرف أحد الوالدين على الطفل أو ممن له سلطة 

  . ففي هذه احلاالت يتأسس املتصرف كطرف مدين للمطالبة حبقوق الطفل الضحية. عليه

و لقد تساءل الفقهاء الفرنسيون حول طبيعة هذا املتصرف اخلاص ، فهل له طابع قانوين أم أنّه يعترب 

مرافق و مؤنس للطفل أثناء اإلجراءات ؟ فهناك من اعترب أّن للمتصّرف اخلاص مهمة قانونية حمضة ، 

ن يف اال اجلنائي يكون دوره األساسي مرافقة الطفل ، نظرا لغياب محاية مصاحل هذا األخري من لك

  .  )3(طرف ممثله القانوين

                                                           
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 51 – 706و  50 -  706تني املادّ  -1

2 - Jeneviève FAVRE–LANFRAY, Isabelle AL-KADIRY – La présentation « ad hoc » du mineur – 
Fédération Nationale des Administrateurs Ad Hoc , FENAAH – Rapport Mars 2009, p 12 – 30 ; Brigitte 
L’HERBIER – MALBRANQUE – La protection de l’enfant maltraité : Protéger, aider, punir et 
collaborer – L’harmattan – France – 2000 – p 147 et s. 
3- Jeneviève FAVRE-LANFRAY – L’administrateur Ad Hoc : A – t – il une fonction juridique et / ou 
d’accompagnement ? – Eres 2002 , p 29 et s. 
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هذا اإلجراء يتمّيز بالصعوبة يف التحقيق خاصة يف اجلزائر، ذلك أنّه ال بّد من حتريك الدعوى  إنّ 

خاصة  -م وقوع اجلرمية على الطفل من قبل والديه العمومية أوال، و إذا مل يصل إىل النيابة العامة عل

و بالتايل ال ميكن حتريك الدعوى العمومية و ال ميكن  -أّن التبليغ يف هذه احلالة ليس بأمر يسري 

هلذا عمدت قواعد قانون . تعيني هذا املتصّرف لتمثيل الطفل ، و تكون النتيجة ضياع حقوقه

ر و املتمثل يف حتريك الدعوى من طرف الطفل نفسه، لكن اإلجراءات اجلزائية على إجياد حّل آخ

  .بعد بلوغه سن الرشد القانوين

��
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لقد ذكرنا سابقا أن الطفل القاصر ال جيوز له رفع الدعوى ، و ال جيوز له التأسس كطرف مدين نظرا 

فإذا مل يكن . ذا انتظر إىل حني بلوغه سن الرشد ، تنقضي الدعوى بسبب التقادمو إ. لصغر سنه

هناك شخص ميثل الطفل أمام القضاء فيبقى هذا األخري بدون أية محاية ، و تضيع كّل حقوقه ، هذا 

، فما هو احلال بعد إصدار  2004ما كان عليه األمر قبل صدور تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية يف 

  .واعد اجلديدة اليت جاء ا هذا التعديلالق
  

  2004مرحلة ما قبل صدور قانون  . أ

تتميز هذه احلالة بعدم وجود ويل يباشر إجراءات الدعوى كونه املتهم الرئيسي يف اإلعتداء الواقع على 

للطفل يف مرحلة قصوره أن  ال جيوزالطفل كما ال يوجد شخص آخر يقوم مقامه، ضف إىل ذلك أنه 

  .شر أي إجراء من إجراءات رفع الدعوى نظرا النتفاء أهلية التقاضييبا

فإذا حدث إغتصاب لطفلة تبلغ من . و إذا انتظر إىل حني توافرها، تنقضي الدعوى عن طريق التقادم

العمر ست سنوات مثال، فال بّد من مرور مّدة ثالثة عشرة سنة لبلوغها سن الرشد و إقامة الدعوى، 

ه املّدة تكون الدعوى قد انقضت نظرا إلنقضائها يف اجلنايات ملرور عشر سنوات لكن بعد فوات هذ

تتقادم الدعوى العمومية يف مواد اجلنايات بإنقضاء : "من قانون اإلجراءات اجلزائية  7/1 طبقا للماّدة

 سنوات كاملة تسري من يوم إقرتاف اجلرمية إذا مل يتخذ يف تلك الفرتة أي إجراء من إجراءات 10

  "...التحقيق أو املتابعة
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و األمر يزداد تعسفا و يقل عدال بالنسبة للجنح ، فإذا وقع الطفل البالغ إثنا عشر سنة مثال ضحية 

جرمية إعطاء املواد الضارة أو جرمية اجلرح و الضرب العمدي، فال ميكن له القيام بأي إجراء بعد 

فهذا احلكم الذي كان يسري قبل . )1(سنواتبلوغه سن الرشد ، ذلك أّن اجلنح تتقادم مبرور ثالث 

. صدور التعديل هو حكم غري عادل و خيدم مصلحة اجلاين أكثر من مصلحة الطفل اين عليه

  فلماذا ميتنع األب العنيف، عن اإلساءة إىل طفله، إذا كان على علم من عدم إمكانية متابعته جزائيا؟    

اجلرمية من طرف اتمع ، و بالتايل نسيان آثارها املادية     فأساس و تربير التقادم يتجلى يف نسيان 

  .و املعنوية اليت متحى خالل مرور الزمن

و قد يرجع أيضا , فقد تلعب هذه املّدة دورًا يف ردع ارم ، ممّا جيعل تطبيق العقوبة بدون فائدة

و قد يرجع . إكتشاف معاملهاأساس التقادم إىل إختفاء األدلّة أو فقدان قيمتها و يصبح من العسري 

أخريا أساس التقادم إىل إمهال وتراخي املتضرر عن املطالبة حبقوقه ممّا يرتتب عليه إنقضاء الدعوى 

إّال أّن هذه األسس التقليدية للتقادم ال تتماشى مع احلالة اخلاصة اليت حنن بصددها     . )2(العمومية

فال ميكن للطفل نسيان املعاناة اليت عاشها يف طفولته . ادمو املتعلقة حبقوق الطفل املهدرة جراء التق

و اليت رتبت له أثار مادية و نفسية قد ترسخت يف ذهنه على املدى ) مهما كان شكل العنف(

فال مقام هنا للتقادم ، ذلك أنّه يف هذه احلالة ال يوجد تراخي يف املطالبة باحلقوق أمام . الطويل

اجلاين، إّال أنّه بالعكس مل يتم إكتشاف اجلرمية اليت كان الطفل  القضاء، و مل يتم العفو عن

فكيف له أن يواجه عامل الكبار الذي . ضحيتها، و مل يتوفر لدى هذا األخري إمكانية الكشف عنها

  .مل يقدم له يد املساعدة بل كان هو مصدر العنف

فل على حاله، و هذا ما كان قبل و من هنا إذا مل يقم أي شخص باختاذ إجراءات املتابعة فيبقى الط

  فما هو احلال بعد صدوره ؟   . صدور تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية

   

                                                           
 ..."رور ثالث سنوات كاملةتتقادم الدعوى العمومية يف مواد اجلنح مب: "اليت تنص على أّن . ج.ج.إج.من ق 8طبقا للماّدة  -1
  .130 – 129ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن خلفي  -2
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2004بعد صدور قانون  .ب
)1(   

عمد املشرع اجلزائري على إدخال تعديل من أجل تصحيح ما كان عليه و إقامة العدل جبانب  لقد

تسري : "على أّن  1مكرر  8تنص املاّدة الطفل اين عليه فوضع أحكام خاصة بالتقادم حيث 

آجال التقادم يف الدعوى العمومية املتعلقة باجلنايات و اجلنح املرتكبة ضد احلدث إبتداءا من بلوغه 

  . من قانون املدين اجلزائري 40/2سنة كاملة طبقا للماّدة  19و هو " سن الرشد املدين

ين عليه ، كما ال تنطبق إّال إذا قام هذا احلدث فال تنطبق أحكام هذه املاّدة إّال على احلدث ا

باإلجراءات الالزمة لتحريك الدعوى عند بلوغه السن القانوين ، ألنّه هو وحده يتمّيز بالصفة و لديه 

مصلحة يف ذلك، أي املطالبة بالتعويض و جرب الضرر الذي كان ضحيته من طرف أعّز األشخاص 

  .إليه

ع من وراء إدخال هذه املاّدة، هي تفادي إفالت ارمني من العقاب، فالفائدة اليت يقصدها املشر 

خاصة عندما تكون الضحية طفل ال حول و ال قوة له ، ففي مرحلة صغره مل يكن على دراية 

باإلعتداءات الواقعة عليه ، و حىت و لو كان على وعي بذلك، فلم يكن لديه إمكانية للجوء إىل 

و من هنا كان لزام عليه إنتظار بلوغه سن الرشد ، . التام للمعتدي القضاء نظرا خلوفه و خضوعه

فبكمال أهليته يتمكن من معرفة طبيعة األفعال اليت كان ضحيتها و كذا اخلروج من حلقة السكوت 

  .اليت كان فيها

و بصدور هذا التعديل أصبح للطفل إمكانية التأسس كطرف مدين و املطالبة بالتعويض عن الضرر 

  . قهالذي حل

فإذا كانت الطفلة ضحية إغتصاب يف السن السادسة من عمرها ، فكانت الدعوى قبل التعديل 

سنة، و بالتايل ال ميكن متابعة  16سنوات من يوم إرتكاب اجلرمية أي عند بلوغها  10 تتقادم بعد

  .ةسن 19 لكن بعد صدور التعديل، تبدأ مّدة التقادم من يوم بلوغها سن الرشد أي. اجلاين 

                                                           
 – 71العدد  - 10/11/2004املؤرخة يف . ر.ج -ج .إج.املعّدل و املتمم لق 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  14 – 04قانون رقم  -1

  .4ص 
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و حسن ما فعل املشرع اجلزائري عندما أخضع كّل من اجلنايات و اجلنح ملبدأ عدم التقادم إىل حني 

  .بلوغ الطفل سن الرشد، و مل يقصر اجلرائم على اجلنايات فقط

و ما ميكن مالحظته بالنسبة للتشريع الفرنسي فيما خيص التقادم، أنّه أحاط الطفل اين عليه حبماية 

إذا كان الطفل : "قر وفقا باملاّدة السابعة من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي أنّهأفضل، حيث أ

ضحية جناية، كاإلغتصاب أو الفعل املخل باحلياء أو التعذيب و كذا جرائم اإلجتار باألطفال فال 

  . )1("سنة تسري إبتداًءا من بلوغ الطفل سن الرشد 20تتقادم الدعوى إىل بعد مرور 

  . )2(سنوات تبدأ من بلوغ الطفل سن الرشد 10ا خيص اجلنح، فتتقادم الدعوى بعض مضي أّما فيم

سنة  20فلهذا كان على املشرع اجلزائري أن حيدو حدو املشرع الفرنسي و ميدد آجال التقادم إىل 

حىت نلتمس اجلناية اخلاصة للطفل الضحية ، ألنّه . سنوات بالنسبة للجنح 10بالنسبة للجنايات و 

يكون قد ساوى بني اجلرائم ) سنوات للجنح 3سنوات للجناية و  10(احلفاظ على نفس املدد ب

الواقعة على البالغ و اليت هي واقعة على الطفل ، فيبقى الفرق الوحيد أن مّدة التقادم يف هذه األخرية 

  .ال يبدأ سرياا إالّ بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانوين

�����	
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إن املهمة األساسية للقضاء اجلنائي هي الكشف عن احلقيقة بأي طريق مشروع و ذلك من خالل 

و من هنا يقوم قاضي التحقيق بأي إجراء يراه ضروري للوصول إىل احلقيقة و القبض . مجع األدلة

   .)3(على اجلاين

عن وسائل اإلثبات العامة و اليت تشمل  على الطفلوسائل إثبات اجلرائم الواقعة  و ال ختتلف

  ...اإلنتقال للمعاينة ، التفتيش ، ضبط األشياء ، مساع شهادة الشهود و اخلربة القضائية 

                                                           
1 - Art 7/3 « le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706 – 47 et commis 
contre des mineurs est de 20 ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ».   
2 - Art 8 du code des procédures pénales Français. 

يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باختاذ مجيع إجراءات التحقيق : "ئية على أّن من قانون اإلجراءات اجلزا 68/1تنص املاّدة  -3
 ".  اليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة ، بالتحري على أدلّة اإلام و أدلّة النفي
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فقاضي التحقيق هو الذي خيتار يف كّل قضية معروضة عليه اإلجراء الذي يقّدر أنّه يفيد التحقيق      

  .)1(يقة ، و يرتبها حسب ما يراه و ما تقتضيه تلك املصلحةو من شأنه أن يساعد يف إظهار احلق

إّال أنّه كّلما تعّلق األمر باجلرائم الواقعة على األطفال، تواجه العدالة اجلنائية صعوبة كبرية يف إثباا،   

  .و هذا يرجع لنقص األدلّة، حيث غالبا ما حتدث هذه اجلرائم يف سريّة تامة و بعيدة عن األنظار

كان اجلاين غريب عن الطفل، ففي هذه احلالة توجد إمكانية للقبض عليه، ذلك أّن أولياء الطفل فإذا  

يقومون كّل ما يف وسعهم لتقدمي األدلّة لقاضي التحقيق، كشهادة الطبية اليت تثبت مدى عجز 

ا لآلثار الطفل يف حالة اإلساءة اجلسدية ، كما أن هلذه الشهادة دور يف إثبات اإلعتداء اجلنسي نظر 

  .   )2(املادية الذي قد يرتكها هذا اإلعتداء

أّما إذا كان اجلاين من أقرباء الطفل و هي من أغلب احلاالت، فرتبطهم بالطفل عالقة وديّة أو عالقة 

تسّلط و بالتايل يدخل الطفل يف حلقة مغلقة، فقد ال يتبوأ ملا حصل له إّال بعد بلوغه سّن الرشد،    

ملادية املرتتبة عن العنف مهما كان نوعه ال ترتسخ أبديا على جسم الطفل الضحية،      و منه فاآلثار ا

و إّمنا ختتفي مبرور الزمن، فإذا مل يكشف عن هذا العنف مباشرة ختتفي كّل األدلّة و بالتايل تصبح 

  .صعبة الكشف عنها

قاضي أن يزيح هذا الغموض فأمام هذه الصعوبات اليت يتلقاها التحقيق يف إثبات اجلرمية، ميكن لل

و إذا ). الفرع األّول(الذي يصاحب اجلرمية باإلستناد إىل وسيلة إثبات أخرى و املتمثلة يف الشهادة 

ثبتت اجلرمية فال بّد من احلكم بالتعويض عن الضرر الذي حلق الطفل سواءا كان مادي أو معنوي 

  ).الفرع الثاين(
< <<

                                                           
 . 356ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد اهللا أوهايبية  -1
إعتداء أو سوء معاملة الطفل ، حيث قد تظهر هذه اآلثار نتيجة تعّرضه قد ال تشّكل هذه اآلثار املادية يف كّل احلاالت  -2

 . حلوادث غري عمدية ، و من هنا ال ميكن إعتبار الشهادة الطبية كوسيلة قطعية لإلثبات
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للشهادة أمهية و قيمة إثباتية يف اجلرائم، و يقصد ا اإلدالء مبعلومات تتعّلق باجلرمية أمام سلطة 

  .)2(فالشهادة إقرار من الشاهد بأمر رآه أو مسعه أو أدركه بأية حاسة من حواسه. )1(التحقيق

إلثبات منصبا على وقائع مادية و تعّد الشهادة الدليل العادي يف القضايا اجلزائية، حيث يكون ا

  . )3(يتعّذر إثباا بالكتابة

فما حكم شهادة الطفل و ما هي املربرات اليت يرتكز عليها مبدأ مساع الطفل و كيف تعامل املشرّع 

  اجلزائري و الفرنسي مع هذا املبدأ ؟
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @@òîzšÛa@ÝÐĐÛa@Êb�@c†jß@÷b�c@@
فتنّص يف  1989ية مبدأ أقرّته اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة إّن اإلستماع إىل الطفل الضح

  : على أّن  12ماّدا 

تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقيـة للطفـل القـادر علـى تكـوين آرائـه اخلاصـة حـق التعبـري عـن  -1"

ب وفقــاً لســن تلــك اآلراء حبريــة يف مجيــع املســائل الــيت متــس الطفــل، وتــويل آراء الطفــل االعتبــار الواجــ

  .الطفل ونضجه

و هلذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية  -2

متس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثلني أو هيئات مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية 

  ."للقانون الوطين

مببدأ هام ؛ فهي تضمن لكل طفل قادر على تكوين لطفل من اتفاقية حقوق ا 12لقد جاءت املادة 

  ة ــــــح له فرصــــــــــــل اليت متسه، كما تتيــــــــــــآرائه اخلاصة، حق التعبري عن تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائ

  

                                                           
 .46ص  –املرجع السابق  –أنظر مسايت الطيب  -1
 – 1999 –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –جلنائي القواعد الفنية الشرطية للتحقيق و البحث ا –أنظر كامل حممد فاروق  -2

 .175ص  –املرجع السابق  –، عبد الرمحن خلفي  75ص 
 .175ص  –املرجع نفسه  –عبد الرمحن اخللفي أنظر  -3
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  .)1(االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية أو إدارية متسه

ه اإلتفاقية، أن تكفل للطفل حق التعبري عن آراءه ،أي فوجب على الدول اليت صادقت على هذ

يف حني تركت للدول، احلرية يف تقدير إمكانية الطفل . هناك صيغة اإللزام ملنح الطفل هذا احلق

   .)2(تقيد حق الطفل يف االستماع إليه  ، حىت الدون حتديد سن معني. على تكوين آراءه الشخصية

ذلك أن مستويات الفهم لدى األطفال ليست واحدة . مهية آراء الطفلميكن أن حيدد أ  فالسن وحده ال 

فهناك عدة عوامل تساهم يف نضجه و تفطنه، وهلذا السبب، يتعني تقييم  .يف ارتباطها بالسن البيولوجية

  .)3(آراء الطفل على أساس دراسة القاضي لكل حالة على حدة

يف بطن أّمه يشعر بكّل األصوات اليت هي من لقد ذكر بعض األطباء الفرنسيني، أّن اجلنني و هو 

حولــه ، و بعــد الــوالدة فالرضــيع يعــّرب عــن إحتياجتــه بطريقتــه اخلاصــة و املتمثلــة يف البكــاء، و لقــد 

تّوصلوا إىل أّن طريقة البكاء ختتلف من حيث الشـّدة و التـواتر و هـذا حسـب طبيعـة إحتياجاتـه ، 

فعلـى  ... عـن الرغبـة يف اإلهتمـام بـه مـن طـرف الوالـدين  فقد يعّرب عن اجلوع أو آالم كما قد يعـرب

  . )4(كّل حال طريقة البكاء ليست واحدة

                                                           
1- Pierre MARTAGUET – La convention internationale des droits de l’enfant – Enfance – Tome 43 – 
N° 1 – 2, 1990 - p 129 – 134. 

  .293 – 292ص  –املرجع السابق  –شحاتة أمحد زيدان  فاطمة
 12التعليق العام رقم  2009يونيه  12 -مايو  25جلنة حقوق الطفل الدورة احلادية واخلمسون جنيف، د، أكّدت يف هذا الصد -2
فالطفل " منذ أوىل مراحل الطفولة" "ومية للطفلينبغي إرساؤه يف احلياة الي"... أن مفهوم الطفل بوصفه صاحب حقوق  )2009(

يكون قادراً على التعبري عنها شفوياً ،وعليه يتطلب التنفيذ الكامل   قادر على تكوين آراء يف املراحل األوىل من عمره، حىت عندما ال
ه، والرسم باألقالم والرسم باأللوان، اليت اعرتافاً باألشكال غري الشفوية للتواصل مبا فيها اللعب، ولغة اجلسد، وتعابري الوج 12للمادة 

األطفال الذين يواجهون صعوبات كما أضافت أن هذا احلق يسري حىت على.يُبني فيها الطفل الصغري عن فهمه، وخياراته وأفضلياته
تخدامه تيسرياً على سبيل املثال، ينبغي أن يزود األطفال ذوو اإلعاقة بأي أسلوب للتواصل ومتكينهم من اس. يف إمساع آرائهم

   .166ص  –املرجع السابق  –أنظر أيضا عروبة جبار اخلزرجي  .للتعبري عن آرائهم

3- Liliane DALIGAND - La parole de l'enfant … - op cit. - p. 32-36 ; Jean Marie PLAZY – Les droits 
du mineur entendu – les cahiers du Laboratoire des droits de l’enfant – Université d’Oran – N°1 – 2008 
– p 109 – 110. 
4- Régine PRAT – L’épaisseur du langage : comment vient – elle au bébé ? – Enfances & Psy – Editions 
ERES – 3/2007 – N° 36 – p 10 – 19. 
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و لقد . كما أّن طبيعة بعض األطفال تتمّيز باخلفة و النشاط أّما البعض اآلخر فيكون أقّل حيوية

حمــيطهم،      بينــت بعــض الدراســات أّن أغلــبهم بيــدأ بــالتكّلم يف الســنة الثانيــة مــن عمــره ، فيتــأملون

و يتـــذكرون كـــّل مـــا حيـــدث هلـــم يوميـــا لكـــن يكـــون تعبـــريهم خمـــتلط يف بعـــض احلـــاالت بـــني الواقـــع        

 4إّال أّن الطفـــل يبـــدأ يف تطـــوير املعلومـــات احلقيقيـــة و تفعيـــل كالمـــه عنـــد بلوغـــه ســـن . و اخليـــال

  .سنوات

و هكذا فالطفل . ون أية عقدو إذا بىن ثقته على األشخاص اآلخرين، فقد يبوح بكّل ما يعرفه بد

  . )1(يطّور كالمه و آرائه بكّل التفاصيل كّلما تقّدم يف السن إىل أن يصل إىل سن املراهقة

أي  ،و حبرية كما أن اإلتفاقية تسمح للطفل باحلق يف التعبري عن آراءه اخلاصة، ال عن آراء اآلخرين،

وفر له الظروف املالئمة للتعبري عن اآلراء وبالتايل البد أن ت.عدم إخضاعه إىل أي ضغط أو تأثري 

   .)2(حىت حيس الطفل بأنه حمرتَم وآمن

ــــيت يــــتم فيهــــا االســــتماع إىل الطفــــل واملتمثلــــة يف  12مــــن املــــادة   2كمــــا حــــدد ت الفقــــرة  احلــــاالت ال

كــالطالق، واحلضــانة، والكفالــة، واألطفــال ضــحايا . اإلجــراءات القضــائية و اإلداريــة الــيت متــس الطفــل

أي اإلسـتماع .وهذا الذي يهمنا عنف البدين أو النفسي، واالعتداء اجلنسي أو غري ذلك من اجلرائم،ال

  .إىل الطفل ضحية سوء املعاملة

جيب إعطاء فرصة للطفل ملمارسة  .)3(وفقاً لقرار الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدةف

  .رأيه تعبرياً كامالً  حقه يف التعبري حبرية عن

   

                                                           
1- Jean - Yves Hayez – La fiabilité de la parole de l’enfant , Enfances & Psy – Editions ERES – 3/2007 – 
N° 36 – p 61 – 79. 
2- Marc BENASSY - La Convention internationale des droits de l'enfant et la parole de l'enfant - Le 
Journal des psychologues 5/ 2009 – N° 268 -  Édition Martin Média, p. 24 - 26. 

   .20و  19و  8سيما املواد  ، ال 2005/20قرار الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة  -3
  : يوجد على العنوان التايل

20.pdf-w.un.org/ecosoc/docs/2005/Resolution%202005ww 
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مشــاورة الطفــل الضــحية بشــأن املســائل و القضــايا املعروضــة للنظــر، ومتكينــه مــن و عليــه جيــب  - 

  .)1(التعبري حبرية، وبطريقته اخلاصة، عن آرائه

، وآليــات الــدعم املوجــودة للطفــل عنــد "االســتجواب"كمــا حــدد هــذا القــرار الطــرق الــيت ُجيــرى ــا  -

  . ونص على تدابري محائية تقدمي الشكوى واملشاركة يف التحقيقات،

السابقة الذكر أن التعبـري عـن آراء الطفـل قـد يكـون منـه شخصـيا أو مـن طـرف  12كما أضافت املادة 

آراء الطفــل بشـــكل صــحيح، وأن يكـــون لديــه مـــا هــذا األخـــري يف هــذه احلالـــة جيــب أن حييـــل  و ممثــل،

ــــة يف التعامــــل مــــع  و اإلملــــام مبختلــــف جوانــــب عمليــــة اختــــاذ القــــرار، يكفــــي مــــن املعرفــــة و مــــن التجرب

 .)2(األطفال

جيــب إيــالء آراء الطفــل االعتبــار الواجــب، وإذا كــان الطفــل قــادراً علــى تكــوين آرائــه بطريقــة معقولــة  و

. ومســـتقلة، وجـــب علـــى متخـــذ القـــرار أن يراعـــي آراء الطفـــل بوصـــفها عـــامالً مهمـــاً يف تســـوية املســـألة

  .ة الطفلويتعني تطوير املمارسة اجليدة لتقييم قدر 

حيقق له القاضـي كـل مـا يريـده ، ذلـك أن هنـاك  كما جيب شرح للطفل أنه سيستمع إليه، لكن قد ال

عدة إعتبارات يتخذها القاضي إضافة إىل أقوالـه و هـذا مـن أجـل حتقيـق مـا يسـمى باملصـلحة الفضـلى 

   .للطفل وهو اهلدف الرئيسي الذي ترمي إليه اإلتفاقية

ل يف االســتماع إليــه علــى الــدول األطــراف، االلتــزام بإصــدار أو تعــديل كخالصــة، يفــرض حــق الطفــ و  

القوانني من أجل إدخال آليات تقدم لألطفـال سـبل الوصـول إىل املعلومـات املالئمـة، والـدعم الكـايف، 

، وتطبيقهــا يف 12تقــدمي التــدريب بشــأن املــادة كمــا ينبغــي للــدول األطــراف أن تعتمــد   .عنــد اللــزوم

ة مجيـــع املهنيـــني العـــاملني مـــع األطفـــال ولصـــاحلهم، مبـــن فـــيهم احملـــامون، والقضـــاة، املمارســـة، لفائـــد

وضباط الشرطة، واألخصائيون االجتماعيون، ، واألطباء النفسانيون، ومقدمو الرعاية، والعاملون يف 

 ...مراكز اإليواء ، واملدرسون على مجيع مستويات النظام التعليمي، واألطباء، واملمرضون 
 

                                                           

  .69ص  –املرجع السابق  –؛ غالية رياض النبشة  76ص  –املرجع السابق  –أنظر وسيم ُحسام الدين األمحد   -1
 .167ص  –املرجع السابق  –أنظر عروبة جبار اخلزرجي  -2
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@†äjÛa@ïãbrÛa@Z@ @òîzšÛa@ÝÐĐÛa@Êb�@åß@ðŠöaŒ¦a@ÊČŠ’½a@ÑÓìß@@
رغـــم أّن اجلزائـــر صـــادقت علـــى اإلتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــوق الطفـــل مبوجـــب املرســـوم الرئاســـي املـــؤرخ يف 

، و رغم إعتبار املشرّع اجلزائري أّن إتفاقيات الدولية تعلو على القوانني و هـذا مـا نـّص 19/12/1992

، إالّ أنّنــا نتســأل حــول عــدم اإلمتثــال لقواعــد هــذه اإلتفاقيــة و خاصــة )1(ئــريعليــه يف الدســتور اجلزا

  .املذكورة سابقا 12املاّدة 

ـه نـص عليـه . فلم يتعرض املشرّع اجلزائري بـالنص علـى حـق الطفـل يف التعبـري عـن رأيـه و مساعـه أو أّن

، و كذا يف طلب إاء )2(يف جمال حمدد خاصة يف املسائل املتعلقة باحلالة الشخصية للطفل كالكفالة

، و إىل )3(ممارسة الوالية على القاصر أو سحبها املؤقت، ففي هذه احلالة جيوز للقاضي مساع القاصر

حـني الفصـل يف أمــر الواليـة ميكـن للقاضــي أن يسـند مؤقتـا حضــانة القاصـر ألحـد األبــوين بنـاء علــى 

  .)4(طلب القاصر املمّيز

ع قـد أخـذ مببـدأ مسـاع القاصـر لكـن يف سـن حمـدد و املتمثـل يف ففي هذه احلاالت، نالحـظ أّن املشـرّ 

و بالتـــايل يكـــون قـــد أجحـــف يف . ســـنة فمـــا فـــوق 13ســـّن التمييـــز، فيجـــب أن يكـــون القاصـــر بـــالغ 

  . ، و الذين تكون لديهم القدرة على التعبري عن آرائهم13حقوق القصر ما دون سن 

 –يف مســألة مســاع الطفــل  - جلزائــري النصــيب األوفــر أّمــا مــن الناحيــة اجلنائيــة، فلقــد أعطــى املشــرّع ا

  . )5(للطفل اجلانح حبيث يكون له احلق يف التعبري عن رأيه و الدفاع عن نفسه

                                                           
 .1996من دستور  132املاّدة  أنظر -1
 .من قانون األسرة اجلزائري 124أنظر املاّدة  -2
 .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 454/2أنظر املاّدة  -3
 .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 460/3أنظر املاّدة  -4
       دثسماع أقوال الحيفصل قسم األحداث بعد : "من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت تنّص على أّن  467/1أنظر املاّدة  -5

 10كما مسح القانون للطفل اجلانح أن يستأنف األمر املتعّلق بالتدابري املؤقتتة و املتخذة بشأنه يف أجل ..." و الشهود و الوالدين 
  . من نفس القانون 3/  466أيام و هذا طبقا للماّدة 

لى كّل حال بنوع من احلرية اليت تسمح له و مل حيدد املشرّع سن احلدث الذي ميكن له القيام ذا اإلجراء لكن إعرتف له ع
  .باإلعراب عن آرائه و رغباته
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ــق حبمايــة الطفولــة     ّمث تــاله يف املرتبــة الثانيــة الطفــل املعــرض للخطــر املعنــوي حبيــث جــاء يف األمــر املتعّل

  .)1(قاضي األحداث خبصوص التدبري املتخذ بشأنهو املراهقة على جواز مساع الطفل من طرف 

أّما بالنسبة للطفـل الضـحية ، فلـم يـنص املشـرّع صـراحًة علـى جـواز مساعـه كضـحية ، أو السـماح لـه 

بالتعبري عن معاناته و مشاكله أثناء إجراءات التحقيق، و اليت تتطلب أن ُيسمع الطفل أمام احملكمة 

عية األشخاص البالغني ، فـال ميكـن إخضـاعه بصـفة مطلقـة فهو شخص له نفس وض. ليعرب عن رأيه

  .للوالدين خاصة يف حالة ما إذا كان هؤالء مصدر سوء املعاملة املوجهة إليه

فوجـــــب علـــــى القاضـــــي، التحقيـــــق مـــــع الطفـــــل و إســـــتجوابه للوصـــــول إىل احلقيقـــــة و الـــــتمكن مـــــن 

  لطفل ؟ أليس هذا هو هدف الدول من وراء إبرام إتفاقية حقوق ا. مساعدته

سنة لكن يسمع  16بالرجوع لقانون اإلجراءات اجلزائية ، فيمكن مساع شهادة القاصر الذي مل يبلغ 

  . )2(إليه على سبيل اإلستدالل دون أن يؤدي اليمني القانونية

و إن نّص املشرّع على شهادة القاصر إالّ أنّه مل حيدد احلاالت الـيت يسـمع فيهـا هـذا القاصـر ، و مل 

  ه، فهل يعترب الطفل شاهد أم جمين عليه يف اجلرمية ؟حيدد صفت

و بالرجوع لقانون محاية الطفولة و املراهقة ، فنالحظ أّن املشرّع اجلزائري إعترب الطفل الضحية طفل 

معــّرض للخطــر املعنــوي و بالتــايل تنطبــق عليهمــا نفــس التــدابري و اإلجــراءات مــن بينهــا إجــراء مســاع 

خيرب قاضي األحداث عند إفتتاح الـدعوى : "من ذات القانون على أنّه  3الطفل، حيث تنص املاّدة 

والــدي القاصــر أو ويل أمــره إذا مل يكونــوا مــّدعني و كــذلك القاصــر إن اقتضــى احلــال فيســتمع إلــيهم    

  ". و يسجل آرائهم بالنسبة لوضع القاصر و مستقبله

ـه من خالل نّص هذه املاّدة ، إعترب املشرّع والـدا القاصـر  مصـدر اخلطـر أو املقصـرين يف العنايـة مبـا أّن

ــه "إذا مل يكونـــوا مـــدعني"أضـــاف عبـــارة  ، أي أّن التبليـــغ صـــدر عـــن أشـــخاص آخـــرين ، مثّ ذكـــر أنّـ

فصـياغة هــذه املـاّدة يشــوا نــوع . يسـتمع إىل القاصــر إذا اقتضـى احلــال ، أي أّن مساعـه لــيس وجــويب
                                                           

 .املتعّلق حبماية الطفولة و املراهقة 10/2/1972املؤرخ يف  72/3من األمر رقم   9،  8،  7،  3املاّدة  -1
جواز مساع شهادة القصر بعد أداء  على 228/3من قانون اإلجراءات اجلزائية، كما أضافت املاّدة  228/1و املاّدة  93/2املاّدة  -2

 .اليمني إذا مل تعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى، و منه يبقى األمر معّلق على إجازة هؤالء
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ة على صفة هذا القاصر، فهل هذا القاصر ضحية من الغموض ، فكان على املشرّع أن ينّص صراح

ـه معـــّرض خلطــر اإلحنـــراف ، و مـــىت يقتضــي احلـــال مساعــه، و مـــىت ال يقتضـــي )1(بــاملعىن احلقيقـــي أم أنّـ

  ذلك ؟

و لقد أضاف املشرّع أنّه يتم السماع حبضور ويل احلدث ، و خيربه القاضي بـأّن مـن حّقـه اإلسـتعانة 

  .)2(ن ال يديل بأقواله إالّ حبضور هذا املستشارمبستشار ، و أّن له احلّق يف أ

فرغم أمهية إجراء مساع الطفـل، حيـث يتسـىن مـن خاللـه مناقشـة الطفـل حـول احلالـة الـيت يوجـد فيهـا   

ـه فيمــا خيــص الطفــل . و معرفــة الظــروف الــيت أدت إىل وجــوده يف إحــدى صــور اخلطــر املعنــوي إالّ أنّـ

جــــراء بإطــــار حمــــدد و دقيــــق ، ســــواء بالنســــبة للقــــائمني بــــه          الضــــحية ، فــــإّن املشــــرّع مل حيــــط هــــذا اإل

  .أو بالنسبة للظروف املهيئة له

جيـــب علـــى احملقـــق عنـــدما يســـمع احلـــدث أن يقـــوم مبداعبتـــه و أن يبتعـــد عـــن طـــرح األســـئلة املباشـــرة        

ن قـــول أو التـــدقيق فيهـــا، و عـــدم اخلـــوض يف التفاصـــيل، فـــذلك قـــد يـــؤدي باحلـــدث إىل اإلحجـــام عـــ

احلقيقـــة، كمـــا جيـــب أن يقـــوم بســـماعه مســـتعمال أســـلوب املناقشـــة العـــادي، و أن ال يظهـــر مبظهـــر 

فهذا قد يضفي كثريا من الرعب و عـدم اإلرتيـاح كمـا جيـب . السلطة باستعمال التخويف و التهديد

  .)3(على احملقق أن يبتعد عن اخلوض يف مناقشة قانونية ال يفهما احلدث

ال و ضباط التحقيق اجلنائي من األطفال، جيب أن يكون ُمَؤَمنـا تأمينـا جيـدا حـىت إذ أّن إقرتاب رج

ـه يف يــد أمينــة ؛ فيجــب احلفــاظ علــى ســريّة إســم الطفــل ، و ال يســمح بــذكره بأيــة  يشــعر الطفــل أنّـ

وســـيلة مـــن وســـائل اإلعـــالم ، كمـــا جيـــب أن ال يســـفه الطفـــل فيمـــا يـــذكره مـــن معلومـــات حـــىت و إن  

يف اإلستجواب ، و إّمنا جيب إطالة البال و إفساح الفرصة لالستماع إىل كّل ما يريد كانت ال تفيد 

                                                           
فُيفهم منها أّن القاصر " بالنسبة لوضع القاصر و مستقبله: "من قانون محاية الطفولة و املراهقة عبارة  3ذلك أنّه ذكر يف املاّدة  -1

 .رض خلطر اإلحنراف أكثر مما هو ضحيةمع
 .3 – 72من األمر  7املاّدة  -2
 .43ص  –املرجع السابق  –أنظر  زيدومة درياس  -3
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الطفل قوله إضافة إىل ذلك جيب حسـن إختيـار الوقـت الـذي يسـتجوب فيـه الطفـل ، فـال يكـون يف 

  . )1(ساعات متأخرة من النهار أو يف أوقاته الرتفيهية

أو شــاهد إرتكــاب جرميــة، خاصــة العنــف  و هــذا ينطبــق أيضــا علــى الطفــل الشــاهد ، الــذي حضــر

الذي حيدث داخل األسرة، كالعنف الواقع بني الـزوجني ، ففـي هـذه احلالـة يعتـرب الطفـل ضـحية غـري 

مباشرة للعنف ، و إن مل حيصل هذا اإلعتداء عليه مباشرة ، هلذا وجـب التعامـل مـع الطفـل الشـاهد 

  . )2(بنفس الطريقة

القاضــي بعــني اإلعتبــار هــي الســعي إلقنــاع احلــدث بــأّن الغــرض  و أهــم نقطــة الــيت جيــب أن يأخــذها

  . )3(الوحيد من مثوله أمامه هو مساعدته و إخراجه من املشاكل احمليطة به حىت يطمئن إليه
  

@sÛbrÛa@†äjÛaZ@ @@ÝÐĐÛa@Êb�@õaŠug@åß@ï�ãŠÐÛa@ÊČŠ’½a@ÑÓìß@@
احلـاالت الــيت يسـمع فيهــا د نظـم التشــريع الفرنسـي نصـوص خاصــة بسـماع الطفـل الضــحية و حـدد لقـ

  .و كيفية مساعه و األشخاص املخّول هلم ذلك )4(الطفل

فإســـتجواب الطفـــل ال يـــتم بـــنفس طريقـــة إســـتجواب البـــالغ ، فوجـــب التعامـــل معـــه بصـــفة لّينـــة، نظـــرا 

 468 – 98حيث صدر قـانون رقـم . للصعوبات اليت حتيط باإلدالء ذه الشهادة و اآلثار املرتتبة عليها

الـــذي يـــنّص علـــى أّن اإلدالء بشـــهادة الطفـــل الضـــحية ال يـــتم إالّ عـــن طريـــق  17/06/1998يف  املـــؤرخ

فــنّص علــى وجــوب ختصــيص . )5(التســجيل الســمعي البصــري، مثّ صــدر تنظيمــان يتمّمــان هــذا القــانون

قاعة لسماع شهادة الطفل باإلضـافة إىل تـوفري وسـائل لتحقيـق هـذا التسـجيل السـمعي البصـري و يـتم 

                                                           
ص  – 1997 –لبنان  –الدار املصرية اللبنانية  –اإلستجوابات اجلنائية يف مفهومها اجلديد  –أنظر سراج الدين حممد الرويب  -1

245. 

  .و ما بعدها 246ص  –املرجع السابق  –ظر سراج الدين حممد الرويب ملزيد من التفاصيل أن -2
Liliane DALIGAND -  op. cit. – p 32 – 36. 

 .143ص  –املرجع السابق  –أنظر زيدومة درياس  -3
4- Article 706 – 52 / 1 du code de procédures pénales français modifié par la loi N° 2007 – 291 du 05 
mars 2007 stipulant : « au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime de l’une 
des infractions mentionnées à l’article 706 – 47 fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».  

 . 02/05/2000و الثاين صدر قي  20/04/1999التنظيم األّول صدر يف  -5
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لتســجيل بطلــب مــن وكيــل اجلمهوريــة أو قاضــي التحقيــق أو مــن الطفــل ذاتــه ، و يف هــذه احلالــة هــذا ا

و ال بّد أن يتّم هـذا التسـجيل برضـا الطفـل، . األخرية ميكن للقاضي رفض مساعه لكن بعد تربير ذلك

  .   )1(و إذا كان غري قادر عن التعبري عن أرائه بنفسه فيمثله ممثله القانوين أو املتصرف اخلاص

و مــن األهــداف األساســية الــيت جــاء ــا هــذا القــانون هــو تســهيل إجــراء مســاع الطفــل بقــدر مــا أمكــن      

و ذلـــك بتجنيبـــه إعـــادة و تكـــرار مـــا حـــدث لـــه، فبتكـــرار الروايـــة ســـوف يعـــيش معاناتـــه مـــرات أخـــرى        

جيل إجبــاري إذا وقــع و لقــد اعتــرب املشــرّع الفرنســي التســ. )2(و بالتــايل قــد يــدخل يف صــدمات إضــافية

  .)3(الطفل ضحية جرمية جنسية

مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة الفرنســي أنــه يــتم إختيــار األشــخاص  4/  52 – 706كمــا أضــافت املــاّدة 

الـــذين يتلقـــون شـــهادة الطفـــل إّمـــا مـــن طـــرف وكيـــل اجلمهوريـــة أو قاضـــي التحقيـــق أو ضـــباط الشـــرطة 

أن يتصـفوا هـؤالء األشـخاص بالكفـاءة الالزمـة و أن تكـون  و جيب. القضائية الذين حققوا يف القضية

  . لديهم مؤهالت و التكوين املالئم هلذا الغرض

قــد يــنجم عنــه عــّدة آثــار نفســية، هلــذا ال بــّد علــى ) خاصــة اجلنســية(فإســتجواب طفــل ضــحية جــرائم 

ال الطفـل أو سـكوته القائم به أن حيضر الطفل نفسيا حىت يبين هذا اللقاء على الثقة ، و أن حيـرتم أقـو 

  .   )4(و ال يقوم بأي تأويل لكالمه و ال ينبئ أنّه يشك يف أقواله

أّما بالنسبة ملكان التسجيل ، لقد حّدد التنظيم السابق الذكر أنّه يتّم يف قاعة خمصصة لذلك إّما على 

رة علـى مـع اإلشـا. مستوى الشرطة أو الدرك أو جهة قضائية أو أيـة جهـة أخـرى خمصصـة هلـذا الغـرض

ّـــه تبقـــى اجلهـــة اإلستشـــفائية املكـــان األفضـــل للقيـــام ـــذا اإلجـــراء ، ألّن الطفـــل يكـــون حمـــاط بعـــّدة  أن

متخصصـــني كاألطبـــاء و األخصـــائيني النفســـيني خاصـــة أنّـــه يف بعـــض احلـــاالت يتطلّـــب األمـــر ، بعـــد 
                                                           
1- Myriam PICOT – La participation de l’enfant victime au procès pénal – AJ famille – Dalloz –           
N° 11/2003 – p 372 – 377 ; Pierre MURAT – Droit de la famille – 5ème Edition – Dalloz – 2010 –       
N° 512 – 513 – p 1453.   
2- Jérome LEBREVELEC – Mettre des mots sur des maux – Enfances & Psy – Edition ERES – 4/2011 – 
N°53 – p 100 – 112 ; Guy RAYMOND – Droit de l’enfance … - op. cit. – N° 555 – p 284.  
3- Philippe  BONFILS , Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. – N°1793 – p 1052. 
4- Lise MINGASSON – La parole de l’enfant victime de violence – informations sociales – Edition 
CNAF – 4/2007 – N° 140 – p 104 – 110 ; Jérome LEBREVELEC – op. cit. – p 100 – 112.  
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ففـــي فـــرتة  .)1(التســجيل ، القيـــام بفحـــص طـــيب أو إستشــفاء الطفـــل نظـــرا إلصـــابته بإضــطرابات نفســـية

إستشــفائه قــد يــديل الطفــل بشــهادات إضــافية باعتبــار وجــوده يف مكــان يشــعر فيــه بــاألمن و الراحــة،      

  . و بالتايل يتمكن األخصائيني من تلقي أقوال هامة تساعد على التحقيق

و بالتايل تسجيل شهادة الطفل يعترب دليل إثبات هـام حيـث يـتم مساعـه أثنـاء اجللسـات و يف مواجهـة 

املـــتهم أيضـــا دون احلاجـــة إىل حضـــور الطفـــل و إســـتجوابه مـــرات عديـــدة ، و كـــذا لتفـــادي اإلتصـــال 

كمـــا تظهـــر أمهيـــة التســـجيل مـــن . ، خاصـــة إذا كـــان اجلـــاين مـــن أصـــوله)2(املباشــر بـــني الطفـــل و اجلـــاين

  .   )3(خالل تفادي تغيري الطفل لشهادته أو عدم اإلدالء ا متاما نظرا خلوفه من املعتدي 

فاألصل أن الطفل يديل بكّل احلقيقة ، لكنّـه إذا تعـّرض إىل ضـغط فـال يكـون بوسـعه مواجهتـه خاصـة 

إذا كــان هــذا الضــغط متكـــرر و مصــحوب بتهديــدات أو مكافئـــات، أو إذا صــدرت عــن شـــخص ذو 

أمهيـــة بالنســـبة لـــه كـــاألب أو األم فأغلـــب األطفـــال خاصـــة يف ســـن التمـــدرس اإلبتـــدائي خيضـــعون هلـــذا 

يقومون بإدالء األقوال اليت ميليها هلم هؤالء الكبار و تالحظ هـذه احلـاالت خاصـة إذا كـان  الضغط و

األبــوين منفصــلني، فيــؤثر أحــد األبــوين علــى الطفــل و قــد يدفعــه إىل إــام األب اآلخــر بــبعض اجلــرائم  

ليــه قــد ال كــاجلرائم اجلنســية مــن أجــل حرمانــه مــن حقوقــه إجتــاه هــذا الطفــل و بالتــايل فالطفــل املــؤثر ع

  .)4(يقول احلقيقة

و كما ذكر بعض الكتاب الفرنسيني أّن هذه الشهادة ال تعترب كوسيلة إثبات فقـط تقـّدم أمـام احملكمـة 

للقـــبض علـــى اجلـــاين و معاقبتـــه و إّمنـــا هـــي آليـــة حلمايـــة الطفـــل يســـتعملها القاضـــي بصـــفة تـــتالءم مـــع 

فهــو . ير كــالم الطفــل إذا كــان صــائبا أم الفالقاضــي لــه دور كبــري يف تقــد. إحتياجــات و طبيعــة الطفــل

يهـدف مــن جهــة إىل محايــة الطفــل و مــن جهــة أخــرى إىل إصــدار حكــم عــادل يف حــق املــتهم حــىت ال 
                                                           
1- Myriam QUEMENER – op. cit.  – p 99.   

اإلجراءات اجلزائية على جواز عدم حضور الطفل اجلانح للجلسات  من قانون 2/  467و يف هذا الصدد ، لقد نصت املاّدة  -2
 . محاية له ، فنالحظ هنا أيضا محاية خاصة بالطفل اجلانح أثناء احملاكمة و إغفال حالة كون الطفل ضحية

3- Martine de MAXIMY – Les droits et la protection des mineurs – Enfances & Psy – 1/2002 – N°17 – p 
70 – 80. 
4- Françoise DEKEUWER – DEFOSSEZ – L’instrumentalisation du discernement de l’enfant – 
Recherches familiales – 1/2012 N°9 – P 163 – 171 ; Jean- Yves HAYEZ – op. cit. – p 61 – 79. 
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يهـدر حقوقـه و بالتـايل هنـاك صـعوبة كبـرية ألنـه غالبــا مـا مييـل لتحقيـق اهلـدف األّول ، هلـذا قـد يصــدر 

  .     )1(حكم مبين على أقوال الطفل لكن يكون غري مناسب

و حـىت و إن كانــت هلـذه الشــهادة أمهيــة يف التحقيـق، وينبغــي علـى احملقــق اإلســتفادة منهـا، إالّ أنـّـه مــن 

الواجب عليه توخي احلذر و احليطة حماوال قـدر اإلمكـان ختلـيص شـهادة الطفـل ممّـا يشـوا مـن مبالغـة 

  .أو ويل من خالل ربطها بوقائع مادية تؤيد صحتها

 .)2(أن يكون القائم ا خبريا و عاملا و لديه الكفاءة يف هذا االو بالتايل وجب 

فيمكن القول أّن املشرّع الفرنسي قد خصص للطفل الضحية عّدة قواعد إجرائيـة ُتسـاعد القضـاة علـى 

الوصــــول إىل احلقيقــــة ، و بالتــــايل مســــاعدة الطفــــل و مســــاح لــــه بــــالعيش حيــــاة عاديــــة كبقيــــة األطفــــال 

لــى املشــرّع اجلزائــري أن يــنهج ــج املشــرّع الفرنســي و ميــنح للطفــل الضــحية مكانــة فكــان ع. اآلخــرين

تـنص علـى الطفـل اـين عليـه، و مل  )3(ضمن قانون اإلجـراءات اجلزائيـة ، حيـث خصـص مـادتني فقـط

 . تنص بتاتا على إجراءات مساع الطفل
   

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<…†–Ö]<àÂ<ØËŞÖ]<˜èçÃi< <

و رغم نّص اجلزائـر . ة خاصة للطفل، هلذا وجب إقرار تعويض مناسب و كايفكبري   ترتب اجلرمية أضرار

علــى وجــوب تقريــر تعــويض عــن الضــرر النــاتج عــن إرتكــاب اجلرميــة، إالّ أّــا أحاطــت إهتمامهــا بنــوع 

                                                           
جنسية على أساس أقوال أطفال لكن تبني أن  أين ّمت إدانة عّدة أشخاص بإعتداءات" Outreau"و هذا ما حدث يف قضية  -1

  :ملزيد من التفاصيل أنظر . حكم إدانتهم غري مؤسس 
Alain LAZARTIGUES , Jean Yves HAYEZ – Les dures enseignements d’Outreau – Le carnet psy - 
6/2004 – N° 92 – p 34 – 37 ; Bénédicte VERGEZ – CHAIGNON – L’affaire d’Outreau – 2000 – 
2006- Le Débat – Edition Gallimard – 1/2007 – N° 143 – p 79 – 85 ; Muriel EGLIN – Comment le 
juge reçoit – il la parole de l’enfant en souffrance ? – Enfances & Psy – Edition ERES – p 102 – 114. 

  .75ص  –املرجع السابق  –أنظر كامل حممد فاروق  -2
Yves HIRAM Levy HAESEVOETS – L’analyse psychologique du mensonge chez l’enfant : un défi 
pour l’expertise psycho-légale de crédibilité – Enfances & Psy – Edition ERES – 4/2011, N° 53 – p 87 – 
92.  

  .راءات محاية الطفل و اليت تتخذ بعد إنتهاء التحقيقمن قانون اإلجراءات اجلزائية اليت أقرت إج 494و  493املادتني  -3
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، و هذا نظرا للفرتة اإلستثنائية الوخيمة اليت مـّرت )1(خاص من الضحايا و املتمثل يف ضحايا اإلرهاب

  .)2(ائرا اجلز 

و بالنسبة للطفل الذي وقع ضحية جرمية ، فال توجد أحكام خاصة بـه و إّمنـا خيضـع لألحكـام العامـة 

  . )3(الواردة يف قانون اإلجراءات اجلزائية و املتعلقة بتعويض الضرر الناتج عن إرتكاب اجلرمية

  .تعويضو قبل التطّرق إىل كيفية طلب التعويض، ال بّد من توضيح الضرر املستحق لل
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @šÛa��zn�½a@‰Š��íìÈnÜÛ@Õ��@œ@@
للجرمية أضرار جسيمة وتكاليف باهضة و نتائج تنعكس على برامج التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية 

  .و رفاهية اإلنسان

ــــه، وتبعــــث اخلــــوف          فاجلرميــــة تســــبب خســــائر يف األرواح و املمتلكــــات، تعيــــق حركــــة اإلنســــان و حريت

  .قلق يف النفوس و تؤثر يف الثقة العامةو ال

و ترتب اجلرمية أضـرارا ألي شـخص وقـع ضـحيتها، أّمـا إذا كـان هـذا الشـخص طفـال، فتكـون األضـرار 

  .املرتتبة حتما أكثر جسامة و ذات عواقب عميقة تستمر ملّدة طويلة أو ملدى احلياة

شـــخص مـــن جـــراء املســـاس حبـــق مـــن األذى الـــذي يصـــيب ال: "و يعـــّرف الفقـــه املـــدين الضـــرر علـــى أنّـــه

حقوقــه أو مبصــلحة مشــروعة لــه ســواءا تعّلــق ذلــك احلــق أو تلــك املصــلحة بســالمة جســمه أو عاطفتــه     

  .)4("أو مباله أو حريته أو شرفه أو غري ذلك

                                                           
:  4ص  – 10العدد  – 19/02/1997اجلريدة الرمسية املؤرخة يف  – 12/02/1997املؤرخ يف  49 – 97املرسوم التنفيذي رقم  -1

و املادية اليت حلقت م بتعّلق مبنح تعويضات و بتطبيق التدابري املتخّذة لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية أ
  .نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب ، و لصاحل ذوي حقوقهم

الفرتة اليت ُعرفت بالعشرية السوداء و اليت ختللتها أعمال العنف و التخريب و أسفرت على مأساة وطنية حقيقية مست  -2
  .الشعب اجلزائري بأكمله

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 239،  3،  2املّواد  -3
املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  –موفم للنشر  –الطبعة الثانية  –الفعل املستحق للتعويض : اإللتزامات  –أنظر علي فياليل  -4
   .283ص  – 2007 –اجلزائر  –
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األذى الــــذي يصـــيب الشـــخص مــــن جـــراء املســـاس حبــــق مـــن حقوقــــه         : "كمـــا عـــرف أيضــــا علـــى أنّـــه 

  . )1("أو مبصلحة مشروعة

وخيتلف الضرر املدين عن الضرر اجلنائي يف كون أن الضرر يف املسؤولية اجلزائية يعترب قائم و لو مل يقع 

مساس حبق من حقوق الفرد و دليل ذلك هـو جتـرمي املشـرّع حماولـة إرتكـاب بعـض اجلـرائم كالشـروع يف 

  . الفرد ضرر مايف حني ال تتحقق املسؤولية املدنية ما مل يصيب ... القتل أو اخلطف 

و ال يعتـرب الضـرر عنصــر للمسـؤولية فقـط و إّمنــا هـو مقيــاس مقـدار التعـويض الــذي تسـتحقه الضــحية، 

  .فكّلما زاد الضرر إرتفع مقدار التعويض

ضــرر مــادي يصــيب اإلنســان يف مالــه،    : و هنــاك مــن قّســم الضــرر املرتتــب عــن اجلرميــة إىل ثالثــة أنــواع

  .      )2(ضرر معنوي يصيبه يف عاطفته أو شرفه و هو التقسيم األكثر دّقةوجسماين يصيبه يف جسمه، و 

ــــــدى الفقــــــه هــــــو التقســــــيم الثنــــــائي، أي الضــــــرر املــــــادي أو الضــــــرر املعنــــــوي              إالّ أّن املتعــــــارف عليــــــه ل

  .)3(أو األديب

  ^�Ö]{{{{{{¹]<…†{{{{{{{<ë–  . .و6

املضـــرور نتيجـــة املســـاس حبـــق مـــن حقوقـــه أو مبصـــلحته  الضـــرر املـــادي هـــو اخلســـارة املاديـــة الـــيت تلحـــق

  ، أو هو ما يصيب الشخص يف جسمه أو يف ماله فيتمثل يف اخلسارة املاديــــــــة اليت تتــــــرتب )4(املشروعة

  
                                                           

ديوان املطبوعات  -الطبعة الرابعة  –جلزء الثاين ا –النظرية العامة لإللتزام يف القانون املدين اجلزائري  –أنظر بلحاج العريب  -1
القسم  –النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املدين اجلزائري  –؛ حممد صربي السعدي  143ص  - 2007 - اجلزائر  –اجلامعية 

  .57ص  – 2004 –اجلزائر  –دار الكتاب احلديث  –أحكام اإللتزام  –الثاين 
؛ عبد  211ص  – 2009 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –وجيز يف النظرية العامة لإللتزام ال –أنظر فاضلي إدريس  -2

 –اجلزائر  –الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  –الطبعة األوىل  –شروط ممارسة الدعوى املدنية أمام احملاكم اجلزائية  –العزيز سعد 

  . 151ص  -رجع السابقامل –؛ عبد اهللا أوهايبية  98 – 97ص  – 2002
تقبل دعوى : "من قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت تنص على أّن  3/4و هذا ما ذهب إليه املشرّع اجلزائري أيضا وفقا للماّدة 

  ".املسؤولية املدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت نامجة عن الوقائع موضوع الدعوى اجلزائية
  .211ص  –املرجع نفسه  –فاضلي إدريس  -3
  .287 – 286ص  –املرجع السابق  –علي فياليل  -4
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  .  )1(سواءا كان احلق حقا مايل أو غري مايل) أو مبصلحة(على املساس حبق 

مىت ّمت التعّدي على سالمته اجلسمانية أو اجلسـدية، كالقتـل  و يتحقق الضرر املادي الذي ميّس الطفل

  .أو الضرب أو اجلرح أو إصابته بعجز أو عاهة مستدمية و كذلك ما يصيب العقل من أذى

كمـــــا يتمثـــــل الضـــــرر املـــــادي يف مصـــــاريف العـــــالج مبختلـــــف أنواعهـــــا كنفقـــــات األدويـــــة، و تكـــــاليف 

و دجمـــه يف اتمـــع باإلضـــافة إىل مصـــاريف الـــدفن يف  املستشـــفى أو العيـــادة و مصـــاريف إعـــادة تأهيلـــه

  .حالة قتل الطفل الضحية

و بالتايل فاألضرار الناجتة عن املساس بسالمة الطفل البدنية تستلزم تعويضا وافيـا ، ذلـك أنّـه ُحـرم مـن 

وظيفة عضو من أعضائه بشكل مؤقت أو دائم، خاصـة لكـون الطفـل إنسـان ال زال يف مراحـل حياتـه 

 ، فهــو حيتــاج إىل كــّل نشــاطه و حيويتــه ، فــإذا ترتــب عــن أي فعــل مــن أفعــال العنــف ضــرر حلــق األوىل

جسمه قد حيرمه من إختيار بعض املهن مستقبال، كما قد حيرمه من ممارسـة بعـض اهلوايـات كاأللعـاب 

  .   )2(الرياضية و كذا تكوين حياته مستقبال

عتبــار حداثــة ســن الضــحية عنــد تقــدير التعــويض و مــن هنــا كــان لــزام علــى القضــاء أن يأخــذ بعــني اإل

  .املستحق

و الضرر املرتتب عن اجلرمية و املسـتحق للتعـويض قـد يكـون ضـرر حمققـا إّمـا يف احلـال أو يف املسـتقبل، 

  .و قد يكون حمتمال

أّمـــا . فيكـــون الضـــرر حمقـــق يف احلـــال إذا وقـــع فعـــال كمـــوت الطفـــل أو إصـــابة جســـمه بتلـــف أو جـــروح

يقع يف املســتقبل هــو الــذي يكــون مؤكــّد الوقــوع بعــد مــّدة مــن الــزمن، كــأن تســوء حالــة الضــرر الــذي ســ

  .)3(الطفل، و تظهر عوارض يرتتب عليه تطّور نسبة الضرر

                                                           
 –، فاضلي إدريس  76ص  –املرجع السابق  –؛ حممد صربي السعدي  145ص  –املرجع السابق  –بلحاج العريب أنظر  -1

  .212ص  –املرجع السابق 
  .368ص  –املرجع السابق  –علي فياليل  ؛ 156ص  –املرجع السابق  –ي ز حممد عزو أنظر  -2
  .213ص –املرجع السابق  –أنظر فاضلي إدريس  -3
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و الضــرر املســتقبلي هــو الــذي قامــت أســبابه غــري أّن كــّل نتائجــه أو بعضــها قــد تراخــت إىل املســقبل،     

مــا كــان الّتقــدير مــن قبــل القاضــي أمــرا يســريا حيــث تكــون و يكــون الضــرر املســتقبلي حمققــا أيضــا، كلّ 

  .)1(معامله واضحة

و مثـــال الضـــرر املســـتقبلي الضـــرب املوّجـــه للطفـــل و الـــذي حيـــدث لـــه كســـرا يف املســـتقبل، أو كتشـــغيل 

الطفــل يف األعمــال اخلطــرية و الــذي ينــتج عنــه يف املســتقبل اإلصــابة بــأمراض مزمنــة، كــالتعرض للمــواد 

ثال ، أو التعـــرض إلصـــابات جســـدية تبـــدأ بـــاآلالم يف الظهـــر أو اجلســـم إىل أن تصـــل إىل الكيمياويـــة مـــ

  .    )2(تشوهات يف جسمه

و مهمــا يكــن فــإن نتــائج اإلعتــداءات املوجهــة للطفــل ، و نظــرا لتكرارهــا ، غالبــا مــا تظهــر يف مراحــل 

  . حياته املستقبلية ، فيتطور الضرر كّلما زاد يف السن

ن اجلنائي الطفل حبماية يف بعض احلاالت من الضرر احملتمل الوقوع، كما هو احلـال و قد أحاط القانو 

فتكــون اجلرميــة قائمــة مبجــرد فعــل . بالنســبة جلرميــة تــرك الطفــل يف مكــان خــايل أو غــري خــايل مــن النــاس

  .   )3(الرتك حىت و لو مل يرتتب أي ضرر للطفل و إّمنا هناك إحتمال يف وقوعه

، كمــا )4(لضــرر شخصــي أي حلــق بالطفــل شخصــيا فيمّســه يف حــق مــن حقوقــهكمــا جيــب أن يكــون ا

  جيب أن يكون الضرر مباشر أي مرتبط باجلرمية بعالقة مباشـــــــــرة و منبثـــــــــق عنها ، إذ جيب أن تكـــــــون

  
                                                           

 - 92 ص –املرجع السابق  –...شروط ممارسة الدعوى  –؛ عبد العزيز سعد  294ص  –املرجع السابق  –علي فياليل أنظر  -1
93.  

  .20 - 19ص  –املرجع السابق  –بسام عاطف املهتارأنظر  -2
       فإذا ترتب عن فعل الرتك ضرر ففي هذه احلالة يشكل ظرف مشّدد . من قانون العقوبات اجلزائري 316و  314تني املاد -3

  .و تُرفع العقوبة على مرتكبيها كّلما زاد مقدار الضرر
هو ما يسمى بالضرر املرتد      إّال أن الضرر قد يثري مسألة أخرى فترتتب عنـــه أضــــــــــــــــــــرار أخــــرى تصيب الغري و  -4
)Dommage par ricochet .( ؛ 299 – 298ص  –املرجع السابق  –أنظر علي فياليل  

Thierry GARE, Catherine GINESTET – Droit pénal , procédure pénale, 7ème Edition, Dalloz, 2012, 
N° 471, p 309. 

إّال أّن  .تل طفلهما أو خطفه، ففي هذه احلالة يكن هلم احلق يف طلب التعويضو مثال ذلك األضرار اليت تصيب األبوين نتيجة ق
  .ما يهمنا يف دراستنا هو الضرر الذي يلحق بالطفل و ليس مبحيطه
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 . )2(و الضرر الذي ال ينتج عن اجلرمية ال يكون مستحق للتعويض. )1(اجلرمية سبب الضرر 


)��55555
.  –Ö]{{{{{ßÃ¹]<…†{{{{ëç<<<<  

هو الضرر الذي يصيب شرف الشخص و كرامته و إعتباره، كالقذف و السـب و الشـتم، أو مـا ميـس 

  . )3(اإلنسان يف عواطفه و شعوره و آالمه كاإلهانة

و علـــى العمـــوم، فالضـــرر املعنـــوي يتمحـــور حـــول فكـــرة املســـاس أو األذى الـــذي يصـــيب الشـــخص يف 

  .)4(ه أو عاطفته أو شعوره دون أن يسبب له خسارة مالية أو إقتصاديةمسعته أو شرف

و ميكن أن يكون الضرر األديب مقرتنا بالضرر املادي كإصـابة اجلسـم بعاهـة أو تلـف أحـد األعضـاء  -

ذلــك أنّــه يعرقــل حيــاة الشــخص . أو تشــوه يف الوجــه، فهــذا الضــرر يكــون مصــحوب بالضــرر املعنــوي

فغالبـا مـا يـؤثر الضـرر اجلســدي . شخصـيته و طريقـة عيشـه و بلـورة مشـاريعه اليوميـة و يكسـر جـزء مـن

فهــذا مـا حيــدث للطفــل يف . )5(علـى الضــحية معنويــا كالشـعور بالوحــدة و الفشــل و الضـعف و اخلــوف

أّمـــا بالنســـبة لإلعتـــداء اجلنســـي ، و إن كـــان يرتّـــب للطفلـــة أضـــرار ماديـــة،  . حالـــة اإلعتـــداء عليـــه بـــدنيا

ذي يرتــب أالم جســدية، و كــذا الســحجات و الكــدمات الــيت تظهــر نتيجــة مقاومــة كاإلفتضــاض و الــ

 . باإلضافة إىل ما ميكن أن ينتقل إىل الضحية من أمراض جنسية. الضحية

 –مـا عـادا اإلفتضـاض و األمـراض اجلنسـية  –فكّل هـذه األضـرار املاديـة الناجتـة عـن اإلعتـداء اجلنسـي 

  .لترتك الضحية تدخل يف وضعية نفسية جّد صعبةفإّا تزول و ختتفي مبرور الزمن 

كمــا قــد يصــيب الضــرر املعنــوي الضــحية يف شــرّفها و مسعتهــا و كرامتهــا، كاإلعتــداء اجلنســي الــذي   -

خيّلـــف أالمـــا نفســـية ال تقـــّدر لـــدى الضـــحية خاصـــة لـــدى الطفـــل ، وبالتـــايل فـــال جمـــال للمقارنـــة بـــني 

                                                           
  .296 – 295ص  –املرجع السابق  –علي فياليل أنظر  -1
  : أنظر). un dommage extra- pénal(و هذا ما يطلق عليه يف التشريع الفرنسي  -2

Jean LARGUIER, Philippe CONTE – Procédures pénales – 22èmes Edition – Dalloz – 2010, p 121.  
  .92ص  –املرجع السابق  –... شروط ممارسة الدعوى  –عبد العزيز سعد أنظر  -3
  .75ص  –املرجع السابق  –؛ حممد صدري السعدي  290ص  –املرجع السابق  –علي فياليل أنظر  -4

5- Catherine NEIMON NISEMBAUM – Le préjudice moral d’une victime, une indemnisation trop 
rare – Reliance – Edition - ERES - 2/2008 – N°28 – p 120 – 122. 
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تتكبـــّدها ضـــحية اإلعتـــداء اجلنســـي، فـــاألخرية تـــزول مـــع  األضـــرار النفســـية و األضـــرار اجلســـمانية الـــيت

الوقت لكن األوىل تتحمّلها الضـحية طـول حياـا، إضـافة إىل إعتبـارات أخـرى تتمثّـل يف كـون البكـارة 

تعتــرب بالنســـبة للفتــاة أعـــّز مـــا متلــك ، فهـــي رمـــز الطهــارة و العّفـــة و شـــرف العائلــة، فتصـــاب بالصـــدمة       

ــــــا ــــــؤدي ــــــا إىل الفجــــــور            و اإلضــــــطراب و اإلكتئ ــــــل يف الغالــــــب إىل اإلنعــــــزال، كمــــــا قــــــد ي ب ، و متي

  .)1(أو اإلنتحار

  .)2(و قد يصيب الضرر املعنوي الشخص يف العاطفة و الشعور و احلنان -

فاإليذاء النفسي املوجه للطفل، كاملضايقة اللفظية و التحقري و السـخرية ، كّلهـا تصـرفات متـّس الطفـل 

  .تولّد له أثري طويل املدى عاطفيا و

و الضـــرر املعنـــوي كالضـــرر املـــادي يكـــون مباشـــر و يكـــون حمقـــق يف احلـــال أو يف املســـتقبل، خاصـــة أّن 

العقــد و اإلضــطرابات النفســية إذا مل يــتم معاجلتهــا بعــد التضــرر مباشــرة ، تتطــور لــدى الطفــل و تــربز 

  . خالل مراحل حياته الالحقة أي خالل املراهقة و البلوغ

فــرغم املشــكلة الــيت كانــت تثــور باخلصــوص . و إّن املشــرّع اجلزائــري قــد أخــذ بالضــرر املــادي و املعنــوي

ـــة املاليـــة للمضـــرور و أنّـــه مـــن  تعـــويض الضـــرر املعنـــوي حبجـــة أن مثـــل هـــذا الضـــرر ال يـــنقص مـــن الذّم

لغ النقـــدي الصـــعب تقـــديره نقـــدا ، و أن التعـــويض يف هـــذه احلالـــة ال يقضـــي و ال يزيـــل الضـــرر ، فـــاملب

  .  )3(الذي يتحصل عليه املضرور ال ميحو احلزن أو اآلالم و ال يّرد ما خسره هذا املتضرر

و مـــن هنـــا أقـــّرت احملكمـــة العليـــا بـــأّن قضـــاة حممكـــة اجلنايـــات بســـطيف قـــد انتهكـــوا القـــانون حبكمهـــم 

ر يف التعـويض دعوى والد الضحية يف حّقـه و حـّق أوالده القصـرفض املتمثل يف  13/05/1984الصادر 

ســوا قضــائهم علــى كــون الضــحية كانــت علــى نفقــة الطــرف عــن وفــاة إبنــه، ذلــك أن قضــاة احملكمــة أسّ 

    املـدين الــذي مل يلحقــه هلـذا الســبب أي ضــرر ، فـإم بقضــائهم مل حييطــوا بالـدعوى مــن مجيــع جوانبهــا 

                                                           
  .من املذكرة.... راجع اآلثار النفسية املرتتبة على االعتداء اجلنسي ص -1
  .290 – 289ص  –املرجع السابق  –؛ علي فياليل  216ص  –املرجع السابق  –فاضلي إدريس أنظر  -2
ص  – 1العدد  - 1990 –الة القضائية  – 08/07/1986املؤرخ يف  42308ملف رقم  –. ج.قرار غ - أنظر احملكمة العليا  -3

254.  
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ا جيعــل قضــائهم ناقصــا و اقتصــروا بــذلك علــى الضــرر املــادي فقــط دون أي إعتبــار جلانبــه املعنــوي، ممــ

  .  يستوجب نقض و إبطال احلكم املطعون فيه

إالّ أنّــه ال أحــد ينــازع اليــوم يف مبــدأ تعــويض الضــرر املعنــوي مثلــه مثــل الضــرر املــادي متامــا، و هــذا مــا 

و كـذا مـن  )2(، يف أحكـام قـانون األسـرة )1(ذهب إليه التشريع اجلزائري سواءا يف جمال املسؤولية املدنية

    . )3(ل ما أقرّه املشرّع يف أحكام قانون اإلجراءات اجلزائيةخال
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @œíìÈnÛbi@òjÛbĐ½a@òîÐî×@@
لقــــد عنيــــت الشــــريعة اإلســــالمية حبمايــــة الــــنفس البشــــرية ، فحّرمــــت قتــــل الــــنفس إالّ بــــاحلق و حّرمــــت 

  .راإلعتداء على سالمة اجلسم ، كما أمرت باحملافظة عليه و عدم تعريضه لألخطا

و مـــن مظـــاهر التكـــرمي الـــيت خـــّص ـــا اهللا ســـبحانه وتعـــاىل اإلنســـان دون غـــريه عـــن ســـائر املخلوقـــات 


��������: "األخرى قوله عّز وجّل ��/ْ5�j�\و���	
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و هــذه احلصــانة الــيت كــّرم ــا اهللا تعــاىل اإلنســان هــي األســاس الــذي تقــوم عليــه العالقــات بــني األفــراد،     

و يضل الفرد مشموال ذه احلمايـة إىل أن ينتهـك هـو حرمـة نفسـه بارتكـاب جرميـة مـن اجلـرائم، فريفـع 

  .  )5(هعنه جانب من احلماية بقدر جرميت

و لقد إعرتف الشرع اإلسالمي لإلنسان بعـّدة حقـوق ، و قـد حبـث الفقهـاء يف هـذه احلقـوق و أعطـوا 

فاألوىل حقوق اهللا سبحانه و تعاىل و هي خالصة لذاته العليا، كأحكام العبادات . هلا عّدة تقسيمات

                                                           
  .املادي و املعنويمكّرر من قانون املدين اجلزائري اليت تنّص على تعويض كّل من الضررين  182و  124املادتني  -1
  .من قانون األسرة و اليت أوجبت تعويض الضرر املادي و املعنوي املرتتب عن فسخ اخلطبة 5املاّدة  -2
من قانون اإلجراءات اجلزائية حيث حيكم القاضي بالتعويض عن الضرر املادي و املعنوي املرتتب عن  3/4و هذا ما أقرّته املادة  -3

  .إرتكاب اجلرمية
 – 20/07/1988الصادرة يف . ر.ج – 15–74املعّدل و املتمم لألمر  19/07/1988املؤرخ يف  31–88لك قانون رقم ضف إىل ذ

  .املتعلقة بإلزامية التأمني عن السيارات و بالنظام التعويض عن األضرار املادية و املعنوية - 29العدد 
  .70آلية الكرمية ا –سورة اإلسراء  -4
  .93ص  –املرجع السابق  –... احلماية اجلنائية للحق  – أنظر مروك نصر الدين -5
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قـط، و الثالثـة حقـوق و تشمل أوامر اهللا و نواهيه و ثانيا حقـوق لإلنسـان، و هـي مصـاحل خاصـة بـه ف

جيتمع فيها احلقان حق اهللا و حق العبد، و احلق يف سالمة اجلسم من طائفـة احلقـوق الـيت جيتمـع فيهـا 

حـــق العبـــد مـــع حـــق اهللا تعـــاىل ، و مـــؤّدى ذلـــك أنّـــه ال جيـــوز للعبـــد أن يســـقط حقـــه إذا كـــان يف هـــذا 

، أو أن يتلــف جــزء مــن )2(تــل نفســه، و مــن هنــا ال جيــوز للعبــد أن يق)1(اإلســقاط أذى حلــق اهللا تعــاىل

  .)3(أعضاء جسمه فيهلكه

فالشريعة اإلسالمية منعت الشخص من إيذاء نفسه ، فمـا بَالُنَـا إذا ّمت هـذا اإليـذاء علـى شـخص آخـر 

  و إذا كان هذا الشخص املعتدى عليه طفال ؟

و تقع هذه احلمايـة يستوجب الطفل و حيتاج نظرا لضعفه إىل محاية واسعة تقيه من كّل اإلعتداءات ، 

علــــى عــــاتق كــــّل مــــن هــــو مســــؤوال عــــن رعايتــــه و رقابتــــه، لكــــن إذا حــــدث و أن وقــــع ضــــحية هــــذه 

  .اإلعتداءات، فوجب إجياد سبيل إلصالح األضرار اليت أصابت هذا الطفل

فـــالقبض علـــى املـــتهم و تطبيـــق عليـــه العقوبـــة الســـالبة للحريـــة، و إن كـــان يـــريح و يطمـــئن الـــرأي العـــام 

  .لعدالة اإلجتماعية، إالّ أنّه ال يكفي جلرب الضرر الناتج عن اجلرميةفيشعر با

هلــذا إهتمــت معظــم التشــريعات الوضــعية بــإقرار تعــويض الضــحايا ذاــم و هــذا عــن طريــق مــا يســمى 

  بالدعوى املدنية التبعية، فما مفادها ؟ و ما هو هدفها ؟ 

>[íéÃfjÖ]<íéÞ‚¹]<ïçÂ‚Ö^e<�ç’Ï¹>  . .و6 <

رميـة حـق عـام للجماعـة يف إقامـة دعـوى عموميـة، يكـون اهلـدف منهـا توقيـع العقـاب علـى ينشأ عـن اجل

مقرتف اجلرمية ، و قد تنشأ عنها دعوى ثانية تسمى الدعوى املدنية التبعية يرفعها املتضرر مـن اجلرميـة، 

  . )4(يطالب فيها بتعويضه عّما أصابه من ضرر سببته له اجلرمية

                                                           
  .102 – 101ص  –املرجع نفسه  –أنظر مروك نصر الدين  -1

ن�=��אA��2ن��>���H�Ỳ�!א�.�/�9�8ْ:����6و��: لقوله سبحانه و تعاىل  -2��(�Y�<��,��QEX�
����3&��و����29ْ`�e�Kذ���
�و�א�Eو���-��*���Lْ/EX�\�
�H�!�x������/�Iًא����,
��Mא2�/�-��*��ذ��
ن�=��و��
���HEF30و  29اآليتان الكرميتان  –سورة النساء  – ����30א  .  

��_�!א�)��9/ْ:����6و��لقوله تعاىل  -3���Y��<��A�8  .195بعض اآلية الكرمية  –سورة البقرة  – ������B�/�Yא
  .148ص  –املرجع السابق  –؛ عبد الرمحن خلفي  142ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد اهللا أوهايبية  -4
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أمام القضاء اجلنائي أم املدين ، فإنّه ميارس نفس الدعوى و الـيت هـي ذات  و سواءا رفع املتضرر دعواه

  .)1(طبيعة مدنية ، ختضع لقواعد القانون املدين و املتمثلة يف املطالبة بتعويض األضرار

: مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة و الـيت تـنّص علـى أنّـه  2/1و لقد نّص عليها املشـرّع اجلزائـري يف املـاّدة 

لّـق احلـق يف الـدعوى املدنيـة للمطالبـة بتعـويض الضــرر النـاجم عـن جنايـة أو جنحـة أو خمالفـة لكــّل يتع"

مـن  2، كما نّص عليها املشـرّع الفرنسـي يف املـاّدة "من أصام شخصيا ضرر مباشر تسبب عن اجلرمية

 . )2(قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي

ملــــدين إالّ أّن طبيعتهــــا اخلاصــــة و املتمثلــــة يف تبعيتهــــا و األصــــل أن ترفــــع هــــذه الــــدعوى أمــــام القضــــاء ا

تعطــي احلــق للمتضــرر اللجــوء إىل القضــاء اجلنــائي إســتثناءا إلقتضــاء حّقــه، كمــا  )3(للــدعوى العموميــة

 . )4(أشارت أيضا حمكمة النقض الفرنسية إىل هذه الصفة اإلستثنائية

قــــدها طبيعتهــــا اخلاصــــة و املســــتقلة، فتخضـــــع إالّ أّن تبعيــــة الــــدعوى املدنيــــة للــــدعوى العموميـــــة ال يف

  : ألحكام خاصة ا 

   15و احملـــــــــــــــــــّددة بـ  )5(مّدة تقادم الدعوى املدنية ختضع ألحكام القانون املدين: فمن حيث التقادم  •

  

                                                           
1- Geneviève VINEY – Les différentes voies de droit proposées aux victimes – Archives de politique 
criminelle – Edition A.PEDONE – 1/2002 – N°24 – p 27 – 40. 
2- Edouard VERNY – Procédure pénale – 3ème Edition – Dalloz – 2012 – N° 209 – p 122 ; Bernard 
BOULOC – Procédure pénale -21ème Edition – Dalloz – 2008 – N° 225 – p 196 ; Jean LARGUIER, 
Philippe CONTE – op. cit. – p 115. 

إلجراءات اجلزائية و خيتص و يقصد بتبعية الدعوى املدنية للدعوى العمومية تبعيتها من حيث اإلجراءات فتخضع لقانون ا -3
بالنظر فيها القضاء اجلزائي ، كما تتبعها من حيث املصري أي على اجلهة اجلزائية الفصل يف الدعويني معا حبكم واحد كما أقّر 

الوطنية و جرمية املشرّع اجلزائري تبعيتها فيما يتعّلق بعدم تقادم بعض اجلرائم كاألفعال اإلرهابية ، و اجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
و ما بعدها ؛ عبد اهللا  17ص  –املرجع السابق  –شروط ممارسة الدعوى  –ألكثر تفاصيل أنظر سعد عبد العزيز . الرشوة

  .146 – 145ص  –املرجع السابق  –أوهايبية 
4- La cours de cassation énonce que l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit 
exceptionnel qui en raison de sa nature doit être strictement enfermé dans les limites fixées par le code de 
procédure pénale. Cass. Crim. 9 novembre 1992, Bull. crim. N°  361 obs. Elisabeth Fortis « Ambigüités 
de la place de la victime dans la procédure pénale-Archives de politique criminelle,1/2006,N°28,p41-48.    

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية على أّن تتقادم الدعوى املدنية التبعية وفق أحكام القانون املدين 10املاّدة  تنصّ  -5
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  .)1(سنة من يوم وقوع العمل الضار

، و مل يكــن لديــه ممثــل ينــوب عنــه لرفــع و يف حالــة مــا إذا كــان الطفــل ضــحية إعتــداء مــن قبــل والديــه 

من قانون اإلجراءات اجلزائيـة فإنـه جيـوز للحـدث أن  1مكرر  8الدعوى املدنية التبعية ، فحسب املاّدة 

يرفع الدعوى العمومية إبتداءا من بلوغه سن الرشد املـدين ، فآجـال التقـادم تسـري مـن يـوم بلوغـه هـذا 

  .السن

دم الــــدعوى املدنيــــة يف هــــذه احلالــــة ، فهــــل تتبــــع الــــدعوى العموميــــة          إالّ أنّــــه مل يــــنص علــــى آجــــال تقــــا

و بالتــايل يــتمكن احلــدث مــن رفعهـــا إبتــداءا مــن بلوغــه ســن الرشـــد ؟ أم أّــا ختضــع ألحكــام القـــانون 

سنة مـن يـوم وقـوع العمـل الضـار، و بالتـايل قـد تنقضـي هـذه  15املدين و اليت حددت آجال التقادم بـ 

هلــذا كــان علــى املشــرّع . بلــوغ الطفــل ســن الرشــد و ينقضــي معهــا حّقــه يف املطالبــة بــالتعويض املــّدة قبــل

  .    )2(1مكرر  8عندما وضع أحكام املاّدة " الدعوى املدنية"اجلزائري إضافة عبارة 

مـن القـانون املـدين الفرنسـي  2252و قد تفطّن املشـرّع الفرنسـي هلـذا األمـر حيـث أقـّر مـن خـالل املـاّدة 

ســنوات مـــن  10نّــه ال تســري آجـــال التقــادم بالنســـبة للــدعوى املدنيـــة اخلاصــة بالطفـــل إالّ بعــد فـــوات أ

 . )3(سنة بالنسبة لألفعال التعذيبية و اجلرائم اجلنسية اليت كان ضحيتها 20تاريخ بلوغه سّن الرشد و 

بلوغـه سـن الرشـد باإلضافة إىل عدم سريان التقادم خبصوص التعويضـات الـيت يطالـب ـا احلـدث بعـد 

 : la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales(أمام جلنة تعويض ضحايا اجلرائم 

C.I.V.I.(  مـن قـانون  2252من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسـية و املـاّدة  3 – 706و هذا طبقا للماّدة

  .)4(املدين الفرنسي

                                                           
  ".سنة من يوم وقوع العمل الضار 15اء تسقط دعوى التعويض بإنقض: "من قانون املدين اجلزائري على أّن  133املاّدة  تنصّ  -1
املتعلقة باجلنايات و اجلنح و الدعوى المدنية تسري آجال التقادم يف الدعوى العمومية : "تصبح الصياغة على النحو التايل  -2

  ".املرتكبة ضد احلدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد املدين
3- Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. – N° 1815 – p 1066 ; Jean LARGUIER, 
Philippe CONTE – op. cit. – p143. 
4- Bernard BOULOC – op. cit. – N° 337 et s. p 315 et s. 
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فيجوز للمدعي املدين التنـازل عـن حقـه املـدين يف أيـة مرحلـة  : حلق املدين أّما من حيث التنازل عن ا •

كانـــت عليهـــا الـــدعوى ، فـــال يرتـــب التنـــازل عـــن الـــدعوى املدنيـــة إيقـــاف أو إرجـــاء مباشـــرة الـــدعوى 

و مــن هنــا ال تنقضــي الــدعويان معــا ، كمــا أّن إنقضــاء الــدعوى العموميــة ال مينــع مــن بقــاء . العموميــة

  . )1(الدعوى املدنية

إضــافة إىل أّن تــرك الــدعوى املدنيــة أمــام القضــاء اجلنــائي ال مينــع التــارك مــن مباشــرة املطالبــة حبقــه أمــام 

القضاء املدين ، لكن يف هذه احلالة ، إذا كانت الدعوى اجلنائية ما زالت قائمـة أمـام القضـاء اجلنـائي، 

و هـذا  )2(الفصـل يف الـدعوى اجلنائيـة فإن القضـاء املـدين يوقـف الفصـل يف الـدعوى املدنيـة إىل مـا بعـد

  . )3(من قانون اإلجراءات اجلزائية 4طبقا للماّدة 

فللطرف املتضرر احلق يف إختيار اجلهة القضائية اليت يباشر أمامها الدعوى املدنية ، فقد تكون حمكمة 

التكــاليف ، ســرعة  قلّــة: و مــن مزايــا مباشــرة الــدعوى املدنيــة أمــام احملكمــة اجلزائيــة . مدنيــة أو جزائيــة

الفصل يف النزاع لكون وجود دعوى واحدة ، حتّمل النيابة  عبء اإلثبات بدل الطرف املضرور ، كما 

  .)4(يتحصل هذا األخري على إدانة املتهم باإلضافة إىل التعويض عن األضرار

  الدعوى ؟  بعد تبيان املقصود من الدعوى املدنية بالتبعية ، من هو الشخص الذي جيوز له رفع هذه

إّن الشخص القائم برفع الدعوى املدنية بالتبعية هو املدعي املدين ، و ال تثبت صفة املدعي املدين إالّ 

  .لشخص حلقه ضرر من جرمية و يستوي أن يكون الضرر ماديا أو معنويا

                                                           
1- Jean LARGUIER , Philippe CONTE – op. cit. – p 143. 

  .145ص  –املرجع السابق  –عبد اهللا أوهايبية أنظر 
  .13ص  –املرجع السابق  –... شروط ممارسة  –؛ سعد عبد العزيز  148ص  –املرجع السابق  –عبد اهللا أوهايبية أنظر  -2
جيوز أيضا مباشرة الدعوى املدنية املنفصلة عن الدعوى العمومية غري أنّه يتعّني أن ترجئ احملكمة : "على أّن  4املاّدة  تنصّ  -3

  ".صل ائيا يف الدعوى العمومية إذا كانت قد حركتاملدنية احلكم يف تلك الدعوى املرفوعة أمامها حلني الف
  :ملزيد من التفاصيل أنظر  -4

Thierry GARE, Catherine GINESTET – op cit. N° 483, p 313 – 314 ; Geneviève VINEY – op. cit.  - p 
27 – 40 ; Jean LARGUIER , Philippe CONTE – op. cit. p 133. 
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أي هــو الشــخص الــذي وقعــت ) اــين عليــه(فقـد يكــون املــدعي املــدين هــو الشــخص املعتــدى عليـه  -

أو مســت عرضــه    ...) كالقتــل ، الضــرب ، اجلــرح ، (يــه اجلرميــة مباشــرة ، فمســت جســمه شخصــيا عل

  .  )1(و أحلقت به ضررا...) كهتك العرض أو الفعل املخّل باحلياء ، (و شرفه 

و سواءا كانت اجلرمية تامة أو جمّرد الشروع فيها ، بإعتبار أّن الضـرر ال سـّيما املعنـوي ينـتج عـن اجلرميـة 

، و بالتــايل يــؤثر يف الشــخص )كالشــروع يف القتــل أو اخلطــف( )2(تامــة و كــذا عــن الشــروع يف اجلرميــةال

  .خاصة الطفل ، فيزرع الرهب يف نفسيته و بالتايل يغّري من ارى العادي حلياته و مستقبله

عتـداء اجلرمـي فقـد يقـع اإل. لكنه تضّرر مـن اجلرميـة )3(و قد يكون املدعي املدين ليس هو اين عليه -

على شخص ، و يتعدى ضـرر اجلرميـة اـين عليـه و يصـيب أشـخاص آخـرين ، كاألضـرار الـيت تصـيب 

أصول الطفل من اجلرمية اليت وقعت على هذا األخري ، فيجـوز ألب الطفـل أن يتأسـس كمـّدعي مـدين 

احب احلـق املشـمول فاملناط يف صفة اين عليـه كونـه صـ. للمطالبة بالتعويض عن األضرار اليت أصابته

  .  )4(حبماية القاعدة اجلنائية، و املناط يف صفة املضرور الضرر الذي أصابه

، فقد إستعمل املشرع اجلزائري مصطلح عام حيث  )5(من قانون اإلجراءات اجلزائية 2/1 و وفقا للماّدة

ص اـين أي كـّل شـخص تضـّرر مـن اجلرميـة و مل حيصـره يف شـخ" ذكر كّل من أصام شخصيا ضرر"

  . عليه

                                                           
1- Thierry GARE, Catherine GINESTET – op. cit. -  N° 469 - p 308. 

 .22ص  –املرجع السابق  –... شرح قانون اإلجراءات اجلزائية  –فضيل العيش أنظر 
 –املرجع السابق  –؛ عبد اهللا أوهايبية  51 – 50 ص –املرجع السابق  –... شروط ممارسة الدعوى  –سعد عبد العزيز أنظر  -2

  .158ص 
 –اجلزائر  –باتنة  –دار الشهاب للطباعة و النشر و التوزيع  –شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائرية  – سليمان بارشأنظر  -3

املرجع  –؛ عبد الرمحن خلفي  51ص  –املرجع السابق  -... شروط ممارسة الدعوى  –؛ سعد عبد العزيز  93ص  – 1986
  .151ص  –السابق 

Xavier PIN – Les victimes d’infractions : Définitions et enjeux – Archives de politique criminelle – 
Editions A. Pédone – 1/2006 – N° 28 – p 49 – 72.  

  .27ص  – املرجع السابق –مسايت الطيب أنظر  -4
  يض الضرر الناجم عن جناية يتعّلق احلق يف الدعوى املدنية للمطالبة بالتعو : "من قانون اإلجراءات اجلزائية  2/1املاّدة  تنصّ  -5

  ". أو جنحة أو خمالفة بكّل من أصام شخصيا ضرر مباشر تسّبب عن اجلرمية
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كما قد يكون املدعي املدين ممثال للمجـين عليـه، و هـذا مـا ينطبـق علـى الطفـل الضـحية و الـذي ال   -

يكون أهال ملمارسـة حقوقـه املدنيـة ، و بالتـايل ال ميكـن لـه أن يكـون مـدعي مـدين للمطالبـة بـالتعويض 

 . )1(أو القيم حسب األحوال ففي هذه احلالة ميثّله الويل أو الوصي. عن األضرار اليت أصابته

فــإذا وقــع الطفــل ضــحية إعتــداء، يتأســس األب كطــرف مــدين يف الــدعوى املدنيــة ، و يف حالــة غيــاب 

األب أو عجزه ، أو يف حالة الطالق و أسندت احلضانة لألم فهذه األخـرية هـي الـيت تتأسـس كطـرف 

  .مدين

فإّـا تباشــر باسـم الطفـل املعتـدى عليــه  و سـواء متـت ممارسـة الـدعوى املدنيــة مـن طـرف األب أو األم،

الذي أصابه الضرر املطلوب تعويضه ، أّما دور الويل فإنّه ينحصر فقـط يف متثيـل الضـحية أمـام القضـاء 

و متابعــة إجــراءات الــدعوى ، و ال جيــوز لــه أن يباشــر الــدعوى املدنيــة بإمســه هــو أو لصــاحله و إغفــال 

  . )2(إسم صاحب احلق

لفاقــد األهليــة أو ناقصــها مــن ميثلــه قانونــا كــأن يكــون الطفــل ضــحية إعتــداء مــن طــرف أّمــا إذا مل يكــن 

من هلم سلطة عليه، فيتعّني يف هذه احلالة على أحد أقربائه، أو على النيابة العامة أو على كّل من هلـم 

ة أمـام مصلحة ، أن يبادرا فورا لتقـدمي طلـب إىل رئـيس احملكمـة بقصـد تعيـني مقـّدم يتـوىل متثيـل الضـحي

  .   )3(القضاء و إستفاء حقوقه و رعايتها

، غري أنّه مل يرد النص على هذا اإلجراء بصفة واضحة ال يف  )4(و هذا ما ورد يف أحكام قانون األسرة

،  )5(فنّص هذا األخري على إجراءات إاء ممارسـة الواليـة. أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية و ال املدنية

  .)6(على أموال القاصر بالوالية ، كما وضع أحكام خاصة)5(الوالية

                                                           
 –؛ سعد عبد العزيز  152ص  –املرجع السابق  –؛ عبد الرمحن خلفي  34ص  –املرجع السابق  –مسايت الطيب أنظر  -1

   .52ص  –املرجع السابق  –... شروط ممارسة الدعوى 
  .52ص  –املرجع السابق  –... شروط ممارسة الدعوى  –سعد عبد العزيز أنظر  -2
  .52ص  –املرجع نفسه  –... شروط ممارسة الدعوى  –سعد عبد العزيز أنظر  -3
  . من قانون األسرة ، و ما يالحظ يف هذه املواد أّا قد ركّزت على متثيل القاصر يف ما خيّص اجلانب املايل 99،  90املواد  -4
  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 462إىل املاّدة  453من املاّدة  -5
  .من نفس القانون 478إىل املاّدة  463من املاّدة  -6
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أّما بالنسبة لقانون اإلجراءات اجلزائية ، فقد إقتصر النّص على القاصر املتهم جبرمية ، ففـي هـذه احلالـة 

  .  )1(حيّق للمّدعي املدين أن يرفع دعواه ضّد املسؤول عن هذا القاصر أي ولّيه

ميــة ، رغــم ذلــك تقــام الــدعوى ضــّده بإعتبــاره فاملســؤول عــن احلقــوق املدنيــة ال عالقــة لــه بإرتكــاب اجلر 

علـى أسـاس . مكّلف بالرقابة ، فيلتزم بالتعويض عن األضرار اليت رتّبهـا الشـخص املوضـوع حتـت رقابتـه

ــا ارتكــب اجلرميــة
ّ
فتعتــرب هــذه املســؤولية قائمــة . أنّــه لــو أحســن اإلشــراف و الرقابــة علــى هــذا الشــخص مل

  .   )2(على اإلمهال يف املراقبة و اإلشرافعلى أساس اخلطأ املفرتض فهي قرينة 

أّما عن الطفل ضحية اجلـرائم، فلـم يـرد نـص يشـري إىل وجـوب متثيلـه أمـام القضـاء يف حالـة عـدم وجـود 

، و ذلـك )الطفـل اجلـانح و الطفـل الضـحية(فكان على املشرّع اجلزائري أن يساوي بني األمـرين . الويل

يف حاجة ماّسة للحفاظ على حقوقه الـيت أهـدرا اجلرميـة  للمحافظة على حقوق الطفل الضحية، فهو

  . )3(أكثر من املتّهم

الذي أقّر للنيابة العامة أن تتقّدم إىل احملكمة املرفوعـة أمامهـا الـدعوى  )4(و هذا خالفا للمشرّع املصري

لــه الــدعوى اجلنائيــة بطلــب تعيــني وكيــل علــى اــين عليــه ، إذا كــان فاقــد األهليــة و مل يكــن لــه مــن ميث

  .ليدعي باحلقوق املدنية نيابة عنه

                                                           
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 476/1املاّدة  -1
  .65ص  –املرجع السابق  –شروط ممارسة الدعوى  –؛ سعد عبد العزيز  161ص  –املرجع السابق  –عبد اهللا أوهايبية أنظر  -2
بل أبعد من ذلك ، فلقد أقّر املشرّع اجلزائري للطفل اجلانح محاية أوسع حيث أوجب أن يكون مرافقا بوليه أثناء إجراءات  -3

لى ع من قانون اإلجراءات اجلزائية و اليت تنصّ  2و  454/1املتابعة باإلضافة إىل وجوب تعيني حمامي ملساعدته و هذا طبقا للماّدة 
  .خيطر قاضي األحداث بإجراء املتابعات والدي احلدث أو وصّيه أو من يتوىل حضانته املعروفني له: "أّن 
حضور حمام ملساعدة احلدث وجويب يف مجيع مراحل املتابعة و احملاكمة و عند اإلقتضاء ، يعني قاضي األحداث حماميا  إنّ 

  ". للحدث
نسبة للطفل اين عليه، و الذي يكون حباجة إىل مثل هؤالء األشخاص للدفاع عن حقوقه و هو األمر الذي مل ينّص عليه بتاتا بال

  .و املطالبة بالتعويض عن األضرار املادية و املعنوية اليت حلقته
له من  إذا كان من حلقه ضرر من اجلرمية فاقد األهلية و مل يكن: "من قانون اإلجراءات اجلزائية املصري أّن  252تنّص املاّدة  -4

  ..." أن تعّني له وكيال ليدعي باحلقوق املدنية بالنيابة عنه ... ميثله قانونا ، جاز للمحكمة 
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إالّ أنّـه مــا يعـاب علــى املشـرّع املصــري أنّـه جعــل تعيـني املمثــل للطفـل اــين عليـه أمــر جـوازي، يف حــني 

  .)1(جعل من تعيني املمثل بالنسبة للطفل املتهم أمر وجويب

  .)2(و حبذا لو ساوى املشرّع بني األمرين و جعل األمر وجوبيا يف احلالتني

و بالرجوع إىل القانون الفرنسي فإنّه فصّل يف هذا األمر، حيث أقّر أنّه إذا كانت األفعـال قـد أرتكبـت 

ضّد الطفل من أصوله أو ممن هلم سـلطة عليـه ، أو يف حالـة تعـارض مصـاحل الطفـل مـع مصـاحل ممثليـه، 

. مــّدعي املــدينفيقــوم قاضــي األحــداث بتعيــني متصــّرف خــاص ميــارس باســم احلــدث احلقــوق املقــّررة لل

كمــا يقــوم القاضــي بانتــداب حمــامي مــن احملكمــة للحــدث إذا مل يكــن قــد إختــار حماميــا و هــذا طبقــا 

 .    )3(من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 51 – 706و  50 – 706للمادتني 

ألشـخاص و يعّني املتصّرف اخلاص إّما من بني أقارب الطفل ، أو بناءا على قائمة تضّم جمموعـة مـن ا

مؤهلني ملمارسة هذا الدور، و يف هذا الصدد قد صدر مرسـوم حيـّدد شـروط الواجـب توافرهـا يف هـؤالء 

  . )4(األشخاص

من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي إمكانية متثيــل الطفل  2/3كما أقّر القانون الفرنسي طبقا للماّدة 

س كطــرف مــدين و الــيت تــدعى جبمعيــات فهــي الــيت ترفــع الــدعوى و تتأســ. مــن طــرف مجعيــات خاصــة

  .)5(الدفاع عن املصلحة العامة

و يشرتط يف هذه اجلمعيات التمتع بالشخصية املعنوية و أن تكـون لـديها أقدميـة مـّدا مخـس سـنوات 

  .)6(من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 3 – 2 و هذا طبقا للماّدة

                                                           
على من ... ترفع الدعوى املدنية بتعويض الضرر على املتهم باجلرمية : "من نفس القانون على أّن  253/1حيث تنّص املاّدة  -1

  ..."  على احملكمة أن تعّني له من ميثله  وجبميثّله ميثله إن كان فاقد األهلية فإن مل يكن له من 
  .44 – 43ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد عبد اللطيف الفقي  -2

3- Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. - N°1819, p 1068 ; Jean LARGUIER, 
Philippe CONTE – op. cit. , p 119 ; Edouard VERNY – op. cit. , N° 213 , p 123. 
4- Décret 99 – 818 du 16/09/1999 – J.O. - 19 sep 1999 – p 14042. 
5- Association de défense d’un intérêt collectif : Association défendant l’enfance en danger et victime de 
maltraitance, Association de lutte contre les mouvements sectaires en cas d’infractions commises sur des 
mineurs.   
6- Jean LARGUIER, Philippe CONTE – op. cit., p 125 ; Edouard VERNY - op. cit., N° 220 , p 128. 
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التأســس كطــرف مــدين فقــط، و إّمنــا هلــا احلــق يف حتريــك و مل يســمح القــانون الفرنســي هلــذه اجلمعيــات 

ـــة عـــدم حتريكهـــا مـــن طـــرف النيابـــة العامـــة أو مـــن طـــرف الشـــخص  الـــدعوى العموميـــة أيضـــا ، يف حال

لكـــن يف هـــذه احلالـــة ، حصـــرت هـــذا احلـــق يف نـــوع واحـــد مـــن اجلـــرائم و املتمثلـــة يف اجلـــرائم . املتضـــرر

 .)1(اجلنسية اليت يقع ضحيتها األطفال

قد نّص على مثل هذه اجلمعيات املشرّع املغريب أيضا، حيث أحدث مراكز اإلسـتماع للضـحايا مبـا و ل

فــــيهم األطفــــال ضــــحايا ســــوء املعاملــــة، فيتمثــــل دور هــــذه املراكــــز أساســــا يف اإلســــتماع إىل الضــــحايا         

هلـم هـذه املراكـز  و السهر على تأهيلهم عـن طريـق العـالج النفسـي، إضـافة إىل التوجيـه القـانوين فتّيسـر

فهــم املقتضــيات القانونيــة عــن طريــق مــنح إستشــارة قانونيــة جمانيــا، أو التــّدخل لــدى األجهــزة القضــائية  

  .   )2(كمطالبني باحلق املدين بشرط التوفر على صفة املنفعة العامة

تـاج فكان على املشرّع اجلزائري أن يستحدث هو اآلخر مجعيات من هذا النـوع ، خاصـة أن الطفـل حي

  .ملن يقف جبانبه و يسانده أثناء هذه اإلجراءات

��
)55555
.  â{{Â‚Ö]<Í‚{{éÞ‚¹]<ïç{{éÃfjÖ^e<í{{<í< <

حيــق أليــة ضــحية طلــب التعــويض عــن األضــرار الــيت حلقتهــا إالّ أّن األضــرار املرتتبــة عــن حــوادث املــرور     

ذلـك أنّـه يف هـذه األخـرية . راميـةأو حوادث العمل مثال ، ال تُقاس أمام تلـك الناجتـة عـن األفعـال اإلج

يكـــون الضـــرر مرتتـــب عـــن قصـــد و عـــن نيـــة متعمـــّدة ممّـــا يزيـــد مـــن خطورتـــه و عـــدم حتمّلـــه مـــن طـــرف 

 .  )3(املتضرر

                                                           
1- Philippe BONFILS – op. cit., N°1824 - p 1073.  

مذكرة الدراسات العليا  –راسة يف ضوء التشريع املغريب د: حق الطفل ضحية العنف يف التأهيل  –أنظر علي إدريسي حسين  -2
  .63ص  – 2006 –املغرب  –جامعة فاس  –املعمقة يف القانون اخلاص 

3- Stéphanie PORCHY – SIMON, Yvonne LAMBERT - FAIVRE – op. cit. – N° 832 – p 883.   
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و إذا كانت األضرار املرتتبة عن اجلرمية متنوعة منها ما يلحق بالفرد و منها مـا يلحـق بـاتمع، و منهـا 

ها ليس باألمر اليسري على صعيد الواقع و تستلزم مناهج شاملة ما هو مادي أو معنوي ، فإّن إصالح

  .)1(هدفها إعادة الوضع إىل طبيعته قدر اإلمكان و إزالة كّل خلل نتج عنها

و ملا كانت اجلرائم الواقعة على الطفل ترّتب له أضرار عديدة سواء ماديـة أو معنويـة، فكـان لزامـا إقـرار 

و هــذا هــو هــدف الــدعوى املدنيــة التبعيــة أي التعــويض عــن الضــرر . تعويضــا كافيــا و وافيــا هلــذا الطفــل

  .)2(الذي حلق املدعي املدين من اجلرمية

فالتعويض هو إصالح الضرر الناشئ عن اجلرمية إّما بـدفع مقابـل مـايل، و إّمـا بـرّد الشـيء إىل صـاحب 

     )3(لحصــول علــى حّقــهاحلــّق فيــه ، و إّمــا بــدفع مــا تكبــّده مــن مصــاريف بســبب رفــع الــدعوى املدنيــة ل

  . )4(من القانون املدين اجلزائري 132/2و هذا ّما جاء يف املاّدة 

   

                                                           
جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر  –الطبعة األوىل  –ج سياسة الوقاية و العال: داء اجلرمية  –علي حممد جعفر أنظر  -1

  .14ص  – 2003 –لبنان  –بريوت  –و التوزيع 
لقد ذهب الفقه الفرنسي إىل إعتبار أّن هدف الدعوى املدنية ال يقتصر فقط على تعويض املتضرر و إّمنا هلا أهداف أخرى  -2

أي تسمح للمتضرر برفع الدعوى و التأسس كطرف مدين دون ) Une action vindicative(تتمثل يف كوا دعوى إنتقامية 
فيهدف هنا املتضرر إىل إقامة العدل و اإلنتقام من . املطالبة بالتعويض خاصة يف حالة عدم حتريكها من طرف النيابة العامة

من جراء الضرر الذي ) Une action en réparation morale(كما أنّه قد يهدف من هذه الدعوى اجلرب املعنوي . اجلاين
أصابه من اجلرمية ، فيكون مهّه الوحيد البحث و الوصول إىل احلقيقة و التعّرف على أسباب حمنته ، و حتديد األخطاء املرتكبة من 

 : ملزيد من التفاصيل أنظر . طرف املتهم و توجيهها له ، فكّل هذه األمور تريح املتضرر معنويا
Anne D’HAUTEVILLE – Rapport introductif : la problématique de la place de la victime dans le procès 
pénale – Archives de politique criminelle – Edition A. Pédone – 1/2002 – N° 24 , p 7 – 13 ; Geneviève 
VINEY – op. cit. – p 27 – 40 ; Nathalie PIGNOU – La réparation des victimes d’infractions pénales – 
thèse de Doctorat – Université de Pau et des pays de l’Adour – France – 2007 – p 45 – 46.  

  .153ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن خلفي  -3
جيوز للقاضي ، تبعا للظروف      و يقّدر التعويض بالنقد ، على أنّه : "من قانون املدين اجلزائري على أّن  132/2تنّص املاّدة  -4

و بناءا بطلب املضرور ، أن يأمر بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه ، أو أن حيكم و ذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض 
  ". اإلعانات تتصل بالفعل غري املشروع
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و ممّـا ســبق فيكــون التعـويض إّمــا نقــدي ، حيـث يــتم إصــالح مـا أحدثتــه اجلرميــة مـن أضــرار بــدفع مبلــغ 

عليـه قبـل  ؛ و إّمـا يكـون التعـويض عيـين أي إعـادة احلـال إىل مـا كـان)1(من املال إىل الشـخص املتضـرر

و يتحــدد جمــال هــذا التعــويض بــاجلرائم الــيت يكــون حمّلهــا ماديــا، كــاجلرائم الواقعــة علــى . إرتكــاب اجلرميــة

  .)2(األموال

و من هنا نستبعد هذا التعويض العيين باعتبار أّن األضـرار الـيت تصـيب الطفـل اـين عليـه أضـرار متّسـه 

بالضـــرب أو اجلـــرح أو بـــرت عضـــو مـــن أعضـــائه       فالطفـــل الـــذي يُعتـــدى عليـــه . يف جســـمه أو يف نفســـه

أو شّل حاسة من حواسه ؛ أو الطفلة الـيت تغتصـب و تشـّوه مسعتهـا و حياـا املسـتقبلية فكيـف ميكـن 

يف هذه احلالة إعـادة األمـور علـى مـا كانـت عليـه ؟ فـذلك يكـون مسـتحيال ، و لـو كـان ممكنـا بالنسـبة 

ذلك بالنســبة لألضــرار املعنويــة و النفســية الــيت ترتّســخ يف ذهــن ، فــال يكــون كــ)3(لــبعض األضــرار املاديــة

  .الطفل على املدى البعيد

و كمــا . و بــالرجوع للتعــويض النقــدي ، فيجــب أن يكــون مناســبا للضــرر الــذي حلــق بالطفــل الضــحية

ذكرنــا ســابقا فــإن املســاس بســالمة جســم الطفــل يرتتــب عليــه أضــرار هامــة و خســائر كبــرية تتنــاىف مــع 

تأديـة جسـده لوظـائف احليـاة علـى النحـو الطبيعـي، و إحتفاظـه علـى التكامـل اجلسـدي، و يف وجـوب 

  .جتنب اآلالم البدنية و النفسية

هلــذا وجــب علــى القاضــي أن يأخــذ بعــني اإلعتبــار كــّل هــذه األضــرار يضــاف إليهــا صــغر الســن الــذي 

لألضـــرار و جـــربا عليهـــا مـــن يعتـــرب ظرفـــا مـــؤثرا يف هـــذه احلالـــة، كـــون أن الشـــخص الراشـــد أكثـــر حتمـــال 

  .الطفل القاصر بسبب ضعفه و براءته فُتشكل عائقا على منّوه و تطوره و تنشئته املستقبلية

و عليـــه جيـــب أن يشـــمل التعـــويض عـــن األضـــرار الـــيت تصـــيب جســـد الطفـــل بعـــض القـــيم غـــري املاليـــة  

ارا ماديـة ختتلـف أشـكاهلا،  كالسعادة، و فقدان صور اجلمال و متاع احلياة اليت يرتتب عن فقداا أضر 

                                                           
 –مصر  –اإلسكندرية  –امعية دار املطبوعات اجل –الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي  –أنظر جمدي هرجة مصطفى  -1

  .153 – 152ص  –املرجع السابق  –؛ عبد اهللا أوهايبية  15ص  – 1995
  .154 – 153ص  –املرجع السابق  –؛ عبد الرمحن خلفي  153 – 152ص  –املرجع نفسه  –أنظر عبد اهللا أوهايبية  -2
  . لكدمات الناجتة عن الضرب أو اجلروح البسيطةهنا نقصد األضرار املادية اليت خيتفي أثرها مبرور بعض الوقت كا -3
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كــاآلالم اجلســمية الــيت حيّســها الطفــل املصــاب يف حلمــه و عظمــه و اآلالم النفســية الــيت يعانيهــا نتيجــة 

نتيجــة عــدم القــدرة علــى  )1(التشــويه الــذي حصــل لــه إثــر اإلصــابة و كــذا شــعوره بــالنقص جتــاه اآلخــرين

ــــايل عجــــزه علــــى مو  ــــدماج إىل احليــــاة أداء بعــــض احلركــــات بصــــفة طبيعيــــة؛ و بالت اجهــــة اتمــــع و اإلن

  .)2(اإلجتماعية

كما جيب أن يشمل التعـويض عـن األضـرار املعنويـة الـيت حلقـت الطفـل نتيجـة املسـاس بشـرفه أو مسعتـه 

أو عرضــه، أي كــّل مــا يصــيبه مــن آالم و أحــزان و أســى خيــدش هــذه القــيم املعنويــة الــيت حيــرس النــاس 

  .مجيعا على محايتها

مـــن كــون التعـــويض عــن األضـــرار املعنويــة يثــري إشـــكاالت كبــرية نظـــرا لصــعوبة حتديـــده ، و علــى الــرغم 

. )3(خاصة إذا كان مرتبط بضرر جسدي، فعـادة مـا يركـز القاضـي علـى األضـرار اجلسـدية دون املعنويـة

و إذا كــان الضــرر املعنــوي منفصــل عــن الضــرر املــادي ، لكونــه نتيجــة مباشــرة للجرميــة املرتكبــة كــالعنف 

لفظي مثال ، فهنا ال يكون أمام القاضي سوى تقدير الضرر املعنوي الناتج عن هذه األفعال، و هذا ال

ما يعترب نادرا ، بسبب صعوبة إثبات هذا اإليذاء ، ألنّه ال يـرتك آثـار ماديـة علـى الطفـل و هـو مـرتبط 

  . باملشاعر الداخلية له و اليت يصعب على غري املختصني الكشف عنها

غ األطفــال عــن مثــل هــذا اإليــذاء، فُيعتــرب إدعــائهم جمــّرد ختــّيالت يف ذهــن الطفــل ال أســاس هلــا و إذا بلّــ

، ضــف إىل ذلــك أّن هــذا النــوع مــن اإليــذاء يعتــربه الكثــري جــزء مــن النظــام اإلجتمــاعي  )4(مــن الصــحة

ة و عليـه الذي يّدعم هذا السلوك بإعتباره نوع مـن التأديـب الـذي ميارسـه اآلبـاء حبكـم سـلطتهم األبويـ

من الناذر أن يشتكي الطفل من هذا اإليـذاء ممّـا يـدعم إسـتمراريته و تفاقمـه، و بالتـايل عـدم التعـويض 

  . عن األضرار الناجتة عنه

                                                           
  .158 – 157 ص –املرجع السابق  –حممد عزوزي أنظر  -1

Guy RAYMOND – op. cit. - 3ème Edition – p 243. 

 ؛ 368ص  –املرجع السابق  –علي فياليل أنظر  -2
3- Catherine NEIMON NISEMBAUM – op. cit. – p 120 – 122.  

 .24ص  –املرجع السابق  -... األمناط  –لرمحن عسريي أنظر عبد ا -4
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و مهمــا يكــن جيــب علــى القاضــي تقــدير التعــويض عــن الضــرر املعنــوي بصــفة حقيقيــة ال رمزيــة ، ألن 

ا حيتـــاج إىل قيمـــة ماديــة تســـاعده علــى العـــالج النفســـي      الطفــل املتضـــرر ال حيتــاج إىل رّد اإلعتبـــار و إمنّــ

و املتابعــة املســتمرّة مــن طــرف األخصــائيني للخــروج مــن الصــدمات النفســية، فعــدم العــالج يــؤدي إىل 

تعقيد حالة الطفل و بالتايل دخولـه يف أمـراض نفسـية تـؤثر عليـه و ُتسـبب يف ضـياع مسـتقبله الدراسـي 

  .)1(و اإلجتماعي

إالّ أّن التعويض . ن الضرر مادي أو معنوي، فإن القيم املالية أو النقدية ال متحو هذه اآلثارو سواء كا

  .النقدي يبقى احلّل الوحيد أمام الضحية

و على هذا األساس جيب أن يكون التعويض وافيـا و شـامال لكـّل هـذه اإلعتبـارات حـىت يـتمكن و يل 

طــرف األخصــائيني، حــىت يســهل تأهيلــه و دجمــه يف الطفــل مــن تغطيــة مصــاريف العــالج و املتابعــة مــن 

  .اتمع

و يعتمــد القاضــي يف تقــديره للتعــويض عــن األضــرار الــيت حلقــت بالطفــل الضــحية ، علــى تقــارير اخلــربة 

فيجـب أن يكــون . ، و كــذا تقـارير املســاعدات اإلجتماعيـة قبــل احلكـم مببلــغ التعـويض املقــرتح)2(الطبيـة

 حلقت الضحية، فقد يكـون كـامال أو مبلغـا مقسـطا أو إيـرادا مرتبـا و يف التعويض مساويا لألضرار اليت

     131، و هــذا طبقــا ملــا حددتــه املــادتني )3(هــاتني احلــالتني األخريتــني وجــب علــى املــدين أن يقــّدم تأمينــا

  .من قانون املدين اجلزائري 132و 

يتجـــاوز مـــا طلبـــه املـــّدعي و يـــدخل تقـــدير التعـــويض ضـــمن الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي بشـــرط أن ال 

  . )4(املدين

األّول خاضـــع للســـلطة التقديريـــة : و علـــى العمـــوم، فمـــن الناحيـــة العمليـــة يوجـــد نـــوعني مـــن التعـــويض

للقاضي و يكون يف مجيع أنواع اجلرائم و يكون مببلـغ كبـري أو قليـل، علـى أن ال يتجـاوز احلـد األقصـى 
                                                           
1- Yves HIRAM, Levy HAESEVOETS – L’impact des maltraitances … - op. cit.  – 2008 – p 11 - 20. 
2- Pierre MURAT – op. cit.. N° 512 – 11 , p 1453. 

  .269ص  –املرجع السابق  –أنظر أيضا  علي فياليل 
  .234ص  –املرجع السابق  –دريس أنظر فاضلي إ -3
  .152ص  –املرجع السابق  –؛ عبد اهللا أوهايبية  153ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد الرمحن خلفي  -4
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ع للقـانون مثـل حـوادث املـرور فيكـون التعـويض حمـددا املطلوب من الطرف املدين، و النوع الثاين خاضـ

  .  )1(و ال ميكن للقاضي خمالفته

و رغم إعتبار الدعوى املدنية من أفضل الوسائل املتاحـة إلسـتيفاء حقـوق ضـحايا اجلرميـة، إالّ أّـا تثـري 

ما بعــض الصــعوبات الــيت نــادت إىل ضــرورة إســتحداث منــاذج جديــدة لتعــويض ضــحايا اجلرميــة ، ال ســيّ 

فكــّل الوســائل املتاحــة ال تســمح عــادة بإقتضــاء . إزاء تصــاعد ضــحايا اجلــرائم احلديثــة و اجلرميــة املنظمــة

التعــويض املناســب عــن الضــرر أو األدى النــاجم عــن اجلرميــة و غالبــا مــا يتعــّذر احلصــول علــى مثــل هــذا 

ب مـــن األشــــخاص غــــري و هــــذا إّمـــا بســــبب أّن اجلنــــاة هـــم يف الغالــــ. )2(التعـــويض بالوســــائل التقليديـــة

امليســورين و غــري قــادرين علــى تعــويض ضــحايا اجلرميــة، ممّــا يعــين اســتمرار آثارهــا مّســببة يف ذلــك عــدم 

، أو يكــون اجلــاين قاصــرا و يعتــدي  )3( العدالــة و الفوضــى؛ أو كــون اجلــاين جمهــوال يتعــذر القــبض عليــه

فاملبـدأ أن ترفـع . د صـعوبة هـذه الوضـعيةعلى طفل فيكون كّل من اجلاين و اين عليه قاصرين ممـا تـزدا

الدعوى املدنية ضّد احلدث اجلانح مع تأسـس مسـؤوله املـدين يف الـدعوى، فيعاقـب احلـدث و يقـرر يف 

  . نفس الوقت تعويضا للطفل الضحية يتحمّله هذا املسؤول املدين

عســرا ، مــع اإلشــارة أّن إالّ أنّــه يف الغالــب قــد يتماطــل ممثــل الطفــل اجلــانح عــن احلضــور أو أنّــه يكــون م

األطفــال اجلــاحنني غالبــا مــا ينحــدرون مــن عــائالت فقــرية ، أو مفككــة ، فتكــون حــالتهم اإلقتصــادية 

  .  )4(متدنية

                                                           
  .274ص  –املرجع السابق  –أنظر مسايت الطيب  -1
جامعة نايف العريبة للعلوم  –الطبعة األوىل  –تعويض ضحايا اجلرمية يف الشريعة و القانون  –أنظر حممد مؤنس حمب الدين  -2

  .67ص  – 2010 –الرياض  –األمنية 
ص  -املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ مسايت الطيب  14ص  –املرجع السابق  –... داء اجلرمية  –أنظر علي حممد جعفر  -3

  .67ص  –املرجع السابق  –؛ حممد مؤنس حمب الدين 301
Stéphanie PORCHY – SIMON, Yvonne LAMBERT - FAIVRE – op. cit. – N°837 – p 888.   

 –الطبعة األوىل  –دراسة مقارنة  –محاية األحداث املخالفني للقانون و املعّرضني خلطر اإلحنراف  –أنظر علي حممد جعفر  -4
 –الشواريب  و ما بعدها ؛ عبد احلميد 82ص  – 2004 –لبنان  –بريوت  –جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع 

  .و ما بعدها 20ص  – 2003 –اإلسكندرية  –دار املطبوعات اجلامعية  –جرائم األحداث 



357 

 
o 

بل أبعـد مـن ذلـك ، فيسـتطيع املسـؤول املـدين أن يـتخّلص مـن املسـؤولية إذا أثبـت أنّـه مل حيـدث إمهـال 

ات وجــود إمهــال مــن طـرف املســؤول ، و هــذا اإلمهــال مـن جانبــه ، فيقــع بالتـايل علــى عــاتق املــدعي إثبـ

أي هــي  )2(فتقــوم هــذه املســؤولية علــى أســاس اخلطــأ املفــرتض. )1(أدى إىل إرتكــاب اجلرميــة علــى طفلــه

فيمكن للويل نفي هـذا اخلطـأ عـن نفسـه بـأن يثبـت أنّـه مل يقصـر يف . قرينة بسيطة جيوز إثبات عكسها

.       )3(ثبـــت أن الضـــرر كـــان ال بـــّد أن يقـــع و لـــو قـــام بواجـــب الرقابـــةأداء إلتزامـــه بواجـــب الرقابـــة أو أن ي

و بالتايل يتخّلص من مسؤوليته خاصة أّن إثبات التقصري يف الرتبية إثبات عسري جـدا و مـن النـاذر أن 

يقـــّر الوالـــد بأنّـــه أســـاء تربيـــة ولـــده، و مهمـــا كانـــت طريقـــة تربيتـــه لولـــده فإنّـــه يظـــن أّـــا أحســـن طريقـــة 

يقيّــــد مــــن حقــــوق الضــــحية يف املطالبــــة .) ج.م.ق 134/2املــــاّدة (و مــــن هنــــا فهــــذا الــــنص  )4(ةللرتبيــــ

  .  بالتعويض على األضرار اليت حلقت ا

و أمــــام كــــّل هــــذه الصــــعوبات املرتتبــــة عــــن إســــتيفاء التعــــويض ، نشــــأت فكــــرة إلتــــزام الدولــــة بتعــــويض 

فاألســاس القــانوين يتمثــل يف  . )5(تمــاعيالضــحية، و يســتند هــذا اإللتــزام إىل أســاس قــانوين و آخــر إج

كــون أّن الدولــة تولــت علــى عاتقهــا مســألة حفــظ النظــام و منــع وقــوع اجلــرائم و صــيانة حقــوق األفــراد     

و حظـــرت علـــيهم محـــل الســـالح و إحتكرتـــه ليتســـىن هلـــا حتقيـــق تلـــك األهـــداف ، كمـــا حـــرمتهم مـــن 

و نتيجة هلـذه اإلعتبـارات فـإن وقـوع . و اإلنتقامإستيفاء حقوقهم بأنفسهم بإستعمال القّوة أو العنف أ

اجلرميـــة و الضـــرر املرتتـــب عليهـــا يـــدّل علـــى تقصـــري الدولـــة يف أداء وظائفهـــا فتتحمـــل بالتـــايل مســـؤولية 

تعويض املتضرر و الذي يشكل جرب مجيع األضـرار الـيت حتـدثها اجلرميـة بصـرف النظـر عـن وضـع اجلـاين 

                                                           
  .62 – 61ص  –املرجع السابق  –حسن اجلوخدار أنظر  -1
  .246 – 245ص  –املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ فاضلي إدريس  100ص  –املرجع السابق  –علي فياليل أنظر  -2
  .من القانون املدين اجلزائري 134/2اّدة و هذا طبقا للم -3
  .و ما بعدها 27ص  –املرجع السابق  –علي علي سليمان أنظر  -4
ص  –املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ مسايت الطيب  17ص  –املرجع السابق  –... داء اجلرمية  –علي حممد جعفر أنظر  -5

  و ما بعدها ؛  301
Pierre COUVRAT – La protection des victimes d’infraction : Essai d’un bilan – Revue de sciences 
criminelles et de droit pénal comparé – Edition Sirey – Paris – 1983 – N°4 – p 577 – 596. 
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مــن هنــا فالفصــل يف طلبــات التعــويض يكــون مــن إختصــاص  و. و مــدى حاجــة الضــحية إىل التعــويض

  .جهة قضائية

أمــــّا األســـاس أو املـــربر اإلجتمـــاعي يتمثـــل يف التكافـــل اإلجتمـــاعي و العدالـــة فـــالتعويض الـــذي تدفعـــه 

الدولة إىل الضحية هو نوع من أنواع املساعدة اإلنسانية و اإلجتماعية، و بالتايل فعلى الدولـة أن متنـع 

لكن إذا وقعت عليها مالحقة اجلاين و معاقبته و إلزامه بتعويض الضحية، و إذا مل يكن . ةوقوع اجلرمي

و بــذلك تأخــذ بعــني اإلعتبــار وضــع . ذلــك ممكنــا فيتعــني عليهــا إجيــاد الســبل الكفيلــة إلصــالح الضــرر

  .الضحية و نوع اجلرمية و مقدار التعويض

يــة و لــيس قضــائية، و مــن هنــا نشــأ نظــام تعــويض أّمــا املطالبــة ــذا التعــويض، فيكــون أمــام جهــة إدار 

  .)1(خاص يقوم على أساس التضامن اإلجتماعي ال على أساس املسؤولية

، إللتزام الدولة بتعـويض الضـحية، إالّ  )2(و لقد أخذت غالبية التشريعات الغربية باألساس اإلجتماعي

أت غالبية الدول إىل تعـويض اجلـرائم فبينما جل. أّا إختلفت حول نطاق اجلرائم اليت يشملها التعويض

الواقعــة علــى األشــخاص ملــا تشــكله مــن خطــورة و خســارة قــد ال ميكــن تعويضــها كالوفــاة و العاهــات 

يف حــني جلــأت بعــض الــدول األخــرى إىل تعــويض اجلــرائم . )3(إضــافة ملــا تثــريه مــن إســتنكار الــرأي العــام

  .       )4(ارك و السويد و فرنساالواقعة على األموال أيضا وفق شروط معينة،  كالدمن

. و بالرجوع للتشريع الفرنسي، جنّد أنّـه أوىل إهتمـام كبـري بالضـحايا عامـًة و باألطفـال الضـحايا خاصـةً 

وذلـك بعـد  )5(فمنح للضحية الرجوع على جلنة تعويض ضحايا اجلرائم من أجل احلصول على تعـويض

                                                           
1- Geneviève VINEY – op. cit. – p 27 – 40. 

حق اين عليه يف التعويض  –أنظر زكي زكي حسني زيدان  – كالتشريع اإلجنليزي و التشريع الكندي و كذا التشريع الفرنسي  -2
ص  – 2004 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  –الطبعة األوىل  –عن ضرر النفس يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي 

194 – 195 .  
  .22ص  –املرجع السابق  -...داء اجلرمية  –يل حممد جعفر أنظر  -3
  .23ص  –املرجع نفسه  –فر علي حممد جعأنظر  -4

5- Jean – Pierre ROSENCZVEIQ – op. cit. – p 246  et s. 
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مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة الفرنسـي مـن  3-706بعد توفر بعـض الشـروط املنصـوص عليهـا يف املـاّدة 

  :بينها

حالة عدم القبض على املتهم، أو القبض عليه لكنه يكون معسرا أي ال تكون لديه أموال لتعـويض  -

  .)1(الضرر الناتج عن جرميته

كـــأن يكـــون (يف حالـــة صـــدور أمـــر بـــال وجـــه متابعـــة ، خاصـــة إذا كـــان اجلـــاين غـــري مســـؤول جزائيـــا  -

  .يف حالة صدور العفو عن اجلاينأو ) قاصر

أن حيصـــل للمجـــين عليـــه ضـــرر جثمـــاين خطـــري، و كـــّل األضـــرار املرتتبـــة علـــى اإلعتـــداءات اجلنســـية  -

إضـــافة إىل األضـــرار املرتتبـــة علـــى اإلعتـــداء اجلنســـي بـــدون عنـــف إذا كـــان ضـــحيتها طفـــل ، ففـــي هـــذه 

الضـــرر أقـــّل خطـــورة أو يف حالـــة  و يكـــون التعـــويض جزئيـــا إذا كـــان. احلـــاالت يكـــون التعـــويض كـــامال

ــــــة    كما تراعى يف هذه احلالة األخرية حالة اين عليه.اجلرائم الواقعة على األموال ، إذ تكــــــون األولوي

  .)2(لألشخاص الذين هم يف حاجة أكرب هلذا التعويض

و يستثىن من هـذه احلـاالت ضـحايا اإلرهـاب ، و ضـحايا حـوادث املـرور و حـوادث العمـل و ضـحايا 

   .)L’amiante( )3(األسبست 

كما عمل املشرّع الفرنسي على إشراك الضحية طـوال سـريان اإلجـراءات إىل حـني صـدور احلكـم و مل 

الـــيت إنكســـرت جـــراء " جـــرب الضـــحية"و إّمنـــا " جـــرب األضـــرار الـــيت أصـــابت الضـــحية"يعـــد يـــتكلم عـــن 

  .اإلعتداء الذي وقع عليها

و إن كان مينح للضحية تعويض سريع و فعال إالّ أنّه ال يقوم  فاللجوء إىل جلنة تعويض ضحايا اجلرائم

يهـدف إىل  2000، و مـن هنـا أصـدر املشـرّع الفرنسـي قـانون يف سـنة )4(مقام إشـراكه يف حماكمـة اجلـاين

تقوية حقـوق الضـحية مـن خـالل متابعتهـا لكـل إجـراءات حماكمـة املـتهم ، ذلـك أّن الضـحية ال حتتـاج 
                                                           
1- Stéphanie PORCHY – SIMON, Yvonne LAMBERT - FAIVRE – op. cit. - N°837 – p 888.   
2- Gisèle MOR , Blandine HEURTON – Evaluation du préjudice corporelle – 1ère Edition – 
Encyclopédie DELMAS – France – 2010 – N° 3212 – p 52 ; Nicole GUEDJ – Des droits pour les 
victimes ? – Imaginaire et inconscient – Edition l’esprit du temps – 1/2005 – N° 15 – p 11 – 16.   
3- Gisèle MOR , Blandine HEURTON – op. cit. – N° 3213 - p 53.   
4- Xavier PIN – op. cit. – p 47 – 72. Geneviève VINEY – op. cit. – p 27 – 40. 
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إّمنــا تطالــب بــالتعويض املعنــوي و الــذي يتحقــق عــن طريــق ثبــوت التهمــة يف فقــط إىل تعــويض مــادي و 

باإلضـــافة إىل إقـــرار تعـــويض عـــن طريـــق اللجـــوء إىل جلنـــة . حـــق املـــتهم و اإلعـــرتاف خبطئـــه و مســـؤوليته

  .)1(تعويض ضحايا اجلرائم

ه قبـل أو بعـد إجـراء مسـتقّل عـن الـدعوى املدنيـة، حيـث جيـوز رفعـو بالنسبة هلذا اإلجراء األخري، فهـو 

فتقــــوم هـــذه اللجنــــة بـــالتحقيق حــــول وجـــود هــــذه األضـــرار، مثّ تقــــّدر التعــــويض         . رفـــع الــــدعوى املدنيـــة

. لســداد التعــويض و تصــدر القــرار الــذي يبلّــغ لصــندوق التعــويض حيــث يكــون هلــذا األخــري مــّدة شــهر

و ال جيـــوز . كمـــا جيـــب اإلشـــارة أّن قـــرار هـــذه اللجنـــة يكـــون قـــابال لإلســـتئناف أمـــام الـــس القضـــائي

اجلمــع بــني التعويضــني ، و يف حالــة مــنح احلكــم املــدين للضــحية تعــويض يفــوق التعــويض الــذي منحتــه 

مــــن قــــانون  8 – 706 املــــاّدة(اللجنــــة ، فــــيمكن للمتضــــرر الطلــــب مــــن هــــذه األخــــرية تكملــــة التعــــويض 

  .   )2( )اإلجراءات اجلزائية الفرنسي

أّمــا النســبة للتشــريع اجلزائــري ، فلــم يقــر للدولــة صــالحية تعــويض الضــحايا يف كــّل اجلــرائم بــل إقتصــر 

  . )3(التعويض على فئات خاصة من الضحايا

تزايــد مســتمر  فــنّص علــى التعــويض األضــرار الــيت تلحــق العامــل جــراء حــادث العمــل و الــذي يعتــرب يف

خاصــة بعــد اإلدخــال اآلالت و التجهيــزات الصــناعية ، فكــان العامــل يواجــه صــعوبة كبــرية يف احلصــول 

  .)4(على التعويض خاصة بشأن إثبات أركان املسؤولية

  
                                                           

فقد ألزم مثال هذا القانون القاضي بإعالم املدعي املدين كّل ستة أشهر بكّل التطورات اليت أجنزت يف طور التحقيق، و ال يعترب  -1
على القاضي و يف حالة اإلدانة إعالم املتضرر بإمكانية كما ألزم هذا القانون . هذا عمل بيسري بالنسبة للقضاة أو كتاب الضبط

  :ملزيد من التفاصيل أنظر . اللجوء إىل جلان تعويض ضحايا اجلرائم
Christine LAZERGES – le renforcement des droits des victimes par la loi N° 2000 – 516 du 15 juin 
2000 – Archives de politique criminelle – Edition A. Pédone - 1 /2002 – N°24 – p 14 – 25 ; Nathalie 
PIGNOU – op. cit. – p 29 – 30. 
2- Geneviève VINEY – op. cit. – p 27 – 40. 

  .و ما بعدها 342ص  –املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ علي فياليل  311ص  –املرجع السابق  –أنظر مسايت الطيب  -3
 28عدد . ر.ج – 02/07/1983عّلق حبوادث العمل و األمراض املهنية املعّدل و املتمم و املؤرخ يف املت 13–83قانون رقم  -4

   .1809ص  – 05/07/1983بتاريخ 
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كمــا نــّص علــى تعــويض املتضــررين جــراء حــوادث املــرور و ذلــك يف احلــاالت الــيت يســتحيل علــى شــركة 

  .)1(التأمني تعويض الضحية

باإلضافة إىل فئة أخرى خّصها املشرّع اجلزائـري بقـانون خـاص، و املتمثلـة يف ضـحايا اإلرهـاب، هـؤالء 

الـــــذين عـــــانوا الكثـــــري يف تلـــــك الفـــــرتة، فكـــــان مـــــن بيـــــنهم املـــــوتى و املفقـــــودين و املشـــــردين و اليتـــــامى               

شــرّع نصوصــا خاّصــة حتمــّل الدولــة فكــان ال بــّد مــن مواجهــة هــذه األزمــة و مــن مثّ وضــع امل. و األرامــل

  .   )2(تعويض األضرار اليت حلقت ذه الفئة

فكل هذه املخاطر اإلجتماعية هلا صلة وثيقة باحلياة يف اجلماعة ال ميكـن أن يتحمـل نتائجهـا شـخص 

 . )3(مبفرده، بل ال بّد من تضامن كّل اجلماعة حىت ال يرتك املضرور و شأنه

ي حلـوادث املـرور و حـوادث العمـل و املـرض و األمومـة و البطالـة و غريهـا كما خّصص املشـرّع اجلزائـر 

صناديق تعويض خاصة ُمتّول من خزينة العامة للدولة و تعترب ضمانا إحتياطيا للتعويض فتتوىل تعـويض 

هؤالء الضحايا يف حالة عدم وجود مسؤول عن التعويض أو مل حيصلوا على تعـويض مـن املسـؤول عـن 

  .)4(ملؤمن سواء تعّلق األمر بصندوق الضمان اإلجتماعي أو بشركة التأمنيالضرر أو من ا

فكان على املشرّع اجلزائري إضافة إىل هذه الصناديق إحداث صندوق خاص بتعـويض ضـحايا اجلـرائم 

  .   خاصة إذا كان هؤالء الضحايا من األطفال يتعّذر عليهم احلصول على التعويض من طرف اجلاين

شتمال التعـويض علـى املبلـغ النقـدي عـن األضـرار املاديـة و املعنويـة ، فهـو يشـتمل أيضـا باإلضافة إىل إ

  .على التعويض عن املصاريف القضائية اليت يتحمّلها املّتهم يف حالة احلكم عليه باإلدانة

                                                           
 31 – 88أنظر أيضا األمر . و ما بعدها 150ص  –املرجع السابق  –... شروط ممارسة الدعوى  –أنظر سعد عبد العزيز  -1

  .لذكرالسابق ا 19/07/1988املؤرخ يف 
  .السابق الذكر 12/02/1997املؤرخ يف  49 – 97أنظر املرسوم التنفيذي رقم  -2
  .340 – 339ص  –املرجع السابق  –علي فياليل أنظر  -3
  .162 – 161ص  –املرجع السابق  –... شروط ممارسة الدعوى  –أنظر سعد عبد العزيز  -4
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أّمـا يف حالـة . و تقتصر املصاريف القضائية على الرسـوم الرمسيـة دون أن يـدخل ضـمنها أتعـاب احملـامي

مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة فـــال يلـــزم املـــتهم بـــدفع  368كـــم علـــى املـــتهم بـــالرباءة فطبقـــا للمـــاّدة احل

  .)1(مصروفات الدعوى

و املطالبة بـالتعويض تطـرح أساسـا عنـدما يكـون الطفـل قـد وقـع ضـحية جـرائم إرتكبهـا شـخص أجنـيب 

خـــالل رفـــع الـــدعوى و املطالبـــة عليـــه ، ففـــي هـــذه احلالـــة يقـــوم الوالـــدين بكـــّل اإلجـــراءات الواجبـــة مـــن 

بــالتعويض و مســاعدة الطفــل و عالجــه نفســيا حــىت يتغلــب علــى كــّل األضــرار املاديــة و املعنويــة الـــيت 

  .حلقت به

أّما إذا وقع اإلعتداء من أحد الوالدين أو ممن له سلطة على الطفل ، ففي هذه احلالـة ال تطـرح مسـألة 

تهم بالعقوبـــة الســـالبة للحريـــة ، فـــذلك قـــد ال حيقـــق فائـــدة املطالبـــة بـــالتعويض أو حـــىت احلكـــم علـــى املـــ

و إمنـا يكـون الرتكيـز علـى إبعـاد الطفـل عـن اخلطـر  و حماولـة إختـاذ مجيـع اإلجـراءات و التـدابري . للطفل

و مــن هنــا حنــاول الوقــوف علــى هــذه التــدابري مــن خــالل . حلمايتــه و إعــادة تأهيلــه و دجمــه يف اتمــع

  .املبحث الثاين
  

zj½a@sïãbrÛa@Z@ @

í{{év–Ö]<Ø{{ËŞÖ]<í{{è^{{·<l^{{{{éÖa< <
 

اإلعتـداء الــذي ميــّس الطفــل حيــدث لــه آثــار ماديـة و نفســية عميقــة، تبقــى راســخة لديــه علــى األمــد  إنّ 

  . الطويل مهما كان مبلغ التعويض احملكوم به

إّمنـا إىل  ضف إىل ذلك أّن الطفل الذي وقع ضحية إعتداء مـن طـرف أصـوله، ال حيتـاج إىل تعـويض و

  . مساعدة خترجه من اخلطر الذي يهّدده

، الختــاذ تــدابري احلمايــة الالزمــة مــن ) املطلــب األّول(هلــذا قــد مســح القــانون لقاضــي األحــداث التــدخل 

  ).   املطلب الثاين(أجل إخراج الطفل من دائرة اخلطر الذي يعيش فيه 

                                                           
  .156ص  –املرجع السابق  –أنظر عبد اهللا أوهايبية  -1
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عامة أّن محاية الطفل متارس داخـل األسـرة و تنصـب أساسـا علـى إخضـاع الطفـل إىل تقضي القاعدة ال

فيكــون الــويل أو مــن يف حكمــه خــري مــن يســتطيع احلفــاظ عليــه و هــو مبــدأ . نظــام هــذه األســرة ككــلّ 

  .)1(أقـرّتـه الشريعة اإلسالمية

ع حلمايــة الطفولــة و الــذي إالّ أنّــه و مــع إرتقــاء الــدهنيات و األفكــار، إجتهــت األمــور إىل وضــع التشــري

  . يسمح بتدخل القاضي كّلما دعت الضرورة إىل ذلك

إالّ أنّــه ال جيــوز للقاضــي ) الفــرع األّول(و تتمثــل هــذه الضــرورة أساســا يف وجــود الطفــل يف حالــة خطــر 

  ).الفرع الثاين(كما يرتتب على هذا التدخل عّدة آثار . التدخل يف حياة األسرة إالّ بعد توافر شروط
      

<Ùflæù]<Å†ËÖ]<V<<<Ø}‚j×Ö<…^éÃÛÒ<†Ş¤]< <

 – 72يعترب اخلطر املعيار األساسـي للتـدخل حلمايـة الطفـل ، و هـذا طبقـا للمـاّدة األوىل مـن األمـر رقـم 

سـنة  21إّن القصـر الـذين مل يكملـوا : "الـيت تـنّص علـى مـا يلـي )2(املتعلق حبماية الطفولة و املراهقـة 03

و تــربيتهم عرضــة للخطــر ، أو يكــون وضــع حيــام أو ســلوكهم مضــرا و تكــون صــحتهم و أخالقهــم أ

مبستقبلهم ، ميكن إخضاعهم لتدابري احلماية و املساعدة الرتبوية ، ضمن الشـروط املنصـوص عليهـا يف 

  ".املواد الواردة بعده

  . )3(من القانون املدين الفرنسي 375 و قد نّص املشرّع الفرنسي على اخلطر يف املاّدة

تتمثــل األوىل يف أّــا تــربّر املســاس بالســلطة األبويــة أّمــا الثانيــة فتســمح باختــاذ : ر يطــرح مســألتني فـاخلط

  .التدابري الالزمة حلماية الطفل
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�&���ون���  ". �/d�NY7 &6/� �  F�< &6 0) >�0;�: "صلى اهللا عليه و سلمو قول الرسول . 6مية اآلية الكر  –سورة التحرمي  – �

الصادرة يف  15اجلريدة الرمسية العدد . يتعّلق حبماية الطفولة و املراهقة 10/02/1972املؤرخ يف  03 – 72أنظر األمر رقم  -2
  ,)15 أنظر امللحق( 22/02/1972

3- « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions 
de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises, une mesure de placement peut être ordonnée par l’autorité judiciaire … ».  
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فهل يعترب الطفل ضحية إعتداءات طفال معرضا للخطر ؟ و بالتـايل نطبـق التـدابري املتخـّذة بشـأن هـذا 

  .األخري

ا القانون الفرنسي و حسب املرصد الوطين للعمل اإلجتماعي الغـري بالرجوع للمفاهيم اليت اعتمد عليه

األطفـال املعرضـني خلطـر اإلحنـراف : ، فالطفولة املعرضة للخطـر تضـم فئتـني).O.D.A.S(املمركز لفرنسا 

  .)1(و األطفال ضحايا اإلعتداءات

هم و إّمنــا يكونــون فاألطفــال الــذين ينــدرجون حتــت الفئــة األوىل ال يعتــربون أطفــال قــد ُأســيئت معــاملت

.         معرضــــني للخطــــر نظــــرا للظــــروف الصــــعبة و الســــيئة الــــيت يعيشــــون فيهــــا و الــــيت قــــد تــــدفعهم لإلجــــرام

  .و بالتايل فهم ليسوا أطفال جمين عليهم و ال أطفال جناة

علـيهم أّما األطفـال الـذين ينتمـون للفئـة الثانيـة فهـم أطفـال جمـين علـيهم بـاملعىن الـدقيق أي ّمت اإلعتـداء 

و بالتايل فهم أطفال معرضون للخطر، هذا . بأية صورة من صور اإلعتداء و مل يصدر منهم أي خطأ

  .         اخلطر الذي قد ميس بصحتهم اجلسدية و النفسية

أّما بالنسبة للمشرّع اجلزائـري، و طبقـا للمـاّدة األوىل السـابقة الـذكر ، فـيالحظ أّن األمـر يتعلّـق بنـوعني 

  :  من األطفال

  .النوع األّول خيّص األطفال الذين تكون صحتهم و أخالقهم و تربيتهم عرضة للخطر -

  . )2(النوع الثاين خيّص األطفال الذين يكون وضع حيام و سلوكهم مضرا ملستقبلهم -

األطفـال الـذين وقعـوا ضـحايا إعتـداءات، : هذا يعين أن األطفال املعرضني للخطر املعنـوي هـم نوعـان 

  . لنوع الثاين فيقصد م األطفال املعرضني لإلحنرافأّما ا

و منـــه فــــال جيــــب اخللــــط ، أو إعتبــــار أّن الطفــــل املعــــّرض للخطــــر املعنــــوي هــــو نفســــه الطفــــل املعــــّرض 

كمـا جيـب ). الطفـل الضـحية و الطفـل املعـرض لإلحنـراف(فاألّول أوسع يشمل الفئتني معا . لإلحنراف

فـــل املعـــرض لإلحنـــراف ، فالطفـــل الضـــحية هـــو طفـــل معـــّرض عـــدم اخللـــط بـــني الطفـــل الضـــحية و الط
                                                           
1- Philipe ADNOT – Un enfant en danger : Parlons - en  –  Ministère de la justice – Conseil Général 
Aube France – 2005 – p 2 et s. ; Michel RUEL – pédopsychiatrie et enfance en danger – Empan – 
ERES – 2/2006, N° 62 – p 84 – 87.   

  .165 ص –املرجع السابق  –... قانون األسرة  –أنظر غوثي بن ملحة  -2
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، و الطفل املعّرض لإلحنراف ال يعترب بالضرورة طفل قد  )1(للخطر لكن قد ال يكون معرض لإلحنراف

  .)2(أسيء إليه أو أُعتدي عليه

بـني و ما ميكن مالحظتـه و إجابـة علـى السـؤال الـذي طـرح يف البدايـة ، فـإّن املشـرّع اجلزائـري مل يفـرق 

الفئتــني مــن األطفــال ، بإعتبــاره أن الطفــل الضــحية هــو كالطفــل املعــّرض لإلحنــراف و يصــنفان كالمهــا 

إالّ أنّــه مــا جيــب اإلشــارة إليــه أّن اخلطــر يف حالــة الطفــل . علــى أســاس أمــا أطفــال معّرضــون للخطــر

يف حــني أّن . امــهالضــحية يكــون قــد حقــق نتيجتــه ، مــع إمكانيــة زوالــه يف املســتقبل أو إســتمراره و دو 

  .اخلطر يف حالة الطفل املعّرض لإلحنراف يكون حمدقاً به و مهدداً له يف املستقبل

و من هنا كان على املشرّع اجلزائري أن ال خيضعهما لتدابري واحدة و إّمنا خيصص تدابري محائية خاصة 

  .بكّل فئة من األطفال نظرا إلختالف ظروف كّل واحد منهما

الســابق الــذكر قــدمي صــدر ســنوات قليلــة بعــد اإلســتقالل،   1972األمــر الصــادر يف  ضــف إىل ذلــك أنّ  

كـان هدفـه محايـة الطفولـة و املراهقـة مـن أخطـار إسـتثنائية متيّـزت ـا تلـك املرحلـة و مـن هنـا أصـبح ال 

يفــي بـــالغرض املرجـــو منـــه ، و ال  يســـري علـــى تطــورات اتمـــع يف كافـــة جماالتـــه ، أيـــن أصـــبح الطفـــل 

أخطارا متعددة ، متنوعة و مستحدثة، هلـذا وجـب تكييـف التشـريع مـع الواقـع املعـاش يف ميـدان  يواجه

                                                           
رغم أنه قد أظهرت بعض اإلحصاءات أّن الطفل الذي قد أعتدي عليه قد يسلك يف املستقبل طريق اإلحنراف و اجلنح لكن  -1

طريق  هي جمّرد فرضية أو إحتمال و ليست قاعدة حتمية تطبق على كّل األطفال، فكثري من أطفال الضحايا مل يسلكوا أبدا
 – 2002 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –عوامل اجلنوح األحداث يف اجلزائر  –أنظر يف هذا الصدد علي مانع . اإلحنراف

  .و ما بعدها 81ص  –املرجع السابق  –و ما بعدها ؛ عبد القادر قوامسية  29ص 
كما يعرف الطفل . ميكن أن تتحّول إىل خطورة إجراميةإّن الطفل املعّرض لإلحنراف هو الذي يكون يف خطورة إجتماعية  -2

فالتعرض لإلحنراف ليس جبرمية يف . املعّرض لإلحنراف أيضا بأنّه ذلك الطفل الذي يوجد يف ظروف تنذر باحتمال إقرتافه جلرمية ما
؛ علي حممد  138ص  –ع السابق املرج –راجع يف ذلك زيدومة درياس . ذاته و لكنه حالة خطرية تستتبع تدبريا وقائيا أو ذيبيا

ص  –املرجع السابق  –؛ أمحد عبد اللطيف الفقي  215ص  –املرجع السابق  –... محاية األحداث املخالفني للقانون  –جعفر 
106.    
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و يتماشــــى وفقــــا  )1(األحــــداث، و إعــــادة النظــــر يف هــــذا القــــانون حــــىت يــــوفر احلمايــــة الالزمــــة للطفــــل

  . و اليت صادقت عليها اجلزائر 1989لإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة 

راســتنا هــو األطفــال اــين علــيهم، و مــن هنــا حنــاول حتديــد املقصــود بــاخلطر الــذي و الــذي يهمنــا يف د

  .يعترب أساسا لتدخل القاضي و حاالت توافر اخلطر
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @–Ô½a�����Đ¨bi@…ì�����Š@@
هـذا مل يأت املشرّع اجلزائري طبقا للماّدة املذكورة أعاله تعريفـا للخطـر و إّمنـا تـرك تقـديره للقاضـي ، و 

و حسن ما فعل ألّن حتديد اخلطر قد جيعل دور القاضـي حمـدود، . ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي أيضا

فعـــدم حصـــر و حتديـــد اخلطـــر . و بالتـــايل تكـــون احلمايـــة مقتصـــرة علـــى بعـــض األطفـــال دون اآلخـــرين

  .)2(يسمح للقاضي مبالئمة اخلطر مع دراسة كّل حالة على حدى

حتديـد معـىن اخلطـر و تقريبـه مـن معـاين أخـرى مشـاة لـه مـن خـالل عـّدة  و لقد حاول الفقـه الفرنسـي

األول ينسـب : و من هنا ظهـرت أربـع إجتاهـات فقهيـة  )3(معايري تؤخذ للتدخل من أجل محاية الطفل

اخلطــر لفكــرة النــزاع ، الثــاين ينســبه لفكــرة اإلســتعجال ، الثالــث ملصــلحة الطفــل ، أّمــا اإلجتــاه األخــري 

  .ر إىل التقصري يف العنايةفيُنسب اخلط

) le conflit(فبالنسبة للرأي األّول الذي ذهـب إىل القـول بـأّن معـىن اخلطـر يقـاس بـاخلالف أو النـزاع  •

القائم بني الطفل و والديه أو بني الوالـدين و اتمـع، فهـذا اخلـالف و التعـارض يف املصـاحل هـو الـذي 

  .)4(يربر تدخل القاضي

                                                           
على مستوى ) الذي يركز خاصة على الطفل ضحية سوء املعاملة(و يف هذا الصدد لقد ّمت دراسة مشروع خيص قانون الطفل  -1
  .    لس الوزراء و الذي عرض بعدها على الربملان للمصادقة عليهجم

2- Jean François RENUCCI – Enfance délinquante et enfance en danger : La protection judiciaire de la 
jeunesse – CNRS – 1990 – p 94.  
3- Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. N° 31 - p 28 et s ; Serge ALLEMAND - La construction 
sociale du danger dans le dispositif de la Protection de l'enfance - Empan – ERES - 4/ 2008 - N° 72 -  p. 113-117 
4- Jean CHAZALE – La notion du danger couru par l’enfant dans l’institution française – Mélanges 
ANCEL – Edition A. Pédone – 1975 – p 340.   
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، ذلـك أّن الطفـل املتواجـد يف حالـة نـزاع مـع والديـه قـد )1(ذا الـرأي عـّدة إنتقـاداتإالّ أنّه قد ُوجهت هلـ

 .ال يكون يف حالة خطر ، و بالعكس قد يكون الطفل يف حالة خطر رغم عدم وجود النزاع

و علــى كــّل حــال ، فــالنزاع يكــون مــرتبط بتصــرف الوالــدين حينمــا ينبئــان علــى عــدم قــدرما يف تأديــة 

مــــع الطبيــــب مــــثال ، أو مســــاعد : لــــة يف محايــــة الطفــــل ، فتطــــرح لــــديهم عــــدة خالفــــات املهمــــة املتمث

هلــذا حــىت و لــو كانــت لفكــرة النــزاع دور يف حتديــد اخلطــر، إالّ أّــا تبقــى فكــرة . )2(إجتمــاعي أو تربــوي

  .غري كافية

خل القاضـي ، أي تـد)l’urgence(الرأي الثاين و املتمثل يف قياس اخلطر على ما يسمى باإلسـتعجال  •

ال يربر إالّ إذا كان الطفل يف حالة تستدعي التدخل السريع و الفوري من أجـل إختـاذ تـدابري املسـاعدة 

  . و احلماية

إالّ أّن فكــرة اإلســتعجال مل ختلــو هــي األخــرى مــن اإلنتقــادات ، كوــا مــن جهــة فكــرة شــاملة، و مــن 

إّمنــا يعتــرب مقيــاس لدرجــة اخلطــورة الــيت جهــة أخــرى أّن اإلســتعجال ال يعتــرب شــرط لتــدخل القاضــي، و 

فالقاضـي يتـدخل كّلمـا كـان الطفـل يف حالـة خطـر ؛ لكـن إذا كـان هـذا األخـري يف . يكون فيها الطفل

ــــز بالســــرعة و  ــــة خطــــر طارئــــة و مســــتعجلة ، فوجــــب علــــى القاضــــي اختــــاذ تــــدابري إســــتثنائية تتمّي حال

  .)3(اإلستعجال

، و تعتـرب اإلتفاقيـة الدوليـة ) L’intérêt de l’enfant(ة الطفـل الـرأي الثالـث الـذي ربـط اخلطـر مبصـلح •

حلقــوق الطفــل أّول مــن نصــت علــى مصــلحة الطفــل ، غــري أّن هــذه الفكــرة حتمــل أيضــا معــىن واســع و 

  .)4(شامل

                                                           
1- Claire NEIRINCK – La protection de la personne de l’enfant contre ses parents – LGDJ – Paris – 
1984 – N° 388 – p 331. 
2- Jean HAUSSEUR , Danièle HUET - WEILLER – Traité de droit civil : la famille - fondation et vie 
de la famille – 2ème Edition - LGDJ – Paris – 1993 – N° 1244 – p 862 ; M. HENRY – les jeunes en 
danger. Le champ d’application de l’assistance éducative – Centre de formation et de recherche de 
l’éducation surveillée – Vaucresson – 1972 , p 96. 
3- Michel  HENRY – op. cit. - p 136. 
4- Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. - N° 38 - p 31.  
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إّن مصــلحة الطفــل هــي أســاس كــّل القــرارات الــيت يتخــذها القاضــي فيمــا خيــص محايــة الطفــل و يف كــّل 

 .     )1(نية كاحلضانة و الكفالة أو اجلنائية كوضع الطفل خارج أسرتهااالت سواء املد

و كمــا ســبق الــذكر . إالّ أّن مصـلحة الطفــل يُنظــر إليهـا مــن أجــل إختــاذ التـدبري املالئــم ال لتقــدير اخلطـر

أيضـــا فـــإن مصـــلحة الطفـــل هلـــا مفهـــوم أوســـع مـــن فكـــرة اخلطـــر ، فـــاألوىل تطـــرح يف كـــّل مســـألة ختـــص 

فغمــوض فكــرة مصــلحة الطفــل أدى إىل . لثانيــة فتطــرح إالّ إذا كــان وجــود الطفــل مهــددالطفــل، أّمــا ا

  .  ظهور االجتاه األخري

لقـد إعتمـد ) : la carence éducative(الرأي الرابع ربط اخلطر بالتقصري يف العناية أو النقص الرتبـوي  •

تقصـري صـادر عـن الوالـدين     الفقه علـى هـذه الفكـرة و ربطهـا بـاخلطر حيـث عـّرف هـذا الـنقص أنّـه كـلّ 

  .أو من هلم سلطة على الطفل يف تقدمي كّل الضروريات الالزمة لتطور الطفل و منائه

فمن هنا وجب أن يكون مصدر اخلطر هو احمليط األسري، فـال جمـال للخطـر الـذي خيـرج عـن السـلطة 

الــدان وضــع حــّد هلــذا اخلطــر     ذلــك أنّــه يف حالــة وقــوع اخلطــر خــارج األســرة فيتحــّتم علــى الو . )2(األبويــة

و إن مل يفعل ، فهذا يعين أّما مقصران يف العناية بالطفل و منه تتحقق . و ال جيوز للقاضي التّدخل

حالــة اخلطــر، و لقــد أضــاف الكاتــب ميشــال أويــاط أنّــه جيــب أن ال ينظــر يف هــذا التقصــري إىل خطــأ 

      .    )3(الوالدين، فاخلطأ ليس معيار لتقدير اخلطر

و رغم الرتابط املتواجد بني التقصري يف العناية و بني اخلطر الذي ميّس الطفل إالّ أّن هـذا اإلجتـاه يبقـى 

إالّ أنّــه يف بعــض احلــاالت قــد يتــدخل القاضــي و لــو مل يوجــد تقصــري مــن طــرف .  )4(غــري كــايف لوحــده

                                                           
1- Thomas HAMMARBERG – Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il 
implique pour les adultes – Journal du Droit des jeunes – Edition Association Jeunesse et Droit – 3/2011 
– N° 303 – p 10 – 16.  
2- Jean-Pierre ROSENCZVEIQ – op. cit. – p 135 – 136 ; M. HENRY – op. cit. – p 163 ; Ph. 
BONFILS, A. GOUTTENOIRE – op. cit. – N 667 et s. – p 370 et s.  
3- « … Il faut distinguer la notion du danger de la notion de faute des parents qui n’est pas 
nécessairement exigée. Retenir la faute des parents comme critère préalable est un contresens total. Le 
juge des enfants n’est pas le juge d’un comportement des parents mais il est uniquement là pour constater 
un comportement objectivement dangereux pour le mineur … ». Cf Michel HUYETTE – Guide de la 
protection judiciaire de la jeunesse – 3ème Edition – Dunod – Paris – 2003 – p 147.        
4- Claire NEIRINCK – La protection de la personne … - op. cit. – N° 393 – p 333. 
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قـد مسـح للفتـاة أن  7 – 2212تـه الوالدين ، و ما يؤكد ذلك أّن قانون الصحة العمومية الفرنسي يف مادّ 

يســـمح  40/12/1991 تقـــوم باإلجهـــاض دون احلاجـــة إىل رضـــا الوالـــدين، فقـــد صـــدر حكـــم قضـــائي يف

للفتاة باإلجهاض رغم إعرتاض الوالدين ، فهنا ال يوجد تقصـري مـن طـرف الوالـدين و إّمنـا هنـاك صـراع 

  .  )1(بني السلطة األبوية و سلطة الدولة ، و هي حالة جّد معقّدة

رغــم ذلــك أعتــرب هــذا االجتــاه األخــري املعيــار األساســي املعتمــد و املعمــول بــه لــدى القضــاء الفرنســي ، 

  .)2(فيمثل معيار واقعي له عالقة مباشرة بالسلطة األبوية

فكّلمـا ثبـت تقصـري مـن طــرف الوالـدين يف الرعايـة و العنايـة بالطفـل ، كّلمــا حتّقـق اخلطـر و منـه وجــب 

  .تدخل القاضي

مـن القـانون املـدين الفرنسـي،  1/2 – 371و الذي يؤكد هذا الطرح ما جاء به املشرّع الفرنسـي يف املـاّدة 

و الــيت تقــر بــأن الســلطة األبويــة هــي الــيت تتكفــل حبمايــة الطفــل يف أمنــه و صــحته و أخالقــه لضــمان 

  .ويةتربيته و منّوه ، و هذا ما يبّني عالقة السلطة األبوية بتدخل املساعدة الرتب

  .  )3(فتتدخل هذه األخرية كّلما كان تقصري يف هذه السلطة األبوية و ذلك من أجل محاية الطفل
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @y����Ïìm@püb����Đ¨a@Š���@Š@@
هــو  03 – 72قبــل التعــّرض حلــاالت اخلطــر ، وجــب التــذكري أن الطفــل املشــمول باحلمايــة وفقــا لألمــر 

و من خالل دراستنا صادفنا إختالفات عمرية كثرية، فلقـد ُحـدد سنة ،  21الشخص الذي مل يتجاوز 

يف حـاالت أخـرى،  سـنة 16يف بعـض احلـاالت، و بــ  )4(سـنة 18سن الطفل يف إطار احلماية اجلزائية بــ 

فحبــذا لــو وضــع املشــرع . ســنة 18ســنة و ســن الرشــد اجلزائــي بـــ  19بينمــا حــدد ســّن الرشــد املــدين بـــ 

  .ي على مجيع األحداثاجلزائري سنا واحدا يسر 

                                                           
1- François LEFEBVRE – La protection de l’enfance et ses dilemmes : Approches systémique et 
paradoxes de l’action socioéducative – Thèse de Doctorat – Université Lille III - France  - 2009 – p 188. 
2- Alain DEISS – Le juge des enfants et la santé du mineur – J.C.P. – 1983 . I . 3125. N° 6 
3- Frédérique EUDIER – Droit de la famille – 2ème Edition – Editions Armand Colin – Paris – 2003 – p 
376 ; Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. N°42 - p 35. 

   ...".ف أو أبعد قاصرا مل يكمل الثامنة عشرة كّل من خط: "حيث تنص على أّن . ج.ع.من ق 326أنظر مثال املاّدة  -4
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 18أّما بالنسبة للمشرّع املصري فلقد حّدد سّن التدخل حلماية األحداث املوجودين يف حالـة اخلطـر بــ 

  .)2(سنة 16من قانون الطفل املصري و حّدده املشرّع املغريب بـ  95طبقا للماّدة  )1(سنة

ــــة بـــــ            1975فيفــــري  18ى مرســــوم مبقتضــــ ســــنة 18كمــــا حــــّدد املشــــرّع الفرنســــي ســــّن التــــدخل للحماي

سـنة إذا   21و للشاب البالغ سن الرشد أن يطلب مـن قاضـي األحـداث متديـد تـدبري احلمايـة إىل غايـة 

 .)3(كان يعاين من صعوبة جسيمة يف اإلندماج اإلجتماعي

لــك أّمــا بالنســبة حلــاالت اخلطــر، فقــد إختلفــت التشــريعات يف حتديــدها فمــن التشــريعات الــيت تناولــت ت

  .)4(احلاالت على سبيل احلصر، و من التشريعات اليت أوردا يف صيغ عامة

  :فمن بني التشريعات اليت نصت على حاالت اخلطر على سبيل احلصر 

اخلـاص باألحـداث املخـالفني للقـانون  422/2002من القانون رقم  25طبقا للماّدة : التشريع اللبناين  •

  :ث معرضا للخطر إذا وجد يف حالة من األحوال اآلتية و املعرضني للخطر، إذ إعترب احلد

  .يف بيئة تعّرضه لإلستغالل أو ّدد صحته أو سالمته أو أخالقه أو ظروف تربيته .1

إذا تعّرض إلعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجـاوز حـدود مـا يبيحـه العـرف مـن ضـروب التأديـب  .2

  .غري املؤدي

  .)5(إذا وجد متسوال أو متشردا .3

                                                           
اإلسكندرية  –مكتبة الوفاء القانونية  –الطبعة األوىل  –املؤسسات العقابية و إجرام األحداث  –نسرين عبد احلميد نبيه أنظر  -1
  .86ص  – 2009 –
سنة حيرم فئة األطفال الذين ترتاوح  16بـ يرى حممد عزوزي أّن حتديد سّن الطفل الذي ميكنه اإلستفادة من تدابري احلماية  -2

سنة ، و هذا يعكس ضعف احلماية املقررة للطفل املغريب كما يعكس عدم اإلنسجام مع مقتديات إتفاقية  18و  16أعمارهم بني 
   .113ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد عزوزي . سنة 18حقوق الطفل و اليت حددت هذا السن بـ 

3- Gilbert PANDELE – La protection des jeunes par le juge des enfants – Editions ESF – Paris – 1977 – 
p 89 – 90 ; M. HUYETTE, P. DESLOGES – Guide la protection judiciaire de l’enfant, 4ème Edition, 
Dunod, Paris – 2009 – p 361.  

  .138ص  –املرجع السابق  –زيدومة درياس أنظر  -4
منشورات زين  –دراسة مقارنة  –الطفل و اجلرمية يف ظل قانون األحداث و القواعد الدولية  –أنظر رندة الفخري عون  -5

  .218ص  –املرجع السابق  –... محاية األحداث  –؛ علي حممد جعفر  40ص  – 2014 –لبنان  –بريوت  –احلقوقية 
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حــظ أّن املشــرع اللبنــاين إعتــرب الطفــل الضــحية طفــال معرضــا للخطــر و بالتــايل تتخــذ بشــأنه التــدابري نال

  .احلمائية الالزمة

مـــن  513طبقـــا للمـــاّدة " باحلـــدث يف وضـــعية صـــعبة"عـــرب املشـــرّع عـــن هـــذه الفئـــة : التشـــريع املغـــريب  •

نيــة أو النفســية أو األخالقيــة أو تربيتــه املســطرّة اجلنائيــة و إعتــربه كــّل مــن كانــت ســالمته البدنيــة أو الذه

معرضة للخطر من جراء إختالطه بأشـخاص منحـرفني و معرضـني لإلحنـراف أو معـروفني بسـوء سـريم 

أو مــن ذوي الســوابق يف اإلجــرام ، أو إذا متــّرد علــى ســلطة أبويــه أو حاضــنه أو الوصــي عليــه أو كافلــه     

أو لكونــه إعتــاد اهلــروب مــن املؤسســة الــيت تــابع ــا دراســته    أو الشــخص أو املؤسســة املكّلفــة برعايتــه ، 

  .أو تكوينه ، أو هاجر مقّر إقامته ، أو لعدم توفرّه على مكان صاحل يستقر فيه

و مــا يالحــظ أّن املشــرّع املغــريب مل يتطــرق إالّ حلالــة احلــدث املعــّرض ملخــاطر اإلحنــراف بســبب ســلوكه 

إىل أســـرة متماســـكة تتـــوفر فيهـــا كـــّل الشـــروط الضـــرورية للقيـــام هـــو، و مـــن خيالطـــه مـــع فرضـــية إنتمائـــه 

هلــذا . بإلتزاماــا جتاهــه مــن رعايــة و تربيــة مــع أّن مفهــوم األحــداث يف خطــر يشــمل وضــعيات أخــرى

هنـــاك مـــن يـــرى أّن هـــذا التعـــداد احلصـــري خيـــرج بعـــض األطفـــال الضـــحايا مـــن دائـــرة احلمايـــة اخلاصـــة  

  .   )1(املستغلون جنسيا و األطفال ضحايا زنا احملارم كاألطفال املتخلى عنهم و األطفال

ضف إىل ذلك أّن اإلختالط باألشخاص املنحرفني أو اهلروب من املؤسسات التعليميـة ال يقـوم بـه إالّ 

ســنة أي بدايــة مرحلــة املراهقــة ، و ال تنطبــق علــى األطفــال مــا دون  12األطفــال الــذين يفــوق ســنهم 

يت جاء ا املشرّع املغريب ناقصة ال تشمل هذه الفئـة الـيت غالبـا مـا تكـون فاحلماية ال. السادسة سنوات

  .معرضة للخطر داخل احمليط األسري

غـــري أنّـــه و حســـب رأي الكاتبـــة فـــإّن احلـــاالت الـــيت يكـــون فيهـــا الصـــغري حمرومـــا مـــن الرعايـــة و معرضـــا 

لصـــــغري إىل تيـــــار للتـــــدهور الصـــــحي و اخللقـــــي و ســـــوء املعاملـــــة، هـــــي أمـــــور مـــــن شـــــأا أن تقـــــذف با

و منـــه فـــيمكن إعتبـــار أّن احلـــاالت الـــيت جـــاء ـــا التشـــريع املغـــريب تنطبـــق علـــى األطفـــال  )2(اإلحنـــراف
                                                           

 –رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون اخلاص  –و إستشراف  واقع: حماكم األطفال باملغرب  –إدريس ختا أنظر  -1
  .114 – 113ص  –املرجع السابق  –؛ حممد عزوزي  26ص  – 2003/  2002 –جامعة فاس 

  .85ص  –املرجع السابق  –... املؤسسات العقابية  –أنظر نسرين عبد احلميد نبيه  -2
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الضــحايا أيضــا، إالّ أنّــه  ال ميكــن أن ننظــر إىل الطفــل بعــد أن يــزّج بنفســه يف طريــق اإلحنــراف، و إّمنــا 

ألنّـه و كمـا سـبق الـذكر لـيس كـّل طفـل . جيب اإلهتمـام بـه و عنايتـه ومحايتـه أثنـاء تعّرضـه لإلعتـداءات

  .معتدى عليه سوف يسلك طريق اإلحنراف يف املستقبل

عـــّرب عنهـــا باحلـــاالت الصـــعبة الـــيت ـــدد الطفـــل أو ســـالمته البدنيـــة أو املعنويـــة : التشـــريع التونســـي  •

لســنة  92مــن جملــة محايــة الطفــل التونســية رقــم  20وفقــا للفصــل " الطفــل املهــدد"فجــاءت حتــت عنــوان 

  :  )1(و حّددت احلاالت كاآليت 1995

  .فقدان الطفل لوالديه و بقائه دون سند عائلي .1

  .تعريض الطفل لإلمهال و التشرد .2

  .التقصري البّني و املتواصل يف الرتبية و الرعاية .3

  .إعتياد سوء معاملة الطفل .4

  .إستغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا .5

  . اإلجرام املنظمإستغالل الطفل يف .6

  .تعريض الطفل للتسّول أو إستغالله إقتصاديا .7

  .عجز األبوين أو من يسهر على رعاية الطفل على اإلحاطة و الرتبية .8

فــــنالحظ أّن املشــــرّع التونســــي ركــــّز علــــى حــــاالت الطفــــل الضــــحية أكثــــر مــــن الطفــــل املعــــّرض خلطــــر 

  .اإلحنراف

مـن  96ملصري على حاالت تعّرض الطفـل للخطـر طبقـا للمـاّدة لقد نّص املشرّع ا: التشريع املصري  •

و مـــن بــــني هــــذه احلـــاالت إذا تعــــّرض أمنــــه       . 15/06/2008املــــؤرخ يف  126قـــانون الطفــــل املصـــري رقــــم 

أو أخالقــه أو صــحته أو حياتــه للخطــر، إذا كانــت ظــروف تربيتــه يف األســرة أو املدرســة أو مؤسســات 

أن تعّرضــــــه للخطــــــر أو كــــــان معرضــــــا لإلمهــــــال أو اإلســــــاءة أو العنــــــف            الرعايــــــة أو غريهــــــا مــــــن شــــــأا 

                                                           
دار احلامد  –الطبعة األوىل  –دراسة مقارنة  –اجلنائية يف قانون رعاية األحداث  السياسة –أنظر براء منذر عبد اللطيف  -1

  .17ص  – 2009 –األردن  –عّمان  –للنشر و التوزيع 
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أو اإلستغالل أو التشّرد ، إذا ُحرم الطفل بغري مسوغ من حّقه و لـو بصـفة جزئيـة يف احلضـانة أو رؤيـة 

أحد والديه أو من له احلق يف ذلك، إذا ُحرم الطفل من التعليم األساسي أو تعّرض مستقبله التعليمـي 

لخطر، إذا مارس مجع أعقاب السجائر أو غريها من الفضالت ، إذا وجد متسـوالً ، إذا قـام بأعمـال ل

تتصـــل بالـــدعارة أو فســـق أو فســـاد األخـــالق ، إذا خـــالط املعرضـــني لإلحنـــراف، إذا إعتـــاد اهلـــروب مـــن 

  .   )1( ...معاهد التعليم أو التدريب و إذا كان سيء السلوك و مارقا من سلطة أبيه 

الحظ أّن املشـــرّع املصـــري قـــد مجـــع بـــني حـــاالت تعـــرض الطفـــل لســـوء املعاملـــة أي وقوعـــه ضـــحية فـــن

  .إعتداءات باإلضافة إىل حاالت تعّرضه لإلحنراف

فالتشريعات اليت حصرت حاالت التعّرض للخطر تكون قد حصرت نطاق محاية الطفل ألنه ال ميكـن 

للقاضـي السـلطة التقديريـة يف تقـدير اخلطـر الـذي  اإلملام بكـّل مـا يهـدد الطفـل ، فكـان عليهـا أن تـرتك

  .يهدد الطفل

ــــيت أوردت حــــاالت اخلطــــر يف صــــيغ عامــــة فتتمثــــل خاصــــة يف التشــــريعني الفرنســــي           ــــا التشــــريعات ال أّم

  . و اجلزائري

   ، جنـــــد أّن املشـــــرّع اجلزائـــــري قـــــد ذكـــــر الصـــــحة        03 – 72فبـــــالرجوع إىل نـــــص املـــــاّدة األوىل مـــــن األمـــــر 

و ربط هذه العناصر الثالثة باخلطر و بالتايل هي ختّص الطفل ضحية إعتداءات . و األخالق و الرتبية

أو سوء معاملة، ّمث أضاف وضع حياة القاصر و سلوكه مضرا مبستقبله، فهنا ربـط وضـع حيـاة القاصـر 

مـــن هنـــا حنـــاول  بالضـــرر الـــذي قـــد ميـــّس مســـتقبله و بالتـــايل ختـــّص الطفـــل املعـــّرض خلطـــر اإلحنـــراف، و

  .إيضاح العناصر الثالثة األوىل أي الصحة و األخالق و الرتبية نظرا لتعّلقها مبوضوعنا

  

  

  

                                                           
املرجع  –؛  براء منذر عبد اللطيف  87 – 86ص  –املرجع السابق  –... املؤسسات العقابية  –أنظر نسرين عبد احلميد نبيه  -1

  .17ص  –السابق 



374 

 
o 

  Ö]{{{{v{{{{{<í’  . .و6

و تكـون . )1(املقصود بالصحة احلالـة الفيزيولوجيـة اجليـدة لإلنسـان و تتضـمن الصـحة البدنيـة و العقليـة

نسـان ، و تكـون صـحة الطفـل يف خطـر سـواء كـان يف خطر إذا تعرضت لكّل اآلفـات الـيت تصـيب اإل

يف صــحة جيــدة، أو كــان مريضــا مرضــا عضــويا، أو مصــابا بإعاقــة كليــة أو جزئيــة، أو أن يكــون مريضــا 

  .)2(مرضا نفسيا أو عقليا

فلـــيس املـــرض هـــو الـــذي يعـــرض صـــحة الطفـــل للخطـــر و إمنـــا رفـــض الوالـــدين لعالجـــه أو عـــدم القيـــام 

  .)3(هباهودات الالزمة لعالج

و هذا ما ذهبت إليـه احملكمـة العليـا يف قـرار هلـا، حيـث اعتـربت القـرار املطعـون فيـه الصـادر عـن جملـس 

قضــاء تلمســان معــّرض للطعــن، و الــذي قضــى مبســؤولية الطبيبــة الــيت احرتمــت قــرار أب  َرفَــَض طالــا 

ّبب يف فقــداا لعينهــا إثــر بإدخــال إبنتــه إىل املستشــفى لتلقــي العــالج الضــروري لعينهــا املصــابة، ممـّـا تســ

 182و قد أدان الطبيبة على أساس عدم تقدمي املساعدة لشخص يف حالـة خطـر وفقـا للمـاّدة . تعفّنها

غـــري أّن احملكمـــة العليـــا نقضـــت هـــذا القـــرار نظـــرا لعـــدم تـــوافر العنصـــر املـــادي و املعنـــوي . ج.ع.مـــن ق

األب املســؤولية الكاملــة عــن فقــدان جلنحــة عــدم تقــدمي املســاعدة لشــخص يف حالــة خطــر ، و محّلــت 

  . )4(إبنته للبصر ، حيث أرجعت سببه إىل رفضه لطلب الطبيبة بإدخال إبنته إىل املستشفى

 53جيب اإلشارة إىل أّن الطبيب يف النظام اجلزائري غري حماط حبمايـة قانونيـة واسـعة، فـرغم إقـرار املـاّدة 

للسلطة التقديرية للطبيـب مـن أجـل تقـدير  )5(قيات املهنةاملتعّلق بأخال 276 – 92من املرسوم التنفيذي 

مــا يــراه مناســبا ملصــلحة الطفــل، إالّ أّــا مل حتــّدد طبيعــة هــذه الســلطة و مــداها ، فقــد يتــدخّل الطبيــب 

                                                           
 .41ص  –املرجع السابق  –... احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم  -أنظر مروك نصر الدين  -1
  .139ص  –املرجع السابق  –أنظر زيدومة درياس  -2

3- A. DEISS – op. cit. – N° 3125. 
 1996 – 2العدد  –ة القضائية الّ  – 26/12/1995 بتاريخ 128892مّلف رقم  –احملكمة العليا ، غرفة اجلنح و املخالفات  -4

  .182ص  –
جيب أن يكون الطبيب أو جراح األسنان حامي الطفل املريض ، عندما : "على أّن  276 – 92من املرسوم  53تنّص املاّدة  -5

  ." يرى مصلحة هذا األخري الصحية ال حتظى بالتفهم الالئق أو باإلعتبار احمليط هلا
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بعــالج طــيب ملصــلحة الطفــل و هــو خيــاطر بإحتمــال قيــام مســؤوليته الشخصــية ، إذا مل يعــرتف القاضــي 

  . )1(ل اليت استند إليها يف التّدخل العالجيحبالة الضرورة و اإلستعجا

إىل إعتبــار أّن الطفــل كــان يف  22/07/1980و لقــد ذهــب القضــاء الفرنســي مــن خــالل قــرار صــدر يف 

  .)2(حالة خطر نظرا إلعرتاض الوالدين على عملية نقل الدم على طفلهما و ذلك ألسباب دينية

و مــن هنــا ذهــب . تقصــري الوالــدين يف الرعايــةفــال بــّد أن يكــون تعــريض صــحة الطفــل للخطــر مــرتبط ب

إىل إبطــال حكـــم صـــدر عـــن حمكمــة و الـــذي ألـــزم الوالـــدان ) NANCY(جملــس قضـــاء بفرنســـا بننســـي 

باتبــاع عــالج معــّني جتــاه املــرض الــيت كانــت مصــابة بــه طفلتهمــا، إالّ أّن الــس أقــّر بــأّن الوالــدان هلمــا 

القاضـــي حبكـــم غيـــاب أي تقصـــري مـــن طـــرف الوالـــدين       حريـــة إختيـــار العـــالج، و أنّـــه ال ميكـــن تـــدخل 

  .)3(و عدم صدور أي خطأ منهما

كمـــا تعتـــرب صـــحة الطفـــل معّرضـــة للخطـــر يف حالـــة تعّرضـــه لإلعتـــداءات مهمـــا كـــان نوعهـــا، أو نقـــص 

  .النظافة أو سوء التغدية أو التخلي عنه أو اإلمهال

، )4(تعّرض هلا الطفل يف صحته من أجل محايتهو على كّل فالقاضي هو الذي يقّدر حالة اخلطر اليت ي

و منــه جيــب عليــه دراســة كــّل حالــة علــى حــدى حســب املســتوى اإلقتصــادي و اإلجتمــاعي و الثقــايف 

  .لكّل أسرة

  

 

                                                           
 –جامعة وهران  –دفاتر خمرب حقوق الطفل  –النيابة القانونية و مصلحة الطفل الصحية  –أنظر زعنون مصابيحي فتيحة  -1

  .24ص  – 2008 – 1العدد 
2- POITIER , 22 juillet 1980 , cit. par G. MEMETEAU – Le droit médical – LITEC – 1985 , N° 594. 

ر عن جملس قضائي الذي أقّر أّن رجوع األّم إىل بلدها و لقد أيدت حمكمة النقض الفرنسية ، يف نفس السياق ، قرار صاد
 :أنظر. مصحوبة بطفلها األصم يُعّرضه للخطر و ذلك لغياب املؤسسات املتخصصة يف هذا املرض بذلك البلد) الغابون(األصلي 

Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. N° 47 - p 38. 
3- NANCY, 3 décembre 1982, JCP 1983 . II . 20081 cité par Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, 
op. cit. N° 670, p 373, Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. N°48 - p 39.  
4- Claire NEIRINCK – La protection de la personne … - op. cit. - N° 394 – p 334. 



376 

 
o 

��
)55555
.  }ù]{{{{{{{{{{<Ñø< <

ختتلـف األخـالق عـن الصـحة يف كـون أّن هـذه األخـرية متـّس جسـم الطفـل مباشـرة، يف حــني أن األوىل 

. ّس روحــه و جانبــه املعنــوي تعتــرب األخــالق فكــرة واســعة و شــاملة و متغــرية وفقــا للمكــان و الزمــانمتــ

و تكون أخالق . )1(فهي جمموعة من القيم اإلجتماعية و اليت تسمح بإقامة عالقات بني أفراد اتمع

مـــر        الطفـــل معرضـــة للخطـــر إذا كـــان األبـــوان أو أحـــدمها ســـيء األخـــالق كـــأن يكـــون مـــدمن علـــى اخل

  .  )2(و املخدرات أو له عالقة ببيوت الدعارة

)5N
55555
.  í{{{{{{ée†{{{jÖ]<<<<  

إّن املقصــود هنـــا بالرتبيــة هـــو اجلانــب الدراســـي للحــدث ، إالّ أنّـــه ميكــن أن يضـــاف إىل ذلــك معتقـــده 

  .)3(الديين و الفكري يف شىت جماالت الرتبية

       )4(يف هـــذا اجلانـــب كعـــدم إحلـــاق الطفـــل بالدراســـةفصـــدور أي تقصـــري مـــن طـــرف الوالـــدين أو إمهـــال 

لإللتحـاق مبهنـة قبـل بلوغـه السـن القـانوين لـذلك و كـّل التصـرّفات الـيت تصـدر )5(أو إيقافه عن الدراسـة

عنهم و اليت تعيق مشواره الدراسي، تكون سببا لتدخل القاضي من أجل محاية الطفل، أيضا يف حالة 

  .)6(ما خيص تربية الطفلوجود خالف بني الوالدين في

  .و إنّه من الصعب حتديد عنصر الرتبية لتداخله و تشابكه بالعناصر األخرى خاصة الصحة

                                                           
1- Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. N°46 - p 37.  

  .140ص  –املرجع السابق  –زيدومة درياس أنظر  -2
  .139ص  –املرجع نفسه  –زيدومة درياس أنظر  -3
 53فلقد أكّد املشرّع اجلزائري على الطابع اإلجباري و ااين للتعليم ، كما اعترب احلق يف التعليم مبدأ دستوري طبقا للماّدة  -4

  .اقية حقوق الطفلمن إتف 28، كما نصت عليه املادة  96من دستور 
املتعّلق بقانون  23/04/2005 الصادر يف 380 – 2005من قانون رقم ) L122-2(لقد أقّر املشرّع الفرنسي من خالل املاّدة  -5

سنة يف مواصلة الدراسة و هذا طبقا  16الرتبية أنّه جيوز للقاضي التدخل ملواجهة إعرتاض الوالدين أمام رغبة الطفل الذي يتجاوز 
  .من القانون املدين الفرنسي 375ت املنصوص عليها يف املاّدة للحاال

6- Cristelle DELAPORTE CARRE – op. cit. N° 51 - p 41. 
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فهنــاك عـــّدة معتقــدات دينيـــة يتمســك ـــا الوالــدين تكـــون يف نفــس الوقـــت الســبب يف تعـــريض صـــحة 

  .  الطفل و تربيته للخطر
  

  : اإلنضمام إلى الطوائف الدينية . أ

ح يف فرنسا مسألة إحلاق الوالـدين بأطفـاهلم إىل الطوائـف الدينيـة و الـيت تـؤثر علـيهم سـلبيا ما تطر  غالبا

فيــتم فيهــا عــزل الطفــل علــى احملــيط اخلــارجي ، و عــدم متدرســه فيبقــى . و متــّس بالرتبيــة الســليمة للطفــل

و ممـا خاضعا لتلك اجلماعـات خضـوعا تامـا ، فتـؤثر علـى دهنيـام ، و يصـبح لـديهم خلـط يف القـيم 

فيتعّسـر يف هـذه احلالـة مسـاعدة هـؤالء األطفــال . )1(يصـعب علـيهم معرفـة املؤشـرات الصـحيحة للحيـاة

، عكــس اإلعتــداءات الواقعــة علــيهم و الــيت تكــون قابلــة )2(نظــرا لعــدم إختــاذ هــذا اخلطــر مظهــرا خارجيــا

  . للكشف عنها

التعــرف علــى النظــام الــذي  و مــن هنــا ذهبــت حمكمــة الــنقض الفرنســية إىل دعــوة القضــاة علــى وجــوب

تقـــوم عليـــه هـــذه الطوائـــف، و اآلثـــار املتولـــّدة علـــى اإلنضـــمام إليهـــا، و شـــروط العـــيش فيهـــا، و مـــدى 

، و هذا محاية للطفل من تأثريات  )4(، و مدى تطابقها مع القانون)3(مساسها بالتطور النفسي للطفل

 .  تأثريات هذه اجلماعات الطائفية

                                                           
فهذه الطوائف قائمة على أسس غري معقولة ، فهي تعدم حقوق الطفل كما قد حتث األطفال و حتبب هلم أفكار غريبة   -1

بار ، أو متنعهم من اللجوء إىل العلم و الطب كرفض نقل الدم بالنسبة لطائفة تعرف بـ كاإلنتحار أو إقامة عالقات جنسية مع الك
"JEHOVAH " مثال أو رفض التلقيح و العالج بالنسبة لطائفة"HORUS ." ملزيد من التفاصيل أنظر:  

M. MONROY, A. FOURNIER – Les sectes – Edition Milan – Toulouse – France – 1998 – p 38 – 
39 ; Mark TOUILLIER – La protection pénale du mineur face au phénomène sectaire – Archives de 
politique criminelle – A. Pédone – 1/2008 – N° 30 – p 79 – 101 ; 

  .18ص  –املرجع السابق  –زعنون مصابيحي فتيحة أنظر 
2- Michel HUYETTE – Les sectes et la protection judiciaire des mineurs – Dalloz – 1996 – p 275 ; D. 
EPAILLY – Les sectes et le droit familial – Edition L’harmattan – Paris – 2000 – p 90.  
3- Civ. 1ère . 28 mars 1995. Bul. Civ. I. N°141 cité dans Muriel EGLIN – la protection des enfants face 
à la liberté religieuse des parents, notamment dans le cas d’appartenance sectaire des parents – Enfances & 
Psy – ERES – 3/2009 – N° 44 – p 130 – 140.  
4- D. EPAILLY – op. cit. – p 19.  
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لــيت خيتارهــا الوالــدين للطفــل، إالّ إذا كانــت املمارســات املتعلقــة ــذه فــال يتــدخل القاضــي يف الديانــة ا

فتمتـع اآلبـاء بالسـلطة األبويـة ميـنحهم احلـق بإحلـاق الطفـل بأيـة ديانـة . )1(الديانة تعّرض الطفل للخطـر

  .يرغبون فيها

 و هـــذا مـــا ذهـــب إليـــه التشـــريع و القضـــاء الفرنســـي، حيـــث أقـــّرت حمكمـــة الـــنقض الفرنســـية أن تكـــون

الديانة مرتبطة بالسلطة األبوية ، و ال ميكن للطفل إختيار ديانته قبل بلوغه سن الرشد ، كمـا رفضـت 

  . )2(أي ترشيد متعّلق بالديانة

سـنة، أّمـا التشـريع اإلجنليـزي  14يف حني أقّر التشريع األملاين أنّه جيوز للطفل إختيار ديانته ببلوغـه سـن 

و هـذا متاشـيا مـع مـا ذهبـت إليـه . )3(سـنة 16انون السويسـري بــ سـنة و القـ 12 فقد حدد هـذا السـن بــ

  .)4(اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل

و لقــد أقــّر املشــرّع اجلزائــري، ضــمن أحكــام قــانون األســرة، أنّــه جيــب أن تكــون تربيــة الطفــل علــى ديــن 

  .    الذي هو اإلسالم )5(أبيه
  

  ) :ناثختان اإل(تشويه األعضاء التناسلية األنثوية . ب

بعض املعتقدات و األديان شعائر على معتنقيها تتمثل يف بعض األفعال املاسة بصـحة الطفـل  قد متلي

  .و تربيته كتشويه األعضاء اجلنسية األنثوية

                                                           
القاضي يف حالة وجود نزاع بني  و هذا حىت ال يتدخل القاضي بصفة مفرطة يف احلياة اخلاصة باألسر ، رغم ذلك قد يتدخل -1

الوالدين حول ديانة طفلهما ، فقد يريد كّل واحد منهما بإحلاق طفله بالديانة اليت ميارسها ، أو خيضعه للممارسات خاصة 
فلقد ذهب القضاء الفرنسي يف قرار له . و طُرح هذا املشكل خاصة يف فرنسا و يف حالة إنفصال أو طالق األبوين. بديانته
  :أنظر . بتقليص حّق األب يف زيارة إبنه بسبب قيامه خبتانه أثناء الزيارة و بدون رضا األم 13/01/2000در يف الصا

Philippe BONFILS, Adeline  GOUTTENOIRE – op. cit. N° 646 – p 357. 
2- Civ. 1ère . 11/06/1991. D. 1991.521 cité dans Muriel EGLIN – op. cit. – p 130 – 140. 
3- Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE, Op. cit. N°651 – p 360.   

  ".حترتم الدّول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر و الوجدان و الدين: "من إتفاقية حقوق الطفل على أّن  14/1تنص املاّدة  -4
  .من قانون األسرة اجلزائري 62و هذا طبقا للمادة  -5
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، حيث أيّدت الدّول اإلسالمية ختـان الـذكر، )1(و إن أمجع الفقه اإلسالمي على ضرورة ختان الذكور

ا أثبته العلم من فوائد صحية عديدة و فوائد بل حىت املسيحيون و اليهود ي
ّ
قومون ذه املمارسة نظرا مل

  .نفسية و إجتماعية إضافة إىل اعتباره شعرية من شعائر اإلسالم

، فهنـاك مـن يـرى مـن الفقـه اإلسـالمي و جانـب كبـري )2(إالّ أّن األمر ليس كذلك بنسبة خلتـان اإلنـاث

جواز ختان اإلنـاث ملـا يرتبـه مـن أضـرار صـحية و نفسـية   من علماء الطب و اإلجتماع و النفس بعدم

كبرية على األنثى، إضافة إىل أنّه ال يستند علـى أسـاس ديـين، فكـان ال يتعـدى ممارسـته يف مصـر علـى 

و ليســت عبــادة، فكانــت متــارس قبــل اإلســالم و مــن غــري املســلمني، فهــي  )3(أســاس أنّــه عــادة فرعونيــة

  .لدّول اإلسالمية إضافة إىل ضعف األحاديث النبوية يف هذا الصددحمّل جتاهل من قبل العديد من ا

إالّ أنّه ذهب جانب آخر من الفقه إىل ترجيح ختان اإلناث ملا له مـن فوائـد صـحية و أخالقيـة، لكـن 

، فيجـب أن يقتصـر القطـع علـى القلفـة الـيت تشـبه عـرف الـديك )4(وضعوا قيودا له حىت ال يتعسف فيه

و تعلو البظر دون أن يتعـدى ذلـك إىل بـرت البظـر كلّـه أو جـزء ) ة اليت حتيط بالبظرو هي الطية اجللدي(

كمــا جيــب أن . )5(منـه أو بــرت البظــر مـع الشــفرين الصــغريتني أو الكبريتـني و يطلــق عليــه باخلتـان السنـــيّ 

ال تقتصــر تــتم العمليــة مــن طــرف الطبيــب إالّ أنّــه غالبــا ال يــتم إحــرتام هــذه القيــود، ألّن عمليــة اخلتــان 

غالبا على إستئصال القلفة ، و إّمنا تستعمل يف تشويه األعضاء التناسلية عمليات أخرى أكثر خطورة 

                                                           

�ef T ":  صلى اهللا عليه و سلمالرسول إستنادا إىل حديث  -1g$�� :i�j� k;� � ، ��
lO� &�/ ;�� � M<
�� mc � ، A�Ln;�j� � ، �
;o�  "

     ).5889صحيح خباري رقم " (�� r ، R�6�� &/�4 (;& ���p;q .;� �7: "أيضا   صلى اهللا عليه و سلمو قوله ). متفق عليه(
  .112ص  –املرجع السابق  –... اية اجلنائية احلم –أنظر حممود أمحد طه  -2
  و ما بعدها؛  38ص  – 1995 –مصر  –دار النهضة العربية  –ختان اإلناث بني التجرمي و املشروعية  –حممود أمحد طه أنظر  -3

Mathilde FOURNIER – Mutilations sexuelles féminines – L’Autre – Edition la pensée sauvage – 
1/2011 – Vol. 12 – p 55 – 67 ; Marie – Jo BOURDIN – Face à l’excision – L’autre – Edition la pensée 
sauvage – 1/2009 – Vol. 10 – p 98 -104.   

�2 <�= �4+. �/3�T4: " صلى اهللا عليه و سلمو ذلك إستنادا إىل بعض األحاديث النبوية لقوله  -4� s6,V! �� 5V;S �>� GB�/� C\�4 � "
قبسات من : اخلتان  –أنظر أيضا حممد على البار .  14/183 –شرح سنن أيب داود  –أخرجه أبو داود و قال ليس بالقوي 

  .   13ص  – 1994 –مكة  –جّدة  –دار املنارة للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –موسوعة سنن الفطرة  –الطب النبوي الوقائي 
  .70ص  –املرجع السابق  –؛ حممد علي البار  38ص  –املرجع السابق  –... إلناث ختان ا –حممود أمحد طه أنظر  -5
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فهـــذه  –تتبـــع يف بعـــض الثقافـــات مـــن أجـــل كـــبح الرغبـــة اجلنســـية للفتيـــات و احلفـــاظ علـــى بكـــارن 

و الرفـع مـن  –لشـرعية املمارسة حتّد من شـهوة املـرأة و تسـاعدها علـى مقاومـة العالقـات اجلنسـية غـري ا

  .)1(فرصهن يف الزواج

  : )2(و من هنا ينقسم تشويه األعضاء التناسلية إىل ثالثة أنواع

فالبظر يعترب جزء حساس . و هي إستئصال البظر جزئيا أو كليا) : La clitoridectomie(قطع البدر  •

  .من أعضاء التناسلية األنثوية

صـــــال البظـــــر و الشـــــفرين الصـــــغريتني جزئيـــــا أو كليـــــا، مـــــع و هـــــي إستئ) : L’excision(اإلستئصـــــال  •

  .إستئصال الشفرين الكبريتني

تضـــييق الفوهـــة املهبليـــة بوضـــع ســـداد غطـــائي     :  )L’infibulation( )3(اخلتـــان التخييطـــي أو الفرعـــوين  •

 و يتم تشكيل السداد بقطـع الشـفرين الـداخليني أو اخلـارجيني أحيانـا و وضـعهما يف موضـع آخـر، مـع

  .إستئصال البظر أو عدم إستئصاله

و لقد رسخت هذه العمليات يف ثقافات عّدة أمم كبعض دول إفريقيا و بعض دول الشرق األوسـط، 

  . أندنيزيا ، ماليزيا ، اليمن و أمريكا الالتينية

، يف حني إّا متجاهلة و غري موجودة يف كثـري مـن الـدول اإلسـالمية كـاجلزائر، املغـرب، تـونس، اإليـران

  .)4( ...تركيا، الباكستان 

                                                           
1- Marie Jo BOURDIN – op. cit. – p 98 – 104. 
2- Classification depuis 1977 par l’O.M.S. – Mutilations sexuelles féministes – Aide mémoire – 2014 – 
N°241 – Accessible sur le lien : www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr.index.html (visité le 
12/02/2014). 
Aussi : Cf  Isabelle LEVY – le jeune enfant face à sa culture ou à sa religion – la lettre de l’enfance et de 
l’adolescence – ERES – 4/2008 – N° 74 – p 73 – 78.  

. ، كما أنّه يؤدي إىل مضاعفات كثرية صلى اهللا عليه و سلميعترب هذا النوع من اخلتان منبود و حمّرم و خمالف ألوامر الرسول  -3
  .و ما بعدها 13ص  –املرجع السابق  –حممد علي البار : ملزيد من التفاصيل أنظر 

4- Marie Jo BOURDIN – op. cit. – p 98 – 104 ; Isabelle LEVY – op. cit. – p 73 – 78.  
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و تشــكل هــذه املمارســات ، مهمــا كــان نوعهــا ، أخطــار كبــرية علــى صــحة الفتــاة البدنيــة و النفســية، 

فتصــاب بـــآالم مربحـــة ، إلتهابــات بوليـــة و تناســـلية ، قــد تصـــاب أيضـــا بنزيــف حـــاد، ضـــف إىل ذلـــك 

قيـــدات أثنـــاء الـــوالدة، ناهيـــك عـــن اآلالم أثنـــاء العالقـــات اجلنســـية و اإلصـــابة بـــالعقم و كـــذا عـــّدة تع

  .   )1(الصدمات النفسية اليت تصاب ا الفتاة

فأصبح من املسلم بـه أّن تشـويه األعضـاء التناسـلية األنثويـة يشـكل إنتهـاك حلقـوق الفتيـات ملـا فيـه مـن 

ــه اإلتفاقيــة الدوليــة حلقــو . املســاس بســالمة اجلســم و تعريضــه للخطــر ق فهــي ممارســة تتنــاىف مــع مــا أقرّت

تتخـــّذ دول األطـــراف مجيـــع التـــدابري الفعالـــة      : "و الـــيت تـــنّص علـــى أّن  24/3الطفـــل مـــن خـــالل مادـــا 

  ".و املالئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدية اليت تضر بصحة األطفال

عـدم جـواز إخضـاع أي : "من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية اليت تنّص على 7و كذا املاّدة 

  ".د لتعذيب أو ألية معاملة قاسية أو غري إنسانية أو مهينةفر 

بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــّد  1993مــن اإلعــالن الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة ســنة  4و كــذا املــاّدة 

ال ميكــن للــدول أن تتــدرّع بــأّي عــرف أو تقليــد أو إعتبــارات دينيــة : "املــرأة و الــيت تــنّص علــى مــا يلــي

  ".قضاء على العنف ضّد املرأةلتنصل من إلتزامها بال

و رغــم هــذه التعهــدات الدوليــة إالّ أّن هــذه املمارســة مــا زالــت قائمــة و أصــبح هلــا أثــر حــىت يف الــدول 

  .  )2(األوروبية بفعل اهلجرة خاصة من املايل و السنغال إىل كندا و فرنسا و من الصومال إىل إجنلرتا

                                                           
1- Christian HERVE, Michèle STANTON – JEAN, Claire RIBEAU BAJOU – Violence sur le corps 
de la femme – Dalloz – 2012 – p 93 ; Armelle ANDRO, Marie LESCLINGAND, Dolorès 
POURETTE – Excision et cheminement vers la réparation : une prise en charge chirurgicale entre 
expérience personnelle et dynamiques familiales – Sociétés Contemporaines – Edition Presses de 
Sciences Po – 1/2010 – N° 77 – p 139 – 161 ; Isabelle LEVY – op. cit. – p 73 – 78. 

 .و ما بعدها 20ص  –املرجع السابق  –أنظر أيضا حممد علي البار 
) املهاجرين(و أقّرت إحرتام عادات و تقاليد هذه األقليات . لقد إعتربت إجنلرتا هذه املمارسة إنتهاك للحقوق األساسية للفرد -2

قانون مينع هذه املمارسة و يسمح للسلطات  1985درت يف ما مل تتعارض مع القوانني الوطنية و اإلتفاقيات الدولية و من هنا أص
  :أنظر . املعنية إلختاذ كّل الصالحيات ملنع و معاقبة مرتكيب هذه املمارسة

Guiné ANOUK – Multiculturalisme et genre : Entre sphères publique et privée – Cahiers du Genre – 
Edition l’Harmattan – 1/2005 – N° 38 – p 191 – 211.    
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ـــا تـــدخّل القضـــاء الفرنســـي ، و إن كـــان هـــ ذا التـــدخل صـــعب مـــن جهـــة، نظـــرا لســـريّة هـــذه و مـــن هن

املمارســات و الــيت ال تكتشــف إالّ يف حالــة ظهــور مضــاعفات كبــرية علــى صــحة الطفلــة، و مــن جهــة 

أخــرى أّن هــذه العــائالت تغتــنم فرصــة عودــا إىل بلــدها األصــلي لتقــوم خبتــان فتيــان قبــل الرجــوع إىل 

  .بلد املهجر

فطبقـا . )1(كفرنسـا معنيـة ـذه املمارسـات مـىت متـت علـى إقليمهـا  و من هنا أصبحت الدول األوروبية،

مــن قــانون املــدين الفرنســي فإّــا متــنح للقاضــي ســلطة التــدخل مــىت كانــت صــحة الطفــل       375للمــاّدة 

و هذا النّص يطبق على كافة األطفال املتواجدون على اإلقلـيم الفرنسـي . أو أخالقه أو تربيته يف خطر

و بالتــايل ميكــن لقاضــي األحــوال الشخصــية أن مينــع الوالــد مــن ختــان الفتــاة     . يتهممهمــا كانــت جنســ

 .       و قد يصل إىل حّد سلبه للسلطة األبوية من أجل محاية الطفلة

و إذا قـــام أحـــد الوالـــدين خبتـــان طفلتـــه رغـــم إعـــرتاض الوالـــد اآلخـــر ، فيجـــوز هلـــذا األخـــري رفـــع دعـــوى 

  .تعويض عن كّل األضرار اليت أصابت الفتاة من جراء هذه العمليةاملسؤولية املدنية و طلب ال

حيــث صــنفها  -أّمــا مــن الناحيــة اجلنائيــة و رغــم عــدم وجــود نــص قــانوين صــريح جيــرم هــذه املمارســة 

مــن قــانون العقوبــات الفرنســي و مــا بعــدها و املتعلقــة بتجــرمي  1 – 222القــانون الفرنســي ضــمن املــاّدة 

سـنة سـجن إذا أرتكـب علـى قاصــر  15ي إىل عاهـة مسـتدمية و املعاقـب عليـه بــ اإليـداء العمـدي املفضـ

املتعلــــق حبمايــــة و معاقبــــة  04/04/2006املــــؤرخ يف  399 - 2006فبصــــدور قــــانون  –ســــنة  15أقــــل مــــن 

سـنة  مـن بلـوغ  20العنف بني الزوجني و العنف ضد األطفال، أقّر بعدم تقادم الـدعوى إالّ بعـد مـرور 

                                                           
1- D’après une estimation du G.A.M.S. (Groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles et 
autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants) 35000 jeunes filles et femmes seraient 
mutilées ou menacées d’excision en France, dont 10000 fillettes ou encore beaucoup plus. Cf  Alfred 
DITTGEN – Bonnes causes, mauvais chiffres – Plein Droit – Edition GISTI – 2/2008 – N° 77 – p 24 – 
25.     
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شد ، و قـد أجـاز للفتـاة الـيت ّمت ختاـا يف طفولتهـا أن ترفـع الـدعوى ضـد مـرتكيب هـذه القاصر سن الر 

  .)1(اجلرمية يف حّقها ، و لو متت هذه العملية يف بالدها األصلي طاملا كانت تقيم بفرنسا

، و أصـدر أحكـام عقابيـة متفاوتـة ضـد مـرتكيب )2(فلقد عـاجل القضـاء الفرنسـي عـّدة قضـايا ـذا الشـأن

  . ملمارسةهذه ا

ـــا أقـــّر كـــذلك  و مل يقـــف القضـــاء الفرنســـي عنـــد حـــّد معاقبـــة مـــرتكيب تشـــويه األعضـــاء التناســـلية و إّمن

  .تعويضا للفتيات أو النساء الضحايا من هذه العملية

و يتمثــل التعــويض أساســا يف إصــالح هــذا التشــويه عــن طريــق إجــراء عمليــة جراحيــة ــدف إىل إعــادة    

  . )3(ير كليو إصالح البظر حتت ختد

و إن كان هذا احلل أفضل تعويض ألنه يرّد احلالة إىل ما كانت عليه من قبل إالّ أنّه و حسب األطباء 

  .فاآلثار و الصدمات النفسية اليت تكون قد جنمت على اخلتان تبقى راسخة لدى هاته الفتيات

                                                           
صلي للوالدين إذا كانت الضحية مل ميتنع القضاء الفرنسي من إصدار أحكام جزائية بالنسبة للختان الذي أرتكب يف البلد األ -1

أصدر الس القضائي بباريس قرار يدين الوالدين على  2004تقيم بفرنسا بصفة إعتيادية أو لديها جنسية فرنسية ، ففي سنة 
  : أنظر . سنوات بغينيا و حكم عليهما بـخمس سنوات حبس مع وقف التنفيذ 9و  4ختان إبنتيهما البالغتني 

Christian HERVE, Michèle STANTON – JEAN, Claire RIBEAU BAJOU – op. cit. – p 103 et s. 
أشهر و ُحكم على األب بسنة حبس  3على أب قام خبتان إبنته بالغة  27/01/1984فلقد أصدرت حمكمة باريس حكم يف  -2

م اآلباء جيعلهم يرتددون يف اللجوء إىل و ّمت تربير هذه العقوبة املخففة حىت ال يكون تطبيق العقوبة عائقا أما. مع وقف التنفيذ
قرار يدين اجلاين جبرمية  02/06/1987املستشفيات و يف قضية أخرى أين أدى ختان الطفلة إىل الوفاة فأصدر الس القضائي يف 

صدر حكم يدين أم خبمس سنوات حبس مع وقف  1993و يف سنة . اإلمتناع عن تقدمي يد املساعدة لشخص يف حالة خطر
فنالحظ أّن العقوبات املنطوق ا ترتاوح بني سنة و . سنة 15تنفيذ نظرا ملمارستها للختان التخييطي على إبنتها البالغة أقل من ال

 مخس سنوات مع وقف التنفيذ غالبا، و كانت تصنف اجلرمية إّما بإيذاء عمدي مفضي إىل عاهة مستدمية أو اإلمتناع عن مد يد
ر و ترجع صعوبة التكييف لعدم توفر القصد اجلنائي فكان الدافع هلذه العائالت يتمثل يف املساعدة لشخص يف حالة خط

  :أنظر . التمسك بعادام و تقاليدهم
Christian HERVE, Michèle STANTON – JEAN, Claire RIBEAU BAJOU – op. cit. – p 100 et s.         

إمرأة يف فرنسا و يتكفّل بإنفاقها  800العملية حيث إستفادت منها حوايل لقد مارس الكثري من اجلراحني الفرنسيني هذه  -3
  :أنظر . الضمان اإلجتماعي كما مارسوا هذه العمليات اجلراحية اإلصالحية يف دول أخرى كمصر و السنغال

Armelle ANDRO, Marie LESCLINGAND, Dolorès POURETTE – op. cit. – p 139 – 161 ; Christian 
HERVE, Michèle STANTON – JEAN, Claire RIBEAU BAJOU – op. cit. – p 109 – 110. 
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م اخلتان بصفة صرحية، كما هلذا إقرتح البعض يف الربملان الفرنسي على وجوب إصدار قانون خاص جيرّ 

  . قدموا بعض التوصيات كواجب التوعية و إعالم هذه اتمعات على خطورة هذه املمارسة

و أكـــدت احلكومـــة الفرنســـية أنّـــه ال جيـــوز أن تكـــون العـــادات و التقاليـــد مـــربّرة هلـــذه العمليـــات املاســـة 

ات و النســاء يبــّني خمــاطر هــذه و يف هــذا الصــدد أعــدت دليــل موجــه للفتيــ. بــاحلقوق األساســية للفــرد

  .  )1(املمارسة

ـــــوع مـــــن  ـــــان اإلنـــــاث، وضـــــعت جمموعـــــة مـــــن الـــــدول حـــــّدا هلـــــذا الن فأمـــــام املخـــــاطر النامجـــــة عـــــن خت

  .  )2(املمارسات
  

  :األطفال الناجمين عن الزواج المثلي . ج

واج لقـول اهللا اإلسالم على الزواج ، فـالزواج آيـة مـن آيـات اهللا يف الكـون و جعلـه سـكنا بـني األز  حيث

55���Y>�&�55!�د�ً��و��,��������������: تعــاىل ���(��K55�e�Jو���
55�B����Aא�!��!�Y55�H�8k�
55EJز�و�א�.��<�Y55�H�̀��.��355+&�<55�Y�
:�I55��.�ن����/����55��55�9k!�ٍم������و��&���355'�f	
55�����*55�A��ً55�X�Qن��\�55]�ذ�
3(���Y�̀�8[��ون�(.   

، قائمة على الشعور و التأثري املتبادل بينهما، فهـي فالعالقة اليت تربط بني الزوجني هي عالقة مقدسة 

رابطــة ثنائيــة قائمــة بــني رجــل و إمــرأة، فكــّل واحــد منهمــا يــؤدي دوره لبنــاء أســرة متماســكة و هــذا مــا 

الزواج هو عقد رضائي بني رجل و إمرأة على الوجـه : "من قانون األسرة اجلزائري  4نصت عليه املاّدة 

أســرة أساســها املــّودة و الرمحــة و التعــاون و إحصــان الــزوجني و احملافظــة  الشــرعي، مــن أهدافــه تكــوين

، و أّـا تعتمـد يف حياـا علـى )4(، كما ذكر أن األسرة هـي اخلليـة األساسـية للمجتمـع"على األنساب

  .)5(الرتابط و التكافل و حسن املعاشرة و الرتبية احلسنة و حسن اخللق و نبذ اآلفات اإلجتماعية

                                                           
1- Le guide « Combattre l’excision » est disponible sur le site : www.stop-violences-femmes.gouv.fr  

 . ون ، غانا ، نيجريا و غريهامثال بوركينافاسو ، الكامر  -2
  .21اآلية الكرمية  –سورة الروم  -3
  .من قانون األسرة اجلزائري 2املاّدة  -4
  .من نفس القانون 3املاّدة  -5
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فــالزواج هــو الطريــق الشــرعي إلشــباع الغريــزة اجلنســية بصــورة يرضــاها اهللا و وســيلة إلســتمرار  و مــن هنــا

احلياة و تعمري األرض باحلصول علـى األبنـاء، إالّ أنّـه و نظـرا ملـا يعيشـه اتمـع مـن تغـريات و تطـورات 

الصــورة و املعلومــات  ، و اإلنفتــاح الثقــايف بــني اتمعــات و ســرعة إنتقــال )1(بفعــل التكنولوجيــا احلديثــة

مبـــا فيهـــا مـــن نقـــل للعـــادات و التقاليـــد و املفـــاهيم بـــني الشـــعوب، تعكـــس التغـــريات اإلجتماعيـــة ســـلبا       

  .و إجيابا، شكال و مضمونا على املكونات الذاتية للمجتمع مبا فيها األسرة و أفرادها

قيم املعروفة و السائدة ، فظهـر مـا و من مظاهر التأثر السليب ظهور عّدة مفاهيم غريبة و خمتلفة عن ال

  . يعرف بالزواج بني أشخاص من نفس اجلنس

فالرغبــة يف حتقيــق املســاواة بــني الرجــل و املــرأة ، و باســم احلريــة اجلنســية ، لقــد مسحــت معظــم الــدول 

بـــالزواج بـــني شخصـــان مـــن نفـــس اجلـــنس حبجـــة متاشـــي هـــذا احلـــق مبـــا  ،)3(بعـــد صـــراع طويـــل )2(الغربيـــة

  . )4(تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسانجاءت به اإل

                                                           
  . مثال ظهور بنوك ختزن السائل املنوي، البويضات و األجنة و كذا تأجري األرحام -1
،  2005، إسبانيا و كندا  2003، بلجيكا منذ  2001امل مسحت ذا الزواج يف من بينها هولندا و اليت كانت أّول دولة يف الع -2

  .و غريها 2014و إجنلرتا يف  2013، الربازيل و فرنسا يف ـ2010، الربتغال و األرجتني  2009، السويد  2006إفريقيا اجلنوبية 
عالقة يف أّول األمر بشّدة و خالل عّدة سنوات، مثّ فكثري من الدول كالنرويج و الدمنارك و خاصة فرنسا اليت قاومت هذه ال -3

         أباحتها يف مرحلة ثانية لكن مل تأطرها بنظام قانوين أي مل متنح هلا احلقوق و الواجبات املتولّدة عن العالقة الزوجية العادية 
ذلك التبين أو إجناب األطفال لكن  ، أي لشخصني احلق يف العيش و احلياة املشرتكة لكن ال يتعدى PACSو أعطت هلا تسمية 

  :أنظر . التأثري الذي كان حييط ا دفعها يف اآلونة األخرية إىل اإلعرتاف بالزواج املثلي و كّل ما يرتتب عليه من اآلثار
Fanny VASSEUR – Lambry – La famille et la convention européenne des droits de l’homme – 
L’harmattan – France – 2000 – p 45 et s. ; Caroline MECARY – Homosexualité, mariage et filiation : 
Où en sommes – nous ? – Informations sociales  – Edition CNAF – 5/2008 N° 149 – p 136 – 149. 

 ذه العالقة و يقومون بتبين و قد عرفت فرنسا عّدة قضايا أين كان يلجأ أشخاص مثيلي اجلنس إىل دول أخرى اليت تسمح
املؤرخ يف  2013 – 404األطفال و إدخاهلم إىل اإلقليم الفرنسي ، فكّل هذه التأثريات إنتهت ا إىل إصدار قانون رقم 

  أنظر .8253ص  – 18/05/2013اجلريدة الرمسية الصادرة يف  – 17/05/2013
Pierre MURAT – Droit de la famille – 6ème Edition – Dalloz – 2013 – N° 150 – 32 – p 549 

من اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  8ذه العالقة و كذا املاّدة ) .C.E.D.H(لقد إعرتفت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  -4
 –من بينها احلرية اجلنسية اليت أقّرت احلق يف إحرتام احلياة اخلاصة لألفراد ، و هناك من أقّر أّن احلياة اخلاصة تتضمن عّدة جوانب 

  :أنظر 
Fanny VASSEUR – Lambry – op. cit. – p 38 et s. 
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، الصـيغة الـيت أصـبح ينــدد ـا العـامل الغـريب، و جعلــت ) Le mariage pour tous" (فـالزواج للجميـع"

األمور الغريبة، عادية عند هؤالء األشخاص ، فهم يطالبون بنفس احلقـوق و الواجبـات الـيت يتمتـع ـا 

إمرأتان فهم يدعون أّن لديهم اإلمكانية يف إقامة عالقة زوجية األزواج العاديني ، سواء كان رجالن أو 

  .)1(عادية و كذا تربية األطفال ، و أي إعرتاض على هذه العالقة يشكل متييز و الال مساواة جتاههم

فيعتــرب هــذا الــزواج خمــالف للطبيعــة و أمــرا ال يتقبلــه ال العقــل و ال املنطــق، حيــث كانــت تعتــربه املنظمــة 

فهـــذه العالقـــة تزعـــزع أســـس بنـــاء األســـرة و تعّرضـــها للخطــــر         . )2(لصـــحة مبثابـــة مـــرض عقلـــيالعامليـــة ل

ذلك أّن تأثريها ال يتوقف على . )3(و تؤدي إىل إختالط األنساب و ضعف احلماية القانونية لألطفال

ل، شخصـــني إثنـــني، و إّمنـــا يصـــل إىل األطفـــال أيضـــا، حيـــث مســـح هلـــؤالء اللجـــوء إىل إجنـــاب األطفـــا

  .    )4(فبالنسبة للمرأتني اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي و بالنسبة للرجلني اللجوء إىل األم البديلة

فــأين هــي حقــوق األطفــال املنجبــني ــذه الطريقــة ؟ أال يعتــرب هــذا إنتهــاك حلقــوق األطفــال الــذين هلــم 

  احلق يف العيش يف أسرة عادية تتكون من أب و أم ؟

ل عنـدما يكـرب و جيـد نفسـه أمـام أبـوين مـن نفـس اجلـنس ، رجـل ميثـل األب    فكيف يكـون شـعور الطفـ

فمـــا هـــي تنشـــئة هـــذا الطفـــل       . و رجـــل ميثـــل األم ، أو إمـــرأتني واحـــدة متثـــل األب و األخـــرى متثـــل األم

  و كيف تكون تربيته ؟ 

                                                           
1- Bertrand AFFILE – Christian GENTIL – Franck RIMBERT – Les grandes questions sociales 
contemporaines – Edition Connaissance – 2007 – p 25. 
2- L’homosexualité n’a été dépénalisée qu’en 1982 et retirée en 1991 de la liste des maladies mentales 
établies par l’organisation mondiale de la santé (O.M.S.)  Cf.  Malik BRIKI – Psychiatrie et 
homosexualité – Presse Universitaire du Franche Comté – France – 2009 – p 44 et s. ;  Caroline 
MECARY – Homosexualité … - op. cit. – p 136 – 149.  
3- Caroline MECARY – Quelle protection juridique pour les enfants élevés par deux femmes ou deux 
hommes ? – Dialogue – ERES – 3/2006 – N° 173 – p 92 – 102 ; Bertrand AFFILE – Christian GENTIL 
– Franck RIMBERT – op. cit. – p 25.  
4- Pierre MURAT – 6ème  Edition – op. cit. – N° 150 – 32 – p 548 , Yasid BENHOUNET – La 
parentalité des uns … et celle des autres – L’Homme – Edition E.H.E.S.S. – 1/2014 – N° 209 – p 121 – 
141.  
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يســاعدهم علــى  حنــن نعلــم أّن لــألب دور ممّيــز يتقــّرب بــه إىل أطفالــه ، فيعطــف علــيهم و يســاندهم و

و هــي صــفات ال جنــّدها عنــد ... حتــدي املصــاعب و املشــاكل الــذي قــد يتلقوهــا يف مشــوارهم احليــايت 

  . املرأة

و أّمــا األّم فمــن جهتهــا تلعــب دور كبــري يف تنشــئة الطفــل فتقــّدم لــه احلنــان و العطــف و هــي مــا يطلــق 

  .)1(ذه امليزات يف شخص رجل؟عليها باألمومة و اليت ال تتعّوض أبدا ، فكيف للطفل أن جيد ه

تفرض هذه احلالة على الطفل العيش يف حياة غري واقعية ، و قد ختلـق لديـه عقـد نفسـية كمـا قـد تـؤثر 

على تربيته ، فيشعر أنّه غريب كما قد حيدث لديه خلط و تشابك يف القيم، فقد مييل هو اآلخر عند  

  .و غري سليمة كربه إىل اجلنس املثلي و بالتايل تكون تنشئته خاطئة

فمؤيــدي هـــذه العالقـــة يتكلمـــون عـــن املســـاواة بــني األشـــخاص ، فمـــاذا عـــن املســـاواة بـــني األطفـــال يف 

احلصـــول علـــى أســـرة عاديـــة ؟ و مـــا مكانـــة اإلتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــوق الطفـــل و الـــيت أقـــّرت يف كثـــري مـــن 

  يف هذه احلالة ؟  فكيف حنقق مصلحة الطفل. )2(أحكامها بضرورة حتقيق املصاحل الفضلى للطفل

و ملـــّا اعرتفــت الــدول ــذه العالقــة تكــون قــد مســت بالنظــام العــام و اآلداب العامــة و بــالقيم و املثــل 

فلقــد فوتــت مصــلحة األقليــات , العليــا الســائدة يف كــّل جمتمــع ، مبــا يف ذلــك مــن إخــتالط يف األنســاب

  .ال األبرياءعلى املصلحة العامة و مصلحة األشخاص الشواذ على مصلحة األطف

و من حسن احلظ أّن هذا األمـر ال يُطـرح يف الـدول اإلسـالمية ، و الـيت تعتـرب الـزواج قـائم علـى عالقـة 

و مل تأخـذ ـذا احلكـم الـدول اإلسـالمية فقـط ، حيـث هنـاك . واحدة و وحيدة تتم بـني رجـل و امـرأة

  .    )3(بعض الدول اليت منعت هذه العالقة منعا بتا

                                                           
1- Emmanuel GRATTON – Quand la paternité s’égaye …- Dialogue-Erès-3/2006-N°173 – p 59-69.  

يف مجيع اإلجراءات اليت تتعّلق باألطفال سواء قامت ا مؤسسات الرعاية : "من اإلتفاقية على أّن  3/1املاّدة  تنصّ  -2
راجع  –" عتبار ملصاحل الطفل الفضلىاإلجتماعية العامة أو اخلاصة أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية ، يوىل اإل

  .من نفس اإلتفاقية 21،  18،  9أيضا املواد 
   .كروسيا اليت ال تسمح ذه العالقة ، و كذا بلغاريا ، اليونان ، قربص ، إيطاليا ، رومانيا ، بولندا و غريها  -3

ململكة العربية السعودية ، اإلمارات املتحّدة ، إيران، ا: و هناك بعض الدول اليت تعاقب على هذه العالقة بعقوبة اإلعدام من بينها 
  . اليمن ، موريطانيا ، السودان و الصومال
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لطفــل للخطــر ســواء مــا يتعلّــق منهــا بصــحته أو بأخالقــه أو برتبيتــه ، فيهــا نــوع مــن فحــاالت تعــّرض ا

التـــداخل ، و يصـــعب يف بعـــض األحيـــان حتديـــدها و الفصـــل بينهـــا ، فهـــي عناصـــر مرنـــة و قـــد يـــؤدي 

  .اإلسهاب يف شرحها إىل عدم إمكانية الفصل بينها

، فيكــون هــذا األخــري قــد أخــد و علــى كــّل و حســب دراســة حــاالت اخلطــر الــيت يتعــّرض هلــا الطفــل 

مكانة الطفل الضحية ، و لو أنّنا تطرقنا إىل اجلرائم اليت قد يقع ضحيتها الطفل ، إالّ أنّنا بدراسة هذا 

اخلطر أردنا توضيح أّن هذا األخري هو سبيل و معيار لتدخل القاضي ليس بتطبيق العقوبة على اجلاين 

ألن وقوع اخلطر ّمت داخل حميطه األسري فيحتاج إىل تدابري محايـة و إّمنا ملّد العون إىل هذا الطفل نظرا 

  .خاصة تبعده عن مصدر هذا اخلطر
  

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<V<<<Ø}‚jÖ]<…^ma<æ<ê•^ÏÖ]<flØ}‚i<½æ†�< <

إذا ثبت أن طفل ما يف حالة خطـر وجـب علـى القاضـي التـدخل، و حـىت يكـون تدخلّـه صـحيحا فـال 

خّل القاضي يف احليـاة اخلاصـة لألسـر ال يكـون بـدون عواقـب، كما أّن تد. بّد من توفر بعض الشروط

  .فإّما قد حيّد من السلطة األبوية أو يسحبها
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @@ï™bÔÛa@Ý�†m@ÂëŠ‘@@
حىت يتمكن القاضي من التدخل حلماية الطفل وجب أن يكون عاملا بالوقائع الـيت حتـيط ـذا الطفـل، 

  .و أن يكون خمتصا

  ÃÖ]{{{{^e<Üñ^ÎçÖ{{{{<Ä×  ..و6

لقد ذكرنـا سـابقا أّن اإلجـراء الـذي يعلـم القاضـي بـالظروف احمليطـة بالطفـل هـو التبليـغ، و قـد رأينـا أن 

هــذا التبليــغ قــد يكــون إّمــا مــن طــرف الوالــدين أو القاصــر أو مــن طــرف أشــخاص خمتصــني، كاألطبــاء     

  ...أو رئيس الس الشعيب البلدي أو الوايل 

الـــذي يلعبـــه القاضـــي يف جمـــال محايـــة األحـــداث، فيجـــوز لـــه التـــدخّل مـــن تلقـــاء  و نظـــرا للـــدور الواســـع

  .نفسه، فال يكون تدخّله مرتبط دائما بصدور تبليغ من طرف األشخاص السالفة الذكر
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ـــة األحـــداث  فنظـــرا لإلمكانيـــات الـــيت تطـــرح أمامـــه أثنـــاء التحقيـــق يف قضـــايا القصـــر قـــد يكتشـــف حال

تــؤثر علــى القاصــر يف صــحته أو أخالقــه أو تربيتــه و الــيت تســتدعي  املوجــودين يف أســر تواجــه مشــاكل

  .تدخّله تلقائيا

فتدخل القاضي يف هذه احلالة يعترب إستثناءا على القاعدة العامة اليت تقّر بعدم وجوب تقـدمي القاضـي 

  .     )1(عريضة لنفسه ، مثّ يفصل فيها ، أي أن يكون خصما يف الدعوى و حكما فيها

  . )2(يف جمال األحداث ، للقاضي إمكانية فتح القضية بنفسه حول أية حالة دد احلدثإالّ أنّه 

من قـانون املـدين  375/1و هذا ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي أيضا حيث منح للقاضي و طبقا للماّدة 

 .  )3(الفرنسي التدخل بصفة تلقائية و إستثنائية

احلــدث مــن تلقــاء نفســه يقــّر محايــة قضــائية واســعة ال فمــنح قاضــي األحــداث إمكانيــة التــدخل حلمايــة 

و هـذا مـا قـد يتحقـق يف حالـة تقـاعس . تشوا أية عوائق إجرائية ، قد حتول دون إختاذ التـدبري املالئـم

من مسح هلم املشرّع بتقدمي عريضة لطلب التدخل أو يقومون بإخطار القاضي بوجود حـدث يف خطـر 

ـــــون يف الكشـــــف عـــــن أنفســـــ ـــــذلك لكـــــن ال يرغب خاصـــــة أّن  –هم ، أو أّن القـــــانون ال يســـــمح هلـــــم ب

و هـذا  – 03-72 من األمر 2/1األشخاص املخّول هلم التبليغ منصوص عليهم على سبيل احلصر املاّدة 

  .  )4(أين تدخّل القاضي من تلقاء نفسه 20/10/1987ما ذهب إليه القضاء الفرنسي يف قرار صادر يف 

مــن تلقــاء نفســه ، عنــد وجــود حــاالت إســتعجالية ال تقتضــي إرجــاء كمــا تظهــر فائــدة تــدخل القاضــي 

األمـــر إىل غايـــة صـــدور عريضـــة ، و إّمنـــا تتطلـــب التـــدخل الســـريع و الفـــوري للقاضـــي إلختـــاذ التـــدابري 

  .الالزمة
                                                           

  .134ص  –املرجع السابق  –زيدومة درياس أنظر  -1
كما جيوز لقاضي األحداث كذلك ، أن ينظر يف : "و اليت تنص على أّن  03 – 72من األمر  2/2و هذا طبقا للماّدة  -2

  ".تعلقة باألحداث بصفة تلقائيةالقضايا امل
3- Michel HUYETTE – Guide de la protection … - op. cit. – p 17. 

   سنة و الّلذان تكفل برعايته  14و هذا ما حدث يف قضية أين حاولت األم بأخذ طفلها من اجلدين بعد أن تركته هلما ملّدة  -4
نظرا ألّن التبليغ صدر من أشخاص ال يسمح    ها أن تدخل القاضي غري جائزو تربيته ، فاعرتضت األم على هذا التدخل بادعائ

  :أنظر . ، لكن أقرت حمكمة النقض جبواز تدخل القاضي من تلقاء نفسه) اجلدين(هلم القانون بذلك 
Brigitte L’HERBIER – MALBRANQUE – op. cit. – p 97. 
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ّوهلــا القــانون جلهــة قضــائية يقصــد باإلختصــاص الســلطة أو الصــالحية الــيت خي: إختصــاص القاضــي  •

  .)1(أحقية أو إمكانية الفصل و النظر يف أمر معّني 

و يف جمال . و يقصد باختصاص القاضي، اإلمكانية اليت يتمتع ا قاضي ما من دون القضاة اآلخرين

  .األحداث خيّول اإلختصاص لقاضي يدعى بقاضي األحداث

حــداث، بإعتبــاره جيمــع بــني التحقيــق و احلكــم ،     يعتــرب قاضــي األحــداث العمــود الفقــري يف قضــاء األ

، فهــو حيقــق مــع احلــدث املنحــرف       )2(و رغــم أنّــه قاضــي جزائــي فإنّــه ال يصــدر دائمــا أحكامــا جزائيــة

و احلــدث املوجــود يف خطــر معنــوي و يتخــّذ التــدابري الالزمــة مــن أجــل محايــة احلريــات األساســية هلــذه 

  .)3(الفئة الضعيفة من األفراد

مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة علــى  2و  449/1 ، تــنّص املــاّدة)4(و فيمــا خيــص تعيــني قضــاة األحــداث

يعــّني يف كــّل حمكمــة تقــع مبقــّر الــس القضــائي قــاض أو قضــاة خيتــارون لكفــاءم و للعنايــة الــيت : "أنـّـه

  .يولوا لألحداث ، و ذلك بقرار من وزير العدل ملّدة ثالثة أعوام

حملاكم األخرى فإن قضاة األحداث يعينون مبوجب أمر صادر من رئيس الس القضـائي بنـاءا أّما يف ا

  ".على طلب النائب العام

فيـتم تعيـني قضـاة األحـداث إّمـا مبوجــب قـرار مـن وزيـر العـدل أو مبوجــب أمـر صـادر مـن رئـيس الــس 

  .)5(القضائي بناء على طلب النائب العام

                                                           
  .127ص  –املرجع السابق  –أنظر حسن اجلوخدار  -1
 – 1975 –اإلسكندرية  –املكتب املصري احلديث  –الطبعة األوىل  –رعاية األحداث و مشكلة التقومي  –منري العصرة أنظر  -2

  .238 – 237ص 
  .113ص  –املرجع السابق  –زيدومة درياس أنظر  -3
من قانون  1 – 532ة و جاء يف املادّ )" le juge des enfants(قاضي األطفال "لقد إستعمل التشريع الفرنسي مصطلح  -4

  :أنظر . على أنّه يعّني مبرسوم رئاسي ، بعد أخذ رأي جملس األعلى للقضاء) COJ(التنظيم القضائي 
Eric MATHIAS – Procédure pénale – 3ème Edition – Editions Bréal – 2007 – p 196.    

  .282 – 281ص  –السابق  املرجع –... شرح قانون اإلجراءات اجلزائية  –أنظر فضيل العيش  -5
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مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة الســابقة الــذكر أّن املشــرّع إســتعمل  449/1و املالحــظ مــن خــالل املــاّدة 

" ينتدب"فكان من األفضل أن يستعمل مصطلح ..." قاض أو قضاة ... يعني يف كّل حمكمة "عبارة 

علـى إعتبـار أّن التعيـني يكـون بالنسـبة جلميـع القضـاة علـى املسـتوى احملـاكم الـذين ". التعيـني"بدال مـن 

جـب مرسـوم رئاسـي صـادر عـن رئـيس اجلمهوريـة بـإقرتاح مـن وزيـر العـدل بعـد مداولـة الـس يعينون مبو 

و قاضــي األحـداث هـو قاضــي مـن قضــاة احلكـم علـى مســتوى احملكمـة ، فينتــدب . )1(األعلـى للقضـاء

  . ملمارسة مهامه املتمثلة يف النظر يف قضايا األحداث

  :كون حملي أو شخصي أو نوعي أّما بالنسبة إلختصاص قاضي األحداث، فإّما أن ي

ففيما خيّص اإلختصاص احمللي لقاضي األحـداث حيدثـه مبـدئيا قـرار تعيينـه سـواء كـان ذلـك يف حمكمـة 

فهو خيتص يف مجيع قضايا األحداث املوجودين يف خطر معنوي و املقيمـني يف . واحدة أو عّدة حماكم

ّل إقامـة أو مسـكن والديـه أو الـويل عنـه،   دائرة إختصاص احملكمـة املعـّني فيهـا كقاضـي أحـداث ، أو حمـ

و يكــون خمتصــا مــىت قــدمت . و كــذلك يف املكــان الــذي وجــد فيــه القاصــر يف حالــة عــدم وجــود هــؤالء

  .)2(03 -72 من األمر 2/1 العريضة من أحد األشخاص املعينني على سبيل احلصر يف املادة

اهلدف من إشرتاط اإلختصاص احمللـي يرتكـز و هذا ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي أيضا حيث يرى أّن 

  .   )3(أساسا على ضرورة متابعة الطفل ، كما يسمح مبمارسة هذه املتابعة بطريقة مالئمة و منسجمة
  

                                                           
املتضمن تشكيلة الس األعلى  06/09/2004املؤرخ يف  12 – 04من القانون رقم  3، و املاّدة 96من دستور  78املاّدة  -1

  .23ص  – 57العدد  – 08/09/2004املؤرخة يف . ر.ج - للقضاء و عمله و صالحياته
خيتص قاضي األحداث حملل إقامة القاصر أو مسكنه أو حمل إقامة أو مسكن : "على أّن  03 – 72من األمر  2/1املاّدة  تنصّ  -2

و كذلك قاضي األحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر يف حال عدم وجود هؤالء بالنظر يف العريضة . والديه أو الويل عليهم
لقاصر نفسه ، و كذلك العريضة اليت اليت ترفع إليه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند إليه حق احلضانة على ا

  . ترفع من الويل أو وكيل الدولة أو رئيس الس الشعيب البلدي ملكان إقامة القاصر أو املندوبني املختصني باإلفراج املراقب
3- Thierry FOSSIER – La justice : Manuel à l’usage des intervenants sociaux – ESF – 2001 – p 33. 



392 

 
o 

فيما خيّص اإلختصاص النوعي، فإضافة إىل إختصاص قاضي األحداث بالنظر يف اجلرائم اليت  و

يف جنايات أو جنح مرتكبة  )1(يا األحداث اين عليهيرتكبها األحداث ، فإنّه خيتص بالنظر يف قضا

من قانون اإلجراءات اجلزائية ، أي  493من طرف والديه أو وصيه أو حاضنه ، و هذا طبقا للماّدة 

يتدخل كّلما كان الطفل معّرض للخطر يف صحته أو أخالقه أو تربيته إلختاذ مجيع تدابري احلماية ، 

ث يف وسطه العائلي أو بإسناد حضانته إىل شخص آخر حتقيقا ملصلحة إّما بالوضع أو بإبقاء احلد

  .)2(احلدث

أّما فيما خيص اإلختصاص الشخصي لقاضي األحداث، فإنّه خيتص بالنظر يف مجيع القضايا املرتبطة 

  .باألحداث مهما كانت صفة احلدث، أي سواء كان جاحنا أو جمنيا عليه

فبالنسبة للحدث اجلانح، يكون قاضي األحداث . حد منهمافاإلختالف بينهما يكمن يف سن كّل وا

و ببلوغ سن الرشد اجلزائي، ينعقد . )3(سنة 18خمتصا يف قضايا األحداث البالغني أقل من 

  .اإلختصاص للقاضي العادي ، ال لقاضي األحداث

. )4(سنة 16أّما بالنسبة للحدث اين عليه، فيختص القاضي يف قضايا األحداث البالغني دون سن 

سنة  16فما يالحظ أن احلماية اجلنائية يف هذه احلالة ناقصة حيث أّا مقتصرة على األطفال ما دون 

سنة فهم غري مشمولني ذه احلماية رغم حاجتهم إىل ذلك نظرا  18و  16أّما األطفال ما بني 

  .)5(لضعفهم و عدم إكتماهلم للنضج العقلي

                                                           
نفس جمال اإلختصاص قاضي األطفال بفرنسا حيث خيتص بالنظر يف قضايا األحداث اجلاحنني و األحداث املعرضني و هو  -1

  :أنظر . للخطر
Roselyne NERAC – CROISIER , Jocelyne CASTAIGNEDE – la protection judiciaire du mineur en 
danger – Aspect de droit interne et de droit européen – L’Harmattan 2000 – p 191, Marie Pierre 
HOURCADE – la place du juge des enfants entre soin, éducation et répression – V.S.T. – ERES – 
3/2013 – N° 119 – p 39 – 45.   

  .03 – 72من األمر  11و  10املادتني  -2
 . من قانون العقوبات اجلزائري 49و كذا املادة من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  442املاّدة  -3
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية 493املاّدة  -4
املؤرخ يف  03-82كان على املشرّع اجلزائري أن يرتك األمر كما كان عليه قبل تعديل قانون اإلجراءت اجلزائية بالقانون رقم   -5

 .املعّدلة 493سنة و هذا وفقا للماّدة  18ـ و الذي كان حيدد سن الطفل اين عليه ب 13/02/1982



393 

 
o 

ع اجلزائري قد مّدد سّن احلماية بالنسبة لألحداث املعرضني للخطر و نالحظ من جهة أخرى أّن املشرّ 

و اليت جاءت بعبارات عامة حيتمل معها  03 – 72 سنة، و هذا طبقا للماّدة األوىل من األمر 21إىل 

لذا فإّن . من قانون اإلجراءات اجلزائية 493إحتمال أكيد أن تشمل ما هو مذكور يف نّص املاّدة 

و كان قد وقع ضحية أعمال إجرامية من طرف والديه يكون حتما  –سنة  16اوز و إن جت –احلدث 

 – 72سنة طبقا ألحكام األمر  21معرضًا للخطر ، و منه يستفيد من تدابري احلماية إىل غاية بلوغه 

  .، و طبقا لقاعدة اخلاص يقّيد العام03

  هذا عن إختصاص قاضي األحداث فماذا عن ختصصه ؟

إّن قياس مدى الرعاية املكفولة يف أي جمال من ااالت ال يقاس مبا : حداث ختصص قاضي األ •

بل تقاس هذه الرعاية بدراسة الواقع للتعّرف على ما حتققه األجهزة . يقّرره القانون من نصوص

و يف جمال األحداث، ال يكفي إصدار تشريع خاص بل ال بّد من . املختصة من خدمات فعلية

صاحلة و القادرة على تنفيذ القواعد و األسس اليت يتضمنها هذا التشريع، و هذا وجود املؤسسات ال

  .)1(يتطلب بدوره وجود اجلهاز البشري الكفء و املتدرب على القيام باملهام اليت يوكّلها إليه التشريع

لقد أثارت مسألة ختصص قاضي األحداث إهتماما كبريا و حمّل توصيات لعدة دراسات و مؤمترات 

داعية إىل األخذ بعني اإلعتبار ضرورة ختصص قاضي األحداث و تفرغه لقضائه  )2(ليمية و دوليةإق

  . دون تكليفه بقضايا أخرى تصرفه عن متابعة تطور العلوم اجلنائية و تطبيق معطياا احلديثة

                                                           
  .59و  58ص  –املرجع السابق  -أنظر أمحد عبد اللطيف الفقي  -1
بضرورة تلقي قضاة األحداث "الذي أوصى  1973كاملؤمتر الدويل العريب اخلاص للدفاع اإلجتماعي املنعقد يف تونس عام   -2

إلنسانية ، باإلضافة إىل ضرورة أن يكون قاضي األحداث من ذوي امليول اخلاصة تكوينا خاصا بالعلوم اإلجتماعية و اجلنائية و ا
حتضريا ملؤمتر األمم  1978و كذا التقرير النهائي املقّدم للمؤمتر العريب التاسع للدفاع اإلجتماعي سنة ". للعمل يف هذا امليدان

ر األّول للجمعية املصرية للقانون اجلنائي املنعقد بالقاهرة سنة كما أوصت اللجنة املنبثقة عن املؤمت. املتحّدة السادس ملنع اجلرمية
؛ أمحد  122 – 121ص  –املرجع السابق  –براء منذر عبد اللطيف : أنظر . بضرورة اإللتزام بتنفيذ نظام ختصص القضاء 1987

جامعة  –رسالة الدكتوراة  –نائية دراسة يف اإلجتاهات احلديثة للسياسة اجل: احلماية اجلنائية لألحداث  –حممد يوسف وهدان 
الطبعة  –احلدث املنحرف أو املهدد خبطر اإلحنراف يف التشريعات العربية  –؛ مصطفى العوجي  437ص  – 1992 –القاهرة 
  .165ص  - 1986 –لبنان  –بريوت  –مؤسسة نوفل  –األوىل 
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قوم و التخصص مفاده قصر نوع معني من األعمال على فئة دون غريها، فُرتفع كفاءة الفئة اليت ت

و من هنا وجب ختصص قاضي األحداث نظرا لتعامله مع فئة خاصة من . )1(بتلك األعمال

األشخاص اليت حتتاج حبكم خصوصيتها إىل فهم عام ملختلف اجلوانب النفسية و اإلجتماعية         

إلجتماع و القانونية، و أن يكون ملّما باملبادئ العامة لعلم اإلجرام، علم الضحية، علم النفس، علم ا

  .و علوم الرتبية

باإلضافة إىل كون قاضي األحداث ممن تتوافر لديه الرغبة للعمل يف جمال محاية األطفال، فالرغبة ختلق 

اِجلّد و اإلبداع ، و بالتايل وجب تأهيل قاضي األحداث تأهيال علميا خاصا و ذلك من خالل 

  .)2(الدورات التخصصية اليت  ميكن إقامتها يف املعهد القضائي

على شرط ختصص قاضي األحداث و اكتفت  )3(رغم ذلك مل تنص كثري من التشريعات العربية

  .بالنص على وجود هذا القاضي للنظر يف قضايا األحداث اجلاحنني أو املعرضني للخطر

: من قانون اإلجراءات اجلزائية على أنّه 449/1و بالرجوع إىل التشريع اجلزائري ، فلقد نصت املاّدة 

عّني يف كّل حمكمة تقع مبقّر الس قاض أو قضاة خيتارون لكفاءم و للعناية اليت يولوا ي"

  ...". لألحداث

فيتبّني من خالل هذه الفقرة أّن املشرّع اجلزائري قد إشرتط باإلضافة إىل الشروط العامة املتمثلة يف 

يا للقضاء ، فإنّه إشرتط شروط احلصول على شهادة الليسانس يف احلقوق و شهادة من املدرسة العل

  . تتمثل يف كون القاضي ذي كفاءة ، و كذا من الذين يولون عناية خاصة باألحداث )4(خاصة
                                                           

  .60ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد عبد اللطيف الفقي  -1
  .122ص  –املرجع السابق  –راء منذر عبد اللطيف بأنظر  -2
، و كذا تشريع األحداث الكوييت ) 7املاّدة (كتشريع األحداث األردين ، و الذي نّص على وجود حمكمة األحداث فقط   -3

اجلنائية  من قانون املسطرّة 467و كذا املاّدة ) 25املاّدة (الذي نّص على وجود قاضي األحداث على مستوى حمكمة األحداث 
  . يعني قاض أو أكثر من قضاة احملكمة اإلبتدائية للقيام مبهام قاض األحداث: املغريب و اليت تنص على أّن 

منه و كذا الفصل  2ت على ذات هذه الشروط بعض التشريعات العربية من بينها تشريع األحداث اللبناين طبقا للماّدة نصّ  -4
أّما بالنسبة لقانون الطفل . ليت ذكرت على وجوب ختصص قضاة األطفال يف شؤون الطفولةمن جملة محاية الطفل التونسي و ا 81

منه إّال أّن هذه  120/2املصري ، فلم ينص على ختصص قاضي األحداث و إّمنا ختصص نيابة األحداث و هذا طبقا للماّدة 
فينعقد  حداث، أّما إذا كان اين عليه من األحداث ،النيابة املتخصصة ال تنظر إّال يف الدعاوى اليت يكون فيها اجلاين من األ
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و بالنسبة للشرط األّول أي الكفاءة، فنعلم أّن الطالب عند إلتحاقه باملدرسة العليا للقضاء يتلقى 

و تدوم مّدة التكوين القاعدي ثالث  .التكوين القاعدي للطلبة القضاة بعد جناحه يف املسابقة

و بعد هذه املّدة ميكن للقضاة اإلستفادة من دورات قصرية املدى للتخصص يف كّل . )1(سنوات

إّال أنّه ما يعاب على هذا التكوين من جهة أنّه ليس إجباري     . ااالت ، من بينها جمال األحداث

تيازه فرتة تربص باملعهد ، و من جهة أخرى فلقد و القاضي ال يتحصل على أية شهادة تدّل على إج

، ال يُعقل التحّصل )2(حددت املّدة املخصصة للرتبص بـخمسة أيام يف السنة و هي مّدة قصرية جداً 

  .  من خالهلا على أي تكوين أو خربة

ّدة من قانون اإلجراءات اجلزائية السابقة الذكر، فإّن قاضي األحداث يعّني مل 449و حسب املاّدة 

ثالث سنوات أي أنّه ميارس مهمة قاضي األحداث خالل مّدة تدوم ثالث سنوات و بعد إنتهاء 

قاضي (هذه املّدة فإنّه يتّم نقله إىل حمكمة أو جملس آخر أين قد ال يلتحق بنفس املنصب 

  ). األحداث

كّلما زادت   فكّلما طالت املّدة. )3(فكان من األفضل إبقاء قاضي األحداث يف منصبه ملّدة أطول

مداركه و تكوينه ميدانيا و اكتسب خربة أكرب يف التعامل مع األحداث ، و هو ما حيقق محاية 

احلدث عندما ميتثل أمام قاض متمرن يستطيع إجياد حّل ملختلف القضايا اليت تعرض عليه و يف أقصر 

  .وقت ممكن و هذا ما مل يأخذه املشرّع اجلزائري بعني اإلعتبار

                                                                                                                                                                                     

. اإلختصاص للنيابة العامة حسب القواعد العامة يف اإلختصاص ، و هو أمر مقصر فيه إذا يغفل حقوق اين عليهم الصغار
   .38ص  –املرجع السابق  –أنظر أمحد عبد اللطيف الفقي 

يتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء و حيّدد   20/08/2005املؤرخ يف  303 – 05ي من املرسوم التنفيذ 32و هذا طبقا للماّدة  -1
املؤرخة يف . ر.ج –كيفيات سريها و شروط اإللتحاق ا و نظام الدراسة فيها ، و حقوق الطلبة القضاة و واجبام 

  .   15 ص – 58العدد  – 25/08/2005
  .303 – 05من نفس املرسوم  37/1أنظر أيضا املاّدة . 117ص  –املرجع السابق  –أنظر زيدومة درياس  -2
سنوات و بعدها يُنقل إىل حمكمة  10و هذا ما أقرّه املشرّع الفرنسي حيث يشغل قاضي األحداث منصبه و ميارس مهامه ملّدة  -3

  :أنظر . أخرى دون أن يغّري له املنصب
Eric MATHIAS – op. cit. – p 196 ; Thierry FOSSIER – op. cit.– p 33.   
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الكفاءة و إّن نّص عليه املشرّع إّال أنه ال يتجسد يف الواقع العملي فكفاءة القاضي ال  و منه فشرط

  .تتعدى حصوله على شهادة الليسانس و إجتيازه مرحلة التكوين

أما بالنسبة للشرط الثاين و املتمثل يف العناية مبوضوع األحداث ، فيفرتض يف القاضي أن يكون 

  .لرغبة و امليول يف اإلتصال و التواصل مع احلدثمهتما بأمور األحداث و لديه ا

إّال أنه غالبا، ما ال تراعى هذه األمور، ذلك أّن اإلقرتاح يتّم من النائب العام وفق تقديراته                    

  .و إحتياجات القطاع و بالتايل فاختيار منصب قاضي األحداث ال يكون من القاضي نفسه

د قضايا األحداث اليت تسند إىل قاض واحد، فقد ال يتمكن من التكّفل ضف إىل ذلك كثرة و تعدّ 

و كان من األفضل أن ميّيز بني قضايا األحداث اجلاحنني و يسندها إىل . بكّل حدث تكفال  كافيا

قاضي أحداث معّني، و بني قضايا األحداث الضحايا و املعرضني للخطر و يسندها إىل قاضي 

األحداث اجلاحنني خيتلف عن التعامل مع األحداث الضحايا، و كّل فالتعامل مع . أحداث آخر

  .      جمال حيتاج إىل قضاة متفرغني له
 

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @@Ý�†nÛa@‰bqe@Z@òíìiþa@òĐÜ�Ûa@kÜ�@@
  :من خالل هذه النقطة حناول إيضاح املقصود بالسلطة األبوية و حاالت سلبها 

>[íèçeù]<íŞ×ŠÖ^e<�ç’Ï¹>>  . .و6 <

، و إّمنا ركّز على الوالية طبقا ألحكام األسرة سواء )1(يتعّرض املشرّع اجلزائري إىل السلطة األبويةمل 

و حسب األستاذ غوثي بن ملحة فالوالية تسعى أساسا . )2(الوالية على النفس أو الوالية على املال

. )3( تربط الولد بأبويهإىل احملافظة على نفس الطفل و على ماله، فهي ختتلف عن السلطة األبوية اليت

                                                           
 20/12/2006املؤرخ يف  23 – 06و بعد صدور تعديل رقم  24عليها كتدبري أمن طبقا للماّدة  كان قانون العقوبات ينصّ   -1

. 1/6مكرر 9و املاّدة  9/2ألغيت هذه املاّدة و أصبحت إسقاط السلطة األبوية عقوبة تكميلية تطبق على األبوين طبقا للمادة 
  . فلقد إعترب أّن هلما معىن واحد" حقوق الوالية"و إّمنا " السلطة األبوية"املشرّع مل يستعمل يف هذا املاّدة  لكن ما يالحظ أنّ 

  .و ما بعدها من قانون األسرة اجلزائري 87املاّدة  -2
  .159 – 158ص  –املرجع السابق  –... قانون األسرة  –غوثي بن ملحة أنظر  -3
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و تنتهي  )1(فالسلطة األبوية قائمة أساسا على عالقة القرابة و ميارسها األب و أحيانا قد متارسها األم

ببلوغ الطفل سن الرشد إّال أّن املشرّع اجلزائري إعترب السلطة األبوية هي الوالية، حيث نّص يف املاّدة 

ن األب وليا على أوالده القصر و بعد وفاته حتّل األّم حمّله يكو : "من قانون األسرة اجلزائري  87/1

و من هنا تقوم ". باإلسقاط الوالية عنه. 4...3...2...1:تنتهي وظيفة ويل : " 91و نص املاّدة " قانونا

  . )2(السلطة األبوية على حقوق و واجبات

جمموعة من : "ألبوية على أّاالسلطة ا )3(من القانون املدين الفرنسي 1/2 – 371كما عرفت املاّدة 

  ".احلقوق و الواجبات دف إىل حتقيق مصلحة الطفل

و لقد إعترب املشرع الفرنسي السلطة األبوية وظيفة يقوم ا الوالدين دون سوامها لتحقيق هدف معّني 

  .)4(يتمثل يف مصلحة الطفل لتنشئته و حتضريه داخل اتمع

إىل أحكام و قواعد تنظمها، ذلك أّا عالقة طبيعية تنشأ بني اآلباء  مبدئيا، ال حتتاج السلطة األبوية

فيلتزم اآلباء برتبية أبنائهم و تكوين شخصيتهم كما جيب عليهم رقابتهم، حراستهم       . و األبناء

إّال أنّه نظرا لتعرض األسر إىل عّدة تغريات و تأثريات؛ فكثرة اإلنفصاالت الزوجية ، . و عدم إمهاهلم

هور األسر املركبة ، و نشوء الطفل يف ظل أسرة أحادية األب، كان لزاما على الدول وضع تشريع ظ

  .)5(خاّص و ضبط هذه العالقة

                                                           
املتعّلق بالسلطة األبوية فوسع من مفهومها كما أقّر  04/03/2002املؤرخ يف  305 – 2002رقم لقد صدر يف فرنسا القانون  -1

  :أنظر –إشرتاك كال الوالدين يف ممارسة السلطة األبوية أي مينحها لألب يف املرتبة األوىل مثّ لألم كما فعل املشرع اجلزائري 
François TERRE, Dominique FENOUILLET – Droit civil : les personnes – 8ème Edition – Dalloz – 
2012 – N° 402 – p 390 ; Laurent DELPRAT – op. cit. – p 17. 

   .159ص  –املرجع  السابق  -... قانون األسرة  –أنظر غوثي بن ملحة  -2
3 - Selon Art 371 – 1/2 du Code Civil Français « L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs 
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».  
4-Laurent LEVENEUR–Renforcer l’autorité parentale et promouvoir les droits de l’enfant – Publié dans 
« L’autorité parentale en question »-Presses Universitaires Septentrion– France– 2003– p51 ; Ségolène 
Royal– Les droits des enfants– 1ère Edition– Dalloz– 2007– p 53– Laurent DELPRAT – op. cit. – p 17.  
5 - Hugues FULCHIRON – Pourquoi légiférer sur l’autorité parentale ? – Publié dans « L’autorité 
parentale en question » op. cit. – p 30 et s. ; Guy RAYMOND – L’autorité parentale sous contrôle – 
Enfances & Psy – ERES – 2/2003 – N° 22 – p 25 – 37 .    
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و إّمنا ختضع لرقابة الدولة ، فتعترب هذه األخرية املمثلة  )1(فسلطة األب على أبنائه ليست مطلقة

ة أبنائه من السلطة األبوية مىت أدت هذه الشرعية للمجتمع ، و تسعى إىل محايته و كذا إىل محاي

السلطة إىل تعريض حياة الطفل و أخالقه أو تربيته أو مستقبله أو صحته النفسية للخطر ، فلها يف 

  .)2(سبيل ذلك أن حتّد من السلطة األبوية أو أن تسلبها

ممارستها، أي إن سقوط حقوق الوالية نوع من اجلزاء ذي الطابع املدين، يقع على من له احلق يف 

  . )3(الويل و الذي ثبت أّن سلوكه أصبح يشكل خطرا على من هم حتت واليته

و لقد إعترب املشرّع اجلزائري إسقاط حقوق الوالية كّلها أو بعضها عقوبة تكميلية ، و هذا طبقا 

نية      من قانون العقوبات اجلزائري ، و تدخل يف إطار احلرمان من احلقوق املد 1/6مكرر  9للماّدة 

، و تكون جوازية يف حالة )4(و العائلية، و قد تكون إجبارية يف حالة احلكم على اجلاين بعقوبة جنائية

  .احلكم عليه جبنحة

                                                           
فالسلطة األبوية اليت خيضع هلا الطفل ال تكون شرعية إّال إذا مسحت له بالرتعرع و النمو السليم و هو السبب الذي جعل  -1

    السلطة األبوية ، ذلك أّن هذه األخرية تعطي للطفل مرتبة ثانوية "عوض " ؤولية األبويةاملس"معظم الدول األوروبية تفضل صيغة 
من إتفاقية حقوق الطفل و اليت تؤكد على أن يوىل اإلعتبار ملصاحل الطفل الفضلى أي جيب  3و هذا ما ال يتماشى مع املاّدة 

بـ " سلطة"جيب إستبدال مصطلح " دومنيك يوف " رنسي فحسب رأي الكاتب الف. تفويت مصاحل الطفل على مصاحل الوالدين
  :أنظر . ملا حيمله هذا األخري من حماسبة و مسائلة أصحاا" املسؤولية"

Dominique YOUF – Protection de l’enfance et droit de l’enfant – Etudes – Edition S.E.R. – 12/2011 – 
Tome 415 – p 617 – 627. 

نظرا لصفته اجلزائية و العقابية و اليت ال تنطبق على السلطة األبوية " املسؤولية"د أنتقد هذا الرأي و كذا مصطلح و يف املقابل، لق
  :أنظر  –و املتمثلة يف احلقوق و الواجبات، كما يركز هذا الرأي على وجوب تقدمي الواجبات على احلقوق 

Clotilde BRUNETTI – PONS – L’exercice de l’autorité parentale face au pluralisme familiale – la revue 
dialogue – ERES – 3/2004 – N° 165 – p 7.      

  .45ص  –املرجع السابق  –براء منذر عبد اللطيف أنظر  -2
  .162ص  –املرجع السابق  –... قانون األسرة  –غوثي بن ملحة أنظر  -3
على القاضي أن يأمر باحلرمان من  يحبيف حالة احلكم بعقوبة جنائية ، : "على أّن  1مكرر  9الفقرة األخرية من املاّدة  تنصّ  -4

سنوات تسري من يوم إنقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن احملكوم  10حق أو احلقوق املنصوص عليها أعاله مبّدة أقصاها 
  . عليه
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قط ، كما مل حيدد احلاالت اليت تس)1(مل ينّص املشرّع اجلزائري على حاالت سقوط السلطة األبوية

  .فيها كّل حقوق الوالية و احلاالت اليت تسقط فيها بعض هذه احلقوق

و بالرجوع ألحكام قانون العقوبات ، جند أنّه مسح للقاضي احلكم بسقوط حقوق الوالية يف حالة 

جرمية اإليذاء العمدي : إدانة األب أو األم بإرتكاما كمسامهني أو مشاركني لبعض اجلرائم من بينها 

على الطفل، جرمية ترك األسرة و جرمية إنتهاك اآلداب أو حتريض القصر على الفسق         الواقعة 

  . )2(و الدعارة

و ليس إجباري، خيضع  )3(و نظرا لكونه إجراء خطري ، فغالبا ما جعل احلكم ذه العقوبة جوازي

  .للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقّدر اخلطر الذي يتعّرض له الطفل

ف املشرّع اجلزائري ، فإّن نظريه الفرنسي إعترب نزع السلطة األبوية تدبري أمن و ليس و على خال

و اهلدف من ذلك هو محاية الطفل من . )4(عقوبة تكميلية و هذا ما ذهب إليه أيضا املشرّع املغريب

  . اخلطر و ليس عقاب للوالدين

  : )5(على يد القاضي اجلنائي أو القاضي املدينو أقّر املشرّع الفرنسي أّن نزع السلطة األبوية تكون إّما 

                                                           
كحالة إرتكاب جرمية   118/195ية طبقا لقانون رقم على خالف املشرّع املصري الذي حّدد حاالت سقوط السلطة األبو  -1

: ملزيد من التفاصيل أنظر . إغتصاب أو هتك عرض أو حّرض الطفل على الفسق أو إرتكب جناية أيا كان نوعها ضد احلدث
  ؛  254 – 253ص  –املرجع السابق  –... احلماية اجلنائية  –حممود أمحد طه 

العقوبات و التدابري و أساليب تنفيذها  –علي حممد جعفر : أنظر  –من قانون العقوبات  92ة و كذا املشرّع اللبناين وفقا للمادّ 
  .   74 – 73ص  – 1988 –لبنان  –املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –
  .اجلزائريمن قانون العقوبات  349و  4/  344مكرر ،  337،  332،  330/3،  272أنظر املواد  -2
      ما عدا يف جرمية الفاحشة بني ذوي احملارم أين أقّر وجوب تضمن احلكم املقضي به ضد األب أو األم فقدان حق األبوة  -3

  .مكرر من قانون العقوبات اجلزائري 337أنظر الفقرة األخرية من املاّدة  –أو الوصاية الشرعية 
  .غربيةمن املسطرّة اجلنائية امل 61أنظر الفصل  -4

5 - François TERRE – Dominique FENOUILLET – op. cit. – N° 504 – p 528 et s. ; Pierre MURAT – 
op. cit. – 6ème Edition 2013 – N° 235 – 11 – p 962 ; Frédérique Eudier – op. cit. – p 387 et s. 
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فبالنسبة لسقوط السلطة األبوية حبكم القاضي اجلنائي، تكون يف حاالت حمّددة طبقا للماّدة  •

من القانون املدين الفرنسي و تتمثل يف حالة إدانة األب أو األم بصفتهم كفاعلني أصليني      378/1

، أو إذا إقرتفوها باإلشرتاك معه أو إقرتفها )1(كبت يف حق الطفلأو مشاركني يف جناية أو جنحة أُرت

 )2(09/7/2010و ُأضيفت هذه احلالة األخرية مبوجب قانون صدر يف . أحد الوالدين جتاه الوالد اآلخر

و الذي اعترب أّن العنف الصادر من أحد األبوين على اآلخر عنف موجه للطفل بصفة غري مباشرة 

لطة األبوية و لقد قضت حمكمة النقض الفرنسية ذا املبدأ قبل صدور هذا القانون يتقرر معه نزع الس

بأن األب الذي قتل أّم أطفاله أمامهم حالة تربر نزع السلطة األبوية، ذلك أن سلوك األب قد يعرض 

    .)3(حياة األطفال و صحتهم النفسية للخطر، األمر الذي يستحيل معه إستمرار هذه العالقة األبوية

أّما بالنسبة لنزع السلطة األبوية من طرف القاضي املدين ، فال تكون يف احلاالت اليت تصدر فيها 

إدانة ضّد الوالدين ، و إّمنا بثبوت وجود الطفل يف حالة خطر كسوء املعاملة أو من جراء إدمام 

لوالدين بالتوجيه الالزم ، أو بعدم قيام ا)4(اإلعتيادي على السكر و املخدرات أو سلوكام املنحرفة

  . للحدث أو تعريض صحته أو أمنه أو أخالقه للخطر

                                                           
يتها الطفل لكن توصل القضاء إىل أّن إجراء نزع السلطة و مل حيدد املشرّع الفرنسي هذه اجلنايات و اجلنح اليت يقع ضح -1

األبوية يُتخّذ إذا كانت اجلرمية تشكل خطرا على الطفل، و من هنا إستثىن جرمية ترك األسرة أين يتخلى من خالهلا أحد الوالدين 
كما جعل املشرّع الفرنسي نزع . هعن تنفيذ إلتزامته األبوية كالنفقة ، يف حني أدخل كّل اجلرائم املاسة بسالمة الطفل و عرض

السلطة األبوية ، كّلها أو بعضها ،إحبارية يف حالة حدوث إعتداء جنسي على الطفل من أحد أصوله أو ممن له سلطة على 
  :أنظر . الطفل

Nathalie BAILLON – WIRTZ, Yves HONHON – L’enfant sujet de droit : filiation, patrimoine, 
protection – Edition Lami – France – 2010 – p 186 ; Christelle de LAPORTE-CARRE – op. cit. – N° 
87 , 88 -  p 60 – 61. 

  :أنظر  –قانون متعّلق بالعنف املرتكب ضد النساء و العنف بني الزوجني و تأثريه على أطفال  -2
Pierre MURAT – op. cit. – 6ème Edition 2013 – N° 235 – 21 – p 963. 
3 - Crim. Cass. 09/01/2002. Cf Laurent DELPRAT – op. cit. – p 124, Pierre MURAT – op. cit. – 6ème 
Edition 2013 – N° 235 – 32 – p 965.  

و من هنا قضت حمكمة النقض الفرنسية بنزع السلطة األبوية عن األب الذي كان يرتكب اجلرائم أمام طفله فاعتربت تنشأته  -4
  :أنظر  .ه معرضا للخطرو أمن

Civ. 1ère. 15/5/1990. Bull. Civ. I. N° 107 - Cf  Laurent DELPRAT. op. cit. – p 129 ; Pierre MURAT – 
6ème Edition - op. cit. – N° 235 – 32 – p 965. 
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ضف إىل ذلك حالة عدم إبداء الوالدين أي إهتمام بالطفل الذي هو حمّل للمساعدة الرتبوية طبقا 

فعدم زيارته و متابعته و عدم ممارسة الوالدين حلقوقهم و واجبام جتاه هذا . )1(1/2-378للماّدة 

  . )2(ملّدة تفوق سنتني تؤدي إىل احلكم بنزع السلطة األبويةالطفل 

فيحكم القاضي بنزع السلطة األبوية بناءا على طلب من النيابة العامة أو من أحد أقارب الطفل      

و على كّل فيجب أن يكون تدبري . من قانون املدين الفرنسي 1/3 – 378أو لوصيه وهذا طبقا للماّدة 

فال يكفي صدور خطأ من . ية هو السبيل الوحيد أمام القاضي حلماية الطفلنزع السلطة األبو 

و من هنا ذهب . الوالدين و إّمنا ُيشرتط لنزع السلطة األبوية ثبوت حالة خطر دد الطفل يف كيانه

القضاء الفرنسي يف حكم له إىل إعتبار عدم مباالة األم بطفليها منذ والدما ال يربر نزع السلطة 

  .)3(ية جتاهها نظرا إلعتبار الطفلني غري معرضني للخطراألبو 

و ما يالحظ أّن رغم إنفصال القاضي اجلنائي عن القاضي املدين إّال أّن هناك تداخل فيما بينهما، 

فمثال . فيمكن للقاضي املدين إضافة إىل إستناده احلكم اجلزائي أن يستند إىل أحكام القانون املدين

د أحد الوالدين من طرف القاضي اجلزائي دون إقراره لنزع السلطة األبوية ، يف حالة صدور إدانة ض

  .)4(ففي هذه احلالة جيوز للقاضي املدين أن حيكم ا

و من خالل إخضاع هذا التدبري إلختصاص القاضي املدين يكون املشرّع الفرنسي قد أقّر أيضا محاية 

مية يف حق الوالدين و احلكم بالرباءة، فهذا ال واسعة للطفل ، و يظهر ذلك يف حالة عدم ثبوت اجلر 

  .يؤثر على نزع أو إبقاء السلطة األبوية

                                                           
1 - Selon L’article 378-1/2 : « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale quand une mesure 
d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant,  les pères et mères qui pendant plus de 2 ans se 
sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs, … » 
2 - Yves LE BIDEAU – op. cit. – p 137 – 148. 
3 -  Civ. 1ère. 23/4/2003. JCP 2004. II. 10058. Cf Laurent DELPRAT. op. cit. – p 125 -126.  Civ. 1ère. 
06/7/1999. Cf François TERRE , Dominique FENOUILLET – op. cit. – N° 506 – p 531. 
4 -  François TERRE , Dominique FENOUILLET – op. cit. – N° 506 – p 531 ; Christelle de 
LAPORTE-CARRE – op. cit. – N° 89 -  p 61. 
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كما ميكن للقاضي نزع السلطة األبوية كليا أو جزئيا، أي يتضمن بعض احلقوق اليت حيددها القاضي  

هذا التدبري   ، كما قد يشمل )1(كاإلحتفاظ حبق الوالدين يف املوافقة على الزواج أو الرتشيد أو الكفالة

  .كّل األوالد أو أحدهم

و يرتتب عن نزع السلطة األبوية ، جتريد األب من كّل عناصرها مبا فيها احلقوق و الواجبات اليت 

يف حني ال جيّرد األب املسلوب . دف إىل محاية الطفل و تربيته و حضانته و كذا الوالية على الزواج

ات اليت ال ترتبط بالسلطة األبوية، و إّمنا ترتبط بالنسب،  للسلطة األبوية من بعض احلقوق و الواجب

كحق الطفل يف املرياث، و يف النفقة الغدائية، يف حني ال يتحمل هذا األب مسؤولية طفله ألنّه ال 

  .)2(يف املقابل ميكن السماح له بزيارة الطفل أو مراسلته. يلتزم حبراسته و مراقبته

بوين معا ، فهنا يتخذ القاضي إحدى تدابري احلماية كالوصاية        يف حالة نزع السلطة األبوية لأل

  .أّما يف حالة سلب السلطة األبوية ألحد األبوين ، فيمارس األب اآلخر هذه السلطة. أو الوضع

�����	
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و ليس تدبري أمن و هذا ما تطرقنا له  لقد إعترب املشرّع اجلزائري إاء السلطة األبوية عقوبة تكميلية

هلذا إرتأيت عدم إدراجها حتت هذا املطلب و الذي من خالله أحاول توضيح التدابري اليت . سابقا

  .يتخذها القاضي اجتاه الطفل الذي وقع ضحية إعتداءات من طرف والديه و أصبح معّرضا للخطر

ن قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل لقد نّص املشرّع على تدابري محاية الطفل الضحية ضم

هذا . ، و أحالنا إىل تدابري أخرى أوردها ضمن قواعد قانون محاية الطفولة و املراهقة)3(مادتني فقط

األخري ينطبق على الطفل املعّرض للخطر املعنوي أي يضّم من جهة الطفل الضحية، و من جهة 

نتطرق يف الفرع األّول إىل تدابري احلماية وفقا لقانون و من هنا س. أخرى الطفل املعّرض لإلحنراف

  .اإلجراءات اجلزائية و يف الفرع الثاين إىل تدابري احلماية وفقا لقانون محاية الطفولة و املراهقة

                                                           
1 - Pierre MURAT – 6ème Edition - op. cit. – N° 235 – 52 – p 967. 
2 - Laurent DELPRAT. op. cit. – p 131 et s. ;  François TERRE , Dominique FENOUILLET – op. cit. 
– N° 507 – p 532 - 533;   Pierre MURAT – 6ème Edition - op. cit. – N° 235 – 50 et s.– p 966 et s. 

  . من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 494و  493املادتني  -3
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 إجراء اختاذ احلالة هذه يف األمر يتطلب ، يهمن طرف أحد والد طفل ضد جرمية ارتكبت إذا

 إخراجه من دائرة اخلطر و )1(أخرى جلرائم ضحية وقوعه خماطر من عليه اين الطفل محاية يستهدف

  .الذي يهدده 

 جنحة أو جناية وقعت إذا" :يلي ما على من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 493 املادة نصت لقد

 أن األحداث لقاضي ميكن فإنه حاضنه أو وصيه أو والديه من عشرة سادسةال يبلغ مل شخص على

 يودع أن ،النيابة رأي مساع بعد نفسه تلقاء من أو العامة النيابة طلب على بناء منه أمر مبجرد يقرر

 به يتعهد اإمّ  و، مؤسسة يف إما و، بالثقة جدير شخص لدى إما، اجلرمية يف عليه اين احلدث

 ."للطعن قابال القرار هذا يكون ال و الطفولة برعاية املكلفة عموميةال للمصلحة

 إىل أو مؤمتن شخص إىل الطفل تسليم الحيةص النص هلذا وفقا األحداث قاضيل املشرع أعطىلقد 

    النيابة من طلب على بناء ذلك و الطفولة برعاية املكلفة العمومية للمصلحة به يتعهد أو، مؤسسة

 ضمان و للطفل األساسية املصاحل على احلفاظ أجل من،  النيابة رأي مساع بعد سهنف تلقاء من أو

 .)2(جيدا رعايته

 قاصر على اعتداء بوقوع أخطر كلما حتميا أمرا يكون األحداث قاضي تدخل فإن حال أي على و

  الغري طريق عن أو، شخصيا بذلك علم قد كان سواءأصوله،  قبل من عشر السادسة سن يبلغ مل

   .النيابة طلب على بناء أو األمن مصاحل أو

 هو أبدي أمفهل تدبري اإليداع السابقة الذكر يثري إشكاال حول طبيعة  493إّال أّن نّص املاّدة 

  مؤقت؟

                                                           
  .252ص  –املرجع السابق  –... احلماية اجلنائية  –أنظر حممود أمحد طه  -1
  .100ص  –املرجع السابق  –أمحد عبد اللطيف الفقي  أنظر -2
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 يتخذه قاضي األحداث كلما وصل إىل. ميكن أن نفهم من النص، أن تدبري اإليداع هو تدبري مؤقت

أضاف ، حيث )1(انةدريثما يفصل يف األمر وتثبت اإل والديه،علمه وقوع جرمية على الطفل من قبل 

يف جناية أو جنحة ضد  اإلدانة حكم صدر أنه إذا من قانون اإلجراءات اجلزائية 494 اّدةيف امل

 .إلختاذ مجيع تدابري احلماية الالزمة يرفع األمر إىل قسم األحداث، احلدث،

من صدر هذا احلكم  ضدّ فلم يذكر من جهة  ض،من الغمو نوع يشوبه إّال أّن هذا النّص بدوره 

من جهة أخرى أحالنا  و ، أشخاص أجانب عن الطفل؟ الوالدين أم ضدّ  هل صدر ضدّ ف باإلدانة،

قانون املنصوص عليها يف  د التدابريصِ قْ فهل يَـ  ىل تدابري أخرى دون أن حيددها،إهذا النص 

         أم تلك الواردة يف قانون محاية الطفولة  ؟ اليت تنطبق على الطفل اجلانح واإلجراءات اجلزائية 

  ؟ و املراهقة

 ا بالنسبة لإلشكال الثاين،أمّ  .ع يقصد الوالديناملشرّ  نّ أحسب إعتقادنا،  فبالنسبة لإلشكال األول و

. أّن التدابري اليت يقصدها املشرّع هي تلك الواردة يف قانون محاية الطفولة و املراهقةفمن املنطقي 

  .أّن الطفل الضحية هو طفل معّرض خلطر معنوي ، ال طفل جانحذلك 

إّال أّن الغموض الذي يثريه هذا النّص هو وجوب رفع األمر إىل قسم األحداث بدال من قاضي 

فكان من األجدر أن يلزم النيابة العامة بأن حتيل األمر إىل قاضي األحداث ال إىل قسم . األحداث

يف اجلنايات و اجلنح املرتكبة من طرف األحداث، مىت رأت بأّن  األحداث، و الذي ينظر أساسا

و النظر يف قضايا األحداث املعرضني . ذلك حيقق مصلحة الطفل، فاحلدث هنا ضحية و ليس متهم

 . للخطر املعنوي من إختصاص قاضي األحداث

اسع يشمل كّل اجلنايات فقد ترك اال و . اجلنحة الواقعة على الطفلاجلناية أو نوع مل حيدد املشرع  و

و اجلنح و بالتايل مل حيصر احلماية على نوع حمدد من اجلرائم، و هذا أمر ُحيمد عليه باعتبار أّن كّل 

                                                           
شرع التونسي عن هذا التدبري بالتدبري العاجل أي يتخذ بصفة مؤقتة و عاجلة نظرا للخطر الذي حيدق بالطفل و لقد عّرب امل -1

  .من قانون محاية الطفل التونسي 46،  45أنظر الفصل 
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اجلرائم املرتكبة من طرف الوالدين على األطفال و مهما كانت درجة خطورا، تشكل عائقا على 

  .يته أو أخالقهالعيش اآلمن للطفل، كما قد تشّكل خطرا على صحته أو ترب

 تدبري واحدنون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري وفقا ملا تقدم يشمل تدبري احلماية املنصوص عليه يف قا و

 يتعهد أو، أو لدى مؤسسة الذي يكون إما لدى شخص جدير بالثقة، .املتمثل يف إجراء اإليداع و

  .الطفولة برعاية املكلفة العمومية للمصلحة به
 

@ÞČëþa@†äjÛaZ@@@@gòÔrÛbi@Ší†u@—‚‘@ô†Û@òîzšÛa@ÝÐĐÛa@Êa†í)1(  

 قبل التطرق إىل مضمون هذا اإلجراء وجب توضيح املقصود بالشخص اجلدير بالثقة، و املعايري اليت

  مبقتضاها يتم تعيني هذا الشخص؟

بالرغم من الغموض الذي يكتنف املفهوم القانوين للشخص اجلدير بالثقة، مل يضع  املشرع  اجلزائري، 

ال الفقه تعريفا هلذا الشخص، ضف إىل ذلك تضارب املصطلحات املستعملة يف هذا اإلطار يف  و

  .خمتلف التشريعات املقارنة

على احلدث اين عليه املادة  )2(املشرع املصري مصطلح الشخص املؤمتنعلى سبيل املثال إستعمل ف

من قانون  330شرع اللييب طبقا للمادة ويسانده يف ذلك املمن قانون اإلجراءات اجلزائية املصري  365

اإلجراءات اجلنائية اللييب ، يف حني جند أن املشرع املغريب تبىن نفس املصطلح املستعمل يف التشريع 

و استعمل املشرّع الفرنسي أيضا نفس  .)3(من مدونة اجلنائية املغربية 510اجلزائري من خالل الفصل 

 . )4(املصطلح

                                                           
معجم عريب  – قاموس املعاين( -فلغًة الشخص جدير بالثقة َمْن يـُْعَتَمُد َعَلْيِه ، وِثق من الشخص أي صّدقه و وضع ثِقَته به  -1

  )  عريب
  ).  معجم عريب عريب –قاموس املعاين ( -أي احلافظ احلارس، و الويف املخلص  :الشخص املؤمتن هو الَرُجٌل اَألمٌني  -2
  .100 - 99 ص –املرجع السابق  -أمحد عبد اللطيف الفقيأنظر  -3

4 - Michelle HUYETTE , Philippe DESLOGES – op. cit. – p 164.  
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أما مصطلح  .وأدق وأوسع، فاألمن واإلئتمان يوفر الراحة و اإلطمئنانأقوى " مؤمتن"فمصطلح 

على كل فكال املصطلحان يهدفان إىل نفس  و .)1(فقد يكون مقصورا على جمال حمدد" الثقة"

و غالبا . مكانه السهر على محاية الطفل ضحية العنفإالذي ب هوفالشخص اجلدير بالثقة . الغرض

أو يف احلاالت اليت . ل، إال يف حالة عدم وجود هؤالء األقارب أصالما يكون من أقارب هذا الطف

يكون االعتداء صادرا عن هؤالء األقارب، إما يف شكل ختلي أو إمهال مجاعي للطفل كما هو احلال 

ألسوء إذ غالبا ما يتعرضون بالنسبة لألطفال املتخلى عنهم أو األطفال الناجتني عن اإلغتصاب، 

  . اإلعتداءاتأشكال املعاملة و 

يستجاب لطلبه بصورة  رغم التطوع الذي يبديه من يريد محاية الطفل ضحية العنف، إال أنه قد ال و

باإلضافة  ،بعد التثبت من توفر املتطوع فعال على جمموعة من املعايري الذاتية و األخالقية إالّ  تلقائية،

  : )2(و اليت تتحق إذا إىل بعض املعايري املادية

  ؛ الشخص مسؤوال ، وحسن األخالق كان هذا -

يكون شيخا كبريا أو يعاين  أي أن ال .يتمتع بصحة تسمح له التكفل بالطفل و اإلعتناء بهكان   -

  .أو إعاقة من أمراض،

 هذا الشخص يقيم مع الطفل الضحية يف نفس املنزل، حيث ال ميكن السهر على متطلباتكان   -

  ؛  معه اً قيمم هذا الطفل اخلاصة باحلماية إن مل يكن

حىت يتمكن من اإلنفاق على الطفل الضحية على إعتبار أن  هذا الشخص ميسور احلال،كان   -

  ؛  الفقر من أبرز العوامل اليت تؤدي إىل تصاعد وترية اإلعتداءات اجلنائية على األطفال

 ن القاضينعتقد أ و. ع مل حيدد إذا كانت تربط الشخص قرابة بالطفل أم  النالحظ أن املشرّ  و

فيلجأ إىل أشخاص  أعاله، بّيناهإذا تعذر ذلك كما  يعطي يف هذه احلالة األولوية ألقارب الطفل، و

  .كما مل حيدد الوضغية املطلوبة هلذا الشخص، كأن يكون متزوج، لديه عائلة أم يعيش منفردا .آخرين
                                                           

من  93حينما أورد الشروط الواجب توفرها يف الوصي الذي يتوىل أمور الطفل أنظر املادة " أمني"لقد إستعمل املشرع اجل كلمة  -1
  .قانون األسرة اجلزائري

  .44ص  –املرجع السابق  –أنظر علي إدريسي حسين  -2
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الشخص، يأخذ حكم يالحظ أيضا أن املشرع مل حيدد إذا كان إجراء إيداع الطفل لدى هذا و 

  .من مث ترتتب عليه نفس الشروط واآلثار  و )1(الكفالة املنصوص عليه يف قانون األسرة

و ما جيب التأكيد عليه هو أن القاضي لن يستطيع مبفرده معاينة هذه املعايري، و إصداره ألمر 

يري عن طريق حمضر إال بتدخل الباحث اإلجتماعي، الذي يقوم مبعاينة مدى توفر هذه املعا اإليداع،

حيرر يف هذا اإلطار ويعرض على النيابة العامة، و هو ما ال جند له موقعا يف تدبري احلماية للطفل 

  .الضحية الذي نص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية

بل أكثر من ذلك، أقر املشرع أن أمر اإليداع الصادر من القاضي ال يقبل بتاتا أي طريق من طرق 

املعايري األخالقية و الذاتية للشخص الذي سيودع لديه الطفل الضحية، تراعي  فإذا مل الطعن،

سيشكل عائقا فعليا أمام التفعيل املهين ملتطلبات احلماية املواكبة للطفل الضحية و إجراءات الدعم 

  . اإلجتماعي
  

@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@ @ò��ûß@ô†Û@òîzšÛa@t†§a@Êa†íg@@
اث بناء على أمر قضائي غري قابل لإلستئناف إمكانية إيداع قاضي األحدلل املشرع اجلزائري خوّ 

ا يدفع ممّ  احلدث الضحية لدى مؤسسة يف حالة عدم إيداع هذا احلدث لدى شخص جدير بالثقة،

إىل التساؤل عن طبيعة املؤسسة اليت سيودع لديها احلدث، و عن املؤشرات اليت من شأا أن تساعد 

  الضحايا يف انتقاء املؤسسة ؟  القاضي املختص يف شؤون األحداث

يالحظ بشكل بارز قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري من  493و يف كل األحوال، باستقراء املادة 

عدم تنصيص املشرع على طبيعة املؤسسة اليت سيتم لديها تنفيد أمر القاضي بإيداع احلدث الضحية 

أم ملجأ خاص؟ أم مؤسسة على منوال  حيث أن املشرع مل يقم بتحديدها ، هل هي مصلحة طبية

                            ؟ )INAVEMمؤسسة مساعدة الضحايا و الوساطة (النموذج الفرنسي 
نعتقد أن املشرع يشري إىل  و. وجود هذا النوع األخري من املؤسسات يف بالدنا هو عدمما ميكن قوله 

  . حة العمومية املؤسسات اخلاصة  ألنه ذكر بعد هذه املؤسسات، املصل

                                                           
  .من قانون األسرة اجلزائري 125 – 116من املاّدة  -1
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@sÛbrÛa@†äjÛa@Z@@ô†Û@òîzšÛa@t†§a@Êa†íg òzÜ–½a òîßìàÈÛa òÐÜØ½a òíbÇŠi òÛìÐĐÛa    @@
إن أمر إيداع احلدث الضحية لدى مصلحة عامة مكلفة برعاية األطفال، من أهم األوامر القابلة 

أنه أن يوسع من مما من ش ،للتطبيق خاصة أمام تصاعد دور اتمع املدين يف احلياة اإلجتماعية

  .تدخل القاضي و مينحه إمكانية إيداع احلدث الضحية لدى مصلحة خمتصة يف شؤون األطفال

إال  ما يالحظ أن هذه املصاحل ال ميكنها أن تبادر إىل إستقبال األطفال ضحايا العنف األسري، و

فقد .الء األطفال األمر الذي يقلل من تفعيل محاية هؤ . بعد أن تتلقى أمر قضائي بإيداعهم لديها

يتم مثال الكشف عن حاالت اإلعتدءات عن طريق العاملني يف املصلحة  أو عن طريق أشخاص 

السبيل الوحيد الذي يكون و  ،فتبقى هذه املصاحل مقيدة آخرين أو من بعض اجلمعيات األخرى،

يشكل عائقا مما جيعل هذا اإلجراء طويال وقد  أمامها هو تبليغ قاضي األحداث من أجل التدخل،

  .حيول دون التدخل السريع حلماية الطفل 

 .ا أوردها يف قانون خاص اإمنّ  و ،قانون اإلجرءات اجلزائيةمل ينص املشرع على هذه املصاحل يف  و

  . سوف نتطرق إليه من خالل الفرع الثاينالذي و 

 ص جدير بالثقة ،الشخ(و مما سبق، هل جيوز لقاضي األحداث أن خيتار من بني املؤسسات الثالث 

املكلفة بالسهر على تفعيل أمر القاضي بإيداع احلدث الضحية ) املؤسسة، أو املصلحة العامة أو

  ؟من قانون اإلجراءات اجلزائية  493دون اإللتزام بالتدرج الوارد عليه يف املادة  لديها ،

ر، واخلاصة بتدبري اإليداع السابقة الذك يبدو أن ما ميكن إستخالصه من املقتضيات الواردة يف املادة

هو أن املشرع حاول إىل حد ما أن يوجد تدبريا من شأنه أن حيمي احلدث الضحية قبل صدور 

و بالتايل جتنيبه كل ما من شأنه أن يهدده مرة أخرى يف  احلكم النهائي داخل وسطه اإلجتماعي،

رح به على مستوى التحقيق رتاجع احلدث عما قد صقد يجسمه أو يدفعه إىل تغيري تصرحياته، حيث 

اإلبتدائي أو الشكوى يف احلاالت اليت يكون فيها مصدر اإلعتداء أحد أقارب الضحية خوفا من 

العار أو التفكك يف حالة كون املعتدي املعيل الوحيد لألسرة، مما جيعل القاضي املختص يف حرية من 

والواقع اإلجتماعي الذي سيحياه  ا،أمره بني اإلستجابة ملقتضيات احلماية املنصوص عليها قانون
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املشرع  الضحية يف الوسط الذي تعرض فيه لصور سوء املعاملة، مما يدفع إىل القول بأن عدم نصّ 

من شأنه أن يوسع من هامش إختيار القاضي  ،على معايري مضبوطة خاصة بكل مؤسسة على حدى

جيوز له أن يقدم مؤسسة على أخرى يف  بالتايل و .للجهة اليت يراها مناسبة إلستقبال احلدث الضحية

و لو كانت املؤسسة املختارة مؤسسة  املصلحة الفضلى للحدث الضحية،ى فيها احلالة اليت تراع

  . عمومية مكلفة برعاية الطفولة
 

<êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]V<<<íÏâ]†¹]<æ<íÖçËŞÖ]<íè^·<áçÞ^ÏÖ<^ÏÊæ<íè^Û£]<�e]‚i< <

الطفل املعرض للخطر، جيب التذكري أّن هذه التدابري  قبل التحدث عن تدابري احلماية اليت خصت

تتجه أحيانا إىل إشراك أصحاب السلطة األبوية لتدعيم احلماية، و أحيانا أخرى تتجه إىل ضمان 

  .محاية الطفل على حساب حقوق الوالدين

من جهة احلفاظ على املصلحة الفضلى : فعلى الصعيد الدويل، أقرت إتفاقية حقوق الطفل على 

، و من جهة أخرى إلتزام )1(للطفل بوصفها اإلعتبار الرئيسي يف مجيع اإلجراءات اليت تتعّلق بالطفل

  .)2(الدّول األطراف بإحرتام مسؤوليات و حقوق و واجبات الوالدين

و اإلمتثال هلذا املطلب املزدوج ، ال يولد أي مشكل عندما يتكفل اآلباء برعاية أطفاهلم، يف حني 

و يف هذا . حقيقيا للسلطات العامة عندما يقّصر أولياء الطفل يف ضمان مصلحتهيشكل حتّديا 

تتخذ الدّول األطراف مجيع التدابري التشريعية       : "من اإلتفاقية على أنّه  19/1السياق تنص املاّدة 

ر         و اإلدارية و اإلجتماعية و التعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضر 

أو اإلساءة البدنية أو العقلية و اإلمهال أو املعاملة املنطوية على اإلمهال و إساءة املعاملة              

، أو الوصي القانوين )الوالدين(و هو يف رعاية الوالد . أو اإلستغالل ، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية

  ".لطفل برعايتهعليه، أو أي شخص آخر يتعهد ا) األوصياء القانونيني(

   .    و من هنا ُيسمح للسلطة العامة التدخل مىت كان الطفل معّرض للخطر يف حميطه األسري

                                                           
  .1989فاقية حقوق الطفل لسنة من ات 3/1املاّدة  -1
  .من نفس اإلتفاقية 5املاّدة  -2
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يف حني فقد سكتت اإلتفاقية عن كيفية حتقيق التوازن بني هذه األحكام املختلفة تاركة للدول مهمة 

  التدابري و ما هي أنواعها ؟ فما طبيعة هذه. إجياد تدابري الرامية إىل التوفيق بني هذه اإللتزامات
  

@ÞČëþa@†äjÛa@Z@ @Èîj����îia†m@ò���íbà§a@Š��@ò@@
املتعلق بقانون محاية الطفولة و املراهقة اجلزائري السالف الذكر بتدابري احلماية  03 – 72 لقد جاء األمر

  .    اخلاصة بالطفل املعّرض للخطر املعنوي، و اليت تنطبق على الطفل الضحية

الذكر، إّن هذا القانون قدمي كان يهدف من ورائه املشرّع محاية األطفال نظرا لآلثار اليت  و كما سبق

فال بّد على املشرّع من إعادة النظر فيه حسب املستجدات . )1(نتجت عن اإلستعمار الفرنسي

حنراف احلالية، كما أّن إقرار تدابري واحدة لكّل من األطفال الضحايا و األطفال املعرضني خلطر اإل

بل أبعد من ذلك ، فنجد أّن املشرّع قد . إجتاه غري سليم نظرا إلختالف وضعية كّل واحد منها

خصص نفس هذه التدابري وفقا لقانون اإلجراءات اجلزائية للطفل اجلانح يف حالة عدم احلكم عليه 

  .بالعقوبة

على حدى،            فعلى املشرّع أن يصدر قانون خاص بالطفل حيّدد من خالله وضعية كّل طفل

و خيضعهم لسن واحد و جامع ، و حيدد التدابري املناسبة و املؤسسات اخلاصة لكّل فئة من 

  .)3(و الفرنسي )2(و هذا ما ذهب إليه كّل من املشرّع التونسي. األطفال

لقد أوىل إّن احلماية اليت أقّرها قانون محاية الطفولة و املراهقة هي محاية قضائية و ليست إدارية، ف

لقاضي األحداث مهمة هذه احلماية، و أعطى هلا صفة وقائية جديدة تضاف إىل املهمة العالجية 

                                                           
مبا أن حرب التحرير الوطين قد أحدثت إنقالبا عمبقا يف اتمع، إمتد أثره بوجه خاص : " 03 – 72لقد جاء يف ديباجة األمر  -1

  ..." على األحداث و املراهقني 
  . املتعّلق مبجلة محاية الطفل 09/11/1995املؤرخ يف  1995لسنة  92وفقا لقانون رقم  -2

3 - Selon la loi N° 89-487 du 10/07/1989 relative à la protection des mineurs et à la prévention des 
mauvais traitements, la loi N° 2002 – 305 du 04/03/2002 relative à l’autorité parentale et la loi N°2007 – 
293 du 05/03/2007 réformant la protection de l’enfance et enfin la loi N° 2007 – 297 du 05/03/2007 
relative à la prévention de la délinquance. 
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فبعد أن كان قاضي األحداث يتوىل قضايا األحداث الذين إرتكبوا جرما معاقبا عليه، فقط . العادية

  .ية جرميةأصبح من مهامه محاية األحداث الضحايا و املعرضني للخطر مبعزل عن إرتكام أل

و يرتتب على إسناد هذه املهمة لقاضي األحداث جعل التدابري اليت خيضع هلا الطفل املعّرض للخطر 

صادرة حبكم قضائي نافذ جتاه اجلميع يأخذ بعني اإلعتبار مصلحة الطفل، و ما تفرضه هذه املصلحة 

هذا احلكم أو احليلولة دون فال ميكن ألحد، و حىت لويل القاصر أو أهله خمالفة . من تدابري محائية

  .     تنفيذه

 10/07/1989فصدر قانون يف . لقد عرف التشريع الفرنسي سلسلة من التطورات بشأن محاية الطفولة

املتعّلق حبماية الطفولة و الوقاية من سوء املعاملة و الذي عمل على تقوية صالحيات الس العام يف 

  . ملّوجهة لألسر اليت تعاين من صعوباتجمال الوقاية و احلماية اإلجتماعية ا

و نظرا للتغريات اليت شهدها اتمع الفرنسي من خالل تنوّع أشكال األسر و ضعف تضامن احمليط، 

و الذي جاء بعّدة إصالحات يف جمال محاية الطفولة ؛ فاستبدل  05/03/2007فصدر قانون يف 

ذا األخري مينح للطفل محاية أوسع ، فال حاجة على إعتبار أّن ه" اخلطر"بـ " سوء املعاملة"مصطلح 

إلنتظار وقوع إعتداء على الطفل حلمايته ، و إّمنا مبجّرد وجوده يف حالة خطر قد تعّرضه يف املستقبل 

  .)1(إىل إعتداءات أو إىل سوء املعاملة

أطفاهلم ،       كما أقّر هذا القانون أن تساعد السلطات العمومية يف املقام األّول اآلباء على محاية 

و تستند إىل مهارام و إىل موارد البيئة األسرية، كون أّن هذه األخرية تعترب من أفضل املساعدات 

املقّدمة للطفل و أسرته، و من هنا وجب أن حترتم أيّة مساعدة من طرف السلطات العمومية مكانة 

  .الوالدين

                                                           
1 - Flore CAPELIER – la protection de l’enfant avec ou contre sa famille ? – Journal du droit des jeunes – 
Edition Association Jeunesse et Droit – 06/2013 – N° 326 – p 33 – 38 ; Florence RAULT – protection 
administrative ou signalement judiciaire : Une mise au point sur les devoirs et les responsabilités des 
professionnels – Enfances & Psy – ERES – 3/2013 – N° 60 – p 66 – 75. 
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إلدارية لألطفال املعرضني للخطر مع التأكيد على و هذا ما أدى باملشرّع الفرنسي إىل تعزيز احلماية ا

و ال جيوز لرئيس الس العام تبليغ قاضي األطفال، أي اللجوء إىل احلماية . أمهية النهج الوقائي

  : )1(القضائية إالّ بعد توافر أحد الشروط التالية

  .رفض الوالدين للحماية اإلدارية املقرتحة -

  .ةعدم كفاية التدابري اإلداري -

  .   عدم القدرة على تقييم الوضع -

محاية إدارية ترتكز أساسا على التعاون : و ذا فقد جعل املشرّع الفرنسي محاية الطفل على درجتني 

مع األسرة إلخراج الطفل من دائرة اخلطر و اليت تعترب األصل، و محاية قضائية و هي اإلستثناء حيث 

كما يؤكد هذا القانون على وجوب اإلحتفاظ بالرتابط بني . اريةتكون هذه األخرية تابعة للحماية اإلد

  .)2(اإلختصاصات اإلدارية و القضائية

و لقد أخذ املشرّع التونسي باحلماية املزدوجة أيضا، حيث ذكر أّن محاية الطفل املهّدد تتمثل يف 

  .)3(احلماية اإلجتماعية و احلماية القضائية

نفس منهج املشرّع اجلزائري و أقّر احلماية القضائية دون اإلدارية وذلك  يف حني قد ج املشرّع اللبناين

املتعّلق حبماية األحداث املخالفني للقانون و املعّرضني  2002و ما بعدها من قانون  25طبقا للمواد 

  . )4(للخطر

   

                                                           
1 - Pierre VERDIER – De l’intérêt de l’enfant aux droits de l’enfant – Enfances & Psy – ERES - 2/2009 
–N°43 - p 85 – 92 ; Flore CAPELIER – op. cit. – p 33 – 38 ; Florence RAULT – op. cit. – p 66 – 75.  
2- Carol BIZOUARN – Entre la prise en charge judiciaire et administrative – Informations sociales – 
CNAF – 4/2007 – N° 140 – p 96 – 99 ; Elie ALFANDARI, Florence TOURETTE – op. cit. – N° 302 
et s. – p 469 et s.  

احلماية "اين و يتكفّل ا منذوب محاية الطفولة ، و عنوان الباب الث" احلماية اإلجتماعية"لقد جاء عنوان الباب األّول بـ  -3
  . 1995أنظر جملة محاية الطفل التونسي لسنة  –يتكفل ا قاضي األطفال " القضائية

  .219 – 218ص  –املرجع السابق  –محاية األحداث املخالفني للقانون و املعرضني خلطر اإلحنراف  –علي حممد جعفر أنظر  -4
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@@ïãbrÛa@†äjÛa@Z@@ãc����îia†m@Êaì����íbà§a@Š����@ò@@

من التدابري اليت ميكن لقاضي األحداث إختاذها بشأن الطفل املعّرض  جمموعة 03 – 72لقد أقّر األمر 

  .و هي نوعان تدابري تبقي الطفل يف وسطه العائلي و تدابري خترجه من الوسط العائلي. للخطر

   )íè†‰ù]<äjòée<»<ØËŞÖ]<ð^Ïec<�e‚i)1  . .و6

طاع ، فيعترب هذا التدبري من التدابري تقع على القاضي أولوية إبقاء احلدث يف بيئته الطبيعية قدر املست

األقّل تعقيدا ، فهو ال ميس حبق الوالدين يف ممارسة السلطة األبوية، كما حيتفظان بكّل احلقوق        

، إضافة إىل ما حيّققه ملصلحة الطفل، نظرا ملا يرتّبه إستئصال الطفل من )2(و الواجبات املرتبطة ا

  .)3(و آالم لهوسطه األسري من صدمات نفسية 

و يقرتن تدبري إبقاء الطفل يف حميطه األسري بتعيني شخص أو مؤسسة إجتماعية للمراقبة و إسداد 

النصح و املشورة لألولياء و مساعدم يف تربية الطفل ، على أن يقوم هذا الشخص أو املؤسسة 

باملساعدة الرتبوية يف  و هو ما يعرف. )4(بتقدمي تقارير دورية عن حالة الطفل إىل القضاء املختص

  .الوسط املفتوح

 21إّن القصر الذين مل يكملوا : "على أنّه  03 – 72من األمر  1لقد نّص املشرّع اجلزائري يف املاّدة 

عام و تكون صحتهم أو أخالقهم أو تربيتهم عرضة للخطر ، أو يكون وضع حيام أو سلوكهم 

  ...".اية و املساعدة الرتبويةمضر مبستقبلهم ، ميكن إخضاعهم لتدابري احلم
                                                           

 02 – 375و تقابلها املاّدة ..." إبقاء القاصر يف عائلته : "... ى أّن عل 03 – 72من األمر  5/1نصت على هذا التدبري املاّدة  -1
  :من القانون املدين الفرنسي و اليت تقّر أّن أّول تدبري جيب إختاذه هو إبقاء الطفل يف أسرته و اليت جاءت على النحو التايل

« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel »  
  :من القانون املدين الفرنسي على النحو التايل  7 – 375و هذا ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي أيضا من خالل املاّدة  -2

« Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur 
autorité parentale … » 
3 - Nathalie BAILLON – WIRTZ , Yves HONHON – op. cit. – p 285 – 286 ; Guy RAYMOND – 
op.cit. – 3ème Edition – p 249 ; Frédérique EUDIER – op. cit. – p 381. 

  .219ص  –املرجع السابق  –... محاية األحداث  –علي حممد جعفر أنظر  -4
Gérard BOUTIN, Paul DURNING – Enfants maltraités ou en danger : l’apport des pratiques socio – 
éducatives – L’Harmattan – France – 2008 – p 117 et s.  
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و تتمثل املساعدة الرتبوية يف جمموعة من اإلجراءات اليت دف إىل توفيق بني محاية الطفل و احلفاظ 

  . )1(على احلقوق املرتبطة بالسلطة األبوية ، و ذلك عن طريق القضاء

ساعدة إىل الوالدين، محاية إجراء يهدف إىل تقدمي امل: "و هناك من عّرف املساعدة الرتبوية على أّا

  .)2("األطفال، و وقاية اتمع من األخطار اليت قد دده

فتهدف املساعدة الرتبوية إىل الضغط على اآلباء و إعطائهم فرصة من أجل تصحيح أخطائهم 

املتمثّلة يف تعريض الطفل للخطر، و إثبات إمكانيتهم على التكفل بالطفل و أداء مهامهم األبوية 

  .)3(صحيح، و هذا حتت رقابة مؤسسات خمتصة بشكل

و تتم املساعدة الرتبوية يف وسط مفتوح، و يقصد بالوسط املفتوح إبقاء الطفل يف وسطه العائلي 

  .)4(اإلعتيادي و يقابله الوسط املغلق أو ما يعرف بالوضع

، األوىل  )5(بطرقتني و قد نّص املشرّع الفرنسي على أّن املساعدة الرتبوية ، يف الوسط املفتوح، تتم

و هي ) A.E.M.O Administratives » )Assistance Educative en Milieu Ouvert »إدارية و أطلق عليه 

يطلبها الوالدين لتلقي املساعدة نظرا للصعوبات اليت يوجهوا يف أداء مهمتهم األبوية جتاه  اليت

  .  و اليت تتم بأمر من قاضي األطفال « A.E.M.O. Judiciaires »أطفاهلم؛  أّما الثانية فهي قضائية 

و نّص املشرّع الفرنسي على أّن هذا التدبري يهدف إىل وضع حّد للخطر الذي كان الطفل معّرض 

فهو يهدف إىل مراقبة الطفل، و يف نفس الوقت إىل مراقبة ممارسة السلطة األبوية من طرف . له

                                                           
1 - Gilbert DELAGRANGE – Comment protéger l’enfant ? : Protection, Education, Répression – 
Edition Karthala – France – 2004 – p 195 ;  

  .164ص  –املرجع السابق  –... قانون األسرة  –غوثي بن ملحة ظر أن
2 - Carol BIZOUARN – L’histoire familiale dans les écrits d’assistance éducative – Sociétés et Jeunesses 
en difficulté – Edition Varia – N°3 – 2007.   
3 - François TERRE , Dominique FENOUILLET – op. cit. - N° 491 – p 510 – 511 ; Elie 
ALFANDARI, Florence TOURETTE – op. cit. – N° 311 – p 480 – 481. 
4 - Jean-Pierre ROSENCZVEIQ – op. cit. – p 146 ;  
5 - Paul DURNING – Enfance maltraité et éducation familiale – L’Harmattan – 2010 – p 194 ; Cristelle 
DELAPORTE – CARRE – op. cit. – N° 141 – p 91.  
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إّال بإذن من  –املساعدة الرتبوية  –د الطفل يف هذه الفرتة و بالتايل مينع على هؤالء ترشي. )1(األبوين

 .   )2(القاضي

و هناك مصلحة تتكفل بتقدمي هذه املساعدة الرتبوية باجلزائر و تتمثل يف مصلحة املالحظة و الرتبية 

  .)S.O.E.M.O.) "Service d’Observation et D’Education en Milieu Ouvert( )3"يف الوسط املفتوح 

مصلحة ذات طابع إجتماعي، نفسي، تربوي، تابعة إداريا ملديرية " .S.O.E.M.O"عترب مصلحة ت

النشاط اإلجتماعي و تعمل مباشرة مع قاضي األحداث و ذلك من أجل مالحظة احلدث و إعادة 

و تنشأ هذه املصاحل على مستوى كّل . إدماجه يف وسطه اإلجتماعي، العائلي، املدرسي و املهين

  .)4(والية

  : )5(للمصلحة عّدة أدوار

تتم عن طريق خلق أيام حتسيسية، توعوية ، و حتضري ملتقيات و حماضرات و كذلك : التوعية  •

  .وضع ملحقات حول ظاهرة جنوح األحداث و تبيان خماطره على الفرد و اتمع

وامة اجلنوح،     تتمثل يف وقاية القصر الذين هم يف خطر معنوي، و مساعدم لتفادي د: الوقاية  •

  .و ذلك بالتنسيق مع السلطات احمللية و اهليئات املعنية

                                                           
1 - Nordine SALHI – Dilemmes en protection de l’enfance : les dimensions éthiques des suivis en 
A.E.M.O. judiciaires – Vie sociale – ERES – 2/2008 – N° 2 – p 65 – 70 ; Pierre MURAT – Droit de la 
famille … - 5ème Edition – op. cit. – N° 242 – 181 et s. – p 928. 
2 - Cristelle DELAPORTE – CARRE – op. cit. N° 143 et s. – p 92 et s.  

و ّمت تعميم هذه املصلحة على مجيع  21/12/1966أنشأت املصلحة طبقا للقرار الوزاري لوزارة الشبيبة و الرياضة املؤرخ يف  -3

مثّ . 1970و باشرت مهامها خالل سنة  20/08/1967أّما بوالية تلمسان فقد ّمت إنشائها يف ،  1969واليات الوطن يف عام 

أنظر حممد عبد القادر قوامسية . 1998مارس  17أحلقت كمصلحة ملديرية النشاط اإلجتماعي للوالية بقرار وزاري مشرتك بتاريخ 

  .188ص  –املرجع السابق  –
    يتضمن إحداث املؤسسات و املصاحل املكلفة حبماية الطفولة  26/09/1975املؤرخ يف  64 – 75من األمر  24/1املاّدة  تنصّ  -4

تنشأ مصاحل املالحظة و الرتبية يف الوسط املفتوح بواقع : " 81العدد  – 1975أكتوبر  10اجلريدة الرمسية الصادرة يف . و املراهقة
  ". مصلحة واحدة يف كّل والية

  . مصلحة املالحظة و الرتبية يف الوسط املفتوح بتلمسان و هذا ما ذكرته مسؤولة -5
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تقوم املصلحة باتباع سياسة نفسية ، و تربوية حول احلدث و عائلته و احمليط الذي : التكفل  •

  .يعيش فيه

باإلضافة إىل حماولة تسوية الصراعات بني احلدث وعائلته، و هذا عن طريق جعل اآلباء يفهمون 

  .كل أبنائهممشا 

تساعد املصلحة على إعادة إدماج األحداث يف اتمع عن طريق توفري الشروط : إعادة اإلدماج  •

  .الضرورية للتعليم و التكوين و التمهني و كذا الرتفيه

و عليه فإّن هلذه املصلحة عمل تنسيقي مع هيئات خمتلفة كمديرية الرتبية ، مديرية التكوين املهين     

  ... ، مديرية الثقافة ، مديرية الشباب و الرياضة ، و التمهني

و منه ُتكّلف هذه املصلحة بالسهر على سالمة األوضاع املادية و املعنوية حلياة األحداث، و ذلك 

، فرتاقب على وجه اخلصوص )داخل وسطهم العائلي(بإبقائهم على وضعهم اإلعتيادي من العيش 

كما تقوم مبختلف الفحوصات و التحقيقات للوقوف على   صحة األحداث و تربيتهم و أخالقهم ،

و مل ينص املشرّع على . شخصية األحداث من أجل إجياد أحسن طريقة لتأهيله و مساعدته

  .)1(األشخاص الذي يقومون ذه التحقيقات على خالف ما نّص عليه بالنسبة لألحداث اجلاحنني

  :ن القصر و جتب اإلشارة إىل أّن املصلحة تتكفل بنوعني م

و هو القاصر الذي ارتكب جنحة أو خمالفة، و ّمت : احلدث املوضوع حتت نظام اإلفراج املراقب  •

وضعه حتت نظام إفراج املراقب من طرف قاضي األحداث أين يتم التكفل به من الناحية النفسية     

  .و اإلجتماعية

لقاصر الذي يكون يف خطر معنوي، و هو ا) : يف إطار احلماية(احلدث املوضوع حتت املراقبة  •

  .إجتماعي، أخالقي، فيتم وضعه حتت املراقبة من طرف قاضي األحداث محاية له

  :تشمل األقسام التالية " .S.O.E.M.O"و جيب التذكري أّن مصلحة 

                                                           
من قانون اإلجراءات اجلزائية إىل تعيني مندوب لكّل حدث جانح للقيام مبراقبة الظروف املادية و األدبية  478أشارت املاّدة  -1

  .حلمايته و حسن إستخدامه ألوقات فراغه
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يهتم بإيواء األحداث الذين يعهد م من قاضي األحداث حلمايتهم     : قسم اإلستقبال و الفرز  •

  .)1(ههم ملّدة ال تتعدى ثالثة أشهرو توجي

تتمثل مهمته يف القيام مبختلف الفحوصات و التحقيقات قصد : قسم املشورة التوجيهية و الرتبوية  •

 .معرفة شخصية احلدث

��
)55555
.  <�^jÃ¹]<¼‰çÖ]<àÚ<ØËŞÖ]<t]†}c  

ليم إىل شخص طبيعي     التس: هناك تدابري خترج الطفل من وسطه العائلي املعتاد و تتمثل يف نوعان 

  .و التسليم إىل شخص معنوي
  

  :التسليم إلى شخص طبيعي . أ

تدابري تتم هي األخرى يف إطار املساعدة  03 – 72من األمر رقم  5املشرّع اجلزائري يف املاّدة  لقد أورد

لتدابري يف و تتمثل هذه ا. الرتبوية و اليت تتكّلف ا مصلحة املالحظة و الرتبية يف الوسط املفتوح

إعادة القاصر لوالده أو والدته الذين ال ميارسان حق احلضانة عليه، أو تسلميه إىل شخص غري 

  .)2(األبوين

بالنسبة إلعادة القاصر ألحد والديه، فتتحقق هذه احلالة عندما يكون الوالدين مطلقني و تكون  •

ففي هذه احلالة . كفل بالطفلاحلضانة قد أسندت ألحدمها، لكن أصبح هذا األخري غري مؤهل للت

يسمح قاضي األحداث للوالد الذي ال يتمتع حبق احلضانة برعاية الطفل و محايته بشرط أن ال يكون 

ذلك أّن الوالد اآلخر . حق احلضانة قد سقط عليه، أي بعد تأكده من توفر الصالحية للقيام برتبيته

فبهذا التدبري، يكون . حيمله على اإلهتمام بههو األوىل بالتكفل بالطفل و رعايته، كما لديه حافز 
                                                           

      السابق الذكر، لكن من الناحية العملية فإّن املصلحة ال تقوم باستقبال  64 – 75من األمر  23هذا ما نصت عليه املاّدة  -1
   أو إيواء األطفال و إّمنا ينحصر دورها يف متابعة األطفال عن بعد و القيام بالتحقيقات و الفحوصات لدراسة شخصية احلدث، 

  "..S.O.E.M.O"و هذا ما أكّدوه يل املوظفني العاملني مبصلحة 
ما ذهب إليه املشرّع الفرنسي أيضا ، فمنح لقاضي األطفال إمكانية تسليم الطفل إىل األب أو األّم نظرا لتعّلقهما و هذا  -2

  :أنظر  –من قانون املدين الفرنسي  3 – 375بالطفل ، أو تسليمه إّما ألحد أقاربه أو إىل شخص جدير بالثقة طبقا للماّدة 
Pierre MURAT –5ème Edition – op. cit. - N° 242 – 230 – p 932 ; Michel HUYETTE – 4ème Edition – 
op. cit. – p 158. 
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كما ال يشرتط القانون قبول هذا الوالد التكفل . املشرّع قد استعان بالواجب الطبيعي واإللتزام القانوين

  .)1(بالطفل ألنّه ملزم قانونا ذه الرعاية

القاصر إىل أحد أقربائه  فيتم تسليم 4و  5/3 أّما بالنسبة للتسليم إىل غري األبوين ، فطبقا للماّدة •

، أو يتم تسليمه إىل شخص موثوق به أي شخص ال يكون )2(اآلخرين طبقا لكيفيات أيلولة احلضانة

و القاضي هو الذي يقّدر . من أقرباء الطفل لكن تفرتض فيه اجلدارة للقيام برتبية الطفل و رعايته

سليم الصغري هلذا الشخص اجلدير ، و ال حمّل لت)3(هذه اجلدارة بعد دراسته لظروف هذا الشخص

  .)4(بالثقة إالّ إذا قبل أن يتسّلمه ، ألنّه غري ملزما قانونا برعايته

و يهدف تدبري التسليم إىل محاية الطفل من الوسط الذي كان فيه، دون أن يؤدي إىل احليلولة بني 

و ما قد يشوا من الطفل و بني ذويه و أصدقائه و مدرسته، كما من شأنه أن يقيه جّو املراكز 

خماطر خاصة إذا كانت خمتلطة باألحداث اجلاحنني، إضافة إىل إضفاء نوع من التعاون بني قاضي 

  .)5(األحداث و بني متسّلم احلدث بعد أن يتعهد باحلفاظ عليه

و هناك من يعترب التسليم إجراء مّوجه بالدرجة األوىل للوالدين ، فيكون مبثابة تنبيه لكي يقوما 

  .)6(بام الرتبويةبواج

   

                                                           
  .169ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد عبد القادر قوامسية  -1
 األمّ : "على أنّ  27/02/2005املؤرخ يف  02 – 05من األمر رقم  16من قانون األسرة اجلزائري املعّدلة باملاّدة  64تنّص املاّدة  -2

أوىل حبضانة ولدها ، ّمث األب ، ّمث اجلّدة ألم ، ّمث اجلّدة ألب ، ّمث اخلالة ، مث العّمة ، مث األقربون درجة مع مراعاة مصلحة 
  .فالتسليم هنا يستثين األم و األب و يسند ملا بعدمها حسب الرتتيب املنصوص عليه...". احملضون يف كّل ذلك 

  .12أنظر امللحق رقم  -3
  .170ص  –املرجع السابق  –؛ حممد عبد القادر قوامسية  76ص  –املرجع السابق  –عبد احلميد الشواريب أنظر  -4
  .212 – 211ص  –املرجع السابق  –أنظر براء منذر عبد اللطيف  -5
  .258ص  – املرجع السابق –أنظر منري العصرة  -6
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من قانون الطفل املصري  103، حيث نصت املاّدة  )1(و لقد أخذت معظم التشريعات بتدبري التسليم

على أن يسّلم الطفل إىل أحد أبويه أو إىل من له الوالية أو الوصاية عليه، فإذا مل تتوافر يف أيّهما 

لك من أفراد أسرته ، فإن مل يوجد ُسلم إىل الصالحية للقيام برتبيته ، ُسّلم إىل من يكون أهال بذ

  .)2(شخص مؤمتن أو إىل أسرة موثوق ا

كما نّص القانون اللبناين على وجوب تسليم احلدث إىل أحد الوالدين أو إىل وصّيه الشرعي أو إىل 

راف أسرته، شرط أن تتوفر يف املسّلم إليه الضمانة األخالقية و املقدرة على تربيته ، و ذلك حتت إش

و إذا مل يكن بني ذوي احلدث من هو أهل لرتبيته، فيتم . اإلجتماعي املكّلف ذا األمر املندوب

  .)3(تسليمه إىل أسرة موثوق ا

و ما جيب اإلشارة إليه اّن الرتتيب الذي أورده املشرّع اجلزائري و كذا التشريعات األخرى فيما خيص 

ين أنّه ال جيوز التسليم إىل واحد منهم قبل التأكد من عدم هذا يع. تسّلم احلدث ، ال بّد من مراعاته

صالحية املتقّدم عليه يف الرتتيب السابق ، مع األخذ يف اإلعتبار أّن املرجع يف هذا الرتتيب هو 

احلدث ذاته، و بالتايل تكون األولوية بتسليم احلدث إىل من لديه امليل الطبيعي جتاه الطفل و حيرص 

  .)4(ذي يتدرج لدى هؤالء األشخاص وفقا للرتتيب الذي حّدده املشرّععلى مصلحته، و ال

                                                           
على التسليم كتدبري حلماية الطفل اجلانح و املعّرض لإلحنراف و ليس إالّ أّن هذه التشريعات كالتشريع املصري و اللبناين نصت  -1

حلماية الطفل الضحية ، حيث إعتربت التسليم تدبريا تقومييا ُخيضع احلدث لرقابة و إشراف الشخص الذي لديه ميل طبيعي 
الطفل و تصرفاته ليحول بينه و بني جتاهه، إضافة إىل إعتباره تدبري مقّيد للحرية ، فمتسّلم احلدث سيفرض قيودا على سلوكات 

دار  –دراسة مقارنة  –جرائم األحداث و طرق معاجلتها يف الفقه اإلسالمي  –أنظر جمدي عبد الكرمي أمحد املكي . اإلحنراف
؛ علي حممد جعفر 76ص  –املرجع السابق  –؛ عبد احلميد الشواريب  571ص  – 2009 –اإلسكندرية  –اجلامعة اجلديدة للنشر 

   .337ص  –املرجع السابق  –... محاية األحداث  –
ص  – 2007 –مصر  –دار الكتب القانونية  –حلقوق الطفل  النظام القانوين –أنظر حسن حممد هند ، مصطفى احلبش  -2

 1997 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  –الوجيز يف قانون الطفل و جرائم األحداث  –؛ حممد شتا أبو سعد  245 – 244
   .569ص  –املرجع السابق  –؛ جمدي عبد الكرمي أمحد املكي  98ص  –
 –... العقوبات  –؛ علي حممد جعفر  329 – 328ص  –املرجع السابق  –... محاية األحداث  –أنظر علي حممد جعفر  -3

  .81ص  –املرجع السابق 
؛ عبد  99ص  –املرجع السابق  –شتا أبو السعد  ؛ حممد 570ص  –املرجع السابق  –أنظر جمدي عبد الكرمي حممد املكي  -4

  .76ص  –املرجع السابق  –... جرائم األحداث  –احلميد الشواريب 
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تدابري وسطية بني املساعدة الرتبوية يف الوسط املفتوح  2007أّما التشريع الفرنسي، قد أقّر وفقا لقانون 

و يهدف هذا ) un accueil de jour" (اإلستقبال النهاري"و بني الوضع خارج األسرة و تتمثل يف 

تفاديا للصدمات اليت قد ترتتب عن الوضع  )1(إىل فصل الطفل عن أبويه بصفة نسبية و لينة التدبري

و الذي يعطي للمصلحة ) Placement Séquentiel(، باإلضافة إىل تدبري الوضع الدوري )2(النهائي

مساح إمكانية إسكان الطفل ملّدة حمددة مع احلفاظ على عالقته بالوالدين و هذا التدبري يهدف إىل 

  .  )3(للطفل بالعودة إىل وسطه العائلي يف أقرب وقت و يف جو أحسن و آمن

و مل حيدد املشرّع اجلزائري املّدة اليت يدوم فيها تدبري التسليم ، و إّمنا وضع حّد أقصى جلميع تدابري 

  . )4(سنة 21احلماية بصفة عامة و اليت جيب أن ال تتجاوز بلوغ القاصر 

من قانون الطفل املصري مّدة التسليم  103رّع املصري الذي حّدد يف املاّدة و هذا على عكس املش

مبا ال يزيد على ثالث سنوات، و ذلك يف حالة ما إذا ّمت تسليم الطفل إىل غري امللزم باإلنفاق 

  .)5(عليه

لنفقة الطفل إىل الغري ، فعلى والدي القاصر اإللتزام بواجب ا تسليمكما جيب التذكري أنّه يف حالة 

و حيّدد قاضي األحداث املبلغ الشهري هلذه املشاركة يف النفقة ،      . اجتاهه ما مل يثبتا فقر حالتهما

                                                           
1 - Philippe BONFILS – Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. – N° 702 – p 388 ; Pierre MURAT – 
op. cit. 5ème Edition – N° 420 – 201 – p 930. 
2 - Michel HUYETTE – Le placement de l’enfant en assistance éducative – Actualité Juridique de la 
famille – Dalloz – 2/2007 – p 54. 
3 - Philippe BONFILS – Adeline GOUTTENOIRE – op. cit. – N° 703 – p 389 ; Pierre MURAT – 
op. cit. 5ème Edition – N° 420 – 201 – p 930 ; Elie ALFANDARI , Françoise TOURETTE – op. cit. – 
N° 340 – 341 – p 526 – 527. 

األقصى عندما تُتخذ تدابري احلماية بصفة ائية ، أّما إذا أختذت أثناء التحقيق أي بصفة مؤقتة ، احلّد لكن نّص على هذا  -4
  .03 – 72من األمر  12أنظر املاّدة  –) لوضعالتسليم أو ا(فهنا مل ينص املشرّع على املّدة اليت تستغرقها هذه التدابري 

 – 1997 –اإلسكندرية  –دار املطبوعات اجلامعية  –جرائم األحداث يف ضوء الفقه و قضاء النقض  –عبد احلكم فودة أنظر  -5
  .570ص  –املرجع السابق  –جمدي عبد الكرمي أمحد املكي  - 186ص 
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إضافة إىل املنح العائلية اليت تعود . و الذي يدفع مباشرة إىل الغري اليت ُعهدت إليه حضانة الولد

  .)1(للقاصر و ُتؤدى هي األخرى مباشرة إىل هؤالء األشخاص

ر هذا احلكم على أّن متسّلم احلدث ، يكفيه عبء تويل تربيته و اإلشراف عليه، فال جيوز و يربّ 

   .  )2(تكليفه بعبء مايل غري ملزم به، و إالّ يؤدي ذلك إىل إحجام الناس عن قبول تسّلم الصغري

جزائية يف حالة و يكون املتسّلم مسؤوال عن الطفل الذي ُسّلم إليه، كما أقّر املشرّع اجلزائري مسؤولية 

  . )3(ختلي املتسّلم عن الطفل، كونه قد أخّل باإللتزام املتمثل يف رعاية الطفل و احلفاظ عليه

و التدابري املتخذة حلماية الطفل سواء اليت دف إىل إبقاء الطفل يف وسطه العائلي أو اليت دف إىل 

ففي احلالة األوىل ، تتخذ أثناء . تسليمه إىل شخص موثوق فيه، قد تكون مؤقتة أو تكون ائية

، أّما يف احلالة الثانية فيحكم )4(التحقيق من أجل إبعاد الطفل عن اخلطر إىل غاية صدور حكم ائي

ا القاضي لتحقيق مصلحة الطفل و يف هذه احلالة تكون مقّررة ملّدة حمدودة ال تتجاوز تاريخ إدراك 

  .)5(سنة 21القاصر 

بصفة ائية ، فهل يعترب هذا التسليم  )6(تسليم الطفل إىل شخص موثوق بهو حنن نتساءل يف حالة 

  مبثابة كفالة و بالتايل تنطبق أحكامها عليه ؟     

سالفة الذكر،  فإّا  03 – 72من األمر  15، لكن بالرجوع للماّدة )7(إّن املشرّع سكت عن هذا األمر

نفقة للطفل، و من هنا ال ميكن تطبيق أحكام فإّا تلزم الوالدين يف حالة عدم إعسارمها على دفع ال
                                                           

من قانون  29من قانون الطفل املصري و املاّدة  203لى هذا اإللتزام املاّدة ، كما نصت ع 03 – 72من األمر  15املاّدة  -1
  .األحداث اللبناين

  .333ص  –املرجع السابق  –... محاية األحداث  –علي حممد جعفر  -2
  : صدد قانون العقوبات اجلزائري ، و هذا ما ذهب إليه أيضا املشرّع الفرنسي ، أنظر يف هذا ال  442/3أنظر املاّدة  -3

Adeline GOUTTENOIRE, Christophe RADE – La responsabilité du fait du mineur placé – Actualité 
Juridique de la famille – Dalloz – 2/2007 – p 69 ; Elie ALFANDARI , Françoise TOURETTE – op. cit. 
– N° 335 – p 518 – 519. 

  .املتعّلق حبماية الطفولة و املراهقة 03 – 72من األمر  5أنظر املاّدة  -4
  .من نفس األمر 12أنظر املاّدة  -5
  .كما فعل املشرّع املصري و اللبناين" أسرة موثوق ا"مع العلم أّن املشرّع مل يذكر  -6
  .من جملة الطفل التونسي على وضع الطفل حتت نظام الكفالة 59عكس املشرّع التونسي الذي ذكر يف الفصل  -7
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الكفالة على التسليم ، كون الكفالة مبثابة والية قانونية تنحدر منها مجيع احلقوق و الواجبات املقّررة 

  .  )1(هلا
 

  :التسليم إلى شخص معنوي أو الوضع . ب

بالرتعرع يف كنف عمال بنصوص اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل، فإنّه من حق كّل طفل أن ينعم 

، كما من حّقه أن ال يتعّرض ألي شكل من أشكال سوء املعاملة  )2(أسرته و عدم فصله عن والديه

  . )3(أو اإلمهال داخل هذه األسرة

و بالتايل يف حالة وجود الطفل يف حالة خطر داخل أسرته ، جتد الدّول األطراف نفسها أمام صراع 

فإّما أن يُغّلب حق الطفل يف العيش مع والديه رغم كوما : ني باعتبار أّن هناك إلتزامني متعارض

مصدر للخطر، و إّما أن يُرجح حق الطفل يف العيش بأمان على حساب البقاء مع والديه و يؤمر 

  .)4(بإخراجه من الوسط األسري

و من أجل . فالتوفيق بني حق الطفل يف احلياة اهلادئة و حّقه يف احلياة األسرية يشكل صعوبة كبرية

حتقيق هذا التوازن ، وجب البحث يف فكرة أخرى و املتمثلة يف املصلحة الفضلى للطفل طبقا للماّدة 

  .من اإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل 1 – 3

                                                           
بالقيام بولد قاصر من نفقة  التبّرعالكفالة إلتزام على وجه : "من قانون األسرة اجلزائري و اليت تنص على أّن  116نظر املاّدة أ -1

ختّول الكفالة الكافل : "من ذات القانون اليت تنّص  121، و كذا املاّدة " و تربية و رعاية قيام األب بإبنه و تتم بعقد شرعي
  ...".الوالية القانونية 

من جهة أخرى ، و بعد لقاءات مع قاضي األحداث ، أكّد أنّه يف حالة تسليم الطفل ائيا إىل شخص ، فال حيكم بالكفالة إالّ 
و يف هذه احلالة حيكم  –يف حالة التخلي النهائي على الطفل  –إذا طلبها هذا الشخص و مبوافقة الوالدين أو األّم احلاضنة 

  .ال قاضي األحداثبالكفالة قاضي األسرة 
  .1989من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  1- 9و املاّدة  1–7أنظر املاّدة  -2
  .من نفس اإلتفاقية 19أنظر املاّدة  -3

4 - Laurence MAUFROID, Flore CAPELIER – Le placement du mineur en danger : le droit de vivre 
en famille et la protection de l’enfance – Journal des droits et des jeunes – Association Jeunesse et droit – 
8/2011 – N° 308 – p 11 – 20 ; Claire NEIRINCK – Placer l’enfant : Pourquoi ? - Journal des droits et 
des jeunes – Association Jeunesse et droit – 1/2012 – N° 311– p 48 – 56. 
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و بعبارة أخرى ، مهما كان القرار الذي يتخذه القاضي يف إطار حتقيق هذا التوازن ، وجب أن يربر 

  .)1(فضلى للطفلبالدرجة األوىل باملصلحة ال
  

  مفهوم تدبير الوضع. 1

إّن تدبري الوضع يهدف إىل إخراج الطفل من بيئته األسرية و وضعه يف مؤسسة خاصة حبماية 

مبا أنّه يفصل الطفل  ،)2(فهو تدبري يقتحم احلق يف احلياة األسرية و خيدش حقوق الوالدين. األطفال

  .عن والديه

، أنّه ال يلجأ إىل هذا التدبري )4(و نظريه الفرنسي )3(املشرّع اجلزائري و نظرا هلذه اإلعتبارات ، لقد أقرّ 

  .إالّ يف حاالت إستثنائية و اليت يستحيل معها بقاء الطفل يف حميطه األسري 

  :  )5(هلذا جيب أن يكون هذا التدبري مربر و ضروري، و ال يكون كذلك إالّ لتوفر الشروط التالية

  .يه قانونا أن يكون الوضع منصوص عل •

                                                           
1 - Rémy CABRILLAC – Libertés et droits fondamentaux – 20ème Edition – Dalloz – 2014 – N° 378 – 
p 276 , 277. 
2 - Pierre MURAT – op. cit. – 5ème Edition – N° 242 – 210 , p 930 ; Laurence MAUFROID, Flore 
CAPELIER – op. cit. – p 11 – 20. 

جيوز لقاضي األحداث، : "اليت أقّرت أّن تدبري الوضع جوازي ، حيث تنّص على أّن و  03 – 72من األمر  11طبقا للماّدة  -3
أي بعد احلكم بالتدابري السابقة " زيادًة عّما تقّدم"، فهنا يفهم من عبارة ..." إحلاق القاصر مبراكز ... أن يقرر زيادة عّما تقّدم 

  .   حيكم بتدابري الوضع
، مل يكن يطبق تدبري إبقاء الطفل يف وسطه األسري، فغالبا ما كان يُفصل الطفل  2007ون جيب اإلشارة أنّه قبل صدور قان -4

عن أبويه لعّدة سنوات ، و كان يعود ذلك من جهة لنقص املختصني يف جمال محاية الطفولة ، و من جهة أخرى لنظرة السلبية 
  . س هدف احلماية احلقيقية للطفلفكان تدبري الوضع النهائي يعك. اليت كانت توّجه للوالدين املقصرين

 أنظر    . ، أصبح يُنظر إىل تدبري الوضع كتدبري إستثنائي ال يُلجأ إليه إالّ عند الضرورة 2007إالّ أنّه و بعد صدور قانون 
Marcelle BONGRAIN - le placement de l’enfant victime : une mesure irrespectueuse – L’Harmattan – 
France – 2004 – p 11 ; Martine BAUVAIS – AZZARO, Agathe LAUDIQUET – Repenser l’action 
éducative dans le champ de la protection de l’enfance, L’Harmattan – France – 2014 – p 66 ; Michel 
HUYETTE - Le placement … - op. cit. – p 54 – 56. 
5 - Dominique YOUF – Penser les droits de l’enfant – 1ère Edition – Presses Universitaires de France – 
2002 – p 41 ; Marcelle BONGRAIN , op. cit. - p 26; Laurence MAUFROID, Flore CAPELIER – op. 
cit. – p 11 – 20 ;  
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أن يهدف التدبري إىل حتقيق مصلحة الطفل و املتمثلة أساسا يف إخراجه من حالة اخلطر اليت دده  •

  .يف صحته ، تربيته أو أخالقه

أن يكون هذا التدبري ضروريا و الزما ، أي يكون الوضع احلّل الوحيد الذي يسمح للطفل بالعيش  •

  .يف جّو مالئم

ري مؤقت، فال ميكن أن يتجاوز مّدة سنتني مع إمكانية القاضي من متديد كما جيب أن يكون التدب

 .)1(هذه املّدة و هذا طبقا للتشريع الفرنسي

أّما املشرّع اجلزائري، فقد حدد هذه املّدة بـستة أشهر إذا إختّذ هذا التدبري بصفة مؤقتة أثناء 

 21أن ال يتجاوز مّدته تاريخ بلوغ القاصر  ، أّما إذا اختذ بصفة ائية ففي هذه احلالة جيب)2(التحقيق

  .)3(سنة

ففي حالة إختاذ تدبري الوضع بصفة مؤقتة ، جيوز لقاضي األحداث تعديل التدابري أو العدول عنها 

  –، أو ويل أمره ، أو وكيل اجلمهورية )4(تلقائيا ، أو بناء على طلب القاصر نفسه، أو بطلب والديه

و يف هذه احلالة أوجب املشرّع على قاضي األحداث البث يف هذا  -كّلما دعت الضرورة إىل ذلك 

  .)5(الطلب املقّدم من اجلهات املذكورة وجوبا خالل مهلة شهر تلي تقدمي الطلب

أّما إذا اختذ الوضع بصفة ائية، فهذا ال مينع قاضي األحداث بالنظر يف القضية و أن يعّدل حكمه 

و إذا مل ينظر يف القضية تلقائيا، وجب . قاصر أو والده أو ويل أمرهبصفة تلقائية أو بناء على طلب ال

                                                           
1 - Pierre MURAT – op. cit. – 5ème Edition - N° 242 – 241 – p 932 ; Michel HUYETTE – Guide de la 
protection … - op. cit. – 4ème Edition – p 188. 

، و هذا ما أخذ به املشرّع الفرنسي أيضا حيث حّدد مّدة تدبري  64 – 75من األمر  5، و املاّدة  03 – 72من األمر  6املاّدة  -2
. ءات بني الطفل و الوالدين و بكّل التحريات اإلجتماعيةالوضع املؤقت مبّدة ال تتجاوز ستة أشهر ، و خالل هذه املّدة يقوم بلقا

  :أنظر 
P. PEDRON – Droit et pratique éducative de la protection judiciaire de la jeunesse – 2ème Edition – 
Gualino – 2008 – N° 433 et s. -  p 220 et s.  

  .03 – 72من األمر  8املاّدة  -3
  . 13أنظر امللحق رقم  -4
  .03 – 72من األمر  12املاّدة  -5
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و ال جيوز للقاصر أو لوالديه تقدمي إالّ . عليه النظر فيها خالل ثالثة أشهر املوالية إليداع الطلب

  .)1(عريضة واحدة يف العام خبصوص التعديل

حقيق بشأن الطفل املعّرض للخطر و ال يصدر قاضي األحداث هذا التدبري النهائي إىل بعد قفله للت

املعنوي، فيقوم بإرسال امللف إىل وكيل اجلمهورية لإلطالع عليه و إبداء طلباته خبصوصه ، إضافة إىل 

ائه للقاصر و والديه أو ويل أمره مثانية أيام قبل النظر يف القضية ، و يعلم بذلك مستشار عإستد

  .احلدث

فإّن اجللسة تتم يف غرفة املشورة برئاسة قاضي األحداث دون و يف اليوم احملدد للنظر يف القضية، 

و حيضر فيها احلدث املعين و والديه أو ويل أمره و الذي . )2(و بسريّة) احمللفني(حضور املساعدين 

هذا األخري له أيضا احلق يف اإلستماع إىل أي شخص تكون . يستمع إليهم من قبل قاضي األحداث

  .لقضية من أجل الوصول إىل احلل األنسب الذي خيدم مصلحة الطفلشهادته ضرورية بالنسبة ل

كما ميكن لقاضي األحداث أيضا إعفاء احلدث من حضور اجللسة كلما دعت الضرورة و مصلحته 

  . لذلك

كما جيب اإلشارة أّن القانون الفرنسي أقّر أّن الطفل الذي يكون حمّل تدبري الوضع ال ُجيّرُد من 

ب إستشارته قبل إختاذ أي قرار يهّمه ، و من هنا وجب على املصلحة اليت تتوىل حقوقه، و إّمنا وج

العناية بالطفل أن تعقد حوارات بينه و بني أسرته حىت ال تنقطع عالقته ا ، و تسمح له باملشاركة 

.     )3(يف كّل األمور اليت ختّصه، و إذا كان الطفل غري مؤهل للتعبري عن رأيه فُيمثّله املتصّرف اخلاص

                                                           
  .03 – 72من األمر  13املاّدة  -1
و ما يالحظ أنّه رغم صعوبة إجياد اخلط الفاصل بني التدابري املخصصة للطفل اجلانح و تلك املخصصة للطفل املعرض للخطر  -2

هة القضائية الناظرة يف أمر احلدث املعّرض للخطر املعنوي ، نظرا لتشاها ، إّال أّن املشرّع أقّر إختالف فيما خيص تشكيلة اجل
و هذا اإلختالف يظهر نوعا ما الدور الوقائي و الرتبوي . عن تلك الناظرة يف أمر احلدث اجلانح - غرفة املشورة  –املعنوي 

  .لقاضي األحداث
3 - Isabelle CORPART – Placement et droit de l’enfant – Actualité Juridique de la famille – Dalloz – 
2/2007 – p 66 ; Braji GUDBRANDSSON – Droits des enfants placés et en situation de risque – Editions 
du Conseil de l’Europe – Strasbourg – 2006 – p 14. 
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و هو األمر الذي سكت عليه املشرّع اجلزائري، كما سكت عن بقاء أو عدم بقاء السلطة األبوية يف 

   )1(فهل يبقى الوالد متمتعا بعناصر السلطة األبوية أم تسقط عنه ؟. حالة خضوع الطفل لتدبري الوضع

للحفاظ على التوازن بني حّق لقد أبقى املشرّع الفرنسي على السلطة األبوية يف هذه احلالة، و هذا 

فيتخّذ الوالدان مجيع . )2(الطفل يف احلماية و حّقه يف عدم اإلنفصال عن والديه بصفة مطلقة

ما عدا تلك اليت ختضع إلختصاصات املصلحة، و هذا ملنع تعّسف  )3(القرارات اخلاصة بالطفل

كاليت ترتبط حبالته الصحية مثال الوالدين من خالل إختاذهم لقرارات قد حترم الطفل من عّدة حقوق  

من قانون  7–375، طبقا للماّدة )4(ضف إىل ذلك حّق الوالدين يف زيارة الطفل. رفضهم للعالج

  .)5(املدين الفرنسي و كذا إلتزامهم بدفع النفقة للطفل

 ، و هذا ما)6(كما يشاركان الوالدان يف إبداء رأيهم حول مصلحة احلماية اليت سيوضع فيها الطفل

إستمالة عائلة احلدث بغرض املوافقة على التدبري نّص عليه أيضا املشرّع اجلزائري من خالل حماولته 

  .)7(03 – 72من األمر  9الذي سيتخذه و هذا طبقا للماّدة 

                                                           
إُختذ تدبري الوضع بشأن الطفل، فيبقى  لقد ذكر لنا قاضي األحداث أنّه نادرا ما يتّم احلكم بإسقاط السلطة األبوية و أنّه إذا -1

        الوالدان متمتعان بالسلطة األبوية ، كما أكّد أّن اهلدف الذي يسعى إليه أي قاضي األحداث هو إبقاء العالقة بني الطفل 
  ).  14مللحق رقم ا(حيث أنّه يف الكثري من األحيان يسمح القاضي للوالد بزيارة الطفل داخل املؤسسة  .و والديه و ليس العكس

2 - Thierry FOSSIER – Les droits des parents en cas de placement éducatif – Actualité Juridique de la 
famille – Dalloz - 2/2007 – p 61 ; Mireille LASBATS – Le maintien des liens avec les parents – Actualité 
Juridique de la famille – Dalloz – 2/2007 – p 72. 
3 - Anne OUI – La prise en compte des parents dans le cadre du placement de l’enfant – Informations 
sociales – CNAF – 4/2007 – N° 140 – p 32 – 33. 

لقاضي قد حكم بسقوط غري أنّه إذا كان اخلطر الذي تعّرض له الطفل يتمثل يف جرمية أُرتكبت من طرف الوالدين و يكون ا -4
  :أنظر . السلطة األبوية ، فهنا سقط حقوق هذان الوالدان جتاه الطفل سواء كليا أو جزئيا

Pierre MURRAT – op. cit. – 5ème Edition – N° 242 – 251 – p 933. 
5 - Pierre MURRAT – op. cit. – 5ème Edition – N° 242 – 271 – p 935 ; Elie ALFANDARI, Florence 
TOURETTE – op. cit. – N° 379 – p 494 ; Michel HUYETTE – op. cit. – 4ème Edition – p 195 – 196. 
6 - Christelle DELAPORTE CARRE – op. cit. – N° 213 – p 137 , Thierry FOSSIER – Les droits des 
parents … - op. cit. – p 61. 

  .234ص  –رجع السابق امل –حممد عبد القادر قوامسية أنظر  -7
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جيوز لقاضي : "من قانون املدين الفرنسي على أنّه 7–375يف حني لقد نّص املشرّع الفرنسي يف املاّدة 

ر عدم اإلفصاح عن مكان الذي وضع فيه الطفل ، و هذا يتربّر بتوفر حاالت جّد األحداث أن يقرّ 

  .)1("خطرية يواجهها الطفل

و قد يتخّذ تدبري الوضع صفة إستعجالية ، و املالحظ أّن املشرّع اجلزائري مل ينص على احلاالت 

للوايل مىت تّوفرت حالة اإلستعجالية اليت تتطلب الوضع الفوري للطفل، و إّمنا ذكر فقط أنّه جيوز 

أيام   8اإلستعجال أن يأمر بوضع األحداث يف املراكز املخصصة للحماية ، و ذلك ملّدة ال تتجاوز 

  .)2(كما إشرتط أن يرفع مدير املؤسسة األمر فورا لقاضي األحداث للبث فيه

     .و هذا على عكس املشرّع الفرنسي و التونسي اللذان نصا على احلاالت اإلستعجالية

لقد إعترب املشرّع الفرنسي التدابري اإلستعجالية ذات طابع إداري، حيث تُتخذ دف احلماية الفورية 

  .للطفل، نظرا للحالة اليت يتواجد فيها ، فيتم تسليمه إىل مصلحة املكّلفة حبماية الطفولة

ملسكن العائلي         هذه احلالة اإلستعجالية يف فئة األطفال الذين غادروا ا 2007و لقد حصر قانون 

لكن مل يغفل على إمكانية إختاذ هذه التدابري بالنسبة للطفل املعّرض للخطر ،     . و تعرضوا للخطر

 5و يف هذه احلالة وجب تبليغ وكيل اجلمهورية كما وجب احلصول على موافقة الوالدين يف آجال 

  .)3(و يف حالة الرفض، يتّم اللجوء إىل قاضي األحداث. أيام

كما نّص املشرّع التونسي على هذه التدابري يف الفرع الثاين من جملة محاية الطفل التونسي حتت عنوان 

. ، كما أقّرها يف حاالت اخلطر املّلم)4(، و اليت أقّرها يف حاالت التشّرد و اإلمهال"التدابري العاجلة"

وجود فيه و لو باإلستنجاد بالقّوة فيمكن ملندوب محاية الطفولة أن يبادر بإخراج الطفل من املكان امل

                                                           
1  - Isabelle Corpart – op. cit. – p 68 ; Marcelle BONGRAIN, op. cit. p 30. 

  .64 – 75من األمر  4/2املاّدة  -2
3  - Elie ALFANDARI, Florence TOURETTE , op. cit. – N° 336 , p 527 ; Philippe BONFILS , A. 
GOUTTENOIRE , op. cit. , N° 704 , p 390. 

  .من جملة محاية الطفل التونسي 45أنظر الفصل  -4
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العامة ، و وضعه يف مكان آمن، و اعترب اخلطر مّلما، كّل عمل إجيايب أو سليب يهدد حياة الطفل    

  .)1(أو سالمته البدنية أو املعنوية بشكل ال ميكن تفاديه مبرور الوقت

تدابري العاجلة و اليت تُتخذ فيالحظ أّن املشرّع التونسي كاملشرّع الفرنسي وسع من جمال إختاذ ال

فكان على املشرّع اجلزائري أن يفصّل يف . بالنسبة لألطفال املشردين و األطفال ضحايا اإلعتداءات

  .   هذا األمر و ال يرتك الفراغ القانوين

فحسب رأي بعض الكتاب، إّن . و مهما يكن ، فيمكن القول أّن تدبري الوضع له سلبيات كثرية

يد عن اهلدف املرجو حتقيقه و املتمثل يف محاية الطفل ، ذلك أنّه يؤدي به إىل تدبري الوضع بع

اإلنعزال اإلجتماعي، فيكون مبثابة وصمة عار و الذي يؤثر عليه يف الكرب ، كما حيرمه من الثروة 

ضف أّن هذا التدبري يؤثر على . العاطفية باإلضافة إىل تعّرضه لبعض املخاطر أثناء الوضع و بعده

نمو البدين و العقلي للطفل و يقّلص من تطّوره الفكري و املعريف ، ممّا جيعله غري قادر على إقامة ال

  .)2(عالقات مع األشخاص اآلخرين

و إذا ّمت إختاذه فيجب . هلذا وجب عدم اللجوء إىل تدبري الوضع إّال بعد فشل التدابري األخرى

سة متخصصة للوصول إىل حتقيق ما ُيسمى البحث على كيفية تلبية إحتياجات الطفل داخل مؤس

بالدمج ، حىت يتمكن الطفل من العيش يف بيئة صحية و إجتماعية قريبة من تلك اليت يعيشها الطفل 

  .    )3(العادي
 

  اإلجتماعي كإجراء وجوبي قبل إتخاذ تدبير الوضع النهائي) البحث(التحقيق  .2

من جهة إىل التعّرف على الوضعية املادية         إّن التحقيق اإلجتماعي له هدف مزدوج ، فيهدف 

و املعنوية لألسرة و من جهة أخرى البحث يف الظروف اليت عاشها احلدث ، و مستواه الدراسي ،   

  .)4(و عن أصدقائه
                                                           

  .من نفس الة 46أنظر الفصل  -1
2 - Braji GUDBRANDSSON – op. cit. – p 37 – 38 ; Gilbert DELAGRANGE – op. cit. – p 208. 
3 - Braji GUDBRANDSSON – op. cit.– p 42. 

  .150ص  –املرجع السابق  –أنظر زيدومة درياس  -4
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و ال جيب . )1(فهذا اإلجراء ميّكن قاضي األحداث من إختاذ التدبري املالئم الذي حيقق احلماية للطفل

لتحقيق اإلجتماعي داخل النطاق األسري ، فذلك يكون غري كايف ، و إّمنا جيب البحث أن ينحصر ا

  .)2(أيضا يف احمليط املدرسي و مواقف املدرسني جتاه الطفل و كذا عالقاته مع الغري

فالتحقيق اإلجتماعي هو القاعدة األساسية لدراسة أعمق لشخصيات القاصر ، تتناول ماضي الطفل 

ته املتعاقدة ال سّيما ما كان منها غري متفق مع سري األمور العادي يف حياة اإلنسان، من أصوله و بيئا

و يستوي يف هذا أن تكون تلك الظروف أو األحداث قد مّر ا شخصيا أو صادفت أحد أفراد 

  .)3(عائلته أو عربت حياته بصورة عارضة و تركت فيها أثر ما

ر معمول به يف القضايا املتعلقة باألحداث ، كما يعترب إجراء فيعترب التحقيق اإلجتماعي اإلجراء األكث

أساسي ال سّيما إذا كان أّول إجراء إختذه قاضي األحداث، حيث يسمح له جبمع أكرب عدد من 

  .)4(املعلومات املوثوقة ليتمكن من مواجهة عائلة الطفل و إختاد التدبري املناسب

يعترب من جهة جوازي ، فيمكن ) التحقيق اإلجتماعي(اء و لقد أشار املشرع اجلزائري أن هذا اإلجر 

يف حني يعتربه من جهة . )5(لقاضي األحداث اإلستغناء عنه مىت توفرت لديه العناصر الكافية للتقدير

: على أنّ  64–75من األمر  6أخرى وجويب يف حالة الوضع النهائي، و هذا ما نصت عليه املاّدة 

جيب أن يكون مسبق بتحقيق إجتماعي متمم من مصلحة املالحظة      كّل مقّرر باإليواء النهائي "

  ...".و الرتبية يف الوسط املفتوح 

و من هنا، أّن إجراء التحقيق اإلجتماعي يكون وجويب بالنسبة للوضع النهائي، و يكون جوازي يف 

  . تدابري احلماية األخرى

                                                           
  .15أنظر امللحق رقم  -1

2 - M. HUYETTE, P. DESLOGES – Guide de la protection … – op. cit. – 4ème Edition - p 27. 
  .232ص  –املرجع السابق  –أنظر حممد عبد القادر قوامسية  -3

4 - M. HUYETTE, P. DESLOGES – Guide de la protection … – op. cit. – 4ème Edition - p 28. 
يتوىل قاضي األحداث دراسة شخصية القاصر ال سّيما بواسطة : "اليت تنص على أّن  03 – 72من األمر  4طبقا للماّدة  -5

و ميكنه مع ذلك إذا توفرت لديه عناصر التقدير الكافية أن يصرف النظر عن مجيع هذه التدابري أو أن ال ... التحقيق اإلجتماعي 
  ".يأمر  إالّ ببعض منها
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بإجراء حبث أو حتقيق إجتماعي حول و إذا جلأ قاضي األحداث إىل هذا اإلجراء ، فيصدر أمر 

  . )1(حدث معّني حيتوي على بيانات حمّددة خاصة باحلدث، عائلته و الوسط الذي يعيش فيه

أّما اجلهات اليت يعهد إليها القيام ذا التحقيق، فتتمثل يف مصلحة املالحظة على مستوى املراكز 

ى مصاحل املالحظة و الرتبية يف الوسط ، و قسم املشورة املوجود على مستو )2(املتخصصة للحماية

  . )3(املفتوح
  

  :المراكز المخصصة لوضع األطفال المعرضين لخطر معنوي  .3

كان الوضع مؤقت أو ائي ، فإّن املراكز اليت يتم فيها وضع الطفل املعرض للخطر املعنوي   سواءً 

املراقبة ، مصلحة مكّلفة مبساعدة  تتمثل يف مركز اإليواء أو 03 – 72من األمر  11و  6طبقا للمادتني 

  .الطفولة ، مؤسسة أو معهد للرتبية أو التكوين املهين أو العالج

إالّ أّن هذه املراكز ليس هلا وجود يف الواقع العملي، و إّمنا يتم وضع األطفال املعرضني للخطر املعنوي 

  .)4(ملسعفةاملراكز املخصصة للحماية و مراكز الطفولة ا: يف نوعني من املراكز 

و تعترب هذه املراكز  )5(64 – 75لقد نّص عليها املشرّع يف األمر : المراكز التخصصية للحماية  ••••

فهي مؤسسات . مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل

تهم و محايتهم       عاما من عمرهم بقصد تربي 21داخلية خمصصة إليواء األحداث الذين مل يكملوا 

                                                           
  .15امللحق رقم أنظر  -1
  .سابق الذكر 64 – 75من األمر  16املاّدة  -2
  .من نفس األمر 21املاّدة  -3
و هذا ما أقرّه قاضي األحداث مبحكمة تلمسان حيث ذكر أّن هناك ذه الوالية مركز احلماية اخلاص بالذكور و املتواجد  -4

أّما بالنسبة ملراكز الطفولة املسعفة، فيوجد . ة و الثالث متواجد بالغزواتباحلناية و مركز احلماية اخلاص بالبنات و املتواجد ببئر وان
  .مركز واحد على مستوى الوالية و املتواجد مبرسى بن مهيدي

يتضمن القانون  26/09/1975املؤرخ يف  115 – 75من املرسوم  1، املاّدة  64 – 75من األمر  18إىل املاّدة  13من املاّدة  -5
 165 – 12املعّدل مبرسوم رقم  - 82العدد  – 14/10/1975الصادرة يف . ر.ج –جي حلماية الطفولة و املراهقة األساسي النموذ

. ر.ج –يتضمن تعديل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف محاية الطفولة و املراهقة  05/04/2012املؤرخ يف 
  .21العدد  – 11/04/2012الصادرة يف 
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و جيب . 03 – 72من األمر  11و  6، 5و الذين كانوا موضوع أحد التدابري املنصوص عليها يف املواد 

  .)1(مراكز متخصصة للحماية على املستوى الوطين 9التذكري أّن هناك 

صصة و تشتمل املراكز املخ. و ال ختتص هذه املراكز بقبول األحداث املتخلفني بدنيا أو عقليا

  :للحماية على املصاحل التالية 

مهمتها دراسة شخصية احلدث و إمكانياته و أهليته عن طريق : مصلحة املالحظة  -

 ).64 – 75من األمر  16املاّدة (فحوصات و حتقيقات خمتلفة 

مكّلفة خصيصا بتزويد احلدث بالرتبية األخالقية و الوطنية و الرياضية       : مصلحة الرتبية  -

ن املدرسي و املهين بغية دجمه إجتماعيا و ذلك طبقا للربامح الرمسية املعّدة من و التكوي

 ).64 – 75من األمر  17املاّدة (الوزارات املعنية 

مهمتها البحث عن مجيع احللول اليت من شأا السماح لألحداث : مصلحة العالج البعدي  -

ية أو من مركز متخصص إلعادة باإلندماج اإلجتماعي، ال سّيما القادمني من مصلحة الرتب

 ).64 – 75من األمر  18املاّدة (الرتبية 

و من هنا يربز ضعف املراكز املخصصة للحماية ، ذلك أّا ال ختتص فقط حبماية األطفال املعرضني 

   . للخطر املعنوي ، و إّمنا ختتص أيضا باستقبال األحداث اجلاحنني

حيقق مصلحة الطفل الضحية نظرا ملا حيتاجه من عناية فإختالط كّل من الفئتني من األطفال ال 

  .خاصة و تكّفل تام و مستمر

و بالتايل يتأكد ما سبق ذكره فيما خيّص أّن اإلهتمام الرئيسي للمشرّع اجلزائري إنصب باألساس يف 

 ترسانة جنائية على فئة األحداث اجلاحنني، و توفري أكرب قدر من ضمانات احملاكمة العادلة و كذا

حقهم يف إعادة التأهيل، يف حني وجه حلق الضحايا يف التأهيل و باألخص حّق الطفل الضحية يف 

  .املساعدة و التأهيل، اإلهتمام الثانوي إن مل يكن عدم اإلهتمام أصال

  

                                                           
  .2حق رقم أنظر املل -1
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  :مراكز الطفولة المسعفة  ••••

غوجية هي مؤسسة تربوية بيداو  ،)1(هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، واستقاللية مالية

ذلك حلمايتهم من خمتلف األخطار اليت قد  و،  اتربويو  انفسيم تكفل لغرض التستقبل األطفال 

  .ددهم

ذووا  )من قانون الصحة العمومي 246ة املادّ (و متثل الطفولة املسعفة يف اجلزائر فئة أيتام الدولة 

اإلسعاف اليومي وتتمثل هذه الفئة استقباهلم حتت وصاية فيّتم ، الصعبةاملعنوية  الوضعية املادية و

  : )2(يف

الولد املولود من أب، وأم جمهولني، ووجد يف مكان ما ومحل إىل املؤسسة كوديعة فهو  -

  ."لقيط"

  .املولود من أب وأم معلومني ومرتوك من طرفهما وال ميكن الرجوع إليهما أو إىل أصوهلما -

ليه وليس لديه وسيلة لكسب العيش فهو الذي ال أب وال أم له وال أصل ميكن الرجوع إ -

  .يتيم وفقري

وصاية اإلسعاف أصبح حتت  الذي سقطت سلطة األبوين عنه مبوجب تدبري قضائي و -

  .اليومي

سنة عموما من األطفال  18فمراكز الطفولة املسعفة تستقبل األطفال من سن املهد إىل سن 

يس لديهم مأوى واملهملني،جتمعهم أجنحة خمتلفة الطبيعيني واليتامى وذوي احلاالت العسرية والذين ل

يقوم برعايتهم طاقم إداري وتقين متخصص من املربني واألطباء  ،متخصصة تعيش فيها خمتلف الفئات

                                                           
املتضمن إنشاء دور األطفال املسعفني و تنظيمها و سريها املعّدل  15/03/1980املؤرخ يف  83 – 80من املرسوم  2طبقا للماّدة  -1

املؤرخ يف  04 – 12من املرسوم رقم  2، و املاّدة  457ص  – 12العدد  – 18/03/1980املؤرخة يف . ر.ج –و املتّمم 
 – 5العدد  – 29/01/2012املؤرخة يف . ر.ج –انون األساسي النموذجي ملؤسسات الطفولة املسعفة املتضمن الق 04/01/2012

  .7ص 
واقع اإلرشاد النفسي يف مؤسسات الكفالة اإلجتماعية من خالل عمليت اإلدماج و إعادة  –أنظر مزوز بركو ، بوفولة مخيس  -2

ملتقى دويل حول اإلرشاد النفسي ، دورته و أمهيته يف تطوير املؤسسات  –اإلدماج ، دار الطفولة املسعفة و دار العجزة منوذجا 
  .جامعة ورقلة – 2009جانفي  20و  19يومي  –الرتبوية 
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واالجتماعني البعض من هؤالء األطفال يتلقون تعليما عاما مثل الذي يتلقاه  واألخصائيني النفسانيني

  .دربون على بعض املهن ومنهم من يزاول دراسته يف اجلامعة التالميذ يف املدارس العادية ويت

  : )1(وتم املؤسسة باجلوانب التالية

حيث يقوم الطاقم الطيب برعاية منتظمة لألطفال وتقدمي الفحوصات والعالج :اجلانب الصحي -

 واألدوية الالزمة لكل حالة وضمان وجبات متوازنة وصحية وفق ما يتطلبه عمر الطفل وحالته

  .الصحية 

الطفل أسس الرتبية  انب فريق بيداغوجي يعمل على تلقييشرف على هذا اجل: اجلانب الرتبوي  -

ح ، واإلرشاد والتوجيه يف إطار أنشطة بيداغوجية تربوية ائذلك من خالل تقدمي النص و ،السليمة

  .الذي يعيش فيهترفيهية تركز على اجلانب املعنوي للطفل ، ومنحه احلنان الالزم ليتقبل الوسط 

يعترب هذا اجلانب الركيزة األساسية اليت يقوم عليها الفريق البيداغوجي، حيث جيري :اجلانب النفسي -

مع الطفل املقابالت العالجية والتشخيصية ويطبق االختبارات النفسية والعقلية للتعرف أكثر على 

دم العالج املناسب للطفل واإلرشاد الشخصية وخمتلف االضطرابات النفسية اليت قد يعاين منها ، ويق

  .للفريق الرتبوي يف كيفية التعامل مع الطفل املسعف

حياول املركز أو املؤسسة وقاية األطفال من السلوكات اخلاطئة اليت قد تصدر : اجلانب االجتماعي  -

  .  سريعنهم مثل الكذب، السرقة، ويئتهم لالندماج داخل املؤسسات مع الرتكيز على االندماج األ

خيلق لديهم شعور كبري  هأنّ  إالّ  هذه املراكز تلعب دور هام يف حياة هؤالء األطفال،أّن فرغم إعتبار 

باحلرمان، فبعض املربيات باملراكز اإليوائية يقمن على تربية هذا الطفل لكنهن يف كثري من األحيان ال 

ثل هلن هذا العمل مصدر كسب إذ كثري ما مي يؤدين العمل الرتبوي املنوط ن على أكمل وجه،

دافعية هلذا العمل بالذات،كما و ليست هلّن ألطفال لال يعلم ما يف قلون من حب  و للرزق فقط،

ا جيعلها تقوم بعملها بطريقة آلية خالية من أية ممّ منهن تشرف على عدد من األطفال  ةأن كل واحد

م وضعيات نفسية عالئقية تصعب من منوه هنا الطفل سيجد نفسه أما و .عاطفة حقيقية جتاه الطفل

                                                           
  . املرجع السابق –السابق الذكر ؛ أنظر أيضا مزوز بركو ، بوفولة مخيس  04- 12من املرسوم  19و املاّدة  5/3أنظر املاّدة  -1
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ضف إىل ذلك أنه غالبا ما تكون املربية أنثى وبالتايل غياب الرجل يف حياة  .العاطفي و النفسي

  .)1(خلإ ...الطفل املسعف ستخلق لديه إشكاليات عديدة على الصعيد النفسي واجلنسي واهلوية 

  .ال والتكفل م خاصة يف الرحالت االستجماميةعدم توفر الوسائل الكافية والالزمة لتنقل األطف -

تعدد األوجه على الطفل يؤثر عليه بالسلب لعدم وجود ثبات يف التفاعل خاصة على الصعيد  -

   .االنفعايل العاطفي

ارتداء الزي الرمسي بالنسبة للمربية أو املمرض أو احلارس خيلق إشكالية عالئقية اجتماعية كبرية  -

    .سعفبالنسبة للطفل امل
  

  : تدبير اإلدماج العالجي . ج

أبرز  فهو  تعترب تدابري العالج الطيب من أبرز التدابري اليت يقوم عليها حق الطفل ضحية يف التأهيل،

تدبري من شأنه أن يساعد الطفل على جتاوز آثار الصدمة النفسية و آالم اجلروح و الكسور البدنية 

  .قهاليت أملت به جراء اإلعتداء الذي حل

كذا النفسي، و   هلذا وجب توجيه اإلهتمام الطيب الكامل لصاحل الطفل الضحية على املستويني البدين

  .جراءات املساعدة الطبيةإمع ضرورة تيسري 

بأمهية  و هكذا، و وعيا خبطورة ما يتعرض له األطفال الضحايا على منوهم النفسي و الرتبوي وكذا

 )3(التشريعات املقارنة، و كذا بعض )2(فاقية الدولية حلقوق الطفلاإلتالعالج البدين و النفسي، نصت 

العملية التأهيلية يف املقام األول على أساس كفالة تدابري العالج الطيب أو ما وض على وجوب 

ألجل تشخيص حالته وحتديد حاجياته العالجية على  ،يعرف بتدابري املواكبة الطبية للطفل الضحية

  .على املستوى النفسياملستوى البدين و 

                                                           
  .املرجع السابق –ولة مخيس مزوز بركو ، بوفأنظر  -1
  .1989من إتفاقية حقوق الطفل لسنة  39املاّدة  -2
  .من قانون املسطرّة اجلنائية 511 – 510كالقانون املغريب ، و هذا طبقا للماّدتني   -3
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اليت جاء فيها أن  3-72من األمر  4و هو األمر الذي هدف إليه املشرع اجلزائري من خالل  املادة 

  .بإمكان قاضي األحداث األمر بعرض احلدث على خربة طبية أو نفسية

وازي عل تدبري العالج الطيب للطفل الضحية ججل على املشرع اجلزائري أنه سجّ لكن رغم ذلك فإنه يُ 

  .)2(هذا على خالف ما نص عليه املشرع الفرنسي و ،)1(وليس وجويب هذا من جهة

،  من إجراءات التحقيق اليت تساعد القاضي على إختاد التدبري من جهة أخرى إعترب العالج الطيب و

 فوجب أن يتخذ. مل يعتربه تدبريا يف حد ذاته يتخذ حلماية الطفل ، و)التسليم أو الوضع(املالئم 

  .)3(وهو الشيء الغري متوفر ،لتدبري الذي إختاره القاضيابصفة متالزمة العالج الطيب 

عليه املشرع الفرنسي  نصّ  هذا ما و .العالج البدين ، وكذا العالج النفسي: و يتضمن العالج الطيب 

  .)4(اجلزائية الفرنسي جراءاتإ انونمن ق 48 -706 اّدةوفقا للم

ج البدين، فهو إجراء مادي يقوم به الطبيب املختص لتشخيص احلالة ففيما يتعلق بتدبري العال

اجلسمية عن طريق حتديد األماكن املضرورة يف جسم الضحية، و هي األماكن اليت تكون يف الغالب 
                                                           

كذا املشرع التونسي من خالل الفصل من قانون املسطرة اجلنائية ، و  510و هذا ما ذهب إليه أيضا املشرع املغريب طبقا للمادة  -1
ميكن لقاضي األسرة أن يكّلف السلطات األمنية املختصة باجلهة جبمع املعلومات حول سرية الطفل : "و الذي ينص على أن  55

رية وسلوكه كما ميكنه اإلذن بعرض الطفل على الفحص الطيب أو الطيب النفساين أو إجراء األعمال واالختبارات اليت يراها ضرو 
  ".للوقوف على حاجيات الطفل

والصادر  487 - 89و كذا قانون رقم . املتعلق حبماية و مساعدة األطفال ضحايا سوء املعاملة 17/06/1998من خالل قانون  -2

والذي تلته عدة مراسيم حتدد بالتفصيل دور .املتعلق بالوقاية من سوء معاملة األطفال و محاية الطفولة  10/07/1989يف 

، املتعلق باإللتزامات امللقاة 27/05/1997يف  380-97ستشفى يف التكفل باألطفال املعرضني للخطر ، من بينها مرسوم رقم امل

والذي يقر تفعيل دور   27/12/2010على عاتق املستشفيات، خاصة إستقبال األطفال ضحايا اإلعتداءات، و قرار وزاري يف 

  :ملزيد من التفاصيل أنظر. يف التحقيق ويف إقرار حقوق ضحايا اجلرمية الطب الشرعي بإعتباره أداة ال غىن عنها
Cf. Hubert YTHIER - L'enfant en danger peut et doit être protégé à l'hôpital – Enfances & Psy – ERES 

- 3/ 2013 - N° 60 - p. 102-106 ; C. DAMIANI – Vers une amélioration de la prise en charge des 

enfants victimes d’infractions pénales – Le journal international de victimologie – Tome 1 – N°3 (Avril 

2003) – p 15 – 20. 
و هذا ما صرحه قاضي األحداث من خالل أنه يأمر ذه الفحوصات حىت يتمكن من إختاذ تدبري التسليم أو الوضع يف حق  -3

  .يرب ناذرا ما تكون هناك متابعةدالتهلذا  هذبعد إختا و؛ الطفل 
4 - Michèle CREOFF – op. cit. – p 48 et s. 
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مشوهة على مستوى الوجه واألطراف و اجلهاز التناسلي نتيجة للضرب باليد أو اآلت احلادة ، و كذا 

به إىل اإلصابة بعدوى من  ير، باإلضافة إىل اجلروح و الكسور، إن مل تؤدالكي بأعقاب السجائ

  .)VIHالسيدا (قبيل عدوى األمراض املتنقلة جنسيا و من بينها مرض نقص املناعة املكتسبة 

يتطلب يف املقام األول اإلحرتافية املهنية من قبل املعاجل املختص، و عدد كاف من األطباء هلذا 

، و مؤسسات إستشفائية كافية، حىت يتم )البدين و النفسي(ل طب األطفال املختصني يف جما

  .إستقبال الطفل الضحية والتكفل مبتطلباته العالجية على أكمل وجه

مث يف املقام الثاين، التدخل السريع من قبل املعاجل املختص، على أساس أنه كلما كان التدخل 

م التعرف على طبيعة اإلعتداء الذي تعرض له تّ ي سريعا،كلما كان جتنب تفاقم الضرر اجلسمي، و

ذلك أنه يف غالب األحيان تندثر كل مظاهر اإلعتداء يف حالة التأخري وبالتايل كل وسائل . الطفل

  .)1(إثبات اجلرمية

حىت يتم رصد قوة الصدمة  أما تدبري العالج النفسي فينبغي أن يكون متوازيا مع تدبري العالج البدين

ساعة  72اليت تعرض هلا الضحية، و اليت من شأن عدم رصدها و عالجها خالل ) Le choc(النفسية 

  .)2(يالزم الضحية طيلة حياته أن تتحول إىل مرض نفسي ،من وقوع احلادث

زيادة على أن شخص الضحية حينما يكون حتت اإلعتداء فإن بنيته النفسية تنقسم إىل جزأين، جزء 

ه و ختزينه يف الذاكرة العميقة، و اجلزء اآلخر يتكلف بالدفاع يتكلف بتسجيل كل ما ميارس علي

         . )3(املادي وحماولة اهلروب من املعتدي و إهاناته املتكررة

تدبري العالج النفسي ، أوال على أساس أن يكون املعاجل متخصص يف علم النفس    جيب أن يقوم  و

انيا أن تقسم منهجية العمل مع الضحية على اإلجتماعي، وهو ما ال يوجد يف أغلب املراكز ، مث ث

أساس منحه إمكانية التعبري عما حدث له وأن يكون اإلنصات متزنا، مث القيام مبحاولة تعريفه بوضعه 

   احلقيقي داخل أسرته و يف حميطه اإلجتماعي، و أن احلادث ما هو إال فعل عرضي و ليس مبدئي 

                                                           
  .39ص  –املرجع السابق  –أنظر علي إدرسي حسين  -1

2- Nathalie PIGNOU – op. cit. – p 56.  
3- Houria MERZOUKI – op. cit. – p 74 ; Hayat ABBOUD – Les effets immédiats … - op. cit. – p 170. 
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غياب تدابري الوقاية الذاتية و ضعف التدابري و أن أي شخص معرض لنفس احلادث يف حالة 

  .)1(التجرميية و العقابية الفعالة

و هكذا تربز مدى اخلطورة اليت يشكلها عدم اإلهتمام مبتطلبات األطفال الضحايا يف العالج البدين 

ا جيب اإلهتمام التطبيقي و إمنّ  ،ال يكفي على هذا الصعيد اإلهتمام التشريعي فقط والنفسي، و

من قبيل و هي عملي على أساس اإلحرتافية و املهنية اليت متيز العديد من املبادرات املقارنة، ال

وليس كما هو عليه الوضع يف التشريع اجلزائري، الذي . اإلهتمام املالحظ حباجيات الطفل الضحية

-لطيبفيما خيص بذات اإلجراءات املتعلقة بإستفادة الطفل الضحية من تدابري العالج ا - يسجل

إطالقه إمكانية األمر لقاضي األحداث بعرض احلدث على خربة طبية أو نفسية دون أن حيدد طرق 

   .إختاذ هذا اإلجراء

بعرض الضحية على خربة طبية من أجل إمتام إجراءات إثبات اجلرمية يف ملزما القاضي فإذا كان 

ملشرع تسبيب القرار يف حالة عدم إختاذ الطفل الضحية فلم يقر ا فيما خيصّ إّال أنّه  ،)2(مواجهة املتهم

هذا التدبري ، بل األكثر من ذلك فالواقع القضائي يسجل عدم إهتمام أغلب القضاة، بتدابري العالج 

فعالية للطفل الضحية هي تدابري  مع التذكري أن التدابري األكثر مالئمة و .)3(الطيب للطفل الضحية

التدابري املنصوص عليها يف قانون محاية الطفولة ختدم مصلحة من هنا يتبني لنا أن  و العالج الطيب،

فعدم وعي املشرع . أكثر مما ختدم مصلحة الطفل املعرض لإلعتداءات الطفل املعرض لإلحنراف،

     اجلزائري خبطورة ما تتعرض له الطفولة من إعتداءات إنعكس سلبا على فعالية اجلهات القضائية، 

مما يستدعي التدخل السريع للتنصيص على وجوب أن يأمر قاضي  فولة،و بالتايل على وضعية الط

األحداث بإستفادة احلدث الضحية من إجراءات التدابري الطبية لتحديد كافة أنواع األضرار الالحقة 

                                                           
1- Magalie DUBOIS – Approche compréhensive des attentes psycho-sociales des victimes d’agression – 
Le journal international de victimologie – Tome 2 – N° 3 (Juillet 2004) – p 14 – 17.   

زائية اخلاصة بالطفل اجلانح و اليت تقر القيام بإجراء طيب و نفسي و من قانون اإلجراءات اجل 453/5و املاّدة  2و  143/1املاّدة  -2

  .مىت إستبعدت هذه اإلجراءات جيب على القاضي إصدار قرار مسبب
  .156ص  –املرجع السابق  –زيدومة درياس أنظر  -3
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و بيان ما حيتاجه من عالج و تأهيل حايل أو مستقبلي مالءم حلالته، أو يتم تعيني مؤسسة ذات  ،به

 ف بالسهر على تسريع وترية إستفادة احلدث الضحية من تدابري العالج الطيب،نشاط مجعوي تكل

ترك األمر ألسر أطفال الضحايا يقوموا باإلجراءات بطريقة فردية يتحملون من خالهلا كل  ًال منبد

  . مصاريف العالج و التنقل إىل احملكمة دون أن توفر هلم أية مساعدة مادية

، فإن األمر اليت أصابتهعتدى عليه يف احلصول على عالج فعال لآلثار و ألجل حتقيق غاية احلدث امل

يتطلب وجود مراكز إستشفائية على مستوى عال من اجلاهزية و اإلحرتافية املهنية، على اعتبار ما 

    يشكله االعتداء على الطفل من ديد خطري إلستمرارية و تقدم أي حضارة إنسانية، هلذه الغاية 

     من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل من حق الطفل يف العالج  24ما تنص عليه املادة و بناء على 

و التطبيب أو ما يعرف باحلق يف الصحة، وكذا على أساس ما نصت عليه املادة الثامنة من 

الربوتوكول االختياري امللحق املتعلق ببيع األطفال و حظر كل أشكال االستغالل اجلنسي التجاري، 

  .أت تربز بعض املبادرات اليت دف إىل توجيه العناية الطبية التامة للطفلبد 

و يف نفس السياق، فإىل أي مدى إستطاع املشرع اجلزائري أن يتالءم مع توصيات منظمة الصحة 

هل باإلمكان  العاملية فيما يتعلق بتيسري إجراءات املساعدة الطبية بالنسبة لألطفال ضحايا العنف؟ و

  عن دور متميز للمستشفيات فيما خيص تفعيل العالج الطيب لصاحل األطفال ضحايا العنف؟احلديث 

بالفعل، إذا كانت الدولة اجلزائرية من بني الدول اليت بادرت باملصادقة على اإلتفاقية الدولية حلقوق 

ادة امل على وجوب ضمان حق األطفال يف الصحة، و 24، و اليت تنص يف مادا 1989الطفل لسنة 

إعادة اإلندماج اإلجتماعي للطفل الذي وقع ضحية  على وجوب التأهيل البدين و النفسي و 39

إمهال أو إستغالل أو إساءة، وذلك عن طريق إجياد املؤسسات املؤهلة لإلشراف على تفعيل هذا 

ا فإن ال شيء يف الواقع يدل على تفعيل التوصيات الدولية و اإللتزامات األممية يف هذ. احلق

على مستوى املستشفى للتكفل ؤالء األطفال، املخصصة وهذا يرجع إىل قلة اجلهات .اجلانب

باإلضافة إىل قلة املوارد البشرية العاملة يف القطاع الصحي املتخصص يف . خاصة من الناحية النفسية

  ة البشرية بتلمسان، أنه من ناحية اهليكل .S.O.E.M.Oهذا ما أكدته مسؤولة مصلحة  و. هذا اال
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      نظرا لعدم توفرها على مكاتب خاصة باملوظفني، .فاملصلحة حباجة إىل تدعيم جدي و املادية،

حتتاج إىل اإلختبارات و الروائز  طاوالت خاصة بقسم التدعيم البيداغوجي للقصر املتكفل م، و و

ذلك نقص اهليكلة  ضف إىل .اخلاصة باملختص النفسي من أجل التشخيص اجليد و حتسني التكفل

فهناك حاجة إىل .الذين يعملون يف إطار عقود ما قبل التشغيل  )1(البشرية من نفسانيني و تربويني

  .خلق مناصب شغل دائمة ، يشغلها موظفون لديهم خربة يف هذا اال

لكن بالرغم من ذلك، هناك يف الواقع  اجلزائري مجعيات خمتصة يف قضايا األطفال ضحايا 

حنن يف "تكريس ثقافة حقوق الطفل يف إطار برنامج اليت دف أساسا إىل  و" ندى"شبكة ك.العنف

كما حتتوي الشبكة   .االجتماعية الذي استفاد خالله عدة أطفال من املعاجلة النفسية و ، و"االستماع

    تام على مركز عبارة عن فضاء مواتيا لألطفال احملرومني الذين يعانون من العنف للتعبري عن مكبو 

جتسيد أحالمهم، خاصة وأن املركز يضم جمموعة من الورشات املتنوعة يف عدة جماالت كالرسم،  و

  .املسرح، األشغال اليدوية، فضال عن النشاطات الرياضية

التفكري يف إعادة إدماج مجيع األطفال املعتىن م ذا املركز، حيث يعد املسعى تكملة  كما متّ 

  ."ستماعحنن يف اال"لربنامج 

يعد هذا الفضاء قبلة لألولياء واملربني واملختصني يف جماالت التوجيه واإلرشاد والتكوين حول قضايا و 

يستفيد هؤالء العاملني من تكوين حمرتف ومؤهل يف قضايا الطفل،  و .القضايا القانونية األسرة، و

إضافة إىل ذلك، يشرف على  .الهخاصة االعتناء باألطفال املعرضني لسوء املعاملة والعنف بشىت أشك

   .)2(هذه التكوينات رجال قانون وحمامون خمتصون يف جمال حقوق الطفل وقضايا األسرة لدى احملاكم
إّال أنّه ما يالحظ أن هذا الرقم األخضر مل يتم تعميمه عرب كّل واليات الوطن ، لكن حسب رئيس 

 .2015حبلول سنة  الشبكة سيتم وضع هذا اخلط حتت تصّرف مجيع الواليات

                                                           
ة للتشغيل، و خمتص نفساين خمتصني نفسانيني واحدة دائمة و واحد يعمل يف إطار الوكالة الوطني 2: حتتوي املصلحة على -1

  .مربيني 3تربوي واحد يعمل يف إطار منحة تشغيل الشباب، و 
 www.nada.com :أنظر املوقع اإللكرتوين  -2
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البد من إنشاء خلية إستقبال على مستوى املستشفيات لإلستماع هلؤالء األطفال املعتدى ومما سبق 

حىت يتوىل األطباء فحصهم و أخذ معلومات كاملة عن أوضاعهم مث توجيههم إىل  .عليهم

  . تأزميف الطب النفسي لألطفال، ملساعدم على التغلب على وضعهم النفسي امل أخصائيني

ذلك أن هناك صعوبات كبرية تطرح . فالبد من مضاعفة اجلهود إلمكانية التكفل باألطفال الضحايا 

أمام الفرق الطبية خاصة بالنسبة لألطفال الذي يكون املعتدي من احملارم أو ممن له سلطة معنوية 

كشف عن طبيعة عليهم، مما تربز مدى اخلطورة امللقاة على عاتق املؤسسة اإلستشفائية يف ال

  .اإلعتداء، و بالتايل مساعدة هؤالء األطفال على جتاوز آثار ما تعرضوا له ومنحهم إمكانيات احلماية
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A 
 

كما . ، فهو إنسان الفطرة الذي ال يعرف املكر و ال يفقه الغشيعترب الطفل هدية مثينة و فلدة الكبد

، فهم مسؤولون أمام اهللا ّمث أمام الدولة        هو أمانة عند والديه، فعليهم مراعاة حقوقه و صيانتها

  .و اتمع

و من خالل هذه الدراسة حاولنا اإلملام ألوجه احلماية اجلنائية اليت أقّرها املشرّع اجلزائري للطفل 

الضحية ؛ هذه احلماية اليت ملسناها ضمن أحكام قانونية موزعة على جمموعة من القوانني أمهها قانون 

املتعّلق حبماية  10/02/1972املؤرخ يف  03-72قانون اإلجراءات اجلزائية و األمر رقم  العقوبات ،

  :الطفولة و املراهقة و استخلصنا أن 

معظم األطفال ، الذين يقعون ضحايا ، يتواجدون يف ظروف و عوامل تساعد على ذلك ، سواء  -

إالّ . سري و اإلجتماعي الذي يعيش فيهارتبطت هذه العوامل بالطفل ذاته أو باملعتدي أو باحمليط األ

أّن ليس كّل طفل متواجد يف هذه الظروف سيقع حتما ضحية إعتداء، و العكس صحيح أي هناك 

  .بعض األطفال يقعون ضحايا رغم عدم توفر عوامل اخلطر

 لقد وفر املشرّع اجلزائري للطفل محاية جنائية واسعة حيث سطر مجيع اجلرائم اليت قد متّسه يف -

حياته أو سالمته البدنية أو عرضه أو نفسيته و اعتربه ظرفا مشّددا يستوجب بتوفره رفع و تشديد 

العقوبات اليت قد تصّل إىل اإلعدام و هذا ما كّرسه من خالل صدور آخر تعديل لقانون العقوبات 

2014 .  

ا عّدة معيقات و نواقص و هذا إّال أّن هذه احلماية، اليت أقّرها املشرّع ، تُعترب غري كافية حيث تعرتيه

و يظهر هذا النقص يف احلماية من خالل . ما يُثبت التزايد املستمر لإلعتداءات الواقعة على األطفال

  : عّدة أوجه 
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أّن العقوبات ال تتناسب و مدى فضاعة بعض اجلرائم املقرتفة على الطفل ، و حىت و لو كانت  -

قضاة يستبعدوا عن التطبيق ، كما أّن التعويضات احملكوم ا العقوبة املنصوص عليها مالئمة فإّن ال

  .ضئيلة جداً ال تسمح بتغطية و لو نسبيا اآلثار اليت يولدها الفعل اإلجرامي للطفل

سكوت املشرّع عن مدى تطبيق أحكام املتصرف اخلاص الذي ميثل الطفل أمام القضاء يف حالة  -

و كذا سكوته على اجلمعيات املختصة اليت متثل الطفل         . وقوعه ضحية أفعال إرتكبها الوالدين

و هذا عكس ما فعل املشرّع الفرنسي حيث رتب أحكاما . و ترافقه أمام القضاء للمطالبة حبقوقه

  . مفصلة يف هذا الشأن

احلق تركيز التشريع اجلنائي اجلزائري على النهج الوقائي ذو األبعاد العقابية الزجرية حتت ما يسمى ب -

العام املمثل من طرف النيابة العامة و التغافل عن اإلهتمام العالجي و اإلجتماعي الواجب للضحية 

  .و باألخص الطفل نظرا لآلثار و اإلنعكاسات اخلطرية اليت يولّدها له اإلعتداء

وفر لقد أعطى املشرّع اجلزائري ، و خاصة من خالل قواعد قانون اإلجراءات اجلزائية النصيب األ -

للحدث اجلانح ، يف حني خصص للطفل الضحية مادتني فقط ، فلم ينّص مثال ضمن أحكام هذا 

القانون على إجراءات التحقيق اليت تتّم مع الطفل الضحية ، و باألخص مساع أقواله ، و الذي يعترب 

جراء من إجراء هام و قطعي خاصة يف حالة تالشي األدلّة املادية ، فلن حيدد أحكام تنظم هذا اإل

  .حيث صفة القائمون به و كيفية القيام به كما هو احلال بالنسبة للتشريع الفرنسي

كما يالحظ أن التدابري احلمائية اليت نّص عليها املشرّع اجلزائري ، و اليت تتخّذ بشأن الطفل 

لطابع فلها طابع عقايب تربوي ال يتناسب مع ا. الضحية، هي نفسها اليت تطبق على احلدث اجلانح 

بل أبعد من ذلك ، فقد حيدث دمج الفئتني . العالجي اإلدماجي الذي حيتاجه الطفل الضحية

يف نفس املراكز املتخصصة للحماية        ) األحداث اجلاحنني و األطفال املعرضني للخطر املعنوي(

. يف الوالية الواحدةأو إلعادة الرتبية ، ألّن ذلك يرجع إىل قّلة املراكز حيث يصعب إجياد النوعني معا 

  .و محاية للحدث يفضل القاضي وضع القاصر يف مركز قريب من مقر سكناه قدر اإلمكان
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عدم توحيد تشريع خاص بالطفل اجلزائري مثل ما فعل املشرّع املصري و التونسي و الفرنسي، على  -

عل لدينا صعوبة يف التفرقة أن حيتوي على مجيع القواعد اإلجرائية و املوضوعية املتعلقة بالطفل ممّا جي

  .بني مركز احلدث اجلانح، الطفل الضحية و الطفل املعّرض لإلحنراف

سنة كمرجع يف مجيع اجلرائم اليت متّس الطفل و هذا ما جيعل عدم التطابق  18عدم توحيد سن  -

  .القانون الداخلي مع أحكام إتفاقية حقوق الطفل

يق احلسن لقواعد احلماية، فغالبا ما حيقق مصلحة اجلاين ال عدم فعالية دور القضاء يف ضمان التطب -

مصلحة الطفل الضحية، و هذا يرجع لعدم التخصص الفعلي لقضاء األحداث يف جمال األسرة       

  .و الطفولة

عدم وجود شرطة قضائية خاصة باألطفال تعمل بالتنسيق مع الضبطية القضائية نظرا للدور اهلام  -

  .ألخرية يف اكتشاف سوء املعاملة املوجهة للطفلالذي تلعبه هذه ا

عدم وجود صندوق خاص بتعويض األطفال ضحايا اإلعتداءات كما فعل املشرّع بالنسبة لبعض  -

  .الفئات

و أخريا ، و ملواجهة هذه الظاهرة، وجب تفعيل دور اتمع املدين و كذا اجلمعيات املختصة لتشكل 

  : دعما للجهات الرمسية من خالل 

التبليغ عن اجلرائم الواقعة على األطفال و عدم اإلحجام أو التخّوف باعتبارها من املسائل اخلاصة  -

  .باألسر 

التوعية و التحسيس بضرورة محاية األطفال و حسن معاملتهم ، و حتذير من خطورة اإلساءة  -

نبوا الظروف اليت قد تؤدي إليهم خاصة الوالدين ، و كذا األطفال بتزويدهم باملعرفة الكافية حىت يتج

  .إىل تعرضهم لإلعتداءات
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  .2012 –الرياض  –
دار الكتب  –شرح جرائم اخلطف و جرائم القبض على الناس بدون وجه حق  –عادل عبد العليم  .57

  .2006 – مصر –القانونية 
مكافحة جرائم االجتار بالبشر يف االتفاقيات و القانون الوطين لدولة اإلمارات العربية  –عادل ماجد  .58

 –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –منشور يف اجلهود الدولية ملكافحة االجتار بالبشر  –املتحّدة 
  .2010 –الرياض 

أسباب  –املخدرات و املؤثرات العقلية  –اجلوادي  عبد اإلله بن عبد اهللا املشرف ، رياض بن علي .59
  .2011 –الرياض  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -الطبعة األوىل  –التعاطي و أساليب املواجهة 
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o 

دار  –املوسوعة الشاملة يف اجلرائم املخّلة باآلداب العامة و جرائم العرض  –عبد التواب معّوض  .60
 . 1990 –سكندرية اإل –املطبوعات اجلامعية 

     مكتبة اإلشعاع و الطباعة و النشر  –اجلرائم اجلنسية يف ضوء الفقه و قضاء النقض  –عبد احلكم فودة  .61
  .1997 –مصر  –و التوزيع 

 –اإلسكندرية  –منشأة املعارف  –اخلربة اجلنائية يف مسائل الطب الشرعي  –عبد احلميد الشواريب  .62
2003.   

 . ن.س.د، ، عبد السالم مقلد، شرح قانون مكافحة الدعارة و اجلرائم املنافية لآلدابعبد احلميد الشواريب  .63
  .منشأة املعارف االسكندرية

  .2005 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  -ارم الشاذ  -عبد الرمحان حممد العيسوي  .64
 –اعة و النشر و التوزيع دار اهلدى للطب –حماضرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية  –عبد الرمحن خلفي  .65

   . 2012 –اجلزائر 
  .1999 –اإلسكندرية  –املكتب اجلامعي احلديث  - علم اإلجرام  - عبد الرمحن حممد أبو توته  .66
 –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –اجلرمية و الشذوذ العقلي  –عبد الرمحن حممد العيسوي  .67

 .2004 –لبنان  –بريوت 
لبنان  –بريوت  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –دوافع اجلرمية  –مد العيسوي عبد الرمحن حم .68

– 2004. 
 –املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب  –شخصية ارم و دوافع اجلرمية  –العيسوي حممد عبد الرمحن  .69

 .1998 - الرياض 
مة يف أسس التحليل السلوكي و منادج من تطبيقاته مقد: سلوك السلوك  -عبد العزيز بن عبد اهللا الدخيل  .70

  .1990 - القاهرة  - مكتبة اخلاجني  - الطبعة األوىل  - 
الديوان الوطين  –الطبعة األوىل  –شروط ممارسة الدعوة املدنية أمام احملاكم اجلزائية  –عبد العزيز سعد  .71

   .2002 –اجلزائر  –لألشغال الرتبوية 
دار الفكر اجلامعي  –الطبعة األوىل  –املسئولية الطبية بني الفقه و القضاء  –عبد الفتاح بيومي حجازي  .72

  .2008 –اإلسكندرية  –
جرائم اإلجتار باألشخاص و األعضاء البشرية و عقوباا يف الشريعة و القوانني  –عبد القادر الشيخلي  .73

  .2009 –لبنان  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –العربية و القانون الدويل 
  .دار اهلالل للخدمات اإلعالمية  - الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلديد  - عبد القادر بن داود  .74
     دار هومة للطباعة  –التحري و التحقيق  –شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  –عبد اهللا أوهايبية  .75

  .2008 –اجلزائر  –و النشر و التوزيع 
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o 

ديوان  –الطبعة الرابعة  –القسم اخلاص  –دروس يف شرح قانون العقوبات اجلزائري  – عبد اهللا سليمان .76
  . 1996 –اجلزائر  –املطبوعات اجلامعية 

جامعة نايف العربية للعلوم  –الطبعة األوىل  –جرائم العنف و سبل املواجهة  –عبد اهللا عبد الغين غامن  .77
  .2004 –الرياض  –األمنية 

  .1978 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –القسم اخلاص  –قانون العقوبات  –عبد املهيمن بكر  .78
 –مطبعة النجاح اجلديدة  - الطبعة الثالثة   - )القسم اخلاص(القانون اجلنائي املغريب " –عبد الواحد العلمي .79

 .2003 –الدار البيضاء 
وفقا للفقه و ما (و التطبيق  الشروط العامة و اخلاصة لقبول الدعوى بني النظري –عبد الوهاب بوضرسة  .80

الطبعة  –) هو ثابت يف التشريع اجلزائري و مستقر عليه يف قضاء احملكمة العليا مدعما باإلجتهاد القضائي
  .2006 –اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  –الثانية 

قارنة بأحكام الشريعة دراسة قانونية م –جرائم اإلختطاف  –عبد الوهاب عبد اهللا أمحد املعمري  .81
  .2006 –اإلسكندرية  –املكتب اجلامعي احلديث  –اإلسالمية 

 –الطبعة األوىل  –احلماية اجلزائية للعرض يف القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية  - علي أبو احلجيلة  .82
  . 2003 –عّمان  –دار وائل للنشر 

  . 1997 –الرياض  –ة للعلوم األمنية أكادميية نايف العربي –اجلرائم اجلنسية  –علي احلوات  .83
  . 2004 –القاهرة  –دار الفكر  –حقوق اإلنسان يف اإلسالم  –علي الشرجبي  .84
 .1992 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –إلتزامات الطبيب يف العمل الطيب  –علي حسني جنيدة  .85
    عتداء على املصلحة العامة جرائم اإل –القسم اخلاص  –قانون العقوبات  -علي عبد القادر القهوجي  .86

   .2002 –بريوت  –منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة الثانية  –و على اإلنسان و املال 
املؤسسة الوطنية  –موفم للنشر  –الطبعة الثانية  –الفعل املستحق للتعويض : اإللتزامات  –علي فياليل  .87

  . 2007 –اجلزائر  –للفنون املطبعية 
املؤسسة اجلامعية  –الطبعة األوىل  –العقوبات و التدابري و أساليب تنفيذها  –علي حممد جعفر  .88

     .1988 –لبنان  –للدراسات و النشر و التوزيع 
جمد املؤسسة اجلامعية  –الطبعة األوىل  –سياسة الوقاية و العالج : داء اجلرمية  –علي حممد جعفر  .89

  .2003 –لبنان  –بريوت  –للدراسات و النشر و التوزيع 
جرائم الرشوة و اإلختالس و اإلخالل بالثقة العامة واإلعتداء على : قانون العقوبات  –علي حممد جعفر  .90

لبنان  –بريوت  –املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع  –الطبعة الثانية  –األشخاص و األموال 
 - 2004.  
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الديوان الوطين لألشغال  –الثانية منقحة و  مزيدة الطبعة  –القانون القضائي اجلزائري  –غوثي بن ملحة  .91
 . 2000 -اجلزائر  –الرتبوية 

ديوان املطبوعات اجلامعية  –الطبعة األوىل  –قانون األسرة على ضوء الفقه و القضاء  –الغوثي بن ملحة  .92
  .2005 –اجلزائر  –

   .2009 –اجلزائر  –اجلامعية ديوان املطبوعات  –الوجيز يف النظرية العامة لإللتزام  –فاضلي إدريس  .93
جرائم العدوان على  –الكتاب األّول  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –فتوح عبد اهللا شاذيل  .94

  .2010 –لبنان  –منشورات احلليب احلقيقية  –الطبعة األوىل  –القسم الثاين  –املصلحة العامة 
اجلرائم  –القسم اخلاص  –قانون العقوبات  شرح –فخري عبد الرزاق احلذيثي ، خالد محيدي الزعيب  .95

  .2009 –األردن  –دار الثقافة للنشر و التوزيع  –الواقعة على األشخاص 
  . 2009 –اجلزائر  –مطبعة البدر  –شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري و العملي  –فضيل العيش  .96
 –منشورات أمني  – 09 – 08القانون  –ديد شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجل –فضيل العيش  .97

  .2009 –اجلزائر 
جامعة نايف العربية للعلوم  –القواعد الفنية الشرطية للتحقيق و البحث اجلنائي  –كامل حممد فاروق  .98

 . 1999 –األمنية 
 – اإلسكندرية –دار املطبوعات اجلامعية  –الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي  –جمدي هرجة مصطفى  .99

 .1995 –مصر 

 –دار الفكر العريب - الطبعة الثالثة  –اين عليه و دوره يف الظاهرة اإلجرامية  –حممد أبو العال عقيلة  .100
1991.  

أكادميية نايف  –الطبعة األوىل  –علم ضحايا اجلرمية و تطبيقاا يف الدول العربية  –حممد األمني البشرى  .101
  . 2005 –الرياض  –العربية للعلوم األمنية 

لبنان  –منشورات حليب احلقوقية  –قانون العقوبات اخلاص  –سليمان عبد املنعم  -حممد زكي أبو عامر  .102
– 2007.  

 ديوان -الطبعة السادسة  –اخلاص  القسم -اجلزائري  العقوبات قانون شرح -  جنم صبحي حممد .103
  .2005 - اجلامعية اجلزائر  املطبوعات

ديوان املطبوعات  -الطبعة الثانية  –القسم اخلاص  –بات اجلزائري شرح قانون العقو  -حممد صبحي جنم  .104
  .1990 –اجلزائر  –اجلامعية 

أحكام  –القسم الثاين  –النظرية العامة لإللتزامات يف القانون املدين اجلزائري  –حممد صربي السعدي  .105
  .2004 –اجلزائر  –دار الكتاب احلديث  –اإللتزام 
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رسالة ماجستري  –أساليب التحقيق يف جرائم اإلغتصاب و هتك العرض  –حممد عائض عبيدي الزهراين  .106
  . 1987 –الرياض  –املعهد العايل للعلوم األمنية  –

مكتبة النهضة  –الطبعة الثانية  –الطب الشرعي النظري و العملي  –حممد عبد العزيز سيف النصر  .107
 .القاهرة -املصرية 

الكتاب  - مطبعة جامعة القاهرة  -السوداين معلقًا عليه قانون العقوبات  -حممد حميي الدين عوض  .108
  .ن.س.د –اجلامعي 

جامعة نايف  –الطبعة األوىل  –تعويض ضحايا اجلرمية يف الشريعة و القانون  –حممد مؤنس حمب الدين  .109
  .2010 –الرياض  –العريبة للعلوم األمنية 

الرياض  –دار العلوم للطباعة و النشر  –ىل الطبعة األو  –األمراض اجلنسية و التناسلية  –حممود حجازي  .110
– 1985.  

مطبعة جامعة  –الطبعة السادسة  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –حممود حممود مصطفى  .111
  .1975 –القاهرة 

دار  –احلق يف صيانة العرض يف الشريعة اإلسالمية و قانون العقوبات املصري  –حممود جنيب حسين  .112
  .1984 –القاهرة  –النهضة العربية 

  .1978 –دار النهضة العربية  –القاهرة  –القسم اخلاص  –شرح قانون العقوبات  –حممود جنيب حسين  .113
 –مصر  -القاهرة  –دار النهضة العربية  –جرائم اإلعتداء على األشخاص و األنرتنت  –مدحت رمضان  .114

2000 .   
م يف القانون اجلزائري و املقارن و الشريعة احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلس - مروك نصر الدين  .115

    2003 - الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  - الطبعة األوىل  –دراسة مقارنة  - اإلسالمية 
دراسة مقارنة  –نقل و زرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن و الشريعة اإلسالمية  –مروك نصر الدين  .116

  .2003 –اجلزائر  –دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  –الكتاب الثالث  –اجلزء األّول  –
اإلسكندرية  -املكتب العريب احلديث - اجلرائم املاسة بالشرف و اإلعتبار و اآلداب  -مصطفى الشاذيل  .117

  .2002 –مصر  –
 –اجلرائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوبات اإلمارايت وفقا آلخر التعديالت  –ممدوح خليل البحر  .118

  .2009 –األردن  –إثراء للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل 
 24/25 –أبو ظيب  –ندوة مكافحة اإلجتار بالبشر  –اإلجتار بالبشر  –ممدوح عبد احلميد عبد املطلب  .119

  . 2004ماي 
 .  2006 –اجلزائر  –دار العلوم للنشر و التوزيع  –علم اإلجرام و السياسة اجلنائية  - رمحاين  منصور .120
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دار  –احلماية اجلنائية للجسم البشري يف ظل اإلجتاهات الطبية احلديثة  -ند صالح أمحد فتحي العزة مه .121
  .2002 –اإلسكندرية  –اجلامعة اجلديدة للنشر 

أكادميية نايف للعلوم العربية للعلوم  –القتل بالرتك بني الشريعة و القانون  –ناصر أمحد ناصر الشايع  .122
  .2001 –الرياض  –األمنية 

  .2006 –اجلزائر  –دار اهلدى  –جرائم املخدرات يف التشريع اجلزائري  –نبيل صقر  .123
  . 2008 –دار اإلسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة  –اإلجرام اجلنسي  –نسرين عبد احلميد نبيه  .124
الطبعة  –نقل و بيع األعضاء البشرية بني الشريعة اإلسالمية و القوانني الوضعية  –نسرين عبد احلميد نبيه  .125

  .2008 –اإلسكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر  –األوىل 
دار و مؤسسة  –الطبعة األوىل  –القواعد و اآلليات الدولية  –حقوق اإلنسان  –نعمان عطا اهللا اهليثي  .126

     .2007 –دمشق  –سوريا  –رسالن لطباعة و النشر و التوزيع 
 –الطبعة األوىل  –ضوء الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي  جرمية اإلغتصاب يف –ى القاطرجي  .127

  .2003 –لبنان  –املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع 
ألعضاء القضاء و النيابة و احملاماة و الشرطة و الطب الشرعي  –اجلرمية اجلنسية  –هشام عبد احلميد فرج  .128

 .2005 - مصر  –مطابع الوالء احلديثة  –الطبعة األوىل  –
  .1994 –اجلزائر  –باتنة  –مطبعة عّمار قريف  –اخلربة يف الطب الشرعي  –حيىي بن لعلى  .129

  

h<J<í’’~j¹]<gjÓÖ]V< <

دار النهضة  –دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لعرض الطفل من اإلعتداء اجلنسي  –إبراهيم عيد نايل  .1
 .2001 –القاهرة  –العربية 

العنف داخل األسرة بني الوقاية والتجرمي والعقاب يف الفقه اإلسالمي والقانون  -الوفا أبو الوفا حممد أبو  .2
  .2000 - اإلسكندرية -دار اجلامعة اجلديدة للنشر - اجلنائي

 –الرياض  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –وسائل اإلعالم و العنف األسري  –أبو زيد عثمان  .3
2010 . 

  . 2003 –القاهرة  –مكتبة مذبويل  –الشيطان يف بيوتنا : ارم زنا احمل - أمحد ادوب .4
 –جامعة امللك فيصل –محاية اإلسالم للطفل من اإلساءة و اإلمهال  –أمحد بن عبد العزيز احللييب  .5

  .ه1425 –الرياض
 –دار اجلامعة اجلديدة  –احلماية اجلنائية لألطفال من اإلستغالل اجلنسي  –أكمل يوسف السعيد يوسف  .6

  .2014 –اإلسكندرية 
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دار  –الطبعة األوىل  –دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لضحايا العنف األسري  –آالء عدنان الوقفي  .7
  .2014 –األردن  –عّمان  –الثقافة للنشر و التوزيع 

بروتوكول منع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و خاصة النساء و األطفال  –بابكر عبد اهللا الشيخ  .8
       متطلبات التنفيذ  – 2000املكمل إلتفاقية األمم املتحّدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة 

  .2012 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  –و اجلهود املبدولة 
 –الطبعة األوىل  –دراسة مقارنة  –السياسة اجلنائية يف قانون رعاية األحداث  –براء منذر عبد اللطيف  .9

  .2009 –األردن  –عّمان  –دار احلامد للنشر و التوزيع 
منشورات احلليب احلقوقية  –الطبعة األوىل  –) حتديات و حلول(إستغالل األطفال  - بسام عاطف املهتار  .10

  .2008 –لبنان  –
دار  –سة مقارنة درا –حقوق الطفل بني املواثيق الدولية و قانون العقوبات اجلزائري  –بوحلية شهرية  .11

   .2011 –اإلسكندرية  - اجلامعة اجلديدة 
 –مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع  –الطبعة األوىل  –قانون األحداث اجلاحنني  –حسن اجلوخدار  .12

  .1992 –األردن  –عّمان 
 –مصر –دار الكتب القانونية  –النظام القانوين حلقوق الطفل  –حسن حممد هند ، مصطفى احلبش  .13

2007 . 
دار  –الطبعة األوىل  –حقوق الطفل بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل  –حسنني احملمدي بوادي  .14

  .2005 –اإلسكندرية  –الفكر اجلامعي 
جامعة نايف العربية  –الطبعة األوىل  –ضحايا التهريب البشري من األطفال  –خالد بن سليم احلريب  .15

  .2011 –الرياض  –للعلوم األمنية 
    جرمية إمهال الطفل من قبل أبويه و عقوباا يف الشريعة اإلسالمية  –خالد بن حممد بن عبد اهللا املفلح  .16

  . 2005 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  - و القانون 
 –الثقافة املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و  –قضاياهم و حقوقهم . األطفال املهمشون –رجاء ناجي  .17

 .1999 –الرباط 
دار النشر باملركز العريب للدراسات  –رعاية األحداث يف القوانني و التشريعات العربية  –رضا املزغين  .18

  .1990 –الرياض  –األمنية و التدريب 
 –دراسة مقارنة  –الطفل و اجلرمية يف ظل قانون األحداث و القواعد الدولية  –رندة الفخري عون  .19

  .2014 –لبنان  –بريوت  –احلقوقية  منشورات زين
دار الفجر  –الطبعة األوىل  –محاية األحداث يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  –زيدومة درياس  .20

  .2007 -القاهرة  –للنشر و التوزيع 
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املركز القومي لإلصدارات  –الطبعة األوىل  –العنف العائلي يف القانون اجلزائي  –زينب وحيد دحام  .21
  .2012 –القاهرة  –قانونية ال

 -منشورات مجعية الشعلة  -الطبعة األوىل  - األطفال املتخلى عنهم أية رعاية إجتماعية  - عائشة التاج  .22
  .2002 - املغرب 

 - الطبعة األوىل  –العنف األسري يف ظل العوملة  –عباس أبوشامة عبد احملمود ، حممد األمني البشرى  .23
 .2005 –الرياض  –ألمنية جامعة نايف العربية للعلوم ا

 –دار املطبوعات اجلامعية  –جرائم األحداث يف ضوء الفقه و قضاء النقض  –عبد احلكم فودة  .24
 .1997 –اإلسكندرية 

  . 2003 –اإلسكندرية  –دار املطبوعات اجلامعية  –جرائم األحداث  –عبد احلميد الشواريب  .25
أعمال الندوة  –املستحدثة لسوء معاملة األطفال  األمناط التقليدية و –عبد الرمحن بن حممد عسريي  .26

 –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  - العلمية حول سوء معاملة األطفال و استغالهلم غري املشروع 
  . 2001 –الرياض 

 –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –تشغيل األطفال و اإلحنراف  –عبد الرمحن بن حممد عسريي  .27
 .2005 –الرياض 

 –ديوان الوطين لألشغال الرتبوية  –الطبعة الثانية  –اجلرائم الواقعة على نظام األسرة  –عبد العزيز سعد  .28
2002.  

دراسة متعمقة عن أثر األنرتنت يف إحنراف  –األحداث و األنرتنت  –عبد الفتاح بيومي حجازي  .29
 .2007 – مصر –دار الكتب القانونية  –األحداث 

         دار  الثقافة للنشر –الطبعة األوىل  –حقوق الطفل بني النظرية و التطبيق  –زرجي عروبة جبار اخل .30
  .2009 –األردن  –عّمان  –و التوزيع 

 –الرياض  –خطة العمل القومية ملكافحة اإلجتار باألطفال  –مكافحة اإلجتار باألطفال  –عشاري خليل  .31
2006. 

 –الطبعة األوىل  –رعاية الطفل احملروم  –، أمحد ظافر حمسن  علي احلوات ، عبد السالم بشري الدورييب .32
 .1989 –الرياض  –معهد اإلمناء العريب 

 . 2002 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –عوامل اجلنوح األحداث يف اجلزائر  –علي مانع  .33
 –دراسة مقارنة  –ف محاية األحداث املخالفني للقانون و املعّرضني خلطر اإلحنرا –علي حممد جعفر  .34

  . 2004 –لبنان  –بريوت  –جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع  –الطبعة األوىل 
 –الطبعة األوىل  –حقوق الطفل بني القوانني الداخلية و اإلتفاقيات الدولية  –غالية رياض النبشة  .35

  .2010 –لبنان  –بريوت  –منشورات احلليب احلقوقية 
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مشايل أند  –الطبعة الثانية  -  التطور التارخيي منذ بدايات القرن العشرين –حقوق الطفل  –ل غسان خلي .36
   .2003 –لبنان  –بريوت  –مشايل 

 –دار اجلامعة اجلديدة للنشر  –مركز الطفل يف القانون الدويل العام  –فاطمة شحاتة أمحد زيدان  .37
  . 2007 –اإلسكندرية 

جامعة نايف العربية للعلوم  –دى التالميذ يف املدارس الثانوية اجلزائرية العنف ل –فوزي أمحد بن دريدي  .38
 . 2007- الرياض- األمنية

 –اجلزائر –دار هومة –اجلزء األّول –املنتقى يف قضاء األحوال الشخصية  –حلسني بن شيخ آث ملويا  .39
2005 .  

  .2006 –اجلزائر  –ار اهلدى د –حقوق املرأة و الطفل يف القانون الدويل اإلنساين  –لعسريي عباسية  .40
  .2005 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –احلماية الدولية حلقوق الطفل  –ماهر أبو خوات  .41
 –دراسة مقارنة  –جرائم األحداث و طرق معاجلتها يف الفقه اإلسالمي  –جمدي عبد الكرمي أمحد املكي  .42

  . 2009 –اإلسكندرية  –دار اجلامعة اجلديدة للنشر 
صادرات شبكة العلوم  –أساسيات محاية األطفال من سوء املعاملة و اإلمهال  –أديب العسايل حممد  .43

  . 2008 –سوريا  –النفسية العربية 
ندوة حول سوء معاملة  –أشكال إستغالل األطفال و سوء معاملتهم يف اتمع املغريب  –حممد الدريج  .44

  .2001 –الرياض  -العربية للعلوم األمنية  أكادميية نايف –األطفال و إستغالهلم غري املشروع 
جامعة نايف العربية للعلوم  -جترمب االجتار باألطفال يف القوانني و االتفاقيات الدولية  –حممد السيد عرفه  .45

  .2005 -الرياض  -األمنية 
 دار –جرمية إغتصاب اإلناث يف الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي  –حممد الشيحات اجلندي  .46

  .1990 –القاهرة  –النهضة العربية 
إساءة معاملة األطفال  –العنف  –اجلنوح  –اإلدمان : مشكالت نفسية إجتماعية  –حممد حسن غامن  .47

  .ن.س.د –مصر  –كتب عربية   –
 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  –الوجيز يف قانون الطفل و جرائم األحداث  –حممد شتا أبو سعد  .48

1997.   
 –منشأة املعارف  –محاية األمومة و الطفولة يف املواثيق الدولية و الشريعة اإلسالمية  –اجلواد  حممد عبد .49

  . 1994 –اإلسكندرية 
  .1999 - . ن.د.د –احلماية اجلنائية للروابط األسرية  - اجلرائم العائلية  -حممد عبد احلميد األلفي .50
 –املؤسسة الوطنية للكتاب يف اجلزائر  –جلزائري جنوح األحداث يف التشريع ا –حممد عبد القادر قوامسية  .51

1992.  
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 –الطبعة األوىل  –موسوعة سنن الفطرة  –قبسات من الطب النبوي الوقائي : اخلتان  –حممد على البار  .52
     .1994 –مكة  –جّدة  –دار املنارة للنشر و التوزيع 

القاهرة  –للطباعة و النشر و التوزيع  دار قباء –سيكلوجية العالقات األسرية  –حممد حممد بيومي خليل  .53
– 2000.  

 –القاهرة  - دار النهضة العربية  - الطبعة األوىل  –احلماية اجلنائية للطفولة  –حممد مصباح القاضي  .54
1998.  

أكادميية نايف العربية للعلوم  –الطبعة األوىل  –احلماية اجلنائية للطفل اين عليه  –حممود أمحد طه  .55
  .1999 –ياض الر  –األمنية 

  . 1995 –مصر  –دار النهضة العربية  –ختان اإلناث بني التجرمي و املشروعية  –حممود أمحد طه  .56
  . 1986 –اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –مشكلة الطالق يف اتمع اجلزائري  –مسعود كال  .57
 –الطبعة األوىل  –العربية  احلدث املنحرف أو املهدد خبطر اإلحنراف يف التشريعات –مصطفى العوجي  .58

  .1986 –لبنان  –بريوت  –مؤسسة نوفل 
  .1997 –الرياض  –أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  –العنف العائلي  –مصطفى عمر التري  .59
 –دار اجلامعة اجلديدة  –محاية حقوق الطفل يف القانون الدويل العام و اإلسالمي  –منتصر سعيد محودة  .60

  .65ص  – 2007 –اإلسكندرية 
 –املكتب املصري احلديث  –الطبعة األوىل  –رعاية األحداث و مشكلة التقومي  –منري العصرة  .61

  .1975 –اإلسكندرية 
الطبعة األوىل  –أنواعه و أسبابه و خصائص املتعرضني له  –إيذاء األطفال  –منرية عبد الرمحن آل سعود  .62

  .2005 –ياض الر  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –
 –دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع  –األحداث يف التشريع اجلزائري  –نبيل صقر ، صابر مجيلة  .63

  . 2008 –اجلزائر 
  .1995القاهرة  –دار املستقبل العريب  –حقوق الطفل يف القانون الدويل  –جنوى علي عتيقة  .64
جامعة األزهر بالتعاون مع منظمة  –محايتهم  رعايتهم و منوهم و: األطفال يف اإلسالم  -نسرين خالد  .65

  .2005 –مصر  –مطابع دار الشروق  –الطبعة األوىل  –) يونيسف(األمم املتحّدة للطفولة 
مكتبة الوفاء القانونية  –الطبعة األوىل  –املؤسسات العقابية و إجرام األحداث  –نسرين عبد احلميد نبيه  .66

  .2009 –اإلسكندرية  –
  .2003 –دار الكتب القانونية  - القاهرة  -النسب يف اإلسالم و األرحام البديلة  - نصر اجلندي  .67
 –اإلجهاض و قتل األطفال حديثي العهد بالوالدة كأهم مظاهر إجرام النساء  –هاليل عبد اإلله أمحد  .68

  .ن.س.د –دار النهضة العربية القاهرة 
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 –احلياة بني القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية احلماية اجلنائية حلق الطفل يف  –هاليل عبد اإلله أمحد  .69
  .1989 –القاهرة  –دار النهضة العربية 

 –اإلسكندرية  -دار اجلامعة اجلديدة  - دراسة املقارنة  - إجيار الرحم  –هيام امساعيل السحماوي  .70
2013.  

اإلتفاقيات الدولية محاية حقوق الطفل يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و  –وسيم حسام الدين األمحد  .71
  .2009 –لبنان  –بريوت  –منشورات احلليب احلقوقية  - الطبعة األوىل  –

  

t<JíéÛ×ÃÖ]<Øñ^‰†Ö]<æ<l]†Ò„¹]< <

 – 1989محاية حقوق الطفل يف التشريع اجلزائري على ضوء اإلتفاقية حقوق الطفل لسنة  –سامية موالفي .1
 .  2002 –بن عكنون  –جامعة اجلزائر  –مذكرة املاجستري 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون  –واقع و إستشراف : حماكم األطفال باملغرب  –إدريس ختا  .2
 . 2003جامعة فاس   –اخلاص 

مذكرة  –دراسة يف ضوء التشريع املغريب : حق الطفل ضحية العنف يف التأهيل  –علي إدريسي حسين  .3
 .2006 –املغرب  –جامعة فاس  – الدراسات العليا املعمقة يف القانون اخلاص

مذكرة الدراسات العليا املعمقة يف القانون  –احلماية اجلنائية للطفل ضحية سوء املعاملة  –حممد عزوزي  .4
 .2006 –املغرب  –جامعة فاس  –اخلاص 

 –دراسة يف اإلجتاهات احلديثة للسياسة اجلنائية : احلماية اجلنائية لألحداث  –أمحد حممد يوسف وهدان  .5
 .1992 –جامعة القاهرة  –رسالة الدكتوراة 

رسالة دكتوراة  –دراسة مقارنة  –مصلحة الطفل احملضون يف القوانني املغاربية لألسرة  –زكية تشوار محيدو .6
 .2005 –تلمسان  –كلية احلقوق   –جامعة أبوبكر بلقايد  –

 .2008 –جامعة باتنة  –كتوراة رسالة د  –احلماية اجلنائية للطفل يف التشريع اجلزائري  –علي قصري  .7
جامعة نايف  –أطروحة دكتوراة  –آليات املواجهة الشرطية جلرائم العنف األسري  –حسان حممود عبيدو  .8

 .2010 –الرياض  –العربية للعلوم األمنية 
 –أطروحة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –احلماية اجلنائية لألسرة يف القانون الوضعي  –مراد بن عودة حسكر .9

 .  2013 –جامعة تلمسان 
 .2014 –جامعة تلمسان  - كلية احلقوق   –رسالة الدكتوراه  –اخلربة القضائية  –سهام ملريين  .10
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�<JíéÛ×ÃÖ]<l÷^Ï¹]< <

 –جامعة بسكرة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –جرمية اإلمتناع عن تسليم طفل إىل حاضنه –حسينة شرون .1
 .7العدد  – 2010ديسمرب 

 –اجلزائر  –جملة العلوم القانونية و اإلدارية  –محاية الطفل يف قانون العقوبات اجلزائري  –ديدن بوعزة  .2
  .العدد الرابع - 1997 – 35جزء 

 –2010مارس  –جامعة بسكرة –جملة املفكر –احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان  –رمزي حوحو  .3
  .5العدد 

جامعة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –ن العقوبات اجلزائري أثر األمومة على قانو  –بن مشري  عبد احلليم .4
  .العدد السابع – 2010ديسمرب   –بسكرة 

         الة اجلزائرية للعلوم السياسية  –مظاهر العقاب البدين و آثاره على الطفل  -عبد السالم حرمان  .5
  .1992سنة  – 5العدد  –و القانونية و اإلقتصادية 

جملة احلقوق جامعة  –خطوة إىل األمام أم إىل وراء : اتفاقية حقوق الطفل  –د اهلادي عبد العزبز خميمر عب .6
  .1993 – 3العدد  –الكويت 

كلية احلقوق   –جملة العلوم القانونية و اإلدارية  –أهلية املوافقة على األعمال الطبية  –عبد الكرمي مامون .7
  .3العدد  – 2005 –تلمسان 

جامعة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –جلنائية للطفولة يف الشريعة اإلسالمية احلماية ا –كيحل  عز الدين .8
  .العدد السابع – 2010ديسمرب  –بسكرة 

جامعة  –دفاتر خمرب حقوق الطفل  –النيابة القانونية و مصلحة الطفل الصحية  –فتيحة زعنون مصابيحي .9
  .2008 – 1العدد  –وهران 

ديسمرب  –جامعة بسكرة  –جملة اإلجتهاد القضائي  –لألطفال اإلستغالل غري املشروع  –فريد علواش  .10
  .العدد السابع – 2010

 –جامعة بسكرة  –جملة املنتدى القانوين  –حقوق الطفل يف املواثيق و اإلتفاقيات الدولية  –فريد علواش .11
  .العدد السادس – 2009أفريل 

 - احملامون  –ريع اجلنائي السوري احلماية القانونية و ضمانات حقوق الطفل يف التش - حممد قداح  .12
  .4و  3العدد  - 1994 -الكويت

جملة العلوم القانونية  –احلماية القانونية للطفل ضد املعامالت السيئة ذات الطابع اجلسدي  –حممد كحلولة .13
  . 2العدد  – 2004  –كلية احلقوق تلمسان  -و اإلدارية 
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      ضوء أحكام القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية  دراسة مقارنة يف  –حقوق الطفل  –خملد الطراونة  .14
  .2003جوان  – 2العدد  –جملس النشر العلمي  –جملة احلقوق الكويتية  –و التشريعات األردنية 

واقع اإلرشاد النفسي يف مؤسسات الكفالة اإلجتماعية من خالل عمليت  –مزوز بركو، بوفولة مخيس .15
ملتقى دويل حول اإلرشاد  –الطفولة املسعفة و دار العجزة منوذجا اإلدماج و إعادة اإلدماج ، دار 

  .جامعة ورقلة – 2009جانفي  20و  19يومي  –النفسي، دورته و أمهيته يف تطوير املؤسسات الرتبوية 
 –جملة احلقوق الكويتية   -اجلرائم املاسة حبق الطفل يف احلياة و السالمة البدنية - ممدوح خليل البحر .16

  .3لعدد ا - 2003
الة اجلزائرية  –دراسة مقارنة  - األم البديلة بني القانون املقارن و الشريعة اإلسالمية  - نصر الدين مروك  .17

   .4العدد  -1999 -للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية 
ى ضوء السن األدىن للعمل كمعيار حلماية الطفل يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة عل –نوال عالق  .18

  .العدد الثاين – 2011 –جامعة وهران  –دفاتر خمرب حقوق الطفل  –اإلتفاقيات الدولية 
< <
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  .76 العدد – 08/12/1996 يف. ر.ج – 1996 دستور اجلزائر لسنة •

 املؤرخ يف 25/  44 رقم –مم املتحدة اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألاإلتفاقية الدولية حلقوق الطفل  •

. ر.ج – 19/12/1992 املؤرخ يف 461 – 92 مبوجب املرسوم الرئاسي رقماملصادق عليها  1989 نوفمرب 29
  .91 العدد – 23/12/1992 املؤرخة يف

  عية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية، و العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية، اإلجتما •
 املؤرخ يف 67 – 89 صادقت عليهما اجلزائر مبوجب مرسوم رئاسي رقم – 16/12/1966و الثقافية أعتمد يف 

  .20 العدد – 17/05/1989 الصادرة يف. ر.ج – 16/05/1989

 26 املتعلقة بالسن الدنيا لالستخدام صدرت عن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية بتاريخ 138 االتفاقية رقم •

، صادقت عليها اجلزائر 1976 جوان 19 ، و دخلت حّيز التنفيذ على املستوى الدويل بتاريخ1973 وانج
  .37 العدد  – 06/09/1983 املؤرخ يف. ر.ج – 03/09/1983 املؤرخ يف 518 – 83 مبرسوم رئاسي رقم

ام ملنظمة العمل الدولية املتعّلقة حبظر أسوء أشكال عمل األطفال الصادرة عن املؤمتر الع 182 االتفاقية رقم •
 – 28/11/2000 املؤرخ يف 387 – 2000 ، صادقت عليها اجلزائر مبرسوم رئاسي رقم17/06/1999 بتاريخ

  . 73 العدد – 03/12/2000 املؤرخة يف. ر.ج
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ل االتفاقية بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و حكومة اجلمهورية الفرنسية املتعّلقة بأطفا •
 املؤرخ يف 144 – 88 األزواج املختلطني اجلزائريني و الفرنسيني يف حالة اإلنفصال، املصادق عليها مبرسوم رقم

  .30 العدد – 27/07/1988 املؤرخة يف. ر.ج – 26/07/1988

 بروتوكول منع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و خاصة النساء و األطفال املكمل إلتفاقية األمم املتحّدة •
 15/11/2000 املؤرخ يف 25/  55 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم

 – 09/11/2003 املؤرخ يف 417-03 و املصادق عليه من طرف اجلزائر بتحفظ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم

  .69 العدد -  12/11/2003 يف. ر.ج

اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال و إستغالل األطفال يف البغاء و يف الربوتوكول اإلختياري امللحق ب •
 – 25/05/2000 املؤرخ يف 54/263 املواد اإلباحية املعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم

 يف. ر.ج – 02/09/2006املؤرخ يف  299 – 06 صادقت عليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم
  .55 العدد – 06/09/2006

 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل و املتمم بقانون رقم 1966 جوان 8 املؤرخ يف 155-66 األمر رقم •

  .71 العدد 10/11/2004 املؤرخة يف. ر.ج – 10/11/2004 املؤرخ يف 04-14

 – 25/02/2009املؤرخ يف  01 - 09 بقانون رقماملتضمن قانون العقوبات املعّدل و املتمم  156 – 66 األمر •

 – 04/02/2014 املؤرخ يف 01 – 14 و املعّدل كذلك بقانون رقم 15 ، العدد 08/03/2009 يف. ر.ج

  .7 العدد – 16/02/2014يف . ر.ج

 10 - 05 ، املتضمن القانون املدين، املعدل و املتمم بالقانون رقم26/09/1975 املؤرخ يف 58/  75 األمر •

  .44 العدد – 26/06/2005 املؤرخة يف. ر.ج – 20/06/2005 املؤرخ يف

 و املتضمن قانون األسرة اجلزائري املعّدل و املتمم باألمر رقم 1984 جوان 9 املؤرخ يف 11-84 القانون رقم •

  .15 العدد – 27/02/2005 املؤرخة يف. ر.ج – 27/02/2005 املؤرخ يف 02 – 05

 الصادرة يف. ر.ج -ق حبماية الطفولة و املراهقةاملتعلّ  10/02/1972 املؤرخ يف 03 – 72 األمر •

  .  15 العدد  -22/02/1972

      إحداث املؤسسات و املصاحل املكّلفة حبماية الطفولة ضمن املت 26/09/1975 املؤرخ يف 64 – 75 األمر •
  .81 العدد – 10/10/1975 يف. ر.ج –و املراهقة 

 –بقمع السكر العمومي و محاية القصر من الكحول املتعلق  29/04/1975 الصادر يف 26 – 75األمر  •
  .37 العدد – 09/05/1975املؤرخة يف . ر.ج

 املؤرخة يف. ر.ج –املتضمن قانون احلالة املدنية  19/02/1970 املؤرخ يف 20 – 70 األمر رقم •

  .21 العدد –27/02/1970
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 الصادرة يف. ر.ج – 15–74 املعّدل و املتمم لألمر 19/07/1988 املؤرخ يف 31–88 قانون رقم •

    املتعلق بإلزامية التأمني عن السيارات و بالنظام التعويض عن األضرار املادية  -  29 العدد – 20/07/1988
  .و املعنوية

 .ر.ج –املتعّلق حبوادث العمل و األمراض املهنية املعّدل و املتمم 02/07/1983 املؤرخ يف 13–83 قانون رقم •
  .28 عددال – 05/07/1983بتاريخ 

 العدد – 1985 لسنة. ر.ج –املتعّلق حبماية الصحة و ترقيتها  16/02/1985 املؤرخ يف 05 – 85 قانون رقم •

 – 15/08/1990 الصادرة يف. ر.ج – 31/07/1990 املؤرخ يف 17 – 90 ، املتمم و املكمل للقانون رقم 8

 .35 العدد

 – 04/04/1990 املؤرخة يف. ر.ج –بقانون اإلعالم  و املتعّلق 03/04/1990 املؤرّخ يف 07 – 90 قانون رقم •

  .14 العدد

 – 25/04/1990 املؤرخة يف. ر.ج –املتعلق بعالقات العمل  21/04/1990 املؤرخ يف 11 – 90 قانون رقم •

  .17 العدد

 املتضمن تشكيلة الس األعلى للقضاء و عمله و صالحياته 06/09/2004 املؤرخ يف 12 – 04 قانون رقم •
  . 57 العدد – 08/09/2004 املؤرخة يف. ر.ج - 

املتعلق بالوقاية من املخدرات و املؤثرات العقلية و قمع اإلستعمال  25/12/2004املؤرخ يف  18-04 قانون رقم •
  .83 العدد – 26/12/2004 املؤرخة يف. ر.ج –املشروعني ما  و اإلجتار غري

 الصادرة يف. ر.ج –نون التوجيهي للرتبية الوطنية يتضمن القا 23/01/2008 املؤرخ يف 04-08 قانون رقم •

  .4العدد  - 27/01/2008

الصادرة . ر .ج –يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  25/02/2008 املؤرخ يف 09-08 القانون رقم •
  .21 العدد – 23/04/2008 يف

 العدد – 03/07/2011 املؤرخة يف. ر.ج –املتعلق بالبلدية  2011 يونيو 22 املؤرخ يف 10 – 11 قانون رقم •
37 .  

  . 12العدد  – 29/02/2012 املؤرخة يف. ر.ج –املتعّلق بالوالية  21/02/2012 املؤرخ يف 07 – 12 قانون رقم •

 -07/01/2015 املؤرخة يف. ر.ج- يتضمن إنشاء صنـدوق النفقة 04/01/2015 املؤرخ يف 01-15 قانون رقم •

  .01 العـدد

 املؤرخة يف. ر.ج –املتضمن بعض أنواع التلقيح اإلجباري  18/06/1969 ؤرخ يفامل 88 – 69 مرسوم رقم •

  . 53 العدد – 20/06/1969

. ر.ج –املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب  1992 يوليو 06 املؤرخ يف 276 – 92 املرسوم التنفيذي رقم •
  . 52 العدد - 08/07/1992املؤرخة يف 
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بتعّلق مبنح تعويضات و بتطبيق التدابري املتخّذة  – 12/02/1997 ؤرخ يفامل 49 – 97 املرسوم التنفيذي رقم •
        لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت حلقت م نتيجة أعمال إرهابية 

 اجلريدة الرمسية املؤرخة يف. أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب، و لصاحل ذوي حقوقهم

  . 10 العدد – 19/02/1997

يتضمن تنظيم املدرسة العليا للقضاء و حيّدد كيفيات  20/08/2005 املؤرخ يف 303 – 05 املرسوم التنفيذي •
 املؤرخة يف. ر.ج –سريها و شروط اإللتحاق ا و نظام الدراسة فيها ، و حقوق الطلبة القضاة و واجبام 

  .  58 العدد – 25/08/2005

املتضمن إنشاء دور األطفال املسعفني و تنظيمها و سريها املعّدل  15/03/1980 ملؤرخ يفا 83 – 80 املرسوم •
  . 12العدد  – 18/03/1980 املؤرخة يف. ر.ج –و املتّمم 

املتضمن القانون األساسي النموذجي ملؤسسات الطفولة  04/01/2012 املؤرخ يف 04 – 12 املرسوم رقم •
  . 5 العدد – 29/01/2012 املؤرخة يف. ر.ج –املسعفة 

 –القانون األساسي النموذجي حلماية الطفولة و املراهقة يتضمن  26/09/1975 املؤرخ يف 115-75 املرسوم •
 05/04/2012 املؤرخ يف 165 – 12 املعّدل مبرسوم رقم - 82 العدد – 14/10/1975 الصادرة يف. ر.ج

. ر.ج – محاية الطفولة و املراهقة يتضمن تعديل القانون األساسي النموذجي للمؤسسات املتخصصة يف
  .21 العدد – 11/04/2012الصادرة يف 

املتضمن منع العقاب البدين و العنف اجتاه التالميذ يف  06/07/1992 املؤرخ يف 171/02 القرار رقم •
  .املؤسسات التعليمية

  
� ù]<íéÞçÞ^ÏÖ]<”ç’ßÖ]íéfßq< <

   .القانون املدين الفرنسي •

  .قانون العقوبات الفرنسي •

  .انون اإلجراءات اجلزائية الفرنسيق •

  .قانون العقوبات املصري •

   .قانون العقوبات املغريب  •

æ<Jl^éÚçéÖ]< <

  .10/12/2010 يوم" صوت األحرار"جريدة  •

  .14/03/2009 يوم" احلوار"جريدة  •
< <
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www.elbilad.net 
www.djazairess.com/essalam/8424 
www.un.org/ecosoc/docs/2005/  
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr.index.html  
www.stop-violences-femmes.gouv.fr  
www.nada.com 
www.djazairess.com/echorouk 
http://www.ensan.net/news/217/ARTICLE/1881/2008-03-01.html 
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A. Ouvrages GénérauxA. Ouvrages GénérauxA. Ouvrages GénérauxA. Ouvrages Généraux    

1. AFFILE Bertrand, GENTIL Christian, RIMBERT Franck– Les grandes questions sociales 
contemporaines – Edition Connaissance – 2007. 

2. ALFANDARI Elie, TOURETTE Florence– Action et aide sociale – Dalloz – 5ème Edition – 
2011.  

3. ANDRE Christophe – Droit pénal spécial – 2ème Edition – Dalloz – 2013. 
4. BOULOC Bernard– Procédure pénale -21ème Edition – Dalloz – 2008 – N° 225. 
5. BRIKI Malik – Psychiatrie et homosexualité – Presse Universitaire du Franche Comté – France – 

2009  
6. BROCHU Serge – Drogue et criminalité : Une relation complexe – 2ème Edition – Les presses de 

l’Université de Montréal – Canada – 2006. 
7. CABRILLAC Rémy – Libertés et droits fondamentaux – 20ème Edition – Dalloz – 2014 
8. CARIO Robert – Victimologie : de l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale – 

L’harmattan – France – 2000.   
9. CROCQ  Jean – Christophe – Le guide des infractions–15ème Edition – Dalloz – 2013. 
10. EPAILLY D.– Les sectes et le droit familial – Edition L’harmattan – Paris – 2000.  
11. EUDIER Frédérique– Droit de la famille – 2ème Edition – Editions Armand Colin – Paris – 2003. 
12. FERAL-SCHUHL Christiane – Cyberdroit – 6ème Edition – Dalloz – 2010.  
13. FONTAINE Roger – psychologie de l’agression – Dunod – Paris – 2003. 
14. FOSSIER Thierry – La justice : Manuel à l’usage des intervenants sociaux – ESF – 2001. 
15. FOUREST Caroline, VENNER Flammetta – Les interdits religieux – 1ère Edition – Dalloz – 

2010. 
16. GARE Thierry – Droit Pénal Spécial – Tome I – Personnes et Biens – 3ème Edition – Editions 

Larcier – 2014 

17. GARE Thierry, GINESTET Catherine – Droit pénal , procédure pénale, 7ème Edition, Dalloz, 
2012, N° 471. 

18. GASSIN Raymond – La criminologie – 5ème Edition – Dalloz – 2003. 
19. GASSIN Raymond , BONFILS Philippe , CIMAMONTI Sylvie – Criminologie – 7ème Edition - 

Dalloz – 2011. 
20. GATTEGNO Patrice – Droit Pénal Spécial – 4ème Edition - Dalloz – 2001. 
21. HAUSSEUR Jean , Danièle HUET - WEILLER – Traité de droit civil : la famille - fondation et 

vie de la famille – 2ème Edition - LGDJ – Paris – 1993 . 
22. HORASSIUS Nicole, MAZET Philippe – Conséquences des maltraitances sexuelles : 

reconnaître, soigner, prévenir – Editions John Libbey Eurotext – France – 2004.   
23. KALFAT Choukri – La mort en droit pénal spécial Algérien – Université de Tlemcen – 1994. 
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24. KARLI Pierre– Le besoin de l’autre – Une approche interdisciplinaire de la relation à l’autre – 
Odile Jacob – Paris – 2011. 

25. LARGUIER Jean, CONTE Philippe – Procédures pénales – 22èmes Edition – Dalloz – 2010.  
26. LARGUIER Jean, CONTE Philippe, FOURNIER Stéphanie – Droit pénal spécial – 15ème  

Edition – Dalloz – 2013.  
27. LAVIELLE Bruno, JANAS Michael, LAMEYRE Xavier– Le guide des peines – Dalloz – 2012.   
28. LEAUTE Jacques – Criminologie et science pénitentiaire – 1ère Edition – Presses Universitaires de 

France – 1972.  
29. LOPEZ Gérard– La victimologie – 2ème Edition – Dalloz – 2014.  
30. MALABAT Valérie – Droit Pénal Spécial – 5ème Edition – Dalloz – 2011. 
31. MATHIAS Eric– Procédure pénale – 3ème Edition – Editions Bréal – 2007.   
32. MATO REBOREDO J.M.– Drogue et délinquance – Revue International de Politique 

Comparée – De Boeck Supérieur – 1980. 
33. MEMETEAU G.– Le droit médical – LITEC – 1985, N° 594 
34. MERLE R., VITU A.  – Traité de droit criminel - Droit Pénal Spécial par A. VITU – Cujas – 

1982. 
35. MONROY M., FOURNIER A.– Les sectes – Edition Milan – Toulouse – France – 1998. 
36. MOR Gisèle, Blandine HEURTON – Evaluation du préjudice corporelle – 1ère Edition – 

Encyclopédie DELMAS – France – 2010. 
37. MURAT Pierre – Droit de la famille – 5ème Edition – Dalloz – 2010 –N° 512 – 513.   
38. MURAT Pierre – Droit de la famille – 6ème Edition – Dalloz – 2013 – N° 150 – 32 . 
39. PRADEL Jean, DANTI – JUAN Michel – Droit pénal spécial – 5ème Edition – Editons CUJAS – 

Paris, 2010. 
40. PROULX Jean, CUSSON Maurice, OUIMET Marc– Les violences criminelles – Presses 

Universitaires LAVAL – 1999. 
41. RASSAT Michèle-Laure – Droit pénal spécial – Infraction du droit pénal – 6ème Edition – Dalloz 

– 2011. 
42. RUFFIEUX Gaëlle– Les sanctions des obligations familiales – 1ère Edition – Dalloz – 2014 . 
43. TAYLOR R. – Alcool et délinquance – Revue International de Politique Comparée – De Boeck 

Supérieur – 1991 – N° 431. 
44. TERRE François, Dominique FENOUILLET – Droit civil : les personnes – 8ème Edition – 

Dalloz – 2012 – N° 402. 
45. VASSEUR Fanny–Lambry – La famille et la convention européenne des droits de l’homme – 

L’harmattan – France – 2000.  
46. VERNY Edouard – Procédure pénale – 3ème Edition – Dalloz – 2012 – N° 209. 
47. VERON Michel – Droit pénal spécial – 14ème Edition – Sirey – 2012, N° 323, p 238. 
48. VOUIN Robert - Droit Pénal Spécial – Dalloz -  1988.  
49. WEMMERS Jo-Anne – Introduction à la victimologie – Les presses de l’université de Montréal – 

Canada – 2003. 
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B. Ouvrages Spéciaux B. Ouvrages Spéciaux B. Ouvrages Spéciaux B. Ouvrages Spéciaux     

 

1. ADNOT Philipe – Un enfant en danger : Parlons-en  – Ministère de la justice – Conseil Général 
Aube France – 2005 

2. ANGELINO Inès - L’enfant, la famille, la maltraitance  - Dunod – Paris – 2004. 
3. AVERDIJK Margit, MULLER – JOHNSON Katrin, EISNER Manuel, Victimisation sexuelle 

des enfants et des adolescents – Optimus Study – 2011. 
4. AYOUM Patrick, ROMANO Hélène – Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leur enfant – 

Erès – 2013.  
5. BAILLON – WIRTZ Nathalie, HONHON Yves – L’enfant sujet de droit : filiation, patrimoine, 

protection – Edition Lami – France – 2010. 
6. BARUDY Jorge – La négligence et l’abandon des enfants – La douleur invisible de l’enfant – Eres 

– 2007. 
7. BAUVAIS – AZZARO Martine, LAUDIQUET Agathe – Repenser l’action éducative dans le 
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  193  ................................................................................................. الركن املعنوي. ج

  193  ......................................................................................................................ـــزاءـاجلـــــ. ثانيا
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  205  ............................................................................................................ الركن املعنوي. ثانيا
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  208  ........................................................................................................ ترك مقر األسرة :البند األول 

  208  .......................................................................................................... الركن املفرتض  .والأ
  209  .......................................................................................................... اديــــــــالركن امل. ثانيا
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  218  ..............................................................................................................أركان اجلرمية . أوال
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  252  ....................................................................................................... العوامل الثقافية: البند الثالث 

 252  ...........................................................................................إخنفاض مستوى التعليم . أوال  
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  283  .............................................................................. التبليغ الصادر عن الطبيب .أ
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P 

إحياءا  و. إّن اإله�م �لطفو� � األثر البالغ يف حتسني وضعية ا�متع ، فطفل اليوم هو رجل الغد 
لهذه الفكرة معل ا�متع ا]ويل وكذا الترشيعات ا]اخلية مبا فهيا الترشيع اجلزائري عىل حامية هذه 

 .  الرشحية الضعيفة
ضمن هذه ا]راسة حتليل دور الترشيعات اجلزائية يف توفري امحلاية اجلنائية للطفل من اكفة تت

ومدى تبنهيا من tة لسـياسة جنائية . سـنة  18اإلعتداءات الواقعة عليه منذ والدته إىل بلوغه سن 
 ريهادفة يف جمال التجرمي والعقاب ويف مراحل ا]عوى، ومن tة أخرى يف جمال إختاذ التداب

  . التأهيلية للطفل الضحية العالجية و
  .العالج –عمل الضحية  –العقاب  –التجرمي  –امحلاية اجلنائية  - الطفل  : اللكامت املفتاحية 

RésuméRésuméRésuméRésumé    : : : :     

L’intérêt porté à l’enfance a un impact sur l’état de la société car l’enfant 

d’aujourd’hui est l’homme de demain. Pour concrétiser cette notion, la communauté 

internationale ainsi que les législations internes y compris la législation Algérienne 

ont apporté une véritable protection à cette catégorie. 

Cette étude comprend l’analyse du rôle des législations pénales, dans le cadre de la 

protection de l’enfant contre toutes agressions dès sa naissance jusqu'à l’âge de 18 

ans et l’étendue de l’adoption d’une politique pénale significative d’une part dans le 

domaine de l’incrimination, la répression et dans toutes les étapes de l’action , et 

d’autre part  dans le domaine des mesures thérapeutiques et d’habilitation de 

l’enfant victime . 

Mots ClésMots ClésMots ClésMots Clés: : : : L’enfant, Protection pénale, incrimination, répression, victimologie, thérapie.     
    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Interest in childhood has an impact on the society because the child of today is to 

become the Man or woman of tomorrow. In order to concretize this concept each 

country has adopted legislation like Algeria which has passed laws that protect 

children. 

This study aims to analyze the role of different criminal laws  under the part of the 

criminal protection of the child abuse  from his or her birth to 18 years old and the 

extent of the adoption of criminal policies, on  one hand and the incrimination field , 

repression  and through all stages of the act, and on the other hand in the field of 

therapeutic action and the empowerment of the child victim.   

KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    : : : : Child, Penal Protection, Punishment, incrimination, victimology, therapy.    

 


