
 

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                                                                                          
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 06: المرجع        لسياسية            كمية الحقوق و العموم ا                                

القانون العام : قسم 

مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر 
 

 

 

الحقوق و العموم السياسية  ميدان

 قانون جنائي و عموم جنائية    : التخصص                                           حقوق: الشعبة   
 بن عودة نبيل: تحت إشراف األستاذ:                                              إعداد الطالبة   
                               رزيقة فضيمة    

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيساًا  ........................دويدي عائشة ................. (ة)األستاذ 

 مشرفاًا مقرراًا  .................بن عودة نبيل .................( ة)األستاذ 

 مناقشاًا  .......................درعي العربي  .................( ة)األستاذ 

 2018/2019 :السنة الجامعية
 13/06/2019: نوقشت يوم

لــــــة للطفـــــة القانونيــــــــــالحماي  



 

 

له   ِإ يَو َّذ ُك ْذ   َو َو ْذ ُك ْذ  لَوئِإن  َو ُّب ُك ْذ   َو َو َّذ َو   َو ِإ ْذ " قال هللا عص و جل  في محكم تنًز
َو  "  َو

( 7  -إبساىيم)

" من لم ٌشكس الناض لم ٌشكس هللا "و قال النبي صلى هللا عليه و طلم 

شكسو كما ًنبغي لجالل أحمد هللا عص و جل و أوفي ىرا الصدد ال ٌظعنا إال أن 

م و عظيم طلطاهه على تىفيقه ل وجهه في إتمام ىرا العمل املتىاضع  يالكٍس

تقدًمه في شكله النهائي القابل للمناقشة و

خالل من عبادو املخلصين  يشكسو على تسخيرو لأحمد هللا عص و جل و أكما 

فشكسا  ياملعنىي ل مالقيمة إلهجاش ىرا العمل و دعمه مهئحو هصا متىجيهاته

. في الدهيا و آلاخسة  من املىلى عص و جل أن ًكسمهم ةألف شكس زاجيو

لأذكسىم بأطمائهم أإلى كل ىؤالء و إلى كل من لم  - . تقدم بالشكس الجٍص

 

 



 

 

 

 

إىل من علمتين حب الوطن أمي العزيزة  

إىل إبين العزيز حفظو اهلل و رعاه  

طوره وإزدىاره  إىل كل املخلصني و الشرفاء الذين حيبون وطنهم ويعملون جبد من أجل ت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

مقذمة 



 
 أ 

: مقدمة

خمؽ اهلل  سبحانو و تعالى اإلنساف و كرمو عمى جميع مخموقاتو إذ أنعـ عميو بنعـ ال تعد 

و ال تحصى و أىميا تميزه بالعقؿ فاإلنساف منذ القدـ يبحث عف التطور و العيش في 

ولقد كرمنا بني "   :عالى كنؼ الحرية و الكرامة و اإلستقرار مصداقا لقولو سبحانو و ت

" .  آدـ

، فحمايتو و المحافظة عميو واجب مقدس ألنو نعمة مف نعـ ويعتبر الطفؿ أمانة والديو 

". الماؿ و البنوف زينة الحياة الدنيا"اهلل سبحانو و تعالى إذ يقوؿ في محكـ تنزيمو 

في ىذه المرحمة و اإلىتماـ بالطفؿ   فحؽ الطفؿ في الحماية و الرعاية تفرضو الفطرة 

. الحساسة بنشيء لنا جيبل قويا قادرا عمى تحمؿ مسؤولياتو 

في القديـ كانت تتنتشر كؿ أنواع القتؿ و الظمـ و اإلستبداد ونزعة التممؾ لكؿ شيء 

تطاؿ األطفاؿ و النساء لتجعؿ منيـ عبيدا و خدما فكاف قتؿ األطفاؿ تقربا لآللية،وكاف 

القبيمة و مع فجر اإلسبلـ تغير الوضع تماما و أصبح وأد البنات حفاظا عمى كرامة 

لئلنساف إىتماما كبيرا و خاصة الطفؿ ألف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ حرص عمى 

نشر تعاليـ اإلسبلـ السامية وعمى اشاعة العدؿ و اإلحساف و الفضيمة  حيث أف الفرؽ 

الفرؽ "صمى اهلل عميو وسمـ بيف البشر يكمف في التقوة ال غير مصداقا لقوؿ المصطفى 

" . بيف عربي وال أعجمي وال أبيض و ال أسود إال بالتقوى



 
 ب 

فاألطفاؿ ىـ فمذات األكباد و أمؿ كؿ والديف و زينة الحياة الدنيا ، و الدعامة األساسية 

لبناء األمة و ىـ األجدر بالحماية و الرعاية ، ففي ىتو الفترة تتكوف شخصيتو وتتطور 

بقدر ما تنجح الشعوب ة و العقمية و إمكانية تحقيؽ اإلستقرار النفسي،وليذا قدراتو الجسمي

في حماية و رعاية أطفاليا وتوفير البيئات المناسبة لنشأتيـ في األسرة و في المدرسة و 

في المجتمع بقدر ما تنشأ أجياؿ فاعمة في المجتمع و قوية العـز  و اإلرادة لمعمؿ و 

. ياة اإلبداع في شتى مناحي الح

وسائؿ الحماية القانونية و التشريعية لحقوؽ الطفؿ موجودة في مختمؼ القوانيف السماوية 

و القوانيف الوضعية المختمفة في جميع الدوؿ و القواعد و المواثيؽ الدولية و بيذه الوسائؿ 

 . يمكف المحافظة عمى الخصوصية المميزة لمطفؿ و يترتب عمييا جميع أموره المستقبمية

 :يــة الموضـوعأهم

ساسية لبناء سرة، وبدورىا ىي المبنة أو الوحدة األساس في بناء األالطفؿ ىو حجر األ

مـ، و أف تأىيمو لتحمؿ مسؤولياتو كرجؿ المستقبؿ، يحتـ عمى المجتمع المجتمعات و األ

نتياكات التي تمارس في حقو، زمة، وحمايتو مف مختمؼ االالالدولي إحاطتو بالعناية اؿ

نتياكات تطاؿ قتصادية، فاالجتماعية واالالؼ الصور الجسمية والعقمية والنفسية واالباخت

طفاؿ في الحؽ في الحياة بسبب القتؿ القتؿ، والحؽ في الرعاية الصحية و ما يوميا األ

مراض، و كذا الحؽ في التعميـ والتي ينتج عنو التسرب وبئة واألينتج عنو مف تفشي األ

فيذا الوضع يتطمب التعاوف  .لتعبير بمصادرتو وصور كثيرة أخرىالمدرسي، و الحؽ في ا



 
 ج 

ذلؾ شعر المجتمع ؿليات القانونية والقضائية لحماية حقوؽ الطفؿ، وآلو التطبيؽ الفعمي ؿ

الدولي بواجب إحياء الضمير اإلنساني في ىذا المجاؿ وتخطى جميع النزعات 

 .خريديولوجيات و التحيز لطفؿ دوف اآلواإل

  :تيار الموضوعأسباب اخ

  :ىناؾ أسباب شخصية و أخرى موضوعية الختيار ىذه الدراسة وىي

:  األسباب والدوافع الشخصية- 

تتمثؿ في حبي الكبير لمطفؿ، والتألـ الكبير لواقع الطفؿ العالمي و الفمسطيني بصورة 

 .خاصة

:  سباب والدوافع الموضوعيةاأل -

طبيؽ المواثيؽ الدولية واإلقميمية و الوطنية المساىمة في دفع عجمة التحسيس بأىمية ت

 .لحماية حقوؽ اإلنساف عامة، و حقوؽ الطفؿ خاصة

: اإلشكالية

ما ىي اآلليات المتبعة مف أجؿ توفير أكبر قدر مف الحماية و الرعاية لمطفولة 

 في الجزائر؟

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مذخل

 تحذيذ المفاهيم
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 لمطفل القانوني التعريف

 نعرؼ الطفؿ حيث القانونية، النظر وجية مف الطفؿ ريؼتع إلى التطرؽ يمي فيما نحاوؿ

 .الدولي القانوف قواعد نظر وجية مف نعرفو ثـ الجزائري، التشريع في

: الجزائري التشريع في الطفل تعريف: أوال

الرشد، وىذا  وسف التمييز سف تحديد حيث مف لمطفؿ تعريفيا في التشريعات اختمفت لقد

 طبيعة وكدا والثقافية، واالجتماعية السياسية األنظمة اختبلؼ إلى األصؿ في يعود

 .الطفؿ فيو يعيش المحيط الذي

استخراج  يمكف لمشخص، القانوني المركز حسب الرشد سف يحدد الجزائري التشريع إف

 :يمي فيما الرشد لسف التحديدات أغمب

 المدني القانون في الرشد سن: 

 .1(40 المادة(، سنة 19 الشخص بموغ عند الرشد، سف فيتحدد -

 

 

 
                                                           

، المتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ 26/09/1975المؤرخ في  58/75: األمر رقـ - 1
بتاريخ  31: سمية رقـ، الجريدة الر13/05/2007المؤرخ في  05-07: بموجب القانوف رقـ

13/05/2007 .
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 األسرة قانون في الرشد سن: 

 .1(7المادة(العمر، مف كاممة سنة 19 تماـ في الزواج قصد الرشد سف كذلؾ فيتحدد -

 التجاري القانون في الرشد سن: 

 بشرط،  التجارة لممارسة كاممة 18 عمره البالغ لمطفؿ بالترشيد المتعمؽ االستثناء ووضع

 .2(6-5 (لممواد وفقا ذلؾو بو، الخاصة المصالح بعض

 العمل قانون في الرشد سن: 

السادسة  لسف الشخص تماـ في لمعمؿ القانونية السف ، الجزائري العمؿ قانوف اعتبر لقد

. 3والمتمـ المعدؿ العمؿ عبلقات قانوف مف (15) المادة أوردتو في وذلؾ( 16) عشر

 الجزائية اإلجراءات قانون في الرشد سن: 

 :يمي ما عمى منو 442 المادة نصت حيث

                                                           
، المتضمف قانوف األسرة المعدؿ و المتمـ 09/06/1984المؤرخ في  11/84: القانوف رقـ - 1

بتاريخ  15: ، الجريدة الرسمية رقـ27/02/2005المؤرخ في  02-05: بموجب األمر رقـ
27/02/2005 .
انوف التجاري المعدؿ و المتمـ ، المتضمف الؽ26/09/1975المؤرخ في  59/75: األمر رقـ - 2

بتاريخ  11: ، الجريدة الرسمية رقـ06/02/2005المؤرخ في  02-05: بموجب القانوف رقـ
06/02/2005. 
، المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية المعدؿ و 21/04/1990المؤرخ في  11/90: القانوف رقـ - 3

بتاريخ  03: ، الجريدة الرسمية رقـ11/01/1997المؤرخ في  02-05: المتمـ بموجب األخر رقـ
12/01/1997 .
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 1(عشرة الثامنة تماـ الجزائي في الرشد سف بموغ يكوف (

 ثمانية عشرة :ػوالمبلحظ أف تحديد قانوف اإلجراءات الجزائية لمسف القانونية لسف الرشد ب

 المقررة العقوبات لتوقيع الجزائية وذلؾ المسؤولية قياـ أجؿ مف ىو كاممة، سنة (18)

 سنة، (13)سف في الطفؿ عمى المخفضةالجزائية  المسؤولية قياـ إمكانية قانونا، رغـ

. 2مف قانوف العقوبات(  50و  49) لممواد  وفقا وذلؾ

األشخاص  ببعض تتعمؽ التي االجتماعية الوضعية ، التشريع الجزائري يغفؿ لـ كما ىذا

. العقابفي الحاالت المؤدية إلى ارتكاب الجرائـ، بالتركيز عمى اإلصبلح كأولوية قبؿ 

المؤرخ  03-72:يتجمى في المادة األولى مف قانوف حماية الطفولة و المراىقة رقـ وذلؾ 

 تكوف و عاما، العشريف و الواحد يكمموا لـ الذيف القصر أف عمى، 08/07/1972في 

 مضرا سموكيـ أو حياتيـ وضع يكوف أو لمخطر، عرضة تربيتيـ و صحتيـ وأخبلقيـ

 مف العديد تفحصنا واذا .التربوية المساعدة و الحماية لتدابير يمكف إخضاعيـ بمستقبميـ

 كاممة سنة (18)  بسف أخذت قد نجدىا فإننا العالـ، أقطار في أغمب الوطنية التشريعات

 .الرشد القانونية لسف أقصى كحد

                                                           
، المتضمف القانوف التجاري المعدؿ و المتمـ 08/06/1966المؤرخ في  155/66: األمر رقـ - 1

بتاريخ  84: ، الجريدة الرسمية رقـ20/12/2006المؤرخ في  22-06: بموجب القانوف رقـ
24/12/2006 .
 المتمـ و المعدؿ ، العقوبات قانوف المتضمف ،08/06/1966 في المؤرخ 156/66: رقـ األمر - 2

: بتاريخ 07:  رقـ الرسمية الجريدة ،04/02/2014 في المؤرخ 01-14: رقـ القانوف بموجب
16/02/2014 .
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حيث  التشريعات، بعض مف المستخمصة و لمطفؿ، المختمفة التسميات نورد يمي وفيما

 : يأتي فيما منيا كؿ تعريؼ و حصرىا نحاوؿ

 

 :الحدث الطفل

الرشد  سف يبمغ لـ الذي الصغير القانونية،ىو الوجية ومف السف، حدث معناه الحدث

 أخر مانعا ىناؾ يكف مالـ اإلدراؾ، مرحمة في ألنوالجزائية  المسؤولية ذلؾ مع ويتحمؿ

.  1الجنائية المسؤولية مف موانع

الطفؿ  لفظ مف بدال الحدث بمفظ  (49) المادة في زئري ا الج العقوبات قانوف أتى وقد

 ارتكاب يـو مف سنة 18 وىو زئي، ا الج الرشد سف يبمغ لـ الذي الشخص واعتبره

. الجريمة

 :الصبي الطفل

ويطمؽ  صبية، أو صبياف الجمع الصغير، عمى وتطمؽ المغة، في لمحدث مرادؼ ىو

 المصري القانوف في مستعمبل المفظ و الجزائية المساءلة سف يبمغ لـ مف عمى قانونا

. 2( 269)لمطفؿ المادة 

                                                           
 مذكرة الجنائي، والتشريع اإلسبلمية الشريعة بيف مقارنة رسة ا د األحداث، جناح الطيب، زوانتي - 1

 .11ص ، 2004 الجزائر، جامعة اإلسبلمية، العموـ كمية الماجستير،
 األمنية، لمعموـ العربية نايؼ أكاديمية عميو، المجني لمطفؿ الجنائية الحماية طو، أحمد محمود - 2

 .12، ص 1999 الرياض،
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 :القاصر الطفل

ما  وذلؾ العمر، مف عشر الثامنة دوف الصغير الطفؿ يعني القانوني بالمعنى القاصر

 العقوبات، قانوف ، المتضمف08/06/1966المؤرخ في  156/66 :رقـ األمر إليو ذىب

ال : بأنو( 49)، المادة 11/06/1966بتاريخ  49 :رقـ الرسمية الجريدة المعدؿ والمتمـ،

 والعشريف الواحد يكمموا لـ الذيف القصر عشرة الثالثة يكمؿ لـ الذي توقع عمى القاصر

 أو حياتيـ وضع يكوف أو لمخطر عرضة تربيتيـ أو وأخبلقيـ وتكوف صحتيـ عاما

 .مضر بمستقبميـ سموكيـ

: الدولي القانون نطاق في الطفل تعريف

  1989باإلنجميزية لعاـ  المسماة الدولية االتفاقية مف األولى المادة نص في ورد لما وفقا

 (UnitedNations Convention of Right’sChildren) إختصارا بػػػ المعروفة و: 

(U N C R C)  يمي كما الطفؿ تعريؼ ورد الطفؿ، لحقوؽ المتحدة األمـ اتفاقية:  

بموجب  قببل، الرشد سف يبمغ لـ ما العمر، مف عشرة ةالثامف يتجاوز لـ إنساف كؿ ىو(

 .1 )عميو المطبؽ القانوف

 

                                                           
،مف طرؼ  1989/11/20بتاريخ  25/44، اعتمدت بالقرار  1989اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ  - 1

، صدقت عمييا الجزائر بموجب المرسـو  1990/09/02متحدة ، تاريخ النفاذ الجمعية العامة لؤلمـ اؿ
المتضمف المصادقة مع التصريحات التفسيرية ،  17/11/1992بتاريخ  06-92التشريعي رقـ 

. 18/11/1992بتاريخ  83:الجريدة الرسمية رقـ 



 تحديد املفاهيم                                                                               :مدخل

 

 
- 10-  

 

 

 

 :الطفل ورفاهية لحقوق اإلفريقي الميثاق تعريف الطفل في

 :يمي كما األوؿ الجزء مف (2)  المادة في الطفؿ تعريؼ جاء فقد

  1 )سنة  عشرة ثمانية عف عمره يقؿ إنساف كؿ ىو الطفؿ) 

 .العمر مف عشرة الثامنة مادوف الشخص:ىو أنو عمى الطفؿ عرفت المواثيؽ أغمب

                                                           
 الجريمة لمنع السابع المتحدة األمـ مؤتمر األحداث، قضاء إلدارة الدنيا النموذجية القواعد إعبلف - 1

، اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 06/09/1985  –08/26ميبلنو مف  المجرميف، ومعاممة
. تشريف الثاني 29بتاريخ  33/40بالقرار 
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الفصل األّول 

 حماية الطفؿ في حالة خطر
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 مقدمة

أولت اتفاقيات حقوؽ اإلنساف عناية كبيرة لحماية فئة األطفاؿ، وعمى رأسيا اتفاقية 

، حيث 1990، والميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ لعاـ 1989حقوؽ الطفؿ لعاـ 

شى مع مضاميف ىذه المواثيؽ مع مراعاة خصوصياتيا الوطنية، حاولت الجزائر أف تتما

 2015جويمية  15المؤرخ في  12-15وقد ُتِوَجت ىذه المساعي بإصدار القانوف رقـ 

، الذي نص عمى مجموعة مف اآلليات التي تضمف حماية  1 المتعمؽ بحماية الطفؿ

لتحديد، حيث رتب حقوؽ الطفؿ بصفة عامة، وحقوؽ الطفؿ المعرض لمخطر عمى وجو ا

نشاء مراكز  حماية اجتماعية لمطفؿ مف خبلؿ إنشاء ىيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة وا 

اجتماعية عمى المستوى المحمي، كما نص عمى حماية قضائية بمناسبة تدخؿ قاضي 

األحداث وحماية األطفاؿ ضحايا بعض الجرائـ، وىذه الحماية نابعة مف كوف الطفؿ أحد 

 .الضعيفة المعرضة لمخطر أىـ الفئات

تكفؿ الدولة حؽ الطفؿ في “: تنص المادة السادسة مف قانوف حماية الطفؿ عمى أف

الحماية مف كافة أشكاؿ الضرر أو اإلىماؿ أو العنؼ أو سوء المعاممة أو االستغبلؿ أو 

وقايتو اإلساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، وتتخذ مف أجؿ ذلؾ كؿ التدابير المناسبة ؿ

وتوفير الشروط البلزمة لنموه ورعايتو والحفاظ عمى حياتو وتنشئتو تنشئة سميمة وآمنة في 

                                                           
المتعمؽ بحماية الطفؿ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في  12-15القانوف رقـ  - 1

 .39، العدد 2015جواف  19
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بيئة صحية وصالحة وحماية حقوقو في حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات 

المسمحة، وتسير الدولة عمى أف ال تضر المعمومة التي توجو لمطفؿ عبر مختمؼ 

 .”ي والفكريالوسائؿ بتوازنو البدف

وعميو فإف الطفؿ محمي مف مختمؼ أشكاؿ العنؼ، وتعمؿ الدولة عمى إزالة أي 

سموكات مف شأنيا التأثير عمى حياة الطفؿ البدنية والنفسية، ولمعنؼ الممارس عمى 

األطفاؿ عدة صور يمكف ذكر البعض منيا عمى سبيؿ المثاؿ والمتضمنة في القانوف رقـ 

 :وىي 1لطفؿالمتعمؽ بحماية ا 15-12

 تعريض الطفؿ لمتعذيب واالعتداء عمى سبلمتو البدنية. 

 احتجاز الطفؿ ألي سبب مف األسباب. 

 منع الطعاـ عف الطفؿ. 

 القسوة في المعاممة إلى درجة تيديد توازف الطفؿ العاطفي أو النفسي. 

 2االستغبلؿ الجنسي لمطفؿ بمختمؼ أشكالو. 

                                                           
 .مف المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ 2المادة ،  12-15القانوف رقـ  -1
صدقت الجزائر عمى البرتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ  -2

 المرسوـ. 2000ماي  25واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية، المعتمد بنيويورؾ قي 
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة 2006سبتمبر  2المؤرخ في  299-06الرئاسي رقـ 

 .55، العدد 2009سبتمبر  6في 
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 تابعة دراستو أو يكوف ضارًا بصحتو تشغيؿ الطفؿ أو تكميفو بعمؿ يحرمو مف ـ

 .1 أو بسبلمتو البدنية والمعنوية

 التسوؿ بالطفؿ أو تعريضو لمتسوؿ. 

وعمى ىذا األساس يطرح التساؤؿ حوؿ إجراءات وآليات حماية الطفؿ المعرض لمخطر 

، وقصد اإلجابة عمى التساؤؿ يمكف تقسيـ ىذه 12-15التي نص عمييا القانوف رقـ 

يتعمؽ الفرع األوؿ بالحماية االجتماعية التي كفميا ىذا القانوف لمطفؿ : رعيفالدراسة إلى ؼ

 .المعرض لمخطر، أما الفرع الثاني فيتعمؽ بالحماية القضائية

 الحماية االجتماعية لمطفل المعرض لمخطر: لاألوّ  المبحث

ف يمثؿ األطفاؿ مستقبؿ الوجود اإلنساني، لذلؾ كانت العناية بيـ عمى قدر كبير ـ

األسرة باعتبارىا المدرسة األولى التي ُتعمـ الطفؿ القيـ  األىمية، إذ مف الواجب عمى

وضماف  ،واألخبلؽ اإلنسانية، أف تحمي الطفؿ مف مختمؼ مظاىر العنؼ التي قد تطالو

ممارستو لمحقوؽ التي كفمتيا لو اتفاقيات حقوؽ اإلنساف وعمى رأسيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ 

الضروري إعداد الطفؿ بما يسمح لو بالمشاركة في الحياة العامة،  فمف ،19892لعاـ 

                                                           
بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات  182قامت الجزائر بالتصديؽ عمى االتفاقية  - 1

تيف خبلؿ المؤتمر الدولي لمعمؿ دورتو السابعة ، المعتمد190الفورية لمقضاء عمييا، المكممة بالتوصية 
المؤرخ في  387-2000راجع المرسـو الرئاسي رقـ . 1999جواف  17والثمانيف المنعقدة بجنيؼ يـو 

 .73، العدد 2000ديسمبر  3، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في 2000نوفمبر  28
المؤرخ في  44/25حدة اتفاقية حقوؽ الطفؿ بموجب قرارىا رقـ اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المت - 2

، وقد صدقت 49طبقًا لممادة  1990سبتمبر  2، ودخمت حّيز التنفيذ بتاريخ 1989نوفمبر  20
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وتسييؿ التثقؼ أمامو ليستفيد مف تجارب مجتمعو، وىذا األمر مرىوف بضماف نموه في 

جو يسوده اليناء والمحبة والسبلـ والتفاىـ والكرامة والتربية الحسنة، فيكوف الطفؿ مف 

ة ومحترمًا لحرية اآلخريف، وىذا ما يضمف تكويف بداياتو األولى ممارسًا لحقوقو بكؿ حري

 .1شخصية سوية ليذا الطفؿ

الجزائري عمى توفير الحماية االجتماعية التي  2015وقد حرص قانوف حماية الطفؿ لعاـ 

، وىذا 2تقي الطفؿ أي سموؾ مف شأنو تعريضو لمعنؼ بمختمؼ صوره البدنية والنفسية

وآلية مصالح الوسط المفتوح ( أوال)رقية الطفولة باستحداث الييئة الوطنية لحماية وت

(. ثانياً )

 

 

 

                                                                                                                                                                                

، 1992ديسمبر  11المؤرخ في  461-92الجزائر عمى ىذه االتفاقية بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 
. 91، العدد 1992ديسمبر  23رية، المؤرخة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائ

حقوؽ الطفؿ في المسيحية واإلسبلـ بالمقارنة مع اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ : سميـ الضاىر/ د - 1
. 82، 58، 17، ص 2004الطفؿ، المركز الكاثوليكي لئلعبلـ، المتف، لبناف 

التزاـ حكومات الدوؿ بحماية الطفؿ  جاء ىذا تجسيدًا لنصوص اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي أكدت - 2
حماية الطفؿ بيف العالمية : مف مختمؼ أشكاؿ التعدي عمى حياتو المادية والمعنوية خرباشي عقيمة

والخصوصية، مجمة الدراسات القانونية، مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية، دار 
. 53، 52، ص 5العدد ، 2009الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: أوالًال 

عمى أف تحدث لدى الوزير  12 -15جاء في المادة الحادية عشر مف القانوف رقـ 

األوؿ ىيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسيا المفوض الوطني لحماية الطفولة ويكمؼ 

. السير عمى حماية وترقية حقوؽ الطفؿب

وتتمتع ىذه الييئة بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي، وتضع الدولة تحت  

. تصرفيا كؿ الوسائؿ البشرية والمادية البلزمة لمقياـ بمياميا

ويعيف المفوض الوطني بموجب مرسـو رئاسي، بحيث يكوف مف بيف الشخصيات  

روفة باالىتماـ بالطفولة، وىو يتولى ميمة ترقية حقوؽ الطفؿ، الوطنية ذات الخبرة والمع

السيما مف خبلؿ وضع برامج وطنية ومحمية لحماية وترقية حقوؽ الطفؿ بالتنسيؽ مع 

مختمؼ اإلدارات والمؤسسات والييئات العمومية واألشخاص المكمفيف برعاية الطفولة 

 .1وتقييميا دوريا

تابعة األعماؿ المباشرة ميدانيًا في مجاؿ حماية كما يتولى المفوض الوطني ميمة ـ

الطفؿ، والتنسيؽ بيف مختمؼ المتدخميف، والقياـ بكؿ عمؿ لمتوعية واإلعبلـ واالتصاؿ، 

فضبًل عمى تشجيع البحث والتعميـ في مجاؿ حقوؽ الطفؿ، بيدؼ فيـ األسباب 

ساءة معاممتيـ االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إىماؿ األطفاؿ،  وا 

                                                           
 .مف المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ 12المادة ،  12-15القانوف رقـ  - 1
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بداء الرأي في التشريع الوطني الساري  واستغبلليـ، وتطوير سياسات مناسبة لحمايتيـ، وا 

. المفعوؿ المتعمؽ بحقوقيـ بيدؼ تحسينو

بحيث يكوف متوافقًا مع التزامات الجزائر بموجب اتفاقيات حقوؽ اإلنساف التي  

 .1تحمي الطفؿ مف مختمؼ أشكاؿ الخطر

حقوؽ الطفؿ أيضًا مياـ أخرى في ذات المجاؿ مثؿ زيارة لممفوض الوطني ؿ

المصالح المكمفة بحماية الطفولة، وتحويؿ اإلخطارات المنصوص عمييا في القانوف سواء 

إلى مصالح الوسط المفتوح المختصة إقميميًا لمتحقيؽ فييا واتخاذ اإلجراءات المناسبة، أو 

 .إلى وزير العدؿ إذا كانت ليا صبغة جزائية

                                                           

الحظت لجنة حقوؽ الطفؿ أنو عمى الرغـ مف المبادرات المخصصة لتطوير مشاركة الشباب في  - 1
المستدامة ، لـ تقـ السمطات الجزائرية باتخاذ اإلجراءات 2007الجزائر، مثؿ مؤتمر الشباب عاـ 

لتغيير المواقؼ االجتماعية تجاه األطفاؿ داخؿ األسرة والمدارس والمجتمع ككؿ، وأبدت المجنة قمقيا 
كذلؾ مف اشتراط الحصوؿ عمى إذف مف ولي األمر لممارسة حقيـ في حرية التعبير والمعمومات، 

جميع المسائؿ التي  حيث اعتبرتو إجراًء مناقضًا لحؽ األطفاؿ في أف يستمع إلييـ بشكؿ كامؿ في
تمسيـ، بما في ذلؾ أماـ المحاكـ والييئات اإلدارية، وداخؿ األسر، والمدارس، ووسائؿ اإلعبلـ، 

والمجتمع بشكؿ عاـ، ويقع عمى عاتؽ الدولة واجب مضاعفة حمبلت التوعية والبرامج التعميمية مف 
 :راجع. أجؿ تكريس حرية األطفاؿ في التعبير عف آرائيـ

Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the 
Convention ،Concluding observations ،Algeria ،Committee on the Rights of 
the Child ،Sixtieth session ،29 May – 15 June 2012 ،doc n° 

CRC/C/DZA/CO/3-4 ،18 July 2012 ،p 7 ،8. 
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وىذا األخير يحوليا بدوره إلى النائب العاـ المختص لتحريؾ الدعوى العمومية عند  

 .1االقتضاء

ُيمـز القانوف المفوض الوطني لحماية الطفولة، برفع تقرير سنوي عف حالة حقوؽ 

الطفؿ ومدى تنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفؿ إلى رئيس الجميورية، ليتـ نشر ىذا التقرير 

ة أشير الموالية ليذا التبميغ، ويستعيف المفوض الوطني لحماية وتعميمو خبلؿ الثبلث

الطفولة في عممو بتقارير ىيئات محمية تـ استحداثيا لذات الغرض أىميا مصالح الوسط 

المفتوح، حيث تنشأ مصمحة واحدة في كؿ والية تتولى الحماية االجتماعية لؤلطفاؿ عمى 

ت والمؤسسات العمومية واألشخاص المستوى المحمي، بالتنسيؽ مع مختمؼ الييئا

 .المكّمفيف برعاية الطفولة

 مصالح الوسط المفتوح: ثانياًال 

 Services d’observation تـ تنصيب مصالح المبلحظة والتربية في الوسط المفتوح

en milieu ouvre (SOEMO)  المتضمف إحداث  64-75مف األمر  19وفقا لممادة

وقد أعيد تنظيـ ىذه المصالح ، 2ة الطفولة والمراىقةالمؤسسات والمصالح المكمفة بحماي

                                                           
يدة مريـ شرفي مفوضًا وطنيًا لحماية الطفولة، والتي كانت تشغؿ منصب قاضي تـ تعييف الس - 1

أحداث وأستاذة في المدرسة العميا لمقضاء، كما تولت منصب مديرة فرعية لحماية األحداث والفئات 
، عمى 2016جواف  10راجع يومية المجاىد، الجزائر، يـو . الضعيفة بالمديرية العامة إلدارة السجوف

 http://www.elmoudjahid.com/ar/flash-actu/4423 :االلكتروني التالي الرابط
المتضمف إحداث المؤسسات والمصالح المكمفة بحماية الطفولة والمراىقة،  64-75األمر رقـ  - 2

. 81، العدد 1975أكتوبر  10الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المؤرخة في 
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، تحت مسمى 2015مف قانوف حماية الطفؿ لعاـ  31إلى  21بمقتضى المواد مف 

مصالح الوسط المفتوح، وتجدر أف ىذه المصالح كانت تابعة لموالية تحت وصاية 

حرية تأخذ عمى عاتقيا حماية األحداث تحت نظاـ اؿ، 1مديريات النشاط االجتماعي

سنة مف األطفاؿ المعنفيف والمعرضيف  18إلى  06المراقبة، فيما يخص الفئة العمرية مف 

لمخطر الخمقي أو الشباب الجانحيف أو الذيف يعانوف صعوبات في االندماج االجتماعي، 

وعمى ىذا األساس تعتبر مؤسسات تربوية في الوسط المدني االجتماعي المفتوح بقصد 

 .2ألحداث المعرضيف لمجنوح أو الجانحيف وغير المكفوليف اجتماعياً اإلدماج والتكفؿ با

إذف تعتبر مصالح الوسط المفتوح مثابة آليات لمحماية عمى المستوى المحمي مف 

خبلؿ العمؿ التربوي، وتتدخؿ بناء عمى إخطار مف مصالح الشرطة القضائية أو الوالي 

ة، وكؿ شخص طبيعي وفقا لممادة أو رئيس المجمس الشعبي البمدي والجمعيات الناشط

مف قانوف حماية الطفؿ، ويكوف ىذا كمو تحت إشراؼ كامؿ لقاضي األحداث الذي  22

مف نفس القانوف، كما  29، 28، 27يبمغ بكؿ إجراء يتخذ مع الحدث وفقا ألحكاـ المواد، 
                                                           

تقـو الوزارة “: المتعمؽ بحماية الطفؿ عمى ما يمي 12-15رقـ مف القانوف  116تنص المادة  - 1
 :المكمفة بالتضامف الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح اآلتية

المركز المتخصصة في حماية األطفاؿ في خطر  •
المراكز المتخصصة في حماية األطفاؿ الجانحيف  •
 .المراكز المتعددة الخدمات لواقية الشباب •
 .الوسط المفتوح مصالح •

…” تخصص داخؿ المراكز أجنحة لؤلطفاؿ المعوقيف
تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبؿ  12-15مف القانوف رقـ  149حسب نص المادة   -2

. صدور ىذا القانوف قائمة
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أما  تقـو بجمع األبحاث واألعماؿ ضمف إطار الحماية والوقاية مف عدـ تكّيؼ األحداث،

قسـ : مف حيث التنظيـ فإف مصمحة المبلحظة والتربية في الوسط المفتوح تضـ قسميف

 .مخصص لبلستقباؿ والفرز، وقسـ لممراقبة والتوجيو

عمى العمـو فإف مصمحة الوسط المفتوح ىي جياز يقـو بمبلحظة سموؾ الحدث 

شراؼ وىذا العمؿ يكوف تحت تو ،1وتوجييو مف أجؿ تحقيؽ اإلدماج واإلصبلح جيو وا 

قاضي األحداث الذي يتابع حالة الحدث عبر التقارير الدورية التي تصمو، واألوامر التي 

يصدرىا لممصمحة بشأف مسار عممية إصبلح الحدث، فمف مياـ ىذه المصمحة السير 

عمى سبلمة األوضاع المادية والمعنوية لحياة األحداث النزالء بيا مع إبقائيـ في وضع 

اعية واألسرية العادية، أي حرية مراقبة وموجية لحفظ صحة الحدث وحسف الحياة االجتـ

استخداـ أوقاتو بيدؼ حمايتو مف االنحراؼ، كما تضمف ىذه المصالح المرافقة مف أجؿ 

اإلدماج بالسير عمى صحة الحدث وتربيتو وتكوينو في وسطو المعتاد األسري والمدرسي 

أجؿ تحديد الشباب المتواجديف في خطر معنوي والميني، كما تقـو بنشاطات الوقاية مف 

                                                           
تعتبر المنظمات االجتماعية أىـ آلية يمكف التعويؿ عمييا في وقاية األطفاؿ مف مختمؼ أشكاؿ  - 1
نحراؼ، بحكـ عمميا في األوساط والبيئات التي تنتشر فييا اآلفات االجتماعية وتعاني الفقر والبطالة اال

آليات : راجع إبراىيـ محمد الفاتح عبد العزيز. وغيرىا مف معوقات نشأة الطفؿ نشأة صحية وسميمة
ارسة مطبقة عمى د“المنظمات االجتماعية الحكومية واألىمية في مواجية مشكمة االتجار باألطفاؿ 

، ضمف مقتضيات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في ”عينة مف المنظمات العاممة في مجاؿ الطفولة
، 2011الخدمة االجتماعية تخصص تنظيـ مجتمع، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمواف، مصر، 

. 74ص 
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وتحديد، ونوع التكفؿ المناسب ليـ والقياـ بالعمؿ الجواري عمى مستوى األحياء التي يعيش 

 .1فييا األحداث لمتوعية

تعمؿ مصالح الوسط المفتوح قدر المستطاع عمى إبقاء الطفؿ المعرض لمخطر ضمف 

شأنيا أبعاد الطفؿ مصدر الخطر الذي ييدد  أسرتو، مع االتفاؽ عمى التدابير التي مف

 :وفي ىذا السياؽ تقـو ىذه المصالح بما يمي ،2تنشئتو بشكؿ صحيح

 إلزاـ األسرة باتخاذ التدابير التي تبعد الخطر عف الطفؿ. 

 تقديـ المساعدة الضرورية لؤلسرة. 

  إخطار الوالي أو رئيس المجمس الشعبي البمدي أو الييئات االجتماعية قصد

 .لتكفؿ االجتماعي بالطفؿا

  اتخاذ ما يمـز مف إجراءات التي تمنع اتصاؿ الطفؿ المعنؼ باألشخاص الذي

 .يشكموف خطرًا عمى صحتو أو سبلمتو البدنية والمعنوية

تقـو مصالح الوسط المفتوح برفع األمر إلى قاضي األحداث المختص في حاؿ 

طر أو الحاالت التي يستحيؿ معيا تعّذر تقديـ المساعدة لمطفؿ السيما في حاالت الخ

. إبقاء الطفؿ في أسرتو

                                                           
يف اجتماعييف تتشكؿ مصالح الوسط المفتوح مف موظفيف مختصيف، السيما مربيف ومساعد - 1

 12-15مف القانوف رقـ 21راجع المادة . وأخصائييف نفسانييف وأخصائييف اجتماعييف وحقوقييف
. المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ

 .المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ 12-15مف القانوف رقـ  25أنظر المادة  - 2



 خط  حبلة في الطفل حمب ة                                                         :  ا ّ ل الفصل
 

 
- 22-  

فضبًل عمى ذلؾ ينبغي عمييا تبميغ المفوض الوطني بمآؿ اإلخطارات التي يوجييا  

إلييا، حيث توافيو كؿ ثبلثة أشير بتقرير مفصؿ عف كؿ األطفاؿ الذيف تكّفمت بيـ، ومف 

واألشخاص المكّمفيف برعاية  جية أخرى يمـز القانوف اإلدارات والمؤسسات العمومية

. الطفولة تقديـ كؿ التسييبلت لمصالح الوسط المفتوح

ووضع كؿ المعمومات التي تطمبيا تحت تصرفيا مع وجوب تقّيدىا بعدـ إفشائيا  

وبيذا يظير أف مصالح الوسط المفتوح تعمؿ بالتنسيؽ مع الييئة الوطنية لحماية ، 1لمغير

لذي لو مبلمسة لواقع األخطار التي تواجو الطفؿ، وبالتالي وترقية الطفولة، فيي الجياز ا

يمكنيا إخراج األطفاؿ مف البيئات المنطوية عمى أي شكؿ مف أشكاؿ الخطر، كما أف ليا 

 .عبلقة وثيقة بقاضي األحداث عمى مستوى الجيات القضائية

 الحماية القضائية لمطفل المعرض لمخطر: الفرع الثاني

الحدث الجانح أو المعرض لمجنوح بسبب ظروفو االجتماعية خص المشرع الجزائري 

واألسرية أو أي ظروؼ يمكف أف تؤدي إلى جنوحو، بإجراءات وقائية حمائية قبؿ الجنوح 

وىو ما استعمؿ المشرع لوصفو مصطمح الحدث في خطر معنوي وفقا لقانوف حماية 

                                                           
شكاليا المختمفة نوع مف االضطرابات عمى سموؾ عادة ما ينتج عف اإلساءة المنزلية لمطفؿ بأ - 1

األطفاؿ ونفسياتيـ، حيث يكوف لدييـ سوء توافؽ في الصحة النفسية، وفي ىذه الحالة ال يحتاج الطفؿ 
إلى المساعدة الطبية النفسية فقط بؿ إلى الوالديف، فمف الواجب إرشادىـ لتربية أوالدىـ تربية سوية 

عبلقة العنؼ األسري ببناء سيكولوجية الطفؿ : يحيى محمود النجار/ ع دراج. بعيدة عف العنؼ والقسوة
، صفاقس، تونس، 2009، مجمة شبكة العمـو النفسية العربية، صيؼ ”دراسة في المجتمع الفمسطيني“

. 94، ص 23العدد 
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تـ مباشرة تحقيؽ  ، وخص المشرع الحدث الذي دخؿ مرحمة الجنوح أو15-12الطفولة 

قضائي بشأف احتماؿ جنوحو بإجراءات أخرى، وىي أيضًا تمتاز بطابع الحماية وليس 

جراءات الحماية الخاصة بو، ومرحمة  العقوبة، وتتدرج ىذه التدابير بيف مرحمة التحقيؽ وا 

المحاكمة وتنفيذ الحكـ وما بعد تنفيذه، مف حيث الشدة والخصوصية والغاية واليدؼ منيا، 

 .ىدفيا الحماية والوقاية ألبعاد الحدث عف مسببات الجنوحؼ

تتجمى  12-15وعميو فإف الحماية القضائية لمطفؿ المعرض لمخطر حسب القانوف       

وكفالة حماية ( أوال)في تدخؿ دور قاضي األحداث في حماية الطفؿ المعرض لمخطر 

 (.ثانياً )خاصة لؤلطفاؿ ضحايا بعض الجرائـ 

 اضي األحداث في حماية الطفل المعرض لمخطرق دور :أوالًال 

مف قانوف حماية الطفؿ عمى أف يختص قاضي األحداث لمحؿ  32تنص المادة 

إقامة الطفؿ المعرض لمخطر أو مسكنو أو محؿ إقامة أو مسكف ممثمو الشرعي، وكذلؾ 

قاضي األحداث لممكاف الذي وجد بو الطفؿ فػي حاؿ عػدـ وجود ىػؤالء، بالنظر في 

عريضة الػػتي ترفع إليو مف الطفؿ أو ممثمو الشرعي أو وكيؿ الجميورية أو الػوالي أو اؿ

رئيس المجمس الشعبي البمدي لمكاف إقامة الطفؿ أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات 

أو الييئات العمومية الميتمة بشؤوف الطفولة، ويجوز لقاضي األحداث أف يتدخؿ تمقائيًا، 

 .لقي اإلخطار المقدـ مف الطفؿ شفاىةحتى أنو يمكنو ت
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يػتػػولى قػاضي األحػػداث دراسػة شخصية الػطفػؿ، السيػمػا بػواسطػة الػبػحث 

ويمكنو إذا توفرت لديو  ،1االجػتمػاعي والفحوص الػطبيػة والعقػمية النفسانية ومراقبػة السمػوؾ

أو أف يأمر ببعض منيا، عناصر كافية لمتقدير أف يصرؼ النظر عػف جميع ىػػذه التدابير 

ويػػتػمػقػى قػاضي األحػداث كػؿ المعمومات والػتػػقػاريػر المتعمقة بػوضعية الطفؿ وكذا 

تصريحات كؿ شخص يرى فائدة مف سماعو ولػو أف يستشير في ذلؾ مصالح الوسط 

باعتبارىا تقـو بأبحاث حوؿ األطفاؿ المعرضيف لمخطر، وفي ىذا نوع مف ، 2المفتوح

بيف مصالح الوسط المفتوح وقاضي األحداث قصد وقاية الطفؿ مف مختمؼ  التكامؿ

 .مصادر الخطر التي تيدد سبلمتو البدنية والنفسية

خوؿ القانوف لقاضي األحداث أف يتخذ بعض التدابير المؤقتة التي ال تتجاوز مدتيا 

ستة أشير مثؿ وضع الطفؿ في مركز متخصص في حماية األطفاؿ أو مصمحة مكمفة 

بمساعدة الطفولة، أو مؤسسة استشفائية قصد التكفؿ الصحي والنفسي بالطفؿ المعرض 

طبلع وكيؿ الجميورية بنتيجتو يكمف لقاضي األحداث ، 3 لمخطر وبعد نياية التحقيؽ وا 

 :اتخاذ أحد التدابير اآلتية

 .إبقاء الطفؿ في أسرتو –
                                                           

. المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ 12-15مف القانوف  34راجع المادة  - 1
. المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ 12-15مف القانوف  37، 36، 35المواد  - 2
مف قانوف اإلجراءات الجزائية يكوف بموغ سف الرشد الجزائي بتماـ ثمانية  442حسب نص المادة  - 3

المتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري، المعدؿ والمتمـ،  155-66راجع األمر . عشر سنة
. 48، العدد 1966جواف  10ميورية الجزائرية، المؤرخة في الجريدة الرسمية لمج
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الحضانة، ما لـ تكف قد سقطت عنو تسميـ الػػطػفؿ لػػوالػده أو لوالدتو الػذي يمارس حؽ  -

 .بحكـ

 .تسميـ الطفؿ إلى أحد أقاربو -

 .تسميـ الطفؿ إلى شخص أو عائمة جديريف بالثقة -

تكميؼ مصالح الػوسط المفتوح بمتابعة ومبلحػظػة الػطفؿ وتقديـ الحمػايػة لػو مف خبلؿ  -

مع وجػوب تقديميا تػقػريرًا دوريًا لو  تػوفػيػر المساعدة الػضػرورية لػتػربػيػتو وتػكػوينػو ورعايتو،

 .حوؿ تطور وضعية الطفؿ

 .وضعو في مركز متخصص في حماية األطفاؿ في خطر -

 .وضعو في مصمحة مكمفة بمساعدة الطفولة -

جدير بالمبلحظة أف ىذه التدابير صالحة لمدة سنتيف قابمة لمتجديد، عمى ال تتجاوز 

وتبقى كؿ ىذه التدابير مف صبلحيات قاضي ، 1تاريخ بموغ الطفؿ سف الرشد الجزائي

-15التحقيؽ مف أجؿ تجنيب الطفؿ أي خطر قد ييدده، وفي مقابؿ ىذا حاوؿ القانوف 

المتعمؽ بحماية الطفؿ توفير حماية أكثر لمطفؿ حتى في حالة جنوحو مف خبلؿ  12

                                                           
تبني فمسفة العدالة الجنائية التفاوضية في مجاؿ قضاء : قداش سموى/ محمد سمصار ود/ د - 1

قراءة في واقع آفاؽ الظاىرة ” األحداث، مداخمة ضمف فعاليات الممتفى الوطني حوؿ جنوح األحداث 
وما  7، ص 2016ماي  5و 4، الجزائر، 1لسياسية، جامعة باتنة وعبلجيا، كمية الحقوؽ والعمـو ا

. بعدىا
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والضحية وتتضمف االتفاؽ بيف الطفؿ الجانح وممثمو الشرعي ، 1استحداث آلية الوساطة

أو ذوي حقوقيا، وذلؾ قبؿ رفع الدعوى العمومية، وىذا مف أىـ اإلجراءات التي تراعي 

 .البناء النفسي لمطفؿ، بحيث يتـ تجنيبو المتابعة الجزائية

 كفالة حماية خاصة لألطفال ضحايا بعض الجرائم :ثانياًال 

طفاؿ والتي نص القانوف عمى نوعيف مف الجرائـ المنطوية عمى عنؼ تجاه األ      

تتطمب إجراءات خاصة في عممية التحري، وىي جرائـ االعتداءات الجنسية عمى األطفاؿ 

وجريمة اختطاؼ األطفاؿ، وقد خصيا المشرع بإجراءات خاصة أثناء مرحمة التحري، 

نظرًا لتأثيرىا السمبي عمى حياة الطفؿ مستقببًل، كونيا مرتبطة بعوامؿ نفسية، كما أنيا 

الخطر الجسيـ الذي قد يؤثر حتى عمى حؽ الطفؿ في الحياة، وكثيرًا ما صورة مف صور 

                                                           
في ىذا السياؽ يعد االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ في المواد اإلباحية أىـ إفرازات العمؿ اإلجرامي  - 1

عبر اإلنترنت، إذ تتغير حياة األطفاؿ المستغميف عبر المواد اإلباحية إلى األبد، ليس بسبب التحرش 
فقط لكف أيضًا بسبب التوثيؽ أو التسجيؿ الدائـ قصد االستغبلؿ، فما أف يحدث االستغبلؿ الجنسي 

الجنسي قد يوثؽ مرتكب الجريمة ىذه الممارسات أو األنشطة في فيمـ أو فيديو، وىذا مف أبشع صور 
تصادية راجع تعزيز وحماية جميع حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية واالؽ. العنؼ التي قد تمحؽ الطفؿ

تقرير مقدـ مف السيدة نجاة معبل مجيد المقررة “واالجتماعية والثقافية بما في ذلؾ الحؽ في التنمية 
الخاصة المعنية بمسألة بيع األطفاؿ وبغاء األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية، مجمس 

، 2009جويمية  21ة العامة، مف جدوؿ األعماؿ، الجمعي 3حقوؽ اإلنساف، الدورة الثانية عشر، البند 
. 7، صA/HRC/12/23: وثيقة األمـ المتحدة رقـ
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يكوف ىناؾ ترابط بيف الجريمتيف حيث أف عممية االختطاؼ قد تكوف بقصد االعتداء 

 .1الجنسي

خوؿ المشرع خبلؿ التحػري والتحقػيؽ التسجيؿ  2فبالنسبة لبلعتداء الجنسي عمى األطفاؿ

ضحية، ويمكف حضور أخصائي نفساني خبلؿ سماع السمعي البصري لسماع الطفؿ اؿ

الطفؿ، كما يمكف لوكيؿ الجميورية أو قاضي التحقيؽ أو ضابط الشرطة القضائية 

المكمؼ بالتحقيؽ أو المعيف في إطار إنابة قضائية، تكميؼ أي شخص مػػؤىؿ إلجراء ىػػذا 

ويرفؽ بممؼ التسجيؿ الذي يودع في أحػراز مختومة، وتػتـ كتابة مضموف التسجيؿ 

اإلجراءات، ويػتـ إعداد نسخة مف ىػذا التػسجػيؿ بغػرض تسييؿ االطبلع عميو خبلؿ سير 

اإلجراءات، ويمكف بقرار مف قاضي التحقيؽ أو قاضي الحػكـ مشاىدة أو سماع التسجيؿ 

خبلؿ سير اإلجراءات كػما يمكف مشاىدة أو سماع نسخة مف التسجيؿ مػف قػبؿ األطراؼ 

و الخػبراء بحضور قاضي الػتحقيؽ أو أميف الضبط وفي ظروؼ تضمف سرية والمحاميف أ

 .ىذا االطبلع

                                                           
ترجع جريمة االعتداء الجنسي عمومًا إلى الجاني في حد ذاتو، حيث يكوف أغمب مرتكبي ىذه  - 1

الجرائـ مرضى نفسيًا، وىذا المرض يختمؼ عف الشذوذ الجنسي، لذلؾ يجب الحذر عند معالجة ىذه 
دراسة سيكوباتولجية لمتوظيؼ النفسي لممعتدي “االعتداء الجنسي : راء جعدونيراجع زه. الظاىرة
، رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه في عمـ النفس العيادي والمرضي، كمية العموـ االجتماعية، جامعة ”الجنسي

. وما بعدىا 6، ص 2011-2010وىراف، الجزائر، 
 .حماية الطفؿ، المرجع السابؽالمتعمؽ ب 12-15مف القانوف رقـ  46راجع المادة  - 2
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ويتـ إتبلؼ التسجيؿ ونسختو فػي أجؿ سنة واحدة ابتداًء مف تاريخ انقضاء الدعوى  

 .1العمومية ويعد محضر بذلؾ

فيمكف لوكيؿ الجػميوريػة المختص بناًء ،   2أما بخصوص جريمة اختطاؼ األطفاؿ

لب أو موافقة الممثؿ الػشػرعػي لمطفؿ المختطؼ أف يطمب مف أي عنواف أو لساف عمى ط

سند إعبلمي نشر إشعارات وأوصاؼ وصور تخص الطفؿ المختطؼ، قصد تمقى 

معمومات أو شيادات مف شأنيا المساعدة في التحريات واألبحاث الجارية، مع ضرورة 

لوكيؿ الجميورية األمر بيذا  عدـ المساس بكرامة الطفؿ أو حياتو الخاصة، ويمكف

 .3اإلجراء دوف موافقة الممثؿ الشرعي لمطفؿ وذلؾ إذا اقتضت مصمحة الطفؿ ذلؾ

في األخير تجدر اإلشارة إلى أف آلية التسجيؿ التي تقـو بيا جيات التحري بالنسبة 

لبلعتداءات الجنسية، اليدؼ مف ورائيا السماح لمطفؿ بالغياب عف جمسات المحاكمة، 

                                                           
عادة ما ترتكب جريمة االختطاؼ عمى األطفاؿ المعرضيف لئلىماؿ، خاصة األطفاؿ الذي نشؤوا  - 1

في بيئات اجتماعية مفككة، أيف يغيب دور الوالديف في التوجيو، بسبب الفقر والبطالة وغيرىا مف 
بيف “اؼ األطفاؿ في المجتمع الجزائري ظاىرة اختط: فوزية مصبايح/ راجع د. المشاكؿ االجتماعية

، المؤتمر الدولي السادس حوؿ الحماية الدولية لمطفؿ، مركز جيؿ البحث العممي، ”العوامؿ واآلثار
 .8، ص 22/11/2014-20طرابمس، لبناف، 

عادة ما ترتكب جريمة االختطاؼ عمى األطفاؿ المعرضيف لئلىماؿ، خاصة األطفاؿ الذي نشؤوا  - 2
اجتماعية مفككة، أيف يغيب دور الوالديف في التوجيو، بسبب الفقر والبطالة وغيرىا مف  في بيئات

بيف “ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ في المجتمع الجزائري : فوزية مصبايح/ راجع د. المشاكؿ االجتماعية
ي، ، المؤتمر الدولي السادس حوؿ الحماية الدولية لمطفؿ، مركز جيؿ البحث العمـ”العوامؿ واآلثار

 .8، ص 22/11/2014-20طرابمس، لبناف، 
 .المتعمؽ بحماية الطفؿ، المرجع السابؽ 12-15مف القانوف رقـ  47راجع المادة  - 3
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والفقرة الثالثة والرابعة مف المادة  39أعفتو مف ذلؾ صراحة الفقرة الثانية مف المادة  حيث

مف قانوف حماية الطفؿ، وذلؾ مراعاة لمصمحتو ألف سرد الوقائع مف الخصـو  82

والشيود أمامو، أو عرض تقارير الخبرة عمى مسامعو أو مشاىدتو لمصور المتعمقة 

 .عمى نفسيتوبالجريمة يؤثر تأثيرًا سمبيًا 

وعمى ىذا األساس يـ االكتفاء بحضور وليو أو وصيو أو محاميو، ويعتبر الحكـ  

الصادر حكمًا حضوريًا، أما بخصوص توسيع مجاؿ التحري والبحث عف الطفؿ 

المختطؼ فاليدؼ مف ورائو السرعة في تجنيب الطفؿ الخطر الذي ييدده أثناء فترة 

د الطفؿ المختمؼ في أسرع وقت يجنب أسرتو الكثير االختطاؼ، ومف جية ثانية فإف إيجا

 .مف المعاناة النفسية
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 .الخاتمة

مف خبلؿ استقرائنا لقانوف حماية الطفؿ الجديد يمكننا القوؿ أف ىذا القانوف وسع 

الحماية المقررة لمطفؿ عمومًا والطفؿ المعرض لمخطر عمى وجو الخصوص، حيث كفؿ 

بيا وزارة التضامف الوطني عف طريؽ استحداث مراكز لو حماية اجتماعية تضطمع 

خاصة بحماية األطفاؿ ومساعدتيـ، كما كفؿ حماية قضائية لمطفؿ المعرض لمخطر 

بإعطاء صبلحية التدخؿ لقاضي األحداث في حاؿ إخطاره بأف طفؿ يعيش في ظؿ 

دابير ظروؼ يمكف أف تشكؿ خطرًا عمى حياتو البدنية والمعنوية عميو، حيث يتخذ الت

الكفيمة بحمايتو، فضبًل عمى أف ىذا القانوف أولى عناية خاصة باألطفاؿ المعرضيف 

لجريمتي االعتداء الجنسي واالختطاؼ ورتب إجراءات خاصة عند التحري عنيا نظرًا 

 .لخطورتيا عمى حياة الطفؿ

 :وعميو يمكف الخروج بالنتائج التالية

  الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف، وىذا أف التشريع الجزائري يتماشي مع المواثيؽ

 .القانوف يعبر عف دمجيا في القانوف الوطني الجزائري

  أف المشرع الجزائري يحاوؿ االستجابة لمتقارير الدولية التي تحث حكومات الدوؿ

 .عمى زيادة االىتماـ بالطفولة ومنع مختمؼ مظاىر الخطر التي قد تمحؽ بيـ
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 ت فيو ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ واالعتداء جاء ىذا القانوف في وقت توسع

الجنسي عمييـ، وحسنًا فعؿ المشرع بالنص عمى إجراءات خاصة عند التحري حوؿ ىذه 

 .الجرائـ

  يبلحظ عمى ىذا القانوف أنو يواكب أحدث النظريات المتعمقة بالعقاب مف خبلؿ

مف قبؿ النص عمى عقوبة خاصة باألطفاؿ الجانحيف، وىذه نقطة بحاجة عمى البحث 

 .الميتميف بحماية الطفؿ

 القانوني البناء يكتمؿ حتى المقيط، الطفؿ مسألة إلى التطرؽ بالمشرع جديراً  كاف •

 لمظاىر عرضة أكثر المقيط الطفؿ وأف السيما الطفؿ، بحماية الخاص التشريعي لمنص

 .المجتمع في المنتشرة الخطر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 

 للطفل ائيةشالج الحماًة
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  ائية للطفلزالحماية الج: الفصل الثاني 

ائية لمحقوق األسرية لمطفل زالحماية الج -1/

األسػرة :" مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في البند الثالػث عمػى أف  16نصت المادة 

." ىػي الخمية الطبيعية واألساسية في المجتمع وليا حؽ التمتع بحمايػة المجتمع والدولػة 

ء الدولة، وحصوؿ اإلنساف عمى حقوقو فييا مػف فاألسػرة ىػي الدعامة األولى في بنا

األىميػة بمػا كػاف ، إذ ىػي المدرسة األولى التي يتعمـ فييا المواطف معنى الحقوؽ 

 .والواجبات

فالطفؿ وىو في كنؼ األسرة يتمتع بجممة مف الحقػوؽ أقرتيػا لػو الشػريعة اإلسػبلمية ومف 

ية، فيي بذلؾ واجبات والتزامات تقػع عمػى عػاتؽ بعدىا المواثيؽ الدولية والتشريعات الوطف

األولياء أو مف يقـو مقاميـ تفرض عمييـ الرعاية واالىتمػاـ بالطفػؿ، وتػواجييـ بجممػة مػف 

الوسائؿ الردعية في حاؿ عدـ تنفيذىـ أو تقصػيرىـ في أداء التزاماتيا، وسػنتطرؽ إلى 

 .اؿ االعتداء عميياالمقررة ليا حالجزائية بعػض الحقوؽ والحماية 

ائية لحق الطفل في الرعاية زالحماية الج 1-1

لقد حرص المشرع الجزائري عمى رعاية الطفؿ اجتماعيا، واتخذ ألجػؿ ذلػؾ خطػوات 

، وتقػع عمػى األوليػاء   1جػادة كتقريػره الحػؽ في التعمػيـ وجعمػو مجانيػا في جميػع أطػواره 

                                                           
 1996لسنة . مف الدستور الجزائري 53أنظر المادة  - 1
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ناء مف إحساف تربيتيـ، ونموىـ العقمي والبػدني، مسػؤولية  مشتركة في رعاية األب

وينصػرؼ ىػذا الحػؽ إلى  كؿ مف يحؿ محؿ الوالديف مف المسؤوليف عف رعاية الطفؿ 

 .والقياـ عمى مصالحو، ألف اإلىمػاؿ في تربية األطفاؿ ىو إفساد ألخبلقيـ

تتعيػد :" عمػى أف  ولقد نصت المادة الثالثة الفقػرة الثانيػة مػف اتفاقيػة حقػوؽ الطفػؿ

الدوؿ األطراؼ بأف تضمف لمطفؿ الحماية والرعاية البلزمتيف لرفاىيتػو، مراعيػة حقػوؽ 

وواجبػات والديو أو أوصيائو أو غيرىـ مف األفػراد المسػؤوليف قانونيػا عنػو، وتتخػذ تحقيقػا 

 ".ليػذا الغػرض جميع التدابير التشريعية واإلدارية المبلئمة

تحتػـر الػدوؿ األطػراؼ مسػؤوليات :" مػف االتفاقيػة عمػى أف  5المػادة كما تػنص 

وحقػوؽ وواجبات الوالديف أو عند االقتضػاء أعضػاء األسػرة الموسػعة أو الجماعػة، حسػبما 

يػنص عميػو العرؼ المحمي، أو األوصػياء أو غيرىػـ مػف األشػخاص المػؤىميف قانونػا عػف 

روا بطريقة تتفؽ مع قدرات الطفؿ المتطورة التوجيو واإلرشاد المبلئميف الطفػؿ ، في أف يػوؼ

فنص المادة يؤكد عمػى ." بيا في ىذه االتفاقية عند ممارسة الطفػؿ الحقػوؽ المعترؼ

وجػوب الرعايػة وجعػؿ واجبػات الوالػديف اتجاه الطفؿ وفؽ ما ينص عميو العرؼ المحمي 

يسيئوف معاممة أبنائيـ متى كاف  مػف األوليػاء الػذيف  لكؿ بمػد وتعتػرؼ بػترع الواليػة

. 1ضروريا لصوف مصالح الطفؿ

                                                           
، كمية  الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائري، اطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراة: عمي القصير - 1 في العمـو

 .70،ص  2008الحقوؽ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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قانوف العقوبات الفرنسي بأف تعاقػب األب أو األـ  3ؼ 357وىو ما تضمنتو المادة 

أشػير إلى سػنة وغرامػة  3المػذيف ييمبلف في الرعايػة الصػحية ألطفػاليـ بػالحبس مػف 

مف القانوف المدني الفرنسي عمى حرماف األب واألـ  1ؼ378لمادة ماليػة، كمػا تضمنت ا

مػف السػمطة األبويػة متى صدر الحكـ جنائيا ضد أييما نتيجة لمتقصير في العناية البلزمة 

 .لمطفولة

كػؿ : "مف قػانوف العقوبػات الجزائػري عمػى أف  314و في ىذا الشأف نصت المادة 

در عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو مػف تػرؾ طفبل أو عاجزا غير قا

عرضػو لمخطػر في مكاف خاؿ مف الناس أو حمؿ الغير عمى ذلؾ يعاقب عمى مجرد ىذا 

 .الفعؿ بالحبس مػف سػنة إلى ثبلث سنوات

فإذا نشأ عف الترؾ أو التعويض لمخطر مرض أو عجز كمي لمدة تجاوز عشريف 

 .إلى خمس سنوات يوما فيكػوف الحبس مف سنتيف

ذا حدث لمطفؿ أو لمعػاجز بتػر أو عجػز في أحػد األعضػاء أو أصػيب بعاىػة  وا 

 .مسػتديمة فتكوف العقوبة ىي السجف مف خمس سنوات إلى عشر سنوات

ذا تسبب الترؾ أو التعريض لمخطر في الموت فتكوف العقوبػة ىػي السػجف مػف  وا 

 ".عشػر سنوات إلى عشريف سنة
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المشرع العقوبة إذا كاف مرتكب الجريمة مف أصػوؿ الطفػؿ أو ممػف لػو و قد شدد 

سػمطة عميو أو مف يتولوف رعايتو بحيث تصبح العقوبة لمحبس مف سنتيف إلى خمس 

سػنوات كػؿ مػف ترؾ طفبل غير قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتػو البدنيػة أو العقميػة أو 

 . و حمؿ الغير عمى ذلؾعرضػو لمخطػر في مكاف خاؿ مف الناس أ

السجف مف خمسة إلى عشر سنوات إذا نشػأ عػف التػرؾ أو التعػريض لمخطػر مػرض أو 

 .عجز كمي لمدة عشروف يوما

السجف مف عشر إلى عشروف سنة إذا حػدث لمطفػؿ عجػز في أحػد األعضػاء أو أصػيب 

  .بعاىة مستديمة

  1.في الموت  السجف المؤبد إذا تسبب الترؾ أو التعريض لمخطر

ويميز القانوف بيف عقوبة ترؾ الطفؿ في مكاف خاؿ مف النػاس و بػيف تركػو في مكػاف 

 :أىػؿ معمور بالناس بحيث

يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة كؿ مف ترؾ طفؿ غير قػادر عمػى حمايػة نفسػو 

النػاس أو حمػؿ  بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو عرضة لمخطر في مكاف غير خاؿ مػف

الغػير عمى ذلؾ و تتراوح العقوبة بػيف الحػبس سػتة أشػير و سػنتيف إذا نشػأ عػف التػرؾ أو 

أمػا إذا حػدث لمطفػؿ . التعػريض لمخطر مرض أو عجز كمي لمدة تتجاوز عشروف يوما

                                                           
 .315المادة قانوف العقوبات الجزائري،  - 1



 للطفل ائيةزالج الحماية                                                                     :الفصل الثاني 

 

 
- 37-  

بتػر أو عجػز في أحػد األعضاء أو أصيب بعاىة مستديمة تصػبح العقوبػة ىػي الحػبس 

سػنتيف كحػد أدنى و خمػس سنوات كحد أقصى و إذا أدى ذلؾ إلى الوفاة فتكوف العقوبة ؿ

. 1ىي السجف مػف خمػس إلى عشػر سنوات 

كما شدد المشرع الجزائري العقوبة أيضا في حالة الترؾ أو اإلىماؿ في مكاف غير خػاؿ 

يتو لتتراوح مػف الناس إذا كاف مرتكب الجريمة مف أصوؿ الطفؿ أو ممف يتولوف رعا

العقوبة بػيف الحػبس لستة أشير كأدنى حد لمعقوبة و السجف عشروف سنة كأقصى حد 

. 2المذكورة أنفا لمعقوبة في حاالتيا األربػع 

ىذا و يحمي المشرع الجزائري مػف خػبلؿ نصوصػو العقابيػة الطفػؿ مػف جػرائـ تحػريض 

. 3ذلؾ بنية الحصوؿ عمى فائدة  األبويف لمتخمي عف الطفؿ المولود أو الذي سيولد و

و يقصػد  4و كؿ مف ارتكب الجرائـ السابؽ ذكرىا يحـر مف االستفادة مف الفتػرة األمنيػة

بالفترة األمنية حرماف المحكـو عميو مف تػدابير التوقيػؼ المؤقػت لتطبيػؽ العقوبػة و 

جازات الخروج  و الحرية النصفية الوضػع في الورشات الخارجية أو البيئية المفتوحة وا 

.  5اإلفراج المشروط

                                                           
 .316المادة قانوف العقوبات الجزائري،    - 1
 .317المادة قانوف العقوبات الجزائري،    - 2
  .320المادة قانوف العقوبات الجزائري،     - 3
  320المادة  ائري،   قانوف العقوبات الجز - 4
  .60المادة قانوف العقوبات الجزائري،    - 5
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كما قرر المشرع الجزائري حماية لحؽ الطفؿ في الرعايػة وكػؿ مػا يتعمػؽ بيا مػف حقػوؽ 

يعاقب أحد الزوجيف الذي يتػرؾ مقػر أسػرتو  1الفقرة  330مادية ومعنوية، فبموجب المادة 

ية واألدبية المترتبة عػف السػمطة لمػدة تتجاوز الشيريف يتخمى فييا عف كامؿ التزاماتو الماد

األبويػة أو الوصاية القانونية والعقوبة ىي مػف شػير إلى سػنة وغرامػة ماليػة تتػراوح بػيف 

. دج  100000دج و 25000

 :ويتضح مف نص المادة المذكورة آنفا أف الجريمة تشمؿ عدة أركاف تتمثؿ في .

 .ترؾ مقر األسرة لمدة تزيد عف الشيريف *

 .جود طفؿ أو عمى األقؿ العمـ بأف الزوجة حامؿو *

 :عدـ تنفيذ االلتزامات العائمية وىي

 .قانوف األسرة 75التزامات مادية تتمثؿ في النفقة المنصوص عمييا في المادة  -

 .1التزامات أدبية تتمثؿ في رعاية الطفؿ باإلشراؼ عمى تربيتو -

الصػػادر  228139لعميػػا في القػػرار وىػػو األمػػر الػػذي قضػػت بػػو المحكمػػة ا

متى تبيف في قضية الحاؿ أف الطاعف قد حكـ عميػو :" بقوليا 16/11/1999بتػػاريخ

بالنفقػة البنتيػو إال أف رغـ إلزامو بالدفع امتنع عف ذلؾ لمدة تتجاوز الشػيريف، ولمػا تمػت 

                                                           
الحماية الجزائية لمطفؿ في القانوف الجزائري، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستر في الحقوؽ، : بمقاسـ سويقات - 1

. 102،ص 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
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مػة، فػإف القػرار المطعػوف فيػو قػد إدانتػو بجنحػة اإلىمػااللعائمي والحكـ عميو بػالحبس والغرا

طبػؽ القػانوف تطبيقػا 

الصػػادر بتػػاريخ  228139وىػػو األمػػر الػػذي قضػػت بػػو المحكمػػة العميػػا في القػػرار 

متى تبيف في قضية الحاؿ أف الطاعف قد حكـ عميػو بالنفقػة :" بقوليا 16/11/1999

متنع عف ذلؾ لمدة تتجاوز الشػيريف، ولمػا تمػت إدانتػو البنتيػو إال أف رغـ إلزامو بالدفع ا

بجنحػة اإلىمػاؿ العائمي والحكـ عميو بػالحبس والغرامػة، فػإف القػرار المطعػوف فيػو قػد طبػؽ 

  "1.القػانوف تطبيقػا صحيحا

ما عف جريمة اإلىماؿ المعنوي التي تمس بحػؽ الطفػؿ في الرعايػة فقػد حصػرىا المشػرع 

 :في ثبلث حاالت وىي 3فقرة  330ائري بموجب المادة الجز

 .تعريض صحة الطفؿ لمخطر  -

 .تعريض أمف الطفؿ لمخطر – 

. تعريض خمؽ الطفؿ لمخطر  - 

وباستقراء نػص المػادة نسػتخمص أف الػركف المػادي لجريمػة اإلىمػاؿ المعنػوي يتكػوف مػف 

  :العناصر التالية

                                                           
 227،ص 2001يواف الوطني لؤلشغاؿ، ،الد 2000المجمة القضائية، العدد الثاني لسنة  - 1
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 116ويدخؿ في ذلؾ الكافؿ لمطفؿ القاصر طبقا لممادة  توافر صفة األب أو األـ ، -

  .قانوف األسرة

 :أعماؿ اإلىماؿ وىي حسب نص المادة المذكورة أعبله

 .إساءة معاممة الطفؿ أو أف يكوف مثبل سيئا لو العتياده السكر أو سوء السموؾ - 

 .أف ييمؿ رعايتو أو أف ال يقـو باإلشراؼ الضروري عميو - 

. وأمف وأخبلؽ الطفؿ لمخطر الجسيـ تعريض صحة - 

دج إلى 250000وقػرر ليػا عقوبػة الحػبس مػف شػيريف إلى سػنة واحػدة وغرامػة مػف 

دج، في حيف لـ يشترط القانوف القصد الجنائي لقيػاـ الجريمػة فإنيػا تقضػي أف 100000

. 1الجاني واعي لخطورة تقصيره في أداء واجباتو العائمية يكػوف 

ائية لحق الطفل في النفقة زحماية الجال 1-2

إف النفقة عمى الطفؿ ضرورة حتمية يفرضيا الشػرع ويثيػب عمييػا اإلنسػاف المسػمـ حتى  

ال يضيع الطفؿ ويتعرض لمتشرد، ولكف تمؾ الضرورة بقػدرىا، أي في غػير إسػراؼ، حػتى 

                                                           
 .158،ص2009الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، الجزء األوؿ، دار ىومة، الجزائر،: احسف بوسقيعة - 1
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َن إَِرا أَوفَقُوا لَْم يُْسِشفُوا َولَْم َوالَِّزي:" ، لقولو عز وجؿ 1يفسد الطفؿ مف الترؼ والتدليؿ ال 

لَِك قََواًما
َٰ
يَْقتُُشوا َوَكاَن بَْيَه َر

2". 

 فالطفؿ لو الحؽ في مستوى معيشي مبلئـ لنموه البدني والعقمي والديني واالجتمػاعي، 

، ثـ عمى غػيره مػف أقاربػو الموسػريف، وفقػا ألحكػاـ 3ويثبت ىذا الحؽ لمطفؿ عمى أبيو

ة اإلسبلمية، ويمتػد ىػذا الحػؽ لمػذكر حػتى يصػبح قػادرا عمػى الكسػب، واألنثػى الشػريع

 .4تستغني بكسبيا حػتى تتػزوج أو 

فيو بذلؾ في حاجة لمف يحتضنو وينفؽ عميو ويوفر لو ضروريات الحياة مف مأكؿ 

و كاف وممػبس ومسكف، ويكفيو ذؿ سؤاؿ الغير، وميانة االحتياج، ويمتـز األب بالنفقة وؿ

معسػرا، ونظػرا ألىمية النفقػة وتأثيرىػا في البنػاء النفسػي لمطفػؿ واالسػتقرار األسػ ري أولى 

المشػرع الجزائػري النفقة القضائية بحماية جنائيػة في حػاؿ االمتنػاع عػف دفعيػا، حيػث 

ىر إلى يعاقب بالحبس مف ستة أشػ:" قػانوف العقوبات الجزائري عؿ أنو 331تػنص المػادة 

كؿ مف امتنع عمدا ولمػدة تتجػاوز  300000دج إلى  50000سػنوات وبغرامػة مػف  3

                                                           
 2006حقوؽ اإلنساف في االسبلـ، دار السبلـ لمطباعة والنئر والتوزيع والترجمة، مصر، : خديجة النبراوي - 1

 40،ص
 .67، اآلية  سورة الفرقاف - 2

3 - Guide des droits de l’enfant voir le site 
www.unicef.org/morocco/.../guide_droits_des_ enfants.  consulté le 15-10-2015 à 19 
:57. 

 .41خديجة النبراوي المرجع السابؽ، ص  - 4
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الشػيريف عػف تقػديـ المبػالغ ا لمقػررة قضػاء إلعالة أسرتو، وعف أداء كامؿ قيمة النفقة 

المقررة عميو إلى زوجو أو أصولو أو فروعو، وذلؾ رغػـ صدور حكـ ضده بإلزامو بدفع 

. النفقة إلييـ

ويفترض أف عدـ الدفع عمدي ما لـ يثبت العكس، وال يعتبر اإلعسار الناتج عػف اإلعتيػاد 

 ".عمى سوء السموؾ أو الكسؿ أو السكر عذرا مقبوال في أية حالة مف األحواؿ

فمف خبلؿ ىذا النص يتبيف لنا أف سموؾ الجاني في ىذه الجريمة ىو سموؾ سمبي 

  1.فؿ المحضوف لمدة تتجاوز الشيريف عمدا عف دفع نفقة الط باالمتنػاع 

 :ويتضمف الركف المادي لمجريمة عنصريف

بمفيوميػا الواسػع " حكػـ "وفي ىػذا الصػدد تأخػذ عبػارة : وجود حكـ قضائي بأداء النفقػة  -

لتشمؿ الحكـ الصادر عف المحكمة، والقرار الصادر عف مجمس استئناؼ أو األمػر 

. 2 رئيس المحكمة الصػادر عػف 

 .االمتناع عف أداء النفقة لمدة تتجاوز الشيريف -

أما بالنسبة لمركف المعنوي فيتمثؿ في اتجاه إرادة الجاني إلى عػدـ دفػع النفقػة مػع عممػو 

 .بصدور الحكـ القضائي الواجب النفاذ في األجؿ المحدد

                                                           
 104المرجع السابؽ، ص: بمقاسـ السويقات - 1
 160المرجع السابؽ، ص : احسف بوسقيعة. - 2
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يمػة ال يشػترط باإلضافة إلى أف ىذه الجريمة مستمرة وال تخضع لقواعد التقادـ، فيي جر 

لتحريؾ الدعوى العمومية فييا شكوى، كما أف ىذه الجريمة تبقػى قائمػة في حػؽ المتػيـ 

ف أثبت ذلؾ بواسطة محضػر  ف كاف الطفؿ يعيش معو، ويتكفؿ بكؿ مستمزماتو وا  حػتى وا 

تحت  16/11/1999قضػائي، حيث قضت المحكمة العميا في قرار صادر عنيا بتاريخ 

قضاة الموضوع لما استبعدوا ىذا المحضر كوف الحضانة مازالت  ": ػأفب 228139رقػـ 

في ذمة المطعػوف ضػدىا، وألزمػوا المتيـ بدفع مبمغ النفقة مع معاقبتػو بعقوبػة جزائيػة لـ 

 ".يخػالفوا القػانوف، ومػتى كػاف ذلػؾ استوجب الرفض

المشػرع الجزائػري لقيػاـ وفي ىذا الشأف نحف مع الرأي القائؿ بأف المدة التي حػددىا 

ا أف تمحؽ ضررا جسيما بصحة الطفػؿ وربمػا بحياتػو، نوالجريمػة ىي مدة طويمة بإمكا

. 1بمرور شير واحد عمى أقصى تقدير واألجػدر أف تحػدد 

: ائية لحق التأديبزالحماية الج3-

طفؿ مبلزما لحؽ الوالية الذي يمارسو اآلبػاء عمػى أوالدىػـ والمسػؤولية عػف يعتبر تأديب اؿ

تربية الطفؿ، لذلؾ استقرت النظـ القانونية المقارنة عمى منح األب حػؽ تأديػب الطفػؿ 
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مف قانوف العقوبات الجزائري  01فقرة  39ذيب أخبلقو، ىذا وقد أباحت المادة توبغيػة 

. 1ضمف ما يتيحو العرؼ العاـالتأديب  وبصورة ضػمنية 

ويكوف التأديب مشروعا إذا كػاف بقصػد التيػذيب والتعمػيـ، أمػا إذا اسػتيدؼ التأديػب االنتقاـ 

كاممػة، واسػتعماؿ حػؽ التأديػب الجزائية مف الصغير أو مف ذويو فينا تقـو المسؤولية 

 :كسبب مف أسباب اإلباحة يخضع لضوابط منيا

 .جوداأف يكوف الحؽ مو -

 .يجب التزاـ حدود الحؽ - 

. توافر حسف النية - 

 :لذا سنتطرؽ لحالة تأديب الولي وحالة تأديب المعمـ وفقا لمايمي

 .حالة تأديب الوالدين: أ

 :إف حؽ تأديب الطفؿ يتعمؽ بالوالية عمى النفس، ويتعيف أف تتوافر فيو الشروط التالية 

 .وصيأف يكوف حؽ تأديب لؤلب أو األـ أو اؿ - 

أف يكوف ىذا الحؽ بقصد التيذيب أو التأديب، فإذا خرج عف مضمونو استوجب الفعؿ  - 

 .المساءلة
                                                           

الحماية الجنائية لمحؽ في سبلمة الجسـ في القانوف الجزائري والقانوف المقارف والشريعة : مروؾ نصر الديف - 1
 .220،ص 2003، 1االسبلمية، الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية، ط
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 .أف تكوف الوسيمة المستعممة في التأديب معقولة أي يتعيف أف يكوف الضرب خفيفا - 

 فإذا تجاوز أحد الوالديف ىذه الشروط وقع الفعؿ تحت نػص التجػريـ وتوقػع عمػى مرتكبػو  

 .1قوبات المقررة قانونا الع

كؿ مف جرح أو ضرب عمػدا قاصػرا ال يتجػاوز :" ع عمى أنو.ؽ 269وقد نصت المادة  

سػنو السادسة عشرة أو منع عنو عمدا الطعاـ أو العناية إلى الحػد الػذي يعػرض صػحتو 

لمضػرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمؿ آخر مف أعماؿ العنؼ أو التعدي فيما عػدا 

إلى  500ذاء الخفيػؼ، يعاقػب بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مف اإليػ

 ".دج 5.000

إذا نتج عف الضرب أو الجػرح أو العنػؼ أو :" ع عمى أنو.ؽ 270كما نصت المادة 

التعػدي أو الحرماف المشار إليو في المادة السابقة مرض أو عدـ القدرة عمى الحركة أو 

ثر مف خمسة عشر يوما، أو إذا وجد سبؽ إصرار، أو ترصد عجػز كمػي عػف العمػؿ ألؾ

 .دج 6.000إلى  500فتكوف العقوبة الحػبس مػف ثػبلث إلى عشر سنوات والغرامة مف 

ويجوز عبلوة عمى ذلؾ أف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف الحقوؽ الواردة في المادة  

إلى خمس سنوات عمى  مف ىذا القانوف وبالمنع مف اإلقامة مف سنة عمى األقؿ 14

 ."ر األكث
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 حالة تأديب المعمم : ب

إذا كاف فعؿ التأديب بإذف الولي أو الوصي قبل تقـو مسؤولية المعمـ، ألف المسػؤولية عنػد 

التأديب عمى الولي أو الوصي فبل تبعة عمى المعمـ لضرورة التعمػيـ، بشػرط أال يترتػب 

ور أف يؤدي التأديب المبػاح إلى إيػذاء عػف ىػذا الحؽ أي ضرر أو تمؼ بحيث ال يتص

قتمو، فإذا خرج التأديب عف حدوده، فيعد تجاوزا، والتجاوز  1الطفػؿ أذى بالغػا بجرحػو أو 

. 1يسػأؿ عنػو المػؤدب 

وتقػـو مسػؤوليتو لتماـ أركاف الجريمة بتوافر القصد الجنائي فييا أال وىو العمد وانطػواء 

العدواف، كأف يضرب المعمـ الطفؿ ضربا مبرحا يؤدي إلى قتمو ركنػيا المػادي عمػى فعػؿ 

أو إلى إحداث عاىػة مسػتديمة بػو انتقاما مف األب أو الجد أو الوصي الذي عيد بالطفؿ 

 .إليو

ويجوز عموما لمولي أو الوصي عف الطفؿ أف يػأذف لممعمػـ بمراقبػة الطفػؿ وتأديبػو فػبل 

لي عند وجود ضرورة لمتأديب، فيذا األخير مصاحب يحتاج المعمـ في كؿ مرة إلى الو

لمرقابة عمػى الطفؿ،فإذا انتقمت الرقابة عميو مف وليو إلى شخص آخر كػالمعمـ مػثبل انتقػؿ 

.  2التأديب معيا بالضػرورة حػؽ 

                                                           
 170،ص  1981الوجيز في شرح قانوف العقوبات الجزائري، القسـ العاـ، دار الكتاب المبناني،: شباسيإبراىيـ اؿ - 1
 77المرجع السابؽ، ص : عمي القصير - 2
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وتعتبر األضرار الناجمة عف العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمؿ المتسػبب فيػو كامؿ 

ة المدنية والجزائية، وال يمكف إلدارة التربية أف تحؿ محؿ الموظػؼ المسؤولية مف الناحي

ا، وبذلؾ فإف المعمـ الذي يتجاوز حدود التأديب يتابع طبقًا لو المعػني في تحمؿ تبعا

 .1لمقواعد العامة 

: قضائياائية لمطفل زالحماية الج:ثانيا

ػؽ الطفػؿ مػف الجػرائـ العػرض تتعدد الجرائـ الماسة باألخبلؽ التي يرتكبػيا الجنػاة في ح 

وجرائـ البغاء أو التحرش االستغبلؿ الجنسييف وبذلؾ تتخذ وسائؿ الحماية الجزائيػة الػتي 

أقرىػا المشرع الجزائري لحؽ الطفؿ في صيانة عرضو صور عدة سنحاوؿ إيجازىا 

 :كالتالي

 لمطفؿ مف جرائـ العرضالجزائية الحماية - 1

لـ يعػرؼ المشػرع الجزائػري ىتػؾ لمعػرض أو مػا يصػطمح  :جريمة هتك العرض 1-1 

عميػو باالغتصػاب في حػيف يستشؼ مفيـو ىتؾ العرض مف بعض التشريعات العربية أف 

. 2بغير رضاىا سواء باإلكراه أو بالتيديد أو بالحيمة  ىتؾ العرض ىو مواقعػة أنثػى 

 :وطوعميو ال تقـو جريمة ىتؾ العرض إال بتوافر ثبلثة شر

                                                           
لة الجزائرية لمعمـو القانونية واإلقتصادية والسياسية، الحماية الجنائية لمطفؿ في التشريع الجزائري، ا: مانع عمي - 1

 .41ص، .2001، لسنة 1عدد
 05،ص 2009الجرائـ المخمة باآلداب العامة، دار الفكر والقانوف،مصر، : أحمد محمد أحمد - 2
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. 1ويتحقؽ بأف يوطئ الرجؿ األنثى : فعؿ الوقاع - 

باستعماؿ العنؼ مادي أو المعنوي كالتيديد ويعتػبر عػدـ التمييػز : انعداـ رضا األنثى - 

. صػورة مف صور عدـ الرضا

وبقصد توفير حماية جنائية صارمة لمطفؿ شدد المشرع الجزائػري مػف العقوبػة المقػررة 

إذا وقعت ضد قاصر لـ تكمؿ الثامنة عشر مف عمرىا، وجعػؿ بػذلؾ لجريمة ىتؾ العرض 

 20سػنوات سػجنا كحػد أدنى و  10سػف الضحية ظرؼ مشددا بحيػث تتػراوح العقوبػة بػيف 

.  2كأقصى حد سػنة 

،إذا كػاف الفاعػؿ مف (وىو ما يؤكد خطورة الفعػؿ )لتصؿ العقوبة إلى السجف المؤبد  

أو ممف ليـ السمطة عمييا أو كاف مف معممييا أو ممف يخػدموىا ( القاصرة)أصوؿ الطفمة 

كاف موظفا أو مف رجاؿ الديف أو كاف الجاني قد استعاف عمى فعمتو بشخص أو  4أو 

. 3أكثر

 

 

 
                                                           

 83،ص 1998جريمة الزنا، منشأة المعارؼ، االسكندرية، : عبد الحميد الشواربي - 1
 .2فقرة  336أنظر المادة قانوف العقوبات الجزائري،    - 2
 .337ر المادة أنظقانوف العقوبات الجزائري،    - 3
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: الفعؿ المخؿ بالحياء المرتكب بالعنؼ  1-2

 و أنثػى يقصد بالفعؿ المخؿ بالحياء كؿ فعؿ يمارس عمى جسـ اإلنساف سواء كػاف ذكػر ا

. 1ويكوف مف شأنو أف يشكؿ إخبلال باآلداب وسواء كاف ذلؾ عمنية أو في الخفاء

ج وميػز بينػو وبػيف ىتػؾ .ع.ؽ 335وقد جـر المشرع الجزائػري ىػذا الفعػؿ بموجػب المػادة 

 :العرض في نقطتيف ىامتيف ىما

خػؿ بالحيػاء عمػى الػذكر أف ىتؾ العرض ال يقع إال عمػى األنثػى بينمػا يقػع الفعػؿ الـ - 

 .واألنثى عمى حد سواء

 أف ىتؾ العرض ال يقع إال بػالوطء في حػيف يشػمؿ الفعػؿ المخػؿ بالحيػاء كػؿ األفعػاؿ  - 

. 2الماسة بالعرض ماعدا الوقاع

سنة ظرفا مشددا حيث يعاقػب  16ني عميو الذي لـ يتجاوز لمجويعتبر صغر سف ا

 .3سنة  20سنوات إلى  10 بالسجف المؤقت مف الجػاني 

وترفع العقوبة إلى السجف المؤبد إذا كاف الفاعؿ مف أصوؿ الطفؿ القاصػر أو مػف رجػاؿ  

 . 4الديف أو كاف الجاني قد استعاف عمى فعمتو بشخص أو أكثر 2

                                                           
 .99المرجع السابؽ، ص : احسف بوسقيعة - 1
 85المرجع السابؽ، ص : لقاسـ سويقاتب - 2
  .،    2فقرة  335أنظر المادة  قانوف العقوبات الجزائري  - 3
 .337أنظر المادة قانوف العقوبات الجزائري،    - 4
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فنظرا لخطورة الفعؿ المرتكب والذي يمكف أف يحدث تأثيرا بالغا في نفسية الطفػؿ واجيػو  

جزائري وأعطاه وصػؼ الجنايػة وألزمػو بأقصػى الجػزاءات إيمانػا منػو بالضػرورة المشرع اؿ

قانوف مػف  02فقػرة  35الحتميػة لحماية عرض الطفؿ، وفي ىذا الشأف نصت المادة 

عمػى قاصػر لـ ( الفعؿ المخؿ بالحيػاء )إذا وقعػت الجريمة :" عمػى أنػو  العقوبات الجزائري

يعاقػب الجػاني بالسػجف المؤقت مف عشر سنوات إلى عشروف  يكمػؿ السادسػة عشػر

 ."سنة

: لمطفل من التحريض عمى الفسق والدعارةالجزائية الحماية 2-

تحت ىذا العنواف ىدؼ المشرع إلى حماية الطفؿ مف الفساد، ولـ تقتصػر الحمايػة عمػى  

خوؿ الحانات معاقبة الجاني عمى اعتدائو جنسيا عمى الطفؿ بؿ أف السماح لو بد

وتحريضو عمػى تناوؿ الخمر أو مشاىدة األفبلـ الخميعة يعد فعبل مف شأنو تعريض 

. أخبلقو لمفساد 

: جريمة تحريض طفل عمى الفسق وفساد األخالق 1-2

كؿ مف حػرض قاصػرا لـ :" مف قانوف العقوبات الجزائري عمى أنو 342نصت المادة  

ػاد األخػبلؽ أو تشػجيعو عميػو أو تسػييمو لػو ولػو يكمػؿ الثامنة عشرة عمى الفسػؽ أو فس

بصػفة عرضػػية يعاقػػب بػػالحبس مػػف خمػػس سػػنوات إلى عشػػر سػػنوات وبغرامػػة مػػف 

. دج100000إلى  20000
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ويعاقب عمى الشروع في ارتكػاب الجنحػة المنصػوص عمييػا بالعقوبػات المقػررة لمجريمػة 

 ."التامة

 :يض عمى الفسؽ وفساد األخبلؽ تأخذ وصفيففجريمة التحر

 صورة الجريمة العرضية  - 

 .سنة 18صورة االعتياد إذ يشترط االعتياد إذا كاف الطفؿ قاصر ولـ يكمؿ– 

 :غير أف كؿ مف الصورتيف تشتركاف في األركاف التالية 

 :الركن المادي

جيعو أو مساعدتو يتمثؿ في تحريض الطفؿ عمى أعماؿ الفسؽ وفساد األخبلؽ أو تشػ 

 عمى ذلؾ سواء بالقوؿ أو غيره بغض النظر عف الوسيمة المستعممة مف طرؼ المحػرض

ليميد لو طريقا لمفسؽ ويزيف لو ذلؾ باليدايا ويتوفر ىذا الركف بمجػرد وقػوع فعػؿ 

 . 1سواء تحققت النتيجة او لـ يتحقؽ الغرض مف فعؿ التحريض التحػريض 

 :الركن المعنوي 

صد، والقصد المطمػوب في مثػؿ ىػذه الجريمػة ىػو القصػد العػاـ المستخمص مف ىو الؽ 

عمـ المتيـ بأف ما يقـو بو مف تحريض مف شػأنو أف يػؤدي با لطفػؿ إلى الػدخوؿ مطبة 

                                                           
 84الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع،دت، صالجرائـ األخبلقية في قانوف العقوبات، : عبد العزيز سعد - 1
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 الفسؽ وفساد األخبلؽ، كما أف الشػروع في فعػؿ التحػريض يعتػبر جريمػة يعاقػب عمييػا 

. 1القانوف

سػنوات وغرامػة 10إلى  5ثبتت ضده الجريمة إلى عقوبة الحبس مػف ويتعرض كؿ مف 

 .دج100000دج إلى 20000مػف 

:  جريمة تحريض الطفل عمى أعمال الدعارة 2-2

يقصد بتحريض الطفؿ عمى الدعارة كؿ فعؿ مف شأنو التأثير عمى نفسػيتو أو إقناعػو  

رتكابػو، وذلػؾ بعػرض جسػده عمػى عمى مباشرة ىذا الفعؿ أو تسييمو لو أو مساعدتو عمػى ا

 .ـ الجنسية بمقابؿ، سواء كاف الطفؿ ذكرا أو أنثىالغير إلشباع شيوا

ع جعؿ مف سف الطفػؿ ظرفػا لتشػديد العقوبػة .ؽ 344فالمشرع الجزائري وبموجب المادة 

فإذا كانت العقوبة المقررة لجنحة التحريض عمى الدعارة مف سنتيف إلى خمػس سػنوات 

دج فإف الجزاء المقرر لؤلفعاؿ  200000دج  50000دج إلى  20000امػة مف وغر

 5سنة الحبس مف  18ؽ ع ج عمى طفؿ لـ يكتمؿ  344المنصوص عمييػا في المػادة 

 .دج 200000دج و 20000سػنوات وغرامػة ماليػة تتػراوح بيف  10إلى 

ؽ الطفػؿ إلى مثػؿ ىػذه أما عمى الصعيد الدولي فقد تصدت االتفاقيات العالميػة لحقػو

مػف  1الفقػرة  19ا تحريض طفؿ عمى البغاء، حيث نصت المادة نوالجرائـ التي مف شأ

                                                           
 2الفقرة  342أنظر المادة  - 1
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االتفاقيػة العالمية لحقوؽ الطفؿ عمى ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بعدـ اإلساءة إلى 

ص الطفؿ، ونبػذ كػؿ مػا يمس بحياتو الجنسية وىي في رعاية الولي أو الوصي أو أي شخ

آخػر، ودعػت الضػرورة إلى اتخػاذ إجراءات لمتحقيؽ في مسائؿ تخص ىذا الجانػب، 

 .وكػذلؾ ضػرورة تػدخؿ القضػاء عنػد المػزـو في حالة ثبوت اإلساءة الجنسية لو

مػف اتفاقيػة حمايػة الطفػؿ جميػع أشػكاؿ االسػتغبلؿ الجنسػي  33كما منعت المادة 

كراه الطؼ ؿ عمى تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، ومنػع واالنتياؾ الجنسي وا 

اسػتخداـ أو استغبلؿ الطفؿ في الدعارة أو غيرىا مف الممارسات الجنسية غير المشروعة، 

ضرورة اتخاذ التػدابير المناسػبة سػواء التشػجيعية أو اإلداريػة أو  ودعت نفس المػادة إلى

خداـ غير المشروع لممواد المخدرة والمواد االجتماعيػة أو التربويػة لوقايػة الطفؿ مف االست

 .المؤثرة عمى العقؿ

أف أي صورة أو قصة أو أي حدث ": 1991كما ورد في منشور عف اليونيسيؼ سنة 

يعػرض المصوصية والكذب، الكيؿ، الخيانة، البغضاء، والفسؽ وكؿ األعماؿ التي تعتبر 

فؿ مف الضروري وضعيا تحت ا أف تحطـ أخبلؽ الطنوأو التي مف شأ جػرائـ أو جػنح 

 "1.الرقابة

 جرائم االستغالل الجنسي لألطفال عبر األنترنت 3

                                                           
 94المرجع السابؽ،ص : عمي القصير - 1
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لقد أصبحت األنترنت بسبب عوامؿ التقدـ والتطور، أداة لنشر وبث العديد مػف الصػور  

والمحتويات التي تتضمف مختمػؼ اإلعتػداءات واألعمػاؿ غػير المشػروعة، فينػاؾ الصػور 

اد الخادشة لمحياء العاـ والمخمة باألخبلؽ واآلداب العامة، حيػث يتضػح مػف اإلباحيػة والمو

 :ىػذه الصػور أف األطفاؿ ضحايا جرائـ األنترنت ىـ طائفتاف

وىـ أطفاؿ يتـ تداوؿ صور اإلعتداء عمييـ مف قبؿ مرتكبي الجػرائـ  :الطائفة األولى 

األوؿ ضحايا داخػؿ األسػرة حيػث الجنسػية عف طريؽ الشبكات التجارية، وىـ في المقاـ 

 .اإلىمػاؿ والفقػر وسوء المعاممة

وىـ أطفاؿ يتعرضوف لمتحريض أو التيديدات بالتقاط صور ليـ مف  :الطائفة الثانية

ا ألغراض الربح، ويؤكػد ذلػؾ مػدى اإلسػاءة الموجيػة بولقطات فيديو مف أجؿ االتجار

 1.ديدات ومف ثـ جرائـتوو االنترنت مف اعتداءات لؤلطفػاؿ في بيئػة 

تمػع الػدولي بالتػدخ ؿ ونظرا لتزايد مخاطر المواد اإلباحية وتوجيييا نحو الطفػؿ، أخػذ ا

لوضع حد ليا، فعمؿ عمى تعزيز التعاوف بيف الػدوؿ لمكافحػة األخطػار المتزايػدة ليػذه 

منو التي  34المادة ،السيما  1989الجػرائـ، وذلؾ تماشيا مع اتفاقية حقوؽ الطفؿ لسنة 

نصػت عمػى أف تتعيد الدوؿ األطراؼ بحماية الطفؿ مف جميع أشػكاؿ االسػتغبلؿ 

                                                           
المسؤولية الجنائية لمقدمي المواد اإلباحية لؤلطفاؿ عبر األنترنت، مجمة البحوث : أكمؿ يوسؼ السعيد يوسؼ - 1

 5،ص  2011، مصر، القانونية واالقتصادية، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة 
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واالنتػياؾ الجنسػي، وليػذه األغراض تتخذ الدوؿ األطراؼ بوجو خاص جميع التدابير 

 :المبلئمة لمنع

 .حمؿ أو إكراه الطفؿ عمى تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع- 1

 .ستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة أو غيرىا مف الممارسات غير الشرعيةاالستخداـ اال- 2 

  1.االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في العروض والمواد الداعرة- 3 

بفينا  1999إضافة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عاـ 

 :والػذي جاء ببعض التوصيات لعؿ أىميا

 .ؾ مف قبؿ مقدمي خدمة االنترنتتشجيع وضع قواعد لمسمو -

التشجيع عمى إنشاء مواقع لممواطنيف لئلببلغ عف المواقع اإلباحية لؤلطفاؿ عبر  - 

 .االنترنت

ضرورة قياـ المشرع الوطني بإصدار تشريعات تتعمؽ بتجريـ التجػارة الجنسػية عمػى  - 

ف عمى اؿ دولة أف تضع قواعد االنترنػت لغرض توفير الحماية القانونية لمطفؿ، ىذا وا 

تتناوؿ تعريفا ولػو محددا ليذه الجريمة يأخذ بعيف االعتبار الحيازة العمدية لصور الطفؿ 

 .والتصرؼ فييا

                                                           
1 - Pansier Frédéric Jérane et Jez Emmanuel , La criminalité sur l’Internet Que sais je ? 
P U F, p86. 
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الدعوة إلى إنشاء وحدات دولية مخصصة لمكافحػة جريمػة االسػتغبلؿ الجنسػي لمطفػؿ  - 

عادة برنامج تدريب خاص لمتأىيؿ في ىذا ا  .اؿلمجعػبر االنترنت وا 

ورقػة اتصػاالت في المحتػوى  1996وعمػى المسػتوى األوربي أطمػؽ اإلتحػاد األوربي عػاـ 

غػير الشرعي والضار، سميت بالورقة الخضراء لحمايػة القاصػريف وشػرؼ اإلنسػاف مػف 

المحتػوى غػير الشرعي واالستغبلؿ الجنسي عف طريؽ االنترنت، ولـ يتوقؼ عند ىذا 

عمػى ضرورة محاربة المواد اإلباحية المتعمقة بالطفؿ عبر األنترنت،  الحػد بػؿ ظػؿ يؤكػد

 1 .1999الدولي لخبراء األنتربوؿ بفرنسا سنة  والذي كاف بدوره موضوعا لبلجتمػاع 

أما عف موقؼ المشرع الجزائري، فبل يوجد نص صريح في قانوف العقوبػات يجػـر ىػذا 

ب كؿ مف صنع أو حاز أو استورد أو سعى في النػوع مف االستغبلؿ، ومع ذلؾ فإنو يعاؽ

ر أو لصؽ أو أقاـ معرضا أو عرض أو شرع في استيراد مف أجػؿ التجارة أو وزع أو أجّ 

العرض لمجميور، أو باع أو شػرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كؿ مطبوع أو 

ة أو أصؿ الصورة محرر أو رسـ أو إعبلف أو صػورة أو لوحػات زيتيػة أو صورة فوتوغرافي

إلى سنتيف وبغرامة مف  او قالبيا، أو أنتج أي شيء مخؿ بالحياء بالحبس مف شػيريف

 .3معتبرا ذلؾ انتياكا لآلداب العامة ، 2دج 100000دج إلى  20000

                                                           
جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر األنترنت، مجمة الفتح، العدد السابع والعشروف، كمية القانوف، : رشا خميؿ - 1

 .5-4ص ،ص  2006جامعة ديالى، العراؽ، 
 مكرر ؽ ع ج 333أنظر المادة  - 2
 93المرجع السابؽ، ص : سويقات بمقاسـ - 3
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دراسة ألهم التعديالت الحاصمة في قانون العقوبات ما تعمق منها بجرائم خطف  -2/

: األطفال

يعاقب عمى القتؿ العمدي ويعاقػب عمػى قتػؿ األطفػاؿ واالعتػداءات إف قانوف العقوبات  

وغيرىا، وذلؾ مف خبلؿ ما تضمنو مف آليات معينة لتطبيقو، فكػؿ جريمػة مػف ...الجنسية

سػنة  20سػنوات إلى  5ىػذه الجرائـ يعاقب عمييا القانوف سواء كاف بالسجف المؤقت مف 

أف عقوبة اإلعداـ ال تنفذ في الجزائر لتصويت ىػذه غير . أو السػجف المؤبد أو اإلعداـ

األخػيرة لصػالح مشػروع القرار المتعمؽ بوقؼ تنفيذ عقوبػة اإلعػداـ الػذي قدمػو اإلتحػاد 

 . 1العامة لؤلمـ المتحدة لمجمعيػة  62األوربي في الػدورة 

قػانوف وفي إطار التكفؿ بحماية حقوؽ الطفؿ، فقد تمت المصادقة عمى مشػروع اؿ 

الخػاص بمحاربة ظاىرة اإلجراـ التي تطاؿ األطفػاؿ، وخػبلؿ مناقشػة قػانوف العقوبػات، 

لس الشعبي الػوطني تعػديؿ مػع لمجوبخصػوص جػـر االختطاؼ اقترحت المجنة المكمفة با

كػؿ مػف :"،ليصبح مضموف المادة كما يمي 1مكرر  293مػا جػاء الػنص بػو في المادة 

ديػدا أو غشػا يعاقػب تو اوؿ خطػؼ شػخص معيف مرتكبا في ذلؾ عنفا أويخطػؼ أو يحػ

بالسػجف المؤقػت مػف عشػر سػنوات إلى عشريف سنة وبغرامة مف مميوف إلى مميوني دينػار 

 .جزائػري 

                                                           
 com.CRIN.www . موجز معمومات حقوؽ الطفؿ في االستعراض الدوري الشامؿ لمجزائر منشور عمى موقع - 1

.   15:08 الساعة 2014/04/24 تاريخ اإلطبلع 
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ويعاقػب الفاعػؿ بالسػجف المؤبػد إذا تعرض الشخص المخطوؼ إلى تعذيب جسدي أو إذا 

ىػو تسػديد فديػة وتطبؽ عمى الفاعؿ العقوبة المنصوص عمييا كػاف الػدافع إلى الخطػؼ 

مػف ىػذا القػانوف إذا أدى وفاة الشخص المخطوؼ، وال  263في الفقرة األولى مف المػادة 

يستفيد الجاني مػف ظػروؼ التخفيػؼ المنصػوص عمييػا في ىذا القانوف مع مراعاة المادة 

". أدناه 294

مف خبلؿ صياغة المادة عمى النحػو  1مكرر 293المادة  واقترحت المجنة أيضا تعديؿ

يعاقب بالسجف المؤبد كؿ مف يخطؼ أو يحاوؿ خطؼ قاصر لـ يكمػؿ ثمانيػة "األتي 

عشػر سػنة عػف طريؽ العنؼ أو التيديد أو الغش أو غيرىا مف الوسائؿ وتطبؽ عمى 

مف ىذا القانوف إذا  263الفاعؿ العقوبػة المنصػوص عمييا في الفقرة األولى مف المادة 

تعػرض القاصػر المخطػوؼ إلى تعػذيب جسدي آو إذا كاف الدافع إلى الخطؼ ىو تسديد 

 ".فدية أو إذا ترتب عنو وفاة الضحية

لس الشػعبي الػوطني، قػاؿ وعف آراء النواب بخصوص ىذا القانوف عشية عرضو عمى ا 

ة أف قانوف العقوبات كما ىو معمػـو حسف العريبي، النائب عف حزب جبية العدالة والتنمي

ـ كػانوا نوجػاء ليخدـ مصالح الناس جميعا دوف استثناء فئة عمى فئة أخرى، مشيرا إلى أ

ينتظػروف أف يكوف قانوف العقوبات أعمؽ وأشمؿ وأدؽ مما ىو عميو اآلف، واعتػبر النائػب 

ية اإلجػراـ في حػؽ الطفػؿ التي جاءت تتنافى والواقػع الحػالي ، فقضػ أف بعػض اإلجػراءات

 .تمع الجزائريلمجواإلجػراءات المتخػذة في حػؽ المختطفيف ال تمبي متطمبات ا
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: خاتمة

لقد حاولنا مف خػبلؿ ىػذه الورقػة الوقػوؼ عمػى مػدى فعاليػة النصػوص العقابيػة في  

فعػبل،  التشريع الجزائري، لضماف أكتر حماية لحقوؽ الطفؿ، وىو األمر الذي لمسػناه

حيػث حػاوؿ المشػرع الجزائػري في كػؿ مػرة تجػريـ كػؿ فعػؿ مػف شػانو المسػاس بصػحة 

الطفػؿ وأخبلقػو، وسموكياتو، وتقرير عقوبات ردعية قد تصؿ لمسجف المؤبد أو اإلعداـ 

أحيانا، لكػؿ معتػدي عمػى حقوؽ ىذا الطفؿ، إال أف ظاىرة اإلجراـ ضد األطفاؿ في 

نما في المجتمع في ت نامي مستمر، ولعػؿ العيػب ال يكمف في قمة النصوص القانونية، وا 

غياب الوازع الديني واالبتعػاد عػف المبػادئ األخبلقيػة وتبني فكرة العولمة بكؿ مضارىا 

 .ومساوئيا

 :وعمى ىذا األساس نتقدـ باالقتراحات التالية 

سيس، بضرورة حماية ضرورة تفعيؿ دور المجتمع المدني، في التوعية والتح - 

 .الطفؿ

لمطفػؿ وذلػؾ مػف خػبلؿ التنسػيؽ مػع الجزائية ضرورة ترقية آليات الحمايػة  - 

 .النظػاـ العالمي، وتبادؿ الخبرات القانونية في ذات المجاؿ

لمطفػؿ المتبنػاة مػع الجزائية ضرورة تدخؿ المشرع ومبلءمة قواعد الحماية  - 

ثة وما تحممػو مػف مضػار ، نظػرا لقصػور النصػوص القانونيػة مسػتجدات التكنولوجيا الحدي
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التقميديػة في مواجية جرائـ االستغبلؿ الجنسي عبر تقنيات اإلتصاؿ الحديثة والتي قد 

 .يتعرض ليا الطفػؿ أو يكوف محبل ليذا االستغبلؿ

رنت، يجب عمى الدولة تطوير نظـ الرقابة عمى المواد اإلباحية الواردة في األنت - 

 .ووضع إطػار قانوني يحدد مسؤولية مقدمي خدمة األنترنت في ىذا المجاؿ
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: خاتمة 

تيتـ المجتمعات بتطوير واقعيا مف الناحيتيف المادية و المعنوية، و تسعى إلى اإلرتقاء 

ىا مرحمة و نظرًا لؤلىمية البالغة التي تكتسي .و التنمية اإلجتماعية المتكاممةبوتائر متصاعدة نح

  .الطفولة و ذلؾ مف أجؿ إعداد جيؿ قادر عمى تحمؿ مسؤولياتو

مف الحقائؽ التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة ىي السعي إلى تطوير اآلليات المكرسة 

 .لحماية األطفاؿ و توفير ترسانة قانونية تضمف ليـ العيش في سبلـ و استقرار

كذا الحؽ في التعميـ و محاربة التسرب المدرسي ليذا لمطفؿ الحؽ في الرعاية الصحية و      

وجب تكاثؼ الجيود مف المجتمع و كذا الجيات القضائية مف أجؿ توفير أكبر قدر مف الحماية و 

. بيذه الوسائؿ يمكف المحافظة عمى ىذه الفئة الضعيفة

دوف  لقد تعرضت ىذه الفئة في اآلونة األخيرة إلى مختمؼ اإلنتياكات مف خطؼ و قتؿ 

شفقة أو رحمة لذا وجب مراجعة المنظومة القانونية في ىذا الشأف و تسميط أقصى العقوبات عمى 

. مرتكبي الجرائـ ضد األطفاؿ

المشرع الجزائري يواكب ما يجري عمى الساحة الدولية التي تحث حكومات الدوؿ عمى زيادة 

. اإلستجابة لمتقارير الدولية ، واإلىتماـ بالطفولة و منع مختمؼ مظاىر الخطر التي تمحؽ بو
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المتعمؽ بحماية الطفؿ بتوفير أكثر حماية مف خبلؿ استحداث آلية  12/15فقد جاء القانوف 

الوساطة قبؿ رفع الدعوة و ىذامف أىـ اإلجراءات التي تراعي البناء النفسي لمطفؿ بحيث يتـ 

  .تجنيبو مف المتابعة الجزائية

ي حماية الطفؿ المعرض لمخطر و كفالة حماية خاصة كما أف لقاضي األحداث دور ميـ ؼ

. مف قانوف حماية الطفؿ 32المادة  عميو تنص كمالؤلطفاؿ ضحايا بعض الجرائـ 

باستحداث ىيئة وطنية لحماية و ترقية الطفولة و تتمتع ىذه الييئة  12/15كما جاء قانوف 

رفيا كؿ الوسائؿ البشرية و بالشخصية المعنوية و اإلستقبلؿ المالي، و تضع الدولة تحت تص

. المادية لمقياـ بمياميا
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 :المراجع بالفرنسية

1. Guide des droits de l’enfant voir le site 

www.unicef.org/morocco/.../guide_droits_des_enfants. 

consulté le 15-10-2015 à 19 :57. 

2. Pansier Frédéric Jérane et Jez Emmanuel , La criminalité 

sur l’Internet Que sais je ? P U F, p86. 
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 المذكرة مــلخص

 

 :الملخص

يعتبر الطفل الحجر األساسي في بناء األسرة التي ىي المبنة األساسية لبناء 

و الرعاية و الحماية الالزمة ليتو  المجتمعات، ىذه المجتمعات التي يتحتم عمييا اإلىتمام

الفئة الضعيفة ألن مرحمة الطفولة ليا أىمية بالغة في تكوين شخصية الفرد و بنائو 

 .فيزيولوجيا و نفسيًا، و إعداده ليصبح فردًا فعااًل نافعا لوطنو و أمتو

ليذا اىتمت المجتمعات بتوفير أكبر قدر من الحقوق لؤلطفال من بينيا الحقوق التي 

يشترك فييا مع الكبار كالحق في الحياة ، الحق في الرعاية الصحية، الحق في التعميم، مما 

يتطمب التعاون و التطبيق الفعمي لآلليات القانونية و القضائية لحماية حقوق الطفل، و 

لموصول إلى الغاية المرجوة و ىو توفير أكبر قدر من الحماية و الرعاية وجب تكاثف 

 .حية اإلجتماعية و كذلك تطوير المنظومة التشريعية و القضائيةالجيود من النا
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