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  ملخص:
فاإلسالم منذ رليئو كان حريصا على توفري محاية للطفل تتمثل يف احملافظة على حياتو اجلسمية  ،وأمهات الغدمتثل الطفولة أمهية كربى يف مستقبل األمة فأطفال اليوم ىم رجال و 

ليس الدولية على محاية حقوق الطفل، و وادلالية للطفل وحىت اجلنني يف بطن أمو ، أما يف العصر احلديث ازدادت ظاىرة اإلساءة لألطفال فأمجعت شعوب العامل يف سلتلف احملافل 
على األطفال ّوأقر ذلا  وخطى خطوات متقدمة يف مواجهة كل أشكال االعتداء 1191ادلشرع اجلزائري مبنأي عن العامل فقد صادقت اجلزائر على اتفاقية محاية حقوق الطفل لسنة 

اتنا اليوم سواء من الناحية االجتماعية أم االقتصادية أم التكنولوجية ، وذلك ابلتغريات السريعة اليت تعيشها رلتمع12-15محاية خاصة يف قانون العقوابت وقانون محاية الطفل 
يف احلياة ليس فحسب  حق الطفلزائري حيمي أحدثت تطورات كبرية يف رلال اخلطر اإلجرامي ومن أخطر اجلرائم اليت متس األطفال االعتداء على احلياة والسالمة اجلسمية فادلشرع  اجل

يف النصوص اليت جترم إجهاض احلوامل، و تلك اليت حترم قتل األطفال حديثي العهد ابلوالدة يف  منذ والدتو وإمنا متتد ىذه احلماية إىل اجلنني يف بطن أمو، ومظهر ىذه احلماية يتمثل 
يف حالة عدم وجود نصوص خاصة. أما االعتداء على عرض الطفل وأخالقو فاألخطار اجلسيمة اليت تلحق  حالة وجودىا أو تطبيق القواعد العامة للقتل ادلوجودة يف قانون العقوابت

 العديد من األفعال. 11-14ابلطفل جراء ادلساس بعرضو وأخالقو، فجرم ادلشرع اجلزائري يف قانون العقوابت ابلتعديل رقم 
  .قانونية للطفل، الطفل اجملين عليو، االعتداء على األطفال، أنواع اجلرائم ادلرتكبة على األطفال،  اجلزاءات ادلقررةاحلماية ال :الكلمات املفتاحية

 
Résumé : 

 L'enfance est d'une grande importance dans l'avenir de la nation. Les enfants d'aujourd'hui sont les hommes et les mères 
de demain. L'Islam, depuis son avènement, a tenu à assurer la protection de l'enfant, c'est-à-dire préserver la vie physique et 
financière de l'enfant, et même le fœtus dans le ventre de sa mère. Le monde dans diverses enceintes internationales sur la 
protection des droits de l'enfant, et le législateur algérien n'est pas à l'abri du monde. L'Algérie a ratifié la Convention relative à la 
protection des droits de l'enfant de 1989 et a avancé mesures pour lutter contre toutes les formes de maltraitance     des enfants et 
a approuvé une protection spéciale pour celle-ci dans le Code pénal et la loi sur la protection de l'enfance 15-12. Cela est dû aux 
changements rapides que connaissent aujourd'hui nos sociétés, que ce soit sur le plan social, économique   ou technologique, qui 
ont apporté sur les grands développements dans le domaine du danger criminel. L'un des crimes les plus graves qui affectent les 
enfants est l'atteinte à la vie et à la sécurité physique. Le législateur algérien protège le droit de l'enfant  à la vie non seulement dès 
la naissance, mais cette protection s'étend au fœtus Dans le ventre de sa mère, et la manifestation   de cette protection est 
représentée dans les textes qui criminalisent l'avortement des femmes enceintes, et ceux qui interdisent le meurtre des nouveau-
nés en cas de Existence ou application des règles générales du meurtre figurant dans le Code pénal   en l'absence de dispositions 
particulières. Quant à l'atteinte à l'honneur et aux mœurs de l'enfant, les graves dangers qui pèsent sur l'enfant du fait de la 
compromission de son honneur et de ses mœurs, le législateur algérien a criminalisé dans l'amendement n° 14-01 du Code pénal 
de nombreux actes. 
 Mots-clés : protection juridique de l'enfant, enfant victime, maltraitance des enfants, types de délits commis contre les enfants, 
peines prescrites. 
Summary: 

 Childhood is of great importance in the nation’s future. Today’s children are the men and mothers of tomorrow. Islam, 
since its advent, has been keen to provide protection for the child, which is to preserve the child’s physical and financial life, and 
even the fetus in his mother’s womb. The world in various international forums on the protection of children’s rights, and the 
Algerian legislator is not immune from the world. Algeria ratified the Convention on the Protection of the Rights         of the 
Child of 1989 and took advanced steps in confronting all forms of child abuse and approved special protection for it in the Penal 
Code and Child Protection Law 15-12, This is due to the rapid changes that our societies are experiencing today, whether 
socially, economically or technologically, which have brought about great developments in the field of criminal danger.         
One of the most serious crimes that affect children is the assault on life and physical safety. The Algerian legislator protects        
the child’s right to life not only from birth, but this protection extends to the fetus In his mother’s womb, and the manifestation 
of this protection is represented in the texts that criminalize the abortion of pregnant women, and those that forbid the killing    
of newborn children in the case of and Existence or application of the general rules of murder found in the Penal Code              
in the absence of special provisions. As for the assault on the child’s honor and morals, the grave dangers afflicting the child         
as a result of compromising his honor and morals, the Algerian legislator criminalized in the Penal Code Amendment No. 14-01 
many acts.  
Keywords: legal protection of the child, child victim, child abuse, types of crimes committed against children, prescribed 
penalties. 
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  شكر وتقدير 

 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  اىا م اليييىين ل صلىىوات ي علعىى وعلى  طلىى ال ييىين     

 .أجمعينوصحبى 
 

تقدم جبزيل الشكر أن أ، يسرين األطروحةمتام ىذه إشكر هللا سبحانو وتعاىل الذي مكنين على أ   

 ، والذي فاض عليشراف عليهاإللقبولو ا عباسة طاىر  الدكتور ستاذي الفاضلأ إىلمتنان إلووافر ا

، فلو مين كل الشكر والتقدير وجزاه وفيو حقوأن أمن غزير علمو وكرمي خلقو ما جعلين عاجزًا عن 

 هللا خري اجلزاء .

 قراءهتاىل أساتذيت أعضاء جلنة املناقشة، على قبوهلم عناء إ والتقدير ابلشكر أتوجو كذلك   

 وتقوميها.
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يعد الّطفل الّنمكذج األمثل لمضحّية لكثرة الجرائـ التي يقع فريسة سيمة ليا لما يمتاز بو  مقدمة:
مف صفات جسدّية كتككينّية كنفسّية كاجتماعّية تجعل مف الجرائـ المرتكبة ضّده تختمف عف 

ة متمّيزة لدػ الجرائـ المرتكبة ضّد األشخاص البالغيف، لمّطفكلة في عالـ اليكـ مكانة بارزة كأىميّ 
يمانا بأىمّية ىذه المرحمة في حياة الفرد كأثرىا البالغ   في بناء شخصّيتو  مختمف بمداف العالـ ، كا 
كتككينيا ، كبياف حاليا في المستقبل كتشكيل أبعاد نمكه الجسّيمة كالحركّية كالعقمّية كاالنفعالّية 

 كالّنفسّية. 
ت الحاضر مف أىـ المعايير التي يقاس بيا فقد أصبح االىتماـ بمصمحة الّطفل في الكق

تقدـ المجتمع كتطكره كتحضره؛ ألف االىتماـ بالّطفل كرعايتو كحمايتو في أّؼ أّمة ىك في الكاقع 
اىتماـ بمستقبل ىذه األّمة كارتقاءىا فالّطفكلة أكلى مراحل الحياة، كأكلى خطاىا نحك الّتكامل 

ـّ فييا إعداد الّطفل كتككيف كالّتسامي ، كىي مرحمة أساسّية كميّمة  في الّتككيف كالّتقكيـ ، بحيث يت

  .(1)شخصيتو ليستقبل مراحل عمره المقبمة بإدراؾ قكؼ كبمعمكمات أكضح
ـّ اآلباء  فاالىتماـ بالّطفكلة ليس حديثا، بل يعكد إلى قركف مضت. فمنذ بدء الحياة اىت

يـ كحمايتيـ ليتمكنكا مف العيش بانسجاـ كاألميات كما اىتمت المجتمعات بتربية أطفاليا كرعايت
مع أفراد المجتمع، كما تدعمت مكانة الّطفل أيضا باعتباره لـ يعد مجرد منتفع بالحماية مف 
ّنما صاحب حقكؽ يمكف لو ممارستيا كالمطالبة بيا سكاء داخل  العائمة ، أك مؤسسات الدكلة ؛ كا 

حق أصيل يمكنو مف التعبير عف رأيو في األسرة أـ في المجتمع باعتبار حقو في المشاركة ك
قانكنّية قد جاء كافة القرارات التي تيّمو ػ مما الشؾ فيو أّف الىتماـ بحقكؽ الّطفل مف الّناحّية ال

 عمى االىتماـ بو ككائف مف الّنكاحي االجتماعّية كالّنفسّية. متأخرا نكعا ما 
لّضمير في العبلقات االجتماعّية فالحضارات القديمة تمّيزت حقبتيا الّتاريخية بغياب ا

كاإلنسانّية فكانت تنشر كّل أنكاع القتل كالّظمـ كاالستبداد كالعبكدّية كنزعة التمّمؾ لكّل شيء تطاؿ 
األطفاؿ كالّنساء لتجعل منيـ عبيدا كخدما  كىذا الكضع لمف يستثنى حتى الطفل فكانت 

بيا قتل األطفاؿ تقربا لآللية المزعكمة، المعتقدات السائدة آنذاؾ تسيطر عمى الساحة فكاف حسا
كبعد ذلؾ جاءت حقبة سيطرة الكنيسة كأصبحت ىذه األخيرة تقرر الحياة كالمكت كتقرر الحرية 

                                                           

،  1طدار الفكر الجامعي،  –حقكؽ الطفل بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي  –د/ حسنيف الدمحمؼ بكادؼ  1-
 .7، ص2005اإلسكندرية، مصر، 
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كالعبكدية لمطفل منذ الكالدة كاستمر الكضع عمى ىذا الحاؿ بحيث كانت العائبلت الّثرية تقتل 
بلت الفقيرة إلى االتجاه نفسو ، كىك قتل األطفاؿ األطفاؿ لتقّمص عدد أفراد العائمة ، كتذىب العائ

ذا كاف القائمكف عمى الكنيسة يّدعكف أّف ىذا الكضع مف الديف ،  مخافة الحرب كالّظمـ كالفقر، كا 
كانت آخر تضحّية بالّطفكلة -إسماعيل عميو السبلـ -فإّف الّتاريخ يؤّكد أّف الّتضحّية بسيدنا 

مما يدّؿ عمى  -إبراىيـ عميو السبلـ  -ف رّب العالميف لسيدناكامتحانا لمّصبر ككانت تكريما م
تحريـ كّل الّديانات الّسماكّية ليدر دماء األطفاؿ كالبشر جميعا ؛ مع فجر اإلسبلـ تغّير الكضع 
كأصبح لئلنساف حّيٌز مف االىتماـ كالكرامة . فعمل الّرسكؿ الكريـ عمى إشاعة العدؿ كاإلحساف 

أك بيف شيخ كشاب ، أك بيف أسكد  ذلؾ ال فرؽ بيف رجل كامرأة ،  كالفضيمة، كمف مظاىر
كأبيض ، أك بيف أعرابي كأعجمي إال بالّتقكػ ، كالعمل الصالح      كىك المعيار الكحيد الذؼ 

. ( 1)يمّيز بيف البشر كخير دليل تكريـ اإلسبلـ لئلنساف لقكلو تعالى: " كلقد كرمنا بني أدـ"
أسمى كأرقي بكثير مف تمكيف اإلنساف مف حقكقو المختمفة زيادة عمى ذلؾ كالّتكريـ في اإلسبلـ 

فصكره عديدة كمتنكعة   ال يمكف حصرىا ، نذكر منيا عمى سبيل المثاؿ ال الحصر: ما كرد 
( قكلو تعالى :" كال تقتمكا أكالدكـ خشيَة 17بخصكص تحريـ قتل الّنفس في صكرة اإلسراء اآلية )

 ّياكـ إف قتميـ كاف خطأ كبيرا".إمبلؽ نحف نرزقُيـ كا  
كقد مثمت الّنظريات كاألفكار المّتصمة بنشأة الّطفل كمكقعو داخل األسرة ، كفي مسار 
تككيف البشرية محاكر أساسّية في الفكر اليكناني القديـ ، كفي الّتصكرات الّدينّية كاألدب كصكال 

نيف الّتاسع عشر كالعشريف مع الّنيضة إلى الّنظريات الّتربكّية كالبيداغكجية خصكصا   في القر 
 التي  عرفتيا العمكـ اإلنسانّية.           

كبالّرغـ مف االمتداد الذؼ عرفتو ىذه الّنظريات في مجاؿ العمل االجتماعي كالتربكؼ فإّف    
حاد الدكلي عندما تكلي االتّ  1923االىتماـ بحقكؽ الّطفل لـ يبرز بشكل منّظـ كرسمي إال منذ 

، إعداد ما يعرؼ بإعبلف جنيف تضمف الّنقاط الخمس التي اعتبرت بمثابة عاؼ األطفاؿإلس
مبادغ أساسّية لحماية الّطفكلة في العالـ ػ كقد تمت ذلؾ اإلعبلف عصبة األمـ المتحدة سنة 

    أصبحت حقكؽ الطفل  1959الّدكؿ األطراؼ إلى احتراـ تمؾ المبادغ ، كمنذ سنة  1924
االىتماـ البارزة في المجتمع الدكلي بإعبلف حقكؽ الطفل التي تبنتيا الجمعية مف ضمف مجاالت 

                                                           

 مف سكرة اإلسراء. 70آلية    1-
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التي تعد  1989نكفمبر  20العامة لؤلمـ المتحدة. كأثمرت االتفاقية الدكلّية لحقكؽ الطفل بتاريخ 
أىـ أداة دكلية لحماية الطفل، قصد تمكينو مف كافة حقكقو، اعترفت الدكؿ األطراؼ في االتفاقية 

، فقد يقع الطفل  عمى شخصيتو الطفل في الحماية إلى جانب حقو في الرعاية ك المحافظة بحق
ضحية ألعماؿ العنف أك االستغبلؿ كالبيع ك اختطافيـ كاالتجار بيـ كما أّنو قد يتعرض لئلساءة 
أك االعتداء الجنسي، كقد رفضت االتفاقية صراحة عمالة األطفاؿ بتشغيميـ ، أك استغبلليـ 

ديا كتناكلت ذلؾ صراحة في اتفاقية حقكؽ الّطفل التي تعتبر الصّؾ األّكؿ الذؼ يضـ اقتصا
المجمكعة الكاممة لحقكؽ اإلنساف العالمية كمنيا الحقكؽ المدنية كالثقافية كاالقتصادية كالّسياسّية 
كاالجتماعية، باإلضافة إلى جكانب أخرػ مف القكانيف اإلنسانية ػ كقد كضعت معايير ينبغي 
إعماليا مف أجل تطكر كنماء األطفاؿ إلى أقصى حد، كتخميصيـ مف الجكع كاإلىماؿ كسكء 
المعاممة حيث تنص بكضكح عمى مبدأ تمتع جميع األطفاؿ بنكعية جيدة مف المعيشة كحق ليـ 
كليس امتيازا يتمتع بو قمة منيـ، كساىمت في قياـ العديد مف البمداف بالتصديق عمييا في تعزيز 

        ؼ بالكرامة اإلنسانية األساسية لجميع األطفاؿ إذ يعكس التصديق شبو العالمياالعترا
عمى االتفاقية التزاما عالميا بمبادغ حقكؽ الطفل، كما أفردت برتكككليف خاصيف بحماية األطفاؿ 
    مف إشراكيـ في النزاعات المسمحة ، أك بيعيـ كاستغبلليـ في الدعارة كالمكاد اإلباحية، كلقيت

.كتميزت بأّنيا ذات (1)ىذه االتفاقية ترحيبا كبيرا حيث صادقت عمييا معظـ الدكؿ كمنيا الجزائر
. ككذلؾ المنظمة العربية لحقكؽ الطفل (2)أك المنظمة ليا عمييا،طابع ممـز لّدكؿ العالـ المكقعة 

ّدكؿ العربية كىي أكؿ منّظمة عربية تعني بحقكؽ الّطفل  في كافة البمداف األعضاء بجامعة ال
بحيث تعمل مف أجل إرساء المبادغ كالحقكؽ المقررة لو دكليا كتفعيميا كفي ذلؾ التزاـ 

، كبعد يف الّسبل الكافية لمرعايةبالمسؤكليات الممقاة عمى عاتقيا تجاه الّطفل العربي كتأم
ى أنكاع استعراضنا عبر المدار التاريخي ترتيبا لبلىتماـ العالمي باألطفاؿ كحمايتيـ مف شت

االستغبلؿ منذ القدـ كحتى اآلف ، كفي كقتنا الحاضر يحتل الطفل مكانا متميزا في نكاحي الحياة 
كافة ك ال سيما في القانكف، كلقد تعدت األىمية الممنكحة لمّطفل مف الّنطاؽ الدكلي إلى النطاؽ 

                                                           
المكافق  1413جمادػ الثانية عاـ  24مؤرخة في ج  ر. ال 461-92لمصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  ا  - 1
 .            2318– 91العدد  – 1992/ 23/2، في 1992ديسمبر سنة  19ؿ 

2
      مجمة المنتدػ القانكني ، جامعة بسكرة ، -حقكؽ الطفل في المكاثيق كاالتفاقيات الدكلية –فريد عمكاش  -  

 .105ص 
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نكف خاص حتى عاـ الكطني، فإننا نجد أف القانكف الجزائرؼ لـ ييتـ كميا بحماية األطفاؿ بقا
     يتعمق بحماية الّطفل 2015يكليك سنة  15المؤرخ في  15/12صدر قانكف رقـ   2015

 كالذؼ نّص في مادتو األكلى "ييدؼ ىذا القانكف إلى تحديد قكاعد كآليات حماية الّطفل".
طفاؿ كيعتبر مف أىـّ الّتشريعات التي تيتـ بصكرة أساسّية بمعالجة كتنظيـ قضايا حماية األ

بالجزائر ، كلعّل أىـّ سيمات ىذا القانكف أّنو جاء ممّبيا الحتياجات األطفاؿ مف الحماية كالّرعاية 
بما يتماشى كاالتفاقيات كالبرتكككالت كالقكاعد الّدكلية ذات الّصمة بقضايا الّطفكلة، بحيث شدد 

 العقكبات عمى منتيكي حقكؽ األطفاؿ كعرؼ الّطفل المجني عميو.     
ء في حياتيـ ير مف األطفاؿ يككنكف عرضة لجرائـ عديدة تشكل تيديدا صارخا ليـ سكاكث

ـ في نفسياتيـ  كأخبلقيـ ، بل كحتى في حقيـ في العيش الكريـ في كنف كسبلمة أجساميـ أ
 األسرة كرعايتيا.

 يقكػ لذلؾ حاكؿ المشرع الجنائي جاىدا عمى إيجاد قكاعد قانكنية مف شأنيا حماية الطفل الذؼ ال
عمى حماية نفسو مف اعتداءات اآلخريف عميو، كرغـ الجيكد التي تبذؿ لمحفاظ عمى حقكؽ الطفل 
أف الكاقع العممي عمى المستكػ الّدكلي يثبت أف الجرائـ التي ترتكب ضد األطفاؿ في تزايد 

 عف كضع 2000مستمر كىك ما أكده تقرير منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة )اليكنيسيف( لعاـ 
األطفاؿ عمى مستكػ العالـ فقد ذكر الّتقرير أّف صكر الّتقدـ في مجاؿ حماية الّطفل أصبحت 

 . (1)تكاجو في العديد مف الّدكؿ صعكبات خطيرة بالّنسبة لمستقبل مبليف مف األطفاؿ
      لقد أصبح االىتماـ باألطفاؿ مؤشرا حضاريا تتسابق فيو الّشعكب كالّدكؿ كتبّيف العديد   

    الّتشريعات الخاّصة بحماية األطفاؿ كضماف حقكقيـ كالدفاع عف قضاياىـ حتى أصبحمف 
ىذا المجاؿ مقياسا لتقدـ المجتمعات كرقييا كتحضرىا في عصرنا الحالي. فاألطفاؿ ىـ قرَّة العيف  

عناية كزينَة الحياة كأمل المستقبل ػ كالبّد مف االىتماـ بيـ عمى المستكػ الفردؼ كالمجتمعي ، كال
بكّل شؤكف حياتيـ كقضاياىـ اىتماما مباشرا مف أجل ضماف مستقبميـ، كفي ضكء ما تتميز بو 
مراحل الّطفكلة عمى اختبلؼ تقسيماتيا مف خصائص جسيمة كعقمية ككجدانية تتسـ بالّضعف 
كعدـ الخبرة كضعف اإلدراؾ ػ فإّف الّطفل يككف في أمّس الحاجة لمف يرعاه كيحمى حقكقو ، 

يما المرحمة األكلى أك المبكرة منيا كالتي غالبا ما يككف مف ناحية، كمف ناحية أخرػ يشّدد كالس

                                                           

. 11، ص2001، القاىرة، 1طدار النيضة العربية،  –ئية لؤلطفاؿ الحماية الجنا –د/ شريف سيد كامل  -  1  
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العقاب عمى الجرائـ المرتكبة ضّد الّطفل كحقكقو بنصكص حماية خاصة غير تمؾ المرصكدة 
    لمبالغيف. 

 إّف حماية األطفاؿ مف االنتياكات كاإلساءة كاإلىماؿ ىي ضركرة ممحة لمحيمكلة دكف 
    تعريضيـ لمخطر كالمعاناة مف أثار ىذه الجرائـ كالتي تتمثل في شكل إعاقات بدنية أك ذىنية
زاء    أك الحماية بمثابة كقاية لممجتمع مف احتمالية انخراط ىؤالء الضحايا في عالـ الجريمة، كا 

ث أىميتيـ ىذه األىمية الكبرػ ليذه الفئة العمرية سكاء مف حيث نسبة تعداد السكاف، أـ مف حي
نّما أيضا مبدأ أخبلقي  ـّ فحمايتيـ ليست كاجبا كطنيا فحسب ؛كا  المستقبمية في بناء الكطف. كمف ث

 إنساني.
 تكمف أىمّية دراسة المكضكع مف أكجو متعددة عمى الّنحك الّتالي:

ى إّف األطفاؿ ىـ صانعكا المستقبل كعدتو الذيف سكؼ يعتمد عمييـ المجتمع في الّتنمّية بشت    
فركعيا كمجاالتيا فما يشيده كاقعنا مف معاناة األطفاؿ نتيجة عدة عكامل منيا غياب دكر 

األسرة كحماية  المجتمع كتراجع الدكر التربكؼ كالتعميمي فضعف ثقافة حقكؽ الّطفل في إطار
ة ػكتزداد أىمية ىذا البحث مف الّتعرؼ عمى أىـّ الجرائـ كاالنتياكات المرتكب األطفاؿ كالضحايا

ضّد األطفاؿ كىي دخيمة عمى المجتمع الجزائرؼ ؛ ألّنو في اآلكنة األخيرة زادت ظاىرة اإلجراـ 
ضّد األطفاؿ فظيكر أنكاع غريبة مف الجرائـ المستحدثة ك المتمثمة في االتجار باألطفاؿ 
كاستغبلليـ في أغراض غير مشركعة كاستغبلليـ جنسيا ، ناىيؾ عف اختطاؼ األطفاؿ كالقتل 

 165-66اؾ عدة جرائـ تشّكل تيديدا ليـ . فقد مست قانكف العقكبات الجزائرؼ الصادر في فين
المؤّرخ في  01-09عدة تعديبلت المتعمقة بحماية الّطفل فالّتعديل الصادر بقانكف رقـ 

المؤرخ                  01-14المتضمف االتجار باألشخاص كالّتعديل الّصادر بقانكف رقـ  25/02/2009
الذؼ أضاؼ بعض الجرائـ كالّتسكؿ باألطفاؿ كجريمة خطف القاصر  24/02/2014ي ف

مكّرر ،  195بالعنف ، كبيع األطفاؿ ، ككذا األفعاؿ المتعمقة بانتياؾ آداب القاصر كفقا لممكاد 
. كما عدؿ بعض العقكبات بتشديدىا كما ىك 01مكّرر  333، ك1مكّرر 293مكّرر،  139

زاء ىذه 336/02،كما رفع سّف الّطفل في جريمة االغتصاب الماّدة  الحاؿ بالّنسبة لمخطف ، كا 
خفاء حماية خاّصة عمي يا األىمّية الكبرػ لمّطفل في رسـ مستقبل األّمة، فإّف إحاطتيا بالّرعاية كا 

ّنما ىك كاجب أخبلقي بالدرجة األكلى فمستقبل األّمة ،ال يككف التزاما قانكنيا فحسب لف يككف   كا 
حاضرىا كماضييا معا إال مع بذؿ المزيد مف الجيد إلعداد الّطفل اإلعداد الجّيد  أفضل مف
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ضفاء الحماية الجزائية عميو، لضعفو ذىنيا كبدنيا كبصكرة ال تمكنو مف الدفاع كالحفاظ عمى  كا 
              ، باعتبار مف الجرائـحقكقو مما يجعمو أكثر عرضة مف غيره ليككف ضحية لمعديد 

عداـ أك ضعف إدراؾ الّصغير تبعا لممرحمة العمرّية التي يمر بيا تسيل ارتكاب الجريمة أفَّ ان
 ضّده، كبالتّالي يككف مف الّطبيعي أّف تمتـز الّدكلة بتكفير حماية خاصة ليذا اإلنساف الّضعيف. 

  إّف صدكر الّنصكص التي يدكر حكليا البحث كانت أّكؿ ما يشكل صعكبة تكاجو بحثنا 
كاالتفاقيات  ،، كقانكف الّطفلبات ، كقانكف اإلجراءات الجزائيةتشريعات منيا: قانكف العقك  في عدة

الّدكلية المصادؽ عمييا األمر الذؼ يقتضي منا الّتدقيق في كل نّص مف نصكص ىذه القكانيف ، 
كبياف مدػ ارتباطيا بالحّق محّل الحماّية ، ككذلؾ يستكجب البحث عف قكانيف أخرؼ تتضمف 

حكاـ التي تخص الّطفل منيا : األمر الخاص بالمؤسسات كالمصالح المكمفة بحماية الّطفكلة األ
كاألمر المتعّمق بقضاء األحداث ، كالقانكف المتعّمق بحماية الّصحة كترقيتيا ػ أيضا دعمنا بحثنا 

، بحيث لـ في البحث  جيدا، كىك ما يستدعى بالّتشريعات العربّية كالفرنسّيةبالّدراسة المقارنة 
 يقتصر عمى البحث في القانكف الجزائي الجزائرؼ فقط.

ـّ بيانيا فيما بعد  فبعد البحث كالفحص استطعنا أف نخرج بكجكد فكارؽ بيف المصطمحيف سيت
كىذا الفارؽ لـ يّتضح مف خبلؿ القانكف الجزائرؼ ، بل مف خبلؿ االّتفاقّية المكممة لحقكؽ الّطفل  

ـّ ابرازه ال حقا ػ ككذلؾ البحث في أكجو القصكر في مختمف الّتشريعات العقابّية التي كىك ما سيت
تجـر كتقّرر عقكبات عمى انتياؾ حّق مف حقكؽ الّطفل ، ككذلؾ مف الّصعكبات التي كاجيتنا 
بصدد إعداد ىذا البحث ىك قّمة المراجع المتخّصصة كباألخّص المتعّمقة بالقانكف الجزائرؼ كقّمة 

 ة المتعّمقة بالّطفل المجني عميو.األحكاـ القضائيّ 
       كبالّنسبة لمّتحميل الّنقدؼ فيك يشكل صعكبة أخرػ بحيث أّف الّدراسة الّنقدّية تحتاج 
ـّ تكضيح المزايا كالعيكب كصكال لمبحث عف حّل ليا، ككذلؾ إضافة  إلى دراسات أخرؼ لكي يت

 مقترحات يشكل صعكبة أخرػ.
األطفاؿ بشتى أنكاعيا تيديدا حقيقّيا لمجتمعنا ، كتمّس بكياف تتمّثل جرائـ االعتداء عمى 

األسرة كاستقرارىا بصفة خاصة رغـ كّل الّتشريعات الكطنّية كاالتفاقيات الّدكلّية الخاّصة بحقكؽ 
الّطفل فنستطيع القكؿ: إّف ىذه الّظاىرة عرفت تناميا مقمقا تجاكزت كّل القكانيف مف خبلؿ عّدة 

مغت درجة كبيرة مف الخطكرة تزداد يـك بعدد يـك يتعرض ليا األطفاؿ لـ يعرفيا جرائـ مستحدثة ب
ذه مف ىمجتمعنا الجزائرؼ أصبحت تحتل مراتب متقّدمة في قائمة الّدكؿ العربّية التي تعاني 
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اإلشكالية التالية: ما مدػ فاعمية التشريعات الكطنية كالدكلية في الّظاىرة مف ىنا يمكف طرح 
 اية لمطفل المجني عميو؟تكفير الحم

ـّ االستشياد بمنيجية الّدراسة قامت َـّ االجابة عمى االشكالّية المطركحة أعبله، ت         حتى تت
 عمى اختيار الّطرؽ المنيجّية الّضركرية، كاألكثر مبلئمة لمثل ىذا النّكع مف المكاضيع.

تكصل إلى نتائج معينة ػ كلقد منيج البحث ىك الخطكات المنّظمة التي يتبعيا الباحث لم      
انتيجنا في دراستنا لمحماية الجزائّية لمّطفل المجنى عميو المنيج االستقرائي كالمنيج الّتحميمي 
الّتأصيمي المقارف بيف الّتشريعات الكضعّية كالجيكد الّدكلّية المبذكلة كالمتمّثمة في اتفاقية حقكؽ 

مى المستكػ اإلقميمي كتكصياتيا لحماية الّطفل الّطفل كالمؤتمرات عمى المستكػ العالمي كع
المجني عميو . كقد استعنت بكتب الّمغة في بياف معاني المصطمحات كالمفردات الّمغكية بالقدر 
الذؼ يبّيف المعنى المقصكد منيا، كبعض أدكات جمع البينات كالمعمكمات المتمّثمة في أىـ 

ـ األطفاؿ المجني عمييـ، ككذلؾ إلى ما أكردتو أحكاـ المراجع العربية كاألجنبية التي تناكلت جرائ
 الّشريعة اإلسبلمّية.

إذ أّنو بالمقارنة تتكشف أكجو القصكر كمدػ كفاية الحماية مع ربطيا بالجانب الّتطبيقي في     
الجرائـ المرتكبة ضّد األطفاؿ، كنستعرض مدػ الحماية التي كفميا المشّرع الجنائي لمّطفل في 

تداء عميو، أك عمى أّؼ مف حقكقو كذلؾ في الّتشريع الجزائرؼ كبعض الّتشريعات حالة االع
المقارنة بغية الكصكؿ إلى مدػ كفاية ىذه الجماعة كتحديد أكجو القصكر ، ككذلؾ أراء فقياء 
ْف كاف ىناؾ اختبلؼ نختار الّرأؼ الّراجح، كما تطرقنا إلى المنيج الّتحميمي بحيث قمنا  القانكف كا 

ة تحميمّية لكّل جريمة مف جرائـ االعتداء عمى األطفاؿ مف خبلؿ بياف أركانيا كالقكاعد بدراس
العاّمة كالخاّصة بيا كعقكبتيا كذلؾ عف طريق االستنباط ، كىك يعنى االنتقاؿ مف الحكـ العاـ 
إلى الحكـ الجزئي الخاص عف طريق القياس الذؼ يعّد مف أىـّ أساليب المنيج االستنباطي ، 

ضافة إلى االستعانة بالمنيج الّنقدؼ ػ كلقد انتيجنا في الّتحميل الّنقدؼ لمقكانيف الخاّصة بحماية باإل
 الّطفل مف جميع الجرائـ.

كنستعيف باإلحصائيات المحمية إلبراز حجـ االنتياكات كالجرائـ التي ترتكب ّضد األطفاؿ 
 كمالية كقانكنية. كتتكزع أنكاع الحماية لمّطفل في حماية اجتماعّية كنفسّية 
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 تقسيم خّطة البحث: 
ـّ تقسيـ ىذا البحث عمى الّنحك التالي:  في ضكء ما تقّدـ فقد ت

 مقدمة       
 المبحث األّولتطرقت فيو في  الفصل الّتمييدي: االطار المفاىيمي لحقوق الطفل      

اية ماىّية الحمل ب الّثانيالمطمك  المطمب األّكؿ الّتعريف بالّطفل، في ممقصكد بالّطفل ك حمايتول
مفيـك لالمطمب األّكؿ كفي  ماىّية حقكؽ الّطفلل المبحث الّثاني ، أماالجزائية لمّطفل المجني عميو

 حقكؽ الّطفل في المكاثيق الّدكلّية كالّنظاـ القانكني كالقضائي الجزائرؼ لالمطمب الّثاني أما  الحقّ 
 الستثنائّية. ا الّظركؼ في الّطفل المطمب الّثالث: حقكؽ ك 

الفصل  في جسدهالباب األّول: الحماية الجزائّية لحّق الّطفل في الحياة و في سالمة       
في جرائـ قتل  األحكاـ العاّمة المبحث األّول:وفي  األّول الحماية الجزائّية لحّق الّطفل في الحياة

ل الّطفل حديث الكالدة اتقاء لمعار قتلالّثاني كالمطمب  جرائـ قتل الّطفللالمطمب األّكؿ أما  الّطفل
المطمب األّكؿ في  األحكاـ الخاصة في جرائـ قتل الّطفل المبحث الّثاني:ك كمدػ تخفيف العقاب

ؤلعذار المخففة في جريمة قتل لالمطمب الّثاني كفي  الّظركؼ المشّددة في جريمة قتل الّطفل
 الّطفل.

محماية ل المبحث األّولفي  ّطفل في سالمة جسموالفصل الّثاني الحماية الجزائّية لحق الأما 
حماية الّطفل مف أعماؿ لالمطمب األّكؿ  ،الجزائّية لحّق الطّفل في سبلمة جسمو داخل األسرة

 المبحث الّثاني ، أماجريمة تجاكز حدكد تأديب األطفاؿلالمطمب الّثاني كفي العنف العمدّية 
الحماية الجزائّية  المطمب األّكؿ:، ك سمو خارج األسرةمحماية الجزائّية لحّق الّطفل في سبلمة جل

 الحماية الجزائّية لصحة الّطفل.المطمب الّثاني: ك  لغذاء الّطفل
تناولت فيو في  : الحماية الجزائّية لموضع العائمي و االجتماعي لمّطفلنيالباب الّثا      

محماية الجزائّية لنسب ل لمبحث األّولا، في محماية الجزائّية لموضع العائمي لمّطفلل الفصل األّول
 حديث طفل إخفاء المطمب الّثاني جريمةك  جرائـ عدـ الّتصريح بالّطفللالمطمب األّكؿ ك  الّطفل
 المطمب األّكؿ ترؾ مقر األسرة، جرائـ اإلىماؿ العائميل الّثانيالمبحث أما  بالكالدة العيد

ئلىماؿ المادؼ ل المبحث الّثالث، أما رجرائـ ترؾ الّطفل كتعريضو لمخطلالمطمب الّثاني ك 
لمعنكؼ ابلىماؿ ل المطمب الّثاني ك ئلىماؿ المادؼ لمّطفلل المطمب األّكؿ تطرقت كالمعنكؼ لمّطفل

المبحث تطرقت فيو في  محماية الجزائّية لمرعاية االجتماعّية لمّطفلل الفصل الّثاني، كفي لمّطفل
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 بلمتناع عف تسميـ الّطفل المحضكف ل المطمب األّكؿفي  كف محماية الجزائّية لمّطفل المحضل األّول
الختطاؼ  المبحث الّثانيأما  المطمب الّثاني: اختطاؼ المحضكف أك إبعاده مف حاضنوك في 

جريمة لالمطمب الّثاني كفي  جرائـ اختطاؼ األطفاؿلالمطمب األّكؿ كفي  كاالتجار باألطفاؿ
 كفي  حماية الّطفل مف االستغبلؿ حاجتو كتعريضو لمّتسكؿ المبحث الّثالث:أما  االتجار باألطفاؿ
حماية الّطفل مف تعريضو لالمطمب الّثاني كفي  حماية الّطفل مف استغبللو حاجتولالمطمب األّكؿ 

 لمّتسكؿ.
 الفصل األّول تناولت فيو في الباب الّثالث: الحماية الجزائّية لعرض الّطفل و أخالقو      

          تجريـ الفعل المخّل بالحياء  المبحث األّول:في  جنسي لعرض الّطفلجرائم االعتداء الل
المطمب الّثاني ك  حماية الّطفل مف جريمة الفعل المخّل بالحياءلالمطمب األّكؿ كفي  ك االغتصاب

تطرقت  تجريـ الشذكذ كالّتحرش الجنسي المبحث الّثاني:أما  حماية الّطفل مف جريمة االغتصابل
     حماية الّطفلل المطمب الّثانيك  حماية الّطفل مف جريمة الشذكذ الجنسيؿ لب األكّ المطمفي 

          تناكلت  حماية الّطفل من االستغالل الجنسيل الفصل الّثانيأما  مف الّتحرش الجنسي
حماية لالمطمب األّكؿ في  جريمة الّتحريض عمى الفسق كفساد األخبلؽل المبحث األّول في

مكقف الّتشريعات المقارنة لالمطمب الثّاني  ك ف الّتحريض عمى الفسق كفساد األخبلؽالّطفل م
جريمة تحريض ل المبحث الّثانيأما  مف جريمة تحريض الّطفل عمى الفسق ك فساد الخبلؽ

         حماية الّطفل مف الّتحريض عمى أعماؿلالمطمب األّكؿ  في  الّطفل عمى أعماؿ الّدعارة
 مكقف الّتشريعات المقارنة مف جريمة الّتحريض عمى أعماؿ الّدعارةل المطمب الّثاني كفي الّدعارة

المطمب  في  الستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ لممكاد اإلباحية عبر شبكة األنترنت المبحث الّثالثأما  
اني المطمب الثّ ك  حماية الّطفل مف جرائـ االستغبلؿ الجنسي لممكاد اإلباحّية عبر األنترنتلاألّكؿ 

 مكقف الّتشريعات المقارنة مف جرائـ االستغبلؿ الجنسي لممكاد اإلباحّية عبر األنترنت.ل
الفصل في  تناكلت فيو الباب الّرابع: حماية الّطفل من االستغالل االقتصادي و المالي      
 المبحث األّولتطرقت في  محماية الجزائّية لمطفل المشتغل في األعمال المشروعةل األّول

جريمة تشغيل األطفاؿ دكف لالمطمب األّكؿ كفي  حماية األطفاؿ مف االستغبلؿ في مجاؿ العملل
المبحث أما  الّطفل عمل بتنظيـ محماية اإلجرائّية المتعّمقةل المطمب الثّانيكفي  الّسف القانكنّية

مقكاعد ل ؿالمطمب األكّ  كفي مقكاعد المنّظمة لحماية الّطفل مف االستغبلؿ االقتصادؼل الّثاني
مقكاعد الّتنظيمّية المتعّمقة بالكثائق ل المطمب الّثاني كفي الّتنظيمية المتعّمقة بتشغيل األطفاؿ
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االستغالل في األعمال حماية الجزائّية لمّطفل من لم الفصل الّثانيأما في  اإلدارّية كأداء األجكر
          بلؿ في الخمكرحماية األطفاؿ مف االستغل المبحث األّول تطرقت في غير مشروعة

المطمب الّثاني  كفي حماية الّطفل مف االستغبلؿ في المشركبات الكحكلّيةلالمطمب األّكؿ كفي 
         حماية األطفاؿ ل المبحث الّثانيأما  حماية الّطفل مف االستغبلؿ في االتجار بالخمكرل

حماية الّطفل مف جريمة لاألّكؿ المطمب  في  مف االستغبلؿ في المخّدرات كالمؤّثرات العقمّية
    حماية الّطفل مف االشتغاؿلالمطمب الّثاني كفي  تسميـ أك عرض المخّدرات كالمؤّثرات العقمّية

تطرقت          حماية األطفاؿ مف الّنزاعات المسّمحةل المبحث الّثالثأما  في تجارة المخدرات
 المطمب الثّانيكفي  سّمحة في القانكف الّدكليحماية الّطفل مف الّنزاعات الملالمطمب األّكؿ في 

 حماية الّطفل مف الّنزاعات المسّمحة في الّتشريعات المقارنة.ل
 خاتمة البحث:       
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 الفصل الّتمييدي         
 االطار المفاىيمي لحقوق الّطفل      
 تمييد وتقسيم:         

في ىذه الحياة حقا أساسيا تتفرغ منو عدة حقكؽ تحميو،  يعتبر الّطفل برعـ الحياة كغدا حقو
كتحيطو باألماف حتى يبمغ السف الذؼ يجعمو مؤىبل جسديا كعقميا كنفسيا كاجتماعيا لتكلي زماـ 

المراحل   . كمرحمة الطفكلة مف أىـ(1)أمكره، كالّتعرؼ عمى كاجباتو تجاه مجتمعو كتجاه اآلخريف
فل فييا ضعيفًا في النكاحي الجسمية كالعقمية كالنفسية كشديد في حياة اإلنساف إذ يككف الطّ 

القابمية لمتأثر بالعكامل المختمفة المحيطة بو، فالطفكلة ىي مراحل أساس العمر . غير أّف أّىـ 
السنكات مف مرحمة الطفكلة ىي السنكات الخمس األكلى كما تكمف أىمية ىذه السنكات في الدكر 

تككيف شخصية الفرد بصكرة تترؾ طابعيا فيو طيمة حياتو كىذا يجعل  األساسي الذؼ تقكـ بو في
مف تربية الطفل في ىذه السنكات أمرا يستحق العناية البالغة كىذا المفيكـ يجعل كل مف ىك دكف 

، (2)الثامنة عشر مف عمره طفبل تمزمو رعاية األبكيف كاألسرة كالمجتمع كالييئات التربكية كالتعميمة
مف مسؤكلية األكلياء تقع عمى كل ما يمحق بالطفل مف متابعات طبية كقانكنية  كىذا ما يجعل

كتربكية تعميمية، كلحمايتو مف شتى أنكاع الضرر كاالصابات كالحكادث سكاء كاف بشكل متعّمد ، 
أـ غير متعمد داخل المنزؿ أـ ضمف نطاؽ األسرة أـ المدرسة . فالمقصكد بالحماية الجزائية 

           حماية األطفاؿ مف العنف،أك القتل، أك تكريطيـ في الجرائـ الجنسية ، لمّطفل أف يتـّ 
َـّ تكفير البيئة اآلمنة لينشئكا فييا،  أك األخبلقية ، أك المخدرات ، أك أّؼ جريمة أخرؼ ، كأْف يت
كلذلؾ ينبغي كضع منظكمة قانكنية مف شأنيا ضماف حماية حقيقة لؤلطفاؿ كتضمف ليـ حقكقيـ 

ساسية أؼ: أْف تككَف مميزة تعترؼ باحتياجيـ لمحماية الخاصة، فإّف ىذه الحقكؽ مف جانب األ
آخر ال يجكز التنازؿ عنيا ألف الطفل ليس أىبل لمنزكؿ عف أؼ حق لو ، كلككف الطفل كحقكقو 

                                                           
مجمة الحقكؽ الككيتية ،  –الجرائـ الماسة بجق الطفل في الحياة كالسبلـ القكمي  –د/ ممدكح خميل البحر -   1

 .206، ص 2003العدد الثامف، السنة السابعة كالعشركف، 
ف الناحية التعميمية حتى يجنبيـ الجيل سكاء في القراءة أك الكتابة يجب عمى الكالديف أف ييتما بأبنائيما م -  2

أك الفيـ الصحيح ك لكي ال يككف ذلؾ سببا مف أسباب انحرافو، ألنو مف الناحية التعميمية بالنسبة  لمطفل ىك 
نكه القرآف  األساس الذؼ ينشأ بسببو، كال سبيل لو إلى ذلؾ إال إذا تعكد كتدرب عمى تمقي العمـ منذ صغره لذلؾ

 .1الكريـ بقيمة كأىمية التعميـ لقكلو تعالى " اقرأ باسـ ربؾ الذؼ خمق" سكرة العمق اآلية 
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محكر دراستنا في الفصل التمييدؼ، كلككنيما المجنى عميو في االنتياكات الممارسة ضد الطفل 
 جاء، لذا كجب عمينا معرفة معنى الطفل كحمايتو  كثانيا معنى حقكؽ الّطفل.في ار 

 المبحث األّول      
 المقصود بالّطفل وحمايتو      

يبدك أّف تحديد مفيكـ الطفل ببداية مرحمة الطفكلة كانتيائيا ؛ ألّنو متى بدأ الكجكد القانكني 
، كتحل محّميا الحماية المقررة لمطفل الحمل(لحماية المقررة لمجنيف )لئلنساف الحي تزكؿ عنو ا

، كأف تحديد تعريف لمطفل بشكل دقيق (1)مف أّؼ اعتداء كالقتل ، أك االيذاء أك الّسمكؾ المجـر
يصعب تحديده كذلؾ الختبلؼ كجيات نظر فقياء القانكف، كتعتبر حماية الطفل الجزائية أحد 

جزائي الذؼ ىك الحارس كالضامف كالمساعد       أنكاع الحماية القانكنية، ككسيمتيا القانكف ال
عمى تطبيق فركع القانكف األخرػ كنجاحيا لما يتضمنو مف قكاعد صارمة كعقكبات رادعة تطاؿ 
كل مخالف لمقانكف، ككذلؾ أف مصطمح الحماية يعني بصفة عامة أف يدفع قانكف العقكبات عف 

عة التي تؤدؼ إلى النيل منيا عف طريق الحقكؽ أك المصالح المحمية كل األفعاؿ غير المشرك 
ػ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نخصص األّكؿ لمتعريف بالطفل ثـ ( 2)ما يقرره لو مف عقكبات

 نتناكؿ في المبحث الثاني ماىية الحماية الجزائية لمطفل المجني عميو كذلؾ عمى النحك التالي:
 الّتعريف بالّطفل :المطمب األّول      

ىك محل اىتماـ ؛ ألّنو عرضة لمختمف أشكاؿ االنتياكات كاالعتداءات كالمساس  إّف الّطفل
كتنشأ الشخصية  بحقكقو كحرياتو كىك العنصر األساسي في حياة كل مف األسرة كالمجتمع،

القانكنية لئلنساف منذ كالدتو، إال أف أىميتو الكتساب الحقكؽ كممارستو ليا تتكقف عمى بمكغ سف 
قانكف، كسمي الطفل بالعديد مف المسميات منيا الحدث كالقاصر كالصبي معينة يحددىا ال

كالصغير كالمكصي عميو، ككّميا تدؿ عمى معنى كاحد كىك شخص صغير الّسف، يحتاج لمرعاية 

                                                           
     ،2014دار الجامعة الجديدة  –الحماية الجنائية لحقكؽ الطفل دراسة مقارنة  –د/ إيماف دمحم الجابرؼ  - 1

 .21ص 
2
      ،2015دار النيضة العربية،  –الطفل في الحياة  الحماية الجنائية لحق  -د/ ىبللي عبد البله أحمد   

 .20ص 
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، كيثير تعريف الطفل الكثير (1)مف كافة أكجييا األبكية الصحية كاالجتماعية كالتعميمية كغيرىا
المختمقة سكاء كانت تشريعات دكلية أـ محمية أـ مقارنة كىناؾ آراء مف الجدؿ في التشريعات 

مختمفة في تعريف الطفل بيف فقياء القانكف كالشريعة اإلسبلمية كعميو يتكجب عمينا إيجاد تعريف 
 لمّطفل بحيث سنحاكؿ التطرؽ إلى تعريفات الّطفل المختمفة بحسب الفركع الّتالية: 

 الفرع األّول
 ي العموم غير القانونّية تعريف الّطفل ف

 لتحديد مفيكـ الّطفل في العمكـ غير قانكنية كىذا ما نّركز عميو ػ    
سنشرح تعريف الّطفل مف الّناحية المغكية في الّمغات العربّية كالفرنسّية ك اإلنجميزية عمى  أّوال/

 النحك التالي:
 
 لو:تعريف الّطفل في الّمغة العربّية والمصطمحات المشابية  -1

الّطفل بكسر الطاء مع تشديدىا يعنى الّصغير مف كل شيء، عينا ، أك حدثا فالصغير مف 
 .(2)الّناس ، أك الّدكاب طفل

: الّطفل ىك المكلكد حتى البمكغ كالجمع أطفاؿ، كالّطفكلة المرحمة مف الميبلد (3)لغة الّطفل: -أ
، كالّطفل البناف، كاألنثى طفمة، (5)عـ، ىك الّصغير مف كل شيء بمعني الّرخص الّنا(4)إلى البمكغ

 .(6)كيقاؿ : جارية طفمة إذا كانت رخصة ناعمة، فأصل لفع الّطفل مف الطفالة كالّنعكمة
 .(7)اصطبلحا: يعني الصغير القاصر، كيتراكح عمره بيف سف السابعة كحتى الثامنة عشر

                                                           
دار الفكر الجامعي،  -النظاـ القانكني لحماية الطفل كمسؤكليتو الجنائية كالمدنية –د/ خالد مصطفى فيمى  - 1

 كما بعدىا. 13، ص 2012

دار الجامعة الجديدة، حماية حقكؽ الطفل في القانكف الدكلي العاـ كاإلسبلـ  –د/ منتصر سعيد حمكدة  -  
. 2007اإلسكندرية  مصر،  2  

ألف المدلكالت المغكية ىي األساس في فيـ المعاني حيث أف المعنى أكال  لقد لجأت إلى التفسير المغكؼ  - 3
 المغكؼ ىك المقياس الضابط لسبلمة االصطبلح المقصكد فيمو كمعرفة معانيو.

. 392ص  ،1989 -مجمع المغة العربية -المعجـ الكجيز - 4  
  5 -. 436، ص 1997دار المشرؽ لبناف،  – 36المنجد في المغة ك األعبلـ، ط  -

 .394ص  ،1962،  9ط باب الطاء ،   –مختار الصحاح  –دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ  - 6

  7 .55، ص1965، 8ط  دار النيضة العربية القاىرة،  –عمـ النفس التربكؼ  –د/ أحمد زكي صالح  -
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طمق عمى الذكر كاألنثى ، كأف لفع الّطفل يبق أف الطفل ىك الصغير مف كل شيءكيتضح مما س
كأّف الّطفل في الّمغة العربّية تعني الّصغير مف لحظة  الميبلد إلى مرحمة البمكغ، كفيما يمي نكرد 
التسميات المختمفة لمطفل كالمستخمصة مف بعض التشريعات بحيث نحاكؿ حصرىا كتعريفيا كل 

 منيا فيما يأتي:
 لغة معناه فتى الّسف.الحدث:  -ب

حدث الّسف، فإف ذكرت الّسف قمت حديث السّف. كقد أتى قانكف العقكبات الحدث معناه 
بمفع الحدث بدال مف الّطفل كاعتبره  ،(1)49في المادة  156-66الجزائرؼ الّصادر باألمر رقـ : 

الّشخص الذؼ لـ يبمغ سّف الّرشد الجزائي ، كىك سنة مف يكـ ارتكاب الجريمة ، كيسّمى الّطفل 
نما يقع تحت كفالة كالديوبالحدث لحداثة سن           و كصغرىا فيك غير مسؤكؿ عف نفسو ؛ كا 

، كما يدّؿ لفع الحدث عمى أّنو شخص لـ تتكفر (2)أك احدىما أك فرد آخر في الحبلت االستثنائية
لو ممكة اإلدراؾ ، أك االختيار لقصكر عقمو عف إدراؾ حقائق األشياء كاختيار الّنافع منيا كالنأؼ 

نّما مرده عدـ اكتماؿ بنفسو ع ف الّضار منيا ،  كىذا القصكر ال يرجع إلى عّمة أصابت عقمو ؛ كا 
نمكه كضعف قدراتو الّذىنية كالبدنية بسبب سنو المبكر ، كىي صفة الحدث لصيقة بالّشخص 

  . (3)نظرا لسنو كليس ليا عبلقة بالجريمة، فيك حدث سكاء ارتكبيا  أـ لـ يرتكبيا
تطمق عمى الّصغير، كالجمع صبياف أك صبية؛ أما الصبّية فيي الفتات  لغة: الصبّي: -ج

 الّصغيرة.
يطمق لفع الصبي عمى مف لـ يبمغ، كيسمي رجبل مجازا كيطمق قانكنا عمى الصبي  اصطالحا:

 .(4)مف لـ يبمغ سف المسائمة الجزائية

                                                           
المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ الجريدة الرسمية  08/06/1966لمؤرخ في  66/165األمر رقـ  - 1

 .11/06/1966بتاريخ  49رقـ 
    ، 1992المؤسسة الكطنية لمكتاب،  -جنكح األحداث في التشريع الجزائرؼ  –دمحم عبد القادر قكاسمية   - 2

 .49ص 
3 
أكاديمية نايف العربية لمعمـك األمنية ،  –لحماية الجنائية لمطفل المجني عميو ا -د/ محمكد أحمد طو - 

 .كما بعدىا 13،  ص1999الرياض، 
.12د / محمكد أحمد طو، المرجع السابق، ص  - 4  
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تغره عده الصغر ضد الكبر، كالجمع صغار كاألصاغر جمع األصغر كاس :: لغةالصغير -د
 .(1)صغيرا كصغره جعمو صغيرا، فإف الصغير كل مف لـ يبمغ عمره سنة

ىك كل مف يككف أصغر مف القكـ أك العائمة ميما كاف عمره فيقاؿ أصغرىـ، ككذلؾ صطبلحا: ا
 .(2)األصغر عندما يقاؿ عف الصغير كيكجد أصغر منو فيقاؿ األصغر

العجز كعدـ القدرة فالقاصر ىك كل ما كاف : لغة: اسـ فاعل مف قاصر التي تعني القاصر -ه
عاجزا غير قادر في ميداف مف المياديف، كيعني قصر الشيء بمعني حبسو كقصر عف الشيء 

 .(3)بمعني عجز عنو كلـ يبمغو
 .   (4)يعد القاصر مرادفا لمحدث أؼ الشخص الذؼ لـ يبمغ سف الرشد :اصطالحا

ر دكف الثامنة عشر مف العمر كذلؾ ما ذىبت القاصر بالمعني القانكني يعني الطفل الصغي
مف قانكف العقكبات الجزائرؼ بأنو "ال تكقع عمى القاصر الذؼ لـ يكمل الثالثة  49إليو المادة 

عشر القصر الذيف لـ يكممكا الكاحد ك العشريف عاما ، كتككف صحتيـ كأخبلقيـ أك تربيتيـ 
ستقبميـ" ، أّما قانكف حماية الّطفكلة عرضة لمخطر أك يككف كضع حياتيـ أك سمككيـ مضر بم

 سنة. 21كالمراىقة فقد أطمق مصطمح قاصر في مادتو األكلي عمى األشخاص الذيف أتمكا 
المراىق مف رىق كرجل مرىق مكصكؼ بذلؾ كال فعل لو كالمرىق الفاسد  :لغة المراىق -و

مراىق ، ثـ محتمـ ثـ يقاؿ : كالمرىق الكريـ الجكاد سريع إلى الّشر سريع الحدة، يقاؿ : لمغبلـ 
تخرج كجيو، كمراىق حسف االعتداؿ كقيل محتمـ، كقيل تحرؾ ككبر، كفترة المراىق ىي الفترة 

 .(5)التي تسبق البمكغ عند الكلد كالبنت

                                                           
الجزء الثاني، دار صادر، بيركت، لبناف،  -لساف العرب  –دمحم بف مكـر بف منظكر اإلفريقي المصرؼ  -1

 .445ص
، ص 1996دار الفكر، بيركت، لبناف،  -التقرير كالتحرير في عمـ األصكؿ -أمير الحاج دمحم بف دمحمابف  - 2

119. 
.  304الجزء الثامف ، المكتبة التكفيقية ، القاىرة، د ت ف، ص   -لساف العرب  –ابف منظكر  - 3  
4

، 1983سي عربي مكتبة لبناف القامكس القانكني، فرن -د/ إبراىيـ النجار، أحمد زكي بدكؼ، يكسف شبلؿ -  
 193ص 

 .129، دار صادر، بيركت، لبناف، ص 8دمحم بف مكـر بف منظكر، ج  –لساف العرب  - 5
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المراىق فيطمق عمى الّشخص الذؼ يقترب مف سّف البمكغ كيتصرؼ تصرفات غير  :اصطبلحا
 .(1)ا الّشخص مراىق أؼ: أّنو حاد الّتصرفاتمنضبطة كبشكل عصبي، فيقاؿ إّف ىذ

 المراىق متقاربة مف ناحية العمر.تعّد مصطمحات الّطفل الحدث الصبّي الّصغير القاصر 
 :تعريف الّطفل في الّمغة الفرنسّية - 2

لفع يطمق عمى الّطفل في الّمغة الفرنسّية  infansمشتقة مف الكممة البلتينية   enfantكممة 
. كالّطفكلة في الّمغة الفرنسّية ىي المرحمة (2)ع أؼ الّشخص الذؼ ال يتكّمـ لصغر سنوتعنى الرضي

 .(3)األكلى مف الحياة اإلنسانية، كتمتد        مف مرحمة الميبلد إلى سّف البمكغ
 :تعريف الّطفل في الّمغة اإلنجميزية -3

كتعني   childrenجمعيا ك   childكممة طفل في الّمغة اإلنجميزية يعبر عنيا بمصطمح      
،كيعني بيا المرحمة التي يككف فييا  childhoodصغير اإلنساف ، ذكرا    أك أنثى كالّطفكلة ىي 

   .(4)اإلنساف طفبل
 ثانيا/ تعريف الطفل في الشريعة اإلسالمية:

كريـ اىتمت الّشريعة اإلسبلمّية ككنيا شريعة هللا عّز كجّل كالتي تستمدُّ أحكاميا مف القرآف ال
 ال خبلؼ كال جداؿ فييا حكؿ تحديد مفيـك الطفل.  كالّسنة النبكّية

يستخمص مما جاء في كتب الفقو اإلسبلمي أّف الّطفكلة، ىي تمؾ المرحمة العمرّية الممتدة 
           قاؿ هللا تعالى: أك الطفل الذيف لـ يظيركا عمى عكرات النساء (5)مف الكالدة حتى البمكغ

ذا بمغ األطفاؿ منكـ الحمـ فميستأذنكا كما استأذف الذيف مف  (، 31) النكر كقاؿ هللا تعالى: ) كا 
( ػ أكلت الّشريعة اإلسبلمّية اىتماما بالغا بالّطفل يبدأ قبل خركجو مف بطف  59قبميـ ( ) النكر

                                                           
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 1ط -حقكؽ الطفل في اإلسبلـ -د/ سييل حسيف الفتبلكؼ  -  1

 .24، ص 2014
2 -  Le petit Larousse, paris Cidex 06, 2009, p. 368 
3 -  Dictionnaire Quillet de la langue française, Librairie Aristide Quillet, Paris, France, 1975, P 641. 
4 -Oxford learner’s, pocket Dictionary, Oxford university press, new york, USA, fourth edition, 2011, 

P70. 
قصد، أؼ احتمـ كأدرؾ. كاألصل بمغ الحمـ يقاؿ. بمغ ببلغا فيك بالغ ، لغة: بمغ الصبي بمكغا مف باب   5

   البمكغ كالجارية بالغ. 
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ف، ، كالبمكغ قد يككف بالعبلمة ، كقد يككف بالسّ (1)أّمو في مرحمة تككيف الجنيف كتنتيي بالبمكغ
كاألنثى عبلمة بمكغيا الحض كاالحتبلـ ، كعند الّذكر البمكغ باالحتبلـ. قد يبدأ مف السّف الخامسة 

 .(2)عشر أك الّثامنة عشر عمى اختبلؼ العمماء
كقد جعل االحتبلـ حّدا فاصبل بيف مرحمة الّطفكلة كمرحمة البمكغ كالّتكميف لككف االحتبلـ 

الّتكميف فيك قكة تطرأ عمى الّشخص كتنقمو مف حالة الّطفكلة  دليبل عمى كماؿ العقل ، كىك مناط
 .(3)إلى حالة الرجكلة

إّف الّشريعة اإلسبلمّية ىي أّكؿ مف مّيز بيف الّصغار كالكبار مف بني البشر في الّسف تميزا     
كاضحا، إذ قررت أحكاما اختمفت باختبلؼ الّسف منذ كالدة اإلنساف إلى حيف بمكغو سف الّرشد 

 كىي ثبلثة مراحل: 
 كتبدأ بكالدة الّصغير حتى بمكغو سّف الّسابعة مف عمره. مرحمة الّصغير غير مميز: -1 
 كتبدأ مف الّسابعة مف عمر الّصغير، كتنتيي بالبمكغ. مرحمة اإلدراؾ الّضعيف: -2
   شر مرحمة اإلدراؾ الّتاـ: كتسمي مرحمة البمكغ كتبدأ مف سّف الخامسة عشر أك الثامنة ع -3

   عمى اختبلؼ بيف العمماء أك بإحدػ الّظكاىر الّطبيعّية التي تظير لدػ الصبّي مثل االحتبلـ 
، كبذلؾ تككف الّشريعة اإلسبلمّية قد سبقت الّصككؾ الّدكلية كاألنظمة (4)أك الحيض لدػ األنثى

 ييا.الحديثة بأكثر مف ألف عاـ مف ناحية حقكؽ الّطفل مف كل جكانبيا كالّتأكيد عم
 بعضيـ فجعميا الّطفكلة مرحمة تحديد الّنفس عمماء حاكؿثالثا/ تعريف الّطفل في عمم الّنفس: 

 باالحتبلـ الّذككر عند تبدأ التي الجنسي البمكغ بمرحمة كتنتيي ، قبل الميبلد ما بمرحمة تبدأ
 الخصائص كظيكر الحيض فبظيكر اإلناث عند أما الّثانكية، الخصائص الجنسّية كظيكر
كيعرؼ كذلؾ بأّنو الّصغير منذ كالدتو حتى يتـ نضكجو الّنفسي كاالجتماعي . (5)الثانكّية الجنسّية

                                                           
دار الجامعة  –حقكؽ الطفل ك معاممتو الجنائية في ضكء االتفاقيات الدكلية  -د/ خالد مصطفي فيمي -1

 .9، ص 2007الجديدة اإلسكندرية، 
. 17منتصر سعيد حمكدة، المرجع السابق، ص  - 2  
3 
،  2008دار اليدػ، عيف مميمة الجزائر، –األحداث في التشريع الجزائرؼ  -د/ نبيل صقر كصابر جميمة - 

 .09ص 
. 17د/ منتصر سعيد حمكدة، المرجع السابق، ص  4  

 قانكف  في الماجستير شيادة لنيل مذكرة - الجزائرؼ  األسرة قانكف  في الطفل مصمحة - إيناس نسريف عصماف  5
 مقارف، كميةال األسرة
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كالجسمي، كحتى تتكامل لديو عناصر الّرشد المتمّثمة في اإلدراؾ الّتاـ لؤلشياء كالمكاقف التي 
تو طبقا لما تحيط بو أّؼ معرفة اإلنساف لطبيعتو كصفة عممو كالقدرة عمى تكييف سمككو كتصرفا

 .(1)يحيط مف ظركؼ كمتطمبات الكاقع الذؼ يعيشو
 ذلؾ أّنو عمى الّطفل االجتماع عرؼ عمماء لذلؾ رابعا/ تعريف الطفل في عمم االجتماع:

 كاكتساب ، صفاتيـ كعمى الّناس عمى في الّتعرؼ يبدأ كيف الّرضاعة منذ يتعّمـ الذؼ المخمكؽ 
،  ىاّمة االجتماع عمماء لدػ المعرفة ىذه كتعتبر الّناس، ىايتخذ التي األدكار مف بكثير المعرفة

. أك ىك (2)ك المجتمع األسرة   داخل الّطفل كشخصيتو سمككيات عمى مباشر تأثير لدييا إذ
الّصغير منذ كالدتو إلى نضكجو االجتماعي كالّنفسي كتكامل عناصر الّرشد لديو، إذ أّف العبرة 

 .(3)عبرة بسّف الّرشد بالجانب العقمي كالّنفسي ، كال
 الفرع الّثاني

 تعريف الّطفل في القانون 
الّطفل في القانكف ىك كّل إنساف دكف سّف الّرشد، كالّطفكلة تشير إلى مرحمة عمرية معينة، 
ىي الفترة التي تبدأ منذ كالدة اإلنساف كحتى مرحمة البمكغ، كىك كصف يطمق عمى الّصغير 

منذ الميبلد ك حتى بمكغو سّف الّرشد الجزائي، كيشمل لفع الّطفل خبلؿ مرحمة عمرّية معينة تبدأ 
الجنيف الذؼ لـ يكلد بعد، كما يشير الّمفع إلى الّذكر كاألنثى، كمرحمة الّطفكلة ىي فترة إعداد 
كتنشئة الّطفل لمقياـ بدكره في الحياة، لذا اقتضت الّطفكلة مدة أطكؿ، ليحسف إعداده كتربيتو 

ا كانت حاجة الّطفل شديدة لمبلزمة كالديو في ىذه المرحمة مف مراحل لممستقبل، كمف ىن
ّف الّطفل ىك الذؼ لـ تكتمل مداركو لقصكر عقمو عف االدراؾ ، أك اختيار الحقائق   ،(4)تككينو كا 

الّنافع منيا كاالبتعاد عف الّضار منيا ، كيرجع ذلؾ لعدـ نمكه كضعف قدرتو الّذىنية كالبدنّية فبل 

                                                                                                                                                                      

 .1 ص ، 2008 الجامعية تممساف، السنة بمقايد بكر أبي جامعة الحقكؽ  .
 .18د س ف، لبناف، ص  -قانكف العقكبات القسـ الخاص،  -د/ عمي جعفر  1
2 الجامعي، اإلسكندرية،  الفكر المستخدميف، دار لؤلطفاؿ المكضكعية الجنائية الحماية بحرؼ، فاطمة د/  

 .24، ص 2008
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 2ط -شرح قانكف العقكبات الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف –كامل السعيد  د/  3

 .50، ص 2006األردف، 
دار الفتح لمطباعة ك النشر  -حماية الطفل في سياؽ الدكلي كالكطني كالفقو اإلسبلمي -د/ كليد سمير النمر  4

 . 56، ص 2015
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ػ مف ىنا  نتطّرؽ إلى تعريف الّطفل مف كجية الّنظر ( 1)زف األشياء كتقديرىا حّق تقديريستطيع ك 
ـّ نعرفو في اإلعبلنات كالمكاثيق الّدكلية  القانكنّية بحيث نعرؼ الّطفل في الّتشريعات الكطنّية ، ث

 كذلؾ كفق الّتفصيل الّتالي:
 أوال/ تعريف الّطفل في الّتشريع الجزائري  

الّتشريعات الكضعية في تعريفيا لمّطفل كذلؾ الختبلفيا في تحديد كّل مف سّف  لقد اختمفت
 كذلؾ راجع لعّدة عكامل سكاء كانت طبيعية أـ اجتماعية أـ ثقافّية.  الّرشد،الّتميز كسّف 

إّف الّتشريع الجزائرؼ يحدد سّف الّرشد حسب المركز القانكني لمّشخص، يمكف استخراج أغمب 
 الّرشد فيما يمي: الّتحديات لسفّ 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  442نّصت المادة  سّن الّرشد في قانون اإلجراءات الجزائّية: -1
عمى أف " يككف بمكغ سّف الّرشد الجزائي في تماـ الّثامنة عشر" ، أؼ يعتبر      (2)قبل الّتعديل

ـّ الّثامنة عشر مف عمره، كذلؾ مف أجل قياـ  المسؤكلّية الجزائية لتكقيع طفبل كّل مف لـ يت
العقكبات المقررة قانكنا رغـ إمكانية قياـ المسؤكلّية الجنائّية المخفضة عمى الّطفل في سّف ثبلثة 

 .  (3)مف قانكف العقكبات 50ك  49عشر سنة، كذلؾ كفقا لممكاد 
قانكف  40سنة، المادة  19يتحّدد سّف الّرشد عند بمكغ سّن الّرشد في القانون المدني:  -2

 .(4)مدني
سنة كاممة، المادة  19يتحّدد سّف الّرشد قصد الّزكاج في تماـ سّن الّرشد في قانون األسرة:  -3

 .(5)مف قانكف األسرة 07
                                                           

 .248، ص 2005لجنائية المكضكعية لؤلطفاؿ المستخدميف، المرجع السابق، د/ بحرؼ فاطمة، الحماية ا  1
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرؼ المعدؿ كالمتمـ  08/06/1966المؤرخ في 155/66األمر رقـ   2

. ألغيت 24/12/2006بتاريخ  84الجريدة الرسمية رقـ 20/12/2006المؤرخ في  06/22بمكجب القانكف رقـ: 
 .12-15بقانكف حماية الطفل  494إلى  442المكاد 

المتضمف قانكف العقكبات الجزائرؼ المعدؿ كالمتمـ بمكجب  08/06/1966المؤرخ في  156/66األمر رقـ   3
 .16/02/2014بتاريخ  07الجريدة الرسمية رقـ  04/02/2014المؤرخ في  01-14القانكف رقـ 

، المتضمف القانكف المدني الجزائرؼ المعدؿ كالمتمـ بمكجب 1975/09/26المؤرخ في  58/75األمر رقـ  - 4
 .13/05/2007بتاريخ  31، الجريدة الرسمية رقـ 13/05/2007المؤرخ   في  05-07القانكف رقـ 

، المتضمف قانكف األسرة الجزائرؼ المعدؿ كالمتمـ بمكجب 09/06/1984المؤرخ في  11/84القانكف رقـ   5
 .27/02/2005ؤرخ    في الم 02-05األمر رقـ 
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كضع استثناء المتعمق بالّترشيد لمطفل البالغ عمره ثمانية سّن الّرشد في القانون الّتجاري:  -4
 عشر سنة لممارسة الّتجارة 

 .(1)مف القانكف الّتجارؼ  6 -5مصالح الخاصة بو ، كذلؾ كفقا لممكاد بشرط بعض ال
اعتبر قانكف العمل الّسف القانكنّية لمعمل في تماـ الّطفل لسّف سّن الّرشد في قانون العمل:  -5

 . (2)مف قانكف عبلقة العمل 15الّسادسة عشر، كذلؾ ما أكردتو المادة 
تبلؼ نظرة القانكف إلى الّطفل في مراحل نشأتو، فميس مف لكّف الّطفل ليس مرحمة كاحدة، الخ    

ـّ تقسيـ  المنطق كاإلنصاؼ معاممة الّطفل في سّف الّسابعة كطفل الخامسة عشر مف عمره، لذا يت
مراحل الّطفكلة في العادة إلى ثبلثة مراحل كىذا الّتقسيـ يككف لو أثر في تحديد معاممة الطفل 

 كىي:
 ف سّف الميبلد ػالمرحمة األكلى: تبدأ م

مف قانكف حماية الّطفل  2عرفت المادة  :12-15تعريف الّطفل في قانون حماية الّطفل -6
سنة كاممة، يفيد مصطمح  18التي تنّص عمى أّف "الّطفل كّل شخص لـ يبمغ الثامنة عشر 

 .(3)الحدث المعنى نفسو"
الّطفكلة تبدأ بالميبلد كتنتيي  يّتضح مف خبلؿ ىذا الّنص أّف المشّرع الجزائرؼ جعل مرحمة    

 ببمكغ سّف الّثامنة عشرة، كساكػ بيف مصطمح طفل كحدث

                                                           
، المتضمف القانكف التجارؼ الجزائرؼ المعدؿ كالمتمـ بمكجب 26/09/1975المؤرخ في  59/75األمر رقـ   1

 .06/02/2005بتاريخ  11الجريدة الرسمية رقـ  06/02/2005المؤرخ في  02 -05القانكف رقـ 
قات العمل المعدؿ كالمتمـ بمكجب األمر المتضمف قانكف عبل21/04/1990المؤرخ في 11/90القانكف رقـ   2

 .12/01/1997بتاريخ  03، الجريدة الرسمية رقـ 11/01/1997المؤرخ في  03-97رقـ 
بقكليا  1989مف اتفاقية حقكؽ الطفل لعاـ  1تعريف الطفل كما كرد في ىذا النص مكافق لما جاء في المادة   3

يتجاكز الثامنة عشر، ما لـ يبمغ سف الرشد قبل ذلؾ بمكجب  "ألغراض ىذه االتفاقية، يعني الطفل كل إنساف لـ
القانكف المنطبق عميو"، كأيضا مكافق لمتعريف الكارد في عيد حقكؽ الطفل في اإلسبلـ المعتمد مف قبل المؤتمر 

 30/06/2005إلى  28اإلسبلمي الثاني كالثبلثيف لكزراء الخارجية المنعقد في صنعاء اليمف خبلؿ الفترة  مف 
الذؼ جاء فيو أف "الطفل ىك كل إنساف لـ يبمغ سف الرشد كفقا  1426جمادؼ األكؿ  23إلى  21المكافق 

دار  -قانكف حماية الطفل في الجزائر تحميل كتأصيل )مادة بمادة( -لمقانكف المطبق عميو"، د/ نجيمي جماؿ
 كما بعدىا.  31ػ، 2016ىكمة، 
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نذكر منيا : الّتشريع الفرنسي ك المصرؼ، كذلؾ لـ  ثانيا/ تعريف الّطفل في الّتشريع المقارن:
يدة تغّير الكثير مف قكانيف الّدكؿ العربّية لفع الّطفل بدال مف لفع الحدث ، أك تضع تشريعات جد

 لمّطفل نذكر مف ىذه التشريعات.
تبنى المشرع الفرنسي لتعريف الّطفل بحيث حّدد مرحمة الّطفكلة بتمؾ الّتشريع الفرنسي:  -1

التي تمتد مف الميبلد حتى سّف الّثامنة عشر ، كىك ما يّتفق كسّف الّرشد المدني كالجنائي 
تمفة لمّطفكلة، كما يعكسو ذلؾ في فرنسا، إال أّف المشّرع الفرنسي فّرؽ بيف المراحل المخ

مف حرص المشّرع الفرنسي عمى تكفير حماية جنائّية أكبر لمّطفل، كذلؾ ببياف الجرائـ 
التي تقع عمى الّطفل في مراحمو مختمفة، أك اعتبار صغر السّف ظرفا مشّددا لمعقابػ كقد 

 قّسـ قانكف العقكبات الفرنسي الجديد عمر الحدث إلى خمسة أطكار كىي:
 .13-227ك 12-227المادتاف  :L’Enfantالّطفل  -أ

-7،227-227، 5-227، 3-227المكاد  :mineur  L’enfantالّطفل الحدث  -ب
8 ،227-17. 
كما  20-227، 19-227، 18-227، 7-225المكاد : le mineurالحدث  -ج

 يمييا. 
-222المكاد : le mineur de 15 ansسنة  15الحدث الذي ال يزيد سنو عن  -د
 كما يمييا. 227-25، 227-15، 227-1، 222-24، 222-8، 3
: le mineur plus de 15 ans الحدث الذي تجاوز عمره خمسة عشرة سنة -ه

  . (1)ما بيف ستة عشرة سنة كنياية الثماني عشرة سنة كىي الفترة
كضع المشّرع المصرؼ أكثر مف تعريف لمّطفل، كلـ يميز مرحمة الّتشريع المصري:  -2

في المادة الثّانية منو بأّنو" (2)1996لسنة  12لمّطفكلة، فقد عّرفو قانكف الّطفل رقـ   معينة
يقصد بالّطفل في مجاؿ الّرعاية المنصكص عمييا في ىذا القانكف كّل مف لـ يتجاكز سنو 

                                                           
دار الفكر العربي، القاىرة،  -لحديثة في قانكف العقكبات الفرنسي الجديداالتجاىات ا -د/ دمحم أبك العبل عقيدة  1

 .88، ص 1997مصر، 
 . 2008لسنة  126بقانكف رقـ  1996لسنة  12عدؿ بعض أحكاـ قانكف الطفل المصرؼ رقـ   2
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، كتثبت الّسف بمكجب شيادة الميبلد أك بطاقة الّرقـ (1)الّثامنة عشر سنة ميبلدية كاممة"
أك أّؼ مستند رسمي آخر، فإذا لـ يكجد المستند الّرسمي أصبل قّدر الّسف  القكمي ،

بمعرفة إحدػ الجيات التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع كزير 
 ( 2)الّصحة

صدرت عدة اتفاقيات دكلّية خاصة بالّطفكلة تعريف الّطفل في وفقا لالتفاقيات الّدولّية:  -ثالثا 
 نذكر منيا: أعطت تعاريف

كالذؼ جاء بمقدمتو ما يمي : إّف ىدؼ الميثاؽ ىك تحقيق  1983ميثاق حقوق الّطفل لعام  -1
الّتنمّية كالّرعاية، كالحماية الكاممة لكّل طفل عربي مف يكـ مكلده إلى بمكغو سّف الخامسة مف 

 .(3)العمر
  UNITED  NATIONS CONVENTION OFاتفاقية األمم المّتحدة لحقوق الّطفل:  -2

CHILDREN                                                                     

ػ كرد تعريف ( 4)ككقعت عمييا الجزائر 1989نكفمبر  20التي أقرتيا الجمعية العاّمة في 
يبمغ الّطفل في المادة الّثانية كما يمي: "ىك كّل إنساف لـ يتجاكز الّثامنة عشر مف العمر، ما لـ 

 سّف الّرشد قبل ذلؾ بمكجب القانكف المطّبق عميو".

                                                           
شر سنة تعرؼ الطفل بأنو" كل مف لـ يبمغ ثماني ع 1996لسنة  12ككانت المادة الثانية مف القانكف رقـ    1

ميبلدية كاممة " كلعل االختبلؼ بيف التعريفيف يكمف في استبداؿ عبارة "لـ يتجاكز" بعبارة "لـ يبمغ" ، كىذا مفاده 
أف مف كصل سف الثامنة عشر كاممة مف عمره يككف طفبل في مفيـك القانكف ، أما مف تجاكزىا بيـك كاحد فمـ 

فمؤداه أف  مييا في ىذا القانكف أما استعماؿ تعبير "لـ يبمغ" يعد بعد طفبل كيخرج عف نطاؽ الرعاية المنصكص ع
مف بمغ الثامنة عشر يخرج مف مرحمة الطفكلة. كىذا التعديل الجديد يتماشى مع التعريف الكارد في اتفاقية حقكؽ 
الطفل ، فضبل عف أنو ينطكؼ عمى مراعاة كاضحة لممصالح الفضمى لمطفل، أشار إليو د/ عبد اليادؼ فكزؼ 

 .10دار النيضة العربية، د س ط ، ص  –الحماية القانكنية لحقكؽ الطفل المدنية  -العكضي
، 2003دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  -المعاممة الجنائية كاالجتماعية لؤلطفاؿ -د/ عبد الفتاح حجازؼ  2

 .14ص 
  3 .202،  1997،  القاىرة، دراسة نقدية كتحميمية لميثاؽ حقكؽ الطفل العربي -د/ عمية إبراىيـ الزعير

، مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ 20/11/1989بتاريخ  25/44اعتمدت بقرار  1989اتفاقية حقكؽ الطفل  4
بتاريخ  06-92، صادقت عمييا الجزائر بمكجب المرسـك التشريعي رقـ 02/09/1990المتحدة، تاريخ النفاذ 
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     ك أكجبت الفقرة الّثانّية مف المادة نفسيا أف يككف إثبات سّف الّطفل بمكجب شيادة ميبلد 
 .(1)أك أّؼ مستند آخر أك بطاقة شخصية

ف ، ككّل ما أراده إذا الّتعريف الكارد في االّتفاقّية ليس تعريفا فنيا ؛ ألّف الّتعريف الفّني مختم
كاضعك االتفاقية مف نّص المادة الّثانّية ىك إيجاد نّص احتياطي يحّدد المقصكد بالّطفل بالّنظر 

سنة، إال إذا حّدد الّتشريع الكطني  18إلي الّسف التي بمغيا كالتي ال تتجاكز في جميع األحكاؿ 
ّددت سّف الّرشد بخمسة عشر عاما لمّدكلة الّطرؼ في االّتفاقية سنا أقل، فإذا فرض أّف دكلة ح

طبقا لنص قانكنيا كليس االتفاقية ، ككأّف المادة األكلي مف االتفاقية كضعت أكثر معيار لتحديد 
سّف الرشد معيار دكلي كىك بمكغ الّثامنة عشر، كمعيار كطني كىك سّف الّرشد طبقا لمقانكف 

لؾ كاف مف األفضل أف تضع االتفاقّية الداخمي ، كفي حالة التعارض يؤخذ بالقانكف الّدكلي لذ
     لمّطفل سنا محددة دكف ربط ذلؾ بالقانكف الكطني حتى ال يككف ىناؾ مقاييس مختمفة لتحديد
      مف ىك الّطفل األمر الذؼ يترتب عميو أّف الّشخص طبقا لقانكف دكلة ما يعّد طفبل، في حيف

 ىنا فإّف الصّياغة المثمى لمّنص اتو، كمفال يعّد كذلؾ طبقا لقانكف دكلة أخرؼ في الكقت ذ

الطفل ىك كل مف دكف الثماني عشر إال إذا حدد  التالي:المذككر ينبغي أف تأتي عمى النحك 
 .(2)شدالرّ  ذلؾ ببمكغ سفّ قانكف بمده سنا أقل دكف ربط 

     التي عرفت الحدث في البند الثاني األحداث:نموذجية الدنيا إلدارة قضاء القواعد ال -3
يجكز بمكجب األنظمة القانكنية  السفىك طفل أك شخص صغير  مف دليل بيكيف بأنو:

 .(3)المختصة مساءلتو عف جـر ما بأسمكب يختمف عف أسمكب مساءلة البالغ

                                                                                                                                                                      

بتاريخ  83تفسيرية، الجريدة الرسمية رقـ المتضمف المصادقة مع التصريحات ال 17/11/1992
18/11/1992. 

، ص 1997منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  –جرائـ األحداث كتشريعات الطفكلة  -د / عبد الحميد الشكاربي  1
29 

اليكنيسيف،  –اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفل عمى ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  –د/ دمحم السعيد الدقاؽ   2
 .10، ص 1993

مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمنع الجريمة كمعاممة  -القكاعد النمكذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث  إعبلف  3
اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار  06/09/1985حتى   26/08ميبلنك إيطاليا  مف  –المجرميف 

 نكفمبر. 29بتاريخ  33/40
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فقد جاء تعريف الطفل في المادة الثانية مف الجزء األكؿ  الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل: -4
ىك بذلؾ يتفق أيضا  عمره عف الثمانية عشر سنة": " الطفل ىك كل إنساف يقل يكما يم

حيث لـ يقيد سف الثامنة  أفضللكف الميثاؽ اإلفريقي كاف  األخرػ مع االتفاقيات الدكلية 
، كما تناكؿ الفصل 1989عشر بالقانكف الكطني مثمما فعمت اتفاقية حقكؽ الطفل سنة 

 .(1)األكؿ مف ىذا الميثاؽ بعض حقكؽ الطفل كأىميا حماية
، فكفقا لما نص عميو فإنو 1990الصادر  إلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايتو ونمائو:ا -5

يقصد بالطفل " كل إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر مف العمر ما لـ يبمغ سف الرشد قبل 
  .(2)ذلؾ بمكجب القانكف المطبق عميو" كىك ما يشبو اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفل

المنعقد في ىافانا في د الثامن لمنع الجريمة ومعاممة المجرمين: مؤتمر األمم المتح -6
دكف الثامنة شخص  أف الحدث ىك كلّ  1990سبتمبر  7أغسطس إلى  27الفترة مف 

 عشر مف العمر.
 29الصادر في  قواعد األمم المتحدة الدنايا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث: -7

ف الحدث بأنو: كل طفل أك شخص صغير السف المعركفة باسـ قكاعد بكي 1985أكتكبر 
تختمف عف طريقة عف جـر بطريقة  يجكز بمكجب النظـ القانكنية ذات العبلقة مساءلتو

 .(3)مساءلة البالغ
لـ يعرؼ مفيكـ الطفل كلكف جاءت اإلشارة : 2001العربي لحقوق الطفل لعام  اإلطار -8

قكؽ لمطفل حتى إتماـ سف الثامنة مف أىدافو إلى كجكب تكريس مفيكـ الحفي البند األكؿ 
  .(4)عشر دكف أؼ تميز كألؼ سبب

                                                           
1

بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  1990الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفل كرفاىيتو لسنة  صادقت الجزائر عمى  
 .2003سنة  41، جريدة رسمية عدد 2003جكيمية سنة  8المؤرخ في  03-242

، 2007دار النيضة العربية، مصر،  –الحماية الدكلية لؤلطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة  –د/ محمكد سعيد دمحم
.10ص   2  

دراسة مقارنة في التشريعيف الميبي كالمصرؼ،  -اإلجراءات الجنائية لمحاكمة األحداث –رجب عطية  د/ حمدؼ
.06، ص  2004  3  

. نظرا 24، ص 2007، -دار الجامعة الجديدة   -مركز الطفل في القانكف الدكلي العاـ  –د/ فاطمة شحاتة  4
لقاء  الضكء عمى القضايا التي يجب تركيز االىتماـ عمييا، فقد ألىمية المبادرات اإلقميمية في تحديد األكلكيات كا 

جراءاتيا المكاكبة  كاف لمجنة الفنية االستشارية لمطفكلة العربية كىي إحدػ ليجاف جامعة الدكؿ العربية، كا 
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مف خبلؿ ما تقدـ ذكره نجد أف جل االتفاقيات الدكلية كالتشريعات العربية أجمعت عمى أف سف 
الثامنة عشر كحد أقصى لسف الطفل حتى يتناسب مع الظركؼ االجتماعية في كافة البمداف 

 حكؿ العالـ. 
كيممؾ القدرات العقمية كالركحية  ،الفقيي ىك إنساف متكامل الخمق كالتككيففالطفل في المفيكـ 

كالبدنية التي ال ينقصيا سكػ النضج كالتكامل العقمي كالنفسي مع تطكر فيـ ك إدراؾ القيـ 
 .(1)الذؼ يعيش فيو االجتماعيكالمفاىيـ في المحيط 

 المطمب الثاني      
 المجني عميو ماىية الحماية الجزائية لمطفل      

كضعت التشريعات الكطنية كالدكلية نصكص قانكنية  لحماية الطفل  عندما يككف الطفل مجني 
، ثـ  زائيةنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف األكؿ لتعريف الحماية الج، عميو كذلؾ  لرعايتو كحمايتو

 جنى عميو.ملماىية الطفل ال الثانينخصص 
 الفرع األول

 زائيةماىية الحماية الج
الحماية  مفيكـ لحماية الجزائية لغتا كاصطبلحا ثـ إلىا في ىذا الفرع لتعريف نتطرؽ 

 الجزائية كما يمي: 

                                                                                                                                                                      

منيا  لبلستعدادات اإلقميمية األخرػ، كا عداد الكثائق العربية التي يتعيف إصدارىا بيذه المناسبة اليامة ك التي كاف
كضع مشركع كثيقة اإلطار العربي لحقكؽ الطفل كإطار استرشادؼ لمعمل في القضايا المتعمقة بالطفكلة خبلؿ 
العقد األكؿ مف القرف الحادؼ كالعشريف، كذلؾ في ضكء أىداؼ اإلعبلف العالمي ك اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ 

قع العربي ك أىداؼ كاستراتيجيات المجالس  الكزارية العربية الطفل كاألىداؼ العالمية الجديدة، ك بما يتفق مع الكا
المتخصصة العاممة في نطاؽ الجامعة، كقد تـ كضع مشركع ىذه الكثيقة بالتعاكف بيف األمانة العامة لجامعة 
الدكؿ العربية كنخبة مف الخبراء المتخصصيف مف ممثمي الدكؿ األعضاء ك المجالس الكزارية المتخصصة كمف 

حماية حقكؽ  -لمنظمات العربية المعنية ك الككاالت المتخصصة لمنظمة األمـ المتحدة، د/ كفاء مرزكؽ بعض ا
 الطفل

منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت،  -االنتياكات الجنائية الدكلية لحقكؽ الطفل  -د/ بشرػ سميماف العبيدؼ  1
 .34،  ص 2010لبناف، 
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يتككف مصطمح الحماية الجزائية مف كممتيف الحماية الحماية الجزائية لغة واصطالحا:  -أوال
 كالجزائية مف الجزاء كنبيف معنييما فيما يمي: 

 :ريف الحماية لغة واصطالحاتع -1
حمى  كمحمية: منعو. ك ،حماية بالكسر ك ،حميا ،يحميو الشيءحمى  الحماية في المغة: -أ

 .(1)امتنع كالحمية بالكسر: ما حمي مف شيء كتحمىمنعو إياه فاحتمى  يضره:المريض ما 
كقاية شخص أك ماؿ ضد خطر ما، كضماف أمنو يقصد بالحماية الحماية اصطالحا:  -ب

       ، كما يعبر مصطمح الحماية عف التدابير أك ماديةائل قانكنية كذلؾ بمكجب كس كسبلماتو
 .(2)المتكفل بالحمايةأك النظاـ أك الجياز  اإلجراءاتأك 
 :تعريف الجزاء لغة واصطالحا -2
ىذا جزاء ما فعمت يداه: عقاب: عقكبة مفركضة بنص قانكني جزؼ مف مصدر  الجزاء لغة:-أ

قصركف الجزاءات المناسبة. جزاء نقدؼ: عقكبة المالية ، قانكف عمى فعل ممنكع قانكنا  ناؿ الم
 .(3)جزائي: قانكف عقكبات

ألنو  ،أؼ ما يجازؼ بو اإلنساف عمى فعموىك المكافئة عمى الفعل الجزاء اصطالحا:  -ب
يتضمف معنى الزجر كالردع كالتأديب كيرصد ليا المشرع الغرامة أك الحبس أك السجف )المشدد 

      أك امتناع عف عمل يقرر لو عقكبة ،، أؼ أف كل فعل غير مشركع قانكنا بعملأك اإلعداـ(
ما يككف عف عمد أك إىماؿ. أك تدبيرا  ، كا 

يقصد بالحماية الجزائية ما قرره القانكف مف إجراءات جزائية مفيوم الحماية الجزائية:  -ثانيا
 أف تقع عمييا.لتي يمكف كمف عقكبات حماية لحقكؽ اإلنساف مف كل أشكاؿ االعتداءات ا

جرائية، األكلى تعنى بتتبع أنماط األنشطة ذات العبلقة إنكعاف مكضكعية ك  فالحماية الجزائية 
باحة، أما الصكرة الثانية كىي الحماية البالمصمحة المراد حمايتيا كليا صكرتاف إما التجريـ أك ا

الدكلة في المطالبة ألساليب التي تنتيجيا فإنيا تعنى بتقرير ميزة يككف محميا الكسائل كااإلجرائية 

                                                           

.731ير، مادة حمى لساف العرب ابف منظكر، الجزء األكؿ، ص القامكس المحيط عمى طريقة المصباح المن  1  
الحماية الجنائية اللتزاـ المحامي بالمحافظة عمى أسرار مككميو، الطبعة  –د/  محمكد صالح محمكد العادلي  2

 .06، ص 2003األكلى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 
 المولع عربً،بً لاموس عر معنً جزاء فً لاموس المعانً، ترجمة و 3

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar /   7102أكتوبر  4تارٌخ التصفح. 
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ألنيا تمس فئة ىامة مف المجتمع  ،مسألة جكىرية فالحماية الجزائية لمطفل ،(1)بحقيا في العقاب
 ،لحماية حقكؽ الطفل الجزائرؼ في مجمكعة الكسائل التي يقررىا المشرع  ىاتو الحماية تتمثل 

 كتنقسـ ىذه الكسائل إلى كجييف:
يتمثل في إقرار نصكص خاصة لتجريـ األفعاؿ التي تضر بالطفل، أك تعرض  كؿ:الكجو األّ 

أك تشديد العقاب عمى بعض الجرائـ المنصكص عمييا  لمخطرحياتو أك سبلمة جسمو أك أخبلقو 
       كىذه الحمايةفي قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة لو عندما يككف المجني عميو طفبل، 

ف كانت تتسـ في ال التشريعات تقرر أيضا قكاعد غالب بالطبيعة المكضكعية، إال أف بعض كا 
إجرائية لتعزيز ىذه الحماية في جرائـ معينة كمثاؿ ذلؾ كضع أحكاـ خاصة لتقادـ الدعكػ 

ئية إذا ما كاف المجنى عميو طفبل، تأخذ شكل استثناء مف تطبيق القكاعد اإلجرائية العامة الجزا
 التي تطبق عمى البالغيف.

       الكجو الثاني: يتمثل في كضع قكاعد خاصة لممعاممة الجزائية لمطفل الذؼ يرتكب الجريمة 
 .(2)يطمق عميو حماية الطفل ضد نفسو ( كىك ماالجاني) الطفل المنحرؼ أك 

فالحماية الجزائية لمطفل اليدؼ منيا المحافظة عمى الطفل كحمايتو مف كل أشكاؿ االعتداءات 
 مشركعة كالجرائـ ميما كاف نكعيا تؤدػ إلى انتياؾ حقكؽ الطفل.كاألفعاؿ غير ال

 الثانيالفرع 
 المجني عميو الطفل

،كيقاؿ جنى عمى نفسو كجنى عمى قكمو أؼ جره  اسـ مفعكؿ مف جنى جناية :عميو لغة المجني
 ىي الذنب كالجـر كما يفعمو اإلنساف مما يكجب العقاب أك القصاص في الدنيا ، كالجناية إليو

 .(3)، كتجَنى عميو ادعى جنايةبرؼء، كتجنى فبلف عمى فبلف ذنبا كىك  كاآلخرة
فأنو يثير اجتيادات مختمفة في الفقو كالقانكف كقد تباينت تمؾ االجتيادات في أما اصطالحا: 

   .طبيعي أك معنكؼ  شخص تعريفة مف حيث ككنو
                                                           

 -الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة ما قبل المحاكمة –د/ أحمد عبد الحميد الدسكقي   1
 كما بعدىا. 96، ص 2007دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األكلي، 

رسالة دكتكراه، جامعة االسكندرية،  –الحماية الجنائية لمطفل المجنى عميو  –مدؼ عبد الحميد صالح د/ ح 
.19، ص 2014 2  

، كأيضا المعجـ 154، ص 1956، بيركت، 14لساف العرب، الجزء  –ابف منظكر/ جماؿ الديف دمحم بف مكـر  3
  . 141، ص1973، 2المعارؼ، ط ، مطابع دار 1الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، الجزء 
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الذؼ مس الفعل اإلجرامي  المعنكؼ ىك الشخص الطبيعي أك المجنى عميو  التعريف الفقيي:
 .(1)إحدػ مصالحو المحمية بنصكص قانكف العقكبات أك القكانيف المكممة لو

 لثالفرع الثا
 الطفل الضحية 

ضحيت بو كضحا الرجل ضحكا كضحك كضحيا برز لمشمس ، قاؿ هللا تعالي"  ماالضحية لغة: 
ستره مف األذػ ساتر ، ، كالضحية: الميت كىك الذؼ ال ي(2)"تضمأ فييا كال تضحي نؾ الا  ك 

 .(3)كيصير ضحية متى انكشف كبدا بفقد المحيطيف كالمانعيف فيتضرر بضحيانو أك بو،
يقصد بو الشخص الذؼ يقاسى مف سكء المعاممة في بدنو أك مالو، كىك أيضا  اصطالحا:

األذػ الشخص الذؼ يعاني مف قير جماعات ظالمة أك الشخص الذؼ يعاني كيقاسى مف بعض 
رماف أك الخسارة، كفي المجاؿ الجنائي الدقيق يشير عمـ الضحايا تمؾ الدراسات العممية أك الح

كآثار ذلؾ عمى األشخاص الذيف كانكا  اإلجراميضحاء إلكالنظرية ألبعاد طبيعية كأسباب ا
   .عناصر في التضحية كرد فعل المجتمع تجاىيـ كخاصة رد فعل الشرطة كالنظاـ القضائي

مف الناحية القانكنية مصطمح المجني عميو كىك الشخص الذؼ أصيب  يطمق عمى الضحية
مكرر  65كقد استعمل المشرع الجزائرؼ مصطمح الضحية في المادة  .(4)بضرر مف جراء جريمة

  .مف ؽ ع ج 02فقرة  331، كالمادة  ج ج مف ؽ إ 4
 مترادفاف.الجزائرؼ  كاعتبرىما المشرععميو  كالمجنيكل مف الضحية 

 لرابعالفرع ا
 من الجريمة الطفل المضرور 

         عميو كالمضركر المجنيبو الجريمة كأثرت فيو، فيجب التفرقة بيف ىك مف أضرت 
مف الجريمة كىك معيار المصمحة المحمية جزائية كالذؼ يتحدد بمكجبو المجنى عميو بكصفو 

                                                           

، 1998، دار النيضة العربية ، القاىرة،  3ط  –شرح قانكف اإلجراءات الجنائية  –د / محمكد نجيب حسني  
  1 . 21ص 

سكرة طو.  119اآلية   2  
أطركحة دكتكراه ، جامعة نايف لمعمـك  –دكر الضحية في حدكث الجريمة  –ناصر مايع البيياف الحكيـ  3

 .16،    ص 2007ة ، الرياض ، األمني
ضحايا الجريمة ، الطبعة األكلى، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف  –عمـ المجنى عميو  –صالح السعد   4

 .50، ص 1999األردف، 
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        بت لغيره صاحب ىذه المصمحة المأخكذة في االعتبار مف النص التجريمي في حيف تث
مف أصحاب المصالح األخرػ صفة المتضرر مف الجريمة كقد تتحدد صفتا المجنى عميو 

، (1)كالمتضرر مف الجريمة في شخص كاحد كقد يككف المتضرر مف الجريمة شخصا آخر
الفقو يعرؼ ر ىي اآلثار التي تترتب عمى ذلؾ. فأىمية التميز بيف المجنى عميو كالمضرك 

 .(2)أك أدبي مادؼلجريمة ىك مف لحقو ضرر المتضرر مف ا

 المبحث الثاني      
 ماىية حقوق الطفل     

لبلرتباط الكثيق بينيما، لكي نحدد ماىية حقكؽ الطفل، يجب تحديد مفيكـ الحق ذاتو، كذلؾ 
كمصطمح الحقكؽ ككل يمكنو االنطبلؽ مف فرض أف الطفل بطبيعتو اإلنسانية مؤىل بخصائص 

ى أف يسأؿ كيفكر كيمعب كيتعمـ كيمتمؾ كيعمل كيتصرؼ كيرفض، كأف يحمي تدفعو بكعي إل
     نفسو في جميع األحكاؿ، كىذه الخصائص المميزة ليست في حد ذاتيا حقكقا كلكي تكتسب
تمؾ الطبيعة البد أف يككف ليا كضع قانكني، أؼ أف تنص عمييا كتنظميا قاعدة قانكنية ، كما 

كف أف تخرج عف حدكد معنى حق بمعنى أنيا بعيدة عنو، أف بعض الخصائص المميزة يم
كال مف المناسب أف تحكميا صيغة قانكنية ، بينما ىناؾ كبالتالي فإنو ليس مف الضركرؼ 

 (3)خصائص أخرػ تصير حقكقا، كلكنيا بالطبع ليست كميا حقكقا خاصة بالشخصية اإلنسانية
فل في المكاثيق الدكلية كالنظاـ القانكني حقكؽ الطبحث لمفيـك الحق ثـ إلى منتعرض في ىذا ال
 .االستثنائيةكفي المطمب الثالث لحقكؽ الطفل في الظركؼ  .القضائي الجزائرؼ 

 

 

 

                                                           
 .98، ص 1982، دار الفكر العربي، 3القسـ العاـ، ط –قانكف العقكبات  –د/ مأمكف سبلمة   1
، ص 1989، جامعة بغداد كمية القانكف، 1ج شرح قانكف أصكؿ محاكمات جزائية،  –د/ سميـ ابراىيـ حربة   2
 كما بعدىا. 46

دار الكتب المصرية،  -حماية الطفل في السياؽ الدكلي كالكطني كالفقو اإلسبلمي –د/ كليد سميـ النمر  3
 .59، ص 2015
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 المطمب األول
 مفيوم الحق

     يعني الثبكت كالكجكب ، كاألمر الثابت ، كالحق ضد الباطل كما في قكلو تعالي:الحق لغة: 
، كما يعني الحق اليقيف ، 42لحق كأنتـ تعممكف" سكرة البقرة كا ا" كال تمبسكا الحق بالباطل كتكتم

كما جاء في قكلو تعالي: "فكرب السماء كاألرض إنو لحق مثل ما أنتـ تنطقكف" سكرة الذريات 
23. 

تستعمل كممة الحق بمعني العدؿ كالمساكاة، أك بمعني الكاجب في الكثير مف المعامبلت 
 ال مف أمكاؿ األغنياء. كحق إعطاء المسكيف كالفقير ما

    شيء  بأخذكيككف  األشخاصىك االستئثار الذؼ يقرره القانكف لشخص مف  الحق اصطالحا:
لو مف شخص آخر سكاء ماديا أك معنكيا، كتظير مف خبلؿ ىذا التعريف العبلقة بيف الحق 

 فبل يكجد حق إال ككاف القانكف مساندا أك مشاركا لو. كالقانكف 
كيمكف تعريف ، القانكنية اآلراءفي ذلؾ  كاختمفتعمماء كالفقياء في تعريف الحق كتعددت آراء ال

قتضاىا يخكؿ القانكف شخصا مف األشخاص عمى الحق بأنو " تمؾ الرابطة القانكنية التي بم
فميس ، (1)أداء معيف مف شخص آخر" اقتضاهسبيل االنفراد كاالستئثار كالتسمط عمى شيء أك 

تعريف عممي لمحق يحدد ماىيتو كيكشف جكىره التخاذه أساسا لدراسة، باألمر الييف إعطاء 
 (2)حتى إنو أدػ بالبعض إلنكار فكرة الحق ىذه

 نوعين حقوق عامة وحقوق خاصة: إلىالحقوق نقسم تو 
كىي الحقكؽ التي تنظـ عبلقات األفراد بالدكلة أك أحد مؤسساتيا الحقوق العامة:  -أوال

   .كاإلدارؼ  الدستكرؼ حقكؽ تنظمو فركع القانكف العاـ كالقانكف كالعكس، كىذا القسـ مف ال
كىي الحقكؽ التي تنشأ مف العبلقات التي تقكـ بيف األفراد بعضيـ الحقوق الخاصة:  -ثانيا

، كىذا القسـ مف الحقكؽ تنظمو  ، مالية أك مدنية أك تجارية أك شخصيةبعض أيا كاف نكعيا
                                                           

1 
، مكتبة كىبة لمطباعة 2003 ،2ط  – التقنيف المدني في ضكء القضاء كالفقو –د/ دمحم كماؿ عبد العزيز  

 .226كالنشر القاىرة، ص 
تزعـ حممة العداء لمحق بعض فبلسفة القانكف منيـ العميد ديجي في فرنسا كىانز كمسف في النمسا . كقد  2

ة أثمرت جيكد ىؤالء الفبلسفة إبراز الكثير مف الجكانب الجديدة لفكرة المركز القانكني الفردؼ في عبلقتو بالقاعد
 .433ص   ،1974، 5ط منشأة المعارؼ ، االسكندرية ،  –المدخل إلى القانكف  –القانكنية، د/حسف كيرة 
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الثاني نكع آخر مف الحقكؽ تنظمو التشريعات االجتماعية  فركع القانكف الخاص كيمحق بالقسـ
بحكـ ما ليا مف صفة تنظيمية تضفى الدكلة عمييا حماية خاصة كالتي تتميز بطبيعة خاصة 

بصفتيا الشخصية األفراد ال يقل عف اىتماميا بالحقكؽ العامة رغـ احتفاظيا كاىتماما مباشرا 
   كحماية الطفكلة كاألمكمة. الصحيية كالتأميف بيا مثل التأمينات االجتماع المستفيديف

 نيالمطمب الثا      
 النظام القانوني والقضائي الجزائري و الدولية  المواثيق حقوق الطفل في      

حماية  الطفل في المكاثيق الدكلية أكسبت الطفل حقكقا دكلية مف ناحيتيف ، ناحية ككنو 
المجتمع اإلنساني. لذلؾ ترجمت المبادغ التي اشتممتيا  طفبل كناحية ككنو فردا مع غيره مف أفراد

إلى برنامج عمل سكاء لدػ المؤسسات الدكلية المتخصصة أـ لدػ المكاثيق كاالعبلنات الدكلية 
الدكؿ كالحككمات التي اىتدت بيا في تطبيق خططيا في التنمية االجتماعية السيما في ميداف 

     كثائق أساسية تشكل  عدةدة لحماية حقكؽ اإلنساف إلى يستند نظاـ األمـ المتحك ، (1)الطفكلة
كالعيد الدكلي  اإلنسافاإلعبلف العالمي لحقكؽ  كىيما يسمى بالميثاؽ الدكلي لحقكؽ اإلنساف 

كالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ، كاالتفاقية  كالسياسيةلمحقكؽ المدنية 
  إلى ما جاء بو المشرع الجزائرؼ مف تنظيـ قانكني كقضائي. ، ثـ الدكلية لحقكؽ الطفل

 الفرع األول

 حقوق الطفل في المواثيق الدولية
تتعيد الدكؿ األطراؼ باحتراـ حق الطفل في الحفاظ عمى ىكيتو بما في ذلؾ جنسيتو، كاسمو، 

  كىي: كصبلتو العائمية، عمى النحك الذؼ يقره القانكف، كذلؾ دكف تدخل غير شرعي.
تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف :  1948 سانناإلعالن العالمي لحقوق اإل  -أوال

دكلة كامتناع ثماف  48بأغمبية  1948 ديسمبر 10في  217العالمي لحقكؽ اإلنساف بقرارىا رقـ 
دكؿ، كيتككف االعبلف مف ديباجة كثبلثيف مادة تضمنت العديد مف الحقكؽ الحريات األساسية 

 .(2)لبلزمة سكاء تعمقت بشخصو أـ بتكاجده في المجتمع الذؼ يعيش فيوا
                                                           

1      منشأة المعارؼ ، االسكندرية ، مصر،  –تشريعات حماية الطفكلة  حقكؽ الطفل  –د/ حسني نصار   
 .58ص 

المؤتمر الدكلي السادس الحماية  -الجزائرؼ حقكؽ الطفل في المكاثيق الدكلية كالتشريع  –د/ بف عياد جميمة   2
 .04، ص2014الدكلية لمطفل ، طرابمس ، 
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إف الطفل ىك جزء مف الكياف البشرؼ كالذؼ كاف محل اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
    أماـ القانكف كدكف تميز في المساكاة كف منو أف الجميع متساك كالذؼ جاء في المادة السابعة 

 كفي حماية القانكف.
كالذؼ تمت المصادقة عميو بمكجب قرار لعيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية: ا -ثانيا

كالذؼ دخل  16/12/1966الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا الكاحدة كالعشريف بتاريخ 
، كالتي عمى ضكء أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة فإف الدكؿ ممزمة 23/03/1976حيز التنفيذ في 

العديد مف الحقكؽ كقد تضمف العيد  اإلنسافكالحقيقي لحقكؽ كحريات  العالمي اـكاالحتر بالترقية 
نذكر منيا ما كرد في المادة السادسة منو مبدأ ىاـ ىك أنو ال يمكف في أؼ حاؿ مف األحكاؿ 

سنة كما أنو  18التي يرتكبيا األشخاص الذيف تقل أعمارىـ عف الحكـ باإلعداـ بالنسبة لمجرائـ 
 يذىا تجاه النساء الحكامل.ال يمكف تنف

كىك العيد المصادؽ عميو العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  -ثالثا
في الدكرة الكاحدة كالعشريف كالذؼ دخل  16/12/1966بالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

ادية كاالجتماعية كالثقافية ، لقد كاف االىتماـ بالحقكؽ االقتص03/01/1976سير النفاذ بتاريخ 
بة عمى الحقكؽ المدنية قميبل حتى عيد ليس ببعيد، ذلؾ أنو كانت اىتمامات الناس كالدكؿ منص

، كمف أىـ المبادغ المنصكص عمييا ما تضمنتو الفقرة الثالثة منو كالتي تستكجب  كالسياسية
مراىقيف مف استغبلؿ إجراءات خاصة لمحماية كالمساعدة مف أجل التكفل بكل األطفاؿ كال

أك كل ما مف شأنو المساس بأخبلقيـ كصحتيـ كتعريضيـ لمخطر الذؼ  كاجتماعياقتصادؼ 
اليد العاممة تشغيل كؿ تحديد سف أدنى لمعمل كعمل جكاز و عمى الدّ يعيق نمكىـ الطبيعي كأنّ 

 كل إخبلؿ يعرض مرتكبو لمعاقبة القانكف. كأفّ  ،لؤلطفاؿ
 ميـ سيما إجبارية كمجانية التعميـ االبتدائي لمجميع.في التع كما تضمنت الحقّ 

كىي االتفاقية التي جاءت بمكجب قرار الجمعية العامة االتفاقية الدولية لحقوق الطفل: -رابعا
نكفمبر  30لؤلمـ المتحدة بناءا عمى تقرير المجنة الثالثة في الجمسة العامة الكاحدة كالستيف في 

المتحدة بحقكؽ األطفاؿ بالنظر إلى ما يعانكه مف اعتداءات  و اىتمت األمـحيث أنّ ب، 1989
كىذا ما أدػ إلى ارتفاعات معدالت الكفاة بيف األطفاؿ كىذا بسبب نقص  ،عمى ابسط حقكقيـ
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، ككجكد األطفاؿ  ، سكء معامبلتيـ كاستغبلليـ في الدعارة كاألعماؿ الخطرة العناية الصحية
 .(1)المسمحة الداخمية أك الدكلية ضحايا النزاعات ،المعتقمكف األطفاؿ

ترػ األمـ المتحدة أف الطفل كبسبب عدـ نضجو البدني كالعقمي يحتاج إلى كقاية كرعاية 
، ك مف أىـ بنكد ىذه االتفاقية: تتعيد  خاصة بما في ذلؾ حماية خاصة قبل الكالدة كبعد الكالدة

ما في ذلؾ جنسيتو كاسمو كصبلتو فل في الحفاظ عمى ىكيتو بالطّ  حقّ الدكؿ األطراؼ باحتراـ 
 العائمية عمى النحك الذؼ يقره القانكف.

 الثانيالفرع 
 الجزائري ظام القانوني فل في النّ حقوق الطّ 

عديل الدستكرؼ األخير عمى كفالة حقكؽ لقد اىتـ التّ  فل في الدستكر الجزائرؼ:حقكؽ الطّ  /أوال
 حماية تاج إلى إجراءات كقائية ك رعايةيح  فالطفل بسبب عدـ نضجو البدني ك العقميالطفل 
 .(2)"عمى أف " تحمى األسرة كالمجتمع كالدكلة حقكؽ الطفل   02فقرة  72فنصت المادة  خاصة

القكاعد ف اإلجراءات الجزائية قانك  تضفحقوق الطفل في قانون اإلجراءات الجزائية:  /ثانيا
أبكاب كل باب يحدد القكاعد ستة ، كتضمف الكتاب الثالث  الخاصة بالمجرميف األحداث

كمف  ،يتشكل قسـ األحداث مف قاضي األحداث رئيسا لؤلحداثكاإلجراءات الخاصة بأية متابعة 
أعكاـ بقرار مف كزير العدؿ  3لمدة  كاالحتياطيكف ، يعيف المحمفكف األصميكف  قاضييف محمفيف

أف يبمغ يا عمى كيختاركف مف بيف أشخاص ييتمكف بشؤكف األحداث كبتخصصيـ كدرايتيـ ب
يختص قسـ األحداث بالنظر في الجنح التي ، كمف جنسية جزائرية ،سنة 30عمرىـ أكثر مف 
بينما الجنايات فيختص بيا قسـ األحداث الذؼ يكجد بمقر المجمس القضائي  يرتكبيا األحداث
،  ع مراحل المتابعة كالمحاكمةإلى حضكر محاـ لمساعدة الحدث كجكبي في جميكيجب اإلشارة 

كتحصل المحاكمة سرية كيسمع أطراؼ ، محاميا لمحدثاألحداث كعند االقتضاء يعيف قاضي 
 كمحاميو.بنفسو كمعو نائبو القانكني الدعكػ كيتعيف حضكر الحدث 

                                                           
1 الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في إطار منظمة األمـ المتحدة كالككاالت الدكلية  –د/ أحمد أبك الكفا   

 .40، ص2005دار النيضة العربية،  القاىرة، الطبعة الثانية،  –المتخصصة 
لـ يخصص مادة فيما يخص مكضكع حقكؽ الطفل كما جاءت بو المادة  2020الجزائرؼ لسنة  إف الدستكر  2

 كانت عامة كتجعل كل المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف دكف أف تخص القصر بحماية خاصة. 29
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نصكص العقكبات لردع  تضمف قانكف العقكباتحقوق الطفل في قانون العقوبات:  /ثالثا
 بما فييـ فئة األطفاؿ. المجتمعفئات كل أنكاع االعتداء عمى  الجريمة كالعنف ككلّ 

 49فقد جاء تعديل المادة  2014المشرع الجزائرؼ كنظرا لكثرة االعتداءات عمى القصر في سنة 
لـ يكمل  ت عمى " ال يككف محبل لممتابعة الجزائية القاصر الذؼ مف قانكف العقكبات التي نّص 

 سنكات. 10
و تعزيزا لسياسة لحماية الطفل في التشريع القانكني أن :حماية الطفل في قانون العمل /رابعا

أف يقل العمر األدنى منو منعا باتا  15الجزائرؼ فقد تضمف قانكف العمل في نص المادة 
عقكد التمييف كال يجكز تكظيف  إطارسنة إال في الحاالت التي تدخل في  16لمتكظيف عف 

كصيو الشرعي كما أنو يجكز استخداـ  القاصر في ىذا االطار إال بناء عمى رخصة مكتكبة مف
 العامل في األشغاؿ الخطيرة كالتي تنعدـ فييا النظافة أك تضر بصحة أك تمس بأخبلقو.

المتعمق  10/02/1972المؤرخ في  03/72األمر رقـ حماية الطفولة والمراىقة:  /خامسا
الببلد فبل بد أف ينتفع  بحماية الطفكلة كالمراىقة كالذؼ اعتبر أف الطفل ىك رجل المستقبل كأمل

  ، كعميو يتعيف  بشكل امتيازؼ مف التدابير المبلئمة كالحماية المطمقة كالعامة كاألماف كالتربية
عمى المجتمع بالنتيجة أف يقكـ بكاجب العناية الخاصة باألحداث كالمراىقيف المعرضيف لمخطر ، 

سنة كتككف  21ـ يكممكا قصر الذيف لكقد جاءت المادة األكلى منو لتكسع مف الحماية إلى كل ال
صحتيـ كأخبلقيـ أك تربيتيـ عرضة لمخطر أك يككف كضع حياتيـ أك سمككيـ مضرا بمستقبميـ 

  فيمكف إخضاعيـ لتدابير الحماية كالمساعدة التربكية.
 المطمب الثالث

  )الطفولة المسعفة( االستثنائية الظروف في الطفل حقوق 
ينبغي مراعاتيا لبعض األطفاؿ الذيف يعيشكف ظركؼ غير عادية   تعتبر الظركؼ االستثنائية 

المطمب  في ىذا نتناكؿ، في ظركؼ استثنائية قد تجعميـ معرضيف لمخطر أك التيميش كاالىماؿ
     األكؿ لمطفل المقيط عف حقكؽ ثبلث فئات مف األطفاؿ ذكؼ ظركؼ خاصة أك استثنائية 

 كالمعاؽ.كفي الثاني لمطفل اليتيـ 
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 الفرع األول
 الطفل المقيط

 .(1)ُأمُّو كال أبكه ُيْعَرؼُ  ال الطُّرؽ  عمى َمْرِمًيا يكجد الذؼ الطفل : لغة المَّقيطُ  ُيعرؼ
 .(2)كصي أك كافل لو يجد كلـ التمييز، سف يبمغ لـ الذؼ الصغير ىك فالمقيط اصطبلحا أما

في مكاف يغمب عميو الظف كاف  يجده إذاجعل اإلسبلـ التقاط المقيط كاجبا كفرض عيف عمى مف 
 .(3)بيبلكو إف ترؾ فيو لقكلو تعالى " كمف أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا"

ال نجد نصا صريحا في القانكف الدكلي يعني بحالة لمقيط ، إال أف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ 
منيا نبلحع أف  20نصت عمى الرعاية البديمة لمطفل المحركـ طبقا لممادة  1989الطفل لعاـ 

لـ تتدارؾ حقكؽ الطفل المقيط كأف تشممو بنصكص تضمف لو  اإلنساف االتفاقية الدكلية لحقكؽ 
في أية مادة مف مكاد قانكف بالنسبة لممشرع الجزائرؼ لـ ينظـ حالة المقيط كذلؾ ، ك الحماية

اء نسبو غير متكفر األسرة، لكنو منع التبني ليدخل تحت حكـ التبني إلتقاط المقيط طالما أف إدع
مف قانكف الحالة المدنية" يتعيف عمى كل شخص  1فقرة  67حيث نصت المادة  (4)لمف يريد ذلؾ

كجد مكلكدا حديثا أف يصرح بو إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكاف العثكر عميو" ، ككذلؾ 
قل إلى ( أياـ عمى األ10: يعاقب بالحبس مف عشرة)مف ؽ ع ج  3فقرة  442نصت المادة 

 دج. 16000إلى  8000( عمى األكثر كبغرامة مف 2شيريف )
كما يكجب  ،كل مف كجد طفبل حديث العيد بالكالدة كلـ يسممو إلى ضابط الحالة المدنية -

ذلؾ القانكف مالـ يكافق عمى أف يتكفل بو كيقر بذلؾ أماـ جية البمدية التي عثر عمى 
 الطفل في دائرتيا".
     مف قانكف الطفل المصرؼ بأف" كل  20نصت المادة  فقدالمصرؼ أما بالنسبة لمتشريع 

         مف عثر عمى طفل حديث الكالدة في المدف أف يسممو فكرًا بالحالة التي عثر عمييا

                                                           
 .392ص  ،7ابف منظكر، لساف العرب، مرجع سابق،  ج  1
       دار الفكر، دمشق،  -االسبلمية كالتشريعات الدكلية الطفكلة بيف الشريعة –د/ دمحم أبك الخير شكرؼ   2

 .367ص 
 .32سكرة المائدة اآلية   3
، 1، ط1المؤسسة الكطنية لمكتاب ج  -شرح قانكف األسرة الجزائرؼ في الزكاج كالطبلؽ   -د/ فضيل سعد   4

 .277، ص  1986
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   إلى إحدػ المؤسسات المعدة الستقباؿ األطفاؿ حديثي الكالدة أك إلى أقرب جية شرطة 
        ؤسسات لرعايتو كفي حالة التسميـ مف العاثر كالتي عمييا أف ترسمو إلى إحدػ الم

 عمى المؤسسة أف تبمغ مركز الشرطة باإليداع.
أما في القرػ فيككف تسميـ الطفل المعثكر عميو )المقيط( إلى العمدة أك الشيخ كالذؼ يقـك 

إلى المؤسسة أك جية الشرطة أييما أقرب عمى أف يحرر في جميع األحكاؿ  بدكره بتسميمو
ضر يتضمف البيانات الخاصة بالطفل كاسـ مف عثر عميو ما لـ يرفض ذكر اسمو، ثـ مح

تقكـ جية الشرطة بتكميف طبيب الجية الصحية المختصة بتقدير سنو كتسميتو تسمية ثبلثية 
ثبات بياناتو في سجبلت           المكاليد، كتقكـ الجية الطبية بإرساؿ المحضر كاألكراؽكا 

دني المختص خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ القيد بسجبلت المكاليد، إلى مكتب السجل الم
 عمى أميف السجل المدني قيد الطفل في سجبلت المكاليد. كيتعيف بناء عمى ذلؾ

فإذا تقدـ أحد الكالديف إلى جية الشرطة بإقرار باألبكة أك األمكمة لمطفل حرر محضر بذلؾ 
ياـ مف تاريخ تحرير المحضر، كعمبل كأرسمت األكراؽ إلى السجل المدني خبلؿ سبعة أ

مف نفس القانكف فإف قيد بيانات الطفل تككف حسب ما يدلى المبمغ عدا اسـ  21بالمادة
الكالديف أك أحدىما فيككف بناء عمى طمب كتابي ممف يرغب منيما عمى أال يككف ليذا القيد 

  .حجية تتعارض مع القكاعد المقررة في شأف األحكاؿ الشخصية
 الثانيالفرع 

 الطفل اليتيم
 كَحاميو، كراعيو فقد ُمعيمو إذا الصفة ىذه يأخذ فيك .البمكغ سفّ  دكف  كىك أباه، فقد ىك مف اليتيـ
مف الحقكؽ اإلنسانية التي أكدىا اإلسبلـ حق (1)بالبمكغ اليتيـ الطفل عف اليتـ صفة كتزكؿ

فإف رعاية ىؤالء كاجبة عمى اليتامى، كىـ الذيف مات آبائيـ كىـ في طكر الصبا قبل البمكغ، 
المجتمع كىك مطمب إنساني تقتضيو الفطرة، فإف اليتيـ عندما يفقد في مجتمعو ىذه الرعاية 

 معاممتيـ، كحسف األيتاـ رعاية عمى الشريعة اإلسبلمية كقد حثت يساكره الشعكر بالحرماف، 
 ماليـ كيؤدكا المجتمع، في فصالحي أعضاء حتى ينشئكا عمييـ، التكّبر أك كاحتقارىـ إيذائيـ كعدـ
ال يكجد في القانكف الدكلي نصكصا خاصة نصت عمى حقكؽ ، ك ككاجبات حقكؽ  مف عمييـ كما

                                                           
قيات الدكلية ، ديكاف المطبكعات الجامعية، حقكؽ الطفل في الشريعة االسبلمية كاالتفا -د/ العربي بختي  1

 .114، ص 2013الجزائر، 
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         24في نص المادة  1949لسنة  األطفاؿ األيتاـ إال ما كرد في اتفاقية جنيف الرابعة 
أك فصمكا عف عائبلتيـ  عمى أنو "ال يجكز أف يترؾ األطفاؿ دكف سف الخامسة عشر الذيف تيتمكا

         بسبب الحرب لنفسيـ، كأنو ينبغي تسييل إعاشتاىـ كممارسة عقائدىـ الدينية كتعميميـ 
مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفل لسنة  20كنجد كذلؾ أف المادة ، في جميع األحكاؿ" 

ركـ كيدخل ضمنو كالتي سمف ذكرىا قد نصت عمى إيجاد الرعاية البديمة لمطفل المح 1989
 .(1)اليتيـ

 الفرع الثالث
 ذوي اإلحتياجات الخاصةالطفل 

 كؿ اإلعاقة:حتعريف لغكؼ كاصطبلحي قبل التطرؽ لمطفل المعاؽ نقدـ 
اإلعاقة لغة: لفع مشتق مف الفعل عاؽ ، عكقة ، عاقة ، عف الشيء أؼ صرفو حبسو كعطمو، 

قة، كمف ثـ فاإلعاقة ىي المنبع عف أؼ منعو عنو كشغمو عاؽ، اعتاقو عا كعاقو عف الشيء
، عاقو عف الشيء أؼ منعو كيقاؿ (2)شيء ما، كالحبس عف أداءه كىك يعني التأخير أك التعكيق

العكؽ أؼ الحبس كالصرؼ كرجل ذك تعكيق يثبط الناس عف أمكرىـ، كعاؽ أؼ أخره عف الشيء 
 .(3)ؽ: تثبط كتأخر. تعك أؼ عجزت عف السفر، إعكاقاً  الزاد ك الدابة بيكيقاؿ أعكؽ 

و قدراتو الخاصة عمى النمك السكؼ، إال بمساعدة خاصة اصطبلحا: المعكؽ يطمق عمى مف تعكق
عمى نفسو في مزاكلة العمل، أك القياـ بعمل  االعتمادشخص أصبح غير قادر عمى أؼ كل 

ز كاالستقرار فيو، أؼ نقص القدرة عمى ذلؾ نتيجة قصكر عقمي حسي أك عضكؼ أك نتيجة لعج
خمقي منذ الكالدة، كىذا المصطمح تندرج تحتو جميع فئات ذكؼ االحتياجات الخاصة مثبل 
المعاقيف بصريا، سمعيا، عقميا، جسميا، كذكؼ صعكبات التعمـ كالمضطربيف تكاصميا، سمككيا، 

ص في قدراتو الذؼ يعاني مف نق شخص، أك ىك ال(4).انفعاليا، كالمتكحديف كمتعددك اإلعاقة
أك الذىنية نتيجة مرض أك حادث أك سبب خمقي أك عامل  كراثي أدػ لعجزه  ك الحسيالجسدية أ

                                                           
 .367الطفكلة بيف الشريعة االسبلمية كالتشريعات الدكلية، المرجع السابق، ص  –د/ دمحم أبك الخير شكرؼ   1
 الحمبي تمنشكرا -الخاصة االحتياجات ذكؼ  المعاقيف لحقكؽ  القانكنية الحماية -االحمد  كسيـ الديف د/ حساـ  2

  .11ص   ،2011الحقكقية،
 .181المنجد في المغة كاألعبلـ، ص  –عمي بف الحسف الينائي األزدؼ    3
دار الجامعة  –حقكؽ الطفل كمعاممتو الجنائية في ضكء االتفاقيات الدكلية  –د/ خالد مصطفى فيمي   4

 .75، ص 2007الجديدة، االسكندرية ، 
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كميًا أك جزئيًا عف العمل أك االستمرارية أك الترقي فيو، كأضعف قدرتو عمى القياـ بإحدػ 
ذلؾ محتاجًا لمرعاية كالتأىل مف أجل دمجو حيث جعمو بكظائف األساسية األخرػ في الحياة، ال

عاقة ليا تأثير كبير في اضطراب االتزاف االنفعالي لمطفل، إلا ،(1)في المجتمع أك إعادة دمجو
كأنكاع إعاقات التي تحدث لؤلطفاؿ كثيرة نذكر منيا اإلعاقة  كليا تأثير عمى إمكاناتو المتاحة.

مف اتفاقية حقكؽ  23كما نصت عمييا المادة  الذىنية كالسمعية، الكبلمية، البصرية، الجسمية،
 الجزائرؼ  يشكل الدستكرالخاصة،  االحتياجاتعمى حماية ألطفاؿ مف ذكؼ  1989سنة ل الطفل

أىـ التشريعات الكطنية المعنية بحماية حقكؽ اإلنساف ك الحريات العامة لؤلفراد باعتباره أسمى 
القكانيف، ك لما كاف األشخاص المعكقيف ىـ فئة ال تقل عف األفراد العادييف فإف الضمانات 

التي يقرىا الدستكر الجزائرؼ ىي نفسيا التي يتمتع بيا أؼ طفل فالمشرع الجزائرؼ عرؼ  القانكنية
كالقانكف المتعمق بحماية األشخاص المعكقيف كترقيتيـ،  المعاؽ مف خبلؿ قانكف الصحة كترقيتيا

ة كترقيتيا جاء ىذا القانكف المتعمق بالصح 1985المؤرخ في فيفرؼ  85-05حسب القانكف رقـ 
الصحي بشكل عاـ كقد تعرض في ار يتضمف االحاطة بمجاؿ الصحة كتنظيـ العمل طفي إ

الفصل التاسع منو مف الباب الثاني إلى" تدابير حماية األشخاص المعكقيف" حيث نصت المادة 
        ،أك شخص بالغ ،أك مراىق ،منو الشخص المعاؽ بأنو " يعد شخص معكقا كل طفل 89

ما عجز ناتج عف القياـ بنشاط  أك مسف مصاب بما يمي: إما نقص نفسي أك فيزيكلكجي ، كا 
ما عاىة تحكؿ دكف حياة اجتماعية أك تمنعيا......"تككف   حدكده عادية لمكائف البشرؼ، كا 

المتعمق بحماية األشخاص المعكقيف  2002ماؼ  8المؤرخ في  09-02أما قانكف رقـ 
ميما كاف سنو جنسو يعاني  المعكؽ ىك كل شخصالمادة الثانية منو بأف " عرفتوفقد  (2)كترقيتيـ

، كراثية أك خمقية أك مكتسبة تحد مف قدراتو عمى ممارسة نشاط أك عدة مف اعاقة أك أكثر 
نشاطات أكلية في حياتو اليكمية الشخصية كاالجتماعية نتيجة اصابة كظائفو الذىنية أك الحركية 

 كالعضكية كالحسية.

                                                           
، 2001تأديب مشركع أـ انتياؾ محظكر، دار المعرفة الجامعية،  -ألسرةالعنف في ا –عدلي السمرؼ  د/  1

 .71ص 
المتعمق بحماية األشخاص المعكقيف  2002مايك  8، المكافق ؿ  1423صفر  25المؤرخ في  02/09قانكف   2

  .2002ماؼ  14، المكافق ؿ 1423الصادرة في ربيع األكؿ  34كترقيتيـ جريدة رسمية عدد 
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    حقكؽ الطفل المعاؽ خاصة فيما يتعمق برعايتو نذكر منيا  عمىالمكاثيق الدكلية قد نصت 
 عمى النحك التالي: 

حرص اإلعبلف في المبدأ الخامس عمى : 1959أوال/ اإلعالن العالمي لحقوق الطفل لسنة 
تأكيد حق الطفل المعاؽ حيث نص عمى أنو" يجب منح الطفل ذؼ العاىة الجسمانية أك العقمية 

 ج كالترفيو، كالعناية الخاصة" أك االجتماعية العبل
قد التفتت اتفاقية حقكؽ الطفل  :1989المتحدة لحقوق الطفل لسنة  ثانيا/ اتفاقية األمم

        لكضعية األطفاؿ المعكقيف ككنيـ يستحقكف العناية كالرعاية كالحماية مثل باقي األطفاؿ
ثانية عمى كيفية حصكؿ الطفل كال  في فقرتيا األكلى 23المادة  بينتبل ك أكثر مف ذلؾ حيث 

" تمتع الطفل المعكؽ عقميا  المعكؽ عمى رعاية خاصة حيث نصت الفقرة األكلى عمى أنو
كجسديا بحياة كاممة ككريمة في ظركؼ تكفل لو كرامتو، كتعزز اعتماده عمى النفس ، كتيسر 

الرعاية الخاصة نصت عمى  المادة نفسيامشاركتو الفعمية في المجتمع"، كالفقرة الثانية مف 
  .لممعكؽ 

     قدـ ىذا الميثاؽ مجمكعو مف األىداؼ  : 1983ثالثا/ ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 
ككاف مف بيف ىذه األىداؼ اليدؼ السادس كالذؼ يتعمق بتأسيس نظاـ لرعاية األطفاؿ المعكقيف 

ص اليدؼ السادس كذلؾ ضمانًا الندماجيـ في المجتمع كإلنماء مكاىبيـ كابرازىـ ، حيث ن
تأسيس نظاـ لمرعاية كالتربية الخاصة لؤلطفاؿ المعكقيف ، تتضمف لممعكقيف ” لمميثاؽ عمي 

   (1)االندماج في الحياه الطبيعية كالمنتجة لمجتمعيـ كابراز مكاىبيـ

من المٌثاق ” 01“اعترفت المادة  :0991لحقوق الطفل ورفاهيته لعام  اإلفريقيرابعا/ الميثاق 

  : وق الطفل المعاق وحماٌته ، حٌث نصت علً أن  علً حم

ـ تعترف الدول األطراف فً المٌثاق بوجوب تمتع الطفل المعوق عملٌاً أو جسدٌاً بحٌاة كامله 1

        فً وتعزز اعتماده على النفس ، وتٌسر مشاركته الفعلٌة وكرٌمة فً ظروف تكفل له كرامته

                                                           
إسياما عربيا طيبا في مجاؿ االىتماـ بالطفكلة كفي  1983 ؽ حقكؽ الطفل العربي الصادر عاـيعتبر ميثا  1

تكحيد المفيـك العربي لحقكؽ الطفل حيث نص عمى ضركرة العمل العربي المشترؾ في مجاؿ تنمية كرعاية 
خطة عربية كتكجييات الطفكلة، إال أنو ما يعاب عمى ىذا الميثاؽ تغمب الجكانب التكجييية إذ يعتبر بمثابة 

إرشادية في مجاؿ الطفكلة كليذا فيك يحتاج إلى مراجعة ك إعادة نظر خاصة بعد صدكر اتفاقية األمـ المتحدة 
حقكؽ –التي صادقت عمييا جميع الدكؿ العربية، د/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي  1989لحقكؽ الطفل لعاـ 

 .107ك 105، ص 2006، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، 1ط -الطفل
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 .المجتمع

لمٌثاق بحك الطفل المعوق فً التمتع برعاٌة خاصه ، وتضمن ـ تعترف الدول األطراف فً ا2

ً بتوفٌر الموارد      المساعدة، تمدٌم  المتاحةللطفل المؤهل لذلن وللمسؤولٌن عن رعاٌته ، رهنا

التً ٌمدم عنها طلب وتضمن بشكل خاص إمكانٌة حصول الطفل المعوق فعالً علً التدرٌب 

تحمٌك االندماج  إلى، وتلمٌه ذلن بصوره تؤدي  هٌةالترفٌعداد لممارسة عمل والفرص إلوا

 .أكمل وجه ممكن ىاالجتماعً بما فً ذلن نموه الثمافً والروحً عل

ً علً توفٌر  المتاحةطراف فً المٌثاق ، بالعمل فً حدود مواردها ألول اـ تتعهد الد  3 تدرٌجٌا

ً فً  الكاملة الراحة ً أو جسدٌا ماكن ألل الً الشوارع واوالوصو الحركةللشخص المعوق عملٌا

 .“ التً ٌرٌد المعولون الوصول إلٌها األخرى العامة

 المادةمن اتفالٌة حموق الطفل حٌث أن هذه  71 بالمادةأنها شبٌهه  المادةوٌتضح لمن ٌمرأ هذه 

        الفعلٌةوذلن لتٌسر مشاركته  كرٌمة بحٌاةتعترف للطفل المعاق بحمه فً الحٌاه والعٌش 

خاصه سواء فً التدرٌب أو الفرص  رعاٌة تبٌن كٌفٌة حصوله علىع وكذلن فً المجتم

فرٌمً لحموق إلمن المٌثاق ا 01 المادةالمول بأن  ومن خالل ذلن ٌمكنناوغٌرها ،  الترفٌهٌة

بحموق الطفل المعاق فً اتفالٌة حموق  والخاصة 71 المادةالطفل لد تم التباسها وأخذها من 

  .0434الطفل لعام 
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 الباب األول      
 جسدهالحماية الجزائية لحق الطفل في الحياة وفي سالمة       

 تمييد وتقسيم:
باعتباره أىـ حقكؽ اإلنساف عمى االطبلؽ، كيقرر القانكف لبعض  يحمى القانكف الحق في الحياة 

ساسي كحرص القانكف عمى إحاطة ىذا الحق األ صكر االعتداء عمى الحياة أشد العقكبات
لئلنساف بالحماية، جعمو ال ُيَقِصر حماية الحق في الحياة عمى الفترة التي تمتد مف كالدة اإلنساف 
نما بسط ىذه الحماية عمى الجنيف في بطف أمو، كمف ثـ كانت حماية الحق      حتى كفاتو، كا 

يحمى القانكف حق في الحياة مقررة قانكنًا حتى قبل كالدة اإلنساف، أؼ حيف يككف حمبًل مستكنًا، ك 
اإلنساف في سبلمة الجسد كي يتمكف مف التمتع بالحياة سميمًا معافًا، إذ ال يكتمل معنى الحياة 

ة الحق في سبلمة الجسـ تقتضي إذا كاف جسـ اإلنساف غير سميـ مف العاىات كاألمراض، كحماي
    لدكلية كاإلقميميةنصت المكاثيق ا ،(1)تجريـ كل صكر االعتداء عمى السبلمة البدنية لئلنساف

ديسمبر سنة  10كمف ذلؾ المادة الثالثة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في 
التي تنص عمى أف "لكل فرد الحق في الحياة كالحرية كسبلمة شخصو" كعمى نفس  1948

مف االتفاقية  المنكاؿ المادة السادسة مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، كالمادة الثانية
لحقكؽ اإلنساف، كالمادة الرابعة مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف، كالمادة الرابعة  األكربية

   كمف الدساتير التي نصت صراحة عمى الحق ،مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب
     يا االتحادية المؤرخ في الحياة الدستكر األلماني المعركؼ بالقانكف األساسي لجميكرية ألمان

الحياة فالمادة الثانية منو تنص عمى أف لكل شخص الحق في  2002يكليك سنة  62في 
ديسمبر  12كسبلمتو البدنية، ككذلؾ دستكر االتحاد الركسي الذؼ كفق عميو باستفتاء كطني في 

          تنص عمى أف يككف لمجميع الحق في الحياة كسبلمتو البدنية ، 19فالمادة  1993

                                                           
 09، ص 2014دار المطبكعات الجامعية،  -شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -د/ فتكح عبد هللا الشاذلي  1
 .129ك 
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فالمادة  1993ديسمبر  12ككذلؾ دستكر االتحاد الركسي الذؼ كفق عميو باستفتاء كطني في 
 .(1)تنص عمى أف يككف لمجميع الحق في الحياة منو 19

    إف الحق في الحياة كثيق الصمة بالحق في سبلمة الجسـ فالمساس بسبلمة الجسـ ينطكؼ 
ء عمى الحياة مفترضا فعبل مف شأنو أيا كانت الكسيمة عمى خطر القضاء عمى الحياة، فاالعتدا

  إلى ذلؾ تعطيل كل الكظائف الجسدية تعطيبل كامبل أبديا ، فالحق في الحياة ىك المصمحة 
الجسـ مؤديا القدر األدنى مف الكظائف التي ال غنى لو عنيا التي يحمييا القانكف في أف يظل 

     تيدد الطفلعف بعض األفعاؿ التي  نص بات الجزائرؼ فقانكف العقك  ،(2)ال تتعطل جميعيا  كي 
قتل الطفل حديث العيد  261/2في المادة  عمى ذلؾ نصجـر كعاقب  في حياتو كسبلمة جسمو

كذلؾ الضرب كالجرح العمدؼ ضد قاصر دكف السادسة عشر كمنع الطعاـ أك العناية بالكالدة 
مف نفس القانكف أف يحدث لو عاىة  259 كالمادة دا بالشكل الذؼ ييدد صحتو بالخطرعنو عم

 أعماؿ العنف كالتعدؼ ضد األطفاؿ. نفس القانكف نصت عمى مف 271مستديمة ك المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الحماية الجناية لحق الطفل في الحياة ) في النظاـ القانكني المصرؼ كالبحريني  –د/ ىبللي عبد البله أحمد   1

 .180، ص 2015دار النيضة العربية،   -دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة( كالفرنسي كالفكر الجنائي اإلسبلمي
الحق في سبلمة الجسـ كمدػ الحماية التي يكفميا لو قانكف العقكبات ، مجمة  –د/ محمكد نجيب حسني   2

 .9العدد الثالث، السنة التاسعة  كالعشركف، ص  1959 –القانكف كاالقتصاد، مطبعة جامعة القاىرة 
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 الفصل األول      
 الحماية الجزائية لحق الطفل في الحياة      

ديا القدر يحمييا القانكف، تتمثل في أف يظل الجسـ مؤ  التيالحق في الحياة ىك المصمحة  
األدنى مف كظائفو الذؼ ال غنى عنو كي ال تتعطل جميعيا. كالمكضكع الذؼ ينصب عميو الحق 

    الجسـ ىك الكياف الذؼ يباشر كظائف الحياة، كىك باإلضافةفي الحياة ىك الجسـ الحي، إذ 
حياة في ال كلمحق ،(1)إلى ذلؾ المكضكع الذؼ تقع عميو أفعاؿ االعتداء عمى الحق في الحياة

كجياف : أكليما شخصي أك خاص كيتمثل في حياة الفرد دكف عبلقة بالغير في المجتمع، 
 .(2)كثانييما مكضكعي أك اجتماعي أك عاـ كيتمثل في حياة الفرد كعبلقتو بغيره مف األفراد

كاإلجماع المنعقد بيف التشريعات المقارنة عمى ضركرة تدخل المشرع لمحفاظ عمى حق اإلنساف 
المكضكعي، كبدكف ىذه التدخل تستحيل إقامة منظمة يسكدىا ياة منظكرا إليو مف الكجية في الح
مف ىذه الزاكية إنما يككف تدخبل مباشرا يتمثل في القكاعد  كتدخل المشرع لحماية الحياة   السبلـ،

القانكنية التي تجـر فعل االعتداء عمى حياة الغير، أك بعبارة أخرػ تجـر القتل في صكره 
عات لمحق في الحياة، فيختمف مكقف التشريمختمفة، أما بالنسبة لمكجو الشخصي كالخاص ال

مف التدخل لحمايتو، فمف التشريعات ما يعتبر ىذا الحق ممكا خاصا لصاحبو إف شاء   المقارنة
ف شاء أنياه كيككف إنياؤه  ممكا باالنتحار، كمف التشريعات مف ال يترؾ الحق في الحياة أبقاه كا 

   لصاحبو بل يتدخل لحمايتو مف أف ييدر، كعمى ىذا األساس يتضح أف حق اإلنساف  خاصا
فيك ليس حقا شخصيا كال عينيا يمتمكو  ،في الحياة ىك مف الحقكؽ التي ال يمتمكيا اإلنساف

     يضمف حّق الحياة .(3)اإلنساف فبل يجكز التصرؼ فيو كال التنازؿ عنو كال يجكز المساس بو
كد لمّطفل الحّق في العيش منذ لحظة كالدتو، كالتمتُّع بإمكانّية النمّك كبمكغ سّف الرُّشد، أك حّق الكج

        كيشمل ىذا الحّق ُجزَأيف أساسيَّيف، ىما: الحّق في حماية حياة الّطفل منُذ الكالدة، كالحقّ 
لحقَّ بعدـ القتل؛ في البقاء عمى قيد الحياة كالنمّك بشكل ُمناسب، كما يشمل تعريف حّق الحياة ا

                                                           
      ،2013القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،  –شرح قانكف العقكبات  -محمكد نجيب حسنيد/   1

 كما بعدىا. 360ص 

      ، 2000منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  -قانكف العقكبات القسـ الخاص -عبد الفتاح مصطفي الصيفي  2
 كما بعدىا. 318ص 

كما بعدىا.  318نفس المرجع ، ص  3  
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كؿ حماية األطفاؿ مف ُمسبِّبات الكفاة جميعيا التي تشمل عدـ إخضاِعيـ  مّما يعني أّف عمى الدُّ
إلى عقكبة اإلعداـ، كُمحاَربة ممارسات قتل األطفاؿ جميعيا، كيشمل حّق الحياة أيضًا ضركرة 

ُبل الُمبلِئمة لنمّك الّطفل، كالتمتُّع بالّرعاية ال صحّية، كالّتغذية الُمتكاِزنة، كالّتعميـ الجّيد، تكفير السُّ
      .كالعيش في بيئة صحّية

كقتميـ قاؿ تعالي" كال تقتمكا أكالدكـ خشية إمبلؽ اإلسبلـ االعتداء عمى األطفاؿ الشريعة  تفحرم
ياكـ إف قتميـ كاف خطئا كبيرا"   .(1) نحف نرزقيـ كا 

مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في أما عمى الصعيد الدكلي نصت المادة الثالثة 
" ككذلؾ نصت الفقرة األكلي مف المادة عمى أنو " لكل فرد الحق في الحياة  1948ديسمبر 10

ديسمبر  16السادسة مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية التي أقرتو األمـ المتحدة في 
اة، كعمى القانكف أف يحمي ىذا الحق كال عمى أنو" لكل إنساف الحق الطبيعي في الحي1966

     يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفيا" كمف الكاضح طبقا لممادة المذككرة أف الحق في الحياة
ىك الحق الكحيد الذؼ اقترف كصفو بعبارة " الحق الطبيعي" كذلؾ لمتدليل عمى سمكه كقدسيتو 

ككذلؾ  ،(2)كبية كاألمريكية لحقكؽ اإلنسافكىك الكصف نفسو الذؼ التزمتو أيضا االتفاقية األكر 
      إنساف في الحياة.نصت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى " يحمي القانكف حق لكل 

ك ال يجرد أؼ فرد مف حياتو عف قصد إال في حالة تنفيذ حكـ صادر عف محكمة عمى أثر 
. 1950نكفمبر 04ت في ركما في إدانتو بجريمة ينص القانكف عمى أف عقكبتيا اإلعداـ" صدر 

 عمى أف:1989حدة لحقكؽ الطفل لعاـ كبشأف الطفل نصت المادة السادسة مف اتفاقية األمـ المت
 تعترؼ الدكؿ األطراؼ بأف لكل طفل حقا أصيبل في الحياة. -1
 كنمكه".الطفل تكفل الدكؿ األطراؼ إلى أقصي حد ممكف بقاء   -2

     لدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية تطبيق حكـ اإلعداـمف العيد ا 5فقرة  6حيث أف المادة ب
عمى أنو: ال يجكز فرض حكـ المكت بالنسبة لمجرائـ التي يرتكبيا أشخاص  عمى األطفاؿ بنصيا

 تقل أعمارىـ عف ثمانية عشر عاما، كما ال يجكز تنفيذه عمى امرأة حامل".

                                                           

. 31رة اإلسراء، اآلية سك   1  
جامعة اإلسكندرية،  –رسالة دكتكراه  –حماية حقكؽ اإلنساف في الظركؼ االستثنائية  –د/ سعيد فييـ خميل  

  2 .45.ص 1993
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نما تمتد  أما بالنسبة لممشرع الجزائرؼ يحمي حق الطفل في الحياة     ليس فحسب منذ كالدتو كا 
في بطف أمو، كمظير ىذه الحماية يتمثل في النصكص التي تجـر  ىذه الحماية إلى الجنيف

        إجياض الحكامل، ك تمؾ التي تحـر قتل األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة في حالة كجكدىا 
النصكص أك عدـ تكافر شركطيا  أك تطبيق القكاعد العامة لمقتل في حالة عدـ كجكد مثل ىذه

كمنو نتسائل ىل المشرع الجزائرؼ قرر حماية خاصة لحق الطفل في الحياة  كتكافر شركطيا
   مقارنة مع البالغ؟ لذا نقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف نتطرؽ في المبحث األكؿ  األحكاـ العامة

 .ـ قتل الطفلفي جرائـ قتل الطفل ك في المبحث الثاني لؤلحكاـ الخاصة في جرائ

 المبحث األول
 في جرائم قتل الطفل األحكام العامة 

المصمحة التي يحمييا المشرع بتجريـ القتل في كل صكرة تتمثل في الحق في الحياة، فيذا الحق 
يعد عمة تجريـ أفعاؿ القتل، كالحق في الحياة يثبت لكل إنساف فالناس متساككف أما القانكف في 

حيا عف  انفصالوة، كيثبت ىذا الحق لئلنساف بمجرد كالدتو أؼ بمجرد ىذا الشأف مساكاة مطمق
كتتككف مف كممتيف التينيتيف كىما   (homicideنساف )إكممة قتل معناىا قتل ، (1)جسـ أمو

(homnis - caedesأؼ قتل إنساف ،)(2) ، كلكف القميل مف التشريعات التي خصصت لجريمة
لمحق في الحياة بالنسبة لكل يكفل حماية المشرع ف ،الجزائيقتل الطفل نصا قانكنيا في قانكنيا 

     إنساف بغض النظر عف سنو أك جنسو أك لكنو أك مركزه االجتماعي أك كضعو االقتصادؼ
 الجزائي الجزائرؼ ىل يقرر التشريع  اآلتيؤؿ كفي ىذا الصدد يثار التسا أك جنسيتو أك ديانتو

 عندما يككف المجني عميو فييا طفبل؟ أحكاما خاصة لمعقاب عمى جرائـ القتل 
إلى 254مف في التشريع الجزائرؼ في المكاد  العمد كيتضح مف النصكص المتعمقة بجرائـ القتل

أؼ مف ىذه الجرائـ أك لعقاب القتل عمد كالقتل خطأ كأنو ال عبرة بسف المجني عميو في تكافر  263
ة تخضع مف حيث أركانيا أك العقكبات عمييا ، فجريمة قتل الطفل عمدية كانت أـ غير عمدي

المشرع  إذ أف .مقررة لجريمة قتل اإلنساف البالغالمقررة ليا، البسيطة منيا كالمشددة لذات األحكاـ ال
 263إلى  254في المكاد مف أكرد ىذه النصكص بصياغة عامة فقاؿ بصدد القتل عمد  الجزائرؼ 

                                                           

 .108، ص2012د /ممدكح خميل البحر، العنف ضد النساء كالطفاؿ، دار النيضة العربية،   1 
  .18ص ، 2114 ىكمة، دار -ف الجزائي الخاص مذكرات في القانك  - شيخ بف لحسيف /د  2
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ف قانكف العقكبات الجزائرؼ نصكصا خاصة كال يتضم 289ك  288كفي القتل خطأ في المادتيف 
  .بالنسبة لؤلطفاؿ في ىذا الشأف

كيبدك أف ىذه الخطة التشريعية ) خضكع جرائـ قتل األطفاؿ لمقكاعد العامة(، تستند إلى أف 
المشرع الجنائي يكفل حمايتو لمحق في الحياة بالنسبة لكل إنساف بغض النظر عف سنو أك جنسو أك 

جتماعي أك كضعو االقتصادؼ أك جنسيتو أك ديانتو أك صحتو أك مرضو فالناس لكنو أك مركزه اال
، كبالتالي ليس ىناؾ ما يبرر إخضاع (1)مساكاة مطمقةمتساككف أماـ القانكف في مجاؿ ىذه الحماية 

غير العمدية، كما ىك معمكـ في ركنيف جرائـ القتل العمدية ك  خاصة. كتشترؾقتل الطفل ألحكاـ 
 كليما ىك محل االعتداء كيتمثل في حياة اإلنساف.أساسييف : أ

كثانييما: ىك الركف المادؼ كيتككف مف الفعل اإلجرامي الذؼ يؤدؼ إلى كفاة المجني عميو. 
نكعا القتل مف حيث الركف المعنكؼ المتكافر لدػ الجاني: فالقتل مد يتطمب تكافر القصد كيتميز 

، كاألطفاؿ مف الفئات األكثر (2)المعنكؼ صكرة الخطأ الجنائي أما القتل غير العمدؼ فيتخذ ركنو
ضعفا مف مراحل عمر اإلنساف، كمف ثـ ال يستطيعكف في الغالب الدفاع عف أنفسيـ مما يجعميـ 

مف االنتياكات كاالعتداءات التي تقع عمييـ كقد تؤدؼ بحياتيـ ، أحكج مف غيرىـ لمحماية 
قتل الطفل حديث الكالدة  في مطمب أكؿ ثـ الطفلإلى جرائـ قتل  في ىذا المبحثكسأعرض 

 في المطمب الثاني. اتقاء لمعار كمدػ تخفيف العقاب
 المطمب األول      
 جرائم قتل الطفل      

تجمع كل مراحل الطفكلة ك ال تقتصر عمى مرحمة معينة أؼ مف الكالدة حتى جريـ قتل الطفل ت
نو سف الطفكلة كبذلؾ ال تختمف عف سابقتيا سف البمكغ أك السف المحدد في تشريع الدكؿ عمى أ

مف الجرائـ سكػ في مسألة إطبلقيا لصفة المجني عميو كىك يككف طفبل في أية مرحمة عمرية 
كاف عمييا في مراحل الطفكلة كمف الدكؿ التي تضمنت تشريعاتيا النص عمى ىذه الجريمة 

التشريعات األمريكية كاألسترالية كدد، كاعتبرتيا مف جرائـ القتل المشكشددت العقكبة عمى مرتكبيا 

                                                           

 256، ص 386، رقـ 1993القسـ الخاص،  –المكجز في شرح قانكف العقكبات  –د/ محمكد نجيب حسني  
  1 كما بعدىا.

  2 كما بعدىا. 255نفس المرجع، ص  



47 
 

كىناؾ اختبلؼ جكىرؼ بيف الجريمتيف ) القتل كاإلجياض( مف عدة كجكه، فمف  ،(1)كالفرنسية
، (2)العقكبة المفركضة لجريمة اإلجياضعقكبة أشد مف  لجريمة القتلكجية العقكبة يقرر القانكف 

دا أك خطأ، أما جريمة اإلجياض الجريمة فإف القتل يمكف أف يرتكب عمكمف حيث ارتكاب 
فيتطمب المشرع لمعقاب عمييا أف ترتكب عمدا كال عقاب عمييا إذا كقعت بطريق الخطأ كمف 

 ،(3)اإلجياضناحية أخرػ فإف الشرع في القتل العمد معاقب عميو كال عقاب عمى الشركع في 
قص مف الحجـ سنة كىذه األرقاـ تن 15مف األطفاؿ دكف سف  31000كيسجل كل عاـ مقتل 

الحقيقي لممشكمة، ألنو يتـ عزك نسبة كبيرة مف كفايات األطفاؿ الناجمة عف إساءة معاممتيـ إلى 
كفي الكاليات المتحدة ،(4)حاالت السقكط كالحركؽ كحاالت الغرؽ كغير ذلؾ مف األسباب

مجمكع مف % 1األمريكية تزيد نسبة الضحايا مف األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا بعد عاميـ األكؿ 
الضحايا في جرائـ القتل، كتبمغ نسبة األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا الرابعة عشر مف العمر حكالي 

األطفاؿ بالنسبة لؤلطفاؿ أقل مف سنة، أما بالنسبة  % 7بينما بمغت النسبة في إنجمترا  16%
 33ايا قتل األطفاؿ في إنجمترا كصمت أؼ أف نسبة ضح % 26دكف السادسة عشر فقد بمغت 

مف جرائـ القتل، كأف ثبلثة أرباع ىذه النسبة مف األطفاؿ الضحايا قد قتمكا عمى يد أحد  %
يذاء عمى الفرد كالمجتمع (5)األبكيف أك أحد األقارب ، كيعد القتل العمد مف أكبر  الجرائـ خطكرة كا 

                                                           
 .كما بعدىا 117د/ ممدكح خميل البحر، العنف ضد النساء كاألطفاؿ، المرجع السابق، ص    1
العديد مف التشريعات الغربية تجيز اإلجياض، بينما تحرمو القكانيف في الدكؿ العربية كاإلسبلمية كتفرض    2

عمى مرتكب اإلجياض عقكبة جنائية معينة، كقد عرؼ اإلجياض بأنو قتل الجنيف في الرحـ، راجع د/ محمكد 
، دار النيضة العربية، 1ى األشخاص( طشرح قانكف العقكبات القسـ الخاص)جرائـ اإلعتداء عم -نجيب حسني

ك  304أك ىك إعداـ الجنيف قبل كالدتو ك ىي جنحة معاقب عمييا بنص المادة  .305، ص 1978القاىرة، 
مف ؽ ع ج، كاألصل أف يككف المجني عميو كقت ارتكاب الجريمة ك إال أعتبر الفعل تشكييا لجثة ك ىي  305

 ج. مف ؽ ع 153جنحة معاقب عمييا بالمادة 

  3 كما بعدىا. 9، ص 1985جرائـ األشخاص كاألمكاؿ،  –د/ عكض دمحم عكض  
4 http:/www.who.int/mediacentre/ factsheet/ fs150/ar/ index.html.    10/04/2019تاريخ التصفح  

 مكقع منظمة الصحة العالمية 
5 
، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة رقـ كقاية اإلنساف مف الكقكع ضحية لمجريمة -د/ أحمد عبد المطيف الفقي 
 .157، ص 3
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لمفرد  ، كىذا الحق لو أىمية كبرػ بالنسبة(1)معا، ألنو عمل إجرامي يقضي عمى الحق في الحياة
كاتفقت كل القكانيف األنظمة كاألدياف عمى حق إنساف في الحياة كلـ تفرؽ بيف صحيح كالمجتمع 
أك بيف صغير ككبير، فجاءت لفظة نفس أك اإلنساف في النصكص القانكنية دكف أف    كمريض
 أك اإلنساف، كىذه الحماية القانكنية العامة كبالطبع تصدؽ كتطبق مكاصفات لتمؾ النفستضع 

عمى الطفل باعتباره إنسانا، كلكف الطفل لعدـ نضجو كضعفو يحتاج إلى الحماية الجنائية 
 الخاصة كعمى ىذا األساس سكؼ نقكـ بتقسيـ ىذا المطمب إلى الفركع التالية:

 القتل العمدؼ لمطفل . الفرع األكؿ: المفيـك القانكني لجريمة
 الفرع الثاني: أركاف جريمة قتل العمدؼ لمطفل.

 فرع الثالث: مكقف التشريعات المقارنة مف جريمة القتل العمدؼ لمطفل.ال
 الفرع األول 

 المفيوم القانوني لجريمة القتل العمدي لمطفل
أك ىك إزىاؽ  القتل عمد لمطفل ىك اعتداء إنساف عمدًا عمى حياة طفل يترتب عميو ازىاؽ ركحو، 

جريمة  يي،  فلمطفلحق، أما بالنسبة القضاء عمى حقو في الحياة بدكف كجو  :ركح إنساف أؼ
قترؼ في حق الطفل ىي جريمة القتل العمدؼ التي يراد مف كرائيا تحقيق نتائج غير قانكنية تُ 

ترتبط غالبا في ميدىا بارتكاب جرائـ أخبلقية. كقد حاكؿ جانب مف الفقو كضع تعريف قانكني 

                                                           
 يقسـ فقياء القانكف القتل إلى ثبلثة أقساـ كىي:  1
قتل عمد: كىك ما تعمد فيو الجاني االعتداء عمى المجني عميو قاصدا إزىاؽ ركحو. أك ىك التحطيـ اإلرادؼ  -1

، 5ط -مذكرات في القانكف الجزائي الخاص -كغير المشركع لحياة إنساف بفعل إنساف آخر، د/ بف شيخ لحسف
 . 17، ص 2006دار ىكمة، الجزائر، 

قتل شبو عمد: كىك ما تعمد فيو الجاني االعتداء عمى المجني عميو دكف أف يقصد قتمو إذ مات المجني  -2
 عميو نتيجة االعتداء كيسمى بالضرب المفضي إلى المكت. 

خر بأف كاف ذلؾ ناشئا عف إىمالو أك رعكنتو أك عدـ قتل خطأ: ىك مف تسبب بخطأ في مكت شخص آ -3
احترازه أك عدـ مراعاتو لمقكانيف كالقرارات كالمكائح كاألنظمة، كأف ال تتكافر فيو نية القصد كاإلرادة حتى ال تصبح 

 .قتبل عمدا
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اء اإلرادؼ ك الباغي عمى حياة إنساف لمفيكـ القتل العمدؼ المذككر، فمنيـ مف اعتبره " االعتد
  ،(1)بفعل إنساف أخر

صدكر فعل أك ترؾ مف إنساف بقصد إزالة حياة إنساف أخر بغير حق ك "و ك كاف مف عرفو بأنّ 
 392، أما تعريف القتل الذؼ كضعو المشرع المغربي في إطار الفصل (2) يؤدؼ ذلؾ إلى كفاتو

قد سكتت أغمب في قتل غيره يعد قاتبل "،  عمدامف القانكف الجنائي فيك " كل مف تسبب 
كلكف مف التشريعات التي عرفت القتل العمد قانكف  .التشريعات الجنائية عف تعريف القتل العمد

منو بأنو "إزىاؽ ركح  254في المادة  عمد كالذؼ يعرؼ القتل 1966لسنة  الجزائرؼ  العقكبات
مف القانكف الجنائي أف القتل  221ي في المادة أك كما عبر عنو القانكف الفرنس، (3)إنساف حي"

، ككذلؾ حدد المشرع المصرؼ العقكبات المقررة لجريمة القتل .(4)ىك" إزىاؽ الركح المرتكب إراديا
 العقكبات دكف أف يعرؼ القتل العمد. مف قانكف  234-233-230العمدؼ في المكاد 

ريمة القتل العمدؼ لمطفل ك اقتصر في لـ يعرؼ المشرع الجزائرؼ ما ىك المفيكـ القانكني لج 
عمى أف" قتل الطفل ىك إزىاؽ ركح طفل حديث العيد بالكالدة" عمى أف  ؽ ع مف  259المادة 

                                                           

.31، ص1965مطبعة المعارؼ، بغداد،  -جرائـ االعتداء عمى األشخاص -حميد السعدؼ      1   د / 
مديرية دار الكتب لمطباعة ك النشر ، المكصل   -شرح قانكف العقكبات ، القسـ الخاص  -د/ماىر عبد شكيش  2

  115، ص. 1988العراؽ، 
. 29، ص 2009، ديكاف المطبكعات الجامعية ،  2ط  -شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ  –د/ فريجة حسف   3

نية في معنى أحكاـ قانكف العقكبات المجرمة لمقتل إلى الجنيف المقصكد باإلنساف الحي، ال تنصرؼ الحياة اإلنسا
ألنيا ال تبدأ إال منذ المحظة التي ينتيي فييا اعتبار الكائف جنينا ك ىي لحظة ميبلده حيث يبدأ مف عندىا 

قانكف  االعتراؼ القانكني بالحياة التي يشكل إىدارىا قتبل، كعمى ذلؾ يكتسي تحديد لحظة الميبلد أىمية بالغة في
العقكبات باعتبار أنو الخط الفاصل بيف الجنيف الذؼ يعتبر قتمو إسقاطا ك بيف اإلنساف الذؼ يعتبر إعدامو قتبل. 
يتفق الفقو عمى أف الحياة بالمفيـك الجنائي تبدأ ببداية عممية الكالدة الطبيعية ال بتماميا، بمعنى أف أحكاـ قانكف 

المكلكد في أثناء الكقت الذؼ تستغرقو عممية الكالدة ما داـ الجنيف قد استقل العقكبات المجرمة لمقتل تمتد لتشمل 
بكيانو عف كياف أمو باكتماؿ نضجو كاستعداده لمخركج لمحياة، ميما تعسرت كالدتو ك أيا كاف الكقت الذؼ 

، 2019 ، دار ىكمة،1، ج21ط -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -استغرقو، أشار إليو د/ أحسف بكسقيعة
 .13ص 

4 Jean larguien Ann Mari Larguier , Droit Pénal spécial Mémentos , Dalloz, 10 édition , Paris,1998,  p 
08. 
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يككف الفاعل ىك أـ المجني عميو ك بالنتيجة ، فإف إزىاؽ ركح طفل مف غير األـ تطبق عميو 
 (1)ؽ ع 254القكاعد العامة لقانكف العقكبات ك معو تطبق أحكاـ المادة 

أما الفقو الجنائي فقد تعدد كتنكعت تعريفاتو، فقد عرؼ بعض الفقياء القتل العمد بأنو قضاء 
كل اعتداء يصدر مف إنساف  أك ىك، (2)إنساف عمى حياة إنساف آخر قضاء إثما غير مشركع

 .(3)عمى إنساف آخر يترتب عميو كفاتو

 الفرع الثاني
 أركان جريمة القتل العمدي لمطفل

أؼ أف االعتداء عمى  ،(4)ضع القتل العمدؼ لمطفل لمقكاعد العامة لقانكف العقكبات الجزائرؼ يخ
كمنع الطعاـ كالرعاية عنو حتى انياء حياتو مما يعني أننا بصدد  أك التخمي الطفل بالضرب

جريمة قتل عمدؼ ألف القصد الجنائي متكافر لدػ الفاعل الذؼ تكقع عميو عقكبة ىذه الجريمة 
مف ؽ ع ج " يعاقب الجاني بالعقكبات المنصكص عمييا في  318ما نصت عميو المادة كفق 

مف ؽ ع ج عمى حسب األحكاؿ إذا تسبب في الكفاة مع تكافر نية  263إلى  261المكاد 
ذا كقع  271احداثيا" كىك ما أكدتو المادة  مف نفس القانكف في فقرتيا األخيرة كالتي جاء فييا "كا 

أك العنف أك التعدؼ أك الحرماف بقصد إحداث الكفاة فيعاقب الفاعل باعتباره الضرب أك الجرح 

                                                           
د/ عبد هللا سميماف ػ دركس في شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ ػ القسـ الخاص ػ ديكاف المطبكعات الجامعية،   1
 . 155ص   ،1996، 4ط 
  2 .40، ص 1960القسـ الخاص، بيركت، لبناف،  –قانكف العقكبات  –مر د/ زكي أبك عا 
، دار النيضة العربية، القاىرة،  4القسـ الخاص، ط  –الكسيط في قانكف العقكبات  –د/ أحمد فتحي سركر  

548. 3  
اب الجريمة األصل أف في جريمة القتل عمد أف يككف المجني عميو )قاصر( إنسانا عمى قيد الحياة كقت إرتك  4

 كىذا ما قضت بو المحكمة العميا بأف جريمة القتل العمد تقـك عمى العناصر التالية:
 العنصر المادؼ: يتمثل في فعل القتل أك فعل مف شأنو إحداث المكت. -1
 أف يككف الضحية حيا كقت ارتكاب الجريمة. -2
 1990رقـ المجمة القضائية  36646، ممف 18/12/1984القصد الجنائي المتمثل في العمد غ ج  -3

، قرار 185، ص 3العدد  1992المجمة القضائية  67370ممف رقـ  22/05/1988، قرار 242، ص 2العدد
 .161، ص 2العدد 1993، المجمة القضائية 84077ممف  5/03/1991
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في ارتكابيا". نستخمص مف نص المادة أف المشرع الجزائرؼ جـر  قد ارتكب جناية قتل أك شرع
 األفعاؿ التي تعرض الطفل لمخطر كشدد العقكبة إذا أفضى االعتداء إلى كفاة الطفل.  

ائرية بأف جريمة القتل العمد تقكـ بتكافر العناصر التالية: العنصر قضت المحكمة العميا الجز 
قتل أك فعل مف شأنو فعل الأف يككف المجني عميو إنسانا عمى قيد الحياة، ك  المادؼ يتمثل في
نستخمص بخصكص القتل العمدؼ ك منو  (1)كالقصد الجنائي المتمثل في العمد إحداث المكت،

 كىي: تقـك عمى ثبلث عناصر ل بأف أركاف جريمة القتل العمد بشكل عاـ كالقتل العمدؼ لمطف
 :أوال: محل جريمة القتل العمد

محل جريمة القتل العمد ىك إنساف عمى قيد الحياة كالذؼ يككف ىنا طفبل حيا، كيتضح مف ىذه 
يقع ضده  ،(2)التعاريف مع اختبلؼ عباراتيا أنيا تتفق في أف ىذه الجريمة محميا إنساف حي

 ،(3)غير مشركع كالذؼ يككف ىنا طفبل حيا، كيؤدؼ بالنتيجة قصدا إلى القضاء عمى حياتو سمكؾ
ف ىذا السمكؾ يبدر مف شخص آخر لذا ، (4)بغض النظر عف العثكر عمى الجثة بالفعل كا 

تعد قتبل إذا كاف محميا إنساف ميت، كيقصد باإلنساف في صدد جريمة القتل كل  فالجريمة ال
، كعمى ىذا ال يخضع لجريمة القتل كل ما ال ينطبق عميو كصف اإلنساف ، امرأةمكلكد تضعو 

نما كالجنيف في بطف أمو لعدـ ثبكت تمؾ الصفة لو ، كقتل الجنيف في بطف أمو ال يعد قتبل كا 
لحياة يبدأ أغمب فقياء القانكف متفقيف عمى أف اعتراؼ القانكف با. (5)إجياضاأك  إسقاطايعتبر 

كيستكؼ في نظر القانكف بعد أف يككف اإلنساف حيا يككف كطنيا أك أجنبيا،  دةببداية عممية الكال

                                                           
. قرار 242، ص 2العدد  1990، المجمة القضائية 36646، ممف رقـ 18/12/1984قرار غ ج   1

ممف  5/03/1991، قرار 185، ص 3العدد  1992المجمة القضائية  67370، ممف رقـ 1988//22/05
 .161،     ص 2العدد  1993المجمة القضائية  84077رقـ 

، ص 1988، دار الفكر العربي ، القاىرة،  2القسـ الخاص، الجزء  –قانكف العقكبات  –د/ مأمكف دمحم سبلمة   2
7. 
  3 .16، ص 2008شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص،  -جيد/ عمى عبد القادر القيك  

، دار النيضة العربية، القاىرة، 4القسـ الخاص، ط  –الكسيط في قانكف العقكبات  –د/ أحمد فتحي سركر  
  4 .550، ص 1991

  5 . 16شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، المرجع السابق، ص  –د/ عمي عبد القادر القيكجي  
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أبيضا أك أسكدا ، ذكرا أك أسكدا ذكرا أك أنثي، طفبل أك شابا أك كيبل، مريضا أك مكفكر الصحة 
  .(1)كالبدف، ثابت النسب أك لقيطا

 لجريمة المادؼ الركف يف عناصر ثبلثة تكافر يجب العامة لمقكاعد طبقا: الركن المادي /ثانيا
 العمدؼ لمطفل القتل
المعاقب عمييا  النتيجة تحقيق بقصد الفاعل بو يقـك الذؼ اإلجرامي السمكؾ  :األكؿ العنصر -

 .(2) المحاكلةك إف كانت حقيقية كمعمف عنيا ال تشكل جريمة القتل كال حتى  فاإلرادة كحدىا حتى
، لكف ليس مف الضركرؼ أف القاصر ركح إزىاؽ ىيك  عمييا المعاقب النتيجة :الثاني العنصر -

تتحقق إثر نشاط الجاني مباشرة، فيمكف أف يككف ىناؾ فاصل زمني بيف النشاط كالنتيجة، أما 
 .(3)إذا لـ تتحقق الكفاة بسبب ال دخل إلرادة الجاني فيو، فيككف الفعل شركعا يعاقب عميو كالقتل

المحققة، بحيث يجب أف تقـك بيف  كالنتيجة الجاني ؾسمك  بيف السببية عبلقة :الثالث العنصر -
نشاط الجاني مف ناحية كازىاؽ الركح مف ناحية أخرػ رابطة سببية أف يككف الفعل المادؼ ىك 
السبب في إحداث النتيجة التي تحققت فعبل كىذه العبلقة تبدكا كاضحة إذا كاف الفعل الذؼ أتاه 

 . (4)لنتيجةالجاني بمفرده ىك الذؼ أدػ إلى حدكث ا

                                                           

  1 .398القسـ الخاص، المرجع السابق، ص  –قانكف العقكبات  –زكي أبك عامر  د/ دمحم 
يشترط في الّسمكؾ أف يككف عمبل إيجابيا كال تيـ الكسيمة المستعممة ك الغالب أف تككف كسيمة القتل مادية   2

غراؽ، كال يشترط أف كاستعماؿ السبلح النارؼ أك أداة حادة، كما قد يمجأ الجاني إلى الخنق أك اإلحراؽ أك اإل
يصيب الفاعل جسـ الضحية مباشرة بل يكفي أف يييأ كسيمة القتل كيتركيا تحدث أثرىا بفعل الظركؼ، كمثاؿ 
ذلؾ حفر حفرة في طريق الضحية حتى إذا مر عمييا سقط أك إرساؿ طرد يحتكؼ عمى متفجرات تقتل مف تمقاه، 

ابي ك إنما بامتناع عف تقديـ المساعدة ، أك االمتناع عف كقد ال يتكصل الفاعل إلى تحقيق النتيجة بعمل إيج
مف ؽ ع ج، فالقانكف 182القياـ بفعل يمنع كقكع جناية كىما الفعبلف المنصكص كالمعاقب عمييما بالمادة 

الجزائرؼ ال يعاقب صراحة عمى القتل باالمتناع أما في مصر ففي غياب نص صريح اعتبر القضاء أف القتل قد 
تناع، كىكذا قضي بأف األـ التي تمنع عف إطعاـ صغيرىا لقتمو فيمكت تعد مرتكبة لجريمة القتل يحصل باالم

 .12، ص 2019،  1، ج21ط  -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -العمد، د/ أحسف بكسقيعة
 .13، دار ىكمة، الجزائر، ص 1، ج14ط -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -د/ أحسف بكسقيعة   3
أما إذا تعددت العكامل المساىمة في إحداث نتيجة كاحدة كمثاؿ ذلؾ أف يطمق شخص عمى آخر مقذكفا ناريا   4

فيصيبو دكف أف يقتل، كيككف المجني عميو مريضا بمرض السكر مثبل فيضاعف مرضو مف آثار اإلصابة، ثـ 
بو فيمكت، فإلى أؼ مف ىذه  يأتي الطبيب المعالج فييمل أك يخطئ في عبلج المجني عميو أك في العناية

األسباب تسند النتيجة كىي الكفاة، كبتعبير آخر ىل يككف سبب إزىاؽ الركح في ىذه الحالة   ىك اإلصابة غير 
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كتتحقق أيضا  ،إنساف سكاء بآلة قاتمة أك باليد جرائـ القتل تحدث بالفعل اإليجابي بإزىاؽ ركح
، فمثمما ترتكب جريمة القتل االمتناعما يسمي بجرائـ المجني عميو كىذا بالفعل إلنقاض حياة 

أنو إنقاض حياة بإزىاؽ ركح إنساف فإنيا ترتكب أيضا بالترؾ أك االمتناع عف إتياف فعل مف ش
 يقـك الذؼ اإلجرامي السمكؾ ىك أك، (1)اإلنساف في حالة ككنو متشرفا عمى ىبلؾ ألؼ سبب كاف

 العقكبات قانكف  مف 224 المادة تشترط كلـ المعاقب عمييا، النتيجة تحقيق قصد الجاني بو
 يتـ كما آلة حادة،أك  كالسبلح مادية بكسيمة يقع القتل فقد معينة، بكسيمة القتل يتـ أف الجزائرؼ 

  (2)ذلؾ إلى كما حرقو، أك بخنقو كبإغراقو أك مرتفع مكاف مف الشخص بإلقاء القتل
أعتبر تعجيز الطفل عف الحركة بضربو ضربا مبرحا كتركو في مكاف منعزؿ محركما مف كسائل 

 ،(3)ؾ الفعلالحياة يعتبر قتبل عمدا متى كاف اقتراف ذلؾ بنية القتل كانت الكفاة نتيجة مباشرة لتم

، كالطفل مثمما كحتى الضرب الذؼ تسبب في الكفاة يعتبر قتبل عمدا كلك كانت ليس بذاتيا قاتمة
تزىق ركحو بفعل ايجابي باستعماؿ العنف أك امتناع عمدؼ عف تقديـ العناية يمكف أف يمكت 

قتل عمد  الطفل نتيجة تقصير مف قبل القائـ في رعاية الطفل فينا ال يسأؿ الجاني عف جريمة
ير غصإنما عف جريمة قتل خطأ التي تعاقب االمتناع عف تقديـ المساعدة لمف ىـ بحاجة إلييا ل

عف جريمتيف األكلي قتل خطأ كالثانية االمتناع عف تقديـ العكف  ، فالجاني ىنا يعاقبالسف
يعتيا قاتمة كىناؾ نكعاف مف األداة أك الكسيمة المستخدـ لقتل الطفل أكليما الكسيمة بطب ،الكافي

كىي التي مف شأنيا أف تقضي إلى الكفاة كاألسمحة النارية كالمكاد السامة كغيرىا مف األداة كىذه 
الكسائل ال خبلؼ عمييا في صبلحياتيا إلحداث القتل كتقرير المسؤكلية الجنائية لمف يستخدميا 

بعض بأال يعاقب الجاني ليذا الغرض، أما ثانييما الكسائل غير قاتمة بطبيعتيا كالعصى. فيرػ ال

                                                                                                                                                                      

شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ )جنائي  -القاتمة؟ أـ مرض سابق؟ أـ إىماؿ الطبيب؟، د/ اسحق إبراىيـ منصكر
، 1988، ديكاف المطبكعات الجامعية، 2ط -كاألمكاؿ ك أمف الدكلة(خاص في جرائـ ضد األشخاص كالخبلؽ 

 .21ص 
مؤسسة الثقافة الجامعة،  -التشديد كالتخفيف في قانكف العقكبات المصرؼ، الطبعة األكلى -د/ مبركؾ سنيكرؼ   1

 .212، ص 1993اإلسكندرية، 
 ،5الجامعية، الجزائر، ط طبكعاتالم ديكاف -الخاص القسـ العقكبات قانكف  شرح -نجـ  صبحي دمحم /د   2

 . 39ص ،2004
3
، ص 1991اإلسكندرية،  –دار المطبكعات الجامعية  -مدكنة قانكف العقكبات المعدؿ –/ مصطفي الشاذلي د 

471. 3  
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باستعماؿ األدكات بطبيعتيا غير قاتمة بحجة أنيـ يشترطكف لقياـ الركف المادؼ في جريمة القتل 
أف يككف مف شأف الفعل المادؼ المرتكب إحداث المكت ك أف تككف الكسيمة المستخدمة لذلؾ 

عبرة  تحدد العقكبة  كالأما أنصار الرأؼ الثاني يقكلكف عمى أساس نية القتل يقاتمة بطبيعتيا 
 أؼ أنو ال أىمية لنكع اآللة المستخدمة متى تكافرت نية القتل. ، (1)لمكسيمة المستخدمة في القتل

 الركن المعنوي  :ثالثا
ذا حدث قتل الطفل  في حالة القتل العمدؼ  لمطفل يجب أف يتكافر القصد الجنائي لدػ القاتل، كا 

أـ مف قبل الكصي أك القيـ عمى الطفل، في ىذه الحالة نتيجة تأديب الطفل مف قبل الكالديف 
يسأؿ القاتل عف جريمة القتل العمد ألف الشخص المتعسف إنساف سيئ النية يريد أف يتحايل 
عمى أحكاـ الشرع كالقانكف كيتخذ مف الكسيمة المشركعة غاية غير مشركعة ، كلذلؾ ينبغي أف 

  .(2)مجرد تعسفو يرد سكء قصده عميو كيككف مسؤكال كامبل عمى
 يمكف إجماؿ ىذه األركاف الثبلثة التي تقكـ عمييا جناية القتل العمد لمطفل في ما يمي: 

 أف يككف المجني عميو آدميا حيا. -1
 أف يككف القتل نتيجة فعل الجاني. -2
 أف يقصد الجاني إحداث الكفاة.  -3
ل، فيمـز أف يككف ىذه األركاف البد مف تكافرىا حتى نككف بصدد جريمة قتل عمدػ لمطف ك

المجني عميو إنسانا عمى قيد الحياة، كأف يككف فعل القاتل ىك الذؼ أدػ لكفاة المقتكؿ كليس 
فعل غيره، كأخيرا يجب أف يقصد الجاني إحداث الكفاة لممجنى عميو، فإف لـ يتكافر ىذا 

لعمد سكاء كاف القصد فبل يعتبر الفعل قتبل عمدا، كيمـز تكافر ىذه األركاف في جريمة القتل ا
 .(3)امرأةأـ كبيرا، رجبل أف المقتكؿ صغيرا 

 
 

                                                           

.33، ص 2007شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص،   –د/ عمي عبد القادر القيكجي    1  

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 1ط  –ف في استعماؿ الحق تجريـ التعس –د/ عمر فخرؼ الحديثي   
.84، ص 2011 2  

المسؤكلية الجناية لمصبي في الفقو االسبلمي : دراسة مقارنة بالقانكف الجنائي  -د/ حناف شعباف مطاكع   3
 .397الكضعي، دار النيضة العربية القاىرة ، ص 
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 الفرع الثالث
 الجزاء المقرر لجريمة القتل العمدي لمطفل

، مف العقكبات األصمية السجف المؤبد (1)تطبق عمى الجاني عقكبات أصمية كعقكبات تكميمية
مف الحاالت بالسجف التي تنص "كيعاقب القاتل في غير ذلؾ  2فقرة  263كىذا طبقا لممادة 

مف ؽ ع ج  9كىي العقكبات المنصكص عمييا في المادة  المؤبد". أما العقكبات التكميمية 
 كتككف إما كجكبية أك اختيارية:

البند األكؿ  9كالحجر القانكني المقرر في المادة  تتمثل فيأوال/ العقوبات التكميمية الوجوبية: 
في المادة  المقررةالحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية  مف حق أك أكثر مف الحرماف مف ؽ ع ج، ك 

 .1مكرر 15طبقا لممادة  كالمصادرة الجزائية لؤلمكاؿ مف نفس القانكف، 1مكرر 9
-06البند األكؿ مف ؽ ع ج كالمعدلة بالقانكف رقـ  9نصت عميو المادة  الحجر القانوني: -1

في حرماف المحكـك عميو مف كني مثل الحجر القان، يت 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23
ممارسة حقكقو المالية أثناء تنفيذ العقكبة األصمية، كتبعا لذلؾ تدار أمكالو طبقا لئلجراءات 
المقررة في حالة الحجر القضائي، في حالة الحكـ بعقكبة جنائية تأمر المحكمة كجكبا بالحجر 

 .(2)القانكني
 9نصت عميو المادة  ة و المدنية والعائمية:الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطني -2

عمى عقكبة الحرماف مف الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية تتمثل  مف نفس القانكف  2البند رقـ 
 في:

 العزؿ أك اإلقصاء مف جميع الكظائف كالمناصب العمكمية التي ليا عبلقة بالجريمة،

 .وسامالحرمان من حق االنتخاب أو الترشح ومن حمل أي  -3
عدـ األىمية ألف يككف مساعدا محمفا، أك خبيرا، أك شاىدا عمى أؼ عقد، أك شاىدا أماـ  -

 .القضاء إال عمى سبيل االستدالؿ
الحرماف مف الحق في حمل األسمحة، كفي التدريس، كفي إدارة مدرسة أك الخدمة في مؤسسة  -

 .أك مدرسا أك مراقبا لمتعميـ بكصفو أستاذا
                                                           

كانت تطبق العقكبات  20/12/2006المؤرخ في  23-06ف رقـ قبل تعديل قانكف العقكبات بمكجب القانك   1
 التبعية بقكة القانكف ك التي ألغيت بتعديمو كأضيفت لمعقكبات التكميمية.

  .27، الجزء األكؿ، مرجع سابق، ص 21د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، ط  2
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 ألف يككف كصيا أك قيما،عدـ األىمية  -
 سقكط حقكؽ الكالية كميا أك بعضيا. -

       في حالة الحكـ بعقكبة جنائية، يجب عمى القاضي أف يأمر بالحرماف مف حق أك أكثر 
( سنكات، تسرؼ مف يكـ انقضاء 10مف الحقكؽ المنصكص عمييا أعبله لمدة أقصاىا عشر )

 ميو.العقكبة األصمية أك اإلفراج عف المحكـك ع
فقرة أكلى مف ؽ ع ج  1مكرر  15ىذا ما نصت عميو المادة  المصادرة الجزائية لألموال: -3

      الرتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة األشياء التي استعممت  عمى أنو في حالة اإلدانة
ػ أك كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أك التي تحصمت منيا، ككذلؾ اليبات أك المنافع األخر 

  النية. التي استعممت لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقكؽ الغير حسف
يجكز لمجيات القضائية الحكـ عمى الجاني بالعقكبات  ثانيا/ العقوبات التكميمية الجوازية:

           ممارسة مينة التي تتمثل في تحديد اإلقامة، كالمنع مف اإلقامة، كالمنع مف  التكميمية
مف اصدار الشيكات أك استعماؿ بطاقات  ا غبلؽ المؤسسة مؤقتا أك نيائيا، كالحضرأك نشاط، ك 

مع المنع  الدفع، كاالقصاء مف الصفقات العمكمية كسحب أك تكقيف رخصة السياقة أك إلغائيا
أما بالنسبة لمفترة األمنية نصت عمييا المادة  مف استصدار رخصة جديدة كسحب جكاز السفر.

 10عمى أنو في حالة الحكـ بعقكبة سالبة لمحرية مدتيا تساكؼ أك تفكؽ  مكرر مف ؽ ع ج 276
سنكات تطبق عمى المحككـ عميو بقكة القانكف فترة أمنية مدتيا تساكؼ نصف العقكبة المحككـ بيا 

 .(1)في حالة الحكـ بالسجف المؤبد سنة 15كتككف مدتيا 

                                                           
. كما عرؼ 28، مرجع سابق، ص 1 ،ج21 الخاص، طد/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي   1

مف ؽ ع ج المعدلة بالقانكف  60المشرع الجزائرؼ الفترة األمنية كحدد الحاالت التي تطبق فييا كذلؾ في المادة 
يقصد بالفترة األمنية حرماف المحكـك عميو مف تدابير التكقيف المؤقت لتطبيق  التي تنص " 01 - 14رقـ 

جازات الخركج، كالحرية النصفية كاإلفراج المشركط  العقكبة، كالكضع  في الكرشات الخارجية أك البيئة المفتكحة، كا 
 لممدة المعينة في ىذه المادة أك لمفترة التي تحددىا الجية القضائية.
 ( سنكات أك تزيد عنيا بالنسبة لمجرائـ التي10كتطبق في حالة الحكـ بعقكبة سالبة لمحرية مدتيا تساكؼ عشر )

 كرد النص فييا صراحة عمى فترة أمنية.
( سنة في حالة 20( مدة العقكبة المحكـك بيا. كتككف مدتيا عشريف )1/2تساكؼ مدة الفترة األمنية نصف )

 الحكـ بالسجف المؤبد.
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 رابعالفرع ال
 العمدي لمطفل موقف التشريعات المقارنة من جريمة القتل

اقتصرت التشريعات المقارنة عمى حماية حق الطفل في الحياة كتجريـ القتل في حد ذاتو ك إنما 
 .تجريـ كل ما مف شأنو تعريض حياة الطفل لمخطر كلك لـ ينجـ عنو بالضركرة إزىاؽ ركحو

ؼ  مف ؽ ع 221المشرع الفرنسي القتل عمد في المادة  عرؼ الفرنسي:موقف المشرع  /أوال
قتل الطفل في قانكف العقكبات  جريمة كأخضع،  (1)رادياإأف القتل ىك إزىاؽ الركح المرتكب 

الفرنسي الجديد مف حيث أركانيا لنفس األحكاـ التي تخضع ليا جريمة القتل العادية، كلكنو 
كما تنص المادة ، فشدد العقكبة (2)اعتبر صغر سف المجني عميو في القتل العمد ظرفا مشددا

                                                                                                                                                                      

    ( سنة 20غير أنو يجكز لجية الحكـ إما أف ترفع ىذه المدة إلى ثمثي العقكبة المحكـك بيا، أك إلى عشريف )
ما أف تقرر تقميص ىذه المدة.ف  ي حالة الحكـ بالسجف المؤبد، كا 

  المادة إذا صدر الحكـ المتعمق بالفترة األمنية عف محكمة الجنايات، فإنو يتعيف مراعاة القكاعد المقررة في أحكاـ 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية. 309

أمنية، يجكز لجية الحكـ التي تحكـ فييا بعقكبة بالنسبة لمجرائـ التي لـ ينص القانكف فييا صراحة عمى فترة 
( سنكات، أف تحدد فترة أمنية ال يمكف لممحكـك عميو أف يستفيد 5سالبة لمحرية مدتيا تساكؼ أك تزيد عف خمس )

. كال يجكز أف تفكؽ مدة المادة خبلليا مف أؼ تدبير مف تدابير تطبيق العقكبة المذككرة في الفقرة األكلى مف ىذه 
 ( سنة في حالة الحكـ بالسجف المؤبد". 20( العقكبة المحكـك بيا، أك عشريف )2/3الفترة األمنية ثمثي  )ىذه 

1 Jean larguier Ann Mari Larguier, Droit Pénal spécial, Mementos, Dalloz, Paris, 1998, p 08. 
حية الجزائية شخصا ك ىك ما يستخمص أف الجنيف ال يمكف اعتباره مف الناذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى   2

الذؼ جاء فيو أف مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات الذؼ يقتضي التفسير  29/06/2001مف قرارىا الصادر  في 
الضيق لمقانكف الجزائي يتعارض مع تطبيق ما ىك مقرر في قانكف العقكبات لقمع قتل الغير خطأ عمى حالة 

ـ مركزه القانكني نصكص خاصة بالجنيف، كتأيد ىذا القضاء بصدكر قرار ثاف الطفل القادـ إلى الحياة الذؼ تحك
يقضي بأف الجنيف ال يمكف أف يككف ضحية لقتل الخطأ. كلقد  25/06/2002عف محكمة النقض بتاريخ 

أصدرت محكمة النقض الفرنسية القرار األكؿ حاؿ فصميا في الطعف بالنقض الذؼ رفعتو النيابة العامة في قرار 
يقضي بإلغاء حكـ أكؿ درجة القاضي بإدانة سائق  3/10/1998في  Metzدر عف محكمة االستئناؼ بميتز ص

مركبة بالقتل الخطأ عمى شخص جنيف، كذلؾ في قضية تتمخص كقائعيا كاآلتي: تعرضت سيدة حامل في 
سكر كقد ترتب عف شيرىا السادس إلى حادث جسماني لممركر تسبب فيو سائق مركبة كاف يقكدىا كىك في حالة 

أياـ بعد الحادث فأنجبت طفمة  (5الصدمة العنيفة التي أصابت السيدة في البطف أف كضعت حمميا خمسة )
( أشير مف الحمل ك ىي قابمة 6كلدت ميتة، كقد أنيت الخبر الطبية إلى أف الطفمة كلدت قبل األكاف بعد ستة )

غ ذات االرتباط المباشر بالحادث الذؼ تعرضت لو كالدتيا. لمحياة كلكنيا لـ تعش نتيجة جركح عمى مستكػ الدما
أدانت المحكمة السائق المتسبب في الحادث بجنحة القتل الخطأ، كىك الحكـ الذؼ ألغتو  17/06/1997بتايخ 
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السجف ب 2004مارس  9في  2004جديد المعدلة بالقانكف رقـ/ال (1)ؽ ع ؼمف  4 - 222
 30سنة كذلؾ بدال مف عقكبة السجف لمدة  15المؤبد إذا كقع القتل عمى الطفل الذؼ ال يتجاكز 

مف  01فقرة  222كذلؾ باإلحالة عمى المادة  .(2)سنة المقررة لجريمة قتل العمد غير المشدد
سنة كل مف عرض شخص لمتعذيب  15التي تنص عمى أنو يعاقب بالسجف مدة ، نفس القانكف 

 .(3)أك لؤلعماؿ الكحشية
، 1994كمف ناحية أخرؼ تدخل المشرع الفرنسي بقانكف العقكبات الصادر في أكؿ فبراير سنة 

 267/2011المعدلة بالقانكف رقـ  (4)ؽ ع ؼمف  4فقرة  221جديدة إلى المادة فقرة كأضاؼ 
                                                                                                                                                                      

معممة قرارىا عمى ىذا األساس: إف كانت كفاة الجنيف نتيجة لمحادث فإف  3/10/1998محكمة االستئناؼ في 
كلد ميتا ال يتمتع بالحماية الجنائية يجب أف يككف ثمة كائف حي، أؼ جاء إلى الحياة كلـ يمت بعد، الطفل الذؼ 

كخمصت إلى أنو ال يمكف أف يككف ىناؾ قتل شخص إال إذا كاف المجني عميو طفبل خفق قمبو عند كالدتو 
ي العاـ لدػ محكمة في التماساتو كتنفس، كىك القرار الذؼ رفعت فيو النيابة العامة طعنا بالنقض. اعتمد المحام

الرامية إلى إلغاء القرار المطعكف فيو عمى أف القانكف الجزائي يحمي كل كائف بشرؼ، أؼ كل "كائف مف لحـ كدـ" 
 L’Enfant a naîtreكىذا بصرؼ النظر عف مركزه القانكني، مضيفا أف الطفل القادـ إلى الحياة يعد مف الغير 

est un autrui  حكمة النقض الفرنسية لـ تحذ حذك النيابة العامة،  ك إنما أيدت محكمة االستئناؼ غير أف م
في قرارىا سالف الذكر الذؼ أكدت فيو أف الجنيف ال يمكف اعتباره مف الناحية الجزائية شخصا، د/ أحسف 

 ك ما بعدىا. 14، مرجع سابق، ص 21بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص،ط
1 C.P.F: Article 222-4; Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 
2004,  « L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle 
est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une 
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son 
auteur.  
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à 
l'infraction prévue par le présent article ». 
 
2 Nérac – Croisier Roselyne, Le mineur et le droit pénal, LHarmattan, Paris, 1997, p25. 
3 C.P.F: Article 222-01 "Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de 
barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.  
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à 
l'infraction prévue par le présent article". 
4 C.P.F: Article 221-04  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est 
commis: 
1° Sur un mineur de quinze ans ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B16F1839F9965089684D4197374E10D7.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494271&dateTexte=20040311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B16F1839F9965089684D4197374E10D7.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494271&dateTexte=20040311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417593&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417401&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417401&dateTexte=&categorieLien=cid
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حكؿ بمقتضاىا لمحكمة الجنايات في مجاؿ جناية القتل العمد مع سبق  2011ذار آ 14في 
سنة كيسبقيا أك يقترف بيا اغتصاب المجني  15عمره يتجاكز ال  قاصر اإلصرار التي تقع عمى

سنة، أك أف تقرر اعتبار عقكبة السجف  30عمييا أك تعذيبيا، كما يمي إما أف تجعل مدة السجف 
ىذه الحالة ال يستفيد  ي أف المحككـ عميو بالسجف المؤبد فيلئلنقاص بمعن المؤبد غير قابمة

كقاعدة عامة مف أؼ إجراءات لتخفيف العقكبة بما في ذلؾ إفراج الشرطي حتى كفاتو فيما عدا 
مستشاريف بمحكمة النقض بعد  5العفك مف قبل رئيس الجميكرية، أك أف تقرر لجنة مشكمة مف 

مف  722ءات معينة إنياء تطبيق قرار الجنايات المتمثل في المادة سنة كفقا إلجرا 30مضي 
، كقيل إف ىذا التدخل التشريعي جاء نتيجة ضغط الرأؼ العاـ قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي

بعد أف ارتكبت عدة جرائـ بشعة مف ىذا القبيل ضد األطفاؿ، كلكحع سرعاف ما يفرج عف الجناة 
لى ارتكاب جرائـ مماثمة بما دفع البعض إلى المطالبة بإعادة األخذ ما يعكدكف إ بل كسرعاف 

 .(1)مف المجرميف بعقكبة اإلعداـ ضد ىذا النكع

                                                                                                                                                                      

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;  
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, 
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son 
auteur ;  
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie 
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou 
toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou 
volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant 
pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage 
d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou 
du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;  
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements 
d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou 
toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, 
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue 
de l'auteur ;  
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne 
vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des 
fonctions exercées par ces dernières". 
  1 Nérac – Croisier Roselyne, Le mineur et le droit pénal, L’Harmattan, Paris, 1997, P 31. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505484&dateTexte=&categorieLien=cid
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لقد أشار المشرع المصرؼ في قانكف العقكبات المصرؼ الصادر  موقف المشرع المصري: ثانيا/
ا عمدا مع سبق منو بأف " كل مف قتل نفس  230في نص المادة  1937لسنة  58بالقانكف رقـ 

عرؼ المشرع المصرؼ سبق اإلصرار  كقد»باإلعداـ اإلصرار عمى ذلؾ أك الترصد يعاقب 
بأنو" اإلصرار السابق ىك القصد المصمـ عميو قبل الفعل  231كالترصد في نص المادة 

الرتكاب جنحة أك جناية يككف غرض المصر منيا إيذاء شخص معيف أك أؼ شخص غير معيف 
ككذلؾ  سكاء كاف ذلؾ القصد معمقا عمى حدكث أمر أك مكقكفا عمى شرط"   كجده أك صادفو

كالترصد ىك تربص اإلنساف لشخص في جية أك جيات مف نفس القانكف:  232نص المادة 
ذلؾ الشخص أك إلى إيذائو أك قصيرة ليتكصل إلى قتل  كثيرة مدة مف الزمف طكيمة كانت

   ار فإنو لما كاف ىذا الظرؼ يستمـز بطبيعتو أنو عف ظرؼ سبق اإلسر  حيث»كنحكه بالضرب 
عكاقبو كىك ىادغ الباؿ فإذا لـ يتيسر لو التدبر  أف يككف الجاني قد فكر فيما اعتزمو كتدبر 

كالتفكير كارتكب جريمتو كىك تحت تأثير عامل الغضب كاليياج كما ىك الحاؿ في الدعكػ فبل 
عميو مدفكعة بعامل  المجنيد فارقت فعمتيا بقتل قيككف سبق اإلصرار متكافرا ذلؾ بأف المتيمة 

الغضب كاالنفعاؿ بعد مشاجرتيا مع كالدتو كمف ثـ ما أثاره المدافع عف المتيمة في ىذا الشأف 
مف قانكف العقكبات إلى  233كأيضا قد أشار المشرع المصرؼ في نص المادة  ،(1)يككف سديدا

       مف المقرر أنو يكفي في جريمة القتل بالسـ القتل بالسـ كالتي كاف حدد عقكبتيا باإلعداـ
 .(2)أف تككف المكاد التي استعممت في الجريمة مف الجكاىر السامة كمف شأنيا إحداث المكت

ف كاف صكرة مف صكر القتل العمد، إال أف المشرع المصرؼ ميز القتل بالسـ عف  إف التسمـ كا 
ي تستخدـ فييا إلحداث المكت ظرفا مشددا الصكر العادية األخرػ لمقتل بجعل الكسيمة الت

لمجريمة لما يتـ عف غدر كخيانة ال مثيل ليما في صكر القتل األخرػ كلذلؾ أفرد التسمـ بالذكر 
مف قانكف العقكبات المصرؼ كعاقب عمييا باإلعداـ كلك لـ يقترف فيو العمد  233في المادة 

كجكد يبق إصرار ألف تحضير السـ في بسبب اإلصرار، إذ ال يشترط في جريمة القتل بالسـ 

                                                           
مكسكعة العدالة في أحكاـ محكمة  – 19/01/2003بتاريخ الجمسة  71س ؽ  11373طعف مصرؼ رقـ   1

    قانكني االلكتركني.النقض الجنائي مكسكعة الكتاب ال
مكسكعة العدالة في أحكاـ محكمة  – 02/10/1992بتاريخ الجمسة  63س ؽ  2594طعف مصرؼ رقـ   2

   النقض الجنائي، مكسكعة الكتاب القانكني االلكتركني.   
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القتل عمد السجف المؤبد إذا كاف القتل كتككف عقكبة  ،(1)في ذاتو داؿ عمى اإلصرارجريمة القتل 
    في غير حالة سبق أك ترصد، كتتحكؿ ىذه العقكبة إلى اإلعداـ في حالتيف أكالىما إذا تقدميا 

     مف قانكف العقكبات تنص  234 ي المادةف أك اقترف بيا أك تمييا جناية أخرػ، مف المقرر
: مف قتل نفسا عمدا مف غير سبق إصرار كال ترصد يعاقب بالسجف المؤبد أك المشدد فعمى أ

متيا أك اقترنت بيا أك تمتيا جناية كمع ذلؾ يحكـ عمى فاعل ىذه الجناية باإلعداـ إذا تقد
ىابي، فإف ذلؾ قد يتحكؿ عقكبة اختيارية كثانييما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إر   (2)أخرػ 

بيف اإلعداـ كالسجف المؤبد إذا كاف القصد منيا التأىب لفعل جنحة أك تسييميا أك ارتكابيا 
مف  ، كيتضح(3)مف العقكبة  التخمص  أك أك مساعدة مرتكبييا أك شركائيـ عمى اليرب ،بالفعل

افر أؼ ىذه الجرائـ أك العقاب عمييا، النصكص السابقة بأنو ال عبرة لسف المجني عميو في تك 
ليا  المقررةأك كاف غير عمد تخضع مف حيث أركانيا أك العقكبات  ،فجريمة قتل الطفل عمدا

لجريمة قتل اإلنساف البالغ، إذ إف المشرع  المقررةاألحكاـ البسيطة منيا أك المشددة لذات 
 بالنسبةلمصرؼ نصكصا خاصة القانكف االمصرؼ أكرد ىذه النصكص بصياغة عامة كال يضمف 

، كلكف قرر المشرع حماية لمطفل المجني عميو في كافة الجرائـ التي (4)لؤلطفاؿ في ىذا الشأف
مف قانكف الطفل  مكرر 116كمنيا جريمة القتل كذلؾ حينما نص في المادة  ،ترتكب عمى الطفل

المقررة ألؼ لمعقكبة عمى " أف يضاعف الحد األدنى  2008لسنة  126المضافة بالقانكف رقـ 
عمى الطفل...."، كبمقتضي ىذا النص يككف المشرع قد شدد عقكبة  جريمة إذا كقعت مف البالغ

                                                           
، مكسكعة العدالة في أحكاـ محكمة النقض الجنائي، 07/03/2002لسنة  -71س ؽ  17310طعف مصرؼ  1

 الكتاب.مكسكعة 

، مكسكعة العدالة في أحكاـ محكمة النقض الجنائي.27/02/2006لسنة  75س ؽ  41101طعف مصرؼ    2  
، كىذه المادة مستبدلة بالمادة 1937لسنة  58مف قانكف العقكبات المصرؼ الصادر بالقانكف رقـ  234المادة  3
الشاقة، أينما كردت، في قانكف العقكبات  كالتي نص بيا" تمغي عقكبة األشغاؿ 2003لسنة  95مف قانكف رقـ  2

أك في أؼ قانكف أك نص عقابي آخر، كيستعاض عنيا بعقكبة " السجف المؤبد " إذا كانت مؤبدة ، كبعقكبة " 
السجف المشدد " إذا كانت مؤقتة . كاعتبارا مف تاريخ صدكر ىذا القانكف يككف تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة 

اقة بنكعييا في السجكف المخصصة لذلؾ عمى النحك المقرر بمقتضاه لعقكبة السجف المؤبد بعقكبة األشغاؿ الش
مكرر )أ(  86أك السجف المشدد بحسب األحكاؿ" .كأضافت عقكبة اإلعداـ في حاالت التنفيذ اإلرىابي بالمادة 

 1992.لسنة  97بالقانكف    رقـ 

.66، ص 2001، القاىرة، 1دار النيضة العربية، ط  –الحماية الجنائية لؤلطفاؿ  –د / شريف سيد كامل    4  
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أية جريمة منيا القتل إذ كقع مف بالغ عمى الطفل، كالحقيقة أنو إذا كاف المشرع الجنائي المصرؼ 
إال أنو  2008لسنة  126 قد أضفي نكعا مف الحماية لحياة الطفل بمقتضي التعديل بالقانكف رقـ

     مع ذلؾ لـ يسبغ عمى الطفل حماية جنائية كاممة في جرائـ القتل تميزه مف غيره مف البالغيف،
 .(1)إذ إنو لـ يجعل مف صغر سف المجني عميو ظرفا مشددا في جرائـ القتل

الثامف  في الباب ،(2)يتضح مف نصكص قانكف العقكبات األردنيثالثا/ موقف المشرع األردني: 
لمطفل ، لـ تجعل  ؼقتل العمدالكالمتعمقة بجرائـ التي تقع عمى إنساف،     في الجنايات كالجنح 

 ،لسف المجني عميو حاؿ كقكع الجريمة ظرفا مشددا، فجريمة قتل الطفل تخضع مف حيث أركانيا
تل إنساف بالغ أك العقكبات المقررة ليا، البسيطة منيا كالمشددة لذات األحكاـ المقررة لجريمة ق

مف ؽ ع أ عمى أف "يعاقب باإلعداـ عمى القتل قصدا" المشرع  1فقرة   328فنصت المادة 
 .األردني نص عمى القتل عمد بمفع قصداً 

عرؼ الفقو المغربي القتل عمد بأنو إزىاؽ ركح إنساف بفعل إنساف آخر شريع المغربي: التّ رابعا/ 
ك امتناع مجـر صادر عف اإلنساف إلزالة حياة إنساف كل فعل أتعمدا كالبعض اآلخر عرفو بأنو 

عمى قتل الطفل بالسجف المؤبد طبقا لمقكاعد العامة  المشرع المغربي يعاقب ،(3)خبلفا لمقانكف 
      العقكبة المقررة لمقتل عمدعمى حاالت معينة تخفض فيو  لقانكف العقكبات المغربي فنص

مف ؽ ج ـ كذلؾ لبعض االعتبارات  392صل في صكرتو العادية المنصكص عمييا في الف
 التالية:

 مف ؽ ج ـ. 397قتل األـ لكليدىا الفصل  -1
    416القتل المرتكب نتيجة استفزاز ناشئ عف اعتداء بالضرب أك العنف الجسيـ الفصل  -2

 مف ؽ ج ـ.

                                                           

كما بعدىا. 134، ص 2013القاىرة  1 دار  –الحماية الجنائية لؤلطفاؿ  -د / أحمد عمى عبد الحميـ دمحم 
  1 النيضة العربية، ط

ر ، المعدؿ بآخ1/1/1960، بتاريخ 1487، جريدة رسمية رقـ 1960لسنة  16قانكف العقكبات األردني رقـ  2
 .2/5/2011، بتاريخ 5090، المنشكر في الجريدة الرسمية 8/2011قانكف رقـ 

، مكتبة الرشاد، 1ط -القانكف الجنائي الخاص المعمق في شركح –د/ ادمحم قبمي د/ عابد العمراني الميمكدؼ   3
 .112، ص 2020
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ك أحد القتل المرتكب نيارا لدفع تسمق أك كسر سكر الحائط أك مدخل منزؿ أك بيت مسككف أ -3
 مف ؽ ج ـ. 417ممحقاتيما الفصل 

    المعدؿ  1969لسنة  111مف ؽ ع ع رقـ  405نصت المادة شريع العراقي: خامسا/ التّ 
 عمى أف "مف قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجد المؤبد أك المؤقت" 

لمعقاب رفا مشددا ظالمشرع السكرؼ جعل مف صفة قتل الطفل  سادسا/ التشريع السوري:
مف ؽ ع س باألشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا كاف المجني عميو طفبل  534اتل كفقا لممادة كعاقب الق
 سنة كقت كقكع اإلعتداء.  15لـ يبمغ 
 المطمب الثاني      
 لمعار ومدى تخفيف العقاب اتقاءقتل الطفل حديث الوالدة       

     ك الظركؼ االجتماعية،أ ،إف قتل الطفل حديث الكالدة لو عدة أسباب منيا الظركؼ االقتصادية
أك ناقص العقل، كقتل الطفل حديث الكالدة اتقاء  ،أك بسبب الظركؼ الطبية كالخمقية مثل قتل طفل مشكه

فقتل الطفل حديث العيد بالكالدة عمى قتل كليدىا الشرعي،  لمعار، كعمكما كغير المألكؼ أف تقدـ األـ
كاف يقتل األطفاؿ الرضع كما  القانكنية إذفي النصكص  مف إحدػ الجنايات التي تطكرت في التقاليد كما

نيا أكثر ى بالفتيات ألّ يقتل العجزة مف أجل تخفيف عدد األشخاص الذيف يشكمكف أعباء لئلعالة ، كيضح
مف الصبية عبئا عمى العائل، كبعد تطكرات كثيرة أصبح قتل الطفل الرضيع فعبل جنائيا كاعتبر كجريمة 

 .قتل 
 الفرع األول

 سباب قتل طفل حديث الوالدة اتقاء لمعارأ
ألف ىذه الصكر  ،أك الصكاب كضع جميع صكر القتل كحاالتو عمى صعيد كاحد ليس مف العدؿ

ف كانت تفترض جميعا تكافر العناصر المككنة لجريمة  تختمف عف بعضيا بعضا اختبلفا كبيرا كا 
نيا جديرة بالرأفة فخصيا بنصكص أك صكر مف القتل التي ارتأػ الشارع أ ،القتل، فيناؾ حاالت

    المخففة التي يمكف لمقاضي تطبيقياكعيف في صمب النص القانكني العقكبة  مستقمةكأحكاـ 
المشرع أخذ بعيف االعتبار بعض الظركؼ التي قد تدفع  أفّ  أؼّ  ،(1)في كل مف تمؾ الصكر

                                                           
ف، مكتبة دارا العمـ كالثقافة لمنشر، جرائـ الكاقعة عمى اإلنسا –شرح قانكف العقكبات األردني  –كامل السعيد د/  1

 .126، ص 1991عماف األردف، 
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النظر إلى مسؤكليتو الشخص الرتكاب جريمة القتل كذلؾ تحت تأثير قكػ معينة مما يستدعي 
في العقاب، أؼ يجكز لممحكمة أف تخفف العقكبة إذا اقترنت الجريمة بعذر قانكني  بعيف التخفيف

ذ رأت المحكمة أفّ مخفف،  أك المجـر تستدعي رأفة جاز ليا أف تخفف  ،ظركؼ الجريمة كا 
ذلؾ اتقاء لمعار العقكبة، لذلؾ يعتبر األـ لطفميا حديث الكالدة إذا كانت قد حممت بو سفاحا ك 

) قتل عمدؼ لمطفل( في ككنيا تتعمق  بة، كتختمف ىذه الصكرة عف سابقياعذرا مخففا لمعقك 
، إف سبب ىذه الجريمة ىك نتيجة (1)بالطفل حديث الكالدة كباشتراط باعث معيف لمقتل اتقاء لمعار

المرأة  ليذهتحصل بيف رجل كامرأة مف كاقعة غير مشركعة بينيما كيؤدؼ ذلؾ إلى حصكؿ حمل 
ف الكاقعة غير المشركعة تككف نتيجة اغتصاب رجل  مف جزاء ذلؾ العمل غير المشركع ، أؼ كا 

أك قد تحل ىذه الجريمة مف جراء كعد الرجل  ليذه المرأة مستغبل حالة غياب أىميا كمكافقتيا،
سة عمل غير لممرأة بالزكاج منيا، كلعل كثير مف النساء كقمة الزكاج قد يدفع المرأة إلى ممار 

    مشركع مع الرجل سمحت ليا الفرصة إلشباع رغبتيا الجنسية كبعدىا تصبح المرأة في مأزؽ 
كىك الحمل كتريد الحفاظ عمى نفسيا مف معرفة أىميا ليذه الجريمة التي ارتكبتيا مما يدفعيا 

ؾ مف الناحية لمعار. ككذل اتقاءالرتكاب جريمة قتميا لطفميا حديث الكالدة الذؼ حممت بو سفاحا 
ىذه الصكرة الخاصة لقتل  حاؿ فإفّ  ، كعمى أيةّ األخبلقية كالتربكية ليا دكر في مثل ىذه الجرائـ 

في صالح األـ  الطفل حديث الكالدة خشية العار كالتي تدخل ضمف القتل العمدؼ المخفف تعد
 .(2)القاتمة أكثر مف ككنيا تمثل حماية لمطفل المجني عميو

 الفرع الثاني
 الطفل حديث الوالدة اتقاء لمعار كان جريمة قتلأر 

خاصة بيا تميزىا عف غيرىا مف الجرائـ يجب  لجريمة قتل األـ لطفميا حديث الكالدة أركاف
  تكافرىا إلى جانب األركاف العامة ليذه الجريمة كىذه األركاف الخاصة نكضحيا فيما يمي:  

      ب أف تككف الجانية ىي أـ الطفل القتيل،يج صفة المجني عميو بالنسبة لصفة الجاني /أكال
ىذه الجريمة، ألف عذر التخفيف عذرا  لذا فإنو ال تستفيد دكف سكاىا مف حكـ التخفيف بخصكص

        شخصيا ال تستفاد منو إال األـ ، كليذا فإف األقارب ميما كانت درجة قرابتيـ مف طفل 
                                                           

 .35، المرجع السابق، ص 1الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو ، ط  –د/ محمكد أحمد طو   1
الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، الطبعة األكلي، دار النيضة العربية،  –شريف سيد كامل  -د/ شريف سيد كامل  2

 74، ص 2001القاىرة، 
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نما يعاممكف القاتل حسب ظركؼ ال يخضعكف ألحكاـ ىذا النص، إذا أقدـ أحدىـ  عمى الفعل كا 
ذا ساىـ أحد األقارب مع األـ، كاألب كاألخ في جريمة قتل الطفل كشركاء فإنيـ  كل حالة ، كا 
يسألكف عف اإلسياـ في جريمة القتل العمدية كال يستفدكف مف التخفيف الذؼ أكرده النص، 

        ك غير متزكجة ككل ما يشترطكيستكؼ لتطبيق أحكاـ ىذا النص أف تككف األـ متزكجة أ
  .(1)ىك أف تككف أما لمكلد الذؼ قتمتو

يتطمب في صفة المجني عميو في ىذه الجريمة أف يككف طفبل  :صفة المجني عميو /ثانيا
حديث الكالدة ، كيعد الطفل حديث الكالدة متى ارتكب جريمة القتل عقب كالدتو بفترة زمنية 

    كف أساسي في ىذه الجريمة كال فرؽ فيما إذا كاف ىذا الطفل ذكرا ، كىذا الركف ر (2)قصير جدا
أـ أنثى، كامل الخمق أك مشكه كيشترط العتبار الطفل حديث الكالدة أف تككف عممية الكالدة قد 

التكضيح البسيط تميز ىذه تمت فعبل كذلؾ أثر انفصاؿ الطفل عف جسـ أمو كالغرض مف ىذا 
كالتي يككف فييا الطفل جنينا في بطف أمو، كفي الحقيقة إف األمر الجريمة عف جريمة اإلجياض 

نما صعب إعطاء رأؼ قاطع في ىذا المكضكع ،  كاختمفت التشريعات في تحديدىا ليس سيبل، كا 
كحدد  ،(3)جريمة قتل طفل حديث الكالدة اعتبرتليذه الفترة الزمنية التي إذا قتل خبلليا الطفل 

باشرة بخمسة عشر يكما، كىك ما استنتجو القضاء مف المدة المشرع المصرؼ بصكرة غير م
كحدد في بعض التشريعات بيكـ كاحد مثل التشريع  ،(4)المحددة لقيد الطفل في سجبلت المكاليد

، كحدد (5)، كحدد بثبلثة أياـ في التشريع الفرنسيالدانماركيالبمجيكي، كحدد بيكميف في التشريع 
التشريع السكداني، كأقصى المدة التي حددىا التشريع االنجميزؼ اآلخر ثمانية أياـ مثل البعض 

 .(6)حيث أعتبر الطفل حديث الكالدة ما لـ يتـ عامو األكؿ

                                                           
، 2007، المكتبة القانكنية، بغداد ، 2شرح قانكف العقكبات  القسـ الخاص ، ط  –د/ ماىر عبد الشكش الدرة   1

 كما بعدىا.172ص 
2 Back (c), La protection de l’enfant en droit pénal, Rapport belge, Henri Capitant, 1979, P 233. 

.32ص محمكد أحمد طو ، المرجع السابق،     3   د /  
.37نفس المرجع، ص     4  

5 Nérac – Croisier Roselyne, Le mineur et le droit pénal, Harmattan, Paris, 1997,P 32.  

  6  د/ محمكد أحمد طو، المرجع السابق، ص  37.
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يعرؼ اصطبلحا بأنو عبلقة غير شرعية  إف لفع السفاحثالثا/ أن تكون األم قد حممت بالوليد سفحا: 
ـ غير المتزكجة أصبل أك متزكجة أك مطمقة األشترط تغير شرعي، كال بيف األـ كرجل ما نتج عنيا كليد 

أك أرممة فقد تحمل المرأة غير المتزكجة نتيجة االغتصاب أك المتزكجة نتيجة ارتكابيا الخيانة الزكجية مع 
كأف تقكـ بقتمو عشيق أك خميل كالميـ في ىذا الركف أف تككف األـ قد حممت بالكليد حمبل غير شرعي 

 كصيانة لمشرؼ.خشية الفضيحة كاتقاء لمعار 
الدافع إلى القتل ىك اتقاء لمعار ، كىذا الشرط رابعا/ أن يكون الدافع إلى قتل الوليد اتقاء لمعار: 

باعتبار القتل في ىذه الحالة ظرفا مخففا الجزائرؼ التي كانت كراء مكقف المشرع  ىك العمة
 ،(1)لة ىك اتقاء لمعارأك الدافع عمى القتل في ىذه الحا لمعقكبة، إذ يدعى أف يككف الباعث

في تكافر القصد الجنائي إال إذا     القاعدة العامة أنو ال عبرة بالباعث الدافع عمى ارتكاب الفعل 
قضى القانكف بخبلؼ ذلؾ، كقد نصت أكثر القكانيف كالتشريعات الجنائية عمى ىذه القاعدة في 

قاعدة القانكنية الجنائية األنفة الذكر نصكص كبالتالي فاالعتداد بالباعث الدافع يعد استثناء مف ال
كقد أخذ القانكف بيذا االستثناء في ىذه الجريمة عندما اعتبر الباعث الدافع يتمثل عند األـ 

    كلدىا اتقاء لمعار الذؼ سيمحق بيا كبذريتيا كخشية افتضاح أمرىا، كبالتاليبإقباليا عمى قتل 
   د لكراىة األب كتأبي أف يككف ليا منو طفبليالكللك كاف لمكليد األب شرعي كقامت األـ بقتل 

فبل يمكف أف يطبق حكمة التخفيف الخاص بيذه الجريمة بل تعد األـ مرتكبة لجريمة القتل 
 .(2)العمدؼ إذ تكافرت كافة أركانيا أك حسب الظركؼ كالمبلبسات التي أحاطت بالجريمة

 الفرع الثالث
 ل الطفل حديث الوالدةجريمة قت من التشريعات المقارنةموقف 

تنقسـ السياسات الجنائية بشأف جريمة قتل األـ لطفميا حديث الكالدة إلى اتجاىيف، اتجاه يأخذ 
بالعذر القانكني المخفف لمعقكبة، اعتبارا لمبعث كراء إقداميا عمى ارتكاب ىذه الجريمة بدافع اتقاء 

لعقكبات الجزائرؼ كالمصرؼ كقانكف لمعار كتستر إلى الفضيحة إذ يمثل ىذه االتجاىات قانكف ا
، بينما االتجاه الثاني فإنو ال يشترط لقياـ جريمة مذككرة سكػ نية إزىاؽ العقكبات الفرنسي الجديد

                                                           

.175 د/ ماىر عبد الشكش الدرة ، المرجع السابق ، ص     1  
، مطبكعات جامعة 1القسـ الخاص، ط  -كسيط في شرح قانكف الجزاء الككيتيال -د/ عبد المييمف بكر سالـ  2

 كما بعدىا.149، ص 1977الككيت، 
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الركح دكنما تطمب في ذلؾ تكفير القصد الجنائي الخاص الذؼ قكامو اقتراؼ الجريمة بغرض 
 العقكبات المصرؼ كالفرنسي القديـ.التستر عمى الفضيحة، كيمثل ىذا االتجاه كل مف قانكف 

عمى أف / قتل  259نصت المادة العيد بالكالدة األطفاؿ حديثي  قتل بالنسبة لممشرع الجزائرؼ 
 ." األطفاؿ ىك إزىاؽ ركح طفل حديث العيد بالكالدة

 :عناصر الجريمة: تتمثل ىذه الجريمة في ثبلثة عناصر

لى كفاة الطفل، إدر مف الجاني نشاط يؤدؼ سمكؾ مف الجاني: تقضي ىذه الجريمة أف يص -1
 :ك ىذا النشاط يأخذ أحد مظيريف

أ( إيجابي: يتمثل المظير اإليجابي لسمكؾ الجاني في فعل مادؼ يؤدؼ إلى الكفاة ) الخنق، 
 .( القطع بآلة

مكقف سمبي تجاه المكلكد مف شأنو أف يؤدؼ الى  اتخاذب( سمبي: يتمثل المظير السمبي في 
 .رؾ الطفل بدكف رضاعة أك تعريضو لمبردكفاتو ) ت

لقي مفيـك الطفل الحديث العيد بالكالدة عناية  :ككف المجني عميو طفبل حديث العيد بالكالدة -2
 مف طرؼ الفقو 

القصد الجنائي: إف ىذه الجريمة جريمة عمدية تتطمب القصد الجنائي. ك يتمثل في ىذه   -3
 .الجريمة في عنصريف

لى إ اتجاىااإلرادة الى إزىاؽ ركح الطفل الحديث العيد بالكالدة )  اتجاه: يعني اإلرادةعنصر  -أ
 .الفعل ك النتيجة

مثمة في عممو عنصر العمـ: أف يككف الجاني عالما بجميع العناصر القانكنية لمجريمة ك المتّ  -ب
 .بالكالدة العيدحديث ركح طفل  و يزىقبأنّ 

 :التيفالعقكبة: في مجاؿ العقكبة نفرؽ بيف ح
فاعمة أصمية في الجريمة أك شريكة في قتل إبنيا الحديث العيد بالكالدة تككف  إذا كانت األـّ  1

 .261سنة المادة  20-10العقكبة السجف المؤقت مف 
   إذا كاف الغير فاعبل أصميا في ىذه الجريمة أك شريكا: فإف العقكبة تككف بحسب نكع القتل  2

ك عمة التمييز ىنا أف القانكف يخفف عقكبة األـ ، 261ار المادة مع سبق اإلصر  عمد قتل) قتل 
فاعمة أصمية أك شريكة كال ينصرؼ أثر التخفيف إلى الغير ألنو عذر شخصي قرره المشرع 

 (.ألسباب خاصة باألـ )قد يككف حمميا سفاحا أك ىناؾ ظركؼ أخرػ 
تتطمب ضركرة تكافر مف ؽ ع ؼ الممغى  302كانت المادة أوال/موقف المشرع الفرنسي: 

في ىذه الجريمة أف يككف طفبل كلد حيا ك أف يككف حديث العيد  شرطيف في المجني عميو
 بالكالدة كىما:
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صفة اإلنساف الحي تعد شرطا مفترضا لقياـ جريمة أن يكون المجني عميو طفل ولد حيا:  -1
 لي فإفّ كص، كبالتاّ القتل عمكما كجريمة قتل األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة عمى كجو الخص

مف نطاؽ اشترط أف يككف المكلكد حيا كقت ارتكاب الفعل يستكجب استبعاد الطفل الذؼ كلد ميتا 
 تمؾ الجريمة.

بيد أف اشترط أف يككف المكلكد حيا ال يستمـز بالضركرة كجكب استمراره في الحياة لك لـ يحدث 
    مكلكد المصاب بمرض عضاؿ كمقدرإذ ال عبرة بالحالة الصحية لو فال عميو،فعل االعتداء 

 لو أنو سيمكت حتما بعد كالدتو فإف القانكف يحميو لممكلكد السميـ البدف المكتمل الصحة.
لكف متى يكتسب الطفل صفة اإلنساف الحي كبالتالي يتسنى تكييف أفعاؿ االعتداء عميو بأنيا 

 جريمة قتل لطفل حديث العيد بالكالدة؟
ف الحياة ال تبدأ بالكالدة التامة فحسب أؼ بانفصاؿ الطفل عف األـ إنما إعتبر الفقو الفرنسي أ

الكضع الطبيعي حتى يصبح ىذا الطفل الحي خارج نطاؽ جريمة اإلجياض  يكفي أف تبدأ األـّ 
        ،التي تعاقب عمى قتل األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة كفي الكقت نفسو بحماية النصكص

 لنيابة العامة بإثبات أف الطفل كاف حيا كقت ارتكاب الفعلك في كل الحاالت تختص ا
مف ؽ ع ؼ  302 يشترط المشرع الفرنسي أن يكون المجني طفال حديث العيد بالوالدة: -2

دد ما بالكالدة كقت االعتداء عميو، لكف لـ يحّ الممغي بأف يككف المجني عميو طفبل حديث العيد 
 دةفل حديث العيد بالكالالذؼ يعنيو بالطّ 

المشرع الفرنسي ترؾ ذلؾ لمفقو كالقضاء، أما بالنسبة لمفقو فبعض الفقياء كاف يحدد  أؼ أفّ 
 55الطفل حديث العيد بالكالدة بأنو ذلؾ الذؼ ال يتجاكز عمره ثبلثة أيـ عمى أساس أف المادة 

ثة أياـ مف القانكف المدني الفرنسي تكجب اإلببلغ عف كاقعة ميبلد الطفل في مدة ال تتجاكز ثبل
أك التبميغ عنو ثـ قتمو ففي كمتا   كبالتالي فعدـ اإلببلغ عف ميبلد الطفل خبلؿ ىذا الكقت الزمني

يـك الطفل الحديث العيد بالكالدة، كبالتالي تعتبر أفعاؿ االعتداء عميو الحالتيف ال يدخل في مف
تقدير المدة بثبلثة أياـ مككنة لجريمة قتل عادية، بيد أف ىذا مازاؿ مثار لمنقد عمى اعتبار أف 

ترة يمحع أنو اظر المتأمل في أحكامو في ىذه الف، أما بالنسبة لمقضاء فالن(1)ىي مف قبيل التحكـ
لـ يستقر عمى معيار معيف فمقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأف جريمة قتل طفل حديث 

                                                           
1 VITU (A) No. 2090, P. 1697. 
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ما حكمت في حكـ الحق ك (1)يكما 31العيد بالكالدة ال تطبق عندما يككف المجني عميو قد بمغ 
      فإف ىذه غالبا  ،(2)بأف ىذه الجريمة ال تنطبق في حالة ما إذا كاف الطفل عمره ثمانية أياـ

ف كاف ىذا ال يمنع مف تصكر تكجيو الطعنات  ما كانت تقع فكر حدكث كاقعة الكالدة مباشرة كا 
 .(3)القاتمة لمطفل أثناء عممية المخاض

سي الجديد ألغى جريمة قتل األـ لطفميا حديث العيد بالكالدة بكصفيا قانكف العقكبات الفرن اأم
        جريمة مستقمة، مكتفيا بإمكانية ظيكرىا في صكرة ظرؼ مشدد إذا كقع القتل عمى حدث 

 ،(4) فقرة أكلى 4-221ك المنصكص عميو في المادة  15ال يتجاكز عمره خمسة عشرة سنة 
ضد قاصر دكف الخامسة بالسجف المؤبد إذا ارتكب جريمتو كالتي تنص عمى أف يعاقب القاتل 

 عشر مف عمره.
كفل المشرع الجنائي المغربي حق اإلنساف في الحياة، حيث عاقب بشدة  ثانيا/ التشريع المغربي:

عمى جريمة القتل العمد في صكرتيا البسيطة بالسجف المؤبد أك باإلعداـ في حالة اقترافيا بظرؼ 
إال أف المشرع المغربي أخذ بعيف االعتبار بعض الظركؼ التي قد تدفع مف ظركؼ التشديد، 

الشخص الرتكاب جريمة القتل كذلؾ تحت تأثير قكػ معينة مما يستدعي النظر إلى مسؤكلية 
مف ؽ ج ـ في  397ينص المشرع المغربي في الفصل  بحيث، (5)العقاب في بعيف التخفيف

مشاركة في قتل كليدىا، تعاقب  ـ، سكاء كانت فاعمة أصمية أاألـّ  الفقرة الثانية بأف "....إال أفّ 
بالسجف مف خمس سنكات إلى عشر. كال يطبق ىذا النص عمى مشاركييا كال عمى المساىميف 

 معيا".

لكليدىا اعتبارا لمدافع الذؼ يككف  يأخذ المشرع المغربي بيذا العذر المخفف في حالة قتل األـّ 
دنستو بالحمل مف سفاح، فاألصل أف يتعمق القتل بالكليد غير  عادة التستر عمى عرضيا الذؼ

                                                           
1 Cass Crime, 24 Dec 1835,S, 18361. 1.25. 
2 Cass Crime, 14 Avril 1837, Bull Crim. No 114, S. 18937.1. 358. 

 387، ص 2015دار النيضة العربية،  -الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة -حمدد/ ىبللي عبد البله أ  3
 كما بعدىا.

4 C.P.F : Article 221-4 ; Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171, « Le meurtre est 
puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :  
1° Sur un mineur de quinze ans ».  

. 64، ص 1968، القانكف الجنائي الخاص ، مطبعة التكمي الرباط، عبد الكىاب حكمد   5  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B16F1839F9965089684D4197374E10D7.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000033934948&idArticle=LEGIARTI000033938301&dateTexte=20170129
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أف تقدـ األـ عمى قتل كليدىا، ألف عاطفة األمكمة  الشرعي أما الكلد الشرعي فمف غير المألكؼ
فقط في حالة قتميا لطفميا  أقكػ مف أؼ كازع إجرامي. المشرع المغربي خفف العقكبة عمى األـّ 

            األب، كمف ثـ كجب أف تقكـ عبلقة األمكمة الطبيعية  الكليد دكف غيرىا كالجدة أك
بيف الطفل الكليد كالقاتمة كىذه العبلقة كحدىا تكفي لمتخفيف ك ال حاجة لبلشتراط أف يككف الكليد 
ف كاف ىذا نادر الحدكث عمى المستكػ الكاقعي إذ أف عاطفة األـ  نتيجة عبلقة زكجية شرعية، كا 

 397مى فعل مشيف كيذا، يعتبر عذر التخفيف المنصكص عميو في الفصل أقكػ مف أف تقدـ ع
السالفة الذكر ىك عذر خاص باألـ كبالتالي فيك عذر شخصي ال تستفيد منو إال األـ دكف باقي 

، كأماـ (1)مف ؽ ج ـ 130المساىميف أك المشاركيف معيا في قتل الكليد كذلؾ حسب الفصل 
القتل لـ يجد المشرع الجنائي المغربي مف تنكيع الجزاءات  االختبلؼ البيف في حاالت جرائـ

.كما ىك الشأف في حالة قتل األـ لطفميا الكليد (2)المستحقة كفق ما يقتضيو مبدأ تفريد العقاب
ذلؾ أف عاطفة األمكمة تطغى عمى النساء بصفة عامة فمف  ،(3) مف الحكادث النادرة  الذؼ تعتبر

كليدىا إال إذا كاف لدييا سبب أدػ بيا إلى اإلقداـ عمى قتل  النادر أف تتجرأ أـ عمى قتل
، كمف بيف األسباب التي قد تدفع المرأة إلى قتل كليدىا ، الضغكط النفسية كاالجتماعية ( 4)كليدىا

كالنظرة السيئة لممرأة التي تحمل سفاحا، كما يمحق بيا مف عار بعد اتضاح ثمرة سفاحيا أك بدافع 
إذا كاف الكليد مشكه الخمقة أك لرغبة في قطع عبلقتيا نيائيا بزكجيا الذؼ  الشفقة أك الرحمة

كعمى كل حاؿ فقد ارتأػ المشرع الجنائي المغربي تخفيف عقكبة األـ التي تقتل ، (5)طمقيا مثبل
أك مشاركة إذ تعاقب بالسجف مف خمس إلى عشر سنكات   كليدىا سكاء كانت فاعمة أصمية

 الجنائي.مف القانكف  397الفصل 

                                                           
 123د/ أدمحم أقبمي د/ عابد العمراني الميمكدؼ، القانكف الجنائي الخاص المعمق في شركح، مرجع سابق، ص  1

 كما بعدىا.
  2 .74، ص 2001،  89 -88عبد الحفيع بمقاضي ، جريمة قتل األـ لطفميا الكليد ، مجمة المحاكـ المغربية  

3 
عبد الكاحد العممي، القانكف الجنائي المغربي القسـ الخاص مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، المغرب،  

 .222، ص 1996
.27 أحمد أجكييد، المكجز في شرح القانكف الجنائي الخاص مرجع سابق، ص   4  

5 
ؿ، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط الطبعة الرابعة أحمد الخمميشي ، شرح قانكف المسطرة الجنائية، الجزء األك  

 .68، ص 1992
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أشار المشرع السكرؼ بتخفيف العقاب عمى األـ القاتمة لطفميا اتقاء  ثالثا/ التشريع السوري:
مف  537سنة كذلؾ حسب نص المادة  15إلى  3لمعار لتصبح العقكبة السجف المؤقت مف 

بدال مف األشغاؿ الشاقة المؤبدة كىذا العذر  1949لسنة  148قانكف العقكبات السكرؼ رقـ 
 .(1)فف ال يستفاد منو إال األـ القاتمة حتى كلك كقع اتقاء لمعارالمخ

منو عمى أنو "  551قانكف العقكبات المبناني الذؼ نص في المادة  رابعا/ التشريع المبناني:
تعاقب باالعتقاؿ المؤقت الكالدة التي تقدـ اتقاء لمعار، عمى قتل كليدىا الذؼ حممت بو سفاحا..." 

مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو " تعاقب باالعتقاؿ مدة  332نص المادة كفي ذات االتجاه ت
ال تنقص عف خمسة سنكات الكالدة التي تسببت اتقاء العار بفعل أك ترؾ مقصكد في مكت 

مف قانكف الجزاء الككيتي عمى أنو " كل  159كليدىا مف السفاح عقب كالدتو، كما تنص المادة 
فكر كالدتو دفعا لمعار، تعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز خمس سنكات امرأة تعمدت قتل كليدىا 

 .(2)كالغرامة

الميبي نفس مسمؾ التشريعات العربية في تخفيف العقاب في حالة قتل  خامسا/ التشريع الميبي:  
الطفل حديث الكالدة اتقاء لمعار كلكف لـ يقتصر التخفيف عمى األـ فحسب بل يمتد إلى ذكؼ 

 373ة لؤلـ متى كانت بدافع المحافظة عمى عرض األـ كذلؾ حسب نص المادة القربى بالنسب
 مف قانكف عقكبات ليبي.

    المشرع المصرؼ لـ ينصكعمى خبلؼ معظـ التشريعات فإف  سادسا/ التشريع المصري:
عمى أؼ حكـ خاص يتعمق بقتل الطفل حديث الكالدة سكاء كاف مرتكب ىذا القتل األـ كيفما كاف 

، كىذا المسمؾ يتماشى مع سياسة المشرع المصرؼ بالنسبة لقتل في ذلؾ أك مف قبل الغير دافعيا
   ي عميو، كأيا كاف الغرضكأيا كاف سف الطفل المجن ،الطفل بصفة عامة، أيا كاف صفة القتل

، كيعني ىذا أف األـ التي تقتل طفميا الكليد بيدؼ التخمص مف العار الذؼ تخشاه مف القتل

                                                           
الحماية القانكنية كضمانات حقكؽ الطفل في التشريع الجزائي السكرؼ، مجمة المحامكف، العدد الرابع، الككيت  -دمحم قداح  1

 .373، ص1994
، ص 1991كراه حقكؽ القاىرة، رسالة دكت –النظرية العامة لممجني عميو دراسة مقارنة  –د/ فيد فالح مطر  

.  ك ما بعدىا 171 2  
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كما لك كاف القاتل شخصا  ،دتو مف عبلقة غير مشركعة تعاقب بعقكبة القتل العمدنتيجة كال
 .(1)آخر

مف ؽ ع ع عمى أنو "يعاقب بالسجف مدة ال تزيد  407تنص المادة  سابعا/ التشريع العراقي:
عمى عشر سنيف أك بالحبس مدة ال تقل عف سنة األـ التي تقتل طفميا حديث الكالدة اتقاء لمعار 

نت قد حمل بو سفاحا" مف ىذا النص يتضح أف المشرع العراقي جعل قتل األـ لطفميا إذا كا
كلتطبيق أحكاـ حديث الكالدة إذا كانت قد حممت بو سفاحا كذلؾ اتقاء لمعار عذرا مخففا لمعقكبة 

يجب تكفر خمسة شركط كىي: يشترط أف تككف ىناؾ جريمة قتل عمدية بكل  407نص المادة 
جاني، حالة المكلكد )حديث الكالدة(، أف يككف الحمل قد حصل سفاحا، أف يككف أركانيا، صفة ال

 .(2)الدافع إلى القتل ىك اتقاء لمعار

القاتمة لكليدىا عقب كالدتو لتجنب  ككاضح أف ىذه التشريعات تقرر عذرا قانكنيا مخففا لؤلـّ 
لحظة ارتكاب الجريمة  الفضيحة، كيقكـ ىذا العذر عمى أساس أف حرية اإلختيار لدػ المتيمة

كانت ضعيفة بالنظر إلى ظركفيا النفسية الناجمة عف خشيتيا مف العار الذؼ يمحق بيا إذا عمـ 
بأمر عبلقتيا غير المشركعة كالتي أدت إلى إنجاب الطفل، مما يبرر تخفيف المسؤكلية الجزائية 

          إلى األركاف العامة كص السابقة باإلضافةضح مف النّص عنيا، كيشترط ليذا التخفيف كما يتّ 
التي تتطمبيا جريمة القتل أف تتكافر صفة خاصة في المجني عميو، كىي أف يككف طفبل غير 

ف كاف المكلكد غير صالح لمحياة ماداـ أنو قد كلد حيا  .(3)شرعي كحديث العيد بالكالدة كا 

 المبحث الثاني      
 األحكام الخاصة في جرائم قتل الطفل      
ل ظرفا حيث يعتبر القتل العمدؼ لمطفّ ببأحكاـ خاصة مف جرائـ القتل المقصكدة  مة قتل الطفلجري

 كبعض التشريعات الجنائية أفردت ليذه الجريمة عقكبة خاصة مبنية عمى التشديد في العقابمشددا 
كليدىا كالقتل الذؼ يتعرض لو الطفل نكعاف قتل عادؼ لو نفس أركاف جريمة قتل الكبار كقتل األـ ل

كقانكف العقكبات الجزائرؼ لـ يخص ىذه الجريمة بتعريف ليا كلـ يفرد ليا  ،حديث العيد بالكالدة
                                                           

 .20د/ محمكد أحمد طو، المرجع السابق، ص  1
المكتبة القانكنية، بغداد، العراؽ، د س ف،  -شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص  -د/ ماىر عبد شكيش الدرة 2

 .172ص
 ك ما بعدىا. 73، ص 2001، 1ية، طدار النيضة العرب -الحماية الجنائية لؤلطفاؿ -د/ شريف سيد كامل 3



73 
 

قكاعد مف حيث التجريـ كالعقاب كأخضع ىذه الجريمة لمقكاعد العامة أؼ أف المشرع الجزائي يكفل 
أك مركزه حماية لمحق في الحياة بالنسبة لكل إنساف بغض النظر عف سنو أك جنسو أك لكنو 

مف قانكف العقكبات الجزائرؼ ككذلؾ  263إلى  254عمييا المشرع في المكاد  كنصاالجتماعي 
مف قانكف العقكبات كقانكف العقكبات الفرنسي في     235إلى  230المشرع المصرؼ في المكاد 

ة كلقد اختمفت التشريعات فيما يخص حكـ قتل الطفل فيناؾ مف أحاطتو بحماي .4 -222المادة 
جنائية خاصة حيث اعتبرتو ظرؼ مشدد في جريمة القتل كمنيا ما اعتبرتو قتل عمد عادؼ يتعرض 

المشددة في جريمة  األكؿ الظركؼكمف خبلؿ ىذا المبحث سنعرض في المطمب  لؤلعذار المخففة.
 الثاني األعذار المخففة في جريمة قتل الطفل.  المطمب، ل كفيالطفّ قتل 

 المطمب األول      
 الظروف المشددة في جريمة قتل الطفل      

الظركؼ المشددة ىي التي تؤثر عمى جسامة الجريمة بالزيادة، كبالتالي تحدث تأثيرا في جسامة 
تكجب عمى القاضي أك تجيز لو الحكـ عمى الجاني، أؼ أنيا حاالت     العقكبة الكاجب تطبيقيا 

كجريمة قتل الطفل تشترط  حكـ بعقكبة مف نكع أشدبعقكبة تجاكز الحد األقصى لعقكبة الجريمة أك ال
صفتيف في الضحية ىما أف يككف الطفل حيا كأف يككف حديث العيد بالكالدة ، كلـ ينص المشرع 

فقرة  261حديثي العيد بالكالدة إال في نص المادة الجزائرؼ عمى أؼ عقكبة خاصة بقتل األطفاؿ 
    سكاء كانت فاعمة أصمية  ييا "كمع ذلؾ تعاقب األـّ مف قانكف العقكبات الجزائرؼ التي جاء ف 02

           أك شريكة في قتل ابنيا حديث العيد بالكالدة بالسجف ... عمى أف ال يطبق ىذا النص
عمى مف ساىمكا أك اشترككا في ارتكاب ىذه الجريمة" مف ىنا نستنتج أف قتل األطفاؿ ميما كاف 

كأنيا ال تحقق الردع العاـ كبإفراد ىذه الفئة مف األطفاؿ  ة القتلفي جريمسنيـ يخضع لمقكاعد العامة 
إذ يعتبر قانكف   قر المشرع حماية جزائية خاصة لمطفل مف ىذه الجرائـ،أبنص خاص يككف قد 

العقكبات الفرنسي مف أىـ القكانيف التي اتبع في خطتو التشريعية إقرار حماية جزائية خاصة لحياة 
 .الطفل
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 ولالفرع األ 
 جريمة قتل الطفل عمدا  

العمد األطفاؿ لمقكاعد العامة تستند إلى أف المشرع الجزائي يكفل حماية لمحق  قتلئـ الخضكع جرا 
     ،أك مركزه االجتماعي ،أك لكنو ،أك جنسو ،بالنسبة لكل إنساف بغض النظر عف سنوفي الحياة 

فالناس متساككف أماـ القانكف  ،مرضو أك ،أك صحتو، أك ديانتو ،أك جنسيتو ،أك كضعو االقتصادؼ
ركنيف أساسيف أكليما ىك محل ،كلجرائـ القتل العمدية  (1)في مجاؿ ىذه الحماية مساكاة مطمقة

االعتداء كيتمثل في حياة اإلنساف كثانييما ىك الركف المادؼ كيتككف مف الفعل اإلجرامي الذؼ يؤدؼ 
ر القصد الجنائي أما القتل غير العمدؼ فيتخذ ركنو إلى كفاة المجني عميو، فالقتل عمد يتطمب تكاف

 .(2)المعنكؼ صكرة الخطأ
 الفرع الثاني

 لجريمة قتل الطفل عمد المشددالجزاء 
        طفل فتتغير العقكبةلم صمية المقررة لجناية القتل العمدؼالعقكبة األ شدد المشرع الجزائرؼ  

سى عقكبة يمكف أف تصدر ضد مرتكبي الجرائـ كىي أق ،(3)إلى عقكبة اإلعداـ مف السجف المؤبد
 بشرط تكافر ظرؼ مف الظركؼ المشددة التالية: قتل الطفل عمدا،

التي تنص "  1فقرة  261كذلؾ حسب نص المادة  :(1)اقتران القتل بسبق اإلصرار والترصد -1
ل مع سبق فعقكبة القت كل مف ارتكب جريمة القتل أك قتل األصكؿ أك التسميـ" يعاقب باإلعداـ

 اإلسرار كالترصد اإلعداـ.

                                                           

كما  256، 386، رقـ 1993 -المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص –د/ محمكد نجيب حسني  
.بعدىا 1  

. 255نفس المرجع ،ص   2  
 الزاؿغير أنيا لـ تمغى مف قانكف العقكبات كالقضاة  1993عقكبة اإلعداـ مكقكفة النفاذ في الجزائر منذ سنة   3
مف  1فقرة  50أما بالنسبة لمطفل الذؼ يرتكب جريمة قتل عمدؼ عمى طفل نصت عمى ذلؾ المادة ، طقكف بياين

لحكـ جزائي فإف العقكبة  18إلى  13قانكف العقكبات بقكليا " إذا قضي بأف يخضع القاصر الذؼ يبمغ سنو مف 
 التي تصدر عميو تككف كاآلتي:

إلعداـ أك السجف المؤبد فإنو يحكـ عميو بعقكبة الحبس مف عشر سنكات إذا كانت العقكبة التي تفرض عميو ىي ا

  فالمشرع الجزائرؼ يريد تحقيق حماية أكبر حتى مع الطفل الجاني.. "إلى عشريف سنة
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ؽ.ع بقكليا " عقد العـز قبل ارتكاب الفعل عمى االعتداء عمى  256أما ىذا الظرؼ عرفتو ـ  سبق اإلصرار:  1

عمى شخص يتصادؼ كجكده أك مقابمتو كحتى لك كانت ىذه النية متكقعة عمى أؼ ظرؼ شخص معيف أك حتى 
أك شرط كاف " بيذا المعنى أف اإلصرار السابق  ىك قصد مصمـ عميو مف طرؼ الجاني مف أجل إحداث 

عمى شرط ، كبالتالي فإف سبق  ك كاف معمقا عمى حدكث أمر مكقكؼالنتيجة ، كسبق اإلصرار متكافر حتى كل
إلصرار يعتمد عمى العنصر المعنكؼ بحيث تمر فترة مف الزمف بيف التحقق مف نية الجاني في القتل ك النتيجة ا

، كيجب إلى جانب ىذا العنصر الزمني أف يتحقق عنصر ثاني كىك العنصر النفسي كيقصد بو التفكير في 
يبرر كيفيد الخطكرة اإلجرامية لمجاني ،  الجريمة تفكيرا ىادئا كمطمئنا كيقدـ عمى الجريمة بحيث أف ىذا اإلقداـ

فبل يمكف مشابيتو بالشخص الذؼ يرتكب القتل تحت تأثير الغمط أك انفعاؿ أك أؼ شيء آخر ، كبالتالي فإف 
يتضمف عنصريف : عنصر نفسي كعنصر زمني ، بحيث الجاني يقدـ عمى  256سبق اإلصرار حسب مفيـك ـ 

ترك كتدبر ، كلك كانت الفترة بيف ىذا التدبير كحدكث النتيجة فترة قصيرة  إرتكاب الجريمة بعد تفكير ىادغ كبعد
، بحيث العـز عمى ارتكاب جريمة القتل كتنفيذىا الحقا ، كيجب عمى قضاة الحكـ أف يتأكدكا مف أف الجاني 

لتصميـ عمى ارتكب الجريمة كىك في حالة ىدكء ، كسبق ىذا اليدكء تفكير كتدبر ، بحيث غالبا ما يتجسد ذلؾ با
الجريمة كىك ما عبر عنو المشرع بعبارة العـز أؼ التفكير كالتدبر في الجريمة كاستمرار ىذا التدبر كالتفكير كغالبا 
ما يتـ ذلؾ مف خبلؿ رسـ خطة لتنفيذ الجريمة كغالبا عند تكافر سبق اإلصرار الجاني ال يخطأ في النتيجة كفي 

ينتفي القصد الجنائي كال ينتفي ىذا الظرؼ ، بل يبقى سبق اإلصرار قائما تكجيو الفعل ، كلكف إذا حدث ذلؾ فبل 
كقد يحدث أف يصمـ الجاني عمى قتل شخص معيف أك أشخاص معينيف كلكف تحدث نتيجة غير النتيجة 

 ؽ.ع بأنو ال يشترط لتكافر القصد أف 256المتكقعة ، فيذا ال ينفي ىذا الظرؼ   بل يبقى قائما كىذا ما أكدتو ـ 
يككف الشخص محددا مسبقا بل قد يككف غير ذلؾ كيتصادؼ معو الجاني كيقـك بقتمو ، يبقى سبق اإلصرار 

ؽ.ع ذىبت أبعد مف ذلؾ أيف أكدت أف سبق  256قائما كىذا ما يجعل سبق اإلصرار ينفصل عف القتل ، بل ـ 
 .اإلصرار يككف متكافر إذا كاف مكقكؼ عمى حدكث أمر أك شرط معيف

ؽ.ع " انتظار الشخص لفترة طالت أك قصرت في مكاف أك أكثر كذلؾ إما إلزىاؽ  257عرفتو ـ  ـد:ب الترصــ
ركحو أك االعتداء عميو " فقد ينتظر الجاني الضحية مختفيا كراء سكر أك شجرة أك غيرىا ، كحتى االنتظار في 

ي مكاف ال يعتاد الضحية مكاف ظاىر لمناس ، كىذا االنتظار قد يككف في طريق عاـ أك مكاف خاص كحتى ف
استعمالو أك ال يمكف أف يتكاجد فيو كاإلخفاء في شرفة لغاية مركر الضحية ، كما أنو ال يؤخذ بعيف االعتبار 
مدة االنتظار طالت أك قصرت، فالترصد قائـ إذا كاف االنتظار طكيبل أك قصيرا، كبالتالي فإف الترصد ظرؼ 

ىذا التكاجد، كغالبا ما يختمط الترصد مع سبق اإلصرار فعمى العمـك  عيني يتعمق بماديات الجريمة أؼ إثبات
المشرع يعاقب عمى الترصد ألنو يتضمف في طياتو عنصر المفاجأة كلما يتكفر عميو مف عنصر الغدر خمسة، 
 بحيث الضحية بيذه المفاجأة ال يستطيع الدفاع عف نفسو بل يعتريو االضطراب، فإذا انتظر الجاني الضحية مف
أجل مفاجأتو باالعتداء، فإف عنصر الترصد يتكفر كىك مسألة مكضكعية ترجع في إثباتو   إلى قضاة التحقيق 
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    "يعاقب مف ؽ ع ج عمى أف 263كىذا ما نصت عميو المادة إذا اقترن القتل بجناية:  -2
 إذا سبق أك صاحب أك تمى جناية أخرػ ".  عمى القتل باإلعداـ

مف نفس القانكف عمى أف "كما يعاقب عمى  263نص الفقرة مف المادة ارتباط القتل بجنحة:  -3
باإلعداـ إذا كاف الغرض منو إما إعداد أك تسييل أك تنفيذ جنحة أك تسييل فرار مرتكبي ىذه  القتل

 أك ضماف تخمصيـ مف عقكبتيا". الجنحة أك الشركاء فييا
 258المادة يقصد بو قتل األب كاألـ أك أؼ مف األصكؿ الشرعييف. كقد حددت  األصول:قتل  -4

را دقيقا كبالتالي يتعيف تحديد ىكية المجني عميو كىكية ىذا المفيكـ كحصرتو حص مف ؽ ع ج
الجاني، كتأكيد تكافر أك عدـ تكافر رابطة األصكؿ، كىك جانب مكضكعي فيعاقب الجاني باإلعداـ 

     تطبقكما  ، كال يستفيد مف األعذار القانكنية المخففة.مف ؽ ع ج 261حسب المادة  المادة
 .كرالفة الذّ السّ  ميميةلعقكبات التكّ عمى الجاني ا

 لثالفرع الثا
 من جريمة القتل  العمدى الطفل المقارنةموقف التشريعات 

 كظرؼ مشدد لمعقاب منيا:طفل العمدػ لم أخذت عدة تشريعات في جريمة القتل 
قرر اإلسبلـ منذ ما يزيد عمى أربعة عشر قرنا حق الطفل في الحياة فحـر  :أوال: موقف الشريعة
ذا المكءكدة سئمت بأؼ ذنب قتل البنات الذؼ  كاف سائدا في الجاىمية تأكيدا لقكلو تعالى: " كا 

كقد حـر اإلسبلـ قتل األطفاؿ ألؼ سبب مف األسباب، حتى كلك كاف الفقر كىك دافع  (1)قتمت"
ياكـ إف قتميـ كاف خطئا  عمى ذلؾ إذ قاؿ تعالى: "كال تقتمكا أكالدكـ خشية إمبلؽ نحف نرزقيـ كا 

كالتي تتطمب تكفر  ألصل في الشريعة اإلسبلمية أف عقكبة القتل العمد القصاص،ا ،(2)"كبيرا
بعض الشركط ، كقد تتحكؿ العقكبة مف القصاص إلى الدية أك العفك إذا اختار ذكؼ المجني 

                                                                                                                                                                      

كمما سبق نستخمص أف القتل يمكف أف يقترف بسبق اإلصرار . كغرفة االتياـ ثـ إلى اقتناع محكمة الجنايات بيا
 صدرا.دكف ترصد في حيف انو مف الصعب أف نتصكر قتبل بترصد دكف سبق ا

.9-8سكرة التككير اآلية      1  
. 31سكة اإلسراء اآلية   2 
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          عميو ذلؾ. كالشركط الكاجب تكافرىا ىي : البمكغ  كالعقل كالتكافؤ، أال يككف ميدر الدـ
 .(1)لمقتكؿ مف فركع القاتلك أال يككف ا

تخضع جريمة قتل الطفل في قانكف العقكبات الفرنسي الجديد مف حيث  :ثانيا/ التشريع الفرنسي
يعتبر صغر سف المجني عميو كلكنو  ،التي تخضع ليا جريمة القتل العادية   أركانيا لنفس األحكاـ

         ،مف ىذا القانكف  4 -222 ضي المادةفي القتل العمد ظرفا مشددا، فتشدد العقكبة كما تق
       إلى السجف المؤبد إذا كقع القتل عمى طفل ال يتجاكز عمره الخامسة عشر سنة، كذلؾ بدال 

     1 – 221مف عقكبة السجف لمدة ثبلثيف سنة المقررة لجريمة القتل العمد غير المشددة، المادة 
دخل المشرع الفرنسي بالقانكف الصادر في أكؿ كمف ناحية أخرؼ ت ،(2)مف قانكف العقكبات الفرنسي

كخكؿ لمحكمة مف قانكف العقكبات،  4 -221فقرة جديدة إلى المادة ، كأضاؼ 1944فبراير سنة 
التي تقع عمى صغير ال يزيد عمره خمس    الجنايات في مجاؿ جناية القتل العمد مع سبق اإلصرار
في أف تجعل   ميو أك تعذيبو، سمطة تقديرية عشر سنة كيسبقيا أك يقترف بيا اغتصاب المجني ع

       مدة السجف ثبلثيف سنة، أك أف تقرر اعتبار عقكبة السجف المؤبد غير قابمة لئلنقاص بمعني 
أف المحككـ عميو بالسجف المؤبد في ىذه الحالة ال يستفيد كقاعدة عامة مف أية إجراءات لتخفيف 

          ،كفاتو فيما عدا العفك مف قبل رئيس الجميكرية العقكبة بما في ذلؾ اإلفراج الشرطي حتى
أك أف تقرر لجنة مشكمة مف خمسة مستشاريف بمحكمة النقض بعد مضي سنة كفقا إلجراءات معينة 

  (3)مف قانكف االجراءات الجنائية الفرنسي 722، إنياء تطبيق قرار الجنايات المادة 

ع االيطالي مف قتل الطفل عمدا ظرفا مشددا لمعقاب، جعل التشري ثالثا/ موقف المشرع اإليطالي:
عمى جريمة القتل العادؼ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة، بينما عاقب عمى جريمة قتل الطفل  إذ عاقب

 .(4)عمدا باألشغاؿ الشاقة المؤبدة

                                                           

، ص 2005مكتبة دار التراث، القاىرة،  –المجمد الثاني  –التشريع الجنائي اإلسبلمي  –د/ عبد القادر عكدة    
.  103ك 101 1  

2 Nérac - CROISIER (Roselyne),Droit Pénal et mineur victime de l 'abus sexuel, Edition 
L'Harmattan , 1997, p25. 

دار النيضة العربية القاىرة  –التعميق عمى قانكف العقكبات الفرنسي الجديد القسـ العاـ  –د/ شريف سيد كامل   3
 .137،   ص 71رقـ  1998

4 Grosso (S.F) la protection de L'enfant en droit pénal, rapport italiens Henri Capitant, 1979, p:233. 
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يتضح مف نصكص قانكف العقكبات المصرؼ كالمتعمقة بجرائـ  / موقف المشرع المصري:رابعا
ف كقعت مد أنيا لـ تجعل لسف المجني عميو حاؿ كقكع القتل الع الجريمة ظرفا مشددا حتى كا 

 ،2008لمعدؿ لسنة كا  1996لسنة  12الجريمة مف أصكؿ الطفل، إال أف قانكف الطفل رقـ 
مكرر منو  116نص عمى تشديد العقكبة في المادة  2008كضع قاعدة عامة ابتداء مف سنة 

الحد األدنى لمعقكبة المقررة ألؼ جريمة إذا كقعت مف بالغ عمى عمى أف "يزاد بمقدار المثل 
طفل، أك إذا ارتكبيا أحد كالديو أك مف لو الكالية أك الكصاية عميو أك المسؤكؿ عف مبلحظتو 

    .أك مف لو سمطة عميو، أك كاف خادما عند مف تقدـ ذكرىـ" ،كتربيتو
يع المغربي مقترنة بظركؼ التشديد تخضع قتل الطفل في التشر  موقف المشرع المغربي:/ خامسا

    مف القانكف الجنائي المغربي ىك "كل 392مضمكف الفصل لمقكاعد العامة لقانكف العقكبات ف
مف تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتبل، كيعاقب بالسجف المؤبد لكف يعاقب عمى القتل باإلعداـ 

 في الحالتيف اآلتيتيف:  
 ك عقبتو جناية أخرػ إذا سبقتو أك صاحبتو أ -1
أك تسييل  ،أك إتماـ تنفيذىا ،أك تسييل إرتكابيا ،أك جنحة ،إذا كاف الغرض منو إعداد جناية -2

 ."فرار الفاعميف أك شركائيـ أك تخميصيـ مف العقكبة
إذا كاف المشرع المغربي قد عاقب عمى القتل العمد بالسجف المؤبد في الفقرة األكلى مف الفصل 

    باإلعداـ متى اقترف بظرؼكف الجنائي، فإنو عاقب عميو في نصكص متفرقة مف القان 392
      مف ظركؼ التشديد المنصكص عمييا، كمف األسباب التي حددت بو إلى تشديد العقكبة

التي ترقى بيا إلى حد اإلعداـ ترجع إلى اقترانيا بالظركؼ عمى مرتكب جريمة القتل العمد 
 التالية:

 العمد بجناية أخرػ. إقتراف القتل -1 
 ؽ ج ـ (. 392إقتراف القتل العمد بجناية أك جنحة أخرػ ) ؼ  -2
 ؽ ج ـ (. 394إقترانو بسبق اإلصرار )  -3
 ؽ ج ـ (. 395إقترانو بالترصد)  -4
 ؽ ج ـ (. 396إقتراف القتل بصفة المجني عميو مف أحد األصكؿ )  -5
 ؽ ج ـ (. 399) إقتراف القتل بالتعذيب أك األفعاؿ الكحشية -6
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مف قانكف العقكبات السكرؼ بعنصر  534نصت المادة  / موقف المشرع السوري:سادسا
يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة عمى القتل  الطفكلة كعنصر مشدد لمعقاب، حيف نصت عمى أف "

 .....عمى حدث دكف الخامسة عشر مف عمره"ارتكب.إذا 
كيقرر  ،مف قانكف العقكبات المبناني 4فقرة  548ادة نصت الم / موقف المشرع المبناني:سابعا

فييا عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة عف القتل قصدا إذا ما ارتكب ضد حدث دكف الخامسة عشر 
  مف عمره.

مف ؽ ع ع عمى الظركؼ المشددة لعقكبة  406نصت المادة  ثامنا/ موقف المشرع العراقي:
قا ليذه المادة اإلعداـ بدال مف العقكبة التي حددتيا المادة القتل عمد فقد تصبح عقكبة الجريمة كف

عقكبات  406مف الظركؼ التسعة التي ذكرتيا المادة  مف نفس القانكف إذا تكافر ظرؼ 405
كىي سبق اإلسرار كالترصد، القتل باستعماؿ مادة سامة أك مادة متفجرة، إذا كاف القتل لدافع دنئ 

لجاني طرقا كحشية في ارتكاب الفعل، إذا كاف المقتكؿ مف أصكؿ أك مقابل أجر أك إذا استعمل ا
القاتل، قتل المكظف أك المكمف بخدمة عامة، إذا قصد الجاني قتل شخصيف فأكثر فتـ ذلؾ 

إذا إقترف القتل عمدا بجريمة أك أكثر مف جرائـ القتل عمدا أك الشركع فيو، ارتكاب   بفعل كاحد، 
        رتكاب جريمة أخرػ، العكد في ارتكاب جريمة القتل العمدؼجريمة القتل العمد ككسيمة ال

 أك الشركع فيو خبلؿ مدة تنفيذ العقكبة 
 المطمب الثاني      

 األعذار المخففة في جريمة قتل الطفل      
   المشرع الجزائرؼ خفف مف العقكبة لؤلـ القاتمة لكلدىا لحكمة تتمثل في الحالة النفسية أك األآلـ 

ي تتزامف أك تعقب الكالدة كيترتب عمييا االنتقاص مف كعي المرأة أك عدـ استعادتو بصكرة تامة، الت
رع لـ يحدد فالمشّ  مف شأنو تخفيف المسؤكلية  كفي ىذه الحالة الحع المشرع نقص اإلدراؾ الذؼ

ؼ " أف مف قانكف العقكبات الجزائر   259مفيكـ الطفل الحديث العيد بالكالدة حيث نص في المادة 
مف نفس القانكف   261ككذلؾ نص المادة  قتل الطفل ىك ازىاؽ ركح طفل حديث العيد بالكالدة" 

      كىي عقكبة ال تطبق عمى  سنة ، 20إلى  10جف المؤقت مف عقكبة خاصة لؤلـ  كالمتمثمة في السّ 
تبارات متعددة منيا فتخفيف عقكبة ىذه الجرائـ العمف ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة، 

ذات الصمة بالجانب االجتماعي لمجاني ، كأخرؼ ترتبط بالضغكط كاإلكراىات التي ترمي إلى حماية 
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إلى أركاف جريمة قتل الطفل حديث العيد بالكالدة كالجزاء  ، سنتطرؽ في ىذا المطمبشرؼ العائمة
 المقررة ليا.
 الفرع األول

 والدةأركان جريمة قتل الطفل حديث العيد بال
يمكف اعتبار الطفل فييا مكلكدا حديثا كتركت ىذه المسألة لـ يحدد المشرع الجزائرؼ الحاالت التي 

لتقدير القضاة كيتفق الفقياء عمى أف قتل الطفل حديث بالكالدة ال يمكف اعتباره كذلؾ إال إذا نفذ في 
، (1)دتو بفترة زمنية قصيرة جداأؼ إذا ارتكبت جريمة القتل عقب كال كقريبة جدا مف كالدتومدة قصيرة 

  (2)كأف صفة المكلكد الحديث تختفي مف يكـ تسجيمو بسجبلت الحالة المدنية أيف تشيع كالدتو
يختمف الركف المادؼ لجريمة قتل األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة عف الركف المادؼ في جريمة القتل 

ىما: كالدتو حيا يف في المجني عميو عمكما، مف حيث اشتراطو صفة في الجاني ىي األمكمة كصفت
كتتككف ىذه كسابقتيا مف ركف مادؼ كركف ( 3)كأف يككف القتل قد كقع عميو كىك حديث العيد بالكالدة

 كنتطرؽ لؤلركاف ىذه الجريمة كما يمي:معنكؼ 
لقياـ ىذا الركف يجب تكفر ثبلثة عناصر كجكد نشاط مادؼ يقكـ بو الجاني ك  المادي:أوال/الركن 

 .( 4)االجرامي كأف يككف القتل كقع مف األـ كأف يككف المجني عميو طفبل حديث العيد بالكالدة فعلال
سمبي البد مف تكفر فعل االعتداء المميت سكاء كاف الفعل إيجابي أك  اإلجرامي: فعلأ/ بالنسبة لم

 كلو مظيريف: عميو كفاة الطفل  يترتب
 :يتمثل في (1)فعل ايجابي

                                                           
1 Andenoes(J), et Wooben (D) , le Droit pénal des payes scandinaves, 1960 , P. 72et 73. 
     Back (C), «  La protection de l’enfant en droit pénal, Rapport  Belge, Henri Capitant,1979, 
P.233. 

، 1ئـ ضد األشخاص كجرائـ ضد األمكاؿ، ج جرا -الكجيز في القانكف الجنائي الخاص –د/ أحسف بكسقيعة   2
 .32، ص 2002دار ىكمة  لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، 

رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ  -الجرائـ األسرية دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف  –عبد الحميـ بف مشرؼ   3
 .374، ص  2008جامعة دمحم خيضر بسكرة ، 

.36، ص 2006ت في القانكف الجزائي الخاص ، دار ىكمة الجزائر ، مذكرا –شيخ لحسف  بف  4  
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مف الطرؽ الشائعة لقتل األطفاؿ حديثي الكالدة، يمكف أف يقتل الطفل بسيكلة تعد  :كتـ النفس 
 كببساطة بكضع الكسادة عمى فمو كأنفو أك بالضغط عمى األنف كالفـ كاليد لبضع دقائق.

الخنق: يعد الخنق باليد أكثر انتشارا كيتـ بالضغط عمى الحنجرة بيف األصابع كىذه العممية تترؾ 
  .األصابع في الجمدطراؼ أرضكضا عند 

حديث بالكالدة الضرب عمى رأسو بعصا أك ضربو كسكر في الرأس: أيضا مف طرؽ قتل الطفل 
 باألرض أك بالحائط.

  الجرح:  استعماؿ أداة حادة قد يطعف الطفل في بطنو أك صدره.
 .كضع الطفل في الماء أؼالغرؽ: ينتج عف االختناؽ بالماء 
    اتجاه المكلكد مف شأنو أف يؤدؼ إلى كفاتو كاالمتناعقف سمبي فعل سمبي: يتمثل في اتخاذ مك 

عف ارضاعو أك عدـ ربط الحبل السرؼ أك تعريضو لمبرد إذ جاء في القرار الصادر مف الغرفة 
أنو ال يشترط القانكف لتطبيق   1983(2)/18/01الجزائية بالمجمس األعمى  )المحكمة العميا( بتاريخ 

نما يمكف أف يككف مف قانكف ا259المادة  لعقكبات أف يككف السمكؾ اإلجرامي لؤلـ فعبل ايجابيا، كا 
امتناعا كعدـ ربط الحبل السرؼ لمكليد كعدـ االعتناء بو كاالمتناع عف ارضاعو، إال أف قتل طفل 

ا لمثل حديث العيد بالكالدة باالمتناع يبقي محل نظر في التشريع الجزائرؼ الذؼ أفرد تجريما خاص
كىك الفعل المنصكص كالمعاقب كتعريضيـ لمخطر طفاؿ كالعاجزيف فعاؿ بعنكاف ترؾ األىذه األ

مف قانكف العقكبات الجزائرؼ: كالجدير بالذكر أف المجني عميو ال ييـ جنسو  318عميو في المادة 
مف أمراض خطيرة  سكاء كاف ذكرا أك أنثى كأيا كانت عميو حالتو الصحية، حتى كلك كاف يعاني 

    اـ في مراحميا األخيرة، أك العاىات القاتمة التي تسبب بشكل كبير في الحد مف فرص بقائو كاألكر 
، كلتحقيق الجريمة يكفي أف يككف الطفل كلد حيا، كليس مف الضركرؼ أف يككف (3)عمى قيد الحياة

      يكفي قاببل لمحياة، إذ أف القانكف الجنائي يحمي المكلكد خبلؿ لحظات الحياة التي تمنح لو، ك 

                                                                                                                                                                      
جرائـ اإلجياض كاالعتداء عمى العرض كالشرؼ كاالعتبار كالحياء العاـ كاالخبلؿ  –د/ أحمد ابك الركس   1

لجامعي المكسكعة الجنائية الحديثة، الكتاب الرابع،  المكتب ا -باآلداب العامة مف الكجية القانكنية كالفنية  
 كما بعدىا 642الحديث، االسكندرية ،  د س ط ، ص 

جيبللي   301000ممف رقـ 04/01/1983المجمس األعمى )المحكمة العميا( غرفة جزائية قرار صادر يـك  2
 .90بغدادؼ، المرجع السابق، ص 

.109ناصر بمعيد ، المرجع السابق ، ص  3  
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كعميو أف يككف الطفل قد عاش، كعمى النيابة إثبات اف الطفل كلد حيا كقد تنفس خارج رحـ أمو 
إذ جاء في القرار الجنائي الصادر بتاريخ  قضي أف ميبلد الطفل حديث العيد بالكالدة مف قبل أمو

د بالكالدة مف المجمس األعمى أنو " تتحقق جناية قتل الطفل حديث العي مف ،(1)1983/ 18/01
 قبل أمو بتكافر العناصر التالية:

 أـ يكلد حيا.  -
 أف تقكـ الجناية بفعل يؤدػ حتما إلى كفاة المكلكد كعدـ ربط حبمو السرؼ مثبل. -
 فل.انية أـ الطّ أف تككف الجّ  -
 القصد الجنائي. -

      أف عدـ العثكر عمى جثة الطفل مقتكال( 2)21/04/1987كما جاء في القرار الصادر بتاريخ 
و ىي التي أمّ  ال ينفي حتما قياـ الجريمة، طالما أف محكمة الجنايات اقتنعت أف الطفل كلد حيا كأفّ 

 أزىقت ركحو عمدا.
يستكجب القانكف لقياـ الجريمة تكافر عنصر األمكمة، إذ يجب أن يكون القتل قد وقع من األم: ب /

مف قانكف العقكبات الجزائرؼ كال يميز  261/2 كىذا ما قررتو المادةأف يككف القتل قد كقع  مف األـ 
المشرع الجزائرؼ بيف الكلد الشرعي كالغير شرعي فالمرأة التي تقتل كليدىا الناتج عف زكاج شرعي 

 (3)تعاقب بنفس العقكبة التي تعاقب بيا المرأة أك الفتاة التي تتعمد قتل كليدىا الناتج عف فاحشة زنا
           دأ ضركرة تفسير النص الجنائي تفسيرا ضيقا، يمكف القكؿ كتفعيبل لمبكمف ىذا المنطمق 

      إف ىذا التجريـ ينتج جميع أنظاره القانكنية، كذلؾ سكاء كاف ىذا الطفل مكلكدا في اطار شرعي
لعمكمية السياؽ الذؼ جاء في النص القانكني: كبغض النظر إذا كانت األـ جانية ك غير شرعي أ

إذ يبقى األمر خاصا في جميع الحكاؿ إلى السمطة التقديرية لممحكمة. في حيف  أك متزكجة، عازبة

                                                           

. 95، ص  02، العدد  1983، نشرة القضاة 18/01/1983المحكمة العميا القرار الصادر يـك   1  
. جيبللي بغدادؼ، المرجع 46163ممف رقـ  1987/ 21/04المجمس األعمى الغرفة الجزائية الصادر يـك  

.371السابق ص   2  
رسالة دكتكراه ، جامعة دمحم  -الحماية الجنائية لمطفل في القانكف الجنائي كالمقارف  -د/ حمك بف ابراىيـ فخار 3
 .85، ص 2015ضر بسكرة  ، خي
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تشترط بعض التشريعات المقارنة أف يككف القتل قد كقع عمى كليد حممت بو أمو سفاحا كأف يككف 
  (1)القتل اتقاء العار ال غير

      ما كانت الرابطةمف قانكف العقكبات الجزائرؼ عمى غير األـ مي 259كال تنطبق أحكاـ المادة 
     مف نفس القانكف كاضحا 261أك أختا أك عما أك خاال ماداـ نص المادة  مع االبف سكاء كاف أبا

مف ارتكب جريمة القتل أك قتل األصكؿ كل  باإلعداـإذ اشترط صفة األمكمة لدػ الجاني " يعاقب 
في قتل ابنيا حديث العيد   ةأك التسميـ ... كمع ذلؾ تعاقب األـ سكاء فاعمة أصمية أك شريك

               بالكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة عمى أف ال ينطبق ىذا النص
 عمى مف ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة"

حديث المقصكد بالطفل  يحدد المشرع الجزائرؼ  لـ بالوالدة:أن يكون الطفل حديث العيد ج/ 
الذؼ يعتبر فيو الطفل حديث العيد كالدة، كبذلؾ يدكر التساؤؿ حكؿ تحديد النطاؽ الزمني العيد بال

بالكالدة، كتحديد المحظة الزمنية التي ينتيي فييا عف المكلكد كصف الطفل حديث العيد بالكالدة 
ى مف العمر ، كيرػ الفقياء تمؾ المدة الزمنية الكاقعة بيف فترة الكالدة كفترة ما قبل اتماـ سنتو األكل

بينما ىنالؾ مف اعتبر الطفل حديث الكالدة مف ارتكبت جريمة قتل في حقو بعد كالدتو بفترة زمنية 
 .قصيرة جدا

و قد يتحقق الركف المعنكؼ بتكفر القصد العاـ أؼ العمـ كاالرادة إال أنّ  ثانيا/ الركن المعنوي:
القتل بكاسطة األـ اتقاء  أضافت بعض التشريعات شرط تكفر القصد الخاص كالمتمثل في

جريمة عمدية فبل بد أف يتكفر في ىذه  جريمة قتل الطفل حديث العيد بالكالدة اتقاء لمعارك (2)لمعار
       دة إحداث الكفاة كيشترطالجريمة القصد العاـ كالمتمثل في العمـ بأف الطفل حي كالمقترف بإرا

يذا العذر كما ىك الحاؿ في إيطاليا كاسبانيا أف يككف المكلكد طفبل غير شرعي حتى تتمتع األـ ب
كصيانة شرؼ يتمثل في اتقاء الفضيحة كالعار كالبرتغاؿ ، كيستمـز تكافر قصد خاص لدػ الجاني 

المرأة كسمعة العائمة، كالذؼ يعد العمة األساسية في شمكؿ ىذا النكع مف القتل بالعذر المخفف، فإذا 
الكليد مشكىا أك مريضا أك مصابا بنقص عقمي أك أف األـ ما كقع القتل بدافع العكز أك لككف 

                                                           
الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بيف القانكف الكضعي كالشريعة اإلسبلمية، دار –ىبللي عبد هللا أحمد   1

 .308، 1989النيضة العربية القاىرة 
دار اإلجياض كقتل األطفاؿ حديثي العيد بالكالدة كأىـ مظاىر إجراـ النساء ،  -ىيبللي عبد اإللو أحمد  2

 .288النيضة العربية القاىرة، د س ط ، ص 
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فإنيا ال تستفيد  يمعركفة في محيطيا االجتماعي بممارستيا لمبغاء أك مجاىرتيا عمنا بحمميا السفاح
  .(1)مف ىذا العذر المخفف

 الفرع الثاني
 الجزاء المترتب عمى قتل الطفل حديث العيد بالوالدة

مف قانكف العقكبات  261/2عميو المادة  عقكبة المخففة كذلؾ ما نصتتستفيد األـ القاتمة مف ال
سكاء كانت فاعمة أصمية أك شريكة في قتل ابنيا حديث العيد  "تعاقب األـّ  الجزائرؼ عمى أف

        بالكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة عمى أف ال يطبق ىذا النص
مف ىذا النص نستنتج أف قتل األـ  ا في ارتكاب الجريمة"مف ساىمكا أك اشترككا معي  عمى

        فيرجع التخفيف إلى عامل شخصي لطفميا تعد جريمة استثنائية ضمف جرائـ القتل العمد.
      اعمة أصمة ، كتطبق العقكبة المخففة عمى األـ سكاء كانت ف(2)ال يغير مف كصف الجريمة

ذا طبقت ا     لظركؼ المخففة عمى األـ فإف العقكبة يمكف أف تنزؿ أك شريكة في قتل طفميا، كا 
في ىذا اإلطار ىك ىل تستفيد  غير أف السؤاؿ المطركح،(3)إلى غاية الحبس لمدة ثبلث سنكات

 األـ التي تقتل كليدىا لكحدىا مف ىذا العذر؟
عقكبة ال تطبق العقكبة عمى مف ساىمكا أك اشترككا معيا في الجريمة، أؼ ال يستفيدكا مف ال

نما يعاقب بعقكبة االشتراؾ في القتل العمدؼ العادؼ  كأما إذا كاف قاتل الطفل الحديث المخففة كا 
العيد بالكالدة ىك شخص آخر غير األـ كأف دكر األـ كاف دكر الشريؾ المسيل أك المساعد 

شريكة ستعاقب العمدية العادية كأف األـ اللتنفيذ الجريمة، فإف الفاعل األصمي يعاقب عقكبة القتل 
 .(4)عقكبة مخففة

 

                                                           
المكتب الجامعي الحديث،   -الحماية الجنائية لمطفل المجنى عميو –د/ حمدؼ عبد الحميد متكلى صالح   1

 .86، ص 2015عماف األردف ، 
لمنشر  الجرائـ الكاقعة، دار الثقافة –شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص  –د/ فخرؼ عبد الرزاؽ الحديثي  2

 .74،  ص 2009كالتكزيع، األردف، 
جرائـ ضد األمكاؿ ، د ذ ط ، دار ىكمة الجزائر ،  –مذكرات في القانكف الجزائي الخاص  –بف شيخ لحسف  3

 .47، ص 2004
، ص 2002، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، 2ط -الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة –عبد العزيز سعد  

114. 4  
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 الفرع الثالث
 التشريع الفرنسيموقف 

قبل التعديل خفف عمى األـ القاتمة أيا كانت صفتيا كأيا كاف  الفرنسي العقكبات بالنسبة لقانكف 
مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى معاقبة األـ القاتمة  302/2حيث نصت المادة غرضيا 

ال مف عقكبة اإلعداـ المقررة لمرتكب جريمة القتل العادؼ التي سنة بد 20إلى  10بالسجف مف 
          قد تصل إلى اإلعداـ إذا اقترف القتل بسبق اإلصرار كالترصد كدكف أف يستفيد الشريؾ

   كأصبح يفرؽ  1994مف ىذا العذر مع األـ، أما آخر تعديل  لقانكف العقكبات الفرنسي سنة 
سنة فأقر ليا عقكبة السجف  15لـ يتجاكز يمة قتل الطفل الذؼ بيف جريمة القتل العادؼ كجر 

عقكبة السجف لمدة  بدال مف مف نفس القانكف   4/1 – 221المؤبد كىذه ما نصت عميو المادة 
كبالتالي ال عبرة لصفة الجاني سكاء كانت األـ أك المقررة لجريمة القتل البسيط ثبلثيف سنة 
 .(1)شخص آخر

جزائي الجزائرؼ قد ساير التشريع الجزائي الفرنسي الذؼ يقرر ىذا العذر، أؼ المشرع الأف نستنتج 
جرائـ القتل العمدية مف  كلـ يراعي كثرةأك المعنكؼ لؤلـ الجانية نظر إلى الجانب النفسي  أنو

حيث لـ  المشرع الفرنسي كالمصرؼ  كىناؾ تشريعات مثلك أف العقكبات غير ردعية طرؼ األـ 
ككذلؾ الشريعة اإلسبلمية تحمى الطفل حديث العيد  صر في تخفف العقابتبر األمكمة عنيع

           أتل ما حـر ربكـ عميكـ رة لمكبار لقكلو تعالى " قل تعالى "بالكالدة بذات الحماية المقر 
ياىـ"   .(2)أال تشرككا بو شيئا كبالكالديف إحسانا كال تقتمكا أكالدكـ مف إمبلؽ نحف نرزقكـ كا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Michèle – Laure RASSAT  – Droit Pénal Spécial – Infraction Du Droit Pénal- 6eme Edition - Dalloz 
– 2011- N0 299, 352. 

.151سكرة األنعاـ آية   2  



86 
 

 الفصل الثاني      
 جسدهالحماية الجزائية لحق الطفل في سالمة      

و في سبلمة جسمو لما اإلنساف في الحياة بالعقاب عمى القتل مثمما يحمى حقّ  حقّ  يحمى القانكف 
فبل يكفي أف يكفل المشرع لئلنساف حق الحياة، بل ينبغي أف يكفل  بيف الحقيف مف عبلقة كثيقة 

 (1)حياة لذلؾ فإف القانكف الجزائي يحمى حق االنساف في سبلمة جسمولو كذلؾ حق ممارسة ال
كل في ممارسة الحياة بالشّ أف يحمي القانكف لمفرد حقو في الحياة بل يجب أف يكفل لو الحق أؼ 
حيح كالسميـ كىذا ال يتـ إال عندما يجـر كل اعتداء أك فعل يناؿ مف السبلمة الجسدية الّص 

       ف أك االنتقاص سكاء كاف ذلؾ عف طريق الضرب أك الجرحكيعرض أعضاء الجسـ لمتم
كأف أؼ اعتداء يحكؿ دكف السير العادؼ  ؼ فعل مخالف لمقانكف أأك   أك اعطاء مكاد ضارة

ف الشريعة اإلسبلمية كانت السباقة ألكظائف الجسـ ىك المساس بسبلمة الجسـ يجرمو القانكف، ك 
يا " حيث قاؿ تعالى في كتابو الكريـ ل القكانيف الكضعيةفي النص عمى ىذه الحقكؽ كحمايتيا قب

كلقد  .(2)أييا اإلنساف ما غرؾ بربؾ الكريـ الذؼ خمقؾ فسكاؾ فعدلؾ في أؼ صكرة ما شاء ركبؾ"
        اىتـ المجتمع الدكلي منذ أكثر مف نصف قرف بالطفل  كحقكقو في سبلمة جسمو كجزء

عالمي لحقكؽ اإلنساف أف الحق في سبلمة الجسـ مف حيث صدر اإلعبلف ال ،مف حقكؽ اإلنساف
أىـ الحقكؽ كأسماىا كلذا فقد أكاله عنايتو كرعايتو عمى حق " كل شخص" في احتراـ كرامتو 

، حيث بيف أنو ال يجكز امتياف (3)اإلنسانية كسبلمتو الجسدية كفي الحماية المتساكية أماـ القانكف 
 ات الكحشية أك القاسية. اإلنساف أك تعريضو لمتعذيب أك العقكب

   1959فل لعاـ فقبل اعتماد اتفاقية حقكؽ الطفل ، نص المبدأ التاسع مف إعبلف حقكؽ الطّ  
ككذلؾ كضعت عمى كجكب تمتع الطفل بالحماية مف جميع صكر اإلىماؿ كالقسكة كاالستغبلؿ ، 
إلى حماية حق االتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف مجمكعة مف القكاعد تيدؼ في مضمكنيا 

اإلنساف في سبلمة جسمو كرعايتو مف إيقاع األذػ بو، كما أفردت لمحق في سبلمة الجسـ 
  اتفاقية خاصة ىدفيا إقرار الحماية البلزمة ليذا الحق كمنع تعذيب اإلنساف أك معاممتو معاممة 

                                                           

.841، ص 2003، 4شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، ط  –د/ دمحم عيد الغريب   1  
مف صكرة االنفطار. 6،7،8اآليات   2  

  3 لخامسة مف االعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.المادة ا 
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ككذلؾ نكف، ال تميق بآدميتو أك االعتداء عمى جسمو بأؼ شكل كاف ما لـ يكف لو مسكغ مف القا
مف قانكف حماية الطفل   02، كقد عرفت المادة الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

" الطفل في خطر " عمى أنو الطفل الذؼ تككف صحتو أك أخبلقو أك تربيتو أك أمنو في  15/12
خطر أك عرضة أك تككف ظركفو المعيشية أك سمككو مف شأنيا أف يعرضاه لمخطر أك يككف في 

مف قانكف حماية الطفل حبلت المساس  02كصنفت المادة  يئة تعرض سبلمتو الجسمية لمخطرب
 بالسبلمة الجسدية لمطفل في أربعة أشكاؿ كىي:

 سكء معاممة الطفل. -
 تعرض الطفل لمتعذيب. -
 تعرض الطفل لبلحتجاز.  -
 منع الطعاـ عف الطفل.  -
الذؼ يككف صالحا اإلنساف الحي ىنا، المقصكد بو جسـ الذؼ يحميو القانكف  جسـ اإلنسافك 

أك الخارجية فمف  ،لمباشرة كظائف الحياة، كال يفرؽ القانكف الجزائرؼ بيف أجزاء الجسـ الداخمية
ك اليديف مثبل يحقق االعتداء عمى جسـ االنساف، شأنو في ذلؾ أيحدث جرحا ظاىريا في الكجو 

لغدد ، فكل اعتداء عمى جسـ مف يتعدػ عمى عضك داخمي مثل الكمى أك الرئة اك غدة مف ا
 ظاىرية تدؿ عمى ىذا االعتداء، كالحقّ االنساف يشكل عدكانا حتى كلكلـ تكجد عبلمات خارجية 

في سبلمة الجسـ ىك مف الحقكؽ الثابتة لكل انساف كلك كاف مريضا، ألف الحق في سبلمة جسـ 
كيشمل الحق سبلمة  مريض يعني لو الحفاظ عمى قدر مف الصحة الذؼ اليزاؿ متكافرا لديو،

إساءة معاممة الطفل ، ك (1)أك ذىاب منفعتو كميا أك جزئيا عضاء الجسـأ الجسـ بتر عضك مف 
تتخذ صكرا متعددة كالضرب كالجرح كغيرىما مف أفعاؿ اإليذاء كقد تصل إلى حد التعذيب ، 

ذية عمى نحك فضبل عف ايذائو نفسيا أك اىمالو بإغفاؿ العناية البلزمة لو أك حرمانو مف التغ
 (2)يعرض حياتو أك صحتو لمخطر، كىذه األفعاؿ ترتكب ضد األطفاؿ سكاء مف الكالديف أك الغير

في المبحث األكؿ عف الحماية الجزائية لحق الطفل  نتطرؽ ، كعميو نقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف 

                                                           

ك ما  138، ص 2009ديكاف المطبكعات الجامعية ،  -شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ   -د/ فريجة حسيف 
  1بعدىا. 

ك ما بعدىا.  76، ص 2001الطبعة األكلى:  –الحماية الجنائية لؤلطفاؿ  –د/ شريف سيد كامل   2  
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ل في سبلمة لطفالحماية الجزائية لحق اإلى في سبلمة جسمو داخل األسرة كفي المبحث الثاني 
 جسمو خارج األسرة.

 المبحث األول
 داخل األسرةسده الحماية الجزائية لحق الطفل في سالمة ج 

تعتبر األسرة لبنة أكلى في صرح المجتمع االنساني ، ككمما كانت األسرة متماسكة كمترابطة 
جماعية حيث تمثل األسرة الكحدة ال،(1)تجمعيا أكاصر المحبة كالتضامف في السراء كالضراء 
 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف 16الطبيعية األساسية لممجتمعات حسبما تنص عميو المادة 

في البند الثالث عمى أف "األسرة ىي الخمية الطبيعية كاألساسية في المجتمع كليا حق التمتع 
كاالجتماعية االقتصادية مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  10كالمادة  بحماية المجتمع كالدكلة"،

كجكب منح األسرة التي تشكل الكحدة الجماعية الطبيعية كاألساسية  في  البند عمى أف " كالثقافية
في المجتمع، أكبر قدر ممكف مف الحماية كالمساعدة، كخصكصا لتككيف ىذه األسرة كطكاؿ 

د الدكلي الخاص مف العي 23، كالمادة   نيكضيا بمسؤكلية تعيد كتربية األكالد الذيف تعيميـ...."
في البند األكؿ عمى أف " األسرة ىي الكحدة الجماعية الطبيعية  بالحقكؽ المدنية كالسياسية 

حد االفتراضات أكيذىب كاألساسية في المجتمع، كليا حق التمتع بحماية المجتمع كالدكلة"، 
البيئة الطبيعية  األساسية التفاقية حقكؽ الطفل ، حسبما جاء في مقدمتيا ، إال أف األسرة تشكل

       لنمكه كرفاه جميع أفرادىا كخاصة األطفاؿ مما يعتبر اعترافا بأف األسرة تممؾ القدر الكبر
مف إمكانية تكفير الحماية لؤلطفاؿ، كالكفاء بمتطمبات سبلمتيـ الجسدية، كتعتبر خصكصية 

الدكلية لحقكؽ  األسرة كاستقبلليا مف القيـ المصكنة في جميع المجتمعات، كتكفل الصككؾ
كعميو فإف تربية الطفل داخل ،  (2)االنساف الحق في الحصكؿ عمى الخصكصية كالحياة األسرية

     ككمما تعاكنت، (3)األسرة تخضع لقكاعد النمك، كذلؾ بتكفير نمك سميـ كمتزف دكف اضطراب
                                                           

رح القانكف الجنائي الخاص المغربي، الجزء الثاني، كمية الحقكؽ، فاس، المغرب ، أحمد أجكيد، المكجز في ش 
.63، ص  2005 1  

   مف العيد الدكلي الخاص  17مف اتفاقية حماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كالمادة  8أنظر المادة  2
 مف الحقكؽ المدنية كالسياسية.

، القاىرة 1تربية الطفل في األسرة كالمدرسة، عالـ الكتب، ط  د/ محمكد جابر محمكد رمضاف، مجاالت  3
 .39-34، ص 2005
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ضد األطفاؿ  (1)العنف األسرؼ يعتبر  كفي أداء كظيفتيا اإلنسانية كاف المجتمع مجتمعا صالحا 
كىك كل  ب الضرر الجسدؼ أك النفسي لمطفل،مف أكثر أشكاؿ العنف انتشارا كىك كل ما يسب

بحيث يذىب القائميف بضركرة  سكاء جسدؼ مثل الضربتصرؼ سيئ أك اعتداء عمى األطفاؿ 
تجريـ خاص لحماية الطفل إال أف الضرب مثبل يحتكؼ عمى التحقير كامتياف الكرامة االنسانية 

ثل الشتـ كسكء أك حتى اعتداء نفسي م ،(2)ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمختمف أشكاؿ االيذاء البدني
أك حتى اجبار األبناء عمى أشياء ال يرغبكف بيا مثل تحديد األصدقاء،  المعاممة كاإلىماؿ

كيحدث ىذا العنف األسرؼ مف قبل أحد أفراد األسرة سكاء األب أك األـ أك اإلخكة أك األخكات 
كالعنف األسرؼ ىك أحد أنكاع العنف المنتشرة كالتي تمارس تجاه األطفاؿ الذيف لـ يتجاكزكا ،

 .الثامنة عشر مف عمرىـ سكاء في المنزؿ أك خارجو عمى يد أحد أفراد األسرة أك اخريف
إف ضعف البنية الجسدية لؤلطفاؿ تجعل منيـ أكثر الفئات المعرضة لمعنف داخل األسرة سكاء 

ر أك غير مباشر، فالطفل يمكف أف يككف ىدفا مباشرا العتداء أحد أفراد األسرة، بشكل مباش
األمر الذؼ يسبب لو الضرر الجسدؼ كالنفسي، كما قد يتعرض لمعنف األسرؼ بشكل غير 
مباشر مف خبلؿ مشاىدتو لمعنف الكاقع مف أحد أفراد األسرة عمى فرد آخر مف نفس األسرة، 

                                                           
تحقيق أغراض  يعرؼ العنف مف الناحية القانكنية بأنو االستعماؿ غير القانكني لكسائل اإلكراه المادية مف أجل  1

مف أحد أفراد العائمة أما العنف األسرؼ كل سمككيات العنف التي تحدث في إطار العائمة ك  شخصية أك جماعية،
بما يممؾ مف سمطة أك كالية أك عبلقة بالمعتدؼ عميو، كمف ثـ العنف األسرؼ يتضمف اإلساءة في المعاممة 
    داخل نطاؽ األسرة بيف مجمكع األطراؼ المكنكنة ليا، حيث يمكننا أف نجد العنف األسرؼ في صكرة العنف

العنف األسرؼ المكجو ضد  -ف بك طباؿ ك عبد الحفيع معكشةبيف الزكجيف، اآلباء تجاه األبناء. سعد الدي
الطفل، جامعة قاصدؼ مرباح كرقمة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، الممتقى الكطني الثاني حكؿ االتصاؿ 

. كمف بيف إحصاءات العنف األسرؼ تفيد 02، ص 2013أفريل  10ك  9كجكدة الحياة في األسرة يكمي 
مميكف طفل في العالـ يتعرضكف إلى عنف عائمي. مؤتمر األمـ  275ف بأف ماال يقل عف تقديرات اليكنيس

أفريل  19إلى  12المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة كالعدالة الجنائية ) األطفاؿ كالشباب كالجريمة( البرازيل مف 
 .20ص  2010

2 FRANCOIS (C), la victime et le juge pénal, revue international de droit pénal N°=4, France 2003 , 
P 621. 
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       ،(1)األـ نظرا لمرابطة القكية التي تجمع الطفل بأموعمى  كبشكل خاص العنف الذؼ يقع
ْذ َقاَؿ األطفاؿ كتربيتيـ بالشكل الصحيح كقكلو تعالى كأف الديف اإلسبلمي حث عمى رعاية  " َكاِ 

" ُلْقَماُف اِلْبِنِو َكُىَك َيِعُظُو َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرؾْ  ـٌ َعِظيـٌ ْرَؾ َلُظْم ِ ِإفَّ الشِّ    كىك يكصي كلده الذؼ   (2)ِباَّللَّ
 ىك أشفق الناس عميو كأحبيـ إليو.

راف حد ألنو يحدث داخل جدالذؼ يحدث داخل األسرة قد ال يشعر بو أ ىذا النكع مف العنف
    قد ارتفعت، المنزؿ كتحت مظمة الترابط األسرؼ فيذا السمكؾ لو انعكاسات سمبية عمى الطفل 

، فبالرغـ كلياءألطرؼ امف  طفاؿ كالقصر ألتطاؿ ا ف التي خيرة حاالت التعنيألفي السنكات ا
جرائـ الضرب مف كجكد كل التأطيرات القانكنية التي تحمي شريحة األطفاؿ إال أف األرقاـ تشير 

  2017بالضرب الجسدؼ العنيف خبلؿ سنة  3661بالمئة حيث تـ االعتداء عمى  88نسبة 
الدكؿ العربية مما يشجع عمى التفكؾ األسرؼ  مما جعل الجزائر تحتل المراتب األكلى بيف

 مع.اقحاـ جميع أطراؼ المجت تستكجب الظاىرة التي  كىذه ،(3)كالتسرب المدرسي
     غالبية ىذه الجرائـ ترتكب .المستكياتالظاىرة في كل ىذه بتفشي  لى عبلقتيـ إمع بالنظر 

بلقيًا بتكفير الرعاية كالحماية لمطفل، في األسرة، كىي المؤسسة االجتماعية المكمفة اجتماعيًا كأخ
باإلضافة إلى أف األسرة تتعامل مع ىذه السمككيات عمى أنيا سمككيات مقبكلة اجتماعيًا كخاصة 
سكء المعاممة الجسدية، أك تمارس تحت شرعية معتقدات خاطئة تربكيًا كالخمط بيف أساليب 

يحق لآلخريف التدخل فيما يخصيا. التأديب كسكء المعاممة، أك أف الطفل يخص األسرة كال 
    ككذلؾ فإف األسرة تخضع ىذه الممارسات المرفكضة عمى الصعيد االجتماعي مثل المبالغة 

كيتحقق المساس بسبلمة جسـ الطفل كمما صدرت اعتداءات مف الجاني في التعدؼ الجسدؼ، 
اممة التي يتعرض ليا المع سكءك  ،(4)الصحي  تيدؼ إلى احداث ألـ بدني لو، أك اضعاؼ مستكاه

إساءة المعاممة الجسدية الناتجة عف الخمط بيف أسمكب التأديب كالتعدؼ  مف داخل األسرة  الطفل
كسكؼ نخصص ليذا المكضكع مطمبيف عمى النحك التالي  الجسدؼ عمى الطفل بسكء معاممتو

                                                           
دار حامد لمنشر كالتكزيع، عماف  –آليات المكاجية الشرطية لجرائـ العنف األسرؼ  –د/ حساف محمكد عبيد   1

  .81، ص 2014األردف، الطبعة األكلى، 
  2 .  13سكرة لقماف , اآلية  
 https://www.ennaharonline.com  15/04/2019تاريخ التصفح  مقاؿ منشكر في المكقع  3

. 89، ص 2015أطركحة دكتكراه، جامعة تممساف ، –الحماية الجنائية لمطفل الضحية   -د/ حماس ىديات  4  



91 
 

     ة الطفل( فل مف أعماؿ العنف العمدية )جريمة سكء معاممنتكمـ في األكؿ عمى حماية الطّ 
 .ديب الطفلتأ االيذاء البدني بقصداني كفي المطمب الثّ 

 المطمب األول      
 حماية الطفل من أعمال العنف العمدية     

  (من في حكميما والصادرة عن الوالدين أ)    
      االيذاء الجسدؼ ضد الطفل ىك كل فعل يصدر مف قبل الكالديف أك أحدىما أك المسؤكؿ 

ية الطفل مما ينتج عنو أذؼ جسدؼ عمى الطفل كيشمل ذلؾ ايذاء الطفل بالضرب عف رعا
      المبرح كغيره مف أشكاؿ االيذاء الجسدؼ الغير عرضي كيشمل ىذا اإليذاء ضرب الطفل 

كيظير االيذاء الطفل  كحالة عمى كجيو أك مؤخرتو أك العقاب الجسدؼ غير المناسب لعمر
الجسدية مثل الكدمات كالكسكر الناتجة عف المكـ ،الضرب، الجسدؼ لمطفل في االصابات 

      الركل، العض، الخنق، الحركؽ الضرب باليد أك العصا أك الحزاـ أك غيرىا مف األدكات، 
كقد يحدث االيذاء مرة كاحدة أك قد يككف سمكؾ يكمي يتعرض لو الطفل كقد تتراكح االصابات 

ت الشريعة االسبلمية بقكاعد تدعك إلى تكثيق الركابط ، كجاء( 1)مف اصابات بسيطة إلى قاتمة
لى تقكية صمة القرابة كالمحبة كالتعاكف لقكلو تعالى  العائمية كاالجتماعية بيف اآلباء كاألبناء كا 

         مف اتفاقية حقكؽ الطفل  19كمف ىذا المنطمق نصت المادة ، (2)"البنكف زينة الحياة"
جميع التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتعميمية المبلئمة تتخذ الدكؿ األطراؼ "عمى أف 

          أك العقمية كاإلىماؿأك اإلساءة البدنية لحماية الطفل مف كافة أشكاؿ العنف أك الضرر 
ساءة المعاممة أك االستغبلؿ، بما في ذلؾ االساءة الجنسية ،  أك المعاممة المنطكية عمى إىماؿ، كا 

اية الكالد )الكالديف( أك الكصي القانكني ) األكصياء القانكنيف ( عميو ، أك أؼ شخص كىك في رع
آخر يتعيد الطفل برعايتو" مف خبلؿ نص المادة نرؼ أف الطفل أكثر تعرضا لمعنف ألنو ضعف 

كالعنف الكائنات البشرية كلقد تضمف ىذا النص عدة أفعاؿ كممارسات يجب حماية الطفل منيا 
ساءة ، كالضرر ،  كاالساءة البدنية أك العقمية، كاالىماؿ كالمعاممة المنطكية عمى إىماؿ كا 

 المعاممة كاالستغبلؿ بما فييا اإلساءة الجنسية. 

                                                           

. 02مقاؿ منشكر في جامعة نايف العربية ص  –برنامج األماف األسرؼ  –د/ أحمد اليحيى   1  
.46سكرة الكيف اآلية   2  
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قد تتفكؾ أسر كتحل الركابط بيف اآلباء كاألبناء كتتحكؿ عبلقة المحبة إلى بغض فتنشأ بينيما 
التناحر كالتطاحف ثـ إلى االعتداء، ىؤالء العداكة كتستفحل الكراىية مما قد يؤدؼ أحيانا إلى 

أؼ بقتميـ أك االعتداء عمى حقيـ في السبلمة  اآلباء عمى األبناء، كذلؾ عمى حقيـ في الحياة
            عمى ذلؾ. (2)قانكف العقكبات 259حيث نصت المادة  (1)الجسدية بالضرب أك الجرح

            نيا كل فعل يصدر مف األبكيفيمكف تعريف سكء معاممة األطفاؿ بأك مف خبلؿ ذلؾ 
كاالجراـ األسرؼ ليس  .أك المسؤكؿ عف تربية الطفل كينتج عنو إلحاؽ األذػ أيا كاف نكعو

بسمكؾ اجتماعي تعاقب عميو جميع القكانيف الكضعية فالمشرع الجزائرؼ كفل حماية جزائية 
انعكاسات كمخمفات كأثار سمبية ، كما لو مف لممحافظة عمى استقرار كتماسؾ األسرة الكاحدة 

المادؼ سكء المعاممة كانعداـ الرعاية الصحية ، كيدخل ضمف األفعاؿ ذات الطابع عمى المجتمع
     كمف قبيل سكء المعاممة، ضرب الكلد أك تقييده إف كاف صغيرا كي ال يغادر البيت أك تركو

اية عدـ عرض الكلد المريض في البيت بمفرده كاالنصراؼ إلى العمل، كمف قبيل إىماؿ الرع
، كما جـر  (3)عمى الطبيب أك عدـ تقديـ لو الدكاء الذؼ كصفو لو الطبيب أك عدـ اقتناء الدكاء

المشرع أعماؿ العنف العمدية الكاقعة عمى الطفل القاصر بصفة عامة، بغض النظر عف صفة 
        د السابقة مف الكالديفالمنصكص عمييا في المكافي العقكبات عند صدكر األفعاؿ شدد ك الجاني 

كتدخل أعماؿ العنف التي تـ تجريميا ضمف جرائـ  ،أك مف أشخاص ليـ سمطة عمى الطفل
إساءة معاممة األب ألكالده كىذا ما نصت  كنص المشرع الجزائرؼ عمى جنحة العنف األسرؼ، 

يعرض صحة أكالده  مف قانكف العقكبات الجزائرؼ " أحد الكالديف الذؼ 3فقرة  330عميو المادة 
  ....." أك كاحد أك أكثر منيـ أك يعرض أمنيـ أك خمقيـ لخطر جسيـ بأف يسيئ معاممتيـ 
كفي الفرع  .مف خبلؿ ىذا المطمب سنتناكؿ في الفرع األكؿ ألركاف جريمة سكء معاممة الطفل

 .الثاني إلى الجزاء المترتب عمى سكء المعاممة
 

                                                           
الجنائية لمطفل كضحية في أسرتو ، مجمة االجتياد القضائي ، كمية الحقكؽ ، دمحم  الحماية –عتيقة بمجبل  1

 .133خيضر بسكرة ، العدد السابع، د س ف ، ص 
2
مف قانكف العقكبات الجزائرؼ عمى أف " قتل األطفاؿ ىك إزىاؽ ركح طفل حديث عيد  259نص المادة   

 بالكالدة.

كف الجنائي الخاص ) الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ ضد األمكاؿ(، الكجيز في القان  -د/ أحسف بكسقيعة   3
 .61، ص 2003الجزء األكؿ، دار ىكمة ، الجزائر 
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 الفرع األول
 معاممة الطفلسوء  أركان الجريمة
، أؼ كل مف لو سمطة عمى الكالديف الشرعييف كمف في حكميـ بقياـ أحد األركافتتحقق ىذه 

، بالتطرؽ إلى الركف المفترض نكضح ( 1)عمى األكالد القاصريف باالعتداءالطفل أك مكمفا برعايتو 
جريمة ثـ أخيرا ثـ ك الركف المادؼ الذؼ نتناكؿ فيو ماديات ال ،(2)فيو صفة الجاني كالمجني عميو

 إلى الركف المعنكؼ المتمثل في القصد الجنائي.
 الركن المفترض أوال/

      أك المسؤكؿ ،أك كصيو ،أك كليو ،أك أحدىما ،كالذؼ يككف كالدؼ الطفلصفة الجاني: /1
ال يمكف الطفل بالرعاية، ك  عمى سمطة أك أؼ شخص آخر لو .عف المحافظة عمى الطفل كرعايتو

قياـ ىذه الجريمة إال مف طرؼ األب كصاحب السمطة األبكية ، أك األـ كصاحبة أف نتصكر 
سكء المعاممة األكالد تقكـ إذا كاف الجاني أحد الكصاية القانكنية عند غياب األب، فجريمة 

  .(3)الكالديف
    كيجب  ، كقعت عميو جريمة سكء المعاممة الذؼ ىك الطفل الضحية /صفة المجني عميو:2

 فالمشرع الجزائرؼ  ف الضحية طفبل قاصرا دكف سف معينة كىذه تختمف مف تشريع آلخرأف يكك 
مف قانكف عقكبات الجزائرؼ عمى أف " كل مف جرح أك ضرب عمدا قاصرا  269نص في المادة 

جكيمية  15المؤرخ في  12-15كنص قانكف حماية الطفل  ال تتجاكز سنو السادسة عشر" ،

                                                           
الطبعة الثانية، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية،  –الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة  –د/ عبد العزيز سعد   1

 .100، ص 2002الجزائر، 
 Conditionالجرائـ تكافر شرط إضافي يسمى بالركف المفترض أك الشرط المفترض يشترط القانكف في بعض   2

prealable  كىك حالة كاقعية أك قانكنية يحمييا القانكف كيفترض تكافرىا قبل كقكع الجريمة، كلكي يككف الشرط
     جريمة ابتداء،المفترض جزءا مف مككناتيا القانكنية يجب أف ينص القانكف عمى تكافره، إما مف أجل كجكد ال

أك مف أجل اعتبارىا مف نكع معيف )جناية أك جنحة(، كصفة الطبيب في جريمة اإلجياض، كرغـ أف الشرط 
المفترض يعتبر جزءا في المككنات القانكنية لمجريمة، إال انو ال يعتبر جزء في المككنات القانكنية لمجريمة، إال 

ك سابق عمى كقكعيا المادؼ، كلذا فإف مكاف كقكع الجريمة يتحدد أنو ال يعتبر جزءا في ماديات الجريمة بل ى
بالركف ال بالشرط، ككذلؾ األمر فإف إثبات تكفر الشرط يخضع لمكسائل المقررة في القانكف غير الجنائي الذؼ 

 –كر في اإلثبات الجنائي، د/ أحمد فتحي سر   ف إثباتو يخضع لمقكاعد العامةينتمي إليو بخبلؼ الركف المادؼ فإ
 كما بعدىا. 141ص  ر النيضة العربية، القاىرة، مصر،، دا6ط  – الكسيط في قانكف العقكبات )القسـ العاـ(

  3      . 19د/ حماس ىديات، الحماية الجنائية لمطفل الضحية، المرجع السابق، ص  
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لجزائر كا ،لـ يبمغ الثامنة عشر سنة"دة الثانية بأنو" كل شخص طفل الماالتي تعرؼ ال 2015
التي حددت  في مادتو األكلى 1989الطفل الصادر سنة صادقت عمى االتفاقية الدكلية لحقكؽ 

منو " المعاىدات 150لمدستكر الجزائرؼ لنص المادة  ، فبالرجكع سف الطفل بثماني عشر سنة
حسب الشركط المنصكص عمييا في الدستكر ، تسمكا  التي يصادؽ عمييا رئيس الجميكرية ،

كيقصد  عمى القانكف الداخمي الدكلية المعاىدةأحكاـ  أكلكية أك سمكفإعماال بمبدأ  عمى القانكف"
عمى القانكف  بو إذا تعارضت أحكاـ المعاىدة مع القانكف الداخمي كجب تغميب أحكاـ المعاىدة

الحماية مف نطاؽ ع الجزائرؼ في قانكف العقكبات تمديد إال أنو مف األجدر عمى المشر  الداخمي.
  .سنة 18حتى بمكغ الطفل مف أعماؿ العنف العمدية الصادرة مف الكالديف 

      272ك 269نص المشرع الجزائرؼ عمى ىذه الجريمة في المادتيف  الركن الشرعي:ثانيا/ 
فل بصفة عامة دكف النظر مف قانكف العقكبات حيث جـر كل أعماؿ العنف الكاقعة عمى الط

 جنحة أك جناية كقعت إذا" أنو عمى ؽ إ ج ج  مف 493 المادةلصفة الجاني أما ما نصت عميو 
 يمكف فإنو حاضنو أك كصيو أك كالديو مف سنة عشر السادسة يبمغ لـ قاصر شخص عمى

 يكدع أف رأم بمجرد يقرر أف نفسو تمقاء مف أك العامة النيابة طمب عمى بناءا األحداث لقاضي
ما بالثقة، جدير شخص لدػ إما الجريمة في عميو المجني الحدث ما ، مؤسسة في كا   يعيد أف كا 

 الطفل حماية في ميما دكرا النيابة تمعب كعميو".الطفكلة برعاية المكمفة العمكمية لممصمحة بو
 مناسبة تدابير باتخاذ طمبات كتقديـ التدخل طريق عف كذلؾ سنة 16 مف األقل عميو المجني
       كاليتو تحت يككف  الذؼ الشخص طرؼ مف جريمة عميو ارتكبت الذؼ القاصر ىذا لحماية

 .حضانتو أك كصايتو أك
       جناية في باإلدانة حكـ أصدر إذا مف نفس القانكف  494 المادة لنص طبقا لمنيابة كيجكز

 تبرر الحدث مصمحة فأ ليا تبيف إذا العامة لمنيابة جاز حدث شخص عمى  ارتكبت جنحة أك

 .حمايتو تدابير جميع باتخاذ تأمر لكي األحداث محكمة إلى األمر ترفع إف ذلؾ
 يتككف الركف المادؼ ليذه الجريمة مف العناصر التالية. :/الركن الماديلثاثا
إف األفعاؿ التي يمكف اعتبارىا اساءة لؤلكالد نكعاف : إما أف تككف ذات  / السموك اإلجرامي:1

     مادؼ كالتي نقصد بيا سكء معاممة الكالديف لؤلكالد كغياب الرعاية كتعريضيـ لمضربطابع 
احية الصحية عند إصابتيـ ك عدـ االىتماـ بيـ مف النّ أ أك حرمانيـ مف األلعاب كالتسمية،



95 
 

نكية إف صح التعبير ، كيككف ، كيمكف أف تككف أعماؿ ذات طابع أدبي، أعماؿ معّ ( 1)بالمرض
ض األكالد إلى خطر جسيـ كإساءة معاممتيـ ، كقياـ الكالديف بسمككيات مشينة عمى ذلؾ بتعري

مرأػ مف أبنائو كأف يككف األب معتاد عمى السكر العمني أك الخمر اك المخدرات، مما ينعكس 
أمف مما يؤثر عمى صحة كال  استقرار ة األسرية السكية، مما يخمق جك مف العمى التنشئ سمبا

     كالذؼ يعرؼ بالمضايقة المفظية المستمرة كالمعتادة ، أك ايذاء النفسي(2)أخبلقوالطفل كأمنو ك 
      مف قبل كالدؼ الطفل أك المحيطيف بو، كذلؾ عف طريق التقميل مف قدره أك نقده أك تيديده

   .(3)أك السخرية منو
األبكية  سمطةعف سكء استغبلؿ صاحب الالضرر / النتيجة المترتبة عن سوء معالمة الطفل: 2

قيامو بسمككات كأفعاؿ في المجتمع ، كىذا جراء  في األسرة، ألنو يمس بفئة حساسة كمركزه لدكره
كاالجتماعية لؤلكالد ، بحيث سية نية كالنفّ منافية لؤلخبلؽ كالتربية كالتي تؤثر عمى السبلمة البدّ 

           عمى األبناءاألبكية سكاء كاف قد قضي بإسقاط السمطة يعاقب عمييا صاحب السمطة 
     أك لـ يقضي بإسقاطيا، كترجع السمطة التقديرية لقاضي المكضكع في تقدير كتحديد الضرر

 .أك الخطر، الذؼ مف شأنيا التأثير السمبي عمى صحة كأمف كأخبلؽ األكالد
   ب ، كيجالضحيةالطفل ك  المعتدؼعبلقة األبكية ما بيف ىي ال وجود عالقة األبوة الشرعية:/ 3

ديف الشرعييف مف الكالمف ؽ ع ج  272أف تصدر أعماؿ العنف المنصكص عمييا في المادة 
فإذا انعدمت  عمى الطفل كالكصي أك الكلي أك الكفيل  ب كاألـ أك أؼ شخص لو سمطةكىما األ

 بل يخضع الجاني إلى القكاعد العامةىذه العبلقة بيف الجاني المجني عميو ال تطبق نص المادة 
فيجب تحقق شرط عبلقة في تجريـ العنف الصادر مف الغير، ؽ ع ج  269ذككرة في المادة الم

 .األبكة
لقياـ أؼ تكفر القصد أك العمد تعد ىذه الجريمة مف الجرائـ مف العمدية   / الركن المعنوي:رابعا

سكء لـ يضع المشرع الجزائرؼ في جريمة عند ضرب أك جرح االبف ك المسؤكلية الجزائية لمجاني 

                                                           

رائـ ضد األمكاؿ(، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص ) الجرائـ ضد األشخاص كالج  -د/ أحسف بكسقيعة  
. 129المرجع السابق، ص  1  

 .129الحماية الجنائية لمطفل كضحية في أسرتو ،مرجع سابق، ص  –عتيقة بمجبل   2
، جامعة 1ط  -أنكاعو كأسبابو كخصائص المتعرضيف لو   –إيذاء األطفاؿ  –منيرة عبد الرحماف آؿ سعكد   3

   .66، ص 2005نايف العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، 
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كألثارىا الخطيرة صراحة لقياـ بيذه الجريمة إال أنيا الكالديف نية معاممة األكالد شرط انصراؼ 
عمى األكالد تقتضي أف يككف األب صاحب السمطة األبكية يعمـ كيدرؾ حساسية الفعل بتقصيره 

نفكسيـ الحقد  في ألف اساءة معاممة األكالد تزرع في أداء ميامو األبكية كا ىماؿ كاجباتو العائمية،
     الغير. فإذا لـ يقصد الفاعل ذلؾكالكراىية، ميما يتعداىا في الكثير مف األحياف إلى إيذاء 

كحتى يتحقق القصد  ،(1)عمى فعمو جرح المجني عميو، اعتبر مرتكب لجرح خطأ ال لجرح عمدؼ
 رادة.الجنائي ليذه الجريمة البد مف تكفر عنصريف ىما العمـ كاإل

مـ ىك الحالة الذىنية أك القدر أك الكعي الذؼ يسبق تحقق اإلرادة، فيعمل عمى إدراؾ كيقصد بالع
     ، أما اإلرادة فيي عبارة عف قكة نفسية تتحكـ (2)المكر عمى النحك الصحيح كالمطابق لمكاقع

دراؾ، بيدؼ بمكغ ىدؼ معيف،       في سمكؾ اإلنساف، كىي نشاط نفسي يصدر عف كعي كا 
ذا اتجيت ى ذه اإلرادة المدركة كالمميزة عف عمـ إلى تحقيق الكاقعة اإلجرامية، بسيطرتيا عمى كا 

السمكؾ المادؼ لمجريمة كتكجييو نحك تحقيق النتيجة في الجرائـ المادية )ذات النتيجة(، في حيف 
       ،( 3)يككف تكافر اإلرادة كافيا لقياـ القصد إذا اتجيت لتحقيق السمكؾ في الجرائـ الشكمية

ذا تكفرت كل ىذه العناصر مجتمعة كبالشكل الذؼ حدده القانكف، فإف جريمة اعتداء الكالديف  كا 
ك جدا أك جدة أما أف المتيـ سكاء كاف أبا أك أعمى أكالدىـ تككف قد نشأت مكتممة العناصر، ك 

 ، كما قضي بو القضاء(4)يككف قد استحق أف يعاقب كفقا لمنتائج التي تكلدت عف فعمو الجرمي
       المصرؼ بشأف الركف المعنكؼ لمجرائـ العمدية الماسة بسبلمة الجسـ ) القصد الجنائي(،
بأف جرائـ الضرب كاحداث الجركح عمدا تتحقق كمما ارتكب الجاني فعل الضرب أك احداث 
       الجرح عف ارادة كعف عمـ بأف ىذا الفعل يترتب عميو المساس بسبلمة جسـ المجني عميو 

و، كمتى تثبت عميو جريمة إحداث الجرح العمد، يككف مسؤكال عف جميع النتائج أك صحت
تمل حصكليا نتيجة سمككو اإلجرامي، كلك كانت عف طريق غير مباشر مالـ تتداخل عكامل المح

                                                           

. 592. ص 205منشأة المعارؼ ، االسكندرية ،   -قانكف العقكبات جرائـ القسـ الخاص –د/ رمسيس بيناـ   1  
 6ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط  -شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ القسـ العاـ –د/ عبد هللا سميماف  2
 . 258ك    250،  ص 2005، 
، الدار الخمدكنية، 1ط  –أركاف الجريمة كطرؽ إثباتيا في قانكف العقكبات الجزائرؼ  – د/ ابراىيـ بمعميات  3

  .122ك  120،  ص 2007الجزائر، 
 .136الحماية الجنائية لمطفل كضحية في أسرتو ،مرجع سابق، ص  –د/ عتيقة بمجبل   4
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ككذلؾ ما قضت بو المحكمة العميا  .(1)أجنبية غير مألكفة تقطع رابطة السببية بيف فعمو كالنتيجة
المفضي إلى المكت جريمة عمدية تستمـز لتكافرىا القصد الجنائي، بمعنى  درح العمبأف جناية الج

 .(2)أنو اشترط لتحقيقيا تعمد االعتداء عمى المجني عميو بالضرب كالجرح
 الفرع الثاني

 الجزاء المترتب عمى سوء معاممة الطفل
منيا  عاممة الطفلنص المشرع الجزائرؼ في قانكف العقكبات عمى صكر عديدة في جرائـ سكء م

كالجرح كمناكلة مكاد ضارة بالصحة كمنيا ما يتعمق بأعماؿ  ما يككف القصد منيا فقط كالضرب
 الكفاة منيا إحداث  يككف اليدؼ

كل مف جرح أك  ضرب عمدا "مف قانكف العقكبات الجزائرؼ عمى أنو  269لقد نصت المادة 
دا الطعاـ أك العناية إلى الحد الذؼ ال تتجاكز سنو السادسة عشر ، أك منع عنو عمقاصرا 

ضده عمدا أؼ عمل آخر مف أعماؿ العنف أك التعدؼ فيما  يعرض صحتو لمضرر أك ارتكب
 5000إلى  500مف  ، يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامةيذاء الخفيفإلا اعد
         ربسنة كتعرض لمض 16،يبلحع مف نص المادة إذا كاف المجني عميو أقل مف (3)دج

بحيث صفة القاصر تعتبر ظرؼ  أك الجرح فالجريمة تأخذ كصف الجنحة ميما كاف نكع العجز
 .مشدد
منع القاصر عمدا مف تناكؿ الطعاـ أك منع شخص مف العناية بو لغاية  أنيا أضافتغير 

غير أف المشرع استبعد األذػ الخفيف  جنحة.تعريض صحتو لمضرر فكافي العتبار الجريمة 
                                                           

أبريل سنة  19 ، نقض21ص  3رقـ  31، مجمكعة أحكاـ النقض س1980يناير سنة  3نقض مصرؼ   1
مجمكعة أحكاـ  1982أكتكبر سنة  7، نقض 380ص  67رقـ  32، مجمكعة أحكاـ النقض ، س1981

 .79، د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ،  مرجع سابق، ص 763ص  152رقـ  33النقض ، س 
النشر كاالشيار، الجزائر، االجتياد القضائي الجزء األكؿ، المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ ك  –جيبللي بغدادؼ  

  2 .292، ص 1996
.حررت في ضل األمر 755، ص 53. ج ر 1975يكنيك  17المؤرخ في  47 -75عدلت باألمر لرقـ    3

كما يمي " كل مف جرح أك  ضرب عمدا قاصرا ال تتجاكز سنو الخامسة  1966يكنيك  08المؤرخ في  156/ 66
      ة إلى الحد الذؼ يعرض صحتو لمضرر أك ارتكب ضده عمدا عشر ، أك منع عنو عمدا الطعاـ أك العناي

أؼ عمل آخر مف أعماؿ العنف أك التعدؼ فيما عدا اإليذاء الخفيف، يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات 
    دج. 5000إلى  500كبغرامة مف 
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      فيك جركح بسيطة فينا يحاكـ الشخص ، كاألذػ الخفيفىذه الجريمة كاعتبره مخالفةمف 
سنكات كغرامة مالية،  5عمى أساس مخالفة عمى العمـك العقكبة المقررة ىي الحبس مف سنة إلى 

عدة كقائع جرمية ذكرىا عمى سبيل الحصر ثـ بعد ذلؾ قرر ليا عقكبة كذلؾ إلى أشار المشرع ك 
 أربع صكر:  ت جريمة اإليذاء العمدؼ الكاقعة عمى الطفلحيث أخذب

كأيا كانت   ىك كل مساس بأنسجة الجسـ مما يؤدؼ إلى تمزيقيا في الداخل أك الخارج / الجرح:1
جسامتيا كأيا كاف سببو ، كيستكؼ أف يككف ضيقا أك عريضا كما ال عبرة بالكسيمة التي تكصل 

خدـ أداة كالسبلح النارؼ أك آلة حادة، كقد يستخدـ الجاني بيا الجاني في إحداث الجرح، فقد يست
يعرؼ القانكف ما ىي الجركح كترؾ ذلؾ لمفقو كالقضاء  كاألظافر. لـأعضاء جسمو كاألسناف 

 :المذاف اعتبرا جركحا إصابات الجسـ اإلنساني الناتجة مف االحتكاؾ أك االصطداـ بشيء مادؼ
حداث فتحة في الجسـ، التسمخات الخدكش ، الحركؽ، قطع الجمد، استئصاؿ جزء مف الجسـ، إ
 الكسكر، خركج الدـ، تمزؽ أنسجة الجسـ.

ىك المساس بجسـ المجني عميو عف طريق الضغط عميو أك مصادمتو بجسـ آخر   / الضرب:2
أك ىك كل ضغط عمى أنسجة الجسـ ال يؤدؼ ، (1)ل في العادة يتضمف إحساسا باأللـ، كىذا الفع

أك تطمب عبلجا ، كالمطـ ، أك مساس بأنسجة جسـ اإلنساف كلك لـ يترؾ أثرا (2)إلى تمزيقيا 
 .بالكف أك بقبضة اليد ككالركل بالرجل

سنة ، يترتب معو تعريض صحة الطفل  16الذؼ ال يتجاكز سنو  : /منع الطعام عن الطفل3
عف السف  لمخطر ، فتجريـ مثل ىذا الفعل يتماشى ك طبيعة الجريمة كخاصة لطفل يقل سنو

الذؼ يسمح بتكفير الطعاـ بنفسو ، أضف إلى ذلؾ أف عبارة المنع ك الحرماف الكاردة في المادة 
تشير ك لك ضمنيا بأف الجاني ىك مف األشخاص الذؼ يفرض عمييـ القانكف كاجب تمبية 

 ، كىذا ما كافقو القرار الصادر عف المحكمة العميا بشأف تعريض قاصر لمخطر(3)حاجيات الطفل

                                                           
عتداء عمى األشخاص، دار جرائـ اال –القسـ الخاص  -شرح قانكف العقكبات الميبي  -د/ دمحم رمضاف بارة  1

 .145، ص 1983الجماىيرية لمنشر كالتكزيع ك اإلعبلـ، 
جنائي خاص في جرائـ ضد األشخاص ك  -شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ  -د/ إسحاؽ إبراىيـ منصكر  2

    .  69، ص 1988، 2ديكاف المطبكعات الجامعية،  ط  األخبلؽ كاألمكاؿ ك أمف الدكلة،
3 
رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،   -األفعاؿ الماسة بالسبلمة الجسدية في القانكف الجزائرؼ  - كنزارؼ صميحة 

  .  39ص 
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       كحيث أنو بالرجكع إلى القرار نجد أف غرفة االتياـ قد انتيت:"إذ جاء في حيثيات القرار 
في قرارىا أف كفاة الضحية كانت نتيجة مبلزمتيا الفراش لمدة طكيمة ك مدىا عمى ظيرىا كعدـ 

ك التغذية العبلج كعدـ التغذية أف تقرير تشريح الجثة يبيف أف الكفاة كانت نتيجة انعداـ العبلج 
الصفحة الرابعة "كحيث أف غرفة االتياـ بينت في قرارىا  .التي أكجبيا الشرع كالقانكف عمى األب

        المتكفية كانت تعاني منذ شيريف مف المرض عندما أكقفيا أبكىا  )ز .ؼ(كبخصكص "
في الغرفة  عف الدراسة كحبسيا في البيت كحاكلت االنتحار برمي نفسيا مف النافذة كقاـ بحبسيا

     كحيث، ك أصبحت ضعيفة أصيبت بشمل كالزمت الفراش مدة شيريف إلى أف فارقت الحياة
 في كبلميا عدـ مساعدة شخص    أف ىذه التصريحات تفيد بأف المصرحة عرضة لممتابعة ألف

 .(1)ىي ربة البيتأنيا خاصة ك  عف كقائع يجرميا القانكف  كعدـ اإلخبار في خطر
العنف في معناه المغكؼ ضد الرفق كضد الرأفة كيتمثل في  :والتعدي ف العمديةأعمال العن / 4

استخداـ القكة ضد شخص آخر ، كيعرؼ الفقو الفرنسي العنف بأنو المساس المباشر كالحقيقي 
بجسـ اإلنساف ، عمى كجو يناؿ مف سبلمتو أك يمحق األذػ بو ، ككفقا لدراسة أجرتيا مؤسسة 

المقصكد ك ، (2)أـ الفقراء فاؿ فإف العنف يشمل جميع الطبقات سكاء األغنياءبريطانية لحماية األط
بأعماؿ العنف ىي كل فعل ينطكؼ عمى استخداـ القكة البدنية كيناؿ مف مادة الجسـ المجني 

الضحية مباشرة،  فعاؿ المادية التي ك إف كانت ال تصيب جسـيقصد بالتعدؼ تمؾ األ، (3)عميو
، كمف ىذا ا أك رعبا شديدا قد يؤدؼ إلى اضطراب في قكاه الجسدية كالعقميةلو انزعاج فإنيا تسبب

تيديد شخص بمسدس أك بسكيف القبيل إطبلؽ عيار نارؼ إلحداث الرعب في نفس شخص ، ك 
كالمشرع الجزائرؼ قد كسع مف دائرة األفعاؿ  (4)، كالبصق في كجو شخص أك قذفو بالماءك عصاأ

  .عبارة "أؼ عمل مف أعماؿ العنف كالتعدؼ"التي مف شأنيا إيذاء الطفل ب

                                                           
 2008، مجمة المحكمة العميا،497035، ممف رقـ 23/01/2009المحكمة العميا، غرفة الجنح كالمخالفات،  1

 309.،ص01،عدد 
كالتجريـ كالعقاب في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الجنائي، دار  العنف داخل األسرة  بيف الكقاية –د/ دمحم أبك الكفا  2

 .15ك 10ك 8، ص 2000الجامعة الجديدة ، 
الحماية الجنائية لمحق في سبلمة الجسـ في القانكف الجزائرؼ كالمقارف كالتشريعات  –د/ مركؾ نصر الديف  3

 كما بعدىا.  179، ص  2003ية ، ، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربك  1دراسة مقارنة ، ط  –اإلسبلمية 
.52، ص  2008دار ىكمة الجزائر ،  –الكجيز في القانكف الجنائي الخاص  –د/ أحسف بكسقيعة   4  
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فجريمة سكء معاممة الطفل مف طرؼ الكالديف تتحقق بأؼ فعل أك امتناع يككف مف شأنو المساس 
بسبلمة الجسـ سكاء كاف ضربا أك جرحا أك منع الطعاـ كالعناية أك أعماؿ العنف العمدية 

جسيما ، كتقدير مدػ جسامتو مسألة كالتعدؼ أك غير ذلؾ مف األفعاؿ بشرط أف يككف االيذاء 
 .الخبير المختص إقميمياأك  الطبيبمف قبل بتقرير بعد البت فييا مكضكعية لقاضي المكضكع 

و " إذا كاف الجناة ىـ أحد القانكف عمى أنّ  قانكف العقكبات الجزائرؼ مف  272كنصت المادة 
كلى رعايتو فيككف عقابيـ كما أك أؼ شخص آخر لو السمطة عمى الطفل أك يت الكالديف الشرعييف

  يمي:
أك جرحا عمدا ، ضد القاصر مف فركع المتيـ لـ يبمغ  ،إذا كانت الكقائع تشكل ضربا -1

السادسة عشر سنة مف عمره أك منع عنو الطعاـ أك العناية عمدا ، مما يعرض سف 
صحتو لمضرر أك ارتكب ضده أؼ عمل مف أعماؿ العنف كالتعدؼ المنصكص عمييا 

مف قانكف العقكبات الجزائرؼ، يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في  269ادة في الم
   ،كىي الحبس مف ثبلث إلى عشر سنكاتمف قانكف العقكبات الجزائرؼ  270المادة 

دينار جزائرؼ غرامة مع جكاز الحكـ  6000إلى ستة آالؼ  500كمف خمس مئة 
مف قانكف العقكبات  14ادة بالحرماف مف الحقكؽ مف الحقكؽ المنصكص عميو في الم

 .272/01الجزائرؼ كالمنع مف االقامة مف سنة إلى خمس سنكات حسب المادة 
حية قد أحدثو بالضحية الذؼ إذا كانت األفعاؿ التي قاـ بيا المتيـ كىك مف أصكؿ الّض  -2

ىك مف فركع المتيـ مرضا أك فقدنا لمقدرة عمى الحركة أك عجزا كميا عمى العمل ألكثر 
ة عشر يكما، أك إذا اقترف الفعل بسبق اإلصرار كالترصد فإف العقكبة تككف مف خمس

ص عميو في البند السجف المؤقت مف خمسة إلى عشر سنكات كىذا طبقا لما كرد النّ 
 مف قانكف العقكبات. 272اني مف المادة الثّ 

كالجرح  إذا كانت األفعاؿ الكقائع كالفعاؿ المنسكبة إلى أصل المتيـ كالمتعمقة بالضرب -3
قد نتج الكقاعة عمى فرع الضحية  269عدؼ المشار إلييا في المادة كالعنف كأعماؿ التّ 

أك ترؾ أك الحرماف مف استعمالو أك فقد البصر  حد أعضاء الجسـأأك بتر  ،عنيا فقد
عاىة مستديمة أك نتج عنيا الكفاة دكف القصد في احداثيا فإف العقكبة المقررة في البند 

 ليذه الكقائع ستككف السجف المؤبد. 272لمادة الثالث مف ا
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أك التي قاـ بيا الجد أك  ابنتوإذا كانت األفعاؿ التي قاـ بيا األب أك األـ ضد ابنو أك   -4
الجدة ضد أحفادىـ قد قصد بيا الكفاة كحصمت أك لـ يقصد بيا الكفاة كلكنيا حصمت 

فيعاقب  271مف المادة  نتيجة لطرؽ عبلجية معتادة فإف العقكبة حسب البند الرابع
 ."الجاني باإلعداـ

عمى كل مف عقكبة الالمشرع الجزائرؼ شدد مف نبلحع مف خبلؿ النصكص القانكنية أف 
بناء القصر الذيف ىـ تحت رعايتيـ خاصة إذا كاف الضحية صغير تسكؿ لو نفسو بإيذاء األ

الجرح  ية مفالجسدسنة ، كذلؾ حماية لو كالمحافظة عمى سبلمتو  16السف أقل مف 
التعدؼ األخرػ باعتبار فئة األطفاؿ ىـ الفئة التي يمكف أف يمارس العنف ك  كأعماؿكالضرب 

 (.1)  الكالديف العنف ضدىـ

خبلفا لممشرع الجزائرؼ حدد المشرع الجنائي المغربي سف القاصر بخمسة عشر سنة 
سنة إلى ثبلث سنكات مف قانكف الجنائي المغربي " يعاقب بالحبس مف  408حسب  نص المادة 

كل مف جرح أك ضرب عمدا طفبل دكف الخامسة عشرة مف عمره أك تعمد حرمانو مف التغذية أك 
العناية، حرمانا يضر بصحتو، أك ارتكب عمدا ضد ىذا الطفل أؼ نكع آخر مف العنف أك 

إذا كاف مف نفس القانكف عمى أف "  811اإليذاء، فيما عدا اإليذاء الخفيف" كقد تضمنت المادة 
مرتكب الجريمة أحد أصكؿ الطفل المجنى عميو أك شخصا لو سمطة عميو أك مكمفا برعايتو، 

 فعقكبتو عمى التفصيل اآلتي: 
 ........"408في الحاالت المشار إلييا في الفصل  - 1
ما ففي جريمة سكء معاممة الطفل المصرؼ  بالنسبة لمتشريع أما بل يتضمف أحكاـ خاصة كا 

حسب  كذلؾ المغربيك لقكاعد العامة لقانكف العقكبات مثميا مثل التشريع الجزائرؼ نصت عمييا ا
كل مف جرح أك ضرب أحد عمدا أك إعطاء مكاد ضارة كلـ يقصد في بأنو " 236نص المادة 

 ذلؾ قتبل كلكنو أفضى إلى المكت يعاقب بالسجف المشدد أك السجف مف ثبلث سنكات إلى سبع
أك السجف إذا ارتكبت  إصرارا أك الترصد فتككف العقكبة السجف المشدد . كأما إذا سبق ذلؾسنكات

تككف العقكبة السجف فالجريمة تنفيذا لغرض اإلرىابي فإذا  كانت مسبكقة بإصرار أك ترصد 
  .المؤبد أك المشدد"

                                                           
أطركحة دكتكراه،  -الجرائـ الماسة باألسرة في القكانيف المغاربية )دراسة تحميمية مقارنة( –د/ منصكرؼ مبركؾ   1

 ك ما بعدىا.                 55، ص  2014، تممساف، كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايد
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بلمة جسـ اإلنساف ضد أؼ اعتداء، كقضت مف خبلؿ نص المادة المشرع المصرؼ يحمي حق س
 242المصرية بأنو ال يشترط لتكفير جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة محكمة النقض 

مف قانكف العقكبات أف يحدث االعتداء جرحا أك ينشأ عنو مرض أك عجز ، بل يعد الفعل ضربا 
  .(1)أثرا أك لـ يترؾكلك حصل باليد مرة كاحدة ترؾ 

 عمى أف " (2)ت الفرنسيمف قانكف العقكبا 222/14حسب نص المادة أما المشرع الفرنسي 
العنف المعتاد ضد قاصر يبمغ مف العمر خمسة عشر عامًا أك عمى شخص يككف ضعفو أك 

 :يعاقب المؤلف .ضعفو أك إعاقتو الجسدية أك العقمية أك حممو كاضحًا أك معركفًا لو
 جف لمدة ثبلثيف سنة عندما يفضي الفعل إلى كفاة الضحية. السّ   1
 ف سنة عندما يخمف الفعل عاىة مستديمة )التشكيو أك العجز الدائـ(.  جف لمدة عشريالسّ   2 
يكرك عندما يؤدؼ الفعل إلى  150.000سنكات كغرامة قدرىا  10سنكات لمدة  3جف السّ  3

 عف العمل ألكثر مف ثمانية أياـ. العجز الكمي
جز الكمي عف يكرك عندما ال تؤدؼ إلى الع 75 000جف لمدة خمس سنكات كغرامة قدرىا السّ  4

 .العمل ألكثر مف ثمانية أياـ

                                                           
1
، ص 131رقـ  25، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض المصرية، س 1974يكنيك سنة  17نقض مصرؼ   

612. 
 2 C.P.F : article 222/14  « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une 
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur 
sont punies :  
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;  
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité 
permanente ;  
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une 
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;  
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une 
incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.  
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المرتكب عمى  االعتيادؼمف خبلؿ نص المادة أضاؼ المشرع الفرنسي جريمة  العنف 
في ىذا  الفعل عنصر اإلعتياد كالمحدد بتكرار الفعل أكثر مف مرة،  شخص ضعيف فيشترط

 .(1)لحالتو البدنية أك العقمية أك  ترط ضعف الشخص إما لصغر سنوكما يش
 227/15المادة  نصت عمييا (2)كىناؾ صكر خاصة مف جرائـ تعريض الطفل لمخطر

لمساس بصحتو الحرماف مف الغذاء أك الرعاية الصحية مف أجل ا عمى أف "   (3)01فقرة
 ."يكرك 100000يعاقب بالسجف لمدة سبع سنكات كغرامة قدرىا القاصر 

ى الجريمة المحددة في المادة يعاقب عمعمى أف "  ( 4) 227/16ككذلؾ نصت المادة 
 ."السابقة بثبلثيف سنة سجف عندما يؤدؼ إلى كفاة الضحية

كلقد قضي القضاء الفرنسي عمى ثبكت الجريمة في حق صديق األـ الذؼ كاف يمنع 
 .(5)العناية كالغذاء عمى طفميا

 المطمب الثاني      
 جريمة تجاوز حدود تأديب األطفال      

    بما قررتو قكاعد الشريعة اإلسبلمية كبما قد ينص عميو القانكف مف ضكابط  فل مقيدتأديب الطّ 
أك شركط ككسيمة تأديب الصغير قد تككف الضرب أك تقييد الحرية بشركط معينة تتعمق بمف لو 

 .جعل الضرب كسيمة مف كسائل اإلرشاد إلى الخطأ كغايتو فاإلسبلـحق التأديب ككسيمة التأديب 

                                                           
1 Michel VERON – Droit pénal spécial – 14ème Edition - Sirey – 2012 –– N° 69 – p 57 – 58 ; Jean 
LARGUIER, Philippe CONTE, Stéphanie FOURNIER – Droit pénal spécial – 15ème Edition – Dalloz 
– 2013 ,p 39. 
2 Renucci (Jean – François) ,Le Droit Pénal Des Mineurs, Masson, Paris, 1994, P.56, Dekeuwer  – 
Defossez (Francoise), La Protection de L’enfant Contre la Violence, Paris,  p 477.  
3 Article 227/15 “e fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité 
parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au 
point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros 
d'amende. 
4 L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a 
entraîné la mort de la victime. 
5 Crim. 28 févr. 1956. Bull crim. N° 201 cité dans Philippe BONFILS, Adeline GOUTTENOIRE – 
Droit des mineurs – 1ère Edition – Dalloz – 2008 – – N° 1490 – p 901. 
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يذائو ، فيك مف تأديب الطفل  جاكز الحدأما ت صكرة مف صكر جريمة إساءة معاممة الطفل كا 
     ارتكابياكال تتطمب دفاعا معينا كراء ، (1)كاألكلياء ىـ مف يرتكب ىذه الجريمة بالدرجة الرئيسية

كال قيكدا يتـ تجاكزىا أك كقكع خطأ مف جانب الطفل يستحق العقاب عميو ، لككنيا كال حدكدا 
الحد في تأديب  تجاكزمطفل، فإف جريمة حاؿ في معاممة األسرة كالمجتمع لالكصل إليو نتاج لما 

لحق تأديب كتقكيـ  انتياؾاألطفاؿ تعترؼ بمثل ىذه الحدكد كالقيكد عند تكييف الفعل عمى أنو 
كيتصدر ، (2)سمكؾ األطفاؿ مف قبل األىل أك المتكليف تربيتيـ كرعايتيـ أك المسؤكليف عنيـ

الدائـ لمطفل مع كالديو ، فيقـك األخريف  احتكاؾ باعتبارعائمي ضد الطفل الطميعة، العنف ال
أك بأؼ كسيمة أخرؼ تعنفو، كيأتي المعممكف كالمربيف في  المبرحبضبط سمككو كتأديبو بالضرب 

المرتبة الثانية كبدرجة أقل مف الكالديف ، كأيا كاف القائـ بالعنف الجسدؼ ضد الطفل فإف ىذا 
يجعل الطفل المستيدؼ يشعر بالتيديد كاالنزعاج ، ككمما كاف الطفل أصغر سنا كاف  العنف
باإليذاء البدني بقصد كيقصد  .(3)عجزا ، كبالتالي تزيد درجة الخكؼ كالقمق التي يعاني منياأكثر 

                                                           
ككمت الطبيعة االنسانية رب األسرة في الرقابة كاإلشراؼ عمى أعضائيا، كيتفرع عف ىذا الحق سمطتو في   1

يخرج بسمككو عف السمكؾ المألكؼ كالسكؼ، كتطبيقا لذلؾ فقد استقرت النظـ القانكنية عمى  التكجيو كالتيذيب لمف
منح ىذا الحق لرب األسرة ، كبذلؾ أباحت لو جميع األفعاؿ التي يباشرىا عمى أعضاء األسرة استنادا ليذا الحق 

ـ فييـ، حتى يصمح حاليـ كبذلؾ يككف لو تأديب صغارىا بغية تيذيب أخبلقيـ كتقكيـ سمككيـ كغرس التعمي
النظرية العامة لمحق      في سبلمة  -كبذلؾ يككنكا أعضاء صالحيف لمجتمعيـ. أشار إليو د/ عصاـ أحمد دمحم

. كيشترط في تأديب األطفاؿ ما يشترط في تأديب الزكجة فيجب أف يككف 938، ص 1988، 2ط –الجسـ 
ك أف يككف الضرب غير مبرح متفقا مع حالة الصغير التأديب لذنب فعمو الصغير ال لذنب يخشى أف يفعمو 

كسنو كأف يتقي بو المكاضع الحساسة مف الجسـ كالكجو كالرأس كالبطف، ك أف ال يتجاكز في عدد الضربات عف 
الثبلث كىك القدر الكافي إلصبلحو كتأديبو، كأف يككف بقصد التأديب    كأف ال يسرؼ فيو كأف يككف مما يعتبر 

لمصغير كأف ال يضرب ضربا فاحشا كىك الذؼ يكسر العظـ أك يخرؽ الجمد كيسكده     كأف يككف في مثمو تأديبا 
النطاؽ المشركع الذؼ يراعي فيو التخفيف  بحيث ال يترتب عميو أؼ قطع أك جرح أك إصابة تؤثر عمى أداء 

غار كال يتعداه إلى غيره مف العضك لكظيفتو كغير ذلؾ مف األحكاـ التي فييا مف الرفق ما يؤدؼ إلى تأديب الص
االنتقاـ كالغضب ألف المقصكد ىك التأديب ال اليبلؾ فإذا كاف الضرب في ىذه الحدكد فبل مسؤكلية عمى 

 –التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنة بالقانكف الكضعي  –الضارب ألف الفعل مباح أشار إليو د/ عبد القادر عكدة 
 . 518د س ف ، ص دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف،

.145، ص 2011دار النيضة العربية، مصر،  –العنف ضد النساء كاألطفاؿ  –د/ ممدكح خميل البحر   2  
.11،  ص 2003دار الفكر العربي،  مصر،  -اإلرشاد األسرؼ لمطفل المعكؽ   -د/ عبلء الديف كفافي   3  
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التأديب الضرب أك الجرح الذؼ يقع مف الكالديف أك مف ليـ سمطة عمى الطفل مثل المدرس أك 
، كلؤلب الحق في تأديب أكالده الصغار  ( 1)مل كذلؾ بقصد تأديب الطفل كتعميمو كتقكيمورب الع

أديب الصغير، كلمجد الذيف ىـ دكف سف البمكغ ، كلممعمـ أيا كاف مدرسا أك معمما لحرفة حق ت
مف تحت كاليتيا كلؤلـ حق التأديب إذا كانت كصية عمى الصغير أك كانت  كلمكصي تأديب

فالشريعة  ،(2)ذا الحق في غيبة األب، كفيما عدا ىذه األحكاؿ فميس ليا الحق التأديبتكمفو كليا ى
اإلسبلمية  قررت حق التأديب لمكالديف كلمف يممككف سمطة التعميـ أك اإلشراؼ عمى الصغير كلك 
بالضرب ، كاألكثر مف ذلؾ ذىب الفقو اإلسبلمي إلى أف تأديب األطفاؿ ليس مجرد حق ليؤالء 

نما ك  كيستند ىذا الحق في الشريعة اإلسبلمية لقكؿ الخالق عز كجل " يا أييا  (3)اجب عمييـكا 
، كىناؾ مف العمماء مف يفسركف ( 4)الذيف آمنكا قكا أنفسكـ كأىميكـ نارا كقكدىا الناس كالحجارة"

كؿ مف ، فالشريعة اإلسبلمية الغراء أ( 5)قكلو تعالي " قك أنفسكـ " ، دخل فيو األكالد أؼ تأديبيـ
ـ رسـ قرر لؤلكلياء كمف في حكميـ ىذا الحق إال أنو لـ يأت مطمقا مف دكف قيكد أك حدكد بل تّ 

الكلد القاصر معصية لـ يرد بشأنيا حد  بارتكابحدكد بالمشركعية كمشركعية الضرب تتجسد 
ل يمكف تأديبو عف فع مقدر ، إذ ال يمكف تأديبو عف فعل مشركع قد ارتكبو، كمف باب أكلى ال

يعتبر  ،(6)غير مشركع لـ يرتكبو أؼ أف يككف التأديب لذنب فعمو كليس لذنب يخشي أف يفعمو
التأديب إحدػ أكجو اإلباحة في الشريعة اإلسبلمية ، لكف ىذه اإلباحة غير مطمقة كتجاكز ىذه 
الحدكد يكقع المؤدب في ظاىرة التعسف كىك إلحاؽ أضرار بالغير كخركجا عف المقصد 

كعمماء الشريعة  ت الضرب الخفيف بقصد تأديب الطفلفالشريعة اإلسبلمية أباح ،(7)الشرعي

                                                           

. 88لمرجع السابق، ص الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو ، ا –د/ محمكد أحمد طو   1  

دار آفاؽ العمـ لمنشر كالتكزيع  –التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي  –د/ عبد القادر عكدة  2
 .387، الجزء األكؿ، ص 2010القاىرة، طبعة نقابة المحاميف، 

كما بعدىا.  170، ، القسـ العاـ، دار النيضة العربية –شرح قانكف العقكبات  -د/ محمكد نجيب حسني   3  
.06صكرة التحريـ اآلية رقـ   4  
.502، ص 1994، دمشق، سكريا،  1الجزء الرابع، ط  –تفسير القرآف العظيـ  -ابف كثير   5  
الجزء األكؿ، بيركت  –دار الكتاب العربي  –التشريع الجنائي مقارنا بالقانكف الكضعي  –د/ عبد القادر عكدة  6

 .518، ص 1977لبناف، 
 .45، ص 1998،  2ط  –في الفقو اإلسبلمي نظرية التعسف في استعماؿ الحق  –د/ فتحي الدريني   7
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اإلسبلمية كضعكا شركط لتأديب الطفل كعدـ تجاكزىا كلكي تباح األفعاؿ التي تقع استعماال ليذا 
 الحق يجب أف تتكفر الشركط التالية:

عة تجيز الشريأف تككف أفعاؿ الضرب قد صدرت عف صاحب الحق في التأديب:  -1
لؤلب كالكصي كاألـ ، كىك مقرر كذلؾ لكلي النفس كالجد كاألخ االسبلمية ىذا الحق 

أيضا لممعمـ، فيجكز لو ) كالعـ عند عدـ كجكد األب ، كيقرر فقياء الشريعة ىذا الحق 
كيدخل في معناه إلى جانب المعمـ في المدرسة رب الحرفة(، ضرب الصغير لمتعميـ 

الكصي. كلكف القانكف الكضعي يحظر الضرب في معاىد  كالتأديب بشرط إذف األب أك
 .(1)التعميـ

: إف انحراؼ الضارب عف ىذه ميـأك التعّ كاإلصبلح  ديبرب بقصد التأّ أف يككف الّض  -2
الغاية كساءت نيتو ، انتفت عف فعمو صفة المشركعية كانزلق إلى دائرة المسؤكلية 

كأف يضرب األب . (3)اإلضرار أك التعسف أك كاالنتقاـ، كال يتعداه إلى غيره ( 2)الجنائية
 .(4)إبنو لحممو عمى السرقة أك عمى التسكؿ

فالضرب تأديبا يتعيف أف يككف خفيفا فإف كاف  : أف يككف الضرب خفيفا ككسيمة لمتأديب -3
ال غير مباح ، كالضرب المباح شرعا ال يجكز أف يتعدػ الضرب البسيط  جسيما فيك

يسرؼ فيو بحيث ال يتشكه الطفل جسميا كال يكسر فيو فبل ، (5)كسرا أك جرحا  يحدث

                                                           
القسـ  –النظرية العامة لمجريمة  –، ك د/ فكزية عبد الستار 173د/ دمحم نجيب حسني، المرجع السابق ص   1

 .82ص .أشار إليو د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق، 155، 142، رقـ 1992العاـ، 
  2 .244د/ ممدكح خميل البحر، المرجع السابق، ص  
ة لمنشر ، دار الثقاف 1دراسة مقارنة ، ط –الحماية الجنائية لضحايا العنف األسرؼ  -آالء عدناف الكقفي  3

 166، ص 2014 كالتكزيع، عماف األردف ،
     ،1998،  83معية ، رقـ دار المطبكعات الجا  –قانكف العقكبات القسـ العاـ  -د/ عكض دمحم عكض  4

. كيجب أف ييدؼ التأديب إلى إصبلح الصغير كتيذيبو كتعميمو، فإذا ضرب األب إبنو لحممو عمى 105ص 
 التسكؿ أك السرقة خرج مف نطاؽ اإلباحة كدخل حدكد التجريـ.  

5 
، 10ىرة، ط القسـ العاـ، طبعة مطبعة جامعة القا –شرح قانكف العقكبات  –د/ محمكد محمكد مصطفي  

1983 ،175. 
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كأف يككف باليد في الجسـ  أثرا ال يترؾأؼ  (1)كال يدمي جسما كال يشق جمدا ،عضما
كليس باستخداـ العصا أك السكط، كأال يتجاكز الثبلث ضربات، كأال يككف الضرب عمى 

أف يككف الضرب لذنب المكاضع المخكفة مف الجسـ كالرأس كالكجو كالبطف ، كما يجب 
 .(2)فعمو الصغير ال لذنب يخشي أف يفعمو

إذا بمغ الصبي سف السابعة ، فإنو يحتاج إلى التأديب كسنو :  مراعاة حالة الصغير -4
يأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اآلباء أف يأمركا أكالدىـ بالصبلة كيحثكىـ عمى فعميا، كالتيذيب ، ك 

ئيا؛ كذلؾ ألنيـ ىـ المسؤكلكف عنيـ ما دامكا تحت كيؤدبكىـ عمى المحافظة عمى أدا
ملسو هيلع هللا ىلص "ُمُركا أكالدكـ بالصبلة كىـ أبناء  ،أيدييـ، فأمرىـ ىذا كاجٌب بسبب كاليتيـ عمييـ لقكلو

لغرض التأديب أباح الرسكؿ الضرب  (3)سبع سنيف، كاضربكىـ عمييا كىـ أبناء عشر"
في ضرب الصبي عمى الصبلة  كيشترط عشر سنكاتل كيعتداىاعمى الصبلة  كي يألفيا 

أف يككف ضربا ىينا غير مبّرح ، ال يشق جمدا ، كال يكسر سنا أك عظما ، كيككف عمى 
ألنو يحـر ضربو ، لنيي النبي صمى  ،الظير أك الكتف كما أشبو ذلؾ ، كيتجنب الكجو

ؤدب كذلؾ عمى ، كيكفي السابعة مف عمر الصغير لؤلمر كليس لمضربهللا عميو كسمـ 
 الكذب كفعل المحرمات ليكف عنيا كيعتاد عمى االبتعاد عنيا. 

نصت  اىتمت المكاثيق الدكلية بتجريـ اإليذاء البدني بقصد التأديب فقد أما عمى المستكػ الدكلي
عمى تجريـ  1966المادة السابعة مف االتفاقية الدكلية الصادرة عف األمـ المتحدة الصادرة سنة 

فل مف قبل الكالديف ككذلؾ مف قبل أؼ شخص لو دكر في األسرة، كما نصت المادة تأديب الط
عمى أف تمتـز جميع الدكؿ المكقعة عمى  1979/ 20/11مف اتفاقية حقكؽ الطفل في  19

          االتفاقية بحماية الطفل مف كل صكر االيذاء البدني كسكء المعاممة إذا مارسو الكالداف 
كقد يتجاكز المؤدب حدكد التأديب  ،(4)ي أك أؼ شخص يتعيد برعايتو الصحيةأك الحارس القانكن

                                                           
1  Laurent BACHLER – Qu’est-ce qu’une punition juste ? – Spirale – Eres – 2/2012 – N° 62 –       

p 128. 
.518د/ عبد القادر عكدة، المرجع السابق، ص   2  
 .133، ص 495الجزء األكؿ، رقـ الحديث  -كتاب الصبلة –سنف أبي داكد   3

4 Baier, R.I.PA, 1979, P. 453, Richardson, R.I.D.P,1979, pA877  أشار إليو د/ محمكد أحمد طو، المرجع
كما بعدىا. 89السابق، ص   
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كىذا ما ىك إال صكرة مف صكر العنف  -اإلبف –بجسـ المؤدب  لحاؽ ضرر مما يؤدؼ إلى إ
كيككف فعل المؤدب معاقب عميو، كمرتكب لجريمة اإليذاء العمدؼ ضد القاصر الذؼ ال ذنب لو 

رنا فإف الضرب كالجرح يعد صكرة مف صكر اإلعتداء عمى كما سبقنا كأف أش، (1)في ذلؾ
مف قانكف  9فقرة  2السبلمة الجسمية التي تدخل في إيطار التعذيب المنصكص عمييا في المادة 

المتعمق بحماية الطفل، كفي مقابل ذلؾ قانكف العقكبات بدكره أعطى عناية كاممة عندما  15/12
كلكي يستحق المتيـ عندما يرد مف ممثمو الشرعي ،  عمى الطفل كباألخص يطرأ الفعل المجـر

كىناؾ تشريعات أباحت  الفرع األكؿمف تحقيق أركانيا كىذا في       العقاب عمى ىذه الجريمة البد
تجريما  أيا كاف نكعو الضرب بقصد التأديب كمف جرمت تأديب الطفل دكف تجاكز في ذلؾ

 مطمقا في الفرع الثاني.
 الفرع األول

 ريمة تجاوز حدود التأديب األطفالأركان ج
 أوال/ الركن المفترض: 

كىك أحد الكالديف أك الكلي عمى الطفل أك الكصي أك المعمـ في المدرسة أك  صفة الجاني:
مف قانكف العقكبات الجزائرؼ يجب أف يككف  272الحاضنة، أؼ األبكة الشرعية كفقا لممادة 

لو سمطة عمى الطفل كيتكلى رعايتو مثل  الجاني أحد الكالديف الشرعييف أك شخص آخر
 الحاضنيف أك الكصي. 
ىك الطفل الذؼ كقعت عميو جريمة تجاكز حدكد التأديب فحق التأديب صفة المجني عميو: 

سف التميز يختمف باختبلؼ المسؤكلية ، فسف الجزائرؼ جعل المشرع كلقد  مرتبط بسف معيف
في حيف يككف سف الرشد (2)سنة  19سنة حتى  16 التميز في القانكف المدني يبدأ ببمكغ الطفل

ىذ التميز  مف قانكف إجراءات جزائية جزائرؼ، 442سنة كذلؾ حسب المادة  18الجزائي بتماـ 
                 سنده في ككف اإلنساف أسرع في اكتساب القدرة عمى التميز بيف الخير ك الشر منو

                                                           
رسالة ماجستير ، جامعة  –حق الطفل في الحماية مف االستغبلؿ كالعنف بكل أشكالو  –كيركاني ضاكية   1

 .155، ص 2005ممكد معمرؼ ، تيزؼ كزك ، 
المتضمف القانكف  26/09/1975المؤرخ في  75/58مف األمر  02فقرة  43ك  42ك  40أنظر المادة   2

، 44، العدد 2005ج ر  ، 20/07/2005المؤرخ في  05/10المدني الجزائرؼ، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 
 .21ص 
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ركح في أؼ سنة ففي ىذه الحالة السؤاؿ المط ،(1)يةفي اكتساب الخبرة في استعماؿ الحقكؽ المدن
إذا إعتدنا بسف التميز فإننا نجد أف الطفل في مثل ىذا السف يبدأ في     يجكز تأديب الطفل؟

مما قد يؤثر سمبيا عمى يخضع فييا الطفل لمؤثرات بيكلكجية كنفسية كثقافية  تككيف شخصيتو 
ى أف ضرب الطفل في مرحمة التمييز كىي مرحمة فالمختصكف في عمـ النفس ينبيكف عم الطفل.

حيث دلت بالمراىقة تشكل خطرا عميو ، أيف يبدأ الطفل في ىذه المرحمة بتككيف شخصيتو، 
الدراسات إلى أف العدكانية لدػ األطفاؿ ترتبط ارتباطا ايجابيا بشدة القسكة في العقاب كالرفض 

  ( 2)ت األبناءعف سمككياأك الرضا مف جانب اآلباء  كعدـ التقبل
ىك اتياف فعل التأديب بصفة غير مشركعة كما ىي إال خركج عف حدكد الركن المادي: / ثانيا

 ، (3)التأديب المباح لو
لحاؽ الضرر بالغير كفعمو  ـينو سمؾ طريق التجر إكبيذا يقاؿ عميو  ، لخركجو عف ىذه القيكد كا 

ؤكلية ، ألف شرط سبلمة الشخص ىذا ال يستند إلى أؼ حق شرعي قد يساعده عمى نفي المس
الممارس عميو التأديب، كتعدػ ذلؾ مباشرة يستحق قياـ المسؤكلية الجنائية  كيتحقق الركف 

  كالعبلقة السببية كالنتيجة المترتبة عف جريمة تجاكز حدكد التأديب. المادؼ بكجكد فعل العقاب
الضرب كالجرح كأؼ عمل مف  يتمثل الفعل اإلجرامي ليذه الجريمة في  :الفعل اإلجرامي /1

حق  استخداـالتي تجيز في نطاؽ التشريعات  أعماؿ العنف المادية إيجابية كانت أـ سمبية. 
األطفاؿ يأخذ السمكؾ اإلجرامي لممتيـ صكرة تجاكز ما ىك مقر لو شرعا أك قانكنا أك عرفا  تأديب

التجاكز كما يتحقق بالعقاب حق تأديب الطفل الذؼ تحت كاليتو أك كصايتو أك مسؤكليتو، كىذا 
ذا كاف العقاب البدني ال يخرج في معناه عف القكة البدنية التي يقصد منيا تسبب آالـ ا لبدني ، كا 

بدنية لمطفل مف رضكض كجركح ككدمات كنزؼ قل أك كثر نتيجة ضرب األطفاؿ ضربا مبرحا 
أك رمي الطفل أرضا أك باليد أك بعصا أك بقطعة جمدية أك بسكط أك بالرفض أك اليز العنيف 

                                                           
 .3ص  ،2007دار النيضة العربية،  -المعاممة الجنائية لؤلطفاؿ دراسة مقارنة -د/ فكزية عبد الستار  1
     130 ص ،2006 الجزائر، التكزيع، ك لمنشر الخمد كنية دار -األكالد تربية في اإلبداع -الكاعي د/ تكفيق  2
 بعدىا. ما ك
.  35د/ دمحم أبك الكفا، المرجع السابق: ص   3  
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فكجكد فعل مف األفعاؿ المادية ، ( 1)كخزه أك قرصو بشدة أك جر شعره أك حبسو أك ربطو
مف قانكف العقكبات الجزائرؼ في  269اإليجابية أك السمبية، فاألفعاؿ اإليجابية حصرتيا المادة 

أثرا مثل الدفع  الضرب، عدـ إطعاـ الطفل، كأعماؿ العنف التي تصيب الجسـ مف دكف أف تحدث
إلى حد السقكط، أما األفعاؿ السمبية فقد تتمثل في االمتناع عمدا عف تقديـ الطعاـ أك العناية أك 

 .(2)عدـ معالجة الطفل المريض أك االمتناع عف عرضو عمى الطبيب
يعد تجاكز الحد في تأديب الطفل صكرة  / النتيجة المترتبة عن جريمة تجاوز حدود التأديب:2

يذائو،مف صك  ذا كانت جريمة اإلساءة ىذه األكسع كاألشمل في  ر جرائـ إساءة معاممة الطفل كا  كا 
ف كاف األكلياء ىـ مف  نتائجيا كآثارىا كخطكرتيا ألنيا ال تشترط أف يرتكبيا أشخاص معينكف كا 

يكدا يتـ يرتكبكف ىذه الجريمة بالدرجة األكلى  كال تتطمب دافعا معينا كراء ارتكابيا كال حدكدا كال ق
تجاكزىا أك كقكع خطا مف جانب الطفل يستحق العقاب عميو لككنيا نتاجا لما كصل إليو الحاؿ 
في معاممة األسرة كالمجتمع لمطفل، فإف جريمة تجاكز الحق في تأديب األطفاؿ تعترؼ بمثل ىذه 

مف قبل نو انتياؾ لحق تأديب سمكؾ األطفاؿ كتقكيمو أالحدكد كالقيكد عند تكييف الفعل عمى 
فتتحقق النتيجة اإلجرامية إذا تـ تعريض ، األىل أك المتكليف تربيتيـ كرعايتيـ أك المسؤكليف عنيـ

. ايكم 15صحة الطفل إلى الخطر أك مرض كعدـ القدرة عمى الحركة ، العجز الكمي ألكثر مف 
ك يككف في مف االستعماؿ، أ األعضاء أك الحرمافحد أكما قد تتحقق نتائج أكثر جسامة في بتر 

فقد البصر كميا أك ألحد العينيف، أك أؼ عاىة مستديمة، أك تنتج الكفاة كأقصى نتيجة، كذلؾ 
القانكف كدفعو إلى الجاني يتجاكز حدكده في التأديب كأف يدعـ الطفل عمى عمل ال يبيحو 

 التسكؿ أك البغاء فإف ىذا الفعل مؤثما كيسأؿ عف نتائجو.
 ك الفعل بيف سببية عبلقة ىناؾ تككف  أف يجب المؤدب مسؤكلية لقياـ السببية: / العالقة3

 يككف  أف يجب المؤدب جسـ عمى يقع الذؼ فالضرر ، ذلؾ في سبب آخر تدخل دكف  ، النتيجة
 الذؼ الضرر حسب الجريمة كتقاس ، التأديب ممارسة نتج عف الذؼ اإلجرامي السمكؾ نتيجة

                                                           
1 Radda Barnen- Hitting people is Wrong – and Children are people too – Epoch worldwide – 1998. 

3. p  151أشار إليو ممدكح خميل البحر المرجع السابق، ص،  
 القادر عبد األمير مجمة المعيار ، جامعة -المنحرفة أسرتو إجراـ مف لمطفل الجنائية الحماية -محمكد لنكار  2

 .224، ص 2005عشر، الرابع الجزائر ،العدد قسنطينة اإلسبلمية، لمعمـك
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 درجة تحديد يتسنى حتى التأديب بفعل الحاصمة يةنكع الجنا بمعرفة يأتي ال كىذا بالضحية لحق
 مسؤكلية المؤدب. كقياـ بالنتيجة كارتباطيا المسؤكلية

 عند قصده معرفة كيجب التأديب لفعل مباشرة عند المؤدب نية كىك ثالثا/ الركن المعنوي:
دخل ي ىنا بالضرب فالتأديب أفعالو، نتيجة تحممو كمدػ عف التأديب، الناتجة لمفعل ممارسة
 يقـك التي األفعاؿ لكل مدركا المؤدب يككف  أف كيجب ، بيا اإلضرار كقصد االنتقاـ طائمة تحت
كأف ىذه  .المسؤكلية ىذه لقياـ أساسي المعنكؼ  العنصر ،ك ذلؾ عف ينتج أف كما يمكف بيا

اء الجريمة مف الجرائـ العمدية لذا البد لتحققيا مف تحقق قصد الجاني كانصراؼ إرادتو إلى ايذ
أما الطفل كىك يعمـ أنو يتجاكز الحق في تأديبو كمريدا لنتائجو أك متكقعا ليذه النتائج كقاببل بيا،

في حالة الجريمة متعدية القصد كمثاؿ ذلؾ أف يأتي الجاني فعبل عمديا يتجاكز بو ىذه الحدكد 
ضربا مبرحا كيرتب ىذا الفعل نتيجة أشد جسامة مما قصد إليو ، فإنو إذا ما ضرب األب طفمو 

ذا ترتبت الكفاة كنتيجة ليذا الفعل فإنو يككف ببل جداؿ متجاكز حدكد اإلباحة  تجاكزا عمديا، كا 
 .(1)فإننا نككف بصدد جريمة متعدية القصد

يككف متعمدا إحداث مثل ىذه  مة بطريقة غير عمدية كذلؾ ، حيث الكما قد ترتكب الجري 
  .(2)الطفل كعقابو بدنياالنتائج كلـ يكف قاصدا القسكة في تأديب 

 الفرع الثاني
 األطفالتأديب قارنة بين اإلباحة والتجريم في موقف التشريعات الم

مف جريمة أعماؿ العنف العمدية المرتكبة ضد األطفاؿ حسب نص  استثنى المشرع الجزائرؼ 
يق المقصكد باإليذاء الخفيف بمعنى إباحة الحق في التأديب عف طر  ؽ ع ج مف 269 المادة 

اإليذاء الخفيف، غير أنو ما يبلحع عمى المشرع  الجزائرؼ في ىذا اإلطار ىك أنو لـ يبيف ما 
أك أسرة ما قد ال   معنى اإليذاء الخفيف كما ىي حدكده ، فما قد يعتبر إيذاء خفيفا في مجتمع

 يعتبر كذلؾ في مجتمع أك أسرة أخرػ، كما قد يعتبر إيذاء خفيفا عند بعض األشخاص قد ال
يعتبر كذلؾ عند األشخاص اآلخريف أؼ ذلؾ الفعل الذؼ ال يعرض حياة الطفل كصحتو لمخطر 

مف نفس القانكف التي تنص عمى أنو "ال جريمة إذا  01فقرة  39ككذلؾ بالرجكع لنص المادة 
                                                           

،  1964ة متعدية القصد في القانكف المصرؼ كالمقارف، دار المعارؼ، القاىرة، نظرية الجريم –د/ جبلؿ ثركت  
ك ما بعدىا. 513ص  1  

 2 .152د/ ممدكح خميل البحر، المرجع السابق، ص  
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جريمة لك أرتكب مف نص المادة أف الفعل المعتبر  كاف الفعل قد أمر أك أذف بو القانكف". يفيـ
ؼ معينة أك خاصة فإنو يصبح مبررا أك مباحا، فميس مف المنطقي أف يأمر القانكف في ظرك 

  بفعل معيف، ثـ يجرمو بعد ذلؾ.
ا ما يؤذف بو القانكف ،أف القانكف يجيز في حاالت معينة كيسمح بممارسة عمل كاف بغياب أمّ 

د معينة ال يخرج كىذا مستكحى مف الشريعة اإلسبلمية لكف كفق قيك  . ىذا السماح عمبل مجرما
بصكرة ضمنية التأديب   01فقرة   39عنيا مف تقرر لو حق التأديب ىذا ك لقد أباحت المادة 

الكصي ػ المعمـ   ضمف ما يبيحو العرؼ العاـ ، كيقرر حق التأديب لؤلب ػ األـ ػ الجد
فرض الحاضنة ، إذ منح العرؼ العاـ لممعمـ حق تأديب التبلميذ ك ذلؾ لمالو مف سمطة   ػ 

االحتراـ ك النظاـ عمى التبلميذ ك بالتالي يككف إشعارىـ بكقكع الجزاء عمييـ في حالة عدـ 
االنضباط ، حيث ال يتصكر أف يؤدؼ التأديب المباح إلى ايذاء الطفل إيذاء بالغا بجرحو أك 

ر ، ك قد صد( 1)بقتمو، فغذا خرج التأديب عف حدكده فيعد تجاكزا، كالتجاكز يسأؿ عنو المؤدب
المتضمف منع العقاب البدني ك العنف اتجاه   01/06/1992المؤرخ في   171/ 02قرار رقـ  

منو " تعتبر األضرار الناجمة عف العقاب  7التبلميذ في المؤسسات التعميمية إذ تنص المادة 
البدني خطأ شخصيا يتحمل المكظف المتسبب فيو كامل المسؤكلية مف الناحية المدنية ك الجزائية 

أف القرار أف تحل محل المكظف المعنى في تحمل تابعتيا " غير  ك ال يمكف إلدارة التربية ،
، كبذلؾ فإف المعمـ الذؼ يتجاكز حدكد التأديب يتابع طبقا لمقكاعد ليس لو األثر القانكني

المتعمق بحماية الطفل تنص  15/12مف قانكف  142كلحماية ىذا الحق نصت المادة  ،(2)العامة
و " يعاقب كل شخص يتكلى تربية أك رعاية الطفل داخل المؤسسات التربكية يستعمل عمى أن

 العنف تجاه الطفل كفقا ألحكاـ قانكف العقكبات" .
الحق في التأديب مقيد بالغاية التي شرع مف أجميا، كىي إصبلح الصغير كتعميمو كتيذيبو، فإف  

ف دائرة اإلباحة كدخل دائرة التجريـ، مثل تجاكز مستعمل الحق بفعمو إلى غاية أخرػ خرج فعمو م

                                                           
القسـ العاـ ، دار الكتاب المبناني ،  –الكجيز في شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ  –د/ ابراىيـ الشباسي   1

 .170، ص 1981
كاالقتصادية  المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية -الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ  -مانع عمي  د/  2

 .41، ص2001لسنة  1ك السياسية،  عدد 
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فتأديب  ،(1)ضرب األب ابنو لحممو عمى التسكؿ كالسرقة، كاستحق األب بالتالي العقاب كالجزاء
عمى أكالدىـ كالمسؤكلية عف تربية  الذؼ يمارسو اآلباء (2)األطفاؿ يعتبر مبلزما لحق الكالية

عمى منح األب حق  خاصة منيا التشريعات العربية الطفل، لذلؾ استقرت النظـ القانكنية المقارنة
ذا كاف المشرع الجزائرؼ قد أقر الضرب الخفيف (3)تأديب الصغير، بغية تأديبو كتيذيب أخبلقو ،كا 

مف أجل تأديب الطفل، فإف بعض تشريعات الدكؿ  الغربية، ال تجيز  استخداـ العقاب البدني في 
ف كاف مجرد ضرب خفيف، فإنو فأؼ سمكؾ مف الجاني ت   تأديب األطفاؿ، جاه الطفل حتى كا 

المقارنة في كيعد مرتكبا لجريمة ضرب الطفل، أما بالنسبة لمقكانيف  ،يثير المسؤكلية الجنائية
 نذكر منيا: أساس إباحة حق تأديب الصغير

 أوال/ التشريعات األجنبية: 
فكا في أساس ىذا الحق، انقسـ الفقياء الفرنسيكف إلى اتجاىيف كاختم الفرنسي: التشريع -1

مف ـ ؼ كالتي تنص  1فقرة   371في تبرير ىذا الحق عمى نص المادة  اعتمد االتجاه األكؿ
عمى أف الطفل في أؼ مرحمة مف مراحل عمره يجب أف يقدر كيحتـر كالده ككالدتو، كيضل باقيا 

ل حماية الطفل في أك التحرر مف السمطة المتعمقة باألب كاألـ مف أج ،تحت سمطتيـ حتى البمكغ
بينما االتجاه   .(4)أمنو كصحتو كأخبلقو ، كليـ مف أجل ذلؾ حق ككاجب رعايتو بالمراقبة كالتربية

، كيعد حق التأديب في (5)الثاني إلى أف حق تأديب الصغار إنما يرجع إلى ترخيص العرؼ بذلؾ
                                                           

1
 .158، ص1993دار النيضة العربية، القاىرة،  -جرائـ االعتداء عمى األشخاص -د/ أحمد شكقي أبك خطكة  
كلي: الكالية ىي صبلحية الشخص إلبراـ التصرفات القانكنية التي تنتج أثرىا في حق الفرؽ بيف الكالية كال 2

 الغير ال في حقو ىك. أما الكلي فيك الشخص الذؼ يعينو القانكف إلدارة أمكاؿ الغير ك المحافظة عمييا.
لقانكف المقارف الحماية الجنائية لمحق في سبلمة الجسـ في القانكف الجزائرؼ كا –د/ مبركؾ نصر الديف   3

 .220، ص 2003 ،1الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية،  ط  -كالشريعة اإلسبلمية 
4 C.C.F Article 371/1 Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13, « L'autorité parentale 
est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa 
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans 
le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité ». 
5  Cf.(P) BOUZAT et (J) PINATEL ,Traité de droit pénal et de criminologie,2ème édit, Dalloz, 
Paris,1975, p.352. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=47B992AC7081CF50C834A35B21D2E784.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000027414540&idArticle=LEGIARTI000027416490&dateTexte=20130519
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عمى أبنائو بغية تيذيبيـ  القانكف الفرنسي أحد عناصر السمطة العائمية التي يباشرىا رب األسرة
ىذا الحق في النظاـ القانكني إلى القكاعد العامة العرفية كما تدرج عميو  كتقكيـ سمككيـ، كيستند

النظاـ العاـ، كىك األمر الذؼ أدػ ببعض الفقياء إلى تسميتيا بإذف العرؼ بالمقابمة لما يطمق 
عرفية كىذا ما ذىبت إليو محكمة  عميو إذف القانكف، كالقضاء الفرنسي اعتبر التأديب رخصة

 .(1)1981مارس  18بكردك في حكميا الصادر في 
مستندا لمسكابق القضائية حق الكالديف  أقر النظاـ القانكني اإلنجميزؼ التشريع اإلنجميزي:  -2 

كخاصة األب في الرعاية كالرقابة كاإلشراؼ عمى الصغار كلك اقتضى ذلؾ تأديبيـ بالضرب، 
 . (2)في األسرة كالمجتمع بيـ كتقكيـ سمككيـكذلؾ قصد تأدي

حق الرعاية يتضمف حقكقا عدة منيا حق التأديب كىك يشمل الضرب بشرط أف يككف معقكال، 
كيشمل كذلؾ حق تحديد الديف الذؼ يعتنقو األطفاؿ كتحديد نكع التعميـ الذؼ يتمقكنو، كيتضمف 

ىذا الحق منيما أك مف أحدىما إذا لـ أيضا حق االنتفاع بخدمات الصغار، كلكف يمكف انتزاع 
يكف جديرا بو، فمثبل متى كاف سمكؾ األب منحرفا لدرجة تيدد حياة األطفاؿ بالخطر الجسيـ أك 

 .(3)تيدد صحتيـ أك أخبلقيـ فإف ىذا الحق ينتقل إلى األـ
ظير اتجاه حديث يتزعمو رئيس اتحاد حماية الطفكلة في البرلماف  التشريع األلماني: -4

ماني يطمب بتجريـ ضرب األطفاؿ مف قبل الكالديف أك مف يممككف سمطة عمييـ، إال األل
أف البرلماف كالحككمة األلمانية رفضتا ىذه المحاكلة ككذلؾ محاكالت عديدة مف قبل 

 .(4)حزب الخضر كالمنظمات اإلنسانية إلصدار قانكف بتجريـ ضرب األطفاؿ
 
 

                                                           
الحماية الجنائية لمحق في سبلمة الجسـ في القانكف الجزائرؼ كالمقارف كالتشريعات  -د/ مركؾ نصر الديف  1
 .212ص   مرجع سابق، -سبلميةاإل
د/ مركؾ نصر الديف، الحماية الجنائية لمحق في سبلمة الجسـ في القانكف الجزائرؼ كالمقارف كالتشريعات   2

 .212اإلسبلمية، مرجع سابق،  ص 
، 2020دار الجامعة الجديدة،  –أثر القرابة األسرية في تطبيق القانكف الجنائي دراسة مقارنة  -د/ كردة دالؿ 3

 .528ص 
.92د/ محمكد أحمد طو، حماية الطفل المجني عميو، مرجع سابق، ص    4  
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 موقف التشريعات العربية: /ثانيا
مف قانكف العقكبات المصرؼ عمى أنو " ال تسرؼ أحكاـ  60تنص المادة شريع المصري: الت -1

عمى كل فعل ارتكب بنية سميمة عمبل بحق مقرر بمقتضى الشريعة" يؤكد ىذا  قانكف العقكبات
، كمف المقرر أنو (1)النص مبدأ استعماؿ الحق سبب إلباحة ما يعتبره قانكف العقكبات جريمة 

عاؿ التي تقع استعماال ليذا الحق ، أف تككف قد صدرت عف صاحب الحق في لكي تباح األف
التأديب، كأف تقع أفعاؿ التأديب عمى الصغير الذؼ مازاؿ بحاجة إلى رقابة، ماداـ االلتزاـ بيذه 
الرقابة يقابمو حق التأديب، كأف يراعي في كسائل التأديب أف تككف متفقة مع حالة الطفل كسنو، 

ال أصبحت غير مشركعة كأف يككف الغ رض األساسي منيا ىك تأديب الصغير أك تعميمو ، كا 
 . (2)كمف ثـ تكجب معاقبة مرتكبيا

استحداث مادة تمنع  2008لسنة  126بة لقانكف الطفل المصرؼ  المعدؿ بالقانكف رقـ ا بالنسّ أمّ  
اعاة كاجبات مكرر )أ( فقرة أكلى عمى أنو " مر 7ألؼ عقاب بدني ك ىي المادة  تعريض الطفل

فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا ألػ  كحقكؽ متكلى رعاية الطفل ، كحقو
، كىذا النص يمـز متكلى الرعاية أبا كاف  إيذاء بدنى ضار أك ممارسة ضارة أك غير مشركعة"

ذا استخ دـ الضرب أك مدرسا أك غيرىما أال يستخدـ العقكبة البدنية في التأديب أك التيذيب، كا 
كتأديب أال يككف مؤذيًا، كأال يقع عمى أجزاء حساسة مف الجسـ، كأال يككف مسيبًل لدـ أك كاسرا 

، أؼ أف المشرع المصرؼ قد (3)كأف يقتدػ في ذلؾ بما قضت بو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لعظـ،
أف المشرع أك الضرر أك اإلساءة البدنية أك المعنكية لمطفل ، كما  حظر كافة أشكاؿ العنف

. (4)المصرؼ قد حظر تعريض الطفل عمدا ألؼ عقاب بدني أك ممارسة ضارة أك غير مشركعة
 كقضت محكمة النقض المصرية بأف التأديب المباح شرعا ال يجكز أف يتعدػ الضرب 

  .(5)البسيط الذؼ ال يحدث كسرا أك جرحا كال يترؾ أثرا كال ينشأ عنو مرض

                                                           
1 
      ، 2016دار النيضة العربية،  –الكسيط في القانكف العقكبات القسـ الخاص –د/ أحمد فتحي سركر  

 .209ص 
.173د/ محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، المرجع السابق، ص   2  
 .258، ص 2016 –شرح قانكف الطفل المصرؼ دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة  -كيكرد/ دمحم عمى س 3

  4 .144، ص 2013، دار النيضة العربية، 1الحماية الجنائية لمطفل، ط  –د/ أحمد عمي عبد الحميـ دمحم  

. 389، ص 2المكسكعة الذىبية ج  – 05/06/1933قضائية جمسة  3نقض مصرؼ رقـ سنة   5  
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مف القانكف الجنائي  408المادة  صراحة فيمشرع المغربي ينص الالتشريع المغربي:  -2
عمى العقاب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كل مف جرح أك ضرب عمدا طفبل دكف المغربي 

الخامسة عشر مف عمره... أك ارتكب عمدا ضد ىذا الطفل أؼ نكع آخر مف أنكاع العنػف أك 
الفصل إذف تنص صراحة عمى عدـ العقاب  اإليذاء فيما عدا اإليذاء الخفيػف فمقتضيات ىذا

أف  كالشؾ،  عمى اإليذاء الخفيف بمعنى إباحة الحق في التأديب عف طريق اإليذاء الخفيف
انتفاء المسؤكلية الجنائية عف الشخص الذؼ يضرب الطفل ضربا خفيفا في الحدكد المعقكلة 

بنو، بل يرجع إلى إلكابتغائو الخير تأديبا لو ال يرجع إلى انتفاء القصد الجنائي عند سبلمة نيتو 
أف النص القانكني جاء مطمقا، إذ يعفى مف العقاب كل  كما ،اإلباحة المنصكص عمييا قانكنا

شخص أقدـ عمى ضرب الطفل ضربا خفيفا كلك كاف غريبا عنو كال تربطو بو أية صمة. لذا كاف 
الذؼ قد يطاؿ الطفل مف  ذلؾ نو يقصد باإليذاء الخفيف،أعمى المشرع أف ينص صراحة عمى 

كما كاف عميو أف يبيف صفة األشخاص الذيف يمكف إعفاؤىـ مف  سمككياتوأجل تأديبو كتقكيـ 
العقاب، كالكالديف أك الكلي، أك الكصي أك المعمـ في المدرسة أك الحرفة أك كل مف كمف 

يؤذكنو عمى الطفل كذلؾ بيدؼ ضماف حماية الطفل مف بعض األشخاص الذيف قد  باإلشراؼ
ككذلؾ أصدرت كزارة التربية المغربية العديد مف  .إيذاء خفيفا مف أجل االنتقاـ منو أك تأليمو

كالتي تمنع الضرب  1999سبتمبر  23بتاريخ  06/99 المذكرات بيذا الخصكص آخرىا المذكرة
طر حيث جاء فييا "أىيب بكافة األطر التعميمية كأبكالعنف الممارس في المؤسسات التعميمية 

اإلدارة التربكية أف تتجنب بصفة مطمقة استعماؿ أؼ شكل مف أشكاؿ العنف الجسدؼ أك النفسي 
عمى التبلميذ كأف تعمل عمى نيج أسمكب الحكار كتشجيع حرية الرأؼ كالتعبير داخل الفصكؿ 

 .(1)كفي فضاءات المؤسسات التعميمية بشكل عاـ
ال يعاقب األبكيف عف الضرب الخفيف بغرض القانكف الجنائي التكنسي  التشريع التونسي: -4

التكنسي  عاقب القانكف الجنائييمكف ُ  التكنسية، مف المجمة الجنائية 319سب المادة التأديب ح
عف العنف الذؼ يرتكبو أحد األبكيف تجاه أكالده، بشرط أف يككف العنف قاتبل كذلؾ حسب 

 218الفصل كذلؾ حسب  التكنسية أك إذا كاف الضرب شديدا الجنائية مف المجمة 210الفصل 
 . جنائيةمف المجمة ال

                                                           
، مطبعة النجاح الجديدة ، 25سمسمة المعرفة لمجميع ، العدد  -األطفاؿ في كضعية صعبة –الدريج دمحم  د/ 1

 كما بعدىا. 163، ص 2002الدار البيضاء ، المغرب، 

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=154
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االعتداء عميو محبل لجرائـ حمى المشرع الميبي جسـ اإلنساف كجعل  التشريع الميبي: -5
 379قانكف عقكبات ليبي كاإليذاء البسيط في المادة  378مختمفة، فجـر فعل الضرب في المادة 

كاإليذاء  381كاإليذاء الخطير في المادة  380مف نفس القانكف، كاإليذاء الجسيـ في المادة 
كما  مف نفس القانكف،  380 ، كاإليذاء الناجـ عف جريمة أخرػ في المادة384الخطأ في المادة 

نص في ذات القانكف عمى ظركؼ معينة بتكافرىا تشدد العقكبة المفركضة عمى الجاني كذلؾ 
، كما نص عمى ظركؼ أخرػ يترتب عمى تكافرىا مف قانكف عقكبات ليبي 381حسب المادة ب

عمى أحكاـ مف نفس القانكف، كالمبلحع أف المشرع الميبي لـ ينص  383تخفيف العقاب المادة 
خاصة في شأف الجرائـ الكاقعة عمى حق الطفل في سبلمة جسمو، إنما تسرؼ عمييا القكاعد 

، (1)العامة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات التي تطبق عمى البالغيف في مثل ىذه الجرائـ
مشركعة كعند  بكسائللكف المشرع الميبي سمح بالضرب التأديبي لؤلطفاؿ داخل المدارس 

مف قانكف العقكبات الميبي التي  397عقكبات كىذا ما نصت عميو المادة لفتيا يترتب عميو مخا
تنص " يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز السنة كل مف استعمل كسائل اإلصبلح أك التربية استعمااًل 
غير مشركع عمى مف ىك خاضع لسمطتو أك مف عيد إليو بو لتربيتو أك لتثقيفو أك االعتناء بو أك 

مف شأف الفعل تعريضو لمرض في  إلشراؼ عميو أك رعايتو أك لتدريبو عمى مينة أك فف إذا كافا
ك  379الجسـ أك في العقل. فإذا نتج عف الفعل أذػ شخصي طبقت العقكبػات المقررة في المكاد 

ذا نتج المكت كانت العقكبة السجف مف ؽ ع الميبي  381ك 380 مع خفضيا إلى النصف، كا 
   .كز ثماني سنكات"مدة ال تجا

لـ يرد نص كاضح بعدـ السماح بالضرب التأديبي لؤلطفاؿ في المنزؿ  / التشريع السعودي:7
تعريف اإليذاء: ىك  22/10/2013فقد كرد بالمادة األكلى مف نظاـ الحماية مف اإليذاء تاريخ 

سية، أك التيديد كل شكل مف أشكاؿ االستغبلؿ، أك إساءة المعاممة الجسدية أك النفسية أك الجن
أك سمطة أك مسؤكلية، أك بسبب ما  بو، يرتكبو شخص تجاه شخص آخر، بما لو عميو مف كالية

يربطيما مف عبلقة أسرية أك عبلقة إعالة أك كفالة أك كصاية أك تبعية معيشية. كيدخل في 
الحاجات إساءة المعاممة امتناع شخص أك تقصيره في الكفاء بكاجباتو أك التزاماتو في تكفير 

                                                           
أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة  -الحماية الجنائية لمطفل -د/ كساـ عمي أبك العيد عمر رمضاف  1

  .175 ،     ص2013المنصكرة، مصر، 
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األساسية لشخص آخر مف أفراد أسرتو أك ممف يترتب عميو شرعًا أك نظامًا تكفير تمؾ الحاجات 
  ليـ.

( التأكيد عمى ما 1نصت عمى ما يمي ) 15/1/2015المادة الثانية مف نظاـ حماية الطفل 
ييا كالتي تحفع قررتو الشريعة اإلسبلمية كاألنظمة كاالتفاقيات الدكلية التي تككف المممكة طرفًا ف

( حماية الطفل مف كل أشكاؿ اإليذاء 2حقكؽ الطفل كتحميو مف كل أشكاؿ اإليذاء كاإلىماؿ. )
كاإلىماؿ كمظاىرىما التي قد يتعرض ليا في البيئة المحيطة بو )المنزؿ أك المدرسة أك الحي أك 

        الحككمية كاألىميةاألماكف العامة أك دكر الرعاية كالتربية أك األسرة البديمة أك المؤسسات 
في حكميا( سكاء كقع ذلؾ مف شخٍص لو كالية عمى الطفل أك سمطة أك مسؤكلية أك لو بو  أك ما

  .(1)عبلقة بأؼ شكل كاف، اك مف غيره
إذا كقع الفعل  ال جريمةو " مف القانكف الجزائي عمى أنّ  29ت المادة نّص التشريع الكويتي:  -

كاتجاه نيتو خص يخكؿ لو القانكف ىذا الحق، بشرط التزاـ حدكده استعماال لحق التأديب مف ش
شريع الككيتي ليؤالء الذيف التأديب مباح في التّ  حقّ  ص فإفّ إلى مجرد التيذيب " كفقا ليذا النّ 

 .(2)يخكليـ القانكف، كىذا الحق مخكؿ لؤلب عمى أكالده
قانكف عقكبات مف  26ؿ المادة أجاز لآلباء حق تأديب أكالدىـ مف خبل: بحرينيالتشريع ال -6

التي نصت عمى أنو "يحق ألؼ مف الكالديف أك الشخص الذؼ يحل مكانيما أك لمعمـ  البحريني
المينة الذؼ يككف تحت رعايتو أك مسؤكليتو بصكرة مشركعة طفل أك تمميذ تحت التجربة، أف 

كالمعقكلة لمثل ذلؾ  ريةيستعمل ألغراض التيذيب أك حفع النظاـ تمؾ الدرجة مف القكة الضرك 
 الغرض.

األكالد كلكف بغرض  بلضر أنيا تسمح خبلؿ المقارنة بيف التشريعات األجنبية كالعربية ف م
 1989لسنة برحا، لكف اتفاقية حقكؽ الطفل ال يككف الضرب م كأف جريمةكال تعتبره  التأديب

كتكخي طرؽ ميما كاف السبب رفضت جميع أشكاؿ العنف ضد األطفاؿ ميما كانت طفيفة 
  .تربكية كتأديبية أخرػ 

                                                           
-https://www.jahshan.club/single، التشريعات العربية التي تسمح بالضرب التأديبي لؤلطفاؿ المكقع  1

post   2019أكت  19تاريخ التصفح . 
 
، دار النيضة العربية، 2ط  -الككيتياألحكاـ العامة لمجريمة كالعقكبة في قانكف الجزاء –د/ سمير الشاكؼ   2

 كما بعدىا. 112، ص 1998

https://www.jahshan.club/single-post
https://www.jahshan.club/single-post
https://www.jahshan.club/single-post
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 المبحث الثاني      
 خارج األسرة جسمو ةماية الجزائية لحق الطفل في سالمالح      

يككف فييا الجاني مف خارج األسرة التي  يتعرض الطفل خارج األسرة إلى مجمكعة مف الجرائـ
مصمحة يقرىا القانكف تمس بسبلمة جسمو ، كاألصل في سبلمة الجسـ ىك في أصمو يعيش فييا 

عمى نحك يتبلقى كل خمل يصيب أعضاءه كأجيزتو لشخص مف األشخاص في أف يسير جسمو 
كلكي تتحقق السبلمة  ،(1)كالتي تقكـ بكظائف الحياة في ىذا الكعاء الجسماني عمى النحك المعتاد

ما يتمقاه مف الجسمية لمطفل خارج األسرة مف خبلؿ االىتماـ بكل ما يتناكلو مف غذاء كشراب ك 
اعتنت المكاثيق الدكلية بتكفير الرعاية الصحية ، كيتجمى حيث ب ف أدكية،رعاية صحية كيتناكلو م

مف أف " (2)1924لعاـ المبدأ الرابع مف إعبلف جنيف لحقكؽ الطفل ىذا األمر فيما نص عميو  
ىك ككالدتو  الطفل يتمتع بفكائد الضماف االجتماعي كبحق النمك الصحي السميـ كبذلؾ يحظى

فضبل عف تمتعو بحقو في القدر  ،قبل الكضع كبعده بالعناية كالحماية الخاصتيف البلزمتيف
عمى  24في المادة نصت اتفاقية حقكؽ الطفل  . كماالكافي مف الغذاء كالمأكؼ كالخدمات الطبية"

  : أنو
و كبحقو في تعترؼ الدكؿ األطراؼ بحق الطفل في التمتع بأعمى مستكػ صحي يمكف بمكغ -1

مرافق عبلج األمراض كا عادة التأىيل الصحي، كتبذؿ الدكؿ األطراؼ قصارػ جيدىا لتضمف أال 
  .يحـر أؼ طفل مف حقو في الحصكؿ عمى خدمات الرعاية الصحية ىذه

تتابع الدكؿ األطراؼ إعماؿ ىذا الحق كامبًل كتتخذ، بكجو خاص، التدابير المناسبة مف   -2
  :أجل

                                                           
د/ مركؾ نصر الديف، الحماية الجنائية لمحق في سبلمة الجسـ في القانكف الجزائرؼ كالمقارف كالتشريعات   1

 .58اإلسبلمية، مرجع سابق، ص 
لنساء في جميع أنحاء الببلد كقد جاء فيو طبقا إلعبلف حقكؽ الطفل المسمى إعبلف جنيف، يعترؼ الرجاؿ كا  2

بأف عمى اإلنسانية أف تقدـ لمطفل خير ما عندىا، كيؤكدكف كاجباتيـ بعيدا عف كل اعتبار بسبب الجنس أك 
 الجنسية أك الديف ما يمي:

 يجب أف يككف الطفل في كضع يمكنو مف النمك بشكل عادؼ مف الناحية المادية كالركحية. -
ك الطفل المريض يجب يعالج، كالطفل المتخمف يجب أف يشجع، كالطفل الطفل الجائع يجب أف يطعـ  -

نقاذىما.    المنحرؼ يجب أف يعاد لمطريق الصحيح، كاليتيـ كالميجكر يجب إيكاؤىما كا 
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 .األطفاؿ الرضع ك أ: خفض كفيات
ب: كفالة تكفير المساعدة الطبية كالرعاية الصحية البلزمتيف لجميع األطفاؿ مع التشديد عمى 

 .تطكير الرعاية الصحية األكلية
ج: مكافحة األمراض كسكء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األكلية، عف طريق أمكر 

طريق تكفير األغذية المغذية الكافية كمياه الشرب منيا تطبيق التكنكلكجيا المتاحة بسيكلة كعف 
 .النقية، آخذة في اعتبارىا أخطار تمكث البيئة كمخاطره

 1959أما بالنسبة التفاقية حقكؽ الطفل التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لسنة 
الحياة،  كتضمنت ىذه االتفاقية أربعًا كخمسيف ماّدًة تضمف حقكؽ الّطفل في مختمف مجاالت

 الصحة.الرعاية كمف أىـّ الحقكؽ التي حِفظتيا ىذه االتفاقّية الحق في الغذاء كالحق في 
جسـ اإلنساف كيمدده بالطاقة  الغذاء يعتبر العنصر األساسي الذؼ يبني لحق في الغذاء:ا

ا منذ لنمكه، كليمارس حياتو كنشاطو بقكة كحيكية، لذلؾ يجب أف تبدأ رعاية الطفل غذائي البلزمة
ـٍ صحّي ككاٍؼ بشكل ، الحّق في الغذاء لمّطفل ىك (1)فترة الحمل كالكالدة الحصكؿ عمى طعا

يكمّي كُمستمّر في الّظركؼ كّميا، حّتى تمؾ التي تشمل الحركب كالمجاعات القاسية، كيجب أف 
حيث ب؛ يككف الغذاء متكازنًا كنظيفًا، كيشمل جميع العناصر الغذائّية الضركرّية لنمّك الّطفل

ُيساعد الغذاء الصحّي كالمتكازف الّطفل عمى بنائو جسمًا صمبًا، كمناعًة قكّيًة، كعقبًل سميمًا، كما 
ُيساعده الغذاء عمى محاربة األمراض، كأداء الكظائف الجسدّية الحيكّية بشكل متكامل، كما 

 . (2)يشمل ضماف حصكؿ الّطفل عمى مياه ُشرب نقّية كنظيفة في األكقات جميعيا
لكل إنساف الحق في الحصكؿ عمى الرعاية الصحية الكقائية ك الحق  الصحة: الرعاية الحق في

في االستفادة مف العبلج الطبي بمكجب الشركط التي تضعيا القكانيف ك الممارسات المحمية، 
الحصكؿ  كالّصحة الرعاية  في حقّ ال حة اإلنساف، كما لمطفلكيكفل مستكػ عاؿ مف حماية ص

يع الخدمات الصحّية كالّتطعيمات البلزمة لمحفاظ عمى صّحة الّطفل الجسدّية، كالعقمّية، عمى جم
كالنفسّية، كالحصكؿ عمى عناية صحّية خاّصة ُتناِسب طبيعة األطفاؿ الّضعيفة كاليّشة كمناعتيـ 

ذية، المحدكدة، ككقايتيـ مف األمراض الّسارية كغير الّسارية، كاألمراض الكراثّية، كسكء الّتغ
                                                           

1 George Mc Govem, the third- Freedom; Ending hunger in our time, Simon and Schuster. 2001, 
UN.Doc. E/ CN.4/2002/58,P11. 
2 Right to Food", Humanium, Retrieved 12-5-2017. Edited. 
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كغيرىا مف األمراض، كيشمل حّق الصّحة حصكؿ األطفاؿ عمى تكعية صحّية كافية لمساعدتيـ 
عمى المحافظة عمى صّحتيـ، كذلؾ عف طريق اّتباع تعاليـ الّنظافة كالصّحة، ككقايتيـ مف 
مخاطر األمراض الُمعِدية، كما يشمل حّقيـ الحصكَؿ عمى غذاء كماء نظيَفيف؛ لمنع إصابتيـ 

َثيف.باأل  (1)مراض التي تنتقل عبر الغذاء كالماء الُممكَّ
حيث تكفل الدكلة حماية الطفكلة كترعى األطفاؿ، كتعمل عمى تييئة الظركؼ المناسبة ب  

مف كافة النكاحي، ذلؾ أنو يحق لكل طفل التمتع بجميع الحقكؽ  لضماف التنشئة الصحية
 .(2)بالمستكػ االجتماعي لؤلسرةالشرعية، كعمى األخص حقو في الصحة كىك أمر يرتبط 

عمى أف " يتعيف عمى  ( 3)المتعمق بحماية المستيمؾ 03-09مف القانكف رقـ  10كنصت المادة 
متدخل احتراـ إلزامية أمف المنتكج الذؼ يضعو لبلستيبلؾ فيما يمي:..... فئات المستيمكيف 

، ككذلؾ اىتـ المشرع .."...المعرضيف لخطر جسيـ نتيجة استعماؿ المنتكج ، خاصة األطفاؿ 
المتعمق بالصحة  05-85مف القانكف رقـ  68في المادة  الجزائرؼ بصحة الطفل كذلؾ

كالطفكلة في التدابير الطبية كاالجتماعية كاالدارية  األمكمة عمى أف " تتمثل حماية (4)كترقيتيا
                                                           

1 The Right to Health", Humanium, Retrieved 12-5-2017. Edited. 

مف ؽ ع ؼ تعاقب عمى االمتناع عف الغذاء أك الرعاية، كاألمر ىنا ال يقتصر عمى  15فقرة  227المادة 
بل تمتد ىذه المادة بالتطبيق إلى حاالت عدـ كفاية الطعاـ كالشراب مف االمتناع التاـ عف الكفاء بيذا االلتزاـ 

عف العبلج في حالة المرض، كجعل الحرماف مف الغذاء أك  كعدـ الرعاية الصحية كاالمتناعحيث الكـ كالكيف  
الرعاية جريمة مستقمة في حيف يشكل سف المجني عميو كصفة األصل أك الشخص صاحب الكالية عميو ظرفا 

الصادر    759/2005المعدلة بالقانكف رقـ  17فقرة  227شددا في جرائـ العنف المنصكص عمييا في المادة م
يكرك كل أب أك أـ شرعي أك طبيعي أك بالتبني،  30.000كالغرامة  يعاقب بالحبس مدة سنتيف  2005  04في 

بصحة أك بأماف أك بخمق أك بتربية  دكف سبب مشركع   مف التزاماتو الشرعية إلى الحد الذؼ ألحق ضررا جسيما
  طفمة قاصرة.

، 2007، االسكندرية ، 1د/ دمحم سيد فيمي، أطفالنا في ظركؼ صعبة، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، ط   2
   .13ص
المتعمق بحماية  2009فبراير سنة  25المكافق ؿ  1430صفر  29المؤرخ في  03-09القانكف رقـ   3

ع الجزائرؼ تحدث عف المستيمؾ بصفة عامة كلـ يخص شريحة الطفاؿ مف المستيمؾ. حيث أف المشر 
 .03 -09مف القانكف رقـ  10المستيمكيف إال في المادة 

المتعمق  1985فبراير سنة  16المكافق ؿ  1405جمادؼ األكلى عاـ  26المؤرخ في  05-85القانكف رقـ   4
 بالصحة كترقيتيا.



122 
 

الطبية حماية صحة األـ بتكفير أحسف الظركؼ  -التي تستيدؼ عمى الخصكص ما يأتي: 
كنمكه الحركي  ،تحقيق أفضل الظركؼ لصحة الطفل اعية ليا قبل الحمل كخبللو كبعدهكاالجتم
مف نفس القانكف: تحدد مصالح الصحة كيفيات التكفل  74كذلؾ نصت المادة . كالنفسي

 باألطفاؿ في مجاؿ المتابعة الطبية كالكقاية كالتطعيـ كالتربية الصحية كالعبلج".
لمبحث الحماية الجزائية لحق الطفل في سبلمتو خارج األسرة، كينقسـ ىذا نتناكؿ في ىذا ا

الحماية الجزائية  ، كفي المطمب الثاني الحماية الجزائية لغذاء الطفل األكؿ المبحث إلى مطمبيف
 .لصحة الطفل

 المطمب األول      
 الحماية الجزائية لغذاء الطفل      

في التنمية الجسمية لؤلطفاؿ فعندما يكلد الطفل يككف أكؿ  ذية إحدػ الركائز الميمةالتغّ  تعدّ 
 ،(1)ىك الغذاء ككمما كانت تغذية الطفل جيدة كاف نمكه كالجسدؼ جيد ارتباط بالبيئة المحيطة بو

، كقد (2)المخصصة لتغذية الرضع كاألطفاؿ -عدا الدكاء-األغذية ىي أية مأككالت أك مشركباتك 
ؿ أغذية كمستحضرات غير صحية مخصصة لتغذية الرضع لكحع في الفترة األخيرة تداك 

كاألطفاؿ، كتزيد اإلعبلف عف تأثيرىا المفيد في نمكىـ، كتعبئتيا بأغمفة جذابة كأكعية غير مراقبة، 
مع إقباؿ كثير مف األميات عمييا كاالعتماد عمييا كميا في تغذية أطفاليف، كىي غالبا ال تعي 

طفل مف بركتيف كأمبلح معدنية كفيتامينات، مما يجعل الطفل االحتياجات الضركرية اليكمية لم
  .(3)يعاني مف سكء التغذية

كعميو فإف سكء التغذية في أشكاليا المختمفة ىي مف األسباب الرئيسية لكفاة نصف          
أغمبيتيـ يعانكف مف سكء التغذية، كلذلؾ كاف لزاما عمى الدكلة تعزيز  األطفاؿ في العالـ، ألفّ 

كدىا في تحسيف تغذية الطفل، كيجب أف تككف أغذية األطفاؿ كأكعيتيا خالية مف المكاد جي

                                                           
مضامينيا االجتماعية كالتربكية، الجمعية  –ذية الطفل في الخميج العربي تغ –د/ عبد الرحماف عبيد مصيقر   1

 .7، ص  1990الككيتية لتقدـ الطفكلة العربية، الككيت، 
 .166، ص2001المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  -حقكؽ الطفل -د/ عصاـ أنكر سميـ  2
، ال بمد لمنشر،  1عية لمطفل، دار الفكر الجامعي، ط د/ عبد الفتاح بيكمي حجازؼ، المعاممة الجنائية كاالجتما 3

  .179، ص2003
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، لذلؾ فإف التغذية الصحية يمكف أف تغير حياة األطفاؿ (1)الضارة بالصحة كالجراثيـ المرضية
أك  نباتي مصدره كاف ميما الغذاء في يتمثللمطفل   طعاـ تقديـ ، (2)كتحسف نمكىـ الجسدؼ

 ال أؼ الصبلحية منتيي غيرا صحي يككف  أف الطعاـ تقديـ في يشترط لكف حيكاني أك معدني
ال تدليس كال غش عف تقديـ  االمتناعككذلؾ  كالطبية الغذائية المكاد في الغش جريمة قامت فيو كا 

كعمى ذلؾ نقسـ ىذا المطمب ؿ جريمة الغش  .الطعاـ لمطفل جريمة يعاقب عميو المشرع الجزائرؼ 
  لغذائية في الفرع األكؿ ك جريمة منع الطعاـ عف الطفل في الفرع الثاني:في المكاد ا
 الفرع األول

 لغش في المواد الغذائية ا جريمة
أمرا منافيا لؤلخبلؽ الحميدة، كمفسدا لكل مقكمات الحياة الراقية في المجتمع ، كقد  الغّش  يعدّ  

ـ، نظرا لما شيده العالـ مف تطكير تزايد الغش في مجاؿ األغذية كالمنتجات عمكما يكـ بعد يك 
في كسائل التكنكلكجيا، كبخاصة في مجاؿ العمكـ الطبيعية كالكيميائية كالجيكلكجية التي ساعدت 

مكانيات سيمت عمييـ ارتكاب جرائميـ بسيكلة كيسر ،  (3)مرتكبي جرائـ الغش كأمدتيـ بكسائل كا 
 كاف مثميا مثل باقي الجرائـ كفق لما يمي:كلكي تقكـ ىذه الجريمة البد مف تكفرىا عمى ثبلثة أر 

 أركان جريمة الغش في المواد الغذائية أوال/ 
عمى " يعاقب بالحبس مف مف قانكف العقكبات الجزائرؼ  431تنص المادة  الركن الشرعي: -1

 مف :  دج كلّ  50000إلى 10000إلى خمس سنكات كبغرامة مف سنتيف 
أك الحيكانات أك مكاد طبية أك مشركبات أك يغش في مكاد صالحة لتغذية اإلنساف  -1

 منتكجات فبلحية أك طبيعية مخصصة لبلستيبلؾ.
صالحة لتغذية اإلنساف أك الحيكانات أك مكاد طبية يعرض أك يضع لمبيع أك يبيع مكاد  -2

 أك مشركبات أك منتكجات فبلحية أك طبيعية يعمـ انيا مغشكشة أك فاسدة أك مسمكمة.

                                                           
 .168د/ عصاـ أنكر سميـ، حقكؽ الطفل، المرجع السابق، ص  1
 .176د/ فاطمة شحاتة، مركز الطفل في القانكف الدكلي العاـ، مرجع سابق، ص   2
المجمة الجنائية القكمية، المجمد  -ائي معالجة الصحف المصرية لظاىرة الغش الغذ -د/ عبد الفتاح عبد النبي  3
 .2 ، ص1996، العدد األكؿ، 39
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يبيع مكاد خاصة تستعمل لغش مكاد صالحة لتغذية اإلنساف أك  يعرض أك يضع لمبيع أك -3
الحيكانات أك مشركبات أك منتكجات فبلحية أك طبيعية أك يحث عمى استعماليا بكاسطة 

 كتيبات أك منشكرات أك نشرات أك معمقات أك إعبلنات أك تعميمات ميما كانت"
ت المادة الغذائية أك الطبية مف نفس القانكف عمى أنو" إذا ألحق 432ككذلؾ نصت المادة 

المغشكشة أك الفاسدة بالشخص الذؼ تناكليا، أك الذؼ قدمت لو، مرضا أك عجزا عف العمل، 
أك كضع لمبيع أك باع تمؾ المادة كىك يعمـ أنيا مغشكشة يعاقب مرتكب الغش ككذا الذؼ عرض 

إلى  500000أك فاسدة أك سامة، بالحبس مف خمس سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مف 
 دج . 1000000

إلى  1000000كيعاقب الجنات بالسجف المؤقت مف عشر إلى عشريف سنة كبغرامة مف 
دج، إذا تسببت تمؾ المادة في مرض غير قابل لمشفاء، أك في فقد استعماؿ عضك  2000000

 أك في عاىة مستديمة.
 اف" كيعاقب الجناة بالسجف المؤبد. إذا تسببت تمؾ المادة في مكت اإلنس

الطفل مف خبلؿ تجريمو مصطمح مف خبلؿ نص المادتيف نبلحع أف المشرع الجزائرؼ لـ يذكر 
   .بل ذكر مصطمح إنسافعمى فعل الغش في المكاد الغذائية كالطبية 

 صفة الجاني كالسمكؾ اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية:  خبلؿ مف يظير:المادؼ الركف - 2
 أنو كبحكـ إنساف ألنو الطفل عمى الكصف ىذا إسقاط مكفي إذ إنساف كىك  :الضحية صفة -أ

 .مستيمؾ
 أك عرضيا أك الغذائية المكاد في الغش :التالية األفعاؿ في كيتمثل : اإلجرامي السمكؾ -ب

 بكاسطة اإلنساف لتغذية صالحة مكاد لغش تستعمل خاصة مكاد عرض أك أك بيعيا لمبيع كضعيا
 .كانت ميما تعميمات أك إعبلنات، أك معمقات أك نشرات كأ منشكرات الكتيبات أك :ىي كسائل

 مف مستخرجة سكاء كالطبية اصطناعية أـ طبيعية سكاء الغذائية المكاد  :الجريمة محل -ج
 .كميائية أـ األعشاب

 أما المغشكشة، المكاد خبلؿ مف اإلنساف صحة عمى اعتداء إلحاؽ ىي  :اإلجرامية النتيجة -د
 ضرر إلىلمسمكؾ اإلجرامي  كالمككنة الذكر السابقة األفعاؿ تؤدؼ أف فيي العبلقة السببية

 .اإلنساف بصحة
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 عاـ جنائيال قصدال تتطمب التيتعتبر ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية ك :المعنكؼ  الركف -3
 لمبيع ككضع كالعرض الغش في األفعاؿ المتمثمة كمضمكف  بطبيعة العمـ خبلؿ مف

، كأف تككف إرادة المتيـ قد اتجيت إلى ىذا الفعل كفي حالة لطبيةكا الغذائية لممكاد كالبيع
ا قبل تسجيميا كالحصكؿ تداكؿ أغذية أك مستحضرات خاصة باألطفاؿ أك اإلعبلف عني

عمى ترخيص، ينبغي أف يككف المتيـ عالما بطبيعة فعمو، كبالمكضكع الذؼ ينصب 
 .(1)ائع المككنة لمجريمةعميو، كأف تككف إرادتو قد اتجيت إلى ارتكاب تمؾ الكق

 :كالطبية الغذائية المكاد في الغش لجريمة المقررة الجزاءاتثانيا/ 
 10000 مف كبغرامة سنكات خمس إلى سنتيف مف بالحبس الجاني يعاقب البسيطة الحالة في
 يصبح مف نفس القانكف  مكرر 467 المادة كحسب ،مف ؽ ع ج    431 المادة دج50000 إلى

 الجاني يعاقب :المشددة الحالة في .دج 100000 إلى 20001 مف كالتالي الغرامة مقدار
 إلى 500000مف كبغرامة سنكات عشر إلى سنكات خمس مف بالحبس الجاني يعاقب

 كيعاقب لمضحية، عجزا أك مرضا الفاسدة ك أ المغشكشة المادة ألحقت إذا دج 1000000
 تسببت إذا 2000000 إلى 1000000 فم كبغرامة سنة عشريف إلى عشر مف تالمؤقّ  جفبالسّ 
 مستديمة، عاىة في أك ك العض استعماؿ فقد أك لمشفاء قابل غير مرض في المغشكشة المادة
مف ؽ  432 المادة) اإلنساف مكت في المادة تمؾ تسببت إذا المؤبد بالسجف الجاني يعاقب ككذلؾ
 .ع ج

 الفرع الثاني
 منع الطعام عن الطفل  جريمة

حالتو  جسيـ عمىبحث تعرض حياتيـ لمخطر كتمحق ضرر  الطفل نع الطعاـ عفتقع جرائـ م 
 مف قبل أصكلو الشرعييف أك ممف ليـ الكالية عميو  الصحية

ذكؼ االحتياجات  مف كمنو نطرح السؤاؿ التالي ىل المشرع الجزائرؼ كفل حماية خاصة لؤلطفاؿ 
     في جريمة منع الطعاـ عنيـ؟  الخاصة

جريمة منع العاـ عف الطفل في التصرفات المادية كصفة المجني عميو، فضبل عف تتمثل أركاف  
 .بناءا عمى ذلؾ يمكف تحديد أركاف ىذه الجريمة ثـ الجزاء المقرر عمى مرتكبياالركف المعنكؼ، 

                                                           
 .98د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
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صفة الضحية قاصر لـ يتجاكز سنو السادسة عشر في حيف ىذا  أوال/ الركن المفترض:
التي نصت عمى أف الطفل ىك مف لـ يبمغ  12- 15انكف حماية رقـ مف ق 2يتعارض مع المادة 

سنة، أما صفة الجاني كل مف يتعامل مع الطفل ميما كانت الصمة التي تربطو بو كذلؾ  18
صفة اصكؿ مف نفس القانكف "كل مف ..."، المشرع الجزائرؼ جعل مف  269حسب المادة 

         ذا كاف احد الجناة ىـ أحد الكالديف الشرعييفمف ؽ ع ج " إ 272الطفل ظرفا مشددا في المادة 
 أك غيرىما مف األصكؿ الشرعييف أك أؼ شخص آخر لو سمطة عمى الطفل أك يتكلى رعايتو..." 

يتمثل في سمكؾ سمبي كىك االمتناع عف تقديـ الطعاـ لمطفل مف قبل  :/ الركف المادؼثانيا
ذلؾ لدرجة تعريضو لمضرر كالخطر، كمف  الجاني سكاء كاف مف أصكلو الشرعييف، أك غير

مف قانكف العقكبات  269األفعاؿ التي تضر بصحة الطفل كالتي نذكرىا مف خبلؿ نص المادة 
..."   لمضرر.الجزائرؼ " .... أك منع عنو عمدا الطعاـ أك العناية إلى الحد الذؼ يعرض صحتو 

 عامة كعدـ تقديـ العبلج أك الدكاء ككذلؾ مصطمح العناية كىي كاسعة تشمل رعاية الطفل بصفة 
 ىي الكصكؿ مف خبلؿ منع الطعاـ إلى درجة تعريض صحتو لمضرر. كالنتيجة اإلجرامية

كيتضح ذلؾ مف مصطمح الركف المعنكؼ: ىذه الجرائـ ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية  /ثالثا
 كنة لمجريمةالمادية المكعمد كالتي تتطمب قصد جنائي عاـ مف خبلؿ عمـ الجاني بكافة الكقائع 

 .لكل أفعاؿ االمتناع عف العناية بالطفلكاتجاه إرادتو  كاالمتناع تقديـ الطعاـ
في الجريمة البسيطة يعاقب الجاني  المقررة لجريمة منع الطعاـ عف الطفل: الجزاءات/ رابعا

دج،  5000إلى  500بعقكبة أصمية كىي عقكبة الحبس مف سنة إلى خمسة سنكات كغرامة مف 
 دج. 100000إلى  20001مكرر مف  467يصبح مقدار الغرامة حسب المادة 

أما في حالة الجريمة المشددة فإف الجاني يعاقب كفقا لمظركؼ كىي نتائج السمكؾ اإلجرامي 
لى عشر سنكات إالسابقة الذكر بعقكبة الحبس مف ثبلثة  270المنصكص عمييا في المادة 

 20001مكرر مف  467تصبح قيمة الغرامة حسب المادة  دج ، 6000إلى  500كغرامة مف 
دج نبلحع أنو مف خبلؿ التعديل أصبح مقدار الغرامة نفسو حتى في التشديد ، 100000إلى 

مف قانكف  14أما العقكبات التكميمية فتتمثل في حرماف الجاني مف الحقكؽ الكاردة في المادة 
 قل إلى خمسة سنكات عمى األكثر.األكبالمنع مف اإلقامة مف سنة عمى العقكبات 

ذا نتج عف السمكؾ اإلجرامي كفاة بقصد إحداثيا فالعقكبة  تأخذ حكـ عقكبة القتل أك الشركع في كا 
مف قانكف  30كذلؾ حسب المادة ىك بمثابة جريمة تامة ذلؾ ، ككف الشركع في الجناية 
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ف نفس القانكف، كفي حالة م 261كفقا لممادة  العقكبات الجزائرؼ ، ككذلؾ ىي عقكبة اإلعداـ
ارتكاب ىذه الجريمة مف قبل األصكؿ الشرعييف أك أؼ شخص لو سمطة عمى الطفل أك يتكلى 

في الجريمة البسيطة الحبس مف ثبلث إلى عشر سنكات  272رعايتو تككف العقكبة حسب المادة 
إلى  20001دج تعدؿ حسب المادة مكرر كتصبح مف  6000إلى  500كغرامة مف 

دج باإلضافة إلى العقكبات التكميمية كىي حرماف الجاني مف الحقكؽ الكاردة في المادة 100000
 مف اإلقامة مف سنة عمى األقل إلى خمس سنكات عمى األكثر. مف قانكف العقكبات كبالمنع 14

مف تككف العقكبة بالسجف المؤقت  270في المادة كفي حاؿ الجريمة المشددة المنصكص عمييا 
 4شر سنكات، كيعاقب الجاني باإلعداـ حسب الحالة المنصكص عمييا في الفقرة خمسة إلى ع
  مف قانكف العقكبات. 271مف المادة 

 جريمة منع الطعام عن الطفل:  رابعا/ موقف التشريعات المقارنة
اعتبر الفقو الفرنسي حرماف الطفل ال يتجاكز عمره خمسة عشر سنة مف التشريع الفرنسي:  -1

أك األشخاص اآلخريف ممف ليـ كالية عميو ك الذؼ يفضي إلى إلحاؽ  ،طرؼ األبكيفالغذاء مف 
الحرماف مف الغذاء يشكل جريمة ، (1)السمبيةالضرر الجسيـ بو، النمكذج المثالي لمجريمة  

مف ؽ ع ؼ أؼ شخص يمارس السمطة األبكية عمى قاصر عمره  15-227مستمرة،  المادة 
اـ أك الرعاية لدرجة تعريض صحتو لمخطر يعاقب عمييا يحرمو مف الطعخمسة عشر سنة 

يعاقب المشرع الفرنسي متى تتحقق  .(2)يكرك 100000بالسجف سبع سنكات السجف كغرامة 
تعريض صحة الطفل لمخطر مف خبلؿ الحرماف مف الغذاء كلـ يحدد معنى اإلضرار بصحة 

عمى مف يمارس السمطة األبكية أؼ  كاقتصر التجريـىل تتبيف بشيادة طبية أك تقرير خبرة الطفل 
 األبكيف الشرعييف أك بالتبني أك ممف ليـ الكالية عمى الطفل أك الحاضنيف لو

                                                           
1 V not Hémard ss CA Poitiers, 20 nov 1901; S 1902,2, P304. 

2 C.P.F: Article 227-15 ; Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 JORF 7 
juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006, « Le fait, par un ascendant ou toute autre personne 
exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver 
celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans 
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D24184EEEBE22B383EFB0CCF429C6646.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285069&dateTexte=20050707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D24184EEEBE22B383EFB0CCF429C6646.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285069&dateTexte=20050707
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تعاقب عمى الجريمة المحددة في المادة السابقة بالسجف ثبلثيف سنة عندما  16-227أما المادة 
عمق األمر بظرؼ ، كىذا ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية متى ت(1).تؤدؼ إلى كفاة الضحية

ىذه الحالة يمكف اعتبار الظرؼ المشدد المتمثل في الكفاة مشدد كليس بركف في الجريمة ففي 
الناتجة عف الحرماف مف الغذاء أك الرعاية مسألة مستقمة تطرح عمى ىيئة المحمفيف بمحكمة 

 29-227ة عقكبات تكميمية المنصكص عمييا في المادبأحد ال، كما يعاقب الجاني (2)الجنايات
 كىي: 2019مارس  23المؤرخة في  222/2019المعدلة بالقانكف رقـ   مف نفس القانكف 

التي  26-131ك األسرية كفق اإلجراءات المحددة في المادة الحرماف مف الحقكؽ المدنية  -أ
تنص ال يجكز أف يتجاكز حظر الحقكؽ المدنية كالمدنية كاألسرية مدة عشر سنكات في حالة 

 .بجناية كفترة خمس سنكات في حالة اإلدانة بجنحةاإلدانة 
تعميق رخصة القيادة لمدة أقصاىا خمس سنكات، كقد يقتصر ىذا التعميق عمى القيادة خارج  -ب

 النشاط الميني.
 إلغاء رخصة القيادة مع حظر طمب إصدار رخصة جديدة لمدة خمس سنكات عمى األكثر. -ج

 .خمس سنكات عمى األكثر منع مغادرة أراضي الجميكرية لمدة -د
 يء الذؼ ىك نتاجيا.مصادرة الشيء الذؼ خدـ أك كاف يقصد ارتكاب الجريمة أك الشّ  -ه
لممارسة نشاط ميني أك تطكعي  األكثر،الحظر سكاء بشكل دائـ أك لمدة عشر سنكات عمى  -و

 ينطكؼ عمى اتصاؿ منتظـ بالقصر.
ُيحظر  16-227و مف الغذاء حسب المادة ارتكاب جناية قتل الطفل بسبب حرمان في حالة -ز
 .(3)أك مينة تجارية أك صناعيةا ممارسة كظيفة عامة أك ممارسة نشاط ميني أك اجتماعي إمّ 

                                                           
1 C.P.F: Article 227-16, « L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de 
réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime ». 
2 Cass Crim, 23 avr 1975; Bull crim, n106, 17 dec 1986.  
3  C.P.F: Article 227-29; Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V), «Les 
personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les 
peines complémentaires suivantes : 
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-
26 ; 
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension 
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3F524E7FDFBBB276BD8AE610A6E900C0.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000038261631&idArticle=LEGIARTI000038262626&dateTexte=20190325
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid
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 القانكف المدني الفرنسي مف 378المادة  ذلؾ مف العقكبات التكميمية المنصكص عمييا فيك
تكاطئيف في جريمة ضد طفميما ، مشاركيف أك م األـ المدانيف ، سكاء كمرتكبيف أـيجكز لؤلب ك 

أف تسحب سمطتيما األبكية أك ممارسة السمطة األبكية بالكامل بقرار قضائي صادر عف محكمة 
، ككذلؾ تسحب السمطة الجنح أك الجنايات، أك كفاعميف أك شركاء ضد طفل مف كالد آخر

 .(1)كد عمى ذريتيـ( التي تع ك األـ )أؼ مف  ليـ الكالية أك الحضانة األبكية مف غير األب
بتمتعو بحقكقو  2008لسنة  مف قانكف الطفل المصرؼ  7أكجبت المادة  التشريع المصري: -2

الشرعية، كعمى األخص منيا حقو في الرضاعة كالحضانة ك المأكل كالممبس كالمسكف كرؤية 
مصرؼ ، لـ يتكقف المشرع الكالديو كرعاية أمكالو كفقا لمقكانيف الخاصة باألحكاؿ الشخصية

                                                                                                                                                                      

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant cinq ans au plus ; 
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ; 
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose 
qui en est le produit ; 
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité 
professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 
7° (Abrogé) ; 
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités 
prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité 
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer 
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour 
le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces 

interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. 
1 C.C.F: Article 378, Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8 ; « Peuvent se 
voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision 
expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou 
complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou 
complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices 
d'un crime sur la personne de l'autre parent. 
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale 
qui peut leur revenir sur leurs descendants ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418016&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418051&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9AC061B99ED3AE68A257FCA44869704.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000039684243&idArticle=LEGIARTI000039696424&dateTexte=20191230


130 
 

لضماف حق الطفل في الرعاية عند مجرد ضماف الحصكؿ عمى الطعاـ، بل أيضا بضماف جكدة 
قكؼ مقاكـ لؤلمراض، لذا فقد عنى يساعده في النمك السميـ كبناء جسـ كصحة الغذاء الذؼ 

مف نفس القانكف ال يجكز  30ك ذلؾ في المادة  ،بتنظيـ أحكاـ غذاء الطفلالمصرؼ المشرع 
ممكنة أك حافظة أك أؼ اضافات غذائية إلى األغذية كالمستحضرات المخصصة إضافة مكاد 

لتغذية الرضع ك األطفاؿ إال إذا كانت مطابقة لمشركط ك األحكاـ التي تبينيا البلئحة التنفيذية، 
 كفي الفقرة الثانية أف تككف أغذية األطفاؿ خالية مف المكاد الضارة بالصحة .

مف ؽ ع أ عمى أف "يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى  290مادة نصت الالتشريع األردني:  3
كالدا أك كليًا أك كصيا لقاصر لـ يكمل الخامسة عشرة مف عمره أك كاف معيكدا  سنة كل مف كاف

إليو شرعا أك قانكنا أمر المحافظة عميو كالعناية بو كرفض أك أىمل تزكيده بالطعاـ كالكساء 
ع استطاعتو القياـ بذلؾ، مسببا بعممو ىذا اإلضرار بصحتو، أك كالفراش كالضركريات األخرػ م

كاف كالدا أك كليا أك كصيا لقاصر لـ يكمل الخامسة عشر مف عمره، أك كاف معيكدا إليو شرعا 
مع قصدا أك بدكف سبب مشركع أك معقكؿ أك قانكنا أمر المحافظة عميو ك العناية بو كتخمي عنو 

دكف كسيمة إلعالتو كتككف العقكبة في أؼ مف الحاالت الكاردة في كتركو  -عمى إعالتو أنو قادر
ر لـ يكمل الثانية ( مف ىذه المادة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف إذا كاف القاص1الفقرة )

 المشرع األردني أقر عقكبة أشد لمقاصر الذؼ لـ يكمل الثانية عشر مف عمره. عشرة مف عمره"
سة سنة مف الغذاء أك الرعاية إلى الحد الذؼ يضر بصحتو حرماف قاصر ال يتجاكز عمره خم

كالعقاب الكاجب التطبيق عمى ىذا التقصير رىف بالنتيجة المترتبة عمى ذلؾ، كعمى المستكػ 
ثبات السمكؾ المعيب لؤلبكيف إال بصكرة الحقة حينما يثبت الضرر الذؼ  العممي يتعذر التحقق كا 

 .(1)ت ىذه الجرائـمنيت بو صحة القاصر، حيث يتعذر إثبا
مف قانكف العقكبات العراقي عمى أنو "يعاقب بالحبس  371نصت المادة ثالثا/ التشريع العراقي: 

دينار عراقي أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف كل مف  100مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تزيد عمى 
أك بسبب حالتو  ،توكاف مكمفا قانكنا أك اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنو أك شيخكخ

الصحية أك النفسية أك العقمية فامتنع بدكف عذر عف القياـ بكاجبو"  إىماؿ الطفل ك عدـ رعايتو 
ىك تعبير عف فشل أك عدـ قدرة الكالديف أك مف يقكمكف عمى تنشئة الطفل عمى تقديـ ما يحتاجو 

                                                           
، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، 1 ط  -الحماية الجنائية لضحايا العنف األسرؼ  –د/ آالء عدناف الكقفي   1

 .179، ص 2014عماف، األردف، 
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الكالداف ك المربكف  الطفل مف مأكل ك مأكػ كحماية كرعاية صحية، كينطكؼ تحت ىذا المضمكف 
أك تعمدىـ ذلؾ عندما يتصرؼ اآلباء أؼ  ،حياؿ أبنائيـ لعدـ رغبتيـغير القائميف بكاجباتيـ 

تصرؼ تحت تأثير ضغكطات الحياة كأزمات نفسية أك تحت تأثير الكحكؿ ك التفكؾ األسرؼ 
 .(1)األطفاؿ األساسية احتياجاتكيككف اآلباء عاجزيف عف تأميف 

التشريعات المقارنة لـ تتطرؽ لمطفل مف ذكؼ اإلحتياجات الخاصة بل حع أف ذلؾ نبلمف خبلؿ 
  .التشريعات المقارنةالمشرع الجزائرؼ اشترط عنصر العمد لمعقاب عمى عكس  اكتفت بسنيـ،

 الثانيالمطمب       
 الحماية الجزائية لصحة الطفل      

يقتصر فقط عمى القياـ بتكفير حاجيات  في الرعاية الصحية ال الحقّ  تجدر اإلشارة ىنا إلى أفّ 
بالسير عمى حماية الطفل مف األمراض عف  يتعدػ ذلؾ إللزاـ الكالديف الطفل مف تغذية بل إنو

خضاعو لمعبلجات الضركرية، كبناء عمى ما سبق، يتضح مدػ اىتماـ المنظكمة  طريق تمقيحو كا 
عف طريق نصكص مباشرة أك  ية سكاءالقانكنية بالحماية الجنائية لحق الطفل في الرعاية الصح

. (2)غير مباشرة كذلؾ بإقرار جزاءات في حق الكالديف أك مف في حكميما إذا أىممكا الطفل صحيا
د أىـ الحقكؽ التي يحتاجيا الطفل، كىذا االىتماـ مف منطمق أف أح ىي الرعاية الصحية لمطفل

صحيحا قادرا عمى أداء العمل، فبل حق الطفل في الرعاية الصحية ، ىك أساس بقاؤه حيا، ليشب 
تمعية لؤلفراد كال حضارية ، إال بالنيكض بالصحة المجحديث عف أؼ تنمية اقتصادية أك نيضة 

كالرعاية الصحية لمطفل ليا دكر كبير في الحفاظ عمى حقو في الحياة كفي  ،(3)سيما األطفاؿ
ىذا الحق إلى ضركرة ضماف  ف لحقكؽ اإلنسا كل المكاثيق الدكلية دعت حيثب .(4)سبلمة جسمو

جعمت التطعيـ إجبارؼ بشأف الجذرؼ،  الدكلية العديد مف التشريعاتكذلؾ  ك ،(5)بالنسبة لؤلطفاؿ

                                                           
  .130د/ ممدكح خميل البحر، العنف ضد النساء كاألطفاؿ، مرجع سابق، ص  1
  .56المرجع السابق، ص -الحماية الجنائية لحقكؽ الطفل -د/ إيماف دمحم الجابرؼ  2

 . 94، ص 2010المكتبة العصرية،  -حقكؽ الطفل بيف الكاقع كالمأمكؿ -د/ ىاني دمحم كامل المنايمى  3
حقكؽ الطفل في القانكف المصرؼ كالشريعة اإلسبلمية، مجمة القانكف كاالقتصاد، السنة  –د/ عزيزة الشريف   4

 . 275، ص 1980الخمسكف، 
 .56د/ إيماف دمحم الجابرؼ، المرجع السابق، ص  5
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عف طريق المدارس االبتدائية أك  ،الشمل ، الحصبة  السعاؿ ، كيتـ التحصيف بإلزاـ األسرة بو أك
   .(1)المستشفيات

عبلج في القطاعات الصحية لكل األطفاؿ لحمايتيـ تضمف ال الجزائرية كما أف الدكلة    
كتشجيع التعاكف الدكلي، مع األخذ بعيف االعتبار احتياجات الدكؿ النامية لمساعدتيا فيما يخص 

ألف ميمة الدكلة ىي تزكيد جميع فئات المجتمع خاصة األسرة  .العبلج الجسمي أك العقمي
ذا مبادغ حفع الصحة كالكقاية ، كما تكفل بالمعمكمات األساسية المتعمقة بصحة الطفل، كك

سات التقميدية الضارة تطكير نظـ الصحة الكقائية لمطفل، كاالجتياد في القضاء عمى الممار 
جراءات البلزمة لضماف صحة الطفل كجعمت مف ىذا إلاتخذت الدكلة اككذلؾ  ،بصحة الطفل

ممكاطنيف الحق في الصحة ، عمى أف ل(2)مف الدستكر 54تنص المادة الحق حق دستكرؼ حيث 
، ىذا كتشير إحصائيات منظمة اليكنيسف أف نسبة األطفاؿ الذيف كالكقاية مف األمراض المعدية

يبمغكف مف العمر سنة كاحدة كالذيف يتمقكف المقاح في الثبلثي األكؿ في الجزائر قد بمغت 
، كأف ما 2004لثالث سنة بالنسبة لمذيف يتمقكف المقاح في الثبلثي ابالمائة  86بالمائة ، ك 93

 ( 3)بالمائة يتمقكف لقاح الحصبة 81بالمائة مف األطفاؿ يتمقكف لقاح الشمل بينما  86نسبتو 
إف الحماية الجنائية لحق الطفل في الصحة يتطمب ضماف رعاية صحية خاصة لو، كذلؾ عف 

تعو بقدر كاٍؼ طريق جعل الطفل يتمتع بمراقبة صحية ىامة، قبل كالدتو كبعدىا، فضبل عف تم
مف الغذاء كالخدمات الطبية كالعبلجية كالحماية مف المخاطر، إال أف ىذا الحق ال يمكف ضمانو 

أقر في كل األحكاؿ دكف إقرار نصكص جنائية خاصة تجـر اإلىماؿ الصحي لمطفل، حيث 
ىيل كالحقيقة أف إعادة تأضمكف لكل طفل، صراحة بأف المتابعة الصحية حق مالجزائرؼ المشرع 

، االستشفائيةالمنظكمة الصحية مطمب البد منو مف أجل تعزيز مصداقية مختمف المؤسسات 
المعدؿ سنة  1989ك 1976كذلؾ ما كرسو المشرع الجزائرؼ في دساتيره، ال سيما دستكر 

1996. 

                                                           
 .275، ص 1982دار النيضة العربية،  –حماية الطفكلة في التنظيـ القانكني المصرؼ  -د/ عزيزة الشريف  1
ذؼ القعدة  17المؤرخ في  19-09، كالمعدؿ بالقانكف رقـ 1996فبراير  28الصادر بتاريخ  1996دستكر  - 2

  .2008نكفمبر سنة  15ق المكافق ؿ 1429عاـ 
إحصائيات حكؿ كضع الطفل في العالـ، منشكرة تصدر عف منظمة اليكنيسف، مكجكدة في المكقع التالي:   3
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المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ  1985فبراير 16المؤرخ في  85-05كيؤكد القانكف رقـ         
حة كترقيتيا، إذ يحدد األحكاـ األساسية المتعمق بحماية الّص  1990جكيمية  31تاريخ ب 17-90

يقع كية داخل المجتمع، ك ية كالمعنّ البدنّ في مجاؿ الصحة التي تشكل أساسا لرفاىية اإلنساف 
كاجب تقديـ الطفل لمتطعيـ كالتحصيف عمى عاتق كالده، أك الشخص الذؼ يككف الطفل في 

كل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتيا في سجل خاص بمكتب الصحة حضانتو، كيككف ل
 . (1)المختص، تسمـ لكالده أك متكلي تربيتو

 كالتالي:يمكف تقسيـ مراحل االىتماـ بصحة الطفل إلى أربع مراحل أساسية 
ية، طية الصحّ ت بالتكسع في مجاؿ التغّ ، كتميزّ 1974ك 1967بيف عامي  المرحمة األولى:

 ات بيف المناطق دكف زيادة في عدد أسرة المستشفيات.  كتقميل الفركق
، كتمثمت في االنقطاع التاـ عف النظاـ الصحي القديـ بفعل 1974بدأت عاـ  المرحمة الثانية:

 دخكؿ مجانية الرعاية الصحية حيز التنفيذ.
شبكة بدأت مع تطبيق الخطة الرباعية األكلى، كالتي استيدفت أساسا تكثيف  المرحمة الثالثة:

 .(2)الصحة األساسية لتمبية الطمب عمى الرعاية األكلية كقاعدة لتطكير العمل الكقائي
، كالتي جعمت مف الكقاية 1984مع خطة العمل التي تـ تبنييا عاـ  بدأت الرابعة:المرحمة 

المحكر الرئيسي كاألساسي لمسياسة الكطنية لمصحة، كقررت الحككمة إعداد برنامج صحي مبني 
 .(3)كقايةعمى ال

مكرر مف قانكف الطفل " أف لكل طفل الحق في الحصكؿ 7كنص المشرع المصرؼ في المادة 
عمى خدمات الرعاية الصحية كاالجتماعية كعبلج األمراض، كتتخذ الدكلة كافة التدابير لضماف 

. كتكفل الدكلة تزكيد الكالديف كالطفل تمتع جميع األطفاؿ بأعمى بمستكػ ممكف مف الصحة
يع قطاعات المجتمع بالمعمكمات األساسية المتعمقة بصحة الطفل كتغذيتو كمزايا الرضاعة كجم

الطبيعية كمبادغ حفع الصحة كسبلمة البيئة كالكقاية مف الحكادث، كالمساعدة في اإلفادة مف 

                                                           

.157سابق، ص  د/ عصاـ أنكر سميـ، مرجع  1  
الصادرة عف مكتب منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ) اليكنيسيف ( في الجزائر عاـ  -مجمة الطفل الجزائرؼ  

.18، ص1993 2  

.19نفس المرجع، ص  3  
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ىذه المعمكمات. كما تكفل الدكلة لمطفل في جميع المجاالت حقو في بيئة صالحة كصحية 
 اذ جميع التدابير الفعالة إللغاء الممارسات الضارة بصحتو.كنظيفة، كاتخ

 378بالنسبة لممشرع الفرنسي نص في القانكف المدني عمى الرعاية الصحية كذلؾ في المادة 
أك األـ مف السمطة األبكية متى صدر حكـ جنائي ضد أييما نتيجة  عمى حرماف األب  1فقرة

 مو.لمتقصير في العناية الصحية البلزمة لطف
في ظل  الجزائرؼ  رأؼ الباحث: كل ما تقدـ بحثو تتكضح الحماية الكاسعة التي يتمتع بيا الطفل

ننا نجد أف القانكف المذككر إنو حتى بعد تجاكزه مرحمة الطفكلة فأبل  15/12حماية الطفل  قانكف 
 .يتكاله بالحماية كالرعاية التي تمتد الى حيف إتمامو الثانية عشر مف عمره

 األولالفرع 
 جريمة اإلخالل بتمقيح الطفل

فل منذ ككنو جنينا في بطف أمو ألف صحة الطفل مرتبطة بصحة األـ  حية لمطّ اية الّص تبدأ الرعّ 
    لذلؾ يمـز تمقيح النساء المكاتي بمغف سف الحمل ضد العديد –بقاء الفرع رىيف بقاء األصل  -

      تحسيف مستكاىف الغذائي كتمكينيف  كأيضا ،مف األمراض التي يمكف أف تنتقل إلى الجنيف
عند الكضع لمحد مف حاالت كفيات النساء أثناء الكالدة  مف خدمات الصحة اإلنجابية، خاصة

      كعند كالدة الطفل، يجب أف يتمتع بعناية صحية خاصة، سكاء مف حيث حمايتو مف األمراض، 
ألنو بعد الكالدة يتعرض لميكركبات عف طريق إخضاعو لعممية التمقيح ضد األمراض الفتاكة، 

األمراض المعدية في الكقت الذؼ يككف جيازه المناعي لـ يستعد بالقدر الكافي لمقاكمتيا، 
فيصبح معرضا بسيكلة لمختمف األمراض، كمف ىنا جاءت أىمية االلتزاـ بالتمقيح الذؼ يؤدؼ 

بو ىذا السف مف احتياجات  ما يتميز، (1)إىمالو إلى إيذاء الطفل كتعرضو لؤلمراض الخطيرة
ضركرية خاصة لنمك الطفل نمكا صحيحا مع سيكلة إصابة جسد الطفل باألمراض المختمفة 
حتى رسخ طبيا مدػ أثر النمك الصحي لمطفل في مراحمو األكلى عمى المراحل البلحقة مف حياة 

س ذلؾ عميو اإلنساف ، حيث أف الطفل إذا نمى نمكا صحيحا، مطعما مف األمراض، إنما ينعك
في المستقبل حيث يشب صحيحا ال يمس جسده المرض ، كيشيد الطب في شتى بمداف العالـ 

مف األمراض المعدية  األطفاؿكقد اىتـ المشرع الجزائرؼ بكقاية كعبلج ، (2)عمى ىذه الحقيقة
                                                           

 .55د/ إيماف دمحم الجابرؼ، المرجع السابق، ص  1
 .95ق، ص د/ ىاني دمحم كامل، حقكؽ الطفل بيف الكاقع كالمأمكؿ، المرجع الساب  2
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 كيتضح ذلؾ مف القكاعد القانكنية كالتي تمـز حماية األطفاؿ عند انتشار األكبئة كاألمراض
        ،(1) 69/88تحت رقـ  1969جكيمية 17المعدية كأكرد ذلؾ في المرسكـ الصادر في 

يترتب عنو  بااللتزاـكاإلخبلؿ إجباريا إلى التمقيح ضد شمل كالخناؽ كالجذرؼ عمى اخضاع الطفل 
ل يتمثك أؼ أف ىذا المرسكـ يتمحكر حكؿ مراقبة كتدعيـ النمك البيكلكجي لمطفل  ، (2)تكقيع الجزاء
 فيما يمي:

 الحق في الفحص الشيرؼ لمطفل كمراقبة الكزف كالطكؿ بالنسبة لمعمر. -
 إعطاء اإلطار القانكني إلنشاء كتجييز مراكز لمراقبة النمك الطبيعي لمطفل. -
 الحق في التكفل الصحي بحاالت االختبلؿ في التناسب بيف العمر كالطكؿ أك الكزف. -
  .(3)(Dمثل فيتاميف )ائية ضركرية لنمك الطفل الحق في تدعيـ تغذية الطفل بعناصر غذ -

كيقع ىذا االلتزاـ عمى الكالديف كالمسؤكلية ىنا جماعية ككف كمييما ممـز برعاية الطفل صحيا   
تعاقب مرتكب المخالفة بغرامة  ،(4)69/88مف مرسـك 14أف نص المادة  كخمقيا كماليا ، غير

 .دج 500إلى  30مف 
ؼ في قانكف الصحة كترقيتيا عمى إنشاء دفتر صحي خاص باألطفاؿ كما ألـز المشرع الجزائر 

تسجل فيو فترات التطعيـ كيسعى قانكف الصحة كترقيتيا إلى المحافظة عمى سبلمة الطفل 
كتكازنو النفسي كالعاطفي ىذا مف جية كمف جية أخرػ فإنو ال يمكف أف يككف الطفل مكضع 

ـ المقاح اإلجبارؼ لطفميـ ال يعتد بو الطبيب، كيعد ، فرفض الكالديف دكف مبرر تقديتجربة طبية
بالضكابط اإلدارية كالقكاعد  التـزتدخمو في ىذه الحالة رغـ اعتراض الكالديف مشركعا، ما داـ أنو 

                                                           
المتضمف بعض أنكاع التمقيح اإلجبارؼ، الجريدة  18/06/1969،  المؤرخ في 88-69صدر أكؿ مرسـك رقـ   1

 .709، ص 53، العدد 20/06/1969الرسمية المؤرخة في 
 .65د/ مركؾ نصر الديف ، المرجع السابق، ص   2
ؿ المؤتمر السادس، الحماية الدكلية لمطفل، أعما -الحقكؽ الصحية لمطفل في التشريع الجزائرؼ  –صديقي دمحم   3

 .246، ص 2014نكفمبر  22إلى 20نكفمبر  22إلى  20طرابمس، مف 
أف المشرع الجزائرؼ جعل تمقيح الطفل ضد  88/69مف المرسـك رقـ  14نبلحع مف خبلؿ نص المادة   4

ال يعرض صاحبو لمجزاء.  األمراض أمر إجبارؼ ال يجكز االمتناع عنو كا 
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المغربي في مدكنة األسرة عمى إلزاـ  كأقر التشريع .(1)الفنية كالقدر البلـز مف الحيطة كالحذر
لؤلطفاؿ مف أجل الحفاظ عمى سبلمتيـ الممكنة لنمك الطبيعي  األبكيف باتخاذ كل التدابير

المصرؼ عمى إجبارية أقر المشرع كما  ، (2)الجسدية كالنفسية كالعناية بصحتيـ كقاية كعبلجا
الذؼ تضمف نصكص قانكنية تجـر اإلخبلؿ بتمقيح الطفل، حيث أكجب القرار الجميكرؼ التمقيح 

مف نفس  4كقد حددت المادة  .(3)مف أمراض المعديةتطعيـ الطفل كتحصينو  1977 55رقـ 
القرار المسؤكؿ عف تطعيـ الطفل كالمتمثل في كالده أك الشخص الذؼ يككف الطفل في حضانتو، 

بالطعـك مف قانكف الطفل المصرؼ عمى أنو " يجب تطعيـ الطفل كتحصينو  25المادة  كنصت
تب الصحة كفقا لمنظـ كالمكاعيد التي تبينيا الكاقية مف األمراض المعدية، كذلؾ دكف مقابل بمكا

أك الشخص     البلئحة التنفيذية، كيقع كاجب تقديـ الطفل لمتطعيـ أك التحصيف عمى عاتق كالده 
الذؼ يككف الطفل في حضانتو، كيجكز تطعيـ الطفل أك تحصينو بالطعكـ الكاقية بكاسطة طبيب 

يقع عميو كاجب تقديـ الطفل لمتطعيـ أك  خاص مرخص لو بمزاكلة المينة، بشرط أف يقدـ مف
ذاالتحصيف شيادة تثبت ذلؾ إلى مكتب الصحة أك الكحدة الصحية قبل انتياء الميعاد   المحدد، كا 

خالف الشخص المخاطب بيذا الكاجب القانكني )كالد الطفل أك مف يككف الطفل في حضانتو( 
لتي ال تقل عف عشريف جنييا كال تزيد مف قانكف الطفل، بالغرامة ا 26يعاقب كما تقضي المادة 

-4كىذا كفقا لممادة ، أـ المشرع الفرنسي ألـز الكالداف عمى تمقيح الطفل  (4)عمى مائتي جنيو

                                                           
، 2005مجمة العمـك القانكنية كاإلدارية، كمية الحقكؽ تممساف،  –أىمية المكافقة عمى  –مكف عبد الكريـ مأ  1

 .152، ص 03العدد 
 يتضمف مدكنة األسرة المغربية. 03/02/2004الصادر بتاريخ  04/22رقـ  03/70مف قانكف  54المادة   2
مكاجية المشكبلت الصحية مف خبلؿ كضع تحصينات  مف الخدمات الكقائية التي اىتـ بيا المشرع المصرؼ   3

لؤلطفاؿ مف كافة األمراض المعدية السبع كىي الدرف كالدفتريا كالسعاؿ الديكي كالتيتانكس كشمل األطفاؿ 
كالحصبة كااللتياب الكبدؼ، كىذه الطعـك الكاقية مف تمؾ األمراض تمتـز الدكلة بتكفيرىا بالقدر المناسب لكافة 

كف مقابل كذلؾ بمكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الدكلة مع كضع اإلرشادات البلزمة ألسر األطفاؿ كبد
شرح قانكف الطفل المصرؼ  –األطفاؿ كالتأكيد عمى خطكرة إىماؿ تمؾ اإلجراءات، أشار إليو د/ دمحم عمي سكيكر 

 .264، ص 2016دكف ذكر دار النشر، مصر ،  -دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة
 كما بعدىا. 93د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، المرجع السابق، ص   4
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3116 L  مف قانكف الصحة العمكمية كرتب عميـ عقكبات في حالة إىماليـ ليذا اإلجراء تتمثل
 .(1)في الحبس لمدة ستة أشير

 الفرع الثاني
 اإلخالل بتمقيح الطفل أركان جريمة

 أوال/ الركن المادي: 
الحماية فل محل نشير في البداية إلى صفة الضحية كىك الطفل كالمشرع الجزائرؼ لـ يحدد الطّ 

 ىك حديث العيد بالكالدة أك الذؼ لـ يكمل سف الرشد الجنائي كىك ثماني عشر سنة  ىل
لجريمة يتخذ صكرتيف ىما اإلخبلؿ الذؼ يككف الركف المادؼ ليذه ا :موك اإلجراميالسّ  -1

 مقيح ، كعدـ انشاء دفتر صحي.بكاجب التّ 

ل مف األمراض يجب إخضاعو لعممية التمقيح ضد لحماية الطفّ : قيحاإلخالل بواجب التمّ   -أ
األمراض الخطيرة، ألنو بعد الكالدة يتعرض لمكركبات األمراض المعدية نظرا لككف جيازه 

الكافي لمقكماتيا، فيصبح معرضا بسيكلة لمختمف األمراض، كمف ىنا المناعي لـ يستعد بالقدر 
بالتمقيح، كفي حالة إىمالو، يؤدؼ إلى إيذاء الطفل كتعرضو ألمراض  االلتزاـجاءت أىمية 

لـ ينص عمييا المشرع الجزائرؼ في  ، فالجزاءات المقررة في حالة اإلخبلؿ بكاجب التمقيحخطيرة
نما نص ع السالف الذكر ، أؼ أف ىذا الفعل ليس  88 -69مييا في المرسكـ قانكف العقكبات، كا 

لمجريمة كال الصبغة الجزائية، ىذا مف جية ، كمف جية اخرػ، فإف ىذا لديو اإلطار القانكني 
المرسكـ قديـ كلقد أقر غرامة مالية رمزية تكاد تنعدـ في كقتنا الحالي، فيي تتراكح ، فيي بيف 

عمى المشرع أف يراجع ىذه النصكص حسب تطكرات المجتمع  كجبدج ، ليذا  500إلى  30
كيقر عقكبات حقيقة رادعة ، كحتى لك كجدت ىذه الجزاءات، فإنيا تبلقي صعكبات كبيرة في 
التطبيق كىذا يرجع إلى صعكبة إثبات حاالت اإلىماؿ الصحي، فيي مشكمة مستترة يستعصى 

ما قبل التمدرس، أيف يككف  نيا خاصة في مرحمةالعديد مف األسر التبميغ ع المتناعقياسيا نظرا 
ل خاضع لمرقابة المطمقة لمكالديف. لكف قد يحدث أثناء مرحمة تمدرس الطفل أف يكتشف الطف

قرت مدكنة ففي ىذه الحالة أ إعطاء التمقيح اإلجبارؼ لطفميـ، الطبيب حالة تعنت الكالديف عف

                                                           
1  Pierre Murat  -  Droit de la Famille- 5 eme Edition- Dalloz -  2010- No 232.121-p 790. 
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فل المريض ككذا إببلغ السمطات المختصة عند الطبيب بحماية الط التزاـعمى  ،(1)أخبلقية الطب
مف المدكنة عمى  53حيث تنص المادة ب، (2)لحاالت يككف الطفل فييا ضحية حرماف اكتشافو

أنو" يجب أف يككف الطبيب أك جراح األسناف حامي الطفل المريض عندما يرػ المصمحة 
مف مدكنة أخبلقية  54ادة ، ككذلؾ تقضي الم الصحية ليذا األخير ال تحضى بالتفيـ البلئق"

الطبيب بإببلغ السمطات المعنية أك المختصة عند اكتشافو أثناء قيامو بكظيفتو لمحاالت التي 
 يككف فييا القاصر ضحية حرماف.  

 05-85ألـز المشرع الجزائرؼ في قانكف حماية الصحة كترقيتيا  :نشاء دفتر صحيإعدم  -ب
 28ل فيو فترات التطعيـ كذلؾ حسب نص المادة عمى إنشاء دفتر صحي خاص باألطفاؿ تسج

التي تنص " ينشأ دفتر صحي قصد متابعة الحالة الصحية لمسكاف متابعة أحسف كتسجيل أدؽ 
 لمتطعيـ كالعبلج الطبي المقدميف: 

ة نبلحع أف المشرع المادّ  تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عف طريق التنظيـ" مف خبلؿ نّص 
ندرجكف ضمف الحالة الصحية كاف كلـ يذكر الطفل كذلؾ ألف األطفاؿ  يالجزائرؼ ذكر كممة س

بإنشاء دفتر صحي يككنكف أك تممصو  التزاموابة عدـ فكل مف كالديف أك متكلى الرقّ  لمسكاف،
 .مرتكبكف مخالفة

فقد اىتـ بمكاجية المشكبلت الصحية مف خبلؿ كضع تحصينات لؤلطفاؿ المشرع المصرؼ  اأم
ض المعدية السبع كىي الدرف كالدفتيريا كالسعاؿ الديكي كالتيتانكس كشمل األطفاؿ مف كافة األمرا

كالحصبة كااللتياب الكبدؼ، كىذه الطعكـ الكاقية مف تمؾ األمراض تمتـز الدكلة بتكفيرىا بالقدر 
المناسب لكافة األطفاؿ كبدكف مقابل، كذلؾ بمكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الدكلة مع 

حيث ب، (3)اإلرشادات البلزمة ألسر األطفاؿ كالتأكيد عمى خطكرة إىماؿ تمؾ اإلجراءاتكضع 
مف قانكف الطفل المصرؼ عمى أنو: يجب تطعيـ الطفل كتحصينو بالطعـك  25تنص المادة 

الكاقية مف األمراض المعدية ، كذلؾ دكف مقابل، بمكاتب الصحة كالكحدات الصحية، كفقا لمنظـ 
أك التحصيف عمى  ،تبينيا البلئحة التنفيذية. كيقع كاجب تقديـ األطفاؿ لمتطعيـ كالمكاعيد التي

                                                           
ة كالمتضمف مدكنة أخبلقيات الطب، الجريدة الرسمي 06/04/1992المؤرخ في  276-93المرسـك رقـ    1

 .52العدد  -92
 كما بعدىا. 111المرجع السابق، ص  -الحماية الجنائية لمطفل الضحية –د/ حماس ىديات   2
 .624د/ دمحم عمى سكيكير، شرح قانكف الطفل المصرؼ، المرجع السابق، ص   3
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في حضانتو. كيجكز تطعيـ الطفل أك تحصينو  أك الشخص الذؼ يككف الطفل ،عاتق كالده
أف يقدـ مف يقع عميو  بالطعكـ الكاقية بكاسطة طبيب خاص مرخص لو بمزاكلة المينة بشرط

ذلؾ إلى مكتب الصحة أك الكحدة الصحية أك التحصيف شيادة تثبت كاجب تقديـ الطفل لمتطعيـ 
مف خبلؿ ىذه المادة أكجب المشرع المصرؼ تطعيـ الطفل كتحصينو  قبل انتياء الميعاد المحدد".

بالطعكـ الكاقية مف األمراض المعدية دكف مقابل كذلؾ بمكاتب الصحة كالكحدات الصحية ككفقا 
     البلئحة التنفيذية، كيقع كاجب تقديـ الطفل لمتطعيـ أك التحصيف لمنظـ كالمكاعيد التي تبينيا

عمى عاتق كالده أك الشخص المتكلي حضانتو، كالفقرة الثانية مف نفس المادة أجازت تطعيـ 
 الطفل أك تحصينو بالطعـك الكاقية مف قبل طبيب مختص كمرخص لو بمزاكلة المينة.

ف الصحة العمكمية عمى ىذه الجريمة يفرض التمقيح ضد بالمنسبة لممشرع الفرنسي في قانك أما 
 كالدفتيريا كالتيتانكس. ض مثل السلمجمكعة مف األمرا

تتمثل في األضرار التي تمحق بالطفل جراء ىاتو الجريمة مف أمراض  النتيجة اإلجرامية: -2
 .تمس صحة الطفل 

ا االمتناع ىك السبب المباشر ىذىي امتناع عف التمقيح في فترات معينة  :العالقة السببية -3
 في إلحاؽ أضرار بالطفل.

رادة لدػ الجاني  اإلخبلؿ بكاجب التمقيح بصكرتييا تعتبر جريمة الركن المعنوي:ثانيا/  مف عمـ كا 
حيث تتطمب قصد جنائي عاـ يتجمى مف خبلؿ عنصريف كىما العمـ بمككنات بجريمة عمدية 

      التعميق عميو  المعيبة الرتكابيا، لكف ما يمكف غيرالكاقعة اإلجرامية كاتجاه ارادة الجاني 
ىك أف ىاتو الجريمة يمكف أف ترتكب عف طريق اإلىماؿ مف قبل مف تقع عمييـ مسؤكلية كاجب 

 التمقيح كانشاء دفتر صحي.

 لجريمة اإلخالل بواجب تمقيح الطفل:  الجزاء المقرر ثالثا/
لسالف الذكر عمى أنو " يعاقب مرتكب ا 88/69مف المرسكـ رقـ  14حسب نص المادة 
أؼ أف المشرع الجزائرؼ يعاقب عمى ىذه الجريمة بعقكبة  دج" 500إلى  30المخالفة بغرامة مف 
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 467مف خبلؿ المادتيف ك ، (1)2006كبتعديل قانكف العقكبات لسنة أصمية كىي الغرامة المالية 
 دج. 10000إلى  3000حيث أصبح مقدار الغرامة مف  1مكرر 

كمف ىنا نتسائل ىل المشرع الجزائرؼ بفرضو ىذه الغرامة عمى جريمة االخبلؿ بتمقيح الطفل كما 
 يترتب عمييا مف أمراض خطيرة كمزمنة  تعتبر حماية جزائية لو؟

نستنتج مما سبق أف المشرع الجزائرؼ عمى غرار التشريعات المقارنة أنو يقرر حماية جزائية عمى 
ضائو ككظائفو العضكية كالحيكية كيستكؼ في ذلؾ األعضاء الخارجية جسـ الطفل كمو بجميع أع

فأؼ مساس بسبلمة جسـ الطفل يمكف أف يؤثر عمى السير الطبيعي لكظائفو كاألعضاء الداخمية 
لـ  جسـ الطفل سكاء ترؾ أثرا ماديا أك أعضائو يشكل جريمة مف جرائـ االعتداء عمى سبلمة 

نما يشمل كذلؾ الجانب النفسي يترؾ أثرا، ك ال يقتصر مدلكؿ ا لجسـ عمى الجانب المادؼ فقط كا 
 ك العقمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .عدد رسمية جريدة العقكبات، قانكف  تعديل المتضمف ،2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 06/23 رقـ القانكف   1
 .- 2006 ديسمبر 24 في المؤرخة 84
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 الباب الثاني      
 و أخالقو لعرض الطفل  الحماية الجزائية      

 تمييد وتقسيم:
اؽ كاسع عمى نطفكمفو  مشرعالحق في صيانة العرض ىك مف أسمى الحقكؽ التي اىتـ بيا ال  

ينحصر اىتماـ القكانيف في مجاؿ الجرائـ األخبلقية في ىتؾ ك  ةكدعمو بحماية فعالة قكي
مع خطكرة األفعاؿ المقترفة مع ما يناسب  األعراض في كل مظاىره فتتصدػ لو بزجر المعتدؼ

كردع غيره ممف تسكؿ لو نفسو اقتراؼ مثل ىذه الجرائـ المخمة بحرمة األعراض، مع ما تتركو 
        ، تتخذ كسائل الحماية الجنائية لحق الطفل(1)مبية في نفكس الضحايا مف أثار نفسية س

 في صيانة عرضو إحدػ صكرتيف:
دا لمعقكبة في بعض جرائـ اعتداء عمى المجنى عميو ظرفا مشدّ  األكلى: ىي اعتبار صغر سفّ 

 العرض الكاقعة عمى األفراد بصفة عامة.
ا جكىريا في الجريمة الماسة كالثانية: ىي اعتبار صفة الطفل أؼ صغر سف المجني عميو ركن

بالعرض، كبعد تناكؿ ىذيف المكضكعيف نرػ ضركرة دراسة ظاىرة االستغبلؿ الجنسي 
 . (2)لؤلطفاؿ

عمى حق الطفل في عدـ استغبللو جنسيا، فاإلسبلـ كقف ضد كل ما  سبلميةريعة اإلحرصت الشّ 
لمشركعة لجنسية غير اجميع الصبلت اجـر  غيره، ك بكرامة اإلنساف سكاء كاف طفبل أك يخل

كلسبلمة  لؤلطفاؿ،لجرائـ العرض  لـ تقرر حماية جنائية خاصة كبذلؾ  ،البعيدة عف الزكاج
عمى أنو "تتعيد  1989مف اتفاقية حقكؽ الطفل لعاـ  34نصت المادة  عرض كأخبلؽ الطفل

كليذه  ،كاالنتياؾ الجنسي ،الدكؿ األطراؼ بحماية الطفل مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي
األغراض تتخذ الدكؿ األطراؼ بكجو خاص جميع التدابير المبلئمة الكطنية كالثنائية كالمتعددة 

 األطراؼ لمنع:
 حمل أك اكراه الطفل عمى تعاطي أؼ نشاط جنسي غير مشركع.  -أ

                                                           
 91، ص 1998دار النيضة العربية،  –الحماية الجنائية لمطفكلة دراسة مقارنة –د/ دمحم دمحم مصباح القاضي   1

 كما بعدىا.
 .161د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص   2
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االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة أك غيرىا مف الممارسات الجنسية غير  -ب
 المشركعة.

 المكاد الداعرة. الستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في العركض كا -ج
"ال يجكز انتياؾ حرمة حماية  1996لسنة مف الدستكر الجزائرؼ  39نصت المادة كما  

 المكاطف الخاصة، كحرمة شرفو كيحمييما القانكف" 
اء كالتميز بيف االستغبلؿ الجنسي كاالعتداء الجنسي يختمف االستغبلؿ الجنسي عف االعتد

الجنسي في الكسيمة المستخدمة فبينما يككف إذعاف الطفل الضحية في نكع األكؿ مف خبلؿ 
أسمكب الترغيب، كالتكدد كالمداعبة ، كالمبلطفة، كتمبية الطمبات كالرغبات، كالمعب، كالمزاح، 

حببة كاإلغراء، كاإلغكاء، كاالعتناء، كاالىتماـ، كالذىاب إلى أماكف الميك كالمعب كاألماكف الم
ذعانو كاستسبلمو الطكعي لممستغل البالغ.  لدػ الطفل، مع رضكخ الطفل الضحية كا 

رب، كالعنف، كيف، كالّض يديد، كالتخّ يب كالتّ استخداـ أسمكب الترىّ  نو في النكع الثاني يتـّ أّ  إالّ 
إجبار الضحية كيستسمـ لممعتدؼ في عمية االعتداء بسبب الخكؼ كالرىبة  كالخشكنة، كمف ثـّ 

يس استسبلما طكعيا، كيستكؼ أف يرتكب ىذا االعتداء الجنسي عمى الطفل مف بالغ أـ مراىق، كل
أـ طفل أكبر منو سنا، كسكاء اتخذ شكل الخداع كالحيمة أك شكل العنف كاالغتصاب، كيتسع فعل 
االعتداء الجنسي عمى الطفل ليشمل األفعاؿ المقترنة سكاء كانت سابقة أـ معاصرة أـ الحقة 

ية االتصاؿ الجنسي، أك األفعاؿ الميددة ليا دكف مكفقة صريحة مف الطرؼ المتضرر مف لعمم
النشاط الجنسي غير المرغكب فيو. كيندرج تحت تعريف االعتداء الجنسي: التحرش، 

، (1)كاالغتصاب ، كسفاح القربي، كاإلشباع الناقص، أك المبلطفة، أك المداعبة ألعضاء الضحية
التي تشكل انتياكا لعرض  ؾ تعدد في األفعاؿ بيف االستغبلؿ كاالعتداءمف ىنا نبلحع أف ىنا

الطفل. إال أنو يجمع بينيـ صفة مشتركة ، تتمثل في الصفة الجنسية لمفعل، كىذه األخيرة ىي 
ذات مدلكؿ كاسع تستكعبو جميع الممارسات كاألفعاؿ الجنسية الطبيعية كغير الطبيعية التي 

 لبلتصاؿالجنسي الكامل، كما تستكعب أيضا سائر األفعاؿ المميدة إلى تحقيق اإلشباع تيدؼ 

                                                           
1 دار الجامعة الجديدة،  –بلؿ الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغ –د/ أكمل يكسف السعيد يكسف   

 .30،    ص 2014اإلسكندرية، مصر، 
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كنظرا لجسامة األخطار التي تمحق بالطفل جراء المساس بعرضو كأخبلقو فقد شيدت  ،(1)الجنسي
السياسة الجنائية قفزة نكعية بتجريـ العديد مف األفعاؿ مف أجل حماية شرؼ الطفل منيا جرائـ 

الحياء، كأيضا تحريض األطفاؿ عمى الفساد كاستغبلليـ كتسخيرىـ االغتصاب كجريمة اإلخبلؿ ب
 ( 2)ألغراض ذات طبيعة جنسية

كمنو نطرح التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف المشرع الجزائرؼ سف حماية جزائية لصيانة عرض الطفل 
 تختمف عف تمؾ التي كفميا لمبالغيف؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دار  -الحق في صيانة العرض في الشريعة اإلسبلمية كقانكف العقكبات المصرؼ  -د/ محمكد نجيب حسني  1

 .125ص   1984النيضة العربية، مصر، 
ة بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف نطاؽ الحماية الجنائية لؤلطفاؿ  دراسة مقارن –أنس حسكب السيد المحبلكؼ   2

 .175، ص 2011دار الكتب القانكنية ، مصر ،  –الجنائي 
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 الفصل األول      
  لعرض الطفل الجنسي جرائم االعتداء      

جرائـ االعتداء الجنسي عمى الطفل تعد مف أسكأ الجرائـ التي يتعرض ليا األطفاؿ كتترؾ أثار   
، كتكمف المشكمة األساسية في االعتداء الجنسي نفسية كصحية خطيرة عمى الطفل كقت حدكثيا

يتيا، لكف يل مف أىمّ و مف األمكر المسككت عنيا ليس بغرض التعتيـ أك التقمعمى الطفل في أنّ 
ل المجني عميو في األغمب ال يصرح بما حدث إلى ذكيو إما بدافع الخكؼ أك عدـ الدراية الطفّ 

، كقد يرتكب االعتداء الجنسي شخص دكف الثامنة عشر مف العمر حينئذ الكاممة بما يحدث 
ة الطفل يككف بينو كبيف ضحيتو فارؽ سني كاضح، أك يككف في محل قكة أك سيطرة عمى حيا

 داء شخص بالغ أك أكبر مف الضحية.كعندما يرتكب االعت
الجرائـ الجنسية التي تمثل اعتداء عمى عرض الطفل أك الصغير كتقكـ عمى ضركرة االتصاؿ 

كىي كميا تمس الطفل مف ( العرض ىتؾ)بالحياء الفعل المخل ك الجسدؼ، ىي االغتصاب 
كىناؾ  ،النفسية تككف أكثر خطكرة عمى الطفلالجانب الجسمي كتترؾ لو أثر النفسي كاآلثار 

مف العمر ،فغالبا   آثار تظير مباشرة بعد االعتداء كىناؾ أخرػ تؤجل لتظير في مراحل أخرػ 
 ما يعاني ىؤالء الضحايا مف اضطرابات سكاء بعد االعتداء مباشرة أك عمى المدػ البعيد

مف  39ككذلؾ نصت المادة  الزكاج  عبلقات الجنسية خارج إطارفالشريعة اإلسبلمية حرمت ال
المعدؿ "ال يجكز انتياؾ حرمة حياة المكاطف الخاصة، كحرمة شرفو، كيحمييا  1996دستكر 

ككقعت الجزائر  كانضمت لمعديد مف االتفاقيات ذات الصمة بحقكؽ الطفل التي القانكف ..." 
لنشاطات الجنسية غير أكدت عمى ضركرة حماية األحداث مف كافة أشكاؿ اإلساءة الجنسية كا

تعرضت اتفاقية األمـ أك المظاىر الخميعة حيث  ،المشركعة أك إجبارىـ أك تشجيعيـ عمى الدعارة
 عمى االعتداءات مف النكع ليذا 34ك  19في المادتيف  1989المتحدة لحقكؽ الطفل لسنة 

 االعتداءات مف ؿاألطفا لحماية البلزمة التدابير جميع اتخاذ كجكب الدكؿ عمى األطفاؿ مؤكدة
 غير جنسي نشاط تعاطي عمى الطفل حمل خبلؿ مف كانت سكاء الجنسي ذك البعد كاالستغبلؿ

لى الدعارة في لؤلطفاؿ االستخداـ االستغبللي أك مشركع  أكده ما كىك الجرائـ، مف ذلؾ غير كا 
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 (1)27لمادة في ا 1990يكليك في أبابا بأديس المعتمد الطفل كرفاىيتو لحقكؽ  اإلفريقي الميثاؽ
 الجنسي االستغبلؿ أشكاؿ كافة مف الطفل بحماية الميثاؽ ىذا أطراؼ الدكؿ منو عمى" تتعيد

 :لمنع اإلجراءات الخصكص عمى كتتخذ كاالعتداء الجنسي،
 .جنسي نشاط أؼ في المشاركة عمى الطفل تشجيع أك إكراه أك إغراء -
 .خرػ األ الجنسية الممارسات أك الدعارة في األطفاؿ استخداـ -
 اإلباحية". كالعركض األنشطة في األطفاؿ استخداـ -

 و تجسيد قانكني لشعكر طبيعي مكجكد لدػ كلّ ية االعتداء عمى العرض إلى أنّ ترجع أىمّ 
،  كىذا الشعكر مكجكد لدػ كل إنساف سكاء كاف صغيرا أـ (2)عكر بالحياءإنساف ىك الشّ 

امة في صل إلى حد الممارسة الجنسية التّ عمى العرض، فقد تكبيرا ، كتتنكع أفعاؿ االعتداء 
في جرائـ أخرػ كجرائـ ىتؾ   بعض الجرائـ كاالغتصاب كالزنا، كقد ال تصل إلى ىذا الحد

 .(3)العرض
نتناكؿ في ىذا الفصل أبعاد الحماية الجنائية التي تقررىا القكاعد العامة في قانكف العقكبات 

حياء ) ىتؾ العرض( السيما ما يتعمق بأركاف بالنسبة لجرائـ االغتصاب كالفعل المخل بال
، ثـ نتعرض لبياف ما إذا كانت تمؾ القكاعد تسرؼ عمى األطفاؿ المجني عمييـ، ىذه الجرائـ 

 .كمدػ كفايتيا لحماية األطفاؿ
 
 
 
 
 
 

                                                           
ر   ، ج2003يكليك  08المؤرخ في  03/242المصادؽ عميو مف طرؼ الجزائر بمكجب المرسـك الرأسي رقـ   1

 .03، ص 2003يكليك  09، الصادرة في 31عدد 
في الشريعة اإلسبلمية كقانكف العقكبات المصرؼ، المرجع  الحق في صيانة العرض -د/ محمكد نجيب حسني  2

 .01السابق، ص 
 .08، ص 1998، 1المكتبة القانكنية ، ط  -جرائـ العرض كالحياء العاـ –د/ ابراىيـ حامد طنطاكؼ   3
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 المبحث األول      
 تجريم الفعل المخل بالحياء واالغتصاب       

غة كمعناه في ف معنى العرض في المّ فل أف نبيّ الطّ  يجدر بنا قبل أف نتحدث عف حماية عرض
 االصطبلح القانكني:

 العرض،العرض في المغة: يعنى الجسد، كيتـ االعتداء عميو بعدة جرائـ، منيا االغتصاب كىتؾ 
 .(1)كالفعل الفاضح العمني، كغير العمني، كمنيا يتعمق باإلخبلؿ بالحياء كاآلداب العامة

ح القانكني: فيك صيانة الجسد مف كل ممارسة جنسية غير مشركعة، كأما العرض في االصطبل
 .( 2)سكاء مف كل اعتداء يقع عميو مف الغير أك مف أؼ تفريط يقع عميو مف صاحبو

جرائـ االعتداء عمى العرض عديدة، كتشترؾ ىذه الجرائـ في الممارسة الجنسية غير المشركعة 
كما أنيا تقع عمى العرض أك عمى الحق في بقاء  دكف رضا المجني عميو، أؼ مخالفة لمقانكف،
أك الطيارة الجنسية التي تعارؼ عمييا المجتمع  العرض سميما كالمقصكد بالعرض االستقامة

بحيث يعد الخركج عنيا فعبل شائنا يبرر المكـ االجتماعي، كىذه القيـ تستمد مف الديف 
 .(3)كاألخبلؽ

نسي مباشر مف الجاني عمى المجني عميو كما ىك الحاؿ الفعل المخل بالحياء ال يقـك باعتداء ج
نما العمة مف تجريـ ىذا الفعل ككنو يتضمف اعتداء عمى حياء الغير بفرض  في االغتصاب، كا 
عميو سمككيات جنسية كمناظر عارية التي تقتضي األخبلؽ التخفي عف اتيانيا، يمكف لمطفل 

يستطيل جسمو إلى حد يمكف أف يؤثر عمى ذكر كاف أك أنثى أف يقع ضحية فعل مخل بالحياء 
بقائو سكيا كتختمف ىذه الجريمة عف جريمة االغتصاب السالفة الذكر مف عدة أكجو منيا أنيا ال 
تقتضي ركف اإليبلج الطبيعي كما ال تقتضي أف تككف الضحية أنثى كتتحقق في كل األحكاؿ 

عل مادؼ يمارس عمى جسـ لمجرد خدش الحياء الجنسي لمشخص مف الجنسيف عف طريق أؼ ف
ف لـ يحقق اإلشباع الجنسي مباشرة يشترؾ الفعل المخل بالحياء مع االغتصاب عمى ، الضحية كا 

                                                           
 .43د/ أكمل يكسف السعيد يكسف، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، مرجع سابق، ص   1
بدكف  -الحق في صيانة العرض في الشريعة اإلسبلمية كقانكف العقكبات المصرؼ  –محمكد نجيب حسني  د/  2

 كما بعدىا. 6، ص 1984دار انشر، 
رسالة ماجيستير، جامعة  –الحماية الجنائية لمعرض دراسة تأصيمية مقارنة تطبيقية  -خالد بف دمحم الحميزؼ   3

  .24، ص 2008نايف العربية لمعمـك األمنية ، 
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القاصر في أنو يشكل اعتداء عمى الحرية الجنسية لممجني عميو العرض في االصطبلح الفقيي 
، (1)لـك اجتماعي الشرعي ىك: الطيارة الجنسية، أؼ التزاـ الشخص سمككا جنسيا ال يعرضو إلى

تعد جريمة االغتصاب مف أشد جرائـ العنف الكاقع عمى األطفاؿ، ألنيا تقع عمى عرض األطفاؿ 
كألف الجاني يأتي سمككا قصرا إلرادة المجني عميو كضد منطق الطبيعة في إشباع  ،كشرفيـ

عرض، أفردت الشيكة الجنسية. بغية إسباغ الحماية القانكنية لؤلطفاؿ ضحايا االعتداء عمى ال
بعض التشريعات تجريما مستقبل لفعل االتصاؿ الجنسي التاـ ) االغتصاب(، كراعت فيو أف قابل 

ية كنفسية كاجتماعية عمى المجني جسامة االعتداء عمى العرض، كما ينتج عنو مف آثار مادّ 
تنتيؾ ، فاالغتصاب جريمة تناؿ بالدرجة األكلى مف الحرمة الجسدية لئلنساف كلكنيا (2)عميو

 ،(3)أيضا عرضو كشرفو كبذلؾ تككف مضاعفاتيا معقدة السيما إذا كانت الضحية طفمة صغيرة
فقرة  7كلي االغتصاب كغيره مف أشكاؿ االعتداء الجنسي كذلؾ في المادة كما حظر القانكف الدّ 

، (4)يةنساندائمة ) ركما ( يشكل جريمة ضد اإلمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ال 1
 .(5)مف البرتكككؿ االضافي الثاني المتعمق بالنزاعات المسمحة 1فقرة  4ككذلؾ المادة 
 .)ىتؾ عرض الطفل( حماية الطفل مف جريمة الفعل المخل بالحياء المطمب األكؿ:
 .حماية الطفل مف جريمة االغتصاب :المطمب الثاني

                                                           
 .426، ص 1979دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت  -مختار الصحاح -دمحم بف أبي بكر الرازؼ   1

2 ANCEL (M),Le system Pénal Des état –Unis d’Amérique, 1964, p 71-72. 
 .109د محمكد أحمد طو ، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع سابق ص   3
 اإلنسانية ضد ـنصت عمى الجرائ  4
 " التالية األفعاؿ مف فعل أؼ األساسي يشكل النظاـ ىذا لغرض  

 السكاف مف مجمكعة أية ضد مكجو أك منيجي النطاؽ كاسع ىجـك إطار في ارتكب متى " اإلنسانية ضد جريمة
. كعف , المدنييف  عمـ باليجـك

 شكل أؼ أك القسرؼ  التعقيـ أك ,مل القسرؼ الح أك البغاء عمى اإلكراه أك الجنسي االستعباد أك االغتصاب  -
 الخطكرة مف الدرجة ىذه مثل عمى العنف الجنسي أشكاؿ مف آخر

 حاالً  الفقرة األكلى محظكرة في إلييـ األشخاص المشار ضد المكجية التالية األعماؿ نصت عمى" تعد  5
 بو األحكاـ السابقة: ـتتس الذؼ الشمكؿ بطابع اإلخبلؿ دكف  كذلؾ زماف كمكاف، كل كفي كاستقباال

 عل كاإلكراه كاالغتصاب اإلنساف قدر مف الميينة كالمحطة المعاممة خاص كبكجو الشخصية الكرامة انتياؾ -
 الحياء. شأنو خدش ما مف ككل الدعارة



148 
 

 المطمب األول      
 صاباالغت حماية الطفل من جريمة      

أصل كممة الحياء مف الحياة التي ىي النمك كالبقاء كىي ضد المكت، نقكؿ أحياه هللا فيك حي، 
كفعل استحيا التي مصدرىا الحياء مف فعل استحياه مف الحياة، ك معنى الحياء االحتشاـ، كىك 

غر لص كذلؾ الطفل بحاجة لحماية جزائية خاصة مف ىذه الجريمة، (1)عبارة عف انقاض النفس
بأف يقع ضحية لتمؾ األفعاؿ، كالفعل المخل بالحياء ىك الفعل المنصكص سنو كعدـ إدراكو 

ضمف جرائـ انتياؾ مف قانكف العقكبات الجزائرؼ  335ك  334كالمعاقب عميو في المادتيف 
في القسـ السادس مف الفصل الثاني مف الباب الثاني مف قانكف العقكبات،  ،(2)اآلداب العامة
" يعاقب بالحبس مف خمس إلى عشر سنكات كل مف  عمى أفّ  (3)334مادة حيث نصت ال

لـ يكمل السادسة عشرة ذكرا كاف أك أنثى بغير عنف أك  قاصر ارتكب فعبل مخبل بالحياء ضدّ 
شرع في ذلؾ. كيعاقب بالسجف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات أحد األصكؿ الذؼ يرتكب 

راشدًا  سادسة عشرة مف عمره كلـ يصبح بعدز الكلك تجاك  فعبًل مخبل بالحياء ضد قاصر
 بالزكاج". 

ف المؤقت مف خمس إلى عشر سنكات كل مف و " يعاقب بالسجّ عمى أنّ ( 4)335تنص المادة 
 أك أنثى بغير عنف أك شرع في ذلؾ. ،ضد إنساف ذكرا كاف ارتكب فعبل مخبل بالحياء

ذا كقعت الجريمة عمى قاصر لـ يكمل السّ  عاقب الجاني بالسجف المؤقت مف عشر ادسة عشرة يكا 
لـ يعرؼ الفعل المخل  . مف خبلؿ نص المادتيف أف المشرع الجزائرؼ "عشريف سنة سنكات إلى
د حدّ  كىك كل فعل يمارس عمى جسـ إنساف سكاء ذكر أك أنثى كيشكل إخبلال باآلداب،بالحياء 

                                                           
 .69دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الرازؼ ، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص  1
ة اآلداب العامة في الجانب الجزائي ميزة التشديد كتغميع العقكبات ، الكل مف المشرع الجزائرؼ قد أعطى لفكر  2

أجل ضماف كتكازف كاستقرار المجتمع مف حيث األخبلؽ ككذلؾ اآلداب كلـ ال تحقيق االنضباط السمككي في 
 dr/ Chouki Kalafat, rapport sur le theme de recherche: la protectionمجاؿ العبلقات الجنسية، أشار إليو

penal de la famille contre les atteintes a la moralite suxuelle, 02 December 1989 universite ABOU 

BAKR BELKAID TLEMCEN.        
 .1975يكنيك  17المؤرخ في  47-75عدلت باألمر رقـ   3
 .1975يكنيك  17المؤرخ في  47-75عدلت الفقرة الثانية باألمر رقـ   4
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كميز بيف الفعل المخل  هإكرا أك  القاصر بستة عشرة سنة كأف الفعل المرتكب بدكف عنف سفّ 
العرض يقع  بالحياء كىتؾ العرض بينما الفعل المخل بالحياء يقع عمى األنثى كالذكر بينما ىتؾ

كنقسـ ىذا المطمب لتعريف الفعل المخل بالحياء عمى قاصر في الفرع  .(1)عمى األنثى فقط
لى الجزاءات   الث.المقررة لو في الفرع الثّ األكؿ، ك أركاف الفعل المخل بالحياء في الفرع الثاني كا 

 كمكقف التشريعات المقارنة في الفرع الرابع.
 الفرع األول

 عمى قاصر تعريف الفعل المخل بالحياء
 334في نص المادتيف  المشرع الجزائرؼ الفعل المخل الحياء في قانكف العقكبات ـ يعرؼل
ـ الفعل المخل بالحياء في كص التي تجر كع إلى النّص ، كذلؾ بالرجّ مف قانكف العقكبات 335ك

بل شأنو شأف االغتصاب التشريعات العربية نجد كل منيـ يخمك مف تعريف الفعل المخل بالحياء 
 جسـ عمى يمارس فعل أنو :كل عمى بالحياء المخل الفعل يعرؼ ،األمر لمفقو كالقضاء رؾَ تُ 

، (2)الخفاء في أك عبلنية ذلؾ كاف سكاء باآلداب إخبلال يشكل أف شأنو كيككف مف أخر شخص
فو الفقو المصرؼ باإلخبلؿ العمدؼ الجسيـ بحياء المجني عميو بفعل يرتكب عمى جسمو كما عرّ 

فعاؿ التي تمس بحياء المجني عميو في بأنيا كل األ، كيعرفيا الفقو الفرنسي (3)كيمس عكرة فيو
ى كلك لـ يتـ بالشرؼ كالعرض، حت جسده، كالممس كالتقبيل أك أية حركات أك إشارات تمّس 

فعاؿ ل بالحياء يشمل كل األ، أؼ أف الفعل المخ(4)أك كشف عكراتياالمبلمسة المباشرة دكف إبراز 

                                                           
المشرع الجزائرؼ لـ يعرؼ ىتؾ العرض ، لكف مف خبلؿ التشريعات العربية يقع ىتؾ العرض مف رجل عمى   1

أنثى، كيعتبر مف الجرائـ    التي تقع عمى عرض المرأة مف حيث المساس بشرفيا كعفتيا كخدش حيائيا، بصكرة 
ى عمى الذكر، أشار إليو نبيل تتترؾ جرحا عميقا في كرامتيا، أما في فرنسا فقد أصبح ىتؾ العرض جائز ح

 .93ص  / أحسف بكسقيعة، المرجع السابق،، أشار إليو د 278، المرجع السابق، ص صقر
 الخاص، الجرائـ ضد األشخاص ك الجرائـ ضد األمكاؿ، الجزائي القانكف  شرح في الكجيز بكسقيعة، أحسف /د  2
 .9، دار ىكمة، ص5،ط 1ج 
مصر،  القاىرة، العربية، النيضة دار -الخاص القسـ العقكبات، نكف قا شرح - حسني نجيب محمكد /د  3

  .545ص ، 1992
4 Larguier  jean  larguier, Anne: Droit pénal spécial, 11eme Ed, Dalloz, paris, 2000, p. 273. 
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، فقد يقع المساس مباشرة عمى إحدػ عكرات المجني عميو، كالتقبيل، القرص (1)الماسة بالعرض
دؼ المرأة، إيبلج عمى فخذ المرأة، ضـ المرأة بالقكة، كضع اإلصبع في الدبر، إمساؾ الجاني لث

مف خبلؿ التعريفات المختمفة لمفعل المخل ، (2)العضك التناسمي لمذكر في دبر المجني عمييا بالقكة
قع مباشرة لآلداب يكل فعل منافي  ىك" بالحياء يمكف تعريف الفعل المخل بالحياء عمى قاصر 

نة سكاء باستعماؿ س تاسعة عشرةيتجاكز ال لـ يبمغ أكك   يكمل السادسة عشرة لـعمى قاصر 
ترؾ دكف أف ي أك أية حركات أك إشارات  تخدش عاطفة الحياءالجاني لمس عكرة المجني عميو 

  عمى جسـ الطفل الضحية". أثرا
 الفرع الثاني

 أركان الفعل المخل بالحياء
لكي يكصف أؼ فعل بأنو فعل مخل لمحياء يجب تكفر ركنيف مادؼ كمعنكؼ فالركف األكؿ يتككف 

ل المادؼ المنافي لمحياء كانتفاء القكة أك التيديد)دكف عنف(ك صغر سف المجني عميو مف الفع
 كالركف الثاني

يتككف الركف المادؼ في جريمة الفعل المخل بالحياء مف كل فعل مناؼ   :المادؼ الركف أكال/
ىذه  تعتبرأك عمى مكاف مف جسمو يعد عكرة، عمى جسـ المجني عميو  لآلداب يقع عمدا

 المجني حرية عمى العدكاف كىك مادية ، جريمة تيديد، أك قكة استعماؿ دكف  قاصر يمة عمىالجر 
عميو الجنسية يتككف مف  الفعل المادؼ الذؼ يقع عمى جسـ الضحية ذكرا أك أنثى كصغر سف 

 ، يتككف الركف المادؼ المجني عميو، انتفاء القكة أك التيديد
ب جريمة الفعل المخل بالحياء ارتكاب فعل يقع مباشرة : تتطمالمنافي لمحياء الفعل المادؼ -1

حياء الضحية، أؼ أف يككف الفعل ماسًا بجسـ الطفل اتصاال عمى جسـ الضحية، كأف يخدش 
ماديا، بيف جسـ الطفل كالجاني كخدش حياء الطفل، سكاء ذلؾ بتجريده مف ثيابو أك االلتصاؽ 

 قانكف  مف 335 المادة في كرد ما عمى بناء، (3)بو، كىذا بقصد تمبية الحاجات الجنسية لمجاني

                                                           
ئـ ضد الجزء األكؿ ، جرائـ ضد الشخاص كجرا -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص –د/أحسف بكسقيعة   1

 .95، ص 2006، دار ىكمة الجزائر، 1المكاؿ ، ط 
، الدار العممية 1ج  –شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص  -د/ دمحم سعيد نمكر 2

 .250 ، ص2002الدكلية كدار الثقافة، عماف األردف، 
 .112، ص 1ج   -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -د/ أحسف بكسقيعة  3



151 
 

لـ يكمل  دكف السادسة عشر سنة "عمى قاصر القاصر ىك الضحية صفة أف يتبيف لنا العقكبات
"ضد إنساف ذكرا بينيما المشرع لـ يميز ك  .كر أك األنثىكىذا الفعل يقع عمى الذَّ  ،السادسة عشرة"

 في حالة ارتكاب الجريمة مف أحد أصكؿ 02فقرة  334كما تضمنتو المادة  .أك أنثى" كاف
السادسة عشرة مف عمره كلـ يصبح  ة بقكلو "كلك تجاكزالطفل، أيف زاد المشرع مف سف الضحيّ 

  عُد راشدًا بالزكاج".ي
يجـر المشرع الجزائرؼ الفعل المخل بالحياء الكاقع عمى  :)دكف عنف(انتفاء القكة أك التيديد 2

  لفعل بدكف عنفقاصر حتى كلك ارتكب ىذا ا
صغر سف المجني عميو: اىتـ المشرع الجزائرؼ كغيره مف التشريعات بحماية القاصر ىك مف  3

كالقاصر  ،الضحية بيف قاصر الذؼ تقل سنو عف السادسة عشر ز سفّ حيث ميّ بعيفة الفئة الّض 
 راشدًا بالزكاج. عديُ كلـ  الذؼ يتجاكز ىذا السفّ 

حية كىك عنصر الّض  مف قانكف العقكبات سفّ ، 2فقرة  335ك  01فقرة  334حددت المادة 
 مككف لمجريمة،

قضت المحكمة العميا القرار المطعكف فيو بإغفاؿ عنصر السف، الذؼ يعتبر أساسيا في الجريمة  
المقترفة قد حاؿ دكف قياـ المجمس األعمى بممارسة رقابتو عمى مشركعية القرار، كمتى كاف 

 .(1)كذلؾ استكجب النقض

ف المعنكؼ فييا الفعل المخل بالحياء مف الجرائـ العمدية التي يتحقق الركّ  الركف المعنكؼ:ا/ ثاني
بالقصد الجنائي، كيتحقق ىذا القصد بتكافر العمـ كاإلرادة فيتعيف أف يعمـ الجاني أف مف شأف 

مس ما ُيعد إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية، فإذا  ياء المجني عميو كأف تتجو إرادتوفعمو اإلخبلؿ بح
عكرة بجسـ إنساف دكف أف يتعمد ذلؾ أك نتيجة تكاجدىما في مكاف مزدحـ لـ يتكافر القصد 

 .(2)الجنائي
 

                                                           
، العدد 1990، المجمة القضائية ، 26/11/1985بتاريخ 43790المحكمة العميا ا،لغرفة الجزائية، ممف رقـ   1
، أشار إليو د/ 60587، ممف رقـ 1989/، 20/06، قرار بتاريخ 6058. أنظر كذلؾ ممف رقـ 324، ص 2

المؤرخ في  04/15مكجب القانكف رقـ:قانكف العقكبات منقح بالتعديبلت التي أدخمت عميو ب -يكسف دالندة
 .211، ص 2005دار ىكمة،  -كمدعـ بأحدث مبادغ كاجتيادات المحكمة العميا.10/11/2004

 .357د/ دمحم كبيش، المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، المرجع السابق، ص   2
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 الفرع الثالث
 األطفال بحياء المخلّ  الفعل لجريمة المقررة الجزاء

ف تصل إلى السجّ مف جريمة الفعل المخل بالحياء بعقكبات خاصة أفرد المشرع الجزائرؼ القاصر 
القاصر الذؼ لـ يبمغ سف  ، 337ك  2فقرة  335ك  01فقرة  334 المكادمف خبلؿ بد المؤ 

عمى الفعل المخل بالحياء مف دكف عنف ضده بالسجف  السادسة عشر يعاقب قانكف العقكبات
كتشدد العقكبة إلى السجف مف  01فقرة 334مف خمس إلى عشر سنكات كذلؾ حسب المادة 

ذا اقترف إلى عشريف سنة إذا كاف ا ةعشر  لجاني مف األصكؿ أك ممف ليـ سمطة عمى القاصر، كا 
حسب بالفعل المخل بالحياء بالعنف تشدد العقكبة إلى السجف مف عشرة إلى عشريف سنة كذلؾ 

القاصر  صكؿكترفع العقكبة إلى السجف المؤبد إذا كاف الجاني مف أ،  02فقرة  335المادة 
مف  337المادة  (1)ك كاف مكظفا أك مف رجاؿ الديفأك ليـ سمطة عمى الضحية أ المجني عميو 

نفس القانكف، أما بالنسبة لمقاصر الذؼ تجاكز سف السادسة عشر فيعاقب عمى الفعل المخل 
فقرة  335بالحياء ضده إذا كاف اقترف بالعنف بالسجف مف خمسة إلى عشر سنكات حسب المادة 

بالحياء مف دكف  بالغيف، أما الفعل المخلّ كىي نفس العقكبة المقررة إذا كاف الضحية مف ال 01
عنف فبل عقاب عميو إال إذا كاف الضحية قاصرًا تجاكز سف السادسة عشر كلـ يبمغ سف التاسعة 

رة سنكات حسب المادة عشر ككاف الجاني مف األصكؿ فتككف العقكبة السجف مف خمسة إلى عش
دد المشرع الجزائرؼ عقكبة الفعل شالفعل المخل بالحياء يشكل جناية بحيث  ، 02فقرة  334
مف السجف  مف خمسة سنكات إلى السجف المؤبد عمى قاصر  بمختمف صكره بالحياء المخلّ 

بسبب صغر سف المجني عميو في ىذه الجريمة إلى الخطكرة اإلجرامية  ترجع عمة تشديد العقكبة
لبدني كالمعنكؼ المتكافرة في شخصية الجاني، الذؼ يقكـ باستغبلؿ حالة الضعف ا الكبيرة الكامنة

لدػ الصغير فيرتكب جريمتو بسيكلة كىك يدرؾ استطاعتو خداع المجني عميو أك القضاء عمى 
    .(2)ما قد يبديو مف مقاكمة

                                                           
قانكف العقكبات كىك اسـ متداكؿ بيف  مف 337المشرع الجزائرؼ لـ يكضح المقصكد برجاؿ الديف حسب المادة   1

  المسيحيف أؼ أف المشرع يقصد بو أكلئؾ الذيف ينتمكف إلى النصرانية. 
  472، ص 711، رقـ 1993 -المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -د/ محمكد نجيب حسني  2

قانكف الجنائي المصرؼ الكضعي، كما بعدىا  الحق في صيانة العرض دراسة مقارنة في الشريعة اإلسبلمية كال
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مف نفس القانكف التي  30حسب المادة عمى الشركع في الجريمة كذلؾ ىذه العقكبات تطبق 
 الفعل جريمة يف الشركعالمقررة لمجناية، مثل تعاقب عمى الشركع في الجنايات بنفس العقكبة 

 ،" أك شرع في ذلؾ"العقكبات قانكف  مف 01فقرة  334 المادة صبن عميو معاقب بالحياء المخل
 .االتفاؽ طريقعف ،أك (1)بالمساعدة أك التحريض  فيو االشتراؾيعاقب عمى  كما
 (2)1مكرر  333المادة ييا منافية لآلداب العامة نصت عم لقاصر بالنسبة لبللتقاط صكر اأم

د.ج  500.000( سنكات كبغرامة مف 10( سنكات إلى عشر )5"يعاقب بالحبس مف خمس )
سنة بأؼ كسيمة كانت كىك يمارس  18د.ج كل مف صّكر قاصرا لـ يكمل  1.000.000إلى 

أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أك غير حقيقية، أك صّكر األعضاء الجنسية لمقاصر 
جنسية أساسا، أك قاـ بإنتاج أك تكزيع أك نشر أك تركيج أك استيراد أك تصدير أك  ألغراض

 15مف قانكف  141نصت عميو المادة عرض أك بيع أك حيازة مكاد إباحية متعمقة بالقصر". ك 
المتعمق بحماية الطفل عمى "دكف اإلخبلؿ بالعقكبات األشد يعاقب بالحبس مف سنة إلى  12/

دج كل مف يستغل الطفل عبر كسائل  300.000دج إلى  150.000مة مف ثبلثة سنكات كبغرا
  .ميما كاف شكميا في مسائل منافية لآلداب العامة كالنظاـ العاـ"االتصاؿ 

 الفرع الرابع
 فل(ريعات المقارنة من جريمة الفعل المخل بالحياء )ىتك عرض الطّ موقف التشّ 

ريق تجريـ االعتداء عميو، باعتباره ماسا بكياف عف طية حماية العرض يعة االسبلمّ مت الشرّ كفّ 
الجماعة كسبلمتيا، إذ أنو اعتداء شديد عمى نظاـ األسرة، كالشريعة تحرص أشد الحرص عمى 

في جريمة  بالحياء يعدّ  ة الفعل المخلّ متشريعات الكضعيّ ة لبالنسبّ ، أما (3)بقاء الجماعة متماسكة
  ةة كالعربيّ نبيّ ريعات األجكافة التشّ 

                                                                                                                                                                      

عدد خاص )دراسات في حقكؽ اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف  50مجمة القانكف كاالقتصاد س 
 . 163، أشار إليو د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق،  ص 71، ص1983المصرؼ( 

سينيا في ذىنو بغية التأثير عميو يقصد بالتحريض بصفة عامة خمق فكرة معينة لدػ شخص أك تحبيذىا أك تح  1
 العتناقيا ك إعماليا ك يشترط لكقكع ىذه الجريمة تحقيق التأثير المراد إحداثو مف التحريض فعبل. 

 .2014فبراير  04المؤرخ في  01-14أضيفت بالقانكف رقـ   2
مكتب دار التراث، القاىرة، المجمد الثاني،  -التشريع الجنائي مقارنا بالقانكف الكضعي -د/ عبد القادر عكدة  3

 .كما بعدىا 305، ص 2003
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 التشريعات األجنبيةالفعل المخل بالحياء في أوال / 
لـ يعرؼ المشرع الفرنسي الفعل المخل بالحياء كنص عمييا في المكاد  :التشريع الفرنسي -1

 مف قانكف العقكبات الفرنسي   222/31إلى غاية  222/27
 ر القانكف الفرنسي الجديد عف جريمة ىتؾ العرض بمصطمحيف ىما:عبّ 

  Les autres agressions sexuellesلجنسية األخرػ االعتداءات ا -1
  Le harcelement sexuelك اإلزعاج أك المضايقة الجنسية   -2

الجريمة عندما ترتكب باستخداـ اإلكراه  كؿ عمى ىذهيمكف الفرؽ بينيما في انطباؽ المصطمح األّ 
ـ ىذه األفعاؿ عمى تقك  .(1)كالتيديد كالمباغتة، كعدـ استخداـ ذلؾ في مدلكؿ المصطمح الثاني

 حدكث عنف 
جسـ المجني  عميو دكف رضا صحيح منو  الفعل المخل بالحياء ىك كل فعل قصدؼ يمّس 

كيخدش عاطفة الحياء العرضي عنده عمى نحك جسيـ، كالجريمة تبعا ليذا تمثل اعتداء عمى 
ية محل الحماية الحرية الجنسية لممجني عميو التي تحمييا التشريعات باعتبارىا المصمحة القانكن

 25- 227، إذ يعاقب المشرع الفرنسي عمى الفعل المخل بالحياء حسب المادة (2)الجنائية
، كترفع العقكبة إذا استخدمت أكرك 75.000بالحبس لمدة خمسة سنكات كبغرامة مالية تقدر ب 

ة في نشر ىذه الصكر اإلباحية عبر شبكة االتصاالت إلى السجف لمدة سبعة سنكات كالغرام
  .(3)أكرك .100.000إلى

نص المشرع االنجميزؼ عمى عدة جرائـ خاصة بيتؾ العرض منيا عمى التشريع االنجميزي:  -2
كبمقتضاه يرتكب الشخص الجريمة في حالة  Sexual Assaultسبيل المثاؿ االعتداء الجنسي 

مرتكب المساس الجنسي العمدؼ بشخص الغير دكف مكافقتو كعمـ الجاني بذلؾ، ك ُيعاقب 
بالسجف مدة ال تتجاكز عشر سنكات، أما في حالة الشركع فيعاقب  الجريمة عند اإلدانة النيائية

بالحبس مدة ال تتجاكز ستة أشير، أك الغرامة التي ال تتجاكز الحد األقصى المقرر قانكنا أك 

                                                           
1 Crim.2 Oct. 1991, Penal 1992, note: VERON (M), Droit penal special, 1996, P.50. 
2 MALABAT Valerie, Droit penal special, 4eme edition Dalloz, Paris, 2009, P.159. 
3 C.P.F: Article 227-25, Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2 ;  « Hors le cas de 
viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un 
mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58743704826A862EDFB3C04C24E9FC2B.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037284450&idArticle=LEGIARTI000037286949&dateTexte=20180806


155 
 

العقاب سنة شدد المشرع  13، كفي حالة كقكع جريمة االعتداء الجنسي عمى طفل دكف (1)كمييما
و في حالة الشركع يككف السجف مدة ال تتجاكز ستة أشير، أك الغرامة التي ال تتجاكز ر أنّ كقرّ 

تتجاكز  ف مدة اليائية يعاقب بالسجّ أك كمييما، كفي حالة اإلدانة النّ  الحد األقصى المقرر قانكناً 
 .(2)أربعة عشر عاما

قكة جريمة، ككذلؾ  دكف  سنة 16 غاية إلى الجريمة ىذه في الطفل مىحَ  ريع البمجيكي:التشّ -3
كاف الجاني أحد أصكؿ المجني عميو  سنة متى 18ك 16مف ىتؾ عرض طفل عمره يتراكح بيف 

 .(3)أك مف لو سمطة عميو

مف قانكف العقكبات األلماني عمى عقاب مف يرتكب  171نصت المادة التشريع األلماني: -4
  أفعاال جنسية

                                                           
1 Sexual Offences Act 2003 (c.42) Part l- Sexual Offences causing a person to engage in sexual 
activity without consent. H Harris, R. v 2006 EWCA Crim 1864/ 04 july 2006 and Smith, R.v 2007 
EWCA Crim 1873/ 25 June 2007; Sexual Offences Act 2003 (c.42) part l- Sexual Offences Sexual 
Assault (1) A person (A) commits an offence if – (a) He intentionally touches another person (B) (b) 
The touching is sexual, (c) B does not consent to the touching, and (d) A does not reasonably 
believe that B consents. (2) A person guilty of an offence under this section is liable – (a) On 
summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the 
statutory maximum or both; (b) On conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 
10 years Henderson v R. 2010 EWCA Crim 1269/ 17 June 2010  and Dillon v R.2010 EWCA 1577 

Crim 08 July 2010.                               .  110يكسف السعيد، المرجع السابق، ص   أشار إليو د/ أكمل
                                                                                    

2 Sexual Offences Act 2003 (c.42) Part 1- Sexual Offences Engaging in sexual activity in the 
presence of a child Sexual assault of a child under13 (1) A person commits an offence if- (a) He 
intentionally touches another person, (b) The touching is sexual, and (c)The other person is under 

13. (2) A person guilty of an offence under this section is liable – (a) On summary conviction, to 
imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or 

both; (b) On conviction on indictment, to imprisonment for term not exceeding 14 years. And G, R v 
2009 EWCA Crim 265, 6 February 2009, and Gaviria v R 2010 EWCA Crim 1693, 19 July 2010. 

يكسف السعيد، المرجع  أشار إليو د/ أكمل .111   السابق، ص 
 -لقانكف الكضعيالحماية الجنائية لمحق في صيانة العرض في الشريعة االسبلمية كا –د/ أشرؼ تكفيق   3

. أشار إليو  كذلؾ الدكتكر محمكد أحمد طو، 415، ص1995أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
 . 139المرجع السابق، ص
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عاما، أك يرتكب ىذه األفعاؿ عمى جسمو، كفقًا ليذا النص  14طفل يقل عمره عف في مكاجية  
فإف اتياف أفعاؿ جنسية ) نعني بيا تمؾ التي ال تبمغ االتصاؿ الجنسي الكامل كالتي يترؾ تقدير 

 .(1)عاما ُيشكل جريمة ىتؾ عرض دكف قكة 14مدػ جسامتيا لمقضاء( عمى طفل لـ يبمغ سف 
 :تشريعات العربيةثانيا/ الفعل المخل بالحياء في ال

عمى خبلؼ جريمة االغتصاب التي يمـز لتحققيا حدكث الكقاع أك  التشريع المصري: -1
اإليبلج، فإنو يكفي لتحقق ىتؾ العرض كفقا لقانكف العقكبات المصرؼ كجكد صمة مادية مباشرة 

المككف يصل إلى درجة االيبلج بيف فعل الجاني كجسد المجني عميو يتـ تقديره اجتماعيا، كال 
مف  و كلّ مف قانكف العقكبات المصرؼ " عمى أنّ  269المادة  إذ تنّص لمكقاع أك االغتصاب، 

ىتؾ عرض صبي أك صبية لـ يبمغ سف كل منيما ثماني عشرة سنة كاممة بغير قكة أك تيديد 
ذا كاف سنو لـ يبمغ سبع سنيف كاممة أك كاف مف كقعت منو الجريمة ممف نص  يعاقب بالحبس، كا 

تككف العقكبة األشغاؿ المؤقتة" جعل المشرع المصرؼ  267ـ في الفقرة الثانية مف المادة عميي
مف  ،(2)عميو ركنا جكىريا فييا، ىي جريمة ىتؾ العرض بدكف قكة أك تيديدالمجني  صغر سفّ 

جريمة ىتؾ العرض التي تقع بغير قكة أك تيديد تعتبر مف الجنح إذا  خبلؿ نص المادة يتضح أفّ 
مجني عميو قد بمغ السابعة كلـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره، كلـ يكف كقكع الفعل مف أحد كاف ال

مف نفس القانكف، كتككف جريمة ىتؾ العرض  267ية مف المادة ممف تنص عمييـ الفقرة الثانّ 
أك كاف مف كقعت منو  ،بغير قكة أك تيديد جناية إذا كاف المجني عميو لـ يبمغ السابعة مف عمره

عرفت محكمة  ،(3)مف قانكف العقكبات 267عمييـ في الفقرة الثانية مف المادة  يمة ممف ُنّص الجر 
 النقض المصرية جريمة ىتؾ العرض بأنو كل فعل يستطيل إلى جسـ المجني عميو، كعكراتو

ك بسبب صغر سنو، الذؼ يحرمو مف تقدير مخاطر الفعل الذؼ قبل بأف  فالضحية بكصفو طفبل
بب سيكلة استجابتو لئلغراء الجنسي، كسيكلة إثارة الغريزة فيو، بحاجة إلى يمارس عميو، بس

حماية خاصة مف ىذه الجريمة، مما دفع التشريعات المقارنة إلى عدـ االعتداد بالرضا الصادر 

                                                           
. أشار إليو دكتكر محمكد أحمد طو، المرجع السابق، 308، 302المرجع السابق، ص –د/ أشرؼ تكفيق   1

 .139ص
كما  184، ص 1975،  58رقـ  -ماية الجنائية لمعرض في التشريع المعاصرالح -د/دمحم زكي أبك عامر  2

 بعدىا 
 .303د/ محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، المرجع السابق، ص   3
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حقيقة فيمو لحريتو الجنسية أك حقو بصكف عرضو، كلذلؾ جعل منو، كاعتباره غير معبر عف 
قضت  فقد ،يعتد  بالركف المعنكؼ  ك ال .(1)ذؼ قيمة قانكنية كاممة الرضاء الصادر عنو غير

 المجني عمييـ بأجساـ المساس يقصد لـ ومف أنّ  يثيره ما الطاعف ة يجدؼمحكمة النقض المصريّ 
 بالحياء المخل الفعل جريمة في الجنائي القصد أصل أفَّ  ذلؾ لمبرد، تعذيبيـ بتعريضيـ بل

 الغرض أك فعمو إلى الجاني دفع بما عبرة كال كنتيجتو، الفعل إلى نيإرادة الجا بانصراؼ يتحقَّق
 .(2)منو تكخاه الذؼ

مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو " كل مف  1فقرة  298نصت المادة التشريع األردني: -2
ىتؾ بغير عنف أك تيديد عرض كلد ) ذكر أك أنثى( لـ يتـ الخامسة عشرة مف عمره أك حممو 

أضاؼ إلى ، المشرع األردني ب فعل ىتؾ العرض يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة"عمى ارتكا
تجريـ فعل ىتؾ العرض بدكف إكراه، تجريـ آخر يجـر حمل الطفل عمى ارتكاب ىذه الجريمة، 

مف عمره،  كيمثل عمى ذلؾ بقياـ شخص بالغ بإجبار أك حض طفل لـ يتـ سف الخامسة عشر
ء العرضي عمى جسمو، فتنسب الجريمة أك الشركع بيا عندئٍذ إلى عمى القياـ بفعل مخل بالحيا

 المسؤكلية  قياـ في بالباعث عبرة ال...:األردنية بأف التمييز محكمة ، قضت(3)الشخص البالغ
 بل يكانية،الشّ  رغبتو الجاني إشباع غاية تككف  أف يشترط فبل بالحياء، المخل الفعل جريمة في

 جسيما جرحا يتضمف الفعل كأف العفة، مكضع عمى االعتداء إلى ةة منصرفالنيّ  تككف  أف يكفي
 (4)العرضي الحياء بشعكر

عمى أف" مف القانكف الجنائي  484نص المشرع المغربي في الفصل : التشريع المغربي-3
يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى خمسة سنكات مف ىتؾ دكف عنف أك حاكؿ ىتؾ عرض قاصر 

عمى أف" غير أنو إذا كاف  02الفقرة  485."، كينص الفصل عشر سنة.. تقل سنو عف ثماف
أك معركفا بضعف قكاه  المجني عميو طفبل تقل سنو عف ثماني عشرة سنة أك كاف عاجزا أك معاقا

يتضح لنا مف خبلؿ نص  ف مف عشر إلى عشريف سنة"الجاني يعاقب بالسجّ  العقمية، فإفّ 

                                                           
دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية،  -شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -د/ فتكح عبد هللا الشاذلي  1

1996 ،705. 
 .965، ص 65، مجمكعة أحكاـ النقض لسنة 13/10/1965يتاريخ  177نقض جنائي مصرؼ  رقـ   2

 .210األشخاص في قانكف العقكبات األردني، المرجع السابق، ص  عمى الكاقعة الجرائـ سعيد، دمحم د/ نمكر  3
   ، منشكرات مركز العدالة.24/04/1965تاريخ 52 /18تميز جنائي أردني رقـ   4



158 
 

تؾ العرض بل ترؾ األمر لمفقو كالقضاء كفرؽ بيف ـ يعرؼ جريمة ىالمادتيف أف المشرع الغربي ل
جريمة ىتؾ عرض قاصر بدكف عنف اعتبرىا  أك بالعنف يعاقب عمى ىتؾ العرض بدكف عنف

ذا اقترف ىتؾ العرض بالعنف يعتبر جنحة يعاقب عمييا بالحبس مف سنتيف إلى خمسة سنكات ، كا 
ألعمى المغربي أصدر قرار عشر إلى عشريف سنة، المجمس ا جناية يعقب عميو بالسجف مف

ال تكصف جريمة  485أكرد فيو أنو بمقتضى الفصل  682تحت عدد 19/06/1969بتاريخ 
 .(1)ىتؾ عرض بجناية إال إذا اقترنت باستعماؿ عنف ككاف العنف كسيمة القترافيا ال نتيجة ليا

ل مف ىتؾ أنو" ك عمى الككيتي مف قانكف العقكبات 192ت المادة نّص التشريع الكويتي:  -4
لـ يكتمل كل منيما الحادية كالعشريف مف عمره، بغير إكراه أك تيديد أك    عرض صبي أك صبية

حيمة، يعاقب بالحبس لمدة ال تتجاكز عشر سنكات. فإذا كاف الجاني مف أصكؿ المجني عميو أك 
كرىـ، كانت مف المتكليف تربيتو أك رعايتو أك ممف ليـ عميو سمطة، أك كاف خادمًا عند مف تقدـ ذ

الككيتي عمى تجريـ ىتؾ عرض صغير السف العقكبة الحبس مدة ال تتجاكز خمس عشر سنة. 
ة، كُيعد الشخص صغير السف مف ينتيؾ عرض بالغ بالقكّ  بالعقاب نفسودكف قكة، كعاقب الجاني 

 .(2) في التشريع الككيتي متى كاف ال يدرؾ طبيعة الفعل
" يعاقب  مف قانكف العقكبات اإلماراتي عمى أفّ  356ت المادة نّص التشريع اإلماراتي:  -4

قعت الجريمة عمى عف سنة، فإذا ك عمى جريمة ىتؾ العرض بالرضا بالحبس مدة ال تقل 
سنو عف أربعة عشر عاما، أك إذا كقعت الجريمة باإلكراه  نثى تقلّ شخص ذكر كاف أـ أ

ساكػ بيف  ماراتيكانت العقكبة السجف المؤقت" يتضح مف نص المادة أف المشرع اإل
عقاب ىتؾ العرض بالقكة كىتؾ العرض بدكف قكة متى كاف المجني عميو في الجريمة 

عامًا حيث يعاقب الجاني في ىاتيف الجريمتيف بالسجف  14الخيرة عمره أقل مف 
  .(3)المؤقت

 
   

                                                           
1 منشكر بمجمكعة قرار المجمس  19/06/1969الصادر بتاريخ 682قرار المجمس األعمى المغربي عدد   

 .208، ص 1966-1986
 . 139د/ محمكد أحمد طو، مرجع سابق، ص   2
 .140، أشار إليو د/ محمكد احمد طو، المرجع السابق، ص 416د/ أشرؼ تكفيق، المرجع السابق، ص   3
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 الثانيالمطمب       
 حماية الطفل من جريمة االغتصاب     

 .مف جريمة االغتصاب نكضح معنى االغتصاب لغة كاصطبلحا طرؽ لحماية الطفلقبل التّ 
كاغتصابو،  ظمما، أخذه :َيْغِصبو َغَصَبو :يقاؿ مصدر، كىك الغصب مف االغتصاب لغة: مأخكذ

 في عطف ببل كقشرا نتفا كبره ك شعره عنو أزاؿَ  :الِجمدَ  قيره، كغصبو :الشيء عمى فبلنا كغصبو
و كاقعيا كرىا فاستعاره حديث أنو غصبيا نفسيا، أراد أنّ ،في ال(1)في ندػً  إعماؿ كال دباغ،
 .(2)لمجماع

االغتصاب اصطبلحا: أكثر ما يرد االغتصاب في اصطبلح الفقياء أخذ الماؿ قيرا ك ظمما، 
ف أكرده بعض الفقياء عمى اغتصاب الشرؼ كالعرض أثناء الحديث عف أسباب زكاؿ عيد  كا 

 .(4)أة نفسيا، أؼ غمبت عمى الزنا، كربما قيل عمى نفسيا، كيبنى لممفعكؿ اغتصبت المر (3)الذمة
يا تقع عمى عرض تعد  جريمة االغتصاب مف أشد جرائـ العنف الكاقع عمى األطفاؿ، ألنّ 

منطق الطبيعة في  كألف الجاني يأتي سمككا قسرًا إلرادة المجني عميو كضدّ  ،األطفاؿ كشرفيـ
 أـ بالغا كاف اإلنساف سكاء تستيدؼ أف يمكف ـ التيالجرائ أبشع ، مف(5)ةإشباع الشيكة الجنسيّ 

 تدمير كياف إلى تؤدؼ قد قاسية اجتماعية ك ،نفسية ك ،بدنية آثار مف يخمفو لما نظرا حدثا
تنتيؾ  لكنيا ك ،لئلنساف الجسدية الحرمة مف األكلى بالدرجة تناؿ جريمة فاالغتصاب ، الضحية
 طفمة الضحية كانت إذا السيما دةمعقّ  امضاعفاتي تككف  بذلؾ ك ،شرفو ك عرضو أيضا

                                                           
 الرسالة، بيركت، مؤسسة -السادسة الطبعة المحيط، القامكس -آبادؼ الفيركز يعقكب بف دمحم الديف مجد  1

 .120،ص 1998 لبناف،
، الجزء العاشر، باب الغيف، ص 2008دار األبحاث، الجزائر، الطبعة األكلى  -لساف العرب -ابف منظكر   2

72.   
معرفة ، بيركت لبناف، دكف ذكر سنة دار ال -جكاىر االكميل شرح مختصر -صالح عبد السميع األزىرؼ   3 

 .105الطبع، ص 
 .170، ص 1987، 1مكتبة لبناف، لبناف، ط  -المصباح المنير -أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي   4
الحماية الجنائية لدكر المرأة في المجتمع، المكتب الجامعي الحديث،  –د/ ىناء عبد الحميد إبراىيـ بدر   5

 .361ص ، 2009اإلسكندرية مصر، 
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 ة  تنطكؼ عمى تجريـ كلّ رع الجزائرؼ فئة األطفاؿ بحماية جزائية خاّص ، كما أفرد المشّ (1)صغيرة
 خاصاً  تعريفاً  يعط لـ حيف ل عف طريق أؼ صمة جنسية ميما كاف نكعيا فيمساس بعرض الطفّ 

 فقد ،كأخبلقو بعرضو المساس جراء طفلبال تمحق قد التي األخطار لجسامة الجريمة نظرا ليذه
 منيا فل،الطّ  شرؼ حماية أجل مف األفعاؿ مف العديد بتجريـ نكعية قفزة ياسة الجنائيةالسّ  شيدت
 في أّنو إالّ  ، قاصرة أـ بالغة فتاة عمى كقعت سكاء قائمة الجريمة ، فتعتبر (2)االغتصاب جرائـ
التيديد  أك العنف ضا كاستعماؿالرّ  عدـ ركف تكافر مف بدّ  فبل البالغة عمى كقكع االغتصاب حالة

 صحة عدـ إلى نظر المشّرع ألفّ  القاصرة مكاقعة بمجّرد قائما االغتصاب حيف يعتبر في ؛
 (3)لدييا اإلدراؾ اكتماؿ عدـ ك ،اإلرادة القاصر لضعف عند الرضا

كبات  قبل التعديل مف قانكف العق 336قد قرر المشر الجزائرؼ تجريـ االغتصاب بمكجب المادة 
المشرع  ديل نّص ا بعد التعّ كعبر عنو بمفع ىتؾ العرض دكف أف ينص عمى تحديد مفيكمو، أمّ 

اب عمى قاصر لـ يكمل الجزائرؼ في نفس المادة في فقرتيا الثانية عمى ما يمي" إذا كقع االغتص
ذا خبلفا لما ، تككف العقكبة السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة" كىالثامنة عشر

قاصر بحيث كاف يحدد سف ال 01-14كاف ينص عميو قبل تعديل قانكف العقكبات بالقانكف 
 42فبالرجكع لسف التميز في القانكف المدني حسب نص المادة  ،سنة 16الطفل المجني عميو ب 

 18 إلى 13سنة، فالفترة ما بيف  13يز يككف منعدما بالنسبة لقاصر إذا بمغ التمّ  منو عمى أفّ 
فالمشرع الجزائرؼ استعمل مصطمح االغتصاب  ،سنة تعتبر مكاقعة القاصر المميز اغتصابا

مف قانكف العقكبات  02فقرة  336عمييا في المادة  كنّص  2014بتعديل قانكف العقكبات لسنة 
، ككذلؾ (4)اني مف الباب الثانيادس مف الفصل الثّ ضمف جرائـ انتياؾ اآلداب في القسـ السّ 

 مف قانكف العقكبات الفرنسي. 222/23مف قانكف العقكبات المصرؼ، كالمادة  267 المادة
  نعالج ىذا المطمب ضمف الفركع التالية:

                                                           
 .109ص 109 ، سابق مرجع ، عميو المجني لمطفل الجنائية الحماية طو ، أحمد محمكد  1
 كالقانكف  اإلسبلمي الفقو بيف مقارنة دراسة- لؤلطفاؿ الجنائية الحماية نطاؽ المحبلكؼ، السيد حسكب أنس  2

 .175ص ، 2011 مصر، القانكنية،  الكتب دار - الجنائي
 .150الجنائية لمطفل الضحية، مرجع سابق، ص  حماس ىديات، الحماية 3
.كاستعممو المشرع 2014فبراير  04المؤرخ في  01-14عدلت بالقانكف  2فقرة  336ذلؾ حسب المادة  4

 المصرؼ أيضا.
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 الفرع األول 
 المجني عميو كظرف مشدد لمعقوبة صغر سنّ 

أك  ،صمة بالجريمةركؼ المحددة قانكنا كالمتّ يا ىي تمؾ الظّ دة بأنّ ُتعرؼ الظركؼ المشدّ     
كالتي يترتب عمييا تشديد العقكبة المقررة لمجريمة إلى أكثر مف حدىا األعمى الذؼ قرره بالجاني 
فل كأخبلقو، فيي غالبا . فجرائـ االغتصاب مف أخطر الجرائـ مساسا بحرمة جسد الطّ (1)القانكف 

ما تتـ كرىا عنو، فتيدر أدميتو كتخدش حياءه، كما تؤدؼ إلى المساس بشرفو كعفتو فتجعمو 
قانكف العقكبات الجزائرؼ جـر  في المجتمع، خاصة إذا كاف الطفل المجني عميو أنثى. منبكذا

ة الجنسية لؤلفراد، كأكقع عقكبات ة ، كبالحريّ باألخبلؽ كاآلداب العامّ  بعض األفعاؿ التي تمّس 
د المشرع شدّ  و إذا ارتكب فعل مف ىذه األفعاؿ االجرامية عمى قاصر فإفّ صارمة عمييا، إال أنّ 

رة في جريمة االغتصاب فخصص ليا نصكص قانكنية تجـر ىاتو األفعاؿ، ذلؾ أنو عقكبة المقرّ ال
أمر غاية في الجسامة كالخطكرة ألف الذؼ يترتب عمى االغتصاب لصغار السف مف إضرار 

حيث اعتبر المشرع الجزائرؼ كقكع االغتصاب عمى طفل قاصر كحدد سف ب، (2)كصدمة نفسية
، إذا  01-14ر لو حماية خاصة كذلؾ بمكجب تعديل قانكف العقكبات كأق سنة ظرؼ مشدد 18

سنة ال كجكد لمجريمة ، كما يجب أف يتضمف الحكـ القضائي سف  18بمغ الطفل أكثر مف 
ال كاف معرضا لمنقض كمف ىنا قضت المحكمة العميا  02فقرة  336القاصر لتطبيق المادة  ، كا 

حيث يعتبر ب، (3)ت ببشار كالذؼ أغفل سف ذكر القاصرةبإبطاؿ القرار الصادر عف غرفة الجنايا
العناصر المؤثرة في تكيف ذلؾ عمى حماية  سف المتضرر في جرائـ االغتصاب مف أىـّ 

، فبتعديل قانكف العقكبات أبقى المشرع الجزائرؼ عمى نفس العقكبة المقررة قبل التعديل (4)لمقاصر
ني عميو محل الحماية الجزائية مف جريمة القاصر المج كلضماف حماية فعالة رفع مف سفّ 

 يعذر ال االغتصاب مف السادسة عشر إلى الثامنة عشر بغض النظر عف جنس الضحية، كعميو

                                                           
د/عمي حسيف الخمف ، كد. سمطاف الشاكؼ ، المبادػ العامة في قانكف العقكبات ، مطابع الرسالة ،الككيت،   1

 .44ـ، ص1982
 . 196د/ ىبللي عبد البله أحمد الحماية الجنائية لؤلخبلؽ، مرجع سابق، ص 2
 – 1989 –مجمة المحكمة العميا  -29/05/1984بتاريخ  34538ممف رقـ  -غ ج   –المحكمة العميا   3

 .288ص  -1العدد 
4 MICHEL Veron ,Droit Pénal Spécial ; Armon colin ,Paris, 8émeéd,2000 , p .50. 
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 مظير مف عمييا يبدك كما ظركؼ مف عميو كانت لما الحقيقي عمييا المجني سف بجيمو الجاني
 األفعاؿ مف عمى اقتراؼ فعل بأف يقدـ ذلؾ لمجريمة،قانكنا  المقررة السف تجاكزت أنيا يدؿ

 عمى يقدـ أف قبل الظركؼ المحيطة جميع حقيقة الممكنة الكسائل بكل يتحرػ  أف يجب الشائنة
. (1)الحقيقة يعرؼ أف مقدكره بحاؿ في يكف لـ ما العقاب عميو يحق التقدير أخل ىك فإذا فعمتو،

مشرع جريمة اغتصاب سنة، فاعتبر ال 16سنة كالفرنسي  18كما حدد المشرع المصرؼ سف 
 02( عشريف سنة  حسب الفقرة 20( عشر سنكات إلى )10قاصر جناية كقررىا ليا عقكبة مف )

          مف أشد جرائـ العنف الكاقع  فجريمة االغتصابمف قانكف العقكبات،  336مف المادة  
إلرادة المجني  عمى األطفاؿ ألنيا تقع عمى عرض األطفاؿ كشرفيـ كألف الجاني يأتي سمككا قسرا

، بحيث ترجع عمة التشديد العقكبة بسبب (2)عميو كضد منطق الطبيعة في إشباع الشيكة الجنسية
صغر سف المجني عميو في ىذه الجريمة إلى الخطكرة االجرامية الكبيرة الكامنة في شخصية 

غير فيرتكب الجاني، الذؼ يقكـ باستغبلؿ حالة الضعف ) البدني ك المعنكؼ( المتكافرة لدػ الص
جريمتو بسيكلة كىك يدرؾ استطاعتو خداع المجني عميو أك القضاء عمى ما قد يبديو مف 

مف أخطر الجرائـ التي تنتيؾ بيا اآلداب العامة مما جعل المجتمع  ، فيذه الجريمة تعدّ (3)مقاكمة
حرب التي كيعمد إلى تصنيفا كاعتبارىا مف جرائـ ال ،الدكلي  يشدد العقكبة بشأف ىذه الجريمة

،  كما كاف الحاؿ في البكسنة (4)تنتيؾ مبادغ القانكف الدكلي اإلنساني إذا ارتكبت زمف الحرب
كاليرسؾ كفمسطيف، كصارت محكمة الجزاء الدكلية تختص بالنظر في مثل ىذه الجرائـ نظرا 

نكف مف قا 1فقرة  336، فحسب المادة (5)لؤلبعاد الخطيرة التي يمكف أف تخمفيا ىذه الجريمة
العقكبات الجزائرؼ لـ يحدد المشرع سف محددة لبلغتصاب إذ ال يعتبر السف ركف مف أركاف 

                                                           
 .1192. ص ، السابق المرجع المرصفاكؼ، صادؽ حسف /د  1
الحماية الجنائية لدكر المرأة في المجتمع، أطركحة دكتكراه كمية الحقكؽ  -د/ ىناء عبد الحميد إبراىيـ بدر  2

 .361،  ص 2008جامعة االسكندرية ، 
، 472، ص 711، رقـ 1993المكجز في شرح قانكف العقكبات ، القسـ الخاص ،  -د/ محمكد نجيب حسني  3

، الحق في صيانة العرض دراسة مقارنة في الشريعة االسبلمية كالقانكف الجنائي المصرؼ الكضعي، مجمة 473
عدد خاص ) دراسات في حقكؽ االنساف في الشريعة االسبلمية كالقانكف المصرؼ(  50القانكف كاالقتصاد، س

 . 71، ص 1983
4 KARINE (L), le tribunal pénal international pour l' ex- Yougoslavi , paris , motichestien ,p 100.  

 .93، ص 2003دار ىكمة لمنشر الجزائر،  –الكجيز في القانكف الجنائي الخاص  –د /  أحسف بكسقيعة   5
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نما يعتبر ظرؼ مشدد لمجريمة ك في الفقرة الثانية مف نفس المادة إذا كقع  جريمة االغتصاب، كا 
 ( لـ يحدد المشرع السف كحد أدنى أك أقصى. 18االغتصاب عمى قاصر لـ يكمل الثامنة عشرة )

 لفرع الثانيا
 جريمة اغتصاب قاصر 

مف قانكف  336برجكعنا إلى قانكف العقكبات الجزائرؼ يتضح لنا أف المشرع مف خبلؿ المادة 
لجريمة االغتصاب  اً تعريفالمشرع الجزائرؼ العقكبات لـ يعرؼ ىذا الفعل المجـر أؼ لـ يضع 

ث ترؾ األمر لمفقو، أما حيببصفة عامة كجريمة اغتصاب قاصر بصفة خاصة كلـ يحدد أركانو 
ىك  1810 التشريع الفرنسي فكاف مفيكـ االغتصاب في قانكف العقكبات الفرنسي القديـ لسنة

 23، بعدىا عدؿ قانكف العقكبات في (1)مكاقعة رجل المرأة مكاقعة جنسية طبيعية بدكف رضاىا
الفرنسي ىك ذاتو في قانكف العقكبات  332بمكجب المادة   80/1041رقـ  1980ديسمبر

فقرة  222حيث عرؼ االغتصاب في المادة  1992جكيمية  22الجديد الصادر بمقتضى قانكف 
التي تنص بأنو" كل فعل ايبلج جنسي ميما كانت طبيعتو ارتكب عمى ذات الغير ( 2) 23

 بالعنف أك اإلكراه أك التيديد أك المباغتة يعتبر اغتصابا".
بغض النظر عف جنس الضحية، أما المشرع  كيفيـ مف نص المادة أف االغتصاب يتحقق

مف قانكف العقكبات المصرؼ بأنو  1فقرة  267المصرؼ نص عمى جريمة االغتصاب في المادة 
 " مكاقعة أنثى بدكف رضاىا".

اختمف شراح القانكف الجنائي حكؿ تحديد مفيكـ كاضح ليذه الجريمة إال أنيـ اتفقكا في  
ف اختمفكا كاألساليب المستعممة الداللة عميو، فبعض الفقياء يطمق عمييا  في األلفاظ مضمكنيا، كا 

 التي كغير الطبيعة مصطمح المكاقعة كيقصد بيا جميع أفعاؿ االيبلج الجنسي الطبيعة منيا
، ككذلؾ المكاقعة تعني (3)عنف بغير أك بالعنف سكاء أنثى أـ كاف ذكر الحدث ضد ترتكب

                                                           
1 Claudia Ghica-Lemarchand, Frèdèc- Jèrome Pansier, Droit pénal spécial, Vuibert, 2007, p 94. 
2 C.P.F .Article 222-23, Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur 
la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est 
un viol. 

جرائـ االعتداء عمى األشخاص، مرجع  –القسـ الخاص  -ي  د/  دمحم رمضاف بارة، شرح قانكف العقكبات الميب  3
 .204سابق، ص 
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          ى أك بدكنو كليذا كاف ىذا المصطمح غير دقيقالكطء مطمقا في حل أك في غير حل بالرض
في الداللة عمى الجريمة، ألف المشرع ال يعاقب عمى جميع صكر المكاقعة، أضاؼ الفقياء 
مؤيدك كممة المكاقعة عبارة بغير رضاىا ألف االكراه أك عدـ الرضا في نظرىـ ركف مف أركاف ىذا 

في تصكير الجريمة بشكل  بأف لفع االغتصاب أفضل قياء يركف بينما أغمبية الف ،(1)الجريمة
، أك ىك إيبلج ذكر لعضكه ( 2)كيعرؼ االغتصاب بأنو مكاقعة رجل المرأة بغير رضاىا كاضح 

، أك ىك اتصاؿ رجل بامرأة (3)التناسمي في فرج امرأة إيبلجا غير مشركع كرغمًا عف إرادتيا
،كعرؼ الفقيو الفرنسي جارك االغتصاب (4)اتصاال جنسيا كامبل دكف رضاء صحيح منيا بذلؾ

 بأنو كل فعل معاشرة شيكانية يقع عمى امرأة رغما عف ارادتيا فيقكؿ:
« Ceci posé, et en la absence de toute définition précise donnée par le code pénal, il 
résulte de ces précédents qu’on a toujours entendu par viol le fait de connaître 
charnellement une femme sans la participation de sa volonté »  (5)  
كما قضت محكمة النقض الفرنسية أنو ازاء عدـ كجكد تعريف قانكني لبلغتصاب فإنو يتعيف 
عمى القاضي البحث كالتأكد مف تكفر أركاف ىذه الجريمة بحسب خصائصيا الخاصة كالنتائج 

المجني عميو كأف ىذه الجريمة تنشأ عف فعل ضد إرادة شخص سكاء كاف الجسيمة التي تمحق ب
أك بأؼ كسيمة أخرػ أك  ،المادؼ أك األدبي الذؼ يمارس ضدهذلؾ بغياب الرضا بسبب االكراه 

أما  ،(6)مباغتة مف أجل التعدؼ عميو رغـ عف إرادتو مف اجل الغرض الذؼ يستيدفو الفاعل
                                                           

مجمة الدراسات القانكنية، دكف بمد النشر،  -الجاني كالمجني عميو في جريمة المكاقعة –د/ عكض دمحم عكض   1
 . 32د ط ، ص 

األشخاص كالجرائـ ضد الجزء األكؿ، الجرائـ ضد  -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص –د/ أحسف بكسقيعة   2
  .92، ص 2009، دار ىكمة ، الجزائر، 10األمكاؿ، ط 

 . 11، ص 2004، دار النيضة العربية ،  2ط -جرائـ العرض كالحياء العاـ  -د/ ابراىيـ حامد طنطاكؼ   3
جرائـ االعتداء عمى األشخاص، دار النيضة  -شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -د/ محمكد نجيب حسني  4

دار النيضة  -الكسيط في قانكف العقكبات القسـ الخاص -، د/ أحمد فتحي سركر447، ص1993العربية، 
 .633، ص 1980، 3ط العربية، 

5 Garraud (R),traite théorique et pratique du Droit pénal Français, 2° et 3° édition V Paris, 
1924,art2083, p 407. 

ديكاف المطبكعات الجامعية ، مصر،  –رائـ العرض في قانكف العقكبات المصرؼ ج –د/ عبد الحكيـ فكدة   6
 .46، ص 1997
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حددت سف القاصر بنصيا "عندما يرتكب (1)قكبات الفرنسي مف قانكف الع 24فقرة 222المادة 
سكاء كاف  رع الفرنسي لمـ يميز بيف الجنسيف( الخامسة عشر سنة"، فالمش15عمى قاصر في )

المجني عميو ذكر أـ أنثى قاصر أك قاصرة عمى عكس التشريع الجزائرؼ  كالمصرؼ، فقبل 
مف قانكف  366ي عمييا أنثى حسب المادة تعديل قانكف العقكبات الجزائرؼ ُحِدَد جنس المجن

ع الفرنسي بتعديل قانكف كسار عمى نيج المشرّ  ،و تدارؾ األمرنّ أ"،  إال قاصرة ضدّ العقكبات "... 
لـ يكمل الثامنة  قاصر "إذا كقع االغتصاب عمى 02فقرة  336في المادة  01-14العقكبات 
ني عميو يحتمل الذكر كاألنثى. يقصد المشرع الجزائرؼ قاصر الطفل المج ...."18عشر 

كبالتالي يمكف أف نعطي تعريف الغتصاب قاصر" االغتصاب ىك كل ايبلج جنسي جرػ 
 .سنة بالعنف أك االكراه أك التيديد" 18ارتكابو عمى قاصر لـ يكمل 

 مف خبلؿ ما سبق نكضح األركاف األساسية لجريمة االغتصاب كىي:
 لرجكع لمفقو كالقضاء في تحديد أركاف جريمة االغتصاب،باأركان جريمة  اغتصاب قاصر: أوال/ 

فعل المكاقعة بغير رضا المجنى عمييا الركف  ما:تقكـ جريمة االغتصاب عمى عدة أركاف ى
عممو  مع الجريمة الرتكاب الجاني إرادة اتجاه فيك المعنكؼ القصد الجنائي الركف المادؼ، أما

 الذؼ "قاصر" بمفع جاء الجديد النص أفَ  المعنكؼ. كمابذلؾ، أؼ ال بد مف تكافر الركف المادؼ ك 
 الجاني، يبتغيو الذؼ األثر فيي النتيجة االجرامية األنثى، أما عمى يعكد كما كر، الذَ  عمى يعكد
 بحيث بالنشاط النتيجة تربط أف كيجب .الجاني  فتخضع لرغبات عمييا، المجني إرادة شل كىك
 .(2)اإلكراه انتفى السببية عبلقة انقطعت المسبب، فإذا ىي كالنتيجة السبب ىك   النشاط يككف 

 عمى القانكف  عميو ينص الذؼ الخارجي المادؼ السمكؾ ىك المادؼ الركفالركن المادي:  /1
قاصر كىك االتصاؿ  مكاقعة في فعل يتمثل االغتصاب لجريمة المادؼ جريمة فالركف ككنو

النتيجة  لتحقيق الكسائل كل استعماؿ ك ضاهالجنسي الكامل سكاء كاف ذلؾ برضاه أك بغير ر 
  ال. أـ شيكتو الجاني بمغ كسكاء جزئيا، أك كميا اإليبلج كاف سكاء اإليبلج فعل في المتمثمة
الكقاع ىك اتصاؿ رجل بالمرأة اتصاال جنسيا كامبل، كىذا يتحقق بإيبلج فعل الوقاع:  -1

ف يككف االتصاؿ الجنسي كميا في العضك التناسمي لممرأة، كيستكؼ أ تذكيره الرجل عضك

                                                           
1 C.P.F: Article 222-24 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans . 

 كما بعدىا.68 ص السابق، ،المرجع العقكبات قانكف  في العرض جرائـ  فكدة، الحكيـ عبد /د   2
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ال تقع جريمة االغتصاب إذا كاف  ،(1)أك جزئيا، كما يستكؼ أف يبمغ الجاني شيكتو أك ال
ما حصل دكف اإليبلج مف أفعاؿ ميما كانت طبيعتيا ، حتى كلك كانت ىذه األفعاؿ قد 

إذا كضع  رة مف الفحش كاالعتداء عمى العرض كال يعتبر اغتصاباً بمغت درجة خطي
كنتعرض لفعل  (2)الجاني أصبعو أك أؼ شيء في دبر المجني عميو أك المجني عمييا

الكقاع التاـ لمفاعل في جريمة االغتصاب كالمجني عمييا كالشركع أك المحاكلة كالمساىمة 
 الجنائية في جريمة االغتصاب.

يجب أف يككف الفاعل في جريمة االغتصاب رجبل الفاعل في جريمة االغتصاب:  - أ
سنة، كأف ال يككف الفاعل  صغير السف كالطفل أك  18ني عميو قاصر لـ يكمل كالمج

. فبل جريمة إذا اتحد (3)الصبي أك الغبلـ الذؼ لـ يبمغ مرحمة االنتصاب أك سف الحمـ
جنس الجاني كالمجني عميو، كما لك كانا رجميف ارتكب أحدىما كرىا فعل المكاط عمى 

 . (4)تكبو أحدىما كرىا عمى األخرػ اآلخر، أك كانتا امرأتيف كسحاؽ ار 
 قيد عمى الكطء فعل عمييا كقع التي األنثى تككف  أف كيشترط توفر عنصر الحياة:  - ب

 يخرج ثـ كمف األحياء عمى الجريمة إال ىذه تقـك فبل إالَّ، الجريمة ىذه تقـك فبل الحياة،
  . (5)بجثة امرأة الرجل فسق االغتصاب نطاؽ مف

يشترط في القاصر المجني عميو في االغتصاب ة االغتصاب: المجني عميو في جريم  - ت
أف يككف حي كقت ارتكػاب ىذا الفعل كيثبت سف المجني عميو بشيادة الميبلد كفي 

إلى تعيف خبير مختص لتحديد سف  دـ كجكد أكراؽ رسمية يمجأ القاضيحالة ع
 القاصر.

                                                           
 .  340المكجز في شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ص  –كبيش  د/ دمحم  1
الطبعة االكلى ، مؤسسة  دار الكتب لمطباعة  -األحكاـ العامة في قانكف العقكبات -د/ ماىر عبد شكيش 2

 .111، ص 1990كالنشر ، مطبعة جامعة المكصل ، العراؽ، 
، 1996الطبعة السابعة، دار النيضة العربية،  - شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -د/ أحمد فتحي سركر  3

 .634ص
دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية،  -الحماية الجنائية لمعرض في التشريع المصرؼ  -د/ دمحم زكي أبك عامر  4

 .127، ص 2011
  .29ص سابق، مرجع صقر، د/ نبيل  5
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 الفعل بغير كقع ما،كمّ  ذلؾ يتكافر ك الجريمة، جكىر العنف يعتبراستعمال العنف:  - ث
 أؼ كسيمة أك الجسدية، القكة كاستعماؿ مادؼ العنف كاف كسكاء القاصر، الضحية رضا

انعداـ  صكر مف صكرة التمييز عدـ كيعتبر بسبلح، التيديد أك كالضرب، أخرػ،
 .عذريتيا الطفمة تفقد أف يشترط ال ك الرضا،

 بدء يعد االغتصاب جريمة في الشركع إفالشروع أو المحاولة في جريمة االغتصاب:   - ج
 ال ألسباب أثره يخيب أك ،التنفيذ ىذا ثـ يكقف ،لمجريمة المادؼ الركف تنفيذ في الجاني
كىك جريمة ناقصة غير تامة لتخمف بعض عناصرىا  .(1)فييا الجاني لئلرادة دخل

أسباب  فالجاني يبدأ في التنفيذ قاصدا اتماـ جريمتو كلديو القصد الجنائي ليا كلكف تقـك
خارجة عف إرادتو فتحكؿ دكف اتماـ الجريمة، كل عبث بجسـ األنثى ال يرقى إلى درجة 
ف جاز أف يعتبر شركعا في اغتصاب  االتصاؿ الجنسي الكامل، ال يعد اغتصابا، كا 

، يسأؿ الجاني عف الشركع في االغتصاب باعتباره صكرة مف (2)بحسب القصد الجنائي
 باالغتصاب شركعا يعد بأنو المصرية النقض محكمة مت، حك(3)صكر الجريمة الخائبة

 لمكشف عف جسميا عف مبلبسيا خمع محاكال كحضنيا، ضحيتو فكؽ  المتيـ جثـك
     30الشركع أك المحاكلة يستكجب العقاب كذلؾ حسب المادة  ،(4)مكاقعتيا عكرتيا بقصد

 .(5) مف نفس القانكف 
ىمة في جريمة االغتصاب لمقكاعد العامة تخضع المساالمساىم في جريمة االغتصاب:  -ح

 عنصر عنصريف ، تقكـ عمى(6)42لممساىمة الجنائية لقانكف العقكبات كذلؾ حسب نص المادة 
                                                           

 .26ص ،2009 نشر،  بمد دكف  كالقانكف، لفكرا دار العامة؛ باآلداب المخمة الجرائـ أحمد، دمحم د/ أحمد  1
 .334، ص 1986دار النيضة العربية،  -شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -د/ عمر السعيد رمضاف  2
 . 643ص ،1991د/ حسف المرصفاكؼ : قانكف العقكبات الخاص ، منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،  3
 .1079ص  29/10/1956 تاريخ 279 رقـ نقض جنائي مصرؼ    4
كالتي  30نص قانكف العقكبات الجزائرؼ صراحة بعدـ العقاب عمى مرحمة التحضير لمجريمة كذلؾ في المادة   5

 إلي مباشرة تؤدؼ فييا لبس ال كبأفعاؿ التنفيذ في تبتدغ بالشركع جناية الرتكاب محاكالت كل"جاء فييا " 
 ، مرتكبيا رادة إ عف مستقمة لظركؼ نتيجة إال أثرىا بيخ لـ أك لـ تكقف ،إف نفسيا كالجناية تعتبر ارتكابيا
 ،"مرتكبيا يجيمو مادؼ ظرؼ بسبب المقصكد بمكغ اليدؼ يمكف لـ كلك حتى

 الفاعميف أك عاكف الفاعل أك الطرؽ  بكل ساعد كلكنو مباشرا، اشتراكا يشترؾ لـ مف الجريمة في شريكا يعتبر"  6
 ." بذلؾ عممو مع ليا المنفذة أك مةالمسي أك التحضيرية األفعاؿ ارتكاب عمى
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 كل فإف مثبل كالعنف المرأة رضاء إعداـ شأنو مف يككف  الذػ الفعل الجنسي، كعنصر االتصاؿ
 فى شريؾ أك ،غيره مع فاعبل ، العامة لمقكاعد تطبيق يعتبر الفعميف أحد ىذيف عنو يصدر مف

، صكر االشتراؾ بالمساعدة في االغتصاب كثيرة مثل تجييز المادة المخدرة، تأجير (1) الجريمة
 بجسـ أمسؾ ،  مثل مف (2)المكاف الذؼ ترتكب فيو الجريمة، تسميـ سبلح الذؼ يرتكب بو الجاني

 مجرد كليس ،الجريمة في معو اأصمي فاعبل كاف زميمو كاقعيا حتى ، مقاكمتيا يشل امرأة كي
 كلكف ، لرغبة زميمو ترضخ حتى بلحبالسّ  دىاىدّ  أك امرأة ضرب مف أصميا فاعبل يعد كما شريؾ،
 إذا أما ، المجني عمييا مع الجنسية العبلقة زميمو فيو يباشر الذػ الكقت في فعمو يأتي أف شرط
 زميمو باشر بالحباؿ ثـ قيدىا أك مخدرةال المادة عمييا المجني أعطى لك كما سابق الكقت في أتاه
   .(3)بالمساعدة شريؾ فيك الصمة ىذه البلحق الكقت في

كلكف  ،القاعدة العامة في الرضا، أف يككف صريحاً  / عدم رضا المجني عمييا)اإلكراه(:2
إف انعداـ الرضا يعد عنصر جكىرؼ لتككيف جريمة  .(4)يمكف أف يككف ضمنيًا كذلؾ

عمى الحرية الجنسية فيي ال تقع إال إذا كاف الفعل  في ذلؾ يتحقق االعتداءألنو  .االغتصاب
، يشترط العتبار الفعل (5)المادؼ كىك المكاقعة قد حدثت بدكف رضاء صحيح لممجني عمييا
كفي قرار صادر عف  ،(6)اغتصابا أف يككف الكقاع قد حدث بغير رضاء مف المجني عمييا

                                                           
ديكاف المطبكعات الجزائرية،  -جرائـ االعتداء عمى العرض في القانكف الجزائرؼ كالمقارف  -د/ دمحم رشاد متكلي  1

 .132، ص1989
 أك مسكنا يقدـ أف إعتاد مف الشريؾ حكـ يأخذ"مف قانكف العقكبات كالتي جاء فييا  43نصت عمييا المادة   2

 أك الدكلة أمف ضد العنف أك المصكصية يمارسكف  الذيف مف األشرار أكثر أك لكاحد لبلجتماع مكاف كأ ممجأ
 ."اإلجرامي بسمككيـ عممو مع     أك األمكاؿ أشخاص ضد أك العاـ األمف

دار المطبكعات الجامعية،   -جرائـ ىتؾ العرض )االغتصاب، الفعل الفاضح، الزنا( –د/ أحمد محمكد خميل   3
 .12، ص 1995سكندرية، مصر اال
، 1971الطبعة الثالثة ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،  -النظرية العامة لمقانكف الجنائي -د/رمسيس بيناـ   4

 .440ص
في الجرائـ ضد األشخاص :إسحاؽ إبراىيـ منصكر، شرح قانكف العقكبات الجزائي، الجنائي الخاص  د/  5

 125.، ص1983ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  كاألخبلؽ كاألمكاؿ كأمف الدكلة؛
، الدار المصرية 1996، 3ط  -اغتصاب اإلناث في المجتمعات القديمة كالمعاصرة –د/ أحمد عمي مجدكب   6

 .126المبنانية، ص 
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الغتصاب الثابت بحكـ قضائي بأنو يعد كطء باإلكراه كيكيف المحكمة العميا تـ تبني مبدأ ا
بككنو نكاح شبية كيثبت بو النسب "ألنو في حالة ثبكت االغتصاب بحكـ قضائي يعد كطء 

 اإلكراه يستمر أف القانكف  يتطمب ، كال(1)و نكاح شبية يثبت بو النسب"باإلكراه كيكيف بأنّ 
 مقاكمة عمى لمتغمب ابتداء اإلكراه قد استعمل يـالمت يككف  أف يكفي بل المكاقعة فترة طكاؿ

 تحقق المقاكمة تستطيع ال كأصبحت قكاىا كاستسممت عمييا المجني فقدت فإذا عمييا، المجني
 .(2)اإلكراه

إذ يتعيف أف تككف إرادة المجني عميو سميمة مما يعيبيا لكي يعتد القانكف بالرضا الصادر 
ا أية أىمية قانكنية إذا كاف المجني عمييا ضحية إكراه عنيا ، فبل يككف لرضا المجني عميي

 منيا أخرػ، صكر تأخذ بل الخداع عمى فقط يقتصر ال الرضا ، انعداـ(3)أك خداع أك غمط
 يككف  أف يستكؼ  بحيث عمييا، المجني لدػ التمييز أك الكعي، فقداف الرضا بسبب انعداـ
 منكمة، حبكب أك مخدرة، لمكاد ستعمالوكا ذاتو، حد في الجاني إلى فعل راجع الكعي فقداف

 كجد كمف الجاني، فعل بدكف  تككف  قد كذا جنسيا، بيا ثـ اتصل مغناطسيا بتنكيميا قاـ أك
زكجتو  يكاقع الذؼ فالزكج، (4)مكاقعتيا عمى فأقدـ تأثير مخدر، تحت أك نائمة، كىي أنثى
النكاح؛  أحكاـ يرفع ال ألنو رجعيا طمقيا كلك حتى العبلقة لشرعية اغتصابا يرتكب ال كرىا
 يكاقع أف لمرجل يحل ال فينا مراجعة بغير الرجعة عدة انقضت أك بائنا، الطبلؽ كاف إذا أما

 .(5)اغتصاب يعد فعمو فإف رضاىا بغير كاقعيا فإذا مطمقتو

                                                           
، 2012، المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد األكؿ 12/05/2011، الصادر بتاريخ 617374قرار رقـ   1

مف قانكف األسرة الجزائرؼ كالتي جاء فييا:" يثبت النسب بالزكاج الصحيح،  40كىذا ما أكدتو المادة  .297ص 
 أك باإلقرار أك بالبينة أك بنكاح الشبية، أك بكل زكاج تـ فسخو قبل الدخكؿ...".

2 GHICA-LEMARCHAND Claudia, PANSIER Fréderic- Jérôme, Droit pénal spécial, Vuibert, Paris, 
p.96 

، 1973دار النيضة العربية، القاىرة،  3ط –شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  -د/ محمكد نجيب حسني   3
 263ص

 لمنشر الدكلية العممية دار األشخاص في قانكف العقكبات األردني، عمى الكاقعة الجرائـ سعيد، دمحم د/ نمكر 4
 .210،     ص 2000األردف،  كالتكزيع

     ،1985اإلسكندرية،  الجامعية، المطبكعات دار األخبلؽ؛ عمى االعتداء جرائـ منصكر، حسف حسف د/ 5
 . 24 ص
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أما بالنسبة لمطفل القاصر الرضا غير معتبر قانكنا، المشرع الجزائرؼ ال يأخذ بالرضا أؼ ال 
قانكف عقكبات لـ ينص عمى  336سنة ففي المادة  18برضى القاصر الذؼ لـ يتجاكز  يعتد

رضى القاصر سكاء كاف صريح أـ ضمني فجريمة اغتصاب القصر يعاقب عمييا دكف تكفر 
ركف رضى القاصر. نظرا لنقص النضج العقمي لدػ القاصرة كنقص التمييز فعادة ما يمجأ 

      األدبي، دكف االكراه المادؼ مستعمبل في ذلؾ طريق التكددالجاني إلى االكراه المعنكؼ أك 
أك الترغيب مف خبلؿ المبلطفة كتقديـ اليدايا كغالبا ما تككف ىذه الطريقة ىي األكثر شيكعا 

في القكة كالتيديد كالعنف  ثل كسائل اإلكراه، تتم(1)أف القصر سريعي االنخداع  عمى اعتبار
 مكف تقسيـ إكراه قاصر عمى االغتصاب إلى:أك التيديد بفضيحة مف ىنا ي

اإلكراه المادؼ: ىك استعماؿ الجاني عمدا العنف كالقكة المادية عمى جسـ القاصر بغرض تخكيفو 
كالضرب كالجرح كىك يعدـ اإلرادة كمية لديو كال يستطيع مقاكمتيا أؼ تشل إرادة القاصر ك ال 

 يككف المتيـ أف يكفي مر طكاؿ فترة المكاقعة  بليممؾ سبيبل لدفعيا، ال يمكف ليذا العنف أف يست
 مقاكمة القاصر . عمى لمتغمب استعممو ابتدءا قد

االكراه المعنكؼ: يمجأ الجاني إلى استخداـ أساليب ككسائل التيديد مع القاصر، يكلد فيو حالة 
مو يقدـ نفسية مف الخكؼ كالفزع يشل ارادة القاصر ك ال يجد سبيبل لمنجاة مف ىذا الخطر تجع

 .عمى االستسبلـ كاإلقرار بقبكؿ ما لـ يكف ليقبمو اختياراً 
لكي تكتمل جريمة اغتصاب قاصر ال بد مف رابعا/ النتيجة في جريمة اغتصاب قاصر: 

التي باالستناد إلييا تتحقق تمؾ الجريمة كيطمق عمييا اغتصابا كىي فعل  تكافر عنصريف
ضك التذكير أك القضيب في فرج أك دبر قاصر أؼ الكقاع معناه مكاقعة قاصر كذلؾ بإيبلج ع

اتصاؿ جنسي ، ك االكراه ىذا األخير يمكف أف يككف ماديا كذلؾ باستعماؿ القكة أك استعماؿ 
خضاع القاصر لممكاقعة بالقكة أك االكراه  بعض الكسائل كالسبلح األبيض بغرض التخكيف كا 

يـ ىدايا كاستدراج الضحية، فإذا المعنكؼ كإفشاء أسرار خطيرة قد تضر بالقاصر أك تقد
 تكافرت ىذه العناصر كتـ التحقق مف كجكدىا تكتمل جريمة االغتصاب. 

جريمة مقصكدة يتخذ الركف المعنكؼ فييا القصد  جريمة االغتصاب الركن المعنوي: -2
الجنائي كيكفي القصد العاـ لتكفر ىذا الركف فبل يشترط لقياميا ضركرة تكفر القصد 

                                                           
رسالة ماجستير، جامعة  -الجريمة الجنسية المرتكبة ضد قاصر االغتصاب كالتحرش الجنسي –أماؿ نايف  1

 .72، ص 2013قسنطينة، كمية الحقكؽ، 
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القصد الجنائي في جريمة اغتصاب عمـ الجاني أنو يكاقع أنثى دكف الخاص كيأخذ 
رضاىا ككف الفعل مجـر مع ذلؾ انصرفت إرادتو اشباع غريزتو، كاستعماؿ الجاني لمعنف 

 مف يمارسو ما أنو ، فيك يعمـ(1) كالحيل لدليل قاطع عمى سكء نيتو كقصده الرتكاب الفعل
 بطبيعتو إرادؼ فعل كيعتبر صحيح، ضاءر  كبدكف  غير مشركع جماع ىك جنسي اتصاؿ
 أك المعنكؼ  أك المادؼ باإلكراه يقترف  حيف كضكحا الفعل أكثر ليذا اإلرادية الصفة فتككف 
أؼ أف المغتصب في ىذه الجريمة يكره ضحيتو  ،(2)كالخداع كالغش الحيمة طريق عف

كطء  إلى الجاني دةإرا باتجاه القصد ىذا عمى الكطء بالقكة أك التيديد أك الخداع . يثبت
مشركع،  غير الكطء ىذا بأف الفعل ارتكاب كقت عممو المجني عمييا بغير رضاىا مع

.إذ تعتبر المكاقعة في (3)كىي جريمة عمدية يتخذ ركنيا المعنكؼ صكرة القصد الجنائي
االغتصاب جريمة عمدية قصدية تتحقق بتكجو الجاني بمحض إرادتو كدكف ضغط أك 

ىذا الفعل مع عممو أنو ليس مف حقو القياـ بذلؾ يتحقق القصد  تيديد نحك ارتكاب
الجنائي بانصراؼ إرادة الجاني إلى مباشرة الكقاع عالما بعدـ مشركعيتو كبانعداـ الرضى 

االغتصاب  جريمة تقـك المادؼ الركف قياـ إلى باإلضافة ،(4)بو مف جانب المجني عمييا
 الجنائي القصد أؼ كاالرادة العمـ عنصر عمى المعنكؼ، القائـ الركف تكافر ضركرة عمى
،إال أنو قد تنتفي الجريمة إذا تـ إكراه الجاني عمى ممارسة االغتصاب كاألعمى (5) العاـ
 كقياـ القصد الجنائي أك انتفائو أمر يستخمصو القاضي مف الكقائع التي تطرح ،(6)مثبل

                                                           
 .14مصدر سابق، ص  -العرض االغتصاب الفعل الفاضح الزنا جرائـ ىتؾ –د/ أحمد دمحم خميل   1
 الحمبي منشكرات -كالماؿ اإلنساف كعمى العامة المصمحة عمى االعتداء جرائـ -القيكجي القادر عبد د/ عمي 2

 كما بعدىا. 488ص  ،2001 بيركت،  الحقكقية،

. 1985الفنية لمطباعة ك النشر،  -ؼ الحماية الجنائية لمعرض في التشريع المصر  -د/ دمحم زكي أبك عامر 3
 .153ص

 .350د/ دمحم رشاد متكلي، جرائـ االعتداء عمى العرض في القانكف الجزائرؼ ك المقارف، المرجع السابق، ص  4
 .296د/ نبيل صقر، المرجع السابق، ص   5
 .14د/ أحمد دمحم خميل، مصدر سابق، ص   6
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ذا ما تكفر القصد الجنائي فبل عبرة بالباعث ا لذؼ دفع الجاني إلى ارتكاب فعمتو عميو، كا 
   . (1)سكاًء كاف ىدفو مف ذلؾ ىك إرضاء شيكتو أك االنتقاـ مف المجني عميو أك أسرتو

 إرادة فعل المواقعـة: - أ
 كقت عممو ،مع رضاىا بغير عمييا المجني مكاقعة إلى إرادة الجاني جاهباتّ  القصد ىذا يثبت

 تكافر عمى قرائف إال ماىي كالتيديد القكة كاستعماؿ ، غير مشركع ىذه المكاقعة بأف الفعل ارتكاب
 فعل المكاقعة إلى الفاعل ردة إ اتجاه عمى دائما تدؿ ،إال أنيا األحكاؿ أغمب في الجنائي القصد
تعني إرادة فعل المكاقعة اتجاه إرادة الجاني إلى فعل الجماع غير ، (2)عميو المجني رضا بدكف 

ية ليذا الفعل أكثر كضكحًا حيف يقترف فة اإلرادّ تو ، كتككف الّص المشركع كىك فعل إرادؼ بطبيع
 . (3)باإلكراه المادؼ أك المعنكؼ أك عف طريق الحيمة كالخداع كالغش

، كتنتفي (4)ذلؾ قبكؿ عمى لحمميا ليسالتدّ  أك، الغش إلى المجكء يتـ حيف الفعل إرادة دتتأكّ  كما
غير حرة عند ارتكاب فعل المكاقعة ، كما لك ُأكره حرية اإلرادة لدػ الجاني إذا كانت إرادتو 

 .(5)الجاني عمى إتياف ىذا الفعل ، أك ُنكـ تنكيمًا مغناطيسيًا ككجو نحك ارتكاب الفعل
ف أف يعمـ الجاني بكافة العناصر البلزمة لتحقيق النمكذج يتعيّ ب/ العمم بعناصر الجريمة:  

ني بأنو يكاقع امرأة غير مشركعة ، فإذا اعتقد القانكني لجريمة االغتصاب فيجب أف يعمـ الجا
مشركعية المكاقعة انتفى لديو القصد الجنائي ، مثاؿ ذلؾ أف ُيكره أعمى امرأة عمى الصمة 

                                                           
عتداء عمى العرض كالشرؼ كاالعتبار كالحياء العاـ كاالخبلؿ جرائـ االجياض كاال -د/ أحمد ابك الركس  1

 .93المرجع السابق، ص  –باآلداب العامة مف الكجية القانكنية كالفنية 
 .297د/ نبيل صقر، مرجع سابق، ص   2
، الماؿ، المصدر السابق ك اإلنساف كعمى العامة المصمحة عمى االعتداء د/ عمي عبد القادر القيكجي، جرائـ  3
 .488ص
، 200 نشر، بمد دكف  الجامعية، المطبكعات دار العاـ؛ القسـ العقكبات، قانكف  شرح الشاذلي، هللا عبد فتكح  4

 نفسيا لو حتى تسمـ عمييا المجني بيا يظمل لكي احتيالية طرؽ  باستعماؿ الجاني بقياـ التدليس . يتـ199ص 
 مكاقعة تقبل غمط في عمييا كقكع المجني نتيجة قانكنية ةقيم ذات غير بالكقاع عمييا المجني رضا يعد حالة كفي

كالماؿ، مرجع  اإلنساف كعمى     العامة المصمحة عمى االعتداء بيا. د/ عمي عبد القادر القيكجي، جرائـ الجاني
 .480سابق، ص

 .644د. حسف المرصفاكؼ، المرجع السابق ، ص  5
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 التي خميمتو كانت رضاىا كلك بغير أنثى كاقع مف مغتصبا فيعتد.(1)الجنسية ظنًا منو أنيا زكجتػو
 يجيل كاف ألنو االتصاؿ الجنسي، بمشركعية الجاني اعتقد إذا لكف .سفاح معاشرة تعاشره كانت
 عنصر انتفى مراجعتيا، الحق في لو أف ك العدة في مازالت أنيا كاعتقد مطمقتو، عدة مدة حساب
 التي بالمرأة الرجل يربط ما إذا كاف العمـ ينتفي كما حقو في الجريمة أركاف تكتمل لـ ك لديو العمـ
 مف بأفّ  يعمـ ال وألنّ  ،ذلؾ بأمر ككاف يجيل بطبلف، أك فساد يشكبيا زكاج رابطة جنسيا كاقعيا

أك يكاقع رجل مطمقتو طبلقًا رجعيًا ظنًا ، (2)كاحدة أـ مف معو رضعت ألنيا عميو محرمة تزكجيا
منو أف العدة لـ تنقض بعد نتيجة إىمالو في حساب المدة ،أك أف يكاقع زكج زكجتو التي ىي 

عدة الشرعية التي تحـر ىذا الزكاج ، أك أف يجمع رجل بيف زكجتو أختو مف الرضاعة جاىبًل القا
كابنة أخييا أك إبنة أختيا أك خالتيا جاىبًل القاعدة الشرعية التي تحـر ىذا الجمع . أك أف يكره 
زكج زكجتو المطمقة منو طبلقًا بائنًا بينكنة صغرػ عمى االتصاؿ الجنسي بو جاىبًل القاعدة 

أف ينصرؼ عمـ الجاني إلى عدـ  فكيتعيّ  ،(3)ميو أف يعقد عمييا مف جديدالشرعية التي تكجب ع
األنثى غير جادة في  رضاء المرأة بيذه الصمة الجنسية لعدـ رغبتيا فييا ، فإذا اعتقد الجاني أفّ 

أف تأجج في صدره نار  تمنعيا انتفى عنو القصد الجنائي ، كذلؾ إذا اعتقد أف تمُنعيا غرضو
نّ  ،أف رفضيا ليذه الصمة ليس نتيجة عدـ رضاء عف الفعل ذاتوأك  ،رغبتو فييا ما مبعثو سبب كا 

يصعب إثبات   .(4)آخر ، كرغبتيا في الحصكؿ عمى ماؿ منو أك إسداء خدمة ليا قبل مكاقعتيا 
جريمة االغتصاب يمجأ القاضي المختص ألدلة االثبات الجنائي لكشف الحقيقة ، كتقدير تكافر 

صريو السابقيف )العمـ كاإلرادة( مف عدمو متركؾ لمحكمة المكضكع أك القصد الجنائي بعن
األساس ألنو مسألة مكضكعية تستخمصو المحكمة مف كقائع القضية كظركفيا دكف رقابة مف 

 .(5)عمى أسباب معقكلة المحكمة طالما كاف حكميا مبنياً 
 

                                                           
 .540، دار النيضة العربية المرجع السابق، ص3العاـ، طمحمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات القسـ   1
 .  23، ص1993 اإلسكندرية،  الجامعي، الفكر دار -العرض جرائـ -حافع محب د/ مجدؼ  2
 .42، المرجع السابق ، ص2د/ إبراىيـ حامد طنطاكؼ، جرائـ العرض كالحياء العاـ، ط  3
 .308سـ الخاص، المرجع السابق، صد/ محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف العقكبات الق  4
    كالماؿ، مرجع سابق،  اإلنساف كعمى العامة المصمحة عمى االعتداء د/ عمي عبد القادر القيكجي، جرائـ  5

 .489ص 
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 الفرع الثالث
 الجزاء المقرر لجريمة اغتصاب قاصر

خمس  مف المؤقت السجف فجعميا البسيطة، صكرتيا ا في الجريمة عقكبة ائرؼ حدد المشرع الجز 
"كل مف ارتكب جناية  01-14 بقانكف  المعدلة 01فقرة  336لممادة  طبًقا سنكات عشر إلى

مف نفس المادة  02سنكات"، أما الفقرة  عشر إلى خمس مف المؤقت بالسجف يعاقب اغتصاب
إذا كقع ىتؾ العرض ضد " ىذا الفعل ككانت تنص عمىقبل التعديل جـر المشرع الجزائرؼ 

قاصرة لـ تكتمل السادسة عشر فتككف العقكبة السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف 
 مف المؤقت بقيت العقكبة في صكرتيا البسيطة السجف 01-14سنة"، بتعديل قانكف العقكبات 

لممادة  طبًقا سنة عشرة ثماني كملي لـ قاصر ضد الجريمة كقعت إذا سنة عشريف إلى سنكا عشر
فتككف  سنة ( 18 ) عشرة الثامنة يكمل لـ قاصر عمى االغتصاب كقع " إذا 02فقرة 336

(سنة. النص الجديد اعتمد  ( 20  عشريف إلى سنكات ( 10 ) عشر مف المؤقت السجف العقكبة
الجزائرؼ  عمى مصطمح اغتصاب بدؿ ىتؾ عرض كىذا تداركا لمخطأ الذؼ كقع فيو المشرع

 األصكؿ مف الجاني، كاف إذا . أماLE VIOL"(1)"   بسبب الترجمة الخاطئة لممصطمح لفرنسي
 إذا أما ك .المؤبد السجف إلى لتصل فتشدد العقكبة الضحية، عمى كصاية ليا التي الفئة مف أك

 337دة حسب الما المؤبد السجف إلى كذلؾ العقكبة فترفع الجريمة في لو بشريؾ الجاني استعاف
 336المكاد  في المشرع حددىا فقد الجريمة ليذه التشديد ظركؼ عف مف قانكف العقكبات. أما

 أؼ الجاني؛ لدػ صفة تكافر عمى كافة الظركؼ ىذه مف نفس القانكف كتقـك(2)337ك  02فقرة 
                                                           

، ديكاف المطبكعات 2ط  -جرائـ االعتداء عمى العرض في القانكف الجزائرؼ ك المقارف  -د/ دمحم راشد متكلي  1
 .124،  ص 1989 الجامعية، الجزائر،

مف قانكف العقكبات "إذا كاف الجاني مف أصكؿ مف كقع عميو الفعل المخل بالحياء أك ىتؾ  337المادة   2
ليـ سمطة عميو أك كاف مف معمميو أك ممف يخدمكنو بأجر أك كاف خادما بأجر لدػ  العرض أك كاف مف فئة مف

يف أك إذا كاف الجاني ميما كانت صفتو قد استعاف في مكظفا أك مف رجاؿ الد األشخاص المبينيف أعبله أك كاف
العقكبة السجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة في الحالة  ارتكاب الجناية بشخص أك أكثر فتككف 

كالسجف المؤبد في الحالتيف المنصكص عمييما في المادتيف  334 المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة
ي حالة كجكد عبلقة أك صمة بيف الجاني كالمجني عمييا أشار المشرع لفعل الفاحشة بيف ". أما ف336ك  335

 المحاـر ذكؼ  بيف الفكاحش مف تعتبر "مكرر عمى أف  237المحاـر كلـ ينص عمى العقكبة، نصت المادة 
 :بيف ترتكب التي الجنسية العبلقات
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 رطيشت فبل القانكف، عمييا نّص  مما  كاحدة صفة تكافر كيكفي بالمجني عمييا، صمة لو تككف  أفّ 
 بو كيتأثر الجريمة كصف مف يغير شخصي طابع لو ككل ظرؼ أكثر، أك صفتيف اجتماع

 طبقابالعقكبة نفسيا  عميو ركع ك في االغتصاب معاقبا الشّ الشريؾ في جريمة االغتصاب. أمّ 
 ذلؾ عمى ينص لـ كلك حتى الجزائرؼ السالفة الذكر، العقكبات قانكف  مف 30 المادة لنص

كما يعاقب كذلؾ عمى الشركع في جريمة االغتصاب بعقكبة الجريمة .تجريـال نص استقبلال في
التامة كذلؾ طبقا لمقكاعد العامة لقانكف العقكبات كفي حاؿ ارتكاب الجريمة مف طرؼ ذكؼ 

العقكبة المجني عميو، أقر المشرع الجزائرؼ عقكبة السجف المؤبد كظرؼ تشديد لمجريمة كتطبق 
  .(1)أك أكثر الرتكاب الجريمة بشخصفي حالة االستعانة  نفسيا

د ك شدّ  ،ع اعتبر االغتصاب جنايةالمشرّ  مف قانكف العقكبات أفّ  336المادة  ح مف نّص ّض يت
 336/2فعالة بتعديل المادة  حماية مف عشرة إلى عشريف سنة، كلضماف العقكبة الحبس المؤقت

محل الحماية الجزائية  عميوالمجني  القاصر سفّ  مف 01-2014رفع المشرع الجزائرؼ بتعديل 
  جنس الضحية  عف النظر بغّض  الثامنة عشر إلى عشر السادسة مف االغتصاب جريمة مف

                                                                                                                                                                      

 .األصكؿ أك الفركع مف األقارب 1
 . األـ مف أك األب أكمف قاءاألش كاألخكات اإلخكة 2
 .فركعو أحد مع أك األـ أكمف األب مف أك األشقاء إخكانو أك إخكتو أحد كأبف شخص 3
 .فركعو مف أخر أحد أك مع ابنو أرممة أك كاألرمل الزكجة أك كالزكج األب أك األـ 4
 .األخر الزكج كفركع األب زكجة أك األـ زكج أك أك الزكجة الزكج كالد 5
 أخت" أك ألخ زكجا أحدىـ يككف  أشخاص 6

إذا كاف الطفل ضحية جريمة ما مف جرائـ انتياؾ اآلداب كأصابو ضرر جسماني أك معنكؼ أك مادؼ فإف 
المطالبة بالتعكيض لصالحو تككف مف طرؼ كليو كليس مف طرفو ألنو ليس أىبًل لممطالبة بحقكقو المدنية إلى 

مف القانكف المدني كىك ما أكده قرار المحكمة الُعميا  40المادة  غاية بمكغو سف الرشد المدني عمبًل بأحكاـ
منشكر بالمجمة  28432فصبًل في الطعف رقـ  10/01/1984الصادر عف غرفة الجنح كالمخالفات  بتاريخ 

كقد جاء فيو " متى كاف مف المقرر قانكنًا أف القاصر الذؼ لـ يبمغ  323، الصفحة 1984/4القضائية  العدد 
شد القانكني ال ُيمكف أف يؤسس نفسو طرفًا مدنيا أماـ القضاء لمباشرة حقكقو المدنية دكف إدخاؿ كليو في سف الر 

الدعكػ، كمف ثـ فإف القضاء بخبلؼ ذلؾ مخالف لمقانكف. أشار إليو د/ نجيمي جماؿ ، قانكف حماية الطفل في 
 .94الجزائر تحميل كتأصيل، المرجع السابق، ص 

جرائـ ضد األشخاص كاألخبلؽ  –شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ الجنائي الخاص –منصكر إسحاؽ ابراىيـ   1
 .126، ص 1983كاألمكاؿ كأمف الدكلة ، د ط، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، 
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أكثر لمقاصر، المشرع الجزائرؼ لـ ينص عمى اغتصاب قاصر  الجنائية الحماية يكفر إجراء كىك
ديد عقكبة المفضي إلى المكت كالحظنا مف خبلؿ كسائل االعبلـ المحمية مطالبة الشعب تش

 تطبيق عقكبة  االعداـ.االغتصاب المؤدؼ إلى الكفاة 
 الفرع الرابع

 موقف التشريعات المقارنة من جريمة االغتصاب
ة لجرائـ اغتصاب ة أحكاما جنائية خاّص ريعة االسبلميّ لـ تقرر الشّ ريعة اإلسالمية:الشّ أوال/ 

 الطفكلة كسفّ  اصل بيف سفّ كاالحتبلـ الف الحمـ، يبمغ لـ شخص كلّ  ىك القاصر فإقاصر، 
ذا بمغ  :تعالى لقكلو كذلؾ الطفل أك الصغير أك كالصبي أخرػ  عميو تسميات البمكغ، أطمقت "كا 

 الفقو في االغتصاب. 59األطفاؿ منكـ الُحمـ فميستأذنكا كما استأذف الذيف مف قبمكـ" النكر اآلية 
"كال تقربكا الزنى  :ـر قطعا لقكلو تعالىنة محّ ا في الكتاب كالسّ زنى، الزنّ  عف عبارة ىك ،اإلسبلمي

. قاؿ اإلماـ ابف كثير في تفسيرىا: "َيُقكؿ َتَعاَلى 32و كاف فاحشة كساء سبيبل" اإلسراء اآلية إنّ 
َنا َكَعْف ُمَقاَرَبتو َكُمَخاَلَطة َأْسَبابو َكَدَكاِعيو "َكاَل َتْقَرُبكا الزَِّنى ِإنَُّو كَ  اَف َفاِحَشة" َأْؼ َناِىًيا ِعَباده َعْف الزِّ

ال يزني الزاني  :كمف السنة المطير قكلو ملسو هيلع هللا ىلص .َأْؼ َكِبْئَس َطِريًقا َكَمْسَمًكا َذْنًبا َعِظيًما، "َكَساَء َسِبيبًل"
 أف إما بيا، فعل المرأة التي أف األمر في ما ككل .ركاه البخارؼ كمسمـ .حيف يزني كىك مؤمف

 ككما كحده، المغتصب الزاني ك عمى العقاب كيقتصر رضاىا، دكف  أك بفعمو، راضية تككف 
 يكجد ال ذلؾ ماعدا كفي الرضا، دكف سف أنثى مع ك باإلكراه االغتصاب يككف  أف أيضا، يعرؼ

 عنصر كجكد الزنا جريمة عف جريمة االغتصاب يميز كمما االغتصاب، ك الزنا بيف اختبلؼ
 الزنا تعريف فإف كعميو يكرىو، شيء ارتكاب عمى الضحية يحمل المغتصب ألف كىذا اإلكراه؛

أحمد  االماـ .قاؿ(1)اإلكراه ركف عمى يتكافر االغتصاب، أف غير االغتصاب، تعريف نفسو ىك
 معاقبة عمى أجمعكا الذيف المسمميف الفقياء مف مف الزنا". بل ىناؾ أعظـ ذنبا القتل بعد أعمـ ال"

 ك – الشافعية كبعض كالظاىرية المالكية االتجاه فقياء ىذا يمثل ك الحرابة بحد األنثى مغتصب
 كاإلخبلؿ اآلدمييف كتركيع لمعنف، المغالبة كاستعماؿ مف االغتصاب فعل عمى ينطكؼ  لما ذلؾ

 المحاربيف زمرة في دخل قد ىذه، بفعمتو الشنيعة الجاني أف شؾ في المجتمع، فبل العاـ بالنظاـ

                                                           
 ، دار الفرقاف لمنشر، عماف األردف،1ط -اإلسبلمي الشرع في الجنائي الفقو -الفارس أبك القادر عبد د/ دمحم  1

 .35، ص 2005
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 في المفسركف  بو قاؿ ما الفقو االتجاه في ىذا يدعـ كما بالفساد، األرض في كعاث كرسكلو هلل
تعالى" إنما جزؤا الذيف يحاربكف هللا كرسكلو  قكلو كىك المكضكع ىذا في الكاردة النصكص

كيسعكف في األرض فسادا أف يقتمكا أك يصمبكا أك تقطع أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ أك ينفكا مف 
 مالؾ اإلماـ يقكؿ ذلؾ ، كفي(1)اآلخرة عذاب عظيـ"األرض ذلؾ ليـ خزؼ في الدنيا كليـ في 

 يحكـ كما فيو يحكـ بمنزلة المحارب عندؼ فيك مالو أخذ عمى حريمو، في رجل عمى دخل مف"
 كىي متعددة الشريعة اإلسبلمية في الحرابة لحد المقررة العقكبة فإف لئلشارة ك ."المحارب في

 أك خبلؼ مف األيدؼ كاألرجل قطع أك الصمب أك القتل عقكبة بيف تجمع إذ الشدة، في غاية
، الذؼ تقتصر عميو دراستنا ىك مكقف التشريعات المقارنة الكضعية كيمكف (2)األرض مف النفي

 .الحقاتصنيفيا إلى تشريعات أجنبية كعربية كىك ما سنتناكلو 
 :ريعات األجنبيةاالغتصاب في التشّ / ثانيا

 لمعقاب، مشددا ظرفا عمييا المجني صفة مف جعلف فرنسيال المشرع اأمّ ريع الفرنسي: التشّ  -1
 سنكات عشر إلى خمس مف المؤبدة، الشاقة باإلشغاؿ االغتصاب، جريمة عاقب مرتكب حيثب

الشاقة  باألشغاؿ الجريمة مرتكب يعاقبك  سنة 15 عف عمرىا يزيد ال طفمة كانت بينما إذا
 قانكف العقكبات الفرنسي، المشرعمف  332سنة حسب المادة  عشريف إلى عشر مف المؤقتة
 يعد لـ ك كذلؾ، الذكر شمل بل حدىا ك األنثى االغتصاب عمى جريمة في يقتصر لـ الفرنسي

 كانت كميما اإليبلج أعماؿ كل يشمل بل األنثى، في فرج الذكر إيبلج فعل محصكر في
 مف سكاء لؤلنثى، رالذك مكاقعة ليشمل الفرنسي، القانكف  في   االغتصاب مفيـك كاتسع طبيعتو،

 المجني عميو صفة مف الفرنسي التشريع جعل كما.أيضا المكاط يشمل فعل ككما الدبر ـأ القبل
 سنكات خمس مف الشاقة باألشغاؿ االغتصاب مرتكب جريمة عاقب حيث لمعقاب، مشددا ظرفا
 فيعاقب سنة عشرة خمس عف عمره يزيد قاصرا ال عميو المجني كاف إذا بينما سنكات، عشر إلى

 222/23سنة كذلؾ في المادة  إلى عشريف عشرة مف المؤقتة الشاقة باألشغاؿ الجريمة مرتكب
األدنى لزكاج الفتيات  أما الحدّ   ،بخمسة عشر سنة كاعتمد المشرع ىذا السفّ  نفسو  مف القانكف 

                                                           

 .33 سكرة المائدة اآلية  1
 دار – الكضعي بالقانكف  مقارنا اإلسبلمي الفقو في اإلناث اغتصاب جريمة – الجندؼ الشيحات د/ دمحم  2

 .       266ص  – 1990 – القاىرة – العربية النيضة
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ف ذلؾ ضح م، كيتّ (1)( سنة18ىك ثمانية عشر ) مف القانكف المدني الفرنسي144المقرر بالمادة 
 و" كلّ التي عرفت االغتصاب بأنّ  222/23المشرع الفرنسي في المادة المفيكـ الكاسع الذؼ تبناه 

أك التيديد أك اإلكراه  شخص مف الغير بكاسطة العنف إيبلج جنسي أيا كانت طبيعتو يرتكب ضدّ 
سنة  15مف  ، ميز المشرع بيف فئتيف عمريتيف: الفئة األكلى ىي طائفة القصر أقل(2)أك المفاجأة

جف رع الفرنسي عمى ىذه الجريمة بالسّ سنة، كعاقب المشّ  18ك 15رية ما بيف ية الفئة العمّ انّ كالثّ 
د العقكبة في حاالت ثبلث نصت عمييا المكاد أدنى، كشدّ  بحد أقصى خمس عشرة سنة كدكف حدّ 

 ة كىي: اليّ التّ 
جف لمدة عشريف سنة، إذا لسّ د العقكبة ليصبح الحد األقصى ا، تشدّ (3)222/24ت المادة نّص  -1

أك عجز دائـ  ،اقترف االغتصاب بخمسة عشر حالة منيا عندما يككف قد تسبب في تشكيو
 خمسة عشر سنة.  15كأف يككف المجني عميو لـ يبمغ 

، يعاقب عمى االغتصاب بالسجف لمدة ثبلثيف عاًما عندما يؤدؼ ( 4)222/25نصت المادة  -2
 .ةإلى كفاة الضحيّ 

عندما يسبقو أك يرافقو أك المؤبد ُيعاقب عمى االغتصاب بالسجف ، (5) 222/26نصت المادة  -3
 .أك أعماؿ كحشية      يتبعو تعذيب

اتصاؿ الرجل جنسيا برجل آخر أك بامرأة تحت  نجميزؼ يجـر القانكف اإل ريع اإلنجميزي:التشّ  -2
أـ بدكنو، مع  كصف جريمة االتصاؿ الجنسي الشاذ، سكاء تـ ىذا الفعل مع تكافر الرضاء

                                                           
1 C.C.F. article 144 ; Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. 
2 Mayer Danièle. La réforme de la repression du viol en France par la loi du 23 déc,1980. d.dr. 
pén.et criminel, 1983. P.278.Crim.15 nov.2006. bull. Crim. No.287.      
3 C.P.F. Article 222-24 : Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 
4 C.P.F. Article 222-25 : Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, 
accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.  
5 C.P.F. Article 222-26 , « Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est 
précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.  
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à 
l'infraction prévue par le présent article». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417401&dateTexte=&categorieLien=cid
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اشتراط أف يككف أحد طرفي الصمة الجنسية دكف الكاحد كالعشركف عاما، إذا كقع الفعل بيف 
عرفت الشريعة  ،(1)الذككر، بينما أطمق التجريـ دكف التقيد بسف معينة إذا كقع الفعل عمى أنثى

 (2)ضاىاالعامة االنجميزية جريمة االغتصاب بأنيا اتصاؿ جنسي غير مشركع بامرأة دكف ر 
عمى أف االغتصاب ىك  1976فنص الفصل األكؿ مف قانكف الجرائـ الجنسية الصادر عاـ  

االتصاؿ الجنسي بامرأة متى كاف غير مشركع ككقع بغير رضاىا، سكاء أكاف عف عمـ أـ عدـ 
، بينما االغتصاب المرتكب ضد األطفاؿ أفرده المشرع االنجميزؼ بنصكص خاصة قرر (3)تبصر

، كجعل مف (4)جف مدػ الحياة لمف يرتكب جريمة اغتصاب الطفل دكف الثالثة عشرةعقكبة الس
سف المجني عميو الطفل دكف الثالثة عشرة ظرفا مشددا في حالة اإلدانة النيائية في جريمة 
التسبب أك التحريض عمى االنخراط في األنشطة الجنسية التي لـ ينتج عنيا ما بقي ذكره في 

حيث قرر بيمة التسبب في انخراط شخص دكف رضائو في أنشطة جنسية، البند الرابع مف جر 
نص المشرع االنجميزؼ عمى أفعاؿ تعتبر   .(5)عقكبة السجف لمدة ال تتجاكز أربعة عشر عاما

 مصدر لمختمف جرائـ االغتصاب كىي:

                                                           
1 T. HONORE, Sex Law, London, 1978,P24; j. TEMKIN, P.R. P25. أشار إيميو د/ أكمل يكسف السعيد

.82يكسف، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، مرجع سابق، ص                                
                                       
2 LOUIS B. SCHARZ and ANCEL (M), le système  pénal des états. Unis D’Amérique, 1964, P.71-
72.  

3 J. HALL and B.J. GEORGE and R. FORCE, Cases and Readings on Criminal Law and Procedure, 
3ed, New York, 1976, P. 211; T. HONORE, P.R, P.60. 
4 Sexual Offences Act 2003 (c.42) Part- sexual Offences, Rape and other offences against children 
under 13 Rape of a child under 13 and Assault of a child under 13 by penetration GAVIRIA V r 2010 
EWCA crime 1693 ( 19 July 2010) and G, R v 2009 EWCA  Crime 265 (6 February2009). 
5 Sexual Offences Act 2003 (c.42) Part1- sexual Offences, Rape and other offences against children 
under 13 Causing or inciting a child under 13 to  engage in sexual activity 
Barron,R. v2009 EWCA Crim 837(29 April 2009) and Evans 2009 EWCA Crim 2668(16Decembre 
2009). 
 Rape of a child under 13 and Assault of a child under 13 by penetration GAVIRIA V r 2010 EWCA 
Crim 1693 ( 19 July 2010) and G, R v 2009 EWCA  Crim 265 (6 February2009). 
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تنصرؼ ىذه الجريمة إلى ممارسة  فل:تجريم االنخراط في نشاط جنسي في وجود الطّ  -أ
سنة كبشكل عمدػ نشاطًا جنسيا بغرض الحصكؿ عمى المتعة،  18بمغ مف العمرشخص ي

أك في مكاف يمكف لمجاني أف يبلحع أك يعمـ  ككقكع تمؾ الممارسة في حضكر المجني عميو،
كجكد المجني عميو، أك يعتقد أف المجني عميو يدرؾ تمؾ الممارسة، أك يمكنو إدراؾ ذلؾ كبغض 

سنة،  13سنة فأقل، أك دكف  16كسكاء كاف قد بمغ مف العمر   النظر عف سف المجني عميو،
مع عمـ الجاني بيذا السف بناًء عمى أسباب سائغة كمعقكلة، كقد قرر المشرع عقكبة السجف 
لجريمة االنخراط في نشاط جنسي في كجكد الطفل كعاقب مرتكب الجريمة في حالة الشركع 

ة التي ال تتجاكز الحد األقصى المقرر قانكنا أك بالسجف مدة ال تتجاكز ستة أشير، أك الغرام
، كما تطبق  (1)كمييما، أما في حالة اإلدانة النيائية ُيعاقب بالسجف مدة ال تتجاكز عشر سنكات

ذات العقكبة السابقة عمى جريمة مشابية كىي التسبب في مشاىدة طفل لفعل جنسي كالتي 
سنة، لشخص آخر  13ل أك دكف سف سنة فأق 16بمقتضاىا يتسبب شخص يبمغ مف العمر 

أك صكرة فكتكغرافية لشخص يمارس النشاط الجنسي، مع عمـ الجاني بيذا  يمارس نشاطا جنسيا
السف بناًء عمى أسباب سائغة كمعقكلة، كما يعاقب مف يتكقف عف اقتراؼ ىذه الجريمة عند حد 

 كز الحد األقصى المقرر قانكنا الشركع بالسجف مدة ال تتجاكز ستة أشير، أك الغرامة التي ال يتجا
 .(2)أك كمييما، أما في حالة اإلدانة النيائية يعاقب بالسجف مدة ال تتجاكز عشر سنكات

اعتد المشرع االنجميزؼ بسف  جريمة تحريض الطفل عمى االشتراك في أنشطة جنسية:-ب
 16ف عمره الطفل المجني عميو في جريمة تحريض الطفل عمى ارتكاب أنشطة جنسية، سكاء كا

مف تكافره ظرفا مشددا لمعقاب إذا ترتب عمى  سنة، كجعل 13مف  سنة فأقل أك كاف عمره أقلّ 
التحريض ما سبق ذكره في البند الرابع مف جريمة التسبب في انخراط شخص دكف رضائو في 
ذا لـ يترتب       أنشطة جنسية، فرفع العقكبة إلى السجف مدة ال تتجاكز أربعة عشر سنة، كا 

                                                           
1  Sexual Offences Act 2003 (c. 42) Part  l- Sexual Offences, Engaging in sexual activity in the 
presence of a child. Pedley and Ors v R 2009 EWCA Crim 840( 14 may 2009) and Bowling, R.v 
2008 EWCA Crim 1148(30 April 2008). A. AGGRAWAL, Forensic and medico- legal aspects  of 
sexual crimes and unusual practices, CRC Press, 2008. 

2  Sexual Offences Act 2003 (c. 42) Part 1- Sexual Offences, Causing a child to watch a Smith, R. v 
2009  EWCA Crim 1795, 31 July 2009 and Reynolds and Ors, R. v 2007 EWCA Crim 538, 8 march 
2007. 
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يعاقب بالسجف مدة ال تتجاكز ستة أشير أك الغرامة التي فعمى التحريض ما كرد في البند الرابع 
ال تتجاكز الحد األقصى المقرر قانكنا أك كمييما إذا ثبتت إدانتو جزئيا )الشركع(، أما في حالة 

 .(1)اإلدانة النيائية يعاقب بالسجف مدة ال تتجاكز أربعة عشر سنة

ادية األلمانية بتشديد العقاب في حالة اغتصاب قضت المحكمة االتحّ اني: التشريع األلم -3
عاما، كذلؾ دكف أف تعتد برضا الفتاة  14الجاني إلحدػ صديقات ابنتو التي لـ يبمغ عمرىا سف 

 .(2)بيذه المكاقعة الجنسية
نكف مف قا 375عرؼ المشرع البمجيكي االغتصاب في  نص المادة رقـ التشريع البمجيكي:  -4

الجنائي كىك "أؼ عمل مف إيبلج الجنسي بأؼ شكبًل كاف كبأؼ كسيمة كانت ترتكب بدكف مكافقة 
   .الشخص" أـ في حالة اغتصاب قاص شدد العقكبة

 مف كاليٍة ألخرػ إال أف بعض الكالياتيختمف تعريف مصطمح االغتصاب الجنسي  التشريع األمريكي:-5
مف حيث  المكسع لجريمة االغتصاب أخذت بالمفيكـشنطف األمريكية، ككالية ميشجاف ككالية كا

أف فعل اإليبلج الذؼ تقكـ بو جريمة االغتصاب يشمل اإليبلج مف قبل أك مف دبر أك في فـ 
، كما أكد نمكذج قانكف العقكبات األمريكي الذؼ أعده معيد القانكف األمريكي إلى (3)المجني عميو

                                                           
1  Sexual Offences Act 2003(c.42) Part1- Sexual Offences, Rape aexual act. nd other offences 
against children under 13 Causing or inciting a child to engage in sexual  activity…(3) Unless 
subsection (2) applies, a person guilty of an offence under this section is liable – (a) On summary 
conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to fine not exceeding the statutory 
maximum or both; (b) On conviction  on indictment, to imprisonment  for a term not exceeding 14 
years. Mortimer, R.v 2010 EWCA Crime 1303/ 25 May 2010 and SH, R. v 2010 EWCA Crime 171/ 

29 January 2010. ف السعيد يكسف، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ أشار إيميو د/ أكمل يكس
     ك ما بعدىا.                                                             85الجنسي، المرجع السابق، ص

 -الحماية الجنائية لمحق ىفي صيانة العرض في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي -د/ أشرؼ تكفيق  2
، أشار إليو د/ محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع سابق، 400، ص1995ة، القاىر 
 .126ص 

3 J. A. SCUIT, A reforming the law of rape, the Michigan example. Australian  law review, 1976, vol. 
50, p. 616; S. CAROLINE TAYLOR, Court licensed Abuse: Patriarchal lore and  the legal Response 
to Interfamilial Sexual Abuse of Children, Peter Lang, 2004, P.51. Evans, R v 2009 EWCA Crime 
2668/ 16 December 2009. 
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كما ذىبت بعض االتجاىات الفقيية األنجمك  ،(1)ف الدبرأف فعل اإليبلج يشمل الكطء مف قبل كم
أمريكية إلى استبداؿ لفع ىتؾ العرض بمفع االغتصاب كذلؾ لمتكسع في مدلكؿ فعل االيبلج، 

حيث كاف يقصد باالغتصاب الكطء في القبل، كبالتالي أصبح مدلكؿ االغتصاب كفقا لبلتجاه ب
 . (2)الجديد غير كاؼ بالمضمكف 

لـ ُتستخدـ كممة االغتصاب في القانكف الجنائي الكندؼ. بداًل مف ذلؾ، ندي: ريع الكالتشّ  -5
يجّرـ القانكف االعتداء الجنسي. يعرَّؼ االعتداء الجنسي بأنو اتصاؿ جنسي مع شخص 

لـ يقرر حكما خاصا في حالة اغتصاب طفمة  .آخر دكف مكافقة ذلؾ الشخص اآلخر
 .(3)دكف رضاىا

 يعات العربيةاالغتصاب في التشر  /ثالثا
 التشريع المصري: -1
(سنة  كجعميا 18ع المصرؼ عقكبة اغتصاب الطفمة لـ يتجاكز سنيا ثمانية عشر )د المشرّ شدّ 

االعداـ دكف تخيير لمقاضي بيف عقكبتي اإلعداـ أك السجف المؤبد في حاالت رأؼ أنيا تسيل 
 267ييا نصت المادة لمجاني ارتكاب الجريمة أك مف الكاجب عميو صيانة عرض المجني عم

عمى أنو " يعاقب الفاعل باإلعداـ إذا كانت المجني عمييا لـ يبمغ سنيا ثماني عشرة سنة  2فقرة 
ميبلدية كاممة أك كاف الفاعل مف أصكؿ المجني عمييا أك مف المتكليف تربيتيا أك مبلحظتيا أك 

كرىـ، أك تعدد الفاعميف ممف ليـ سمطة عمييا أك كاف خادما باألجر عندىا أك عند مف تقدـ ذ
لمجريمة"، أف جريمة االغتصاب مف أخطر جرائـ االعتداء عمى العرض، ألنيا تنطكؼ عمى إكراه 
المجني عمييا عمى اتصاؿ جنسي لـ ترضيو مما قد يؤثر في حياتيا العضكية كالنفسية كالعقمية 

تشريع المصرؼ عندما ، أما الشركع في االغتصاب في ال(4)كاالجتماعية فيقمل مف فرص الزكاج
الجاني بالعقكبة المقررة ألحكاـ الشركع بحيث تنص  فيعاقبتتكفر أركاف الشركع في االغتصاب 

                                                           
1 PHILIP  E. JOHNSON , Criminal law , 1980, P. 840 ; J.A. SCUTT,  Reforming the law of  Rape : 
the Michigan example, Australian, P. 273. 
2 J. TEMKIN, Rape and Legal Process, Sweet and Maxuelle, London, 1987, P. 39. 

3 Dumont, H.C., 1971, P.249. أشار إليو د/ محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع  
.124سابق، ص   

 .239ص  -قانكف العقكبات القسـ الخاص المكجز في شرح -د/ محمكد كبيش  4
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مف قانكف العقكبات المصرؼ عمى أف" الشركع ىك البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب  45المادة 
ك ال يعتبر شركعا  جناية أك جنحة إذا أكقف أك خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فييا،

في الجناية أك الجنحة مجرد العـز عمى ارتكابيا ك ال األعماؿ التحضيرية لذلؾ" يقكـ الشركع في 
جريمة االغتصاب متى قاـ الرجل بفعل مف شأنو أف يبدأ بو تنفيذ االغتصاب، كأف يككف ىذا 

، ك قد يستطيع (1)مرأةالفعل مجازا لمرحمة العمل التحضيرؼ شريطة أال يصل إلى الكطء الفعمي لم
الجاني إتماـ سمككو اإلجرامي ألسباب خارجية تمنعو مف ذلؾ فيتكقف سمككو، كلذا يسمى الشركع 

، كيشترط لمعقاب عمى الشركع في االغتصاب أف يتـ (2)في ىذه الحالة بتسمية الجريمة المكقكفة
دـ اتماـ الجريمة ألؼ سبب كأف تتجو نية الجاني إلى ارتكابيا، كع البدء الفعمي ليذه الجريمة،

كاف خارجًا عف إرادة الجاني، كمف ثـ فإف القانكف ال يعاقب عمى لحظتي التفكير كالتحضير 
 (   3)لمجريمة

 عمىالعقكبة نفسيا  باعتماده الجزائرؼ  المشرع المغربي المشرع ساير التشريع المغربي: -2
 ثماف مف أقل إلى عمييا المجني سف برفعو لمقصر أكبر حماية تكفيره االغتصاب مع جريمة
 (.18سنة) عشرة

تعتبر جرائـ االغتصاب مف أخطر الجرائـ مساسا بحرمة جسد الطفل كأخبلقو، فيي غالبا        
ما تتـ كرىا عنو، فتيدر أدميتو كتخدش حياءه، كما تؤدؼ إلى المساس بشرفو كعفتو فتجعمو 

ميو أنثى، لما قد يترتب أيضا عف ذلؾ مف منبكذا في المجتمع، خاصة إذا كاف الطفل المجني ع
 ا األذػ إلى طفميا كأسرتيا ككل.ا عازبة رغما عف أنفيا ليمتد ىذمّ إحمل فتصبح بذلؾ 

فقد عاقب عمييا المشرع المغربي بالسجف مف خمس إلى عشر سنكات، غير أنو إذا كانت سف 
لى عشريف سنة )الفصل عشر إ المجني عمييا تقل عف ثماف عشرة سنة، فإف الجاني يعاقب مف

ذا كاف الجاني مف أصكؿ الضحية أك ممف ليـ سمطة عمييا أك كصيا عمييا ـ  جؽ  486 (، كا 
الف ذكرىـ أك كاف مكظفا دينيا أك رئيسا أك خادما باألجرة عندىا أك عند أحد األشخاص السّ 

                                                           
دار النيضة  -جريمة اغتصاب اإلناث في الفقو االسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي -د/ دمحم الشحات الجندؼ  1

 .194، ص1990العربية، القاىرة، 
 .180د/ ىبللي عبد البله أحمد، الحماية الجنائية لؤلخبلؽ، مرجع سابق، ص  2
 .911، ص 17، السنة 4/10/1996ؽ ، جمسة  36 لسنة 994نقض مصرؼ   3
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      لسجفكذلؾ أؼ شخص استعاف في اعتدائو بشخص أك عدة أشخاص، فإف العقكبة ىي ا .دينيا
 ـ(.  .جؽ  487سف سنة )الفصل  لى ثبلثيمف عشريف إ

ف سنة يعد صكرا مف صكر انعداـ الرضا ماداـ القصر في السّ  18فحتى قصر الضحية أقل مف 
التي تؤثر في اإلرادة، كىنا فإرادة القاصر ليس ىي ذاتيا إرادة إمرة راشدة،  أحد العيكب يعدّ 

عمى أنو ثى قاصر كلك برضاىا يجب أف يتـ التعامل معو كبالتالي فإف ممارسة الجنس مع أن
مف ؽ ج ـ أك ىتؾ عرض قاصر بدكف عنف  490حسب الفصل باغتصاب كليس فسادا كذلؾ 

 .(1)مف ؽ ج ـ باعتبارىما جنح مخفف عقابيما 484الفصل 
عمى عقكبة اإلعداـ لكل مف كاقع أنثى غصبا  227ينّص الفصل سي: ريع التونّ التشّ  -3

أك الّسبلح أك الّتيديد بو ككل مف كاقع أنثى سّنيا دكف العشرة أعكاـ كاممة كلك  اؿ العنفباستعم
عمى عقكبة السجف بقية العمر لكل مف كاقع أنثى بدكف  بدكف استعماؿ الكسائل المذككرة ك

رضاىا في غير الصكر المتقدمة كيعتبر الرضا مفقكدا إذا كاف سّف المجني عمييا دكف الّثبلثة 
 .سنةعشر 

لـ تحض جريمة االغتصاب في التشريع التكنسي فيو بتعريف قانكني كاضح بل اكتفى الفصل 
مف المجمة الجزائية كالمخصص لبلعتداء عمى األشخاص ك الكاردة   الكارد بالجزء الثاني 227

 .، بالتنصيص عمى العقكبات المقررة ضّد مرتكبيا ”في االعتداء بما ينافي الحياء“تحت عنكاف 
يبي عقكبة االغتصاب التي تقع عمى صغير يقل عمره عف ع المّ د المشرّ يشدّ يبي: ريع المّ التشّ  -4

سنة كذلؾ اعتبر صغر سف المجني عميو دليبل عمى عدـ رضاه في جريمة المكاقعة، كاتخذ  14
ت انية التي نّص في فقرتيا الثّ  407منو ظرفا مشددا بحق الجاني، كىذا ما عبرت عنو المادة 

أك شخصا  ،ابعة عشرضاء صغيرا دكف الرّ و" تطبق العقكبة ذاتيا عمى مف كاقع كلك بالرّ نّ عمى أ
ال يقدر عمى المقاكمة لمرض في العقل أك الجسـ، فإذا كاف المجني عميو قاصرا أتـ الرابعة 

 .عشر كلـ يتـ الثامنة عشر فالعقكبة تككف السجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات"
رضاه في مثل ىذه  اء بل كيعدّ ر صغر سف الضحية دليبل عمى عدـ الرّض يبي اعتبالمشرع المّ 

التي يعتد بيا في تحديد عمر القاصر ىي السف المحددة بالتقكيـ  الحاالت في حكـ العدـ، كالسفّ 

                                                           
د/ أدمحم أقبمي د/ عابد العمراني الميمكدؼ، القانكف الجنائي الخاص المعمق في شركح، مرجع سابق، ص   1

209. 
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، كال يجكز لمفاعل أف يحتج بجيمو بسف المجني عميو إذا كاف قاصرا دكف الرابعة  (1)الميبلدؼ
يبي، باعتبار أف المشرع قد كضع قرينة قانكنية ال تقبل انكف العقكبات المّ مف ق 422عشر المادة 

فقرة  407إثبات العكس كىي عمـ الجاني بسف المجني عميو، يعاقب المشرع الميبي طبقا المادة 
مف نفس القانكف التي تنص" كل مف كاقع إنسانا برضاه يعاقب ىك كشريكو بالسجف مدة ال  4

أؼ أف الجاني كالشريؾ في المكافقة بالرضاء يعاقب بالسجف مدة ال  تزيد عمى خمس سنكات" 
في االغتصاب بالمكاد المقررة ألحكاـ الشركع  تزيد عمى خمس سنكات، كيعاقب عمى الشركع

 مف قانكف العقكبات الميبي.    407كالمادة  60كالمادة  1فقرة59حسب المادة 
عمى أنو" مف  1فقرة 292غتصاب في المادة يعرؼ قانكف العقكبات االالتشريع األردني:  -5

كاقع أنثى غير زكجة بغير رضاىا....." أؼ أف االغتصاب ىك اتصاؿ جنسي بيف ذكر كانثى 
مف خبلؿ التقاء األعضاء التناسمية لمذكر باألعضاء التناسمية المقابمة ليا لدػ األنثى، التقاء 

الكبرػ  الجنايات محكمة أقّرت حيث ،(2)طبيعيا مف خبلؿ ايبلج قضيب الذكر في فرج األنثى
 لـ التي ك عمييا مكاقعة المجني في المتمثل المتيـ فعل أفّ  األردنية )محكمة التمييز األردنية( ،

 تكجب التي العقكبات مف قانكف  2فقرة  292  الماّدة تطبق أحكاـ ، عمرىا مف سنة 15 تبمغ
ة المتيـ لممجني عمييا التي لـ تبمغ ، كقررت كذلؾ بأف "مكاقع(3)المكت حتى شنقاً  اإلعداـ

الخامسة عشرة مف عمرىا، قد تـ بطريق العنف كاإلكراه، كذلؾ عندما قاـ بشل حركتيا بحيث 
فإف ىذا ىك االغتصاب الجنائي في أكضح صكره كفعل المتيـ … أعاقيا تماما عف أية مقاكمة

التي تكجب  1988لسنة  9ـ مف قانكف العقكبات األردني رق 2فقرة 292ينطبق كأحكاـ المادة 
. كفي حكـ آخر ليا حكمت بأنو يعد شركعا تاما باالغتصاب إذا لـ (4)اإلعداـ شنقا حتى المكت"

يتمكف المتيـ مف اتماـ جريمة المكاقعة لحيمكلة أسباب ال دخل إلرادتو فييا كىي مقاكمة المجني 

                                                           
 .63، ص 63 ، ع8،س 1971يكنيك  22قرار المحكمة العميا الميبية جمسة   1
 170اص في قانكف العقكبات األردني، المرجع السابق، ص األشخ عمى الكاقعة الجرائـ سعيد، دمحم د/ نمكر  2

 كما بعدىا.
 كائل ، دار1ط  -اإلسبلمية الشريعة ك الكضعي القانكف  في لمعرض الجزائية الحماية - الحجيمة أبك عمي  3

 . 118، ص 2003 عّماف، األردف، لمنشر،
 .118نفس المرجع، ص.   4

http://www.droitetentreprise.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82/#_ftn131
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شتكية كتقبيميا كمحاكلة رفع ثيابيا بنية ، كفي تميز أخر أف االمساؾ بالم(1)عمييا كصياحيا
 .    (2)اغتصابيا كرىا منيا، يعتبر شركعا ناقصا باالغتصاب

أنو" مع  عمى مف قانكف العقكبات اإلماراتي 354المادة  في نّص  الذؼالتشريع اإلماراتي:  -6
ستخدـ  عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ قانكف األحداث الجانحيف كالمشرديف، يعاقب باإلعداـ كل شخص ا

اإلكراه في مكاقعة  أنثى أك المكاط مع ذكر، كما يعتبر اإلكراه قائما إذا كاف عمر المجني عميو 
مف نفس القانكف  355أقل مف أربعة عشر سنة كقت ارتكاب الجريمة" كنصت كذلؾ في المادة 

جف ابقة بالسّ عمى أف يعاقب عمى الشركع في ارتكاب الجرائـ المنصكص عمييا في المادة السّ 
منو نصت عمى أنو " إذا أفضت إحدػ الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد  357المؤبد" كالمادة 

السابقة إلى مكت المجني عميو كانت العقكبة االعداـ"  نبلحع مف خبلؿ النصكص السابقة أف 
حيث أنو خصص حماية جزائية خاصة بالمشرع اإلماراتي عمى عكس بعض التشريعات العربية 

( سنة 14كحدد سف القاصر بأربعة عشر )  ،لمجني عمية في المساكاة بيف الذكر كاألنثىلمطفل ا
لكل مف الذكر كاألنثى ككل مف تعدػ عميو يعاقب باإلعداـ، أما الشركع في االغتصاب فيعاقب 

 عميو بالسجف المؤبد، كفي حالة المجني عميو يعاقب الجاني باإلعداـ. 
الغتصاب في السعكدية ال تخرج عمى القكاعد العامة في الشريعة قكاعد اعودي: ريع السّ التشّ  -7

االسبلمية، كما أف الشريعة االسبلمية التزاؿ ىي القانكف العاـ كالمرجع األكؿ ألحكاـ الشريعة 
 ظامية فيياكالقكاعد النّ 

عمى أنو" مف كاقع أنثى ( 3)مف قانكف الجزاء الككيتي 187 نصت المادةشريع الكويتي: التّ  -8
بغير إكراه أك تيديد أك حيمة، كىك يعمـ أنيا مجنكنة أك معتكىة أك دكف الخامسة عشرة أك 
معدكمة اإلرادة ألؼ سبب آخر، أك أنيا ال تعرؼ طبيعة الفعل الذؼ تتعرض لو، أك أنيا تعتقد 

أك مف المتكليف  شرعيتو، يعاقب بالحبس المؤبد .فإذا كاف الجاني مف أصكؿ المجني عمييا

                                                           
، منشكرات مركز العدالة األردنية، أشار إليو د/ سفياف 1979، سنة 139/1978تميز جزائي أردني رقـ   1

الحماية الجزائية لمطفل في قانكف العقكبات دراسة مقارنة، دار كائل لمنشر كالتكزيع، الطبعة -محمكد الخكالدة
 . 125ص  2013األكلى، ،

ردنية. أشار إليو د/ ، منشكرات مركز العدالة األ23/1/2008، بتاريخ 1654/2007تميز جزائي أردني رقـ   2
 .125سفياف محمكد الخكالدة، المرجع السابق، ص 

 .1976لسنة  62عدؿ بالقانكف  1960لسنة  16القانكف رقـ    3
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أك رعايتيا أك ممف ليـ سمطة عمييا أك كاف خادما عندىا أك عند مف تقدـ ذكرىـ، كانت  تربيتيا
مف نفس القانكف "مف كاقع أنثى بغير إكراه أك تيديد أك  188العقكبة االعداـ": كذلؾ نص المادة 

حيمة، ككانت تبمغ الخامسة عشرة ك ال تبمغ الكاحدة كالعشريف مف عمرىا، يعاقب بالحبس مدة ال 
تجاكز خمس عشرة سنة. فإذا كاف المجني مف أصكؿ المجني عمييا أك مف المتكليف تربيتيا أك 
رعايتيا أك ممف ليـ سمطة عمييا أك كاف خادما عندىا أك عند مف تقدـ ذكرىـ، كانت العقكبة 
السجف المؤبد" حسب نصكص المكاد نستخمص بأف المشرع الككيتي حدد سف المجني عمييا 

لخامسة عشرة كما بيف الخامسة عشرة كالكاحد كالعشركف سنة، بحيث عاقب القاصرة دكف ا
الجاني في جريمة االغتصاب بالسجف المؤبد إذ كانت المجني عمييا لـ تبمغ سف الخامسة عشر، 
ذا بمغت الخامسة عشر كلـ تتجاكز الكاحد كالعشركف مف عمرىا يعاقب الجاني بالسجف مدة ال  كا 

أك مف المتكليف    ما شدد العقكبة إذا كاف مف أصكؿ المجني عميياتتجاكز خمسة عشر سنة، ك
تربيتيا أك رعايتيا أك ممف ليـ سمطة عمييا أك كاف خادما عندىا أك عند مف تقدـ ذكرىـ كلـ تبمغ 
الخامسة عشر سنة يعاقب الجاني باإلعداـ أما إذا بمغت القاصر الخامسة عشرة كلـ تتجاكز 

 لجاني بالسجف المؤبد.الكاحد كالعشركف يعاقب ا
 مف قانكف العقكبات العراقي عمى أف " 393نصت المادة التشريع العراقي:  -9
يعاقب بالسجف المؤبد أك المؤقت كل مف كاقع أنثى بغير رضاىا أك الط بذكر أك أنثى بغير  -1"

 رضاىا أك رضا أحدىما.
 اآلتية: ُيعتبر ظرفا مشددا لمعقاب إذا كقع الفعل في إحدػ الحاالت  -2

 إذا كاف مف كقعت عمييا الجريمة لـ تبمغ مف العمر ثماني عشرة سنة كاممة... - أ
إذا أفضت إحدػ الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد السابقة إلى مكت المجني عميو كانت -3

 العقكبة السجف المؤبد"
 أنو  عمى القانكف مف نفس  394كنصت كذلؾ المادة 

عمى سبع سنكات أك الحبس مف كاقع بغير حالة الزكاج أنثى  يعاقب بالسجف مدة ال تزيد -1"
أك أنثى برضاه أك رضاىا إذا كاف مف كقعت عميو الجريمة قد أتـ خمس   برضاىا أك الط بذكر 

 عشرة مف عمره كلـ يتـ الثامنة عشرة. 
يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشرة سنكات مف كاقع بغير حالة الزكاج أنثى برضاىا أك -2

الط بذكر أك أنثى برضاه أك رضاىا إذا كاف مف كقعت عميو الجريمة دكف الخامسة عشر مف 
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العمر". نستخمص مف نص المادتيف أف مكاقعة أنثى بغير رضاىا لـ تبمغ ثماني عشرة سنة 
ت ، كفي حالة رضى المجني عمييا يعاقب الجاني بالسجف د أك المؤقّ جف المؤبّ يعاقب الجاني بالسّ 

زيد عمى سبع سنكات أك الحبس، اشترط المشرع العراقي في جريمة االغتصاب عنصر لمدة ال ت
الرضا ففي حالة عدـ رضا المجني عمييا يعتبر ظرفا مشددا لمعقاب، أما المكاط سكاء كقع برضا 

أك أنثى لـ يبمغا ثماني عشرة سنة لـ يعتد برضى المجني عميو في  ،بغير رضا عمى ذكر ـأ
 المكاط. 

منو يعرؼ االغتصاب بأنو كل  269قانكف العقكبات اليمني في المادة ريع اليمني: التشّ  -10
  .إيبلج جنسي جرػ ارتكابو عمى شخص الغير ذكرًا كاف أـ أنثى بدكف رضاه
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 المبحث الثاني           
 تجريم الشذوذ والتحرش الجنسي           
فيك مفسدة  ،ية التي فييا انتياؾ لمحرماتيع الممارسات الجنسّ ية جمريعة اإلسبلمّ ت الشّ حرمّ    

َف اْلَعاَلِميفَ  :لمخمق لقكلو تعالى ـْ  " َكُلكًطا ِإْذ َقاَؿ ِلَقْكِمِو َأَتْأُتكَف اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكـ ِبَيا ِمْف َأَحٍد مِّ ِإنَُّك
ـْ َقْكـٌ مُّْسِرُفكفَ  َساِء َبْل َأنُت ف ُدكِف النِّ ، يتضح مف 81ك80" سكرة النكر اآلية َلَتْأُتكَف الرَِّجاَؿ َشْيَكًة مِّ

ِتي اآلية تحريـ المكاط كتسميتو بالفاحشة لقبحو، كلقكلو تعالى " " ِنَساِئُكـْ ِمْف  اْلَفاِحَشةَ  َيْأِتيفَ َكالبلَّ
مف اآلية  دليل عمى تحريـ السحاؽ لتسميتو  يتبيف 15رقـ  الجزء األكؿ مف اآليةكرة النساء س

كاجتمع فقياء  (1)ألف اآلية اقتضت فاحشة مخصكصة مف النساء ،ىذا الفعل القبيح فاحشة
ذكذ الجنسي المكاط كسحاؽ ألنو مف الكبائر كأغمع الفكاحش ية عمى تحريـ الشّ الشريعة اإلسبلمّ 

 كأقبحيا. 
الجنسي ك التحرش الجنسي، أما أفعاؿ  الشذكذسات الجنسية تتعدد صكرىا مف أفعاؿ الممار 

الشذكذ الجنسي تحصل بكطء إنساف ذكر آلخر مثمو كطئًا تامًا، برضاء المفعكؿ معو ىي تشبو 
حرش التّ  اأمّ (، homosexueliteجريمتي الزنا، كىك ما يطمق عميو بالفرنسية لفع المثمية )

 و " كلّ بأنّ  ST/SGB/2008/5انة العامة لؤلمـ المتحدة في الكثيقة الرسمية عرفتو األم الجنس
ما ىك غير مرحب بو مف تمميح جنسي، أك طمب أك أداء خدمة جنسية، أك سمكؾ أك إيماءات 
لفظية أك جسدية ذات طابع جنسي، أك أؼ سمكؾ ذؼ طابع جنسي يمكف اعتباره أك تكقعو منطقيًا  

أك ُيجعل شرطًا مف  ،مكؾ مع العملإذالليـ عندما يتعارض ىذا السّ  أك ،كسب إلىانة اآلخريف
 .أك مينية ،أك عدائية ،كظيف أك يخمق بيئة عمل مريعةشركط التّ 
فمة مف جميع أشكاؿ إساءة كؿ األطراؼ جميع التدابير مف أجل حماية المرأة كخاصة الطّ تتخذ الدّ 

ية األخرػ، كتطبيق عميمّ المؤسسات التّ حرش الجنسي في المدارس ك المعاممة بما في ذلؾ التّ 
في التشريع الجزائرؼ كاف  حرش الجنسيفالتّ  ،(2)عقكبات عمى مرتكبي مثل ىذه الممارسات

                                                           
 .375، الجزء الثاني، ص 2دار الكتب العممية، بيركت ط -أحكاـ القرآف -أبك الحسف الطبرؼ   1
اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، اعتمد في برتكككؿ حقكؽ المرأة في إفريقيا الممحق بالميثاؽ   2

  /ج.12، المادة 2003جكيمية11

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya81.html
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حكاـ تجـر التحرش في أكردت فيو  2004مجرمًا في مكاقع العمل كبتعديل قانكف العقكبات سنة 
 30في  دخمت حيز التنفيذ بلتكىذه التعدي األماكف العمكمية بالفعل أك القكؿ أك التصرفات

 .2015ديسمبر 
 المطمب األول      

 حماية الطفل من جريمة الشذوذ الجنسي      
و فعل مف أفعاؿ الشذكذ الجنسي يحصل بكطء إنساف ذكر آلخر مثمو كطئا تاما، كاط بأنّ يعرؼ المّ 

مف حيث ىدؼ كاط جريمة جنحية تشبو جريمتي الزنا ك االغتصاب برضاء المفعكؿ معو، كالمّ 
متى ارتكب ضده شذكذ  فل المجني عميوماية جنائية خاصة لمطّ الفاعل كنتيجة الفعل، كإلقرار ح

اتصاؿ  ذكذ الجنسي ىك كلّ الشّ  ، (1)جنسي لكاطًا متى كاف ذكرًا، أك سادية متى كانت أنثى
 (2)جنسي غير طبيعي بيف شخصيف مف نفس الجنس

مف ارتكب فعبل مف أفعاؿ الشذكذ الجنسي عمى  كلمف ؽ ع ج عمى أف "  338ت المادة نّص 
 2.000إلى  500شيريف إلى سنتيف كبغرامة مف  يعاقب بالحبس مف الجنس نفسوشخص مف 

ذا كاف أحد الجناة قاصرا لـ يكمل الثامنة عشرة فيجكز أف تزاد عقكبة البالغ إلى الحبس  دينار. كا 
لى غرامة  لمدة ثبلث سنكات  دينار. 10.000كا 

جنحة مقارنة ا مف نص المادة أف المشرع الجزائرؼ اعتبر جريمة الشذكذ الجنسي يتضح لن
 .كيقصد بو كل اتصاؿ جنسي غير طبيعي بجريمة الفعل المخل بالحياء كاالغتصاب

 الفرع األول
 ذوذ الجنسي الواقعة عمى قاصرأركان جريمة الشّ 

ذكذ الجنسي أف فعل الشّ  نفسو ف الفقرة الثانية مف القانك  338المادة  يمكف أف نستخمص مف نّص 
 ،نفسو الجنس ككقكعو مف إنساف مف الفعل المادؼ لمجريمةسنة كىي  18عمى طفل لـ يكمل 

  .كالقصد الجنائي

                                                           
 .142محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، المرجع السابق، ص   1
 104د/ أحسف بكسقيعة ، مرجع سابق،  ص   2
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يتككف مف عنصريف  كىك فعل جنسي يقع بيف أشخاص مف نفس الجنسن المادي: أوال / الركّ 
ضركرة المساس بالجسـ كالعكرة كىذا يقتضي بال ك صغر سف المجني عميو كاط أك السحاؽالمّ 

 تحديدا.
بكطء الذؼ يشكل اتصااًل جنسيًا  لكاط الفعل المجـر المواط أو السحاق:المادي لمجريمة فعل -1

 كىك ما يعرؼ ،ة في القبلية شاذة ككطء قاصر ممارسة جنسّ  أكتاـ في دبر لطفل قاصر 
بيف ذكر  نفسو مف الجنس كيقع مف شخصيف ،ل في اتياف فعل جنسي غير طبيعييتمثّ سحاؽ بال

أنثى كأنثى كىك ما يعرؼ بالسحاؽ، أما إذا كقع في مكاف كىك ما يعرؼ بالمكاط كبيف  ،كذكر
 ، آخر مف جسـ اإلنساف ينشئ جريمة ىتؾ العرض ك ليس جريمة المكاط

 كاف ذكر أك أنثى. سنة سكاءقاصر لـ يكمل الثامنة عشر  :صغر سن المجني عميو-2
كىك ركف يكاد يككف مفترضا إذ تقـك  ،ل في القصد الجنائي العاـيتمثّ  لمعنوي:ن اثانيا / الركّ 

 .(1)ذكذ الجنسي الكاقعة عمى طفل قاصرالجريمة بمجرد اتياف أؼ فعل مف األفعاؿ الشّ 
د المشرع الجزائرؼ شدّ  :ذوذ الجنسي الواقعة عمى قاصرالعقوبات المقررة لجريمة الشّ ثالثا/ 

ذكذ الجنسي عمى قاصر لـ يكمل يعاقب الجاني المرتكب لجريمة الشّ انية فالعقكبة في الفقرة الث
ركع في جريمة ا الشّ أمّ ،دج  10.000الثامنة عشرة مف عمره بالحبس لمدة ثبلث سنكات كبغرامة 

 ،ركع في جريمة المكاطعمى الشّ  كذلؾ لعدـ كجكد أؼ نص قانكني يعاقب (2)المكاط ال يعاقب عميو
كاط إذا كاف المشرع ال يعاقب عميو تحت كصف ركع في جريمة المّ ف الشّ : إكمع ذلؾ يمكف القكؿ

و باإلمكاف المعاقبة عميو تحت كصف جريمة ىتؾ العرض إذا تكفرت في الفعل تمؾ فإنّ  .الشركع
 .(3)عقكبات 335ك 334الشركط التي تضمنتيا نصكص المادتيف 

ة بالعقكبات التكميمية عند إدانتو كما يجكز الحكـ عمى الجاني عبلكة عمى العقكبة األصمي 
  .لجسامة الجريمة مخففة بالنسبةىذه العقكبة  كلكف ،بجنحة

كاط الكاقعة عمى شخص مف نفس نستنتج أف المشرع الجزائرؼ فرؽ بيف جريمة المّ إنطبلقا مف ىذا 
( 5جنسو، كجريمة ىتؾ العرض الكاقعة مف ذكر عمى ذكر فجعل عقكبتيا جناية مف خمس )

                                                           
 .122ع السابق، ص د/ أحسف بك سقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، الجزء األكؿ، المرج  1
إف القاعدة العامة في قانكف اإلجراءات الجزائية الشركع في الجرائـ ذات الكصف الجنحي ال يعاقب عمييا إال   2

 فإف الشركع في جريمة المكاط ال عقكبة عميو. 31بناء عمى نص صريح  في القانكف حسب المادة 
 كما بعدىا.99انية، المرجع السابق، ص د/ عبد العزيز سعد، الجرائـ األخبلقية، الطبعة الث  3
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بقاصر عقكبتو جنحة الحبس لمدة ثبلث ا جريمة المكاط أمّ  ( سنكات سجف،10إلى عشر )سنكات 
لى غرامة  سنكات دينار، بينما جريمة ىتؾ العرض جريمة تقتصر عمى مجرد انتياؾ  10.000كا 

حرمة جسـ اإلنساف ك االعتداء عمى ما يعتبر مكضع عفة بينما جريمة المكاط تتعدػ حدكد 
لعفة كيصل إلى درجة ممارسة الفعل الجنسي ممارسة كاممة  إشباعا االعتداء عمى مكضع ا

لمغريزة الجنسية لدػ الجاني فكاف عمى المشرع الجزائرؼ مف تشديد العقكبة عمى جريمة المكاط 
  كالشرع فيو.
 الفرع الثاني
 ذوذ الجنسيريعات المقارنة من جريمة الشّ موقف التشّ 

و لـ يبيح ىذه كاط ك لكنّ رع المصرؼ عمى جريمة المّ المش لـ ينّص شريع المصري: أوال/ التّ 
نّ  ،األفعاؿ ما أخضعيا لنصكص ىتؾ العرض بنكعيو بالقكة كبدكف قكة فالحماية الجزائية المقررة كا 

لمطفل المجني عميو في التشريع المصرؼ في جريمة ىتؾ العرض ىي نفسيا المقررة عمى الطفل 
ف ظرفا مشددا فبدال مف مشرع المصرؼ مف صغر السّ كاط، فجعل الالمجني عميو في جريمة المّ 

ره أقل معد مف ثبلث إلى سبع سنكات إذا ما ىتؾ عرض طفل جف المشدّ أف يعاقب الجاني بالسّ 
ت لو كىذا ما نّص  مقررّ  د إلى أقصى حدّ جف المشدّ سنة ذكرا كاف أـ أنثى يعاقب بالسّ  16مف 

أك التيديد  ،ةمف ىتؾ عرض إنساف بالقكّ  لّ "ك ت عمى أفّ مف ؽ ع ـ التي نّص  268عميو المادة 
ذا كاف عمر مف  جف المشددأك شرع في ذلؾ يعاقب بالسّ  مف ثبلث سنيف إلى سبع سنيف، كا 

عمييـ في الفقرة  سنة كاممة أك كاف مرتكبيا ممف نّص  16كقعت عميو الجريمة المذككرة لـ يبمغ 
جف مقرر لمسّ  دة العقكبة إلى أقصى حدّ يجكز إببلغ م نفسو مف القانكف  267انية مف المادة الثّ 

ذا اجتمع ىاذاف الشرطاف معا يحكـ بالسجف المؤبد"المشدّ    .د كا 
أف "يعاقب  مف قانكف العقكبات اإلماراتي اإلتحادؼ عمى 354نص : اإلماراتيثاني/ التشريع 

اه قائما كفقا كاط مع ذكر كيعتبر اإلكر أك المّ  ،شخص استخدـ اإلكراه في مكاقعة أنثى باإلعداـ كلّ 
عاما كقت ارتكاب الجريمة" المشرع  14ليذه المادة متى كاف عمر المجني عميو أقل مف 

كلـ يشترط سنة  14ف م أقلاإلمراتي جـر فعل المكاط متى ارتكب مع الطفل المجني عميو سنو 
نافيا  أؼ اعتد بصغر السف كعدهالعقاب عمى المكاط مع األطفاؿ أف يككف باإلكراه أك بالعبلنية 

 .لرضا المجني عميو
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يجـر المشرع الككيتي المكاط إذا كقع بيف بالغيف سكاء كاف برضاىما ك  ريع الكويتي:ثالثا/ التشّ 
 عمى أفّ  1976لسنة  62معدلة بالقانكف رقـ ال مف ؽ ع ؾ 193نص المادة  في غير عبلنية

ا بالحبس مدة نيمكل م إذا كاقع رجل رجبل آخر بمغ الحادية كعشركف ككاف ذلؾ برضاه، عكقب"
مف  21إذا كاقع رجل رجبل آخر قد بمغ  وأنّ  المادة " نستخمص مف نّص سبع سنكاتال تتجاكز 

أك  ، ككاف الجاني قد ارتكب الفعل برضاء المجني عميو كبدكف إكراهعمره أؼ اكتممت مداركو
ة الحبس مدة ال مف الجاني كالمجني عميو بالعقكب أك حيمة، في ىذه الحالة يعاقب كلّ  ،تيديد

كلك برضاه  ،سنة 21فل الذؼ يقل سنو عف كاط مع الطّ يعاقب عمى المّ تتجاكز سبع سنكات، بينما 
 المجني عميو ركف خاصا في الجريمة. سفّ  عدّ يأؼ 

المكاط  1969لسنة  111جـر المشرع العراقي في قانكف العقكبات رقـ  ريع العراقي:رابع/ التشّ 
التي تجـر كذلؾ االغتصاب بأنو "يعاقب بالحبس المؤبد أك المؤقت  منو 1فقرة  393في المادة 

 .كل مف كاقع أنثى بغير رضاىا أك الط بذكر أك أنثى بغير رضاه أك رضاىا
 :يعتبر ظرفا مشددا إذا كقع الفعل في إحدػ الحاالت التالية

 إذا كاف مف كقعت عميو الجريمة لـ يبمغ الثامنة عشرة سنة كاممة" –
سنة كاممة أؼ جعل مف  18عمى الطفل لـ يبمغ  ع العراقي عمى مرتكب جريمة المكاطشدد المشر 

سف المجني عمو ظرفا مشددا كاعتبرىا جناية معاقب عمييا بعقكبة السجف المؤبد، كما جعل مف 
 ىك أحد أركانيا.  انعداـ رضى المجني عميو في جريمة المكاط 
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 انيالمطمب الثّ       
 (1)ة الطفل من التحرش الجنسيحماي     

يرجع إلى الفعل فلغة لفظيف التحرش كالجنس أما التحرش ىي كممة مركبة مف التحرش الجنسي 
التعرض لو بغرض تييجو أما الجنسي فيي نسبة  :يعني بالشيءرش خدش كالتحّ  :حرش كيعني

 .(2)غريزة الكطءداللة عمى  أية إلى الجنس كليس فيو
كل تحرش شفيي أك إلحاح عمى اشباع رغباتو الجنسية، فيك  حا :اصطالالتحرش الجنسي 

عاشرة كتشمل كل التصرفات كالسمككيات التي تنتيؾ حرمة الطفل الجنسية كالمبلمسة كطمب الم
كىك  ،كذلؾ استخداـ طفل إلشباع الرغبات الجنسية ىك،ك (3)غير مباشرة سكاء بطريقة مباشرة أـ

مكؾ جنسي، مف قبيل مبلمستو أك حممو عمى مبلمسة نشاط أك س يشمل تعريض الطفل ألؼّ 
عمى  (1)مكرر مف ؽ ع ج 341نصت المادة فقد أما مف الناحية القانكنية  ،(4)المتحرش جنسيا

                                                           
مف برتكككؿ حقكؽ المرأة في إفريقيا الممحق بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب  12تنص المادة   1

عمى أف تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير مف أجل حماية المرأة كخاصة الطفمة مف جميع أشكاؿ إساءة المعاممة بما 
في المدارس ك المؤسسات التعميمية األخرػ، كتطبق عقكبات عمى مرتكبي مثل ىذه  في ذلؾ التحرش الجنسي

 الممارسات.
يكفي لكقكع ىذه الجريمة صدكر اشارات أك أقكاؿ تحتمل معنى التحريض عمى عمل معيف سكاء سمعو المارة أـ 

عف طبيعة األشخاص  ىنا مكضكعي ينظر فيو إلى طبيعة الفعل في حد ذاتو بغض النظر لـ يسمعكه، فالمعيار
المكجية إلييـ ك مدػ قابميتيـ لمتأثر بو. كبناء عمى ذلؾ تقع الجريمة ك لك يسمع الفعل أحد المارة، فالخطر العاـ 

في نفس المجني عميو لتعطيل تطبيق  كلك استمـز تحقق أثر نشاط الجانيىك النتيجة القانكنية ليذه الجريمة 
جراءات التحقيق كالمحاكمة، د/ أكمل يكسف السعيد، الحماية الجنائية النص لعدـ رغبتيـ في الزج بيـ في إ

 .164لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، مرجع سابق، ص 
 . 115، القاىرة،  المرجع السابق، ص 6ابف منظكر لساف العرب، ج  2

عمى االغتصاب العنف ضد المرأة بيف التجريـ كآليات المكاجية  دراسة تطبيقية  -د / مجدؼ دمحم جمعة  3 
 .395، ص 2015كالتحرش الجنسي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 

دار النشر، مكتبة ابف سينا ، القاىرة، مصر،  –حقكؽ كتنمية  األطفاؿ  -د/ عبد الحكيـ أحمد الخزامي 4
 .41، ص 2004

اؿ ظاىرة خِطرة بدأت تجتاح كما سجمت الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف بأف التحرش الجنسي باألطف
الجزائر في السنكات األخيرة كتغتاؿ ببل رحمة، حيث ىذه جريمة دنيئة مف ىذا النكع كيسقط عمى أثرىا عشرات 

 1737تعرض أكثر مف  2012في سنة   الضحايا مف األطفاؿ في الجزائر كحسب األرقاـ لدػ مصالح األمف
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 ( سنكات3( إلى ثبلث )1س مف سنة )و" يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي كيعاقب بالحبأنّ 
أك مينتو  ،يستغل سمطة كظيفتود.ج، كل شخص  300.000دج إلى  100.000كبغرامة مف 

أك بممارسة ضغكط عميو قصد إجباره  ،أك اإلكراه ،أك بالتيديد ،لمغير عف طريق إصدار األكامر
 عمى االستجابة لرغباتو الجنسية.

يعد كذلؾ مرتكبا لمجريمة المنصكص عمييا في الفقرة السابقة كيعاقب بنفس العقكبة، كل مف 
  ك تصرؼ يحمل طابعا أك إيحاء جنسيا.أك لفع أ تحرش بالغير بكل فعل

أك إذا سيل  ،ادسة عشرةية قاصرا لـ تكمل السّ إذا كاف الفاعل مف المحاـر أك كانت الضحّ 
أك الذىني أك بسبب  ،أك إعاقتيا أك عجزىا البدني ،ارتكاب الفعل ضعف الضحية أك مرضيا

ـ بيا تككف العقكبة الحبس كاف الفاعل عمى عم ـحالة الحمل، سكاء كانت ىذه الظركؼ ظاىرة أ
 د.ج. 500.000دج إلى  200.000( سنكات  كبغرامة مف 5( إلى خمس )2مف سنتيف )

 . "في حالة العكد تضاعف العقكبة
في الفقرة حرش الجنسي عمى سبيل الحصر التّ  المشرع أكرد أفّ ضح المادة يتّ  مف خبلؿ نّص 
، كأضاؼ كال يقتضي اتصااًل جسدياً  ،لضغطعطاء أكامر التيديد اإلكراه اإ فعاؿ األكلى بعض األ

يعد كذلؾ مرتكبا لمجريمة...  19-15المشرع في الفقرة الثانية مف نفس المادة بمكجب قانكف رقـ 
كل مف تحرش بالغير بكل فعل أك لفع أك تصرؼ يحمل طابعا أك إيحاء جنسيا، يستخمص مف 

لتحرش الجنسي في ما يصدر عف الجاني الجديدة أف المشرع لـ يعد يحصر جريمة االفقرة الثانية 
                                                                                                                                                                      

     طفل لمتحرش كاالعتداء الجنسي 1818تعرض أكثر مف  2013طفل لمتحرش كاالعتداء الجنسي، كفي سنة 
طفل لمتحرش ك االعتداء الجنسي، غالب الضحايا تنتيي حياتيـ  1913تعرض أكثر مف  2014ك في سنة 

بالكبت النفسي كالخكؼ بالبكح كربما يككف المصير األخير في العيادات كمستشفيات األمراض النفسية مما 
مف قانكف العقكبات، حيث يجب رفع العقكبة  334قانكف العقكبات بخصكص المادة يستكجب إعادة النظر في 

 /https://www.elhiwardz.com/national/13532 سنكات، المكقع   10إلى  05سنة بدؿ مف  20إلى 
 .2019ماؼ  18تاريخ التصفح  

مكرر حصر المشرع  341، الفقرة أكلى مف المادة 30/12/2015المؤرخ في  19-2015كف رقـ معدلة بالقان 1
الجزائرؼ التحرش الجنسي عمى  المجاالت المينية عف طريق إصدار األكامر أك التيديد أك اإلكراه أك بممارسة 

الت خارج اطار ضغكطات بينما عدؿ الفقرة الثانية ككسع مف نطاؽ جريمة التحرش الجنسي كشممت عدة حا
المجاالت المينية بيف الجاني كالضحية يقع في أؼ مكاف عاـ أك خاص بكل فعل أك لفع أك تصرؼ، تخمى 

 المشرع الجزائرؼ عمى عبلقة التبعية بيف الجاني كالمجني عميو لكف دكف إلغائو.

https://www.elhiwardz.com/national/13532/
https://www.elhiwardz.com/national/13532/
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نما يمكف أف تقكـ جريمة التحرش حتى  في إطار عبلقة تبعية قائمة بينو كبيف المجني عميو كا 
خارج ىذا اإلطار، كتبعا لذلؾ تقكـ الجريمة كلك صدر التحرش عف زميل في العمل أك مف أحد 

رع الجزائرؼ سار عمى نفس زبائف المؤسسة بل كحتى لك صدر مف المستخدـ، يبدكا أف المش
، غير 17/01/2002النيج الذؼ سار عميو قبمو المشرع الفرنسي إثر تعديمو قانكف العقكبات في 

أف المشرع الفرنسي أعاد صياغة النص كميا كتخمى نيائيا عف الشرط األكلى المتمثل في عبلقة 
مف الفقرة األخيرة  أما .(1)رئيس بمرؤكس، في حيف أف المشرع الجزائرؼ أبقى عمى ىذا الشرط

نصت عمى أف "إذا كانت الضحية قاصرا لـ تكمل السادسة  نفسو مكرر مف القانكف  341المادة 
جريمة أخبلقية  سنة فييلـ تكمل السادسة عشر مقتصر عمى قاصرة التحرش الجنسي أف عشر" 

 لـ ينص عمى مشرعال بينما (2)تمس المرأة. ألف ىي التصرفات التي تنتيؾ الحقكؽ الجنسية لممرأة
بأية  الجريمة ليذه اآلخر ىك معرض فالطفل القاصر الذكر، الطفلالكاقع عمى  التحرش الجنسي

التي ييدؼ مف خبلليا إلى إضعاؼ إرادة الطفل  أفعاؿ ـطريق أقكاؿ أسكاء عف  كسيمة كانت
مبلبس  كيأخذ أشكااًل كثيرة منيا مثل كشف أعضاء تناسمية إزالة كيستجب لرغبتو الجنسية.

أك مبلطفة جسدية خاصة، كذلؾ يأخذ شكل المساكمة كاالبتزاز،  كالثياب عف الطفل مبلمسة
 ليس فالتحرش الجنسي استعماؿ السمطة الكظيفية خاصة إذا كاف رب العمل ُيَشِغل أطفاؿ ُقصر.

كيمكف أف يأخذ صكرًا أخرؼ  عمى قاصر ذكرا، الممكف أف يقع مف محددة فيك فئة عمى مقصكراً 
 .التحرش الجنسي عف طريق األنترنتك
المعتدػ أك المتحرش حسب تعريف العمماء ىك شخص يكبر الضحية كيعتبر النص الكحيد  

 %75بخمس سنكات عمى األقل كلو عبلقة ثقة كقرب لمضحية، كقد دلت الدراسات أف أكثر مف 
لمضحية كيتـ  مف المعتديف ىـ ممف ليـ عبلقة قرب مثل أب، أخ، عـ، خاؿ، جد، أك معركفيف

االعتداء عف طريق التكدد أك الترغيب عف طريق الماؿ كالمبلطفة كتقديـ ىدايا أك الترىيب 
كالتيديد كالتخكيف مف إفشاء السر أك الكشف عف االعتداء، كذلؾ عف طريق الضرب أك التيديد 

 ر في األمرعمييا كالخركج  لنزىة أك شراء حمكيات، كالخطيبالتكقف عف منح أشياء لمطفل اعتاد 
حيث يمجأ المعتدؼ بإقناع أك ترىيب الطفل بضركرة إخفاء بىك أف ىذا االعتداء يتـ بسرية كاممة 

                                                           
كما  145ائر، ص ، دار ىكمة، الجز 1، ج21 ط -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -د/ أحسف بكسقيعة  1

 بعدىا.
2

 .326ص   ،2009، د ط دار اليدؼ، عيف مميمة، الجزائر،   -د/ نبيل صقر الكسيط في جرائـ األشخاص  
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المكضكع كعدـ الكشف عنو، كنادرا ما يستخدـ المعتدؼ القكة مع الضحية خكفًا مف ترؾ آثار 
ضطر خكفًا في الغالب يمجأ لذلؾ عندما ي عمى جسميا، األمر الذؼ يثير شكككًا حكؿ ذلؾ، كىك

كل أقكاؿ أك  "بأنو ، يمكف أف نعرؼ التحرش الجنسي الكاقع عمى قاصر (1)مف افتضاح أمره
       التيديد أك اإلكراه أك سمككيات تخدش حياء قاصر لـ يتجاكز ستة عشر سنة عف طريقأفعاؿ 

 .(2)أك بممارسة ضغكط عميو قصد إجباره عمى االستجابة لمرغبة الجنسية لمجاني"
 األول الفرع

 أركان جريمة التحرش الجنسي بقاصر
مكرر  341مف خبلؿ نص المادة حرش الجنسي ككل جريمة مبنية عمى أركاف، جريمة التّ  إفّ 

فبمجرد كقكع فعل أك  كقصد جنائيمف ركف مادؼ  ىذه الجريمةيمكننا تحديد أركاف مف ؽ ع ج 
  .بتحرش يحمل دالالت كاضحة تقـك النتيجة سمكؾ مكصكؼقكؿ أك 

تتمثل في المكظف أربع صكر التحرش الجنسي  يتخذ الركف المادؼ لجريمة أوال/ الركن المادي:
، صغر سف الضحية خارج نطاؽ العمل ، شخص عاـأك صاحب مينة  ،  الفاعل مف المحاـر

أحد األفعاؿ أك األقكاؿ تؤثر عمى الجاني استعماؿ  يقكـيمجأ إلى موظف أو صاحب مينة: -1
 ستجيب لرغبتو الجنسية كىي:ارادة القاصر كي

يقصد بو ما يصدر مف رئيس إلى مرؤكس مف طمبات يستكجب تنفيذىا  :وامراأل صدار إ - أ
 ممكف األستاذ أك المكظففي مجاؿ التعميـ أما  األكامر كتابية أك شفيية.تككف كقد 

جنسية  أك بالتيديد أك اإلكراه أك بممارسة ضغكط بإصدار أكامر يقكـ ة لـيتحرش بقاصر 
  .اخل المدرسةد

                                                           
المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، القاىرة،  -جريمة استغبلؿ األطفاؿ كحمايتيـ -د/ يكسف حسف يكسف  1
 كما بعدىا. 138، ص 2013، 1ط
يكمف الفرؽ بيف التحرش الجنسي ك الفعل الفاضح: ىي أف التحرش الجنسي يقع باألقكاؿ مف ىذا التعريف   2

كاألفعاؿ بينما الفعل الفاضح سكاء العمني أـ غير العمني ال يقع باألقكاؿ ميما بمغ فحشيا، كأف جريمة التحرش 
ح يدخل فييا الفعل الذؼ يأتيو الجنسي ال تقـك باألفعاؿ التي يأتييا الجاني عمى نفسو بينما جريمة الفعل الفاض

الجاني عمى جسـ المجني عميو فيخل بحيائو دكف أف يبمغ مف الفحش القدر الذؼ يقـك بيتؾ العرض، كما يدخل 
فيو األفعاؿ التي يأتييا الجاني عمى جسمو نفسو في حضكر طفل ككشفو عف عكرتو أمامو أك ظيكره عاريا في 

االنترنت كالقانكف الجنائي األحكاـ المكضكعية لمجرائـ المتعمقة  -د/جميل عبد الباقي الصغير، مكاف عاـ
 .144، ص 2001دار النيضة العربية،  -باألنترنت
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إلى  284كليس ىك التيديد المجـر في المكاد  ،التحرش يصحبو تيديد تيديده التيديد: - ب
ؽ ع ج فيك يشمل العنف المعنكؼ يمكف أف يككف شفكيا أك بإشارات أك  مف 287

 حركات.
، تاركًا لمفقو (1)حرش الجنسيبو التّ لـ يعرؼ المشرع الجزائرؼ اإلكراه الذؼ يتطمّ اإلكراه: - ت

مثل ممارسة يقصد بو القكة المادية المكرىة كقد يككف مادؼ  ،ضاء تحديد مدلكلوكالق
معنكؼ كإفشاء أسرار ال اأمّ يجبره عمى القياـ بفعل، ك غط عمي القاصر يعدـ ارادتو الّض 

 قصد استجابة القاصر لرغبة الجاني الجنسية.
 يقـك كأف مبيس بفعل تككف  كقد إيجابي، بفعل تككف  قد الضغكط ىذهممارسة الضغوط:  - ث

 أؼ إعطائيا كعدـ إىماليا، أك بدقة محاسبتيا أك عمييا المجني عمى بزيادة العمل الجاني
 (.2)المعنكؼ  اإلكراه عمييا يمارس اليكبالتّ  الضياع، مف حالة تعيش مما يجعميا عمل

 حرش الجنسي في الماكف العمكميةالتّ  :خارج نطاق العمل شخص عام -2
استخداـ المتحرش ألفاظ بذيئة ال أخبلقية الغرض ية برات الجنسّ يتضمف التعبياألقوال:  - أ

 منيا تمبية لرغبتو الجنسية. مثل التعميق عمى المظير أك المداعبة ذات الطابع الجنسي. 
ال تصل إلى درجة االتصاؿ الجنسي أك ىي األفعاؿ تحمل دالالت جنسية األفعال:   - ب

ي مكاف مف جسـ القاصرة( كاإليماءات تتمثل في النظرات)الغمز أك التركيز ف الكقاع
 كالتمميحات الجسدية الجنسية.

قد تككف إشارات أك حركات مثل الممس  سمككات تحمل دالالت جنسيةالتصرفات:  - ت
 أماكف محدد في الجسـ.

  مكرر مف ؽ ع (3)337ت عميو المادةحية كنّص أف تككف لو صمة بالّض  الفاعل من المحارم: -3

                                                           
"ال عقكبة عمى مف اضطرتو إلى ارتكاب الجريمة قكة ال قبل لو بدفعيا". يتضح لنا مف  48تنص المادة   1

 ه المعنكؼ.النص أف المشرع يتكمـ عمى اإلكراه المادؼ دكف ذكر االكرا 
 .335د/ نبيل صقر، الكجيز في جرائـ األشخاص، مرجع سابق، ص    2
 مكرر "تعتبر مف الفكاحش بيف ذكؼ المحاـر العبلقات الجنسية التي ترتكب بيف: 337تنص المادة   3
 األقارب مف الفركع أك األصكؿ. - 1
 اإلخكة كاألخكات األشقاء، أك مف األب أك مف األـ. - 2
 بف أحد إخكتو أك أخكاتو األشقاء أك مف األب أك األـ أك مع أحد فركعو.شخص كا - 3
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لـ تكمل  قاصرةالطفمة ال :المستيدفين من التحرش الجنسي ىي إنسن المجني عميو:  -4
 .مف ؽ ع 341مف المادة حسب الفقرة الثانية السادسة عشرة

كمخالف  فيك عمل مقصكد ،المجنى عمييا ال يعذر الجاني بجيل سفّ  ثانيا/ الركن المعنوي:
 .حرش الجنسيمف تكفر القصد الجنائي العاـ كالخاص لتتحقق جريمة الت ال بدّ  لمقانكف 

ضمف جريمة تصرفات ال كأىذه األقكاؿ أك األفعاؿ  عمـ الجاني أفّ يعني  :القصد العام -1
حسب بكمل ستة عشر سنة تلـ  ةقاصر  ابي الشخص المتحرّش  الجنسي كيعمـ أيضًا أفّ  التحرش

 السمكؾ  أك ،لقياـ بفعلاتجاه ارادة الجاني ، مكرر 341ما ىك مذككر في الفقرة الثالثة مف المادة 
 .المجـرالجنسي 

أك النتيجة اإلجرامية  ،ل في نية بمكغ ىذا اليدؼكقصد خاص كيتمثّ  القصد الخاص:-2
  .الطابع الجنسي اتذالمقصكدة 

د المشرع الجزائرؼ عقكبة شدّ  :جريمة التحرش الجنسي بقاصرل المقررة الجزاءاتثالثا/ 
ة كتكقع عقكبات أصميّ  مييا كحالة العكدصكر كىما الجاني كالمجني ع ثبلثةفي التحرش الجنسي 

 كما يجكز تكقيع عقكبات تكميمية.
 :تكقع عقكبات أصمية عمى الجانيأوال/ العقوبة األصمية: 

المنصكص عمييـ في  ادسة عشرةلـ تكمل السّ  سي عمى قاصرنش الجر جريمة التحّ  :الجاني -1
 .انيةالفقرة األكلى كالثّ 

                                                                                                                                                                      

 األـ أك األب كالزكج أك الزكجة كاألرمل أك أرممة ابنو أك مع أحد آخر مف فركعو. - 4
 كالد الزكج أك الزكجة أك زكج األـ أك زكجة األب كفركع الزكج اآلخر. - 5
 أشخاص يككف أحدىـ زكجا ألخ أك ألخت. - 6
كالحبس مف خمس  2ك  1( في الحالتيف 20( سنكات إلى عشريف سنة )10ككف العقكبة بالسجف مف عشر )ت
( في 5( إلى خمس سنكات )2كالحبس مف سنتيف ) 5ك  4ك  3الحاالت رقـ  ( في10( إلى عشر سنكات )5)

 أعبله. 6الحالة 
لمفاحشة المرتكبة بيف األقارب مف الفركع أك كتطبق عمى العبلقات الجنسية بيف الكافل كالمكفكؿ العقكبة المقررة 

 األصكؿ.
 كيتضمف الحكـ المقضي بو ضد األب أك األـ أك الكافل سقكط الكالية )ك(أك الكفالة. 
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تشدد العقكبة كيعاقب ادسة عشر مف عمرىا لسّ ة لـ تكمل االضحيّ  الجاني موظف: - أ
دج إلى  200.000مف  سنكات كبغرامة( 5( إلى خمس )2الجاني بالحبس مف سنتيف )

  د.ج. 500.000
 337ية المذككرة في المادة مف محاـر الضحّ  لفاعلأف يككف ا من المحارم: لجانيا - ب

 المجني مف قريباً  باعتباره يمةالجر  ارتكاب عميو ليَ سْ يَ  ،مف ؽ ع جكر الفة الذّ السّ  رمكرّ 
يعاقب الجاني بالحبس مف سنتيف  فيو. تثق بل منو كال تحتاط تخشاه ال كيجعميا عميو

لـ يشدد  د.ج. 500.000إلى  دج 200.000مف  سنكات كبغرامة( 5( إلى خمس )2)
عقكبة بنفس  يعاقبفحرش الجنسي التّ  المحاـر فيالفاعل مف المشرع العقكبة عمى 

  الذؼ ليس مف محاـر الضحية. الجاني
 ،ة عشر سنةية لـ تكمل ستّ د المشرع العقكبة في حالة قصكر الضحّ شدّ  الضحية قاصرا :-2

الجاني  الستغبلؿ استعماليا ككذلؾ فيسيء سمطة عمى القاصر لمجاني أف ىي ديدالتشّ  كعمة
غرامة ( سنكات  كب5( إلى خمس )2بالحبس مف سنتيف )الجاني يعاقب ضعف سف الضحية 

 د.ج 500.000دج إلى  200.000مف 
ـ المشرع الجزائرؼ في حالة العكد تضاعف العقكبة. نظّ جاءت الفقرة األخيرة  حالة العود: -3

مف ؽ ع دكف أف يعطي تعريفا لو، كاكتفى بذكر الحاالت  58أحكاـ العكد في المادة 
الذؼ يمحق بالشخص  ة التي يعتبر الجاني عائدا، كيقصد بالعكد الكصف القانكنيالقانكنيّ 

انقضاء عقكبة  في حالة ،(1)عاد إلى االجراـ بعد الحكـ عميو بعقكبة بمكجب حكـ سابق
تضاعف لجريمة التحرش مرة أخرؼ  الجاني المتحرش بالعقكبة المشددة كعاكد ارتكاب

د ج إلى  400.000فتصبح مف أربعة سنكات إلى عشر سنكات كبغرامة مف العقكبة 
  .ل العقكبة في حد الجناية كتصبح جنحة مشددةد ج. تدخ 100.000

ميمية عمى الشخص المداف لمجية القضائية األخذ بالعقكبات التكّ  يجكز تكميمية:عقوبة  -4
مدة ال  الجريمة المرتكبة ليا صمة مباشرة بمزاكلتيا كأفّ  ،كظيفتو أك مينتو ممارسةبالمنع مف 

                                                           
 .82، ص 2008، دار ىكمو، 6ط  –الكجيز في القانكف الجنائي العاـ  –أحسف بكسقيعة  د/  1
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ل ليذا اإلجراء إلى المؤسسة المعنية تتجاكز خمسة سنكات كما يجكز األمر بالنفاذ المعج
 .(1) مف ؽ ع ج 16كىذا ما نصت عميو المادة 

 نيالفرع الثا
 موقف التشريعات المقارنة من جريمة التحرش الجنسي

كقد  أك تعرضيـ لمضرر ،ة ضمنت حماية األشخاص كعدـ المساس بكرامتيـعة اإلسبلميّ الشريّ 
اليدؼ منيا استبعاد الممارسات  القكاعدمف  أحاطت العبلقات بيف الجنسيف بمجمكعة ىامة

 البصر فأكجبت عمى الجنسيف غّض  ،التي مف شأنيا أف تجرىما إلى ارتكاب الفاحشة ةالبلأخبلقيّ 
كا ِمْف َأْبَصا :لقكلو تعالى ـْ َكَيْحَفُظكا ُفُركَجُيـْ "ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ ِلَؾ َأْزَكىَٰ َلُيـْ  ِرِى ِبيٌر ِبَما ِإفَّ َّللاََّ خَ  ذََٰ

 جرمت كل التشريعات الكضعية التحرش الجنسي.بينما ، 30 َيْصَنُعكَف" سكرة النكر اآلية
كضع القانكف الفرنسي التحرش الجنسي ضمف أحكاـ قانكف العمل كلكف  أوال/التشريع الفرنسي:

كتخمى عمى شرط  2002ك  1998ُأدرجت في قانكف العقكبات كعدلت سنة  1994منذ سنة 
بيف الجاني كالمجني عميو لقياـ  أك استغبلؿ لمسمطة(2) بمرؤكسو  رئيس بلقة عملكجكد ع
 مف قانكف العقكبات الفرنسي، (4) 33-222 في الفقرة الثالثة مف المادة عمييا نّص ، (3)الجريمة
 .يكرك 45.000التي تنص تزداد العقكبات إلى ثبلثة سنكات حبس كغرامة  الجديد

                                                           
عمى أنو "يجكز الحكـ عمى  2006ديسمبر  20مؤرخ في ال 23-06مكرر مف القانكف رقـ  16تنص المادة    1

الشخص المداف الرتكابو جناية أك جنحة بالمنع مف ممارسة مينة أك نشاط، إذا ثبت لمجية القضائية أف لمجريمة 
التي ارتكبيا صمة مباشرة بمزاكلتيما، كأف ثمة خطر   في استمرار ممارستو ألؼ منيما. كيصدر الحكـ بالمنع 

ت في حالة اإلدانة الرتكاب ( سنكا5( سنكات في حالة اإلدانة الرتكاب جناية كخمس )10تجاكز عشر )لمدة ال ت
 كيجكز أف يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة ليذا اإلجراء".  جنحة.

2 Jean Pradel et Michel DANTI- Juan, Droit pénal spécial, édition Cujas, 2001, p479. 
3  Malabat Valerie, Infraction Sexuelles, encyclopédie  juridique,  répertoire de droit pénal et 
procédures pénales, Dalloz, Paris, 2003.P 1. 
4  C.P.F :Article 222-33/III: III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont 
commis : 
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 
2° Sur un mineur de quinze ans ; 
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 مطة التي خكليتا لو كظيفتو.سي مف طرؼ شخص استغل السّ عندما يرتكب التحرش الجن -
 قاصر دكف الخامسة عشر سنة. ضدّ  -

ف فالركّ مكؾ حرش الجنسي كفقا لممفيكـ األمريكي مف جرائـ السّ يعتبر التّ  ريع األمريكي:التشّ  ثانيا/
عمى غط لمحصكؿ ف مف حدكث اعتداء فعمي، أك محاكلة فعمو، أك الّض المادؼ ليذه الجريمة يتككّ 

مزايا جنسية أك الممس المتعمد أك القرص أك الَنَظَرات، أك حركات جنسية ذات مغزػ أك 
ية أك الضغط لمحصكؿ عمى الخطابات أك المكالمات التمفكنية، أك كممات ذات طبيعة جنسّ 

رية، ية، أك المطاردة السّ أك المبلحظات، أك األسئمة الجنسّ  ،أك المداعبات ،مكاعيد، أك المضايقات
اؽ، فالجريمة تقع عند حدكث مساس خطير بيدكء ية في ىذا السيّ خّص ل في الحياة الشّ ك التدخّ أ

إال إذا كاف االعتداء عمى ىدكء الغير قد تجسد  تجريمو ؼ ال يمكفالمجني عميو، فالتصرّ 
  (1)بالفعل

 ات العربية:عثانيا/ التشري
ة زيادة معدالت التحرش الجنسي سجل الكاقع المصرؼ في اآلكنة األخير  :ريع المصري التشّ  -1

بشكل يكاد يمثل أحد أشكاؿ العنف، ك مع ذلؾ لـ يتناكؿ المشرع المصرؼ ىذه األفعاؿ بالتجريـ 
مف النص عمى ىذه الجريمة، أك أؼ تدابير احترازية يمكف  كجاء قانكف العقكبات المصرؼ خالياً 

 . (2)أف ُتتخذ بشأنيا

                                                                                                                                                                      

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, 
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur 
auteur ; 
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa 
situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support 
numérique ou électronique ; 
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. 
1 LAURE(M), RASSAT, Droit Penal Special, Dalloz,1997,P49.         إليو د/ أكمل يكسف السعيد  أشار

                                .148الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، المرجع السابق، ص  ،يكسف
 .147د/ أكمل يكسف السعيد يكسف، المرجع السابق، ص   2
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مف القانكف الجنائي المغربي عمى تعريف التحرش  1-503ينص الفصل  التشريع المغربي: -2
ة كسيمة أخرػ كل مف استعمل ضد الغير أكامر أك تيديدات أك كسائل اإلكراه أك أيّ  الجنسي

مطة التي تخكليا لو ميامو، ألغراض ذات طبيعة جنسية" كيعاقب عمى ىذه الجريمة مستغبًل السّ 
 درىـ مغربي.  50.000ك  5000تتراكح بيف جف لمدة تتراكح بيف سنة كسنتيف كبغرامة بالسّ 

 إمعاف كل جنسياً  اً  تحرش كيعد، الجنسي حرشالتّ  التكنسي القانكف  يعرؼ سي:ريع التونّ التشّ  -3
 تخدش أك كرامتو مف تناؿ أف شأنيا مف إشارات أك أقكاؿ أك أفعاؿ بتكرار الغير مضايقة في

 ضغكط بممارسة أك ،الجنسية غيره غباتر  أك لرغباتو االستجابة عمى حممو بغية كذلؾ حياءه
 .(1)الرغبات لتمؾ التصدؼ عمى إرادتو إضعاؼ شأنيا مف عميو

مف ؽ ع أ "مف عرض عمى  306نص المشرع األردني في المادة التشريع األردني:  -4
شخص لـ يكمل الثامنة عشر مف عمره أك عمى أنثى ميما بمغ عمرىا عمبل منافيا لمحياء أك 

ا كبلما منافيا لمحياء يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة أشير أك بغرامة مف كجو ألؼ منيم
ثبلثيف دينارا إلى مائتي دينار"، تكمف عمة التجريـ في تكجيو كبلـ مناؼ لمحياء ىي الحماية 
الجنائية لؤلبناء القصر كاألنثى ميما بمغت مف العمر مف خدش حياء البصر أك السمع حيف يتـ 

ف خاصة مف قبل شخص ىك قدكة الئق كيدؿ عمى دالالت جنسية لصغار السّ  تكجيو كبلـ غير
نما تكجو إلى حاسة البصر أك السمع  تقع ، فيذه األفعاؿ اللؤلبناء عمى جسـ المجني عميو كا 

 .(2)فتتأذؼ بيما
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 2004يكرية التكنسية، تكنس، ثالثا، منشكرات المطبعة الرسمية لمجم 226المجمة الجزائية التكنسية، الفصل   1

-http://www.legislation.tn/recherche/legislatifs .المتكفرة عبر المكقع الرسمي: 51ص 
reglementaires  25/07/2019تاريخ التصفح. 

 .251في، الحماية لضحايا العنف األسرؼ، مرجع سابق، ص د/ أالء عدناف الكق  2

http://www.legislation.tn/recherche/legislatifs-reglementairesبتاريخ
http://www.legislation.tn/recherche/legislatifs-reglementairesبتاريخ
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  الفصل الثاني      
 حماية الطفل من االستغالل الجنسي      

ف بمناسبتو العديد مف كؿ، كتسّ عكب كالدّ حضاريا تتسابق إليو الشّ ل مؤشرا أصبح االىتماـ بالطفّ 
ة بحماية األطفاؿ ، كضماف حقكقيـ مف االستغبلؿ الجنسي األمر الذؼ كلية الخاّص االتفاقيات الدّ 

مف  لمحدّ كلي ل في االتفاقيات الدكلية كالفقو الدّ يقتضي تحديد مفيكـ االستغبلؿ الجنسي لمطفّ 
إذ يقصد  .(1)مف جذكرىا المشينة كمحاكلة القضاء عمييا كاجتثاثيا انتشار تمؾ الظاىرة

أك مجمكعة مف األشخاص ضد شخص  ،اتخاذىا مف قبل شخص باالستغبلؿ أؼ ممارسات يتـّ 
مف حقكقيـ  كيككف مف شػأنيا التأثير سمبًا عمى حقّ  ،آخر أك مجمكعة مف األشخاص

ؿ لمكقف ضعف، أك لفركؽ السمطة، أك الثقة يك استغبلفا االستغبلؿ الجنسي ، أمّ (2)المشركعة
اسية المتحصل ة أك االجتماعية، أك السيّ بغية تحقيق أغراض جنسية، كبما يشمل االستفادة الماليّ 

د كالبالغ بإغراء كا غكاء كاستدراج أك ىك قياـ الراشّ  ،(3)عمييا نتيجة استغبلؿ شخص آخر جنسيا
مف النقكد عف     ألخبلؽ كالبغاء مع  إعطائو مبمغفي الفسق كفساد ا جنسياً الطفل، الستغبللو 

عرفت األمـ المتحدة االستغبلؿ الجنسي بأنو أؼ إساءة استغبلؿ فعمية أك محاكلة الطفل أك 
مف أجل تحقيق مآرب جنسية، مما إساءة استغبلؿ لحالة ضعف، أك لتفاكت في النفكذ، أك لمثقة 

الي، أك اجتماعي، أك سياسي، مف يشمل عمى سبيل المثاؿ ال الحصر، تحقيق كسب م
االطار القانكني  1989الطفل لسنة قكؽ إذ تعتبر اتفاقية ح ،(4)االستغبلؿ الجنسي لطرؼ آخر

 الدكلي الذؼ صاغ مجمكعة مف المبادغ كالقكاعد التي تحمي األطفاؿ كتمنع استغبلليـ جنسيا

                                                           

مكتبة الكفاء القانكنية، ص  2015، 1ط  -حماية الطفل مف االستغبلؿ الجنسي -أميد كريـ رشيد البرزنجى  1 
19. 
ـ جامعة نايف العربية لمعمك  -تجريـ االتجار باألطفاؿ في القكانيف كاالتفاقيات الدكلية -د/ دمحم السيد عرفة  2

 .91،  ص 2005األمنية، الرياض ، 
 .189د/ أكمل يكسف السعيد يكسف، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، المرجع السابق، ص   3
نشرة األميف العاـ )تدابير خاصة لمحماية مف االستغبلؿ كاالنتياؾ الجنسي(  -األمانة العامة –األمـ المتحدة   4

 . 2003أكتكبر  ST/SGB/2003/13   999كثيقة 
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منيا جميع أنكاع االستغبلؿ  34ككضعت التزامًا قانكنيا عمى الدكؿ األطراؼ في المادة  ،(1)
كفي الممارسات  ،ارةالجنسي كاألفعاؿ الجنسية غير المشركعة كمف أخطرىا استغبلليـ في الدعّ 

كؿ لمكافحة األخطار المتزايدة كالمكاد اإلباحية فقد عنى المجتمع الدكلي بتعزيز التعاكف بيف الدّ 
منو  27 في المادة 1990لسنة  كرفاىيتو فلالطّ  لحقكؽ  اإلفريقي الميثاؽ دهكأكّ  ،(2)ليذه الجرائـ

 االستغبلؿ أشكاؿ كافة مف فلالطّ  بحماية الميثاؽ ىذا أطراؼ ؿالدكّ  " تتعيد أفّ  عمى
كالمكاد اإلباحية لعاـ  تعرؼ االتفاقية الدكلية بشأف استغبلؿ األطفاؿ في البغاء (3)الجنسي..."

أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أؼ  بأنو استخداـ الطفل لغرض  2002كدخل حيز النفاذ  2000
 االستغبلؿ مف األطفاؿ حماية بشأف أكركبا مجمس اتفاقية أما ،(4)شكل آخر مف أشكاؿ التعكيض

 قيمتاف ىما العميا كمصمحتو رفاىية الطفل أف اعتبرت فقد ،(5)الجنسي كاالعتداء الجنسي
 اعتبرت تمييز كما أدنى كنماد تعزيزىما كجب ثـ كمف األعضاء، الدكؿ جميع تتقاسميا أساسيتاف

أشكاؿ  كجميع كالدعارة، اإلباحية المكاد في أشكاؿ كالسيما االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ، أف
 النفسية وكتنميت عمى صحة الطفل جسيماً  عمى األطفاؿ، تشكل خطراً  الجنسي العتداء

المستكييف  ىمع مقمقةبمغ ابعاد  قد عمى األطفاؿ الجنسي كاالعتداء الستغبلؿا كأؼ كاالجتماعية،
مف قبل  كالمعمكمات االتصاؿ تكنكلكجيات استخداـ ارتفاع إلى بالنظر كخاصة كالدكلي، الكطني

                                                           
ف الدكؿ االطراؼ تتعيد بحماية الطفل مف جميع اشكاؿ االستغبلؿ أمف االتفاقية عمى  37تنص المادة   1

الجنسي كاالنتياؾ الجنسي، كليذه االغراض تتخذ الدكؿ االطراؼ بكجو خاص جميع التدابير المبلئمة الكطنية 
 كالثنائية كالمتعددة االطراؼ لمنع،

 .اكراه الطفل عمى تعاطي أؼ نشاط جنسي غير مشركع كأأ ( حمل 
 .ب( االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في الدعارة اك غيرىا مف الممارسات الجنسية غير المشركعة

 ج( االستخداـ االستغبللي لؤلطفاؿ في العركض ك المكاد الداعرة.
2 PANSIER(Frederic- jerome) et JEZ (Emmanuel), La criminalité sur l’Internet Que sais – je ? PUF, 
2000.p86 .أشار إليو د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، المرجع السابق، ص                                    

ك ما بعدىا.187  
ر   ، ج2003يكليك  08ا لمؤرخ في 242/ 03المصادؽ عميو مف طرؼ الجزائر بمكجب المرسـك الرأسي رقـ   3

 .03، ص 2003يكليك  09، الصادرة  في 31عدد 
البرتكككؿ االختيارؼ التفاقية حقكؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية   4

 .08/01/2002كدخل حيز التنفيذ في  25/05/2000في  263كالمعتمدة بقرار الجمعية العامة رقـ 
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يقصد باالستغبلؿ الجنسي لمطفل مف أجل إشباع الغريزة الجنسية  .(1)الجرائـ األطفاؿ كمرتكبي
األطفاؿ في  ستغبلؿا ،(2)لمكبار عف طريق االعتداء المباشر أك التخكيف أك عف طريق المعب

استخداـ طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أؼ شكل آخر مف أشكاؿ ىك البغاء 
 .(3)العكض

المشرع الجزائرؼ لـ يستعمل عبارة االستغبلؿ الجنسي في قانكف العقكبات بل أكردىا في الجرائـ 
 األخبلقية القسـ السابع

مف خبلؿ  مف قانكف العقكبات 349إلى  342تحريض القصر عمى الفسق، كالدعارة في المكاد  
جرائـ  االستغبلؿ الجنسي بتحريض قاصر عمى الفسق كفساد األخبلؽ كالدعارة ، ثماني مكاد 

قناعو كدفعو  ىي تمؾ التصرفات كاألفعاؿ كاألقكاؿ التي يقكـ بيا الجاني مف أجل التأثير عميو كا 
باإلضافة إلى استغبلؿ الطفاؿ عبر عارة إلى ممارسة أعماؿ الفسق كفساد األخبلؽ كتعاطي الد

كعميو سكؼ نتناكؿ في ىذا الفصل جريمة التحريض عمى الفسق كفساد األخبلؽ  ،شبكة األنترنت
 .في المبحث األكؿ كجريمة التحريض عمى أعماؿ ك الدعارة في المبحث الثاني

 المبحث األول   
 جريمة التحريض عمى الفسق وفساد األخالق  

ظ عمى الحياء العاـ تجريـ بعض األقكاؿ التي يككف مف شأنيا خدش الحياء، كىي يقتضي الحفا
أك تعبيرًا  تمؾ التي تتضمف إيماءات أك إيحاءات جنسية تنعكس مف فكرة الممارسة الجنسية رمزاً 

التحريض المنصكص عميو  ،التبلمس الجسدؼ  فكىي ال تتضمّ   ،(4)أك نداًء أك تحريضاً  أك كصفاً 
المشرع الجزائرؼ قد أكرد  كتحديد شركطو العامة، فإفّ  04-82مف بمكجب قانكف  41في المادة 

نصكصًا أخرػ مستقمة حكؿ مف يحمل غيره عمى جرائـ معينة منفردة بأركانيا، كغير مقيدة 

                                                           
 .2010يكليك 01كدخمت حيز النفاذ في  2007أكتكبر  25ركبا بتاريخ اعتمدىا مجمس أك   1

2 V.D GAUTHIER, L, enfant victime d’abus sexuel, PUF, 1994, J.ALEGRE, le traitement pénal et 
civil de l’inceste par les  juridictions DEF, n26, 1987-1988, p 26.  

قكؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية البرتكككؿ االختيارؼ التفاقية ح  3
الدكرة الرابعة  263اعتمد كعرض لمتكقيع كالتصديق كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

 .المادة الثانية فقرة ب 2002يناير  18دخل حيز النفاذ في  2000مايك  25كالخمسكف المؤرخ في 
 .652، 2007دار الجامعة الجديدة، االسكندرية ،  -قانكف العقكبات القسـ الخاص -دمحم زكي أبك عامر  4
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، لذلؾ تـ مف ؽ ع ج 342كىي المادة  (1)القانكف نفسومف  41بالكسائل المذككرة في المادة 
في المطمب  حماية الطفل مف التحريض عمى الفسق كفساد األخبلؽى إل تقسيـ ىذا المبحث

ريض عمى الفسق كفساد األخبلؽ في المطمب مف التحّ  األكؿ، ك مكقف التشريعات المقارنة
 .الثاني

 المطمب األول
 ريض عمى الفسق وفساد األخالقفل من التحّ حماية الطّ 

ىك كل أشكاؿ االنحراؼ الجنسي أك الفسق ىك كل سمكؾ جنسي يخالف اآلداب العامة    
ذة مدلكؿ كممة الفسق ليس قاصرًا عمى المّ  قضت محكمة النقض المصرية أفّ  بتكجيو مف الغير،

ص في لمرقّ  ابنتوية بل يشمل أيضًا إفساد األخبلؽ بأؼ طريقة كانت، كإرساؿ كالد الجسمانّ 
اد األخبلؽ ىك فساد أما فس،  (2)أك غير ذلؾ مف طرؽ إفساد األخبلؽ ،المحبلت كالمبلىي

رض مف حّ  كلّ   ؽ ع إذ تنص "مف (3) 342 ىذه الحماية قررتيا المادةالحياء الجنسي لمقاصر، 
أك تسييمو لو كلك  ،أك تشجيعو عميو ،األخبلؽ أك فساد ،امنة عشرة عمى الفسققاصرا لـ يكمل الثّ 

امة مف ( كبغر 10( إلى عشر سنكات )5بصفة عرضية يعاقب بالحبس مف خمس سنكات )
 د.ج. 100.000د.ج إلى  20.000

كيعاقب عمى الشركع في ارتكاب الجنحة المشار إلييا في ىذه المادة بالعقكبات المقررة لمجريمة 
 امة".التّ 

                                                           
، ص 2008منشكرات بيرتي، الجزائر،  –قانكف العقكبات في ضكء الممارسات القضائية  -د/ أحسف بكسقيعة  1

157. 
ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -الجزائرؼ جرائـ االعتداء عمى العرض في القانكف  -د/ دمحم رشاد متكلي  2
 . 200،   ص 1989،  1ط 
كقبل التعديل كانت تنص" كل مف حرض قاصرا لـ  2014فبراير  4المؤرخ في  01-14عدلت بالقانكف رقـ   3

ارتكب ذككرا أك إناثا عمى الفسق أك فساد األخبلؽ أك تشجيعو عميو أك تسييمو ليـ ككل مف  يكممكا التاسعة عشر
 سنكات عشر إلى خمس سنكات مف بالحبس يعاقب عشر، السادسة يكممكا لـ لقصر بالنسبة ذلؾ بصفة عرضية

 المادة ىذه في إلييا المشار ارتكاب الجنح في الشركع عمى كيعاقب دج، 25.000 إلى 500 مف كبغرامة
 الجنح". لتمؾ بالنسبة عمييا المنصكص ذاتيا بالعقكبات
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  التسييلىي التحريض، التشجيع،  األخبلؽ أك فساد ،الفسقفعاؿ أ أفّ المادة  يتضح لنا مف نّص 
تحريض قاصر عمى الفسق إثارة المجني عميو ب يقصدإذ ىذه المصطمحات  المشرع كلـ يعرؼ

فس عمى االقتناع بما يعنيو كالتأثير عميو نفسيا بأية كسيمة الرتكاب أفعاؿ الفسق فيي مخاطبة لمنّ 
ال لتمبية رغبتو كىي تحريض قاصر عمى الفسق ارضاء لشيكات الغير ، (1)كيريده الجاني

فل بقصد تمكينو مف ممارسة ات أماـ الطّ يك تذليل العقبفالتسييل  كأما تشجيع  خصية،الشّ 
 الفسق.          

تقع  أف المجرمة عمى ىذه األفعاؿ كلـ ينّص  ،ى حدػفعل عم كالمشرع الجزائرؼ يعاقب كلّ   
 ىذه سية،حريض يتـ لصالح الغير إلشباع رغباتو أـ كذلؾ إلشباع رغباتو الجنّ كالتّ  ،مجتمعة

فل قاصر كلـ رضي كصكرة جريمة االعتياد إذا كاف الطّ الجريمة تأخذ صكرتيف صكرة الجريمة الع
القضاء المعركض عميو النزاع فإنو  ك كلـ يشدد العقكبة عمى جريمة االعتياد. ،سنة 18يكمل 

يبحث عف مدػ تكافر أركاف كشركط جريمة التحريض عمى الفسق كفساد األخبلؽ لمقصر حسب 
 .(2)مف نفس القانكف 41مة حسب نص المادة مف ؽ ع دكف العكدة إلى القاعدة العا 342المادة 

 الفرع األول
 أركان جريمة تحريض الطفل عمى الفسق وفساد الخالق

 يشترط لقياـ جريمة االعتياد عمى تحريض قاصرأف نفسو مف القانكف  342حسب نص المادة 
 ركفالجريمة تضـ  األخبلؽ ىذهلـ يكمل سف ثمانية عشر سنة عمى ممارسة الفسق كفساد 

 سكاء حصمت النتيجة أـ لـ تحصلكالقصد الجنائي، ركف  ادؼالم
فل عمى أعماؿ الفسق كفساد األخبلؽ أك تشجيعو أك يتمثل في تحريض الطّ ن المادي: أوال/ الركّ 

مساعدتو عمى ذلؾ سكاء بالقكؿ أك غيره بغض النظر عف الكسيمة المستعممة مف طرؼ 
 .(3)ليداياالمحرض ليميد لو طريقا لمفسق كيزيف لو ذلؾ با

حريض عمى الفسق أف يقع مف المتيـ فعل مادؼ التّ يشترط إلثبات جريمة   الفعل المادي: -1
بالقكؿ أك غيره، يتمثل في تحريض القاصر عمى أعماؿ الفسق، أك في تشجيعو أك مساعدتو عمى 

ليدؼ النظر عمى تحقيق النتيجة كالكصكؿ إلى اإفساد األخبلؽ، أك في تسييميا لو، كذلؾ بقطع 
                                                           

1 
 .179، 2005،د ط ديكاف المطبكعات الجامعية،  –جرائـ العرض في قانكف العقكبات  -فكدةد/ عبد الحميد  
 . 157د/ أحسف بكسقيعة، قانكف العقكبات في ضكء الممارسات القضائية، المرجع السابق، ص  2
 .84، ص 2015دار ىكمة،  -الجرائـ األخبلقية في قانكف العقكبات الجزائرؼ  –د/ عبد العزيز سعد   3
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المقصكد أـ ال، كبقطع النظر عمى الكسيمة التي يستعمميا المحرض لتمييد طريق الضحية إلى 
الفسق، كتزييف الفعل لو، سكاء كاف ذلؾ باليدايا، أك بالكعكد، أك بالتأثير عمى الضحية بسبب 

 .(1)فقره أك ضعف مقاكمتو أك بأؼ سبب آخر مف األسباب النفسية أك المادية
 ،تقـك الجريمة (18لـ يكمل الثامنة عشر ) اً قاصر حية إذا كاف الّض مجني عميو: ال صغر سنّ -2

  .01-14بتعديل قانكف العقكبات كذلؾ 
 كن المعنوي:ثانيا/ الرّ 

و يقـك أنّ  ،فل عمى الفسق كفساد الخبلؽ يككف بعمـ الجانيالقصد الجنائي في جريمة تحريض الطّ 
، كأف ينقل الجاني فتاة كانت متجية لممارسة سنة  18بالكساطة إلفساد اخبلؽ قاصر لـ يكمل 

الفسق إلى صديقتيا، أك يدفع ليا أجرة رككبيا، أك يضع محبل تحت تصرفيا ، أك يساعدىا 
كيشجعيا بشتى الطرؽ لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد، كىك الفسق كفساد األخبلؽ، أؼ أف يككف 

، شجيع عميو أك تسييل لوعمى الفسق أك التّ المتيـ يعمـ تمامًا أف ما يقـك بو فيو تحريض لمقصر 
يجة ىي الكقكع في الفسق غير مشترطة لتكقيع النتّ  لـ يقع ىذا الفعل، أؼ أفّ  ـكسكاء كقع أ

العقكبة عمى الجاني، كيجب أف تتجو إرادة الجاني صكب ارتكاب الفعل  المككف لمجريمة، كأف 
ية حتى ك إف كاف الضحّ  سائمة في تقدير سفّ ، كال يعفى الجاني مف الم(2)تككف إرادتو حرة كاممة

 .المظير الخارجي ليا ال ينبأ بأنيا قاصر

 الفرع الثاني 
 فل عمى الفسق وفساد الخالقتحريض الطّ لجريمة الجزاء المقرر 

 342المادة في ده ىذه الجريمة إلى العقكبة المنصكص عمييا يتعرض الجاني الذؼ تثبت ّض  
( كبغرامة مف 10( إلى عشر سنكات )5س مف خمس سنكات )مف ؽ ع ج "... يعاقب بالحب

في جريمة تحريض  معاقب عميوفيك  ركعأما بالنسبة لمش د.ج. 100.000د.ج إلى  20.000
بالعقكبات المقررة عميو كيعاقب  2فقرة  342عمى الفسق كفساد األخبلؽ كفق المادة  قصرال

مف ؽ ع التي تنص  31ذلؾ حسب المادة ك  أؼ المنصكص عمييا بالنسبة لمجنح لمجريمة التامة.
كيجكز  ،عمى أف " المحاكلة في الجنحة ال يعاقب عمييا إال بناء عمى نص صريح في القانكف"

                                                           

 1 .114د/عبد العزيز سعد، الجرائـ األخبلقية، الطبعة الثانية، المرجع السابق، ص 
     مرجع سابق، -الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ كالقانكف المقارف  -د/ حمك بف إبراىيـ فخار  2

 .243ص 
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الحكـ عمى الجاني بعقكبات تكميمية  يمجأ إلييا القاضي الجزائي عند االقتضاء كىي الحرماف مف 
أف تحضر عمى المحككـ عميو كلمدة مف ؽ ع ج  14كثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة أحق أك 

 مف 1مكرر 9أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة  ،ال تزيد عف خمسة سنكات ممارسة حقّ 
، كذلؾ نظرًا لخطكرة ىذه الجريمة عمى المجتمع.(1)القانكف نفسو  

 المطمب الثاني
 فساد الخالق موقف التشريعات المقارنة من جريمة تحريض الطفل عمى الفسق و

عمى  فل إلى االنحراؼ أك يؤثر تأثيرًا سيئاً سبلمي بكل ما مف شأنو أف يؤدؼ بالطّ إلاىتـ الفقو ا   
، كييتـ إذا لـ يكاجو مف قبل الشارع بأكجو الرعاية المختمفة أخبلقو كالتي قد تؤدؼ بو إلى اإلجراـ

غير، فييا الّص  كيقكـ عمى رعايتو كما ييتـ بالبيئة التي ينشأ ،غيربمف يتكلى أمر الّص كذلؾ 
غير فل مف يدمف ال يحسف رعايتو كأف يككف كلي الّص فيقضى الفقو اإلسبلمي بكجكب انتزاع الطّ 

ألنو ال ييذبو أك يقكـ سمككو، ألف فاقد الشيء ال  ،كبذلؾ فيك غير مؤتمف عميو ،فاسقًا أك فاسداً 
                                                           

ي الحاالت التي يحددىا يجكز لممحكمة عند قضائيا في جنحة، كفمف ؽ ع ج عمى أنو " 14تنص المادة   1
، 1مكرر  9المادة القانكف، أف تحظر عمى المحكـك عميو ممارسة حق أك أكثر مف الحقكؽ الكطنية المذككرة في 

 ( سنكات.5كذلؾ لمدة ال تزيد عف خمس )
 كتسرؼ ىذه العقكبة مف يـك انقضاء العقكبة السالبة لمحرية أك اإلفراج عف المحكـك عميو. ك الحقكؽ الكطنية

ىي حسب نص المادة " يتمثل الحرماف مف ممارسة الحقكؽ الكطنية كالمدنية  1مكرر  9المذككرة في المادة 
 كالعائمية في:

 العزؿ أك اإلقصاء مف جميع الكظائف كالمناصب العمكمية التي ليا عبلقة بالجريمة. .1
 الحرماف مف حق االنتخاب أك الترشح كمف حمل أؼ كساـ. .2
مساعدا محمفا، أك خبيرا، أك شاىدا عمى أؼ عقد، أك شاىدا أماـ القضاء إال عمى سبيل  عدـ األىمية ألف يككف  .3

 االستدالؿ.
الحرماف مف الحق في حمل األسمحة، كفي التدريس، كفي إدارة مدرسة أك الخدمة في مؤسسة لمتعميـ بكصفو  .4

 أستاذا أك مدرسا أك مراقبا.
 عدـ األىمية ألف يككف كصيا أك قيما، .5
 الكالية كميا أك بعضيا. سقكط حقكؽ  .6

في حالة الحكـ بعقكبة جنائية، يجب عمى القاضي أف يأمر بالحرماف مف حق أك أكثر مف الحقكؽ المنصكص 
( سنكات، تسرؼ مف يـك انقضاء العقكبة األصمية أك اإلفراج عف المحكـك 10عمييا أعبله لمدة أقصاىا عشر )

 عميو.
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نتناكؿ في ىذا  .(1)أك مبذراً  يعطيو كقد قرر الفقياء أف المقيط ينزع مف يد الممتقط إذا كاف فاسقاً 
 الفرع مكقف التشريعات األجنبية كالعربية.

 ية:أوال/ التشريعات األجنبّ 
المعدلة بالقانكف الصادر  (2)22-227ع الفرنسي في المادة جـر المشرّ   شريع الفرنسي:التّ  -1

لشركع في و" يعاقب عمى تحبيذ أك اعمى أنّ  تنّص  فلفساد الطّ إعمى تجريـ  1998 جكاف 17في 
عمى التشجيع أك محاكلة  يكرك 75.000تحبيذ إفساد بالحبس لمدة خمس سنكات كالغرامة 

كالغرامة التي ال ة سبع سنكات كتشدد ىذه العقكبة إلى الحبس لمدّ تشجيع عمى إفساد قاصر، 
، أك حينما يكضع مف خمسة عشر سنة القاصر أقلّ  إذا كاف سفّ  يكرك 100.000تتجاكز 

صاؿ مع الجاني عف طريق شبكة االتصاالت االلكتركنية بغية نشر رسالة مكجية القاصر في ات
ية أك إلى جميكر غير محدد كتقرر ىذه العقكبة أيضا إذا كقعت األفعاؿ داخل مؤسسة تعميمّ 

ية، أك في مقر اإلدارات، ككذلؾ عند دكؿ أك خركج التبلميذ أك الجميكر، أك في أؼ كقت تربكّ 
، كتنطبق ذات العقكبة خاصة حينما ينظـ أك المباني ه المؤسساتقريب مف ذلؾ داخل ىذ

أك عبلقات جنسية  قد ساعد أك ساىـ فييا شخص قاصر،  ،شخص بالغ لقاءات تقديـ عركض

                                                           
 .232، ص 2014ـ ، بيركت، لبناف، دار ابف حز  -بداية المشتيد -ابف رشد 1

2 C.P.F: Article 227-22. « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept 
ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec 
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non 
déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les 
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors 
des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords 
de ces établissements ou locaux. 
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des 
réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou 
participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. 
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits 
ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans. 
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عندما ترتكب  يكرك 1000.000كغرامة ال تزيد عف جف عشر سنكات كترتفع العقكبات إلى السّ 
  .خمسة عشر سنة د قاصر لـ يتجاكزاألفعاؿ في عصابة منظمة ّض 

فتجريـ تحريض األطفاؿ عمى ارتكاب األفعاؿ غير المشركعة أك الخطرة لما يمثمو ىذا   
قض ، قضت محكمة النّ (1)ة األطفاؿ كأمنيـ كأخبلقيـ كتربيتيـالتحريض مف خطكرة عمى صحّ 

مف ة بأف تحريض القصر عمى الفسق ال يككف معاقبًا عميو إال متى كاف الفاعل يسعى الفرنسيّ 
كفي حالة تنظيـ اجتماعات  .(2)كليس إشباع الرغبة الجنسية لديو ،كراء ذلؾ االنحراؼ بالقاصر

أك عبلقات جنسية مع مشاركة قصر، كتشدد العقكبة في حالة  ،تتضمف القياـ باستعراض جنسي
 . (3)ما إذا قل عمر القاصر عف خمسة عشر سنة

فل عمى بمجرد حيازة أؼ شيء يحرض الطّ المشرع اإلنجميزؼ يجـر ريع اإلنجميزي: التشّ -2
عي اإلنجميزؼ ب الشرّ مف قانكف العدالة كالطّ  62ت المادة كفساد األخبلؽ بحيث نّص  ،الفسق

جف مدة تصل عمى عقاب مرتكب جريمة حيازة صكر محظكرة لطفل بالسّ  2009الصادر سنة 
لؤلطفاؿ، فضبل عف  كر المحضكرة الصكر الفتكغرافية كالزائفةإلى ثبلث سنكات يقصد بالّص 

عمى جريمة  نفسو مف القانكف  1فقرة  62ت المادة مشتقاتيا مف الصكر الفتكغرافية، كما نّص 
المقصكد بحيازة الصكر  8إلى  2في فقرتيا مف  62فل، كبينت المادة حيازة صكر محظكرة لطّ 

ى كجكد عناصر مجتمعة في الصكر حتالمحضكرة لمطفل، كما اشترطت ىذه المادة ضركرة 
أك مثيرة  ،كرة فاضحةكثانييا أف تككف الّص  ،ةيا محضكرة أكليا أف تككف إباحيّ بأنّ  :يمكف القكؿ
ية عمى كر الفاحشة، كثالثيا أف تركز الصكرة بصفة رئيسّ أك غير ذلؾ مف الّص  ،لبلشمئزاز

 .(4)فلاألعضاء التناسمية لمطّ 
  :يةالتشريعات العربّ ثانيا/

بتعبير  1996 لسنة 12لمشرع المصرؼ في قانكف الطفل رقـ عبر ا ريع المصري:أوال/ التشّ 
"تسرؼ األحكاـ الكاردة في ىذا الباب عمى  نفسو مف القانكف  95في المادة  عرض لبلنحراؼالتّ 

                                                           

 1 JEAN PRADEL et DANTI  JUAN (Michel), Droit Pénal Spécial, No 561,  Editions Cujas, 1995,      
    p.400.   
2 Cass. Crim,14 novembre  1990,Gaz, Pal.1991,2, Somm.272. 
3 Cass. Crim, 17 octobre 1956,Bull., crim, n 648. 

 .184د/ أكمل يكسف السعيد، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، مرجع سابق، ص   4 
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في احدػ مف لـ يبمغ ثماني عشر سنة ميبلدية كاممة كقت ارتكاب الجريمة أك عند كجكده 
يعتبر الطفل معرض لبلنحراؼ في " منو 3قرة ف 96كنصت المادة  حاالت التعرض لبلنحراؼ"،

 الحاالت اآلتية: أؼ مف 
 .إذا قاـ بأعماؿ تتصل بالدعارة أك الفسق أك بإفساد األخبلؽ........"-3

 أشدّ  و مع عدـ اإلخبلؿ بأؼ عقكبة أخرػ عمى أنّ  التي تنّص  نفسو مف القانكف  116كالمادة 
 لبلنحراؼ أك إلحدػ الحاالت المشار منصكص عمييا قانكنًا يعاقب بالحبس مف عرض طفبل

أك ساعده أك حرضو عمى سمككيا أك سيميا  ،بأف أعده لذلؾ نفس القانكف مف  96إلييا في المادة 
كلك لـ يتحقق حالة التعرض لبلنحراؼ فعبًل كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقل عف  ،لو بأؼ كجو

أك كاف مف أصكلو أك مف  ،ه أك تيديدفل كسائل إكرا ثبلثة أشير إذا استعمل الجاني مع الطّ 
أك كاف ُمَسَممًا إليو بمقتضى القانكف، كفي جميع األحكاؿ إذا  ،المسؤكليف عف تربيتو أك مبلحظتو

كقعت الجريمة عمى أكثر مف طفل كلك في أكقات مختمفة كانت العقكبة الحبس لمدة ال تقل عف 
و يكف فل ما لـ يثبت أنّ الطّ  اني بسفّ كال تزيد عمى خمس سنكات، كيفترض عمـ الج ،ستة أشير

 .(1)في مقدكره الكقكؼ عمى حقيقة سنو
فل لمفسق كفساد األخبلؽ بل ذكره فل لـ يعرؼ تحريض الطّ المشرع المصرؼ في قانكف الطّ    

  .عمى سبيل الحصر
مف  320إلى 309خص المشرع األردني عمى الفجكر كالفسق في المكاد ثانيا/التشريع األردني: 

كف عقكبات أردني الحض عمى الفجكر كالتعرض لؤلخبلؽ كآلداب العامة ثـ أجرػ تقسيمًا ليذا قان
إلى 319في حيف خصت المكاد  318إلى  309العنكاف فخص الحض عمى الفجكر المكاد 

بتعبير الحض التعرض لؤلخبلؽ كاآلداب العامة، كلـ يبيف المشرع األردني ما ىك المقصكد  320
ر ىنا يتعمق في المقاـ األكؿ بتشجيع الفساد الجنسي لمقصر بكافة الكسائل، عمى الفجكر، األم

             كفي مثل ىذه الجرائـ ال يختمف األبكاف عف الجناة اآلخريف مف حيث أنيـ يغككف أبنائيـ القصر 
 .(2)عمى الممارسات الجنسية غير المشركعة سكاء بالعنف أك دكنو

و يعاقب بالحبس كل مف حرض مف ؽ ع ع عمى أنّ  399 ص المادةتنشريع العراقي: ثالثا/ التّ 
 ،أك اتخاذ الفسق حرفة ،ذكرا أك أنثى لـ يبمغ عمر أحدىما ثماني عشر سنة كاممة عمى الفجكر

                                                           
 .115مرجع سابق، ص  د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ،  1
 كما بعدىا. 237د/ آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف األسرػ، مرجع سابق، ص   2
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ذا كاف الجاني ممف نّص  أك قصد  393 عميو في الفقرة )ب( مف المادة أك سيل سبيل ذلؾ. كا 
، "قب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنيف أك بالحبسالربح مف فعمو أك تقاض أجرا عميو فيعا

عمى عشر سنيف أك بالحبس، إذا كاف  جف مدة ال تزيدالعقكبة إلى السّ د المشرع العراقي شدّ 
مف ؽ ع ع أك إذا قصد الربح مف فعمو  393عميو في الفقرة )ب( مف المادة  الجاني ممف نّص 

عراقي استيداؼ الجاني لمربح قصدا جنائيا أك تقاض أجرا عميو في ىذه الحالة عد المشرع ال
ح يقع خارج نطاؽ ماديات الجريمة، كيمثل اليدؼ ىدؼ تحقيق الربّ  خاصا لمجريمة بإعتبار أفّ 

   . (1)الغائي الذؼ يكد الجاني تحقيقو

 المبحث الثاني       
 عارةعمى أعمال الدّ فل الطّ جريمة تحريض       

فل خاصة مف خطر االستغبلؿ الجنسي في ة اإلنساف عامة كالطّ اىتمت القكانيف الحديثة بحماي   
ىك ك البغاء لغة  كىك مصطمح كاحد عمى جرائـ الدعارة تعبير جرائـ البغاء كيطمقعارة، مجاؿ الدّ 

كثير الدخاف، ك منو أخذت الدعارة كىي الفسق كالخبث  الردؼءمصدر دعر، كالدعر العكد 
 كذلؾ ىك، ك (2)أة داعرة، كدعر الرجل دعارة فجر كمجفكالفجكر يقاؿ: ىك خبيث داعر، كالمر 

، كالبغاء كما ىك معركؼ بو في االتصاؿ الجنسي الغير مشركع فيقاؿ بغت المرأة تبغي فيي بغي
رية ىك مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإذا ض المّص القانكف ككما قضت محكمة النقّ 

ذا قارفتو األنث يقصد بالتحريض عمى الدعارة التأثير  ،(3)ى فيك دعارةارتكبو الرجل فيك فجكر، كا 
أك الفجكر، كذلؾ باإللحاح عميو أك  ،في نفس المجني عميو كصكاًل إلى إقناعو بارتكاب الدعارة

ؾ، أك التمذذ جنسيًا مف تزيف العمل لو أك ترغيبو في ذلؾ أك كعده بتحقيق مكاسب مف إجراء ذل
حكبًا بذكر أماكف مباشرة الدعارة أك سبميا أك كيفية ذلؾ المعاشرة، كقد يككف ىذا التحريض مص

أك ذكر أسماء األشخاص الراغبيف في االتصاؿ الجنسي إلى غير ذلؾ مف سبل الترغيب 
حيف اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية األمـ 1989نكفمبر 20في ، (4)كالتشجيع عمى الممارسة

                                                           
 .375، ص 2018 العدد األكؿ،  كمية القانكف، بغداد، -مجمة العمـك القانكنية -د/ عكدة يكسف سمماف  1
 .105،  1ج ، المرجع السابق، مختار الصحاح مختار الصحاح -دمحم بف أبي بكر الرازؼ   2
 .509، ص 5دائرة المعارؼ القانكنية ج 04/02/1980ؽ جمسة  49لسنة  1547طعف مصرؼ رقـ   3
مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية، مصر،  -الجرائـ الجنسية في ضكء الفقو كقضاء النقض -د/عبد الحكيـ فكدة  4

 كما بعدىا. 136، ص 1997
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 بيع يارؼ الممحق باتفاقية حقكؽ الطفل بشأفختاالمف برتكككؿ  المتحدة لحقكؽ الطفل ككاف بيا
منو  2نصت المادة  ،(1)2002كفي المكاد اإلباحية لسنة استغبلؿ األطفاؿ في البغاء األطفاؿ ك 

، أك استخداـ طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأةفي البغاء عمى أنو "ُيقصد باستغبلؿ األطفاؿ 
نص عمى تحريض القصر  بع مف ؽ ع جأما القسـ السا أؼ شكل آخر مف أشكاؿ العكض"،

يقصد بالتحريض عمى الدعارة ، ك مف ؽ ع ج  1مكرر  349إلى 342في المكاد  عمى الدعارة
التأثير في نفس المجني عميو كصكاًل إلى إقناعو بارتكاب الدعارة ، كذلؾ باإللحاح عميو أك تزيف 

ذلؾ، أك التمذذ جنسيا مف أك كعده بتحقيق مكاسب مف جراء  ،العمل لو أك ترغيبو في ذلؾ
أك ذكر  ،المعاشرة، كقد يككف ىذا مصحكبًا بذكر أماكف مباشرة الدعارة أك سبميا أك كيفية ذلؾ

     أسماء األشخاص الراغبيف في االتصاؿ الجنسي إلى غير ذلؾ مف سبل الترغيب كالتشجيع
 .(2)عمى الممارسة

 المطمب األول     
  عارةمى أعمال و الدّ فل من التحريض عحماية الطّ     
قد تككف ل ظركؼ في ظّ  في ىذا المجاؿ عارة ىك تحريض القصر كاستغبلليـنكاع الدّ أأخطر  إفّ 

حريض عمى أك تكنكلكجية كالتّ  ،خلكضعف الدّ  يةأك اقتصادّ  ،كالتفكؾ األسرؼ حاالت اجتماعية 
حمايتو مف أعماؿ  ية يستمـزاحية الجنسّ فل مف النّ األنترنت كلحماية الطّ الدعارة عف طريق 

في قانكف العقكبات بل ترؾ الكاقعة عمى قاصر عارة يعرؼ المشرع الجزائرؼ الدّ  لـ ،(3)الدعارة
                                                           

       لـ تنضـ إلى ىذا البرتكككؿ ألنيا تستخدـ بيع األطفاؿ لغرض تشجيع البغاء ةالعديد مف الدكؿ الغربي  1
في مناطقيا السياحية كتفضل مصالح الشركات السياحية عمى القيـ اإلنسانية كاألخبلقية، كلما سبق مف أسباب 

نفاذه تأخر لما يقارب كاف تأخر البركتكككؿ حيز التنفيذ، ألف انضماـ الدكلة العاشرة إلى البركتكككؿ كشرط ل
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف  -قكؽ الطفل بيف النظرية كالتطبيقح-السبع سنكات، د/ عركبة جبار الخزرجي

 .216، ص 2009األردف، 
قانكف العقكبات القسـ الخاص جرائـ االعتداء عمى العرض كاآلداب العامة  -د/ جميل عبد الباقي الصغير  2

 .172، ص 1998الطبعة الثانية، دار النيضة العربية،  –عميو بأحكاـ النقض كاالعتبار معمقا 
يف ، تعد السياحة الجنسية لؤلطفاؿ مف بالسياحة الجنسية لؤلطفاؿاالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ أيًضا يتضمف   3

أسكأ أشكاؿ انتياكات حقكؽ اإلنساف، حيث يقـك الجناة مف السياح ذكؼ الميل الجنسي لؤلطفاؿ كتحت ستار 
اكتشاؼ العالـ الخارجي كالتعرؼ عمى الحضارات كالثقافات المختمفة لمشعكب بارتكاب جرائـ جنسية ضد األطفاؿ 

    ا يؤثر عمى قدرتيـ عمى االلتحاؽ بالمدارسمنيا االغتصاب ك المكاط كسكء المعاممة، كغيرىا مف الجرائـ بم

https://en.wikipedia.org/wiki/Child_sex_tourism
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مف ؽ ع ج المعدلة بالقانكف رقـ  344المادة  تنّص  القضائية، االجتياداتاألمر آلراء الفقياء ك 
جف مف خمس ى السّ إل مف ؽ ع ج 343و" ترفع العقكبات المقررة في المادة عمى أنّ  14-01

 دج في الحاالت اآلتية: 100.000إلى  10.000مف  إلى عشر سنكات كبغرامة
 ( سنة.18( إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لـ يكمل الثامنة عشرة )1
 ش.مطة أك الغّ أك اعتداء أك إساءة استعماؿ السّ  اً أك عنف اً أك إكراى اً ( إذا صحب الجنحة تيديد2
 يحمل سبلحا ظاىرا أك مخبأ. ( إذا كاف مرتكب الجنحة3
( إذا كاف مرتكب الجنحة زكجا أك أبا أك أما أك كصيا عمى المجني عميو أك يدخل في إحدػ 4

 .337الفئات التي عددتيا المادة 
( إذا كاف مرتكب الجنحة ممف يساىمكف بحكـ كظيفتيـ في مكافحة الدعارة أك في حماية 5

 مكمي.صيانة النظاـ الع الصحة أك الشبيبة أك
 ( إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص.6
( إذا كاف المجني عمييـ في الجنحة قد حممكا أك حرضكا عمى احتراؼ الدعارة خارج األرض 7

 الجزائرية.
( إذا كاف المجني عمييـ بالجنحة قد حممكا أك حرضكا عمى احتراؼ الدعارة عقب كصكليـ إلى 8

 ترة قريبة.الجزائرية أك بعد كصكليـ إلييا بف األرض
 ( إذا ارتكبت الجنحة مف عدة فاعميف أك شركاء".9

كع في ارتكاب الجنح المشار إلييا في ىذه المادة بالعقكبات ذاتيا المنصكص كيعاقب عمى الشرّ 
 لتمؾ الجنح.  عمييا بالنسبة

 نّص كما  عمى الدعارة  جزائرؼ لـ ينص عمى التحريضالمادة أف المشرع ال يتضح لنا مف نّص 
بل أكرد عبارات ج  مف ؽ ع 342في المادة حريض عمى الفسق  كفساد األخبلؽ التّ عمى 
تعني التحريض فكميا  نفسو مف القانكف  343في المادة  عدة كالمعاكنة كالحماية كاإلغراءالمسا

فل عمى مييد لمطّ حريض كالمساعدة كالتّ التّ ، سنة 18عمى قاصر لـ يكمل  عارةعمى  ممارسة الدّ 

                                                                                                                                                                      

    كتعرؼ السياحة الجنسية لؤلطفاؿ أك الحصكؿ عمى الرعاية الصحية األساسية المتطمبة في مرحمة الطفكلة،
إقميميـ أك منطقتيـ  ىي االستغبلؿ الجنسي التجارؼ لؤلطفاؿ مف طرؼ شخص أك عدة أشخاص مسافريف خارج

 كخاصة الدكؿ أقل نمكا.  أك خارج بمدىـ الجغرافية
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ك ال تتكقف عمى قياـ المحرض عمى البدء أك التنفيذ  ،جريمة قائمة بذاتيا جكر، تعدّ الدعارة كالف
حريض قاصر عمى الدعارة ىك كل فعل أك قكؿ ُيقصد يقصد بالتّ  ،(1)لمجريمة المحرض مف أجميا

أك تحقيقو مف  ،عارة بأية كسيمة كال يشترط عدد مرات التحريضبو حمل قاصر عمى مباشرة الدّ 
 ىذه لجريمة إذا ترتبت النتيجة أك بدكنيا.  عدمو فتقع ا

حريض ىنا جريمة قائمة بذاتيا ليا أركانيا كعقكبتيا كال يتطمب القانكف فييا تحقيق اليدؼ فالتّ  
 الذؼ يسعى إليو الجاني، 

 الفرع األول
 أركان جريمة تحريض الطفل عمى أعمال الدعارة

كأف  ،مف ؽ ع ج 343نص المادة  يتحقق فعل التحريض بإحدػ الصكر المنصكص عمييا في
 يتكفر القصد الجنائي
 أوال/ الركن المادي:

ى ما ييسر لمقاصر ممارسة بقياـ الجاني بفعل ييدؼ مف كرائو إل يتحقق حريض:فعل التّ  -1
 .الدعارة

ص القانكني يعاقب عمى النّ  فّ أيبلحع  :عارةفي أعمال الدّ  فلالطّ واستدراج استخدام  -2
، يقصد (2)ة المستخدمة أك عدـ رضائيادكف أؼ اعتبار لرضاء الضحيّ  االستخداـ لذاتو،

فيو إلى مكاف الدعارة،  اً باالستدراج اصطحاب شخص ذكر أك أنثى مف مكاف كاف متكاجد
  (3)ذلؾ باإلكراه كلك تـّ  ،فاالستدراج يعني تصيد الجاني لضحيتو كنقميا إلى حيث تمارس الرذيمة

و ترغيب بأنّ  بل عرفو الفقو ،ص القانكف مفيكـ اإلغكاءيحدد النّ لـ  :أو إغواء قاصر غراءإ -3
أك  ،شخص في ارتكاب الفجكر أك الدعارة كتييئتو لتقبل ىذا العمل أك تزييف ارتكاب الدعارة

الفجكر تحت دعكػ أنيا تؤدؼ إلى ارتفاع مستكػ معيشة المجني عمييا كيتحقق عادة بتصكير 
قية، ليظير في صكرة الفعل المشركع، مما يدفعو إلى الفعل لممجني عميو بصكرة غير حقي

                                                           
     جريمة الزنا كجرائـ االغتصاب كىتؾ العرض، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، –د/ عبد الحميد الشكاربي   1

 .120ص 
 .113د/ عبد العزيز سعد، الجرائـ األخبلقية، المرجع السابق، ص   2
 .208د/جميل عبد الباقي الصغير، قانكف العقكبات القسـ الخاص، ص  3
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، كأف يتـ (1)اإلغكاء مف الكسط الذؼ يعيش فيو إلى مكاف ممارسة الدعارة االنتقاؿ تحت تأثير
خص ميما كانت الكسيمة المستعممة الميـ أف يككف اليدؼ منو ىك أف يعرض الشّ اإلغراء عمنًا 

ية لشخص آخر، كاشتراط العمنية تستكجبو بة الجنسّ مف شأنو تمبية الرغّ   نفسو كطرؼ في فعل 
 .(2)مكؾالعبرة مف تجريـ ىذا السّ 

مف  إلى جانب ىذا القصد العاـ البدّ  ىك القصد الجنائي العاـ، كلكفّ : ثانيا/ الركن المعنوي 
 .القصد جنائي الخاص

راد قصد جنائي عام: -1 ة الجاني إلى يتكافر القصد الجنائي في جريمة الدعارة بانصراؼ عمـ كا 
ألف ىذا العمـ  ،و يرتكب جريمة يعاقب عمييا القانكف نّ أ كافة أركاف الجريمة فيجب أف يعمـ أكالً 

كىذا  ،بالقكؿ بأف القانكف يبيح األفعاؿ الجنسية بالرضا يقبل الدفع عند ىذا الخير مفترض، كال
 .(3)يزألف ممارسة ىذا الفعل مشركطة بأف ال يككف بدكف تمي ،الدفع غير صحيح

كىك أف يككف يتخذ الركف المعنكؼ صكرة القصد الجنائي الخاص   :قصد جنائي خاص -2
شباعًا لرغبتو الجنسية  ريض أك المساعدة عمى البغاء بقصد إرضاء شيكات الغيرالتحّ  ، إذ (4)كا 

البد مف تكافر نية خاصة لدػ الجاني تتمثل في إرضاء شيكات الغير كليس إرضاء مزاجو 
 .(5)مسألة تتعمق بالكاقع تفصل فييا محكمة المكضكع الخاص كىي
 الفرع الثاني

 الجزاء المقررة عمى جريمة تحريض الطفل عمى أعمال الدعارة
( 18لـ يكمل الثامنة عشرة ) عمى قاصر عمى ارتكاب جريمة الدعارة عاقب المشرع الجزائرؼ 
إلى  10.000مف  امةمف خمس إلى عشر سنكات كبغر  جفكىي السّ  سنة بالعقكبات األصمية

                                                           
الجرائـ المنافية لآلداب العامة في القكانيف الخاصة كقانكف العقكبات، دار الكتب  –د/ عبد الحميد الشكاربي   1

 .37، 2009كالكثائق القكمية، 
      ،2، عدد 1994، المجمة القضائية لسنة 19/11/1991المؤرخ في  73698قرار المحكمة العميا رقـ   2

 .271ص 
 .40، ص 1997، 2الجرائـ المخمة باآلداب العامة القاىرة، ط  –د/ مجدؼ محب حافع   3
     ،2009رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  –العنف ضد المرأة  -د/ عبمة عبد العزيز عامر  4

 .474ص 
ب، منشأة قانكف مكافحة الدعارة كالجرائـ المنافية لآلدا –د/ عبد الحميد الشكاربي  -د/ عبد السبلـ مقمد   5

 .31المعارؼ االسكندرية، ص 
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 ،زكجاعمى قاصر ممف ليـ سمطة عميو  الجريمةحتى كلك كاف الجاني مرتكب  دج، 100.000
 337التي عددتيا المادة  أك يدخل في إحدػ الفئات ،أك أما أك كصيا عمى المجني عميو ،أك أبا

خارج ، كلك كانت بعض األفعاؿ المككنة لعناصر جريمة تحريض طفل عمى الدعارة مف ؽ ع ج
كشدد  ىذه العقكبات ترقى بالفعل المجـر لمستكػ جناية (1)الجزائر يطبق قانكف العقكبات الجزائرؼ 

    349عقكبتيا كيعاقب الجاني بعقكبة أك أكثر مف العقكبات المنصكص عمييا في في المادة 
  .(2)القانكف نفسومف 

 المطمب الثاني
 عارةعمى أعمال الدّ ريض ريعات المقارنة من جريمة التحّ موقف التشّ 
جماع الفقياء عمى نة النبّ القرآف الكريـ كالسّ  ة البغاء كنّص ريعة االسبلميّ حرمت الشّ  كية المطيرة كا 

ـْ َعَمى اْلبِ تعالى  قاؿ ،تحريمو ًنا" كاَل ُتْكِرُىكا َفَتَياِتُك في  33". سكرة النكر اآلية َغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحصُّ
ككل مف  يي عف البغاء كالفجكر كتحريض الفتيات عميوعمى النّ  اآلية الكريمة داللة صريحة

 .رةاالتشريعات الجنبية كالعربية جرمت تحريض القصر عمى أعماؿ الدع
 الفرع األول

 التشريعات األجنبية
المادة  الفرنسي تحريض قاصر عمى الدعارة في نص المشرع جـر ريع الفرنسي:التشّ  أوال/
كل مف يحث أك يحصل عمى قبكؿ أك التي تنص  ،(3)ؽ ع ؼمف  2فقرة  1 –12 -225

                                                           
حتى كلك  344إلى  342مف ؽ ع ج " تطبق العقكبات المنصكص عمييا في المكاد مف 345تنص المادة   1

 المككنة لعناصر الجريمة قد كقعت خارج أراضي الجميكرية". كانت بعض األفعاؿ
مرتكبي الجنح المنصكص عمييا في  عمى أف" يجكز في جميع الحاالت الحكـ أيضا عمى 349تنص المادة   2

كبالمنع مف اإلقامة كذلؾ لمدة سنة عمى  14بالحرماف مف حق أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة  ىذا القسـ
 سنكات عمى األكثر. األقل إلى خمس

3 C.P.F: Article 225-12-1, Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 20 ; «Est puni de 
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en 
échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en 
nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une 
personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est 
mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une 
maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse ».   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=307E785BFF962EAE545DDFAF02F12DAE.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000032396046&idArticle=LEGIARTI000032397192&dateTexte=20160415
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كبغرامة  سجفيتحصل عمى عبلقات جنسية مف قاصر مقابل أجر بعقكبة ثبلث سنكات 
  يكرك 75000يكرك، كترفع العقكبات إلى السجف لمدة خمس سنكات كغرامة قدرىا  45.000

 :في الحاالت التالية
 د عدة أشخاص.لطريقة المعتادة أك ضعندما ترتكب الجريمة با1
عندما يككف الشخص عمى اتصاؿ مع الجاني مف خبلؿ استخداـ شبكة اتصاالت لنشر  2

 محدد.الرسائل إلى جميكر غير 

 .عندما يرتكب األفعاؿ شخص يسيء إلى السمطة المخكلة لو بكظائفو 3
ًا عندما يككف مرتكب الجريمة قد عرَّض حياة الشخص عمدًا أك بتيكر لمخطر أك ارتكب عنف 4

 .ضده
إلى السجف سبع  1-12-225كترفع العقكبات المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف المادة 

قاصر تحت سف الخامسة عشر كذلؾ تحريض  يكرك في حالة 100.000سنكات كغرامة قدرىا 
  .(1)2-12-225حسب المادة 

                                                           
1 C.P.F: Article 225-12-2, Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 20 ; «Les peines 
prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 
euros d'amende :  
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;  
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;  
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 
fonctions ;  
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger 
ou a commis contre elle des violences.  
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ». 

مف ؽ ع ؼ عمى القكادة مف قبل أؼ شخص بأؼ شكل مف األشكاؿ بقديـ المساعدة  5-225كما تنص المادة 
        أك الحماية لمغير عمى ممارسة الدعارة أك تقاسـ العائدات أك تمقى اإلعانات مف شخص يمارس الدعارة 

يمارس البغاء أك يستمر فيو،  أك تكظيف أك استدراج أك تحكيل شخص بغرض البغاء أك الضغط عميو حتى
 يكرك. 150000يعاقب بالسجف لمدة سبع سنكات كغرامة قدرىا 

C.P.F: Article 225-5, Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003 ; «Le 
proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=307E785BFF962EAE545DDFAF02F12DAE.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000032396046&idArticle=LEGIARTI000032397192&dateTexte=20160415
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F5F04C5E36B1CF53B9EA6CC11C4A90BB.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000000412199&dateTexte=20030320
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ر إعبلنات كبيذا الصدد قضي في فرنسا بقياـ الجريمة في حق مدير نشر صحيفة تتكلى نش
تحتكؼ عمى عركض أنشطة يبدك جميا أف ليا طابع الفجكر مصحكبة بمعمكمات تمكف مف 

   .(1)االتصاؿ باألشخاص الذيف يمارسكف ىذه األنشطة
 الفرع الثاني

  ريعات العربيةالتشّ 
عمى  ارتكبتكؿ العربية تعتبر الدعارة عمل غير أخبلقي كيتـ معاقبة كخاصة اذا الدّ  جميعإف 

 :التي نصت عمى ذلؾ ك مف بيف ىذه التشريعات العربية ىي القصر
نّ  عارةالمصرؼ لـ ينص عمى جرائـ الدّ قانكف العقكبات  ريع المصري:التشّ أوال/  عمييا  ما نّص كا 

حماية خاصة لؤلطفاؿ الذيف تقل سنيـ عف  1961لسنة  10قانكف مكافحة الدعارة المصرؼ رقـ 
ى الفجكر أك الدعارة في داخل اإلقميـ المصرؼ، إذ احدػ كعشريف سنة في حاؿ تحريضيـ عم

ذكر كاف أك أنثى عمى ارتكاب الفجكر كل مف حرض شخصًا  -تنص المادة األكلى منو عمى " أ
أك الدعارة أك ساعد عمى ذلؾ أك سيمو يعاقب بالحبس مدة ال تقل عف سنة كال تزيد عمى ثبلث 

 ....سنكات كبغرامة مف مائة جنيو إلى ثبلثمائة جنيو
إذا كانت مف كقعت عميو الجريمة لـ يتـ مف العمر إحدػ كعشريف سنة ميبلدية كانت -ب

عف مائة جنيو ك ال تزيد عمى خمس سنكات كغرامة ال تقل  ،العقكبة الحبس مدة ال تقل عف سنة
مف قانكف مكافحة اإلتجار بالبشر  02االستغبلؿ الجنسي في المادة إلى خمسمائة جنيو". ك 

عمى أنو "...يقصد االستغبلؿ أيا كانت ُصَكرُه بما في ذلؾ  2010لسنة  64قـ المصرؼ ر 
االستغبلؿ في أعماؿ الدعارة كسائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي، كاستغبلؿ األطفاؿ في ذلؾ، كفي 

 ..."اإلباحية.المكاد 

                                                                                                                                                                      

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides 
d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur 
elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. 
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ». 
1 Crim 9/10/1996 B C n355; Paris 2/12/1999D, 2000, IR, 38 الكجيز في  –أشار إليو د/ أحسف بكسقيعة  

.121، ص 2019، دار ىكمة، 1ج ، 21ط  -القانكف الجزائي الخاص  
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يو العناية مف كاف معيكدا إل "كلّ  مف ؽ ع أ عمى أفّ  314ت المادة نّص ريع األردني: ثانيا التشّ 
غاء أك ببكلد يتراكح عمره بيف الست سنكات كالست عشر سنة كسمح لو باإلقامة بي بيت ال

بالتردد عميو يعاقب بالحبس حتى ستة أشير أك بغرامة حتى عشريف دينارا". المشرع األردني قد 
حاد عمى الصكاب في معالجة ىذه الجريمة التي تعد مف أخطر الظكاىر االجتماعية لجنكح 

، فيك ىنا لـ ينص عمى أؼ إجراء كقائي بل انتظر القصر فيفرد ليا عقكبة تنفي فييا صفة الردع
كما يبلـز ذلؾ االنحراؼ مف انتشار  ،كقكع الكارثة بأف أفرز الجاني لممجتمع شخصا منحرفا

األمراض نتيجة طبيعة ىذه الممارسات الشاذة، أيضا لـ ينتبو المشرع أف الفعل ىك جناية كقد 
    .(1)افر فيو الظركؼ المشددة متمثبل في كجكد سمة فعمية أك قانكنية عمى المجني عميوتك 

عراقي عمى أنو " مف مف قانكف العقكبات ال 01فقرة  523 نصت المادةريع المبناني: التشّ ثانيا/ 
أك أكثر، ذكر كاف أك أنثى، لـ يبمغ الحادية كالعشريف مف عمره، عمى  اعتاد حض شخص

أك مساعدتو عمى إتيانيما، عكقب بالحبس مف شير إلى  الفساد أك عمى تسييميما لو الفجكر أك
مف ىذا القانكف  524سنة، كبالغرامة مف خمسيف ألفًا إلى خمسمائة ألف ليرة" كما تنص المادة 

عمى أف "يعاقب بالحبس سنة عمى األقل، كبغرامة ال تنقص  عف مائتي ألف ليرة لبنانية، مف 
، أك فتاة دكف الحادية كالعشريف مف امرأةىكاء الغير عمى إغكاء أك تجاذب أك إبعاد أقدـ إرضاء أل

عمرىا كلك برضاىا أك إمرأة أك فتاة في الحادية كالعشريف مف العمر، أك باستعماؿ الخداع أك 
بناني سف ع المّ حدد المشرّ كسائل اإلكراه"، أك غير ذلؾ مف  العنف أك التيديد أك صرؼ النفكذ،

مف  528كيعاقب عمى المحاكلة بالمادة  ،ف فاصمة بيف االستغبلؿ كعدموف، كسّ ك دية كالعشر الحا
ذككريف سابقا حسب نفس القانكف، كتشدد العقكبة إذا أتى ىذه األفعاؿ الجرمية أحد األشخاص الم

  .  (2)مف القانكف نفسو 529المادة 
مف قانكف مكافحة  1الجنسي في المادة عرؼ المشرع العراقي االستغبلؿ  ريع العراقي:التشّ ثالثا/ 

أك استغبلليـ في أعماؿ  ،بيدؼ بيعيـو"... عمى أنّ  2012لسنة  28اقي رقـ االتجار بالبشر العر 
ىذا  أك االستغبلؿ الجنسي أك السخرة أك العمل القسرؼ أك االسترقاؽ أك التسكؿ ..." إفّ  ،الدعارة

  .حيث لـ يميز ىاتيف الفئتيفب، ريف يعتبر تعريفًا شامبل لمكبير كالصغيرالتعّ 
                                                           

 .241د/ آالء عدناف الكقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف األسرؼ، مرجع سابق، ص   1
منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف،  -استغبلؿ األطفاؿ تحديات كحمكؿ –د/ بساـ عطاؼ الميتار   2

 .160، ص 2008
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أقر المشرع االماراتي حماية جنائية لؤلطفاؿ مف جرائـ الفجكر كالدعارة ريع اإلماراتي: التشّ رابعا/
أك التيديد أك الحيمة بقصد  ،مف كل مف يحاكؿ استغبلليـ في تمؾ الجرائـ عف طريق االكراه

مف  364الدعارة نصت عمييا المادة  أك ،أك أكثر مف أفعاؿ الفجكر ،حمميـ عمى ارتكاب فعل
قانكف العقكبات االماراتي اعتبر ذلؾ ظرفًا مشددًا إذا كاف الجاني في الجرائـ المنصكص عمييا 

      مف نفس القانكف أما إذا كاف الجاني مف أصكؿ المجني عميو 366، 363،364في المكاد 
ليـ سمطة عميو أك خادمًا عنده كذلؾ أك مف محارمو أك مف المتكليف تربيتو أك مبلحظتو أك ممف 

 .367حسب المادة 
مف القانكف الجنائي المغربي تعاقب حتى عمى المساعدة  497المادة  ريع المغربي:التشّ خامسا/

ك سيل أك شجع أف مف حرض أعمى  حيث تنص  بة لؤلطفاؿكالتحريض عمى الدعارة بالنسّ 
ك بصفة أ ،ياف دكف الثامنة عشر بصفة معتادةالفت أك ك الفجكر لمقاصريف مف الفتياتأ ،الدعارة

لى خمسة آالؼ إلى خمس سنكات كغرامة مف مائتيف إ ،عرضية بحيث يعاقب بالحبس مف سنتيف
 مغربي. درىـ

و "يعاقب بالحبس مف قانكف العقكبات الميبي عمى أنّ  409نصت المادة سادسا/ التشريع الميبي: 
أك ساعده عمى  ،أك أنثى عمى الفسق كالفجكرامنة عشر ذكر كل مف حرض صغيرًا دكف الثّ 

فعل شيكاني أك ارتكبو أمامو عمى شخص مف  الرتكابأك ميد لو ذلؾ أك أثاره بأؼ طريقة  ،ذلؾ
عمى أنو "يعاقب  نفسو مف القانكف  415ت كذلؾ المادة نفس الجنس أك الجنس اآلخر"، كنّص 

مف إغكاء قاصرًا  مائتي دينار ليبي كلة ال تقل عف سنة كالغرامة التي ال تزيد عمى بالحبس مدّ 
أك سيل لو ذلؾ كتضاعف العقكبة إذا ارتكب الفعل ضد مف  ،عارة إرضاء لشيكة الغيرعمى الدّ 

كاف دكف الرابعة عشرة مف عمره، أك كاف الفاعل مف أصكؿ الطفل أك ذكيو أك الكصي عميو، أك 
تو". المشرع الميبي اعتبر التحريض أك تثقيفو أك مراقب كاف ممف ككل إليو تأديب المجني عميو

 عمى ممارسة الفجكر كالدعارة جريمة تامة ال تتكقف عمى تحقيق نتيجة أك كجكد فاعل أصمي كأفّ 
 حريض عنصر مف عناصر االشتراؾ في الجريمة. التّ 
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 الثالمبحث الثّ       
 عبر شبكة األنترنت لممواد االباحية ستغالل الجنسي لألطفال الا     

المتعمقة باألطفاؿ مف الظكاىر  ،(1)يةظاىرة استخداـ االنترنت في نشر األعماؿ اإلباحّ  تعتبر  
مكاف في العالـ، كذلؾ عمى رغـ  فل في أؼّ ل خطرًا بالغًا عمى أخبلؽ الطّ ية التي تشكّ اإلجرامّ 

 ،إلنترنتابع العالمي لشبكة انية كاألخبلقية مف دكلة ألخرػ، خاصة إزاء الطّ اختبلؼ القيـ الديّ 
مة متجاكزة الحدكد كقدراتيا الفائقة عمى نشر كتبادؿ المعمكمات كاألفكار كالصكر بسرعة ىائ

ية ثاني أكثر صكر االستغبلؿ يعد استخداـ األطفاؿ في المكاد اإلباحّ ، (2)كؿالدّ اإلقميمية بيف 
شباع في إر يعتمد عمييا المستغمكف لؤلطفاؿ جنسيًا إلى حد بعيد ك . (3)شيكعاً  الجنسي ضاء كا 

                                                           
اإلباحة لغة مأخكذة مف البكح كىك ظيكر  ات الحاسبات اآللية ىمااألنترنت  ىي تكصيبلت لعدد كبير مف شبك  1

الشيء كالجير بو، كككنو مكشكفا ظاىرا، كأباح لو الشيء أحمو لو كسمح بو كأطمقو كجعمو حبلاًل لو، كأبحتؾ 
و مف الشيء أحممتو لؾ أؼ أجزت لؾ تناكلو أك فعمو  أك تممكو، كاألصل في اإلباحة إظيار الشيء لمناظر ليتناكل

شاء، كالبكح كالفرج، كقيل: النفس، كيقاؿ لمكطء، كاالستباحة تعني عده مباحا غير ممنكع، كاستعماؿ اإلباحة 
كاالستباحة بمعنى كاحد، كقيل األكؿ التخمية بيف الشيء كطالبو، كالثانية اتخاذ الشيء مباحًا، كالمباح خبلؼ 

مضيق، أشار إليو ابف منظكر، لساف العرب، الجزء  المحظكر، كذلؾ أنو ليس بمحظكر عميو، فأمره كاسع غير
. أّما اإلباحة اصطبلحًا: فيي مصطمح المكاد اإلباحية مصطمح حديث النشأة، ظير مؤخرًا بعد 416الثاني، ص

ظيكر اإلباحية الجنسية، أك ما يعرؼ بالثكرة الجنسية في ستينات القرف الماضي التي ظيرت في الغرب باسـ 
شاعة األشكاؿ المحرمة مف الجنس، التي انتشرت بفضل التطكر التقني كظيكر أجيزة المتعة أؼ تحميل  كا 

( كاليكاتف الذكية، كشبكة االنترنت، أشار إليو د/ عبد العزيز مندكه أبك CD-DVD) كأقراص الفيديك الرقمية
دار  -الدكلي العاـاالستغبلؿ الجنسي كالجسدؼ لؤلطفاؿ دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف  -حزيمة

 .187، ص2019الفكر الجامعي، 
2 
 Ouverture de la rencontre international consacre à la   pornographie impliquant des 

enfants et à la pédophilie sur l’Internet, Paris, 03 Janvier 0444.    أشار إلٌه / شرٌف سٌد كامل، الحماٌة

.                                                                                      023مرجع السابك، ص الجنائٌة لألطفال، ال

                                            
ىك مصطمح يشير إلى ظيكر  Child Pornography االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ أك كما يطمق عميو باإلنجميزية  3

ي صكر أك أفبلـ أك مشاىد ذات طبيعة إباحية أك مضمكف جنسي بما فييا مشاىد أك صكر لبلعتداء األطفاؿ ف
الجنسي عمى األطفاؿ، كعادة ما يظير ىؤالء األطفاؿ بمبلبس خفية أك بعض المبلبس أك عراة تمامًا  كما يعنى 

كاة أنشطة جنسية صريحة، أك ىذا المصطمح تصكير أؼ طفل بأية كسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقية أك بالمحا
أؼ تصكير لؤلعضاء الجنسية إلشباع الرغبة الجنسية، كيعتبر معتديًا، أشار إليو د/ عادؿ عبد العاؿ ابراىيـ 
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رغبات مشتيي الجنس مع األطفاؿ كذلؾ نظرًا لسيكلة إنتاج كتكزيع تمؾ المكاد، كقمة األخطار 
ة في ظل تطكر تقنيات االتصاؿ المترتبة سكاء عمى اإلنتاج أـ التكزيع بالنسبة لمجناة، كخاّص 

كالصكر  التي يسرت تسجيل تمؾ األعماؿ اإلباحية كتخزينيا، كتصنيفيا إلى مجمكعات مختمفة
كالمكاد الفيممية كنشرىا كتكزيعيا عبر شبكة األنترنت التي تعتبر مف أخطر كسائل ارتكاب ىذه 

كبالرجكع إلى أحكاـ كأطفاؿ قصر  ،ة تككف بيف بالغيفاألعماؿ اإلباحيّ ك المكاد  ،(1)الجريمة
ي البغاء كفي فل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ فالبرتكككؿ االختيارؼ التفاقية حقكؽ الطّ 

ة طفل بأيّ  يا "تصكير أؼّ فقرة ج بأنّ  02ة المكاد اإلباحية يعرؼ المكاد اإلباحية لؤلطفاؿ في المادّ 
كسيمة كانت يمارس ممارسة حقيقة أك بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أك أؼ تصكير لؤلعضاء 

لنمكذجي لحماية الطفل مف القانكف ا 45المادة ك  أساسًا"،إلشباع الرغبة الجنسية الجنسية لمطفل 
كالمستغميف عرؼ المكاد اإلباحية بأنيا "تصكير المقترح مف المركز الدكلي لؤلطفاؿ المفقكديف 

أك زائفة أك أؼ تصكير  ،الطفل بأؼ شكل مف األشكاؿ أثناء اشتراكو في أنشطة جنسية حقيقة
سيمة مف كسائل كذلؾ باستخداـ أؼ ك  ،ألعضاء الطفل الجنسية بغرض تحقيق اإلشباع الجنسي

سجيل عمى سبيل المثاؿ ال الحصر، المنشكرات كالمطبكعات كاألفبلـ كاأللعاب ككسائل تخزيف التّ 
المنعقد كمف تكصيات المؤتمر الدكلي لمكافحة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ  البيانات اإللكتركنية،

 ىي:1999بفينا سنة 
 .ترنتاالن خدمة مقدمي قبل مف مكؾلمسّ  قكاعد كضع تشجيع -
 .االنترنت عبر لؤلطفاؿ اإلباحية المكاقع عف لئلببلغ لممكاطنيف مكاقع إنشاء عمى جيعالتشّ  -
 االنترنت عمى الجنسية التجارة بتجريـ تتعمق تشريعات بإصدار الكطني المشرع قياـ ضركرة -

 تكفير لغرض
 فل.لمطّ  القانكنية الحماية

                                                                                                                                                                      

دار الجامعة الجديدة،  –جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت كطرؽ مكافحتيا  -خراشي
 .   24، ص 2015االسكندرية مصر، 

 .269أكمل يكسف السعيد يكسف، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، المرجع السابق، ص د/   1
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 عبر لمطفل ؼ الجنس االستغبلؿ جريمة مكافحةل مخصصة يةدكلّ  كحدات إلى إنشاء عكةالدّ   - 
 .(1)األنترنت

كما يبث عبر شبكة األنترنت كما يشمل ذلؾ الصكر كالرسكمات كالصكر الرقمية التي ال يمكف  
ف شبكة األنترنت كفرت لصناعة نشر اإلباحة كضعا أ، كيمكف القكؿ التميز بينيا كبيف الحقيقة"

كثر الكسائل فعالية كجاذبية لصناعة كنشر اإلباحية بشتى خاصا حتى باتت شبكة األنترنت مف أ
كسائميا مف صكر كفيديك كحكارات في متناكؿ الجميع، كلعل ىذا يعد أكبر الجكانب السمبية 

ما كمنو نطرح السؤاؿ:  ،(2)لؤلنترنت خاصة في المجتمعات المحافظة عمى تقاليدىا كقيميا
المشرع الجزائرؼ  فَّ ىل سَ ك حية عبر شبكة األنترنت، المقصكد باستغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلبا

نصكصًا كاضحة ككافية لتجريـ كحماية األطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة 
كلئلجابة عمى ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتناكؿ في المطمب األنترنت كبقية دكؿ العالـ؟ 

المطمب الثاني مكقف ، كفي جنسي عبر األنترنتحماية الطفل مف جرائـ االستغبلؿ الاألكؿ ل
  الجنسي لمطفاؿ عبر شبكة األنترنت.  االستغبلؿجريمة  مفالتشريعات المقارف 

 المطمب األول     
 عبر األنترنت يةلممواد اإلباحّ  الجنسي االستغاللجرائم حماية الطفل من     

كسيمة كانت مشتركًا بشكل فعمي أك  استغبلؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية تصكير أؼ طفل بأية
بالمحاكاة في أنشطة جنسية صريحة في المكاد السمعية البصرية التي تستخدـ األطفاؿ في 
الممارسات الجنسية كتتمثل تمؾ المكاد في التصكير المرئي لمطفل حاؿ مشاركتو ألنشطة جنسية 

نسية لدؼ مف يقكـ بذلؾ صريحة أك العرض الداعر ألعضاء الجنسية بغرض إشباع الرغبة الج
 كيتدرج تحت ذلؾ: إنتاج مكاد إباحية يشترؾ فييا األطفاؿ بغرض التكزيع:

 .عرض أك إتاحة -
 .تكزيع أك نشر -

                                                           
 ،2000مصر،  القاىرة، العربية، النيضة دار كاإلنترنت، األشخاص عمى االعتداء جرائـ رمضاف، د/ مدحت  1

 15 .ص
 .331، ص2011ار النيضة العربية، د -االتجار بالبشر كبخاصة األطفاؿ -د/ أميرة دمحم بكر البحيرؼ    2
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تدبير الحصكؿ لشخص نفسو أك لشخص آخر عمى جياز الكمبيكتر أك عمى كسيمة تخزيف    
تسعينات عمى شبكة اعتمد مستغمك األطفاؿ جنسيًا منذ منتصف ال ،(1)عمى جياز الكمبيكتر

حيث دخمت ىذه التقنية إلى باألنترنت لنشر المحتكيات المتضمنة لمكاد إباحية تتعمق باألطفاؿ 
معظـ دكؿ العالـ كأصبحت كسيمة لمتكاصل مع العالـ ال يستطيع مكاطنك ىذه الدكؿ االستغناء 

باحية لؤلطفاؿ كلذا استغميا مقدمي خدمات جنس األطفاؿ لزيادة معدؿ نشر المكاد اإل ،عنيا
 ،(2)ذه التكنكلكجياكؿ التي تعاني مف محدكدية في استخداـ ىكذلؾ بخبلؼ الدّ  ،بشكل أساسي

زاء اتساع نطاؽ خطكرة جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كبصفة خاصة انتشار العديد مف  كا 
يستخدـ فييا  كاألفبلـ اإلباحية التي ،المكاقع عمى شبكة اإلنترنت لنشر كتكزيع الرسائل كالصكر

األطفاؿ، إلى الحد الذؼ دفع البعض إلى القكؿ بأف ىذه الكسيمة )األنترنت( قد أنشأت ما يطمق 
سبة لبعض كؽ العالمي لممكاد اإلباحية المتعمقة باألطفاؿ، كىذه السكؽ أصبحت بالنّ عميو السّ 

خداـ األطفاؿ في ستا يمكف،  (3)عصابات الجريمة المنظمة بمثابة تجارة حقيقية، بل كمربحة جداً 
مف خبلؿ المشاىد المرئية التي تبيف اشتراؾ طفل أك أطفاؿ في أؼ سمكؾ جنسي  المكاد اإلباحية

مع كاحد أك أكثر مف الراشديف، أك ممارسة طفل أك أكثر أعمااًل جنسية، سكاء بمشاركة، أـ 
ُتمثل أنكاع  بمشاىدتيـ ليا، أـ بدكف مشاركة أك مشاىدة، كمف أمثمتيا أيضًا الصكر التي

االغتصاب الكحشي الشرجي أك الميبمي، أك العبكدية الجنسية أك الجنس الفمي، كغيرىا مف 
عمى أنو  ؽ ع جمف  347، بالرجكع لممادة  (4)أشكاؿ الممارسة الغير سكية لمجنس مع األطفاؿ

قاـ  دج كل مف 20.000إلى  1.000يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كبغرامة مف " 
مف الجنسيف بقصد تحريضيـ عمى الفسق كذلؾ باإلشارة كاألقكاؿ  عمنا بإغراء أشخاص مف أؼّ 

 بأية كسيمة أخرػ. أك الكتابات أك
                                                           

دار اليدػ، عيف مميمة الجزائر،  -حقكؽ المرأة كالطفل في القانكف الدكلي اإلنساني –د/ لعسرؼ عباسية   1
 . 152، ص 2006

2 
 303د/ أكمل يكسف السعيد يكسف، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي، المرجع السابق، ص  

 كما بعدىا.

3 Pédophilie: Un commerce fort lucratif, L’Humanité , http://www.humanite.presse .fr/ 

journal/1997/23-06/1997-052.htm. أشار إليو د/ شريف سيد كامل ، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، المرجع
                                                                 كما بعدىا.                188السابق، ص 

 .271د/ أكمل يكسف السعيد يكسف، المرجع السابق، ص   4

http://www.humanite.presse/


228 
 

 344ك  342ك 333كالمكاد ، (1)كيعاقب عمى الشركع بالعقكبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة"
أنو ال يكجد نص صريح  يتضح لنا مف كل ىذه النصكص مف قانكف العقكبات السابقة الذكر

 يذكر لـ الجزائرؼ  المشرع، أؼ أف فاؿ عبر شبكة األنترنتيعرؼ كيجـر االستغبلؿ الجنسي لؤلطّ 
جنسيا  الطفل كاستغبلؿ األنترنت كأداة الستدراج فاؿ عبر شبكةلؤلطّ  الجنسي االستغبلؿ جريمة

"يعاقب و أنّ عمى  15/12ل مف قانكف حماية الطف 140تنص المادة و أنّ  إالّ في قانكف العقكبات، 
مف يناؿ  دج، كلّ 300.000دج إلى 150.000مف  بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كبغرامة

أك ببث نصكص أك صكر بأية كسيمة يككف مف  ،فل بنشريل مف الحياة الخاصة لمطّ أك يحاكؿ النّ 
ك يجـر  بتزازيحمي الطفل مف االستغبلؿ كاال . فيك النص الكحيد الذؼشأنيا اإلضرار بالطفل"

كسيمة كانت تناؿ مف الحياة  صكر أك نصكص بأؼّ  أك بثّ  ،بصفة عامة كليست خاصة النشر
لؤلطفاؿ عبر فمخاطر التعامل في المكاد االباحية  ،(2)شبكة األنترنتالخاصة لمطفل عبر 

االنترنت تعتبر ظاىرة مف أخطر الظكاىر اإلجرامية التي تشكل اعتداء عمى عرض الطفل، كما 
فل كلمضعف كالقصكر الذؼ يعترؼ قدراتو العقمية أنيا تشكل استغبلاًل اقتصاديًا لعرض الطّ 

كالبدنية، كاستغبللو في أعماؿ تضر بنمائو البدني كالعقمي كالخمقي كاالجتماعي، إضافة إلى ككف 
التعامل في ىذه المكاد مف شأنو إثارة نزكات الشكاذ أصحاب الميل الجنسي لؤلطفاؿ، كتشجيع 

 .(3)كتسييل الجرائـ الجنسية ضد األطفاؿ
 
 

                                                           
 1982فبراير  13المؤرخ في  82/04عدلت بالقانكف رقـ   1
 2010ديسمبر  21خ انضمت الجزائر االتفاقية العربية لمكافحة جرائـ تقنية المعمكمات المنعقدة بالقاىرة بتاري  2

ك التي خصصت مكاد لمحاربة االستغبلؿ الجنسي عبر شبكة  12-15أؼ قبل صدكر قانكف حماية الطفل 
األنترنت حيث نصت المادة الثانية عشر بند األكؿ عرفت الجريمة االباحية بأنيا: إنتاج أك عرض أك تكزيع أك 

مخمة بالحياء بكاسطة تقنية المعمكمات، كما شددت  تكفير أك نشر أك شراء أك بيع أك استراد مكاد إباحية أك
العقكبة البند الثاني ك الثالث حينما يتعمق األمر بإباحة األطفاؿ أؼ حيازة مكاد إباحية أك مكاد مخمة بالحياء 
لؤلطفاؿ عمى تقنية المعمكمات أك كسيط تخزيف تمؾ التقنيات. أما المادة الثالثة عشر جرمت االستغبلؿ الجنسي 

 ل عاـ باعتباره جريمة مرتبطة باإلباحة.بشك
، ص 2007دار النيضة العربية،  -اتفاقية بكدابست لمكافحة جرائـ المعمكماتية -د/ىبللي عبد البله أحمد  3

116. 
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 الفرع األول
 أركان جريمة االستغالل الجنسي لألطفال عبر األنترنت

  .معنكؼ  لقياـ جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ كغيرىا مف الجرائـ تتكفر عمى ركنيف مادؼ ك  
باستخداـ  مف األفعاؿ ف المادؼ ليذه الجريمة باقتراؼ الجاني فعبلً يتحقق الركّ ن المادي: الركّ 

  .أك شبكات المعمكمات أك نشر ،أك األنترنت الجاني الحاسب اآللي
جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ مف الجرائـ العمدية يمـز لقياميا تكافر القصد ن المعنوي: الركّ 

رفو مف عمى عنصر العمـ كاإلرادة فيجب أف يككف الجاني عالمًا بأف ما يقت  الجنائي الذؼ يقكـ 
حداث  أفعاؿ تشكل استغبلاًل جنسيًا لمطفل، كما يجب أف تتجو إرادتو إلى إحداث تمؾ األفعاؿ، كا 

   .(1)النتائج التي تترتب عمييا

 انيالفرع الثّ 
 األنترنتمن جرائم االعتداء الجنسي عبر  الجزاء المقرر

  دج300.000دج إلى 150.000بغرامة مف  عاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات ك   
 الرتكاب الجريمة المستعممة الكسائل كل ُتصادر فإنو باإلدانة المتيـ عمى الحكـ حالة كفي

القضائية  مف الجية صادر أمر عمى بناء كذلؾ مشركعة، غير بصفة عمييا المتحصل كاألمكاؿ
 .الدعكػ  في الناظرة المختصة

الخاصة لمكقاية مف الجرائـ  مف القكاعدالمتّض  2009أكت  05المؤرخ في 90/04القانكف رقـ
، كضع إطار 47المرتبطة بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كمكافحتيا الجريدة الرسمية العدد 

قانكني أكثر مبلئمة مع خصكصية الجريمة المرتكبة عبر األنترنت مستكحيا جانب كبيرا مف 
نكف لمكاجية األفعاؿ غير منة تكصيات حكؿ تفعيل دكر القاكالمتّض  2001اتفاقية بكدابست لسنة 

ب ىذا القانكف التزاما عمى مزكدؼ الخدمات بكضع المشركعة عبر تكنكلكجيا االتصاؿ، رتّ 

                                                           
رسالة دكتكراه،  -الحماية الجنائية لمطفل في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المصرؼ  -د/ أحمد عبد الحميـ دمحم  1

 . 260، ص 2012جامعة القاىرة،  كمية الحقكؽ 
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ظاـ ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الكصكؿ إلى المكزعات التي تحتكؼ معمكمات مخالفة لمنّ 
 .(1)فة لفئة األطفاؿالعاـ كاآلداب العامة التي قد تككف مف بينيا المكاد اإلباحية المستيد

 انيالمطمب الثّ       
من جرائم االستغالل الجنسي لممواد اإلباحية عبر ريعات المقارنة موقف التشّ      

 األنترنت
الجنسية عف غيرىا مف الجرائـ جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت خطكرة ال

ثة بظيكر الكمبيكتر كشبكة األنترنت كتسبب تكف معركفة مف قبل بل ىي مف الجرائـ المستحد لـ
و تحريض عمى الفجكر ألنّ  .مشاىدة المكاد اإلباحية محـرأمراض نفسية تأثر عمى أخبلؽ الطفل ك 

طبلؽ لمنّ  غير كاء، كالّص ظر فيما ال يحل مف العكرات، كىذا لمبالغيف كالمراىقيف عمى السّ كالفسق كا 
ىدة ذلؾ، كدليل تحريـ النظر إلى المكاد اإلباحية الذؼ ال يميز فاإلثـ عمى مف حضو عمى مشا

حاؽ أفبلمًا فإنيا تحتكؼ عمى محرمات كمعاصي، مثل الزنا كالمكاط كالسّ  ـسكاء كانت صكرًا أ
باإلضافة إلى كشف العكرات، كانتياؾ األعراض، فإف كاف الطفل مشارؾ فييا فيك استغبلؿ لو، 

ـْ ِإفَّ َّللاََّ َخِبيٌر ِبَما لقكلو تعالي " ُقل لِّْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ  ِلَؾ َأْزَكىَٰ َلُي ـْ ذََٰ ـْ َكَيْحَفُظكا ُفُركَجُي كا ِمْف َأْبَصاِرِى
ُركَجُيفَّ َكاَل ُيْبِديَف ِزيَنَتُيفَّ ِإالَّ َما َظَيَر َكُقل لِّْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْبَصاِرِىفَّ َكَيْحَفْظَف فُ  َيْصَنُعكَف،

 .30،31سكرة النكر اآلية  ِمْنَيا"
 نصكصاالمقارنة الكضعية فل، أقرت كثير مف التشريعات لتدعيـ الحماية الجنائية ألخبلؽ الطّ    

ر صكر خاصة بشأف العقاب عمى استغبلؿ األطفاؿ في األعماؿ اإلباحية، كمف تمؾ الجرائـ نش
زاء ذلؾ كانت لمنشر كمف أىميا اإلنترنتكأفبلـ األطفاؿ ذات طبيعة إباحية بأية كسيمة  ، كا 

طفاؿ مف شأنو استغبلؿ األ سارعت بعض الدكؿ إلى مكاجية ىذه الظاىرة كمحاكلة تجريـ كل ما
لتجريـ نعرض أمثمة لمعديد مف التشريعات األجنبية كالعربية السباقة  ،جنسيًا عبر شبكة األنترنت

   .االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت
 

                                                           
كالقانكف  الدكلية االتفاقيات في االنترنت مكاقع عبر لؤلطفاؿ الجنسي االستغبلؿ جريمة –د/بف حمك يمينة   1

المخبر المتكسطي لدراسات القانكنية، جامعة  -مقاؿ منشكر في المجمة المتكسطية لمقانكف كاالقتصاد -الجزائرؼ 
 كما بعدىا. 243، ص 2018/ 05قـ أبي بكر بمقايد تممساف ر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya31.html
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 ولالفرع األّ 
 نبيةجّ شريعات األالتّ موقف 
المشرع الفرنسي في قانكف العقكبات عمى نكعيف مف االستغبلؿ  نّص  شريع الفرنسي:التّ أوال/ 

  :يةإباحّ الجنسي لؤلطفاؿ تتمثل في جريمة استغبلؿ صكرة طفل كجريمة تعريض طفل لمكاد 
يعتبر االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عف طريق األنترنت حيث  جريمة استغالل صورة طفل: -1

البغاء كالتحريض عمى الفسق، كشبكات الممارسات الجنسية غير المشركعة، كتسجيل األفبلـ 
مما ينتج عف ىذا النكع مف  اإلباحية كاالتجار فييا التي تعرض لؤلطفاؿ بخبلؼ أعمارىـ

 227نصت المادة  ،(1)فلي لئلضرار بالسبلمة البدنية كلبلنحبلؿ الخمقي لمطّ االستغبلؿ الجنس
أك نقل صكرة  ،حيث عاقبت مف قاـ بغرض العرض بعمل أك تسجيلؽ ع ؼ مف ، (2)23فقرة 

 75.000جف لمدة خمسة سنكات كغرامة مالية قدرىا قاصر إذا كانت ىذه الصكرة إباحية بالسّ 
يتـ معاقبة ىذه لتمثيل بقاصر لـ يتجاكز خمسة عشر سنة عندما تتعمق الصكرة أك ا يكرك

 مثيل.كر أك التّ الحقائق حتى لك لـ يتـ ارتكابيا لنشر ىذه الّص 

                                                           
1 R. Nerac croisir, l efficacite de la protection penale du mineur  d abussexuel, le mineur et le droit 
penalm , op, cit, p 22. 
2 C.P.F. Article 227-23 «Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre 
l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un 
caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même 
s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.  
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque 
moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni 
des mêmes peines. 
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au 
public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une 
telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement 
et 30 000 euros d'amende. 
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 
euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée". 
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أك  ،أك التمثيل ،يعاقب عمى عرض ىذه الصكرأف  عمى نفسيا المادةمف  02فقرة النصت ك 
نفس العقكبة المقررة أك نشرىا بأؼ طريقة كانت عمى اإلطبلؽ السترادىا أك تصديرىا ب ،إتاحتيا

  في الفقرة األكلى.  
ة أك كر اإلباحيّ أك تسيل نقل الّص  ،عبر شبكة األنترنت التي تكفر تمتإذا  04كنصت الفقرة 
 ،الحصكؿ عمييا

 أكرك. 30.000أك االحتفاظ بيا بأية كسيمة كانت يعاقب بسنتيف حبس كغرامة مالية قدرىا  
جف لمدة عشر سنكات كغرامة مالية قدرىا ف العقكبة السّ إذا ارتكبت مف قبل عصابة منظمة تكك  ك

 أكرك. 500.000
ية بغية التقاط صكر إباحية ليـ في ىذه في حالة تحريض القصر عمى تمثيل الممارسات الجنسّ 

 .(1)يةاألكضاع الجنسّ 
مف قانكف العقكبات  ،(2)24فقرة  227نصت المادة  ية:وجريمة تعريض طفل لمواد إباحّ  -2

 ،ة كسيمة كانت رسالة ليا طابع العنفعمى أنو يعاقب عمى تصنيع أك نقل أك نشر بأيّ  الفرنسي
أك اإلباحة كتمس بكرامة اإلنساف بشكل خطير أك تحرض عميو كعمى المتاجرة في مثل ىذه 

إذا كاف مف المحتمل أف ينظر يكرك  ألف 57يعاقب الجاني بثبلث سنكات حبس كغرامة الرسالة 
    المشرع الفرنسي أعطى حماية كبيرة لمطفكلة  صكص نبلحع أفّ ؿ ىذه النّ مف خبل. عمييا طفل

صكر فعل ينطكؼ عمى تسجيل  ـر كلّ جّ ة التي تنشر عبر شبكة األنترنت، ك مف األعماؿ اإلباحيّ 
ـ يحدد ما إذا كانت صكر و لإال أنّ  ظر عف الكسيمة المستخدمة،النّ  جنسية لؤلطفاؿ بغّض 

أنكاع  عمى كلّ  أك زائفة مما يسمح بانطباؽ ىذا النّص  ،ة ضكئيةاألطفاؿ الجنسية ىي صكر 
   .(3)كر ما دامت تنطكؼ عمى طبيعة جنسية، كتمؾ المبتكرة بكاسطة الحاسب اآلليالّص 

                                                           
1 Cass. Crim, 25 Janvier 1983 : Bull. Crim, No 29. 
2 C.P.F Article 227-24 « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen 
que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, 
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des 
mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel 
message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message 
est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». 

 .141كاإلنترنت، المرجع السابق، ص  األشخاص عمى االعتداء د/ مدحت رمضاف، جرائـ  3
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مكافحة األعماؿ اإلباحية المرتكبة ضد كص الخاصة بكردت النّص  اإلنجميزي:شريع التّ ثانيا/ 
بشأف  1978شريعيف األكؿ ىك القانكف الصادر سنة في مكضكعيف أك ت األطفاؿ، في إنجمترا

حماية األطفاؿ، حيث يقرر ىذا القانكف عقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى ثمانية عشر شيرًا لمف 
ينشر، تحت أؼ شكل كاف، صكرة فكتكغرافية فاحشة لطفل سكاء كانت ىذه الصكرة حقيقة أـ 

فعاؿ التي تتيح ىذا النشر كأخذ الصكرة خيالية، كتكقع نفس العقكبة أيضًا عمى مف يرتكب األ
الفكتكغرافية الفاحشة لمطفل أك السماح بالتقاطيا أك حيازتيا بقصد نشرىا، ككفقًا ليذا القانكف فإف 
الصكرة محل التجريـ تأخذ مدلكاًل كاسعًا فتشمل األفبلـ المتعمقة بيا كالمعطيات المخزنة في 

فكتكغرافية، أما الصكرة غير الحقيقة أك الخيالية فتعني  الكمبيكتر كالتي يمكف تحكيميا إلى صكرة
 أؼ رسـ مرئي يقابل الصكرة الفكتكغرافية.

الذؼ يعاقب بالغرامة التي يبمغ مقدارىا خمسة  1988ىك قانكف العدالة الجنائية لعاـ اني الثّ  ك
ذه الصكرة آالؼ جنيو إسترليني عمى جريمة حيازة صكرة فكتكغرافية فاحشة لطفل، سكاء كانت ى

  .(1)حقيقية أـ غير حقيقية

مف االستغبلؿ  ة تشريعات لحماية األطفاؿأصدر المشرع األمريكي عدّ  شريع األمريكي:التّ ثالثا/ 
الذؼ جـر نقل  1996الجنسي كمكافحة الفحشاء حتى أصدر قانكف آداب االتصاالت لعاـ 

كير الجنسي ىذا القانكف التّص  ـكر الفاحشة لؤلطفاؿ باستخداـ شبكة االنترنت ، كما جرّ الّص 
، كقد عرؼ ىذا ة، ككذلؾ أحاديث الفحشاء باستخداـ شبكة االنترنتكر ذات الطبيعة الجنسيّ كالّص 

و: كل تصكير مرئي يتضمف صكرة أك فيممًا أك كير اإلباحي لؤلطفاؿ بأنّ القانكف مفيكـ التّص 
 مة أخرػ ألؼ أسمكب جنسي صريح:فيديك أك رسمًا يدكيًا أك بكاسطة الحاسب اآللي أك بأية كسي

 إذا كاف إنتاجو يقكـ عمى استخداـ طفل في كضع جنسي صريح. -
 إذا كاف ىذا التصكير يظير كما لك كاف ىناؾ طفل في كضع جنسي صريح. -
 ـ تعديمو ليظير طفبًل في كضع جنسي صريح.أك تّ  ،إذا كاف ىذا التصكير قد صنع -
ر بحيث يكحي أنو ينطكؼ عمى طفل في كضع أك دعاية لتصكي ،ـ إعبلف أك تكزيعإذا تّ  -

ة مف القانكف الجنائي الفيدرالي األمريكي بالحبس لمدّ  2251تعاقب المادة ك  ،(2)جنسي صريح
                                                           

 كما بعدىا.  194اؿ، المرجع السابق، صد/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطف  1
 -المكاجية التشريعية كاألمنية لمجرائـ الناشئة عف استخداـ شبكة المعمكمات الدكلية -د/سميماف أحمد دمحم فضل  2

 -جرائـ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر اإلنترنت –، كد/ رشا خميل 68، ص 2007دار النيضة العربية، 



234 
 

كىك يمارس عبلقات  ،عشر سنكات عمى األكثر كالغرامة مف أنتج بقصد النشر صكرة لطفل
كرة كيستكؼ أف تككف ىذه الّص  ة، أك تظير األعضاء التناسمية لمطفل،ة أك شاذّ ة، طبيعيّ جنسيّ 

الصكرة كلك بطريق غير  حقيقية أـ خيالية، كتكقع ذات العقكبة عمى مف يساىـ في إنتاج ىذ
و سكؼ يستخدـ فل إلى مكاف التصكير مع العمـ بأنّ مباشر، كالشخص الذؼ يقكـ بنقل الطّ 

ف تمؾ الصكر، في إنتاج الصكر اإلباحية، كتطبيق العقكبة أيضا عمى مف يقكـ باإلعبلف ع
مف ىذا القانكف النشر بأية كسيمة كانت، بما في ذلؾ الكسائل  2252كتجـر المادة 

 .(1)اإللكتركنية، الذؼ ينصب عمى صكر إباحية لؤلطفاؿ
 انيالفرع الثّ 

 ةشريعات العربيّ التّ 
كاىتمت  نترنت أكثر فاعمية كتأثيرًا في األطفاؿ في العالـ العربي قياسًا بكبار السفاألتبدك     

اىتمت بتحديد مفيـك  شريعات العربية القميمة التيف التّ كمالدكؿ العربية بمكاجية ىذه الجريمة 
 المكاد اإلباحية لؤلطفاؿ نجد:

جـر المشرع المصرؼ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر األنترنت في  :شريع المصري التّ أوال/ 
عمى أنو "يعاقب  2008لسنة  126ـ بالقانكف رق مكرر مف قانكف الطفل المصرؼ 116المادة 

جنيو  50.000كال تزيد عف  10.000عف  بالحبس مدة ال تقل عف سنتيف كغرامة ال تقل
أك بث أؼ أعماؿ أك حاز  مصرؼ كل مف استكرد أك صدر أك أعد أك عرض أك طبع أك ركج

الت المستخدمة جنسيا كيحكـ بمصادرة األدكات كاآلإباحية يشارؾ فييا الطفل أك تتعمق باستغبللو 
في ارتكاب الجريمة كاألمكاؿ المتحصل عنيا كغمق األماكف محل ارتكابيا مدة ال تقل عف ستة 

د غير حسف النية، كمع عدـ اإلخبلؿ بأؼ عقكبة أشّ كذلؾ كمو مع عدـ اإلخبلؿ بحقكؽ أشير 
 مف: بذات العقكبة كلّ  ينص عمييا في قانكف آخر

أك الرسكـ المتحركة  ،أك شبكات المعمكمات ،أك األنترنت ،استخداـ الحاسب اآللي - أ
أك لتركيج أنشطة أك أعماؿ أك لحفع أك لمعالجة أك لعرض أك لطباعة أك لنشر  ،إلعداد

                                                                                                                                                                      

، أشار 2006اني، العدد السابع كالعشركف، جامعة ديالى، كمية التربية األساسية، العراؽ، مجمة الفتح، المجمد الث
كما  268إليو د/ عبد العزيز مندكه أبك حزيمة، االستغبلؿ الجنسي كالجسدؼ لؤلطفاؿ، المرجع السابق، ص 

   بعدىا. 

كما بعدىا. 196د/ شريف سيد كامل ، مرجع سابق، ص   1  



235 
 

شيير ة تتعمق بتحريض األطفاؿ أك استغبلليـ في الدعارة كاألعماؿ اإلباحية أك التّ إباحيّ 
 .ـيبيـ أك بيع

كـ المتحركة لتحريض األطفاؿ أك الرسّ  ،استخداـ الحاسب األلي أك شبكات المعمكمات - ب
ارتكاب جريمة أك عمى القياـ بأنشطة أك أعماؿ غير  عمى االنحراؼ أك لتسخيرىـ في

 مشركعة أك منافية لآلداب كلك لـ تقع الجريمة فعبًل".
لجنسي لؤلطفاؿ جـر بشكل صريح ككاضح كافة أشكاؿ االستغبلؿ ا المشرع المصرؼ     

 ،أك التصدير ،االستيرادفل تتمثل في تجريـ أفعاؿ غ حماية لعرض الطّ أسب عبر شبكة األنترف 
أك البث ألؼ أعماؿ  ،أك الحيازة ،أك التركيج ، أك الطبع،العرضأك  ،أك اإلعداد ،أك اإلنتاج

إباحية يشارؾ فييا أطفاؿ أك تتعمق باالستغبلؿ الجنسي لمطفل، ككذلؾ تجريـ استخداـ 
شبكات المعمكمات أك الرسكـ المتحركة في إعداد أك حفع أك الحاسب اآللي أك األنترنت أك 

   ة.أك أعماؿ إباحيّ  ،أك نشر أك تركيج أنشطة ،معالجة أك عرض أك طباعة
كفرت األنترنت البيئة الفسيحة لبلستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ مع  شريع اإلماراتي:التّ ثانيا/ 

تاحة الكسائل لصناعة ا ت المادة األكلى فقر نّص  ،(1)ةإلباحة الجنسيّ االستخداـ المتزايد لئلنترنت كا 
 ،" أؼ صكر 2006لسنة  2ادر بالقانكف رقـ مف قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات الّص  14

ك أأك غيرىا مثيرة جنسيًا ألعضاء جنسية أك أفعاؿ جنسية حقيقة  ،أك رسكمات ،أك  تسجيبلت
   .عشر مف عمره"أك بالمحاكاة لحدث ال يتجاكز الثامنة  ،افتراضية

 بقصد خزف  أك أعد أنتج أك مف كل " وأنّ  عمى تنّص  القانكف  ىذا مف 12 ت المادةكنّص 
 كسائل إحدػ أك المعمكماتية طريق الشبكة عف الغير عمى العرض أك التخزيف أك االستغبلؿ

 سبالحب يعاقب , لذلؾ مكانا أدار أك, العامة باآلداب المساس شأنو مف ما المعمكمات تقنية
 ال مدة الحبس العقكبة تككف  لحدث مكجيا الفعل كاف فإذا , العقكبتيفىاتيف  بإحدػ أك كبالغرامة

 درىـ". 30.000 عف تقل ال كغرامة أشير ستة عف تقل

                                                           
 -جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر شبكة األنترنت دراسة قانكنية مقارنة -ـ العبيدؼد/ أسامة بف غان  1

مجمة الشريعة كالقانكف، كمية القانكف جامعة اإلمارات العربية المتحدة، السنة السابعة كالعشركف، العدد الثالث 
 .76، ص 2013كالخمسكف، 
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 أنثى أك ذكراً  مف حرض كالغرامة بالسجف يعاقب " أنو عمى القانكف  ذات مف 13 المادة كتنص
 إحدػ أك المعمكماتية الشبكة ذلؾ باستخداـ عمى ساعده كأ لفجكرا ك الدعارة الرتكاب أغكاه أك

 كاف فإف , المعمكمات تقنية كسائل
 "كغرامة سنكات خمس عف تقل ال لمدة السجف العقكبة كانت حدثاً  عميو المجني
بقانكف اتحادؼ في المادة األكلى منو  2012لسنة  5صدر المرسكـ رقـ 13/08/2012بتاريخ 

عمكمات  في دكلة اإلمارات يشمل الجيات االتحادية أك المحمية المعنية في شأف جرائـ تقنية الم
عمى المعمكمات كالبيانات كالخدمات اإللكتركنية  بشؤكف األمف اإللكتركني في الدكلة كيحتكؼ 

كالمعمكمات التي يمكف تخزينيا كمعالجتيا كتكليدىا كنقميا بكسائل تقنية المعمكمات كبكجو خاص 
كالرمكز كاإلشارات كغيرىا. كقد كضح القانكف كممة  ،كت كاألرقاـ كالحركؼالّص كر ك الكتابة كالّص 
 ،ية أك مؤتمتةأك الرقمّ  ،أك الكيركضكئية ،ما يتصل بالتكنكلكجيا الكيركمغناطيسية ،إلكتركني كل
المكاد اإلباحية لؤلحداث ىي التي تحتكؼ أؼ  أك ما شابو ذلؾ، كقد عرؼ المشرع أفّ  ،أك ضكئية

 ،تسجيبلت أك رسكمات أك غيرىا مثيرة جنسيًا ألعضاء جنسية أك أفعاؿ جنسية حقيقيةر أك صكّ 
   .(1)امنة عشرة مف عمرهأك افتراضية أك بالمحاكاة لحدث ال يتجاكز الثّ 

قرار  بمكجب الصادر المعمكماتية السعكدؼ الجرائـ مكافحة نظاـ قانكف  عودي:شريع السّ التّ رابعا/ 
كلـ ينص عمى االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ  2007مارس  26اريخ بت 79مجمس الكزراء رقـ 

الثة مف نفس ادسة الفقرة الثّ عمييا بصفة عامة في المادة السّ  ف نّص عبر شبكة األنترنت كلكّ 
 المخمة أنشطة الميسر أك، اإلباحية بالشبكة المتعمقة كالبيانات المكاد " إنشاءالقانكف التي تنّص 

 . تركيجيا" أك انشرى أك ةالعامّ  باآلداب
جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ التي تقع عبر كسائل تقنية شريع العراقي: خامسا/ التّ 

مف قانكف العقكبات  399المعمكمات الحديثة تندرج في نطاؽ التجريـ الذؼ تنص عميو المادة 
مف طبيعة  رذلؾ أف استخداـ ىذه الكسائل التقنية الحديثة ال يغيّ  1969لسنة 111رقـ  العراقي

سبة لؤلغمب الجرائـ التقميدية التي تقع عبر كسائل تقنية الجريمة أك كصفيا، كىذا الحاؿ بالنّ 
 ما كأ كالعقاب، لؤلطفاؿ بالتجريـ ؼ الجنس االستغبلؿ صكر كافة لشمكؿالمعمكمات الحديثة، 

                                                           

دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  -ؽ الطفل دراسة مقارنةالحماية الجنائية لحقك  -د/ إيماف دمحم الجابرؼ  1 
 .78ك  76، ص 2014مصر، 
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 تقنية كسائل رعب الجريمة عند كقكع الكسيطة الخدمات لمقدمي الجزائية المسؤكلية بتحديد يتعمق
 .(1)الحديثة المعمكمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  -جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألنترنت –د/ مدحت رمضاف   1

 كما بعدىا. 301، ص 2000
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 الباب الثالث    
 لمطفل االجتماعي و العائميالحماية الجزائية لموضع     

 تمييد كتقسيـ:
ة بالغة في تربية األبناء كالتنشئة األسرة أساس المجتمع لما لدكرىا مف أىميّ  يقاؿ دائما أفّ  

خص حياتو كؿ الذؼ يبدأ فيو الشّ األسرة تمثل المجتمع األّ  تبار أفّ االجتماعية السميمة ليـ باع
يا تعتبر مف أظير العكامل التي تسيـ في تككيف شخصيتو كتؤثر في كيعيش في طفكلتو، فإنّ 

ة كالتشريعات الجنائية عمى ضماف كليّ ريعة اإلسبلمية كالمكاثيق الدّ أكدت الشّ  ،(1)تكجيو سمككو
يًا كحرست عمى حسف سمككياتيـ داخل المجتمع ليصبحكا أفرادًا نافعيف فل اجتماعحسف تنشئة الطّ 

    ، فالعائمة ىي الخمية األساسية المككنة لممجتمع،في المجتمع
ة مساىمتيـ ، كألىميّ ة نمكىـلمسؤكليّ  لمعائمة دكر أساسي في تربية أطفاليا تربيًة تجعميـ كاعيف إفّ 

طفاؿ ىي أكاًل لؤلـ كاألب المذيف يضعاف تمؾ المسؤكلية في تقّدـ مجتمعاتيـ. فمسؤكلية تربية األ
 .ىاـ عميو القياـ بو في ىذا المجاؿ بينما يككف لممجتمع أيضًا دكر .كأكلكية كفريضة في حياتيـ

" األسرة تحظى  منو عمى أفّ  72المادة  ىتـ الدستكر الجزائرؼ بنظاـ األسرة كذلؾ في نّص إ  ك
فل مف ارتكاب الجريمة ضده يحمييا القانكف كمنصكص ية الطّ كحما .كلة كالمجتمع"بحماية الدّ 

عنيا في قانكف العقكبات منيا حماية الطفل مف جرائـ اإلىماؿ العائمي كالنسب الصحيح كحمايتو 
في رعايتو كتربيتو  ضماف حقو في الحضانة بعد طبلؽ األبكيف لمف لو الحقّ  مف الخطف ككذا

 .لية كحمايتو مف جرائـ اإلتجار باألطفاؿتربية سميمة ككذا حماية حقكقو الما
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .288 د/ شريف سيد كامل، كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص  1
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 الفصل األول      
 لموضع العائمي لمطفلالحماية الجزائية       
 تمييد كتقسيـ:        

ك بذلؾ عمل المشرع إلى منع  ،فل الذؼ يجد فيو تكازنو الفكرؼ عد العائمة الجك المبلئـ لمطّ ت  
معاقبة أحد الكالديف الذؼ يترؾ مقر األسرة أك  إلى اإلىماؿ ك عمل عمى األسباب التي تؤدؼ

ك قد كسع المشرع مف الحماية إذ سمح بتسميـ الطفل  عف التزاماتو األدبية ك المادية ، ىذا يتخمىّ 
أك بكضعو  ،إلى شخص جدير بالثقة ضحية جنحة أك جريمة ارتكبيا ، األب أك األـ أك الكصي

اسي مف المرسـك الرئّ  9ذا ما أشارت إليو المادة ك ى ،فكلةفي المصالح المكمفة بحماية الطّ 
عمى أف تضمف الجزائر عدـ فصل الطفل عف كالديو كرىا ، كىك ما ضمنو المشرع  92/461

كتضمف كل مف القانكف المدني فل الطّ  كؽ الجزائر بتجريـ األفعاؿ التي مف شأنيا أف تمس بحق
 04ت المادة ظيـ كبناء األسرة كما نّص كاعد لتنّ ق (1)الجزائرؼ كقانكف الحالة المدنية كقانكف األسرة

فل إذ ال يجكز و " تعد األسرة الكسط الطبيعي لنمك الطّ عمى أنّ  15/12فل مف قانكف حماية الطّ 
فل عف أسرتو إال إذا استدعت مصمحتو الفضمى ذلؾ، كال يتـ ذلؾ إال بأمر أك حكـ أك فصل الطّ 

ا قانكف العقكبات فقد حكػ ، أمّ المنصكص عمييا قانكنًا"قرار مف السمطة القضائية ككفقًا لؤلحكاـ 
ىك اآلخر القكاعد التي تكفل حماية األسرة كتضمف احتراـ كافة حقكؽ أفرادىا كمعاقبة كل مف 

 أك يخل بما يمزمو مف كاجبات.  يتعدػ ىذه الحقكؽ 
، كىذه عمى صكر معينة مف األفعاؿ تناؿ مف الكضع العائمي لمطفل يعاقب المشرع الجزائي

 .األفعاؿ تتخذ صكرًا متعددة

 
 
 
 

                                                           
 2005فيفرؼ  27المؤرخ في  02-05مف قانكف األسرة الجزائرؼ المعدلة بمكجب المر رقـ  04نصت المادة   1

"الزكاج ىك عقد رضائي يتـ بيف رجل كامرأة عمى الكجو الشرعي، مف أىدافو تككيف أسرة أساسيا المكدة كالرحمة 
حصاف الزكجيف كالمحافظة عمى النساب".   كالتعاكف كا 
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 ألولالمبحث ا         
 الحماية الجزائية لنسب الطفل       
، نيت الشريعة اإلسبلمية اآلباء عف إنكار (1)حفاظًا عمى حق الطفل بالنسب الصحيح   

لذلؾ أكالدىـ، كحرمت عمى المرأة أف تنسب إلى زكجيا مف تعمـ بأنو ليس منو، كتكعدت الفاعميف 
، يعتبر النسب (2)بالعقاب الشديد، كما حرمت عمى مف يدعى أنو ابف لغير أبو كىك عالـ بذلؾ

الرابطة التي تربط اإلنساف بغيره بكاسطة الدـ، كاألسرة ىي كعاء النسب كفي ظميا تنشأ أكؿ 
الشريعة رابطة بيف اإلنساف كغيره مف أفراد المجتمع اإلنساني كلعل مف أىـ المبادغ التي كفمتيا 

، كحرمت الشريعة اإلسبلمية التبني، كالتبني ىك انتزاع (3)اإلسبلمية لمطفل ىي حقو في النسب
شخص معركؼ النسب كاستمحاقو كإبف لو حقكؽ البنكة، أك استمحاؽ مجيكؿ النسب كنسبتو إلى 

سبلـ مستمحقو كتصريح اآلخر بأنو يتخذه كلدًا لو كليس بكلد لو في الحقيقة، مما يؤكد حرص اإل
، كجاء في االتفاقيات الدكلية التي تكرس حق الطفل (4)عمى أف يككف نسب المرء صحيحاً 

   شتى االتفاقيات  يبالنسب، ضركرة حماية حق الطفل في الحفاظ عمى ىكيتو كصبلتو األسرية ف
 ؾ،بذل الدكلية المكاثيق اىتمت ة ذات العبلقة، أذكر منيا عمى سبيل المثاؿيك اإلعبلنات العالم

 المدنية المتعمقة بالحقكؽ  االتفاقية الدكلية مف 24 المادة مف األكلى بالفقرة ذلؾ عمى   كيستدؿ
 لو كيختار مكلده فكر يقيد أف يجب طفل "كل يمي  ما عمى نصت التي 1966 لعاـ كالسياسية

 كل حق عمى 1979 لعاـ الطفل لحقكؽ  العالمي اإلعبلف مف 03 المادة نصت اسما"،  ككذا

                                                           
القرابة فيقاؿ بينيما نسب أؼ قرابة، كفبلف يناسب فبلف فيك نسيبو أؼ قريبو كالنسب كاحد كجمعو سب لغة: الن  1

: ىك القرابة بالرحـ كقيل ىك في اآلباء النسب اصطبلحا. 273أنساب، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص 
 .134خاصة، جامع أحكاـ الصغار لؤلسركشني،  ص 

دار الكتب القانكنية، المحمة الكبرػ، مصر،  -سب في اإلسبلـ كاألرحاـ البديمةالن -د/ أحمد نصر الجندؼ  2
 .13ك  7، ص 2003

رعايتيـ كنمكىـ كحمايتيـ ، جامعة األزىر بالتعاكف مع منظمة األمـ  –األطفاؿ في اإلسبلـ  –نسريف خالد   3
 .45، ص2005، مطابع دار الشركؽ، مصر، 1المتحدة لمطفكلة )يكنيسف(، ط

دار النيضة العربية، القاىرة مصر،  -مختارات أبحاث ك كثائق ك حقكؽ الطفل قكانيف ك -د/ عبد هللا مفتاح  4
 .151، ص 2011
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مف اتفاقية  8كالجنسية كما جاء في بنكد اتفاقية حقكؽ الطفل، حيث نصت المادة  االسـ في طفل
 عمى أف: 1989حقكؽ الطفل لعاـ 

تتعيد الدكؿ األطراؼ باحتراـ حق الطفل في الحفاظ عمى ىكتو بما في ذلؾ جنسيتو كاسمو  -1
 شرعي. عمى النحك الذؼ يقره القانكف كذلؾ دكف تدخل غير كصبلتو العائمية

إذا حـر أؼ طفل بطريقة غير شرعية مف بعض أك كل عناصر ىكيتو تقدـ الدكؿ األطراؼ  -2
 المساعدة كالحماية المناسبتيف مف أجل اإلسراع بإعادة إثبات ىكيتو".

مف الحقكؽ األساسية التي يتمتع بيا الطفل حقو في أف ينسب إلى كالديو الحقيقييف كأف يككف لو 
مف أىـ الحقكؽ التي تثبت لمطفل ذلؾ أف ثبكتو يرتب لو حقكقًا  la filiation يعتبر النسب  سـإ

في الرعاية كالحضانة كالنفقة كاإلرث، أما إنكاره فيترتب عميو ضياع  شرعية أخرػ، كالحق 
 الجزائرؼ بنسب األكالدكقد اىتـ المشرع  ،(1)الطفل كتشريده كتعريضو كأمو لمعار طكاؿ حياتيـ

مى الذؼ يرمي إليو المجتمع، لذلؾ كاف شديد الحرص عمى حماة النسب مف ألنو اليدؼ األس
، كبرىف عمى مقصده بتجريمو لمكثير مف السمككيات التي مف شأنيا إعاقة تحقيق (2)حيث ثبكتو
إف التصريح بميبلد الطفل كقيده لدػ ضابط الحالة المدنية أىمية كبرػ لحياة  ،(3)ىذا اليدؼ

النسب فيو مساس خطير بيكية الطفل ألنو يفضي غالبًا إلى نسبتو إلى الطفل كحقكقو، ك إخفاء 
غير كالديو كبالتالي حرمانو في البقاء مع أسرتو كحرماف الكالديف الشرعييف مف حقكؽ األبكة 

                                                           
، -حقكؽ الطفل بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي. دار النشر  -د/ عبد العزيز مخيمر عبد اليادؼ  1
مف الحقكؽ الخاصة بالطفل مثل حقو في الرعاية كالتربية .كىذا الحق لو أىمية كبيرة ألنو يتفرع منو عديد 52

كفي الماؿ كفي النفقة كالميراث كبثبكت النسب تثبت لؤلبناء حقكؽ سكاء كاف الحاؿ اثناء حياة الكالديف أك بعد 
كاقعة  كفاتيما كيترتب القانكف عمى كاقعة القرابة تمؾ أثرا ىك االلتزاـ بالنفقة كالحضانة، كما يترتب القانكف عمى

 –الحقكؽ المالية لؤلبناء  -الكفاة أثرا ىك تمقي الميراث كىك مف أىـ الحقكؽ المالية التي يتمقاىا األبناء. دمحم بعجي
 .11، ص 1998رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ جامعة الجزائر،

 بالطرؽ  ككما يثبت كالبينة، كاإلقرار، الصحيح، بالفراش اإلسبلمي الفقو في التقميدية بالطرؽ  النسب كيثبت  2
 يثبت ال المتبنى أك الطفل المقيط أما االصطناعي، كالتمقيح الدـ كتحميل الكراثية البصمة طريق عف كذلؾ الحديثة
 .بو خاصة أحكاـ كلو ادعتو إذا ألمو إال نسبو

 ، 2007 ئر،الجامعية: الجزا المطبكعات ديكاف ،1 ج الجزائرؼ، األسرة قانكف  شرح في الكجيز بمحاج، العربي  3
 . 54ص
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يعرؼ النسب بأنو عبلقة إنسانية أساسيا كحدة الدـ، ، (1)كتربية الطفل كالعناية بو كالرقابة عميو
يو كما تربط الفركع باألصكؿ، كيترتب عمييا معرفة شخصية الطفل كىكيتو، تربط الطفل بكالد

يعاقب المشرع الجزائرؼ  ،(2)كالتي ترتب آثارىا القانكنية في حقكقو كالتزاماتو كفقًا لمركزه القانكني
عمى صكر معينة مف األفعاؿ تناؿ مف الكضع العائمي لمطفل كىذه األفعاؿ تتخذ صكرا متعددة 

 يا إلى: يمكف تقسيم
 المطمب األول

 جرائم عدم التصريح بالطفل
مف الحقكؽ األساسية لمطفل ىك أف ينسب الطفل إلى كالديو أف يككف لو اسـ معركؼ منذ كالدتو 

مف ؽ أ ج بالزكاج الصحيح  40حيا بو كشيادة ميبلد، كيثبت نسب الطفل حسب المادة 
سدة كالباطمة تطبيقا لقاعدة إحياء الكلد ألف كباإلقرار كشيادة الشيكد كبنكاح شبية كاألنكحة الفا

لحاقيـ  ثبكت النسب يعد إحياء لو كنفيو قتبل لو، لذلؾ اىتـ المشرع الجزائرؼ بثبكت نسب األكالد كا 
بأبييـ ألنيـ اليدؼ األسمى الذؼ يرمي إليو التشريع اإلسبلمي مف الحياة الزكجية، كىـ المبنات 

، كعميو كاف شديد الحرص عمى حماية النسب مف حيث ثبكتو (3)التي يقكـ عمييا الكجكد البشرؼ 
 . (4)كيرىف عمى مقصده بتجريمو لمكثير مف السمككيات التي مف شأنيا إعاقة تحقيق ىذا اليدؼ

 منو الطفل، سعيا ىكية عمى االعتداء المدنية كجـر الحالة عقكد الجزائرؼ  المشرع نظـ لقد
تو، كما لو الحق في الحصكؿ عمى جنسية سكاء كانت بيكي االحتفاظ في األخير ىذا حق لضماف

أصمية أـ جنسية مكتسبة، مف خبلؿ ىذا المطمب سنتطرؽ إلى دراسة جريمة عدـ التصريح 
بميبلد الطفل، كذلؾ في الفرع األكؿ، ككذا جريمة عدـ تسميـ طفل حديث عيد بالكالدة في الفرع 

 الثاني.

                                                           
1 LANGUI (A), histoire de la protection pénal des enfants, revue international de droit pénal 50eme 

année 3eme et 4eme trimestre, Toulouse, France, p 525.  
ار كائل لمنشر، دراسة مقارنة، د -الحماية الجزائية لمطفل في قانكف العقكبات -د/سفياف محمكد الخكالدة  2
 .19، ص 1،2013ط
 .188ص المرجع السابق، الجزائرؼ، األسرة قانكف  شرح في الكجيز بمحاج، العربي  3
   ،2009دار الخمدكنية، الجزائر،  –األسرة كحمايتيا في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الجزائرؼ   –بمخير سديد   4

 .78ص 
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 الفرع األول
 لدى ضابط الحالة المدنية جريمة عدم التصريح بالميالد

 كل أجل كمف كاالجتماعية كالصحية، النفسية المشاكل العديد مف لو يسبب الطفل ميبل قيد عدـ
فقد ألـز قانكف الحالة المدنية  ذلؾ، في المتسبب عمى عقكبات كفرضت الفعل ىذا ُجـر فقد ىذا

المتعمق بالحالة المدنية  70/20الجزائرؼ التصريح بكالدة الطفل خبلؿ األياـ المحددة في األمر 
أياـ مف الكالدة  5منيا عمى أنو يجب أف يصرح بالمكاليد خبلؿ  61، في نص المادة (1)لممكاف

 اليـك مف أياـ 05  كىي بالكالدة لمتصريح معينا أجبل لدػ ضابط الحالة المدنية لممكاف كحددت
يكما، كحسب  60 ىي فالمدة الساكرة ك الكاحات كاليتي ماعدا الكاليات جميع في الكالدة يمي الذؼ

مف نفس القانكف فإف التصريح بالكالدة يقع عمى عاتق األب أك األـ ك إال فاألطباء  62المادة 
ذا كلدت األـ خارج سكنيا فيمـز الشخص الذؼ  كالقاببلت أك أؼ شخص آخر حضر الكالدة، كا 

 حضكر التصريح عدـ جريمة كلدت عنده بالتصريح بالكالدة، نستخمص مف ىذه المادة لقياـ
 كمف مف أك ،بيتو في المرأة كلدت مف إال ذلؾ مف يستثنى كال ، السماع ال يكفي إذ, فعبل الكالدة
المدنية ك أؼ امتناع عف ىذا التصريح يشكل  الحالة ضابط إلى التصريح بتقديـ طرؼ األسرة مف

تنص " يعاقب بالحبس مف مف ؽ ع ج  التي  03فقرة  442جريمة المنصكص عمييا في المادة 
إلى  دج 8.000 ( عمى األكثر كبغرامة مف2( أياـ عمى األقل إلى شيريف )  10عشر ) 
كل مف حضر كالدة طفل كلـ يقدـ عنيا اإلقرار المنصكص عميو في القانكف في  دج  16.000

المدنية  المكاعيد المحددة ككل مف كجد طفبل حديث العيد بالكالدة كلـ يسممو إلى ضابط الحالة
كما يكجب ذلؾ القانكف ما لـ يكافق عمى أف يتكفل بو كيقر بذلؾ أماـ جية البمدية التي عثر 

( سنكات كاممة إلى ممجأ أك 7عمى الطفل في دائرتيا، ككل مف قدـ طفبل تقل سنو عف سبع )
إلى مؤسسة خيرية متى كاف قد سمـ إليو لرعايتو أك ألؼ سبب آخر ما لـ يكف غير مكمف أك 

 غير ممـز بتكفير الطعاـ لو مجانا كبرعايتو كلـ يكفر لو أحد ذلؾ".
 أركان جريمة عدم التصريح بميالد الطفل: أوال/ 

: كيتمثل في صفة القائـ بالجريمة كيستكجب كجكب تكفر صفة كاحدة عمى الركن المفترض -1
 مف قانكف الحالة المدنية كىـ:  62األقل مف الصفات المذككرة في المادة 

                                                           

، الصادر بتاريخ 21ق بالحالة المدنية، ج ر عدد ، تعم19/02/1970المؤرخ في  70/20األمر رقـ  
27/02/1970 . 1  



244 
 

األب كىك أكؿ مف ذكر في النص، كمف ثـ فيك المسؤكؿ األكؿ عف عدـ التصريح ثـ تأتي األـ 
في المقاـ الثاني، ثـ األطباء كالقاببلت كىـ ممزمكف بالتصريح إذا كاف الكالد غائبًا كلـ تقـ األـ 
بالتصريح بالميبلد، ثـ األشخاص اآلخركف الذيف حضركا كاقعة الكالدة عف طريق اإلدالء 

بو أحد  أك األـ غير أف التصريح الذؼ يدليإذا لـ يقر بو األب  ،بالتصريح المقرر قانكناً 
بيتيا يمـز الشخص الذؼ  جمف كاجب التصريح ككذلؾ إذا كلدت األـ خار  يفالممزميف يعفي األخر 

ياـ ىنا نستنتج أف لق مف ،( 1)كلدت عنده باإلقرار بالكالدة مثمو مثل باقي األشخاص السابق ذكرىـ
جريمة عدـ التصريح حضكر كاقعة الكالدة فعبًل، إذ ال يكفي السماع ك ال يستثني مف ذلؾ إال مف 
كلدت المرأة في بيتو، أك مف كمف مف طرؼ األسرة بتقديـ التصريح إلى ضابط الحالة المدنية. 

لمكلكد نظرًا اعتبر األـ غير مسؤكلة عف كاقعة عدـ اإلببلغ عف افقد أما بالنسبة لمتشريع الفرنسي 
   .(2)لحالتيا الصحية التي ال تسمح ليا بذلؾ

 الركن المادي:  -2
يقصد بعدـ التصريح التكتـ كالسككت كعدـ اإلببلغ عف كاقعة  عدم التصريح بالوالدة: -أ

ميبلد الطفل، فيك تصرؼ سمبي مف األب أك األـ أك مف أحد األشخاص الذيف حضركا 
األشخاص السابق ذكرىـ بعدـ التصريح بالمكلكد الجديد، كاقعة الكالدة، بحيث يقكـ أحد 

كلـ يحدد المشرع الجزائرؼ إذا كاف عدـ التصريح إلى تعمد أحد األشخاص أف يقصد مف 
كراءه ارتكاب جريمة أخرػ، أك أنو يرجع إلى إىماؿ أك إغفاؿ منو، الميـ أف يككف قائـ 

، كاعتبر المشرع (3)أك ميتاً دكف أؼ مبرر شرعي أك قانكني كسكاء كلد الطفل حيًا 
الجزائرؼ ىذه الجريمة مخالفة بحيث صنفيا ضمف المخالفات ضد األشخاص، كاليدؼ 

في كجو كل مف يريد ارتكاب جريمة أخطر كىي قتل  مف تجريـ ىذا الفعل ىك الكقكؼ
 ، (4)طفل حديث الكالدة، كعدـ التصريح بالطفل المكلكد يسيل عممية التخمص منو

                                                           
   ،2012أطركحة دكتكراه، جامعة باتنة،  -الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ  -د/ عمي قصير  1

 .48ص 
، 1ج   -الكجيز في القانكف الجنائي الخاص )جرائـ ضد األشخاص كجرائـ ضد األمكاؿ( -د/ أحسف بكسقيعة  2

 .171، ص 2003دار ىكمة، الجزائر، 
 .169أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص، المرع السابق، ص   3
 .170نفس المرجع، ص   4
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مف في فقرتيا األكلى كالثانية كالثالثة  62حددت المادة  جل المحدد قانونا :فوات األ -ب
مف قانكف الحالة المدنية المدة التي يجب مف خبلليا التصريح بالكالدة كىذه المدة ىي 

أياـ مف بالنسبة لممكاليد الذيف تقع كالدتيـ ضمف إحدػ بمديات الكطف،   (05خمسة )
تالي ليكـ الكالدة بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف تقع كالدتيـ ضمف ( مف اليـك ال10كعشرة أياـ )

( يكما بالنسبة لؤلطفاؿ 60إحدػ بمديات الدكؿ األجنبية، بحيث قد تصل إلى ستيف يـك )
 المكلكديف في الكاحات.

ذا صادؼ آخر يكـ مف ىذه 05إال أف يكـ الكالدة ال يدخل ضمف ميمة خمسة أياـ ) ( كا 
أك رسمية فإف ىذه الميمة تمتد إلى أكؿ يـك يمي يـك العطمة أما  الميمة يكـ عطمة أسبكعية

نما يسجل  إذا كلد الطفل ميتًا فبل ضركرة لمتصريح بكالدتو إلى ضابط الحالة المدنية، كا 
    .(1)في سجبلت الكفيات بناءًا عمى طمب كالديو

تعمق بمخالفة في ىذه الجريمة لـ يحدد القصد الجنائي، ألف األمر يالركن المعنوي:  -3
 .(2)بسيطة

( عمى 2( أياـ عمى األقل إلى شيريف )  10يعاقب بالحبس مف عشر )  الجزاء المقرر: -4
 دج. 16.000دج إلى  8.000 مف األكثر كبغرامة

 الفرع الثاني
 بالوالدة عيد حديث طفل تسميم عدم جريمة

اإلقرار المنصكص  ضر كالدة طفل كلـ يقدـ عنياكل مف ح عمى أف " 3-442/1نصت المادة 
كجد طفبل حديث العيد بالكالدة كلـ يسممو إلى  في المكاعيد المحددة، ككل مف عميو في القانكف 

يتكفل بو كيقر بذلؾ أماـ جية  ضابط الحالة المدنية كما يكجب ذلؾ القانكف ما لـ يكافق عمى أف
سنكات  (7)ف سبع البمدية التي عثر عمى الطفل في دائرتيا، ككل مف قدـ طفبل تقل سنو ع

كاممة إلى ممجأ أك إلى مؤسسة خيرية متى كاف قد سمـ إليو لرعايتو أك ألؼ سبب آخر ما لـ يكف 
 أك غير ممـز بتكفير الطعاـ لو مجانا كبرعايتو كلـ يكفر لو أحد ذلؾ. غير مكمف

 حية.مف ىذه المادة، إال بناء عمى شككػ الض 2ال يمكف مباشرة الدعكػ العمكمية في الحالة 
                                                           

 الجزائر، التربكية، لؤلشغاؿ الكطني الديكاف ،2 ط األسرة، نظاـ عمى الكاقعة الجرائـ سعد، العزيز د/ عبد   1
 .134 ص ،2007

  2 .167ع السابق، ص جقيعة، الكجيز في القانكف الجنائي الخاص، المر د/ أحسف بكس 



246 
 

 2ك  1كيضع صفح الضحية حدا لممتابعة الجزائية عف األفعاؿ المنصكص عمييا في الحالتيف 
 أعبله".

 يعاقب مف ؽ ع ج ك 3-1/ 442ىذه الجريمة تكيف عمى أنيا مخالفة استنادًا لنص المادة   
 عمى كافق إذا إال ,الحالة المدنية ضابط إلى يسممو كلـ بالكالدة عيد حديث طفبل كجد مف كل

 عمى العثكر تـ التي المدنية بالبمدية الحالة ضابط أماـ يكقعو إقرار بمكجب الطفل بيذا التكفل
 التصريح عدـ لجريمة المقررة تمؾ نفسيا ىي الجريمة ليذه المقررة دائرتيا كالعقكبة في الطفل

دج  8000 : مف كبغرامة األكثر عمى شيريف :إلى األقل عمى أياـ 10 مف الحبس  بالكالدة كىي
 ضابط أماـ بذلؾ كاإلقرار بالطفل التكفل أف العقكبتيف، إال ىاتيف بإحدػ أك دج 16000 :إلى

مف قانكف الحالة المدنية  67/1بحيث ألزمت المادة  .لممتابعة كالعقاب حدا يضع المدنية الحالة
مدنية عمى أنو " يتعيف عمى كل شخص كجد مكلكدًا حديثًا أف يصرح بو إلى ضابط الحالة ال

التابع لمكاف العثكر عميو إذا لـ تكف لو الرغبة بالتكفل بالطفل، عميو تسميمو إلى ضابط الحالة 
 المدنية مع األلبسة ك األمتعة األخرػ المكجكدة معو".  

 بدائرة المدنية الحالة ضابط بتصريح أماـ يدلي أف بالكالدة عيد حديث طفبل كجد الذؼ الشخص
ذ , بمديتو اختصاص  كاألمتعة األلبسة مع يسممو بو أف كالتكفل رعايتو في الرغبة لو تكف لـ كا 

 .معو كجدىا التي
 المدنية، الحالة ضابط يسممو إلى كلـ بالكالدة عيد حديث طفل كجد مف كل يعاقب بناء عمى ذلؾ

 عثكرال تـ التي بالبمدية المدنية الحالة ضابط أماـ بمكجب إقرار يكقعو بو التكفل عمى إذا كافق إال
 .دائرتيا في عمى الطفل

ىذه الجريمة تتكفر عمى األركاف  :بالوالدة عيد حديث طفل تسميم عدمأوال/ أركان جريمة 
 التالية:

 الركن المادي -1
يتحقق الركف المادؼ لجريمة عدـ تسميـ طفل حديث عيد بالكالدة بامتناع كل مف كجد طفبًل 

 حديث العيد بالكالدة القياـ بما يمي:
 سميمو إلى ضابط الحالة المدنية كما يكجب القانكف.إما ت -
 اإلقرار بو أماـ جيات البمدية التي عثر عمى الطفل في دائرتيا إذا ما كافق عمى التكفل بو. -
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 الركن المعنوي  -2
جريمة عدـ تسميـ طفل حديث عيد بالكالدة تتطمب قصدًا جنائيا عاما أؼ انصراؼ إرادة الجاني 

  .ريمة مع عممو بأركانياإلى تحقيق كقائع الج
  مف كبغرامة األكثر عمى شيريف إلى األقل عمى أياـ 10 :مف الحبسالجزاء المقرر:  -3

 العقكبتيف ىاتيف بإحدػ أك دج 16000 دج إلى  8000
 الفرع الثالث

 موقف التشريعات المقارنة 
 كعدـ المكاليد، عف اإلببلغ عدـ كاقعة الفرنسي المشرع جـرأوال / موقف التشريع الفرنسي: 

 عمى ؽ ع ؼ مف 40 المادة نصت حيث بالكالدة، عيد الطفل حديث عمى العثكر عف اإلببلغ
 أيضا عميو ما نصت كىذا ميبلده، كاقعة عف يعمف كلـ الكالدة في ساعدة شخص كل معاقبة
 المدني، مف القانكف   57 المادة في المحددة الفترة كخبلؿ الفرنسي، المدني القانكف  مف 56 المادة

 إذا الطفل الكالدة( كالد في ساعدة مف كل ) الميبلد كاقعة عف اإلببلغ عف المسؤكليف كاألشخاص
 :كىما حالتيف بيف يفرؽ  غيابو حالة كفي الميبلد، كاقعة حضر

ك  108لممادتيف  كفقا لمكالدة المشركعة األماكف أحد أك األـ إقامة محل في الحالة األكلى: الكالدة
ك  الكالدة، في ساعد شخص أؼّ  أك الممرض أك يمـز الطبيب الحالة ىذه ؼ كفيمف ؽ ـ  109

 الكالدة. كاقعة حضر متى الكالدة في ساعد قد يعد الشخص
 تكاجدت األشخاص الذيف يسأؿ الحالة ىذه في األـ، إقامة محل خارج الكالدة حالة الحالة الثانية:
 نظراً  كذلؾ المكلكد، عف اإلببلغ عدـ كاقعة عف أؿتس ال األـ أفّ  ىنا كالجدير بالذكر عندىـ األـ،

 55 المادة حددت كقد ،(1)كالدتيا كاقعة عف اإلببلغ مف ليا تسمح ال التي لؤلـ الصحية لمحالة
 كاقعة الميبلد كيعاقب عف اإلببلغ خبلليا مف أياـ يتعيف 03 مدة الفرنسي المدني القانكف  مف

(أياـ إلى شير 6مف ؽ ع ؼ بالحبس مف ستة ) 40/6المادة  لنص كفقا الجريمة ىذه مرتكب
 يكرك أك بإحداىما. 1000إلى  400كبالغرامة مف 

 فييا التي األفعاؿ كل عمى مف ؽ ع ؼ 13فقرة  227الفرنسي في نص المادة  المشرع كيعاقب
 المدنية بالحالة إضرار

                                                           
1 Michèle Laure Rassat, Droit pénal spécial, infraction du droit pénal, 6eme édition, Dalloz, 2011, N° 
293, P 769.  
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بنفس  ةالمحاكل عمى يكرك كيعاقب 45.000قدرىا  بغرامة ك حبس بثبلث سنكات لمطفل
عاما  جنائيا قصدا تتطمب بالكالدة عيد حديث طفل تسميـ عدـ جريمة بأف ىنا ، كنسجل(1)العقكبة

 .بأركانيا عممو مع الجريمة كقائع تحقيق إلى الجاني إرادة انصراؼ أؼ
جريمة االمتناع عف تبميغ ميبلد الطفل في المكاعيد المقررة قانكنا نصت ثانيا/ التشريع المصري: 

عمى أنو يجب التبميغ عف المكاليد خبلؿ  1996مف قانكف الطفل المصرؼ لسنة  14لمادة عمييا ا
خمسة عشر يكما مف تاريخ حدكث الكالدة، كيككف التبميغ عمى النمكذج  المعد لذلؾ إلى مكتب 
الصحة في الجية التي حدثت فييا الكالدة إذا كجد بيا مكتب أك إلى الجية الصحية في الجية 

فييا الكالدة إذا كجد بيا مكتب أك إلى الجية الصحية في الجيات التي ليست بيا التي حدثت 
مكاتب صحة أك إلى العمدة في غيرىا مف الجيات كعمى العمدة إرساؿ التبميغات إلى مكتب 
الصحة، أك إلى الجية الصحية خبلؿ سبعة أياـ مف تاريخ التبميغ بالكالدة كعمى مكتب الصحة 

ساؿ التبميغات إلى مكتب السجل المدني المختص خبلؿ ثبلثة أياـ مف أك الجية الصحية إر 
 تاريخ تبميغيا لقيدىا في سجل المكاليد.  

 المطمب الثاني

 بالوالدة العيد حديث طفل إخفاء جريمة
 20المؤرخ في  23-06القانكف  بمقتضى جزئيا المعدلة (ج ع ؽ مف 321 المادة نصت
 إلى سنكات ( 05 ) خمس مف المؤقت بالسجف اقبيمي "يع كما كأصبحت ،2006 ديسمبر
 أك طفبل عمدا نقل مف كل دج 1.000.000 إلى  500.000 مف كبغرامة سنكات  10 عشر
 شأنيا مف ظركؼ في كذلؾ تضع لـ المرأة كلد أنو عمى قدمو أك بو آخر طفبل استبدؿ أك أخفاه
ذا شخصيتو، التحقق مف يتعذر أف  الحبس ىي العقكبة فتككف  حيا كلد قد الطفل أف يثبت لـ كا 
ذا دج، 500.000 إلى دج 100.000 مف كبغرامة سنكات 05خمس  إلى ( 01 ) سنة مف  كا 
 مف كبغرامة ( 02 ) شيريف إلى ( 01 ) شير مف بالحبس فيعاقب حيا يكلد لـ الطفل أف ثبت

                                                           
1 C.D.F: Article 227-13 ; Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 ; «La substitution volontaire, la simulation 
ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines ». 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33ADCA54466E1D00369E8BB1A30A9603.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33ADCA54466E1D00369E8BB1A30A9603.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
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 حمبل ضعت لـ المرأة كلد أنو عمى الكلد فعبل قدـ إذا غيرأنو .دج 20.000 إلى دج 10.000
 ( 05 ) خمس إلى ( 01 ) سنة مف فيعاقب بالحبس كالديو مف إىماؿ أك اختيارؼ  تسميـ بعد

 دج. 500.000 إلى دج 100.000 مف كبغرامة سنكات
 حق عمى تقع التي المادية السمككات بعض عمى المعاقبة ىك الفعل ىذا تجريـ مف الغرض إفَّ 

 إثبات سبيل في العراقيل ككضع نسبو، بحالة اسالمس الحتمية نتيجتيا كتككف  الطفل، مف حقكؽ 
 شخصيتو،

 كىك كاحد غرض إلى تؤدػ كالتي عميو، الكاقعة األفعاؿ مف نفسو الطفل ىك الحماية فمجاؿ
 .(1) شخصيتو غير شخصية كا عطاؤه الحقيقي نسبو مف حرماف الطفل

 ولالفرع األ 
 بالوالدة العيد حديث طفل إخفاء جريمة أركان
 المادي: الركن أوال/

ىك الطفل الضحية إذ المصمحة المعتبرة ىنا ىي حماية الشخصية  صفة المجني عميو: -1
خفاء  الحقيقة لمطفل، كبكجكد الطفل يرتكب الفعل المادؼ عميو المتمثل في طمس ىكيتو كا 

 شخصيتو.
يتككف مف أربعة صكر يمكف أف يتـ مف خبلليا السمكؾ اإلجرامي كىي نقل السموك المادي:  -2

 ك اإلخفاء، االستبداؿ.
 Le déplacement de l’enfantنقل الطفل  -أ

إبعاد الطفل عف المكاف الذؼ يكجد بو كنقمو إؿ مكاف آخر بقصد كضعو في ظركؼ يتعذر أك 
يستحيل معيا التعرؼ عمى الطفل أك التحقق مف شخصيتو أك مف ىكيتو أك نسبو كىذا الفعل قد 

 .قاصريشكل جريمة أخرػ تتمثل في تحكيل 
 Le recèlement de l’enfantإخفاء الطفل  -ب

طفل  استبلـ في تتمثل األخيرة ىذه أف في يكمف كسابقتيا الصكرة ىذه بيف االختبلؼ ككجو
خفائو عنو متنازؿ أك مخطكؼ  حالتو إثبات معيا يستعصي ظركؼ في الغير عف كحجبو كا 
 .(2)المدنية

                                                           
 . 217فخار، الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ، مرجع سابق، ص  إبراىيـ بف / حمكد  1
 .1384 ص ، 1994اإلسكندرية، المعارؼ، منشأة العقكبات، قانكف  عمى التعميق نكرة، الحكيـ د/عبد   2
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 La substitution de l’enfantاستبدال طفل بآخر  -ج
مف  أك المرأة ىذه طرؼ مف إما الحقيقية، المرأة كلدتو الذؼ الطفل مكاف طفل يكضع عندما كذلؾ
فَّ  الغير، طرؼ  عنيا غريبا يككف  عائمة في لطفل المادؼ باإلدخاؿ يككف  الذؼ الغش ىذا كا 
 بآخر شرعي طفل إبداؿ طريق عف إما تحصل أف األخيرة ليذه يمكف الكاقع جناية، كفي يشكل

 الكالدة بعد آخر بطفل طفل استبداؿ في الصكرة ىذه كتكمف بطفل شرعي، طبيعي طفل أك
 .أك المصحات المستشفى في مباشرة

 األخيرة:  ليذه نسبو بغية وذلك تضع لم إلمرأة ولد أنو عمى طفل تقديم -د
Supposition de l’enfant la 

 الحقيقة في ىي بينما كالدتو إلييا نسكبم معينة امرأة ابف بأنو الناس يكىـ أف شأنو مف ما كىك
بتاريخ  الصادر قراره في األعمى المجمس عميو أكد ما كىذا قرابة، عبلقة أؼ ا تربطو ال أنيا
02/02/1988(1). 
 في عمييا المنصكص الصكرة كىي حيا؛ يكلد لـ الطفل أف ثبت إذا كذلؾ الجريمة ىذه كتقـك

 ج.مف ؽ ع  321المادة  مف الفقرة الثالثة
اإلرادة  الجاني لدػ تكفر متى المادة في المذككرة الصكر إحدػ تتحققالركن المعنوي:  ثانيا/
 فالجريمة إليو، يتعرض قد الذؼ الضغط أك اإلكراه عف بعيدا يقكـ بيا، التي األفعاؿ بماىية كالعمـ

 توحال بتغيير الطفل شخصية عمى اعتداء يشكل ىذا سمككو بأف الجاني عمـ عمدية يقتضي
 لرضيعيف إرادؼ غير تبديل مثل حذر، بدكف  أك انتباه بدكف  الفعل ارتكب أما إذا الحقيقية، المدنية
 النقل عمى يقـك الذؼ التبديل حصل إف ككذلؾ الجريمة، قياـ إلى ال يؤدؼ ذلؾ فإف الكالدة، أثناء

 محل الجريمة هليذ المادؼ الركف يشكل ال نسبو عمى نية االعتداء تتكفر لـ إذا لمطفل الجسدؼ
نما الدراسة،  انصراؼ الجريمة ىذه لقياـ يشترط الطفل. إذ أك خطف تحكيل جريمة يشكل قد كا 

 يعمـ الخاطف يككف  أف يجب الطفل، كما شخصية مف التحقق دكف  الحيمكلة إلى الجاني إرادة

                                                           
بغدادؼ،  مقتبس عف الجيبللي 74، ممف رقـ 02/02/1988المجمس األعمى غرفة الجنايات كالجنح   1

 .84ص ، 1996، الككالة الكطنية لئلشيار ، الجزائر، 1 ، جتياد القضائي في المكاد الجزائيةاالج
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بعاده انتزاعو ذلؾ مف يستيدؼ أنو أىمو مف طفبل يخطف بأنو  بد ال ؼأ نسبو؛ تغيير أك عنيـ كا 
 .(1)كاإلرادة العمـ في المتمثل التاـ الجنائي القصد مف

 بالوالدة: العيد حديث طفل إخفاء لجريمة الجزاء المقررةثالثا/
 الطبيعي الشخص عمى الجزاء المطبق -1 
 :جنحة فتشكل الثانية أما جناية، تشكل إحداىما صكرتيف، الجريمة تأخذحي:  طفل الضحية -أ

كتشكل  ،1 الفقرة 321 المادة في محددة الصكرة ىذه :حي طفل نسب غييرت أك إخفاء صكرة -
 .دج1.000.000 إلى 500.000 مف كالغرامة سنكات، 10 إلى 5 مف السجف عقكبتيا جناية

يغيب  الصكرة ىذه في :كالديو مف إىماؿ أك اختيارؼ  بتسميـ تمده لـ المرأة طفل إسناد صكرة -
 في تغيير كعنصر الكالديف مف اإلىماؿ أك االختيارؼ  التسميـ خلكيد اإلبعاد، أك النقل أك الخطف
 الجنحة، إلى الجناية مف نقميا لمعقكبة، مخففا ظرفا المشرع منو جعل كبذلؾ الطفل، نسب
حالة  كىي ،321المادة في الكاردة الطفل نسب تغيير حاالت مف بحالة مختصة الصكرة كىذه
سنة  مف الحبس الحالة ىذه في العقكبة كتصبح تضعو، لـ كىي إلمرأة كلد أنو عمى طفل تقديـ
 .دج 500.000 إلى 100.000 مف كالغرامة سنكات، خمس إلى
 ميت: طفل الضحية -ب
نما لمطفل، المدنية الحالة عمى االعتداء عمى الحالة ىذه في المشرع يعاقب ال  االعتداء عمى كا 

 يثبت لـ أك مدنية، حالة لو تكف لـ ليكبالتا حيا يكلد لـ أنو ثبت سكاء ذاتو، الطفل عمى شخص
 أك بالكالدة العيد حديثي لؤلطفاؿ القانكني غير الدفف محاربة يقصد ىنا كلد كذلؾ، كالقانكف  أنو
 الحالة ىذه في الجريمة كتأخذ شرعي، غير حمل نتيجة عادة يككف  الذؼ المثبتة حياتيـ غير

 :ىما صكرتيف
 جنحة الصكرة ىذه تشكل :ميًتا أك حيا كلد أنو أكديت لـ طفل شخصية عمى االعتداء صكرة  -

مف  كالغرامة سنكات 5 إلى سنة مف الحبس كعقكبتيا ج، ع مف ؽ 321 المادة عمييا نصت
 .دج 500.000 إلى 100.000

                                                           
لمعمـك األمنية، ط  العربية نايف جامعية -البشرية كاألعضاء باألشخاص االتجار مكافحة -عرفة، السيد / دمحمد 1
  .93،  ص 2005 الرياض، ،1
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نصت  مخالفة، الصكرة ىذه تشكل :حيا يكلد لـ أنو ثبت طفل شخصية عمى االعتداء صكرة  -
 إلى10.000 مف  كالغرامة شيريف، إلى شير مف الحبس عقكبتياك  ،3الفقرة  321 المادة عمييا

 .دج 20.000
 المعنوي  الشخص عمى الجزاء المطبق -2

الجريمة  عف جزائيا مسؤكال المعنكؼ  الشخص أف " يككف  ج عمى ع ؽ مف 321 المادة نصت
 لمشخص يةالجنائ لممسؤكلية إقراره ىك النص ىذا عمى أعبله..."  كالمبلحع الفقرات في المحددة

 مكرر 51المادة  في عمييا المنصكص لمشركط طبقا كذلؾ الدراسة، محل الجريمة المعنكؼ عف
 في عمييا المنصكص الكيفيات حسب الغرامة عقكبة المعنكؼ  الشخص عمى ج، كتطبق ع ؽ مف

 العقكبات مف أكثر أك لكاحدة أيضا كيتعرض االقتضاء، عند 2مكرر  18ك  18المادتيف 
 .مكرر 18 في المادة عمييا لمنصكصا التكميمية

 الغرامة عقوبة -أ
 تساكؼ  أف يجب ا يحكـ التي الغرامة فعف مخالفة، أك جنحة أك جناية المرتكبة الجريمة كانت إذا

 .الطبيعي لمشخص المقررة لمغرامة األقصى الحد مرات 5 إلى 1مف 
يتعرض  المعنكؼ  شخصال أف عمى المادة مف األخيرة الفقرة نصتالتكميمية  العقوبات -ب

 الذؼ التشديد كىذا مكرر، 18 المادة في عمييا المنصكص التكميمية العقكبات مف أكثر أك لكاحدة
 كالشخصية. المدنية الطفل حالة حماية منو المقصكد العقكبة في الجزائرؼ  سمكو المشرع
 الفرع الثاني

 موقف التشريعات المقارنة
يث العيد بالكالدة أك إخفائو أك استبدالو أك عزكه زكرا جريمة خطف الطفل حدالتشريع المصري/ 

مف ؽ ع ـ عمى أنو " كل مف طفبل حديث العيد  238إلى غير كالديو نصت عميو المادة 
إلى غير كالدتو يعاقب بالحبس، فإف لـ يثبت أف  بالكالدة أك أخفاه أك بدلو بآخر أك عزاه زكرا
تزيد عمى سنة، أما إذا ثبت أنو لـ يكلد حيا فتككف  الطفل كلد حيا تككف العقكبة الحبس مدة ال

العقكبة الحبس مدة ال تزيد عف شيريف". يميز المشرع المصرؼ فيما يتعمق بالعقكبة المقررة ليذه 
 الجريمة بيف حاالت ثبلث كىي:

األكلى: إذا كقع الفعل اإلجرامي عمى طفل كلد حيا تككف العقكبة ىي الحبس الذؼ تخضع مدتو 
مف ؽ ع ـ "أؼ أف مف أربع كعشريف  1فقرة  18د العامة المنصكص عمييا في المادة لمقكاع

 ساعة إلى ثبلث سنكات".
 الثانية: إذا لـ يثبت أف الطفل كلد حيا تككف العقكبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنة.
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مدة ال أما الحالة الثالثة: إذا ثبت أف الطفل مكضكع الجريمة قد كلد ميتا تككف العقكبة الحبس 
 .(1)تزيد عمى شيريف

 الثانيالمبحث        
 ىمال العائميإلجرائم ا      

تطرأ عمى األسرة مشاكل عديدة يككف ليا آثار جسيمة منيا ينتج إلىماؿ العائمي الذؼ يككف سببا 
في عدة جرائـ إذ بسببو يمكف أف يسمؾ بعض مف أفراد األسرة السمكؾ المجـر كالفئة األشد تأثيرا 

ىذه الجريمة تدخل ضمف الجرائـ العائمية فيي ذات طابع  ىماؿ العائمي ىـ األطفاؿ،باإل
اجتماعي ترتكب مف جناة تربطيـ بالمجني عمييـ أك بالمضركريف عبلقة خاصة متمثمة في ككف 

طفاؿ ىك افساد فاإلىماؿ في تربية األ، (2)أحدىما أصبًل أك فرعا أك زكجا لآلخر أك قريباً 
ككفقا لقكاعد الشريعة االسبلمية في تجريـ  ل حياتيـ محل تيديد لكل المخاطر،ألخبلقيـ  كيجع

تترتب عنيا المسؤكلية نظرا لمنتائج الخطيرة عمييـ فقد كرد في الحديث الشريف  اىماؿ األكالد
مف اتفاقية جنيف الرابعة  24حسب المادة  ." كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو" (لقكلو )ص

لتي تنص " عمى أطراؼ النزاع أف تتخذ التدابير الضركرية لضماف عدـ إىماؿ ا(  3)1949لعاـ 
األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر الذيف تيتمكا أك افترقكا عف عائبلتيـ بسبب الحرب 
كتيسير إعالتيـ كممارسة دينيـ كتعميميـ في جميع األحكاؿ، كعمى أطراؼ النزاع بمكافقة الدكلة 

 الحامية...".
إىماؿ الطفل الذؼ ىك أحد أنكاع العنف عندما ال يكفر الشخص البالغ المسؤكؿ عف رعاية يحدث 

عدـ تقديـ الطعاـ كالطفل االحتياجات المختمفة البلزمة لمطفل سكاء كانت احتياجاتو المالية 
الكافي كالمبلبس كعدـ االىتماـ بالنظافة كالصحة العامة، أك احتياجات عاطفية عدـ تكفير 

كعدـ إظيار المكدة، أك احتياجات تربكية مثل عدـ تكفير التعميـ الكافي كالمناسب أك  الرعاية
احتياجات طبية عدـ مداكاتو أك عدـ عرضو عمى الطبيب المعالج، ككل تمؾ االحتياجات 
المفقكدة ليا اآلثار الكثيرة في الطفل، منيا عدـ قدرة الطفل عمى التفاعل مع َمف حكلو مف 

                                                           
 .130جنائية لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص د/ شريف سيد كامل/الحماية ال  1
دار الفكر العربي، القاىرة،  –الجرائـ العائمية كالحماية الجنائية لمركابط األسرية  –د/ دمحم عبد الحميد األلفي   2

 .05، ص 1999
 .1949أكت  12بتاريخ  24 اص المدنييف في كقت الحرب المادةاتفاقية جنيف الرابعة بشأف حماية األشخ  3
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لـ  ،(1)في رفض إعطاء الطفل  حاجاتو األساسية يعد إىماؿ مزمف الستمراراألطفاؿ، كأف ا
 اإلىماؿ العائمي لكنو اكتفي بتبياف أركانيا كالصكر التي تأخذىا، يعرؼ المشرع الجزائرؼ جريمة

لكف الفقو  المتابعة ك تكقيع الجزاء كيستكجب القانكف شككػ الزكج المضركر التخاذ إجراءات
 لمقر كىجرىـ أسرىـ عف بتّخمييـ كذلؾ الزكجية، بالمسؤكلية الزكجيف أحد ؿإخبل :عرفيا بأنيا

 أساس يككف  كبذلؾ األسرة أفراد عمى أضرار فيّخمف شيريف عف تزيد كلمدة عمدا الزكجية
 صمة أك بزكجو الزكج يربط الذؼ الزكاج عقد عف الناتجة األسرية بالتزامات إخبلؿ ىك الجريمة
جرائـ االىماؿ العائمي المنصكص كالمعاقب عمييا في ، (2)باألبناء بكيفاأل تربط التي القرابة

 صكر كىي:  ثبلثة ؽ ع ج ىي 331ك  330المادتيف 
 .1-330ترؾ مقر األسرة المادة  -
 التخمي عف الزكجة الحامل المادة  -
 .3-330اإلىماؿ المعنكؼ لؤلكالد المادة  -
 .331عدـ تسديد النفقة الغذائية المقررة قضاء المادة  -

 المطمب األول     
 ترك مقر األسرة     

تيدؼ الحياة الزكجية مف حيث أساسيا إلى تككيف أسرة أساسيا المكدة كالرحمة التي البد أف 
تتكفر بينيما عكامل التكافل كالتكافؤ كما تتطمب في نفس الكقت بذؿ جيد مشترؾ إلقامتيا 

جر أسرتو كترؾ مقرىا لمدة تتجاكز كضماف استمرارىا، كمع ىذا فقد يقكـ أحد الزكجيف بي
شيريف، كيتخمى عف كل التزاماتو سكاء كانت مادية أك أدبية دكف ترؾ مف يتكلى رعايتيـ 

كىي ، (3)كاالىتماـ بشؤكنيـ كىذا يشكل جريمة ترؾ مقر األسرة كىي جريمة يعاقب عمييا القانكف 
( 6أشير ) الحبس مف ستةالتي تنص " يعاقب ب 330مف المادة  1المنصكص عمييا في الفقرة

 د.ج: 200.000دج إلى  50.000مف  ( كبغرامة2إلى سنتيف )

                                                           
، 2018، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت لبناف، 1ط  -العنف ضد األطفاؿ –/ جعفر عبد األمير الياسيف د  1

 .340ص 
الجزائر،  الجامعية، المطبكعات ديكاف ،-الخاص القسـ - الجزائرؼ  العقكبات قانكف  شرح نجـ، صبحي دمحم د/   2
 .71ص  ، 2004 ،5ط 
 .18، ص 2013دار ىكمة ، الجزائر،  –عمى نظاـ األسرة  الجرائـ الكاقعة –د/ عبد العزيز سعد   3
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( كيتخمى عف كافة التزاماتو 2أحد الكالديف الذؼ يترؾ مقر أسرتو لمدة تتجاكز شيريف ) 1-
األدبية أك المادية المترتبة عمى السمطة األبكية أك الكصاية القانكنية، كذلؾ بغير سبب جدؼ. كال 

( إال بالعكدة إلى مقر األسرة عمى كضع ينبئ عف الرغبة في استئناؼ 2دة الشيريف )تنقطع م
  كمف خبلؿ ىذا النص نستخمص أركاف ىذه الجريمة كىي: الحياة العائمية بصفة نيائية"،

 كركف معنكؼ. ركف مادؼ ركف مفترض تكافرتتطمب لقياـ ىذه الجريمة  أوال/أركان الجريمة:
ك األـ أك ثل في رابطة األبكة أك األمكمة أؼ كجكد أحد األبكيف األب أيتمالركن المفترض: -1

عمى األسرة فمصطمح أحد األبكيف يفترض كجكد طفل كاحد أك عدة  الكصي كالذؼ يككف مسؤكال
أطفاؿ، كما يجب اإلشارة أف المشرع الجزائرؼ أقر حماية الطفل مف ىذه الجريمة كىك مجرد 

   .(1)جنيف في بطف أمو
تقكـ ىذه الجريمة عمى األركاف اآلتية: االبتعاد عف مقر األسرة، كجكد كلد أك : ركن الماديال -2

 .عدة أكالد، عدـ الكفاء بااللتزامات العائمية، المدة كىي أكثر مف شيريف
 مكاف عف جسديا كاالبتعاد الترؾ بو نقصد حيث االبتعاد االبتعاد جسديا عن مقر األسرة: -أ

 كاألكالد مقر معينا، لمزكجيف يككف  أف بدكره االبتعاد يقتضي فشرط معا، كالدكاأل الزكجيف إقامة
 لمسكف المعد الكضع ذلؾ ": بو نقصد كالذؼ األسرة لمقر تعريف كضع إلى أيضا يدفعنا ما كىك

ترؾ أحد الزكجيف مقر األسرة ، ف(2)لبلستقرار فيو البلزمة الضركرية المرافق كل عمى كالمتكفر
ء الزكج األخر بمقر الزكجية، أما إذا ترؾ الزكج البيت الزكجية ك قامت الزكجة رفقة المعتاد ك بقا

األبناء بالتكجو إلى بيت أىميا ك بقي مقر الزكجية خاليا فانو ال مجاؿ لقياـ الجريمة ك كذلؾ 
األمر إذا بقي الزكجاف يعيشاف كل منيما في بيت أىمو ك كانت الزكجة ترعى كلدىا في بيت 

ؽ ع ج،  مف 330اف مقر األسرة يككف عندئذ منعدما ك ال مجاؿ بالتالي لتطبيق المادة أىميا ف
مف شركط قياـ ىذه الجريمة االبتعاد جسديا عف مقر األسرة، أؼ عف مكاف إقامة الزكجيف ك 

                                                           
مف ؽ ع ج لـ يبيف لنا المشرع الجزائرؼ صفة األبكيف فيل  1فقرة  330مف خبلؿ استقرائنا لنص المادة   1

تجـر فعل إىماؿ الزكجة الحامل، فالمشرع قد أفرد حماية  2يقصد صفة األب كاألـ الشرعييف أـ ال، أما الفقرة 
ال كاف يستعمل صيغة إىماؿ الزكجة سكاء كانت حامل أك غير حامل، كىذاخاصة لمج         نيف كليس لؤلـ، كا 

     مف أذػ لمجنيف. أشار إليو عمى المرأة كما قد يترتب عف ذلؾ مف أجل تجنيب انعكاسات نفسية ليذه الجريمة
 . 2016د/ حماس ىديات، الحماية الجنائية لمطفل الضحية، مرجع سابق، ص 

 .384ص  ،1994 نشر، دار بدكف  ، 1الجزء األكؿ، ط –كالزكاج  الخطبة األسرة فقو -محدة  دمحم  2
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كأكالدىما، كىذا يقتضي بالضركرة كجكد مقر لؤلسرة يتركو الجاني، أما إذا ظل الزكجاف بعد 
كل منيما في بيت أىمو منفصل عف اآلخر ككانت الزكجة ترعى كلدىا في بيت زكاجيما يعيش 

أىميا، فإف مقر األسرة يككف عندئذ منعدما كعمى ىذا األساس قضي في فرنسا بعدـ قياـ 
النظر عف  األب كاألـ دكف التميز بينيما، بغض، كالمبلحع أف القانكف يتحدث عف (1)الجريمة

 .(2)ممارسة السمطة األبكية
تقتضي الجريمة كجكد رابطة أبكة أك أمكمة، كمف ثـ ال تقـك  وجود ولد أو عدة أوالد: -ب

الجريمة في حق األجداد كمف يتكلكف تربية األكالد كالسؤاؿ المطركح حكؿ ما إذا كاف األطفاؿ 
مف ؽ ع ج خاصة كأف المادة  (3)1فقرة  330نييف بالحماية المقررة في المادة المكفكليف مع

ة ؽ أ ج تعرؼ الكفالة عمى أنيا التزاـ عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفق مف 116
 . (4)كتربية كرعاية قياـ األب بإبنو

فبل جداؿ حكلو ككف التبني ممنكع في القانكف الجزائرؼ كذلؾ حسب المادة  (5)أما الطفل المتبني
 مف ؽ أ ج. 46

 كلد ليما. كما ال تقـك الجريمة في حق الزكجيف المذيف ال

                                                           
1 Cass. Crim 26/06/1952 JCP 52 ed. G.IV, 125.  
2 Crim 8/3/1967, Gaz Pal 1967, I, 208. 

أك األمكمة، كما يستمـز  نجد أنيا تقتضي كجكد رابطة األبكة 01فقرة 330بالتحميل المغكؼ لمشطر الثاني لممادة   3
 بالضركرة كجكد كلد أك عدة أكالد كبو فبل تقـك الجريمة في حق الجداد كمف يتكلكف تربية األكالد.

 كرعاية كتربية النفقة مف قاصر بكلد بالقياـ التبرع كجو عمى التزاـ الكفالة" :تنص األسرة قانكف  مف 116 المادة  4
 ." شرعي بعقد تتـ ك بابنو األب قياـ

التبني ىك أف يتخذ اإلنساف ابف غير ." مف قانكف األسرة أنو: " يمنع التبني شرعا كقانكنا 46تنص المادة   5
معركؼ النسب ابنا لو، كلقد كاف التبني معركفا في الجاىمية كاستمر مدة مف الزمف في صدر اإلسبلـ إلى أف 

مف سكرة األحزاب، كمعنى ىذه اآلية الكريمة  5" اآلية أبطمو هللا تعالى بقكلو "أدعكىـ آلبائيـ ىك أقسط عند هللا
أف حكـ هللا أعدؿ كأقسط ألنو قكؿ الحق، كأما ادعاء االبف مف التبني فيك باطل كتغيير لؤلحكاـ كالحقكؽ. أشار 

أحكاـ الزكاج في ضكء قانكف األسرة الجديد كفق آلخر التعديبلت كمدعـ بأحدث  –إليو د/ العربي بالحاج 
  .521، ص 2012، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 1ت المحكمة العميا، الجزء األكؿ، طاجتيادا
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التي تتحدث عف االلتزامات المترتبة عف السمطة األبكية أك  1فقرة 330كيفيـ مف نص المادة 
ف كاف األمر يحتاج إلى تمحص ؼ ضكء  الكصاية القانكنية أف المقصكد ىـ األكالد القصر، كا 

 .(1)أحكاـ قانكف األسرة
ألب كاألـ التزامات تجاه األكالد. تقع عمى عاتق كل مف اعدم الوفاء بااللتزامات العائمية:  -ج

تقتضي الجريمة بالنسبة لؤلب، كىك صاحب السمطة األبكية التخمي عف كافة التزاماتو في 
ممارسة ما يفرضو عميو القانكف نحك أكالده كزكجتو، كتقتضي الجريمة بالنسبة لؤلـ، كىي صاحبة 

تزاماتيا نحك أكالدىا كزكجيا. كمف الكصاية القانكنية عمى األكالد عند كفاة األب التخمي عف ال
 ىنا نطرح السؤاؿ ماىي االلتزامات التي تقع عمى عاتق كل مف األب كاألـ نحك األبناء؟ 

قد تككف ىذه االلتزامات مادية أك أدبية كيكفي التخمي عف ىذه االلتزامات كلك جزئيا ليقع الجاني، 
كىي  (2)ات المادية، فتتمثل أساسا في النفقة، فأما االلتزامف الكالد أك الكالدة تحت طائمة القانك 

سنة كاإلناث إلى الدخكؿ بيف  19كاجبة عمى األب بالنسبة لمذككر إلى سف الرشد أؼ ببمكغ 
كتستمر في حالة ما إذا كاف الكلد عاجزا إلعاقة عقمية أك بدنية أك مزاكلة لمدراسة كتسقط 

مف ؽ أ ج النفقة  78ج، عرفت المادة  مف ؽ أ 75باالستغناء عنيا بالكسب كذلؾ حسب المادة 
تشمل الغذاء كالكسكة كالعبلج كالسكف أك أجرتو، كما يعتبر مف الضركريات في العرؼ كالعادة. 
أما االلتزامات األدبية فتتمثل في رعاية الكلد كتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو كالسير عمى 

 أ ج.مف ؽ  62حمايتو كحفظو صحة كخمقا حسب المادة 
سنة كما ىي  19تستمر االلتزامات األدبية نحك األبناء إلى بمكغ سف الرشد بالنسبة لمذكر أؼ 

سنة كذلؾ حدده  19مف ؽ ـ ج كبمكغ سف الزكاج بالنسبة لؤلنثى كسف  40محدد في المادة 
 مف ؽ أ ج. 7المشرع الجزائرؼ في المادة 

 لتي تقع عمى األب نحك أبنائو.في حالة كفاة الزكج تقع عمى األـ نفس االلتزامات ا

                                                           
   2019، دار ىكمة، الجزائر،  21الجزء األكؿ،  ط -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -د/ أحسف بكسقيعة  1

 .152ص 
 ىك آخر كبمعنى كمسكف ككسكة طعاـ مف كأقاربو كأكالده زكجتو، عمى اإلنساف يصرفو لما اسـ شرعا النفقة  2
األسرة  قانكف  شرح الرشيد، شكيخ بف :الناس، أشار إليو عميو تعارؼ ما بحسب الزكجية الحياة ما تتطمبو كل

 .145ص  ، 2008 الخمد كنية، الجزائر، دار العربية، التشريعات دراسة مقارنة لبعض ،ؼ الجزائر 
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في حالة فؾ الرابطة الزكجية تنتقل االلتزامات األدبية إلى األـ الحاضنة كفي ىذه الحالة تقتضي 
سنكات كبالنسبة لؤلنثى ببمكغيا سف الزكاج كلمقاضي أف  10التزامات األـ بالنسبة لمذكر ببمكغو 
مف ؽ  65لحاضنة أـ لـ تتزكج ثانية المادة سنة إذا كانت ا 16يمدد الحضانة بالنسبة لمذكر إلى 

أ ج، كيستخمص مما سبق أف األب أك الـ الذؼ يترؾ زكجو كأبناءه بمغادرة مقر األسرة ال يرتكب 
، المقصكد بااللتزامات (1)الجريمة إف ىك استمر في القياـ بكاجباتو كاممة تجاه زكجتو كأبنائو

كية أك الكصاية القانكنية التي كرد ذكرىا في الفقرة األدبية كالمادية المترتبة عمى السمطة األب
كالقانكنية التي أكجبيا قانكف مف ؽ ع ج ىي تمؾ االلتزامات الشرعية  330األكلى مف المادة 

كاتجاه أطفاليما كىي تمؾ األسرة الجزائرؼ ضمف تنظيمو لحقكؽ ككاجبات الزكجيف اتجاه بعضيما 
  .(2)سبلمية كاألعراؼ كالتقاليد االجتماعية المتداكلةااللتزامات التي أكجبتيا األخبلؽ اإل

يشترط لقياـ الجريمة أف يستمر ترؾ مقر األسرة أكثر ترك مقر األسرة لمدة أكثر من شيرين: -د
مف شيريف، كيجب أخذ ىذه المدة عمى شمكليا، فيي تحكؼ مغادرة مقر األسرة كالتخمي عف 

إلى مقر األسرة تقطع ىذه الميمة كلكف بشرط أف تككف  االلتزامات العائمية في آف كاحد، كالعكدة
ىذه العكدة تعبيرا عف الرغبة في استئناؼ الحياة العائمية، كيبقى لقاضي المكضكع أف يقدر صدؽ 

كال  .(3)العكدة عمى أف ال يأخذ بالرجكع المؤقت الذؼ ال يحركو إال تفادؼ المتابعة القضائية
مقر الزكجية عمى كجو ينبئ بمكاصمة الحياة الزكجية كلقاضي  تنقطع ىذه المدة إال بالعكدة إلى

السمطة التقديرية في تقدير صدؽ العكدة عمى أف يؤخذ بالرجكع المؤقت الذؼ ال ينبئ إال عف 
 .(4)االفبلت مف العقاب

أحد -تتطمب ىذه الجريمة تكافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني الركن المعنوي: -3
ك التممص مف الكاجبات الناتجة عف السمطة األبكية أك الكصاية  ى قطع الصمةإل -الكالديف

                                                           
 ك ما بعدىا. 153، ص 21الجزء األكؿ،  ط -الجزائي الخاصالكجيز في القانكف  -د/ أحسف بكسقيعة  1
، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر، 2ط -الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة  -عبد العزيز سعد   2

 .167، ص 2014
ؾ . تحسب مف يـك قياـ الفعل إلى غاية تقديـ شككػ مف الزكج المضركر أك المترك 154نفس المرجع، ص   3

 بمعية األكالد القصر.
4 H,GHERARD, Répertoire Pratique de Droit Prive et des Tribunaux d'Instance, Tom2, Éditons 
Technique S.A, Paris,1962,pp 5,6. 
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القانكنية ك بإرادة ال تقبل التأكيل ك عميو تقتضي جنحة ترؾ مقر األسرة أف يككف الكالد أك الكالدة 
عمى كعي بخطكرة إخبللو بكاجباتو العائمية ك بالنتائج الكخيمة التي قد تترتب عنيا عمى صحة 

 د ك سبلمتيـ ك أخبلقيـ ك عمى تربيتيـاألكال
رادة قطع الصمة باألسرة، كىذا ما يؤكده الشطر  كالقصد يتمثل في نية مغادرة الكسط العائمي كا 

حيث جعل المشرع مف الرغبة في استئناؼ الحياة الزكجية سببا  1فقرة  330الثاني مف المادة 
ف الكالد أك الكالدة عمى كعي بخطكرة لقطع ميمة شيريف، تقتضي جنحة ترؾ مقر األسرة أف يكك 

عمى صحة األكالد كسبلمتيـ  إخبللو بكاجباتو العائمية كبالنتائج الكخيمة التي قد تترتب عنيا
كأخبلقيـ كعمى تربيتيـ، كلكي تقكـ الجريمة يجب أف تككف مغادرة البيت الزكجية مصحكبة بإرادة 

، كيمكف الكاجبات الناتجة عف السمطة األبكيةال تقبل التأكيل لترؾ السكف العائمي كالتممص مف 
القكؿ أنو إذا كانت ىناؾ ظركؼ خاصة قد دفعت أحد الكالديف إلى ترؾ مقر أسرتو كأف يككف 
ىناؾ سبب جدؼ كالخدمة الكطنية، أك بسبب السفر لمبحث عف العمل أثناء قياـ أزمة البطالة، 

كشرعيا كليس فيو أؼ قصد لئلضرار  أك لتحصيل العمـ، فإف السبب عندئذ سيككف سببا جديا
 .(1)بأفراد األسرة

أف تحريؾ الدعكػ العمكمية ىك  األصل ترك مقر األسرة: المتابعة والجزاء المقرر لجريمةثانيا/ 
مف اختصاص النيابة العامة كحدىا )ككيل الجميكرية( باعتبارىا ككيمة عف المجتمع كما نصت 

اءات الجزائية إال أف المشرع قيد النيابة العامة في تحريؾ مف قانكف اإلجر  29ك  1عميو المادتيف 
الدعكػ العمكمية في أحكاؿ معينة منيا كجكب تقديـ شككػ المضركر ك ذلؾ العتبارات عدة 
منيا المحافظة عمى الركابط األسرية كما ىك الحاؿ في جريمة ترؾ مقر األسرة إذ تغمب مصمحة 

النيابة العامة لحمايتيا، ك عميو نصت الفقرة األخيرة مف  األسرة عمى المصمحة العامة التي تسعى
ك الشككػ ىي اإلجراء  .عمى أف ال تتخذ إجراءات المتابعة إال بناءا عمى شككػ  330المادة 

الذؼ يباشر المجني عميو أك ككيمو الخاص يطمب فيو تحريؾ الدعكػ الجنائية في جرائـ معينة 
رفاؽ نسخة منو كي ،حددىا القانكف ك عمى سبيل الحصر نبغي في ذلؾ ضركرة كجكد عقد زكاج كا 

بالشككػ، ألف مجرد تقديـ شككػ ال يكفي كحده اِلتياـ ىذا الرجل كمتابعتو جزائيا إال إذا تمكنت 
تبعا لذلؾ مف تقديـ كثيقة عقد زكاج المقيدة أك المسجمة في سجبلت الحالة المدنية، كىك المبدأ 

                                                           
 .15د/ عبد العزيز سعد، الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة، المرجع السابق، ص   1
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حيثيات القرار القاضي بأف المتابعة لـ تتـ إال بتقديـ عقد مف الذؼ أقرتو المحكمة العميا في 
الحالة المدنية يثبت منو زكاج الشاكي كأف ااِلدعاء بالزكاج يجب أف يجـز إثباتو إلى عقد مسجل 

، بل ذىبت المحكمة العميا إلى أبعد مف ذلؾ بأف جعمت عدـ ااِلشارة إلى الزكج (1)بالحالة المدنية
ممف رقـ  31/03/1989نقض كىك ما قضت بو في قرارىا الصادر بتاريخ المتركؾ يستكجب ال

، كجنحة ترؾ مقر األسرة مف الجرائـ المستمرة، كىذا ما جاء في قرار المحكمة العميا 48087
ككذا القرار  21601الطعف رقـ  02عف غرفة الجنح رقـ  30/06/1981الصادر بتاريخ 

 .(2)23000ممف رقـ  01/06/1982المؤرخ في 
( إلى 6بالحبس مف ستة أشير ) مف ؽ ع ج عمى جنحة ترؾ مقر األسرة 330تعاقب المادة 

باإلضافة إلى العقكبات األصمية  د.ج، 200.000دج إلى  50.000مف  ( كبغرامة2سنتيف )
مف نفس القانكف عمى جكاز الحكـ عمى المتيـ  332المادة عميو نصت نجد عقكبات تكميمية 
مف سنة عمى األقل إلى خمس  الحقكؽ الكطنية كالمدنية كالعائمية كذلؾبالحرماف مف ممارسة 

سنكات عمى األكثر كعقكبة تكميمية، كبكجو عاـ الحكـ عمى الشخص المداف اِلرتكابو جنحة 
 مف قانكف العقكبات. 09بالعقكبات التكميمية ااِلختيارية المنصكص عمييا في المادة 

 جريمة ترك مقر األسرة: ثالثا/ موقف التشريعات المقارنة من
عمى حرماف األب ك األـ  (3)مف ؽ ـ ؼ 1فقرة 378نصت المادة موقف المشرع الفرنسي: 1/

مف السمطة األبكية متى صدر الحكـ جنائيا ضد أييما نتيجة لمتقصير في العناية البلزمة 

                                                           
 .76، ص. 02، 1983، ف.ؽ، 23022، ممف رقـ 09/11/1982قرار المحكمة العميا، غ.ج في:   1
   ، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، الجزائر، 01جيبللي بغدادؼ، ااِلجتياد القضائي في المكاد الجزائية، ج   2
 .193، ص. 2001، 1ط 

3 C.C.F: Article 378 Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 9 « Peuvent se voir retirer 
totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont 
condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne 
de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit 
comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.  
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale 
qui peut leur revenir sur leurs descendants ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=821E992EF37C969200329A7E8F7AE843.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000022454032&idArticle=LEGIARTI000022455681&dateTexte=20100711
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 فبل تقـك عنيـ غيابو رغـ أحكاليـ عف كيسأؿ عائمتو عمى ينفق مثبل الزكج كاف إذا أما .لمطفكلة
 (1)الشيريف تتجاكز الغياب مدة كانت كلك حتى الجريمة

 13المادة  لكفلـ ينص المشرع المصرؼ عمى تجريـ ترؾ مقر األسرة  التشريع المصري: -2
   .مف قانكف األحكاؿ الشخصية المصرؼ عمى الزكجة أف تطمب تطيمق الزكج الغائب بمركر سنة

لسنة  36قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ  مف 119ة نصت المادالتشريع األردني:  -3
عمى أنو "إذا أثبتت الزكجة غياب زكجيا عنيا سنة فأكثر ككاف معمكما محل اإلقامة جاز  2010

 .لزكجتو أف تطمب مف القاضي فسخ عقد زكاجو

 انيالمطمب الث
 جرائم ترك الطفل وتعريضو لمخطر
كالتي مف شأنيا اإلضرار بنظاـ األسرة ككل كبعبلقة الفركع مف أىـ الجرائـ التي تقع داخل األسرة 

باألصكؿ بصفة خاصة، نجد جرائـ إىماؿ األطفاؿ بتركيـ كتعريض صحتيـ كحياتيـ لمخطر، 
كيزداد األمر خطكرة إذا ما تـ تركيـ في مكاف خالي مف الناس بحيث يصبح تعريض حياتيـ 

مشرع الجزائرؼ األفعاؿ المتعمقة بترؾ األبناء أك لمخطر أمرًا كشيكًا. كفي ىذا الصدد قد جـر ال
تعريضيـ لمخطر أك التحريض عمى ذلؾ في القسـ الثاني مف الفصل الثاني الخاص بالجنايات 
كالجنح ضد األسرة كاآلداب العامة، كذلؾ تحت عنكاف في ترؾ األطفاؿ كالعاجزيف كتعريضيـ 

فقرة  02مف ؽ ع ج، كما نصت المادة مكرر  320إلى  314لمخطر كبيع األطفاؿ في المكاد 
الطفل في خطر الذؼ تككف صحتو كأخبلقو أك تربيتو أك  15/12مف قانكف لحماية الطفل  03

أك سمككو مف شأنيما أف يعرضاه لمخطر  أمنو في خطر عرضة لو أك تككف ظركفو المعيشية
النفسية أك التربكية المحتمل أك المضر بمستقبمو أك يككف في بيئة ُتعِرض سبلمتو البدنية ك 

 لمخطر". 
ىذه الجريمة كثيقة الصمة بجريمتيف أخرتيف، فميا ارتباط بحرماف القصر مف العناية كالغذاء 

مف ؽ ع ج كما تدخل أيضا ضمف الجرائـ  269المنصكص كالمعاقبة عمييا بنص المادة 
مف  328لمادة ك ا 327المكجية ضد رعاية الطفل كتتكسط جريمتي عدـ تسميـ الطفل كتحكيمو 

                                                           
1 ROUGER ( louis), « l’abandon de famille », thèse de doctorat en droit, faculté de droit, université 
de Dijon, France, 1946, pp.29-30. 
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نفس القانكف ألف القانكف يعاقب عمى تعريض الطفل أؼ التخمي عنو باعتباره عمبل يتنافى 
ككاجب الحضانة الكاقع عمى عاتق الحاضف، كما أف القانكف يحمي صحة األطفاؿ كيعاقب عمى 

 تعريضيا لمخطر. 
 الفرع األول

 جرائم ترك الطفل وتعريضو لمخطر في التشريع الجزائري 
 وط جريمة ترك األطفال وتعريضيم لمخطر: شر 

إف أكؿ عنصر مف عناصر تككيف ىذه الجريمة ىك  شروط ترك الولد وتعريضو لمخطر: -1
عنصر الفعل المادؼ المتمثل في نقل الطفل مف مكاف آمف كالذىاب بو إلى مكاف خالي تماما 

يتـ تككينو بمجرد مف الناس كال يكجد بو أؼ إنساف ثـ تركو كتعريضو لمخطر كىك عنصر 
اإلنتياء مف عممية النقل كالترؾ دكف حاجة إلى إثبات أؼ تصرؼ آخر. كفي ىذا الصدد قضت 
المحكمة العميا المجمس األعمى سابقا في الجزائر في إحدػ قراراتيا بأنو يشترط الجريمة 

اؿ مف مف قانكف العقكبات لتطبيقيا ترؾ الطفل في مكاف غير خ 316المنصكص عمييا بالمادة 
الناس قصد التخمص منو بصفة نيائية لذلؾ ال تحقق الجريمة بالنسبة لمجدة التي سممت حفيدتيا 

 .(1)عمى االعتناء بيا مب مف أميا التي أصبحت غير قادرةالصغيرة إلى أبييا بط

كىك أف يككف الطفل المتركؾ إبنا شرعيا أؼ يشترط أف  شرط التارك أبا أو أما لممتروك: -2
ارؾ مف أصكؿ المتركؾ أك ممف لو سمطة عميو أك ممف يتكلكف رعايتو، لمف نقمو كتركو يككف الت

أك عرضو لمخطر في مكاف خالي مف الناس ألف فقداف صفة األمكمة أك األبكة الشرعية حمل 
الطفل القاصر كتركو أك عرضو لمخطر تفقد ىذه الجريمة أحد عناصر تككينيا كبالتالي ال يمكف 

مف  114مف ؽ ع ج بشأنيا كيترؾ المجاؿ لتطبيق أحكاـ المادة  315المادة  تطبيق أحكاـ نص
 نفس القانكف أك أية مادة أخرػ يمكف أف تنطبق عمى الكقائع المفترضة. 

كىك ترؾ األبناء في مكاف خاؿ كتعريضيـ لمخطر فيك شرط ترك الطفل في مكان خال:  -3
ضعو كتركو في مكاف خاؿ ال يكجد فيو الناس، الشرط المتعمق بإثبات أف اإلبف الضحية قد كقع ك 

كىك الحاؿ الذؼ يحتمل معيا ىبلؾ الكلد كيتعذر أف يعثر عميو مف يسعفو أك ينجده كيقدـ لو أؼ 
مساعدة تقيو مف الخطر الذؼ يمكف أف يداىمو كالضرر الجسيـ الذؼ يمكف أف يتعرض لو. كما 

    العامل الجغرافي أىميا إذ أف ترؾ طفل تتحكـ في تحديد المكاف الخالي عدة عكامل كيعتبر 
                                                           

 ، 10021، ممف رقـ 26/03/1974المجمس األعمى غ ج ـ   1
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في غابة معزكلة كمكحشة ليس كتركو أماـ باب مسجد أك ممجأ أك في مدينة أك قرية عامرة 
بالسكاف، أما العامل الثاني فيي ظركؼ كضع الطفل كتتمثل ىذه الظركؼ خاصة في كقت ترؾ 

في مكاف آمف كلك كاف معزكال أك  الطفل كالتخمي عنو، فتركو ليبل ليس كتركو نيارا ككضع الطفل
خاليا ليس ككضعو في مكاف عامر بالسكاف كالحركة كلكنو شديد الخطكرة، ككضع الطفل أماـ 
الطريق السريع أك األماكف التي تكثر فييا النزاعات كالحركب، أما العامل الثالث فيك حظكظ 

قاضي النية العمدية لمفاعل في إنقاذ الطفل، فكمما كانت حظكظ إنقاذ الطفل ضئيمة كمما تجمت لم
مف ؽ ع ج ترؾ الطفل في مكاف  314، حسب المادة (1)التخمص مف الطفل كتعريضو لمخطر

خاؿ قصد التخمص منو، كالمكاف الخاؿ ىك المكاف الذؼ ال يكجد فيو الناس ك ال يطرقكنو عادة، 
معيا حالة الكلد دكف أف ك ال يتكقع أف يؤمو بنك أؼ إنساف إال نادرا، كىي الحالة التي يحتمل 

يعثر عميو مف يسعفو أك ينجيو، أك يقدـ لو يد المساعدة مف الخطر الذؼ يمكف أف يداىمو أك 
 .(2)الضرر الجسيـ الذؼ يمكف أف يتعرض لو

مف  314بطبيعة الحاؿ حسب أحكاـ المادة   شرط كون اإلبن غير قادر عمى حماية نفسو: -5
ل المتركؾ أك المعرض لمخطر في مكاف خالي مف ؽ ع ج إشترط أف يككف اإلبف أك الطف

الناس غير قادر لحماية نفسو كذلؾ بسبب صغر سنو أك بسبب عيب أك عاىة في جسمو ك 
إما بسبب خمل في عقمو ال يستطيع إنقاذ نفسو مف أؼ خطر قد يتعرض لو، فإذا تكافرت كل 

 314يا كفقا لنص المادة ىذه الشركط تشكمت الجنحة كأمكف إدانة المتيـ بيا كمعاقبتو عمي
السالفة الذكر دكف حاجة البحث عف نية الفاعل كقصده حيث أف القانكف لـ يجعل مف النية 
أك القصد الجرمي ركنا معتبرا كذلؾ ماداـ لـ ينتج عف ذلؾ الفعل أية مضاعفات خطيرة 

أية كماداـ لـ يؤدؼ إلى إحداث مرض أك عجز أك عاىة بالضحية أك إلى كفاتو ألف نشكء 
حالة مف ىذه الحاالت عمى إثر عممية الترؾ أك التعريض لمخطر يحدث ظرفا مف ظركؼ 

، كذلؾ المشرع الجزائرؼ لـ يحدد سف (3)التشديد كسيسفر لكل حالة عقكبة مناسبة ليا
مف ؽ ع ج  فالسمطة التقديرية لقاضي المكضكع  314في المادة  الصغير المشمكؿ بالحماية

                                                           
 .416ع سابق، ص د/ دالؿ كردة، أثر القرابة األسرية في تطبيق القانكف الجنائي دراسة مقارنة، مرج  1
 .182د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في شرح القانكف الجزائي، المرجع السابق، ص   2
 كما بعدىا. 130د/ عتيقة بمجبل،  الحماية الجنائية لمطفل كضحية في أسرتو ، مرجع سابق، ص  3
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حالة الرضيع أك المكلكد الصحية كالجسمية، كتحديد الظركؼ التي يقدر السف مع مراعاة 
 ترؾ فييا الطفل أك تعرض فييا لمخطر.

 الفرع الثاني
 أركان جريمة تعريض الطفل لمخطر

إف مف الجرائـ الكاقعة عمى األطفاؿ كذلؾ في قانكف العقكبات جريمة ترؾ الطفل كتعريضو 
ة أؼ شخص بشأنيا إال بعد التحقق مف تكافر أركانيا لمخطر كىي جريمة ال يمكف متابعة أك إدان

أك شركط قياميا، أف شرط ترؾ الطفل مف أىـ عناصر ىذه الجريمة ألنو شرط متعمق باإلثبات، 
أؼ بإثبات أف الضحية ىك الطفل الذؼ ترؾ كتعرض لمخطر، كىي الحالة التي يحتمل معيا 

مادا عمى نصكص قانكف العقكبات الجزائرؼ، ىبلؾ الطفل، كىذا ما سكؼ يتـ تناكلو فيما يمي اعت
فبل يمكف إدانة أؼ شخص بيذه الجريمة إال بعد التأكد مف تكافر أركانيا األساسية  بحث تقـك 

 ىذه الجريمة عمى تكافر أركاف ثبلثة ىي الركف المفترض كالركف المادؼ كالركف المعنكؼ 
جني عميو في جريمة ترؾ الطفل، كما لـ لـ يحدد المشرع الجزائرؼ سف المأوال/ الركن المفترض: 

في الجاني في جريمة تعريض الطفل لمخطر إال في الحاالت التي يفرض  يشترط صفة خاصة
فييا إلتزاـ قانكني عمى الجاني ككلي األمر في حاالت التسرب مف التعميـ أك اإلمتناع عف 

يككف طفبل، فيناؾ  اإلنفاؽ كالمجني عميو في أؼ صكرة مف صكر التعريض لمخطر البد أف
 أفعاؿ ال يتصكر كقكعيا عمى غير فل كالتسرب مف التعميـ أك اإلمتناع عف النفقة.

ترؾ االبف أك تعريضو لمخطر ىك جكىر الركف المادؼ ليذه الجريمة،  ثانيا/ الركن المادي:
 كيتحقق ذلؾ بمجرد نقل الطفل مف مكاف آمف كالذىاب بو إلى مكاف آخر خاؿ تماما مف الناس
أك غير خاؿ ثـ تركو ىناؾ كتعريضو لمخطر، كىك عنصر يتـ تككينو بمجرد االنتياء مف عممية 
النقل كالترؾ دكف حاجة إلى اثبات أؼ تصرؼ آخر كدكف حاجة إلى البحث عف الحالة، التي 
كاف عمييا الضحية كال عف الكسيمة التي تـ نقمو بكاسطتيا، ذلؾ أف الترؾ ىك العمل الشكمي 

، لذلؾ فإف الجريمة تقكـ في حق مف ترؾ طفبل أماـ باب ممجأ أك مسجد أك (1)ف الطفللمتخمي ع
جمعية خيرية كلك كاف ذلؾ عمى مرأؼ مف الناس، كما قضى في فرنسا بقياـ ىذه الجريمة في 

لقد كسع  ،(2)حق أـ تركت كلدىا عند أحد األشخاص عمى أف تعكد إليو فاختفت كلـ تعد إليو
                                                           

 .178د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في شرح القانكف الجزائي، المرجع السابق، ص  1
 .180رجع، نفس الم 2
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في ىذه الصكرة تكسعا محمكدا بغرض تحقيق الردع حماية الجزائية لمطفل المشرع في فرض ال
العاـ المتمثل في حماية الطفل مف كافة صكر اإلنحراؼ حتى ينشأ في بيئة سكية، لذلؾ فإف 
أحكاـ قانكف الطفل قد إستيدفت عمى ما أفصحت عنو مذكرتو اإليضاحية أف يتضمف بابا 

ادىا كيحدد نطاقيا كيضع ضكابطيا المكضكعية كاإلجرائية لممعاممة الجزائية لمطفل يرسـ أبع
صبلح سمككو كتقكيمو  مستيدفا بيا في جميع األحكاؿ كقاية الطفل مف خطر اإلنحراؼ كالجناح كا 
دراكا لحقيقة ثابتة ىي أف الطفل اليطرؽ باب اإلجراـ لشر  كالبعد عف شبيات اإلجراـ كمظناتو كا 

نما الغالب أف ي ككف ضحية الظركؼ اإلجتماعية كلبيئتو التي تحيط بو لذلؾ متأصل في نفسو كا 
أخذ المشرع بنظرية الخطكرة اإلجتماعية كىي نظرية عممية معركفة تنبو إلى مختمف العكامل 
الداخمية كالخارجية التي تؤثر عمى الطفل كقد تؤدؼ إلى كقكعو في الجريمة فيتعيف أف يعامل 

مف أف يعامل باألساليب الجنائية التي تتضمف معنى  الطفل بأساليب اإلصبلح كالكقاية بدال
أك حرض شخصا آخر  كيستكػ أف يككف المتيـ ىك الذؼ قاـ بنفسو بترؾ الطفل اإليبلـ كالعقاب.

عمى ارتكاب ىذا الفعل، كال يشترط أف يترتب عمى ترؾ الطفل نتيجة إجرامية ضارة فتتحقق 
د مصادفة في المكاف الذؼ كقعت فيو الجريمة الجريمة حتى كلك قاـ أحد األشخاص كاف قد تكاج

بالتقاط الطفل بعد تركو بكقت قصير، بالتالي لـ يصب الطفل بأؼ أذػ ألف ىذه الجريمة ىي مف 
 .(1)جرائـ الخطر، التي يعاقب عمييا القانكف دكف تطمب تحقق نتيجة إجرامية

السمبية التي يكفي فييا تعد جريمة تعرض الطفل لمخطر مف الجرائـ  ثالثا/ الركن المعنوي:
إمتناع المتيـ عف إرتكاب فعل أكجب القانكف عميو القياـ بو كالتي تدكر كجكدا كعدما مع حماية 
سبلمة تنشئة الطفل الكاجب تكافرىا لو فيكفي لتكافر الركف المعنكؼ لمجريمة إمتناع الجاني عف 

ييدد سبلمة التنشئة الكاجب تكافرىا تكفير التنشئة السميمة لمطفل، كأف تتجو إرادتو إلى ذلؾ مما 
كىي جريمة عمدية كيتعيف لقياميا أف يتكافر القصد الجنائي لدػ الجاني، فيجب أف ، (2)لمطفل

يعمـ بماىية فعمو كبالمكاف الذؼ ترؾ فيو الطفل، كبسف المجني عميو، كتتجو إرادتو إلى ىجر 
ف اإلىماؿ أك عدـ االحتياط ال يكفي الطفل نيائيا في المكاف الذؼ حدده القانكف كمؤدػ ذلؾ أ

                                                           
 .108د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، المرجع السابق، ص   1
المكتب الجامعي الحديث،  -الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو -د/ حمدؼ عبد الحميد متكلي صالح  2
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، إال أف ما يتحكـ في العقكبة ىك النتيجة المترتبة عف الفعل كليس القصد (1)لتحقق ىذه الجريمة
، كأف تككف ىذه اإلرادة لـ يمسيا عيب كاإلكراه (2)الجنائي الذؼ ال أثر لو في درجة العقكبة

 قد يعدميا أحيانا أخرػ.المادؼ أك المعنكؼ الذؼ قد يعيب اإلرادة أحيانا ك 
  ثانيا/ الجزاءات المترتبة عن جريمة ترك األطفال وتعريضيم لمخطر:

يعاقب قانكف العقكبات الجزائرؼ كل مف ترؾ طفل أك عاجزا قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتو 
 أك عرضو لمخطر في مكاف خاؿ مف الناس أك حمل الغير عمى ذلؾ. البدنية كالعقمية
المقررة بالتفصيل عف جريمة ترؾ األطفاؿ كالعاجزيف كتعريضيـ لمخطر فيي عمى  أما الجزاءات

 النحك التالي عف ذلؾ يقضي قانكف العقكبات عمى:
إذا تـ ترؾ طفل أك عاجز غير قادر عمى حماية نفسو كعرضو لمخطر في مكاف خالي مف  -

 الناس يعاقب لمجرد ىذا الفعل بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات.
ذا نشأ عف الترؾ أك التعريض لمخطر مرض أك عجز كمي لمدة تجاكز عشريف يكما فيككف إ - 

 الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات.
إذا حدث لمطفل أك لمعاجز بترؾ أك عجز في أحد األعضاء أك أصيب بعاىة مستديمة فتككف  -

 العقكبة ىي السجف مف خمس إلى عشر سنكات.
إلى المكت فتككف العقكبة ىي السجف مف عشر سنكات إلى إذا سبب الترؾ أك التعرض لمخطر 

 عشريف سنة.
كما يقضي القانكف إذا كاف مرتكب الحادث مف أصكؿ الطفل أك العاجز أك ممف ليـ سمطة عميو 

 أك ممف يتكلكف رعايتو فتككف العقكبة كما يمي:
كلى مف الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات في الحاالت المنصكص عمييا في الفقرة األ -

 .314المادة 
السجف مف خمس سنكات إلى عشر سنكات في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف  -

 نفس المادة.
السجف مف عشر سنكات إلى عشريف سنة في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة الثانية مف  -

 نفس المادة.
                                                           

 .108ؿ، المرجع السابق، ص د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفا  1
 .60ص د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في شرح القانكف الجزائي، المرجع السابق،   2
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 ابعة مف نفس المادة.السجف المؤبد في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة الر  -
غير أنو إذا تكافرت كل عناصر جريمة ترؾ األطفاؿ كالعاجزيف كتعريضيـ لمخطر لكف كاف 
الترؾ ىذا في مكاف مأىكال كمطركقا مف الناس، كمف المحتمل جدا العثكر عمى الكلد كمساعدتو، 

ذؼ يسمكو كأف تككف األـ أك األب بعد كضع طفل أماـ باب المسجد أك عمى حافة الطريق ال
الناس عادة، كفي أكقات معمكمة فإف العقكبة ستككف أخف قميبل مف العقكبة المقررة لمترؾ في 

 مكاف خاؿ كبذلؾ تككف العقكبة الحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة.
إذا نشأ عف الترؾ أك التعريض لمخطر مرض أك عجز كمي لمدة تجاكز عشريف يكما فيككف 

ذا حدث لمطفل أك لمعاجز بتر أك عجز في أحد األعضاء  إلى سنتيف، الحبس مف ستة أشير كا 
ذا أدػ ذلؾ  أك أصيب بعاىة مستديمة فتككف العقكبة ىي الحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات، كا 
ذا كقع ترؾ اإلبف أك  إلى الكفاة تككف العقكبة ىي السجف مف خمس سنكات إلى عشر سنكات، كا 

ف غير خاؿ كنتج عف ذلؾ الكفاة، دكف قصد تعريضو لمخطر سكاء في مكاف خاؿ أك في مكا
إحداثيا فإف العقكبة المقررة لؤلـ أك األب ستككف ىي السجف المؤبد في حالة الترؾ في مكاف 

 مف عشر سنكات إلى عشريف سنة في حالة الترؾ في مكاف مأىكؿ. خاؿ كالسجف
كستككف كفقا إلحدػ  أما إذا كانت الكفاة مقركنة بنية أك قصد إحداثيا فإف العقكبة ستتغير 

 مف ؽ ع ج. 263إلى  259الحاالت المنصكص عمييا بشأف القتل العمدؼ حسب المكاد 
ف ُعكِقب  إذا حصل أف أدينت األـ أك األب بارتكاب جريمة ترؾ اإلبف كتعريضو لمخطر كا 

مف ؽ ع ج فإنو يجكز  317ك 314أحدىما بالعقكبة المقررة لمجنحة ضمف أحكاـ المادتيف 
إضافة إلى ذلؾ أف يحكـ بحرمانو مف سنة إلى خمس سنكات مف ممارسة حق أك أكثر لمقاضي 

ك  314مف ؽ ع ج ك المحاؿ عمييا بمكجب المادتيف  8مف الحقكؽ المشار إلييا في المادة 
منو كما يمكف أف تحكـ بسقكط السمطة األبكية عف المداف منيما كضمف نفس الحكـ  319

.اعتبر المشرع الجاني مسؤكال عف النتائج المترتبة عف تمؾ الكقائع، (1)المتضمف لئلدانة كالعقكبة
المتمثمة في الترؾ أك التخمي كالتعرض لخطر، في محل خاؿ مف اآلدمييف، أؼ أنو عاقب عمى 
ىذا الفعل باستناده عمى نظرية القصد االحتمالي ألف الشخص الذؼ يعرض طفبل لمخطر كيتركو 

                                                           
 كما بعدىا. 131د/ عتيقة بمجبل، مرجع سابق، ص   1
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أك يقصد قتمو، كلكنو  صد بذلؾ إحداث جرح لو أك عاىة مستديمةفي مكاف خاؿ مف الناس، ال يق
 .(1)يعمـ طبيعة فعمو المجـر فبإمكانو تكقع أؼ نتيجة تترتب عف ىذا الفعل

 الفرع الثالث
 جرائم تعريض الطفل لمخطر في القوانين المقارنة

لمسؤكليف مف كثير ىي الدكؿ التي قررت تشريعاتيا المسؤكلية الجنائية عمى أكلياء الطفل كا
أك قصركا في آدائيـ لكاجب الرعاية كتخمك عف الطفل كعرضكا  رعايتو كحمايتو إذا ما أىممكا

حياتو كسبلمتو البدنية عمدا، أك إىماؿ لمخطر مع إختبلؼ طفيف فيما يخص تحديد سف الطفل 
 المعرض لمخطر كالظركؼ المشددة لمعقكبة المقررة لمجريمة.

صص المشرع الفرنسي لجريمة ترؾ الطفل كتعريضو لمخطر في خ أوال/ التشريع الفرنسي:
المبحث األكؿ مف الفصل السابع الخاص بالجرائـ الكقعة عمى األطفاؿ كاألسرة مف الباب الثاني 

 مف الكتاب الثاني مف قانكف العقكبات الجديد، 
سف مف ؽ ع ؼ معاقبة فعل إىماؿ أك ترؾ القاصر دكف  2-227ك  1-227فقرر في المادة 

 خمسة عشر سنة كما يمي: 
مف ؽ ع ؼ عمى أنو " يعاقب عمى ترؾ الطفل الذؼ لـ يبمغ خمس عشرة  1-227تنص المادة 

سنة مف عمره في أؼ مكاف بالسجف لمدة سبع سنكات كغرامة مائة ألف يكرك، إال إذا كانت 
س ، مف نف2-227، كتنص المادة (2)ظركؼ ترؾ الطفل تتيح الحفاظ عمى صحتو كسبلمتو

. فترؾ (3)القانكف تشدد العقكبة لعشريف سنة سجف في حالة كفات الطفل بالسجف ثبلثيف سنة
                                                           

القانكف الجنائي المغربي في ضكء الفقو كأحكاـ المجمس األعمى  –ايياب عبد المطمب كسمير صبحي   1
، 2011المجمد الثالث، المصدر القكمي لئلصدارات القانكنية، القاىرة،  1ط-المصريةالمغربي كمحكمة النقض 

 .628ص 
2 C.P.F: Article 227-1, Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 «Le délaissement d'un mineur de quinze 
ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, 
sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci ».  
3 C.P.F: Article 227-2  «Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou 
une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle. 
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de 
réclusion criminelle ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEC6520FF05EC9C6EC802521FD7F7645.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEC6520FF05EC9C6EC802521FD7F7645.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
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أك المحققة،  الطفل ال يعاقب عميو في ذاتو ك إنما الذؼ يبرر العقاب عميو ىك نتائجو المحتممة
 كلذا فإف المشرع الفرنسي يقرر عدـ تكافر الجريمة إذا حصل ترؾ الطفل في ظركؼ تتيح الحفاظ

 .(1)عمى صحتو كسبلمتو، أؼ تـ التحقيق مف تكفير العناية البلزمة لمطفل المتخمي عنو
 قسـ المشرع الفرنسي الكضعيات التي يمكف فييا اعتبار الطفل عرضة لمخطر كىي حالتيف:

 الحالة األكلى: إذا كانت صحة الطفل أك أمنو أك أخبلقو في خطر.
 لطفل معرضة بصكرة جسيمة لمخطر.الحالة الثانية: إذا كانت ظركؼ تربية ا

تستكجب ىذه الحاالت لتدخل القضاء بشكل كاسع لكف في الكاقع إف القضاء ال يتدخل إال إذا  
  ،(2) كاف ىناؾ مبرر قكؼ يستدعي كجكد ظركؼ جدية كممحة التي تؤدؼ حتما لسمكؾ االنحراؼ

سنة بحرمانو  15ره عف نص المشرع الفرنسي عمى تجريـ تعريض الطفل لمخطر إذا كاف يقل عم
مف الغذاء كالرعاية الصحية البلزمة إذا ارتكب ىذا الفعل أصكلو الشرعييف أك الطبيعييف أك 

أما إذا تـ الترؾ في مكاف يضمف فيو  ،(3)مف ؽ ع ؼ 15-227بالتبني، كذلؾ بمكجب المادة 
مى ذلؾ الشخص الجاني سبلمة الطفل أك في مكاف يمكف إيجاده فيو فبل عقكبة كال مسؤكلية ع

كتشدد العقكبة المقررة لمجريمة إذا ما صدر عف الترؾ تشكه أك عجز أك عاىة مستديمة لتصبح 
مف ؽ ع ؼ فقد خصصت لمعاقبة  29ك 17 227األشغاؿ الشاقة لمدة عشريف سنة أما المادة 

فريق أفعاؿ تخمي األب أك األـ الشرعييف أك غير الشرعييف أك بالتبني حتى بعد الطبلؽ أك الت
كالمسؤكؿ عف رعاية الطفل، كتعريض صحتو أك أمنو أك أخبلقو أك تعميمو لمخطر بـ في ذلؾ 

 إىمالو كمعاممتو معاممة سيئة.
                                                           

1 NERAC-CROISIER (Roselyne), Droit pénal et mineur victime, op. cit. P49 et 50. 
دار الكتب  -قكانيف الطفل كاألحداث كالتشرد كاالشتباه كالتسكؿ كالدعارة كشرب الخمر –أسامة أحمد شتات  2

 كما بعدىا. 37، ص 2003القانكنية، مصر، 
3 C.P.F, Article 227-15 En savoir plus sur cet article. Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 
- art. 44 « Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité 
parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au 
point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros 
d'amende. 
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la 
voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter 
la générosité des passants ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=720CB993C31C4B0C146F7F89B43A68E0.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006418050&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20191204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=720CB993C31C4B0C146F7F89B43A68E0.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528935&dateTexte=20030320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=720CB993C31C4B0C146F7F89B43A68E0.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528935&dateTexte=20030320
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يعاقب التشريع المصرؼ عمى صكر متعددة لجرائـ تعريض الطفل / التشريع المصري: ثانيا
ك  285المادتاف  لمخطر كمف أىميا جريمة ترؾ الطفل في محل خاؿ مف اآلدمييف كذلؾ حسب

مف نفس القانكف  287مف ؽ ع ـ كجريمة ترؾ الطفل في محل معمكر باآلدمييف المادة  286
مف اآلدميف أك حمل  بالحبس كل مف عرض طفبل لـ يبمغ سبع سنيف كاممة كتركو في محل خاؿ

 غيره عمى ذلؾ، فإذا نشأ عف ىذا التعريض أك الترؾ إنفصاؿ عضك مف أعضائو أك فقد منفعتو
يعاقب الفاعل بالعقكبات المقررة بالجرح العمدؼ، فإذا تسبب عف ذلؾ مكت الطفل يحكـ بالعقكبة 
المقررة لمقتل عمدا، كتككف العقكبة بالحبس أك الغرامة إذا تـ تعريض أك ترؾ في محل معمكر 

 باآلدمييف كذلؾ حسب التقسيـ التالي:
مف ؽ ع ـ عمى أنو "كل  285لمادة تنص ا جريمة ترك الطفل في محل خال من اآلدميين: -1

مف عرض لمخطر طفبل لـ يبمغ سنو سبع سنيف كاممة كتركو في محل خاؿ مف اآلدمييف أك 
مف ؽ ع ـ  286عمى سنتيف". كتنص المادة  حمل غيره عمى ذلؾ يعاقب بالحبس مدة ال تزيد

كتركو في المحل عمى الصكرة المشددة ليذه الجريمة بقكليا "إذا نشأ عف تعريض الطفل لمخطر 
الخالي كالمبيف في المادة السابقة انفصاؿ عضك مف أعضائو أك فقد منفعة فيعاقب الفاعل 
بالعقكبات المقررة لمجرح عمدا، فإف تسبب عف ذلؾ مكت الطفل يحكـ بالعقكبة المقررة لمقتل 

، ال سيما عمدا"، عمة التجريـ ىنا ترجع إلى رغبة المشرع في تكفير حماية جنائية خاصة لمطفل
غير المميز ضد األخطار التي يتعرض ليا، كيككف مف شأنيا المساس بحقو في الحياة كفي 
سبلمة الجسـ، كمف أىـ مميزات ىذه الصكرة مف صكر الحماية الجنائية لمطفل أنيا ذات طابع 
كقائي كبالتالي تنطكؼ عمى فعالية كبيرة، ألف النصكص العقابية المتعمقة بيا تطبق لمجرد 

عريض الطفل لمخطر، دكف تكقف عمى حدكث ضرر فعمي بالطفل المجني عميو، مع اعتبار ت
 .(1)تحقق الضرر ظرفا مشددا لمعقكبة

مف ؽ ع ـ فإف كل مف  287جريمة ترؾ الطفل في مكاف آىل باآلدمييف: طبقا لنص المادة  -2
مييف سكاء كاف عرض لمخطر طفبل لـ يبمغ سنو سبع سنيف كاممة كتركو في محل معمكر باآلد

بنفسو أك بكاسطة غيره يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير أك بغرامة ال تتجاكز مائتي 
جنيو مصرؼ"، االختبلؼ حسب نص المادة ىك المكاف الذؼ حصل فيو ترؾ الطفل فيذه الصكرة 

                                                           

 
 .106ائية لؤلطفاؿ، المرجع السابق، ص د/ شريف سيد كامل، الحماية الجن  1
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جد فيو تفترض أف يككف ىذا المكاف آىبل باآلدمييف، كأف يترؾ المتيـ الطفل في مكاف عاـ يك 
عدد مف األشخاص لحظة كقكع الفعل، فإف احتماؿ إنقاذ الطفل في ىذه الحالة يككف كبيرًا مما 
يعني أف درجة الخطر التي يتعرض ليا المجني عميو تككف أقل جسامة بالمقارنة بالخطر الكبير 
الذؼ يكاجيو عند تركو في مكاف خاؿ مف اآلدمييف، كىذا يفسر االختبلؼ في مقدار كنكع 

يبلحع أف المشرع المصرؼ لـ ، (1)العقكبة المقررة لمجريمة في الحالتيف بحسب مكاف كقكع الفعل
 يحدد الفعل مف الترؾ إذا كاف أحد األبكيف أك الغير. 
 116فإنو ينص في مادتو  1996لسنة  12غير أنو بالرجكع إلى قانكف الطفل المصرؼ رقـ 
مف  96ػ الحاالت المشارة إلييا في المادة يعاقب بالحبس مف عرض طفبل لئلنحراؼ أك إحد

ىذا القانكف بأف أعده لذلؾ أك ساعده أك حرضو عمى سمككيا أك سيميا لو بأؼ كجو ك لك لـ 
تحقق حالة التعرض لئلنحراؼ فعبل كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقل عف ثبلثة أشير إذا 

مف أصكلو كمف المسؤكليف عف  إستعمل الجاني مع الطفل كسائل اإلكراه أك التيديد أك كاف
 أك مبلحظتو أك كاف ُمَسممًا  إليو بمقتضى القانكف. تربيتو،

يتضح لنا أف المشرع الفرنسي كالمصرؼ لـ يحدد المقصكد بالتعكيض لمخطر كال الحاالت التي 
تعد تعريضا لمخطر كاكتفيا بإعطاء أحكاـ ىذه الجريمة. أما في القانكف المصرؼ فبل نجد نص 

 مكاد قانكف العقكبات الجزائرؼ فيما يخص جريمة ترؾ األطفاؿ أك تعريضيـ لمخطر يشابو
المشرع المغربي جـر ترؾ األبناء كتعريضيـ لمخطر كنص عمى ذلؾ  ثالثا/ التشريع المغربي:

، (2)مف القانكف الجنائي المغربي 467إلى غاية المادة  462ك 460ك  459مف خبلؿ المكاد 
                                                           

 .110نفس المرجع، ص   1
عمى أف " مف عرض أك ترؾ طفبل دكف الخامسة عشرة أك عاجزا ال يستطيع أف يحمي  459نصت المادة   2

نفسو بسبب حالتو الجسمية أك العقمية في مكاف خاؿ مف الناس أك حمل غيره عمى ذلؾ، يعاقب لمجرد ىذا العمل 
 سنة إلى ثبلث سنكات. بالحبس مف

فإذا نشأ عف التعريض لمخطر أك عف الترؾ مرض أك عجز لمدة تزيد عف عشريف يكما، فإف العقكبة ىي الحبس 
 مف سنتيف إلى خمس سنكات.

أما إذا أصيب الطفل أك العاجز ببتر أك عطب، أك إذا بقي مصابا بعاىة مستديمة فإف العقكبة ىي السجف مف 
ذا نتج عف التعرض لمخطر أك عف الترؾ مكتو، كانتا لعقكبة السجف مف عشرة إلى خمس إلى عشر سنكات،  كا 
فقد نصت عمى أف " إذا كاف مرتكب الجريمة أحد أصكؿ الطفل أك العاجز أك  460عشريف سنة". أما المادة 

 أحد األشخاص الذيف ليـ سمطة عميو أك المكمفيف برعايتو...".
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مى المغربي أف إىماؿ األـ لرضيعيا كتركو كحيدا في منزليا دكف تعيده كما قضى المجمس األع
بالتغذية كالرعاية في األكقات المناسبة، مما ينتج عنو كفاتو، ال ينطبق عميو الكصف القانكني 

مف القانكف الجنائي المغربي كالذؼ يتضمف تعريض الطفل  462ك  461الكارد في الفصميف 
اف خاؿ مف الناس دكف نية الرجكع إليو أك إيقافو تحت عيدة أك العاجز لمخطر كتركو في مك

 . (1)مسؤكلية مرتكب الفعل

مف المجمة الجنائية  212المشرع التكنسي نص في الفقرة  المادة  رابعا التشريع التونسي:
التكنسية التي تنص عمى أف " يستكجب السجف مدة ثبلثة أعكاـ كغرامة قدرىا مائتا دينار تكنسي 

أك بكاسطة بقصد اإلىماؿ في مكاف آىل بالناس  عرض مباشرة أك بكاسطة أك يترؾ مباشرةمف ي
طفبل ال طاقة لو عمى حفع نفسو أك عاجزا، كيككف العقاب بالسجف مدة خمسة أعكاـ كبخطية 
قدرىا مائتا دينار إذا كاف المجـر أحد الكالديف أك مف لو سمطة عمى الطفل أك العاجز أك مؤتمنا 

يضاعف العقاب في الصكرتيف السابقتيف إذا حصل التعرض أك الترؾ في مكاف  ستو. كعمى حرا
غير آىل بالناس كالمحاكلة مكجبة العقاب"، كىي جريمة ال يمكف إدانة أؼ شخص بيا إال بعد 

 .(2)التأكد مف تكفر أركانيا األساسية الركف المادؼ كالركف المعنكؼ 
مف قانكف العقكبات اإلمراتي عمى أنو "يعاقب  350 نصت المادة / التشريع اإلمراتي:خامسا

مف عرض لمخطر طفبل لـ يتـ سبع سنكات ككاف ذلؾ في مكاف معمكر بالناس  بالسجف كالغرامة
 سكاء كاف بنفسو أك بكاسطة الغير...".

 :مف ؽ ع ع عل أف 383كنصت المادة  التشريع العراقي: سادسا/
ث سنكات أك بغرامة ال تزيد عمى ثبلثمائة دينار مف يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبل -1 "

عرض لمخطر سكاء بنفسو أك بكاسطة غيره شخصا لـ يبمغ الخامسة عشرة مف عمره أك شخصا 
 عاجزا عف حماية نفسو بسبب حالتو الصحية أك النفسية اك العقمية.

كاف خاؿ مف تككف العقكبة الحبس إذا كقعت الجريمة بطريق ترؾ الطفل أك العاجز في م-2
الناس أك كقعت مف قبل أحد مف أصكؿ المجنى عميو أك ممف ىك مكمف بحفظو أك رعايتو. فإذا 

                                                           
، مقتبس عف ايياب عبد 09/10258ممف جنحي عدد  09/09/16ي المؤرخ ف 7/1909القرار العدد   1

المطمب كسمير صبحي، القانكف الجنائي المغربي في ضكء الفقو كأحكاـ المجمس األعمى المغربي كمحكمة 
 .633النقض المصرية، ص 

 .282د/ منصكرؼ مبركؾ، الجرائـ الماسة باألسرة في القكانيف المغاربية، مرجع سابق، ص   2
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نشأ عف ذلؾ عاىة بالمجنى عميو أك مكتو دكف أف يككف الجاني قاصدا ذلؾ عكقب بالعقكبة 
كيعاقب بالعقكبة –المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى العاىة أك إلى المكت بحسب األحكاؿ 

اتيا إذا كاف التعريض لمخطر يحرماف الصغير أك العاجز عمدا عف التغذية أك العناية التي ذ
 تقتضي حالتو مع التزاـ الجاني قانكنا أك اتفاقا أك عرفا بتقديميا".  

في العراؽ لمقاضي حق تحريؾ  1958سمح قانكف حماية الطفكلة الصادر في ديسمبر سنة  
احد كالعشركف إف كجد في كضع يعرض صحتو الجسمية دعكػ لصالح أؼ صغير دكف سف الك 

 أك النفسية لمخطر.

 الثالثالمبحث 
 اإلىمال المادي والمعنوي لمطفل

يحدث إىماؿ الطفل الذؼ ىك أحد أنكاع العنف عندما ال يكفر الشخص البالغ المسؤكؿ عف رعاية 
لية مف عدـ تقديـ الطعاـ الطفل االحتياجات المختمفة البلزمة لمطفل سكاء كانت احتياجاتو الما

، فيحتاج الطفل لكي الكافي، كالمبلبس، كعدـ االىتماـ بالنظافة كالصحة العامة أك إىمالو معنكيا
لذلؾ يراعي أف تتـ تنشئتو إلى أبعد مدػ  ينعـ بشخصية منسجمة النمك مكتممة التفتح إلى التفيـ

ك يسكده الحناف كاألمف المادؼ ، كعمى أؼ حاؿ في جممكف برعاية كالديو كفي ظل مسؤكليتيما
كالمعنكؼ فبل يجكز إال في ظركؼ استثنائية فصل الطفل الصغير عف أمو، كيجب عمى المجتمع 
كالسمطات العامة تقديـ عناية خاصة لؤلطفاؿ المحركميف مف األسرة كأكلئؾ المفتقريف إلى 

 .(1)كفاؼ
 ؿ المعنكؼ في المطمب الثاني.نقسـ ىذا المبحث لئلىماؿ المادؼ في المطمب األكؿ كاإلىما

 المطمب األول 
 اإلىمال المادي لمطفل

إف النظاـ المالي في اإلسبلـ كاضح المعالـ محدد األبعاد كمبيف المصادر فطرؽ الكسب 
المشركع كالتكارث كاليبات كنحكىا كحق التممؾ ليس حكرا عمى الكبار المكمفيف بل يمكف لمصغير 

بطف أمو أف يتممؾ، فقد أثبتت الشريعة اإلسبلمية لمجنيف أىمية  قبل البمكغ بل حتى لمجنيف في
إلكتساب الحقكؽ فمو الحق في اإلرث كالكصية كالكقف كلمحفاظ عميو كمف اإلسبلـ مف يقـك 

                                                           
  .1959بلف حقكؽ الطفل لعاـ إع  1
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ضر األبكيف، حا ـبرعاية ماؿ غير المكمف كحفظو كصيانتو كاستثماره سكاء كاف الطفل يتيما أ
عمى الطفل، كمعمكـ في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أف األب  الكلي الشرعيكسمي مف يتكلى ذلؾ ب

مقدـ في ىذه الكالية عمى غيره باتفاؽ مالـ يكف األب سفييا أك ضعيفا أك غير عدؿ كقد أمرت 
الشريعة اإلسبلمية بحفع األمكاؿ كعدـ أكميا بالباطل حتى بيف الكبار كالراشديف قاؿ هللا تعالي 

، كىذا حكـ عاـ في ماؿ الطفل الصغير (1)كا أمكالكـ بينكـ بالباطل""ياأييا الذيف آمنكا ال تأكم
كاإلنساف الكبير، كقاؿ تعالى "إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظمما إنما يأكمكف في بطكنيـ نارا 

، كىذا حكـ خاص في ماؿ الطفل اليتيـ، دقة الشريعة اإلسبلمية في حفع (2)كسيصمكف سعيرا"
كمف الحقكؽ المادية لمطفل حقو في  ،(3)قبل ميبلده كبعد كالدتو حتى رشده الحقكؽ المالية لمطفل

، فقد أكجبت الشريعة اإلسبلمية (4)النفقة تبدأ منذ ميبلده إلى غاية بمكغو السف القانكنية لسقكطيا
عمى الكلي أك أب الطفل نفقة اإلبف كما نجد أيضا القانكف الكضعي يعاقب كل مف يمتنع عمدا 

 فقة المقررة لؤلطفاؿ كىك ما يمكف تناكلو بالتفصيل.عف دفع الن
 الفرع األول

 جريمة اإلمتناع عن دفع نفقة الطفل 
مف المسؤكليات الكبرػ التي أكجبيا اإلسبلـ عمى الكالديف كالمربيف مسؤكلية التربية البدنية لينشأ 

حة كالحيكية، األكالد عمى خير ما ينشؤكف عميو مف قكة الجسـ، كسبلمة البدف كمظاىر الص
كلكي يقكـ المربكف كالكالداف بيذه المسؤكلية عمى خير كجو رسـ ليـ الشرع الشريف حدكد ىذه 
المسؤكلية كمنيا كجكب النفقة عمى األكالد كذلؾ في قكلو تعالى "كعمى المكلكد لو رزقيف 

                                                           
 .29النساء اآلية  سكرة  1
 .10سكرة النساء اآلية   2
د/ يكسف حسف يكسف، جريمة استغبلؿ األطفاؿ كحمايتيـ في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، مرجع   3

 كما بعدىا. 339سابق، ص 
مكلكدىا في حضنيا، أك إذا كانت قد تكفيت حق الطفل في النفقة يشمل أجرة الرضاعة إذا كانت األـ مطمقة ك   4

فأجرة إرضاع الطفل تقع عمى كالده، ك كذلؾ أجرة حضانة الطفل إذا كانت األـ مطمقة كطفميا في حضانتيا أك 
كاف في حضانة غيرىا فتقع أجرة الحضانة عمى األب، أما إذا تزكجت األـ تسقط الحضانة ، ك حق الطفل في 

إلجار إذا كانت األـ مطمقة، ك إذا سقطت الحضانة يسقط  الحق في السكف، كالحق المسكف أك ما يعرؼ ببدؿ ا
في الغذاء  كالمباس ينفق األب عمى أكالده الذككر إلى غاية سف البمكغ أما بالنسبة لمبنت حتى تتزكج، ك أف 

 كسكتيـ بالكساء المناسب، كاإلنفاؽ عمى العبلج.
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ألكالده كالمسكف  . فمف تماـ النفقة المأمكر بيا لمكالد تييئة الغذاء الصالح(1)ككسكتيف بالمعركؼ"
الصالح حتى ال تتعرض أجساميـ لؤلسقاـ كتنيؾ أبدانيـ األكبئة كاألمراض، كسبب كجكب تمؾ 
النفقات الكاجبة أف كجكب نفقة الزكجة عمى زكجيا ىك الجزاء عمى إحتباس الزكجة لحق زكجيا 

عمى اإلنساف كانتفاعو بيا كسبب كجكب نفقة األكالد الصغار أف الفرع جزء مف أصمو فكما يجب 
 اإلنفاؽ عمى نفسو فتجب عميو نفقة جزئو إف كاف محتاجا

 كمنو نطرح السؤاؿ التالي: متى يككف الزكج ممزما بدفع النفقة لمزكجة؟ 
رتب المشرع الجزائرؼ في اطار العبلقات األسرية مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات التي يجب 

ىذه الكاجبات كاجب الزكج في اإلنفاؽ عمى  مراعاتيا ضمانا استمرار ىذه العبلقات، ك مف بيف
 77إلى  74أسرتو، كىذا الكاجب يفرضو الكازع األخبلقي كاالجتماعي قبل أف تفرضو المكاد مف 

منو أنو " تجب  نفقة الزكج عمى الزكجة بالدخكؿ بيا  74مف قانكف األسرة، فقد جاء في المادة 
أنو تجب  77انكف األسرة" كجاء في المادة مف ق 80ك  79، ك (2)78مع مراعاة أحكاـ المكاد 

نفقة األصكؿ عمى الفركع كالفركع عمى األصكؿ حسب القدرة كاالحتياج كدرجة القرابة في اإلرث، 
مف نفس القانكف فبينت نفقة األب عمى األكالد، أما حالة عجزه فتجب نفقتيـ عمى  75أما المادة 

مف نفس القانكف. فقانكف األسرة يمـز الزكج كحده  76األـ إذا كانت قادرة عمى ذلؾ حسب المادة 
بتحمل النفقة في مجمميا كيدفعيا إلى زكجتو ميما كانت ظركفيا سكاء كاف ليا مدخكؿ شخصي 

مف  331، كنص أيضا عمى ىذه الجريمة في المادة (3)أك كانت ليا أك كانت ليا ثركة شخصية
مف  ر إلى ثبلث سنكات كبغرامةؽ ع ج كالتي تنص عمى أف "يعاقب بالحبس مف ستة أشي

دج كل مف إمتنع عمدا، كلمدة تتجاكز الشيريف عف تقديـ المبالغ  30.000دج إلى  50.000

                                                           
 .233سكرة البقرة اآلية   1
مف قانكف األسرة الجزائرؼ النفقة تشمل الغذاء كالكسكة كالعبلج كالسكف أك أجرتو كما يعتبر  78ة حسب الماد  2

الممف رقـ   26/07/2006مف الضركريات في العرؼ كالعادة، كقضت المحكمة العميا بقرارىا الصادر في 
ك قرار آخر ليا الصادر في أف النفقة الغذائية ىي نفقة دكرية كمستمرة    إلى غاية سقكطيا قضاءا،  366196

بأف النفقة تشمل حق اإليجار كاعتبرت حق اإليجار ضمف النفقة  397975الممف رقـ  2008/ 27/02
 الغذائية.

 .183، ص 2000الرباط،  –القانكف الجنائي الخاص  -مبارؾ سعيد بف القايد  3
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المقررة قضاء إلعالة أسرتو كعف أداء قيمة النفقة المقررة عميو إلى زكجو أك أصكلو أك فركعو، 
 كذلؾ رغـ صدكر حكـ ضده بإلزامو بدفع النفقة إلييـ" 

 نيالفرع الثا
 أركان جريمة عدم دفع النفقة

جريمة عدـ تسديد النفقة كغيرىا مف الجرائـ تتككف جريمة عدـ تسديد النفقة مف ركف مادؼ كركف 
 معنكؼ 

 لقياـ ىذا الركف البد مف تكافر عنصريف: أوال/ الركن المادي:
لغ النفقة كاممة االمتناع عف دفع المبالغ المالية كاممة: في حالة إمتناع الزكج عمى دفع مبا  -1

فيعتبر ىذا السمكؾ يؤدؼ إلى اإلضرار بمف يعيميـ كالذيف يحتاجكف إلى كامل النفقة، كمف ثـ فإف 
 دفع جزء مف ىذه المبالغ ال يحكؿ دكف قياـ الجريمة.

صدكر حكـ يقضي بالنفقة: يكجب المشرع لقياـ ىذه الجريمة صدكر حكـ قضائي يمـز الزكج  -2
رتو، كعند إمتناعو ليذا الحكـ تقكـ ىذه الجريمة كيشترط في ىذا الحكـ أف بدفع مبالغ مالية ألس

 يككف نيائا بمعنى تككف قد إستنفذت فيو جميع طرؽ الطعف المقررة قانكنا.
إنقضاء ميمة شيريف: تقـك ىذه الجريمة بامتناع الزكج عف أداء النفقة بعد إنقضاء ميمة  -3

لو كىذا اإلجراء الذؼ يقـك بو المحضر القضائي في إطار الشيريف التي حددىا المشرع الجزائرؼ 
كما يمييا مف قانكف اإلجراءات المدنية  612التنفيذ الجبرؼ لؤلحكاـ القضائية حسب المادة 

كىك اإلجراء الذؼ ييدؼ إلى التبميغ الرسمي لمحكـ المميكر بالصيغة التنفيذية  09-08كاإلدارية 
 يكما مف تاريخ التبميغ. 15تضمنو الحكـ في أجل كتكميف المنفذ عميو بالكفاء بما 

تقتضي جريمة عدـ تسديد النفقة تكافر عنصر القصد الجنائي كيتمثل ىذا ثانيا/ الركن المعنوي: 
العنصر في اإلمتناع عمدا في أداء النفقة المدة التي قررىا القانكف كىي شيريف، كىذا ما يتضح 

مف ؽ ع ج، كعميو فإف  331ارد ذكرىا في نص لمادة مف خبلؿ عبارة )كل مف إمتنع عمدا( الك 
ىذه الجريمة تصنف مف الجرائـ العمدية التي يتطمب فييا عنصرؼ العمـ كاإلرادة بمعنى يككف 
حكـ القاضي بالنفقة قد ُبِمَغ لممعنى تبميغا صحيحا عمى أف يتـ التبميغ حسب الشركط المنصكص 

أداء ىذه النفقة كاإلعسار في ىذه الجنحة ىك السبب عمييا في ؽ إ ـ إ، كمع تمتعو بقدرتو عمى 
الكحيد الذؼ يمكف قبكلو فعبل مبررا لعدـ تسديد النفقة، كمف ثـ إلثبات حسف النية لدػ المتيـ 



277 
 

عمى أف يككف ىذا اإلعسار كامبل، كال تخضع ىذه الجريمة ألؼ قيد أك شرط، فالمشرع  الجزائرؼ 
 لـ يشترط شككػ الطرؼ المضركر.

مف  331النية مفترضة في جنحة عدـ تسديد النفقة كما تبيف ذلؾ مف الفقرة الثانية لممادة كسكء 
نما يتعيف عمى المتيـ  نفس القانكف، إذ ال يقع عمى عاتق النيابة العامة إثبات تكافر سكء النية كا 

 .(1)إثبات أنو لـ يكف سيئ النية
متناع عف القياـ بيذا الكاجب يرتب آثار اال ثالثا/ الجزاء المقررة لجريمة عدم تسديد النفقة:

سمبية في المجتمع كلمحد مف ىذه اآلثار تدخل المشرع الجزائرؼ كرتب جزاء عمى مف ال يدفع 
مف ؽ ع ج ما يمي " يعاقب بالحبس مف ستة  331النفقة المقدرة في ذمتو حيث جاء في المادة 

كل مف امتنع عمدًا كلمدة  دج 300.000إلى  50.000أشير إلى ثبلث سنكات كبغرامة مف 
تتجاكز شيريف عف تقديـ المبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرتو كعف أداء كامل قيمة النفقة المقررة 
عميو إلى زكجو أك أصكلو أك فركعو، كذلؾ رغـ صدكر حكـ ضده بإلزامو بدفع نفقة إلييـ. 

مف ؽ ع  330ص المادة كيجكز الحكـ عمى الشخص المداف بالعقكبات التكميمية المقررة في ن
مف ؽ إ ج ج، تختص أيضا بالحكـ في  329ك  40ك  37ج، دكف اإلخبلؿ بتطبيق المكاد 

الجنح المذككرة في ىذه المادة، محكمة مكطف أك محل إقامة الشخص المقرر لو قبض النفقة أك 
 .(2)ائية"المنتفع بالمعكنة، كيضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدًا لممتابعة الجز 

 الفرع الثاني
 موقف التشريعات المقارنة
جزء مف أصمو فكما يجب  سبب كجكب نفقة األكالد الصغار أف الفرعأوال/ التشريع المصري: 

عمى اإلنساف اإلنفاؽ عمى نفسو فتجب عميو نفقة جزئو إف كاف محتاجا، كتبعا لذلؾ تجب نفقة 

                                                           
 .168، ص21،  ط الجزء األكؿ -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -د/ أحسف بكسقيعة   1
أما بالنسبة لمفقو اإلسبلمي، إذا امتنع الزكج عف أداء نفقتو لزكجتو كأكالده فقاؿ بعض أىل العمـ أف لمحاكـ   2

ذا أخل الكالد بكاجبو كلـ ينفق عمى كلده، ففي ىذا إختمف أىل  حبسو في نفقة زكجو كىذا ألنو ظالـ باإلمتناع، كا 
 العمـ إلى: 

 كالشافعية ال يحبس الكالد بل يجبر عمى اإلنفاؽ بكسائل أخرػ.أكال/ مذىب المالكية 
ثانيا/ مذىب الحنفية يحبس الكالد كذلؾ خكفا مف ضياع الكلد كباإلضافة إلى اإلثـ الذؼ يمحق الكلد جراء إخبللو 

 بالتزاماتو.
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 1984لسنة  10مف القانكف رقـ  71مادة األصل عمى فركعو كلك اختمفا في الديف، كتنص ال
 عمى أف:

تجب النفقة عمى الصغير الذؼ ال ماؿ لو عمى أبيو المكسر حتى يتـ الدخكؿ بالفتاة أك  -1
لى أف يبمغ الفتى قادرا عمى الكسب.  تكسب مف عمميا ما يسد حاجاتيا كا 

مى أبكيو حتى يكمل إذا كاف المنفق عميو طالب عمـ يكاصل دراستو بنجاح استمرت نفقتو ع -2
 دراستو.

 فإذا كاف لطالب العمـ ماؿ ال يفي بنفقتو ألـز المنفق عميو بما يكمميا. -3
إذا كاف األب معسر أك األـ مكسرة كجبت عمييا نفقة أكالدىا منو طبقا ألحكاـ المادة الثالثة  -4

 كالعشريف مف ىذا القانكف.
ر فإذا تعدد األكالد قسمت عمييـ النفقة حسب تجب نفقة األبكيف الفقيريف عمى كلدىا المكس -5

 يسرىـ كعسرىـ.
 .(1)فإذا كاف لمكالدييف ماؿ ال يفي بنفقتيما إلزاـ األكالد المكسركف بما ُيكمميا -6

عالج المشرع المغربي ىذا النكع مف اإلىماؿ باعتباره الصكرة الغالبة التشريع المغربي:  /ثانيا
مف ؽ ج ـ الذؼ ينص عمى أنو "يعاقب بنفس العقكبة  480كاألكثر شيكعا مف خبلؿ الفصل 

مف صدر عميو حكـ نيائي أك قابل لمتنفيذ المؤقت بدفعو نفقة إلى زكجو أك أحد أصكلو أك 
فركعو ك أمسؾ عمدا عف دفعيا في مكعدىا المحدد، كفي حالة العكد يككف الحكـ بعقكبة الحبس 

األداء في المحل المستحق ليا ما لـ ينص الحكـ  حتما، كالنفقة التي يحددىا القاضي تككف كاجبة
عمى خبلؼ ذلؾ"، كعمى جانب كبير مف األىمية عمى اعتبار أف يتكخى حماية األسرة مباشرة 

 أك الفركع أك األصكؿ، كمف المبلحظات عمى ىذا النكع مف اإلىماؿ: إما الزكجة
زكجة أك الفركع كاألصكؿ في يقتصر اإلىماؿ النقدؼ عف اإلمساؾ العمدؼ عف اإلنفاؽ عمى ال -

المكعد المحدد بمكجب حكـ نيائي أك قابل لمتنفيذ المؤقت، بمعنى أنو في حالة اإلمساؾ عف 
مف مدكنة األسرة  197اإلنفاؽ بمكجب التزاـ باإلنفاؽ ال يشكل إىماال لؤلسرة عمما أف المادة 

 تنص عمى أف أسباب كجكب النفقة ىي الزكجة كالقرابة كااللتزاـ.

                                                           
مطبكعات الجامعية، دار ال -حقكؽ الطفل كفقا لمتشريعات كاالتفاقيات الدكلية -د/مفتاح خميفة عبد الحميد  1

 .117، ص 2010
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منو ليجعل التكقف عف دفع  202تدخل المشرع المغربي بمكجب مدكنة األسرة حسب المادة  -
النفقة لؤلكالد مدة أقصاىا شير دكف عذر مقبكؿ سببا لتطبيق أحكاـ إىماؿ األسرة عمى الممسؾ 

 عف أدائيا.
مف  199ة لـ يعد المشرع المغربي يعتبر الزكج كحده المكمف بالنفقة عمى األكالد، بل إف الماد -

مدكنة األسرة تكجب النفقة عمى األـ إذا كانت مكسرة ككاف األب معسرا، مما يعني إمكانية 
  . (1)عف اإلنفاؽ عمى أكالدىا مع ثبكت يسرىا متابعة األـ بأحكاـ إىماؿ األسرة إذا امتنعت

 نيالمطمب الثا
 لمطفلاالىمال المعنوي 

في إىماؿ األكالد معنكيا التفكؾ األسرؼ كاالنييار مف بيف األسباب التي تساىـ بطريقة أك بأخرػ 
مف ؽ ع ج  03فقرة  330في المادة  كىك الفعل المنصكص كالمعاقب عميو ،(2)الخمقي لؤلسرة

التي تنص " أحد الكالديف الذؼ يعرض صحة أكالده أك كاحد أك أكثر منيـ أك يعرض أمنيـ أك 
ثبل سيئا ليـ لبلعتياد عمى السكر أك سكء خمقيـ لخطر جسيـ ب أف يسيء معاممتيـ أك يككف م

السمكؾ، أك بأف ييمل رعايتيـ، أك ال يقـك باإلشراؼ الضركرؼ عمييـ، كذلؾ سكاء كاف قد قضي 
فالمشرع الجزائرؼ لـ ينص عمى  بإسقاط سمطتو األبكية عمييـ أك لـ يقض بإسقاطيا".

اعد العامة التي تحدد االختصاص االختصاص المحمي لممحاكـ لذلؾ يتعيف عمينا الرجكع إلى القك 
أك محل إقامة أحد المتيميف أك محل القبض  يل الجميكرية بمكاف كقكع الجريمةالمحمي لكك

 أف مف ؽ إ ج، أؼ 37عمييـ حتى لك كاف ىذا القبض لسبب آخر كىذا طبقا لنص المادة 
 .(3)األـ أك األبمكطف  فييا يكجد التي المحكمة ىي الجريمة ىذه في بالنظر المختصة المحكمة

 
 
 

                                                           
د/ أدمحم قبمي د/ عابد العمراني الميمكدؼ، القانكف الجنائي الخاص المعمق في شركح، مرجع سابق، ص   1

315. 
 .60، ص 1990مطبعة تقنية األلكاف، الجزائر،  –الحقكؽ المتبادلة في اإلسبلـ  –د/ بكير بف دمحم أرشـك   2
   ،  2012ىكمة، الجزائر،  دار ،12 ، ط1 ج الخاص، الجزائي القانكف  في زالكجي سقيعة، بك أحسف د/  3
 .162 ص
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 الفرع األول
 أركان جريمة اإلىمال المعنوي 

فقرة  330تتككف جريمة االىماؿ المعنكؼ لؤلكالد مف ثبلثة أركاف مادية في حيف لـ تشر المادة  
 إلى الركف المعنكؼ. 3

 تقكـ الجريمة عمى ركف مادؼ كركف معنكؼ.أوال/ أركان الجريمة: 
صفة األب أك األـ كأعماؿ كىـ الطفل المجني عميو عناصر  بعةمف أر يتككف الركن المادي:  -1

أعماؿ مف ؽ ع ج كالنتائج الخطيرة المترتبة عف  3فقرة  330المبينة في نص المادة  اإلىماؿ
 اإلىماؿ.

في شطرىا األكؿ عمى أف الطفل المجني  3فقرة  330عميو: نصت المادة الطفل المجني  -أ
ثى "يعرض صحة أكالده أك كاحد أك أكثر منيـ" النص لـ يحدد سف عميو ىك الكلد ذكرا كاف أـ أن

، أما القانكف المدني يحدده ب سنة 18حدد سف الطفل ب ي 12-15فقانكف حماية الطفل الطفل 
  سنة  19

ىنا ىك األب أك األـ الشرعية بالدرجة األكلى خاصة في ضكء  المقصكد صفة األب أك األـ: -أ
 قانكف األسرة. 46منع التبني المادة التشريع الجزائرؼ الذؼ ي

 كىك كالضحية، الفاعل في البنكة ك األبكة صفة تكفر يجب لؤلكالد المعنكؼ  اإلىماؿ جريمة لقياـ
 لؤلكالد شرعيةمًا أ أك اً شرعي اً الجاني َأب يككف  أؼ "أكالده" كعبارة "الكالديف أحد" عبارة تؤكده ما

 تطبيق نطاؽ مف األمر خرج الفاعل كالضحية بيف كةبن أك أبكة عبلقة تكجد لـ فإذا الضحية،
 .(1)العقكبات قانكف  مف 330 المادة أحكاـ

مف ؽ أ ج التي عرفت الكفالة بأنيا التزاـ بالقياـ بكلد قاصر  116أما الكفيل حسب نص المادة 
 24-92مف نفقة كتربية كرعاية قياـ األب بابنو، ال سيما بعد ما سمح المرسكـ التنفيذؼ رقـ 

 بنسب المكفكؿ لمكفيل. 13/01/1992المؤرخ في 
عمى ثبلثة طرؽ الرتكاب  المادة نصت: 03فقرة  330أعماؿ اإلىماؿ المبينة في المادة  -ب

جريمة اإلساءة إلى األكالد عمى سبيل التمثيل، كىي تعريض األكالد إلى خطر جسيـ بإساءة 

                                                           
 ،2ط  الجزائر، التربكية، لؤلشغاؿ الكطني األسرة، الديكاف نظاـ عمى الكاقعة الجرائـ سعد، العزيز عبد د/  1

 .14 ص ،2002
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 ب االعتياد عمى السكر أك سؤء السمكؾأك األـ مثبل سيئا ليـ بسب معاممتيـ أك اف يككف األب
عدـ عرض الكلد المريض عمى الطبيب أك عدـ تقديـ لو الدكاء الذؼ كصفو لو الطبيب أك عدـ ك 

، أؼ اقتناء الدكاء، طرد األكالد خارج البيت كصرفيـ لمعب في الشارع دكف أدنى مراقبة كال تكجيو
 األمر كاقع في كىي عمييـ، الضركرؼ  شراؼكباإل بتكجيييـ عدـ القياـ أك األكالد رعاية ىماؿإ 

تتدخل المشرع ، (1)عنيا الحديث بصدد نحف التي الجريمة عناصر تككيف مف بعضا إالَّ  ليست
المؤرخ في  03فقرة  72لمكقاية مف سكء معاممة األطفاؿ كذلؾ بمكجب األمر رقـ 

كؼ، كقد جاء ىذا المتعمق بحماية الطفكلة كالمراىقة المعرضيف لمخطر المعن 10/02/1972
 النص بإجراءات كتدابير الحماية كالتربية لصالح ىؤالء األطفاؿ.

 تعرض مف ؽ ع ج أف 3فقرة  330المادة  اشترطتالنتائج الجسيمة المترتبة عن اإلىمال: -ج
 عمى يعاقب ال فالمشرع جسيـ، لخطر خمقيـ أك أك أمنيـ أكالدىـ صحة األـ أك األب سمككيات

 أمنو أك صحتو عمى كتؤثر االبف تمس خطيرة عنيا نتائج ترتبت إذا إالَّ  ألفعاؿا ىذه إثبات مجرد
 أك الخطر جسامة تقييـ أك لتحديد معيار القانكف أؼ نص في يرد لـ أنو كيبلحع خمقو، أك

 التمييز مف تمكِّنو التي الكاممة التقديرية المكضكع السمطة لقاضي يبقى ذلؾ غياب كفي الضرر،
 أخبلؽ أك أمف أك صحة عمى تأثيرىا يستنتج مدػ بأف لو كتسمح الضرر، أك رالخط جسامة بيف

  .لقاضي المكضكع كامل السمطة في تقدير الخطر الجسيـك  .(2)األكالد
 العقكبات قانكف  مف 330 المادة مف الثالثة الفقرة في المشرع يشير ـلالركن المعنوي:  -2

 لقياـ الجنائي القصد تكافر يشترط لـ إذ لؤلكالد، ؼ المعنك  اإلىماؿ لجريمة لعنصر العمد الجزائرؼ 
 أف يجب سابقا مبينة بأفعاؿ قياـ عمى الكالديف أحد إقداـ بأف يفترض المنطق أف الجريمة، غير
 اإلضرار عنيا ينتج أسرية بكاجبات إخبلؿ يعد أفعاؿ مف عنو صدر ما نوأ عالما ك يككف مدركا

رط القصد الجنائي لقياـ الجريمة، فإف ىذه األخير تقتضي أف ، إذا كاف القانكف لـ يشت(1)باألكالد
 يككف الجاني كاع بخطكرة تقصيره في أداء كاجباتو العائمية.

                                                           
 . 34ص  نفس المرجع،، سعد  العزيز عبد  1
    الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ كالقانكف المقارف، مرجع سابق،د/ حمك بف ابراىيـ فخار،    2

 .204ص 
 العمـك في الماجستير رسالة -لؤلحداث  اإلجرامي بالسمكؾ كعبلقتو العائمي اإلىماؿ -مباركة  مرة عما  1

  .33، ص 2011باتنة، لخضر، الحاج جامعة الحقكؽ، كمية القانكنية،
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تطبق عمى ىذه الجريمة العقكبات : مطفلات المقررة لجريمة االىمال المعنوي لءثانيا الجزا
لزكجة الحامل المنصكص األصمية كالتكميمية المقررة لجنحتي ترؾ مقر األسرة كالتخمي عف ا

 .330مف المادة  2ك  1عمييا في الفقرتيف 
 الفرع الثاني 

 ىمال المعنوي شريعات المقارنة من جريمة اإلموقف الت
لكف نص  مى جريمة اإلىماؿ المعنكؼ لمطفللـ ينص المشرع الفرنسي عأوال/ التشريع الفرنسي: 

 357ي صياغة محتكػ المادة عمييا تحت عنكاف تعريض القصر لمخطر مع تعديل جزئي ف
تنص " أحد الكالديف سكاء كاف شرعيا أك كانت التي  مف قانكف العقكبات قبل التعديل  1فقرة

طبيعيا أك بالتبني الذؼ يتخمى عف طفمو بدكف سبب شرعي كعف التزاماتو القانكنية إلى الحد الذؼ 
 30000سنتيف كالغرامة يمس بشدة أمف ك أخبلؽ كتربية طفمو القاصر يعاقب بالحبس لمدة 

  .يكرك"
  مف قانكف األسرة 13المادة  التشريع المصري:ثانيا/ 
مف  482المغربي ليذا النكع مف إىماؿ األسرة في الفصل تطرؽ المشرع التشريع المغربي: ثالثا/ 

ؽ ج ـ الذؼ جاء فيو "إذا تسبب أحد األبكيف في إلحاؽ ضرر بالغ بأطفالو أك بكاحد أك أكثر 
كذلؾ نتيجة سكء المعاممة أك إعطاء القدكة السيئة في السكر أك سكء السمكؾ أك عدـ منيـ، 

في اإلشراؼ الضركرؼ مف ناحية الصحة أك األمف أك األخبلؽ، يعاقب العناية أك التقصير 
بالحبس مف شير كاحد إلى سنة كغرامة مف مائتيف إلى خمسمائة درىـ مغربي، سكاء حكـ عميو 

عبلكة عمى ذلؾ أف يحكـ عمى مرتكب الجريمة ة األبكية أـ ال. كيجكز بالحرماف مف السمط
مف خمس سنكات إلى عشر  40بالحرماف مف كاحد أك أكثر مف الحقكؽ المشار إلييا في الفصل 

أف المشرع المغربي يعاقب األبكيف )األب ك األـ( في حالة  "، يتضح مف خبلؿ نص المادة
اجبات الممقاة عمى عاتقيما تجاه أطفاليما أك أحدىـ عمى األقل تقصيرىما في أداء االلتزامات كالك 

في فقرتو األكلى ال  479لمفصل نا خبلفا ىرغـ تكفر عنصر المساكنة كالمعاشرة، فالمشرع 
نما نص عمى مفيكـ مجرد لئلىماؿ، كالذؼ يتحقق حتى بدكف  يعاقب عمى كاجب المساكنة كا 
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المدة الزمنية غير متطمب في ىذا الصنف مف  مغادرة إقامة األسرة، إضافة إلى أف عنصر
 .(1)مف ؽ ج ـ 482اإلىماؿ، بل العبرة فقط بإتياف أحد األفعاؿ الكاردة في الفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
منشكرات دراسات قضائية، سمسمة  –مجمكعة القانكف الجنائي كالعمل القضائي المغربي  - د/ دمحم بفقير  1

. د/ أدمحم قبمي د/ عابد العمراني الميمكدؼ، 64،  ص 2011، 4 العدد القانكف كالعمل القضائي المغربييف،
 .316القانكف الجنائي الخاص المعمق في شركح، مرجع سابق، ص 
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 الفصل الثاني
 لمرعاية االجتماعية لمطفلالحماية الجزائية 

عاية األكالد كحسف ذا كاف قانكف األسرة جاء بجممة مف الكاجبات قصد الحفاظ عمى األسرة ك ر إ
أكرد جممة مف الضكابط ك الطفل لذلؾ جاء قانكف العقكبات ك تربيتيـ مف أجل إرساء قكاعد لحماية 

األحكاـ لتدعيـ حقكقو مف خبلؿ األفعاؿ التي مف شأنيا مخالفة أحكاـ الحضانة أك إىماؿ ك 
 .تعريض األبناء لمخطر

عما ُحـر منو مف رعاية ُأسرية كتككف ىذه قد يككف الطفل محتاجا إلى رعاية اجتماعية تكمفة 
الرعاية االجتماعية التعكيضية رعاية بديمة عف رعاية األسرة، كىذه صكرة فريدة مف الرعاية 

مف رعاية أسرىـ التي ينتمكف إلييا كىذا النكع مف  االجتماعية كفميا المشرع لؤلطفاؿ المحركميف
 ية البديمة. الرعاية االجتماعية لؤلطفاؿ ُيطمق عميو الرعا

أصبحت الرعاية االجتماعية تشكل جزءا أساسيا مف البناء االجتماعي لممجتمع كليست خدمات  
تقدـ في حالة طارئة لسد عجز ما، كما أنيا تقدـ لكل الفئات في المجتمع كليست لفئة خاصة أك 

لكل فئة كفقا  فيي تمتد لتشمل كل األفراد مف خبلؿ أنماطيا المتعددة التي تقدـ معينيفألفراد 
الحتياجاتيا، كما أنيا تشكل كظيفة طبيعية يمارسيا المجتمع لمساعدة األفراد عمى تحسيف 
نمائية بجانب األىداؼ  أكضاعيـ االجتماعية، كما أنيا تستيدؼ تحقيق أىدافا إنسانية كقائية كا 

عاية ف ككفالة الر ، كيقـك مفيـك الرعاية االجتماعية بصفة عامة عمى فكرة مساعدة اآلخريالعبلجية
عف مكاجية احتياجاتيـ مف األطفاؿ، لممحتاجيف في المجتمع الذيف عجزت قدراتيـ الشخصية 

فالرعاية االجتماعية ببرامجيا كأنشطتيا التي تقدميا الدكلة كالجماعة حق ككظيفة فرعية في 
 .(1)المجتمع الحديث

 
 
 
 

                                                           
 .122، ص 2012، 1دار الفكر الجامعي، ط -النظاـ القانكني لحماية الطفل –د/ خالد مصطفى فيمي   1
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 المبحث األول
 الحماية الجزائية لمطفل المحضون 

الحضانة كاحدة مف أىـ المسائل التي قررتيا الشريعة اإلسبلمية ككذا قانكف األسرة ألجل تعتبر 
تكفير الحماية كالرعاية المادية كالمعنكية لمصغار، كذلؾ نتيجة لمكفاة أك الطبلؽ الذؼ يمكف أف 
يحدث بيف الزكجيف كالذؼ مف شأنو أف يؤدؼ إلى تنازع في مسألة الحضانة بالنسبة لمصغار، 

مف األحكاـ لتحقيق اليدؼ  د نظمت الشريعة اإلسبلمية مكضكع الحضانة كقررت لو العديدفق
المقصكد منو فحددت مف خبلؿ النصكص كاالجتيادات المقصكد بالحضانة بأنيا رعاية الصغار 
كالقياـ عمى تربيتيـ عمى أحسف كجو كما حددت مف لو الحق في الحضانة، كمراتب الحاضنيف 

 ،(1)بحسب القربة
حق الطفل في الحضانة حق أساسي، ال يتصكر بقاء الطفل أك استمرار كجكده دكف ذلؾ، ك إف 
أؼ مساس بيذا الحق دكف كجو قانكني أك شرعي يؤدؼ حتما إلى إحداث الخمل في تربية الطفل 

مف تكافر حماية جزائية ليذا الحق مف أؼ عبث لذلؾ  كتقكيـ سمككو كمف ىذا المنطمق فإنو ال بد
إختطاؼ المحضكف أك إبعاده مف ي المطمب األكؿ المتناع عف تسميـ الطفل المحضكف ف نتطرؽ 
 في المطمب الثاني. حاضنو

 المطمب األول
 االمتناع عن تسميم الطفل المحضون 

 قبل التطرؽ ليذه الجريمة البد مف معرفة الحضانة لغة كاصطبلحا: 
دكف اإلبط إلى الكشح كىك الخصر، الحضانة لغة: مأخكذة مف الحضف، كيعرؼ الحضف بأنو ما 

 .(2)كقيل بأنو الصدر كالعضداف كما بينيما، كالجمع أحضاف
الحضانة اصطبلحا: فيي القياـ بحفع مف ال يميز كال يستقل بأمره، كالقياـ عمى خدمتو كتربيتو 

 .(1)عمى ما يصمح حالة حماية لو مما يؤذيو

                                                           
 .99، ص 2012دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  -حقكؽ األكالد في النسب كالحضانة -د/ صالح بكغرارة  1
 . 571، ص 1956، دار صادر بيركت، لبناف، 2،ج1ط -لساف العرب -أبك الفضل جماؿ الديف إبف منظكر  2
   ، منشكرات المكتب اإلسبلمي، بيركت، د س ف، 9، ج2ط -ركضة الطالبيف -يحيى بف شرؼ أبك زكريا  1

 .98ص 
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رض المحافظة عمى بدنو كعقمو كدينو كحمايتو تعرؼ الحضانة: بأنيا القياـ عمى شؤكف الطفل بغ
مف عكامل اإلنحراؼ كاالنحبلؿ، مما يمكنو مف أف يككف فردا صالحا كسط مجتمعو مما يقتضي 
كضعو تحت أياد أمينة مؤىمة لمثل ىذه الكاجبات، كأف يككف ليـ الحق في ذلؾ كفقا لقكاعد 

ى أف "....كيشترط في الحاضف أف مف ؽ أ ج عم 62نصت عميو المادة ، (1)الشريعة كالقانكف 
مف خبلؿ النص أف المشرع الجزائرؼ حصر شرط الحضانة  يككف أىبل لمقياـ بذلؾ..." يتضح لنا

سنة بل يقصد بو تكافر شركط  19في األىمية كال يقصد باألىمية ىنا بمكغ سف الرشد المدني أؼ 
قة كمحفكفة بالمخاطر تتعمق الحضانة. فالمقصكد باألىمية ىنا القدرة عمى القياـ بميمة شا

مف ، (2)بحضانة الطفل كا عداده إعدادا سميما ليككف قادرا عمى االعتماد عمى نفسو في المستقبل
أجل تكضيح مدػ الحماية الجنائية المقررة لمطفل المحضكف حتى في مكاجية أبكيو كأقاربو 

                                                           
أما بالنسبة لمكفالة نصت عمييا  .99صالح بكغرارة، حقكؽ الكالد في النسب كالحضانة، المرجع السابق، ص   1

المانع كاف ضركرؼ إيجاد نظاـ بديل عف  مف ؽ أ ج  أنو "يمنع التبني شرعا كقانكنا" كفي كجكد ىذا 46المادة 
التبني كذلؾ لحماية شريحة معينة في المجتمع ك التي تعد ضحية تصرفات ال مسؤكلة نتج عنيا أطفاؿ مجيكؿ 
النسب، كعميو كاف الزما إيجاد نظاـ تسمح بو الشريعة اإلسبلمية كىك ما يسمى بنظاـ الكفالة كحتى االتفاقيات 

في الفترة الثالثة  1989مف اتفاقية حقكؽ الطفل لسنة  20ظاـ، كىذا ما جاء في المادة الدكلية أقرت بيذا الن
 كالتي اعتبرتو بديل عف التبني بالنسبة لممجتمعات اإلسبلمية. 

كالمتعمق بقانكف األسرة  05-02مف قانكف  125إلى  116أما المشرع الجزائرؼ فقد نظـ أحكاـ الكفالة في المكاد 
كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية  09-08مف قانكف  497إلى  492يا في المكاد مف كما نظـ إجراءات

كاإلدارية، فالكفالة ىي إلتزاـ عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفقة كتربية كرعاية كقياـ األب بإبنو كتتـ 
 افر شركط منيا:بعقد شرعي، كعميو يمكف القكؿ أف كفالة األفراد لؤلطفاؿ في الجزائر تستكجب تك 

 أف يككف الكافل مسمما: أساس ذلؾ أنو ال يجكز كفالة الكافر لكلد مسمـ كمنحدر مف أبكيف مسمميف. -1
شرط القدرة: قصد المشرع الجزائرؼ بالقدرة اإلمكانيات المادية لمكافل فمف غير المعقكؿ أف يطمب شخص  -2

 كىك غير قادر عمى إطعامو كمنحو مسكف الئق أك ممبس.

 .شرط األىمية: أف يككف الكافل عاقل كيتمتع باألىمية القانكنية الكاممة كغير محجكز عميو -3
مف قانكف  64. نصت المادة 101صالح بكغرارة، حقكؽ الكالد في النسب كالحضانة، المرجع السابق، ص   2

ـ الخالة ثـ العمة، ثـ عمى أف " األـ أكلى بحضانة كلدىا ثـ الجدة ألـ ثـ الجدة ألب ث اإلجراءات الجزائية
األقربكف درجة مع مراعاة مصمحة المحضكف في كل ذلؾ كعمى القاضي عندما يحكـ بإسناد الحضانة أف يحكـ 
بحق الزيارة" يتضح لنا مف النص أف المشرع الجزائرؼ رتب أصحاب الحق في الحضانة لكف عبارة األقربكف 

   درجة لـ يبيف لنا مف ىـ.
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في كجكد كقياـ جريمة عدـ عندما يتعمق األمر برعايتو نحاكؿ أف نبيف كيف تؤثر رابطة البنكة 
عمى  مف ؽ ع 328ع الجزائرؼ في المادة تسميـ القصر لمف حكـ لو بحضانتيـ كقد نص المشر 

معاقبة مف ال يقكـ بتسميـ قاصر قضى في شأف حضانتو بحكـ مشمكؿ بالنفاذ المعجل أك بحكـ 
 ضكف؟نيائي إلى مف لو الحق في المطالبة بو. فما ىي جريمة عدـ تسميـ الطفل المح

إف فعل االمتناع عف تسميـ الطفل المحضكف الذؼ يشكل جريمة مف الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ 
األسرة كقد حددىا المشرع الجزائرؼ في قانكف العقكبات في نص قانكني دكف أف يكردىا مفيـك 
كاسع كشامل بل اكتفى بالنص عمى العقكبة المقررة ليا ككذا عناصر قياميا مف خبلؿ المادة 

دج إلى  20.000منو التي تنص "يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كبغرامة مف  328
دج األب أك األـ أك أؼ شخص آخر ال يقـك  بتسميـ قاصر قضى في شأف حضانتو  100.000

 .(1)...."بحكـ مشمكؿ بالنفاذ المعجل أك بحكـ نيائي إلى مف لو الحق في المطالبة بو
ىي جريمة ذات عبلقة بيف األب ك األـ أك أؼ شخص  التعريف االصطالحي لمجريمة:  -2

، أك (2)آخر ال يقكـ بتسميـ قاصر في شأف حضانتو بحكـ نيائي إلى مف لو الحق في المطالبة بو
ىي مف الجرائـ الكاقعة عمى نظاـ األسرة إذ جرميا المشرع ككضع ليا عقكبة لضماف المحافظة 

ي نفس الكقت تعتبر األداة االزمة لتأميف مصمحة عمى مصداقية أحكاـ القضاة كعمى تنفيذىا كف
 المحضكف ضمف إطار إحتراـ القانكف، كيشترط لثبكت الحق في الحضانة عدة شركط منيا:

                                                           
ؽ ع ج عمى أف " كل مف لـ يسمـ طفبل مكضكعا تحت رعايتو إلى األشخاص الذيف مف  327نصت المادة  1

بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنكات" يتضح لنا مف نص المادة أف أؼ شخص  ليـ الحق في المطالبة بو يعاقب
تكبا لجريمة يقـك برعاية الطفل كمعممتو أك مربيتو ال يقـك بتسميـ الطفل إلى مف لو الحق في المطالبة بو يعد مر 

عدـ تسميـ الطفل، فمف لو الحق في الحضانة المطالبة بو كلـ يشترط المشرع صدكر حكـ قضائي يقضي بتسميـ 
أف األكلى تنطبق عمى كل شخص كضع الطفل  328ك  327الطفل فيذا النص جاء عاما، فالفرؽ بيف المادتيف 

قط عمى األبكيف كاألقرباء الذيف ليـ حق حضانتو تحت رعايتو كامتنع عف تسميمو، أما المادة الثانية فتطبق ف
شرعا في حالة امتناعيـ  عف التسميـ، لكف مع ضركرة استصدار حكـ يقضي بمنح الحضانة لممطالبة بيا عمى 

جريمة االمتناع عف تسميـ الطفل إلى  -العكس مف الحالة  األكلى التي ال يشترط فييا ذلؾ، حسينة شركف 
، أشار إليو د 06، ص  2010لقضائي، العدد السابع، جامعة دمحم خيضر بسكرة، مجمة االجتياد ا -حاضنو

 .163حمك بف ابراىيـ فخار، الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ كالقانكف المقارف، مرجع سابق، ص 
 .121دار اليدػ، الجزائر، ص  -محاضرات في قانكف اإلجراءات الجزائية -د/ خمفي عبد الرحماف  2
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أال تككف األـ متزكجة بأجنبي عف الصغير المحضكف مع أىميتيا لمتحمل كنظافة سمككيا  -1
مستقيمة ألف الطفل إذا فقد حناف كتدينيا كذلؾ تكفيرا لمجك الصالح الذؼ يكفل لمطفل نشأة 

 األبكيف باجتماعيما فبل أقل مف أف يككف بعيدا عمف يبغضو كيككف مظنة إليذائو.
األمانة: إذا كاف الحاضف معركفا باإلىماؿ كعدـ الشعكر بالكاجب نحك الطفل فبل حق لو  -2

 في الحضانة.
ف معركفا باإلنحراؼ كسكء السمكؾ العدالة: إذا كانت الحضانة لغير األبكيف فإذا كاف الحاض -3

بحيث يخشى عمى الطفل اإلنحراؼ إذا تركعنده فبل يككف لو حق حضانتو، أما إذا كاف ما ىك 
عميو شيئا ال يترتب عميو ضياع الطفل فإنو يبقى عنده إلى الحد الذؼ يخشى فيو أف يتأثر بفعمو 

 كحينئذ ينزع منو
 .(1)ريضا أك ىرما فبل حق لو في الحضانةالقدرة عمى التربية فإذا كاف القريب م -4

 الفرع األول
 أركان جريمة االمتناع عن تسميم الطفل المحضون 

تتمثل أركاف الجريمة في العناصر التي يشترطيا القانكف لقياميا كتنقسـ إلى أركاف عامة 
ف كالمشكمة ألؼ جريمة ميما كاف تصنيفيا كغالبا ما ترد أحكاميا في القسـ العاـ مف قانك 

العقكبات إضافة إلى األركاف الخاصة التي تتمثل في العناصر التي يشترطيا القانكف في جريمة 
معينة كتعتبر ىذه األركاف المعيار الفاصل بيف مختمف الجرائـ كنحف في صدد جريمة عدـ تسميـ 

ادؼ الطفل المحضكف يستكجب القانكف لقياميا تكافر أركانيا الثبلثة الركف الشرعي كالركف الم
 كالركف المعنكؼ.

إلى جانب الركف الشرعي لقياـ الجريمة البد مف تكفر الركف المادؼ كىك  أوال/ الركن المادي:
، كمف عناصر (2)عبارة عف المظير الخارجي لنشاط الجاني كالذؼ يتمثل في سمككو اإلجرامي

 الركف المادؼ لجريمة عدـ تسميـ الطفل المحضكف ىي:
ـ: يتفرع ىذا العنصر إلى ثبلث عناصر أخرػ كىي قياـ الجريمة في حق االمتناع عف التسمي -أ

مف يتمتع عف تسميـ طفل إلى حاضنو، كتقـك في حق مف يختطفو ممف أككمت إليو حاضنتو 
                                                           

جامعة عماف، دار حامد  -مؤتمر كمية الحقكؽ  -الحماية القانكنية لؤلسرة -تغريد بنت مظير يحي بخارؼ   1
 كما بعدىا. 329، ص 2018لمنشر كالتكزيع، األردف، 

 .48، ص 2009، دار ىكمة، الجزائر، 8ط -الكجيز في القانكف الجزائي العاـ -د/ أحسف بكسقيعة  2



289 
 

كباإلضافة فإنيا تقكـ في حق مف يبعده عف األماكف التي كضعو فييا حاضنو كسكاء صدر 
غير عمى فعل الخطف كذلؾ كشريؾ في الجريمة الخطف كاإلبعاد مف الشخص نفسو أك حمل ال
، باإلضافة إلى ىذا يجب أف يحصل فعل عدـ (1)حتى لك حصل الفعل بدكف عنف أك تحايل

التسميـ في شكل متعمد كذلؾ أف يككف قد عمـ بكجكد الحكـ الذؼ يمنح الطالب حق المطالبة 
ـ إثباتو بكاسطة المحضر بالمحضكف، كعمى قضاة الحكـ أف يتأكدكا مف فعل التسميـ الذؼ ت

السالفة الذكر ليس بالضركرة أف  328القضائي بعد إتباع إجراءات التنفيذ، مف خبلؿ نص المادة 
يككف الممتنع ىك األب أك األـ أؼ مثبل يمكف أف تستند الحضانة إلى األب كلكنو غير مكجكد 

في حق األب ألف ىذه  بالمنزؿ فترفض الجدة تسميـ الطفل فينا تقكـ الجريمة في حقيا كليس
 . (2)الجريمة شخصية

كجكد حكـ قضائي: لقياـ ىذه الجريمة يجب أف يككف ىناؾ حكـ سابق صادر عنف  -ب
القضاء، كيتضمف إسناد حق الحضانة إلى مف يطالب بتسميـ الطفل إليو كقد يككف حكما مؤقتا 

القضائية المشمكلة بالنفاذ  أك نيائيا، كلكف يجب أف يككف نافذا كما ىك الشأف بالنسبة لؤلكامر
المعجل. كنعني بذلؾ أف يمتنع الجاني الذؼ كاف الطفل القاصر مكضكعا تحت سمطتو عف 
تسميمو إلى مف حكمت المحكمة لو بالحضانة ككممة عدـ التسميـ بيذه الصفة تعني االمتناع 

يا تقكـ بالسمكؾ الذؼ يعتبر مكقفا سمبيا كالجرائـ بصفة عامة تقكـ بالسمكؾ اإليجابي كما أن
السمبي، كتجدر المبلحظة أنو يمكف لممتضرر مف جريمة عدـ تسميـ الطفل المحضكف أف يمجأ 
إلى اإلجراءات المدنية لمحصكؿ عمى الطفل المحضكف ك أف يتخذ سبل العقكبات المدنية عف 

ماؿ طريق فرض الغرامة التيديدية عف كل تأخير إلى غاية التسميـ الفعمي أك عف طريق إستع
القكة العمكمية، كمنو فإف عدـ تسميـ المحضكف يعتبر أحد أىـ عناصر ىذه الجريمة خاصة إذا 
كاف المتيـ متعمدا ككاف قد عمـ فعبل بكجكد الحكـ القضائي الذؼ يسند الحضانة إلى الشخص 
ال فبل يمكف إعتبار ذلؾ إمتناعا عف تسميـ الكلد إلى حاضنو أك صاحب الحق في  المتضرر كا 

ضانة كبالتالي ال يمكف متابعتو كال معاقبتو كعمى القاضي في ىذه الحالة قبل الحكـ عمى الح
المتيـ أف يتأكد مف أف عدـ التسميـ ثابت في محضر حرره المحضر القضائي الذؼ يتكجب أف 

 يتضمف إسـ الشخص الذؼ رفض التسميـ حتى يتسنى لنا متابعتو جزائيا 
                                                           

 .150، د س ف، ص 2ج -كف الجنائي الخاص في التشريع الجزائرؼ القان -د/ دردكس المكي  1
 .43ص   -الجرائـ الماسة بأحكاـ الحضانة -د/ خميفي عبد الرحماف  2
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ة القصد الجنائي ألف جريمة االمتناع عف تسميـ الطفل لمف لو يتخذ صكر  الركن المعنوي:ثانيا/ 
الحق في حضانتو ىي جرية عمدية فيجب أف يككف المتيـ األب أك األـ أك أؼ شخص آخر 
عالما بأنو يمتنع عف تنفيذ قرار كاجب النفاذ صادر مف القضاء بشأف حضانة الطفل، ممف ليـ 

 ككف إرادتو قد اتجيت إلى ىذه الكقائع.بمقتضى ىذا القرار الحق في حضانتو، كأف ت
دينار، كتزاد عقكبة  يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كبغرامة مف إلى  الجزاء المقرر:ثالثا/ 

 الحبس إلى ثبلث سنكات إذا كانت قد أسقطت السمطة األبكية عف الجاني.
 الفرع الثاني

 موقف التشريعات المقارنة
المقارنة عمى تكفير حماية جزائية خاصة لئلمتناع عف  ألىمية حق الحضانة حرصت التشريعات

 تسميـ لمطفل المحضكف كذلؾ عمى النحك التالي: 
مف ؽ ع ؼ الجرائـ التي تنطكؼ  6-227ك  5-227عالجت المادتاف أوال/ التشريع الفرنسي: 

 عمى اإلخبلؿ بممارسة الكالية جرميا المشرع الفرنسي كىي: 
مف ؽ ع ؼ يعاقب  5-227لمف لو الحق فيو: تنص المادةاالمتناع عف تسميـ الطفل  -1

يكرك كل مف رفض دكف كجو حق تسميـ طفل قاصر  15.000بالحبس مدة سنة كغرامة 
ىذا الرفض قد يصدر عف األب أك األـ ال تمتد ، (1)لمشخص الذؼ لو الحق في المطالبة بو

ف، كلكف كذلؾ أشخاص آخركف بالتطبيق فقط إلى الخصكمات التي تقكـ بيف األب كاألـ الشرعيي
ىذه المادة  ،(2)الذيف يتـ تعينيـ بطريق حكـ قضائي بصفتو صاحب حق في الكالية عمى الصغير

                                                           
1 C.P.F: Article 227-5 ; Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 ; «Le fait de refuser indûment de 
représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».  

ال يمنع انفصاؿ الكالديف تفكيض السمطة التي تنص عمى أف  مف ؽ ـ ؼ 3-373بالرجكع لنص المادة   2
عندما يككف األب كاألـ المذاف ال يزاالف في كضع يسمح ليما ، حتى 1-373المنصكص عميو في المادة 

يجكز  .بممارسة السمطة األبكية محركميف مف ممارسة بعض الصفات ىذه السمطة مف أثر الحكـ الصادر ضده
ذا كانت مصالح الطفل تقتضي ذلؾ ، ال سيما عندما يحـر أحد الكالديف مف ممارسة  لمقاضي ، بشكل استثنائي كا 

ألبكية ، أف يقرر تكميف الطفل بطرؼ ثالث ، يتـ اختياره مف أجل كيفضل أف يككف في قرابة كقكاعد السمطة ا
، قد يقرر قاضي األسرة الذؼ يقرر إجراءات في ظركؼ استثنائية .11-2-373ك  8-2-373كفقا لممكاد 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=323D1B80D0266E1E170D434DC142D5C9.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=323D1B80D0266E1E170D434DC142D5C9.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
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كذلؾ تتعمق بحق الزيارة ألف الشخص الذؼ لو الحق في المطالبة بالطفل القاصر ىك الذؼ يممؾ 
كأنو يكشف كبصكرة  صبلحيات عمى الطفل يحمييا القانكف، كالحق أف ىذا الحل عادؿ، خاصة

قانكنية عف حتميتو أف يظل الطفل ينتفع بالدعـ التربكؼ كالنفسي مف قبل أشخاص آخريف، حتى 
ف لـ يكف ليـ كالية عميو كقد استقر القضاء عمى ىذا الحل كتكاترت أحكاـ القضاء عمى األخذ  كا 

 .(1)بو
يعاقب بالحبس مدة  مف ؽ ع ؼ 6-227 نصت المادةعدـ اإلعبلف عف نقل محل اإلقامة:  -2

يكرك كل شخص نقل محل إقامتو إلى مكاف آخر عقب الطبلؽ أك  7500ستة أشير كالغرامة 
االنفصاؿ أك الحكـ ببطبلف عقد الزكاد في حيف يقيـ أطفالو لديو بصكرة اعتيادية، كلـ يعمف عف 

رة أك اإليكاء التغيير في محل إقامتو خبلؿ ميمة شير مف تاريخ ىذا التغيير لمف ليـ حق الزيا
كما قضت  (2)ليؤالء األطفاؿ كفقا لمحكـ القضائي أك االتفاقية المصدؽ عمييا بطريق القضاء

محكمة االستئناؼ ضد المتيـ بجنحة االمتناع عف تسميـ الطفل لمف لو الحق في المطالبة بو، 
ارة أطفالو، بادرت األـ أف مارس حقو في زي حيث استندت في قرارىا ىذا عمى أف األب كبعد

الحاضنة بتغيير محل إقامتيا كاالنتقاؿ مع طفمييا إلى مكاف آخر كاختفت حتى تاريخ جمسة 
األحكاؿ الشخصية فأكدت محكمة االستئناؼ عمى أف األـ المتيمة أبعدت  طفمييا عف رؤية 

   ).3(األب
بالحبس أك  مف ؽ ع 284 مصرؼ يعاقب في المادةقانكف العقكبات ال ثانيا/ التشريع المصري:

بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة جنيو مصرؼ كل مف كاف متكفبل بطفل كطمبو منو مف لو الحق في 
طمبو كلـ يسممو إليو، كيعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز سنة أك بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة جنيو 
                                                                                                                                                                      

الة كفاة الكالد الذؼ يمارس ممارسة السمطة األبكية بعد انفصاؿ الكالديف ، حتى خبلؿ حياة الكالديف ، أنو في ح
 .ىذه السمطة ، ال يعيد الطفل إلى الناجي. في ىذه الحالة ، يجكز لو أف يعيف الشخص المكككؿ إليو مؤقتاً 

1 Cass Crim, 12 mars 1980: Bull crim, n 88. 
2 C.P.F: Article 227-6 ; Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50 ; « Le fait, 
pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident 
habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à 
compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou 
d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une 
convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 
euros d'amende. 
3 Crim 3 sept 1996; prec, Note 25. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C21C2C5A6D8B49EAAB5F64A8E3E7CD7C.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=LEGIARTI000033423848&dateTexte=20161120
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000033428000&dateTexte=&categorieLien=cid
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ككانت قبل التعديل ال  1982لسنة  29)رفع الحد األقصى لعقكبة الغرامة بمكجب القانكف رقـ 
تزيد عمى خمسيف جنيو مصرؼ(، أؼ الكالديف أك الجديف لـ يسمـ كلده الصغير أك كلد كلده إلى 
مف لو الحق في طمبو بناء عمى قرار مف جية القضاء صادر بشأف حضانتو أك حفظو ككذلؾ 

القضاء حق الكالديف أك الجديف خطفو بنفسو أك بكاسطة غيره ممف ليـ بمقتضى قرار مف جية 
يتضح مف النص أف أف الشرع المصرؼ ، (1)حضانتو أك حفظو كلك كاف ذلؾ بغير تحايل أك إكراه

يجـر فعل المتكفل بالطفل المتمثل باالمتناع عف تسميـ الطفل إلى صاحب الحق بالحضانة، كىذا 
  .النص يعاقب الغير ممف ليس ليـ الحق بحضانة الطفل

الذؼ  1962ماؼ  24المؤرخ في  1962لسنة  2انكف التكنسي رقـ كالق ثالثا/ التشريع التونسي:
يتعمق بإحداث جريمة عدـ إحضار المحضكف، يشمل كلك عمى سبيل اإلستنتاج  عمى حق الزيارة 
الذؼ ىك أساسا حق طالب التنفيذ أؼ مف كاف ضحية عدـ التسميـ، إضافة إلى ذلؾ يتعيف عمى 

ق إثبات حق الزيارة الذؼ يككف إال بمكجب الحكـ الضحية أف يثبت صفتو في الدعكػ عف طري
ذا فقد الحكـ صفة  القضائي سكاء كاف ذلؾ الحكـ معجل النفاذ أك حكما نيائيا قاببل لمنفاذ، كا 

 .(2)النفاذ ال يمكف لممحضر القضائي أف ينتقل مع الضحية إلثبات كاقعة عدـ التسميـ
ل لحاضنو تقتضي كجكد الطفل لدػ شخص االمتناع عف تسميـ الطفثالثا/ التشريع األردني: 

أك الجديف، أك كاف متكفبل بالطفل كالمعمـ أك المربي أك غيره ممف  معيف سكاء كاف مف الكالديف
قد يككف الطفل بحكزتو مف أجل رعايتو، كيقكـ صاحب الحق بالحضانة كاألـ أك األب مثبل 

أنو لـ يرد في القانكف العقكبات  بطمبو فيرفض مف كاف الطفل بيده تسميمو ألؼ سبب كاف، كبما
األردني أؼ نص يجـر االمتناع عف تسميـ الطفل لحاضنو بمجرد طمبو، ما لـ يشكل الفعل خطفا 
أك تعدؼ عمى حراسة قاصر عمى الكجو الذؼ تناكلتو في الفرع السابق، األمر الذؼ يستدعي أف 

ار بحضانة الطفل كاجب يتكجو صاحب الحق بحضانة طفمو إلى القضاء مف أجل استصدار قر 
مف قانكف التنفيذ األردني  22التنفيذ كعندىا تتكافر الحماية بكجكب التنفيذ بمكجب أحكاـ المادة 

كالمتضمنة بحق الدائف إف يطمب حبس مدينو في بعض الحاالت، كمنيا  2002لسنة  36رقـ 

                                                           

. 126د/ كليد سميـ النمر، حماية الطفل في السياؽ الدكلي كالكطني كالفقو اإلسبلمي، مرجع سابق، ص   1  
كما  312، ص 2014 رائـ الماسة باألسرة في القكانيف المغاربية، مرجع سابق،الج –د/ منصكرؼ مبركؾ   2

 بعدىا.
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عيد إليو بحفظو....  أف " االمتناع عف تسميـ الصغير الذؼ 4ما نصت عميو الفقرة ب مف البند 
  .(1)ككذا يجدد الحبس تمقائيا لحيف اإلذعاف"

 نيالمطمب الثا
 من حاضنو أو إبعاده إختطاف المحضون 
عمى أف "يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة مف ؽ ع ج  2فقة   328نصت عمييا المادة 

لؾ دج األب أك األـ أك أؼ شخص آخر.....  ككذ 100.000دج إلى  20.000كبغرامة مف 
مف األماكف التي كضعو فييا أك أبعده عنو أك عف  كل مف خطفو ممف ككمت إليو حضانتو أك

كتزاد  األماكف أك حمل الغير عمى خطفو أك إبعاده حتى كلك كقع ذلؾ بغير تحايل أك عنف تمؾ
 عقكبة الحبس إلى ثبلث سنكات إذا كانت قد أسقطت السمطة األبكية عف الجاني".

 الفرع األول
 من حاضنو أو إبعاده إختطاف المحضون  ن جريمةأركا 

الركف المادؼ لجريمة خطف المحضكف أك إباعده مف حاضنو في يتمثل  أوال/ الركن المادي:
 في صكرتيف كىما:    سمكؾ إيجابي كتتمثل

تتمثل ىذه الحالة في قياـ األـ أك األب أك أؼ شخص آخر بأخذ الطفل المحضكف كلك   -1
خص الذؼ أسندت لو ممارسة الحضانة بمكجب حكـ قضائي نيائي أك حكـ بدكف تحايل مف الش

إبتدائي مصحكب بالنفاذ المعجل مف أؼ مكاف كاف قد كضع الحاضف فيو كالمدرسة مثبل أك في 
أيضا، تكميف الغير أك حممو إختطاؼ المحضكف  دار الحضانة أك ماشبييا، كتجسد ىذه الصكرة

ى كلك حدث ذلؾ بدكف عنف كبغير تحايل كيككف المحرض مف المحل الذؼ كاف متكاجد فيو حت
  مف ؽ ع ج. 41عمى االختطاؼ في ىذه الحالة فاعبل أصميا طبقا لنص المادة 

يقصد باإلبعاد نقل الطفل المحضكف مف محل إقامتو المعتادة، أؼ المحل الذؼ كضعو فيو   -2
كاف ىذا المحل مكاف تسمية  مف لو حق ممارسة الحضانة أك مف لو حق السمطة األبكية، سكاء

أك مدرسة أك حضانة، كينسحب ىذا الكصف أيضا عمى مف إستفاد مف حضانة مؤقتة أك مف 
حق الزيارة لينتيز فرصة كجكد الطفل المحضكف معو ليقكـ باحتجازه، كيطمق مصطمح اإلبعاد 

. كفي ىذا عمى كل شخص إرتكب األفعاؿ السابقة كلك تعمق األمر بتحريض الغير لمقياـ بذلؾ

                                                           
 .58د/ سفياف محمكد الخكالدة، الحماية الجزائية لمطفل في قانكف العقكبات، مرجع سابق، ص   1
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الصدد يطرح تساؤؿ يتعمق بصاحب حق الزيارة الذؼ أخذ القاصر المحضكف مف صاحب حق 
الحضانة، كلـ يقـ بإرجاعو إلى حاضنو فيل يعتبر مرتكبا لجريمة عدـ التسميـ أك لجريمة 

 اإلبعاد؟
 ةتعد جريمة خطف قاصر ممف لو الحق في حضانتو مف الجرائـ المقصكد: ثانيا/ الركن المعنوي 
لعمل إرادؼ يؤدؼ إلى انتزاع الطفل مف المكاف الذؼ كضعو بو أك الشريؾ كيتحقق بإتياف الفاعل 

بكجكد حكـ قضائي يسند الحضانة إلى  مف لو الحق في رعايتو عف ذلؾ المكاف، مع عممو
 بأف فعمو يحقق تمؾ النتيجة صاحبيا كنيتو عدـ تنفيذ ىذا الحكـ بقصد خطفو أك إبعاده

دج إلى  20.000يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كبغرامة مف  :اء المقررثالثا/ الجز 
 دج 100.000

 كتزاد عقكبة الحبس إلى ثبلث سنكات إذا كانت قد أسقطت السمطة األبكية عف الجاني.
 الفرع الثاني

 موقف التشريعات المقارنة 
ع ؼ يعاقب  مف ؽ 7-227نصت عميو الماد  خطف الطفل المحضكف  أوال/ التشريع الفرنسي:

قاـ  يكرك كل أصل شرعي أك طبيعي أك بالتبني 15000بالحبس مدة سنة غرامة مالية قدرىا 
باختطاؼ قاصر مف بيف أيدؼ أصحاب الكالية عميو أك الذيف عيد إلييـ برعاية الطفل أك مف 

يعي ، كما عرفيا الفقو الفرنسي بأنيا قياـ كل أصل شرعي أك طب(1)يقيـ عندىـ بصكرة اعتيادية"
أك بالتبني باختطاؼ قاصر مف بيف أيدؼ األشخاص الذيف ليـ عميو حق الكالية عمى النفس 

كل شخص  مف نفس القانكف نصت عمى 8-227دة الما أما ،(2)حيث يقيـ ىذا القاصر لدييـ
قاـ بإختطاؼ طفل بدكف المجكء إلى الغش كال  7-227آخر مف غير المشار إليو في المادة 

في ممارسة الكالية عميو أك الذيف أك الذيف عيد إلييـ برعاية  دؼ مف ليـ الحقالعنف مف بيف أي
كغرامة مالية قدرىا  يعاقب بالحبس مدة خمس سنكاتأك مف يقيـ لدييـ بصكرة اعتيادية 

                                                           
1 C.P.F: Article 227-7 ; Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 JORF 7 
juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 ; « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant 
mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a 
sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». 
2 Patrice Gattegno, Droit pénal spécial, 7eme édition, Dalloz, paris, 2007, p 174. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA92E7AE22B3A86BA10720D586F4BCDA.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285069&dateTexte=20050707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA92E7AE22B3A86BA10720D586F4BCDA.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000000451869&idArticle=LEGIARTI000006285069&dateTexte=20050707
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/patrice-gattegno-9716/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/246/dalloz/
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أقرت محكمة النقض الفرنسية إلى أف اختطاؼ قاصر كاحتجازه بطريق غير ، (1)يكرك 75.000
يزتيف بحكـ االختبلؼ القائـ بينيما مف حيث الطبيعة كاألركاف، مشركع يشكبلف جريمتيف متما

الشريؾ في كبناء عميو فإف شريؾ الفاعل في جريمة االحتجاز ليس ىك الفاعل األصمي أك 
 .(2)جريمة االختطاؼ التي تحقق مف خبلليا فعل االحتجاز

بالحبس مدة ال  مف ؽ ع ـ عمى أنو "يعاقب 292نصت المادة ثانيا/ موقف التشريع المصري: 
تتجاكز سنة أك بغرامة ال تزيد عمى خمسمائة جنيو مصرؼ أؼ مف الكالديف أك الجديف لـ يسمـ 
كلده الصغير إلى مف لو الحق في طمبو بناء عمى قرار مف جية القضاء بشأف حضانتو " المشرع 

دكر حكـ المصرؼ اشترط لمعاقبة الممتنع عف التسميـ  حاؿ ككنو مف الكالديف أك الجديف ص
 قضائي، كتقـك جريمة االمتناع عف تسميـ الطفل لصاحب الحق بحضانتو أك حفظو.

مف ؽ ع أ عمى أف  2فقرة  291نص المشرع األردني في المادة  :ثالثا موقف التشريع األردني
"مف خطف أك أبعد قاصرا لـ يكمل الخامسة عشرة مف عمره كلك برضاه بقصد نزعو مف سمطة 

دنانير  5ية أك الحراسة عكقب بالحبس مف شير إلى ثبلث سنكات كبالغرامة مف مف لو عميو الكال
كبالرغـ مف ذلؾ يبقى مقدار ىذه العقكبة يشكل انتقاص مف الحماية  ."دينار أردني 25إلى 

ف النص عمى خطفو أك إبعاده بالحيمة كاإلكراه يحـر الطفل مف االستفادة مف  الجزائية لمطفل كا 
مف ؽ ع أ كذلؾ باعتبار أف نص المادة  302المنصكص عمييا في المادة  الحماية الجزائية

بفقرتييا يشكل نصا خاصا يقيد النص العاـ، مما ال يمكننا مف القكؿ بالتعدد المادؼ أك  291
المعنكؼ لمجريمة لبلستفادة مف العقكبة األشد، كبالتالي تنحصر نطاؽ الحماية الجزائية لحق 

 .(3)مف ؽ ع أ 291ؿ المادة الطفل بالحضانة في مدلك 

 
 

                                                           
1 C.P.F: Article 227-8 ; Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) 
JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 ; «Le fait, par une personne autre que 
celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des 
mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa 
résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».  
2 Crim 21 février 1979, Bull crim no 80. RSC 1980. 

 .56د/ سفياف محمكد الخكالدة، الحماية الجزائية لمطفل في قانكف العقكبات، مرجع سابق، ص   3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA92E7AE22B3A86BA10720D586F4BCDA.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA92E7AE22B3A86BA10720D586F4BCDA.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000000219672&idArticle=LEGIARTI000006716442&dateTexte=20000923
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418029&dateTexte=&categorieLien=cid
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 الثانيالمبحث       
 االختطاف واالتجار باألطفال      

 35غالبا ما تقترف جريمة إختطاؼ األطفاؿ بجريمة اإلتجار بيـ ك ىذا ما نصت عميو المادة 
عمى أف " تتخذ الدكؿ جميع التدابير المبلئمة الكطنية  1989مف اتفاقية حقكؽ الطفل لسنة 

كالمتعددة لمنع اختطاؼ األطفاؿ أك بيعيـ أك اإلتجار بيـ ألؼ غرض مف األغراض أك  كالثنائية
عمى الحرمة المعنكية، قد  بأؼ شكل مف األشكاؿ"، فاالختطاؼ مف أخطر جرائـ االعتداء

    يتعرض لممساس بالحرمة الجسدية فإنو ييدؼ باألساس إلى المساس بمعنكيات اإلنساف سكاء
اؼ أك مف كاف ضحية االبتزاز مف كراء فعل االختطاؼ، كتزداد خطكرة مف كاف ضحية االختط

االختطاؼ إذا كاف المجني عميو حدثا لمل يحدثو ىذا الفعل مف صدمات نفسية كخاصة إذا 
في البقاء عمى قيد الحياة كالعنف كالتعذيب  اقترف ببعض الظركؼ التي تيدد حق الضحية

ماية األطفاؿ مف االختطاؼ متعددة كيأتي في مقدمتيا ، كمصمحة ح(1)كاستعماؿ األسمحة كغيرىا
الحفاظ عمى مصالح األطفاؿ أنفسيـ بتكفير حماية جنائية أكسع ليـ تقتضييا حالة ضعفيـ، فيذه 
الجرائـ باإلضافة إلى أنيا تمس شخص الطفل كتيدد حياتو كسبلمة جسمو كعرضو، فإنيا تمثل 

كالتمتع برعايتيما كحمايتيما، كعمى حقكؽ الكالديف  اعتداء عمى حق الطفل في البقاء مع كالديو
تعد ظاىرة االتجار باألطفاؿ مف أخطر الجرائـ في  ،(2)ككاجباتيما تجاه الطفل في الرعاية كالرقابة

العصر الحاضر نظرا المتداد ىذه الظاىرة عبر الدكؿ، حيث انتشرت عصابات اإلجراـ المنظـ 
اؿ، بغرض استغبلليـ في العمل القسرؼ أك األغراض عبر الحدكد الدكلية لئلتجار باألطف

الجنسية، أك نزع أعضائيـ البشرية كقد مر القانكف الدكلي بمراحل لمكصكؿ لمفيكـ االتجار 
باألشخاص، ففي بداية التككيف الدكلي كاف األمر منصبا عمى محاربة الرؽ كاألعماؿ 

ف الحرية فإ ،(1)التقميدية لئلتجار بالبشركالممارسات الشبيية بالرؽ، باعتبار أف ىذه ىي الصكرة 
فإذا كاف  ال  تقل عف حاجة الجسد لمركحىي أثمف شيء في الكجكد كأف حاجة اإلنساف لمحرية 

الجسد يفقد كيانو بإزىاؽ ركحو فاإلنساف يفقد كجكده ككيانو بفقداف لمحرية، فالحرية ىي ذلؾ 
                                                           

   ، 2011طينة، دكتكراه، كمية الحقكؽ جامعة قسن أطركحة -الحماية الجنائية لؤلحداث -د/ مقدـ عبد الرحيـ  1
 كما بعدىا. 307ص 

2Danti juan Michel et  Jean  Pradel, Droit pénal spécial, NO 593.p.415. 
 .398د/ عبد العزيز مندكه، االستغبلؿ الجنسي كالجسدؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
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فإف القكانيف كالتشريعات كميا تعاقب عمى  الحق الذؼ ال يفقده اإلنساف بمركر الزمف كبالتالي
 .الحد مف حرية أؼ إنساف ميما كاف سكاء باختطافو أك بيعو عف طريق المتاجرة بو أك بأعضائو

 المطمب األول
 جرائم اختطاف األطفال

لـ يضع المشرع الجزائرؼ تعريفا لجريمة الخطف، كذلؾ تماشيًا مع سياستو في عدـ كضع 
الجرائـ، كألف كضع التعريفات ليس مف سمطة المشرع، فترؾ ىذه الميمة  تعريفات محددة ألغمب
لذلؾ يتعيف عمينا أف نعرض لبعض التعريفات التي قاؿ بيا الفقو بشأف  لفقياء القانكف الكضعي،

كتـ تعريفو بأنو سمكؾ مادؼ إيجابي يتمثل في انتزاع شخص مف بيئتو كنقمو  إختطاؼ األطفاؿ،
، أك ىك المساس (1)تـ إخفائو فييا عمف ليـ حق المحافظة عمى شخصوإلى بيئة أخرػ، حيث ي

فقد عرؼ خطف الطفل بأنو نقل ، ،(2)بالسبلمة الجسدية لؤلشخاص كيمس حريتيـ كييدد أمنيـ
في ظركؼ يفقد معيا األدلة المثبتة لمشخصية كمثمو أف يخطف طفل قيد   الطفل مف مكانو 

ستقبل محركما مف نسبو الحقيقي، ك ال يمكنو إثبات اسمو غير اسمو بحيث يجد نفسو في الم
محكمة النقض المصرية  ،(3)بنكتو إال عف طريق القضاء بما يكتنف ذلؾ مف صعكبات جمة

 . (4)عرفت اختطاؼ األطفاؿ بأنو انتزاع الطفل المخطكؼ مف بيئتو كقطع صمتو بأىمو
ة لشخصيتو كأف يقكـ بانتزاع ىك نقل الطفل مف مكانو في ظركؼ يفقد معيا األدلة المثبتأو 

، (1) الطفل مف ذكيو كقطع صمتو بيـ بإبعاده عف المكاف الذؼ ُخطف منو أيا كاف ىذا المكاف
كرغـ أف السمة العامة لدػ التشريعات الجنائية لمعظـ الدكؿ العربية ىي عدـ إيراد تعاريف 

الجرائـ كتفرض عمييا عقكبات لجريمة االختطاؼ، إال أنيا تكاد تتفق عمى تجريـ ىذه النكعية مف 

                                                           
نة، دار الفكر كالقانكف، جرائـ االستغبلؿ االقتصادؼ لؤلطفاؿ دراسة مقار  -د/ صبلح رزؽ عبد الغفار يكنس  1

 .132، ص 2015المنصكرة، مصر، 
 .75، ص 1996شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص، مطبعة الزماف، بغداد،  -د/ فخرؼ عبد الرزاؽ الحديثي  2
جرائـ خطف األطفاؿ كاآلثار المترتبة عمييا بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي دراسة  -د/ عبد الفتاح بييج  3
 . 149، ص 2010، 1رنة، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، طمقا
، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض، سنة 1993أكتكبر  4قضائية، جمسة  61لسنة  19889طعف مصرؼ رقـ   4

 .654، ص 44
 .252جندؼ عبد المالؾ، المكسكعة الجنائية، المرجع السابق، ص   1
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ف كاف ذلؾ أمرا ضركريا لتقدير مدػ مشركعية الفعل مف عدمو كمع  تتناس مع جسامة الفعل كا 
ذلؾ فبل يزاؿ مفيكـ اختطاؼ األطفاؿ غير دقيق سكاء بالنسبة لمتشريعات الكضعية أك الفقو، فمـ 

ما أف الفقو لـ يعني بذلؾ تحدد النصكص القانكنية مدلكال دقيقا كجامعا ألفعاؿ االختطاؼ ك
أيضا، ك الذؼ ييمنا في ىذا المطمب ىك جريمة خطف الطفل بحث نجد كثرة خطف األطفاؿ 
في اآلكنة األخيرة في كل الدكؿ كخاصة في الجزائر كذلؾ بغرض إما االعتداء عمييـ بالعنف أك 

ؿ كمف ىذا القتل أك جعميـ رىائف أك خطفيـ ألجل تبنييـ في األسر المحركميف مف أطفا
المنطمق يمكننا تعريف جريمة خطف األطفاؿ بأنيا تعتبر مف جرائـ الخطر الذؼ يتيدد اإلنسانية 
كتعد كذلؾ مف جرائـ الضرر نظرا لما تخمفو مف أضرار مادية ك معنكية سكاء بالنسبة لشخص 

ض المختطف كألسرتو أك مجتمعو فيي تشكل خطكرة عمى األمف كالنظاـ العاـ فضبل عف تعري
حياتيـ لمخطر، كانتياكا لحقكقيـ المكفكلة ليـ بمقتضى أحكاـ الشريعية اإلسبلمية كالقكانيف 
الكضعية، تناكؿ المشرع الجزائرؼ جريمة اختطاؼ الطفاؿ بالعنف أك التييديد كبغير عنف أك 

 تحايل.

 األول الفرع
 بعنف أو التيديد أو تحايلجرائم خطف الطفل 

يعاقب بالسجف  "01-14ؽ ع ج المعدلة بمكجب األمر  مف 01مكرر  293نصت المادة 
( سنة، عف طريق 18عشرة ) المؤبد كل مف يخطف أك يحاكؿ خطف قاصر لـ يكمل ثماني

كتطبق عمى الفاعل العقكبة المنصكص  مف الكسائل. التيديد أك االستدراج أك غيرىا العنف أك
إذا تعرض القاصر المخطكؼ إلى  مف ىذا القانكف، 263عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 

تعذيب أك عنف جنسي أك إذا كاف الدافع إلى الخطف ىك تسديد فدية أك إذا ترتبت عميو كفاة 
ال يستفيد الجاني مف ظركؼ التخفيف المنصكص عمييا في ىذا القانكف، مع مراعاة  الضحية.

دد في التجريـ كالعقاب ش يتضح مف نص المادة أف المشرع الجزائرؼ ، أدناه" 294أحكاـ المادة 
أك التحايل الختطاؼ قاصر دكف الثامنة عشر عاما، كذلؾ  ك التيديدأإذا استعمل الجاني العنف 

استعماؿ طرؽ  بو يقصد أما التحايل ،كتقديـ ىدية مف األماكف التي كضعو فيياباستدراجو 
تحقق ىذا الركف، إذا احتيالية مف شأنيا خداع المجني عميو كحممو عمى مرافقة الجاني، ككذلؾ ي

كقعت الكسائل االحتيالية ضد الشخص الذؼ يكجد الطفل في كفالتو أك مبلحظتو كلك مؤقتًا، 
كاستطاع الجاني بناء عمييا اختطاؼ الطفل، كتطبيقا لذلؾ قضى بأنو يكفي لقياـ ركف التحايل 
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ف الضركرؼ عمى مف يككف المجني عميو في كفالتو، كليس م في جريمة خطف األطفاؿ أف يقع
أف يقع عمى المجني عميو نفسو متى كاف ىذا التحايل قد مكف الجاني مف خطف الطفل المجني 

  كتعد جريمة خطف الطفل مف الجرائـ المستمرة .(1)عميو
تقكـ عمى األركاف ىذه الجريمة خطف الطفل بعنف أو التيديد أو تحايل:  أوال/ أركان جريمة

 التالية:  
شترط أف يككف محل اإلعتداء كقت إقتراؼ الجاني لمجريمة قاصرا لـ يالركن المفترض:  -1

مف ؽ ع ج، كلـ يبيف المشرع 1مكرر  293ؾ حسب المادة ( كذل18يكمل الثامنة عشرة )
يدؿ عمى  الذؼلمصطمح قاصر  الستخداموالجزائرؼ في ىذه المادة جنس المجني عميو كىذا 

 الذكر كما يدؿ عمى األنثى. 
بنقل المخطكؼ مف أؼ يتحقق فعل الخطف  يتمثل في السمكؾ اإلجراميي: الركن الماد -2

بعاده عف ىذه البيئة بمعنى أخذ الطفل مف يد ذكيو ك إبعاده عف محمو  بيئتو المكجكد فييا كا 
األصمي كالذيف يتكلكف فيو رعايتو كالعناية بو كليتحقق الركف المادؼ لجريمة خطف القصر البد 

كراه أؼ جبر عف المخطكؼ كرغما عف إرادتو أك بالتحايل عميو، كىذا أف يككف ىذا الخطف باإل
يعني أف الركف المادؼ في ىذه الجريمة ال يتكفر إال إذا كقع الخطف بناءا عمى تحايل أك إكراه 

ليتمكف مف إتماـ جريمتو كيقصد باإلكراه أؼ فعل يأتيو الجاني كيككف مف شأنو يقكـ بو الجاني 
ميو سكاء إستعمل في ذلؾ كسائل مادية كحمل المجني عميو كنقمو مف مكانو سمب إرادة المجني ع

بالقكة أك باستعماؿ مخدر يعطي لممجني عميو ثـ يتـ نقمو مف مكانو كىك فاقد لمكعي كما يتـ 
فيقصد بو إستخداـ الخدع كالحيل اإلكراه المعنكؼ أك األدبي كتيديد المجني عميو، أما التحايل 

اجية المجني عميو نفسو أك ذكيو إذ يستكؼ أف يككف المخدكع ىك المجني كالغش سكاء في مك 
عميو نفسو أك أىمو أك مف يقـك برعايتو، كإيياـ المجني عميو أف أمو تنتظره أك أبكه أك أحد أقاربو 
في مكاف معيف بحيث ينخدع بيذا الكىـ كيذىب مع الخاطف، كالنتيجة في ىذه الجريمة ىي 

ل الخطف الذؼ يتككف مف عنصريف ىما األخذ كاإلبعاد كبالتالي تتحقق األثر المترتب عف فع
 النتيجة في ىذه الجريمة بإبعاد قاصر عف مكانو كىذا ما يمحق الضرر بالمخطكؼ.

                                                           
، أشار 52، ص 4، رقـ 36ـ محكمة النقض المصرية، س ، مجمكعة أحكا1985يناير  06نقض مصرؼ   1

 .142إليو د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، المرجع السابق، ص 
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خطف القصر ىي جريمة عمدية يتخذ الركف المعنكؼ فييا صكرة جريمة الركن المعنوي:  -3
تجاه إرادة الفاعل إلى القياـ بالفعل المادؼ القصد الجنائي العاـ القائـ عمى العمـ كاإلر  ادة، كا 

المككف لمجريمة كيتحقق ذلؾ عندما يرتكب الجاني أفعاؿ العنف أك اإلكراه أك الغش أك الخداع أك 
 التحايل اتجاه المجني عميو بقصد إتماـ الخطف

 لـ قاصر دّ ض الخطف إرتكاب حالة في المؤبد السجف المشرع الجزائرؼ عقكبة أقرّ  : الجزاء -4
إذا سبق  اإلعداـ عقكبة أقرّ  كما اإلستدراج، أك التيديد أك بالعنف أك الشركع فيو سنة 18 يكمل

مف نفس  263كلى مف المادة عمييا في الفقرة األ المنصكص أك صاحب أك تمى جناية أخرػ 
 ىذه نفس جنسي ك أقرّ  عنف أك تعذيب إلى المخطكؼ القاصر تعّرض قد كاف إذا القانكف 
 .ال يستفيد الجاني مف ظركؼ التخفيف الضحية كفاة الخطف عمى ترّتب إذا ما حالة في العقكبة
 الثانيالفرع 

 جرائم خطف الطفل بغير عنف أو تيديد أو تحايل
مف ؽ ع ج عمى أف "كل مف خطف أك أبعد قاصر لـ يكمل الثامنة عشر  326تنص المادة 

رع في ذلؾ فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمسة سنة كذلؾ بغير عنف أك تيديد أك تحايل أك ش
ذا تزكجت القاصرة المخطكفة أك المبعدة مف  2000دج إلى  500سنكات كبغرامة مف  دج كا 

عمى شككػ األشخاص الذيف  خاطفيا فبل تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد األخير إال بناء
 بعد القضاء بإبطالو"،ليـ صفة في طمب إبطاؿ الزكاج كال يجكز الحكـ عميو إال 

تقكـ ىذه الجريمة مف األركاف خطف الطفل بغير عنف أو تيديد أو تحايل: أركان جريمة أوال/ 
 التالية:

يتمثل في صغر سف المجني عميو ككنو طفبل دكف الثامنة عشر سنة مف الركف المفترض:  -1
 .عمره

ك إبعاد قاصر كيتحقق ذلؾ السمكؾ الذؼ يأتيو الجاني كىك فعل الخطف أالركف المادؼ:  -2
خفائو عف كالديو أك مف ىك تحت  بنقل الطفل مف مكانو الطبيعي الذؼ كجد فيو إلى مكاف آخر كا 
رعايتو، أك يتحقق بانتزاع الطفل المخطكؼ مف المكاف الذؼ كجد فيو كنقمو إلى مكاف آخر 
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ط المشرع الجزائرؼ الكسيمة كلـ يشتر ، مع انتفاء العنف أك التيديد أك التحايل (1)إلخفائو عف ذكيو
 المستعممة في فعل اإلختطاؼ

التي يجب لقياميا أف يتكافر القصد الجنائي لدػ ىي مف الجرائـ العمدية : الركن المعنوي  -3
المتيـ قد ارتكب فعل الخطف بدكف عنف أك تيديد أك  فينبغي أف يككف  المتيـ، كىك قصد عاـ

ف إرادتو قد اتجيت إلى ىذه الكقائع، كال عبرة بالباعث تحايل عف عمـ بماىيتو كنتائجو، كأف تكك 
 .(2)عمى ارتكاب الخطف

( 18عشرة ) دكف الثامنة يعاقب المشرع الجزائرؼ عمى فعل الخطف أك إبعاد قاصرالجزاء:  -4 
دج  500مف أك تيديد أك تحايل بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة  سنة بدكف عنف

ف كانت رأينا، في كافية غير الجريمة المشرع ليذه قررىا التي العقكبة أفَّ  دج، غير 2000إلى   كا 
ترفع  كأف ىذا، مف أشد الحبس عقكبة تككف  أف األجدر مف ككاف كال تيديد، عنف بغير تمت قد

 عما ناىيؾ الطفل، نفسية في تأثير مف الجريمة ىذه تحدثو لما ذلؾ اآلف، عميو ىي عما الغرامة
 أفّ  كما، (3)المختطف الطفل مصير عمى قمق ك حيرة مف رعايتو تحت ىك مف أك يكابده الكالداف

الخاطف  تزّكج متى العقكبة مف الخاطف إعفاء الماّدة نفس مف الثانية الفقرة في أضاؼ المشّرع
بمخطكفتو، فالنيابة العامة ال يمكنيا أف تتخذ إجراءات المتابعة إال بناءا عمى شككػ مف 

 لو حق قانكف في إبطاؿ الزكاج، كيحكـ عمى الجاني بعد إبطاؿ الزكاج. الشخص المضركر الذؼ 
 الثالث الفرع 

 موقف التشريعات المقارنة من خطف األطفال
اإلختطاؼ كالحبس  أدرج المشرع الفرنسي ىذه الجريمة تحت عنكاف " التشريع الفرنسي:أوال/ 

ة  في جريمة الخطف مف ؽ ع ؼ عمى أف يككف الضحي 5-224القسرؼ حيث تنص  المادة 
، في الخامسة عشرة مف عمره قاصًرا 4-224إلى  1-224المنصكص عمييا في المكاد مف 

سنة تزداد العقكبة  20تشدد العقكبة إلى السجف  المؤبد، إذا كانت الجريمة يعاقب عميو بالسجف 

                                                           
 . 276، ص 3 جندؼ عبد المالؾ، المكسكعة الجنائية، المرجع السابق، ج  1
 .140شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   2
    بف ابراىيـ فخار، الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ كالقانكف المقارف، مرجع سابق،  د/ حمك  3

 .149ص 
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ف جاز ، فإف بمغ الضحية السادسة عشر مف عمره أك تجاكزىا ال تقع الجريم(1)سنة  30إلى  ة كا 
معاقبة مرتكبيا عف جريمة أخرػ تتمثل في ىذه الحالة األخيرة في جريمة القبض أك الحبس دكف 

 .(2)كجو الحق
فرؽ المشرع المصرؼ مف حيث الكسيمة التي استخدميا الجاني في  ثانيا/ التشريع المصري:

ل أك باإلكراه، بيف قسميف مف جرائـ خطف األطفاؿ كىما خطف الطفل بالتحاي ارتكاب الجريمة
 كخطفو بغير تحايل كال إكراه.

جريمة خطف األطفاؿ بالتحايل أك باإلكراه: نص المشرع المصرؼ عمى صكرتيف ليذه  -1
 الجريمة كىي:

بالتحايل أك باإلكراه ( سنة كاممة 16جريمة خطف الطفل الذكر الذؼ لـ يبمغ عمره ستة عشرة) -أ
"كل مف خطف بالتحايل أك اإلكراه طفبل ذكرا لـ مف ؽ ع ـ عمى أنو  288نصت عميو المادة 
سنة ميبلدية كاممة بنفسو أك بكاسطة غيره يعاقب بالسجف المشدد مدة ال  18يبمغ ثمانية عشرة 

 تقل عف خمس سنكات".
مف نفس القانكف عمى أف "كل  290جريمة خطف األنثى بالتحايل أك اإلكراه: تنص المادة  -ب

ه أنثى أك بكاسطة غيره يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة، كمع ذلؾ مف خطف بالتحايل أك اإلكرا 
 يحكـ عمى فاعل ىذه الجناية باإلعداـ إذا اقترنت بيا جناية مكاقعة المخطكفة بغير رضائيا".
يتضح مف نص المادة أف المشرع المصرؼ في جريمة خطف الذكر بالتحايل أك اإلكراه ليس مثل 

في جريمة  ف الذكر الذؼ يقل عف ستة عشر سنة بينماجريمة خطف األنثى فحدد سف خط
 خطف األنثى لـ يحدد سف المخطكفة كشدد عقكبة خطف األنثى بغير رضائيا باإلعداـ.

                                                           
1 C. P. F : Article 224-5 «Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 
est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction 
est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est 
punie de vingt ans de réclusion criminelle.  
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les 
cas prévus par le présent article». 

، 2011رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ بف عكنكف، جامعة الجزائر،  -جرائـ اختطاؼ قاصر -مرزكقي فريدة  2
 . 22ص 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417810&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417810&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417401&dateTexte=&categorieLien=cid
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مف ؽ ع ـ التي  289جريمة خطف األطفاؿ بدكف تحايل كال إلكراه: نصت عميو المادة  -2
سنة  12اه طفبل لـ يبمغ سنو كل مف خطف بنفسو أك بكاسطة غيره مف غير تحايل كال إكر تنص "

. كتككف العقكبة السجف مدة ميبلدية كاممة يعاقب بالسجف المشدد مدة ال تقل عف خمس سنكات
سنة ميبلدية كاممة كلـ  12ال تقل عف خمس سنكات إذا كاف الطفل المخطكؼ قد تجاكز سنو 

 سنة ميبلدية كاممة.  18يبمغ 
سنيف. كمع ذلؾ يحكـ  10جف المشدد مدة ال تقل عف أنثى تككف العقكبة الس فإذا كاف المخطكؼ

عمى فاعل جناية الخطف باإلعداـ أك السجف المؤبد إذا اقترنت بيا جريمة مكاقعة المخطكؼ أك 
 ىتؾ عرضو".

نص المشرع األردني في قانكف العقكبات عف جريمة الخطف كبيف  التشريع األردني:ثالثا/ 
"مف خطف أك خبأ  01فقرة 287تعددة إذ تنص المادةأحكاميا تحت عناكيف مختمفة كمكاضع م

كتنص المادة  نسب إلى امرأة طفبًل لـ تمده..."،أك  كلدًا دكف السابعة مف عمره أك بدؿ كلدًا بآخر،
مف قانكف العقكبات األردني "مف خطف أك أبعد قاصرًا لـ يكمل الخامسة عشرة  01فقرة  291

 مف لو عميو الكالية أك الحراسة...".  مف عمره كلك برضاه، بقصد نزعو مف سمطة
نص عمى جريمة خطف األطفاؿ ممف ىـ دكف السابعة مف  287/1المشرع األردني في المادة 

عمى جريمة خطف مف ىـ  291/1العمر كتحت عنكاف التعدؼ عمى حراسة القاصر، كالمادة 
ية كالحراسة، ىكذا دكف الخامسة عشرة مف العمر كلك بقصد  نزعو مف سمطة مف لو عميو الكال
كبيف  303ك  302يبدك التعريف كاضحًا بيف الخطف الذؼ يقع بالتحايل كاإلكراه حسب المادتاف 

كمف ىـ دكف الخامسة عشر مف   287الخطف الذؼ يككف محمو األطفاؿ غير المميزيف المادة 
ناث، المشرع األردني ميز خطف الذككر عف خطف اإلمف نفس القانكف،  291العمر المادة 

كحيث يككف المخطكؼ ذكرًا أتـ الخامسة عشرة مف العمر فبل عقاب كفي شأف خطف اإلناث 
مف  302 ة بالتحايل كاالكراه حسب المادةيعاقب الخاطف أيًا كاف عمر األنثى ككقعت الجريم

 .قانكف عقكبات أردني
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 المطمب الثاني
 جريمة االتجار باألطفال

  :عرؼ اإلتجار لغة كقانكناقبل التطرؽ لئلتجار باألطفاؿ ن
االتجار مف اتجر يتجر اتجارا، فيك متجر كتاجر، كالتجارة ىي تقميب الماؿ لغرض  االتجار لغة:

أؼ مارس البيع كالشراء لمربح، كالمتجر ىك مكاف التجارة، كيقاؿ بمد متجر  كاتجر الشخصالربح، 
ح فبلف في تجارتو إذا أفضل، كأربح تكثر كتركج فيو التجارة، كالجمع متاجر، كالجمع متاجر، كرب

 .(1)إذا صادؼ سكقا ذات ربح
االتجار اصطبلحا: ىك مصطمح مشتق مف التجارة كالتي تعني ممارسة البيع كالشراء كالتاجر ىك 
الذؼ يمارس األعماؿ التجارية عمى كجو االحتراؼ كاالتجار ىك مزاكلة أعماؿ التجارة لتقديـ 

تدنيا كاضحا لممستكػ يشكل باألطفاؿ االتجار ، (2)قة البع كالشراءالسمع إلى الغير بمقابل بطري
تيجة االحتياج المادؼ كاستخداـ األطفاؿ في التسكؿ أك ناإلجتماعي لممتيميف في ىذه القضايا 

التي ال تستطيع اإلنجاب، ككميا أمكر تعكس غياب أدنى مفاىيـ حقكؽ األطفاؿ  لؤلسربيعيـ 
االتجار ىك تجنيد فل عمى أنو كسيمة لمتربح المادؼ عف طريق البيع، كسيادة ثقافة تتعامل مع الط

أشخاص أك نقميـ أك تنقيميـ أك إيكائيـ أك استقباليـ بكاسطة التيديد بالقكة أك استعماليا أك غير 
ذلؾ مف أشكاؿ القسر كاالختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك استغبلؿ السمطة أك استغبلؿ حالة 

لغرض االستغبلؿ، كيشمل االستغبلؿ كحد أدنى، استغبلؿ دعارة الغير أك استضعاؼ اآلخريف 
أك استرقاؽ الممارسات الشبيية  سائر أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي أك السخرة أك الخدمة قسرا،

يعرؼ برتكككؿ اتفاقية حقكؽ الطفل االتجار باألطفاؿ ، (3)بالرؽ، أك االستبعاد أك نزع األعضاء
ل يتـ بمقتضاه نقل طفل مف جانب أؼ شخص أك مجمكعة مف األشخاص بأنو "أؼ فعل أك تعام

 إلى شخص آخر لقاء مكافأة أك أؼ شكل مف أشكاؿ العكض"
إلتفاقية األمـ  مف البرتكككؿ المكمل 3مف المادة الكارد في الفقرة )ج( االتجار باألطفاؿ تعريف 
أك تنقيمو أك إيكاؤه أك إستقبالو  اإلتجار باألطفاؿ عمى أنو "يعتبر تجنيد طفل أك نقمو المتحدة

                                                           
 .89ص  ،4 ، لساف العرب، المرجع السابق، ج45، ص 1صحاح، المرجع السابق، جمختار ال  1
 .14، ص 2009، لبناف، 1 منشكرات الحمبي الحقكقية، ط -جرائـ االتجار –د/ عبد القادر الشيخمي   2
دة برتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء ك األطفاؿ المكمل التفاقية األمـ المتح  3

 /أ. 3، المادة 15/11/2000لمكافحة الجريمة المنظمة، 
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لغرض اإلستغبلؿ )إتجار باألشخاص( حتى إذا لـ ينطكؼ عمى استعماؿ أؼ مف الكسائل المبينة 
بيع طفل أك شراءه أك عرضو لمبيع، أك تسميمو أك نقمو أك  في الفقرة الفرعية )أ( مف ىذه المادة"

حاث كالتجارب العممية، أك في غير ذلؾ مف استغبللو جنسيًا أك تجاريًا أك اقتصاديا، أك في األب
األطفاؿ أؼ فعل أك تعامل  يقصد ببيع األغراض غير المشركعة، كلك كفعت الجريمة في الخارج

يتـ بمقتضاه نقل طفل مف جانب أؼ شخص أك مجمكعة مف األشخاص إلى شخص آخر لقاء 
 صككؾ الدكلية: بيع األطفاؿ في بعض ال ،(1)مكافأة أك أؼ شكل آخر مف أشكاؿ العرض

 تحضر الدكؿ األطراؼ بيع األطفاؿ ك استغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية. -أ
تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المبلئمة الكطنية كالثنائية كالمتعددة األطراؼ لمنع  - ت

إختطاؼ األطفاؿ أك بيعيـ أك اإلتجار بيـ ألؼ غرض مف األغراض أك أؼ شكل مف 
كمنو نطرح السؤاؿ ىل أقر المشرع الجزائرؼ حماية كافية لئلتجار باألطفاؿ ، (2)كاؿاألش

 ؟01-14مف خبلؿ تعديل 
 الفرع األول

 لجريمة اإلتجار بالطف
عرؼ المشرع الجزائرؼ اإلتجار باألطفاؿ في القسـ الخامس مكرر مف قانكف العقكبات تحت  

 303جنايات كالجنح ضد األفراد في المادة عنكاف االتجار باألشخاص مف الباب الثاني مف ال
التي تنص عمى أف  "يعد اتجارا باألشخاص، تجنيد أك نقل أك تنقيل أك إيكاء أك استقباؿ  4مكرر 

مف أشكاؿ اإلكراه، أك  شخص أك أكثر بكاسطة التيديد بالقكة أك باستعماليا أك غير ذلؾ
     لسمطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ االختطاؼ أك االحتياؿ أك الخداع أك إساءة استعماؿ ا

أك بإعطاء أك تمقي مبالغ مالية أك مزايا لنيل مكافقة شخص لو سمطة عمى شخص آخر بقصد 
مكرر مف ؽ ع ج التي  319في المادة  عقكبة عمى بيع كشراء األطفاؿ ك أقر ،(1االستغبلؿ)

                                                           
البرتكككؿ االختيارؼ التفاقية حقكؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد   1

 /أ.2اإلباحية، مرجع سابق، المادة 
     ، 2018ركت، لبناف، منشكرات زيف الحقكقية، بي -العنف ضد األطفاؿ-د/ جعفر عبد األمير الياسيف  2

 .341ص 
 09/01بالقانكف رقـ  15مكرر  303إلى  4مكرر  303أضيف القسـ الخامس مكرر كالمتضمف المكاد مف   1

 .2009فبراير سنة  25المؤرخ في 
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سنة كبغرامة مف  (15( سنكات إلى خمس عشرة )5يعاقب بالحبس مف خمس ) تنص عمى أف "
د.ج كل مف باع أك اشترػ طفبل دكف سف الثامنة عشرة  1.500.000د.ج إلى  500.000

 (، ألؼ غرض مف األغراض كبأؼ شكل مف األشكاؿ.18)
 ك يعاقب بنفس العقكبات كل مف حرض أك تكسط في عممية بيع الطفل.
لمحدكد الكطنية، تككف  إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أك كانت ذات طابع عابر

د.ج  1.000.000( سنة كغرامة مف 20( سنكات إلى عشريف )10العقكبة السجف مف عشر )
 .(1)كيعاقب عمى الشركع بنفس عقكبات الجريمة التامة"، د.ج 2.000.000إلى 

 الفرع الثاني
 والجزاء المقرر ليا أركان جريمة بيع الطفل
 سنة. (18دكف الثامنة عشرة ) طفل صفة المجني عميوأوال/ الركن المفترض: 

أك  كالتحريض أك الشراء في البيعالنشاط المادؼ في ىذه الجريمة يتمثل  الركن المادي: أوال/
أؼ فعل أك تعامل يتـ بمقتضاه نقل طفل مف جانب أؼ  أك شرائيـ يقصد ببيع األطفاؿف ،التكسط

شكل مف أشكاؿ  إلى شخص آخر لقاء مكافأة أك أؼ شخص أك مجمكعة مف األشخاص
الطراؼ كربط عبلقة بينيـ يتمثل في إغراء كدفع األطراؼ  أك التكسط التحريض، أما (2)العرض

 عمى بيع أك شراء الطفل.
  حيث يكفي عمـ ك إرادة الجانيىذه الجريمة تتطمب قصد جنائي عاـ  الركن المعنوي:ثانيا/ 
يعاقب بالحبس  مف ؽ ع ج 319 حسب نص المادة الجزاء المقرر لجريمة بيع الطفل:ثالثا/ 

د.ج إلى  500.000( سنة كبغرامة مف 15( سنكات إلى خمس عشرة )5مف خمس )
(، كتشدد العقكبة في 18د.ج كل مف باع أك اشترػ طفبل دكف سف الثامنة عشرة ) 1.500.000

                                                           
في حالة جريمة اإلتجار  2014، لكف قبل تعديل 2014فبراير  04المؤرخ في  01-14أضيف بالقانكف رقـ   1

التي  3فقرة  4مكرر  303ذ المشرع بضعف الضحية كلـ يذكر مصطمح الطفل ككانت تطبق المادة باألطفاؿ أخ
( سنة كبغرامة 15( سنكات إلى خمس عشرة )5تنص " يعاقب عمى االتجار باألشخاص، بالحبس مف خمس )

 ...".د.ج، إذا سيل ارتكابو حالة استضعاؼ الضحية الناتجة عف سنيا 1.500.000د.ج إلى  500.000مف 
مف القانكف المدني الجزائرؼ البيع ىك "البيع عقد يمتـز بمقتضاه البائع أف ينقل لممشترؼ  351عرفت المادة  2

  ممكية الشيء أك حقا ماليا آخر في مقابل ثمف نقدؼ".
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بع أك كانت ذات طا الفقرة الثانية مف نفس المادة إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة
( سنة 20( سنكات إلى عشريف )10عابر لمحدكد الكطنية، تككف العقكبة السجف مف عشر )

دج أما المحاكلة في ىذه الجريمة سكاء في  2.000.000د.ج إلى  1.000.000كغرامة مف 
 صكرتيا البسيطة أك المشددة يعاقب عمييا بنفس العقكبة المقررة لمجريمة التامة.

 لثالفرع الثا
 عات المقارنة من جريمة اإلتجار باألطفالموقف التشري

أدرج المشرع الفرنسي جريمة اإلتجار باألطفاؿ ضمف قسـ اإلتجار أوال/ التشريع الفرنسي: 
يتـ إثبات  عمى أنو " 2فقرة  1-4-255بالبشر في قانكف العقكبات بنصو عمى ذلؾ في المادة 

إلى  1كؼ المنصكص عمييا في أؼ مف الظر ف االتجار بالبشر ضد القاصر حتى لك لـ يرتكب
، كما يضيف المشرع (1)يكرك 1500000، تككف العقكبة السجف عشر سنكات كغرامة قدرىا (1)4

 الفرنسي حالتاف لتشديد العقكبة كىي:

                                                           
االت االتجار بالبشر ىك تجنيد شخص أك نقمو أك نقمو أك إيكاؤه أك استقبالو بغرض االستغبلؿ في أؼ مف الح   1

 :التالية
إما باستخداـ التيديد أك اإلكراه أك العنف أك المناكرة المخادعة التي تستيدؼ الضحية أك عائمتو أك شخص  -1

 في عبلقة اعتيادية مع الضحية ؛
إما مف قبل صعكد شرعي أك طبيعي أك تبني ليذا الشخص أك مف قبل شخص لو سمطة عميو أك يسيء  -2

 لو مف خبلؿ كظائفو؛استخداـ السمطة الممنكحة 
أك عف طريق إساءة استغبلؿ حالة ضعف بسبب سنو، أك مرض، أك إعاقة، أك نقص جسدؼ أك عقمي أك  -3

 حالة حمل، ظاىرة أك معركفة لمؤلفيا؛
 .إما مقابل أك بمنح مكافأة أك أؼ ميزة أخرػ أك كعد بالمكافأة أك الميزة -4

ىك حقيقة كضع الضحية تحت تصرفو أك تحت تصرؼ طرؼ االستغبلؿ المذككر في الفقرة األكلى مف ىذا 
ثالث، حتى لك لـ يتـ تحديده، إما لمسماح بارتكاب ضحية جرائـ القكادة كالعدكاف أك االعتداء الجنسي، 

زالة أحد أعضائيا، كاستغبلؿ التسكؿ،  الطفل في كاالستعباد، كالخضكع لمعمل القسرؼ أك الخدمة، كالعبكدية، كا 
 .أؼ تناقض مع كرامتو، أؼ إجبار الضحية عمى ارتكاب أؼ جريمة أك مخالفة كظركؼ العمل أك

1 C.P.F: Article 225-4-1 ; Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1, « II. - La traite des 
êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des 
circonstances prévues aux 1° à 4° du I. 

Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9C2B6A897C4365EDD0D50ED1C626ECC.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000027805521&idArticle=LEGIARTI000027806736&dateTexte=20130807
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 300000يعاقب فييا عمى ارتكاب جريمة اإلتجار باألطفاؿ بالسجف عشركف سنة كبغرامة  -1
-225جماعة أك عصابة منظمة كما كرد في نص المادة  يكرك إذا ما أرتكبت الجريمة في إطار

 .(1)مف نفس القانكف  4-3
يكرك إذا ما أرتكبت جريمة اإلتجار  4500000قدرىا يعاقب بالسجف المؤبد كبغرامة   -2

كيعاقب المشرع الفرنسي عمى المحاكلة  ،(2)بالطفل بكاسطة المجكء إلى التعذيب كاألعماؿ الكحشية
اإلتجار باألطفاؿ بنفس العقكبة المقررة لمجريمة التامة كىذا منا نصت عميو  أك الشركع في جريمة

، كما يتـ مساءلة األشخاص المعنكية عف جريمة اإلتجار (3)مف ؽ ع ؼ 7-4-225المادة 
      مف ؽ ع ؼ كتتمثل العقكبات  2-121باألطفاؿ في الظركؼ المنصكص عمييا في المادة 

 .(4)مف نفس القانكف 39-131كالعقكبات الكاردة في المادة  38-131في الغرامة كفقا لممادة 
ثـ  1999لسنة  14بمكجب القانكف رقـ  291المصرؼ ألغيت المادة  ثانيا/ التشريع المصري:

 2008يكنيك سنة  15مكرر في  24الجريدة الرسمية العدد  2008لسنة  126أضيف بالقانكف 
ية مف االتجار بو أك االستغبلؿ الجنسي أك في الحما عمى أف " يحظر كل مساس بحق الطفل

التجارؼ أك االقتصادؼ أك استخدامو في األبحاث كالتجارب العممية كيككف لمطفل الحق في 
كمع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ينص عمييا في  ،تكعيتو كتمكينو مف مجابية ىذه المخاطر

كبغرامة ال تقل عف خمسيف  قانكف آخر يعاقب بالسجف المشدد مدة ال تقل عف خمس سنكات
                                                           

1 C.P.F: Article 225-4-3; Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 
2003.Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 , « L'infraction prévue à l'article 225-4-1 
est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est 
commise en bande organisée ». 
2 C.P.F: Article 225-4-4; Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 

2003  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 ; «L'infraction prévue à l'article 225-4-1 
commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle 
à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende ».  
3 C.P.F: Article 225-4-7; Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 
2003  
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32; «La tentative des délits prévus à la présente 
section est punie des mêmes peines ».  

 .462يو، مرجع سابق، ص د/ حمدؼ عبد الحميد متكلي صالح، الحماية الجنائية لمطفل المجني عم  4

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9C2B6A897C4365EDD0D50ED1C626ECC.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9C2B6A897C4365EDD0D50ED1C626ECC.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F9C2B6A897C4365EDD0D50ED1C626ECC.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417840&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5433FF26EE5E827D1C2807886E70394C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5433FF26EE5E827D1C2807886E70394C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5433FF26EE5E827D1C2807886E70394C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417840&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5433FF26EE5E827D1C2807886E70394C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5433FF26EE5E827D1C2807886E70394C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5433FF26EE5E827D1C2807886E70394C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528921&dateTexte=20030319
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ألف جنيو كال تجاكز مائتي ألف جنيو كل مف باع طفبل أك اشتراه أك عرضو لمبيع، ككذلؾ مف 
سممو أك تسممو أك نقمو باعتباره رقيقا، أك استغمو جنسيا أك تجاريا، أك استخدمو في العمل 

في الخارج. ك  القسرؼ، أك في غير ذلؾ مف األغراض غير المشركعة، كلك كقعت الجريمة
يعاقب بذات العقكبة مف سيل فعبل مف األفعاؿ المذككرة في الفقرة السابقة أك حرض عميو كلك لـ 

مكرر مف قانكف الطفل  116تقع الجريمة بناء عمى ذلؾ. كمع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ المادة 
مراعاة  تضاعف العقكبة إذا ارتكبت مف قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدكد الكطنية كمع

مكرر مف القانكف المشار إليو، يعاقب بالسجف المشدد كل مف نقل مف طفل  116حكـ المادة 
 عضكا مف أعضاء جسده أك جزءا منو، كال يعتد بمكافقة الطفل أك المسؤكؿ عنو.

  مكافحة اإلتجار باألعضاء البشرية لألطفال فيي التشريع المصري:
آليات  2010لسنة  64ككذلؾ القانكف  2010لسنة  5 كما تضمف المشرع المصرؼ بالقانكف رقـ

قانكنية بكجو خاص، كتتفق السياسة التشريعية في مصر في ىذا الصدد مع السياسة التشريعية 
المقارنة مع الجيكد الدكلية لحماية األطفاؿ مف اإلستغبلؿ، حيث أنو مف الثابت أف األطفاؿ ىـ 

ـ، كتتمثل أىـ صكر الحماية القانكنية المقررة أكثر الشرائح اإلجتماعية عرضة لئلتجار بي
نص صراحة  2010لسنة  05لمكافحة اإلتجار باألعضاء البشرية لؤلطفاؿ في أف القانكف رقـ 

عمى عدـ قبكؿ التبرع مف األطفاؿ، كال يعتد بمكافقة األبكيف أك مف لو الكالية أك الكصاية عميو، 
اليشترط لقياـ جريمة  ف مكافحة اإلتجار بالبشرفي قانك  ىذا مف ناحية ثانية فطبقا لما كرد

أك التيديد، بل تتحقق الجريمة في حق الجاني بمجرد  اإلتجار بأعضاء الطفل إستعماؿ القكة
تكافر قصد اإلستغبلؿ كالفعل باإلضافة إلى أف ككف المجني عميو طفبل أك مف ذكؼ اإلحتياجات 

الغير أك كاف أحد األبكيف أك مف لو الكالية  الخاصة يجعل العقكبة مشددة سكاء كاف الجاني مف
 .(1)أك الكصاية عميو

 
 
 
 

                                                           
 .293، ص 2018دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  -حقكؽ اإلنساف -د/ فايز دمحم حسيف  1
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 لثالثاالمبحث 
 حماية الطفل من االستغالل حاجتو وتعريضو لمتسول

باستغبلؿ حاجة مف أمكاؿ أثناء إبرامو لجميع  بما يضر مف مصمحة الطفل اىتـ المشرع الجزائرؼ 
 التصرفات 

مساعدة الفقراء كخاصة األطفاؿ اليتامى كحـر التسكؿ لما  المجتمع عمى حثت الشريعة اإلسبلمية
فتسكؿ األطفاؿ تفشى في المجتمع الجزائرؼ حتى  اإلجتماعيةمف الناحية  فيو مف آثار سمبية

جاء الميثاؽ أصبح حرفة كمينة يمتينيا األطفاؿ بأشكاؿ كصكر متعددة فيك يؤثر عمييـ سمبا، 
ألطفاؿ، كخاصة أطفاؿ إفريقيا مف مختمف االعتداءات لحقكؽ ك رفاىية الطفل مف أجل حماية ا

فقرة  29ك أنكاع االستغبلؿ التي يتعرض ليا يكميا نتيجة االضطياد، كلقد جاء في نص المادة 
مف ىذا الميثاؽ ك الخاصة بالبيع ك االتجار ك الخطف ما يأتي: تتخذ الدكؿ أطراؼ ىذا  2

  .(1)طفاؿ في كافة أشكاؿ التسكؿالميثاؽ اإلجراءات المناسبة لمنع استخداـ األ

 المطمب األول
 حماية الطفل من استغاللو حاجتو

يقصد باستغبلؿ حاجة لمطفل ىك استغبلؿ الجاني الظركؼ الخاصة بالمجني عميو ككنو قاصر 
، كبذلؾ جـر المشرع (1)لحممو عمى تصرؼ ضار بمصالحو محققا بذلؾ نفعا ماليا غير مشركع

في نص المادة  (2)عمى تجريـ استغبلؿ حاجة قاصر ككرد النص قاصر الجزائرؼ استغبلؿ حاجة

                                                           
ك يتككف مف ديباجة  29/11/1995، كقد بدأ العمل بو في 1990تـ اإلقرار الميثاؽ في أديس أبابا جكاف   1

 08/07/2008المؤرخ في   242-03لرئاسي رقـ مادة، كصادقت عميو الجزائر بالمرسـك ا 48كمقدمة ك 
 المتضمف التصديق عمى الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفل كرفاىيتو.

دار  -الكجيز في قانكف العقكبات القسـ الخاص )جرائـ االعتداء عمى األشخاص ك األمكاؿ( -د/ حسنيف عبيد  1
 . 442، ص د ذ طالنيضة العربية، القاىرة، 

اجة قاصر: استغبلؿ حاجاتو إلى أمكاؿ إلشباع المتطمبات الضركرية لحياتو مف مأكل ك يقصد باستغبلؿ ح  2
مشرب أك مسكف، أما استغبلؿ ميل قاصر أك ىكػ نفسو فيك استغبلؿ سيطرة مؤثر معيف عمى نفس القاصر أثر 

اـ مف شخص معيف، عمى عقميتو أك استغبلؿ إدمانو لممخدرات مثبل أك استغبلؿ الرغبة المكجكدة لديو في االنتق
، المكتبة القانكنية، القاىرة، 2 ط -المسؤكلية الجنائية عف جرائـ النصب كاالحتياؿ -د/ ابراىيـ حامد الطنطاكؼ 

. أما االستغبلؿ في القانكف المدني يتحقق عند كجكد عيب إرادؼ يتمثل في ضعف معيف 158، ص 1999
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كل مف استغل حاجة لقاصر لـ يكمل التاسعة عشرة أك ميبل أك  مف ؽ ع ج عمى أف " 380
ليختمس منو التزامات أك إبراء منيا أك أية تصرفات أخرػ تشغل ذمتو  ىكػ أك عدـ خبرة فيو

إلى  500ثبلثة أشير إلى ثبلث سنكات كبغرامة مف  مفالمالية كذلؾ إضرارا بو يعاقب بالحبس 
 دج. 10.000

دج إذا  15.000إلى  1.000كتككف العقكبة الحبس مف سنة إلى خمس سنكات كالغرامة مف 
مكضكعا تحت رعاية الجاني أك رقابتو أك سمطتو كفي جميع الحاالت  كاف المجني عميو

ضا عمى الجاني بالحرماف مف حق أك أكثر يحكـ أي يجكز أف  المادةالمنصكص عمييا في ىذه 
سنة عمى األقل كخمس سنكات  كبالمنع مف اإلقامة كذلؾ لمدة 14 المادةمف الحقكؽ الكاردة في 

، كقد قصد المشرع مف كرائيا حماية القصر ممف يحاكؿ استغبلؿ شيكاتيـ كىكػ (1)عمى األكثر"
ك إبراء منيا أك أؼ تصرفات أخرػ أنفسيـ كقمة خبرتيـ بغرض الحصكؿ منيـ عمى التزامات أ

( ال تكفي لحمايتو مف 19إضرارا بيـ، كقد قدر المشرع أف القاصر الذؼ لـ يكمل التاسعة عشر )
استغبلؿ اآلخريف لضعفو تمؾ الجزاءات المقررة في القانكف المدني مثل قابمية العقد لئلبطاؿ أك 

جريـ استغبلؿ ضعفو كحاجتو مف طرؼ انقاص التزامات المتعاقد المتضرر منو فقرر حمايتو بت

                                                                                                                                                                      

، كيتسع مجاؿ تطبيق االستغبلؿ كعيب إرادؼ ليشمل عقكد يمحق إرادة المتعاقد فيترتب عميو إصابتو بغبف مادؼ
التبرع إلى جانب عقكد المعاكضة، كما يتحقق بإجتماع عنصريف، عنصر مادؼ يتمثل في انتفاء المقابل أك عدـ 
التعادؿ بيف األداءات المتقابمة، كعنصر نفسي كىك عبارة عف ضعف معيف يستغمو المتعاقد اآلخر كيككف ىذا 

لسبب في قياـ العنصر المادؼ، فجزائو إما الحكـ بإبطاؿ العقد أك انقاص مف التزامات المتعاقد الضعف ىك ا
كما بعدىا.  62، ص 2008، طد ذ  -النظرية العامة لئللتزاـ -الذؼ تعرض لبلستغبلؿ، د/ أحمد شكقي دمحم

فقرة  458لؾ في المادة بعض التشريعات العربية استخدـ مصطمح انتياز حاجة قاصر مثل التشريع العراقي كذ
مف قانكف العقكبات العراقي التي تنص " يعاقب بالحبس مف انتيز حاجة قاصر لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره  1

مف قانكف العقكبات البحريني التي تنص  392أك استغل ىكاه أك عدـ خبرتو..."، كالتشريع البحريني في المادة 
ة قاصر أك المحجكر عميو أك مف حكـ باستمرار الكصاية أك الكالية عمى أنو " يعاقب بالحبس مف انتيز حاج

عميو، أك استغل ىكاه أك عدـ خبرتو..." فعبارة استغبلؿ حاجة قاصر ىي نفسيا انتياز حاجة قاصر ليا معنى 
 كاحد.

بلؿ في القسـ الخاص بخيانة األمانة لمصمة التي تربطيا بيذه الجريمة، فجريمة استغ 380كضعت المادة   1
التي تنص عمييا ىذه المادة تتـ عف غش كخداع، كما فييا معنى اإلخبلؿ بالثقة المكدكعة لدػ  حاجة قاصر

 الجاني.
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المتعاقد اآلخر كقد جاء النص عمى ىذه الجريمة ضمف قانكف العقكبات في القسـ المتعمق بخيانة 
األمانة نظرا لمصمة المكجكدة بيف الجريمتيف، فجريمة استغبلؿ حاجة قاصر تتـ عف غش كخداع، 

كتأتي ىذه الحماية لتدعيـ  ،(1)نيكتحمل أيضا داللة عمى اإلخبلؿ بالثقة المكضكعة في الجا
. كمنو نطرح (2)حماية القانكف المدني الذؼ جعل مثل ىذا الفعل سببا مف أسباب بطبلف التعاقد

السؤاؿ التالي ىل الجزاء الجنائي يحقق حماية القاصر في ىذه الجريمة مقارنة مع الجزاء 
ركف المفترض كالركف المادؼ ك المدني؟ كىذا ما سنتناكلو في أركاف ىذه الجريمة مف خبلؿ ال

 المعنكؼ.
 الفرع األول

 أركان جريمة استغالل حاجة الطفل
يمـز لقياـ جريمة استغبلؿ االقتصادؼ لمطفل كتحققيا كجكد ركنيف أساسيف إذ بتحقيقيما تتحقق 
الجريمة كبانعداميما تنعدـ الجريمة كىذا ما يسمى باألركاف العامة لمجريمة كقد يشترط المشرع 

جزائي في بعض األحياف ركنا خاصا أك أكثر لقياـ الجريمة كالركف المفترض المتعمق بصفة ال
لمطفل عمى الكجو  استغبلؿ حاجة قاصرالمجني عميو كالجاني كعميو سنتناكؿ أركاف جريمة 

 التالي:
سكاء كاف ذكر أـ  صفة المجني عميو قاصر طبقا لنص قانكف العقكبات أوال/ الركن المفترض:

لـ يتجاكز التاسع عشر سنة كفقا ألحكاـ القانكف المدني بخصكص تصرفات القاصر الذؼ أنثى 
مف ؽ ع   380مف ؽ ـ ج، ال يحمي نص المادة  40لـ يبمغ سف الرشد كما ىك محدد بالمادة 

 العاجزيف كالمحجكر عمييـ لسفو أك عتو أك جنكف. 
ي عميو بتصرؼ يشغل ذمتو المالية، يتككف الركف المادؼ مف قياـ المجنثانيا/ الركن المادي: 

أك ىكػ نفس المجني عميو، كاإلضرار بقاصر. كىي مف الجرائـ  كاستغبلؿ احتياج أك ضعف
 المادية 

التصرؼ في الذمة المالية لمقاصر: يقصد بو أساس سندات الديف التي يحررىا المجني عميو  -1
لمنقكالت ك السندات التي يقرض بيا عمى نفسو لمجاني أك لغيره بمبمغ مف النقكد أك بشيء مف ا

                                                           
مقاؿ منشكر في مجمة دفاتر مخبر حقكؽ الطفل،  -جريمة استغبلؿ حاجة قاصر –د/ يحي عبد الحميد   1

 .57، ص 2008دمحم بف أحمد،  2ة كىراف تصدر عف مخبر حقكؽ الطفل بكمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامع
 .369، مرجع سابق، ص 21ط  -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص –د/ أحسف بكسقيعة   2
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المجني عميو الجاني أك غيره النقكد أك المنقكالت، ككذلؾ السندات التي يحررىا القاصر عمى 
نفسو بما يفيد التخالص مف ديف لو في ذمة الغير، كالسندات التي بمقتضاىا يحكؿ لغيره كرقة 

إلى ذلؾ مف السندات الممزمة تجارية ككمبيالة أك سند تحت اإلذف أك سيـ في شركة، كما 
، فالمشرع الجزائرؼ لـ يحصر التصرفات التي تمس بالذمة (1)لمقاصر كالضارة بمصمحتو المالية

المالية لمقاصر، بل كسع منيا كجعميا شاممة كيدخل ضمنيا البيع كاليبة ك اإليجار عمى سبيل 
خبرتو كبيعو عقارا أك منقكال المثاؿ التاجر الذؼ ينتيز فرصة احتياج القاصر أك ضعفو أك عدـ 

 بثمف يزيد كثيرا عف ثمف المثل كيحصل منو بذلؾ عمى سند أك شيؾ بالثمف.
االستغبلؿ: يجب أف يككف الجاني قد استغل احتياج القاصر أك ميمو أك ىكػ نفسو أك عدـ  -2

لؾ أك ثبت خبرتو، فإذا لـ يكف المجني عميو كقت التسميـ أك التعاقد كاقعا تحت تأثير شيء مف ذ
أف المتيـ لـ يستغل الضعف أك االحتجاج أك عدـ الخبرة لفائدتو فبل جريمة، كلقاضي المكضكع 

، كيتحقق ىذا االستغبلؿ بفائدة كىذه الفائدة عبر عمييا المشرع (2)مطمق السمطة في تقدير ذلؾ
القاصر  بعبارة "كاختمس منو" يقصد منيا حصكؿ الجاني عمى فائدة مف جراء االستغبلؿ حاجة

 كىي شرط لقياـ الجريمة.
بعبارة "إضرارا بو" فإذا لـ يحصل لمقاصر  380الضرر: نص عمى المشرع في نص المادة  -3

أؼ ضرر ال تعتبر جريمة. كلتقدير الضرر ينظر إلى كقت التعاقد، فبل يؤثر عمى قياـ الجريمة 
د الجاني ما افترضو أك ما قد يطرأ بعد ذلؾ مما يؤدؼ إلى محكر الضرر أك غنـ لمقاصر، كر 

إبراؤه القاصر مما عاد عميو بربح، كذلؾ ال تنتفي الجريمة بككف القاصر في إمكانو أف يطمب 
إبطاؿ التعيد، فاحتماؿ عدـ المطالبة بذلؾ يجعل الضرر محتمبل كقت ارتكاب الجريمة، كفي 

 .(1)ىذا ما يكفي لتكافر شرط الضرر
ـ العمدية يشترط فييا المشرع لقياميا تكافر القصد الجنائي ىي مف الجرائثالثا/ الركن المعنوي: 

فيجب أف يككف الجاني عالما بسف المجني عميو أك بأنو لـ يبمغ سف الرشد لـ  مف العمـ كاالرادة
قداـ الجاني عمى الفعل عالما بظركفو قصد الحصكؿ عمى فائدة غير  يكمل تسعة عشر سنة، كا 

 تغبلؿ المجني عميو بأية طريقة المذككرة في النص.  مشركعة، ك أف تتجو إرادتو إلى اس
                                                           

 .369د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص   1
 .370نفس المرجع، ص   2
 .371، مرجع سابق، ص 21 ط ص،د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي الخا 1
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لمكاجية ىذه الجريمة يقتضى استعماؿ رابعا/ الجزاءات المقررة لجريمة استغالل حاجة قاصر: 
مف ؽ ع ج عمى الجريمة بالحبس مف ثبلث أشير إلى ثبلث  380الجزاء بحيث تعاقب المادة 

الحبس  مف نفس المادة 2كبة في الفقرة عق، كتشدد دج 10.000إلى  500مف سنكات كبغرامة 
 إذا كاف المجني عميودج 15000إلى  دج1000مف سنة إلى خمس سنكات ك الغرامة مف 

كما قرر المشرع عقكبات تكميمية يجكز الحكـ  مكضكعا تحت رعاية الجاني أك رقابتو أك سمطتو،
ك أكثر مف الحقكؽ الكاردة بيا عمى الجاني المقررة لجنحة خيانة األمانة كىي الحرماف مف حق أ

مف ؽ ع ج ك بالمنع مف االقامة كذلؾ لمدة سنة عمى األقل ك خمس سنكات عمى  14في المادة 
 األكثر. ىذه الجريمة أبقى عمييا المشرع جنحة في صكرتيا العادية أك المشددة.

 الفرع الثاني
 موقف التشريعات المقارنة من جريمة استغالل حاجة قاصر

 2-313عالج المشرع الفرنسي استغبلؿ حاجة قاصر في نص المادة الفرنسي:  أوال التشريع
مف قانكف العقكبات تحت عنكاف االحتياؿ تتمثل في تسميـ األمكاؿ أك األكراؽ المالية أك  4فقرة 

أؼ ممتمكات أك لتقديـ خدمة أك المكافقة عمى فعل ينفذ التزاًما أك تصريًفا يقع عمى قاصر، الذؼ 
ثمانية عشر سنة مف عمره، يعاقب الجاني بالسجف سبع سنكات كغرامة قدرىا لـ يبمغ ال
يكرك عند تنفيذ عممية االحتياؿ كتشدد العقكبة السجف لمدة عشر سنكات كغرامة  750.000

، يتضح مف خبلؿ (1)يكرك عندما ترتكب العصابة المنظمة عممية احتياؿ 1.000.000قدرىا 
ف أك ىكػ قاصر المتمثل في اقتراض األمكاؿ أك األكراؽ النص الفرنسي أف كل مف يستغل ضع

المالية أك أؼ ممتمكات تتـ عف طريق االحتياؿ يعاقب الجاني عمييا، قضي في فرنسا بأف ال 

                                                           
1 C.P.F: Article 313-2, Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86 ; « Les peines 
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est 
réalisée : 
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une 
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou 
connue de son auteur ; Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros 
d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F606013F159B89B7453E5C6EA8A5B46.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000028372809&idArticle=LEGIARTI000028376008&dateTexte=20131225
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دخل لعمـ المجني عميو باالستغبلؿ، كال دخل لرضائو عنو في قياـ الجريمة، ذلؾ أف القانكف 
 .(1)العامة يرمي مف خبلؿ ىذا التجريـ حماية المصمحة

مف ؽ ع ـ عمى أنو " كل مف  338نص المشرع المصرؼ في المادة  ثانيا/ التشريع المصري:
أك ضعف أك ىكػ نفس شخص لـ يبمغ الحادية كالعشريف سنة كاممة أك  انتيز فرصة احتياج

حكـ بامتداد الكصاية عميو مف الجية ذات االختصاص ك تحصل منو إضرار بو عمى كتابة أك 
مف النقكد أك شيء مف  ات تمسؾ أك مخالصة متعمقة بإقراض أك افتراض مبمغختـ سند

المنقكالت عمى تنازؿ أكراؽ تجارية أك غيرىا مف السندات الممزمة التمسكية يعاقب أيا كانت 
طريقة االحتياؿ التي استعمميا بالحبس مدة ال تزيد عف سنتيف كيجكز أف يزاد عميو غرامة ال 

ذا كاف الخائف مأمكر بالكالية أك الكصاية عمى ىذا الشخص تتجاكز مائة جنيو مص رؼ، كا 
المغدكر ك يعد الشخص مأمكرا بالكصاية متى تعيف بقرار مف المحكمة فتككف العقكبة السجف مف 

مف جنحة في الحالة  ثبلث إلى سبع سنيف، كبيذا الظرؼ المشدد مف العقاب تتحكؿ الكاقعة
نية" يتضح مف التشريع المصرؼ أف المجني عميو يتمثل في كل األكلى إلى جناية في الحالة الثا

كاألطفاؿ المشمكليف بالحماية ذكركا عمى سبيل الحصر  لـ يبمغ الحادية ك العشركف سنة، شخص
 كىـ الذيف يخضعكف لنظاـ الكالية   

لماؿ مف قانكف الكالية عمى ا 88ك  84أما بالجرائـ المتعمقة بالكلي كالكصي نصت عمييـ المكاد 
 .1952لسنة  119رقـ 
 الماؿ المصرؼ  عمى الكالية قانكف  مف 84المادة  الصغير تجاه كاجباتو في الكلي تقصير -1

 تنفيذا أكقف أك القانكف  بمقتضى عميو المفركضة الكاجبات في الكصي التي تنص " إذا قصر
 كحرمانو جنيو، مائة عمى تزيد ال عميو بغرامة تحكـ أف ليا جاز المحكمة تصدرىا التي لمقرارات

 الجزاءات"  ىذه بإحدػ أك عزلو أك بعضو أك كمو أجر مف
أجاز المشرع المصرؼ لممحكمة المختصة معاقبة الكصي بغرامة ال تزيد عمى مائة جنيو أك 
حرمانو مف أجره كمو أك بعضو، كعزلو أك بأحد ىذه الجزاءات، ك يجكز لممحكمة أف تمنح 

منيا كما أنو يجكز لممحكمة إعفاء الكصي مف الجزاء المالي كمو  القاصر  ىذه الغرامة أك جزءا
 .أك بعضو إذا نفذ األمر الذؼ ترتب عميو الحكـ أك قدـ أعذارا تقبميا المحكمة

                                                           
1 Crim 14/5/1880, D. 1882.1.239; Crim 27/5/1898D.1889.1.204. أشار إليو د/ أحسف بكسقيعة، الكجيز

.370، مرجع سابق، ص 21في القانكف الجزائي الخاص، ط   
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 نفس مف 88المادة  محمو حل مف إلى الصغير أمكاؿ تسميـ عف الكصي امتناع جريمة -2
 جنيو، مائة عمى تزيد ال كبغرامة سنة تجاكزت ال مدة يعاقب بالحبس ف "أالقانكف التي تنص عمى 

 قد اإلساءة بقصد كاف إذا انتيت نيابتو ككيل أك قيـ أك كصي كل العقكبتيف ىاتيف بإحدػ أك
الكصاية،  في محمو حل لمف أرزاقو الغائب أك عميو المحجكر أك القاصر أمكاؿ تسميـ عف امتنع
 انتياء بعد الكصي رع المصرؼ امتناععاقب المشأشد" عقكبة عمى القانكف  ينص لـ ما كذلؾ

 عمى يزيد ال بما بالحبس لمعقاب يعرضو محمو حل مف أك إلى القاصر أمكاؿ تسميـ عف كصايتو
بإحداىما، كما يجكز أف يعاقب عمى ىذه الجريمة  أك جنيو مائة عمى تزيد ال كبغرامة سنة،

 بعقكبة 
 في محمو حل مف إلى أرزاقو أك غيرالص أمكاؿ تسميـ عف الكصي خيانة األمانة عند امتناع

مف ؽ ع ـ  341ك ىي العقكبة األشد المنصكص عمييا في المادة  كاليتو انتياء بعد الكصاية
 بالحبس مدة ال تتجاكز سنة كالغرامة التي ال تزيد عمى مائة جنيو مصرؼ.

ة خاصة مف خبلؿ التشريع الجزائرؼ كالتشريعات المقارنة نبلحع أنيا لـ تقرر حماية جزائي
لؤلطفاؿ اليتامى عمى عكس ما ىك مقرر في الشريعة اإلسبلمية التي اىتمت بماؿ الطفل  
كخاصة ماؿ اليتيـ لقكلو تعالى " إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظمما إنما يأكمكف في بطكنيـ نارا 

 .(1)كسيصمكف سعيرا"

 المطمب الثاني
 حماية الطفل من تعريضو لمتسول 

ستغبلؿ التي يتعرض ليا الطفل ىك االستغبلؿ في التسكؿ مف أجل الماؿ فجـر مف أشد صكر اال
التسكؿ ىك طمب الصدقة مف األفراد في الطرؽ ف، (1)المشرع الجزائرؼ التسكؿ بصفة عامة

أـ بالنسبة لمحدث كمع مراعاة لمصمحتو عدـ تطبيق العقكبة عميو أؼ تسقط عنو العقكبة  العامة،

                                                           
 .10سكرة النساء اآلية   1
كالجنح ضد المف العمكمي عمى التسكؿ جـر المشرع الجزائرؼ في القسـ الرابع مف الفصل السادس الجنايات   1

مف ؽ ع ج عمى أنو "يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير كل مف اعتاد  195كالتشرد ك نص في المادة 
ممارسة التسكؿ في أؼ مكاف كذلؾ رغـ كجكد كسائل التعيش لديو أك إمكانية الحصكؿ عمييا بالعمل أك بأية 

   طريقة مشركعة أخرػ"
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، في بعض (1)جريمة معاقب عمييا لكال تكافر ظرؼ صغر سف الحدث عف فعل يعتبر في األصل
األحياف األشخاص الذيف يكفمكف األطفاؿ يستغمكف سنيـ  بعرضيـ لمتسكؿ كعدـ مزاكلتيـ 

المتعمق بالطابع اإلجبارؼ لمتعميـ  66 -76مف المرسكـ  2لمدراسة ك ىذا ما نصت عميو المادة 
أنو "يجب عمى اآلباء ك األكصياء ك بصفة عامة عمى منو عمى  2، نصت المادة (2)األساسي

جميع األشخاص الذيف يكفمكف أكالدا في سف القبكؿ المدرسي أف يسجمكىـ في المدرسة األساسية 
التابعة لقطاعيـ الجغرافي المدرسي"، ك استفحاؿ ظاىرة تعريض األطفاؿ لمتسكؿ أسباب كثير 

ف يستغل مشاعر الناس كعكاطفيـ، كقد أخذت في منيا الفقر ك إزدياد نسبة البطالة ك منيـ م
السنكات األخير شكل النصب ك االحتياؿ حيث استخدميا ضعاؼ النفكس كسيمة لمعب بعكاطف 
الناس كمشاعرىـ مقابل الحصكؿ عمى مبالغ مالية يككف حاصل مجمعيا الشيرؼ أعمى مف راتب 

ثرت كاستفحمت في اآلكنة األخيرة عدد كبير مف المكظفيف غالبا، كقد برزت ىذه الظاىرة ك تكا
حتى باتت تمؤل األسكاؽ ك الشكارع الجزائرية ك أبكاب دكر العبادة، كيعكد سبب انتشارىا إلى 

بحيث جـر فكل مف يتسكؿ بقاصر يعتبر جنحة ، (1)زيادة نسب البطالة كفقداف فرص العمل
 12-15حماية الطفل  مف قانكف  143المشرع الجزائرؼ عمى تعريض الطفل لمتسكؿ في المادة 

التي تنص " يعاقب عمى الجرائـ األخرػ الكاقعة عمى الطفل، السيما االستغبلؿ الجنسي لمطفل، 
كاستعمالو في البغاء ك في األعماؿ اإلباحية، كاالتجار بو كالتسكؿ بو أك تعريضو لمتسكؿ، 

"، فبالرجكع لقانكف كاختطاؼ الطفل طبقا، لمتشريع السارؼ المفعكؿ ك ال سيما قانكف العقكبات
مكرر منو عمى أف " يعاقب بالحبس  195تنص المادة  01-14العقكبات المعدؿ بمكجب األمر 

                                                           
سنة كتككف صحتيـ ك أخبلقيـ أك تربيتيـ عرضة   18لحماية البلزمة لؤلطفاؿ لمذيف لـ يكممكا بغية تكفير ا  1

لمخطر، ك أف يككف كضع حياتيـ أك سمككيـ مضر بمستقبميـ، ال شؾ أف التسكؿ يعرضيـ ليذه المخاطر أقر 
 04المؤرخ في  01-14مف ؽ ع ج عدلت بالقانكف رقـ  49المشرع الجزائرؼ حماية ليـ ك ذلؾ طبقا لممادة 

 ( سنكات.10التي تنص "ال يككف محبل لممتابعة الجزائية القاصر الذؼ لـ يكمل عشر )  2014فبراير 
 سنة إال تدابير الحماية أك التيذيب. 13إلى أقل مف  10ال تكقع عمى القاصر الذؼ يتراكح سنو مف 

 كمع ذلؾ فإنو في مكاد المخالفات ال يككف محبل إال لمتكبيخ.
 إما لتدابير الحماية أك التيذيب أك لعقكبات مخففة.  18إلى  13ع القاصر الذؼ يبمغ سنو مف كيخض

، المتعمق بالطابع اإلجبارؼ لمتعميـ األساسي، الجريدة 1976أبريل  16ممضي في  66-76مرسـك رقـ   2
 . 539، ص 1976أبريل  23مؤرخة في  33الرسمية عدد 

.245ة الجنائية لمطفل في القانكف الجزائرؼ كالمقارف، مرجع سابق، ص د/ حمك بف إبراىيـ فخار، الحماي  1  
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 سنة أك يعرضو لمتسكؿ 18لـ يكمل (، كل مف يتسكؿ بقاصر 2( أشير إلى سنتيف )6مف ستة )
 تضاعف العقكبة عندما يككف الفاعل أحد أصكؿ القاصر أك أؼ شخص لو سمطة عميو".

 ع األول الفر 
 أركان جريمة تعريض الطفل لمتسول

تتطمب جريمة تعريض الطفل لمتسكؿ تكافر الركف المادؼ ك الركف المعنكؼ باإلضافة إلى الركف 
 المفترض

( سنة طبقا لنص 18صفة المجني عميو قاصر لـ يكمل ثماني عشرة )أوال/ الركن المفترض:  
  .مكرر مف ؽ ع ج 195المادة 

يقصد بو الكاقعة اإلجرامية كىك السمكؾ المادؼ الخارجي الذؼ نص القانكف  دي:أوال/ الركن الما
عمى تجريمو يتمثل في قياـ الجاني بعممية التسكؿ باستخداـ قاصر بتعريضو لمتسكؿ كاالعتياد 

داة أعمى ممارسة التسكؿ بو بحيث أف المشرع جـر كل سمكؾ مف شأنو اف يتخذ مف الطفل 
 .لمتسكؿ

لكي تقع الجريمة قانكف ال يكفي مجرد تكافر ركنيا المادؼ بل يجب أف المعنوي: ثانيا/ الركن 
يككف ىذه الركف ىك ثمرة لبلتجاه االرادؼ لمجاني فبلبد مف عبلؽ نفسية بيف الركف المادؼ ك 

تستمـز تكفر عنصرؼ العمـ ك اإلرادة لدػ  الجاني يعبر عنيا بالركف المعنكؼ، ىذه الجريمة عمدية
 صد الجاني في استغبلؿ الطفل بتعريضو لمتسكؿ  الجاني، ق

جـر المشرع الجزائرؼ التحريض عمى ثالثا/ الجزاء المقرر لجريمة تعريض الطفل لمتسول: 
مكرر مف ؽ ع ج يعاقب الجاني بالحبس مف  195التسكؿ ككضع لو عقكبات ك بالرجكع لممادة 

أك أؼ  فاعل أحد أصكؿ القاصر( أشير إلى سنتيف، كتضاعف العقكبة عندما يككف ال6ستة )
شخص لو سمطة عميو. كلكي تطبق العقكبة يجب أف تتكافر أركاف الجريمة فكل جريمة أركانيا 

مكرر مف ؽ ع ج عمى أنو ال تتخذ  196الخاصة تميزىا عف غيرىا، كمف خبلؿ نص المادة 
التيذيب، فالمشرع  بشأف األطفاؿ الذيف اعتادكا ممارسة التسكؿ ك التشرد إال تدابير الحماية ك

الجزائرؼ يعتبر ىؤالء األطفاؿ ضحايا حتى لك كانت ىذه األفعاؿ التي أقدمكا عمى ارتكابيا تشكل 
 جرائـ معاقب عمييا بمقتضى نصكص قانكف العقكبات.
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 الفرع الثاني
 موقف التشريعات المقارنة من جريمة تعريض الطفل لمتسول  

عامة في التشريع الفرنسي لـ  يشكل جريمة في كفقا  التسكؿ بصفةأوال/ التشريع الفرنسي: 
منو،  269لقانكف العقكبات الجديد، حيث كاف قانكف العقكبات الفرنسي القديـ يجرمو في المادة 

فألغي المشرع الفرنسي بعض الجرائـ التي كانت كاردة في ىذا القانكف كمنيا التشرد كالتسكؿ، إال 
يض األطفاؿ عمى ممارسة التسكؿ لما يمثمو مف خطكرة أف القانكف الجديد قرر تجريـ تحر 

كاضحة عمييـ ك مكافحة ظاىرة األطفاؿ المتسكليف الذيف يقكمكف بأعماؿ التسكؿ في كسائل 
يعتبر فعل التحريض المباشر لقاصر الكراه مف قبل أشخاص بالغيف العامة بصكرة منتظمة كا

ك المادة  29-20-277ي حسب المادة عمى التسكؿ جريمة كذلؾ في قانكف العقكبات الفرنس
حكؿ األمف  2003مارس  18مف ؽ ع ؼ كما ألحق المشرع الفرنسي بمكجب قانكف  261-3

تناكؿ فييا صكرة خاصة مف صكر المنع ( 1)فقرة الثانية 15 -227فقرة جديدة بالمادة  الداخمي
ي لممسافريف بقصد مف العناية ىي كضع الطفل في الطريق العمكمي أك في مكاف لمنقل العمكم

( سنكات عمى الطريق 6التسكؿ، حيث تنص ىذه الفقرة عمى كل مف كضع طفبل لـ يبمغ ستة )
عرفت  ،(1)العمكمي أك في مكاف خاص بالنقل الجماعي لممسافريف بيدؼ استعطاؼ المارة

محكمة النقض التسكؿ بأنو التقدـ بطمب اإلحساف مف الغير بيدؼ الحصكؿ عمى مساعدة 
دكف تقديـ أؼ شيء مقابميا تككف لو قيمة تذكر، كقررت كذلؾ بأف التسكؿ يتحقق سكاء مجانية 

                                                           
1  C.P.F: Article 227-15 ; Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 44, «Constitue 
notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie 
publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la 
générosité des passants ».   

، التي تنص ىذه المادة 20-227اعتبر فعل التحريض المباشر لمقاصر عمى التسكؿ جريمة طبقا لممادة   1
سكؿ يكرك كل مف حرض قاصرا بطريق مباشر عمى أعماؿ الت 45000يعاقب بالحبس لمدة سنتيف ك الغرامة 

يكرك متى كاف المجني عميو قاصرا ال يتجاكز عمره  75000كتشدد العقكبة إلى الحبس ثبلث سنكات كالغرامة 
 خمسة عشر سنة

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=809C53CC2C50A9F81E8ADD37201AA7F4.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000000412199&idArticle=LEGIARTI000006528935&dateTexte=20030320
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كاف طمب اإلحساف قد كجو مباشرة أـ أخفي تحت ستار عمل تجارؼ ال شيء فيو مف الجد أك 
   .(1)الحقيقة كبيع مناديل أك ما شابو ذلؾ

لتجريـ التسكؿ كبسط  1933لسنة  49صدر قانكف منع التسكؿ رقـ ثانيا/ التشريع المصري: 
 مف خبلؿ النص في المادة السادسة منو عمى معاقبة: حمايتو لمصغار

كل مف أغرػ األطفاؿ الذيف األطفاؿ الذيف تقل أعمارىـ عف خمس عشرة سنة ميبلدية عمى  - 1
 التسكؿ.

 كل مف استخدـ صغيرا في ىذه السف أك سممو آلخر بغرض التسكؿ. -2
 أشير. 6إلى  3حاالت ىي الحبس مف كتككف العقكبة في تمؾ ال

كنصت المادة السابعة عمى أنو في حالة العكد تككف عقكبة الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا 
الخاص باألحداث  1949لسنة  124القانكف الحبس مدة ال تتجاكز سنة، أما القانكف رقـ 

التي كردت بنص المادة المشرديف السف التي يعد فييا الطفل مشردا إذا انطبقت عميو الحاالت 
األكلى مف القانكف السابق ك منيا حالة التسكؿ، كبذلؾ عدؿ مف نص قانكف التسكؿ المشار إليو، 
كأصبح العقاب المقرر لجريمة التسكؿ التي يرتكبيا الطفل حتى الثامنة عشر قاصرا عمى إنذار 

ص بشأف األحداث الخا 1976لسنة  9كلي الطفل بمراقبة سمككو، ك كذلؾ نص القانكف رقـ 
عمى أف "التسكؿ أك ممارسة عمل ال يصمح مكردا جديا  3الجانحيف ك المتشرديف في المادة 

 لمعيش ُيعد إحدػ حاالت االنحراؼ ك التعرض لمخطر.
مف ؽ ع ـ كل بالغ حرض طفبل عمى ارتكاب  116في نص المادة  كما عاقب المشرع المصرؼ 

ساعده عمييا أك سيميا لو بأؼ كجو ك لـ يبمغ مقصده  جنحة بما فييا التسكؿ أك أعده لذلؾ أك
مف ذلؾ بما ال يجاكز نصف الحد األقصى لمعقكبة المقررة لتمؾ الجريمة كتككف العقكبة الحبس 

( أشير إذا استعمل الجاني مع الطفل كسائل إكراه أك تيديد أك كاف مف 6مدة ال تقل عف ستة )
حظاتو أك كاف مسمما إليو بمقتضى القانكف، أك كاف أصكلو أك مف المسؤكليف عف تربيتو أك مبل

خادما عند أؼ ممف تقدـ ذكرىـ. كفي جميع األحكاؿ إذا كقعت الجريمة عمى أكثر مف طفل كلك 
 في أكقات مختمفة كانت العقكبة الحبس مدة ال تقل عف سنة كال تزيد عمى سبع سنكات". 

                                                           
، مجمكعة أحكاـ محكمة 17/09/1874أحداث، نقض فرنسي  -المكسكعة الجنائية -ـ/ جندؼ عبد المالؾ   1

 .307، ص 261النقض، رقـ 
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مف  29أحكاـ الحدث المعرض لمتسكؿ بالمادة أنيى المشرع المبناني ثانيا/ التشريع المبناني: 
معتبرا أنو أيا كاف التدبير المفركض عمى الحدث، يبقى كالدا ىذا األخير ك  422/2002قانكف 

مف كاف غيرىما ممزما بالنفقة تجاىو، مسؤكليف عف تأديتيا كما عاقب  المشرع المبناني األىل إذا 
ؽ ع ؿ أك إذا سيبكىـ في سف صغيرة دكف  617دة ترككا أكالدىـ المتسكليف رغـ اقتدارىـ الما

  501مف ؽ ع ؿ أك إذا أىممكا كاجبيـ في إعالتيـ المادة  498السابعة مف العمر حسب المادة 
كبة بفعل مف ؽ ع ؿ بحيث تتناسب العق 618مف ؽ ع ؿ، كما شدد المشرع المبناني في المادة 

 .تشديدىا مع خطكرة الجـر
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 لرابعالباب ا
 و المالياالستغالل االقتصادي  مناية لمطفل ح

 :تمييد كتقسيـ
كذلؾ بتشغيمو  ،(1)قد يتعرض الطفل ألشكاؿ عديدة مف االستغبلؿ منيا االستغبلؿ االقتصادؼ 

الشريعة  وأكدتفكؽ طاقتو كسنو أك في أعماؿ فييا خطكرة عمى حياتو أك صحتو ك ىذا ما 
لبشر في الحقكؽ العامة كمف ىذه الحقكؽ حق العمل، فقد كفل مبدأ المساكاة بيف اباإلسبلمية 

اإلسبلـ لجميع الناس الحق في أف يسعكا في تحصيل الرزؽ ما داـ ىذا التحصيل بالكسائل 
المشركعة التي ال تتنافى مع قكاعد األخبلؽ كالمثل العميا التي أرستيا شريعة اإلسبلـ، كاىتمت 

، ك نظـ العمل الذؼ يقكـ بو كاشترطت أف يككف قادرا عميو الشريعة اإلسبلمية بالطفل في مجاؿ
، كما أف المجتمعات تحرص عمى تكفير اإلسبلـ العبلقة بيف العامل سكاء كاف كبيرا أك صغيرا

أفضل الظركؼ لنمك أطفاليا ألنيا تتقدـ بيـ كمف أجميـ فإذا اتجو األطفاؿ إلى العمل كىـ غير 
كىذه المخاطر التي تيدد األطفاؿ في  .سيا فإف ىذا يؤثر عمييـقادريف عميو كمعديف لو بدنيا كنف

تعرضنا لمتعرؼ عمى مكقف االتفاقيات الدكلية  دكؿ العالـ يشكل في الكاقع ظاىرة معقدةجميع 
 اىتمت ،كالتشريعات الكطنية كالمقارنة مف حيث إقرار حماية جزائية لمطفل في مجاؿ العمل

 عمى كالعمل األطفاؿ، عمالة عمى تدريجيا بالقضاء 1919عاـ  إنشائيا منذ الدكلية العمل منظمة
فإذا نظرنا إلى عبلقة العمل نجد أف العامل ىك الطرؼ  اختصاصيا، مجاالت ضمف رعايتيـ

الضعيف في عبلقة العمل األمر الذؼ جعل المشرع يعتبر جميع نصكص قانكف العمل مف 
يا حرصا منو عمى حقكؽ العماؿ كضمانا لعدـ القكاعد اآلمرة التي ال يجكز االتفاؽ عمى مخالفت

الضغط مف قبل صاحب العمل فإذا أضفنا ليذا الطرؼ الضعيف عنصر الطفكلة فإننا نجد 
أنفسنا أماـ عامل ضعيف صغير ربما يصبح ضحية الستغبلؿ الطرؼ األقكػ في عبلقة 

                                                           
ية الطفل كقانكف العقكبات أف المشرع الجزائرؼ في قانكف حماية الطفل حسب يتضح لنا مف خبلؿ قانكف حما  1

استعمل عبارة كل مف يستغل الطفل اقتصاديا، أما قانكف  12-15مف قانكف  139ك المادة  2فقرة  2المادة
ل استعمل عبارة استغبلؿ حاجة قاصر، فعبارة االستغبلؿ االقتصادؼ لمطفل  تشم 380العقكبات حسب المادة 

 تشغيل الطفل في أؼ عمل كاف يؤثر عمى دراستو كيضر بصحتو كالسبلمة الجسدية كالمعنكية عبارة.
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اقض ما يجب أف يضطر األطفاؿ إلى العمل في ظركؼ غير مبلئمة لمراحل سنيـ كتن ،(1)العمل
كمنع تشغيميـ في  يكفل ليـ مف رعاية خاصة كلضماف حماية األطفاؿ مف االستغبلؿ االقتصادؼ

أعماؿ أك بصكرة يحتمل أف تعرض نمكىـ أك صحتيـ أك مستقبميـ الدراسي أك أخبلقيـ لمخطر. 
ما  ، كىذا(2)تضع التشريعات المعاصرة قيكدا خاصة عمى تشغيميـ كتعاقب عمى اإلخبلؿ بيا

 في الطفل األطراؼ بحق الدكؿ " تعترؼ 1989لسنة  اتفاقية حقكؽ الطفل مف 32 المادةأكدتو 
 يمثل إعاقة أف أك خطيرايككف   أف يرجح عمل أؼ أداء مف ك االقتصادؼ االستغبلؿ مف حمايتو
 أك المعنكؼ  الركحي أك العقمي أك البدني نمكه أك الطفل بصحة يككف ضارا أف أكالطفل  لتعميـ

 أشكاؿ سائر مف الطفل األطراؼ الدكؿ تحمي " 36 المادة كذلؾ ..."، كأك االجتماعي
كمنو نستنج أف االتفاقية الدكلية لحقكؽ  " الطفل رفاه جكانب مف جانب بأؼ االستغبلؿ الضارة

الطفل لـ تحظر بصفة مطمقة عمالة األطفاؿ كلكنيا أحاطتيا بسياج مف الحماية حيث استمزمت 
لعمل إلى إعاقة الطفل عف التعميـ أك يككف ضارا بصحتو أك بنمكه البدني، أك العقمي أال يؤدؼ ا

ك أال يتعرض لبلستغبلؿ االقتصادؼ، كطمبت مف الدكؿ  أك الركحي أك المعنكؼ أك االجتماعي
أف تحدد حد أدنى لسف االلتحاؽ بالعمل كأف تضع نظاما مناسبا لساعات العمل كظركفو أؼ 

، ك في (3)ماؿ المحظكرةاطار العمل المشركع كما يدخل في نطاؽ األعحددت ما يدخل في 
بشأف حظر أسكأ أشكاؿ عمل األطفاؿ ك  1999لسنة  182اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقـ 

فقرة  3اإلجراءات الفكرية لمقضاء عمييا فإف مفيـك أسكأ أشكاؿ عمل األطفاؿ كما كرد في المادة 
أك عرضو لمزاكلة نشاطات غير مشركعة ك ال سيما إنتاج  ج " استخداـ طفل أك تشغيمو

 المخدرات بالشكل الذؼ حددت فيو في المعاىدات الدكلية ذات الصمة كاالتجار بيا".
                                                           

.471د/ عبد الحميد متكلي صالح، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع سابق، ص   1  
  .100د/شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص  2
عف مأساة استغبلؿ  1990عالمي الصادر عف مؤتمر القمة العالمي مف أجل الطفل سنة قد نكه اإلعبلف ال  3

مميكف طفل بأعماؿ تعد شاقة كخطيرة كمخالفة لبلتفاقيات  100عمل الطفل حيث رصد أنو يقـك ما يزيد عمى 
ع الدكؿ أف الدكلية التي تنص عمى حمايتيـ مف االستغبلؿ االقتصادؼ كمع كضع ذلؾ في االعتبار ينبغي لجمي

تعمل عمى إنياء ممارسة عمالة األطفاؿ كتنظر في كيفية حماية أكضاع كظركؼ األطفاؿ العامميف في أعماؿ 
مشركعة كالكاقع أف استغبلؿ عمل األطفاؿ يشكل ظاىرة معقدة ترتبط بمجمكعة مف األكضاع العامة، أشار إليو 

، 1992دار النيضة العربية،  -كالشريعة اإلسبلمية حماية الطفكلة في القانكف الدكلي -د/ عبد العزيز مخيمر
 ك ما بعدىا. 190ص 
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نقسـ ىذا الباب إلى الحماية الجزائية لمطفل المشتغل في األعماؿ المشركعة في فصل أكؿ ك 
 لثاني.استغبلؿ األطفاؿ في األعماؿ المحضكرة في الفصل ا
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 الفصل األول
 في األعمال المشروعةالحماية الجزائية لمطفل المشتغل 

كال يصار إلى تشغيل الطفل  ـ كاكتساب الطفل ميارتو األساسيةاألصل أف الطفكلة ىي سف التعم
و في أضيق الحدكد، كيشترط تحقق أقصى درجات الحماية لمطفل ك أف تييئ ل ك إال استثناء

غير أنو أماـ سكء الكضع  ،أفضل مناخ ممكف لمعمل دكف ما مساس بكرامتيـ أك انتياؾ لطفكلتو
االقتصادؼ الذؼ يتعرض لو األطفاؿ كأسرىـ، قد يضطركف إلى العمل في ظركؼ غير مبلئمة 

لذلؾ اتجيت التشريعات إلى فرض القيكد الخاصة بتشغيل األطفاؿ، كذلؾ  ،(1)بمراحل سنيـ
 صار كبذلؾ .انيف التي تنظـ عمل األطفاؿ كتحمييـ مف مخاطر العمل المختمفةبتشريع القك 

 المعني ككنو زاكية مف اقتصادية تنمية ألؼ األساسية الركيزة االجتماعية كالحماية العمل قانكف 
العمل حق ككاجب عمى  ،(2)االقتصادية لمدكلة القكة الماؿ رأس مع تشكل التي العمل قكة بتنظيـ

المجتمع فإف ىذا يصدؽ عمى الكبار كليس عمى األطفاؿ فسف الطفكلة ليست ىي كل فرد في 
نما ىي السف الطبيعية لمعب، إال أف الكاقع في جميع  السف المناسبة لمدخكؿ إلى سكؽ العمل، كا 

المجتمعات اإلنسانية أطفاال يزج بيـ في ميداف العمل كذلؾ بسبب الفقر أك الجيل أك الفشل 
ا بسبب التقاليد كالعادات كدكف مراعاة لسنيـ أك لنكع العمل الذؼ يؤدكنو كىذا الدراسي بل أحيان

تنادا إلى ك إس، (1)مف المخاطر الصحية كالنفسية كسكء المعاممة مف شأنو أف يعرضيـ لمعديد
تحدد منظمة العمل الدكلية ثبلث فئات مف عمل األطفاؿ التي البد ( 2)182ك  138االتفاقيتيف 

                                                           
تعد العكامل اإلقتصادية ىي السبب الرئيسي لعمالة األطفاؿ في العالـ ألف الظركؼ اإلقتصادية في أؼ   1

 كما يكجد ىناؾ عكاملمجتمع ليا دكر ميـ في تحديد المشكبلات التي تعاني منو أؼ فئة مف فئات المجتمع  
في عمالة األطفاؿ منيا الكضع اإلجتماعي لو بذلؾ دكر ميـ في زيادة ظاىرة عمل األطفاؿ فاألسرة  رئيسية تسيـ

ىي النكاة األساسية في المجتمع تتكقف عمى سبلمتيا كمدػ تماسؾ سبلمة المجتمع، كذلؾ المستكػ التعميمي في 
ؿ المدرسة، كمف العكامل السياسية الحركب المجتمع فيكجد أسر تدفع أطفاليا إلى العمل في سف مبكرة بد
 كالنزاعات المسمحة فيضطر األطفاؿ إلى العمل  نتيجة كفاة كذكييـ.

كالتكزيع، الجزائر،  لمنشر الخمدكنية دار -االجتماعية كالحماية العمل قانكف  في الكجيز -الجيبللي د/ عجة  2
 .05، ص 2005

 ك ما بعدىا. 193انكنية لحقكؽ الطفل المدنية، مرجع سابق، ص د/ عبد اليادؼ فكزؼ العكضي، الحماية الق  1
تيدؼ عمى المدػ البعيد إلى القضاء الكامل عمى عمل األطفاؿ حيث كضعت  138اتفاقية العمل الدكلية رقـ   2

حدا أدنى لسف العمل ىك سف إتماـ التعميـ اإللزامي ك الذؼ اعتبرت أنيبل يجكز أف يقل عف الخامسة عشرة، كما 
في األعماؿ التي يحتمل أف تعرض لمخطر صحة أك سبلمة أك  حتى سف الثامنة عشرة منعت تشغيل األطفاؿ
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ىي العمل الذؼ يؤديو الطفل كىك دكف الحد األدنى لمسف البلزمة لمعمل، كالعمل مف إلغائيا ك 
 ةالتجار  كأ عمل األطفاؿ ك ىيالذؼ ُيَعِرْض الطفل مف النكاحي الجسمية ك العقمية لمخطر ك أس

فالظركؼ المحيطة بالطفل إذف ىي التي تؤدؼ بو إلى الخركج لمعمل كيضطر  الغير مشركعة،
ك  ،(1)مع جميع األكضاع رغـ أنيا تؤثر عمى صحتو كنمكه كحالتو االجتماعية الطفل ألف يتعامل

إذا انخرط ىذا الطفل في سكؽ العمل يختمط مع البالغيف كيتعمـ مف بعضيـ العادات السيئة مثل 
فالحد كتعاطي المخدرات كحتى االدماف عمييا فيصبح الطفل عرضة لمعماؿ اإلجرامية، التدخيف 

طفاؿ ك القضاء عمى أسكأ أشكاليا يقضي التعاكف بيف مختمف الجيات مف ظاىرة عمل األ
فإلى أؼ مدػ يمكف مكاءمة الكاقع الداخمي المعينة الكطنية كالدكلية كىذا ما يشكل تحديا صعبا 

 مع المكاثيق الدكلية؟
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

أخبلؽ األحداث بسبب طبيعتيا أك الظركؼ التي تؤدؼ فييا، كأكجبت عمى الدكؿ المصادقة أف تتعيد باتباع 
ك  138اءت مكممة لبلتفاقية رقـ ج 182سياسة كطنية ترمي لمقضاء فعميا عمى عمل األطفاؿ. أما االتفاقية رقـ 

ذلؾ لمحث عمى القضاء عمى أسكأ أشكاؿ عمل األطفاؿ أكال تمييدا لمقضاء التاـ ك الكمي عمى كل أشكاؿ عمل 
األطفاؿ كقد أكدت ىذه االتفاقية عمى أىمية التعميـ األساسي المجاني ك إعادة تأىيل األطفاؿ العامميف كدمجيـ 

 أسرىـ. اجتماعيا مع العناية بحاجات
مميكف طفل تتراكح  325أف عدد األطفاؿ العامميف في العالـ كصل إلى  2002تشير التقديرات العالمية لسنة   1

مبلييف طفل منيـ يمارسكف الدعارة كالسخرة كالصراعات المسمحة كما يشير  8سنة  15ك  14أعمارىـ ما بيف 
ب في اختفاء األرقاـ الحقيقية لعمالة األطفاؿ في إلى أف السب 2002التقرير العالمي لعمالة األطفاؿ لسنة 

المنطقة العربية يرجع إلى أف الدكؿ العربية ال تعترؼ بكجكد عمالة لؤلطفاؿ لدييا ك ال تعمف عف البيانات 
كاإلحصائيات الخاصة بيذه القضية، فقد بمغت نسبة عمالة األطفاؿ في المنطقة العربية حسب اإلحصائيات 

%، د/ 23% كأفريقيا 17% كأسيا 16فاؿ العامميف في العالـ ككل، تمييا أمريكا البلتينية % مف نسبة األط15
 كما بعدىا. 121، ص 2015دار أطفالنا لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  -العنف ضد األطفاؿ -عبد الحميد دمحم عمي
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 المبحث األول
 حماية األطفال من االستغالل في مجال العمل

ا كثيقا بالكائف البشرؼ تحكمو قكانيف العمل كىي تمؾ القكانيف التي العمل ىك نشاط مرتبط ارتباط
تحكـ كل العبلقات القانكنية التي تتكلد عف عمل شخصي لحساب آخر سكاء كاف ىذا الشخص 

ليس ىناؾ ، (1)طبيعي أك اعتبارؼ مقابل أجر متى تكافرت رابطة التبعية بيف العامل كرب العمل
اؿ في مجاؿ العمل في المكاثيق الدكلية، لكنيا تركت لمدكؿ في تعريفا محددا الستغبلؿ األطف
كاالستخداـ الذؼ ينطكؼ عمى خطر كاستغبلؿ يؤثر عمى صحة قكانينيا تحديد أنكاع العمل 

 1983لسنة  138كسبلمة كأخبلؽ الطفل، كىذا ما نصت عميو اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقـ 
جاء في المادة الثالثة منيا " ال يجكز أف يقل الحد بشأف الحد األدنى لسف االستخداـ حيث 

سنة لمقبكؿ في أؼ نكع مف أنكاع االستخداـ أك العمل التي يحتمل أف  18األدنى لمسف عف 
". أك الظركؼ التي يؤدؼ فييا يعرض لمخطر صحة أك سبلمة أك أخبلؽ األحداث بسبب طبيعتو

ألطفاؿ ترمي إلى القضاء فعميا عمى عمل اتمـز ىذه االتفاقية أعضاءىا باتباع سياسة كطنية 
لى رفع الحد األدنى لسف  االستخداـ، أك التدرج في العمل حتى يصل إلى مستكػ يتفق مع كا 

النمك البدني كالذىني لؤلحداث، كتحدد ىذه االتفاقية حدا أدنى ال يقل عف سف انياء الدراسة 
كما تحدد حد أدنى آخر لمسف ىك  اإللزامية، كال يجكز بأية حاؿ أف يقل عف خمس عشرة سنة

ثماني عشر سنة لمقبكؿ في أؼ نكع مف أنكاع االستخداـ أك االشتغاؿ في األعماؿ التي تشكل 
بشأف عمل األحداث الحدث بأنو  1996لسنة  18عرفت االتفاقية العربية رقـ  ،(2)خطكرة

ذكر أك أنثى كحظرت الشخص الذؼ أتـ الثالثة عشر كلـ يكمل الثامنة عشر مف عمره سكاء كاف 
االتفاقية عمل مف لـ يكمل الثالثة عشر كىي تشمل جميع األعماؿ باستثناء الزراعية غير 
الخطرة، كما أكجبت بأف ال يتعارض ذلؾ مع التعميـ اإللزامي، ك أف ال يقل سف االلتحاؽ بالعمل 

ة نصت عمى منع ك في األعماؿ الصناعي عف الحد األدنى لسف إكماؿ مرحمة التعميـ اإللزامي،
تشغيل الحدث قبل إتماـ سف الخامسة عشرة، كفي كل حاؿ أكجبت مراقبة عمل األطفاؿ 

                                                           
ية في إيجاد كتطبيق القانكف الدكلي لمعمل دراسة في دكر منظمة العمل الدكل -د/ صبلح عمي عمي حسيف 1

 .12، دار الجامعة الجديدة ، مصر، ص د ط -قانكف دكلي لمعمل
 .474د/ عبد العزيز مندكه، االستغبلؿ الجنسي كالجسدؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   2



328 
 

كما منعت تشغيل األطفاؿ في األعماؿ الخطرة كالضارة بالصحة أك األخبلؽ قبل إتماـ لحمايتيـ 
مة بعمل سف الثامنة عشرة ك أف تعمل الدكلة عمى نشر التكعية الكاسعة كالفعالة باألضرار المحتم

تقضي االعتبارات االنسانية عدـ جكاز تشغيل األطفاؿ قبل بمكغيـ سنا معينة كذلؾ  ،(1)األحداث
تاحة لمفرصة أماميـ لينالكا قسطًا مف التعميـ كما أقر ذلؾ الدستكر  ،(2)محافظة عمى صحتيـ كا 

شغيل األطفاؿ ت ........ .لكل المكاطنيف الحّق في العمل التي تنص "  69الجزائرؼ في المادة 
 ؿاجم يف لفطمل ؿبلغتسا ؼ ر ئاز جلا عر شملا ربتعا  ،(3)" القانكف  عميو يعاقب  سنة  16  دكف سف

                                                           
التي عمييا مؤتمر العمل العربي المنعقد  1996لسنة  18المادة األكلى كالثانية مف االتفاقية العربية رقـ   1
فى دكرتو الثالثة كالعشركف عمى االتفاقية المسماة 1996مارس  24إلى  17قاىرة في الفترة الممتدة  مف بال

. 3، ص 2013بشأف عمل األحداث، إصدارات منظمة العمل العربية  1996لعاـ  18باالتفاقية العربية رقـ 
ى عمل األطفاؿ بمزيج مف حتى منتصف الثمانينات كاف ينظر المجتمع العربي ك عمى مختمف مستكياتو إل

البلمباالة ك الفتكر ك أحيانا السخرية عمى اعتبار أف ما ليس لو كجكد في القانكف ال يسكد في الممارسة غير أنو 
ك بعد ىذه الفترة بدأت مؤسسات المجتمع المدني في التحرؾ أكال آخذة زماـ المبادرة في طرح عمل األطفاؿ 

يا، كبدأ النضاؿ منذ ذلؾ الكقت ليتسع اليـك فيشمل المنطقة العربية كلك كمشكمة يجب عمى المجتمعات مكاجيت
بنسبة أقل مف مناطق أخرػ في العالـ ك بالرغـ مف أف قضية األطفاؿ ك حقكقيـ بشكل عاـ كعمل األطفاؿ 

اشط بشكل خاص قد أصبح ضمف أكلكية جداكؿ أعماؿ القمـ العالمية ال زالت المشكمة الحقيقية التي تكاجو أؼ ن
لمكاجو ىذه الظاىرة ىي قمة المعمكمات كاإلحصائيات الدقيقة كذلؾ نتيجة إختبلؼ المفاىيـ حكؿ تعريف الطفل 
أك عمل األطفاؿ مف جية، كالعدد الكبير مف األطفاؿ العامميف في الخفاء كما أف معظـ اإلحصائيات ال تشمل 

طفاؿ الذيف يبدؤكف العمل في سف مبكر كاألطفاؿ األطفاؿ األقل مف عشر سنكات  رغـ كجكد أعداد كبيرة مف األ
الطفل كالجريمة )في ظل قانكف  -العامميف في المناطق الريفية كخاصة الفتيات منيف، د/ رندة الفخرؼ عكف 

 .110، ص 2013منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، لبناف،  -األحداث كالقكاعد الدكلية، دراسة مقارنة(
 .133، ص 2008دار الجامعة الجديدة،  -ت الطفكلةتشريعا -د/ فاطمة شحاتة   2
 6المكافق ؿ  1437جمادػ األكلى  26المؤرخ في  16/01المعدؿ باألمر  1996مف دستكر  69المادة   3

سنة لمزاكلة التجارة بشرط  18مف القانكف التجارؼ سف  5. كما حدد المشرع الجزائرؼ في المادة 2016مارس
سنة كاممة ك الذؼ  18و "ال يجكز لمقاصر المرشد ذكر أـ أنثى البالغ مف العمر كذلؾ حسب نص المادة عمى أن

يريد مزاكلة التجارة أف يبدأ في العمميات التجارية كما ال يمكف اعتباره راشدا بالنسبة لمتعيدات التي يبرميا عف 
العائمة مصدؽ عميو مف أعماؿ تجارية، إذا لـ يكف قد حصل مسبقا عمى إذف كالده أك أمو أك عمى قرار مجمس 

المحكمة، فيما إذا كاف كالده متكفيا أك غائبا أك سقطت عنو سمطة األبكية أك استحاؿ عميو مباشرتيا أك في حاؿ 
    انعداـ األب ك األـ كيجب أف يقدـ اإلذف الكتابي دعما لطمب التسجيل في السجل التجارؼ".



329 
 

 (1)لفطمل ؼداصتقالا ؿبلغتسالا حمطصمب ونع ربعك   51/21 لفطلا ةيامح ف ك ناق بسح لمعلا
 وُ مُ رِ حْ يَ  لمعب وفيمكت كأ وميغشت يى ك رطخ يف لفطلا اييف ربتعي فأ فكمي يتلا تالاحلا ددع ك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ةيك نعملا كأ /ك ةيندبلا وتمبلسب كأ  وتحصب اً ر اض ف ك كي كأ وتسار د ةعباتم فم
استغبلؿ األطفاؿ في الحد مف السؤاؿ التالي إلى أؼ مدػ كفق المشرع الجزائرؼ في  كمنو نطرح 

 ؟مقارنة بالتشريعات األجنبية مجاؿ العمل

 المطمب األول
 جريمة تشغيل األطفال دون السن القانونية

المسمـ بو أف االتفاقيات ك التكصيات الدكلية صادرة عف مؤتمر العمل الدكلي اىتمت مف 
ديد الحد األدنى لسف التشغيل في كافة األعماؿ الصناعية ك غير الصناعية ك بضمانة تح

ككذلؾ الميثاؽ األكربي لمحقكؽ األساسية لبلتحاد األكركبي الذؼ بدأ العمل  ،(1)األعماؿ الزراعية
                                                           

مف نفس القانكف  139، كيعاقب عمييا بنص المادة 15/12مف قانكف حماية الطفل  2فقرة  02نص المادة   1
دج كل 100.000دج إلى 50.000التي تنص عمى أف "يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات ك بغرامة مف 

مف يستغل الطفل اقتصاديا. تضاعف العقكبة عندما يككف الفاعل أحد أصكؿ الطفل أك المسؤكؿ عف رعايتو"، 
فل مرتبط بعمل األطفاؿ بالثكرة الصناعية ذلؾ ألف ىذه الثكرة أدت إلى حمكؿ اآللة االستغبلؿ االقتصادؼ لمط

محل األداة مما نتج عنو تناقص االعتماد عمى القكة العضمية لمعامل، مما سمح باستخداـ فئة جديدة مف قكة 
ألعماؿ التي تحتاج العمل متمثمة في األطفاؿ التي لـ تكف قكتو البدنية تسمح باستخدامو عمى نحك كاسع في ا

جيد بدني كبير ألدائيا قبل اختراع اآلالت ككانت بريطانيا البيئة األكلى التي عرفت ظاىرة عمل األطفاؿ، كما 
كانت ىي أيضا السباقة إلى أف تتدخل حككمتيا إلى أف تتدخل حككمتيا في الحد مف اآلثار السمبية ليذه الظاىرة 

قانكنا لحماية األطفاؿ العامميف يشار إليو  1802غرض، فأصدرت عاـ مستخدمة التشريع أداة لتحقيق ىذا ال
 -تاريخا عمى أنو يمثل أكلى القكاعد القانكنية لتدخل الدكلة في تنظيـ عبلقات العمل، د/ سميرة عبد الحسيف كاظـ

، ص 2010ؽ، ، العرا30مجمة البحكث التربكية كالنفسية، العدد  -عمالة األطفاؿ في العراؽ )األسباب كالحمكؿ(
162. 

ك التي حددت الحد األدنى كىك أربعة عشر عاما  1919لسنة  50مف أىـ االتفاقيات الدكلية ىي االتفاقية رقـ   1
 59لمسف التي يجكز بيا تشغيل األحداث في األعماؿ الصناعية، كعدلت ىذه االتفاقية بمكجب االتفاقية رقـ 

 1932لسنة  33لؤلعماؿ غير الصناعية حددت االتفاقية رقـ إلى خمسة عشر عاما، أما بالنسبة  1937لسنة 
أف الحد األدنى لسف تشغيل األطفاؿ في الميف غير الصناعية، فبل   1937لسنة  60المعدلة باالتفاقية رقـ 

يجكز تشغيل األحداث الذيف تقل سنيـ عف الخامسة عشرة أك األحداث الذيف تزيد سنيـ عمى الخامسة عشرة ك 
لسنة  10القكانيف أك المكائح الكطنية االنتظاـ في المدرسة االبتدائية، كما حددت االتفاقية رقـ  تفرض عمييـ
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أف يككف الحد   عمى حضر تشغيل األطفاؿ ك ال يجكز 32ينص في المادة  2000بو في 
العمل أقل مف الحد األدنى لسف التخرج في المدرسة، دكف اإلخبلؿ بمثل األدنى لسف االلتحاؽ ب

ىذه القكاعد مثمما يككف مناسبا لمشباب كباستثناء القيكد المحدكدة، كيجب أف يتمتع الشباب الذيف 
يمتحقكف بالعمل بظركؼ عمل مناسبة ألعمارىـ، كيجب حمايتيـ ضد االستغبلؿ االقتصادؼ، 

 أك نمكىـ البدني أك العقمي أك األخبلقي أك صحتيـ يضر بسبلمتيـ  كأؼ عمل مف المحتمل أف
قبل التطرؽ لجريمة تشغيل األطفاؿ دكف السف ك  ،(1)أك االجتماعي، أك يتعارض مع تعميميـ
  :االصطبلحية القانكنية نعرؼ العمل مف الناحية المغكية ك

جمع أعماؿ ك العمل حركة البدف َعِمَل ك العمل المينة كالفعل كال العمل مصدرعمل الطفل لغة: 
كمو أك بعضو ك يدخل القكؿ فيو مجازًا ، العماؿ كىـ الذيف يمكف األعماؿ كالعممة القكـ الذيف 
يعممكف بأيدييـ ضركبا مف العمل في طيف أك حفر أك غيره، كالعممة كالعمالة أجر العمل، أؼ 

ر العمل، أؼ رزؽ العامل الذؼ رزؽ العامل الذؼ جعل لو عمى ما قمد مف العمل كالمعاممة أج
  .(1)جعل لو عمى ما قمد مف العمل

بأنو ما يقدمكنو أك يبذلكنو مف جيد أؼ منفعة يستحقكف عمييا عكض أؼ عمل الطفل اصطالحا : 
أجر، ىذا بالنسبة لمعمل عمكمًا، أما ما يعرؼ في الكقت الحاضر بعمالة األطفاؿ التي يستغل 

ة يقصد بيا كل جيد جسدؼ يقكـ بو الطفل، كيؤثر عمى صحتو فييا الطفل كالتي أصبحت ظاىر 

                                                                                                                                                                      

( 14الحد األدنى لمسف التي يجكز فييا قبكؿ األحداث لمعمل في الزراعة بأف ال يقل عف أربعة عشر ) 1921
اصة، إال في غير الساعات مف فركعيا، سكاء كانت عامة أك خ أية منشأة زراعية، أك في أؼ فرعسنة في 

 المحددة لحضكر الدراسة بالمدارس.

بالجزائر   أكد رئيس الييئة الكطنية لترقية الصحة كتطكير البحث األرقاـ الرسمية المتعمقة بعمالة األطفاؿ  1
لككنيا تغفل شريحة األطفاؿ الذيف ينشطكف في اإلطار غير المنظـ كالشكارع كاألسكاؽ  ""بعيدة عف الكاقع

لعشكائية  كما كضح رئيس الييئة الكطنية لترقية الصحة كتطكير البحث عشية إحياء اليـك العالمي لمكافحة ا
يكنيك مف كل سنة، أف الكصكؿ إلى تحديد اإلحصائيات الحقيقية  12لػ   عمالة األطفاؿ المصادؼ

مككناتو"، حيث   ي بمختمفاألطفاؿ عمى المستكػ الكطني "تستدعي كجكبا التنسيق مع المجتمع المدن  لعمالة
بالمائة السنة  5,0االجتماعي سنكيا ك التي بمغت   تبقى النسبة التي تقدميا كزارة العمل ك التشغيل ك الضماف

المكقع  .الحقيقي ليذه الظاىرة  (، ال تعكس الكضع2017الفارطة )
http://www.aps.dz/ar/algerie/57658  2020ماؼ  18تاريخ التصفح اإلثنيف. 

 .218، مختار الصحاح ص 474، ص 11لساف العرب ج 1
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الجسدية كالنفسية كالعقمية، كيتعارض مع تعميمو األساسي، كيستفيد مف ضعفو كعدـ قدرتو عمى 
الدفاع عف حقكقو إذ يستغل كعمالة رخيصة بديمة عف عمل الكبار، مما يعيق تعميـ الطفل 

ىـ في تنميتو فمـ يتعرض الفقياء قديمًا ليذا المصطمح كتدريبو، كيغير حياتو كمستقبمو ك ال يسا
حظر الطفل العامل أحد القضايا التي اىتـ بيا المشرع الجزائرؼ ف، (1)بنفس المفيكـ الحديث

المتعمق بعبلقات  11-90مف قانكف رقـ  15تشغيل األطفاؿ دكف السف القانكنية فنصت المادة 
حكاؿ أف يقل العمر األدنى لمتكظيف عف ستة عشر أنو " ال يمكف في أؼ حاؿ مف األ (2)العمل

سنة، إال في الحاالت التي تدخل في اطار عقكد التمييف التي تعد كفقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ 
بيما، كال يجكز تكظيف القاصر إال بناء عمى رخصة مف كصيو الشرعي، كما ال يجكز استخداـ 

فة أك تضر بصحتو أك تمس ي تنعدـ فييا النظافي األشغاؿ الخطيرة أك الت العامل القاصر
نستنتج مف ىذا النص أف المشرع الجزائرؼ قد كضع قاعدة أساسية كىي حظر تشغيل  ،بأخبلقو"

  األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا ستة عشر سنة.
في المادة  2008لسنة  126المعدؿ كالمتمـ بالقانكف  1996 المصرؼ لسنةأما قانكف الطفل 

 كما كاممة، ميبلدية سنة عشرة أربعة بمكغيـ قبل األطفاؿ تشغيل "...يحظر فبنصيا عمى أ 64
كيجكز بقرار مف المحافع المختص بعد  ميبلدية سنة عشرة اثنتي بمكغيـ قبل تدريبيـ يحظر

مكافقة كزير التعميـ الترخيص بتشغيل األطفاؿ مف سف اثنتي عشر سنة إلى أربع عشرة سنة في 
صحتيـ أك نمكىـ ك ال تدخل بمكاظبتيـ عمى الدراسة". يتضح مف ىذا أعماؿ مكسمية ال تضر ب

أف أساس القاعدة التي يقررىا بشأف تشغيل األطفاؿ كاالستثناء الكارد عمييا ىك حق الطفل النص 
في الحصكؿ عمى التعميـ األساسي ببمكغ الخامسة عشر مف عمره مما يتطمب أف تككف ىذه 

عشر سنة جكز تشغيل الطفل قبل إتماميا، كذلؾ بدال مف أربع السف ىي الحد األدنى التي ال ي

                                                           

 1 .455د/ عبد العزيز مندكه أبك حزيمة، االستغبلؿ الجنسي كالجسدؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص 
ل، الجريدة المتعمق بعبلقات العم 1990أفريل  21المكافق ؿ  1410رمضاف  26المؤرخ في  11-90قانكف  2

ديسمبر  21المؤرخ في  29-91المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف  1990أفريل  25في  مؤرخة 17الرسمية رقـ 
1991 . 

المتعمق بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمل فنجده أيضا  26/01/1988المؤرخ في  07-88أما قانكف رقـ 
عمى أف " ال  28سنة عندما يتعمق األمر بالعمل الميمي حيث نصت المادة  19حدد الحد األدنى لسف العمل ب 

 سنة كاممة في أؼ عمل ليمي". 19كز تشغيل العماؿ مف كبل الجنسيف الذيف يقل عمرىـ عف يج
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ة لمتشريع العمل الفرنسي نص عميو ببالنسك ، (1)مف قانكف الطفل 64 المنصكص عمييا في المادة
سف القبكؿ في العمل كذلؾ  تحت عنكاف القسـ األكؿ في قانكف العمل الفرنسي في الفصل الثالث

" تطبق أحكاـ مف قانكف العمل عمى القاصريف الذيف  التي تنص 01فقرة  4153في المادة 
تتراكح أعمارىـ بيف أربعة عشر عاًما كأقل مف ستة عشر عامبًل الذيف قد يعممكف خبلؿ العطبلت 

  .(2)المدرسية
 الفرع األول

 أركان جريمة تشغيل الطفل دون السن القانونية
بعض ظركؼ العمل في قانكف بتجريـ  طفاؿ بل اكتفيتعريفا لعمل األلـ يعرؼ المشرع الجزائرؼ 

 التي سيتـ دراستيا.  ياكلكي تككف ىذه الجريمة قائمة ال بد مف تكافر أركان، 90-11
لكف  الجاني أك المجني عميويتمثل في كجكد صفة معينة سكاء كانت في  أوال/ الركن المفترض:

كف المفترض يكجد في جميع ىنا ال بد مف تكافر صفة معينة لكبل مف الجاني كالمجني عميو، كالر 
 الجرائـ المتعمقة بعمالة األطفاؿ في قانكف العمل.  

صفة المجني عمو: ىك العنصر الضعيف في يككف عرضة لبلستغبلؿ مف قبل المستخدـ أؼ  -1
 .سنة 16صاحب العمل يشترط أف يككف طفبل أقل مف 

أك معنكؼ الذؼ يقـك صفة الجاني ىك صاحب العمل أك المستخدـ سكاء كاف شخص طبيعي  -2
بالعمل التنفيذؼ الرتكاب الجريمة سكاء كاف منفردا أك مع غيره أؼ اشتراؾ في الجريمة الذؼ ىك 

    .شكل مف أشكاؿ المساىمة الجزائية
 يقـك الركف المادؼ طبقا لمقكاعد العامة عمى العناصر التالية: الركن المادي:  /ثانيا

لذات ىي جريمة ذات سمكؾ محض أؼ يعاقب عمى السمكؾ تمؾ الجريمة باالسموك اإلجرامي:  1
دكف انتظار النتيجة، كيتمثل ىذا السمكؾ في قياـ صاحب العمل بفعل تشغيل الطفل الذؼ لـ 
يتجاكز سنو الحد األدنى لسف التشغيل لديو كتحت اشرافو بعكض أك بغير عكض أك تدريب 

                                                           
 .101صد/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، مرجع سابق،   1

2  C.T.F: Article D4153-1, Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V), « Les 
dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de 
seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 
4153-3. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1C68210C6A1B7793707D446652DD40D3.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000018442415&idArticle=LEGIARTI000018456736&dateTexte=20080312
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903181&dateTexte=&categorieLien=cid
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مكؾ إما أف يككف إجابي أك سمبي لكف ىنا سف التدريب المحددة، كالسالطفل الذؼ لـ يتجاكز سنو 
مخالفا إيجابي حيث يعتمد عمى قياـ صاحب العمل بفعل التشغيل لمطفل قبل بمكغو سف التشغيل 

المتعمق بعبلقات العمل. األصل أنيا جريمة إيجابية إال  11-90مف قانكف  15ذلؾ نص المادة 
مل بتشغيل طفل ك ىك يجيل عمره أنيا قد تقع عف طريق فعل سمبي متمثبل في قياف رب الع

الحقيقي فإذا ما عمـ بصغر سنو ك امتنع عف إيقافو عف العمل فيك بذلؾ يككف قد ارتكب جريمة 
سف المجني ، (1)استخداـ الطفل قبل الحد األدنى لسف التشغيل عف طريق االمتناع أك بفعل سمبي

ذه الجريمة فيتحقق عف ؼ ليقاصر لـ يكمل ستة عشر سنة كاممة، أما عف النشاط الماد عميو
المعاصرة قيكدا خاصة عمى التشريعات إذ تضع  ،حكاـ الكاردة في قانكف الشغلاإلخبلؿ باأل

كىذه القيكد متعددة الجكانب يتعمق بعضيا بسف تشغيل  تشغيميـ كتعاقب عمى اإلخبلؿ بيا
التي يحظر تشغيل الطفل، كيتعمق البعض اآلخر بعدد ساعات العمل كأكقاتو، كثالثيا باألعماؿ 

  .األطفاؿ فييا
تتحقق المخالفة حينما يتـ  11-90مف قانكف  15طبقا لنص المادة  سن تشغيل الطفل: -أ

يشغل الطفل الذؼ تتراكح  تشغيل قاصر دكف ىذا السف، كما تتمثل في مخالفة رب العمل حينما
الشرعي، كىذا  ستة عشر سنة ك تسعة عشر سنة دكف استصدار رخصة مف كليو (16)سنو بيف 

اإلجراء الذؼ نص عميو المشرع ييدؼ مف خبللو إلى ايجاد التكازف بيف مصمحة الطفل 
، إذ يفترض أف يككف الطفل في ىذه المرحمة ضمف كالظركؼ االجتماعية التي قد تمر بيا األسرة

يككف الطفل في مرحمة معينة مف عمره كبخاصة األكلى منو يككف في  ،(2)صفكؼ التمدرس

                                                           
 .158د/ صبلح رزؽ عبد الغفار، جرائـ االستغبلؿ االقتصادؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
 .134الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الجزائرؼ كالمقارف، مرجع سابق، ص  -د/ حمك بف ابراىيـ فخار  2

 عف أعمارىـ يقل مف تشغيل حيث حظر 75/31مف األمر  182لمقطاع الخاص نصت عمييا المادة بالنسبة 
أفريل  29المؤرخة في  75/31االجتماعية، األمر  الشؤكف  ك العمل كزير إذف بمكجب لكف عشرة السادسة
  المتضمف قانكف عبلقات العمل في القطاع الخاص، 1975ماؼ  16المؤرخة في  31ج ر العدد  1975

 تحديد في المختصة الجية أف كىي خاصة التي جاءت بقاعدة 78/12القانكف رقـ  أحكاـ مف  44ككذلؾ المادة 
 السادسة قاعدة سف عمى أكدت أنيا إال المستخدمة لممؤسسة األساسي لمقانكف  يرجع العماؿ لقبكؿ السف القانكنية

، 32، ج ر العدد 1978أكت  15ؤرخ في الم 86/12ذلؾ، األمر رقـ  عف يقل ال كأف عاـ كأصل سنة عشرة
ال يجكز  82/06مف األمر  9المتعمق بالقانكف األساسي العاـ لمعامل، كالمادة  1978أكت  8المؤرخة في 
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إلى الغذاء كالتعميـ كالترفيو كغير ذلؾ مف صكر الرعاية كالتربية المناسبة أكثر منيا إلى  حاجة
لكف تشغيل القاصر لكصيو الشرعي ك ذلؾ بناءا عمى رخصة منو  .(1)أف يشتغل بعمل أك حرفة

 بالمقابل يكجد ىناؾ تناقض فيما يخص السف الذؼ يمنع فيو القاصر العمل.
عمى أف "ال يجكز  11-90مف قانكف  28تنص المادة  وقاتو:عدد ساعات العمل و أ -ب

. تشغيل العماؿ مف كبل الجنسيف الذيف يقل عمرىـ عف تسع عشر سنة كاممة في أؼ عمل ليمي"
مف قانكف الطفل  66كما حدد المشرع المصرؼ عدد ساعات تشغيل األطفاؿ ك أكقاتو في المادة 

، كيجب أف تتخمل التي تنص عمى أنو " ال يجكز تشغيل الطفل  أكثر مف ست ساعات في اليـك
ساعات العمل فترة أك أكثر لتناكؿ الطعاـ كالراحة ال تقل في مجمكعيا عف ساعة كاحدة، كتحدد 
ىذه الفترة أك الفترات بحيث ال يشغل الطفل أكثر مف أربع ساعات متصمة كيحظر تشغيل 

األسبكعية أك العطبلت الرسمية كفي األطفاؿ ساعات عمل إضافية أك تشغيميـ في أياـ الراحة 
ك قد  ،"جميع األحكاؿ ال يجكز تشغيل األطفاؿ فيما بيف الساعة الثامنة مساءًا كالسابعة صباحا

لؤلطفاؿ األكثر مف أربع عشر عامًا  23/12/1972القانكف الصادر في أجاز المشرع الفرنسي ب
ف يضمف ليـ فترة راحة تعادؿ فترة ممارسة األعماؿ الخفيفة أثناء اإلجازة الدراسية بشرط أ

قانكف العمل الفرنسي ال يجكز أف تتجاكز ساعات عمل لساعات العمل في  أما بالنسبة ،(2)العمل
ال يمكف أف تككف أجره أقل  .القاصر خمس كثبلثيف ساعة في األسبكع أك سبع ساعات في اليـك

 .(1)٪ 20بدؿ بحد أقصى االعتبار  بعيف، مع األخذ  لؤلجر المضمكف مف الحد األدنى 
 يشتغل ال أف 11-90مف قانكف  15 المادة األعمال التي يحظر تشغيل األطفال فييا: -2

بسبلمتو البدنية أك  تمس أك بصحتو أك تضر النظافة فييا تنعدـ التي األعماؿ غير في الطفل
ى خطكرتيا ، لكف المشرع المصرؼ تشغيل األطفاؿ في مجمكعة مف األعماؿ بالنظر إلالمعنكية

                                                                                                                                                                      

المكافق  1402جمادػ األكلى عاـ  3المؤرخ في  82/06تشغيل مف ىـ أقل مف السادسة عشر سنة، األمر رقـ 
  المتعمق بعبلقات العمل الفردية.   1982 لسنة 9، ج ر العدد  1982فيفرؼ  27ؿ 

1 Lopatka  Adem, La convention relative aux droits de L’Enfant R.I.D.P.1991,p 767. 
  .181د/ محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع سابق، ص   2

1 C.T.F: Article D4153-3, Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V), « La durée du 
travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. 
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un 
abattement au plus égal à 20 %. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B0E7868ED197A21FC7A3C63704D5E56B.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000018442415&idArticle=LEGIARTI000018456736&dateTexte=20080312
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مف قانكف الطفل المصرؼ عمى أف  65عمى صحتيـ أك المساس بأخبلقيـ كقد نصت المادة 
       تبيف البلئحة التنفيذية نظاـ تشغيل األطفاؿ كالظركؼ كالشركط ك األحكاؿ التي يتـ فييا التشغيل،

كمف األحكاـ  المختمفةك كذلؾ األعماؿ كالحرؼ كالصناعات التي يعممكف بيا كفقا لمراحل السف 
تشغيل التي بينتيا البلئحة التنفيذية في ىذا الشأف أنيا تضمنت قائمة باألعماؿ التي ال يجكز 

األطفاؿ فييا، كقسمت األطفاؿ في مجاؿ ىذه األعماؿ المحظكرة إلى فئتيف بحسب السف 
  مف البلئحة التنفيذية لقانكف الطفل.   149ك  148المذككرة في المكاد 

مف قانكف الطفل المصرؼ يمتـز كل صاحب عمل  67كفقا لممادة احب العمل: واجبات ص -3
، يستخدـ طفبل دكف السادسة عشرة بمنحو بطاقة تثبت أنو يعمل لديو كتمصق عمييا صكرة الطفل

كتعتمد مف مكتب القكػ العاممة كتختـ بخاتمة، كذلؾ عمى صاحب العمل الذؼ يقكـ بتشغيل 
ف ظاىر في محل العمل نسخة تحتكؼ عمى األحكاـ التي طفل أك أكثر أف يعمق في مكا

إلى  64يتضمنيا ىذا الفصل أؼ المخصص لرعاية الطفل العامل مف قانكف الطفل المكاد مف 
ك أف يحرر أكال بأكؿ كشفا مكضحا بو ساعات العمل كفترات الراحة، ك أف يبمغ الجية  69

أسماء األشخاص المنكط بيـ مراقبة  اإلدارية المختصة بأسماء األطفاؿ الجارؼ تشغيميـ ك
مف قانكف الطفل المصرؼ( كيجب عمى صاحب العمل أف يسمـ لمطفل نفسو  68أعماليـ ) المادة 
 69أجره أك مكافأتو كغير ذلؾ مما يستحقو، كيككف ىذا التسميـ مبرئًا لذمتو المادة أك أحد كالديو 

النتيجة فبل يكجد أحكاـ خاصة بيما في تمؾ أما بالنسبة لمعبلقة السببية ك  ،(1)مف نفس القانكف 
 الجريمة تميزىـ عف الجرائـ السابقة. 

يجب تكفر القصد الجنائي لدػ الجاني مف عمـ ىي مف الجرائـ العمدية  المعنوي:الركن ثانيا/ 
، فصكر القصد الجنائي ىي الخطأ المقصكد أك العمدؼ أك الخطأ الغير مقصكد أك الغير كارادة

طأ المتعدؼ القصد، فالركف المعنكؼ ىك ذلؾ العبلقة التي تربط العمل المادؼ العمدؼ كالخ
بما أف النص ك ، (2)رعيشبالفاعل فبل تقـك الجريمة بدكف تكافر الركنيف عبلكة عمى الركف ال

                                                           
 .104بق، ص د/ شريف سيد كامل، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ، مرجع سا  1
، 2012، ر ىكمة لمنشر ك التكزيع، الجزائردا، 11د/أحسف بكسقيعة ، الكجيز في القانكف الجزائي العاـ ط   2

 .130ص 
مف ؽ ع ج عمى أنو "العقكبات األصمية في مادة المخالفات ىي: الحبس مف يـك كاحد عمى  05تنص المادة 

 دج". 20.000ى ال2.000األقل إلى شيريف عمى األكثر ،الغرامة مف 
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القانكني لـ يحدد ما إذا كانت ىذه الجريمة عمدية أـ ال، ك بما أف األصل في الجريمة أنيا 
عمى استثناء فغنيا يبدكا لنا جريمة عمدية، كيؤكد ذلؾ أف العقاب عمى الجرائـ  عمدية ما لـ ينص

ال يككف إال بنص صريح، كاف التجريـ بشأنيا ال يتقرر إال حيث يقع المساس غير العمدية 
، أؼ عمـ الفعمي بالمصمحة محل الحماية الجزائية، ك قكاـ الركف المعنكؼ ىك العمـ كاالرادة

بأنو يأتي عمبل يجرمو القانكف، كىك القياـ باستخداـ أك تدريب طفل دكف ل الجاني صاحب العم
السف القانكنية، أما اإلرادة فيي ال بد كأف تتجو إلى ىذا السمكؾ بكعي كحرية، ككذلؾ لـ ينص 

تكافر قصد جنائي خاص لقياـ جريمة تشغيل الطفل، كال عبرة لمباعث عمى ارتكاب عمى ضركرة 
يمـز  يدخل ضمف عناصر الركف المادؼ أك المعنكؼ البلـز لقياـ الجريمة، فبلالجريمة إذ أنو ال 

، بل تكفر قصد جنائي خاص لقياـ ىذه الجريمة كالذؼ يتمثل في نية اإلساءة لمطفل أك استغبللو
 اكتفى بالقصد العاـ كىك تحقيق الربح مف خبلؿ عمل الطفل.

 الفرع الثاني
 يل األطفال دون السن القانونيةلتشغالجزاء المطبق عمى صاحب العمل 

مف  140المادة  جريمة تشغيل األطفاؿ دكف السف القانكنية تعتبر مخالفة كالتي نصت عمييا
" يعاقب بغرامة مالية تتراكح المتعمق بعبلقات العمل السالف الذكر عمى أف  11-90قانكف رقـ 

المقررة، إال في  دج عمى كل تكظيف عامل قاصر لـ يبمغ السف 2000دج إلى  1000مف 
مف نفس  144ك تنص المادة  حالة عقد التمييف المحرر طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، 

يكـ إلى شيريف، دكف المساس  15في حالة العكد يمكف اصدار عقكبة حبس تتراكح مف القانكف 
، يتضح لنا قة"أف ترفع إلى ضعف الغرامة المنصكص عمييا في الفقرة الساب بالغرامة التي يمكف

   مف خبلؿ النص أف جريمة تشغيل الطفل دكف السف القانكنية ليا عقكبتاف:
ىي عقكبة سالبة لمحقكؽ المالية تتمثل في أوال/الجزاء المقرر لمجريمة في صورتيا البسيطة: 

 دج لـ يبمغ السف المقررة 2000دج إلى 1000مف    الغرامة المالية التي تتراكح 
 لمقرر الجريمة في صورتيا المشددة: ثانيا/ الجزاء ا

شدد قانكف العمل العقكبة في حالة العكد إلصرار الجاني عمى الجريمة ذاتيا ك بشرط حالة العكد 
في إحدػ مخالفات قانكف العمل ثـ ارتكابو مخالفة أخرػ خبلؿ السنة التالية  صدكر حكـ نيائي

أما ، عمى حجية الشيء المقضي فيولتاريخ اكتساب الحكـ السابق الصفة النيائية أؼ حاز 
المشرع المصرؼ فرض لجريمة تشغيل األطفاؿ دكف السف القانكنية عقكبتيف، األكلى كىي عقكبة 
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مف قانكف العمل كالتي جعمت  248الجريمة في صكرتيا البسيطة كالتي نصت عمييا المادة 
 جنيو مصرؼ، كتتعدد 1000ك ال تتجاكز  500ريمة الغرامة التي ال تقل عف العقكبة ليذه الج

ىذه الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت في شأنيـ الجريمة، كما تضاعف الغرامة في حالة العكد 
كتفرض ىذه الغرامة عمى صاحب العمل أك مف يمثمو في المنشأة التي قامت بتشغيل األطفاؿ 

يمة فيي مضاعفة القانكنية، أما الصكرة الثانية مف العقكبة المفركضة ليذه الجر دكف السف 
أما المشرع الفرنسي قد فرض كذلؾ ليذه الجريمة ، (1)الغرامة المقررة عمى الجاني في حالة العكد

 13 /131جزاء ماليا كىك الغرامة المقررة لممخالفات مف الدرجة الخامسة نصت عمييا المادة 
كاقعة يكرك كتضاعف ىذه الغرامة حسب عدد العماؿ ال 1500مف ؽ ع ؼ ىي  05 الفقرة

فيي ، أما العقكبات التكميمية (2)يكرك 3000عمييـ المخالفة، ك في حالة العكد ترفع الغرامة إلى 
يترتب عمى  ،(1)لمظركؼ كذلؾ بأمر مف المحكمة جكاز نشر الحكـ بالعقكبة في الجرائد تبعا

الرسمية أك  تشغيل الطفل بالمخالفة لمحد األدنى لسف التشغيل، أك تشغيمو أياـ العطل ك اإلجازات
د العمل بطبلنا مطمقا، ذلؾ أف ىذه تشغيمو ليبل أك أياـ إضافية جزاء مدني ك ىك بطبلف عق

مف خبلؿ ذلؾ نبلحع أف المشرع الجزائرؼ لـ يشدد الجزاء ، (2)األحكاـ متعمقة بالنظاـ العاـ
مة المطبق عمى صاحب العمل كاعتبره مخالفة كذلؾ لما يتعرض ليـ األطفاؿ مف مخاطر جسي

 .تأثر سمبًا عمى مستكاىـ الدراسي كالصحي كالنفسي
 الفرع الثالث

 جريمة تشغيل الطفل في بعض التشريعات العربية
كالذؼ  2003لسنة  12في جميكرية مصر صدر قانكف العمل رقـ أوال/ التشريع المصري: 

 102 إلى 98لتشغيل األطفاؿ كذلؾ في المكاد مف خصص المشرع المصرؼ الفصل الثالث منو 
                                                           

رسالة دكتكراه، جامعة المنصكرة،  -الحماية الجنائية لمطفل دراسة مقارنة –د/ كساـ عمي عمر رمضاف   1
 كما بعدىا. 231، ص 2013مصر، 

2 C.P.F: Article 131-13, Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 
2005 en vigueur le 1er avril 2005, « 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, 
montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les 
cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ». 
1 Alain Coeuret et Élisabeth Fortis: Droit pénal du Travail, Edition Litec, Paris, 1998, P395. 

 .71، ص 2005دار الجامعة الجديدة،  -تشريعات الطفكلة –د/ ىماـ دمحم محمكد   2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E55724E6D4E666E0100632C99037D9C.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000000808829&idArticle=LEGIARTI000006494555&dateTexte=20050128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E55724E6D4E666E0100632C99037D9C.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000000808829&idArticle=LEGIARTI000006494555&dateTexte=20050128
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منو عمى أنو " يعتبر طفبل في تطبيق أحكاـ ىذا القانكف كل مف بمغ  98كالذؼ نصت المادة 
الرابعة عشرة سنة أك تجاكز سف إتماـ مرحمة التعميـ األساسي كلـ يبمغ ثماني عشرة سنة" كما 

    ،األطفاؿ الذيف لـ يتجاكزكا مرحمة التعميـ األساسيمف ىذا القانكف تشغيل  99حضرت المادة 
أك األربع عشرة سنة أييما أكبر، مع جكاز خضكع مف بمغ سف الثانية عشر سنة لمتدريب. 

كما حمى قانكف التأميف  .(1)عمى كضع سف ال يجكز تشغيل األطفاؿ دكنيا حرص تشريع العمل
كتعديبلتو األطفاؿ مف إصابات العمل بسرياف 1975لسنة  79االجتماعي الصادر بالقانكف 

كسرياف أحكامو عمى سنة  18صابات عمى العامميف الذيف تقل أعمارىـ عف أحكاـ تمؾ اإل
كالطبلب المشتغميف في المشركعات التشغيل الصيفي، كفي ذلؾ المتدرجيف كالتبلميذ الصناعيف 

تقكؿ الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف ىذا القانكف "كما تسرؼ أحكاـ التأميف ضد إصابات العمل 
سنة كالمتدرجيف كالتبلميذ الصناعيف كالطبلب  18الذيف تقل أعمارىـ عف عمى العامميف 

   .(2)كالمشتغميف في مشركعات التشغيل الصيفي
 58تناكؿ المشرع الميبي القكاعد المنظمة لتشغيل األطفاؿ في القانكف رقـ / التشريع الميبي: ثانيا

مف ىذا القانكف طبقا لنص  كذلؾ في الفصل الثالث ،(1)بشأف العمل كتعديبلتو 1970لسنة 
منو الذؼ حظر مف خبللو استخداـ األطفاؿ كمنعيـ مف دخكؿ أمكنة العمل قبل  92المادة 

بمكغيـ سف الخامسة عشرة سنة، كعاقب كل مف يقـك بتشغيل األطفاؿ دكف ىذه السف بغرامة 
رار المخالفة في ، كفي حالة تكمالية ال تقل عف عشريف دينار ليبي ك ال تزيد عمى خمسيف دينارا

العاـ نفسو فإف العقكبة قد تصل باإلضافة إلى الغرامة ك الحبس الذؼ ال يتجاكز الشير، كتطبق 
ىذه العقكبة عمى كافة الجرائـ المتعمقة بعمل األطفاؿ، كمف ثـ فإنو إذا ما تكافر في ىذه الجريمة 

لمتمثل في السمكؾ عناصرىا األساسية كىما صفة الجاني ك صفة المجني كالركف المادؼ ا
 اإلجرامي كالعبلقة السببية كالركف المعنكؼ فإف الجاني تفرض عميو العقكبات. 

                                                           
، 1993دار النيضة العربية،  -تنظيـ العمل لؤلحداث في تشريعات العمل العربية -د/ دمحم أحمد اسماعيل  1

 . 21ص 
 .403كف الطفل المصرؼ، مرجع سابق، ص د/ دمحم عمي سكيكير، شرح قان  2
 . 1980أفريل  14ىجرؼ المكافق ؿ 1398جمادؼ األكلى  28صدر قانكف العمل الميبي في   1
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عمى أنو "ال  (1)مف نظاـ العمل كالعماؿ السعكدؼ 160نصت المادة ثالثا/ التشريع السعودي: 
في  يجكز تشغيل المراىقيف كاألحداث كالنساء في األعماؿ الخطرة أك الصناعات الضارة كاآلالت

كيحدد كزير العمل بقرار منو الميف حالة دكرانيا بالطاقة كالمناجـ كمقالع األحجار كما شابو ذلؾ 
ك األحداث كالمراىقيف ألخطار  كاألعماؿ التي ُتعد ضارة بالصحة أك مف شأنيا أف تعرض النساء

مف  163معينة مما يجب معو تجريـ عمميـ فييا أك تقييده بشركط خاصة" كما نصت المادة 
"ال يجكز تشغيل الحدث الذ لـ يتـ الثالثة عشر مف عمره ك ال يسمح لو نفس القانكف عمى أنو 

  .(2)بدخكؿ أماكف العمل، كلكزير العمل أف يرفع ىذا السف في بعض الصناعات كالمناطق
إلى  كتطرؽ  21 رقـ تحت 1960 سنة األردف في لمعمل تشريع صدر رابعا التشريع األردني:

 سنة إلى امتدت طكيمة لفترة بو العمل كاستمر مادة مف أكثر في األطفاؿ يلتشغ تنظيـ
 القانكف  ىذا جاء السابق، ك بالقانكف  العمل ألغى الذؼ 08 رقـ العمل قانكف  صدكر حيف1996

 مجاؿ في عديدة نصكصا تضمف فقد ليذا، العمل سكؽ  عرفيا التي لمتطكرات الجديد مكاكبا
باحتراميا  كذلؾ السابق القانكف  في عميو كانت مما كشمكلية ضكحاك  أكثر جاءت تشغيل األطفاؿ

 عمييا نصت :لمتشغيل األدنى السف بتحديد المتعمقة منيا القكاعد لتشغيل األطفاؿ المنظمة لمقكاعد
 األطفاؿ تشغيل منع عمى 73 المادة ،فنصت أعبله المذككر القانكف  مف 74 ك 73المادتيف 

 األطفاؿ تشغيل 74 المادة منعت حيف في الصكر مف صكرة بأؼ سنة 16 سنيـ عف تقل الذيف
 ىذه كحدد بالصحة، المضرة أك المرىقة أك الخطرة األعماؿ في سنة 17 عف تقل أعمارىـ الذيف

 الرسمية الجيات آراء استطبلع بعد 2011 سنة الصادر القرار بمقتضى العمل األعماؿ كزير
 المختصة.

أحكاما خاصة   1987لسنة  71قانكف العمل العراقي رقـ تضمف خامسا التشريع العراقي: 
بتشغيل الطفاؿ ضمف ضكابط معينة بعضيا يتعمق بالسف كالبعض اآلخر يتعمق بطبيعة العمل 
فحظر تشغيل الطفاؿ في األعماؿ الخطيرة أك الضارة بالصحة أك األعماؿ الميمية كما رتب 

كاليتيـ باالشتغاؿ بصكرة مخالفة لتمؾ  عقكبات عمى األكلياء في حالة السماح لمف ىـ تحت
مف نفس القانكف سف الخامسة عشر مف العمر كحد أدنى لسف  91األحكاـ، كحددت المادة 

األعماؿ التي ال يجكز تشغيل األطفاؿ فييا،  1987لسنة  19كما حدد التعميمة رقـ  العمل.
نسخة مف  كألزمت صاحب العمل بمسؾ سجل خاص بالعماؿ األحداث كما ألـز بكضع

                                                           
 .27/09/2005ىجرؼ المكافق 23/08/1426بتاريخ  51الصادر بالمرسـك الممكي رقـ   1
بية السعكدية، الدار السعكدية د/ يكسف العزيز سعد، شرح نصكص نظاـ العمل كالعماؿ في المممكة العر   2

 .177ىجرؼ، ص 1415لمنشر كالتكزيع، 
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في لكحة إعبلنات بمقر العمل، ككما تقكـ لجاف  التعميمات الخاصة بتشغيل الطفاؿ بشكل ظاىر
الميدانية لمراقبة عمل األطفاؿ كتقديـ النصح كاإلرشاد ألصحاب التفتيش العمل بالمتابعة 

حالة المخالفيف منيـ كالذيف يقكمكف بتشغيل الطفاؿ بشكل غير  المشاريع بيذا الخصكص كا 
 مف قانكف العمل.  97ألحكاـ المادة إلى محاكـ العمل المختصة كفقا قانكني 

 المطمب الثاني
 الطفل عمل بتنظيم المتعمقة جرائيةاإلالحماية 

المفيكـ االجرائي لعمالة األطفاؿ ىك كل نشاط يقكـ بو أؼ فرد في المجتمع في سف غير قانكنية 
تشريعات االتفاقيات الدكلية ك تحمي  ، بحيثةكما تتميز ىذه النشاطات باالنتظاـ ك الرسمي

نص ستثنائيات في االمشرع الجزائرؼ قرر  القانكنية لكفدكف السف  العملالطفل مف الكطنية 
إال في الحاالت التي تدخل في  ....."المتعمق بقانكف العمل أنو   11-90مف قانكف  15المادة 
ال يجكز تكظيف القاصر إال ظيـ المعمكؿ بيما، ك التي تعد كفقا لمتشريع كالتن عقكد التمييفاطار 
استثنى شرطيف  لعمل الطفل القاصر المشرع الجزائرؼ  "...كصيو الشرعيعمى رخصة مف  بناء

رخصة مف كصيو الشرعي أؼ في حالة تكفر رخصة مف الكلي أك الكصي كىي عقكد التمييف، ك 
 .ال بد مف مجمكعة مف اإلجراءات كلتشغيل الطفلعمى يجكز تشغيل الطفل دكف السف القانكنية 

 الفرع األول
 تنظيم عمل الطفل في اطار عقود التميين

األساسية لبناء أؼ مجتمع كعمى أكتافيـ يككف المستقبل نظرا ألىمية الطفل باعتباره ىك المبنة 
كبيـ تنيض الدكلة كتزدىر، ألف إعداد الطاقات البشرية ك تأىيميا بما يحقق مستكػ مف األداء 

لتنفيذ يتناسب مع طمكحات خطة التنمية الكطنية ك يتـ ذلؾ مف خبلؿ منظكمة تعميمية خاصة كا
سنة،  16تنقسـ إلى قسميف: تعميـ نظرؼ أك ما يعرؼ بالتعميـ العاـ اإللزامي الذؼ يمتد إلى غاية 

ف كتعميـ عممي يعرؼ بالتككيف الميني يأتي دكره بعد ىذا السف مف أجل تدريب الطمبة الممتحقي
كيجرؼ العمل بيف النظاميف التعميمييف بطريقة متكازنة، بحيث عمى اكتساب ميف كحرؼ مختمفة 

 15مف سف  ابتداءيتمقف نظاـ التككيف الميني كل المتخمفيف أك المتسربيف مف نظاـ التعميـ العاـ 
 ىمع  11-90  قانكف مف  15المادة  نصت ،(1)سنة كىك سف الحصكؿ عمى الحق في التككيف

                                                           
التنظيـ القانكني لتشغيل األطفاؿ، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة أبي بكر بمقايد،  –د/ حاج سكدؼ دمحم   1

 .148،    ص2016تممساف، 
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التي تعد كفقا لمتشريع  عقود التميين..... إال في الحاالت التي تدخل في اطار "  فييمتلا دقع
 (1)حصكؿ القاصر عمى منصب تمييف تضمنيا نص قانكف التمييف، ك كالتنظيـ المعمكؿ بيما..."

راـ عقد كفيما يتعمق بإب، (3)كقانكف المالية، (2)كالحكاـ القانكنية المتعمقة بالبمدية،  ،1981لسنة 
كالقانكف  .(5)المتعمق بمفتشية العمل 03-90كالقانكف ، (4)التمييف يخضع ألحكاـ قانكف األسرة

المتعمق  09-02، كالقانكف رقـ (1)المتعمق بالكقاية الصحية ك األمف كطب العمل 88-07
ظيـ ىذا التدخل مف طرؼ المشرع الجزائرؼ باإلشراؼ كتن ،(2)بحماية الشخاص المعكقيف كترقيتيـ

عقد التمييف ىدفو تحقيق االستقرار كالتكازف في ىذه العبلقة العقدية، كحماية الممتيف الطرؼ 
في العقد، ك إحبلؿ التضامف بيف المتعاقديف، محل تنازع المصالح خاصة ك أف الضعيف 

التمييف يحقق مصمحة الطرفيف، فمف مصمحة القاصر الحصكؿ عمى التككيف كما مف مصمحة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .(3)شراؼ شخصيا عمى تككيف عمالة المستقبمييف بما يضمف كفاءتيـالمستخدـ اإل

 
                                                           

المؤرخة في  26ـ، ج ر رقـ المتعمق بالتمييف المعدؿ كالمتم 27/06/1981المؤرخ في  07-81قانكف   1
جمادػ األكلى، المكافق  08، المؤرخ في 34-90. المعدؿ بمكجب القانكف 880ص   ،30/09/6/1981
 .01-2000.  كالقانكف 1990لسنة  56المتعمق بالتمييف، ج ر العدد  1990//25/12ؿ
ة في قطاعي العمل يحدد صبلحيات الكالية كالبمدي 26/12/1981المؤرخ في  376 -81المرسـك رقـ   2

 . 1869، ص 29/12/1981المؤرخة في  52كالتككيف الميني، ج ر رقـ 
 89، ج ر رقـ 1998يتضمف قانكف المالية لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02 – 97قانكف المالية   3

 .30، 31/12/1997المؤرخة في 
، 24لمعدؿ كالمتمـ، ج ر رقـ المتضمف قانكف األسرة ا 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانكف رقـ   4

 .910، ص 12/06/1984المؤرخة في 
المؤرخة في  6المتعمق بمفتشية العمل، ج ر رقـ  06/02/1990المؤرخ في  03-90قانكف   5

 .237، ص 07/02/1990
 4المتعمق بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمل، ج ر رقـ  26/01/1988المؤرخ في  07-88قانكف  1

 .117، ص 27/01/1988المؤرخة في 
، 34، المتعمق بحماية األشخاص المعكقيف كترقيتيـ، ج ر رقـ 08/05/2002المؤرخ في  09-02قانكف رقـ   2

 .06، ص 14/05/2002المؤرخة في 
رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ  -الحماية القانكنية لمقاصر في اطار القكانيف المتعمقة بالتمييف -د/ مكي خالدية  3

 .10، ص2011اف، جامعة كىر 
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 مفيوم عقد التميين: /أوال
التمييف ىك عبارة عف نظاـ أك نمط يقصد بو تعميـ كتككيف الفرد عمى تعريف التميين:  -1

اكتساب الميارات العممية الخاصة بيا إلتقانيا كاكتساب المعرفة  مينة أك حرفة معينة بغرض
كىي مشتقة مف  (apprentissageكفرد منتج كيطمق عميو بالمغة الفرنسية )النظرية ألداء عممو 

 2،  كيعرؼ المشرع الجزائرؼ التمييف في نص المادة كالتي تعني التعميـ (apprendre)كممة 
تأىيل  عمى أنو " طريقة لمتككيف الميني ييدؼ إلى اكتساب  مييفالمتعمق بالت 07-81مف قانكف 

ميني أكلي أثناء العمل معترؼ بو يسمح بممارسة مينة ما في مختمف قطاعات النشاط 
  كالخدمات"، االقتصادؼ المرتبطة بإنتاج المكاد 

تكجيو ميني بمكجب عقد يربط بيف الممتيف يكجو فيو العماؿ القصر  :عقد التميين -2
كالمؤسسة المستخدمة كفق شركط أقرىا المشرع الجزائرؼ لتسجيل العقد المقرر لمقاصر الممتيف 

في أقرب مؤسسة معتمدة لمتككيف الميني يرسل ليا،  كيككف التسجيل مف طرؼ البمدية كالتصديق
 .(1)كمكافقة الكلي الشرعي لمدة أقصاىا شيريف

تطبق نصكص قانكف العمل عمى عقد التمييف  مقواعد المنظمة لعمل األحداث:الخضوع ل /ثانيا
عندما ال يتضمف قانكف التمييف أحكاما خاصة يمكف تبريره عمى أساس أف أحكاـ قانكف العمل 

الخاص ليس التي يككف مكضكعيا العمل التابع كأف التشريع  في العبلقاتتمثل الشريعة العامة 
اعده خركجا عمى أحكاميا كعميو فإنو ثر في نطاقيا إال في الحدكد التي تمثل فيو قك ألو مف 

يتعيف في المقابل احتراما إلرادة المشرع ليس فقط في تطبيق نصكص قانكف التمييف عمى 
نما يتعيف أف يترتب عمى كجكدىا كأثر قانكني  استبعاد الحاالت المحددة التي نظمت أحكاميا كا 

  .(1)يقيا كالتي كضعت لحكـ حاالت مماثمة مف نطاؽ تطب نصكص قانكف العمل

                                                           
 األشخاص أحد بمكجبو يمتـز المتعمق بالتمييف. أما عقد العمل ىك اتفاؽ 07-81مف قانكف  3أنظر المادة   1

دارتو إشرافو كتحت صاحب عمل آخر شخص لحساب بالعمل  محددة، مقابل غير أك محددة لمدة كتكجييو كا 
 -الجزائرؼ  التشريع في العمل لعبلقات القانكني ـالتنظي -سميماف سمفا، أشار إليو د/ أحمية كمحدد معيف أجر

 .15  ، ص 1998المطبكعات الجامعية، الجزائر،  الثاني، ديكاف الفردية، الجزء العمل عبلقة
 .41د/ مكي خالدية، الحماية القانكنية لمقاصر في اطار القكانيف المتعمقة بالتمييف، المرجع السابق، ص   1
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األىمية في المغة ىي الصبلحية يقاؿ فبلف أىل لكذا أؼ  برام عقد التميين:إثالثا/ األىمية في 
األىمية ىي صبلحية الشخص ألف تككف لو حقكؽ ف ،(1)صالح لكذا، كتأىل لؤلمر صار لو أىبل

ساسي الذؼ الشيء األ في عقد التمييفلمطفل ىمية األتكفر مف ال بد ، (2)ك صبلحيتو الستعماليا
ييـ كل فرد بصفة خاصة ىك معرفة األىمية البلـز تكافرىا إلمكاف مباشرة التصرؼ القانكني أك 
اتخاذ اإلجراء القضائي، فنجد مثبل الشخص قبل إبراـ عقد معيف يتساءؿ ما إذا كاف القانكف 

قرره التعاقد مف ، كىذا نظرا لما ييجيز لو ذلؾ، ك ما إذا كاف الطرؼ اآلخر في عقد أىل لمقياـ بو
 الحقكؽ  اكتساب في الشخص صبلحية بأنيا تعرؼ التي (3)حقكؽ، كما يفرضو مف التزامات

ف كالتشغيل العمل مجاؿ في االلتزامات كتحمل  العامل لمطفل الحاجة االقتصادية بيف العبلقة كا 
تبدأ  (1)لعملا في الحق مف االستفادة مف تمكنو كجكب أىمية تمنحو أف يمكف القانكنية السف كبيف

في بطف أمو ثـ تنمك معو فتتكامل بالبمكغ كتستمر معو إلى أف األىمية مع ككف اإلنساف جنينا 
 يمكت غير أنيا تختمف مف مرحمة إلى أخرػ، لذلؾ يميز الفقياء بيف قسميف مف األىمية:

الشخص لمتمتع بالحقكؽ كتحمل الكاجبات التي يفرضيا  ىي صبلحية أىمية وجوب: -1
تثبت ىذه األىمية لمشخص بمجرد كجكد الحياة فيو، فمنذ كالدتو تتحقق لو، سكاء  القانكف،

، فأىمية الكجكب ترتبط بالشخصية (2)كاف ذكرا أـ أنثى، كسكاء كاف طفبل أـ بالغا
ترتبط بالشخصية القانكنية فكل شخص لو أىمية القانكنية فكل شخص لو أىمية كجكب 

ة لو كعميو كىذا يثبت لو بمجرد الكالدة، بل كجكب أؼ يصمح لكجكب الحقكؽ المشركع
                                                           

 .31جع سابق، ص مختار الصحاح لمرازؼ، مر   1
المجمع العممي  -شرح القانكف المدني النظرية العامة لبللتزامات )نظرية العقد( -د/ عبد الرزاؽ السنيكرؼ   2

. أما األىمية الجنائية فيي مجمكعة 314، ص  7833اإلسبلمي، منشكرات دمحم الداية، بيركت لبناف، ص ب 
افرىا في الشخص كي يمكننا نسبو الكاقعة اإلجرامية إليو الصفات الشخصية أك العكامل النفسية التي يمـز تك 
، دار النيضة العربية، 1ط -قانكف العقكبات القسـ العاـ -باعتباره اقترافيا عف إدراؾ ك إرادة، مأمكف دمحم سبلمة

 .285 ، ص2001
سنة،  رية، بدكف اإلسكند المعارؼ، منشأة -الماؿ عمى الكالية في المكضكعية األحكاـ -حمدؼ كماؿ دمحم د/  3

 .7ص
 الجزائر، كزك، تيزؼ  الجديدة، المدينة كالتكزيع، كالنشر لمطباعة األمل لمعمل، الجزائي القانكف  بخدة، د/ ميدؼ  1

 .12 ص ، 2014
 .136، دار القمـ، القاىرة، ص 10ط  -عمـ أصكؿ الفقو -د/ عبد الكىاب خبلؼ  2
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أف الجنيف في بطف أمو يمنح أىمية كجكب ناقصة، تترتب لو بمقتضاىا بعض حقكؽ 
 ك ناقصة: كىي تنقسـ إلى قسميف أىمية كجكب كاممة ،(1)يقررىا القانكف 

كتحمل  كىي تثبت لئلنساف منذ كالدتو فيصبح أىبل الكتساب الحقكؽ أىمية الوجوب الكاممة:  -أ
 االلتزامات.

 .(2)كىي تثبت لئلنساف قبل أف يكلد، أؼ كىك جنيف أىمية الوجوب الناقصة: -ب
ىي صبلحية الشخص لمتعبير عف إرادتو تعبيرا يرتب القانكف عميو أثارا قانكنية،  أىمية أداء: -2

ع األفراد أك ىي صبلحيتو لمقياـ باألعماؿ القانكنية لحساب نفسو، ىذه الصبلحية ال تثبت لجمي
، ىذه (3)إذ ليس لكل منيـ القدرة عمى التعبير عف إرادتو تعبيرا يرتب القانكف عميو نتائج قانكنية

األىمية ال تنتج آثارىا في التصرفات ك األفعاؿ إال إذا كاف المتصف بيا متمتعا بالعقل، كلذا فإف 
في حالة  التزامو بالعقكبةاتصاؼ الشخص بأىمية األداء تجعمو صالحا لتكميفو بالخطر الجنائي ك 

، (1)المخالفة كعمى ىذا فإف القانكف يستمـز األىميتيف حتى يمكف القكؿ بتكافر األىمية الجنائية
 كتنقسـ أىمية األداء إلى قسميف: أىمية أداء قاصرة ككاممة

أىمية األداء القاصرة: تعرؼ بأنيا ىي صبلحية الشخص لصدكر بعض األعماؿ القانكنية  -أ 
 كف البعض اآلخر مثل الصبي المميز، كيككف تصرفو قابل لئلبطاؿ.منو د

أىمية األداء الكاممة: ىي صبلحية الشخص لصدكر جميع األعماؿ القانكنية منو، فمو إبراـ  -ب
مف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف أىمية األداء تختمف عف أىمية ، (2)جميع العقكد كجميع التصرفات
و فإف أىمية الكجكب ىي صبلحية اإلنساف الكتساب الحقكؽ ك الكجكب، فكما سمفت االشارة إلي

تحمل االلتزامات دكف تكقف عمى ارادة صاحب األىمية، أما أىمية األداء فيي صبلحية الشخص 
                                                           

الدار الجامعية  -النظرية العامة لمقانكف ك النظرية العامة لمحق المدخل لمعمـك القانكنية –د/ تكفيق حسف فرج   1
 كما بعدىا. 166، ص 2000لمنشر، بيركت، لبناف، 

     ، 1997، طبعة ركز اليكسف الجديدة، 2ط -الكجيز في شرح القانكف المدني -د/ عبد الرزاؽ السنيكرؼ   2
 .80ص 

اإلسبلمية ك القانكف المقارف، دار آمكف لمطباعة كالنشر، أىمية العقكبة في الشريعة  -د/ حسيف تكفيق رضا  3
 .28، ص2000القاىرة، مصر، 

المدخل لمعمـك القانكنية النظرية العامة لمقانكف ك النظرية العامة لمحق، المرجع السابق،  –د/ تكفيق حسف فرج   1
 .168ص 

 .82لمرجع السابق، ص ، ا2 ط -الكجيز في شرح القانكف المدني -د/ عبد الرزاؽ السنيكرؼ   2
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لمباشرة التصرؼ القانكني الذؼ يكسبو حقا أك يحممو التزاما، كال تقكـ أىمية األداء لدػ الشخص 
بالتالي ال تككف لمشخص صبلحية استعماؿ الحقكؽ إال إذا كاف إال إذا تكافرت أىمية الكجكب ك 

 . (1)مالكا ك متمتعا بالحقكؽ المتصرؼ فييا
 الفرع الثاني

 تنظيم عمل الطفل برخصة من الوصي الشرعي
لـ تقتصر جيكد منظمة العمل الدكلية عمى مجرد كضع حد أدنى لسف تشغيل األطفاؿ، بل 

إلى تنظيـ العمل كتحسيف شركطو مف كصيات التي تيدؼ مف االتفاقيات كالت أصدرت العديد
أجل تكفير مزيد مف الحماية لؤلطفاؿ في مجاؿ العمل، مف ذلؾ الحصكؿ عمى ترخيص 

مف السادسة عشر ككذلؾ  باالستخداـ أك العمل متضمنا مكافقة الكالديف بالنسبة لمصغار أقل
دكف الثامنة عشر كىذا ما  ترخيص كتابي صادر عف السمطات المختصة قبل تشغيل الصغار

الدكلية أشار إليو قرار مؤتمر العمل الدكلي بشأف حماية األطفاؿ الذؼ أصدرتو منظمة العمل 
 عمل بشأف السابقة الذكر  1996 لسنة 18 رقـ العربية االتفاقية نصتكما  1940عاـ ، 
 عمى يحصل فأ الحدث تشغيل العمل قبل صاحب يمتـز " :أنو عمى تنص أنيا يتبيف األحداث
 صاحب قاـ إذا أنو ذلؾ عمى كيترتب الحدث، عمى الكصاية أك الكالية لو ممف كتابية مكافقة

 الطفل عمى الكصاية أك الكالية لو ممف كتابية مكافقة عمى يحصل أف دكف  الطفل العمل بتشغيل
 مف أقل الطفل كاف إذا األحكؿ بحسب لمصمحة الطفل لئلبطاؿ قاببل أك باطبل يككف  العقد فإف

 كىذا لئلبطاؿ، قاببل العقد يككف  فإف 16 ك 13 بيف سنو كاف إذا أما باطل، العقد يككف  سنة 13
كما يخضع صاحب العمل لمعقكبات المترتبة عمى  المدني، القانكف  في العامة لمقكاعد عمبل

ى صراحة بتشغيل القاصر إال بناء عمنص المشرع الجزائرؼ  ،(1)مخالفة أحكاـ تشغيل األطفاؿ
عمى أنو "  مف قانكف عبلقات العمل الجزائرؼ  2 فقرة 15في المادة رخصة مف الكلي الشرعي لو 

إال أف المشرع الجزائرؼ  ،..."وصيو الشرعيكال يجكز تكظيف القاصر إال بناء عمى رخصة مف 

                                                           
، مجمع األطرش لمكتاب المختص، تكنس، 1ط -القاضي المدني ك حماية القاصر -د/ الميدؼ قياس  1

 .16، ص 2015
حماية الطفل العامل مف االستغبلؿ االقتصادؼ عمى ضكء تشريع العمل الجزائرؼ كالتشريعات  -د/ بنكر سعاد  1

 يحي بف أحمد الجامعي العدد الخامس، المركز  -السياسية مـككالع لمحقكؽ  الجزائرية المجمة  -المقارنة
 338الجزائر ، ص  ، تيسمسيمت، الكنشريسي
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كقع في خمط بيف المصطمحات القانكنية حيث اشترط لتشغيل القاصر ترخيص مف كصيو ك 
كف الترخيص مف كليو ألف الكلي أكلى بالقاصر مف الكصي كفي حالة غيابو ينكب األصل أف يك
المؤرخ في  02-05مف قانكف األسرة المعدلة باألمر رقـ  87نما حددت المادة بي، (1)عنو الكصي

يككف األب كليا عمى أكالده القصر، كبعد كفاتو تحل األـ محمو التي تنص "  2005فبراير  27
غياب األب أك حصكؿ مانع لو، تحل األـ محمو في القياـ باألمكر المستعجمة  قانكف. كفي حالة

، الكالية المتعمقة باألكالد. كفي حالة الطبلؽ، يمنح القاضي الكالية لمف أسندت لو حضانة األكالد"
ىي سمطة شرعية في النفس كالماؿ يترتب عمييا نفاذ التصرؼ شرعا، أك ىي القدرة عمى انشاء 

فالكالية األصمية تثبت تمقائيا عمى الصغير ك سببيا تصرفات النافذة مف غير تكقف كالالعقكد 
ك تثبت بمجرد الكالدة ك مصدرىا القانكف ك ال يستمدىا الكلي مف  الغر ككالية األب ك الجد

دارة شؤكنو المالية  عمى التصرؼ شخص آخر، كالدافع ليذه الكالية ىك عدـ قدرة المكلي عميو كا 
ة النيابية فتثبت عف طريق النيابة أؼ تستمد مف شخص آخر كالكصي كالقيـ أما الكالي
  .(1)كالككيل

 الفرع الثالث
 األعمال الخطيرة

، كما ال يجكز استخداـ العامل القاصر في  11-90مف قانكف  15الفقرة الخيرة مف المادة 
 االتفاقية تنص بلقو"،أك التي تنعدـ فييا النظافة أك تضر بصحتو أك تمس بأخ األشغال الخطيرة

 في األحداث لسف تشغيل األدنى الحد بتحديد الخاصة 1937 لسنة ( 59 ) رقـ المعدلة الدكلية
المراىقيف  أك األحداث سنة لقبكؿ عشرة الخامسة سف مف أعمى أكثر أك سنا تحديد عمى الصناعة

 كليذا بيا شتغمكف ي الذيف أك أخبلؽ بصحة خطرا بطبعتيا تككف  التي الخطرة األعماؿ ىذه في
 السمطة إشراؼ بشرط كالتدريب، خاصة بالتعميـ تيدؼ التي األعماؿ في األحداث تشغيل يجكز
 كالميف كاألعماؿ العمل بمكاف يتعمق فيما ذلؾ عمى

                                                           
 مكسكعة مجمة الجزائرؼ، التشريع في القصر بالعماؿ الخاصة األحكاـ الخاصة األحكاـ -بف عزكز بف صابر  1

 .48 ص ،10العدد  اإلعبلمية، لمخدمات اليبلؿ دار عف الصادرة القانكني الفكر
 كما بعدىا. 174، ص 2009دار الكتب القانكنية، مصر -شرح قانكف األسرة الجزائرؼ  –أحمد نصر الجندؼ   1
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لسنة  138، االتفاقية رقـ (1)العامميف األحداث حماية بيدؼ الرقابة بإجراءات ككذلؾ كالصناعات
ألحداث أك القصر في العماؿ خطرة، أما بالنسبة لممشرع الجزائرؼ الخاصة باستخداـ ا 1973

أكلي أىمية كبيرة لتشغيل األطفاؿ حيث فرض أحكاـ ك قكاعد تحمي الطفل القاصر أثناء العمل 
كمنع تشغيمو في األعماؿ التي تتصف بالخطكرة ك يقصد بالطفل في خطر حسب نص المادة 

التي تنص " الطفل الذؼ تككف صحتو أك أخبلقو أك  12-15الثانية مف قانكف حماية الطفل 
تربيتو أك أمنو في خطر أك ُعرضة لو أك تككف ظركفو المعيشية أك سمككو مف شأنيما أف 
يعرضاه لمخطر المحتمل أك المضر بمستقبمو أك يككف في بيئة ُتعرض سبلمتو البدنية أك النفسية 

 أك التربكية لمخطر"   
نما خاصة بقاعدة االستثناء ىذا يخص لـ الجزائرؼ  المشرع  تشغيل حيث يحظر عاـ بنص جاء كا 
  08/01/2005المؤرخ في  08-05منيا المرسكـ التنفيذؼ  ،الخطرة األعماؿ في القصر العماؿ

بقة عمى العناصر أك المكاد أك المستحضرات الخطرة في كسط طالمتعمق بالقكاعد الخاصة الم
ثل القكاعد الخاصة بالكقاية التي يجب أف تتخذىا الييئة " تتم 4نصت المادة فقرة  ،(1)العمل

" المراقبة الطبية الخاصة بالنسبة لممتمينيف طبقا المستخدمة لضماف حماية العماؿ فيما يأتي 
لمتشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما" لكف المشرع الجزائرؼ تدارؾ ذلؾ لحماية الممتيف مف األعماؿ 

المتعمق  11/04/2005المؤرخ في  117-05ـ الرئاسي مف خبلؿ المرسك  ك ذلؾالخطيرة 
سنة  16التي تنص " بالنسبة لممتينيف البالغيف  18في المادة  (2)بالحماية مف اإلشعاعات المؤينة

سنة الذيف يتابعكف تككينا في عمل فيو تعرض لئلشعاعات المؤينة، فغف التعرض  18إلى 
 يتجاكز الحدكد اآلتية: الميني يجب أف يككف متحكما فيو بحيث يجب أال

 ميمسفرت في السنة الكاحدة. 6جرعة فعالة بمقدار  -أ
 ميمسفرت في السنة. 50مكافئ الجرعة عمى مستكػ عدسة العيف بمقدار  -ب
 150مكافئ الجرعة عمى مستكػ الحدكد )اليديف ك الرجميف( أك عمى مستكػ الجمد بمقدار  -ج

 ميمسفرت في السنة.
                                                           

 البلجئيف كاالجانب األقميات كحقكؽ  العنصرؼ  التمييز منع االنساف، كحقكؽ  األقميات ، بندؽ انكر د/ كائل  1
 .298 ص، ، 2009 ، مصر ، القانكنية الكفاء ةمكتب الثانية، الطبعة ، العبكدية كالرؽ  كالسكاف األصمييف

    ، المتعمق بالقكاعد الخاصة المطبقة عمى العناصر08/01/2005المؤرخ في  08-05المرسـك التنفيذؼ    1
 . 17، ص 09/01/2005المؤرخة في  4أك المكاد أك المستحضرات الخطرة في كسط العمل، ج ر رقـ 

المتعمق بالحماية مف اإلشعاعات المؤينة، ج ر رقـ  11/04/2005في المؤرخ  117-05المرسـك الرئاسي   2
 .3،  ص 13/04/2005المؤرخة في  27
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أف ال يتجاكزىا الممتيف. خاصة لمتعرض لئلشعاعات المؤينة التي يجب أؼ كضعت الحدكد ال  
لكف رغـ المشرع لمفحص الطبي لكنو لـ يبيف في المقابل آليات التكفل بالمتميف إذا ثبت تضرره 

ك المشرع  .(1)مف التمييف أك أنو أصبح غير قادر عمى مزاكلة المينة التي يتـ التككف فييا
يحظر تشغيل الطفل في عمى أنو  2008لسنة مف قانكف الطفل  65المصرؼ نص في المادة 

أؼ مف أنكاع األعماؿ التي يمكف بحكـ طبيعتيا أك ظركؼ القياـ بيا، أف تعرض صحة أك 
تشغيل أؼ طفل في أسكأ أشكاؿ عمل سبلمة أك أخبلؽ الطفل لمخطر، كيحظر بشكل خاص 

عماؿ ك الميف ك الصناعات التي ال بشأف تحديد األ 2003-118، ككذلؾ  القرار رقـ األطفاؿ"
سنة كىي جميع الميف التي تشكل خطكرة  17مت سنيـ عف إذا قَ  (2)يجكز تشغيل األطفاؿ فييا

       عمى الطفل  
عمى أنو ال يمكف تكميف ( 1)مف قانكف العمل 4-4153في المادة   المشرع الفرنسي نصأـ  

ككذلؾ يحظر  ضر بسبلمتو أك صحتو أك نمكهالقاصر إال بأعماؿ خفيفة مف غير المحتمل أف ت
تكميف الشباب بالعمل الذؼ ينطكؼ عمى تحضير أك استخداـ أك تداكؿ أك التعرض لمعكامل 

 .(2)الكيميائية الخطرة
 المبحث الثاني

 لحماية الطفل من االستغالل االقتصادي  المنظمةالقواعد 
اجتماعية مكجكدة داخل كافة دكؿ  تعامل المجتمع الدكلي مع عمل األطفاؿ باعتباره ظاىرة

العالـ، ال سيما الدكؿ النامية كالفقيرة، حيث كاف مف أكلى المسائل التي تصدػ ليا المجتمع 
الدكلي، كبذؿ مف أجميا جيكدا كبيرة عف طريق منظمة العمل الدكلية كغيرىا مف المنظمات 

العمل الدكلية منذ تأسيسيا المعنية بقكؽ اإلنساف عمكما كاألطفاؿ خصكصا حيث عنيت منظمة  
بمكضكع عمل األطفاؿ عف طريق تنظيـ عمميـ ك إخضاع استخداميـ لمحماية  1919في عاـ 

                                                           
 .117د/ مكي خالدية، الحماية القانكنية لمقاصر في اطار القكانيف المتعمقة بالتمييف، مرجع سابق، ص   1
2      ، بعد االطبلع 30/06/2003الصادر في  2003لسنة  118قرار كزير القكػ العاممة المصرؼ رقـ   

 .2003-12مف قانكف العمل المصرؼ رقـ  100عمى المادة 
1 C.T..F: Article D4153-4, Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1  « Le mineur 
ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa 
sécurité, à sa santé ou à son développement ». 
2 C.T..F: Article D4153-17, Modifié par DÉCRET n°2015-613 du 3 juin 2015 - art. 1 . « Il est 
interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou 
l'exposition à des agents chimiques dangereux… ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E9108D536E0DB7C9ACF1C3F2A3610606.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000028057273&idArticle=LEGIARTI000028057997&dateTexte=20131014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEF2AC4839FA7A847F0D619F04241CBD.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000030674150&idArticle=LEGIARTI000030677813&dateTexte=20150606
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 1919 كاإلشراؼ كمحاكلة القضاء عمى عمالة األطفاؿ أك الحد منيا، كفيما بيف عاميكالرقابة 
صيات لتحقيق المعايير اعتمد مؤتمر العمل الدكلي العديد مف االتفاقيات كالقرارات كالتك  1999ك 

كمركرا باالتفاقية  1919في عاـ التي اعتمدتيا  5المتعمقة بعمل األطفاؿ، بداية مف االتفاقية رقـ 
بحظر أسكأ أشكاؿ كالخاصة  1999لعاـ  182ك انتياء باالتفاقية رقـ  1973لعاـ  138رقـ 

ضعت األحكاف كالمبادغ عمالة األطفاؿ كتكمف أىمية ىذه االتفاقيات الدكلية الثبلثة أنيا ك 
 الدكلية، التشريعات حذك حذت فقد الكطنية التشريعات ، أما(1)الرئيسية لتنظيـ عمل األطفاؿ

 تتخذىا التي التدابير حيث مف بينيا فيما أنيا اختمفت غير التشريعات العربية، كبالخصكص
 التدابير ىذه بعض حظيت فبينما ، العممية بدأكا حياتيـ الذيف تشغيل األطفاؿ ظركؼ لتنظيـ

 لمعقكبات المترتبة العمل صاحب يخضع كما ،(1)الدكلية العمل النطاؽ بمعايير كاسع باعتراؼ
 ،ك استغبلؿ الطفل في مجاؿ العمل يشكل خرؽ ليذه األحكاـ األطفاؿ أحكاـ تشغيل مخالفة عمى

القكاعد كؿ ك لمقكاعد التنظيمية المتعمقة بتشغيل األطفاؿ في المطمب األنقسـ ىذا المبحث 
 في المطمب الثاني. التنظيمية المتعمقة بالكثائق اإلدارية كأداء األجكر

 المطمب األول
  المتعمقة بتشغيل األطفال التنظيمية القواعد

تتمثل القكاعد التنظيمية المقررة لمطفل حاؿ عممو في احتراـ صاحب العمل لجممة االلتزامات التي 
نظـ المشرع الجزائرؼ بعض  منصكص عمييا في قانكف العملمات تقع عمى عاتقو ىذه االلتزا

صكر تشغيل الطفل لحماية الطفل باعتباره العنصر األضعف في عبلقة العمل كتتمثل في 
 كالعمل الميمي كىذا ما سنتطرؽ لو في الفركع التالية. الفحص الطبي ك تحديد ساعات العمل

 الفرع األول
 خضوع الطفل لمفحص الطبي

بشأف الفحص الطبي لتقرير لياقة األحداث  1946لسنة  77اقية الدكلية رقـ صدرت االتف
 1946لسنة  79كالشباب لمعمل في الصناعة كالتكصية التكميمية الممحقة بيذه االتفاقية رقـ 

                                                           
، د/ منتصر سعيد حمكدة، حماية حقكؽ الطفل 281د/ فاطمة شحاتة، مركز الطفل في القانكف الدكلي، ص   1

    ، د/ عبد العزيز مندكه، االستغبلؿ الجنسي كالجسدؼ لؤلطفاؿ،140في القانكف الدكلي العاـ كاالسبلـ، ص 
 كما بعدىا. 514ص 

  .179د/ حاج سكدؼ دمحم، التنظيـ القانكني لتشغيل الطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
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عمى أف " ال يجكز استخداـ األحداث ك الشباب  كالتي تقضي في المادة الثانية منيابذات العنكاف 
عف الثمانية عشر في منشأة صناعية ما لـ يثبت فحص طبي دقيق لمياقتيـ الذيف تقل سنيـ 

لمعمل الذيف يستخدمكف ألدائو عمى أف يجرؼ الفحص الطبي لتقرير المياقة لمعمل مف قبل طبيب 
مؤىل تكافق عميو السمطة المختصة، كيثبت ىذا الفحص إما بشيادة طبية أك بتأشيرة عمى 

، ك في سياؽ جيكد منظمة العمل الدكلية في ىذا الشأف فقد (1)"في سجل العمل تصريح العمل أك
بشأف الفحص الطبي لؤلحداث لضماف لياقتيـ  1965لسنة  124صدرت االتفاقية الدكلية رقـ 

يشترط إجراء االستخداـ في المناجـ تحت األرض كالتي تنص في المادة الثانية منيا عمى أنو " 
ؼ عمى فترات ال تزيد عف سنة لضماف لياقة األشخاص فحص طبي دقيق ك إعادة الفحص الدكر 

ك ىذا ما أكده ،(1)دكف الحادية كالعشريف لبلستخداـ أك العمل في المناجـ تحت سطح األرض
، التي تنص " الرعاية الصحية حق لممكاطف 1996مف دستكر  54الدستكر الجزائرؼ في المادة 

بعبلقات العمل عمى أف الكقاية الصحية  المتعمق 11-90مف قانكف  5فقرة  05ك نصت المادة 
 07-88مف قانكف  17ك أمف العمل يعتبراف مف الحقكؽ األساسية لمعماؿ"، ك أكدت المادة 

يخضع كجكبا كل عامل أك ممتيف  التي تنص المتعمق بالكقاية الصحية كالمف كطب العمل
متعمقة باستئناؼ لمفحكص الطبية الخاصة بالتكظيف ككذا الفحكص الدكرية ك الخاصة كال

المتعمق بتنظيـ طب  120- 93مف المرسكـ التنفيذؼ  13كذلؾ ما تضمنتو المادة  ،العمل"
مما يؤكد أف إجراء الفحص ىك إجراء كقائي بالدرجة األكلى، إذ بعد إبراـ عقد العمل ، (2)العمل

يب العاـ يجرؼ الفحص الطبي لمطفل المقبل عمى العمل طبيب عمل الييئة المستخدمة أك الطب
المنتدب في القطاع الصحي لدػ الييئة المستخدمة حيث يزكد الطبيب المعني قبل بداية الفحص 
ببطاقة تقنية حكؿ التخصصات المكجكدة ك األخطار المتعمقة بكل مينة كنكعية التجييزات 

نية المستعممة كمدػ تأثرىا عمى سير العمل، كبناء عمى ىذه المعطيات يتخذ الطبيب قراره بإمكا

                                                           
       بشأف الفحص الطبي لتقرير لياقة األحداث كالشباب لمعمل 1946لسنة  77رقـ مف االتفاقية  2المادة   1

 في الصناعة.
      بشأف الفحص الطبي لؤلحداث لضماف لياقتيـ لبلستخداـ 1965لسنة  124مف االتفاقية رقـ  2المادة   1

 أك العمل في المناجـ تحت سطح األرض.
الصادرة  33المتعمق بتنظيـ طب العمل، ج ر رقـ  15/05/1993المؤرخ في  120-93المرسـك التنفيذؼ   2

 .09، ص 1993 19/05بتاريخ 
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مزاكلة المترشح لممينة التي يرغب فييا أك ال فإذا جاء قرار الطبيب سمبي فيمنع مف ممارسة تمؾ 
أما بالنسبة لمعامل الممتيف بفحص دكرؼ مرتيف في  ،المينة ك يتـ تكجييو لمميف التي تناسبو

لعادييف، ك السنة إال أنو لـ يخصو بأحكاـ خاصة، فيتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بيا العماؿ ا
مف المرسـك  40حتى المكاد التي تأتي عمى ِذكر الممتيف تربطو بالعامل ك ىذا ما أكدتو المادة 

المتعمق بالقكاعد العامة لمحماية التي تطبق عمى حفع الصحة كاألمف في  05-91التنفيذؼ 
ر ركنييا تتحقق جريمة عدـ إجراء الفحص الطبي البلـز لمطفل العامل بتكاف ،(1)أماكف العمل 

كىما الركف المادؼ: ك الذؼ يتمثل في السمكؾ اإلجرامي فقط باعتبارىا جريمة سمكؾ مجرد، الذؼ 
االمتناع عف تكقيع الكشف الصحي االبتدائي  يتحقق بالنشاط الذؼ يقكـ بو المستخدـ متمثبل في

فيي جريمة لذا عدـ قيامو بالفحكصات التي يفرضيا القانكف لمطفل قبل تشغيمو،  ك الدكرؼ أك
سمبية ك ذات سمكؾ نحض تقكـ بمجرد االمتناع عف القياـ باألعماؿ السابقة بصرؼ النظر عف 
كقكع الجريمة، كيتعرض صاحب العمل المخالف ألحكاـ القانكف المتعمقة بيذه الجريمة لممساءلة 

لركف ىي جريمة عمدية تقـك بتكافر الركف المادؼ إلى جانب ا أما الركف المعنكؼ  ،الجنائية
، كيككف صاحب العمل متكفر لديو العمـ بكل الكقائع القائـ عمى عنصرؼ العمـ كاالرادةالمعنكؼ 

دة اآلثمة لدػ صاحب العمل فيتحقق بتكافر عنصر اإلراالمشكمة لتمؾ الجريمة ك مدػ خطكرتيا، 
 . ع عف القياـ بإجراء الفحكصات البلزمة لمطفلنمتالذؼ ي

 الفرع الثاني
  لعملتحديد ساعات ا

عمى تحديد ساعات  1945ينص قرار مؤتمر العمل الدكلي بشأف حماية األطفاؿ الصادر عاـ 
العمل أسبكعيا بما ال يتجاكز أربعيف ساعة لصغار العماؿ الذيف ال ينتظمكف في المدارس، 

تتضمف كينبغي تخفيض مدة العمل لمف ىـ أقل مف ثماني عشرة سنة لمذيف يتمقكف تعميما فنيا، ك 
المتعمقة بالسف األدنى لتشغيل األطفاؿ الصادرة عف منظمة العمل الدكلية سنة  138رقـ  ةفاقيتالا

أك  بالشمكلية لتناكليا كافة المجاالت التي تتعمق بعمالة األطفاؿ سكاء مف حيث السف 1973
ؿ، أنكاع االستخداـ في مجاالت العمل المختمفة ك تحديد ساعات العمل اليكمية كاألسبكعية لؤلطفا

ك تحديد اإلجازات األسبكعية ك السنكية مدفكعة األجر عمى أال تقل عف إجازة العماؿ البالغيف، 
                                                           

، المتعمق بالقكاعد العامة لمحماية التي تطبق عمى حفع 19/01/1991المؤرخ في  05-91المرسـك التنفيذؼ   1
 .74، ص 23/01/1991المؤرخة في  4الصحة كاألمف في أماكف العمل، ج ر رقـ 
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مف مف منظمة العمل العربية عمى أنو ال يجكز أف تزيد ساعات العمل اليكمي  59نصت المادة 
أك أكثر لمراحة عمى ستة ساعات تتخمميا فترة   لؤلحداث الذيف تقل سنيـ عف خمسة عشر سنة

، كنصت المادة ال تقل مدتيا عف ساعة بحث ال يعمل الحدث أكثر مف أربعة ساعات متتالية
العمل منو عمى أف تعتبر ساعات العمل التي يقضييا الطفل في التدريب أثناء ساعات  62

ساعات العمل، كال يجكز تكميف األطفاؿ بعمل إضافي أك تشغيميـ أثناء الميل فيما العادية ضمف 
أنو يصح لؤلحداث دكف  64ك ذكرت المادة في كل دكلة    تي يحددىا التشريع بعض العدا 

السابعة عشر إجازة سنكية تزيد عمى اإلجازة السنكية التي ُتمنح لمعماؿ البالغيف كيحدد تشريع كل 
   اإلضافية، كال يجكز تخطئة أك تأجيل اإلجازة المقررة لؤلحداث.دكلة مقدار اإلجازة السنكية 

تحديد ساعات العمل اليكمية ك األسبكعية لؤلطفاؿ العامميف، كذلؾ مف أجل إضفاء يقصد بو 
 .(1)الحماية عمى األطفاؿ، كالسماح ليـ بأكقات راحة تسمح بنمكىـ الجسماني ك إتماـ تعميميـ

 أوال/ تحديد ساعات العمل:
لطفل في المقصكد بساعات العمل ساعات العمل الفعمية، فبل تحسب الفترة التي يقضييا ا

لتناكؿ االنتقاؿ مف منزلو إلى مكاف العمل كالعكدة منو ميما كاف بعيدا كال الفترات المخصصة 
الطعاـ كالراحة ك ال كقت ارتداء مبلبس العمل، أما تسميـ العامل أدكاتو فيي ضمف ساعات 

 حديدبت المتعمق 03 -97 األمر رقـ مف  7المشرع الجزائرؼ بمكجب المادة ، (2)العمل الفعمي
حدد أحكاـ مدة العمل ي% ك 2عدـ تجاكز مدة الساعات اإلضافية نسبة ، (3)لمعمل القانكنية المدة

بمكجب قكاعد بعضيا آمر ك بعضيا مكمل، فقد حدد المدة القانكنية األسبكعية لمعمل بأربعيف 
(ساعة في األسبكع في ظركؼ العمل العادية، عمى أف تقسـ عمى مدار خمسة أياـ عمى 40)
ساعة في اليـك  12جميع الظركؼ أف تتجاكز قل في األسبكع، كال يجكز بأؼ حاؿ ك في األ

عمبل فعميا، غير أنو خكؿ الطرفيف تكزيع ىذه المدة كفقا لما تتضمنو االتفاقات أك االتفاقيات 
الجماعية مف أحكاـ ك أجاز إمكانية أف ترفع ىذه المدة بالنسبة لبعض النشاطات التي تتميز 

                                                           
الطبعة األكلى، دار الفكر  -حقكؽ الطفل بيف الشريعة اإلسبلمية ك القانكف الدكلي -ف الدمحمؼد/ حسني  1

 .144الجامعي، االسكندرية، مصر، ص 
 .354، ص 2004الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية،  -مبادغ تشريع العمل –د/ عبد هللا مبركؾ النجار   2
 3لمعمل، ج ر رقـ  القانكنية المدة بتحديد المتعمق 1997اير ين 11الصادر بتاريخ  03-97األمر رقـ   3

 .07، ص 1997يناير  12الصادرة بتاريخ 
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لنشاط ك أف تخفض بالنسبة لؤلشخاص الذيف يمارسكف ك يؤدكف أشغاال شديدة اإلرىاؽ بتكقف ا
 97/03األمر  ،(1)أك خطيرة أك التي ينجر عنيا ضغط عمى الحالة الجسدية ك العصبية لمعامل

أك األسبكعية الخاصة باألطفاؿ ك ىذا ما يعني أف  لـ يحدد المدة القانكنية لساعات العمل اليكمية
 11-90مف قانكف  15لقانكنية المقررة لمبالغيف األكثر مف ست عشر سنة حسب المادة المدة ا

مف ذلؾ السف لكف المشرع في ىذه الحالة لـ يراعي الحالة ىي نفسيا المدة المقررة لؤلطفاؿ األقل 
طفل ألف الساعات األصمية المسمكح بيا ىي الحد األقصى الذؼ يتناسب ك سف الطفل صحة لم

يمثل إرىاقا ليـ األمر الذؼ  شاؽ كخطير يفكؽ طاقتيـيككف إضافي تكميفيـ بعمل كعميو فإف 
مف قانكف  66المادة مشرع المصرؼ نص في ال ك بالنسبة .الصحي كالنفسييؤثر عمى نمكىـ 

، كيجب أف  الطفل المصرؼ عمى أنو " ال يجكز تشغيل الطفل أكثر مف ست ساعات في اليـك
أكثر لتناكؿ الطعاـ كالراحة ال تقل في مجمكعيا عف ساعة كاحدة، أك تتخمل ساعات العمل فترة 

يحظر  كتحدد ىذه الفترة أك الفترات بحيث ال يشغل الطفل أكثر مف أربع ساعات متصمة. ك
تشغيل األطفاؿ ساعات عمل إضافية أك تشغيميـ في أياـ الراحة األسبكعية أك العطبلت الرسمية 

 ل األطفاؿ فيما بيف الساعة السابعة مساءا كالسابعة صباحا".ك في جميع األحكاؿ ال يجكز تشغي
إف القاعدة العامة في ىذا الشأف في التشريع المصرؼ ىي عدـ تجاكز ساعات العمل اليكمي 
لؤلطفاؿ الذيف تقل أعمارىـ عف خمسة عشر سنة عف ستة ساعات يكميا كما ينبغي تحديد فترة 

ة األطفاؿ عمى العمل مع ضركرة السماح ليـ بأكقات فراغ العمل األسبكعية بشكل حاـز كفقا لمقدر 
 بالنسبة لمتشريعأما  ،(1)تسمح بنمكىـ الجسماني ك حظر تطبيق ساعات العمل االضافية عمييـ

تختمف المدة باختبلؼ سف الطفل كطبيعة عبلقة عممو فبالنسبة لؤلطفاؿ التي تقل الفرنسي 
خبلؿ العطل المدرسية فقط، عمى أال تتجاكز مدة سنة أجاز تشغيميـ استثناء  16أعمارىـ عف 

ساعات تقابميا راحة يكمية  (8ثمانية ) ساعة ك ال مدة العمل اليكمية 40العمل األسبكعية 
عمى ترخيص  ساعة متتالية، لكف تشغيميـ في ىذه الحالة لف يككف إال بعد الحصكؿ 14مقدارىا 

أف يطمب ىذه  مدة العطمة، كعمى المستخدـمف مفتش العمل شريطة أال تتجاكز مدة العقد نصف 
الرخصة  مف مفتش العمل خمسة كعشريف يكما قبل تاريخ التشغيل، كليذا األخير مدة ثمانية أياـ 

                                                           
دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة منتكرؼ، قسنطينة،  أطركحة -الحماية الجنائية لمعمل -د/ بكصنكبرة مسعكد  1

 .313، ص 2009
 .68مرجع سابق، ص  -تنظيـ ساعات العمل لؤلحداث -د/ دمحم أحمد إسماعيل  1
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لتبميغ رفضو كبعد ىذه الميمة تعتبر الرخصة مكتسبة، كيمكف لمفتش العمل سحب ىذه الرخصة 
أما األطفاؿ غير المتمدرسيف ، لطمبالمكجكدة في امتى اكتشف أف ظركؼ العمل مخالفة لتمؾ 

 35ساعات يكميا ك  (7فبل تتجاكز مدة عمميـ الفعمية سبعة )سنة  18كالذيف تقل أعمارىـ عف 
كيتخمل بعد كل أربع ساعات كنصف مف العمل الفعمي المستمر كقت لمراحة  ساعة أسبكعيا

ساعة متتالية، كراحة  12ا دقيقة، كما ليـ الحق في راحة يكمية مقدارى 30مستقطع يدـك حكالي 
، في حالة مخالفة ذلؾ تقـك الجريمة عندما يشتغل الطفل (1)أسبكعية تتمثل في يكميف متتاليف

ف أمف خبلؿ التشريعات المقارنة يتضح لنا ، (1)ساعات في اليكـ (8العامل أكثر مف ثمانية )
سبة لؤلطفاؿ الذيف يقل سنيـ المشرع الجزائرؼ في تحديده ساعات العمل اليكمية ك األسبكعية بالن

سنة سف الرشد المدني لـ يراعي صحة األطفاؿ كىذا  18ك  11-90سنة طبقا لقانكف  16عف 
مخالف لما جاء في االتفاقيات الدكلية كالعربية التي صادقت عمييا الجزائر مقارنة بالتشريع 

حكاـ ألة مخالفة كفي حا ،سنة 18ك  16ما بيف  المصرؼ أك الفرنسي الذؼ حدد سف األطفاؿ
ك التي تتككف مف األركاف  عدـ تحديد ساعات عمل الطفل مخالفةعنيا  أساعات العمل تنش

 التالية: 
في ىذا الجريمة إيجابيا ك  يككف السمكؾ اإلجرامي المككف لمنشاط المادؼ الركن المادي: -1

ت المحدد لو قانكنا ذلؾ لمقياـ بالفعل المجـر المتمثل في تشغيل الطفل لساعات أكثر مف الكق
ك ىذا السمكؾ المجـر ىك كيتمثل السمكؾ في قياـ صاحب العمل بتشغيل الطفل لساعات إضافية 

  .إخبلؿ بالتزاـ قانكني يشكل اعتداء عمى مصمحة يحمييا القانكف 
ىذه الجريمة عمدية يتمثل ركنيا المعنكؼ في كجكد نية تكافر تمديد فترة  الركن المعنوي: -2

ساعة يكميا عمبل فعميا  12لمدة تفكؽ  خدـ عمدا لمدة تتجاكز ما يسمح بو القانكف عمل المست
، ككجكد النية اإلجرامية يمكف تحميميا بأف عمـ سنة  16كيعمـ صفة العامل القاصر الذؼ لـ يبمغ 

أك تشكل بأف ىذا الفعل يتعارض مع قاعدة قانكنية تمحق ضرر بالمصمحة  الجاني كاف متكفرا
أف مثل  ل المستخدـي، بحيث مف غير الممكف أف يجبأنو يعمـ صفة العامل القاصرخطر عمييا 

ىذا العمل أك السمكؾ ال يشكل خطرا عمى صحة الطفل القاصر ك ذلؾ مع تكافر االرادة الكاعية 
                                                           

 .156د/ حاج سكيدؼ دمحم، التنظيـ القانكني لتشغيل األطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
1  Jean-Marc Beraud , Manuel de droit du travail et droit social , litec librairie de la cour de cassation 
, Paris, France, 1996, page ,78.  
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التي تتجو لمقياـ بذلؾ الفعل مع إدراكو بأف ذلؾ يضر بمصمحة حقيقة لمعامل  لدػ رب العمل
       .ىي المحافظة عمى صحة الطفل يحمييا القانكف ك

إذا اكتممت أركاف الجريمة يقع الجزاء عمى  الجزاء المترتب عمى مخالفة الساعات القانونية: -3
" يعاقب كل مف خالف  التي تنص 11-90مف قانكف  143المادة الفاعل المخالف كذلؾ حسب 

ك اتساع فترة العمل اليكمية ك الحدكد  المتعمق بمدة العمل القانكنية األسبكعيةأحكاـ ىذا القانكف 
كالعمل الميمي فيما يخص الشباف كالنسكة بغرامة مالية في مجاؿ المجكء إلى ساعات اضافية 

دج كتطبق العقكبة عند كل مخالفة معاينة كيتكرر بحسب عدد  1000دج إلى  500تتراكح مف 
 .العماؿ المعنييف"
مف  101مى عقاب كل مف يخالف حكـ المادة مف قانكف العمل المصرؼ ع 248نصت المادة 

جنيو ك تتعدد  1000جنيو ك تتجاكز  500عف منو كالقرارات الكزارية المنفذة لو بغرامة ال تقل 
  .بتعدد العماؿ ك تتضاعف في حالة العكد

ضمف الفصل الرابع تحت  نظـ الشرع الجزائرؼ أحكاـ اإلجازةثانيا/ تحديد فترات الراحة لمطفل: 
 33الراحة القانكنية ك العطل كالغيابات  كالفرع األكؿ العطل ك الراحة القانكنية بالمكاد مف عنكاف 
المتعمق بعبلقات العمل تضمف فييا الراحة األسبكعية ك األعياد ك  11-90مف قانكف  52إلى 

 مف البلئحة التنفيذية 1فقرة  126أما المشرع المصرؼ نص في المادة  ،العطل، كالعطل السنكية
لقانكف الطفل عمى أنو " يحظر عمى صاحب العمل الذؼ تستخدـ طفبل أك أكثر تشغيمو أكثر مف 

ك الراحة ال تقل في مجمكعيا عف  ست ساعات في اليكـ تتخمميا فترة أك أكثر لتناكؿ الطعاـ
 101ساعة كاحدة، ك بحيث ال يشتغل الطفل أكثر مف أربع ساعات متصمة" ك كذلؾ نص المادة 

مف قانكف الطفل عمى أنو  66عمى أحكاـ مماثمة لممادة  2003لسنة  12العمل رقـ  مف قانكف 
"يحظر تشغيل الطفل أكثر مف ست ساعات يكميا ك يجب أف تتخمل ساعات العمل فترة أك أكثر 
لتناكؿ الطعاـ كالراحة ال تقل في مجمكعيا عف ساعة كاحدة، كتحدد ىذه الفترة أك الفترات بحيث 

أكثر مف أربع ساعات متصمة، كيحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أك  ال يشغل الطفل
العمة في عدـ تشغيل المشرع المصرؼ  ،تشغيمو في أياـ الراحة األسبكعية ك العطبلت الرسمية"

في  لمطفل في أياـ الراحة األسبكعية ك العطبلت الرسمية ىي السماح لمطفل بأف يشارؾ األسرة
 يساعده عمى النمك الصحي ك النفسي السميـ. اىتماماتيا األمر الذؼ
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 الفرع الثالث
 العمل الميمي

تشغيل األطفاؿ ليبل مف شأنو اإلضرار بصحة الطفل ك تككينو نظرا لما لمعمل الميمي مف مساكغ 
كالتشريعات الخاصة  ك مخاطر بالغة خصكصا عمى األطفاؿ، لذلؾ اتمت تشريعات العمل

عمل األطفاؿ ليبل، أك نظمتو كفرضت عميو قيكدا خاصة كذلؾ  باألطفاؿ بيذه المسألة فحظرت
، كخاصة إذا شغل األطفاؿ في األعماؿ الصناعية أك (1)بغية حماية ىذا الطفل العامل كصحتو

في الميف الشاقة أك الحرؼ مف شأنو التأثير عمى الصحة العامة لمطفل نظرا لما يمثمو النكـ مف 
 عمى الميمي العمل 1946 لسنة 79 رقـ االتفاقية حظرتأىمية لدػ األطفاؿ بصكرة خاصة، 

الكقت، ك  بعض أك كل الكقت العمل شركط فييـ كتتكفر سنة 14 عف سنيـ يقل الذيف األحداث
 عدـ عمى تنص بالصناعة المشتغميف الميمي لؤلطفاؿ العمل بشأف 1948 لسنة 90 رقـ االتفاقية
 أؼ في أك خاصة، أك عامة صناعية منشآتأية  في ليبل سنة 18 دكف  األحداث تشغيل جكاز
 نصتا المتاف 06 ك 01 رقـ العربيتاف االتفاقيتاف فيناؾ العربي المستكػ  عمى أما ،فركعيا مف
 18 رقـ االتفاقية أكدتو ما نفس كىك الميل، أثناء بعمل سنة 17 دكف  الحدث تكميف عدـ عمى
 أكثر أك فترة منح ضركرة عمى 17في المادة  كدت أ كالتي األحداث، عمل بشأف 1996 لسنة

 فترة العمل مكاف في يبقى ال كأف ، متكالية ساعات أربع مف أكثر الحدث يعمل ال بحيث لمراحة،
عمى أف  11-90مف قانكف  28تنص المادة ، ك بالرجكع لمتشريع الكطني ساعات سبع عمى تزيد

عشر سنة كاممة في أؼ  "ال يجكز تشغيل العماؿ مف كبل الجنسيف الذيف يقل عمرىـ عف تسع
سنة مقارنة بنص المادة  19رفع مف سف تشغيل الطفل ليبل إلى  عمل ليمي". المشرع الجزائرؼ 

األطفاؿ ليبًل  منع منعا باتا تشغيلسنة أؼ راعي ظرؼ الميل ك  16مف نفس القانكف الذؼ ىك  15
ديد العمل الميمي ك تـ تح ك ىك سف الرشد المدني، سنة في أؼ عمل 19الذيف يقل عمرىـ عف 

، لكف ذلؾ يعتبر قاسيا (2)ك الساعة الخامسة صباحابأنو الفترة الممتدة بيف الساعة التاسعة ليبل 
عمى األطفاؿ ألنو ال يمكف اف يعكد الطفل إلى منزلو بعد غركب الشمس أك يغادر فجرا لبدء 

ف المصمحة المحمية ك عمى ذلؾ نبلحع أالعمل خاصة أياـ الشتاء مما يعرضو لئلصابة بالبرد 
                                                           

  .228، ص 1990مؤسسة الرضاء لمطباعة، مصر،  -أحكاـ قانكف العمل شرح –د/ دمحم لبيب شنب   1
المتعمق بعبلقات العمل التي تنص " يعتبر كل عمل ينفذ ما بيف الساعة  11-90مف قانكف  27حددتو المادة   2

 التاسعة ليبل ك الساعة الخامسة صباحا عمبل ليميا...".
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مف ىذا التجريـ ال تتمثل فقط في حماية الطفل مف خطر الخركج ليبًل ك ما يؤديو مف أخطار 
تصيبو، بل أيضا حمايتو مف األخطار الصحية التي مف الممكف أف تصيبو عند تعرضو لبرد 

لميل كذلؾ طبقا األكقات التي يمنع تشغيل األطفاؿ فييا أثناء االمشرع المصرؼ حدد  اأم ،(1)الميل
مف قانكف العمل المصرؼ التي تنص " ...كفي جميع األحكاؿ يحضر  3فقرة  101لنص المادة 

في فقرتيا الثالثة  66تشغيل الطفل فيما بيف الساعة السابعة مساءا كالسابعة صباحا" أما المادة 
فاؿ فيما مف قانكف الطفل المصرؼ نصت عمى " ... كفي جميع األحكاؿ ال يجكز تشغيل األط

بيف الساعة الثامنة مساءا ك السابعة صباحا"، ك يبلحع أف ىناؾ تعارض بيف النصيف حكؿ 
تحديد الكقت الذؼ يحظر مف خبللو عمل األطفاؿ أك في تحديدىما لفترة الميل، في حيف  تككف 
ىذه الفترة في قانكف العمل المصرؼ مف السابعة مساءا نجدىا في قانكف الطفل المصرؼ مف 

  :األركاف التاليةفجريمة تشغيل الطفل ليبل تتحقق بتكافر  ،(1)ثامنة مساءاال

يتحقق الركف المادؼ إذا قاـ المستخدـ بسمكؾ إيجابي يتمثل في تشغيل  الركن المادي: أوال/
، كىي الفترة الزمنية الممتدة بيف أك جزء مف الميل الميل طكاؿ فترةالطفل أك استمر بتشغيمو 

 .(2)شركقيا في اليـك التالي غركب الشمس إلى
المتمثل في القصد الجنائي ك ىك العمـ التاـ ك إدراؾ الجاني بتشغيل  ثانيا/ الركن المعنوي:

إرادة الجاني إلى  ك انصراؼ فييا،الطفل في الفترة الزمنية التي منع القانكف عمل األطفاؿ 
  .ارتكاب السمكؾ المجـر قانكنا، كىك التشغيل الميمي لمطفل

يعاقب المستخدـ السالفة الذكر   11-90مف قانكف  143حسب المادة  الثا/ الجزاء الجنائي:ث
دج ك تضاعف الغرامة عند كل مخالفة بتعدد  1000إلى  500مف  بغرامة مالية تتراكح

، أـ المشرع المصرؼ طبقا الذيف يتـ تشغيميـ بالميلالمخالفات المرتكبة ضد األطفاؿ العامميف 
جنيو  1000إلى    500ف ؽ ع ـ يعاقب الفاعل في تمؾ الجريمة بالغرامة مف م 248لممادة 

مصرؼ، كتتعدد الغرامة بتعدد األطفاؿ الكاقعة عمييـ الجريمة كتشدد العقكبة في حالة العكد، أما 
 مف بالغرامةقبل التعديل كانت تعاقب  7-ك 1 - 261المادة المشرع الفرنسي ك بمقتضى المادة 

 تسمح التي تتـ المكافقة لـ ما لمعقكبات الفرنسي القانكف  عميو ما ينص كفق ةالخامس الدرجة
                                                           

 كما بعدىا. 149لمستخدميف، مرجع سابق، ص د/ بحرؼ فاطمة، الحماية الجنائية لؤلطفاؿ ا  1
 .236د/ كساـ عمي أبك العيد عمر رمضاف، الحماية الجنائية لمطفل دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص   1

2Alain Coeuret et Élisabeth Fortis: Droit pénal du Travail ,op, cit, P 396.  
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 يسأؿ ذلؾ خبلؼ مف العقكبة إعفاء فيك يعتبر العمل مفتشي طرؼ مف ليبل الطفل لتشغيل
 .(1)المستخًدـ

 المطمب الثاني
 أداء األجور دارية و إلالوثائق اب القواعد التنظيمية المتعمقة

حبلت أك أؼ مكاف آخر يستخدـ عماؿ إلى المراقبة مف مفتشي العمل تخضع المؤسسات ك الم
المكمفيف بتفقد العمل بقصد ضبط المخالفات، كتكرد القكانيف أحكاما خاصة بالنسبة لممحبلت 

عمى صاحب العمل أف يخطر مكتب العمل المختص عف  التي يعمل بيا األطفاؿ، حيث تكجب
 فقط العامميف األطفاؿ تجاه العمل صاحب عاتق عمى تقع التي االلتزامات، (1)كل طفل يشغمو

 الطبية لمفحكص إخضاعو ،كضركرة بالشغل اللتحاقو االستخداـ أىمية تكفر مف في التحقق
 كالنفسية البدنية سبلمتو تضمف كالتي لتشغيمو المبلئمة الظركؼ ،كتكفير كالدكرية المسبقة

نما كاألخبلقية  بمجمكعة مف الكثائق التقيد في تتمثل تقوعا عمى تقع أخرػ  التزامات ىناؾ كا 
  .مف ك األجر بتنفيذىا الممـز اإلدارية

 الفرع األول 
 الوثائق اإلدارية لتزام بإل ا

بشأف الحد األدنى لبلستخداـ ضركرة إمساؾ  138مف االتفاقية الدكلية رقـ  146جاءت التكصية 
ؤىمة لمعماؿ مف األطفاؿ، كنصت سجبلت ككثائق لمعماؿ كاالحتفاظ بالتراخيص ك الكثائق الم

عمى ضركرة إعداد كثائق العمل في المادة الثامنة ك  1996لسنة  18االتفاقية العربية رقـ 
لديو أحداث بأف تتكافر لديو سجبلت أك بيانات العشريف عمى أف يمتـز صاحب العمل الذؼ يعمل 

ى األخص أسماء تتضمف المعمكمات التي تستكجبيا طبيعة العمل ك مصمحة الحدث كعم
األحداث ك أعمارىـ ك تاريخ التحاقيـ بالعمل ك األعماؿ المككمة إلييـ كساعات عمميـ ك فترات 
الراحة المخصصة ليـ ك إجازاتيـ المستحقة ك تاريخ الفحكص الطبية التي تجرؼ عمييـ، 

عمى ائرؼ ألـز المشرع الجز كالشيادات الطبية المبينة لقدراتيـ كلياقتيـ الصحية لمعمل. كما 
ك ىذا ما نصت  ، سجبلت الخاصة بكل طفل عامل لديوعداد مجمكعة مف الكثائق كالا المستخدـ 

                                                           
1 Carpentiers, j, Cazamian, P: Le travaildu nauit .effetssur la santé et vie social des travailleurs, 
Geneve. 1978. P 74. 

 .231د/ صبلح رزؽ عبد الغفار يكنس، جرائـ االستغبلؿ االقتصادؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
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عمى أنو " يحدد التنظيـ قصد تطبيق ىذا القانكف  11-90مف قانكف  1فقرة  156عميو المادة 
و الدفاتر كالسجبلت الخاصة التي يمـز بيا كل مستخدـ كما يحدد مضمكنيا"، ككذلؾ ما نص عمي

مف قانكف العمل عمى أنو " عمى صاحب العمل أف ُينشئ ممفا  77المشرع المصرؼ في المادة 
إقامتو بالعمل، كمحل  التحاقولكل عامل يذكر فيو عمى األخص إسمو كمينتو كدرجة ميارتو عند 

إف إعداد صاحب العمل لكثيقة خاصة بالطفل كاريخ بداية الخدمة ك أجره"، كحالتو االجتماعية 
ك االمتناع عنو ىك أخطر الجرائـ بخصكص مجاؿ عمل الطفل،  ،امل لديو ىك أىـ إجراءالع

حيث يترتب عمييا جرائـ أخرػ ك ىي التيرب مف أجر الطفل أك تشغيمو دكف السف القانكنية أك 
سيل التيرب مف حقكؽ ك إىدار حقو ك استغبللو ألف عدـ إعداد تمؾ الكثائق يفي أكقات الميل 

 نذكر منيا:  ،(1)الطفل العامل
بشأف الحد األدنى لسف االستخداـ  1973لسنة  138نصت عميو االتفاقية : أوال/ مسك السجالت

عمى أف تقرر القكانيف أك المكائح الكطنية أك السمطة المختصة السجبلت أك  3فقرة  9في المادة 
ف ىذه السجبلت ك عمى صاحب العمل االحتفاظ بيا كتقديميا كتتضم الكثائق األخرػ التي يتعيف
ك تكاريخ ك ميبلد األشخاص الذيف يستخدميـ أك يعممكف مف أجمو ك تقل الكثائق أسماء ك أعمار 

لسنة  59رقـ االتفاقية مف  4كنصت المادة   سنة عمى أف تككف مصدقة..." 18أعمارىـ عف 
عمى أنو " يمـز كل صاحب عمل في المنشأة صناعية بأف يمسؾ سجبل بجميع  1937
ك االتفاقية خاص العامميف لديو ممف تقل سنيـ عف الثامنة عشرة مع بياف تاريخ ميبلدىـ األش
صاحب العمل بكضع سجبلت خاصة باألطفاؿ، أما المشرع الجزائرؼ ك تماشا كذلؾ تمـز  138

صاحب العمل أكال بأكؿ كشف  (2)118ألـز القرار الكزارؼ رقـ مع االتفاقيات الدكلية ك العربية 
أسماء األحداث كسنيـ كتاريخ استخداميـ كنكع العمل الذؼ يقكمكف بو أؼ االحتفاظ  يبيف فيو

 بسجل دائـ لؤلحداث
رقـ لسنة  138تضمنت االتفاقية : ثانيا/ حفظ الوثائق الرسمية التي ليا عالقة بالطفل العامل

عف  بشأف عمل األحداث الصادرة 1996لسنة  18كاالتفاقية رقـ  3فقرة  9 المادة في 1973
منظمة العمل العربية بضركرة االحتفاظ بالكثائق الرسمية التي تتضمف كافة المعمكمات الخاصة 

مف االتفاقية رقـ  01فقرة سنة، ككذلؾ المادة السابعة  18التي تقل سنيـ عف باألطفاؿ العامميف 
                                                           

 .165د/ صبلح رزؽ عبد الغفار يكنس، جرائـ االستغبلؿ االقتصادؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
 .2003لسنة  118ف القرار الكزارؼ رقـ م 7المادة   2
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كافة ك الخاصة بالكشف الطبي عمى الحداث المشتغميف االحتفاظ بالكثائق الرسمية تشمل  77
المعمكمات الخاصة بالصغار العامميف األحداث ك أف يضع تحت ك أف يضع تحت مراقب العمل 
الشيادة الطبية التي تثبت لياقة الحدث لمعمل الذؼ يؤديو أك تصريح العمل أك دفتر العمل، 
كضركرة حيازة العامل المتجكؿ كثيقة رسمية تثبت شخصية الحدث خبلؿ مزاكلة األعماؿ، ككذا 

الخاصة بشأف عمل األحداث ليبل في األعماؿ غير الصناعية ك  80ك  79فاقيتيف رقـ االت
 الصناعية التيف تمزماف صاحب العمل بضركرة االحتفاظ بالكثائق الرسمية لؤلطفاؿ العامميف

عمى أنو " يجب  98-96مف المرسكـ التنفيذؼ  08كبالرجكع لمتشريع الجزائرؼ نص في المادة 
 يضع تحت تصرؼ مفتشية العمل ....عمى المستخدـ أف 

..... نسخا مف عقكد كتصريحات تمييف عمل.نسخا مف الشيادات التي تصمح كرخصة -
   المتمينيف محررة طبقا لمتشريع ك التنظيـ المعمكؿ بيما...".   

بشأف الحد  138المكممة لبلتفاقية رقـ  1973لسنة  146التكصية رقـ : ثالثا/ اإلعالم والتكوين
لضماف بمكغ ظركؼ استخداـ مقبكلة ى لبلستخداـ تنص عمى ضركرة اتخاذ التدابير البلزمة الدن

سنة كضركرة مراقبة ىذه الظركؼ حتى تظل عند ىذا المستكػ  18لؤلطفاؿ الذيف يقل سنيـ عف 
كتضيف عمى ىذا ضركرة تككيف الطفل العامل في مجاؿ الكقاية الصحية كالمف قبل مباشرتو 

سبة لممشرع الجزائرؼ كلضماف الكقاية الصحية لمطفل العامل ألـز صاحب العمل لعممو أما بالن
بضركرة تككينو في مجاؿ الكقاية الصحية ك األمف كطب العمل ك التي تمـز المستخدـ 

ك االعبلـ ك التككيف المتعمق بالخطار المينية ك قكاعد الكقاية  باالضطبلع بميمة التعميـ
المتعمق بشركط تنظيـ كتعميـ  427-02مف المرسكـ التنفيذؼ  17الصحية كاألمف، ك المادة 

العماؿ كا عبلميـ كتككينيـ في ميداف الكقاية مف الخطار المينية بأف يقدـ لمعماؿ الجدد الدركس 
  النظرية كالعممية عف الخطار المينية. 

 الفحص بشأف 77 رقـ تضمنت االتفاقية: رابعا/ إعالن ونشر النظام الخاص بعمل األطفال
 القكانيف تحديد كجكب عمى تنص كالتي الصناعة في لمعمل األحداث كالشباف لياقة لتقرير الطبي
أما . االتفاقية تطبيق لضماف اعتمادىا يتعيف التي األخرػ  طرائق االشراؼ الكطنية كالمكائح

 11-90مف قانكف  79غير أف نص المادة بالنسبة لممشرع الجزائرؼ لـ ينص عمى ذلؾ لكف 
لمتعمق بعبلقات العمل عمى أف " بداية سرياف النظاـ الداخمي عمى العماؿ يتـ بدءا مف تاريخ ا
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ايداعو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا عمى أساس أف يضمف لو صاحب العمل النشر 
 كالتكزيع الكامل لضماف اطبلع كافة العماؿ المعنييف بأحكامو.

ـ رب العمل لسمكؾ الغرض منو التممص مف كاجب تقديـ يتحقق ذلؾ الركف بقيا الركن المادي:
ممف خاص بالطفل يتضمف الكثائق الضركرية التي يتطمبيا ىذا الشغل كاليركب مف كاجب تبميغ 
الجية اإلدارية المختصة بأسماء األطفاؿ العاممة لديو ك األعماؿ ك األعماؿ المكمفيف بيا، ك ذلؾ 

 .(1)ف تحت حماية تأمينية لمعملكمو يؤدؼ إلى عمل الطفل بدكف أف يكك 

االمتناع عف اعداد تمؾ الكثائق يككف جريمة عمدية فبل يكجد في النص ما يشير الركن المعنوي: 
أنيا جريمة غير عمدية ألف األصل في الجرائـ أنيا عمدية إال إذا أشار النص إلى خبلؼ ذلؾ، 

مع تكافر عممو بالصفة اإلجرامية لذا فكل امتناع صادر عف صاحب العمل بإرادتو غير المعيبة 
لمفعل يؤدؼ إلى اكتماؿ القصد الجنائي  كبالتالي يتعرض لممساءلة الجنائية حيث يكتفى ىنا 

 بالقصد العاـ دكف القصد الخاص لعدـ تضييق دائرة التجريـ لصالح أرباب العمل. 
مف  154كجب المادة يعاقب المستخدـ بمالوثائق اإلدارية: اإللتزام الجزاء المترتب عمى عدم 

دج عمى كل مخالفة لمسؾ  4000دج إلى 2000بفرض غرامة مالية تتراكح بيف  11-90قانكف 
 .دج 8000دج إلى 4000الدفاتر، أما في حالة العكد تضاعف العقكبة مف 

 الفرع الثاني
 األجردفع 

ـز بو األجر ىك كل ما يحق لمعامل أف يتقاضاه مف صاحب العمل في مقابل عممو الذؼ الت
األجر حق ك ، (2)بمقتضى العقد، كذلؾ بصرؼ النظر عف االسـ الذؼ يطمق عمى ىذا المقابل

لمطفل مقابل عممو، كىك ىدفو ك ىدؼ أسرتو في النياية مف إلحاقو بسكؽ العمل مبكرا، ك يجب 
العبلقة بيف الطفل العامل كصاحب أف يحصل الطفل عمى األجر المناسب ك يجب أف تنظـ 

عمل تكضح مقدار األجر الذؼ يجب أف يحصل عميو الطفل، ك إال فإف ىذا األجر  العمل عقكد
جب أف يتـ تحديده عف طريق المنظمات المناسبة أك النقابات المختصة إذا تعذر االتفاؽ بشكل ي

                                                           
الحماية القانكنية لحقكؽ الطفل المدنية دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  –د/ عبد اليادؼ فكزؼ العكضي   1

 .205، ص 2008
دار النيضة العربية،  -النظاـ القانكني ألجر العامل في عقد العمل الفردؼ –د/ عاطف عبد الحميد حسف   2

 .54، ص 2007، القاىرة
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كدؼ بيف الطرفيف عمى مقدار ىذا األجر مع مراعاة طبيعة العمل أك الخبرة المكتسبة أك 
أما بالنسبة لمتشريع الجزائرؼ لمعامل الحق في األجر نظيرة عممو ك ألـز ، (1)المؤىبلت المطمكبة

" لمعماؿ الحق في أجر  التي تنص 11-90مف قانكف  80تنص المادة المستخدـ بدفع األجر 
 88مقابل العمل المؤدػ كيتقاضى بمكجبو مرتبا أك دخبل يتناسب كنتائج العمل"، ككذلؾ المادة 

ألجكر لكل العماؿ بانتظاـ عند حمكؿ أجل نو " يجب عمى المستخدـ دفع اعمى أمف نفس القانكف 
جر لو مف قبل ي دفع األبالبالغيف ف المتعمقة لؤلحكاـ العامل فينا المشرع أخضع الطفلاستحقاقو" 

المتعمق بتحديد العناصر المككنة  77-94مف المرسكـ التنفيذؼ  2المستخدـ كذلؾ حسب المادة 
  .(1)نى المضمكف لؤلجر الكطني األد

األجر مقابل العمل كالذؼ يؤدؼ العمل ىك الطفل لذلؾ مف قانكف الطفل المصرؼ  69المادة  أما
كاف مف الطبيعي أف يكجب المشرع تسميـ الطفل نفسو أك أحد كالديو أجره أك مكافأتو ك غير ذلؾ 

نكف العمل المصرؼ قامف  46" ك كذلؾ نصت المادة مما يستحقو  كجعل ىذا التسميـ مبرئا لذمتو
، أك غير ذلؾ مما مكافئتيـيسمـ صاحب العمل إلى عمالو مف األطفاؿ أجكرىـ أك "  عمى أف

في حماية، حيث أنو  كىذا بالطبع فيو تقصير يستحقكنو قانكنا، كيككف ىذا التسميـ مبرئا لذمتو".
 فيذا الكضع يؤدؼكيف ُيعترؼ لمطفل بأىمية إبراـ عقد العمل ك ُيعترؼ لو بأىمية قبض األجر 

مشرع الفرنسي فإنو بمقتضى لم، أما بالنسبة (2)إلى استغبلؿ الطفل ك عدـ حصكلو عمى أجره
الحد األدنى مف  %20منح لمطفل الحق في الحصكؿ عمى أجر منخفض بنسبة  1-141المادة 

 تخدـ،ك كل مخالفة ليذه األحكاـ تعد جريمة يسأؿ عنيا المس ،أك العادؼ لؤلجر القاعدؼ لمعماؿ

                                                           
 .144 د/ منتصر سعيد حمكدة، حماية حقكؽ الطفل في القانكف الدكلي كاإلسبلـ،  ص  1
المعدؿ بمكجب المرسـك  1994أفريل  9المكافق ؿ  1414شكاؿ  28المؤرخ في  77-94المرسـك التنفيذؼ   1

جر الكطني األدنى المضمكف المتعمق بتحديد العناصر المككنة لؤل 8/2/2015المؤرخ في  95-15التنفيذؼ رقـ 
مف  81األجر أك المرتب يشمل كل مف العبلكات كالتعكيضات كذلؾ ما قرره المشرع الجزائرؼ حسب المادة 

 التي تنص " يفيـ مف عبارة مرتب حسب ىذا القانكف ما يمي  11-90قانكف 
 األجر الساسي الناجـ عف التصنيف الميني في الييئة المستخدمة . -
ت المدفكعة بحكـ أقدمية العامل أك مقابل الساعات اإلضافية بحكـ ظركؼ عمل خاص ال سيما التعكيضا -

 العمل التناكبي ك العمل المضر كاإللزامي، بما فيو العمل الميمي، كعبلكة المنطقة.
 .167د/ صبلح رزؽ عبد الغفار يكنس، جرائـ االستغبلؿ االقتصادؼ لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص  2
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أشير مف  6سنة كتجاكزكا مدة أكثر مف  18ك  17بيف سف  أما العماؿ الذيف تتراكح أعمارىـ
 .(1)%10تككف النسبة العمل 

  تقكـ عمى األركاف التالية: (1)ك في حالة عدـ دفع صاحب العمل أجر الطفل يشكل ذلؾ جريمة
ع عف تأديتو يمثل الركف المادؼ األجر أىـ عنصر يميز عقد العمل ك االمتناأوال/الركن المادي: 

لمجريمة لذا فالسمكؾ فييا سمبي أؼ باالمتناع عف أداء الفعل الكاجب التطبيق كلذلؾ فيي جريمة 
 ، شكمية تقع بمجرد عدـ تسميـ األجر

 :فالعناصر المككنة لو ىي
 النشاط المادؼ كىك االمتناع عف دفع األجر المستحق الدفع. -1
  .يحبط بالمصمحة أك يحددىا الضرر أك الخطر الذؼ -2

جريمة االمتناع عف تأدية أجر العامل ىي جريمة عمدية، ك ما دامت مف ثانيا/ الركن المعنوي: 
الجرائـ الشكمية التي يعاقب عمييا دكف حصكؿ نتيجتيا، فإف مجرد إرادة الفعل كالقياـ بو دكف أف 

                                                           
1 C. LOBRY ,M.RITAIN ,les relation juridique de l’entreprise avecses partenaire. Edition n° 1 , tom 2 

,Edition n°1 tom 2 , les presses de la nouvelle imprimerie laballery ,France ,1996 ;page 75. Jean – 
Marc Berand, Manual ,droit du travail et droit social, litec librairie de la cour de cassation, 
Paris, 1996,  p78.  

اعتمدىا المؤتمر  1930لعاـ  29استغبلؿ الطفل عف طريق السخرة: ، عرفت اتفاقية الخاصة بالسخرة رقـ   1
في دكرتو الرابعة عشر السخرة أك العمل القصرؼ في مادتيا  1930جكاف  28العاـ لمنظمة العمل الدكلية يـك 

أنيا "كل عمل أك خدمة تغتصب مف أؼ شخص تحت التيديد بأية عقكبة، كلـ يتطكع الشخص الثانية عمى 
، أما المشرع الجزائرؼ لـ يعرؼ السخرة بل 1962أكتكبر  19ألدائيا بمحض إرادتو"، صادقت عمييا الجزائر في 

ت كالجنح ضد أكرد مصطمح السخرة في الباب الثاني الجنايات كالجنح ضد األفراد الفصل األكؿ الجنايا
فبراير سنة  25المؤرخ في  09/01األشخاص القسـ الخامس مكرر مف قانكف العقكبات االتجار باألشخاص رقـ 

، فالسخرة ىي حرماف الشخص مف حقكقو األساسية كاألجر كظركؼ  2فقرة  4مكرر  303في المادة   2009
مكافحة  –ف جيد فاألطفاؿ، د/ ماجد عادؿ العمل المناسبة كالحد األقصى مف ساعات العمل مقابل ما يبذلو م

جرائـ االتجار بالبشر في االتفاقيات الدكلية كالقانكف الكطني لدكلة االمارات العربية المتحدة الندكة العممية حكؿ 
نكفمبر    22 إلى 20جامعة نايف لمعمـك األمنية، الرياض، مف  -الجيكد الدكلية في مكافحة االتجار بالبشر

ـ الشريحة األكبر عرضة لبلستغبلؿ في عمل السخرة كحرمانو . ىُ 150، ص 2006ديسمبر  13إلى  2006
 مف األجر مقابل المأكل ك الممبس. 
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لجنائي مع العمـ بمككنات الجريمة ك يشكب اإلرادة عيب مف عيكب اإلرادة ، فإنو يكتمل القصد ا
 .النص المجـر كاحد

 ثالثا/ الجزاء المترتب عمى جريمة عدم دفع أجر الطفل: 
الطفل ضمف عقكد  المشرع الجزائرؼ تناكؿ مسألة أجر الطفل إال مف خبلؿ النص عمى أجرة 

راكح مف عمى أنو "يعاقب بغرامة مالية تت 11-90مف قانكف  150التمييف حيث نصت المادة 
دج عمى كل مخالفة لكجكب دفع المرتب عند حمكؿ أجل استحقاقو  2000دج إلى  1000

إلى  2000مف  كتضاعف العقكبة حسب عدد المخالفات. ك في حالة العكد تتراكح الغرامة المالية
أك بإحدػ ىاتيف  ( أشير3دج ك تضاعف حسب عدد المخالفات بالحبس مف ثبلث ) 4000

 بيا أتى إال أنو باألجر الماسة الجرائـ جـر المشرع لنا مف النص أفتضح ي العقكبتيف فقط".
سكاء كاف بالغا أك طفبل  العامل مصمحة تمس جريمة أنيا أساس عمى عاـ ككأصل عامة كقاعدة
أما االكتفاء بعقكبة الغرامة  .بالبالغيف المتعمقة لؤلحكاـ لنفس  يخضع العامل الطفل فإف كبالتالي

ئلخبلؿ بأحكاـ تشغيل األطفاؿ ك إنما يجب أف تضاؼ إلييا عقكبة أخرػ رادعة كحدىا كجزاء ل
تتمثل في إغبلؽ المؤسسة أك المنشأة التي تخالف أحكاـ تشغيل األطفاؿ لمدة معينة عمى أف 

در مف الحماية لؤلطفاؿ تضاؼ مدة اإلغبلؽ في حالة العكد، كذلؾ حتى يمكف إضفاء أكبر ق
 100عمى الغرامة التي ال تقل عف  247مل المصرؼ نص في المادة أما قانكف الع، العامميف

الغرامة بتعدد العماؿ الذيف كقعت في شأنيـ  مصرؼ كتتعددجنيو  500جنيو ك ال تتجاكز 
أما بالنسبة لممشرع الفرنسي يعاقب صاحب العمل ، لة العكدالجريمة ك تضاعف العقكبة في حا

 مف الدرجة الخامسة، كتتعدد الغرامة قدرة في المخالفاتبعقكبة الغرامة الم 154بمقتضى المادة 
، ك في حالة العكد تضاعف الغرامة    .بتعدد العماؿ الكاقع عمييـ الجـر
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 الفصل الثاني
 عمال الغير مشروعةفي األاالستغالل حماية الجزائية لمطفل من 

مف غير أف يككنكا تحت  العمل في سف مبكر عادة ما يزيد مف الكقت الذؼ يمضيو األطفاؿ
المراقبة، كخصكصا عندما يككف مكاف عمل الطفل ىك الشارع ك مف األكثر احتماال كذلؾ أف 

في سف مبكرة، كمف األقل احتماال أف تمتمؾ األسر  تقكـ األسر الفقيرة بإرساؿ األطفاؿ لمعمل
يرا مف الممكف أف ينمك ك أخ الفقيرة المصادر الضركرية لتكفير البيئة المبلئمة لتنشئة األطفاؿ

لدػ األطفاؿ العامميف شعكر زائف بمقدرتيـ عمى إعالة أنفسيـ مما يشجعيـ عمى المخاطرة بترؾ 
األطفاؿ في ىذه الشريحة مف غالبا ما يتـ استغبلؿ  ،(1)البيئة العائمية التي يعتبركنيا غير مرضية

ك ىي المنصكص عمييا رات المجرمة قانكنا كبيع الخمكر كالمخد المشركعة كاألعماؿ غير 
تشريعات الدكؿ اإلسبلمية قد جرمت ذلؾ بالنسبة لمبالغيف سكاء مطمقا أك ، فخارج قانكف العمل

بالنسبة لؤلحداث، كخاصة نسبيا، فإف كافة التشريعات المقارنة حتى غير اإلسبلمية جرمت ذلؾ 
خداميـ لتنفيذ مثل ىذه الجرائـ كذلؾ لمحيمكلة دكف استغبلؿ براءة األطفاؿ كحاجاتيـ كرغباتيـ باست

الخطرة، كيرجع ذلؾ إلى ككف الطفل سيل االنقياد كيتقبل مغريات بسيطة كفقا لعالمو الخاص 
الذؼ يعيشو بحيث تستيكيو أؼ لعبة مما يستغمو مركجك المكاد المخدرة أك صانعكىا أك 

قب عمييا في قانكف إذا كاف عمل الطفل في األعماؿ المشركعة ُيككف جريمة يعا، (2)زارعكىا
العمل فإف ىناؾ أفعاؿ تخرج عف نطاؽ العمل ك ال تستحق أف ُيطمق عمييا لفع عمل بل ىي 

بشأف حظر أسكأ  1999لسنة  182رقـ جاءت االتفاقية ، فعل حقير يستغل الطفل لمشغل فيو
مية المتضمنة أحكاـ تنفيذية عم 190التكصية رقـ أشكاؿ استغبلؿ األطفاؿ ك قد ُألحقت بيا 

تيدؼ معالجة ىذه الظاىرة فحددت االتفاقية في مادتيا الثالثة بالفقرة )أ( المقصكد بأشكاؿ العمالة 
كاالتجار بيـ كالعمل  لؤلطفاؿ كىك جميع أشكاؿ الرؽ ك الممارسات الشبيية بالرؽ كبيع األطفاؿ

 .ؼ ك اإلجبارؼ لؤلطفاؿالقسر 
 

                                                           
 .20د/ عبد الحميد دمحم عمي، العنف ضد األطفاؿ، مرجع سابق، ص   1
 .222د/ محمكد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع سابق، ص   2
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 المبحث األول
 الخمور في  االستغاللحماية األطفال من  

الخمر ىك المدخل لجميع المفاسد لذا سميت بأـ الخبائث حيث تذىب بالعقل كتمؾ الجريمة مثميا 
حرمت الشريعة  مثل باقي الجرائـ تتككف مف الركنيف األساسيف الركف المادؼ كالركف المعنكؼ 

يَف آَمُنكا ِإنََّما اْلَخْمُر لقكلو تعالى " َيا َأيَُّيا الَّذِ اإلسبلمية أؼ استعماؿ أك تعامل في مجاؿ الخمكر 
ـْ ُتْفِمُحكَف" المائدة ا ْيَطاِف َفاْجَتِنُبكُه َلَعمَُّك ـُ ِرْجٌس ِمْف َعَمِل الشَّ ، 90آلية َكاْلَمْيِسُر َكاأْلَْنَصاُب َكاأْلَْزاَل

، كيتـ استغبلؿ األطفاؿ في األعماؿ الغير مشركعة كبيع أك اعتبرت عمل مف أعماؿ الشيطاف
نقسـ ىذا كالقكانيف المكممة لو، حيث ييا كىذا كفقا لما نص عميو قانكف العقكبات اإلتجار ف

المبحث ؿ حماية الطفل مف االستغبلؿ في المشركبات الكحكلية كفي المطمب الثاني حماية 
 الطفل مف االستغبلؿ في االتجار بالخمكر

 المطمب األول
 المشروبات الكحولية  االستغالل فيحماية الطفل من 

 21بيع المشركبات الكحكلية لمقاصر الذؼ لـ يكمل في  األطفاؿـر المشرع الجزائرؼ استغبلؿ ج
 وتضمنلممشركبات الكحكلية ك ىذا ما   جـر تحريض القصر عمى االستعماؿ االعتيادؼك  سنة،

كاليدؼ مف ذلؾ ىك ، (1)ك حماية القصر مف الكحكؿ ركْ كالمتعمق بقمع السُ  26-75األمر 
عاما مف تأثير ىذه المادة عمى صحتيـ العقمية كالجسدية  21ؿ الذيف لـ يبمغ سنيـ حماية األطفا

الجزاء  ك أركانيا دراستيا مف حيثكمف أجل االحاطة أكثر يستمـز  ،كحمايتيـ مف االنحراؼ
 ثـ مكقف التشريعات المقارنة مف جريمة تعاطي الخمكرالمقرر ليا 
 الفرع األول

 لمطفل الكحوليةبيع المشروبات أركان جريمة 
  :مف األركاف التاليةجريمة بيع المشركبات الكحكلية لمطفل تتككف 

المشرع الجزائرؼ  سنة 21لـ يكمل  قاصرايجب أف يككف المجني عميو الركن المفترض:  -أوال
كىذا ما نصت عميو  بحماية خاصة مدد إلى ىذه السف لمنع الطفل مف االنحراؼ، حيث أحيط

                                                           
المتعمق بقمع السكر العمكمي كحماية القصر مف الكحكؿ، ج ر 1975/ 29/04الصادر في  26-75األمر   1

 .09/05/1975المؤرخة في  37عدد 
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التي تنص " يمنع أصحاب محبلت بيع المشركبات ك المحبلت  26-75 مف األمر 14المادة 
العمكمية األخرػ في يكـ ك في أؼ ساعة مف بيع الخمكر الكحكلية أك عرضيا مجانا عمى 

 سنة لحمميا معيـ أك لشربيا في عيف المكاف"  21القصر البالغة أعمارىـ أقل مف 
الذؼ يتحقق ببيع المشركبات الكحكلية ميما  يتمثل في السمكؾ اإلجراميثانيا/ الركن المادي: 
 كىذا السمكؾ يأخذ صكرتيف:أك عرضيا عميو بالمجاف  كاف نكعيا إلى قاصر

مثل في قياـ الجاني ببيع المشركبات الكحكلية ميما كاف تت :بيع مشركبات كحكلية لمقاصر -1
ك التمييز كما أنيا  نكعيا ك السبب في ذلؾ أف الخمكر تؤثر عمى عقل الطفل ك تفقده اإلدراؾ

ك سكاء تـ بيع الخمكر عف طريق الحمل أك عرضيا مباشرة  .تؤثر عمى جياز المناعة لديو
بيع الخمكر ليبل أك نيارا فإف  يتـ 26-75مف األمر سكاء  14لبلستيبلؾ ك نصت المادة 
ى كتشدد العقكبة في حالة لك كاف الجاني لو سمطة أبكية عم الجريمة تقـك في حق المتيـ

  .(1)الطفل
لى أماكف بيع المشركبات مف عمره بالدخكؿ إثماني عشر جريمة السماح لطفل الذؼ لـ يبمغ  -2

 :الكحكلية
يمنع أصحاب محبلت بيع مف نفس األمر التي تنص عمى أنو " 17حسب المادة  كذلؾ 

قيف سنة ك غير المرف 18مف استقباؿ القصر البالغة أعمارىـ أقل مف  المشركبات الكحكلية
سنة ك يتحمل كفالتو أك  21بآبائيـ أك أمياتيـ أك أكليائيـ أك أؼ شخص يبمغ عمره أكثر مف 

 18مف سف القاصر ؿ  يتضح لنا مف نص المادة أف المشرع الجزائرؼ خفض الجزائرؼ  ."حراستو
ل القاصر يتردد عمى أماكف بيع الخمكر تجعمنيا كىذه الجريمة كذلؾ  14مقارنة بالمادة  سنة
  .تؤثر سمبا أخبلقو مما

تتحقق ىذه الجريمة بتكفر قصد جنائي عاـ أؼ انصراؼ ارادة الفاعل إلى  ثالثا/ الركن المعنوي:
ارتكاب السمكؾ اإلجرامي مع عممو بكافة العناصر، كخاص أؼ انصراؼ إرادة الفاعل إلى بيع 

 ك العشريف مف عمرهإلى طفل يعمـ أنو لـ يبمغ الكاحدة  المشركب الكحكلي أك تسميمو بالمجاف
أما في حالة مف العمـ كاالرادة،  أؼ أف ىذه الجريمة عمدية تتطمب تكافر القصد لدػ الجاني.

                                                           
التي تنص " كل مف يقدـ الخمر لشربيا حتى حالة السكر السافر إلى قاصر ال  26-75مف المر  16المادة   1

أعبله. ك يمكف أيضا تجريده  15عمييا في المادة  سنة يعاقب بالعقكبات القصكػ المنصكص 21يتعدػ عمره 
 مف السمطة األبكية".
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أك بصفة الشخص المرافق لو ك ذلؾ يجكز أف يثبت بأنو أكىـ بسف الطفل انتفاء مسؤكلية الجاني 
ص عمييا في مف نفس األمر التي تنص " يجكز لممتيـ في األحكاؿ المنصك  20حسب المادة 

سف القاصر, أك الصفة أك سف الشخص المكافق لو أك  ىذا الباب أف يثبت بأنو أكىـ بخصكص
  في حالة المريض, فإذا أدلى بحجة كاضحة, فبل تطبق عميو أؼ عقكبة بيذا الصدد".

 لقاصر رابعا/ الجزاءات المقرر لجريمة بيع المشروبات الكحولية 
التي تنص " تعاقب كل  26 -75مف األمر  15مادة يعاقب مرتكب ىذه الجريمة حسب ال

دج ك ذلؾ دكف اإلخبلؿ بتطبيق  20.000دج إلى  2.000أعبله بغرامة مف  14مخالفة لممادة 
ك يمكف أف يمنعكا مرتكبك الجنح مف ممارسة الحقكؽ  العقكبات األكثر صرامة عند االقتضاء

سنة عمى األقل ك خمس سنكات عمى مف قانكف العقكبات لمدة  8المنصكص عمييا في المادة 
سنكات مف أجل جنحو منصكص عمييا  5األكثر. ك كل مف تصدر في حقو عقكبة منذ أقل مف 

دج  4000في ىذا األمر, ك ارتكب الجنحة المنصكص عمييا في ىذه المادة, يعاقب بغرامة مف 
ى سنة ك يمكف عبلكة عمى الغرامة إصدار حكـ بالسجف مف شيريف إل دج 40.000إلى 
ك في حالة العكد تشدد الغرامة، أما إذا كاف الجاني ىك كالد القاصر المجني عميو ترفع  ،"كاممة

دج ك يمكف إصدار الحكـ بالحبس مف شيريف إلى سنة 40.000إلى  دج 4000الغرامة مف 
المنصكص عمييا في ؽ ع ج  8ك يمكف أيضا تجريده مف السمطة األبكية، لكف المادة  كاممة،
تعاقب أصحاب محبلت بيع المشركبات الكحكلية في  17ك المادة ، (1)ألغيت 15لمادة حسب ا

حالة استقباؿ القصر الذيف لـ يتجاكز سنيـ ثماني عشر سنة كغير مرفقيف بأؼ أحد فيعاقبكف 
دج إلى  500تضاعف الغرامة مف  دج ك في حالة العكد 500دج غمى  160بالغرامة مف 

 18أياـ ك شير كذلؾ حسب المادة  10ـ بعقكبة الحبس ما بيف حكـ عمييدج، كيجكز ال1000
 .مف نفس األمر

 

 

                                                           
(. بما فييا العقكبات التبعية كعكضت 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06: )ممغاة بالقانكف رقـ 8المادة   1

  .مف نفس القانكف  9بالعقكبات التكميمية المنصكص عمييا في المادة 



369 
 

 الفرع الثاني
 تعاطي الخموربيع و موقف التشريعات المقارنة من جريمة 

أغمبية الدكؿ تسف تشريعات لحماية القصر مف تعاطي المشركبات الكحكلية ك مف أىما التشريع 
 .الفرنسي كالمصرؼ 

فقرة أكلى عمى  3-3353نص قانكف الصحة العامة الفرنسي في المادة  سي:التشريع الفرن أوال/
يكرك. أك عرض ىذه  7500أف " يعاقب عمى بيع المشركبات الكحكلية لمقاصريف بغرامة قدرىا 

المشركبات مجاًنا لمقصر، في محبلت الشرب كجميع المتاجر أك األماكف العامة، أك العرض، 
عمى االستيبلؾ المفرط  صر مف أؼ شيء يحرض بشكل مباشرمجاًنا أك مقابل دفع، إلى قا

يعاقب عمييا بنفس  L. 3342-1 لمكحكؿ بمكجب الشركط المنصكص عمييا في المادة
ادؼ ك المفرط كيعاقب المشرع الفرنسي عمى تحريض الطفل عمى االستعماؿ االعتي، (1)العقكبة

ُيعاقب ف ؽ ع ؼ عمى أنو " م 19-227المادة ك ذلؾ ما نصت عميو  لممشركبات الكحكلية
عمى االستيبلؾ المفرط لمكحكؿ بالسجف لمدة عاـ كاحد  عمى تحريض القاصر بشكل مباشر

قاصر بشكل مباشر لبلستيبلؾ المعتاد تحريض عاقب عمى يُ  يكرك 15000كغرامة قدرىا 
جاكز عندما يتعمق األمر بقاصر ال يت .يكرك 45000لمكحكؿ بالسجف لمدة عاميف كغرامة قدرىا 

الخمس عشرة سنة أك عندما ُترتكب الكقائع في مؤسسات تعميمية أك تعميمية أك في مباني اإلدارة  
قربة ، عمى مىؤالء ككذلؾ أثناء دخكؿ أك خركج التبلميذ أك الجميكر أك في كقت قريب جًدا مف

ىذه المادة  ، فإف حقيقة إدانتيـ بارتكاب إحدػ الجرائـ المحددة فيمف ىذه المؤسسات أك المباني
فرؽ المشرع الفرنسي بيف تحريض قاصر عمى  ،(2)تضاعف الحد األقصى لمعقكبات المفركضة

                                                           
1 C.S.P: Article L3353-3, Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58, « La vente à 
des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre 
gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre, à 
titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive 
d'alcool dans les conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la même peine ».  
2 C.P.F: Article 227-19, Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 12, « Le fait de 
provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.  
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBEF12897B6AA703C1CFB7FEBE64BE18.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000038261631&idArticle=LEGIARTI000038262680&dateTexte=20190325&categorieLien=id#LEGIARTI000038262680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=544EF41B0E89FBF4812008257EFD335E.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916600&dateTexte=20160128
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االستيبلؾ المفرط لمكحكؿ ك بيف تحريض قاصر عمى االستيبلؾ المعتاد لمكحكؿ ك شدد العقكبة 
ـ ، مما يعنى أف دفع الطفل إلى استعماؿ تمؾ المشركبات عمى نحك عرضي ال يكفي لقيا(1)عميو

الجريمة، كنفس القكؿ يصدؽ أيضا بالنسبة لتحريض الطفل عمى تناكؿ كمية يسيرة مف 
أؼ أف تتحقق الجريمة ال بد مف التحريض عمى االستعماؿ المفرط  ،(2)المشركبات المذككرة

  .كالمنتظـ لمكحكؿ كلـ يحدد كيف يككف فعل التحريض
شركبات الكحكلية لؤلحداث فنصت تقديـ المجـر المشرع المصرؼ التشريع المصري:  ثانيا/
الحضر التاـ لتقديـ المشركبات عمى أنو " 1976حظر شرب الخمر لسنة مف قانكف  22المادة 

(، كيعاقب الفاعل بالحبس مدة ال 21سنة )يف الكحكلية لكل مف يقل عمرىـ عف الكاحد كعشر 
ا كعقكبة تكميمية جنيو مصرؼ أك بإحداىم 50تتجاكز ثبلثة أشير كبغرامة مالية ال تتجاكز 

مدة ال بإغبلؽ المميى إغبلقا إداريا، ك إذا ما تكررت المخالفة فيغمق المميى إغبلقا قضائيا 
المبلىي . تتجاكز شيريف، ك إذا كاف حكـ عميو سابقا فيغمق لمدة ال تتجاكز ثبلثة أشير"

 24ة ك ذلؾ في نص المادحظر تقديـ المشركبات لؤلحداث  1956 لسنة  372المصرؼ رقـ 
عمى أنو " ال يجكز عمى أؼ حاؿ تقديـ ىذه المشركبات لؤلحداث الذيف يقل سنيـ عف  2فقرة 
ك الغرامة، كيستدؿ عاما أك لمف كانكا في حالة سكر َبِيْف"، كيعاقب مف يخالف ذلؾ بالحبس  21

، 24، 21مف نفس القانكف " يعاقب عمى مخالفة أحكاـ المادتيف )  35عمى ذلؾ بنص المادة 
( بالحبس مدة ال تتجاكز ثبلثة شيكر ك بغرامة ال تتجاكز خمسيف 27مف المادة 5ك  4البند ك 

أك بإحدػ ىاتيف العقكبتيف" يتضح أف المشرع المصرؼ خص األطفاؿ بحماية جنائية جنييا 
خاصة إذ جعل الحضر بالنسبة ليـ ُمطمقا غير قابل لبلستثناء، كبمعنى آخر فإف صغر سف 

                                                                                                                                                                      

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou 
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces 
établissements ou locaux le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent 
article porte au double le maximum des peines encourues ». 
1 Christophe ANDRE Droit pénal spécial – 2ème Edition – Dalloz – 2013 – N° 65 – p 189. 
2 Jean Pradel et Danti Juan Michel: droit pénal spécial, Edition Cujas, 1995,  no564, p402. 
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بة عنصر تككيني في الجريمة، كىك دكف شؾ أحد صكر الحماية الجنائية المجني عميو بمثا
      .(1)الخاصة

 المطمب الثاني
 الخمورب االتجارفي  االستغاللحماية الطفل من 

إف عمل الطفل في مجاؿ بيع الخمكر ك الكحكليات ما يجعمو قريبا مف ىذه الخمكر كىك ما 
مى صحة ك أخبلقو ككذلؾ تعرض الطفل يشجعو عمى تناكليا كيعرضو ألضرار بالغة ع

لممجرميف الذيف يكثر ترددىـ عمى أماكف الميك ك السكر، لذلؾ نجد تدخل المشرع لتجريـ تشغيل 
حضر المشرع الجزائرؼ القصر في بيع الخمكر ك ذلؾ ، (2)األطفاؿ في بيع الخمكر ك الكحكليات

لمقصر كالمحجكر عمييـ أف يمارسكا  في المادة الثانية التي تنص " ال يجكز 41-75باألمر رقـ 
يتضح لنا مف النص أف المشرع الجزائرؼ يتحدث عف القصر بأنفسيـ مينة بائعي المشركبات". 

 .بائعي المشركبات ك ليس مف يشغميـ فييا

 الفرع األول
 أركان جريمة االتجار في الخمور

 ركف مادؼ كركف معنكؼ. ىذه الجريمة مثميا مثل باقي الجرائـ تتككف مف ركنيف أساسيف ىما 
يتمثل في قياـ صاحب العمل بسمكؾ إيجابي يتمثل في فعل تشغيل قاصر الركن المادي:  أوال/

في مينة بائعي المشركبات، كتعد ىذه الجريمة مف جرائـ السمكؾ المحض التي ال يشترط لتكافر 
  .الركف المادؼ فييا حدكث نتيجة فتتحقق بمجرد القياـ بتشغيل الطفل

اتجاه ارادة الجاني إلى تشغيل الطفل مع عممو بسنو كتعمده بذلؾ، كبتكافر : الركن المعنوي يا/ ثان
  .عنصرؼ القصد الجنائي مف عمـ ك ارادة

 ثالثا/ الجزاءات المقرر عمى االتجار في الخمور
في ىذه الحالة المشرع الجزائرؼ يعاقب القاصر ك ال يعاقب صاحب العمل الذؼ قاـ بتشغيمو في 

التي تنص عمى أف " كل مخالفة ألحكاـ  41-75مف األمر  5في المادة  ك ذلؾذا المجاؿ ى
ك في حالة العكد  دج 10.000إلى  500يا بغرامة مف المكاد الثبلث السابقة يعاقب مرتكب

                                                           
 .223د/ محمكد احمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، مرجع سابق، ص   1
 .554مرجع سابق، ص د/ حمدؼ عبد الحميد متكلي صالح، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو،   2
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القتراؼ المخالفة المنصكص عمييا في ىذه المادة يمكف مضاعفة الغرامة ك الحكـ كذلؾ بالحس 
مف نفس األمر إلى اإلغبلؽ المؤقت  7شيريف"، كعقكبات تكميمية حسب المادة  أياـ إلى 10مف 

يصدر أمر اإلغبلؽ مف المحكمة, كاحدة أك إلى إغبلقيا نيائيا ك  لممؤسسة لمدة شيريف إلى سنة
ك يجكز ليذه األخيرة زيادة عمى ذلؾ أف تقرر حرماف البائع مف ممارسة مينتو إما بصفة مؤقتة 

 .ك إما بصفة نيائية  إلى خمس سنكاتلمدة شير كاحد 

 الفرع الثاني
 موقف التشريعات المقارنة من جريمة االتجار في الخمور

ك  1955لسنة  22مف قانكف المشركبات الركحية رقـ  54نصت المادة أوال/ التشريع الفرنسي: 
عمى أنو ُيحضر عمى األحداث ممارسة مينة بيع  1959لسنة  107المعدؿ باألمر رقـ 

مف قانكف الصحة العامة عمى أنو " ال يمكف  39-3813نصت المادة لمشركبات الركحية، ا
 .(1)لمقاصريف ممارسة مينة تقديـ المشركبات الكحكلية بأنفسيـ"

عمى أف "  2003لسنة  12مف قانكف العمل رقـ  100نصت المادة ثانيا/ التشريع المصري: 
ل األطفاؿ كالظركؼ ك الشركط ك األحكاؿ التي المختص قرارا بتحديد نظاـ تشغي يصدر الكزير

ك الصناعات التي يحظر تشغيميـ كفقا لمراحل السف  يتـ فييا التشغيل، ككذلؾ األعماؿ ك الميف
بشأف  2003لسنة  118مف المادة األكلى مف القرار رقـ  7المختمفة كطبقا ليذا جاء في البند  

ألطفاؿ الذيف تقل سنيـ عف ثمانية عشر سنة أنو "يحضر تشغيل اتحديد نظاـ تشغيل األطفاؿ 
أيضا  جاء فيو 1فقرة  28في صنع الكحكليات ك المشركبات الركحية ك ما في حكميا" كالبند 

  .اؿ بيع أك شرب الخمكرحظر تشغيل األطفاؿ في مج
 المبحث الثاني

 والمؤثرات العقمية حماية األطفال من االستغالل في المخدرات
نما ىي آفة  تعد ظاىرة محمية تختص أك تنفرد بيا دكلة معينة دكف غيرىا، مشكمة المخدرات لـ كا 
ك آثارىا، فمظاىر خطرىا قد تختمف مف دكلة إلى أخرػ، حيث تعاني بعض  عالمية في أبعادىا

                                                           
1 C.S.P: Article L3813-39 (abrogé au 22 juillet 2017), Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 
2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001, « Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle 
ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBEF12897B6AA703C1CFB7FEBE64BE18.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000000407771&idArticle=LEGIARTI000006386587&dateTexte=20010714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EBEF12897B6AA703C1CFB7FEBE64BE18.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000000407771&idArticle=LEGIARTI000006386587&dateTexte=20010714
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الدكؿ مف مشكبلت االنتاج، كتعاني دكؿ أخرػ مف مشكبلت اإلتجار كالتكزيع، كدكؿ أخرػ مف 
ليذا نصت االتفاقيات األطفاؿ ىـ ، ك الشريحة األخطر ىنا (1)دمافمشكبلت االستيبلؾ ك اإل

 ك منيا الدكلية ك القكانيف الكطنية عمى تقرير حماية خاصة لمطفل المستغل في مجاؿ المخدرات
ىي أكؿ اتفاقية دكلية لمكافحة المخدرات اقتصر نطاقيا عمى األفيكف  1921اتفاقية الىاؼ عاـ 

 1925ؿ اتفاقية في مجاؿ مكافحة المخدرات، كاتفاقية جنيف لعاـ كمشتقاتو كالتي تعتبر أك 
كاىتمت عمى تقكية قكاعد المراقبة التي أقرتيا اتفاقية الىاؼ بيدؼ خمق رقابة ك إشراؼ دكلييف 

ك التي أبرمت لمحد مف  1931أكثر فاعمية عمى تجارة األفيكف ك مشتقاتو، اتفاقية جنيف لعاـ 
 33كنصت المادة  ،تصر التصنيع عمى األغراض العممية كالطبية فقطتصنيع المكاد المخدرة كاق

 مف اتفاقية حقكؽ الطفل التي تنص عمى أنو " تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة بما
في ذلؾ التدابير التشريعية ك كاالدارية كاالجتماعية ك التربكية لكقاية األطفاؿ مف االستخداـ غير 

لمخدرة كالمكاد المؤثرة عمى العقل حسب ما تحددت في المعاىدات الدكلية ذات لممكاد االمشركع 
أؼ  الصمة، كلمنع استخداـ األطفاؿ في إنتاج مثل ىذه المكاد بطريقة غير مشركعة كاالتجار بيا"

مف  22ألزمت المادة ك  الزاـ كافة الدكؿ األطراؼ لحماية األطفاؿ مف المخدرات بجميع أنكاعيا،
الدكؿ باتخاذ كافة التدابير التشريعية كاإلدارية ك االجتماعية  1989الطفل لسنة  إعبلف حقكؽ 

كالتربكية ككقاية لؤلطفاؿ مف االستخداـ غير المشركع لممكاد المخدرة كالمكاد المؤثرة عمى العقل 
أما المشرع في إنتاج ىذه المكاد بطريقة غير مشركعة أك االتجار بيا.  كمنع استخداـ األطفاؿ

المتعمق بالكقاية مف المخدرات ك المؤثرات العقمية كقمع  18-04جزائرؼ أقر في القانكف رقـ ال
المتعمق بحماية كترقية  05-85نصت القانكف ، (2)االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بييما

عمى أنو تعتبر جنحة عمى تشجيع قاصر عمى استيبلؾ كتيريب مكاد أك حشائش  (3)الصحة
، في ىذا المبحث نتعرض لحماية المشرع الجزائرؼ لجريمة تسميـ أك عرض اتسامة أك مخدر 

                                                           
، 2007دار ىكمة، الجزائر،  -مة المخدرات في ضكء القكانيف ك االتفاقيات الدكليةجري –مركؾ نص الديف   1

 .7ص 
المتعمق بالكقاية مف المخدرات ك المؤثرات العقمية كقمع  25/12/2004المؤرخ في  18-04قانكف رقـ   2

 .3، ، ص 26/12/2004المؤرخة في  83االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بييما، ج ر عدد 
المتعمق  1985فبراير سنة  16المكافق ؿ 1405جمادػ األكلى عاـ  26المؤرخ في  05-85القانكف رقـ   3

 بحماية الصحة كترقيتيا المعدؿ كالمتمـ.
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المخدرات كالمؤثرات العقمية عمى الطفل في المبحث األكؿ، ك حماية الطفل مف االشتغاؿ في 
 تجارة المخدرات في المبحث الثاني.

 المطمب األول
 والمؤثرات العقمية المخدرات تسميم أو عرضحماية الطفل من جريمة 

نظرا لكف  العقمية نعرفياقبل التطرؽ لجريمة تسييل تعاطي المخدرات كالمؤثرات  
  .لتنكع المخدرات في شكل نباتات كمكاد كيميائية يتعذر كضع تعريف ليا

 .(1)اسـ فاعل مف خدر بتشديد الداؿ، ك مصدره التخدير المخدر لغة:

أك غياب الكعي المصحكب نـك تسبب النعاس ك ال المخدر مادة كيميائية المخدر اصطالحا:
التي تعني  (narcoticبتسكيف األلـ ككممة مخدر ترجمة لمكممة المشتقة مف الكممة اإلغريقية )

  .(2)يخدر أك يجعمو مخدرا
ىي مكاد طبيعية أك مصنعة تحتكؼ عمى عناصر مخدرة أك مسكنة أك منبية التعريف العممي: 

فإنيا ما في حالة االستخداـ ألغراض أخرػ أ، أك ميمكسة تستخدـ عادة لتحقيق أغراض طبية
تؤدؼ إلى التعكد عمى تعاطييا أك اإلدماف عمييا، ما يؤثر سمبا عمى صحة الفرد كالمجتمع ماديا 

المركزؼ كيسبب تعاطييا حدكث  تؤثر عمى الجياز العصبي مادة  أك ىي ،(3)ك اجتماعيا كمعنكيا
تنشيط ك اضطراب في مراكزه المختمفة، فتؤثر تغيرات في كظائف المخ، كتشمل ىذه التغيرات 

ك تعرؼ أيضا  .(4)عمى التفكير، الممس، الشـ، البصر، التذكؽ، السمع، اإلدراؾ، ككذا النطق

                                                           
 .348لساف العرب الجزء الخامس، ص   1
2           ، دار حامد لمنشر1ط -جريمة المخدرات آفة تيدد المجتمع الدكلي–د/ يكسف عبد الحميد المراشدة   

في المغة األجنبية يعني مادة مخدرة تجمب النـك  Narcotics. كمصطمح 15،  ص 2012ك التكزيع،، األردف، 
 ك تفقد الشعكر ك اإلحساس كتساعد عمى عدـ تحمل المسؤكلية ك البلمباالت، أشار إليو:

A.S. Hornby with.A. P ceawie.A.C Gimson , Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current 
English, Oxford University Press, 1987, P 561. 

الرياض، السعكدية،  1جامعة نايف العربية لمعمـك األمنية، ط -االتجار بالمخدرات -د/ دمحم جماؿ مظمـك  3
 .7، ص2012

كما  19جريمة المخدرات في ضكء القكانيف ك االتفاقيات الدكلية، مرجع سابق، ص  –مركؾ نص الديف   4
 بعدىا.
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أنيا مجمكعة العناصر الصيدالنية المستعممة مف أجل معالجة االضطرابات العقمية ك التي يتـ 
ميدئة، المنشطات، كعقاقير العبلج تقسيميا إلى ثبلثة مجمكعات عامة كىي العقاقير ال

 .(1)النفسي
كل مادة  " المخدر: 18-04مف قانكف  2عرؼ المشرع الجزائرؼ في المادة التعريف القانوني: 

طبيعية كانت أـ اصطناعية مف المكاد الكاردة في الجدكليف األكؿ كالثاني مف االتفاقية الكحيدة 
ىذه المكاد  ت"، كما ذكر 1972برتكككؿ سنة بصيغتيا المعدلة بمكجب  1961لممخدرات لسنة 

 .المتضمف قانكف الصحة كترقيتيا 05-85عمى سبيل الحصر في قانكف 
مادة تحدث في جسـ اإلنساف تأثيرا مف نكع  عدة تعاريف منيا أنيا ىيىناؾ التعريف الفقيي: 

أك كمي  ، بحيث ينتج عف تعاطييا فقداف جزئي(2)خاص لو أعراض معينة حددتيا مؤلفات الطب
كل مادة يترتب ، (3)لئلدراؾ بصفة مؤقتة كتحدث فتكرا في الجسـ كتجعل اإلنساف يعيش في خياؿ

كتككف عادة االدماف إنياؾ جسـ اإلنساف، كتؤثر عمى عقمو حتى تكاد تذىب بو،  عمى تناكليا
تحتكؼ أك مستحضرة  المادة المخدرة ىي كل مادة خاـ، ك تعرؼ (4)الذؼ تحرمو القكانيف الكضعية

عمى عناصر منبية مف شأنيا إذا استخدمت في غير األغراض الطبية كالصناعة أف تؤدؼ إلى 
 .(5)حالة مف التعكد أك االدماف عمييا مما يضر بالفرد كالمجتمع جسميا كنفسيا كاجتماعيا

ىي مكاد تستخدـ في أغراض طبية بمفردىا أك بخمطيا كىي تعمل عمى تعريف المؤثرات العقمية: 
   .(6)ر حالة أك كظيفة الخبليا فيي تؤثر بحكـ طبيعتيا الكيميائية عمى بنية الجسـ ككظائفوتغي

                                                           
1  B. J Sadock, H. I Kaplan , Médicaments en psychiatrie ,Edition radel Paris Janvier 1998, 8 

édition, P 66. 
الكتب المصرؼ  -قانكف العقكبات الخاص جرائـ المخدرات ك التيريب الجمركي كالنقدؼ –د/ عكض دمحم   2

 .25، ص 1966الحديث لمطباعة ك النشر، 

، 1990دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية، مصر،  -مشكمة المخدرات ك اإلدماف -دمحم أبك الركسد/   3
 .11ص 

 .6، ص 2006دار اليدػ، الجزائر،  -جرائـ المخدرات في التشريع الجزائرؼ  -د/ نبيل صقر  4
 .19السابق، ص  جريمة المخدرات في ضكء القكانيف ك االتفاقيات الدكلية، المرجع –مركؾ نص الديف   5
أكاديمية نايف العربية  -الخدمة االجتماعية في مجاؿ إدماف المخدرات –د/ عبد العزيز بف عبد هللا البريش   6

 .13لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية، ص 
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تعتبر مشكمة تعاطي المخدرات مف المشكبلت التي تؤثر في بناء المجتمع ك أفراده لما يترتب 
 ك اقتصادية ك نفسية سيئة عمى الفرد كالمجتمع كما تدفع إلييا عكامل عمييا مف آثار اجتماعية

، كما أكدت العديد مف الدراسات عمى ارتباط اإلدماف بالعنف األسرؼ إذ كجد أنو مف عديدة
األسباب الميمة التي تؤدؼ لمعنف األسرؼ حيث تجعل الشخص المدمف في حالة عدـ اتزاف 

نظرا لخطكرتيا اىتـ التشريع الجزائرؼ ،(1)انفعالي، فيفقد القدرة عمى ضبط سمككو المتسـ بالعنف
ك في حالة تسميـ أك عرض المخدرات عمى قاصر  األطفاؿ مف خطر ىذه المكاد السامة، بحماية
التي تنص " يضاعف الحد  18-04قانكف مف  2فقرة  13في المادة شرع الجزائرؼ ذلؾ أقر  الم

لعقمية حسب الشركط المحددة في األقصى لمعقكبة إذا تـ تسميـ أك عرض المخدرات أك المؤثرات ا
قة عمى قاصر أك معكؽ أك شخص يعالج بسبب إدمانو أك في مراكز تعميمية أك رة السابالفق

مف  16كما جرمت المادة  أك داخل ىيئات عمكمية".تربكية أك تككينية أك صحية أك اجتماعية 
نفس القانكف نكع آخر مف أنكاع تسييل الحصكؿ عمى ىذه المكاد ك ىك تكاطؤ األطباء بتسميـ 

بيذه المكاد، ككذلؾ الصيادلة الذيف يسممكف ىذه المكاد بدكف كصفة كصفات صكرية أك مجاممة 
مف نفس القانكف ألغت المادة  38لمادة ا أك يسممكنيا مع عمميـ بصكرة الكصفة المقدمة ليـ، ك

عمى صكرة تسييل تعاطي المخدرات  السالف الذكر التي كانت تنص 05-85مف قانكف  244
ىك إعطاء المادة المخدرة لمطفل لكي يتعاطاىا كيفترض  فيقصد بتعاطي المخدرات .(2)لمقاصر

نبيف أركاف ىذه الجريمة كالجزاء لمتقديـ أف يككف الجاني محرزا لممادة المخدرة ك لئلحاطة أكثر 
يقصد بالتعاطي تناكؿ  شريعات المقارنة في الفرع الثانيالمقرر ليا في الفرع األكؿ ك مكقف الت

أك  لمؤثرات العقمية المحضكرة سكاء كاف ذلؾ عف طريق األكلأؼ نكع مف أنكاع المخدرات كا
الشرب أك التدخيف أك الشـ أك الحقف مما يؤثر عمى حالة المتعاطي جسميا كنفسيا بسبب التفاعل 

 الداخمي بيف المخدر كجسـ المتعاطي.
 
 
 

                                                           
 .123منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د س ف، ص  -الكجيز في عمـ اإلجراـ -د/ رمسيس بيناـ  1
 190عمى أنو "تمغى جميع األحكاـ المخالفة لذا القانكف، ال سيما المكاد  18 -04مف قانكف  38تنص المادة   2

 ".05-85مف قانكف    259إلى  241مف 
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 لالفرع األوّ           
 ةالعقميّ رات رات والمؤثّ تعاطي المخدّ  تسييلأركان جريمة          

 :اليةعمى األركاف التّ  ةرات كالمؤثرات العقميّ جريمة تسييل تعاطي المخدّ تقـك       
مف قانكف  13ة المادّ  حسب نّص بكذلؾ  ،حية قاصرصفة الّض  كن المفترض:أوال/ الرّ       
 في نّص القاصر  لـ يحدد سفّ  المشرعّ   أفّ  أك عرض المخدرات لقاصر إالّ  أؼ تسميـ 04-18
في  12-15فل المصادؽ عمييا ك قانكف حماية الطفل حقكؽ الطّ  لبلتفاقيةفبالرجكع ة، المادّ 

ق بقمع المتعمّ  26-75مف األمر رقـ  14المادة  سنة، أما نّص  18القاصر ىك  سفّ  أفّ  2المادة 
أك ، سنة فجريمة تعاطي 21 مف أقلّ  القاصر ىك سفّ  فّ فإحماية القصر مف الكحكؿ كر ك السّ 
القاصر  ع الجزائرؼ تحديد سفّ عمى المشرّ  فكاف ػ مف سابقتياخطكرة  خدرات ىي أشدّ ركيج لممالتّ 
 ك ذلؾ مف باب حماية أكثر لمقصر. 18-04في القانكف سنة  21ب 

: السمكؾ اإلجرامي في ىذه الجريمة يتمثل في تسييل تعاطي كن الماديالرّ ثانيا/       
ؾ مف طرؼ الجاني كبدكنو ال يستطيع المخدرات، ك يقصد بو تمكيف القاصر مف االستيبل

عرض يـ أك سمياكتفت بكل مف  18-04مف القانكف  13فنص المادة دماف عميو إلاستيبلكو كا
فالتسميـ ىك إعطاء الجاني المادة المخدرة إلى بطريقة غير مشركعة مخدرات أك مؤثرات العقمية، 

اح الجاني عمى القاصر المادة قاصر سكاء كاف بمقابل أك بدكف مقابل، أما العرض فيك اقتر 
حت لنا صكر كّض  نفسو مف القانكف  15لكف المادة المخدرة كىك ال يعرؼ مخاطرىا فيتناكليا، 

رات أك المؤثّ ، سيل لغير االستعماؿ غير المشركع لممكاد المخدرة  -1ك العرض بأف "أالتسميـ 
ر األمأية كسيمة أخرػ، ككذلؾ ب ـة بمقابل أك مجانا، سكاء بتكفير المحل ليذا الغرض أالعقميّ 

   ة صفة كاف لفندؽ أك منزؿ مفركش بالنسبة لكل مف المبلؾ كالمسيريف كالمديريف ك المستغميف بأيّ 
مكاف مخصص لمجميكر أك مستعمل  أك نزؿ أك حانة أك مطعـ أك ناد أك مكاف عرض أك أؼّ 

أك ممحقاتيا أك في  داخل ىذه المؤسساتمف الجميكر، الذيف يسمحكف باستعماؿ المخدرات 
رات أك مؤثرات عقمية في مكاد غذائية أك في مشركبات دكف كضع مخدّ  -2الماكف المذككرة. 

قدـ  -1بتجريـ كل مف "مف ىذا القانكف  16نصت المادة  نفسو السياؽ ، ك في"المستيمكيفعمـ 
ـ سم -2عف قصد كصفة طبية صكرية أك عمى سبيل المحاباة تحتكؼ عمى مؤثرات عقمية 
 ػبية"مؤثرات عقمية بدكف كصفة أك كاف عمى عمـ بالطابع الصكرؼ أك المحاباة لمكصفات الطّ 
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كف المعنكؼ عمى عنصر العمـ كاالرادة فإقداـ الجاني عمى يقكـ الرّ  كن المعنوي:الرّ ثالثا/      
فو تصرّ كمحل  (1)ة في حيازتوأك المؤثرات العقميّ  ، المخدرات أفّ مع عممو بسمككو غير المشركع 

أك عرض ىذه المكاد  ل في تسميـ المتمثّ ممنكعة قانكنا، ك اتجاه إرادتو إلى ارتكاب الفعل المادؼ 
بأية كسيمة أخرػ، ككذلؾ بتقديـ  ـبمقابل أك مجانا ك سكاء بتكفير المحل أ عمى قاصرالمخدرة 

   .مع عممو بذلؾعف قصد تحتكؼ مؤثرات عقمية لقاصر كصفة طبية 
طبقا  :المخدرات والمؤثرات العقمية لمقاصر تسييل تعاطي المقرر لجريمة الجزاءرابعا/  

 عشر سنكات إلى سنتيف مف بالحبسيعاقب الجاني  18-04مف القانكف  13لنص المادة 
كل مف يسمـ أك يعرض بطريقة غير مشركعة  دج 000 500 إلى دج 000 100 مف كغرامة

 تعماؿ الشخصي، مخدرات اك مؤثرات عقمية عمى الغير بيدؼ االس
يضاعف الحد األقصى لمعقكبة إذا تـ تسميـ أك عرض المخدرات أك المؤثرات العقمية حسب  

أك في  بسبب إدمانو الشركط المحددة في الفقرة السابقة عمى قاصر أك معكؽ أك شخص يعالج 
تشدد ىيئات عمكمية، ك أك اجتماعية أك داخل  مراكز تعميمية أك تربكية أك تككينية أك صحية

دج  500.000( سنة ك بغرامة مف 15سنكات إلى خمس عشر ) (5العقكبة بالحبس مف خمس )
 . في الحاالت المذككرة سابقا نفسو مف القانكف  16ك  15حسب المادة بدج   1.000.000إلى 

كيعاقب أيضا كل مف يحرض أك يشجع أك يحث بأية كسيمة كانت بالعقكبة المقررة لمجريمة 
نفسيا  عقكبة لباعمل تحضيرؼ في ىذه الجريمة  ريؾ أك مف يقكـ بأؼّ يعاقب الشّ  ك ،(2)المرتكبة
ك في حالة ارتكاب ىذه الجريمة مف طرؼ شخص معنكؼ فإف الغرامة ،(3)فاعل األصميالمقررة لم

( الغرامة المقررة لمشخص الطبيعي، باإلضافة إلى حل المؤسسة أك 5المحددة تعادؿ خمس )
ضي يجكز لمجية القضائية المختصة أف تق، ك (4)( سنكات5تفكؽ خمس )غمقيا مؤقتا لمدة ال 

                                                           
يقصد بالحيازة كضع اليد عمى الشيء كىك المادة المخدرة أك المؤثر الحقمي، بحيث يككف ذلؾ بطريقة غير   1

مذكرات في  –اليد مؤقتا أك دائما، أشار إليو د/ دمحم بف كارث مشركعة أك غير مرخص بيا قانكنا سكاء كضع 
 . 172 ، ص2009، دار ىكمة، الجزائر، 4ط  -القانكف الجزائي الجزائرؼ القسـ الخاص 

. ك المحرض يعتبر فاعل أصمي في قانكف العقكبات الجزائرؼ أما قانكف 18-04مف قانكف  22المادة   2
 رض يعتبر شريؾ في الجريمة.العقكبات الفرنسي كالمصرؼ المح

 .18-04مف قانكف  23المادة   3
 .18-04مف قانكف  25المادة   4
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( 5)ة مف خمس ة ك العائميّ ة ك المدنيّ ياسيّ الحرماف مف الحقكؽ السّ ىي ك ،  التكميمية بعقكبات
المنع مف ممارسة المينة التي ارتكبت سنكات باإلضافة إلى جاكز  (10إلى عشر )سنكات 

، سحب جكاز الحكـ بالمنع مف اإلقامة( سنكات ك 5ف خمس )لمدة ال تقل عالجريمة بمناسبتيا 
 .(1)( سنكات5السفر ك رخصة السياقة لمدة ال تقل عف خمس )

 .تعاطي المشركبات الكحكليةتسييل يتضح لنا أف المشرع الجزائرؼ شدد العقكبة مقارنة بجريمة 
 الفرع الثاني

 ت والمؤثرات العقميةتعاطي المخدراتسييل موقف التشريعات المقارنة من جريمة 
على أنه " ٌعالب على تحرٌض لاصر  03-772نصت علٌها المادة  أوال/ التشريع الفرنسي:

سنوات وغرامة ( 5)مباشرة الستخدام المخدرات بصورة غٌر مشروعة بالسجن لمدة خمس 

 .ٌورو 011111لدرها 

أو عندما ترتكب ( 05)الخامسة عشر  ٌمل عمره عنالماصر  إذا ولعت الجرٌمة على فً حالة و

و األفعال فً مؤسسات تعلٌمٌة أو فً ممر اإلدارة ، وكذلن أثناء دخول أو خروج التالمٌذ أ

المؤسسات أو المبانً ، فإن الجرٌمة المحددة فً هذه  هذهعالنٌة أو فً ولت لرٌب جًدا من 

و تشدٌد  ،(2ٌورو) 051.111سنوات وغرامة لدرها  (2) المادة ٌعالب علٌها بالسجن لمدة سبع

العموبة إذا توافر أحد الظرفٌن األول: إذا وفعت الجرٌمة ضد طفل ٌمل عمره عن خمس عشر 

سنة و الثانً ٌتعلك بمكان ولوع الجرٌمة وذلن عندما ترتكب داخل مدرسة أو مؤسسة تربوٌة 

  .(3)أو بمناسبة دخول أو خروج التالمٌذ من المدرسة أو بالمرب منها

                                                           
 .2ك  1فقرة  18-04مف قانكف  29المادة   1

2 C.P.F: Article 227-18, Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 ; 
« Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq 
ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou 
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces 
établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ». 
3 Jean Pradel et Danti Juan Michel: droit pénal spécial, op. cit, no 563, p 401. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A62B70E6E3C45CA88C45B2ED72175B70.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000000615568&idArticle=LEGIARTI000006494152&dateTexte=20070308
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بشأف مكافحة  1989لسنة  122فقرة ج مف قانكف  34نصت المادة ري: ثانيا التشريع المص
المخدرات ك تنظيـ استعماليا ك االتجار بيا عمى أنو " كل مف أدار أك ىيأ مكانا لتعاطي 

عقكبة الجريمة المنصكص عمييا في ىذه المادة اإلعداـ ك الجكاىر المخدرة بمقابل، كتككف 
خمسمئة ألف جنيو مصرؼ ك ال تتجاكز ( 100.000) ألف .مائةالغرامة التي ال تقل عف 

ي في ارتكاب إحدػ ىذه الجرائـ جنيو مصرؼ في األحكاؿ األتية: إذا استخدـ الجان( 500.000)
ميبلدية كاممة، أك استخدـ أحد أصكلو أك فركعو  لـ يبمغ مف العمر إحدػ ك عشريف سنة   مف

أك مف لو سمطة فعمية عمييـ أك في مراقبتيـ  أك زكجو أك أحد ممف يتكلكف تربيتيـ أك مبلحظتيـ
ال تقل عف مائة ألف جنيو ك ال تجاكز  ، ك يعاقب الجاني باإلعداـ ك بغرامةأك تكجيييـ"

يعمد إلى استخداـ أشخاص في ذلؾ أف الجاني  قد راعى المشرع المصرؼ  ،خمسمائة ألف جنيو
أك صمة القرابة أك بمقتضى كالية  ال تتكافر ليـ إرادة حرة في مكاجيتو، إما بسبب صغر السف

التربية أك الرقابة ك أف الجاني في جميع األحكاؿ يدفع مف أؤتمف عميو بمكجب قداسة ىذه 
ك يتحقق الركف المعنكؼ ليذه الجريمة بمجرد قياـ الجاني  ،(1)الصبلت إلى طريق الجريمة

ىي جكىر مخدر تعامل فييا عممو بأف المادة المفي القياـ بيذه األعماؿ، مع  باستخداـ الطفل
كقصد جنائي في جريمة تييئة أك إدارة مكاف لمتعاطي يتكافر إذا ما انصرفت إرادة الجاني إلى 
إعداد أك تييئة أك إدارة مكاف لمتعاطي مقابل أجر، ك أف يككف قد استغل األطفاؿ في تشغيل ىذا 

  .(2)المحل
نما كضع الئحة عمى  المشرع المغربي لـ ُيعطِ  ثالثا/ التشريع المغربي: تعريف لممادة المخدرة كا 

شدد المشرع المغربي العقكبة عمى تسييل تعاطي المخدرات سبيل الحصر لممكاد المخدرة، كما 
عاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر  (3) مف الظيير 3عمى قاصر في المادة  كالمؤثرات العقمية

 درىـ مغربي: 500000إلى  5000سنكات كبغرامة ما بيف 

                                                           
جرائـ خطف األطفاؿ ك اآلثار المترتبة عمييا بيف الفقو اإلسبلمي ك القانكف  –د/ عبد الفتاح بييج عبد الدايـ   1

 ك ما بعدىا. 1046، ص 2010، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، مصر، 1 الكضعي، ط
 .255كساـ عمي أبك العيد عمر رمضاف، الحماية الجنائية لمطفل دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  د/  2
المتعمق  1974ماؼ  21ق المكافق ؿ 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1/73/282الظيير بمثابة قانكف رقـ   3

  بزجر اإلدماف عمى المخدرات ككقاية المدمنيف عمييا.
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كل مف سيل عمى الغير استعماؿ المكاد أك النباتات المذككرة بعكض أك بغير عكض إما  -1
ما باستعماؿ أية كسيمة مف الكسائل.  بتكفير محل ليذا الغرض كا 

كل مف عمل عمى تسمـ المكاد أك النباتات المذككرة بكاسطة كصفات طبية صكرية أك حاكؿ  -2
 العمل عمى تسمميا.

ب سمـ كصفة صكرية تساعد الغير عمى استعماؿ المكاد أك النباتات كل دكتكر في الط -3
 .المعتبرة مخدرات

كل مف كاف عمى عمـ بالصبغة الصكرية التي تكتسبيا ىذه الكصفات كسمـ بناء عمى  -4
 تقديميا إليو المكاد أك النباتات المذككرة.

د أك النباتات المذككرة قد كيرفع الحد األدنى لمعقكبة إلى خمس سنكات إذا كاف استعماؿ المكا
سنة أك أقل، أك إذا كانت ىذه المكاد أك  21سيل عمى قاصر أك عدة قاصريف يبمغكف مف العمر 

 .3مف الفصل  4ك  1النباتات قد سممت طبقا لمشركط المنصكص عمييا في المقطعيف 
في  خصكصية ىاتو الجريمة مف حيث طبيعة مرتكبيا ىي ما جعمت المشرع المغربي ينظميا

الجنائي، عمى أف ىاتو ( كليس ضمف مجمكعة القانكف 1974ماؼ  21اطار قانكف )ظيير 
الجريمة تحتاج لخصكصية تتناسب مع طبيعتو، كىك األمر الذؼ أفرز نقاشا عميقا حكؿ 
المساطر المرجعية بالمخدرات دكف غيرىا بقضايا أخرػ، خاصة أف قكاعد اإلثبات الجنائي التي 

قي الجرائـ نجدىا بجريمة المخدرات متحركة قد تؤدؼ في بعض األحياف تككف ثابتة في با
لبلعتماد عمى مجرد تصريحات متيـ في مكاجية متيـ آخر التي استقر عمييا االجتياد القضائي 
المغربي في اعتبار شيادة متيـ عمى متيـ ال تجكز إال إذا كممت بقرائف كدالئل أخرػ في اطار 

 .(1)لةما يسمى مبدأ تساند األد
كذلؾ  شدد المشرع السعكدؼ عمى استغبلؿ قاصر لتعاطي المخدرات رابعا/ التشريع السعودي:

مف نظاـ مكافحة المخدرات كالمؤثرات العقمية التي تنص "يعاقب  38مف المادة   في الفقرة األكلى
ى عمبالسجف مدة ال تقل عف خمس سنكات كال تزيد عمى خمس عشرة سنة كبالجمد بما ال يزيد 

رياؿ سعكدؼ كل مف إلى خمسيف ألف  سعكدؼخمسيف جمدة في كل مرة، كبغرامة مف ألف رياؿ 

                                                           
1        العمراني الميمكدؼ، القانكف الجنائي الخاص المعمق في شركح، مرجع سابق،د/ أدمحم اقبمي د/ عابد   

 .277ص 
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حاز مادة مخدرة ككاف ذلؾ بقصد االتجار أك التركيج بمقابل أك بغير مقابل كذلؾ في غير 
 األحكاؿ المرخص بيا في ىذا النظاـ".

عقكبة المنصكص عمييا في الفقرة كجاءت الفقرة الثانية مف المادة نفسيا تشديد العقكبة تشديد ال
 في الحاالت ااآلتية منيا:  األكلى مف ىذه المادة 

إذا كانت المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية محل الجريمة مف اليركيف أك الكككاييف أك أؼ  -1
 مادة مماثمة ليا نفس الخطكرة بناء عمى تقرير فني معتمد مف كزارة الصحة.

في ارتكابو جريمتو أحدا ممف يتكلى تربيتيـ أك ممف لو سمطة فعمية عميو استغل الجاني  إذا -2
أك استخدـ في ذلؾ قاصرا أك قدـ لقاصر مخدرا أك باعو إياه أك دفعو إلى تعاطيو بأؼ كسيمة مف 

 .كسائل الترغيب أك الترىيب
  .كل مف ىيأ مكانا بمقابل أك إدارة لتعاطي المكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية -3

 المطمب الثاني
 حماية الطفل من االشتغال في تجارة المخدرات

سكاء كاف ىذه المقابل عينيا يتحقق كمما كاف تقديميا لمغير بمقابل  االتجار في المكاد المخدرة   
يتسع ليشمل كل تصرؼ بمقابل في أك نقديا أك منفعة كعميو فإف اإلتجار كفق ىذا المنظكر 

بالمعنى الضيق لئلتجار الذؼ حدده القانكف التجارؼ ك يتحقق  ز االلتزاـالمكاد المخدرة، ك ال يجك 
قصد اإلتجار إذا ثبت أف اتصاؿ المتيـ بالمخدر كاف بقصد تقديمو لمغير بمقاؿ، سكاء حصل 

، اتخذ بعض المجرميف لتجارة المخدرات الصغار مف األكالد (1)فعبل عمى ىذا المقابل أـ ال
كميـ ك تكصيميا إلى أيدؼ الجميكر، مستغميف في ذلؾ خفة حركتيـ كالبنات ككسيمة لتركيج سم

في مجاؿ االتجار ، االستغبلؿ االقتصادؼ (2)كقدرتيـ عمى االختفاء ك الُبعد عف مكاطف الشبيات
ك مستقبمو مف جية ك عمى التي ليا ضرر كبير عمى أمف الطفل بالمخدرات مف الجرائـ الخطيرة 

التشريعات بمكافحة  ت مختمفكطني مف جية أخرػ، لذلؾ حرصالنظاـ العاـ ك االقتصاد ال
المخدرات ك تكفير الحماية التشريعية لؤلطفاؿ، سكاء داخل المدارس أك خارجيا مف خطر ىذه 

                                                           
 2العربي، ط  الفكر ، دار كالذخائر( المخدرات، األسمحة جرائـ (التكميمي العقكبات قانكف  شرح عبيد د/ رؤكؼ  1

 .40 ، ص1979 ،
 .242لؤلطفاؿ، مرجع سابق، ص د/ صبلح رزؽ عبد الغفار يكنس، جرائـ االستغبلؿ االقتصادؼ   2
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، االتجار في المكاد المخدرة ال يعدك أف يككف المكاد كمنع استغبلليـ مف جانب تجار المخدرات
مدلكلو القانكني ينطكؼ عمى عنصر الحيازة  إلى جانب حيازة مصحكبة بقصد اإلتجار، فيك في 

االتجار أك كلحماية الطفل مف  (1)في االتجار ف التكزيع مظير لنشاطوأداللتو الظاىرة فييا، كما 
التركيج لممخدرات في التشريع الجزائرؼ كالتشريعات المقارنة نتطرؽ في الفرع األكؿ إلى مكقف 

الطفل بالمخدرات كالمؤثرات العقمية كالفرع الثاني لمكقف  المشرع الجزائرؼ مف جريمة اتجار
 التشريعات المقارنة. 

 الفرع األول
 موقف المشرع الجزائري من جريمة اتجار األطفال بالمخدرات

مف القانكف القديـ  245إلى  241المخدرات في المكاد مف  (2)نص المشرع الجزائرؼ عمى تركيج
الخاص بالكقاية مف المخدرات ك  18-04قانكف  قيتيا، أماالمتعمق بحماية الصحة كتر  85-05

 ،أك حيازتيا أك التحريض عمييا مخدراتالتركيج لمستخدـ القصر في لـ يذكر االمؤثرات العقمية 
التي تنص عمى أف مف نفس القانكف  (17)المادة السابعة عشر نصت عميو  فاإلتجار بالمخدرات

دج  5.000.000مف  رامة( سنة كبغ20لى عشريف )( سنكات إ10" يعاقب بالحبس مف عشر )
دج كل مف قاـ بطريقة غير مشركعة بإنتاج أك صنع أك حيازة أك عرض أك  50.000.000إلى 

بيع أك كضع لمبيع أك حصكؿ كشراء قصد البيع أك التخزيف أك استخراج أك تحضير أك تكزيع أك 
العبكر أك نقل المكاد المخدرة أك تسميـ بأية صفة كانت أك سمسرة أك شحف أك نقل عف طريق 

كيعاقب عمى الشركع في ىذه الجرائـ بالعقكبات ذاتيا المقررة لمجريمة المرتكبة. المؤثرات العقمية. 
كيعاقب عمى األفعاؿ المنصكص عمييا في الفقرة األكلى أعبله بالسجف المؤبد عندما ترتكبيا 

    أك يحدد المشرع الجزائرؼ لـ يذكر جماعة إجرامية منظمة". يتضح لنا مف نص المادة أف 

                                                           
المكتب العربي لمطباعة ك النشر، القاىرة،  -الجريمة كالعقاب في قانكف المخدرات -د/ مصطفى الشاذلي  1

 .155، ص 1998مصر، 
التركيج ىي كممة مشتقة مف ركج لمشيء أؼ عرؼ بو، فالتركيج مرتبط بالتسكيق، فيك التنسيق بيف جيكد   2

ذ لممعمكمات ك في تسييل بيع السمعة أك الخدمة أك في قبكؿ فكرة معينة، كالتركيج ىك أحد البائع في إقامة مناف
عناصر المزيج التسكيقي حيث ال يمكف االستغناء عف النشاط التركيجي لتحقيق أىداؼ المشركع التسكيقي، أشار 

      ،1996ألردف، دار زىراف لمنشر، عماف، ا -مبادغ التسكيق )مدخل متكامل( -إليو عمر كصفي عقيمي
 .190ص 
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لكف  ،االتجار بالمكاد المخدرة أك المؤثرات العقمية بل النص جاء عاـعمى  قاصرمف يحرض 
اج، الصنع الحيازة، ك المتمثمة في اإلنتذكر عدة أفعاؿ يشكل كل فعل جريمة مستقمة بحد ذاتيا 

أك المؤثرات العقمية أك شرائيا بقصد  عمى المخدرات العرض أك البيع، أك الكضع لمبيع، الحصكؿ
أك التسميـ بأية صفة كانت، السمسرة كعمميات البيع، التخزيف، االستخراج، التحضير، التكزيع، 

الشحف كالنقل، كىذه األفعاؿ تتـ بطريقة غير مشركعة كتنصب عمى مكاد مخدرة أك مؤثرات 
بلقات العمل لـ تحدد األعماؿ التي المتعمق بع 11-90مف قانكف  2فقرة  15أما المادة عقمية. 

عمى سبيل الحصر ك إنما شممت جميع األعماؿ الخطيرة أك التي تنعدـ فييا  يشتغل فييا الطفل
النظافة أك تضر بصحة الطفل أك تمس بأخبلقو كيعاقب الجاني في ىذه الجريمة بالعقكبة المقررة 

 دج  4000دج إلى  2000مف مف نفس القانكف بغرامة مالية تتراكح  141في نص المادة 
 كتطبق كمما تكررت المخالفة المعينة.

 الفرع الثاني
 موقف التشريعات المقارنة من جريمة االتجار في المخدرات

التي اعتبرت عنصر ك  (1)مف ؽ ع ؼ 1فقرة  18-227نصت المادة أوال/ التشريع الفرنسي: 
لمكاد المخدرة ك االتجار فييا، حيث الطفكلة سببا مشدد لمعقاب حاؿ استعماؿ الطفل في تركيج ا

 150.000فرض المشرع الفرنسي ليا عقكبة أشد، كىي الحبس لمدة سبع سنكات ك الغرامة 
ظرؼ مشدد  2007ك أضاؼ المشرع الفرنسي مف خبلؿ القانكف الصادر في مارس  يكرك،

      ت التعميمية يرتبط بمكاف كزماف كقكع الجريمة كإرتكابيا في أماكف في أماكف خاصة كالمؤسسا
أك التربكية، أما بالنسبة لزماف كقكع الجريمة، فتشدد العقكبة إذا كقعت أثناء دخكؿ أك خركج 

يكرك كتطبق نفس ىذه  300.000سنكات كبغرامة قدرىا  10التبلميذ، فينا ترفع العقكبة إلى 
                                                           

1 C.P.F: Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 ; « Le fait de 
provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de 
sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements 
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou 
sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces 
établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A76EAE8012A97CA2B5C22A42DD41B469.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000000615568&idArticle=LEGIARTI000006494152&dateTexte=20070308
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ككف أشد خطكرة تىذه الجريمة ، (1)سنة (15أقل مف خمس عشر )العقكبة إذا كاف القاصر يبمغ 
 .(2)ألف الجاني ىنا يسعى إلى استعماؿ الطفل في تركيج المكاد المخدرة ك االتجار فييا

مف  34قرر المشرع المصرؼ حماية خاصة لمطفل ك ذلؾ في المادة : ثانيا/ التشريع المصري 
يعاقب باإلعداـ أك  المصرؼ السالف الذكر عمى أنو " 1989لسنة  122قانكف المخدرات رقـ 

باألشغاؿ الشاقة المؤبدة كبغرامة ال تقل عف مائة ألف جنيو مصرؼ ك ال تتجاكز خمسمائة ألف 
 :جنيو

كل مف حاز أك حرز أك اشترػ أك باع أك سمـ أك نقل أك قدـ لمتعاطي جكىرا مخدرا، ككاف  -أ 
 ذلؾ بقصد االتجار أك اتجر فيو بأية صكرة، كذلؾ في غير األحكاؿ المصرح بيا قانكنا.

فيو بأية  في غرض معيف ك تصرؼ الستعمالوكل مف رخص لو في حيازة جكىر مخدر  -ب
 صكرة في غير ىذا الغرض.

كتككف عقكبة الجريمة المنصكص عمييا في ىذه المادة اإلعداـ كالغرامة التي ال تقل عف مائة  
( جنيو مصرؼ في 500.000( جنيو مصرؼ ك ال تتجاكز خمسمئة ألف )100.000ألف )
 ؿ اآلتية:األحكا

إذا استخدـ الجاني في ارتكاب إحدػ ىذه الجرائـ مف لـ يبمغ مف العمر إحدػ ك عشريف  -1
سنة ميبلدية أك استخدـ أحدا مف أصكلو أك مف فركعو أك زكجو أك أحدا ممف يتكلى تربيتيـ أك 

 مبلحظتيـ أك ممف لو سمطة فعمية عمييـ في رقابتيـ أك تكجيييـ.
المكظفيف أك المستخدميف العمكميف المكمفيف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف أك إذا كاف الجاني مف  -2

المنكط بيـ مكافحة المخدرات أك الرقابة عمى تداكليا أك حيازتيا أك كاف ممف ليـ اتصاؿ بيا 
 بأؼ كجو.

في ارتكابيا أك تسييل ارتكابيا السمطة المخكلة لو بمقتضى كظيفتو أك إذا استغل الجاني  -3
 الحصانة المقررة لو طبقا لمدستكر أك القانكف. عممو أك

                                                           
1 Michel Veron – Droit pénal spécial – 14ème Edition - Sirey – 2012 . N°353 – 354 – p 253 ; 
Michèle Laure RASSAT – Droit pénal spécial – Infraction du droit pénal – 6ème Edition – Dalloz –. – 
N° 395 – p 460. 
 2 Nérac Croisier(Roselyne), Droit pénal et mineur victime,  p 70.  
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إذا كقعت الجريمة في إحدػ دكر العبادة أك دكر التعميـ ك مرافقيا الخدمية أك النكادؼ أك  -4
الحدائق العامة أك أماكف العبلج أك المؤسسات االجتماعية أك العقابية أك المعسكرات أك السجكف 

 أك بالجكار المباشر ليذه األماكف.
حقق السمكؾ المجـر في استخداـ األطفاؿ في االتجار بالمخدرات باستغبلليـ في بيع أك شراء يت

مف مكاف إلى آخر، كيتحقق سمكؾ الجاني اإلجرامي في الجكىر المخدر كنقمو بصكرة محضكرة 
إلتياف الجاني ألؼ  كتكافر القصد الجنائي ،(1)ىذه الحالة إذا ما استخدـ طفل في نقل ىذه المكاد

 .(2)كرة مف الصكر المذككرة في نص المادة السالفة الذكرص

 الثلثّ المبحث ا    
  حةزاعات المسمّ النّ من  ألطفالحماية ا    

ذلؾ  قبيا،اك عك المسمحة  المنازعاتاألطفاؿ مف أكثر الفئات تعرضا لمضرر بيف ضحايا        
ككثيرا  ،تطكر األسمحة الحديثةأف األطفاؿ ىـ المتضرر األكثر في الحركب الدكلية كبخاصة بعد 

ما تنشر كسائل اإلعبلـ صكرا ألطفاؿ ييربكف كقد مؤل عيكنيـ الرعب أك مزقت األلغاـ أبدانيـ 
 في ىذه المعسكرات كيعيشكف  البلجئيففاؿ يكلدكف في معسكرات طىناؾ أ شر تمزيق، كما أفّ 

    ياف عمى الفرار مف منازليـ ، إال أنيـ يكرىكف في غالبية األح(3)ظركؼ ك أكضاع بالغة القسكة
عمى أف يشيدكا الفظائع، أك حتى أف يرتكبكا جرائـ الحرب بأنفسيـ. يككف األطفاؿ دائما مف بيف 
أكائل المتأثريف بالنزاعات المسمحة سكاء كاف ذلؾ بصكرة مباشرة أـ غير مباشرة كأكؿ ما يخسركه 

ـ يقتمكا أك يصابكا، فإنيـ يمكف أف ُيَيَتمكا ىك طفكلتيـ، إذ تتغير حياتيـ بطرؽ عديدة كحتى إذا ل
مف تشريد كفقر كحرماف مف الخدمات  أك يخطفكا أك يغتصبكا مع كل ما يرافق ىذه الصدمات

                                                           
د البحكث رسالة دكتكراه، معي -تجريـ االتصاؿ غير المشركع بالمخدرات ك المؤثرات العقمية -د/ دمحم الغرياني  1

، د/ كساـ عمى أبك العيد عمر رمضاف، الحماية الجنائية لمطفل 84كالدراسات العربية، القاىرة، مصر، ص 
 .255دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 

قضت محكمة النقض المصرية بأنو ال يشترط لقياـ الجريمة قصدا جنائيا خاصا بل يكفي أف يتكافر فييا   2
ؽ،  36لسنة  424دراؾ الجاني لما يفعل ك عممو بشركط الجريمة، نقض مصرؼ رقـ القصد الجنائي العاـ كىك إ

 .632، ص 17س  ، مجمكعة أحكاـ النقض، 1966//16/05جمسة 
 .1، ص 2005مؤسسة الطكبجي،  -المركز القانكني لمطفل المقاتل -د/ نبيل أحمد حممي  3
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كقد كفل القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ك القانكف الدكلي ، (1)األساسية كالرعاية كالتربية ك التعميـ
لفئة أكثر تعرض لمخطر السيما لعممية تجنيدىـ طكعا لككنيـ ا اإلنساني حماية خاصة لؤلطفاؿ 

أك إجباريا مما يترتب عمى مشاركتيـ في النزعات آثار خطيرة عمى سبلمتيـ البدنية ك العقمية، 
كما حضي األطفاؿ بحماية خاصة مف قبل المحكمة الجنائية الدكلية التي اعتبرت الجرائـ التي 

أكثر الجرائـ خطكرة التي تيدد السمـ ك األمل الدكلييف،  ك فئة األطفاؿ خاصة مف تمحق بالمدنييف
كما أعطت حماية خاصة لؤلطفاؿ أثناء الحرب، ك اعتبرت أف تجنيدىـ إجباريا أك طكاعية مف 

يعرؼ القانكف  ات المسمحة الدكلية أك الداخمية،جرائـ الحرب التي تعاقب مرتكبيا سكاء في النزع
لمسمحة بأنيا المخالفات التي يعاقب عمييا القانكف الدكلي ك الدكلي المعاصر جرائـ النزاعات ا

التي يتـ ارتكابيا خبلؿ العداء ضد أشخاص معينيف أك ضد المجتمع ككل، كما أنيا تعرؼ بأنيا 
األعماؿ المخالفة لقكاعد القانكف الدكلي كلقكاعد قانكف الحرب كقانكف الدكلة المرتكبة فييا العمل 

 ،(2)بل رؤساء الدكؿ كالقادة العسكرييف أك المقاتميف أك أؼ شخص آخرالمخالف المرتكبة مف ق
مف خبلؿ ىذا المكضكع سنحاكؿ البحث في اإلشكالية التالية: إلى أؼ مدػ كفق المشرع 

 الجزائرؼ في حماية الطفل مف النزاعات المسمحة كفقا لمقانكف الدكلي اإلنساني؟
القانكف األطفاؿ مف النزاعات المسمحة عمى ضكء  نتناكؿ في ىذا المبحث حمايةمف ىذا المنطمق 

 ك التشريع الكطني الدكلي
 األول المطمب        

 القانون الدوليحماية الطفل من النزاعات المسمحة في     
ازداد إىتماـ األسرة الدكلية بالطفل ليس فقط في الظركؼ العادية كحماية الطفل في الرعاية 

فقد امتد اإلىتماـ ليصل إلى حماية الطفل في ظل الظركؼ  اإلجتماعية كالصحية كالتعميـ
حدد القانكف الدكلي فئات المقاتميف عمى سبيل  ء النزاعات المسمحة، كمااإلستثنائية كخاصة أثنا

                                                           
. 176داث كالقكاعد الدكلية، مرجع سابق، ص د/ رندة الفخرؼ عكف، الطفل كالجريمة في ظل قانكف األح  1

ىناؾ أسباب عديدة لتجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة منيا أسباب اقتصادية كاجتماعية الدخل المادؼ 
المشاركة في النزاع المسمح لئلعالة أسرىـ حيث يتـ دفع الجرك لؤلسرىـ، كمنيا ألسباب إيدكلكجية المشاركة في 

 رر العرقي. النزاع المسمح كالتح
ي الحقكقية، منشكرات الحمب -االنتياكات الجنائية الدكلية لحقكؽ الطفل -د/ بشرػ سمماف حسيف العبيدؼ  2

 .324ص  ،2010بيركت، لبناف، 
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الحصر كحظر تجنيد األطفاؿ كاستعماليـ في العمميات العدائية سكاء أكاف ذلؾ في صفكؼ 
االىتماـ بحماية األطفاؿ أثناء النزاعات كبدأ ىذا امية القكات المسمحة النظامية أك غير النظ

الممكف بعد كيبلت ىذه الحرب تجاىل كضع   المسمحة بعد الحرب العالمية الثانية إذ لـ يعد مف
في ىذا أطر متينة لحماية األطفاؿ، كقد أدت جيكد المجنة الدكلية لمصميب األحمر الدكلي 

، كبمكجب القانكف الدكلي تتخذ جرائـ 1949 (1)لسنة  ابعةإلى اعتماد اتفاقيات جنيف الر المجاؿ 
النزاعات المسمحة ضد األطفاؿ صكرتيف األكلى تتجسد بتجنيد األطفاؿ أك إشراكيـ في النزاعات 

 المسمحة ك الثانية استيدافيـ كضحايا مدنييف في النزاعات المسمحة كتأثيرىـ بيا.
 الفرع األول          

 مسمحةالعمميات ال غير مشاركين فيال حماية األطف        
التي اعتمدت  1949لسنة  الرابعة تتمثل حماية األطفاؿ مف النزاعات المسمحة في اتفاقية جنيف

جراءات لحماية المدنييف  كمف بينيـ األطفاؿ  24أثناء النزاعات المسمحة كنصت المادة  قكاعد كا 
لبلزمة لتميز شخصية األطفاؿ دكف الثانية عشر عمى أنو "تمتـز أطراؼ النزاع في اتخاذ التدابير ا

مف العمر كذلؾ بحمميـ لكحة لتحقيق الشخصية أك بكسيمة أخرػ، كال يجكز أف يترؾ األطفاؿ 
نو ينبغي  دكف الخامسة عشرة الذيف تيتمكا أك فصمكا عف عائبلتيـ بسبب الحرب ألنفسيـ، كا 

، ككذلؾ البرتكككؿ جميع األحكاؿ" تسييل إعانتيـ كممارسة عقائدىـ الدينية كتعميميـ في
منو عمى أنو  117/1فقد نصت المادة الممحق بيذه االتفاقية  1977االختيارؼ األكؿ لسنة 

ف تكفل ليـ الحماية ضد أية صكرة مف صكر  "يجب أف يككف األطفاؿ مكضع احتراـ خاص، كا 
تاجكف إلييـ بسبب سنيـ خدش الحياء، كيجب أف يقدـ ليـ أطراؼ النزاع العناية كالعكف الذيف يح

منو عمى أنو "حاالت الكالدة ك األطفاؿ حديثي الكالدة  8أك ألؼ سبب آخر، كما نصت المادة 
 .فئة تحتاج إلى الحماية"

 
 
 

                                                           
اتفاقية جنيف الرابعة لـ تنص صراحة عمى حماية األطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي خبلؿ النزاعات المسمحة،   1

أكد عمى ضركرة أف يككف األطفاؿ مكضع احتراـ خاص ك أف  1977في األكؿ لسنة إال أف البرتكككؿ اإلضا
 .يكفل ليـ حماية ضد أؼ صكرة مف صكر خدش الحياء
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 الفرع الثاني         
 تجريم اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة      

المسمحة عمييـ في كل مف قد كرد النص عمى تخصيص حماية لؤلطفاؿ مف تأثير النزاعات 
بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة في المكاد كالخاصة  1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

ك  1977البرتكككؿ األكؿ لسنة ، ككذلؾ 79، 52، 51، 50، 38، 27، 24، 23، 17، 14
 1977ي لسنة الثان البرتكككؿ، أيضا 78، 1-77، 70الممحق باتفاقيات جنيف كذلؾ في المكاد 

كذلؾ كردت الحماية في اتفاقية حقكؽ الطفل في ، /أ 3-4الممحق باتفاقيات جنيف في المادة 
راؾ الممحق بيذه االتفاقية ك الخاص باشت 2000، كالبركتككؿ االختيارؼ لسنة 1-38المادة 

اص في األطفاؿ في النزاعات المسمحة، كقد رفع البرتكككؿ السف التي يمكف عندىا تجنيد األشخ
القكات المسمحة كاشتراكيـ في األعماؿ الحربية اقتناعا مف الدكؿ األطراؼ بأف ذلؾ سيسيـ 
مساىمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذؼ يقضي بأف تككف مصالح الطفل الفضمى اعتبارا أكليا في 

 جميع اإلجراءات التي تتعمق باألطفاؿ.
ذ تدابير ضركرية لضماف عدـ إىماؿ األطفاؿ كل ىذه المكاد تدكر حكؿ إلزاـ أطراؼ النزاع باتخا

مف تأثيرات النزاعات المسمحة سكاء الدكلية أـ الداخمية أما ك حمايتيـ  كرعايتيـ كا غاثتيـ
عميو في بخصكص منع كتجريـ تجنيد األطفاؿ أك إشراكيـ في النزاعات المسمحة فقد كرد النص 

ككذلؾ البركتكككؿ  3ك 2 -77المادة كل مف البركتكككؿ األكؿ الممحق باتفاقيات جنيف في 
كالبركتكككؿ  3ك  2-38كذلؾ اتفاقية حقكؽ الطفل في المادة ، /ج كد3-4الثاني في المادة 

كالخاصة بحظر أسكء أشكاؿ عمل األطفاؿ  182أيضا االتفاقية رقـ ، االختيارؼ الممحق بيا
يـ في صراعات مسمحة أك اإلجبارؼ الستخدام أ تجنيد األطفاؿ القسرؼ  -3عدت في المادة 

ككاف لنظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدكر ، كاحدا مف أسكء أشكاؿ عمل األطفاؿ
أك استخداميـ لممشاركة الفعمية في األعماؿ  الرائد في عدـ تجنيد األطفاؿ إلزاميا أك طكعيا

ك  (26/ب )2-8ي المادة الحربية جريمة حرب سكاء كاف النزاع المسمح دكليا أـ داخميا كذلؾ ف
المحكمة الجنائية الدكلية تسعى إلى كضع حد  ،( كيقع الفصل فييا ضمف اختصاصيا7ق)
الجرائـ التي تدخل في اختصاصيا  بارتكابفبلت مف العقاب، كذلؾ بمحاكمة األفراد المتيميف لئل

إلبادة كجريمة كفق لممادة الخامسة مف نظاميا األساسي ك المتمثمة في جرائـ الحرب كجريمة ا
أكثر فئة  باعتبارىاضد اإلنسانية، كىذه الجرائـ ترتكب في حق المدنييف خصكصا فئة األطفاؿ 
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ظر في جريمة تجنيد أطفاؿ مكمبل لنّ اة كليّ اختصاص المحكمة الجنائية الدّ  يعدّ   ،رعرضة لمخط
 أنو مف نظاـ ركما األساسي عمى 1القضاء الجنائي الكطني حيث نصت المادة  الختصاص

" تجنيد األطفاؿ في النزعات المسمحة تككف المحكمة مكممة لمكالية القضائية الجنائية الكطنية"
مف المحكمة الجنائية الدكلية  26-ب-8/2المادة  نصتتعتبر جريمة حرب كىذا ما نصت عميو 

الدائمة تحت عنكاف جريمة الحرب المتمثمة في استخداـ األطفاؿ أك تجنيدىـ أك ضميـ إلى 
 لقكات المسمحة عمى:ا
أف يجند مرتكب الجريمة شخصا أك أكثر في القكات المسمحة الكطنية أك يضميـ إلييا أك  -1

 يستخدـ شخصا أك أكثر لممشاركة بصكرة فعمية في األعماؿ الحربية.
 أف يككف ىذا الشخص أك األشخاص دكف سف الخامسة عشرة. -2
ض أف يككف عمى عمـ، بأف ىذا الشخص أك أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ، أك يفتر  -3

 الخامسة عشرة. ىؤالء األشخاص دكف سفّ 
 أف يصدر السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح دكلي كيككف مقترنا بو. -4
 أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح. -5

ساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في مف قبل جمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األ اعتمدت
 .2002سبتمبر  10إلى  3في نيكيكرؾ خبلؿ الفترة مف  دكرتيا األكلى المنعقدة

 الفرع الثالث
 أركان جريمة تجنيد األطفال في النزاعات المسمحة

إذ ال يمكف مسائمة الشخص عف الجريمة الركف المادؼ كالمعنكؼ  لتحقيق جريمة تجنيد يمـز تكافر
 كنفسيتيا.تقـ عبلقة بيف مادياتيا ما لـ 

البد مف تكافر فعل أك سمكؾ صادر عف الجاني كتحقيق نتيجة كرابطة سببية  :أوال/ الركن المادي
 التي تربط بيف السمكؾ كالنتيجة.

الفعل الجرمي: يتمثل التجنيد ضمف األفعاؿ التي تشكل ىذه الجريمة، فقد يككف إلزاميا  -1
 .سمحة، أك يككف التجنيد طكعياكالتجنيد في القكات الم

النتيجة الجرمية: تجنيد األطفاؿ في النزاعات المسمحة أك اشراكيـ فييا تعد مف ضمف جائـ  -2
 الخطر، كالتي ىي نتيجة مف نتائج السمكؾ اإلجرامي لما يحدثو
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في  ىي الصمة التي تربط بيف السمكؾ كالنتيجة، ك أىميتيا القانكنية تظيرالعبلقة السببية:  -3
إلى السمكؾ فتقرر بذلؾ تكافر شرط أساسي مف شركط المسؤكلية الجنائية،  ككنيا تستند النتيجة

 .(1)ليا فيي تقتصر عمى اإلنتياكات ذات النتيجة أؼ الجرائـ المادية أك جرائـ الضرر فقط
رادة آثمة  كىي تكجيو إرادة ال ثانيا/ القصد الجنائي: فاعل يتمثل في القصد الجنائي مف عمـ كا 

مف نظاـ ركما األساسي  30نحك ارتكاب الفعل الجرمي مع عممو بذلؾ، إذ نصت المادة 
 عمى أنو:لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة 

مالـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ، ال يسائل الشخص جنائيا عف ارتكاب جريمة تدخل في  -1
 إذا تحققت األركاف المادية اختصاص المحكمة كال يككف عرضة لمعقاب عمى ىذه الجريمة إال

 مع تكافر القصد كالعمـ.
 ألغراض ىذه المادة يتكافر القصد لدػ الشخص عندما: -2
 يقصد ىذا الشخص فيما يتعمق بسمككو ارتكاب ىذه السمكؾ. -أ

يقصد ىذا الشخص فيما يتعمق بالنتيجة كالسبب فييا أك يدرؾ أنيا ستحدث في اطار  -ب
 اث.المسار االعتيادؼ لؤلحد

أك ستحدث  ظركؼ،خص عالما أف تكجد ألغراض ىذه المادة تعني لفع عمـ أف يككف الشّ  -3
  نتائج في المسار االعتيادؼ لؤلحداث.  

 انيالمطمب الثّ              
 شريعات المقارنةالتّ حة في فل من النزاعات المسمّ حماية الطّ      
عمى " تعتبر مف بيف الحاالت التي  تنص 12-15مف قانكف حماية الطفل  2فقرة  2المادة 

تعرض الطفل لمخطر: كقكع الطفل ضحية نزاعات مسمحة ك غيرىا مف حاالت االضطراب كعدـ 
 االستقرار. الطفل البلجئ"

ك التي  2008لسنة  :126مكرر ب بالقانكف رقـ  7كذلؾ استحدث المشرع المصرؼ في المادة 
عمى حياة الطفل كتنشئتو سالمة آمنة بعيدة عف ة الحفاظ كلة أكلكيّ تنص عمى أف "تكفل الدّ 

في األعماؿ الحربية، كتكفل احتراـ حقكقو في حاالت  النزاعات المسمحة، كضماف عدـ انخراطو

                                                           
مجمة كمية القانكف لمعمـك القانكنية  -المسمحة  النزاعات في االطفاؿ تجنيد جريمة -د/ نكزاد أحمد ياسيف  1

 .617،  جامعة كرككؾ العراؽ، ص2015، 15/2، العدد 4،المجمد  كالسياسية

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=251&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=251&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=251&uiLanguage=ar
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الطكارغ كالككارث كالحركب، كالنزاعات المسمحة، كتتخذ كافة التدابير لمبلحقة كمعاقبة كل مف 
اإلبادة الجماعية أك مف الجرائـ ضد يرتكب في حق الطفل جريمة مف جرائـ الحرب أك 

اإلنسانية"، قد حرصت ىذه المادة عمى إيبلء المحافظة عمى حياة الطفل كتنشئتو تنشئة سميمة 
بعيدا عف النزاعات المسمحة أكلكية مطمقة، كعمى ضماف عدـ استغبللو باستخدامو في األعماؿ 

غ كالحركب بشتى أشكاليا، كشددت الحربية، ككفالة احتراـ حقكقو في حاالت الككارث كالطكار 
عمى التزاـ الدكلة بكافة سمطاتيا كمختمف أجيزتيا، بمبلحقة كل مف تسكؿ لو نفسو بارتكاب 
جرائـ الحرب أك اإلبادة الجماعية أك أيو جريمة ضد اإلنسانية في حق الطفل، كالعمل عمى أف 

في النزاعات  ضر تجنيد األطفاؿأما المشرع العراقي ح ،(1)يناؿ جزاءه العادؿ عما اقترفت يداه
 منيا قانكف العمل العراقيالثامنة عشر مف العمر في العديد مف التشريعات  دكف سفّ  المسمحة

منو األعماؿ اآلتية مف أسكأ  3/ؼ91في المادة   الذؼ نص  المعدؿ 1987لسنة  71رقـ 
ابية لذلؾ كبيع العبكدية أك الممارسات المشكل أشكاؿ "أشكاؿ عمل األطفاؿ كىي ممنكعة 

األطفاؿ أك المتاجرة بيـ أك العمل القسرؼ أك اإلجبارؼ بضمنيا األعماؿ المفركضة بالقكة 
المسمحة"، كقانكف المحكمة الجنائية العراقية في النزاعات  الستخداميـبضمنيا تجنيد األطفاؿ 

دكف سف  /ض عمى "تجنيد األطفاؿ أك تسجيميـ13/2نصت المادة  2005لسنة  10العميا رقـ 
أك استخداميـ لبلشتراؾ بفعالية في األعماؿ  الثامنة عشرة مف العمر في قكات الجيش الكطني

عرفت المادة  2012لسنة  28الحربية يعد جريمة حرب"، كقانكف مكافحة االتجار بالبشر رقـ 
 مف القانكف االتجار بالبشر بأنو تجنيد األشخاص أك نقميـ أك إيكائيـ أك استقباليـ 1/ؼ1

 بكاسطة التيديد بالقكة أك استعماليا" 
 الفرع األول:

كضعية الطفل البلجئ ىي كضعية خاصة كحرجة جدا فيك أحكج األطفاؿ إلى  الطفل الالجئ:
الحماية نظرا لمظركؼ المتكترة ك الحياة المضطربة التي يعيشيا كلذلؾ نصت اتفاقية حقكؽ 

كالتي مف اتفاقية حماية الطفل  22المادة مف خبلؿ  الطفل عمى حق الطفل البلجئ في الحماية
جاء فييا ما يمي: تتخذ الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية التدابير المبلئمة لتكفل الطفل الذؼ 
يسعى لمحصكؿ عمى مركز الجئ، أك الذؼ يعتبر الجئا كفقا لمقكانيف ك اإلجراءات الدكلية أك 

                                                           
أطركحة دكتكراه،  -الحماية الجنائية لمطفل في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف المصرؼ  -د/ أحمد عبد الحميد دمحم  1

 .212، ص 2012كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، مصر،  
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شخص آخر، تمتقى الحماية  لده أك أؼّ لـ يصحبو كا لمحمية المعمكؿ بيا، سكاء صحبو أـا
كالمساعدة اإلنسانية المناسبيف في التمتع بالحقكؽ المنطبقة المكضحة في ىذه االتفاقية كفي 

كؿ المذككر أطرافا الدّ تككف غيرىا مف الصككؾ لدكلية اإلنسانية أك المتعمقة بحقكؽ اإلنساف التي 
 فييا.

ظر القانكف الدكلي اإلنساني مشاركة األطفاؿ في بالرغـ مف ح الطفل األسير:الفرع الثاني: 
النزاعات، إال أنو ال زالت ىناؾ بعض الدكؿ كالجماعات المسمحة تخرج عف ىذا المبدأ القانكني 

المقاتميف الذيف يقعكف في قبضة كاألخبلقي. كبالتالي كتماشيا مع ىذا الكاقع المرير فإف األطفاؿ 
خاص، كيتمتعكف بحماية  احتراـليـ يككف ليـ مكضع الخصـ، كذلؾ بأف تـ أسرىـ أك اعتقا

خاصة كفميا ليـ البرتكككؿ األكؿ حث ينص بيذا الخصكص عمى أنو "إذا حدث في حاالت 
أف إشتراؾ األطفاؿ ممف لـ يبمغكا بعد سف الخامسة عشرة في األعماؿ العدائية بصكرة  استثنائية

يديف مف الحماية الخاصة التي تكمفيا ىذه مباشرة، ككقعكا في قبضة الخصـ، فإنيـ يظمكف مستف
ىناؾ نكعيف مف األطفاؿ أسرػ الحرب كىـ ، (1)يككنكاالمادة، سكاء أكانكا أسرػ حرب أـ لـ 

 .عتقمكف المدنيكف ماألطفاؿ المقاتمكف أسرػ حرب، كاألطفاؿ ال
ينطبق  1949مف االتفاقية الثالثة لسنة  41حسب المادة  أوال/ األطفال المقالتون أسرى الحرب:

عمى األطفاؿ المجنديف في القكات المسمحة أك المشاركيف مع جماعات مسمحة أخرػ صفة 
 المقاتميف، كيتمتعكف بكضع أسرػ الحرب القانكني إذا كقعك في قبضة الخصـ.

مف البرتكككؿ األكؿ أف  5فقرة  77مف االتفاقية الرابعة، ك المادة  4فقرة  68كبالنسبة لممادة 
لحرب اآلخريف فإف ىذا الكضع القانكني لؤلطفاؿ المقاتمكف أسرػ الحر، ال يحكؿ جميع أسرػ ا

دكف األحكاـ الجنائية عف المخالفات الجسيمة التي يرتكبيا ىؤالء األطفاؿ، بالمخالفة ألحكاـ 
القانكف الدكلي اإلنساني خاصة جرائـ الحرب، أك المخالفات التي تخل بالقانكف الكطني لمدكلة 

ه الحاالت يجب تقدير مسؤكلياتيـ حسب أعمارىـ، ككقعدة عامة تتخذ في حقيـ لكف في ىذ
إجراءات تربكية، كمف الممكف أف يحكـ عمييـ بعقكبات جنائية كفقا لضمانات قضائية محددة، 
لكف ىناؾ ضمانة أساسية كىي أف الحكـ باإلعداـ ال يجب أف يصدر في حق شخص دكف 

 فة كال يجب أف ينفذ.  الثامنة عشرة عند ارتكابو لممخال

                                                           
 .1997مف البركتككؿ األكؿ لعاـ  3-77المادة   1
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حتى كلك كانت مشاركة ىؤالء األطفاؿ  اعتقاليـيجب العمل عمى ضماف الحماية ليـ في حالة 
ال يكجد مانع سني لمتمتع بكضع أسير الحرب، فالسف في األعماؿ العدائية محظكرة، كذلؾ أنو 

خامسة عشرة الذيف ما ىك إال عامل يبرر معاممتيـ معاممة أفضل، فا ألطفاؿ المقاتمكف دكف ال
نتيجة مشاركتيـ في  اعتقمكا، ال يجب إدانتيـ لمجرد أنيـ حممكا السبلح كال يتحممكف أية مسؤكلية
مف  77مف المادة  2األعماؿ العدائية نظرا ألف حظر مشاركتيـ المنصكص عمييا في الفقرة 

ه المخالفة لمقانكف البركتكككؿ األكؿ يخص أطراؼ النزاع كليس األطفاؿ، فالمسؤكلية في مثل ىذ
    .(1)تقع عمى عاتق الطرؼ المشارؾ في النزاع الذؼ جند ىؤالء األطفاؿ

في حالة اعتقاؿ األطفاؿ ينبغي أف يعاممكا كأشخاص مدنييف  نيون:ثانيا/ األطفال المعتقمون المد
و بأن  1949مف االتفاقية الرابعة لسنة  132، كحسب المادة محمييف كيتمتعكا بمعاممة خاصة

يجب أف يطمق سراح األطفاؿ المعتقميف المدنييف فكر انقضاء األسباب التي دعت إلى اعتقاليـ، 
فكل شخص معتقل بما في ذلؾ األطفاؿ  ألف القاعدة العامة ىي أف االعتقاؿ إجراء استثنائي

كما أنو يجب عمى أطراؼ  يجب أف يطمق سراحو فكر انقضاء األسباب التي دعت إلى اعتقالو
أف تعمل حتى أثناء األعماؿ العدائية عمى عقد اتفاقيات لئلفراج عف فئات معينة مف  النزاع

المعتقميف، أك إعادتيـ إلى الكطف أك إلى منازليـ، أك إيكائيـ في بمد محايد. فالقانكف الدكلي 
اإلنساني يحظر مشاركة األطفاؿ في النزاعات المسمحة، كعد أف مشاركة ىؤالء األبرياء في 

العدائية تمثل انتياكات لمقكاعد اإلنسانية، كعمى الرغـ مف ذلؾ تكقع القانكف الدكلي  األعماؿ
أك استخداميـ في  اإلنساني أف بعض الدكؿ أك الجماعات المسمحة قد تعتمد إلى تجنيد األطفاؿ

أعماؿ القتاؿ، فأضفى عمى األطفاؿ في ىذه الحالة حماية خاصة إذا ما تـ أسرىـ أك اعتقاليـ، 
أف يحظى األطفاؿ بمعاممة خاصة كمتميزة، كمراعاة قدرتيـ المحدكدة  ألخذ بعيف االعتبارمع ا

عمى التمييز المبلـز لصغر سنيـ، كككف الكضع القانكني بالنسبة لؤلطفاؿ بيذه الحالة فإف عمى 
مف يقكمكف بالزج باألطفاؿ في الحركب، خاصة  الجماعة الدكلية التصدؼ ليذه الظاىرة كمعاقبة

دراجو لعممية التجنيد اإللزامي أك  بعد اعتماد نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كا 

                                                           
د/ يكسف حسف يكسف، جريمة استغبلؿ األطفاؿ كحمايتيـ في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية، مرجع   1

 .66سابق، ص 
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الطكعي لؤلطفاؿ دكف لخامسة عشرة سنة أك استخداميـ لئلشتراؾ في األعماؿ الحربية، في 
  .(1)النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية عمى السكاء

 خاتمة: 
لمطفل  ة عشرة سنة مف عمره يحتاج إلى حماية جزائية خاصةالطفل الذؼ لـ يكمل سف الثامن

المجني عميو في الجريمة ىي أحد جكانب الحماية القانكنية بمعناىا الكاسع التي حرصت 
كىذا ما أقره  التشريعات الكطنية كمختمف التشريعات العربية كاألجنبية عمى كفالتيا لؤلطفاؿ

كمف خبلؿ ما قارنتو  طفكؿ،قد تجاكز مرحمة ال فمف بمغ ىذا السف يككف  المشرع الجزائرؼ،
بمكقف التشريعات ذات العبلقة، مع التركيز عمى نظيره المشرع الفرنسي كالمصرؼ، فتكصمت 

كتعريض حياتو  بأف المشرع الجزائرؼ يؤمف الحماية الجزائية لمطفل في جميع الجرائـ مف قتل
رتو التقميدية كالمستحدثة كال سيما في طفاؿ في صك االغتصاب، كاالستغبلؿ الجنسي لؤلك  لمخطر

كالتي قد تعرض الطفل لبلنحراؼ، أك أف يككف الطفل محبل ليذا االستغبلؿ  نترنتألمكاجية ا
 كحماية النسب كالخطف الجنسي كتمثل بالتالي اعتداء ماديا كمعنكيا عمى سبلمة األطفاؿ،

نا مف جريمة القتل العمدؼ لمطفل األطفاؿ، فكجد كاستغبلؿ األطفاؿ في العمل كتجنيدكالحضانة 
التي  فقانكف العقكبات يحمي الطفل مف التيديدات المتعددة ،مف أبرز انتياكات لحقكؽ الطفل

التكازف بيف حالة الضعف التي يعاني منيا  يتعرض ليا بسبب ضعفو، كىذه الحماية تعيد
في تأكيد  مف أثر فعاؿ كمؤثركنظرا لما لمتشريع الجزائي الصغير كالقكة التي يتمتع بيا الجاني، 

فيذه كقانكف العقكبات،  في حماية األطفاؿ 15/12كما ساىـ قانكف حماية الطفل حماية الطفل، 
تتعرض أكثر مف غيرىا لجميع أنكاع  اجتماعيةالتشريعات تحمي الطفكلة كتحافع عمييا كفئة 

حماية ية مف كجكب تكفير كاالتفاقيات الدكلاالستغبلؿ كىذا ما أكدت عميو الكثير مف النصكص 
قانكنية خاصة لؤلطفاؿ، فصفة الطفل ىي التي تبدأ في ذات المحظة التي تنتيي فييا مرحمة 
اعتبار المجني عميو جنينا كليس صفة الحياة، ألف صفة الحياة قاسـ مشترؾ بيف الجنيف كالطفل 

الطفل أك اإلنساف حياة  صحيح أف حياة الجنيف حياة مستقبمة احتمالية، كحياة ،فكبلىما كائف حي
 حالة يقينية لكنيما رغـ ذلؾ ىي في النياية حياة أيا ما كانت الصفات التي تكصف بيا.

                                                           

.2000مقدمة البركتكككؿ االختيارؼ إلتفاقية حقكؽ الطفل بشأف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة لسنة   1  
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مف خبلؿ دراستنا لمحماية الجزائية لمطفل فقد تعرضنا لمشريعة اإلسبلمية ككذلؾ القكانيف التي 
المتعمق بحماية ف قانك التتصل بمكضكع البحث مف قانكف مدني كأحكاؿ شخصية كقانكف العمل ك 

لمطفل. كذلؾ بما يحقق أفضل حمايةكترقية الصحة   
 كعمى ذلؾ يمكف إجماؿ نتائج البحث في النقاط التالية:

أف الشريعة اإلسبلمي كالقانكف الجزائي قد ساىـ في عبلج الحماية الجنائية لؤلطفاؿ فتبلقى  -
ف كاف ىناؾ خبلؼ بينيما في بعض المسا  ئل.في الكثير مف المسائل كا 

الّطفل كّل شخص لـ في مفيكـ الطفل بأنو  2015لسنة  15/12حدد قانكف حماية الطفل  -
 سنة كاممة، كذلؾ تماشيا مع االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفل. 18يبمغ الثامنة عشر 

  .البد مف إعادة النظر في عقكبة بعض الجرائـ حيث تتضمف عقكبات غير رادعة لمجناة -
  .األطفاؿ اختطاؼلممؤسسات الرسمية في محاربة ظاىرة  لمدنيضركرة مساندة المجتمع ا -
المشرع الفرنسي ألغى في قانكف العقكبات الجديد جريمة قتل األـ لطفميا حديث العيد بالكالدة  -

بكصفيا جريمة مستقمة مكتفيا بإمكانية ظيكرىا في صكرة ظرؼ مشدد إذا كقع القتل عمى 
مف ؽ ع ؼ  4-221منصكص عمييا في المادة سنو خمسة عشرة سنة كالحدث ال يتجاكز 

الجديد، فإنو يستكؼ أف يككف القاتل األـ أك غيرىا كما يستكؼ أف تقع الجريمة تامة أك تقف 
عند حد الشركع، كسكاء كاف فاعبل أـ شريكا، أما المشرع الجزائرؼ يخفف العقكبة كذلؾ 

 الفاعمة أصمية أـ شريكة كفرؽ بيف قتل الطفل حديث الكالدة لؤلـ  261حسب نص المادة 
تفعيل التشريعات التي تمـز مراكز التككيف الميني كالتمييف لتقكـ بدكرىا في تككيف األطفاؿ  -

 قبل التحاقيـ بسكؽ العمل.
إباحة العقاب البدني في تأديب األطفاؿ عمى أساس استعماؿ الحق كتقييده بالحدكد العرفية  -

 .كىذا ما أخذت بو أغمب التشريعات العربية طفاؿكالقانكنية مف أبشع الكسائل العنف ضد األ
لقد أصبح استغبلؿ األطفاؿ جنسيا تجارة عالمية منظمة تسيميا كسائل تكنكلكجية بما في  -

ذلؾ األنترنت التي تكسع الخيارات المتاحة لممستيمكيف، كتسمح بعقد صفقات مباشرة بطريقة 
  .تكاد تككف غير قابمة لمكشف

متنكعة مف العنف الجسدؼ كالمفظي مف أبرزىا الضرب كالشتـ  تعرض األطفاؿ ألنماط -
 .كالتيديد تككف مف قبل مستغمييـ
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 التكصيات:
تفعيل دكر كسائل اإلعبلـ لمتنبيو بخطكرة ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ كالتعريف بيذه الظاىرة  -

في  ؿمف حيث الماىية كالطرؽ التي يتـ بيا اختطاؼ األطفا الدخيمة عمى المجتمع الجزائرؼ 
  .غير أكقات ارتكاب الجرائـ

 إنشاء لجنة كطنية لمكافحة اختطاؼ األطفاؿ تشرؼ عمييا كزارة العدؿ ككزارة الداخمية.  -
ضركرة اجراء دراسات عممية حكؿ تنامي ظاىرة االعتداء عمى األطفاؿ في المجتمع  -

الطفل في السنكات األخيرة رغـ سف تشريعات خاصة لحماية  الجزائرؼ عمى كجو الخصكص
 لكف الجريمة في تزايد مستمر كبأبشع الطرؽ اإلجرامية.

البد مف إعادة النظر في عقكبة بعض الجرائـ حيث تتضمف عقكبات غير رادعة لمجناة مثل  -
دج عمى األسر التي ال تقكـ بالتطعيمات الخاصة  500إلى  30مف  رفع نسبة الغرامات

 نا لؤلطفاؿ.باألطفاؿ في مكاعيدىا، التي تقدميا الدكلة مجا
لمكاطنيف لئلببلغ عف المكاقع اإلباحية لؤلطفاؿ لؤلكلياء األطفاؿ كاضركرة إنشاء رقـ مجاني  -

 األنترنت.شيكة عبر 
إلزامية متابعة المدارس لمطمبة المتسربيف كتحكيميـ إلى مراكز التككيف الميني لتقـك ىذه  -

، كمتابعة أماكف عمل األطفاؿ األخيرة بدكرىا في تدريب األطفاؿ قبل التحاقيـ بسكؽ العمل
 بصفة دكرية لمتأكد مف تأىيميـ في مجاؿ العمل. 
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 المراجع:المصادر و  قائمة
  بركاية كرش  القراف الكريـ أوال/ 

 ثانيا/ الدساتير 
 العددالجريدة الرسمية  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانكف رقـ : 2002دستكر  -0

 2002.ريل أب 14المؤرخة في  25
 العددالجريدة الرسمية  2008نكفمبر  15المؤرخ في  19-08القانكف رقـ : 2008دستكر  -2

 .2008نكفمبر  16المؤرخة في  63
 العددالجريدة الرسمية  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانكف رقـ : 2016دستكر  -3

 .2016مارس  7المؤرخة في  14
الجريدة    2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المرسـك الرئاسي  2020دستكر : -4

يتعمق بإصدار التعديل الدستكرؼ، المصادؽ عميو في استفتاء أكؿ نكفمبر سنة  82الرسمية العدد 
2020. 
 القوانين:ثالثا/ 

 2009فبراير سنة  25المكافق ؿ  1430صفر  29المؤرخ في  03-09القانكف رقـ  -1
 المتعمق بحماية المستيمؾ. 

المعدؿ  1994أفريل  9المكافق ؿ  1414شكاؿ  28المؤرخ في  77-94رسكـ التنفيذؼ الم -2
المتعمق بتحديد العناصر المككنة  8/2/2015المؤرخ في  95-15بمكجب المرسكـ التنفيذؼ رقـ 

 لؤلجر الكطني األدنى المضمكف األجر أك المرتب 
العقكبات المعدؿ كالمتمـ المتضمف قانكف  08/06/1966لمؤرخ في  66/165األمر رقـ  - 3

 .11/06/1966بتاريخ  49الجريدة الرسمية رقـ 
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  08/06/1966المؤرخ في  155/66األمر رقـ  -4 

الجريدة 20/12/2006المؤرخ في  06/22الجزائرؼ المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ: 
 .24/12/2006بتاريخ  84الرسمية رقـ 

المتضمف قانكف العقكبات الجزائرؼ  08/06/1966المؤرخ في  156/66األمر رقـ   -5
الجريدة الرسمية رقـ  04/02/2014المؤرخ في  01-14المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 

 .16/02/2014بتاريخ  07
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المتضمف بعض أنكاع التمقيح  18/06/1969،  المؤرخ في 88-69المرسكـ رقـ  - 6
 .53، العدد 20/06/1969ريدة الرسمية المؤرخة في اإلجبارؼ، الج

، 21، المتعمق بالحالة المدنية، ج ر عدد 19/02/1970المؤرخ في  70/20األمر رقـ  -7
 . 27/02/1970الصادر بتاريخ 

المتعمق بقمع السكر العمكمي كحماية القصر 1975/ 29/04الصادر في  26-75األمر  -8
 .09/05/1975في  المؤرخة 37مف الكحكؿ، ج ر عدد 

، المتضمف القانكف المدني الجزائرؼ المعدؿ 1975/09/26المؤرخ في  58/75األمر رقـ  -9
 31، الجريدة الرسمية رقـ 13/05/2007المؤرخ في  05-07كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 

 .13/05/2007بتاريخ 
ؼ الجزائرؼ ، المتضمف القانكف التجار 26/09/1975المؤرخ في  59/75األمر رقـ  -10

الجريدة الرسمية رقـ  06/02/2005المؤرخ في  02 -05المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 
 .06/02/2005بتاريخ  11
المتضمف القانكف المدني الجزائرؼ، المعدؿ  26/09/1975المؤرخ في  75/58األمر  -11

 . 44، العدد 2005، الجريدة الرسمية 20/07/2005المؤرخ في  05/10كالمتمـ بالقانكف رقـ 
المتعمق بالتمييف المعدؿ كالمتمـ، ج ر رقـ  27/06/1981المؤرخ في  07-81قانكف  -12 

جمادػ  08، المؤرخ في 34-90. المعدؿ بمكجب القانكف 30/09/6/1981المؤرخة في  26
.  كالقانكف 1990لسنة  56المتعمق بالتمييف، ج ر العدد  1990//25/12األكلى، المكافق ؿ

2000-01. 
يحدد صبلحيات الكالية كالبمدية في  26/12/1981المؤرخ في  376 -81المرسكـ رقـ  -13

 . 29/12/1981المؤرخة في  52قطاعي العمل كالتككيف الميني، ج ر رقـ 
، المتضمف قانكف األسرة الجزائرؼ المعدؿ 09/06/1984المؤرخ في  11/84القانكف رقـ  -14

 .27/02/2005المؤرخ في  02-05كالمتمـ بمكجب األمر رقـ 
المتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ،  09/06/1984المؤرخ في  11-84القانكف رقـ  -15

 .12/06/1984، المؤرخة في 24ج ر رقـ 
فبراير سنة  16المكافق ؿ  1405جمادؼ األكلى عاـ  26المؤرخ في  05-85القانكف رقـ  -16

 المتعمق بالصحة كترقيتيا. 1985
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أكت  8، المؤرخة في 32، ج ر العدد 1978أكت  15المؤرخ في  86/12مر رقـ األ -17
ال يجكز تشغيل  82/06مف األمر  9المتعمق بالقانكف األساسي العاـ لمعامل، كالمادة  1978

جمادػ األكلى عاـ  3المؤرخ في  82/06مف ىـ أقل مف السادسة عشر سنة، األمر رقـ 
المتعمق بعبلقات العمل  1982لسنة  9ج ر العدد  ، 1982فيفرؼ  27المكافق ؿ  1402
 الفردية
المتعمق بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمل،  26/01/1988المؤرخ في  07-88قانكف  -18

 .27/01/1988المؤرخة في  4ج ر رقـ 
، بتاريخ 1487، جريدة رسمية رقـ 1960لسنة  16قانكف العقكبات األردني رقـ  -19
، بتاريخ 5090، المنشكر في الجريدة الرسمية 8/2011بآخر قانكف رقـ ، المعدؿ 1/1/1960
2/5/2011. 

المؤرخة  6المتعمق بمفتشية العمل، ج ر رقـ  06/02/1990المؤرخ في  03-90قانكف  -20
 .07/02/1990في 
المتضمف قانكف عبلقات العمل المعدؿ 21/04/1990المؤرخ في 11/90قانكف رقـ  -21

بتاريخ  03، الجريدة الرسمية رقـ 11/01/1997المؤرخ في  03-97مر رقـ كالمتمـ بمكجب األ
12/01/1997. 
، المتعمق بالقكاعد العامة لمحماية 19/01/1991المؤرخ في  05-91المرسكـ التنفيذؼ   -22

المؤرخة في  4التي تطبق عمى حفع الصحة كاألمف في أماكف العمل، ج ر رقـ 
23/01/1991. 
كالمتضمف مدكنة أخبلقيات الطب،  06/04/1992المؤرخ في  276-93المرسكـ رقـ  -23

 .52العدد  -92الجريدة الرسمية 
المتعمق بتنظيـ طب العمل، ج ر  15/05/1993المؤرخ في  120-93المرسكـ التنفيذؼ  -24
 .    1993 19/05الصادرة بتاريخ  33رقـ 
لمعمل،  القانكنية المدة بتحديد مقالمتع 1997يناير  11الصادر بتاريخ  03-97األمر رقـ  -25

 .1997يناير  12الصادرة بتاريخ  3ج ر رقـ 
، 1998يتضمف قانكف المالية لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02 – 97القانكف المالية  -26

 .31/12/1997المؤرخة في  89ج ر رقـ 
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المعكقيف ، المتعمق بحماية األشخاص 08/05/2002المؤرخ في  09-02القانكف رقـ  - 27 
 .14/05/2002، المؤرخة في 34كترقيتيـ، ج ر رقـ 

المتعمق بالكقاية مف المخدرات ك  25/12/2004المؤرخ في  18-04القانكف رقـ   -28
المؤرخة في  83المؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ كاالتجار غير المشركعيف بييما، ج ر عدد 

26/12/2004. 
، المتعمق بالقكاعد الخاصة المطبقة 08/01/2005رخ في المؤ  08-05المرسكـ التنفيذؼ  -29

المؤرخة في  4عمى العناصر أك المكاد أك المستحضرات الخطرة في كسط العمل، ج ر رقـ 
09/01/2005 . 
المتعمق بالحماية مف اإلشعاعات  11/04/2005المؤرخ في  117-05المرسكـ الرئاسي  -30

 .13/04/2005المؤرخة في  27المؤينة، ج ر رقـ 
 العقكبات، قانكف  تعديل المتضمف ،2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 06/23 رقـ القانكف  -31

 .- 2006 ديسمبر 24 في المؤرخة ،84عدد  رسمية جريدة
فبراير سنة  16المكافق ؿ 1405جمادػ األكلى عاـ  26المؤرخ في  05-85القانكف رقـ  -32

 المتمـ.المتعمق بحماية الصحة كترقيتيا المعدؿ ك  1985
 2005بحرؼ فاطمة، الحماية الجنائية المكضكعية لؤلطفاؿ المستخدميف، المرجع السابق،  -33

248. 
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  08/06/1966المؤرخ في 155/66األمر رقـ  -34
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المتضمف قانكف العقكبات الجزائرؼ  08/06/1966المؤرخ في  156/66األمر رقـ  -35

الجريدة الرسمية رقـ  04/02/2014المؤرخ في  01-14المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 
 .16/02/2014بتاريخ  07
، المتضمف القانكف المدني الجزائرؼ المعدؿ 1975/09/26المؤرخ في  58/75األمر رقـ  -36

 31، الجريدة الرسمية رقـ 13/05/2007المؤرخ في  05-07كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 
 .13/05/2007بتاريخ 
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، المتضمف قانكف األسرة الجزائرؼ المعدؿ 09/06/1984المؤرخ في  11/84القانكف رقـ  -37
 .27/02/2005المؤرخ  في  02-05لمتمـ بمكجب األمر رقـ كا

، المتضمف القانكف التجارؼ الجزائرؼ 26/09/1975المؤرخ في  59/75األمر رقـ  -38
الجريدة الرسمية رقـ  06/02/2005المؤرخ في  02 -05المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ 

 .06/02/2005بتاريخ  11
المتضمف قانكف عبلقات العمل المعدؿ 21/04/1990رخ فيالمؤ  11/90القانكف رقـ  -39 

بتاريخ  03، الجريدة الرسمية رقـ 11/01/1997المؤرخ في  03-97كالمتمـ بمكجب األمر رقـ 
12/01/1997. 

المتعمق بالتمييف المعدؿ كالمتمـ، ج ر رقـ  27/06/1981المؤرخ في  07-81قانكف  -40
، المؤرخ في 34-90المعدؿ بمكجب القانكف  .880ص   ،30/09/6/1981المؤرخة في  26
.  1990لسنة  56المتعمق بالتمييف، ج ر العدد  1990//25/12جمادػ األكلى، المكافق ؿ 08

 .01-2000كالقانكف 
يحدد صبلحيات الكالية كالبمدية في  26/12/1981المؤرخ في  376 -81المرسكـ رقـ  -41

 . 1869، ص 29/12/1981المؤرخة في  52قطاعي العمل كالتككيف الميني، ج ر رقـ 
، 1998يتضمف قانكف المالية لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02 – 97قانكف المالية  -42

 .30، 31/12/1997المؤرخة في  89ج ر رقـ 
المتضمف قانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ،  09/06/1984المؤرخ في  11-84القانكف رقـ  -43

 .910، ص 12/06/1984، المؤرخة في 24ج ر رقـ 
المؤرخة  6المتعمق بمفتشية العمل، ج ر رقـ  06/02/1990المؤرخ في  03-90قانكف  -44
 .237، ص 07/02/1990في 
المتعمق بالكقاية الصحية كاألمف كطب العمل،  26/01/1988المؤرخ في  07-88قانكف  -45

 .117، ص 27/01/1988المؤرخة في  4ج ر رقـ 
، المتعمق بحماية األشخاص المعكقيف 08/05/2002ؤرخ في الم 09-02قانكف رقـ  -46

 .14/05/2002، المؤرخة في 34كترقيتيـ، ج ر رقـ 
 اإلتفاقيات والمؤتمرات: رابعا/ 
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، مف طرؼ 20/11/1989بتاريخ  25/44اعتمدت بقرار  1989اتفاقية حقكؽ الطفل  -1
دقت عمييا الجزائر بمكجب ، صا02/09/1990الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، تاريخ النفاذ 

المتضمف المصادقة مع التصريحات  17/11/1992بتاريخ  06-92المرسكـ التشريعي رقـ 
 .18/11/1992بتاريخ  83التفسيرية،  الجريدة الرسمية رقـ 

مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمنع  -إعبلف القكاعد النمكذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث  -2 
اعتمدت  06/09/1985حتى   26/08ميبلنك إيطاليا مف  –ة المجرميف الجريمة كمعامم

  نكفمبر. 29بتاريخ  33/40الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالقرار 
نشرة األميف العاـ )تدابير خاصة لمحماية مف االستغبلؿ  -األمانة العامة –األمـ المتحدة  - 3

 . 2003كتكبر أ ST/SGB/2003/13   999كاالنتياؾ الجنسي( كثيقة 
البرتكككؿ االختيارؼ التفاقية حقكؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ في البغاء  -4 

كدخل حيز  25/05/2000في  263كفي المكاد اإلباحية كالمعتمدة بقرار الجمعية العامة رقـ 
النفاذ  كدخمت حيز 2007أكتكبر  25،اعتمدىا مجمس أكركبا بتاريخ 08/01/2002التنفيذ في 

،كعرض لمتكقيع كالتصديق كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ 2010يكليك 01في 
 18دخل حيز النفاذ في  2000مايك  25الدكرة الرابعة كالخمسكف المؤرخ في  263المتحدة 
 المادة الثانية فقرة ب. 2002يناير 

 . 1959إعبلف حقكؽ الطفل لعاـ  -5
في إفريقيا الممحق بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، اعتمد  برتكككؿ حقكؽ المرأة -6

 /ج. 12، المادة 2003جكيمية11في 
برتكككؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء ك األطفاؿ المكمل التفاقية  -7

 /أ. 3، المادة 15/11/2000األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، 
 مة المصادر:  / قائخامسا

، الدار 1ط  –أركاف الجريمة كطرؽ إثباتيا في قانكف العقكبات الجزائرؼ  –براىيـ بمعميات إ .1
 . 2007الخمدكنية، الجزائر، 

جرائـ االعتداء عمى األشخاص،  -شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص -محمكد نجيب حسني .2
كسيط في قانكف العقكبات ال -، د/ أحمد فتحي سركر447، ص1993دار النيضة العربية، 

 .1980دار النيضة العربية، الطبعة الثالثة،  -القسـ الخاص
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القسـ العاـ ، دار الكتاب  –الكجيز في شرح قانكف العقكبات الجزائرؼ  –ابراىيـ الشباسي  .3
 .1981المبناني ، 

بناف القامكس القانكني، فرنسي عربي مكتبة ل -إبراىيـ النجار، أحمد زكي بدكؼ، يكسف شبلؿ .4
1983 . 

 .1998،  1المكتبة القانكنية ، ط -جرائـ العرض كالحياء العاـ –ابراىيـ حامد طنطاكؼ  .5
 .2004، دار النيضة العربية ،  2ط -جرائـ العرض كالحياء العاـ  -ابراىيـ حامد طنطاكؼ  .6
 .2014دار ابف حـز ، بيركت، لبناف،  -بداية المشتيد -ابف رشد .7
 . 1994، دمشق، 1، ط4ج –لعظيـ تفسير القرآف ا -ابف كثير  .8
 الجزء الثامف ، المكتبة التكفيقية ، القاىرة، د س ف.  -لساف العرب  –ابف منظكر  .9

 .2008، باب الغيف، 10، ج1دار األبحاث، الجزائر، ط -لساف العرب -ابف منظكر  .10
 .1956، بيركت، 14لساف العرب، ج  –ابف منظكر/ جماؿ الديف دمحم بف مكـر  .11
 .     2، ج2دار الكتب العممية، بيركت ط -أحكاـ القرآف -الطبرؼ أبك الحسف  .12
، دار صادر بيركت، 2،ج1ط -لساف العرب -أبك الفضل جماؿ الديف إبف منظكر .13

 . 1956لبناف، 
بتاريخ  24 اتفاقية جنيف الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المادة .14

 .1949أكت  12
ىكمة،  دار ،12، ط1 ج الخاص، الجزائي القانكف  يف الكجيز سقيعة، بك أحسف .15

 .2012الجزائر، 
الكجيز في القانكف الجنائي الخاص ) الجرائـ ضد األشخاص   -أحسف بكسقيعة  .16

 .2003كالجرائـ ضد األمكاؿ(، الجزء األكؿ، دار ىكمة ، الجزائر 
اص ، جرائـ ضد الشخ1ج   -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص –أحسف بكسقيعة  .17

 . 2006، دار ىكمة الجزائر، 1كجرائـ ضد المكاؿ ، ط
، الجرائـ ضد األشخاص  1ج  -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص –أحسف بكسقيعة  .18

  .2009، دار ىكمة ، الجزائر، 10كالجرائـ ضد األمكاؿ، ط 
، دار ىكمة، 1، ج14 ط -الكجيز في القانكف الجزائي الخاص -أحسف بكسقيعة  .19
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الحماية المكضكعية كاإلجرائية لحقكؽ اإلنساف في مرحمة  –أحمد عبد الحميد الدسكقي  .29
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